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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

จากนโยบายการประกอบธุรกิจด้าน
พลังงานที่ เป ็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็นตัวขบัเคล่ือน 
น้ัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างจริงจัง
มาโดยตลอดและยังคงด�าเนินการต่อ
ไปอย่างต่อเน่ืองด้วยแผนงานระยะยาว 
ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดย่ิีง จาก
ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ท้ังภาครัฐ ภาค
เอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จึงเป็นก้าว
ท่ีส�าคัญอย่างยิ่งของบริษัทฯ ในการ
เติบโตไปสู่ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น 
เพ่ือจะสร้างการเติบโตท่ีม่ันคง และย่ังยืน

นายสมโภชน์ อาหุนัย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
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เรยีน ท่านผู้ถอืหุ้น

	 ในปี	2561	 นบัเป็นช่วงรอยต่อทีส่�ำคญั	 และเป็นปีแห่งกำร

ท้ำทำยของบรษัิท	พลงังำนบรสิทุธ์ิ	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 ในกำรเชือ่มต่อ 

พฒันำกำรจำกธุรกจิไบโอดเีซล	 และโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีน	 

ไปยงัธรุกจิทีใ่ช้เทคโนโลยทีีส่งูขึน้	และก้ำวออกไปยงัโลกแห่งกำรแข่งขนั

ทีก่ว้ำงขึน้กว่ำเดมิ	จำกระดบัประเทศ	ไปสูร่ะดบัภมูภิำค	และระดบัโลก 

ต่อไป	ตำมแผนกลยทุธ์ระยะยำวของบริษัทฯ	ทีมุ่ง่จะเป็นผูน้�ำในธรุกจิ 

พลังงำนและธรุกจิทีเ่ก่ียวเนือ่ง	โดยใช้เทคโนโลยีทีท่นัสมยั	และเป็นมติร 

กบัสิง่แวดล้อม	

ตลอดปีทีผ่่ำนมำสดัส่วนกำรใช้น�ำ้มนัไบโอดเีซลถกูก�ำหนดไว้ทีร่ะดบั

คงที่ที่ร้อยละ	7	 ซึ่งบริษัทฯ	 ด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมัน 

ไบโอดเีซลและกลเีซอรนี	และผลติไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ 

และพลงังำนลม	ด้วยก�ำลงักำรผลติตำมสญัญำรวมกนั	404	เมกะวตัต์	

และธรุกจิอืน่ๆ	สำมำรถสร้ำงรำยได้รวมท้ังสิน้	12,490	ล้ำนบำท	และ

มผีลก�ำไรสทุธ	ิ4,975	ล้ำนบำท	

นอกจำกควำมส�ำเรจ็ในกำรปรับปรงุประสทิธิภำพและกระบวนกำรผลติ

น�ำ้มันไบโอดเีซลและกลเีซอรีนแล้ว	บรษิัทฯ	ยงัประสบควำมส�ำเรจ็ใน

กำรวิจัยและพัฒนำผลติภัณฑ์ไบโอดเีซลขัน้สงู	 หรอืเรยีกว่ำ	Green	

Diesel	(GD)	และ	สำรเปลีย่นสถำนะ	หรือเรียกว่ำ	Phase	Change	

Material	(PCM)	 อนัเป็นกำรต่อยอดให้เกิดผลติภัณฑ์ที่ใช้วตัถดุบิ

จำกน�ำ้มนัปำล์มดบิไปสูผ่ลติภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสงูข้ึน	 กำรพฒันำ

ผลติภัณฑ์	GD	และ	PCM	เพือ่ผลิตและจ�ำหน่ำยทัง้ในตลำดในประเทศ

และต่ำงประเทศทีก่�ำลงัเป็นทีต้่องกำรอย่ำงยิง่นี	้ เป็นนวตักรรมที่ 

เพิม่มลูค่ำและเปิดโอกำสทำงธรุกจิให้บรษิัทและคูค้่ำในห่วงโซ่อปุทำน	

กำรดดูซบัผลผลติน�ำ้มนัปำล์มดบิจำกเกษตรกรชำวสวนปำล์มให้เข้ำสู่

กระบวนกำรผลิต	ก่อให้เกดิผลตอบแทนทีด่ขีึน้	และสำมำรถเตบิโต

ได้พร้อมๆ	 กบับรษิัทฯ	 ได้	 ตำมแนวคดิในกำรแบ่งปันผลประโยชน์

ร่วมแก่คูค้่ำ	 หรอื	Share	Value	 บริษัทฯ	 ได้ตดิตัง้เครือ่งจกัรเพือ่

ท�ำกำรทดลองผลติและเริม่ท�ำกำรตลำดในเดอืนมถินุำยน	2561	ซึง่

ได้ผลตอบรบัเป็นอย่ำงดยีิง่	จงึได้เตรยีมแผนงำนและงบประมำณเพ่ือ

ลงทุนสร้ำงโรงงำนผลติแห่งใหม่ข้ึน	

ส�ำหรบัด้ำนสำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมนุเวยีนนัน้	 คณะผูบ้รหิำร

และพนกังำนได้ร่วมกนัผลกัดนัโครงกำรหนมุำน	โรงไฟฟ้ำพลงังำนลม

ขนำด	260	 เมกะวตัต์	 ตัง้อยู่ในจงัหวดัชยัภมู	ิ มลูค่ำกำรลงทนุของ

โครงกำรประมำณ	20,000	 ล้ำนบำท	 ซึง่แล้วเสรจ็บำงส่วนในเดือน

ธันวำคม	2561	 และคำดว่ำจะแล้วเสรจ็ในต้นปี	2562	 ซึง่โครงกำร

หนมุำนนีส้ำมำรถผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม	จ่ำยเข้ำระบบสำยส่งของ

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตและกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค	 และชมุชนได้ไม่ต�ำ่กว่ำ	

200,000	 ครวัเรอืน	 ลดกำรพ่ึงพิงกำรใช้พลังงำนจำกฟอสซลิทีก่่อให้

เกิดมลภำวะต่อส่ิงแวดล้อม

ด้ำนนวตักรรมพลงังำนไฟฟ้ำขัน้สงูทีบ่รษิทัฯ	ได้ด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง

ตัง้แต่ปี	2560	 เป็นต้นมำ	ตำมแผนกำรด�ำเนนิธรุกจิระยะยำวนัน้	 คอื	

กำรน�ำเทคโนโลยกีกัเกบ็พลงังำนมำใช้สร้ำงควำมมัน่คงด้ำนพลงังำน

และกำรเพิม่สดัส่วนกำรใช้พลงังำนหมนุเวยีนทีม่คีวำมเป็นมติรกบั

สิง่แวดล้อม	โดยด�ำเนนิแผนกำรก้ำวเข้ำสูอ่ตุสำหกรรมกกัเกบ็พลงังำน

ด้วยกำรเข้ำลงทนุในบรษิทั	Amita	Technologies	Inc.,	ไต้หวนั	และเพิม่

สดัส่วนกำรถอืหุ้นมำเป็นล�ำดบัจน	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2561	มสีดัส่วน

กำรถือหุน้ร้อยละ	77.21	 โดยมเีป้ำหมำยทีจ่ะน�ำเทคโนโลยมีำขยำย

เพือ่ลงทนุสร้ำงโรงงำนผลิตแบตเตอรีล่เิทยีม	ไอออน	ในประเทศไทย	

ด้วยขนำดก�ำลังกำรผลิตรวม	50	 กกิะวตัต์ชัว่โมงต่อปี	 แบตเตอรีท่ี่

ผลิตได้จะน�ำไปใช้กกัเกบ็ไฟฟ้ำส�ำหรบัอุตสำหกรรมพลงังำนไฟฟ้ำ	และ

อตุสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ	จำกกำรทีร่ฐับำลไต้หวนัเหน็ควำมมุง่ม่ันและ

ตัง้ใจของบรษิทัฯ	ทีจ่ะน�ำเทคโนโลยมีำใช้พัฒนำให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

และเพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขันในระดบัสำกล	เมือ่วันที	่8	ตลุำคม	2561	

รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเศรษฐกำร	 ไต้หวนั	 ได้ลงนำมเพือ่ยนืยนั

เจตจ�ำนงที่จะให้กำรสนับสนุนบริษัทฯ	 ทั้งด้ำนข้อมูล	 กำรแก้ไข

ปัญหำ	และควำมช่วยเหลอืในกำรด�ำเนนิงำนตำมทีบ่รษิัทฯ	ต้องกำร	

รวมถึงกำรแนะน�ำโอกำสทำงธุรกิจ	 กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทั้ง 

ด้ำนเทคนคิ	และด้ำนธรุกจิระหว่ำงบรษิัทฯ	และบรษิัทต่ำงๆ	ในไต้หวนั

อกีด้วย	นอกจำกนี	้ยงัได้รบักำรสนบัสนนุด้ำนกำรพฒันำเทคโนโลยี

จำก	Industrial	Technology	Research	Institute	หรอื	ITRI	ไต้หวัน

อกีด้วย	ท�ำให้บรษิัทฯ	มคีวำมพร้อมและควำมมัน่ใจสูงขึน้	และได้เริม่

ลงทนุโครงกำรผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยส�ำหรบัระยะแรก	ด้วย

ขนำดก�ำลงักำรผลติ	1	กกิะวตัต์ชัว่โมงต่อปี	และครบ	50	กิกะวตัต์

ชัว่โมงต่อปี	ในระยะถดัไป



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 25614

ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมกำรบริษัทที่เล็งเห็นว่ำ	 เทคโนโลย ี

ด้ำนแบตเตอรีเ่ป็นตวัขบัเคลือ่นทีส่�ำคญัทีสุ่ดในกำรสร้ำงควำมมัน่คง

ด้ำนพลังงำนและกำรก้ำวไปสู่อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ที่

ไร้มลพิษ	คณะกรรมกำร	จงึสนับสนนุแผนกำรวจิยัและพฒันำรถยนต์

ไฟฟ้ำของบรษัิทฯ	 ท่ีออกแบบและพฒันำโดยทมีงำนคนไทย	 และได้

เปิดตวั	MINE	Mobility	 รถยนต์ไฟฟ้ำสญัชำตไิทยแท้เป็นคันแรกของ

ประเทศในงำน	Bangkok	International	Motor	Show	2561	จดุเร่ิม

ต้นทำงธรุกจิยำนยนต์ทีเ่กิดจำกกำรเปลีย่นถ่ำยเทคโนโลยจีำกกำร

ขบัเคลือ่นยำนพำหนะด้วยน�ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำต	ิทีเ่ป็นพลงังำนจำก

ฟอสซลิ	มำเป็นกำรขบัเคลือ่นด้วยพลงังำนไฟฟ้ำทีป่ระหยดั	ลดมลพิษ

ทำงดิน-น�ำ้-อำกำศและภำวะโลกร้อน	คนืควำมน่ำอยูใ่ห้กบัสังคม	และ

ประเทศชำตใินอนำคตอย่ำงยัง่ยนื	 โดยใช้แบตเตอรีล่เิทยีมไอออน 

ทีก่ลุม่บรษิัทจะผลติ	ทีเ่ป็นหวัใจส�ำคญัของควำมส�ำเรจ็ดงักล่ำว	พร้อม

ด้วยกำรเตรยีมกำรลงทนุตดิตัง้สถำนอัีดประจไุฟฟ้ำ	EA	Anywhere	ไว้

รองรบัทัว่กรงุเทพ	ปรมิณฑล	และทัว่ประเทศ	ส่งเสริมระบบนเิวศน์ที่

เหมำะสม	 เพ่ือกำรยกระดบัสงัคมไทยเข้ำสูส่งัคมไร้มลพษิในอนำคต

อนัใกล้	

บริษัทฯ	 ยังได้เตรียมควำมพร้อมในส่วนส�ำคัญอื่นๆ	 เพื่อรองรับ 

กำรเตบิโตในระยะยำว	ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ	ด้ำนสงัคม	และด้ำนสิง่แวดล้อม	

ควบคูไ่ปกบักำรศกึษำ	วจิยั	และพฒันำ	รวมถงึกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ให้กับบุคลำกรในสำยธุรกิจต่ำงๆ	 ได้แก่	 กำรด�ำเนินตำมแผน	

Succession	Planning	ด้วยกำรสรรหำบคุลำกรใหม่เข้ำมำร่วมพัฒนำ

ธรุกจิ	ฝึกอบรมพฒันำบคุลำกรเดิมทกุระดับ	กำรบริหำรควำมเสีย่งด้วย
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คานิยม
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เทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูใช ผูถือหุน ผูรวมคา 

และพนักงานอยางเปนธรรม

• สงเสร�มการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่ม

 ประสิทธ�ภาพในการผลิต

• สงเสร�มการใชพืชพลังงาน และพลังงาน

 ธรรมชาติ เพื่อลดมลพิษแกสิ่งแวดลอม

• สนับสนุน นโยบายภาครัฐ เพ่ือสราง

 ความมั่นคง ดานพลังงานของประเทศ

• ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเปนธรรม 

 สรางความไววางใจตอคูคา และผูถือหุน

• วางรากฐานดานบุคลากร เพื่อการเติบโต

 อยางมั่นคงและยังยืน

พันธกิจ
(Mission)

สารจากประธานกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น

ขอมูลทางการเง�นที่สำคัญ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปจจัยความเสี่ยง

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

นโยบายการจายปนผล

โครงสรางการจัดการ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำป 2561

รายงานจากคณะกรรมการสรรหา

รายงานจากคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

รายงานจากคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

รายงานจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

การควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยง

รายกานระหวางกัน

การว�เคราะห และคำอธ�บายของฝายการจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท

ตอรายงานทางการเง�น 

รายงานผูสอบบัญช�รับอนุญาต
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ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไวใน
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ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไวใน
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บรษิัท	พลงังำนบรสิทุธ์ิ	จ�ำกัด	(มหำชน)	(Energy	Absolute	Public	Company	Limited)	หรอื	“บรษิัทฯ”	ได้จดทะเบยีน 

ก่อตัง้ข้ึน	เมือ่วนัที	่6	มนีำคม	2549	ในชือ่เดมิคอื	บรษิัท	ซนัเทคปำล์มออยล์	จ�ำกัด		ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก	50	ล้ำนบำท	 

โดยปัจจบุนับรษิัทมทีนุจดทะเบยีนและช�ำระแล้วทัง้สิน้	373	 ล้ำนบำท	 แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ�ำนวน	3,730,000,000	 หุน้	

มลูค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ	0.10	บำท

เก่ียวกับบริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ�ากัด (มหาชน) 

อย่างมั่นคงและยั่งยืน



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 25616

บริษัทฯ	 ได้ส่ือสำร	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และค่ำนิยมดังกล่ำวไปยัง	

พนักงำนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ตลอดจนใช้

เป็นกรอบในกำรด�ำเนินแผนกลยุทธ์เพ่ือสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กับ

บริษัทฯ	อย่ำงย่ังยืน	

บริษัทฯ	มีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีส�ำคัญในปี	2561	คือ	กำรพัฒนำ 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม	“โครงกำรหนุมำน”	ขนำดก�ำลังกำรผลิต	 

260	 เมกะวัตต์	 ท่ีตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ	 ซึ่งได้ลงนำมในสัญญำ 

ซ้ือขำยไฟฟ้ำ	(Power	Purchase	Agreement	:	PPA)	 ไว้แล้ว	 

ให้แล้วเสร็จภำยในก�ำหนดเวลำ	ควบคู่ไปกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ

กำรผลิต	 กำรด�ำเนินงำน	 ลดส่วนกำรสูญเสียรำยจ่ำยและพลังงำน 

ท่ีไม่จ�ำเป็นท้ังในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน	และธุรกิจ

1) ธุรกิจน�้ามันไบโอดีเซล (B100)  

บริ ษัทฯ	 ด�ำเนินธุรกิจเป ็นผู ้ผลิตและจ�ำหน ่ำยน�้ ำมัน

ไบโอดเีซล	(B100)	กลเีซอรีนบริสุทธิ	์และผลติภณัฑ์พลอยได้	 

ซึ่งบริษัทฯ	 ได้รับอนุญำตเป็นผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ	7	 แห่ง 

พระรำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเช้ือเพลิง	 พ.ศ.	2543	 จำก

กระทรวงพลังงำน	เมื่อวันที่	14	ตุลำคม	2552	

2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

บริษัทฯ	ขยำยกำรด�ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์	 จ�ำนวน	4	 โครงกำร	 

รวมขนำดก�ำลังกำรผลิต	278	 เมกะวัตต์	 ธุรกิจผลิตและ

จ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนลมจ�ำนวน	2	โครงกำร	(ประกอบ

ด้วย	8	โครงกำรย่อย)	รวมขนำดก�ำลงักำรผลิต	386	เมกะวตัต์			

3) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ 

บริษัทฯ	 ได้เข้ำซ้ือหุ้นของบริษัท	Amita	Technologies	

Inc.	 (“Amita	 -	 Taiwan”)	 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน

ภำยใต้กฎหมำยของสำธำรณรัฐจีน	 (ไต้หวัน)	 และเป็น

บรษัิทจดทะเบียนใน	Emerging	Stock	Market	(ESM)	 ของ

ตลำดหลักทรัพย์ไต้หวัน	 ที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำ

และผลิตแบตเตอรี่	 ประเภทลิเทียม-ไอออน	 โพลีเมอร	์ 

(Lithium-Ion	 Polymer)	 ที่ก�ำลังกำรผลิตประมำณ	 

ไบโอดีเซล	 ตลอดจนกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรน�ำแนวคิดใหม่ๆ	

มำพัฒนำบริษัทอย่ำงสม่�ำเสมอ	 และพัฒนำศักยภำพของพนักงำน

ผ่ำนโครงกำร	“EA	inside	EA”	

ในขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	ด�ำเนินกำรตำมแผนระยะยำวเพ่ือรองรับ

กำรเติบโตท้ังในสำยธุรกิจเดิม	 และในสำยธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง	 ท้ัง

ในประเทศและต่ำงประเทศ	 ด้วยกำรขยำยกำรลงทุนไปยังธุรกิจ

แบตเตอร่ีลิเทียม	 ธุรกิจยำนยนต์ไฟฟ้ำ	 และธุรกิจให้บริกำรสถำนี

อัดประจุไฟฟ้ำ	 อันเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรเติบโต 

ในอนำคต	 เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนในระยะยำวได้อย่ำงม่ันคงย่ิงข้ึน	

และสร้ำงโอกำสในกำรเติบโตต่อไป	

80	เมกะวัตต์ต่อปี	เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 

บรษิัทฯ	ในธรุกจิพลงังำนทดแทน	รวมไปถงึเพ่ือให้สอดคล้อง

กบันโยบำยด�ำเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของบรษิัทฯ	

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	

77.21	 ของจ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและจ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมด

ของ	Amita	-	Taiwan	ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

4) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

 และธุรกิจธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 

บริษัทฯ	 ขยำยกำรด�ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจบริกำรสถำนี

อดัประจไุฟฟ้ำส�ำหรบัรถยนต์ไฟฟ้ำ	ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ	

“EA	Anywhere”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำพลังงำนสะอำด

มำใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์	 และลดกำรปล่อยก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์	 ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม	 ธุรกิจนี้ด�ำเนินงำนโดยบริษัทย่อยทำงตรง	-	 

บริษัท	พลังงำนมหำนคร	จ�ำกดั	ผูใ้ห้บรกิำรสถำนอีดัประจไุฟฟ้ำ

แก่รถยนต์	ทัง้ประเภทปลัก๊อนิไฮบรดิ	และประเภทแบตเตอรี่	

โดยเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำของบริษัทฯ	 ใช้เทคโนโลยีกำร 

อัดประจุไฟฟ้ำผ่ำนตัวน�ำ	(Conductive	Charging)	เป็นกำร

อัดประจุแบตเตอรี่โดยเชื่อมต่อยำนยนต์ไฟฟ้ำเข ้ำกับ 

เครื่องชำร์จโดยตรงผ่ำนสำยเคเบิล	(หรือสำยชำร์จ)	 ซึ่งถือ

เป็นรูปแบบกำรอัดประจุไฟฟ้ำท่ีมีกำรใช้งำนแพร่หลำยใน

ปัจจุบัน	สำมำรถใช้ได้ทั้งกำรอัดประจุไฟฟ้ำกระแสสลับและ

ธุรกิจของบริษัทฯ

ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น :  



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน) 7

กระแสตรง	 โดยกำรอัดประจุไฟฟ้ำกระแสสลับ	(Normal	

charge)	 สำมำรถอัดประจุไฟฟ้ำได้สูงสุดที่	44	 กิโลวัตต์/

ชั่วโมง	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับ	On-board	Charger	 ของรถยนต์

ไฟฟ้ำแต่ละรุ่น	ส่วนเคร่ืองอดัประจไุฟฟ้ำประเภทกระแสตรง	

(Quick	charge)	 สำมำรถอัดประจุไฟฟ้ำได้สูงสุดที่	150	 

กิโลวัตต์/ชั่วโมง	

บริษัทฯ	 มีแผนกำรลงทุนในสถำนีชำร์จให้ครอบคลุมพ้ืนที่

ทั้งในกรุงเทพ	 ปริมณฑล	 และจังหวัดต่ำงๆ	 ทัว่ประเทศด้วย

เป้ำหมำย	1,000	สถำน	ีเพือ่ให้เพยีงพอ	และมจีดุบริกำรกระจำย

ตัวอยู่ในทุกๆ	พื้นที่รองรับกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้อย่ำงสะดวก	

พร้อมท้ังพฒันำแอปพลเิคช่ันบนโทรศัพท์มอืถือ	และอปุกรณ์

สื่อสำรต่ำงๆ	ให้สำมำรถค้นหำและจองหัวชำร์จ	รวมถึงจ่ำย

ค่ำบริกำรได้โดยสะดวก	 อันจะเป็นกำรส่งเสริมนิเวศน์ด้ำน

บริกำรอัดประจุไฟฟ้ำที่เพิ่มควำมเช่ือมั่นและกระตุ้นควำม

สนใจในกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำให้เติบโตขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	

แผนธรุกจินี	้นอกจำกจะเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำง

ธรุกจิของบรษิัทฯ	ในธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกับพลงังำนไฟฟ้ำแล้ว	

ยังเป็นกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยด�ำเนินธุรกิจที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	อีกด้วย

5) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา  

ในปีทีผ่่ำนมำ	บรษิัทฯ	ได้จดทะเบยีนจัดตัง้บรษิัทย่อย	-	บรษิัท	

กรนี	เทคโนโลย	ีรเีสร์ิช	จ�ำกดั,	บรษิัท	เอน็เนอร์ยี	่บยีอนด์	รเีสิร์ช	

จ�ำกดั,	และ	บรษิัท	ไมน์	โมบลิติ	ีรเีสร์ิช	จ�ำกดั	เพือ่ท�ำกำรวจิยั

และพฒันำผลติภณัฑ์ทีเ่ก่ียวเนือ่งจำกน�ำ้มนัปำล์ม	 แบตเตอรี่

ลิเทียม	และยำนยนต์ไฟฟ้ำ	ตำมล�ำดบั	ทัง้นีเ้พือ่ต่อยอดพฒันำ

ผลิตภณัฑ์ประเภทใหม่ๆ	พฒันำศกัยภำพ	คณุภำพของสนิค้ำใน

ธรุกจิของบรษิัทฯ	และเพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ของกลุ่มบรษิัทให้มคีวำมยัง่ยืนในระยะยำว	ดงันี้

(1)	 บริษัท	กรีน	เทคโนโลยี	รีเสิร์ช	จ�ำกัด	:	ท�ำกำรวิจัยและ

พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูง	(High	value	added)	

โดยใช้น�ำ้มนัปำล์มดิบเป็นวตัถุดิบตัง้ต้นเป็น	knowhow	

กำรผลิตที่ต่อยอดจำกกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล	 คือ	

กรีนดีเซล	(Green	Diesel)	 และสำรเปลี่ยนสถำนะ	

(Phase	Change	Material	:	PCM)	 ซึ่งจะเพิ่มมูลค่ำ

ทำงธุรกิจและผลตอบแทนให้แก่บริษัท	 และคู่ค้ำ

ใน	supply	chain	 ได้เป็นอย่ำงดี	 เนื่องจำกผลิตภัณฑ์

ใหม่ที่ทีมงำนของบริษัทฯ	 คิดค้นและพัฒนำขึ้นได้นี้	 

มีคุณสมบัติที่สูง	 และเป็นที่ต ้องกำรของตลำดทั้ง 

ในประเทศและต่ำงประเทศ	ณ	สิ้นปี	2561	บริษัทฯ	ได้

ท�ำกำรจดสทิธบิตัรแล้ว	 และอยูร่ะหว่ำงกำรเตรียมกำร

ก่อสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่

(2)	 บรษิัท	 เอน็เนอร์ยี	่ บยีอนด์	 รเีสร์ิช	 จ�ำกดั	 ตัง้ขึน้เพ่ือ

ท�ำหน้ำที่ในกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์	 แบตเตอรี่

ลิเทยีมไอออน	ซึง่อยูร่ะหว่ำงกำรรบัถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ตั้งต้นจำก	Amita	-	Taiwan	 และหน่วยงำนภำยใต้

รฐับำลไต้หวนั	 เพือ่สร้ำงโรงงำนผลติแบตเตอรีล่เิทยีม

ในประเทศไทย	 ภำยใต้ชื่อบริษัท	 อมิตำ	 เทคโนโลย	ี

(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	(Amita	-	TH)	ซึง่	ณ	สิ้นปี	2561	 

อยูร่ะหว่ำงกำรเตรยีมกำรเพือ่ก่อสร้ำงโรงงำนตำมแผน 

กำรลงทนุส�ำหรบัผลิตแบตเตอรีข่นำดก�ำลังกำรผลติรวม	 

50	กกิะวตัต์ต่อชัว่โมงต่อปี	เพือ่น�ำไปใช้ในอตุสำหกรรม

พลงังำนไฟฟ้ำ	 ทีจ่ะสร้ำงควำมมัน่คงด้ำนพลงังำนและ 

ส่งเสริมกำรเพิ่มสัดส่วนกำรผลิตและใช้ไฟฟ้ำจำก 

พลงังำนหมนุเวยีนทีม่คีวำมสะอำดให้มำกยิง่ขึน้อย่ำงม ี

ประสิทธภิำพ	 และเพ่ือน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ 

ไฟฟ้ำ	และอตุสำหกรรมอืน่ๆ	ต่อไป	พร้อมนี	้บรษิัทฯ	ได้ท�ำ 

กำรศกึษำโอกำสในกำรลงทนุในประเทศเพือ่นบ้ำนและ

ประเทศอื่นๆ	ในภูมิภำคเอเซีย	ในด้ำนกำรลงทุนสร้ำง

โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนที่น�ำระบบกักเก็บพลังงำน

จำกแบตเตอรีล่เิทยีมไอออนเข้ำมำเสรมิเพือ่ให้สำมำรถ

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนสะอำดและใช้ตอบสนองควำม

ต้องกำรได้อย่ำงมีเสถียรภำพมำกยิ่งขึ้น	

(3)	 บริษัท	ไมน์	โมบิลิตี	รีเสิร์ช	จ�ำกัด	เป็นผู้ออกแบบและ

พัฒนำยำนยนต์ไฟฟ้ำ	(Electric	Vehicle	:	EV)	 ด้วย

ทีมงำนของกลุ่มพลังงำนบริสุทธิ์	 ภำยใต้ชื่อแบรนด	์

“MINE	Mobility”	 ที่มำจำกแนวคิดว่ำ	Mission	no	

Emission	 หรือ	 พันธกิจไร้มลพิษ	 ซึ่งหมำยถึงกำรที่

ยำนยนต์ไฟฟ้ำนี้	 จะขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำจำก

แบตเตอร่ีของกลุ่มบริษัทฯ	 ซึ่งจะไม่ปล่อยมลพิษทั้ง 

ทำงอำกำศและเสียง	 ซึ่งหำกสำมำรถส่งเสริมให้เกิด

กำรใช้มำกขึ้น	และทดแทนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนจำก

พลังงำนจำกฟอสซิลได้มำกขึ้น	ก็จะเป็นกำรขับเคลื่อน

สังคมไทยให้เข้ำสู่กำรใช้พลังงำนที่ไม่เกิดคำร์บอนได้

อย่ำงรวดเรว็ขึน้



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 25618

รายได้จากการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	

ประกอบด้วยรำยได้จำกธุรกิจไบโอดีเซล	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ		

28.11	ของรำยได้รวม	โดยผลติภัณฑ์หลกั	ได้แก่	น�ำ้มนัไบโอดเีซล	 

กลีเซอรีนบริสุทธิ์	 และผลิตภัณฑ์พลอยได้	 รำยได้จำกธุรกิจ 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	61.50	

ผลิตภัณฑ์หลัก	 ได้แก่	 กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย	์

กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม	 และเงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมรำคำ

รับซื้อไฟฟ้ำ	นอกจำกนี้บริษัทฯ	มีรำยได้จำกธุรกิจอื่นๆ	ในสัดส่วน

ร้อยละ	2.88	 และมีก�ำไรทำงบัญชีที่เกิดจำกกำรรวมธุรกิจและ 

รำยได้อื่นๆ	ในสัดส่วนร้อยละ	7.51	โดยมีรำยละเอียดดังนี้	

ประเภทรายได้
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

• กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล

1.	น�้ำมันไบโอดีเซล 4,721.13 45.23 4,205.23 36.02 3,194.23 25.57

2.	กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 169.49 1.62 267.07 2.29 296.16 2.37

3.	ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 11.32 0.11 14.16 0.12 20.76 0.17

4,901.94 46.96 4,486.46 38.43 3,511.15 28.11

• กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

4.	กระแสไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 1,786.31 17.11 1,933.05 16.56 1,934.12 15.49

5.	กระแสไฟฟ้ำพลังงำนลม 489.07 4.19 802.48 6.43

6.	เงนิอดุหนนุส่วนเพิม่รำคำรบัซือ้ไฟฟ้ำ 3,704.14 35.48 4,670.94 40.01 4,944.22 39.58

5,490.45 52.59 7,093.06 60.76 7,680.82 61.50

• กลุ่มธุรกิจอื่นๆ 

7.	รำยได้จำกธุรกิจอื่นๆ	 - - - - 359.99 2.88

รวมรายได้จากการขายและบริการ 10,392.39 99.55 11,579.52 99.19 11,551.96 92.49

8.	ก�ำไรทำงบัญชทีีเ่กดิจำกกำรรวมธรุกจิ - - - - 894.58 7.16

9.	รำยได้อื่น 46.86 0.45 93.98 0.81 43.69 0.35

รายได้รวม 10,439.25 100.00 11,673.50 100.00 12,490.23 100.00

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุใน

บรษัิทร่วมและส่วนได้เสยีในการร่วมค้า
- (62.27) (6.31)
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บรษิัทฯ	มีกำรจดัหำวตัถดุบิส�ำหรับกำรผลติน�ำ้มนัไบโอดเีซล	

(B100)	โดยตระหนักถึงกำรเพิม่ประสทิธิภำพ	ในกระบวนกำร

ผลิตอย่ำงต่อเนือ่งมำโดยตลอด	ซ่ึงปัจจบุนัน�ำ้มนัไบโอดเีซลมี

ก�ำลงักำรผลติอยู่ท่ี	800,000	ลติรต่อวัน	และกลเีซอรีน	มกี�ำลัง

กำรผลติอยูท่ี	่80	ตนัต่อวนั	โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท

ครั้งที่	2/2555	เมื่อวันที่	30	มีนำคม	2555	ได้มีมติให้จัดตั้ง 

คณะกรรมกำรจัดซ้ือวัตถุดิบ	ประกอบด้วยตวัแทนจำกฝ่ำยผลิต	 

ฝ่ำยจดัซือ้	และฝ่ำยขำย	โดยอยูภ่ำยใต้คณะกรรมกำรบรหิำร	 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดัซือ้ให้สอดคล้องกับสภำวะตลำด	 

และมีข้อมูลจำกฝ่ำยผลิตส�ำหรับใช้ในกำรตัดสินใจได้อย่ำง

เหมำะสม	ทัง้นี	้เพือ่ให้มต้ีนทนุทีส่ำมำรถแข่งขันได้ในระยะยำว	 

โดยบริษัทฯ	 มีกำรจัดหำวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตน�้ำมัน

ไบโอดีเซล	ดังนี้

•	 น�้ำมันปำล์มดิบ	(CPO)	 ไขน�้ำมันปำล์ม	(Stearin)		 

และน�ำ้มนัปำล์มก่ึงบริสทุธ์ิ	(RBD)	:	กำรจดัซือ้พิจำรณำ 

จำกปริมำณกำรส�ำรองตำมข้อก�ำหนดของผู้ค้ำน�้ำมัน

ตำมมำตรำ	7	ประกอบกับแผนกำรขำยล่วงหน้ำ	 โดย

ค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงด้ำนต้นทุนวัตถุดิบ	 สภำวะตลำด	

รำคำประกำศของส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

ในขณะน้ัน	ประกอบกำรพจิำรณำกำรจัดซ้ือของบรษิัทฯ

•	 เมทำนอล	(Methanol)	:	จัดซื้อจำกผู้จ�ำหน่ำยสำรเคมี

ในประเทศ

•	 สำรเร่งปฏิกิริยำ	(Catalyst)	 :	 จัดซื้อจำกผู้ผลิตและ

จ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในประเทศ

•	 ถ่ำนกัมมันต์	(Activated	Carbon)	:	จัดซ้ือจำกผูจ้�ำหน่ำย

เคมีภัณฑ์ในประเทศ

บริษัทฯ	 ขยำยกำรด�ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์	 จ�ำนวน	4	 โครงกำร	

รวมขนำดก�ำลังกำรผลิต	278	 เมกะวัตต์	 ธุรกิจผลิตและ

จ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม	 จ�ำนวน	8	 โครงกำร	

รวมขนำดก�ำลังกำรผลิต	386	เมกะวัตต์			

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

1. กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจในกลุ่มธรุกิจไบโอดีเซล 2. กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานลม
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กลุ ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต 
แ ล ะ จ� า ห น ่ า ย ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ ้ า ท่ี ไ ด ้
จากพลังงานแสงอาทิตย ์  โดยม ี
โรงไฟฟ้าท่ีด�าเนินการเชงิพาณชิย์แล้ว  
ท้ังหมด 4 โครงการ ขนาดก�าลัง 
การผลิตรวม 278 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานลม 

กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต
และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าท่ีได้จาก
พลังงานลม รวมโรงไฟฟ้าท่ีด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการ
ท่ีอยู ่ ร ะหว ่ าง เตรียมด�า เ นินการ 
เชิงพาณิชย์ รวมท้ังสิ้น 8 โครงการ 
ขนาดก�าลังการผลิตรวม 386 เมกะวตัต์  

(นครศรีธรรมราช, สงขลา)
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บริษัท	Amita	-	Taiwan	 เป็นผู้พัฒนำและผลิตแบตเตอรี่	

ประเภท	ลเิทียม-ไอออน	โพลเีมอร์	(Lithium	Ion	Polymer)	ซึง่

มีท้ัง	Lithium	Nickel	Manganese,	Lithium	Iron	Phosphate	

(LFP)	 และ	Lithium	Titanate	(LTO)	 โดยที่แบตเตอรี่

เหล่ำน้ี	สำมำรถใช้ได้ส�ำหรบัรถยนต์ไฟฟ้ำ	รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ	 

รถจักรยำนไฟฟ้ำ	 อุปกรณ์เก็บไฟฟ้ำ	(UPS)	 และรวมไปถึง

แบตเตอรีเ่กบ็ไฟฟ้ำส�ำหรับโรงไฟฟ้ำ	(Energy	Storage)	โดย

บริษัทฯ	 มีฐำนลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 จำก

กำรที่บริษัท	Amita	-	Taiwan	 เป็น	partner	 ที่ส�ำคัญกับ	

Industrial	Technology	Research	Institute	(ITRI)	ซึง่เป็น 

สถำบนัวิจยัของไต้หวนั	ท�ำให้	Amita	-	Taiwan	ได้รบัควำม

ช่วยเหลือในกำรวจิยัและพฒันำแบตเตอรีอ่ย่ำงสม�ำ่เสมอ	 จน

ก้ำวข้ึนเป็นผูน้�ำในอตุสำหกรรมได้	อกีทัง้ยงัต่อยอดควำมร่วม

มือในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีแบตเตอรี่มำยัง	Amita	-	TH 

ซึง่เป็นกำรขยำยฐำนกำรผลติแห่งใหม่ในประเทศไทย	เพ่ือให้มี

ผลิตภัณฑ์ทีส่ำมำรถตอบสอบควำมต้องกำรของอตุสำหกรรม

ได้หลำกหลำยมำกยิง่ขึน้	

บริษัทฯ	 ขยำยกำรด�ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจบริกำรสถำนีอัด

ประจไุฟฟ้ำ	ส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้ำ	ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ	

“EA	Anywhere”	 ซ่ึงบรษิัทย่อย	-	บริษัท	พลงังำนมหำนคร	

จ�ำกัด	(EMN)	 เป็นผู้ด�ำเนินกำร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำ

พลังงำนสะอำดมำใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์	 เพ่ือลดกำร

ปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก	และส่งเสริมกำรใช้พลงังำนหมนุเวยีน

ท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	 แทนพลงังำนเช้ือเพลงิจำกฟอสซลิ

ในระบบขนส่งของประเทศ	 และเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพื้นฐำน	 พร้อมรองรับนวัตกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ

หรืออุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่	 (Next-generation	

Automotive)	 กลยุทธ์ในกำรลงทุนเปิดสถำนีบริกำร	 คือ	 

กำรเข้ำไปร่วมเป็นพันธมิตรกับเจ้ำของพื้นที่ที่มีศักยภำพ	 

โดย	EMN	 เป็นผูอ้อกแบบและลงทุนในอปุกรณ์และกำรตกแต่ง	

ส่วนพนัธมิตรเจ้ำของพืน้ทีเ่ป็นผูจ้ดัเตรียมพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมซึ่ง 

จุดขำยท่ีโดดเด่นของสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ	EA	Anywhere	 

คอือปุกรณ์ทีท่นัสมยัและมปีระสทิธิภำพ	ท�ำเลทีต่ัง้ของสถำนี

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	 ที่จะขับเคล่ือนธุรกิจโดยใช้

เทคโนโลยเีป็นหวัใจส�ำคญั	บรษิัทฯ	จงึให้ควำมส�ำคญักบักำร

ลงทนุด้ำนกำรวจิยัและพฒันำอย่ำงจรงิจงั	โดยได้จดทะเบยีน

จดัตัง้บรษิัทย่อยเพือ่กำรวจิยัและพฒันำ	ดงันี้

(1)	 บจ.	 กรนี	 เทคโนโลย	ี รเีสร์ิช	 :	 จดัตัง้ขึน้เพ่ือพัฒนำ

และคิดค้นงำนด้ำนวิจัย	 นวัตกรรม	 เพื่อต่อยอด 

และเพ่ิมมลูค่ำสนิค้ำเกษตรกรรมภำยในประเทศ	 โดย 

ผลงำนที่ถือว่ำเป็นสินค้ำหรือบริกำรท่ีส�ำคัญในปี

ที่ผ่ำนมำ	 คือ	 กำรคิดค้นกระบวนกำรผลิตสินค้ำท่ี 

เกี่ยวเนื่องจำกวัตถุดิบจำกปำล์ม	 เพื่อท�ำให้ผลิตภัณฑ์

มมีลูค่ำสงูขึน้ซึง่กระบวนกำรผลติทีค่ดิค้นขึน้นี้ได้น�ำไป

จดสิทธิบัตรในหลำยประเทศ	 และจะน�ำไปใช้ในกำร

ด�ำเนนิธรุกจิเชงิพำณชิย์ของบรษิัทในกลุม่ต่อไป

(2)	 บจ.	เอ็นเนอร์ยี่	บียอนด์	รีเสิร์ช	:	จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนำ 

และคิดค้นงำนวิจัย	 นวัตกรรม	 ของแบตเตอรี่ลิเทียม 

ไอออนและระบบกักเก็บพลังงำน	 โดยผลงำนที่ถือว่ำ 

เป็นสนิค้ำหรอืบรกิำรของทำงบรษิัท	 คอื	 กระบวนกำร

ผลติแบตเตอรีล่เิทยีมไอออนและระบบควบคมุแบตเตอรี	่ 

และนวตักรรมอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	ซึง่นวตักรรมทีคิ่ดค้นขึน้นี	้ 

สำมำรถน�ำไปจดสทิธบิตัรได้	โดยจะน�ำไปใช้กลุม่ลกูค้ำ

เป้ำหมำยคือบริษัทต่ำงๆ	ในเครือของบริษัทฯ

(3)	 บจ.	 ไมน์	 โมบิลิตี	 รีเสิร์ช	 :	 จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนำ

และคิดค้นงำนวิจัยด้ำนรถยนต์ไฟฟ้ำ	 โดยสำมำรถ

ต่อยอดเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำให้สอดรับกับควำม

ต้องกำรของผูใ้ช้อย่ำงแท้จรงิตำมคอนเซปต์	MISSION	

NO	EMISSION	พันธกิจไร้มลพิษ	โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง

ยำนยนต์ที่ไร้มลพิษ	 เป็นมิตรกับสิ่งแวล้อม	 ประหยัด

และปลอดภัย	 ง่ำยต่อกำรบ�ำรุงรักษำ	 ให้ควำมคุ้มค่ำ

ในระยะยำว	ภำยใต้แบรนต์	“MINE	Mobility”	

3. กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจพัฒนาและผลิต
แบตเตอรี่

4. กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจบริการสถานี 
อัดประจุไฟฟ้า (ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า) และธุรกิจธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

5. กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ
 วิจัยและพัฒนา  

อยู่ในแหล่ง	prime	area	 และกระจำยตัวไปยังบริเวณที่มี

ศักยภำพทัง้ในกรงุเทพ	ปรมิณฑลและจังหวดัส�ำคัญๆ	อกีทัง้ยงัม	ี 

application	ทีเ่รยีกว่ำ	“EA	Anywhere“	ในกำรให้บรกิำรค้นหำ	 

ส�ำรอง	 และช�ำระเงิน	 ที่อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำร 

เป็นอย่ำงดยีิง่	 และยงัได้จดัให้ม	ีcall	center	 เพือ่ให้บรกิำร 

และรบัฟังข้อคิดเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์อกีด้วย	
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กลยุทธ์ด้านการตลาด

บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ	์ 

โดยกำรรักษำคุณภำพในกำรผลิตสินค้ำที่ได้มำตรฐำน	 และเน้น

สร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกับลกูค้ำเพ่ือรักษำฐำนลกูค้ำเดิม	 รวมถงึ 

กำรพัฒนำกำรด�ำเนินกำร	 และขอรับรองระบบมำตรฐำน

อุตสำหกรรมต่ำงๆ	 เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรด�ำเนินกิจกำร	 

ในขณะเดียวกันก็พยำยำมขยำยฐำนลูกค้ำรำยใหม่ให้เพิ่มมำกขึ้น	

นอกจำกนี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำโดยวำงแผน

กำรขนส่งล่วงหน้ำร่วมกับลกูค้ำทัง้ปริมำณสนิค้ำ	 วนัที	่ และเวลำ 

ในกำรขนส่งสนิค้ำ	เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ลกูค้ำแล้วน้ัน	บรษิัทฯ	

ยังมีควำมสำมำรถส่งสินค้ำให้ได้	 ตำมปริมำณและตรงต่อเวลำ

ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ	 เพือ่เป็นกำรวำงแผนกำรผลติรวมถงึ 

กำรวำงแผนกำรจดัซ้ือของบรษิัทฯ	ให้มปีระสทิธิภำพสงูสดุอกีด้วย

กลยุทธ์ด้านการตลาด : ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ	 

มุง่ม่ันท่ีจะเป็นผูน้�ำในกำรผลิตพลงังำนทำงเลอืกทีมุ่ง่เน้นคณุภำพ

และพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง	โดยใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	ท�ำกำรเลอืก

ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีจำกผูผ้ลติทีม่คุีณภำพและมปีระสทิธภิำพ

ในกำรผลิตไฟฟ้ำ	 เพื่อให้โครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ ่มบริษัท 

ด�ำเนนิกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ	และสำมำรถ

จ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้อย่ำงสม�่ำเสมอและมีเสถียรภำพ	 นอกจำกนี้

บรษัิทฯ	และกลุ่มบรษิัท	ยงัได้มุง่เน้นกำรท�ำงำนทีเ่ป็นทมีโดยผ่ำน

กำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บริษัทในกำรด�ำเนินธุรกิจออกแบบก่อสร้ำง

และดแูลรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์และพลงังำนลม	 เพือ่

ให้กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ	 โดยผ่ำนกำรด�ำเนนิงำน

ของกลุ่มบริษัท	 ในกำรด�ำเนินธุรกิจออกแบบก่อสร้ำงและดูแล

รักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลมให้ผลิตไฟฟ้ำ

ได้เตม็ทีต่ำมคณุสมบตัทิี่ได้ออกแบบไว้ภำยใต้สภำพแวดล้อมทำง

ธรรมชำติ	 อีกท้ังยังด�ำเนินโครงกำรเพ่ือพัฒนำชุมชนและสังคม 

โดยรอบโรงไฟฟ้ำ	ซึง่เป็นถือเป็นผูม้ส่ีวนร่วมทีส่�ำคัญของกำรด�ำเนนิงำน	

นอกจำกนี้	 กลุ่มบริษัทได้มีกำรจัดโปรแกรมกำรอบรม	 พัฒนำ	

และ	Workshop	Training	พนักงำนเป็นประจ�ำทุกเดือน	ทั้งด้ำน

กำรบรหิำรจัดกำรและบ�ำรงุรักษำโรงงำนและโรงไฟฟ้ำ	ด้ำนควำม

ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน	 ด้ำนกำรดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน	

และด้ำนกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบริษัท		เพื่อให้บุคลำกร

มีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 มีประสบกำรณ์	 และมีควำมเชี่ยวชำญ

อนัเป็นส่วนส�ำคญัของกลยทุธ์ในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงท่ีโดดเด่น 

ด้ำนกำรเป็นผู้น�ำในเทคโนโลยี	 ที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท 

ร่วมไปกับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บรษิัทฯ	 ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรมบีรรษัทภบิำล	 หรอืกำร

ก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่	ี(Good	Corporate	Governance)	ปี	พ.ศ.	2560	

ตำมทีก่�ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ดงันัน้	จงึได้น�ำ	

“หลักการก�ากับดูแลกิจการ” ดงักล่ำวเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิ

งำนของบรษิัทฯ	 เพือ่ให้มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ	

โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ซึง่จะช่วยสร้ำงควำมเชือ่มัน	และควำมมัน่ใจ	

ต่อผูถ้อืหุน้	ผู้ลงทนุ	ผูม้ส่ีวนได้เสยี	และผูท่ี้เกีย่วข้องทกุฝ่ำย

แนวทางการบริหารจัดการ 

บรษิัทฯ	 มกีำรพัฒนำนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่	ี ซึง่สอดคล้อง

กบันโยบำยทีก่�ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	

และหลักเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอำเซียน	

(ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard)	 โดยบริษัทฯ	 

น�ำนโยบำยดังกล่ำวมำใช้เป็นมำตรฐำนกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมี

จริยธรรม	 และจรรยำบรรณ	 ตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดีให้แก ่

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	และพนักงำนในทุกระดับ	

กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ

•	 นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ี(Corporate	Governance	

Policy)	

•	 นโยบำยและมำตรกำรในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	 (Anti-

Corruption	Policy)

•	 นโยบำยและมำตรกำรไม่เลือกปฏิบัติ	(Discrimination)

•	 นโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมลับ	(Confidentially	of	

Information)	

•	 นโยบำยและมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม	

(Antitrust/Anticompetitive	practices)

•	 นโยบำยและมำตรกำรในกำรใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือแสวงหำผล

ประโยชน์	(Insider	Trading/Dealing)

•	 นโยบำยและมำตรกำรในกำรค�ำนงึถึงส่ิงแวดล้อมสุขอนำมยัและ

ควำมปลอดภยั	(Safety,	Health	and	Environment)

•	 นโยบำยและมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแส	(Whistleblowing)
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คณะกรรมการบริษัท

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการคณะกรรมการ 
และเลขานุการบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

Special Assistant to CEO

ฝ่ายเลขานุการ Compliance 
และบริหารสัญญา

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม

ฝ่ายที่ดิน

สายงานปฏิบัติการ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ธุรกิจ Biodiesel

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สนับสนุนการปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์
และวางแผนการลงทุน

ฝ่ายก�ากับธุรกิจ
ไฟฟ้า

สายงานสนับสนุน สายงานบัญชีและการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายโรงงาน 

สายวิศวกรรม

ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ

ฝ่ายโรงงาน  
สายผลิต

ฝ่ายขายและวางแผน
การตลาด

ฝ่ายจัดซื้อ และจัดส่ง 
ธุรกิจ Biodiesel

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนาระบบ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายจัดซื้อ
จัดจ้างกลาง

ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน 
ISO อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
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คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	 ซ่ึงได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุม 

ผู้ถอืหุน้	 มอี�ำนำจในกำรอนุมตักิำรจัดโครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำร	

โดยตระหนักถงึควำมส�ำคญัของกำรมโีครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำรท่ี 

สอดรับกับกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระยะ

ยำว		เพื่อสำมำรถด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	โปร่งใส	และ

สำมำรถรักษำสมดุลในกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้เป็น 

อย่ำงด	ี	บรษัิทฯ	จงึก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำรให้มคีวำม

เหมำะสมกับขนำด	ประเภท	และควำมซับซ้อนของธุรกิจ	ตลอด

จนมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุล	 ซึ่งจะสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรธุรกิจของบริษัทฯ	

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้ตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและคณะ

กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนขึ้นเพื่อท�ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่น

กรองให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ	

และผู้บริหำรระดับสูงจะเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	 เป็นธรรม	 ส�ำหรับ 

กำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรนั้น	จะประกำศเปิดรบักำรเสนอชือ่ 

กรรมกำรจำกผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้ำกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นเวลำ

ไม่น้อยกว่ำ	90	วนั	โดยทีก่ำรพจิำรณำคณุสมบตั	ิจะไม่เลอืกปฏบิตัิ

อนัเน่ืองมำจำกควำมแตกต่ำง	ด้ำนเพศ	อำย	ุเชือ้ชำต	ิสัญชำต	ิหรอื

ศำสนำ	โดยค�ำนงึถึงควำมหลำกหลำยในแต่ละสำขำอำชพีหรอืควำม

ถนดั	 เพือ่ทีจ่ะสำมำรถสรรหำบคุคลทีม่คีวำมเหมำะสมกบัองค์กร

มำกที่สุด	 และในส่วนของโครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำรนั้น 

บริษัทฯ	 ได้มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์	 และรูปแบบกำรจ่ำย 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัทฯ	และกรรมกำรชดุย่อยทีช่ดัเจน	เป็น

ลำยลักษณ์อกัษร	โดยค่ำตอบแทนต้องได้รบักำรอนมุตัโิดยผูถ้อืหุน้	

ค่ำตอบแทนจะสอดคล้องและแปรผันตำมผลประกอบกำรหรือ 

ผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี	 และกำรสอดคล้องกับแผนธุรกิจ 

ระยะยำว	ตลอดจนผลกำรประเมนิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร

คณะกรรมการของบรษัิท ประกอบไปด้วย
กรรมการท้ังหมด 11 คน

ความรู้ความช�านาญ

กรรมการท่ีเป็นผู้บรหิาร 
ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งในบรษัิท

จดทะเบียนอืน่เกิน 2 แห่ง

กรรมกำรที่

ไม่เป็นผูบ้ริหำร	

จ�ำนวน	9	คน	

คิดเป็นร้อยละ	

81.80

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

จ�ำนวน	2	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	18.20

จากกรรมการ
ท้ังหมด คดิเป็น 

(โดยมีประธานคณะกรรมการบรษิทั ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ
และเป็นคนละคนกับผูน้�าบรษัิท หรอื CEO)

ร้อยละ 54.55
จ�านวน 6 คน 

กรรมการอสิระ กรรมการบรษัิทฯ 
ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งในบรษัิท

จดทะเบียนอืน่เกิน 4 แห่ง

7 persons
Finance

11 persons
Board 

Experience

6 persons
Capital 
Market

5 persons
Corporate 

Governance

5 persons
Human 

Resources2 persons
Strategy

2 persons
Construction

5 persons
Account

4 persons
Insurance

7 persons
Risk 

Management

3 persons
Engineering

5 persons
Manufactory 

Industry

3 persons
Energy 
Industry

4 persons
Legal
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ผลการประเมิน
รายคณะ (%)

ผลการประเมิน
รายบุคคล (%)

คณะกรรมกำรบริษัท 98.02 98.41

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 98.65 97.92

คณะกรรมกำรสรรหำ 97.37 98.48

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 96.25 98.64

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 99.68 99.54

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 98.26 98.87

คณะกรรมกำรบริหำร 95.71 96.50

โครงสร้างคณะอนกุรรมการ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	จะแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำร	เพือ่ช่วยก�ำกบัดแูล	และกลัน่กรองงำนทีม่คีวำมส�ำคญัในด้ำนต่ำงๆ	โดยก�ำหนดรำยงำนผลกำร

ปฏบิตังิำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ�ำ	คณะอนกุรรมกำรชดุต่ำงๆ	ประกอบด้วย

การประเมินผลการปฏบัิติงานประจ�าปีของคณะกรรมการบรษัิทฯ แบบท้ังรายคณะ และรายบุคคล

คณะกรรมการชุดย่อย 

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยกำากับดูแล และกลั่นกรองงานที่มีความสำาคัญในด้านต่างๆ โดยกำาหนด

รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย

  • คณะกรรมการบริหาร • คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

  • คณะกรรมการตรวจสอบ • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  • คณะกรรมการสรรหา • คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

โครงสร้ำงคณะอนุกรรมกำร (กรรมกำรชุดย่อย) ของบริษัทฯ

คณะ
กรรมการบริษัท

คณะ
กรรมการสรรหา

คณะ
กรรมการ

กำาหนดค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ 

บริหารความเสี่ยง

คณะ
กรรมการบริหาร

คณะ
กรรมการตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

บรรษัทภิบาล

• คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริหาร จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ  

ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีจำานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง 

เป็นประธานกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรบริหำร

 1. พิจารณาและกล่ันกรองทิศทางการดำาเนินงาน แผนธุรกิจ 

และกลยุทธ์ ในการดำาเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

 2. ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

นโยบาย เปา้หมาย แผนการดำาเนนิงาน กลยทุธ์ทางธุรกจิ 

และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

และกำาหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้คณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณานโยบายตามที่กำาหนด

 3. พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้การดำาเนินงานท่ี 

เก่ียวข้องมีการปฏิบัติเป็นไปตามท่ีหน่วยงานราชการ 

กำากับดูแลกำาหนด

 4. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง

ทีมี่ประสิทธิภาพ พร้อมท้ังมีระบบการกำากับดูแล การปฏิบัติ

งานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

รวมทั้งบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ

 5. พิจารณานำาเสนอนโยบายทางดา้นการบัญช ีการลงทุนเพ่ิม 

การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจำาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ  

ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท  

พิจารณาอนุมัติต่อไป

 6. พิจารณาอนมุติัการดำาเนนิงานตา่งๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัท

 7. ทำาหน้าท่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นตัวแทนของคณะกรรมการ 

บริษัท ในการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพ่ือประสานงาน 

กับหน่วยงานกำากับดูแลของภาครัฐ เช่น สำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

 8. พิจารณาวงเงินอนุมัติสำาหรับการทำารายการธุรกรรมปกติ

ของบริษัทฯ สำาหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท

 9. พิจารณาเพ่ืออนมุติัการวา่จา้ง ย้าย ปลด อนมุติัคา่ตอบแทน

ของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการกำาหนดบทลงโทษทางวินัย  

การชดใช้ค่าเสียหาย และการอนุมัติการลาออกของ 

ผู้บริหาร เว้นแต่ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา 

และกำาหนดค่าตอบแทนแล้ว

10. มกีารประชมุอย่างนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้ โดยตอ้งมผีูเ้ขา้รว่ม 

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการบริหาร 

ทั้งหมด

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน) 131
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แนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	 กลุม่บรษิัท	 ตระหนกัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุท่ำน	

ตลอดจนค�ำนึงถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย	 ดังน้ันสิง่ทีจ่ะท�ำให้ผูถื้อหุ้นและ

ผูม้ส่ีวนได้เสียไว้วำงใจและมัน่ใจในกำรด�ำเนนิงำนของของกลุม่บรษิทั	ก็

คอืกำรมนีโยบำยกำรด�ำเนนิกำรทีร่กัษำสทิธพิืน้ฐำนทีผู่ถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้

เสยีพงึได้รบัอย่ำงเป็นธรรม	ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด	เพือ่ให้มคีวำมสอดคล้อง

ตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรทีด่สี�ำหรบับรษิัทจดทะเบยีน	 ปี	2549	

(Good	Corporate	Governance)	ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 

บรษิทัฯ	 จงึได้น�ำหลกักำร	5	หมวด	มำเป็นแนวทำงหลกัในกำรด�ำเนนิ

งำน	 ได้แก่	 สทิธขิองผูถ้อืหุ้น	 กำรปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกัน	

บทบำทของผูม้ส่ีวนได้เสีย	 กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส	 และ

ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร	 เพ่ือให้มรีะบบกำรบรหิำรจัดกำร

ทีม่ปีระสทิธภิำพ	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 ซึง่ช่วยสร้ำงควำมเชือ่มัน่และ

ควำมมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้	ผูล้งทนุ	ผูม้ส่ีวนได้เสีย	และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ำย	

โดยสรปุสำระส�ำคญัของกำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	ดงันี้

คณะกรรรมการชุดย่อย
กรรมการ

อิสระ
กรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ

ที่ไม่เป็นบริหาร
หน้าที่หลัก

คณะกรรมกำรบริหำร - 2 3 •	พิจำรณำและกล่ันกรองทิศทำงกำรด�ำเนินงำน	 
แผนธุรกิจ	 และกลยุทธ์	 ในกำรด�ำเนินงำน	 และ
ควบคมุดแูลกำรด�ำเนนิธรุกจิใหเ้ปน็ไปตำมนโยบำย	
เป้ำหมำย	 แผนกำรด�ำเนินงำน	 กลยุทธ์ทำงธุรกิจ	 
และงบประมำณที่ ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรบริษัท

•	พิจำรณำระเบยีบวธิปีฏบิตั	ิและคูม่อืกำรปฏบิตังิำน 
ของบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 - - •	สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน	 ระบบกำรควบคุม
ภำยใน	กำรปฏบิติัตำมกฎหมำยและกฎเกณฑต์ำ่งๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	

•	พิจำรณำแผนงำนกำรตรวจสอบภำยใน
•	พิจำรณำเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 ในกรณีที่เกิด
รำยกำรเกี่ยวโยงหรือหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัด
แย้งผลประโยชน์

•	พิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนด 
ค่ำสอบบัญชี

คณะกรรมกำรสรรหำ 3 - - •	พจิำรณำนโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้รกิำร
ระดับสูง

•	พิจำรณำให้มีกำรจัดท�ำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง
•	สรรหำและคัดเลือกบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 
บริษัทและผู้บริหำรระดับสูง

คณะกรรมกำร
ก�ำหนดค่ำตอบแทน

3 1 1 •	พิจำรณำและเสนอค่ำตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมกำร
บริษัท	คณะกรรมกำร	ชุดย่อย	และประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

3 2 1 •	ก�ำหนดนโยบำยและระดับควำมเส่ียงท่ีสำมำรถ
ยอมรับได้

•	ติดตำมกำรปฏบิัตติำมนโยบำยและกำรด�ำเนินกำร
ให้มั่นใจว่ำมีกำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เพียงพอและ
เหมำะสม

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล

3 - 1 •	พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงปฏบิตักิำรก�ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดี

•	ตรวจประเมินกำรก�ำกับดูแลที่ดีภำยในบริษัท 
ด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบำล	 เพื่อก�ำหนดประเด็น 
ที่ควรปรับปรุง
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บรรษัทภิบาล (การก�ากับดูแลกิจการ – CG)

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 	 •	 สทิธขิองผูถ้อืหุน้

	 	 •	 กำรประชมุผูถ้อืหุน้

หมวดที่ 2 :  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

	 	 •	 นโยบำยด้ำนกำรดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยใน

	 	 	 และกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ

	 	 •	 นโยบำยด้ำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

	 	 •	 กำรรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยี

หมวดที่ 3 :  การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 •	 นโยบำยในกำรปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี

	 	 •	 นโยบำยในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

	 	 •	 นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยั	อำชวีอนำมยั	

	 	 	 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	

	 	 •	 นโยบำยด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อม

	 	 •	 นโยบำยกำรรบัเรือ่งร้องเรยีน

	 	 •	 กำรคุม้ครองสทิธพินกังำน	ลกูจ้ำง	

	 	 	 หรอืบคุคลอืน่ทีร่บัจ้ำงท�ำงำนให้แก่บรษัิทฯ

หมวดที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 	 •	 กำรเปิดเผยข้อมลู

	 	 •	 ผูส้อบบญัช	ีและคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน

หมวดที่ 5 :  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 	 •	 โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร	

	 	 •	 คณุสมบตัขิองกรรมกำร

	 	 •	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

	 	 •	 กำรประชมุคณะกรรมกำร

	 	 •	 หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

	 	 •	 กำรแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำร	:	คณะกรรมกำรบรหิำร/

	 	 	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ/	คณะกรรมกำรสรรหำ	

	 	 	 /	คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน	/	คณะกรรมกำร

	 	 	 บรหิำรควำมเสีย่ง/	คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

	 	 •	 กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร

	 	 •	 กำรอบรมและพฒันำควำมรูก้รรมกำร

	 	 •	 แผนกำรสบืทอดงำน	และ		นโยบำยว่ำด้วย

	 	 	 แผนกำรสบืทอดต�ำแหน่ง

ส�าหรับข้อมูลแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ website 
https://www.energyabsolute.co.th/corporate.asp

ผลการด�าเนินงาน/ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 จะถูกประเมินโดย 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ	 ภำยในบรษิัทฯ	 เป็นประจ�ำทกุปี	 และจำก 

ผลส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษิัทจดทะเบยีนไทยประจ�ำปี	2561	

(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	

2018)	 ซึ่งด�ำเนินกำรโดยสถำบันกรรมกำรไทย	(IOD)	 ร่วมกับ

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	บรษิัทฯ	ได้รบัคะแนนประเมิน	90	

คะแนน	 จำกคะแนนเตม็	100	 คะแนน	 ซึง่ผลกำรประเมนิจดัอยู่ใน

ระดบั	“ดเีลศิ”	(5	ดำว)	และได้รบัคะแนนเฉลีย่สงูกว่ำคะแนนเฉลีย่

ของบรษิัทจดทะเบยีนโดยรวมและ	SET	100	Index	โดยระดบัคะแนน

เพิม่ขึน้ต่อเนือ่งตลอด	3	ปีทีผ่่ำนมำ

ผลการประเมิน CGR
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ดีเลิศ ดีมาก
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นอกจำกนี	้บริษัทฯ	ได้มกีำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ	เพ่ือ

น�ำเสนอผลกำรด�ำเนนิงำนเป็นประจ�ำทกุปี	โดยในปี	2561	บรษิัทฯ	ได้

รบัคะแนนประเมนิเตม็	100	คะแนน	จำกโครงกำรประเมนิคณุภำพ

กำรประชมุผูถ้อืหุน้	ประจ�ำปี	2561	โดยสมำคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย	

(Thai	Investors	Association)	ระยะเวลำ	2	ปี	ตดิต่อกนั

คะแนน

ปี
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มิติเศรษฐกิจ

บรษิัทฯ	ยดึมัน่ในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลกัจริยธรรมในกำรด�ำเนนิ

ธรุกจิท่ีด	ีโปร่งใส	ตรวจสอบได้	โดยก�ำหนด	“จรรยำบรรณในกำร

ด�ำเนนิธรุกจิ“	 เพือ่ให้กรรมกำร	 ผูบ้รหิำร	 และพนกังำน	 ใช้เป็น

แนวทำงในกำรปฏบิตั	ิโดยแบ่งออกเป็นหวัข้อ	ดังนี	้

1.	 สิทธมินุษยชน	และกำรปฏบิตัต่ิอพนกังำน

2.	 ชุมชน	สังคม	สิง่แวดล้อม	สขุภำพ	ควำมปลอดภยั

3.	 กำรรบั	หรอืให้ทรัพย์สนิ	หรอืประโยชน์อืน่ใดทีอ่ำจสร้ำงแรงจูงใจ

ในกำรตัดสินใจอย่ำงหนึง่อย่ำงใด

4.	 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรท�ำธุรกรรมของบรษิทัฯ

5.	 กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 และกำรใช้ข้อมูลภำยใน

ของบรษัิทฯ

6.	 กำรปฏิบตัติำมกฎหมำย	กฎระเบยีบ	ข้อบังคับ

7.	 กำรใช้ทรัพย์สิน	ข้อมูล	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	และทรพัย์สนิ

ทำงปัญญำของบริษทัฯ

8.	 กำรปฏิบตัต่ิอลกูค้ำ	และคุณภำพผลติภณัฑ์/สือ่สำรทำงกำรตลำด

9.	 กำรปฏิบตัต่ิอคู่สญัญำ	(คู่ค้ำ	และ	เจ้ำหนี)้

10.	 กำรปฏิบตัต่ิอคู่แข่งทำงกำรค้ำ

จำกวสัิยทศัน์ของบรษิัทฯ	และบรษิัทในกลุม่	(“กลุ่มบรษิัทฯ”)	ทีมุ่ง่มัน่ 

ในกำร	 “เป็นผู้น�ำในธุรกิจพลังงำนทำงเลือก	 โดยใช้เทคโนโลยีที ่

ทันสมยั	เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	เพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อผูใ้ช้	ผูถื้อหุน้	 

ผู้ร่วมค้ำ	 และพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม”	 จงึได้มนีโยบำยในกำรจดั

ให้มรีะบบกำรบริหำรจัดกำรควำมยัง่ยืนในทกุมติ	ิ โดยรกัษำสมดลุ

ของทกุมิตใิห้เหมำะสม	 ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ	 สงัคม	 และส่ิงแวดล้อม	

อกีทัง้ให้ด�ำเนนิกำรอย่ำงโปร่งใส	 และมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง	

ทัง้น้ี	นโยบำยดงักล่ำว	เป็นกรอบกำรบริหำรจัดกำร	กลยทุธ์ในกำร

ด�ำเนินงำนและแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรจัดกำร

ควำมย่ังยนืตำมมำตรฐำนสำกล	เพือ่ให้ผูบ้รหิำร	และพนกังำนของ

กลุม่บริษัทฯ	ยดึถอืปฏิบตัไิปในทศิทำงเดียวกันอย่ำงชัดเจน	อำทิ

•	 นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี

•	 คู่มอืจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธรุกจิ

•	 นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนั

•	 นโยบำยด้ำนภำษี

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

•	 นโยบำยคุม้ครองผูร้้องเรยีน

•	 นโยบำยด้ำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	เป็นต้น

แนวทางการบริหารจัดการ

บคุคลำกรของบรษิัทฯ	 ได้รบัทรำบว่ำ	 ตนมหีน้ำทีท่ีจ่ะต้องด�ำเนนิ

งำนตำมข้อก�ำหนดเกีย่วกบับรรษัทภบิำล	(กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร-

CG)	และคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ	ทัง้นี	้เพือ่สร้ำงควำมยัง่ยนืด้ำนกำร

ก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีลอดทัง้องค์กร	บรษิัทฯ	ปลกูฝังวฒันธรรม

กำรด�ำเนนิงำนอย่ำงมจีรยิธรรม	โดยก�ำหนดให้เป็นหนึง่ในค่ำนยิม

องค์กรและเป็นหนึง่ในตวัชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและ

พนกังำนทกุคน	รวมถึงมกีำรส่งเสรมิผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ	อย่ำงต่อเนือ่ง	 

เพือ่ให้มัน่ใจว่ำบคุลำกรทกุคนในองค์กรได้รบัควำมรูเ้รือ่งจรรยำบรรณ 

ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	อำทิ

•	 กำรอบรมด้ำนจรรยำบรรณในกำรด�ำเนนิธรุกจิขององค์กรแก่

พนกังำนแรกเข้ำ

•	 เผยแพร่คู่มือและแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำนบน	Website	

ของบรษิัทฯ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ	 และบรษิัทในเครอืมเีจตจ�ำนงและควำมมุง่มัน่ในกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจอย่ำงมคุีณธรรม	 โดยยดึมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อสังคม	 และ

ผูม้ส่ีวนได้เสียทกุกลุม่	 ตำมหลกับรรษัทภบิำลทีด่	ี และจรรยำบรรณ	

ตลอดจนนโยบำยและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	ของบรษิทัฯ	

โดยบรษิัทฯ	 มนีโยบำยกำรก�ำหนดควำมรบัผดิชอบ	 แนวปฏบิติัและ 

ข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนนิกำรทีเ่หมำะสม	 เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับ 

ทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ	 และเพื่อให้กำรตัดสินใจ	 และ

กำรด�ำเนนิกำรทำงธุรกิจทีอ่ำจมคีวำมเสีย่งด้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนั	

ได้รับกำรพิจำรณำและปฏิบัติอย่ำงรอบคอบ	 บริษัทฯ	 จึงจัดท�ำ	

“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลำยลักษณ์อักษร	 เพ่ือเป็น

แนวทำงกำรปฏบิตัทิีช่ดัเจนในกำรด�ำเนนิธุรกจิ	และพฒันำสูอ่งค์กร

แห่งควำมยัง่ยนื	
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•	 ค�ำนิยำมตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน

	 คอร์รปัชนั	(Corruption)	 หมำยถงึกำรตดิสินบนไม่ว่ำจะอยู่ใน 

รปูแบบใดๆ	 โดยกำรเสนอให้	 สญัญำมอบให้	 ให้ค�ำมัน่เรยีกร้อง	

หรอืรบัซึง่เงนิทรพัย์สนิ	 หรอืประโยชน์อืน่ใดซึง่ไม่เหมำะสมกบั 

เจ้ำหน้ำทีข่อง	หน่วยงำนรฐั	หน่วยงำนเอกชน	หรอืผูม้หีน้ำทีไ่ม่ว่ำจะ

โดยทำงตรง	หรอืทำงอ้อม	เพือ่ให้บุคคลดังกล่ำวกระท�ำ	หรอืละเว้น

กำรปฏิบตัหิน้ำท่ี	อนัเป็นกำรให้ได้มำหรอืเพือ่ให้ได้มำ	หรอืรักษำไว้

ซึง่ผลประโยชน์อืน่ใด	ทีไ่ม่เหมำะสมทำงธุรกิจ	 เว้นแต่เป็นกรณทีี่

กฎหมำย	ระเบยีบ	ประกำศข้อบงัคับขนบธรรมเนยีมประเพณขีอง

ท้องถิน่หรอืจำรตีทำงกำรค้ำให้กระท�ำได้

•	 นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน

	 ห้ำมกรรมกำร	ผูบ้ริหำร	และพนกังำนของบริษทัฯ	ด�ำเนนิกำรหรอื

ยอมรบักำรคอร์รัปชัน	ในทุกรปูแบบ	ทัง้ทำงตรงหรอืทำงอ้อม	โดย

ครอบคลุมถงึทุกธรุกิจและทกุหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง	และให้มกีำร

สอบทำนกำรปฏิบตัติำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันอย่ำงสม�ำ่เสมอ	

ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏบัิตแิละข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนนิ

กำรเพือ่ให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่นแปลงของธุรกิจ	 ระเบยีบ	 

ข้อบงัคับและข้อก�ำหนดของกฎหมำย

•	 หน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบ

1.	 คณะกรรมกำรบริษัท	:	

	 มหีน้ำทีแ่ละรับผดิชอบในกำรก�ำหนดนโยบำยและก�ำกบั

ดูแล	 ให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันที่มี

ประสทิธภิำพ	เพือ่ให้ม่ันใจว่ำฝ่ำยบรหิำรได้ตระหนกัและ

ให้ควำมส�ำคัญ	กับกำรต่อต้ำนคอร์รปัชันและปลกูฝังจน

เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

2.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	:	

	 มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำน

ทำงกำรเงนิและบญัชี	ระบบควบคุมภำยใน	ระบบตรวจ

สอบภำยในและระบบบริหำรควำมเสี่ยง	 เพื่อให้มั่นใจ

ว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล	มคีวำมรัดกุม	เหมำะสม	 

ทันสมยั	และมปีระสทิธิภำพ

3.	 คณะกรรมกำรบริหำรและผูบ้รหิำร	:

	 มีหน้ำที่และรับผิดชอบ	 ในกำรก�ำหนดให้มีระบบและ

ให้กำรส่งเสรมิและสนบัสนนุนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนั

เพือ่ส่ือสำรไปยงัพนกังำน	และผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ำย	รวม

ทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ	

เพือ่ให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่นแปลงของธุรกิจ	ระเบยีบ	

ข้อบงัคบัและข้อก�ำหนดของกฎหมำย

4.	 ผูต้รวจสอบภำยใน	:

	 มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำน

กำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกต้องตรงตำมนโยบำย	

แนวปฏิบัติ	 อ�ำนำจด�ำเนินกำร	 ระเบียบปฏิบัติ	 และ

กฎหมำย	 ข้อก�ำหนด	 เพ่ือให้มั่นใจว่ำ	 มีระบบควบคุม	

ที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงด้ำน

คอร์รปัชนัทีอ่ำจเกดิขึน้	 และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

1.)	 กรรมกำรบรษิทั	ผูบ้รหิำร	พนกังำนบรษิทัฯ	ทกุระดบัต้องปฏบิตัิ

ตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนั	และจรรยำบรรณบรษิทัฯ	โดยต้อง

ไม่เข้ำไปเกีย่วข้องกบัเรือ่งคอร์รปัชนั	ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม

2.)	 พนกังำนบรษิทัฯ	 ไม่ละเลย	หรอืเพิกเฉย	 เมือ่พบเหน็กำรกระท�ำ

ทีเ่ข้ำข่ำยคอร์รปัชนัทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัฯ	และต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบั

บญัชำ	 หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบทรำบ	 และให้ควำมร่วมมือในกำร

ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่ำงๆ	หำกมข้ีอสงสัย	หรอืข้อซกัถำม	ให้ปรกึษำ

กบัผูบ้งัคบับญัชำ	หรอืบคุคลทีก่�ำหนดให้ท�ำหน้ำทีร่บัผดิชอบเกีย่ว

กบักำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณบรษัิทฯ	 ผ่ำนช่องทำง

ต่ำงๆ	ทีก่�ำหนดไว้

3.)	 บรษิัทฯ	 จะให้ควำมเป็นธรรม	 และคุม้ครองพนักงำนทีป่ฏเิสธ	

หรือแจ้งเรือ่งคอร์รปัชนัทีเ่ก่ียวข้องกบับรษิัทฯ	 โดยใช้มำตรกำร

คุม้ครองผูร้้องเรยีน	 หรอืผูท้ี่ให้ควำมร่วมมอืในกำรรำยงำนกำร

ทจุรติคอร์รปัชนัตำมทีบ่รษิัทฯ	 ก�ำหนดไว้ในนโยบำยรบัเรือ่ง 

ร้องเรียน	(Whistleblower	Policy)		

4.)	 ผูท้ีก่ระท�ำคอร์รปัชนั	ถอืเป็นกำรกระท�ำผดิจรรยำบรรณของบรษิทัฯ	

ซึง่จะต้องได้รบักำรพจิำรณำทำงวนิยัตำมระเบยีบทีก่�ำหนดไว้และ

อำจจะได้รบัโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท�ำนัน้เป็นควำมผดิ

ตำมกฎหมำย

5.)	 บรษิัทฯ	ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในกำรเผยแพร่	ให้ควำมรู	้และ

ท�ำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ

บรษิัทฯ	หรอือำจเกดิผลกระทบต่อบรษิัทฯ	ในเรือ่งทีต้่องปฏบิติั

ให้เป็นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนันี้

6.)	 บรษิัทฯ	 มุง่มัน่ทีจ่ะสร้ำงและรกัษำวฒันธรรมองค์กรทีย่ดึมัน่	

และปฏเิสธกำรคอร์รัปชนั	 ทัง้กำรท�ำธรุกรรม	 กบัภำครฐัและ

ภำคเอกชน
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ข้อก�าหนดในการด�าเนินการ

1.)	 นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันนี	้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำร

บริหำรงำนบคุคล	ตัง้แต่กำรสรรหำหรือกำรคัดเลอืกบคุลำกร	 

กำรเล่ือนต�ำแหน่ง	กำรฝึกอบรม	กำรประเมนิผลกำรปฏบิติังำน 

พนกังำน	และกำรให้ผลตอบแทน	โดยก�ำหนดให้ผูบ้งัคบับญัชำ 

ทุกระดับ	 สื่อสำร	 ท�ำควำมเข้ำใจกับพนักงำน	 เพื่อใช้ใน

กิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่	 ในควำมรับผิดชอบและควบคุมดูแล

กำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.)	 กำรด�ำเนนิกำรใดๆ	 ตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนั	 ให้ใช้แนว

ปฏบิตัติำมทีก่�ำหนดไว้ใน	 คูม่อืจรรยำบรรณ	 คูม่อืบรรษัทภบิำล

ของบรษิัทฯ	 นโยบำยและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	

รวมทัง้	ระเบียบ	และคูม่อืปฏิบตังิำนของบริษทัฯ	ทีเ่ก่ียวข้อง	ตลอด

จนแนวทำงปฏบิตัอิืน่ใดทีบ่ริษัทฯ	จะก�ำหนดข้ึนต่อไป

3.)	 เพือ่ควำมชัดเจนในกำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งทีม่คีวำมเสีย่งสงูต่อกำร

เกดิคอร์รปัชนั	กรรมกำรบรษิัท	ผูบ้รหิำร	และพนกังำนบรษิัทฯ	 

ทกุระดับต้องปฏบิตัด้ิวยควำมระมดัระวงัในเรือ่งดงัต่อไปนี้

•	 ของก�ำนัล	 กำรเล้ียงรบัรอง	 และค่ำใช้จ่ำยกำรให้	 มอบ	

หรือรบัของก�ำนลั	ให้เป็นไปตำมทีก่�ำหนดในจรรยำบรรณ

•	 เงินบริจำคเพ่ือกำรกุศล	 หรือเงินสนับสนุน	 กำรให้

หรือรับเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุน	 ต้องเป็นไปอย่ำง

โปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย	และมหีลกัฐำนอ้ำงองิ

ที่ชัดเจน	ถูกต้อง	โปร่งใส	โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำค

หรือเงินสนบัสนนุไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพือ่เป็นข้ออ้ำงในกำร

ติดสินบน

•	 ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงกบัภำครฐั 

ห้ำมให้หรือรับสินบนในกำรด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด 

กำรด�ำเนนิงำนของบรษิัทฯ	และกำรตดิต่องำนกบัภำครฐั 

จะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	ซ่ือสตัย์	และต้องด�ำเนนิกำร

ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

การด�าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน 
(Anti-Corruption Policy)

เพือ่ส่งเสรมิกำรด�ำเนนิงำนเกีย่วกบักำรต่อต้ำนคอร์รปัชนั	บรษิัทฯ	 

ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียน	 และข้อก�ำหนดอื่นๆ	 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวในกำรพิจำรณำและปฏิบัติดังนี้	

•	 คณะกรรมกำรบรษิัท	ได้อนมุตันิโยบำยกำรรบัเรือ่งร้องเรยีน	

เพ่ือรบัเรือ่งร้องเรยีน	 ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร	 โดยมี

รำยละเอยีดดงันี้

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

เพ่ือเป็นกำรส่งเสรมิให้ผูม้ส่ีวนได้เสียทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร	 

มส่ีวนร่วมในกระบวนกำรก�ำกับดแูลกจิกำร	บรษิทัฯ	จงึก�ำหนดนโยบำย

ในกรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	มข้ีอสงสัย	หรอืพบเหน็กำรกระท�ำ

ทีส่งสยัว่ำมกีำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย	 ระเบยีบ	 ข้อบงัคบั	

หรอืจรรยำบรรณทำงธุรกิจ	สำมำรถแจ้งเบำะแส	หรอืเรือ่งร้องเรยีน	

พร้อมส่งรำยละเอยีดหลกัฐำนต่ำงๆ	 ได้ที	่ ประธำนคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบของบรษิัทฯ	

เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน

1)	 รำยละเอยีดของเรือ่งร้องเรยีน	 ต้องเป็นควำมจรงิ	มคีวำมชัดเจน	

และมข้ีอมลูเพยีงพอทีจ่ะน�ำสบืหำข้อเทจ็จรงิเพือ่ด�ำเนนิกำรต่อไปได้

2)	 ผูร้้องเรยีนสำมำรถเลือกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได้	 เพ่ือเป็นกำร

คุม้ครองผูร้้องเรยีน

3)	 ข้อมลูทีป่ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั	จะถอืเป็นควำมลบั	

และเปิดเผยเท่ำทีจ่�ำเป็น	โดยค�ำนงึถงึควำมปลอดภยัของผูร้้องเรยีน

4)	 เรือ่งร้องเรยีนที่ได้รบักำรกลัน่กรองและสบืหำข้อเทจ็จรงิแล้ว	

จะถกูรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั	เพือ่พจิำรณำและก�ำหนด

มำตรกำรทีเ่หมำะสมต่อไป

5)	 ผูร้้องเรยีนจะได้รบักำรคุม้ครองสทิธ	ิ ทัง้ทีเ่ป็นพนักงำนบรษิัทฯ	

และ	บคุคลภำยนอก
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การด�าเนินการ  

1.)	 แจ้งควำมคบืหน้ำ	/	 ผลกำรพจิำรณำเร่ืองร้องเรียนฯ	 ให้กบั

ผูร้้องเรยีนที่ได้เปิดเผยช่ือ	ทีอ่ยู	่ทีต่ดิต่อได้	

2.)	 บริษัทฯ	 สงวนสทิธไิม่เปิดเผยข้อมลูในรำยละเอยีดเกีย่วกับกำร

สอบสวนหรอืกำรลงโทษทำงวนิยั	อนักระทบต่อข้อมลูส่วนบคุคล	

และกำรรกัษำควำมลบั

•	 บรษิัทฯ	 ได้เปิดช่องทำงกำรรบัเรือ่งร้องเรยีนเพ่ิมขึน้	 จำกปกติที่ 

ผูร้้องเรยีนสำมำรถส่งจดหมำยถึงประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท	 

ผู้ร้องเรียนยังสำมำรถส่งข้อร้องเรียน	 ทำงหน้ำ	website	

ของบรษิัทฯ	 ผ่ำนทำง	Email	 ถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจ

สอบโดยตรง	 ซึง่ในปี	2561	 บรษิัทฯ	 ไม่พบเรือ่งร้องเรียนที ่

เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน	 และกำรไม่ปฏิบัติตำม 

จรรยำบรรณ	ทัง้จำกบคุคลภำยในและภำยนอกองค์กร	

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9
โทรสาร  : 02 248 2493
E-mail  : chairman.audit.com@energyabsolute.co.th
website : www.energyabsolute.co.th/complaints.asp
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บริษัทฯ	 มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่

สอดรับกับกำรด�ำเนินงำนและแผนธุรกิจของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง	

เพื่อควบคุมระดับผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ	 สังคม	 และ 

ส่ิงแวดล้อม	โดยบริษัทฯ	ตระหนกัถึงระดับผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้

นโยบายในการบริหารความเสี่ยง 

•	 ก�ำหนดให้กำรบริหำรควำมเสีย่ง	เป็นควำมรบัผดิชอบของพนกังำน

แต่ละหน่วยงำนและในทกุระดับ	ทีต้่องตระหนักถึงควำมเสีย่งทีม่ใีน

กำรปฏิบตังิำนในองค์กรและหน่วยงำนของตน	โดยให้ควำมส�ำคญั

ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนต่ำงๆ	ให้อยูใ่นระดับทีเ่หมำะสม

•	 ให้มกีระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กร	ทีเ่ป็นไปตำมมำตรฐำน 

ท่ีดีตำมแนวปฏิบัติสำกล	 เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

อย่ำงมปีระสิทธภิำพ	 และเพือ่ให้เกดิกำรพฒันำและกำรปฏบิตัิ

งำนด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร	 ในทศิทำงเดยีวกัน	

โดยกำรน�ำระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งมำเป็นส่วนหนึง่ในกำร

ตดัสนิใจกำรวำงแผนกลยทุธ์	 แผนงำน	 และกำรด�ำเนนิงำนของ 

บริษัทฯ	 รวมถึงกำรมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์	 เป้ำหมำย	

วสิยัทัศน์	พนัธกิจ	และกลยทุธ์ทีก่�ำหนดไว้	เพือ่สร้ำงควำมเป็นเลศิ

ในกำรปฏบิตังิำนและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี

•	 ก�ำหนดแนวทำงป้องกันและบรรเทำควำมเสีย่งจำกกำรด�ำเนนิงำน

ของบริษัทฯ	เพือ่หลีกเลีย่งควำมเสยีหำย	หรือควำมสญูเสยีทีอ่ำจ

จะเกดิขึน้	รวมถึงกำรติดตำมและประเมนิผลกำรบริหำรควำมเสีย่ง

อย่ำงสม�ำ่เสมอ

กระบวนการด�าเนินงาน

•	 คณะกรรมกำรบรษิัท	 แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง	

(Risk	Management	Committee	:	RMC)	เพือ่ท�ำหน้ำทีส่นบัสนนุ

คณะกรรมกำรบริษัท	 ในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำร

ควำมเส่ียง	 ให้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร	รวมทัง้กำรก�ำกบัดแูลให้มี

ระบบ	หรอืกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง	เพือ่ขจดั	/	ลด

ผลกระทบต่อธรุกจิของกลุม่บรษิัทอย่ำงเหมำะสม	 โดยก�ำหนด 

องค์ประกอบขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบ	 

เพือ่ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งสำมำรถปฏบิตัหิน้ำที ่

ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ	นอกจำกนี	้ยงัจดัท�ำกฎบตัรคณะกรรมกำร

บรหิำรควำมเส่ียง	(Risk	Management	Committee	Charter)	 

ท่ีระบหุน้ำท่ีหลกัของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง	3	ประกำร	

ได้แก่

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1)	 ก�ำหนดนโยบำยและระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้	

2)	 ตดิตำมกำรน�ำไปปฏบัิต	ิ สอบทำนรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	

และด�ำเนนิกำรเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำกำรจัดกำรควำมเสีย่งมคีวำม 

เพียงพอและเหมำะสม	 สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ 

ในระดบัทีย่อมรบัได้	 และกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้ถกูน�ำไปปฏบิติั 

อย่ำงต่อเนือ่ง	

3)	 ประสำนงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม�ำ่เสมอ	

โดยกำรแลกเปล่ียนควำมรู	้ และข้อมลูทีเ่ก่ียวกับควำมเสีย่งและ

กำรควบคมุภำยในท่ีมผีลกระทบหรอือำจมีผลกระทบต่อบรษิัทฯ	

สนบัสนุนให้เกดิวฒันธรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุ

ภำยในทีเ่หมำะสม	

•	 บรษิัทฯ	 มกีำรจดัอบรม	 “หลักสูตรการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยง”	โดยเชญิวทิยำกร	ผูท้รงคณุวฒิุ	และมคีวำม

เชีย่วชำญด้ำนกำรควบคมุภำยในและบรหิำรควำมเสีย่งโดยเฉพำะ	

ทัง้นี	้ เพ่ือเพ่ิมควำมรูค้วำมเข้ำใจให้แก่	 กรรมกำรผูบ้รหิำร	 และ

พนกังำน	 ทกุระดบัชัน้เข้ำใจขอบเขตและกรอบกำรบรหิำรควำม

เสีย่งขององค์กร	มำกยิง่ขึน้

-	 กรรมกำร	ผูเ้ข้ำร่วมอบรมหลกัสตูรกำรควบคมุภำยในและบรหิำร

ควำมเสีย่ง	จ�ำนวน	4	คน

-	 พนกังำน	 ผูเ้ข้ำร่วมอบรมหลกัสูตรกำรควบคมุภำยในและบรหิำร

ควำมเสีย่ง	จ�ำนวน	24	คน	

ทัง้น้ี	อยูร่ะหว่ำงกำรด�ำเนนิกำรในขัน้ตอนต่อไป	เพือ่รวบรวมผลกำร

วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงประกอบแผนธุรกิจและแผนกำร

ด�ำเนนิงำนประจ�ำปี	จำกผูป้ฏบิตังิำนในแต่ละหน่วยงำน	(Bottom	up)	 

ซึง่จะน�ำมำรวบรวมและจดัล�ำดับควำมส�ำคญั	ตลอดจนวำงแผนกำร

ด�ำเนนิงำนให้ต่อเนือ่งต่อไป

ปัจจยัความเสีย่งต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิัทฯ และกลุม่บรษิัท

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้
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ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยง

1.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์	
	 (Strategic	Risk)

•	 บรษิัทใช้กลยุทธ์ในกำรบกุเบกิธุรกจิโดยใช้เทคโนโลยเีป็นตวัน�ำ	
จงึมกัเป็นรำยแรกๆ	 ทีด่�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	 ทัง้ในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ	อย่ำงไรก็ตำม	เป็นกำรด�ำเนนิกำรแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ในช่วงแรก	 จนเมื่อมีควำมชัดเจนและควบคุมควำมเส่ียงหรือ
บริหำรควำมเสี่ยงได้แล้ว	ก็จะขยำยกำรลงทุนเป็นล�ำดับไป

2.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด
	 (Marketing	Risk)

•	 ควำมเสีย่งจำกกำรพ่ึงพิงลกูค้ำรำยใหญ่ท้ังสำยธรุกจิไบโอดเีซล	
และสำยธุรกิจไฟฟ้ำ	ซึ่งมีจ�ำนวนน้อยรำย	

•	 กำรขยำยฐำนลกูค้ำใหม่	หรอืขยำย	PPA	ใหม่ในสำยธรุกจิไฟฟ้ำ
ในประเทศ	มีข้อจ�ำกัด	และขึ้นกับนโยบำยภำครัฐ

•	 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมที่สูงขึ้น	

3.	 ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน	
	 (Financial	Risk)

•	 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซล 
ภำยใต้กลไกในกำรก�ำหนดรำคำของภำครฐัและกำรแข่งขนัทีสู่งขึน้

•	 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำและปรมิำณวตัถดุบิในกำร
ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลที่เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพตลำด

•	 ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกกำรปรบั	ขึน้ลง
•	 ควำมเสีย่งในกำรจดัหำเงนิทนุให้เพยีงพอ	ทนัเวลำ	และมต้ีนทนุที่

เหมำะสม	ส�ำหรับใช้ในกำรด�ำเนนิโครงกำรลงทุนของกลุ่มบรษิัท	

4.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร
	 (Operating	Risk)

•	 ควำมเสี่ยงในกำรจัดหำวัตถุดิบให้เพียงพอ	และทันเวลำกับกำร
วำงแผนกำรผลิตและส่งมอบสินค้ำน�้ำมันไบโอดีเซล

•	 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรหลัก
•	 ควำมเส่ียงด้ำนกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ 

ในด้ำนกำรท�ำงำนเฉพำะด้ำน	 โดยเฉพำะด้ำนที่ต้องอำศัย
เทคโนโลยีใหม่ๆ	และนวัตกรรม	

•	 ควำมเสี่ยงที่โครงกำรและแผนกำรลงทุนอำจด�ำเนินกำรล่ำช้ำ
กว่ำที่คำดกำรณ์ไว้

5.	 ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏิบตัติำมกฎระเบยีบข้อบงัคับ	 
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	

	 (Compliance	Risk)

•	 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
•	 ควำมเสีย่งเรือ่งเอกสำรและกำรด�ำเนนิโครงกำรโรงไฟฟ้ำตลอด

จนโครงกำรลงทุนใหม่ๆ	ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

6.	 ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	 (Emerging	Risk)

•	 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี
•	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรออกกฎระเบียบใหม่ๆ	เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

บรษัิทฯ	มีกำรเตบิโตและขยำยธรุกจิในด้ำนนวตักรรมพลังงำนไฟฟ้ำ

ขัน้สูงต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2560	 เป็นต้นมำ	ตำมแผนกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ระยะยำวนัน้	คอื	กำรน�ำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงำนมำใช้สร้ำงควำม

มัน่คงด้ำนพลงังำนและกำรเพิม่สดัส่วนกำรใช้พลงังำนหมนุเวยีนทีม่ี

ควำมเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	ทัง้น้ี	บริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมเส่ียง

ทีเ่กดิขึน้ใหม่ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ	ข้ึนทดแทน

เทคโนโลยีปัจจุบันท่ีบรษิัทอยูร่ะหว่ำงกำรลงทนุ	 หรือ	 กำรซือ้ขำย

พลังงำนไฟฟ้ำ	สำมำรถท�ำได้อย่ำงเสรทีัง้ในระดบัท้องถิน่และระดบั

สำกล	 อีกทั้งมีรำคำถูก	 จนท�ำให้กำรเติบโตในด้ำนกำรผลิตและ

กักเก็บไฟฟ้ำลดลง	ซึง่บรษิัทตระหนกัดถึีงกำรเปล่ียนแปลงทีอ่ำจเกดิ

ขึน้ในหลำยๆ	 รปูแบบ	 จงึได้พยำยำมสร้ำงฐำนธรุกจิและรำยได้ให้

มัน่คง	แขง็แรง	ควบคู่ไปกบักำรแสวงหำโอกำสจำกกำรลงทนุใหม่ๆ	

ตลอดจนกำรศกึษำและพัฒนำเทคโนโลยขีัน้สูงต่อไป

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

บรษัิทฯ	ค�ำนึงถงึควำมเสีย่งทีเ่กดิข้ึนใหม่ทีส่�ำคญั	2	ประกำร	คอื	ควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลย	ีและควำมเส่ียงด้ำนกำรออกกฎระเบยีบใหม่ๆ

เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม
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ความเสี่ยงด้านการออกกฎระเบียบใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เนือ่งจำกธรุกจิของบริษัทฯ	 มกีำรลงทนุขนำดใหญ่	 และมกีำรใช้

เครือ่งมือและอปุกรณ์ทีท่นัสมยัจ�ำนวนมำก	เช่น	แผงโซลำร์เซลล์	

กงัหนัลมผลติไฟฟ้ำ	แบตเตอร่ีลเิทยีมไอออน	เป็นต้น	ซึง่	ณ	ปัจจบุนั

เมือ่อปุกรณ์ดงักล่ำวหมดสภำพกำรใช้งำนกจ็ะสำมำรถน�ำส่งกลับไป 

ยังผู้ผลิตเพื่อให้ด�ำเนินกำรก�ำจัดตำมกระบวนกำรที่เหมำะสม

และถกูต้องได้	 อย่ำงไรก็ตำม	 มคีวำมเป็นไปได้ที่ในอนำคตอำจมี

กำรออกเป็นข้อก�ำหนด	 หรือกฎหมำยในกำรควบคุมกำรก�ำจัดที ่

เข้มงวดมำกยิง่ขึน้ได้	ทัง้ในระดบัในประเทศและต่ำงประเทศ	ในกำรนี้	 

ทีมงำนของบรษัิทฯ	 มกีำรติดตำมพฒันำกำรทำงเทคโนโลยอีย่ำง

ใกล้ชดิ	ตลอดจนปลกูฝังจติส�ำนกัของพนกังำนให้เหน็ควำมส�ำคญั 

และร่วมกันใช้มำตรกำรบ�ำรุงรักษำเพื่อยืดอำยุกำรใช้งำน 

ให้ยำวนำนท่ีสุด

แนวทางการบริหารจัดการ

•	 บรษัิทฯ	มีขัน้ตอนกำรประเมนิประเด็นด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื	ดงันี้

(3) ทวนสอบความครบถ้วนและยืนยัน

น�ำประเดน็เสนอต่อรองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร

ตำมล�ำดบั	เพือ่ยนืยันประเดน็ทีส่�ำคญั	และน�ำประเดน็ทีม่คีวำมส�ำคญัระดบัสงู

และระดบัปำนกลำงมำน�ำเสนอในรำยงำน

(2) จัดล�าดับความส�าคัญของประเด็น

โดยพิจำรณำจำกควำมส�ำคัญต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย	และควำมส�ำคัญต่อกลุ่มพลังงำน

บรสิทุธิด้์วยระดบัคะแนน	1-5	ซึง่พบว่ำ	มปีระเดน็ทีอ่ยู่ในระดบัสงู	7	ประเด็น	

ระดบักลำง	5	ประเดน็	และระดบัต�ำ่	1	ประเดน็

(1) ระบุประเด็น และขอบเขตการรายงาน :

โดยกำรระบปุระเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด�ำเนนิงำนของกลุ่มพลังงำนบรสุิทธ์ิ	และ

ประเดน็ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสียให้ควำมส�ำคัญ	วเิครำะห์สภำพแวดล้อมทัง้ปัจจยัภำยใน

และภำยนอก	ตลอดจนแนวทำงสำกลของ	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	

และประเดน็ด้ำนกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืของสหประชำชำต	ิ(SDG)	 เพือ่ใช้ประกอบ

กำรวำงแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมยัง่ยนื		

ความยั่งยืนของบริษัทฯ

ภำยใต้วสิยัทศัน์ของบรษิัท	พลงังำนบรสิทุธิ	์จ�ำกดั	(มหำชน)	ในกำร	

“เป็นผู้น�าในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น 

ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม”	บรษิัทฯ	และบรษิัทย่อย	

ได้ด�ำเนนิกิจกรรมทำงธุรกิจและกิจกรรมทีเ่ก่ียวเนือ่ง	เพ่ือขบัเคลือ่น

กลุม่บรษิัทฯ	 ให้เตบิโตและพฒันำอย่ำงยัง่ยนื	 ซึง่ในกำรน�ำเสนอ

รำยงำนควำมยัง่ยนืนี	้บรษิัทฯ	ได้วเิครำะห์ปัจจยัต่ำงๆ	ทัง้ภำยใน

และภำยนอก	ตลอดจนสภำพแวดล้อมอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	และประเมนิ

ตำมกรอบทีเ่ป็นสำกลเพือ่น�ำเสนอรำยงำนฉบบันี้	
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•	 ปัจจัยท่ีใช้ประกอบกำรประเมนิประเดน็ด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื

•	 กำรระบปุระเดน็ทีเ่ป็นสำระส�ำคัญของธุรกิจ	(Materiality)

	 บริษัทฯ	มแีนวทำงกำรประเมนิประเด็นทีเ่ป็นสำระส�ำคญัของ

ธรุกจิเพือ่น�ำไปสูก่ำรสร้ำงมลูค่ำในระยะยำวให้แก่องค์กรและ

เป็นเครือ่งมอืส�ำคัญในกำรก�ำหนดทศิทำงกำรด�ำเนินงำนอย่ำง

ยัง่ยนืขององค์กรตำมแนวทำงของหลกักำรรำยงำนควำมยัง่ยนื	

(GRI	G4	Guidelines)	 ทัง้นี	้ บริษัทฯ	 มกีระบวนกำรทีเ่ปิด

โอกำสให้ผูมี้ส่วนได้เสยีในองค์กรได้มส่ีวนร่วม	 โดยประเดน็

•	 สำยธรุกจิไบโอดเีซล	:	ด้ำนกำรจดัหำวตัถดุบิ	ด้ำนกำรจ�ำหน่ำยและกำรตลำด	ด้ำนกำรผลติ		 

ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ	ด้ำนควำมเสี่ยง	

•	 สำยธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน	 :	 ด้ำนกำรบริหำรกำรผลิตไฟฟ้ำและบ�ำรุงรักษำ	 

ด้ำนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ๆ	ที่มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำแล้วด้ำนควำมเสี่ยง	

•	 สำยธุรกิจที่อยู่ระหว่ำงพัฒนำทั้งธุรกิจในประเทศและต่ำงประเทศ

•	 ประเด็นอื่นที่ส�ำคัญส�ำหรับกลุ่มธุรกิจและอุตสำหกรรมเดียวกัน

•	 กำรส�ำรวจ	Engagement	ของพนักงำนเพื่อวิเครำะห์และวำงแผนปรับปรุง

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจ	และควำมต้องกำรของชุมชนโดยรอบโรงงำนและโรงไฟฟ้ำ

•	 กำรรับฟังข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 ควำมพึงพอใจจำกผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 นักวิเครำะห	์

ประชำชนทั่วไป	 พนักงำน	 และคู่ค้ำ	 แนวปฏิบัติ	 และกรอบกำรรำยงำนที่เป็นสำกลมำ

ประกอบกำรท�ำแผน

•	 วิเครำะห์เปรียบเทียบทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ	และแผนธุรกิจ	

•	 วเิครำะห์เปรยีบเทียบกบัควำมเสีย่งของกลุม่บรษิัททัง้ควำมเสีย่งในปัจจบุนัและควำมเสีย่ง

ที่อำจเกิดขึ้นใหม่ในอนำคต

•	 น�ำเสนอผลกำรประเมินประเด็นด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อคณะกรรมกำรบริหำร	 

และคณะกรรมกำรของบริษัท	 เพื่อขอควำมเห็นชอบในกำรด�ำเนินงำนประกอบกับแผน

ธุรกิจของบริษัท

•	 ติดตำมผลกำรปฏิบัติ	และทบทวนกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำ

•	 เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรำยงำนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน	และบนเว็บไซต์

•	 เปิดรบัข้อเสนอแนะ	ข้อคดิเหน็จำกผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำยเพือ่น�ำมำกำรปรบัปรงุอย่ำงต่อเนือ่ง

กรอบการวิเคราะห์ประเด็นด้านความยั่งยืน

Business and Sustainability Plan

Domestic 
Trend

EA’s Vision
and Value SWOT of 

EA Group

Risk 
Management

Stakeholders’
Interest

Global 
Trend

เพือ่ให้การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มเป็นไป
อย่างต่อเนือ่ง ท้ังธุรกิจท่ีด�าเนินการอยู่
ในปัจจบัุน และโครงการในอนาคต

เพือ่ให้การจดัท�าแผนการด�าเนินงานและการปรบัปรงุ 
สอดคล้องความข้อคดิเห็นของผูมี้ส่วนได้เสีย

เพือ่ให้เกดิควมเชือ่ม่ัน และมีการพฒันา
อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยืน

เพือ่ให้การด�าเนินการเป็นไปด้วยความระมัดระวงั 
รอบคอบ และมีแผนส�ารองทีเ่หมาะสม

วิเคราะห์ประเด็นความย่ังยืนใน Value 
Chain ของกลุ่มบริษัท

วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความส�าคัญ 

ตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ทบทวนและพัฒนา

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกรอบ
การบริหารความเส่ียง

ทีเ่ป็นสำระส�ำคญัมคีวำมสอดคล้องกบั	 กำรเป็นผูน้�ำในธรุกจิ

พลังงำนทำงเลือก	 โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อม	ซึง่สอดคล้องกบัเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื

ขององค์กำรสหประชำชำต	ิ(SDGs)	ในเป้ำหมำยที	่7	พลงังำน

สะอำดทีท่กุคนเข้ำถงึได้	(Affordable	and	Clean	Energy)	

และเป้ำหมำยที	่9	อตุสำหกรรมนวตักรรม	โครงสร้ำงพืน้ฐำน	

(Industry,	Innovation	and	Infrastructure)
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ผลการด�าเนินงาน/ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็

บริษัทฯ	 ยึดแนวทำงปฏิบัติภำยใต้หลักกำรตำมมำตรฐำนสำกล	

Global	Reporting	Initiative	(GRI)	 ควบคู่ไปกับเป้ำหมำยกำร

พฒันำอย่ำงย่ังยืนขององค์กำรสหประชำชำต	ิ(SDGs)	เพือ่พฒันำ 

กรอบกำรบริหำรจัดกำรประเมินประเด็นที่ส�ำคัญต่อควำมยั่งยืน	

ซึ่งครอบคลุมประเด็นทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคม	 

ทีส่่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภำคส่วน	โดย

ที่บริษัทฯ	 จัดล�ำดับประเด็นควำมยั่งยืนที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัท

พลงังำนบรสิทุธิ	์และจ�ำแนกผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ออก

เป็น	3	ประเภท	ได้แก่	ประเดน็ทีม่คีวำมส�ำคญัมำก	ประเดน็ทีม่ี

ควำมส�ำคญัปำนกลำง	และประเดน็ทีมี่ควำมส�ำคญัน้อย	ตำมล�ำดบั

•	 ประเดน็ควำมย่ังยนืทีส่�ำคัญของกลุม่บริษัทพลงังำนบรสิทุธิ์

/

10

98

313

16

45

211

712

ประเด็นท่ีมีความส�าคัญมาก

ผลการประเมินประเด็นด้านความย่ังยืืนท่ีส�าคัญ ปี 2561

โอกาสและผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธ์ิ

คว
าม

ส�า
คัญ

แล
ะผ

ลก
ระ

ทบ
ต่อ

ผู้มี
ส่ว

นไ
ด้เ

สีย

ประเด็นท่ีมีความส�าคัญปานกลาง ประเด็นท่ีมีความส�าคัญน้อย
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ข้อ ประเด็นที่ส�าคัญ ประจ�าปี 
2561

ขอบเขตของผลกระทบ 
ภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร

ความ
เชื่อมโยง
กับ GRI 

Standards

รายงาน
ความ
ยั่งยืน

รายงาน
ประจ�าปี

SDGs

พ
นัก

งา
น

ผู้ร
ับเ

หม
า

คู่ค
้า/

ลูก
ค้า

ชุม
ชน

/ส
ังค

ม

หน
่วย

งา
นร

าช
กา

ร

นัก
ลง

ทุน
/ผ

ู้ถือ
หุ้น

ผู้ร
่วม

ลง
ทุน

เจ
้าห

นี้

สิ่ง
แว

ดล
้อม

1 ควำมเช่ือม่ันของอุปกรณ์และ
ควำมปลอดภัยใน
กระบวนกำรผลิต

403 45 111	-	112,	
124

5 อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย 305 41		-	42 124

2 กำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รัปชัน
 

205 19	-	21 147	-	148,	
168	-	170

3 กำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียง 201 23	-	25 92	-	99,	
123,	153

12 ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกับน�ำ้ 303 37 172

306 37
4 ทรพัยำกรบคุคล

 

401 39	-	41 112

13 สทิธมินษุยชน 404 19 149

402 19

405 19

102 19
6 ระบบกำรจัดกำรด้ำนสิง่แวดล้อม 307 35	-	37 146,149,	

163	-	177

7 กำรเพิม่ประสิทธภิำพกระบวนกำร
ผลิตเชิงนิเวศเศรษฐกจิ

305 42	-	45 171	-	177

306 42	-	45
8 ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 203 39	-	45 146,	 

163	-	177

413 39	-	45
9 กำรบรหิำรจดักำรคู่ค้ำใน	

Supply	Chain
414 30-32 164

10 กำรจัดกำรนวตักรรม 201 5-7 5,	112

11 กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ 302 35 167	-	168

201 36

ประเด็นที่ส�าคัญและขอบเขตของผลกระทบ

หน้า
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ประเด็นความยัง่ยนืทีส่�าคญัทีก่�าหนดไว้ในแผนธรุกจิ 

•	 ยกระดบัองค์กรให้ได้รบักำรยอมรับด้ำนกำรบริหำรงำนด้วยหลกับรรษัทภบิำลทีด่ี

•	 ด�ำเนินธรุกจิสอดคล้องตำมกฎหมำยและมกีำรจดักำรทีด่ด้ีำนสิง่แวดล้อม

•	 พฒันำคณุสมบตัหิน่วยงำนทกุฝ่ำยทีเ่ก่ียวข้องให้พร้อมรบักำรประเมนิด้ำนควำมยัง่ยนื

•	 ด�ำเนินโครงกำร	Employee	Engagement	 และจดัท�ำแผนเพ่ิมระดบัควำมผกูพันของพนกังำนทีม่ต่ีอองค์กร	 พร้อมกบัโครงกำร	

Succession	Plan	และ	Talent	Management	ผ่ำนโปรแกรมต่ำงๆ

รางวัลแห่งความยัง่ยนื 

-	 บรษัิทฯ	ได้รบัรำงวลั	Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	จำกโครงกำร	SET	Sustainability	Awards	2018	และได้รบั

คดัเลือกเป็นหุน้ยัง่ยนื	จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด�าเนินโครงการ 
Employee Engagement  

Succession Plan และ 
Talent Management

ยกระดับองค์กรให้ได้รับการยอมรับด้าน
การบริหารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี 
ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

ด�าเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมายและ
มีการจัดการท่ีดีด้านส่ิงแวดล้อม

EconomicSocial

Environment
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บรษัิทฯ	 มีควำมตัง้ใจทีจ่ะพฒันำคูธุ่รกิจทีร่่วมงำนกับบรษัิทฯและ

กลุม่บรษัิทฯ	 ให้มกีำรบริหำรจดักำรตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำง

ยั่งยืน	 โดยพร้อมให้ค�ำแนะน�ำและควำมช่วยเหลือ	 ตลอดจนรับ 

ค�ำแนะน�ำและให้ควำมช่วยเหลอืในด้ำนต่ำงๆ	 อำท	ิ กำรให้ควำมรู้ 

กำรประเมนิประสทิธภิำพ	กำรเสนอแนะแนวทำงปรบัปรุง	รวมถงึ 

ได้จดัท�ำ	 “จรรยาบรรณคูค้่าธรุกจิ EA”	(EA	Business	Partner	

Code	of	Conduct)	 ขึน้เพือ่ป็นแนวทำงให้คูธุ่รกิจร่วมกนัปฏบิตัิ

ตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ค�ำนึงสังคม

และสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม	 ตลอดจนใช้เป็นมำตรฐำนใน

กำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน	 นอกจำกนี้	 ในกำรจัดท�ำจรรยำบรรณ 

คูค้่ำธรุกจิ	EA	 บรษิัทฯ	 ยดึหลกัและแนวทำงปฏบิตัจิำกข้อบงัคบั	

กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง	จรรยำบรรณ	EA	 ยังได้อ้ำงองิถึงกฎบัตรและ

มำตรำฐำนต่ำงๆ	 ซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล	 อำท	ิ ปฏญิญำ

สำกลว่ำด้วยสทิธมินษุยชน	(Universal	Declaration	of	Human	

Right	:	UDHR)	 องค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	(International	

Labour	Organization	:	ILO)	 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำต	ิ 

(UN	Global	Compact)	และมำตรฐำนควำมรับผดิชอบทำงสังคม	

(Social	Accountability	International	:	SAI)	เป็นต้น

แนวทางการบรหิารจัดการ 

•	 บรษิัทฯ	ได้จัดท�ำ	“จรรยาบรรณคูค้่าธุรกจิ EA” 

	 (EA	Business	Partner	Code	of	Conduct)	

•	 บรษิัทฯ	ได้จัดท�ำ	“จรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิ” 

	 (EA	Business	Ethics)	

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

กระบวนการด�าเนนิงาน

•	 บรษิัทฯ	มกีำรจดัท�ำคูม่อืและแนวทำงปฏบิตั	ิซึง่เป็นแนวทำงกำร

บรหิำรจดักำรลกูค้ำสมัพนัธ์	ให้เป็นไปตำมกรอบของกำรก�ำกับ

ดแูลกิจกำรทีด่	ีทัง้นี	้ยงัส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้คู่ธุรกิจด�ำเนนิธุรกจิ

อย่ำงมจีรยิธรรม	 เคำรพสทิธเิสรภีำพ	 ดแูลด้ำนแรงงำนและ 

สิทธิมนุษยชนดูแลด้วยอำชีวอนำมัย	 ควำมปลอดภัยและสิ่ง

แวดล้อม	ตลอดจนต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชันทกุรปูแบบ	

•	 บรษิัทฯ	 ได้ด�ำเนนิกำรจัดท�ำระบบ	ISO	9001:2008	 บรษิัทฯ	

ต้องกำรทีจ่ะพัฒนำและปรบัปรงุคณุภำพผลิตภณัฑ์และบรกิำร	

ตลอดจนกำรส่งมอบเพือ่สนองควำมพงึพอใจของลกูค้ำ/คูค้่ำ	

ดงันัน้	บรษิัทฯ	ตระหนกัถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ/คู่ค้ำ	สูงสดุ

จงึได้เกบ็รวบรวมแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของลกูค้ำ/คูค้่ำ	

เพ่ือให้คณุภำพของผลิตภณัฑ์และบรกิำรมปีระสิทธภิำพสูงสดุ		

ผลการด�าเนนิงานและตวัชีวั้ดความส�าเร็จ

จำกผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนลกูค้ำสมัพันธ์อย่ำงเป็นระบบ	 ส่งผลให้

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ/คูค้่ำ	กลุ่มธุรกิจไบโอดเีซล	ในปี	2561	บรรลุ

เป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้	ในส่วนของข้อร้องเรยีนจำกลกูค้ำ/คูค้่ำ	พบว่ำ

ในปี	2561	ไม่มข้ีอร้องเรียนจำกลูกค้ำ/คูค้่ำ	 เนือ่งด้วยบรษิัทฯ	ได้

ด�ำเนินกำรจดัท�ำระบบ	ISO	9001:2015	บรษิัทฯ	มุง่เน้นทีจ่ะพัฒนำ

และปรบัปรงุคณุภำพผลติภณัฑ์และบรกิำร	 ตลอดจนกำรส่งมอบ

เพ่ือสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ/คูค้่ำ	ดงันัน้	บรษิัทฯ	ตระหนักถงึ

ควำมพึงพอใจของ	ลูกค้ำ/คู่ค้ำ	สูงสุดจงึได้เก็บรวบรวมแบบสอบถำม

ควำมพงึพอใจของลกูค้ำ/คูค้่ำ	 เพือ่ให้คณุภำพของผลติภณัฑ์และ

บรกิำรมปีระสิทธภิำพสูงสุด
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบร�ษัท : ระดับความพ�งพอใจของลูกคา  

ดานบร�การ

ดานคุณภาพสินคา

แจ�งความ
คืบหน�า
ของเร�่องที่
ขอให�จัดการ

ความสะดวก
ในการติดต�อ

การจัดการ
ต�อข�อสอบถาม
จากลูกค�า

อย�างทันท�วงที

มารยาท
ที่ปฎิบัติ
ต�อลูกค�า

การปฎิบัติการ
แก�ไขป�ญหา/
ข�อร�องเร�ยน

100% 100% 100% 100% 100%

คุณภาพของสินค�า
เป�นไปตามมาตรฐาน

การส�งมอบสินค�า/บร�การ
ตรงตามความต�องการของลูกค�า

ความเร�ยบร�อย
ของบรรจ�ภัณฑ�
ของสินค�าเมื่อรับสินค�า

การให�บร�การด�านเทคนิค/
ว�ชาการของผลิตภัณฑ�

การปฎิบัติการ
แก�ไขป�ญหาที่เกิดข�้น

98%

100%

100%

100%

100%
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บริษัทฯ	 ด�ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตลอด

ทั้งห่วงโซ่อุปทำน	 และด�ำเนินธุรกิจหลักในกำรเป็นผู้ผลิตและ 

จดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัไบโอดีเซล	 บรษิัทฯ	 มกีระบวนกำรผลติทีเ่ป็นไป

ตำมมำตรฐำน	 และได้รับใบรับรองคุณภำพกำรผลิต	 นอกจำกนี้	

บรษิัทฯ	 มุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนำและปรบัปรุงกระบวนกำรบริหำรจดักำร

ห่วงโซ่อปุทำนอย่ำงต่อเน่ือง	และก�ำกับดูแลควำมเสีย่งตลอดห่วงโซ่

อปุทำน	ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับคู่ค้ำเพ่ือน�ำไปสู่กำร

ด�ำเนินธรุกจิอย่ำงยัง่ยืน	

แนวทางการบรหิารจัดการ 

เน่ืองด้วยควำมหลำกหลำยของธุรกิจในปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 แบ่ง

กำรด�ำเนินงำนปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำอย่ำงเป็น

ระบบโดยกำรระบคุูค้่ำหลกั	 และประเมนิควำมเสีย่งต่อกำรหำคูค้่ำ	

นอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 ยงัส่งเสรมิและให้ควำมรูด้้ำนกำรจดัซือ้จดัหำ

สนิค้ำและบรกิำรแก่พนกังำนจดัซือ้อย่ำงสม�ำ่เสมอ	เพือ่ให้กำรด�ำเนนิ

ธรุกจิเป็นไปอย่ำงมัน่คงและย่ังยืน

กระบวนการด�าเนนิงาน 

-	 แนวปฏบิติัในกำรบรหิำรควำมเส่ียงจำกคู่ค้ำรำยส�ำคัญ	

1)	 จัดท�ำแผนกำรจัดซื้อ	แผนกำรผลิต	กำรจัดส่ง	และกำร

จ�ำหน่ำย	ให้สอดคล้องกัน	โดยมกีำรประสำนงำนกนัทัง้	

ระหว่ำงหน่วยงำนกลุ่มพลังงำนบริสุทธิ์	 และภำยนอก	

เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรเป็นไปโดยรำบรื่น

2)	 มีแผนส�ำรองในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่เป็นไปตำม

แผนที่ก�ำหนดไว้	ซึ่งผู้บริหำรในสำยงำนที่เกี่ยวข้องเป็น 

ผู้พิจำรณำควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรใช้

แผนส�ำรองดังกล่ำว

3)	 ไม่พึ่งพิงคู่ค้ำเพียงรำยเดียว	เพื่อลดควำมเสี่ยง

4)	 บริหำรควำมสัมพันธ์และควำมคำดหวังกับคู่ค้ำ	เพื่อให้

เกิดควำมพึงพอใจโดยสม�่ำเสมอ

5)	 จัดให้มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจทั้งด้ำนคุณภำพสินค้ำ	

และบริกำรโดยสม�่ำเสมอ	 และน�ำข้อคิดเห็นที่ได้รับมำ

จัดท�ำแผนปรับปรุงตลอดห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงต่อเนื่อง

6)	 จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบคุณสมบัติคู่ค้ำที่มีนัยส�ำคัญ

โดยละเอยีดอย่ำงสม�ำ่เสมอ	พร้อมทัง้แลกเปลีย่นควำม 

ร่วมมือในกำรพัฒนำร่วมกัน

7)	 แสวงหำคู่ค้ำรำยใหม่ๆ	เพิ่มเติม

8)	 พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรเลือกใช้

วัตถุดิบ

9)	 ยดึมัน่หลกักำรในกำรปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมจรรยำบรรณ

คู่ธุรกิจ

10)	 วิเครำะห์	ศึกษำ	และติดตำมทิศทำงของอุตสำหกรรม	

ปัจจัยภำยนอกที่เก่ียวข้อง	 แนวโน้ม	 กฎระเบียบต่ำงๆ	

ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกรรมกับคู่ค้ำ

-	 คู่มอืระบบกำรจดักำร	(Management	System	Manual)	ซึง่

เป็นกำรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิกำรระบบบริหำรงำนและ

ระบบกำรจดักำรอย่ำงยัง่ยืน	 โดยมีเนือ้หำทีค่รอบคลมุตัง้แต่

กระบวนกำรจดักำร	แนวทำงปฏบิตัอิย่ำงยัง่ยนืต่อคูค้่ำ	กำรประเมิน

ควำมเส่ียง	และกระบวนกำรจัดกำรควำมเส่ียง	

-	 ระเบียบปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	(Purchasing	Procedure)	

บรษัิทฯ	ก�ำหนดแนวทำงด�ำเนนิกำรจดัซือ้จดัจ้ำงให้เป็นไปอย่ำง

ถกูต้อง	รวดเรว็	และลูกค้ำ/คูค้่ำ	ต้องได้รบัสินค้ำทีม่คีณุภำพ

ตรงตำมควำมต้องกำร	ทนัเวลำของผูต้้องกำรใช้งำน	และเพ่ือ

ให้เป็นแนวทำงในกำรจดักำรกบัวตัถดุบิจำกผูข้ำยที่ไม่เป็นไป

ตำมข้อก�ำหนดของ	RSPO	Supply	Chain	Certification	ทัง้น้ี	

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรคดัเลือกและกำรประเมนิผู้ส่งมอบและ

ผูร้บัเหมำช่วงให้ครอบคลุมด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสังคมกำรใช้

แรงงำนทีถ่กูต้อง	ไม่เลอืกปฏบิตั	ิกำรเคำรพด้ำนสทิธมินษุยชน	

ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

ผลการด�าเนนิงาน/ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็

Kosher Certificate โดย Thai Kashrut Services Ltd.

มำตรฐำน	 “กลีเซอรีนผ่ำนกำรตรวจสอบที่มำของวัตถุดิบและ

กระบวนกำรผลิต	 ตำมมำตรฐำนโคเชอร์	(Kosher)	 ของกลุ่มผูซ้ือ้

ชำวยิว	สำมำรถน�ำไปใช้ในอตุสำหกรรมอำหำรได้	

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ยนื
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บรษัิทฯ	ตระหนักดว่ีำ	“ภำษ”ี	มคีวำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื	

โดยไม่เพยีงส่งเสรมิและสนบัสนนุควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัของ

ภำคธรุกจิ	หำกยงัมส่ีวนในกำรสร้ำงเสรมิผลดต่ีอเศรษฐกจิและสังคม	

รวมถงึกำรพฒันำประเทศโดยภำพรวมด้วย	กลุ่มบรษิัทฯ	จงึได้ก�ำหนด

นโยบำยด้ำนภำษอีำกร	 เพือ่ใช้ในกำรด�ำเนนิงำนด้วยควำมโปร่งใส	

มกีำรประเมินควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกิดขึน้	 เพือ่ปกป้องชือ่เสยีงและ 

ภำพลกัษณ์ของกลุม่บริษัทฯ	รวมถึงกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่อย่ำงสูงสุด 

ให้แก่	กลุม่บรษิัทและผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภำคส่วน	โดยนโยบำยดงักล่ำว

ได้รบัควำมเห็นชอบจำกกำรผูบ้รหิำรระดบัสงูของกลุม่บรษิัทฯ	โดยยดึ

หลักควำมถกูต้อง	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	

นโยบายและแนวปฏบิตัิ

1.	 วำงแผนและแนวทำงกำรปฏบิตัทิำงด้ำนภำษี

-	 บริหำรกำรจัดกำรด้ำนภำษีโดยปฏิบัติตำมกฎหมำย	

ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ	 และรักษำชื่อ

เสียงและควำมสมัพนัธ์ทีดี่ขององค์กรต่อหน่วยงำนภำษี

ของรัฐที่เก่ียวข้อง	 รวมทั้งระมัดระวังกำรปฏิบัติเพ่ือ 

ผลประโยชน์สงูสดุทำงด้ำนภำษแีก่กลุ่มบรษิัทฯ	และผูม้ี

ส่วนได้เสยีโดยชอบธรรม

การด�าเนินการด้านภาษี

-	 น�ำส่งภำษอีำกรภำยในระยะเวลำทีก่ฎหมำยก�ำหนดและ

ต้องบริหำรจัดกำรกำรจ่ำยเงินหรือขอคืนภำษีอำกรให้

เกดิสภำพคล่องสงูสดุแก่กลุม่บรษิัทฯ

-	 ให้ศกึษำและพิจำรณำผลกระทบทำงภำษอีย่ำงสม�ำ่เสมอ	

รวมทัง้พิจำรณำสทิธปิระโยชน์ทำงภำษหีรอืมำตรำกำร

ยกเว้นภำษทีีเ่กีย่วข้อง	 เมือ่มกีฎหมำยหรอืนโยบำยทำง

ภำษอีำกรใหม่ๆ	ประกำศออกมำ	รวมถงึกรณทีีบ่รษิัทฯ	

มีกำรท�ำธุรกรรมใหม่ๆ	 ด้ำนกำรลงทุนและทำงธุรกิจ	

เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อกลุม่บรษิัทฯ

2.	 กำรประสำนงำนด้ำนภำษกีบัหน่วยงำนรำชกำร

-	 กลุ่มบริษัทฯ	 ต้องจัดให้มีผู ้รับผิดชอบด้ำนภำษีและ

ประสำนงำนกบัหน่วยงำนทำงด้ำนภำษขีองภำครฐั	ต้อง

ด�ำเนนิกำรโดยผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนภำษเีท่ำนัน้

3.	 ทีป่รกึษำภำษอีำกร

-	 กลุม่บรษิัทฯ	 ต้องพจิำรณำจดัจ้ำงทีป่รกึษำภำษอีำกรที่

มคีวำมเชีย่วชำญ	 เมือ่จ�ำเป็น	 เป็นครัง้ครำว	 หรอืเมือ่ 

เกดิปัญหำทีต้่องกำรรบัค�ำปรกึษำเพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใส 

และถูกต้องตำมกฎหมำย	 หรือเมื่อมีธุรกรรมใหม่เกิด

ขึน้	ซึง่มผีลกระทบทีส่�ำคญักบักลุม่บรษิัทฯ	ในอนำคต

ข้อมูล หน่วย 2559 2560 2561

บรษัิท พลงังานบริสทุธ์ิ จ�ากดั (มหาชน)/2 งบการเงินรวม

• ก�ำไรสุทธิก่อนหักภำษี ล้ำนบำท 3,247 3,775 5,091

• ค่ำใช้จ่ำยภำษี/1 ล้ำนบำท (36) (9) (44	)

• อัตรำภำษีนิติบุคคล ร้อยละ 20 20 20

ประโยชน์ทีไ่ด้รบัภายในองค์กร

•	 มีกระบวนกำรท�ำงำนท่ีเป็นระบบย่ิงขึน้

•	 มีคณุภำพสินค้ำทีด่ขีึน้

ประโยชน์ทีไ่ด้รบัภายนอกองค์กร 

•	 ลูกค้ำเกดิควำมมัน่ใจในสินค้ำและบรกิำร

•	 เพ่ิมควำมพึงพอใจให้กบัลูกค้ำ

•	 ขยำยตลำด	เพ่ิมฐำนลูกค้ำมำกขึน้

•	 เพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนั

•	 ก้ำวสู่ตลำดต่ำงประเทศได้ง่ำย

หมำยเหตุ		 /1	ประกอบด้วย	Corporate	Income	Tax,	Withholding	Tax	

    /2	ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
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มิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแล

รักษำสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพที่ดีและมีกำรด�ำเนิน

กจิกรรมต่ำงๆ	เพ่ือส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีำรพฒันำสงัคมและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยนืต่อไป	

แนวทางการบริหารจัดการ

บรษัิทฯ	จัดท�ำนโยบำยด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อม	มดัีงนี้

•	 ด�ำเนินธรุกจิโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

•	 มุ่งมัน่ในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ลดและป้องกันกำรเกิดมลพษิ

•	 ปฏบิตัติำมกฎหมำย	ข้อก�ำหนด	และระเบยีบวธิปีฏิบตัทิีเ่กีย่วข้อง

อย่ำงเคร่งครดั

•	 พฒันำและปรบัปรงุมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนให้สอดคล้องกับข้อ

ก�ำหนดด้ำนสิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่ง

บรษัิทฯ	ส่งเสรมิกำรลดก๊ำซเรือนกระจก	และได้รับกำรอนมุตักิำร

ข้ึนทะเบยีนโครงกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกภำคสมคัรใจตำมมำตรฐำน

ของประเทศไทย	(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	

Program	:	T-VER)	 กับองค์กำรบริกำรจัดกำรก๊ำชเรือนกระจก	

(องค์กำรมหำชน)	 หรอื	 อบก.	 ซ่ึงเป็นโครงกำรที	่ อบก.	 พฒันำ

ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคส่วน	 มีส่วนร่วมในกำร

ลดก๊ำซเรือนกระจกในประเทศโดยควำมสมัครใจ	 และสำมำรถ

น�ำปริมำณกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น	 ที่เรียกว่ำ

คำร์บอนเครดติ	ซ่ึงภำยใต้	T-VER	นีเ้รยีกว่ำ	“TVERs”	ไปขำยใน

ตลำดคำร์บอนภำคสมัครใจในประเทศได้	 ทั้งนี้	 อบก.ได้ก�ำหนด

หลักเกณฑ์และขัน้ตอนในกำรพฒันำโครงกำร	 ระเบยีบวธิกีำรใน

กำรลดก๊ำซเรือนกระจก	(Methodology)	 กำรขึ้นทะเบียนและ

กำรรบัรองปรมิำณก๊ำซเรือนกระจก	โดยจะต้องเป็นโครงกำรทีก่่อ

ให้เกิดกำรลด/ดดูซับก๊ำซเรือนกระจกทีเ่กิดขึน้ภำยในประเทศไทย	

เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท่ีเป็นสำเหตุของ 

ภำวะโลกร้อน,	 เพิ่มแหล่งกักเก็บก๊ำซเรือนกระจก	 มีรำยได้เพิ่ม 

จำกกำรซื้อ-ขำย	 บริษัทฯ	 จึงได้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว 

ของ	อบก.	ผ่ำนบรษิัทย่อยส�ำหรบัโครงกำรดังต่อไปนี้	

1.)	 ชือ่โครงกำร	:	โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย์ทีน่ครสวรรค์	

ประเทศไทย	(SolarFarm	at	Nokhonsawan,	Thailand)	 

ของบรษิทัย่อย	-	บจ.	อเีอ	โซล่ำ	นครสวรรค์	โดยคณะอนกุรรมกำรฯ	 

อบก.	 เห็นชอบรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้จำก

โครงกำร	ดังนี้

•	 ส�ำหรบัเดอืนธนัวำคม	2558	ถงึ	เดอืนพฤศจกิำยน	2559	

อยูท่ีจ่�ำนวน	106,148	ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ	

(tCO2e)	

•	 ส�ำหรบัเดอืนธนัวำคม	2559	ถงึ	เดอืนพฤศจกิำยน	2560	

อยูท่ีจ่�ำนวน	104,543	ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ	

(tCO2e)

2.)	 ชื่อโครงกำร	:	 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ที่ล�ำปำง	

ประเทศไทย	(Solar	Farm	at	Lumpang,	Thailand)	ของบรษิทัย่อย	

-	บจ.	อเีอ	โซล่ำ	ล�ำปำง	โดยคณะอนกุรรมกำรฯ	อบก.	เหน็ชอบ 

รบัรองปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกท่ีลดได้จำกโครงกำร	ดงันี้	

•	 ส�ำหรบัเดอืนธนัวำคม	2558	ถงึ	เดอืนพฤศจกิำยน	2559	อยูท่ี่

จ�ำนวน	111,104	ตนัคำร์บอนไดออกโซด์เทยีบเท่ำ	(tCO2e)	

•	 ส�ำหรบัเดอืนธนัวำคม	2559	ถงึ	เดอืนพฤศจกิำยน	2560	อยูท่ี่

จ�ำนวน	112,548	ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ	(tCO2e)

	3.)	ชือ่โครงกำร	:	โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย์ทีพ่ษิณโุลก	

ประเทศไทย	(Solar	Farm	at	Pisanulok,	Thailand)	ของ 

บรษิัทย่อย	-	บจ.	อเีอ	โซล่ำ	พิษณโุลก	โดยคณะอนกุรรมกำรฯ	 

อบก.	 เห็นชอบรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้จำก

โครงกำร	ดังนี้	

•	 ส�ำหรบัเดอืนเมษำยน	2559	 ถงึ	 เดอืนกนัยำยน	2559	

อยูท่ีจ่�ำนวน	63,178	 ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ	

(tCO2e)

•	 ส�ำหรับเดือนตุลำคม	2559	 ถึง	 เดือนกันยำยน	2560	

อยูท่ีจ่�ำนวน	126,713	 ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ	

(tCO2e)

4.)	 ชื่อโครงกำร	:	 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมที่จังหวัด

สงขลำ	 และนครศรีธรรมรำช	 ประเทศไทย	(“WindFarm	

at	Songkla	and	Nakhon	Si	Thammarat,	Thailand)	ของ 

บริษัทย่อยทำงตรง	-	 บจ.	 อีเอ	 วินด์	 หำดกังหัน	3	 โดย 

คณะอนุกรรมกำรฯ	 อบก.	 เห็นชอบรับรองปริมำณก๊ำซ 

เรอืนกระจกทีล่ดได้จำกโครงกำร	ดงันี้	

•	 ส�ำหรบัเดอืนมนีำคม	2560	ถึง	เดอืนกันยำยน	2560	อยูท่ี่

จ�ำนวน	63,907	ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ	(tCO2e)

มลพิษทางอากาศ



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 256136

5.)	 ชือ่โครงกำร	:	 โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงัลมหนุมำน	1,	5,	

8,	9	และ	10	ท่ีจงัหวดัชัยภมู	ิ(HNM1,	5,	8,	9,	10	Hanuman	

Wind	Farm	Project)	ของกลุม่บรษิัทโดยคณะอนกุรรมกำรฯ	

อบก.	ได้มมีตเิห็นชอบให้โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงัลมข้ำงต้น	 

ขึ้นทะเบียนเป็นโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจ 

ตำมมำตรฐำนของประเทศไทย	 โดยได้รับกำรข้ึนทะเบียน

เม่ือวันท่ี	25	 เมษำยน	2561	 มรีะยะเวลำกำรคดิเครดติตัง้แต่ 

วันท่ี	1	มกรำคม	2562	ถงึวนัที	่31	ธนัวำคม	2568	ซึง่ปรมิำณ

ท่ีคำดว่ำจะสำมำรถลดก๊ำซเรอืนกระจกได้จ�ำนวน	300,089	ตนั

คำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ	(tCO2e)

 

ซึ่งโครงกำรข้ำงต้น	 บริษัทฯ	 ยังคงด�ำเนินกำรเก็บสะสมปริมำณ

ก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงต่อเน่ือง	 ไม่เพียงแต่ส่งเสริมโครงกำรลด

ก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำนของประเทศไทย	

(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	Program	:	T-VER)	

ซึ่งถือเป็นโครงกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่เป็น

สำเหตุของภำวะโลกร้อนภำยในประเทศ	 บริษัทฯ	 ยังคงมีกำร

ขยำยกำรด�ำเนนิงำนไปยงัธรุกจิทีส่่งเสรมิให้ใช้พลงังำนหมนุเวยีน

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	แทนพลงังำนเชือ้เพลงิในระบบขนส่งของ

ประเทศ	และเป็นส่วนหนึง่ในกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน	พร้อม

รองรบันวตักรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำหรอือตุสำหกรรมยำนยนต์สมยัใหม่	

(Next-generation	Automotive)	ในรปูแบบสถำนอีดัประจไุฟฟ้ำ

ส�ำหรบัรถยนต์ไฟฟ้ำ	ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ	“EA	Anywhere”	

รวมถงึส่งเสรมิกำรวจัิยและพัฒนำด้ำนรถยนต์ไฟฟ้ำ	 เพ่ือต่อยอด

เทคโนโลยยีำนยนต์ไฟฟ้ำให้สอดรบักบัควำมต้องกำรของผูใ้ช้อย่ำง

แท้จรงิตำมคอนเซป็ต์	MISSON	NO	EMISSION	พนัธกจิไร้มลพษิ	

โดยมุง่เน้นกำรสร้ำงยำนยนต์ที่ไร้มลพษิ	 เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	

ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ	“MINE	Mobility”

ในกำรบรกิำรจัดกำรของเสยี	(Waste	Water)	นัน้	บรษิัทฯ	ได้ด�ำเนนิ

กำรตำมนโยบำยกำรจัดกำรของเสีย	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 วิสัยทัศน	์

และพนัธกจิ	 เพือ่ใช้ทรัพยำกรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	 ลดปรมิำณ

กำรเกดิของเสีย	 และลดภำระกำรก�ำจดัของเสยีทีเ่กิดขึน้จำกกำร

ด�ำเนินธรุกจิของบรษิัทฯ

แนวทางการบรหิารจัดการ 

บรษัิทฯ	 ให้ควำมส�ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรของเสยี	 โดยด�ำเนนิ

กำรภำยใต้นโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสังคม	และส่ิงแวดล้อม	ทัง้น้ี	

เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏบิตังิำน	ในกำรลดผลกระทบเชงิลบต่อชมุชน

และส่ิงแวดล้อม	

การจัดการของเสีย

นอกจำกนี	้ บรษิัทฯ	 มุง่เน้นกำรลดปรมิำณของเสยีทีแ่หล่งก�ำเนิด	

และกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่	 เพ่ือลดปริมำณของเสียที่น�ำไปบริหำร

จดักำร	 อกีทัง้บรษิัทฯ	 ได้ก�ำหนดระเบยีบกำรปฏบิตักิำรก�ำจดัขยะ

และของเสยี	(Waste	Management	Procedure)	บรษิัทฯ	มแีนวทำง

กำรบรหิำรจดักำรของเสียในกลุม่ธรุกจิของบรษิัทฯ	ตลอดจนตดิตำม 

กำรจัดกำรของเสียตัง้แต่แหล่งก�ำเนดิไปจนถึงขัน้ตอนกำรก�ำจัดอย่ำง

ต่อเนือ่ง	จำกผลกำรด�ำเนนิกำรทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ	มกีำรจดักำรวสัดเุหลอืทิง้ 

ด้วยกลยทุธ์	3Rs	โดยกำรมุง่เน้นกำรลดใช้	กำรใช้ซ�ำ้	และกำรน�ำกลบัมำ

ใช้ใหม่	นอกจำกนี	้มกีำรทบทวนและปรบัปรงุ	กำรจัดกำรของเสยีหรอื

วสัดทุีไ่ม่ใช้แล้ว	(Waste	Management	Procedure)	อย่ำงสม�ำ่เสมอ	

2559 2560 2561

27,596.36

31,209.28
25,222.85

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

(ทางตรง + ทางอ้อม) 0.523 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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พร้อมทัง้ปลูกจติส�ำนึกแก่พนักงำนในองค์กร	เก่ียวกับควำมเป็นเลิศ

ด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและมุง่มัน่ปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง	

เพือ่น�ำไปสูก่ำรพฒันำธุรกิจอย่ำงย่ังยืน

 

ผลการด�าเนนิงาน/ตัวช้ีวัดความส�าเรจ็

ในปี	2561	 บรษิัทฯ	 ได้คัดเลอืกผูป้ระกอบกำรที่ได้รับใบอนญุำต

ตำมกฎหมำยของกรมอุตสำหกรรม	 และให้ควำมส�ำคัญต่อกำร 

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในกำรก�ำจดัของเสยี	โดยของเสีย 

ดังกล่ำวจะถูกน�ำมำผ่ำนกระบวนกำรน�ำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมัก

ท�ำปุ๋ยอินทรีย์	 หรือเป็นสำรปรับปรุงคุณภำพดิน	 และเมื่อสิ้นสุด

กระบวนกำร	บรษิัทฯ	จะได้รับปุย๋กลบัมำใช้ประโยชน์ภำยในองค์กร	

และชุมชนข้ำงเคยีง	โดยไม่ก่อให้เกิดมลภำวะต่อไป

บรษิัทฯ	 มุง่มัน่รณรงค์กำรน�ำทรพัยำกรมำใช้ซ�ำ้หรอืน�ำกลับมำใช้ใหม่	

(Reuse	&	Recycle)	เพือ่ลดปรมิำณของเสยีทีน่�ำไปก�ำจดัด้วยกำรเผำ

หรอืฝังกลบ	 รวมถงึกำรน�ำทรพัยำกรกลบัมำใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	

อกีทัง้บรษิัทฯ	ได้รณรงค์	และส่งเสรมิกำรน�ำทรัพยำกรกลบัมำใช้อย่ำง

คุม้ค่ำ	และมปีระสทิธิภำพสงูสดุ

แนวทางการบรหิารจัดการ

•	 บรษิัทฯ	จดัท�ำนโยบำยกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงยัง่ยนื	

	 (Sustainability	Policy)

•	 บรษิัทฯ	จดัท�ำนโยบำยคณุภำพ	สิง่แวดล้อม	กำรอนรุกัษ์พลังงำน	

และอำชวีอนำมยัควำมปลอดภยั	(Quality,	Environment,	Energy	

and	Occupation	Health	&	Safety	Policy)

กระบวนการด�าเนนิงาน

บริษัทฯ	 ได้รณรงค์และปลูกฝังกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ	 ต่อ

พนักงำนและบุคลำกรของบริษัทฯ	 โดยกำรจัด	 “3Rs	Campaign	

Communication”	ซึง่เป็นกำรมุง่เน้นกำรลดใช้	กำรใช้ซ�ำ้	และกำรน�ำ

กลบัมำใช้ใหม่	 ทัง้นี	้ บรษิัทฯ	 	 มกีระบวนกำรบรหิำรจดักำร	 กำรใช้

ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ	พร้อมกบัควบคมุและติดตำมผลอย่ำงสม�ำ่เสมอ	

นอกจำกนี	้ บรษิทัฯ	 เช่ือว่ำทรัพยำกรน�ำ้เป็นหนึง่ในทรัพยำกรทีส่�ำคญั	 

เพื่อให้ควำมม่ันคงและย่ังยืนในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	โดยบริษัทฯ 

ได้จัด	 “โครงกำรน�ำน�้ำ	Condonsate	 กลับมำใช้ใหม่	 เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธภิำพกำรใช้น�ำ้

การน�าทรัพยากรมาใช้ซ�า้หรอืน�ากลับมาใช้ใหม่

ผลการด�าเนนิงาน/ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็

•	 โครงกำรลดกำรใช้น�ำ้	โดยกำรน�ำ้	Condensate	กลับมำใช้ใหม่

-	 จำกผลกำรด�ำเนนิงำน	ในปี	2561	บรษิัทฯ	มปีรมิำณกำรใช้น�ำ้ 

ในกระบวนกำรผลิต	162,283	 ล้ำนลูกบำศก์เมตร	 โดยมี 

น�้ำท่ีน�ำกลับมำใช้ใหม่	55,489	 ล้ำนลูกบำศก์เมตร	 หรือ 

คิดเป็นร้อยละ	61	

-	 ผลกำรด�ำเนินงำนกำรน�ำน�้ำ	Condensate	 กลับมำใช้ใหม	่ 

โดยก�ำหนดเป้ำหมำยกำรน�ำกลับมำใช้	>	70%

เป้าหมาย
ปี 2559

ผลการ
ด�าเนิน
งาน

ปี 2559

เป้าหมาย
ปี 2559

ผลการ
ด�าเนิน
งาน

ปี 2560

เป้าหมาย
ปี 2559

ผลการ
ด�าเนินงาน

ปี 2561

70 48 70 58 70 61



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 256138
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กระบวนการด�าเนนิงาน

•	 กำรบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรบคุคลของบรษิัทฯ	มกีระบวนกำรที่

ครอบคลมุตัง้แต่กระบวนกำรสรรหำพนกังำน	กำรพัฒนำศกัยภำพ	

กำรรกัษำบคุลำกร	กำรดแูลพจิำรณำผลตอบแทนและสวสัดกิำร	

และกำรเกษยีณอำยกุำรท�ำงำน

•	 บรษิัทฯ	 เปิดช่องทำงให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสำมำรถรำยงำนต่อบคุคล

หรอืหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ	กรณถีกูละเมดิสิทธ	ิหรอืพบเหน็กำร 

กระท�ำทีฝ่่ำฝืนกฎหมำย/ระเบยีบ/จรรยำบรรณธรุกจิของบรษิทัฯ	

เพือ่ให้บรษิัทฯ	 เป็นองค์กรทีน่่ำอยูแ่ละมวีฒันธรรมท่ีดีงำม	 โดย

สำมำรถร้องเรยีนได้ที่

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

Email:	chairman.audit.com@energyabsolute.co.th

มิติสังคม

ข้อร้อง เรียน เรื่ อ งการปฏิบัติ งานที่  
ไม่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี ในปี 2561 

ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงาน
ที่ ไม่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

ด้วยหลักกำรส�ำคัญด้ำนกำรเคำรพสทิธิมนษุยชน	 และกำรด�ำเนนิ

งำนท่ีต้องถูกต้องตำมกฎหมำย	 และสอดคล้องกับแผนธุรกิจ

ของบรษัิทฯ	บรษิัทฯ	จงึได้วำงแผนก�ำลงัคนเพือ่รองรบักำรด�ำเนนิ

ธรุกจิในปัจจบุนั	ตลอดจนแผนงำนในอนำคตของกลุม่บรษิัทฯ	โดย

ลงประกำศโฆษณำ	เพือ่เปิดโอกำสรบัผูส้นใจเข้ำร่วมงำนกับบรษิัทฯ	

โดยเปิดเผย	ไม่มกีำรกีดกันทำงเพศ	ศำสนำ	เช้ือชำต	ิภำษำ	หรอื

ควำมสมบูรณ์ทำงกำยภำพแต่อย่ำงใด	 จัดให้มีค่ำตอบแทนที่เป็น

ธรรม	 มีสวัสดิกำรที่ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว

เงนิอย่ำงเหมำะสม	แข่งขนัได้กบับรษิัทอืน่	เปิดโอกำสควำมก้ำวหน้ำ

และเตบิโตไปกบับรษิัทตำมผลงำนทีป่รำกฎ	อกีทัง้ยงัส่งเสรมิและ

พฒันำบคุลำกรอย่ำงเป็นระบบ	

• การพฒันาบคุลากร

	 บริษัทฯ	 เชื่อว่ำพนักงำนที่มีศักยภำพเป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญ

ของควำมมั่นคงและยั่งยืนทำงธุรกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนกำร

ด�ำเนินงำนได้ในระยะยำว	 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำร

ด้ำนงำนบคุคลในทกุด้ำนเพ่ือกระตุน้ให้เกิดกำรพฒันำตวัเอง

ของพนกังำน	รวมถงึกำรเสรมิสร้ำงระดบัควำมผกูพนัต่อองค์กร

ของพนกังงำน	เชือ่ว่ำจะมคีวำมสมัพนัธ์ต่อประสทิธภิำพในกำร

ปฏบิตังิำนและมีควำมสขุในกำรท�ำงำน	

แนวทางการบรหิารจัดการ

บรษัิทฯ	ม	ี”นโยบายในการพฒันาบคุลากร”	ของกลุม่บรษิัท	ให้

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	 และทักษะในกำรท�ำงำนที่มีควำมเป็น 

มอือำชพี	มพีฤตกิรรมในกำรท�ำงำนทีพ่งึประสงค์	รวมทัง้มทีศันคต ิ

ท่ีดีในกำรท�ำงำน	เป็นพนกังำนทีม่คุีณค่ำต่อองค์กร	ต่อสงัคม	และ

ต่อประเทศชำต	ิ	นอกจำกนี	้บริษัทฯ	ยงัมุง่มัน่ดูแลกำรปฏบิตัอิย่ำง

เป็นธรรมและเหมำะสมต่อพนกังำน	 ทัง้ด้ำนโอกำส	 ผลตอบแทน	

กำรแต่งตัง้โยกย้ำย	กำรพัฒนำศักยภำพ	ตลอดจนกำรควบคมุดแูล

สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนให้มคีวำมปลอดภัยสงูสดุ	บรษิัทฯ	เปิดรบั

ฟังควำมคดิเห็น	 ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจำกพนกังำน	 และ

ปฏบิตัต่ิอพนักงำนทกุระดับช้ันด้วยควำมเป็นธรรม	และเท่ำเทยีม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

•	 แผนกำรพัฒนำบคุลำกรของบรษิัทฯ	 จะมุ่งเน้นประสทิธภิำพ

ของกำรปฏิบตังิำนในแต่ละต�ำแหน่ง	 ในปี	2561	 ได้พัฒนำให้มี

กำรประเมนิผลงำนอย่ำงเป็นระบบมำกยิง่ขึน้	 โดยได้จดัให้มีกำร

ประเมนิผลงำนจำกตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตังิำน	(Key	Performance	

Indicator	หรอื	KPI)	และกำรประเมนิพฤตกิรรมและสมรรถนะ

ในกำรท�ำงำน	ในรปูแบบกำรประเมนิ	360	องศำ		เพือ่กระตุน้ให้

พนกังำนสำมำรถปรบัตวัให้ทนักบักำรท�ำงำนยคุใหม่และส่งเสรมิ 

ท�ำงำนเป็นทมีมำกยิง่ขึน้	โดยจดัให้มจี�ำนวนควำมถ่ีของรอบในกำร 

ประเมินผลงำนเป็นรำยไตรมำส	 ปีละ	4	 ครัง้	 และได้น�ำมำ

เชือ่มโยงกบักำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนรำยบคุคลตำมผลงำน	 
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หน่วยงำนก�ำกบัดแูล	เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำ	หรอืตรวจสอบ	 

กรณีมีเหตุสงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย	

ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	หรอืนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี

ผลการด�าเนนิงาน/ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็

หลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรของบรษัิทฯ

บริษัทฯ	 เล็งเห็นกำรอบรมเป็นวิธีกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน

กำรท�ำงำนให้กับบุคลำกรภำยในองค์กร	 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ

ศกัยภำพในกำรปฏบิตังิำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	 และสอดคล้อง

กบัควำมต้องกำรของบรษิัท	อกีทัง้เป็นกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์

ของตนเองสูผู่ป้ฏบิตังิำนที่ได้อบรมรุน่ต่อไป	โดยในปี	2561	มกีำร

จดัอบรมทีส่�ำคญัดงันี้

1) หลักสูตรด้านความเป็นผูน้�าและทกัษะในการบรหิารงาน 

•	 โครงกำรพัฒนำผูบ้รหิำร	(Management	Development	

Program)	 	 ส�ำหรับผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป	 เริ่มจำก

หลกัสตูร	Leader	as	coach	 จดัโดยบรษิัทฯ	 ร่วมกบั	

สถำบนัฝึกทกัษะกำรโค้ช	 ไทยแลนด์	 โค้ชชิง่	 อคำเดมี	่

(Jimi	the	Coach)	

•	 หลกัสตูร	The	Supervisory	Skill	ส�ำหรบัผูจ้ดักำรแผนก	

จดัโดยบรษิัทฯ	ร่วมกบั	บรษิัท	ไทยสกลิล์	พลสั	จ�ำกดั	

โดย	ดร.อำภรณ์	ภูว่ทิยพนัธุ์	

•	 หลกัสตูร	Work	like	a	Pro	ส�ำหรบัพนกังำนทัว่ไป	จดัโดย	

วทิยำกรภำยใน	ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล	บรษิทัฯ	

•	 หลักสูตร	 กำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง	/	

กำรบริหำรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและรองรับยุทธศำสตร	์

จดัโดย	 บรษิัทฯ	 โดยได้เชญิวทิยำกรผูท้รงคณุวฒุร่ิวม

ให้ควำมรูด้้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

2) หลักสูตรด้านส่ิงแวดล้อม

•	 อบรมให้ควำมรูโ้ครงกำรธรรมำภบิำลสิง่แวดล้อม	 จดัโดย	

ส�ำนกังำนอตุสำหกรรมพ้ืนทีจั่งหวดัปรำจนีบรุี	

•	 หลกัสตูร	“New	Health	and	Safety	Standard	ISO	

45001:2018”

•	 หลกัสตูร	“ผูจ้ดักำรสิง่แวดล้อม”

3) หลักสูตรด้านการอนรุกัษ์พลังงาน

•	 หลกัสตูร	“กำรตรวจจดัวเิครำะห์และปรบัปรงุประสิทธภิำพ 

กำรใช้พลังงำน”	 จัดโดย	 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทน	

และอนรุกัษ์พลงังำน	กระทรวงพลงังำน	

•	 หลกัสตูร	 “พลงังำนแสงอำทติย์”	 จดัโดย	 กรมพฒันำ

พลงังำนทดแทน	และอนรุกัษ์พลงังำน	กระทรวงพลงังำน

เพื่อสร้ำงแรงจูงใจและพัฒนำศักยภำพของพนักงำนทุกคน 

ผ่ำนกำรท�ำงำนทีมี่ประสทิธภิำพให้องค์กรก้ำวหน้ำตำมวสัิยทศัน์

และแผนงำนของผู้บริหำรสำมำรถรองรับต่อกำรขยำยธุรกิจ

ของกลุ่มบรษัิทฯ	 อย่ำงต่อเนือ่ง	 นอกจำกนีย้งัได้กระตุน้ให้เกดิ

บรรยำกำศของกำรท�ำงำนทีท้่ำทำยยิง่ข้ึน	 โดยจดัให้มโีปรแกรม	

EA	Inside	EA	หรอืกำรสรรหำและพฒันำคนเก่ง	คนด	ี	(Talents)	

ผ่ำนกำรน�ำเสนอผลงำนที่สร้ำงคุณค่ำเพิ่ม	(Value	Added)	

กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน	 รวมถึงกำรพัฒนำ

นวัตกรรมเพือ่รองรบักำรขยำยธรุกจิของกลุม่บรษิัทฯในอนำคต	

ซึง่ได้มกีลุม่ของพนักงำนทีส่ร้ำงผลงำนได้อย่ำงโดดเด่น	 ด้ำนกำร

แก้ไขปัญหำคอขวด	และเพ่ิมประสทิธิกำรผลติกลเีซอรนี	ซึง่เป็น

ผลติภณัฑ์พลอยได้ทีม่อีตัรำผลก�ำไรสงูได้เป็นผลส�ำเร็จ	เป็นต้น

	 ในขณะเดียวกนักไ็ด้เตรยีมควำมพร้อมของบคุลำกรระดบับรหิำร	

โดยกำรจดัท�ำแผนพฒันำรำยบคุคล	(Individual	Development	

Plan	หรอื	IDP)	และวำงแผนพฒันำศักยภำพของผูบ้รหิำร	ส่งเสรมิ

ควำมสำมำรถกำรบรหิำรงำนพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั	

และน�ำทมีงำนไปสูเ่ป้ำหมำยและควำมส�ำเร็จสอดคล้องกับทศิทำง

ขององค์กรและก้ำวสูก่ำรเป็นบริษทัระดับสำกลในอนำคต	 รวมไป 

ถงึกำรสร้ำงผูบ้ริหำรรุน่ใหม่ให้ทนัต่อควำมต้องกำรและรองรบั 

กำรขยำยตวัของธรุกจิโดยกำรเตรยีมผูบ้รหิำรรุน่ต่อไป	ผ่ำนโครงกำร 

ผูบ้รหิำรรุน่ใหม่	(Executive	Program)	 อนัเป็นส่วนหน่ึงของ 

กำรด�ำเนินโครงกำร	Succession	Planning	อกีด้วย

การคุม้ครองสทิธพินกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลอืน่ทีรั่บจ้างท�างาน

ให้แก่บรษิัทฯ

บรษัิทฯ	จะไม่กระท�ำกำรใดๆ	อนัไม่เป็นธรรมต่อพนกังำน	ลกูจ้ำง	

หรือบุคคลอื่นใดท่ีรับจ้ำงท�ำงำนให้แก่บริษัทฯ	 ไม่ว่ำจะโดยกำร

เปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงำน	 ลักษณะงำน	 หรือสถำนที่ท�ำงำน	

สัง่พกังำน	ข่มขู่	รบกวนกำรปฏบิตังิำน	เลกิจ้ำง	หรอืกระท�ำกำรอืน่ใด 

ที่มีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่ำว	 

ด้วยเหตผุลท่ีบคุคลนัน้

•	 ให้ข้อมลู	 ให้ควำมร่วมมอื	 หรอืให้ควำมช่วยเหลอื	 ไม่ว่ำด้วย 

ประกำรใดๆ	 แก่กรรมกำร	 ผูบ้รหิำร	 หน่วยงำนของรฐั	 หรอื

หน่วยงำนก�ำกบัดแูล	 ในกรณทีีบ่คุคลเหล่ำนัน้มเีหตอัุนควรเชือ่

โดยสจุรติว่ำมกีำรฝ่ำฝืน	 หรือไม่ปฏิบตัติำมกฎหมำย	 ระเบยีบ	

ข้อบงัคบั	หรอืนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี

•	 ให้ถ้อยค�ำ	 ยืน่เอกสำรหลกัฐำน	 หรือให้ควำมช่วยเหลอื	 ไม่ว่ำ

ด้วยประกำรใดๆ	แก่กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	หน่วยงำนของรฐั	หรอื
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•	 หลักสูตร	 “กำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์พลังงำน	 

(ภำคปฏบิตั)ิ”	จดัโดย	กรมพฒันำพลงังำนทดแทน	และ

อนรุกัษ์พลงังำน	กระทรวงพลงังำน	

4) หลกัสูตรด้านระบบการบรหิารงานการจดัการ 

 ทีบ่รษัิทฯ น�ามาประยกุต์ใช้ 

•	 หลักสูตร	 “เพิ่มโอกำสให้เหนือคู่แข่งอย่ำงง่ำยๆ	 ด้วย

ต้นทุนมนษุย์	กับ	ISO	45001:2018	ระบบอำชวีอนำมยั

และควำมปลอดภยั	(OHSMS)”	

•	 หลกัสตูร	 “โครงกำรผลติไบโอดเีซลคณุภำพสูงจำกน�ำ้มนั

ปำล์มผ่ำนกระบวนกำรร่วมของทรำนส์เอสเทอรฟิิเคชัน่	และ

ไฮโดรจิเนชัน่บำงส่วน”	

•	 หลักสตูร	“กำรจดัท�ำบญัชี	และบนัทกึบญัชต้ีนทนุอย่ำง

ถกูต้องส�ำหรับนกับญัชี”	

•	 หลกัสตูร	 “รูท้นัเข้ำถงึมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่

ส�ำคญัและเข้ำใจรำยงำนของผูส้อบบญัชี”

•	 หลักสตูร	“The	Supervisor	ผูจ้ดักำรกบัศลิปะกำรพัฒนำ

คนเชงิรุก”	

 

บรษัิทฯ	เชือ่ว่ำ	กำรบริหำรด้ำนควำมปลอดภยั	อำชีวอนำมยั	และ

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	เป็นควำมรบัผดิชอบขัน้พืน้ฐำน	และ

เป็นปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และ

บคุลำกรของบรษิัทฯ	 โดยบรษิัทฯ	 มุง่มัน่ส่งเสรมิให้ทกุหน่วยงำน

ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง	 ควบคู่กับกำรพัฒนำองค์กร	

เพือ่มุง่ม่ันสู่ควำมเป็นเลศิ	

แนวทางบรหิารจดัการ

บริษัทโดยยึดหลักกำรปฏิบัติตำม	 “นโยบายด้านความปลอดภัย 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน”	ดังนี้

•	 ป้องกนักำรเกิดอบุตัเิหต	ุกำรบำดเจบ็	และควำมเจบ็ป่วยเนือ่งจำก

กำรปฏิบตังิำน	 ด้วยควำมร่วมมอือย่ำงจรงิจงัของบคุลำกรและ 

ผูร้บัเหมำทกุคน	 รวมทัง้จ�ำกดัและควบคมุควำมเสีย่งในกำร 

ปฏบิติังำนที่ไม่ปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

•	 ให้ควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนอืน่	 ในกำรระงบั

เหตฉุกุเฉิน	 หรอือบุตัเิหตอุนัเกดิจำกกำรปฏบิตังิำน	 ด้วยควำม

รวดเรว็	มปีระสทิธิภำพ	และระมดัระวงั

•	 ปฏบิตัติำมกฎหมำย	 ข้อบงัคบั	 และระเบยีบต่ำงๆ	 ในเรือ่งควำม

ปลอดภัยอย่ำงเคร่งครดั	 และน�ำมำตรฐำนกำรจัดกำรทีเ่กีย่วกบั

ควำมปลอดภยัทีด่มีำใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ

•	 จัดให้มเีคร่ืองมอื	อปุกรณ์	ในกำรป้องกนั	บรรเทำ	และควบคมุ

ควำมเส่ียงของกำรเกิดอบุตัเิหต	ุ และผลกระทบต่อสุขภำพทีอ่ำจ

เกดิข้ึนจำกกำรปฏบิตังิำน	 กำรขนส่ง	 กำรบรกิำร	 ตลอดจนมี

แนวทำงในกำรควบคมุสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิเพือ่ลดควำมสูญเสยี	

•	 มรีะเบยีบปฏบิตั	ิแผนกำรด�ำเนนิกำร	และกำรฝึกอบรมให้ควำมรูแ้ก่

พนกังำนทกุระดบัอย่ำงเหมำะสม	เพือ่ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจและได้

รบัข้อมลูข่ำวสำรเพียงพอในเรือ่งควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน	เพือ่

ป้องกนัอนัตรำยอนัอำจเกดิจำกกำรท�ำงำน	หรอืโรคภยัต่ำงๆ

	 ปี	2561	บรษิัทฯ	มเีป้ำหมำยในกำรพฒันำศกัยภำพของ

พนักงำนและบุคลำกรในทุกระดับชั้นจ�ำนวน	240	 คน	

โดยผลกำรด�ำเนนิงำนในปี	2561	มจี�ำนวนพนักงำนทีเ่ข้ำ

รบักำรอบรม	268	คน	ซึง่สูงกว่ำเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้
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•	 จดัให้มกีำรด�ำเนนิกำรด้ำนควำมปลอดภยัของลกูจ้ำงและผูท้ี่

เกีย่วข้อง	โดยจดัเตรยีมสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้ปลอดภยั	

ถกูสขุอนำมยั

•	 จัดให้มีอปุกรณ์ป้องกันอนัตรำยส่วนบคุคลให้กับลกูจ้ำงทีส่อดคล้อง

ตำมควำมเสีย่งอย่ำงเพยีงพอพร้อมใช้งำน	 จดัให้มกีำรฝึกอบรม	

กำรซักซ้อม	และควบคมุให้เกดิกำรใช้งำนอย่ำงถกูต้อง

•	 ทบทวนนโยบำยกำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั	 และจดัให้มกีำร

ตรวจสอบประเมนิเป็นระยะๆ	พร้อมทัง้จดัท�ำแผนกำรซักซ้อมเป็น

ประจ�ำทกุปี

ผลการด�าเนนิงาน/ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็

กลุ่มบริษัทฯ	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรดูแลสภำพแวดล้อม

ในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต	 สุขภำพ	 อนำมัย	 และ

ทรพัย์สนิของพนกังำนอยูเ่สมอ	โดยด�ำเนนิกำรตำมมำตรกำรด้ำน

ควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยั	 และสิง่แวดล้อมอย่ำงเพียงพอ	 และ

เหมำะสม	เพ่ือป้องกนักำรสูญเสียจำกอบุตัเิหต	ุป้องกนักำรบำดเจบ็	 

และกำรเจ็บป่วยอันเนื่องมำจำกกำรท�ำงำน	 ซึ่งในปี	 2560	 

และปี	2561	 พนักงำนกลุ่มบริษัทฯ	 ประสบภัยอันตรำยจำกกำร 

เกิดอบุตัเิหตจุำกกำรท�ำงำน	เจบ็ป่วยจำกกำรท�ำงำน	และกำรลำป่วย	 

ดงันี้	

บรษัิทฯ	 มุง่ม่ันกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่จำกชุมชน	 และสร้ำงคณุค่ำ

อย่ำงย่ังยืนให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในทกุกลุม่	บรษิัทฯ	จงึก�ำหนด

แนวทำงปฏบิตักิำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมัน่คงและย่ังยืน	ควบคูก่บักำร

สร้ำงคณุค่ำร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่ำงสมดุล	ทัง้น้ี	ยังครอบคลุมถงึ

กำรส่งเสรมิโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ	เพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม	 

โดยมีแนวทำงและกระบวนกำรปฏิบัติของบริษัทฯ	 อย่ำงเป็นรูป

ธรรม

แนวทางการบรหิารจัดการ

บรษัิทฯ	 มีแนวทำงกำรก�ำกับดูแลและด�ำเนนิงำนเพือ่มุง่สูก่ำรเป็น

องค์กรที่ได้รับควำมเชื่อมั่นจำกสังคม	 โดยได้จัดท�ำแผนงำนและ

นโยบำยกำรสร้ำงคณุค่ำให้สงัคม	ดังนี้

•	 บรษิัทฯ	จดัท�ำนโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสงัคม	(CSR)

•	 บรษิัทฯ	มุง่มัน่กำรเผยแพร่ควำมรู้สูช่มุชน

•	 กำรด�ำเนนิธรุกจิเพ่ือสงัคม	(Social	Enterprise)

•	 กำรสร้ำงอำชพีให้ชมุชนและสงัคม

การสร้างความเชื่อมั่นจากชุมชน

การเกิดอบัุติเหตุ
จากการท�างาน 350 คน

การเจ็บป่วย
จากการท�างาน
(หยุดงาน
เกิน 3 วัน)

ลาป่วย

กระบวนการด�าเนนิงาน/โครงการ

•	 โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมนุเวยีนของบรษิัทฯ	 มกีำรน�ำนโยบำยควำม

รบัผดิชอบต่อสงัคม	(CSR)		มำใช้ปฏบิตัแิบบเตม็รปูแบบ	โดยที่

บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึกำรให้ควำมรูต่้อชมุชน/สงัคม	ทีส่มบรูณ์แบบ	

อำทิ	

-	 บรษิัทฯ	มกีารเผยแพร่ความรูต่้อชมุชน/สังคม	 เกีย่วกบั	 

ประโยชน์	 และควำมส�ำคญัของกำรผลิตและใช้พลังงำน

หมุนเวียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ	 โดยจัดกิจกรรม	 

เปิดโอกำสให้นกัเรยีน	นกัศึกษำ	ผูน้�ำชมุชน	และประชำชน

ทีส่นใจ	นกัวเิครำะห์	หน่วยงำนรำชกำร	รฐัวสิำหกจิ	รวมถึง

สือ่มวลชนทกุแขนง	ได้เข้ำเยีย่มชมโรงไฟฟ้ำของบรษิัท	ทัง้

ทีจั่งหวดันครสวรรค์	จังหวดัล�ำปำง	และจังหวดัพิษณโุลก	

ตลอดจนกำรร่วมแสดงข้อมลูในนิทรรศกำรต่ำงๆ	เพ่ือเปิด

โอกำสให้ผูเ้ข้ำเย่ียมชมได้ศึกษำกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำก

พลังงำนแสงอำทติย์และสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ	และเหน็

ภำพจรงิในเชงิปฏิบตัมิำกยิง่ข้ึน	 ทัง้นี	้ ยงัเผยแพร่ควำมรู้

ด้ำนกำรเกษตรอนิทรย์ีให้แก่เดก็นกัเรยีนในโรงเรยีน	และ

2560 คน4

คน1

คน3

คน2 คน2462561
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ชำวบ้ำนทีอ่ยู่ในพืน้ที่ใกล้เคยีงโรงไฟฟ้ำ

-		 บรษิัทฯ	มกีารสร้างงานสร้างอาชพีให้กบัชมุชน	โดยกำรที่

บรษิัทฯ	 ได้มกีำรจ้ำงงำนบคุคลในท้องถิน่	 เพือ่ดแูลรกัษำ

โรงไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนือ่ง	 และบรษิัทฯ	 ได้ร่วมสนบัสนนุ

ผลิตภณัฑ์ชมุชนโดยกำรซ้ือผลติภณัฑ์ท้องถิน่	 รวมไปถงึ

ช่วยเหลอืพฒันำแปรรูป	ตลอดจนพฒันำรปูแบบบรรจภุณัฑ์

ส�ำหรบัสนิค้ำเกษตรของบรษิัทฯ	และชมุชนเพือ่เพ่ิมมลูค่ำ

สนิค้ำให้เป็นทีน่่ำสนใจมำกยิง่ขึน้

•	 กำรสร้ำงทำงเลอืกอำชีพให้แก่ชุมชนตำมแนวคดิกิจกำรเพ่ือสงัคม	

(Social	Enterprise)	เพือ่ควำมยัง่ยนื	ทำงบริษัทฯ	มเีจตนำรมณ์

เพือ่สร้ำงควำมเจริญร่วมกับชุมชนอย่ำงยัง่ยนื	โดยมุง่เน้นแนวทำง

กำรสร้ำงอำชีพทีเ่พิม่รำยได้	และปรับปรงุคุณภำพชีวติของชมุชนที่

ชมุชนสำมำรถพึง่พำตวัเองได้อย่ำงยัง่ยนื	บนพ้ืนฐำนกำรพฒันำที่

เป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนร่วมทกุฝ่ำยและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมซึง่ 

เป็นคณุค่ำหลกัในธรุกจิของบริษทัฯ	ในปี	2561ทีผ่่ำนมำ	โครงกำร

ตำมแนวทำงกจิกำรเพือ่สงัคมในพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้ำของบรษิทัฯ	มีดังนี้

-	 โครงกำรทดลองปลูกพืชแนวทำงเกษตรอนิทรย์ีแบบผสม

ผสำน	:	เกษตรอนิทรย์ีทีย่ัง่ยนื

-	 กำรสร้ำงทำงเลอืกอำชพีทีย่ัง่ยนืให้เกษตรกร/ชมุชนรอบ

พ้ืนทีโ่รงไฟฟ้ำ

-	 กำรปรับปรุงดินแบบลดต้นทุนโดยน�ำวัสดุที่ไม่มีมูลค่ำ 

มำเพ่ิมคุณค่ำ

-	 กำรเชือ่มโยงตลำดและกำรบรหิำรจดักำรแบบรวมกลุม่

วสิำหกิจ

-	 กำรพัฒนำ/แปรรปูผลิตภัณฑ์

ผลการด�าเนนิงาน/ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็

จำกต้นแบบควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำควบคู่

ไปกับกำรพัฒนำชุมชน	 ส่ิงแวดล้อม	 และเปิดโอกำสให้ชุมชน 

เข้ำมำมส่ีวนร่วม	ท�ำให้โครงกำรโรงไฟฟ้ำของบรษิัทฯ	มกีำรเติบโต

ไปพร้อมๆ	กบัควำมเจรญิและกำรพัฒนำชวีติควำมเป็นอยูข่องผูค้น

ในท้องถ่ิน	ซึง่จะน�ำรปูแบบดงักล่ำวไปใช้กบัโรงไฟฟ้ำทกุๆ	โครงกำร

ของบรษิัทฯ	เพือ่กำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืต่อไป	

ครัว
เรือน10

ผัก และ ข้าวออร์แกนิค

ตัน8.6

น�้าอ้อยใบเตยออร์แกนิค

ขวด4,213

แนวทางและกระบวนการส�าหรับกิจกรรมเพ่ือสังคม (SE) และการสร้างคุณค่าร่วม (CSV)

ให้ความรูด้้านเกษตรอนิทรย์ี 
และสนบัสนุนโดย EA

ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิค
ภายใต้แบรนด์ Ease Organic

ตลาดท่ีเข้าถงึ
เพื่อสุขภาพผู้บริโภค

35 ไร่
จ�านวนกว่า

การบริโภค
23,356

WH &
ร้านอาหาร

Retail



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 256144

บรษัิทฯ	ตระหนักถงึกำรพฒันำธุรกิจอย่ำงยัง่ยนืไปกับสิง่แวดล้อม

และสังคม	 ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อสร้ำงรำกฐำนทำงธุรกิจของบริษัทฯ	

ให้แขง็แกร่งเท่ำนัน้	 แต่ยงัมุง่มัน่สร้ำงประโยชน์และพฒันำชมุชน	

ควบคูไ่ปกบักำรด�ำเนนิธุรกิจ	บรษิัทฯ	ก�ำหนดกำรด�ำเนนิกจิกรรม

เพื่อสังคมภำยใต้นโยบำยและหลักก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 มีควำม 

รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีเกีย่วข้องกบัธรุกจิ	ตลอดจนกำรสร้ำงสรร 

ประโยชน์และพฒันำชุมชน	และเพือ่ให้บรษิัทฯ	และบรษิัทในเครอื	

ได้น�ำแนวปฏบิตัด้ิำนควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมมำใช้

เป็นส่วนหนึง่ในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ	(CSR-in-

Process)	ได้ก�ำหนดนโยบำย	ได้แก่	“นโยบายความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม” (CSR)

แนวทางการบรหิารจัดการ

•	 บริษัทฯ	 จัดท�ำ	 “นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม”	(CSR)	

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคมมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบริกำรจัดกำรกระบวนกำร

ทำงธุรกิจ	โดยมีหลักกำร	จ�ำนวน	7	ข้อ	ดังนี้

	 หลกักำรข้อที	่1	:	กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 หลกักำรข้อที	่2	:	กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม

	 หลกักำรข้อที	่3	:	สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อพนักงำน

	 หลกักำรข้อที	่4	:	ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 หลกักำรข้อที	่5	:	สิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยั

	 หลกักำรข้อที	่6	:	กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม

	 หลักกำรข้อท่ี	7	:	กำรพฒันำ	และเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด�ำเนนิ 

	 	 	ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

•	 บรษิัทฯ	 มแีนวทำงกำรบรหิำรจดักำรกระบวนกำรทำงธรุกจิ	

(CSR-in-Process)

•	 บริษัทฯ	 จัดท�ำคู่มือบริษัทฯ	 โดยค�ำนึงถึงหน้ำที่และควำม

รบัผดิชอบต่อสงัคมให้เป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรจัดกำรธรุกจิ

อย่ำงย่ังยืน

กระบวนการด�าเนนิงาน

บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินโครงกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 และ

สร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนโดยให้ควำมส�ำคัญต่อกำรยกระดับ

กำรศกึษำ	 ตลอดจนกำรยกระดับคุณภำพชีวติของชุมชนโดยรอบ	

และกำรอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม	รวมถงึกำรส่งเสริมสขุอนำมยัและควำม

ปลอดภยัต่อชมุชน	ทัง้นี	้ บรษิัทฯ	ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยกำรน�ำเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื	(SDGs)	มำเชือ่มโยงให้

เข้ำกบัแนวทำงปฏบิตัขิองบรษิัทฯ	

•	 กำรด�ำเนนิกำรของบรษิัทฯ	ต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย	และตระหนกัถงึ

ชมุชนรอบถิน่ทีต่ัง้ของโรงงำน	ดงันี้

-	 จัดท�ำกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกชุมชนตำมที่ทำงกำร

ก�ำหนดก่อนกำรลงทนุสร้ำงโรงไฟฟ้ำ	 อกีทัง้มกีำรตดิตำม

ควำมคดิเหน็	 ข้อเสนอแนะ	 ตลอดจนควำมต้องกำรของ

ชมุชนอย่ำงต่อเนือ่ง	และใกล้ชดิ	โดยจัดให้มทีมีงำนชมุชน

สัมพันธ์ประจ�ำโรงงำนแต่ละแห่ง	 เพ่ือเป็นผูต้ดิตำม	 และ

ประสำนงำน	และรบัฟังควำมคิดเหน็ต่ำงๆ	โดยตรง

-	 จัดให้มีทีมงำนที่ท�ำหน้ำที่ติดตำมและดูแลคุณภำพ

สิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยัประจ�ำโรงงำน	เพือ่ท�ำหน้ำที่

ในกำรดูแลด้ำนสิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยัอย่ำงต่อเน่ือง

-	 ให้ควำมรูแ้ละจดักำรอบรมแก่พนกังำน	ชมุชน	นกัเรยีน	และ

ผูส้นใจทัว่ไป	 เพือ่ให้เกดิควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรด�ำเนนิ

ธรุกจิของบรษิทัฯ	อย่ำงถูกต้อง

-	 จดังบประมำณในกำรช่วยเหลอื	และสนบัสนนุกจิกรรมของ

ชมุชน	 ทัง้ด้ำนกำรศกึษำ	 ประเพณแีละวฒันธรรมท้องถ่ิน	

ด้ำนสุขอนำมยั	และสิง่แวดล้อม	

-	 จัดท�ำแหล่งกกัเกบ็น�ำ้ภำยในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน 

แสงอำทติย์	 และแบ่งปันให้ชมุชนโดยรอบสำมำรถใช้เป็น

แหล่งน�ำ้ส�ำรองในยำมขำดแคลนได้

-	 สนบัสนนุกำรว่ำจ้ำงพนกังำนประจ�ำ	 และพนกังำนชัว่ครำว	

จำกสมำชกิในชมุชนตำมศกัยภำพ	ควำมสำมำรถ	และควำม

ถนดั	 เพ่ือให้เกิดกำรจ้ำงงำน	 และกำรพัฒนำควำมรูค้วำม

สำมำรถ	ทัง้ในระยะกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ	ซึง่มกีำรจ้ำงงำน

นบัพันอตัรำและระยะหลงัจำกกำรก่อสร้ำงเสรจ็และท�ำกำร

จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำแล้วเพือ่ดแูลโรงไฟฟ้ำ	กำรท�ำนบุ�ำรงุทรพัย์สนิ

โรงไฟฟ้ำ	กำรรกัษำควำมปลอดภยั	กำรดแูลภมูทิศัน์	และอืน่ๆ	 

ซึง่มกีำรจ้ำงงำนอกีหลำยอตัรำ	 ส่งผลให้กำรด�ำเนนิธรุกจิ 

โรงไฟฟ้ำของบรษิทัฯเกดิกำรจ้ำงงำนโดยรอบเป็นจ�ำนวนมำก

-	 ด�ำเนินโครงกำรเกษตรอินทรีย ์แบบผสมผสำน	 

โดยเร่ิมต้นทีโ่รงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์	 นครสวรรค์	

เป็นแห่งแรกต่อมำได้ขยำยไปถึงโรงไฟฟ้ำพลังงำน 

แสงอำทติย์ทีจั่งหวดัล�ำปำงและ	 พิษณโุลก	 เพ่ือทดลอง

ทำงเลือกอำชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตร 
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ต่อสิ่งแวดล้อม	 และเปิดโอกำสให้ชุมชน	 นักเรียน 

จำกโรงเรยีนทีอ่ยูโ่ดยรอบโรงไฟฟ้ำ	และผูส้นใจ	เข้ำเรยีนรู ้

ในพืน้ทีโ่ครงกำรสำธติ	 ซึง่ประกอบไปด้วย	 กำรปลกูข้ำว

หอมอุบล	 ข้ำวโพด	 อ้อย	 กำรปลกูพชืผกัสวนครวั	 และ

ต้นไม้ต่ำง	 ๆ	 กำรปรับปรุงคุณภำพดิน	 กำรเล้ียงสัตว์

และประมง	 เป็นต้น	 ตลอดจนไปเผยแพร่อบรมควำมรู้ 

ให้แก่โรงเรียนในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟ้ำทีจั่งหวัดนครสวรรค์	

และต่อยอดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูป	 กำรพัฒนำ

ท�ำตลำดและเชื่อมโยงถึงผู้บริโภคโดยตรง

•	 บรษัิทฯ	ได้ตกลงเข้ำร่วมโครงกำร	“ธรรมำภบิำลสิง่แวดล้อม	

สถำนประกอบกำรอตุสำหกรรม”	 กับกระทรวงอตุสำหกรรม	

โดยเป็นกำรมุ่งมั่นท่ีจะน�ำหลักธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม	 มำ

ปฏิบัติในกำรประกอบกิจกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่

ก�ำหนดและมุ่งเน้นกำรป้องกันและรักษำสิ่งแวดล้อมร่วมกับ

ชมุชนและสงัคมท้องถ่ินอย่ำงต่อเนือ่ง

•	 บรษัิทฯ	ให้ควำมส�ำคญัต่อควำมปลอดภยัของพนกังำนทีป่ฏบิตัิ

หน้ำที่ในโรงงำน	รวมทัง้กำรปฏิบตัติำมกฎหมำยเกีย่วกับควำม

ปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด	กำรจดัให้มกีำรฝึกอบรมเรือ่ง	ควำม

ปลอดภัยเป็นสิง่ทีบ่รษิัทฯ	ก�ำหนดให้จดัเป็นประจ�ำทกุปี	และ

ให้รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	

บริษัทฯ	ได้จดัให้มกีำรอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ	และจดัหำเครือ่งมอื	 

อุปกรณ์	 เพื่อควำมปลอดภัยของพนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ใน

โรงงำน	(จงัหวดัปรำจนีบรุ)ี		ส�ำหรับ	2561	บริษัทฯ	ได้จดัให้

มีกำรอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรทำงด้ำนควำมปลอดภัยในกำร

ท�ำงำน	ดงัต่อไปนี	้	

-	 หลักสตูร	“ควำมปลอดภยั	อำชีวอนำมยั	และสภำพแวดล้อม

ในกำรท�ำงำน	ส�ำหรับลกูจ้ำงทัว่ไปและลกูจ้ำงเข้ำท�ำงำนใหม่	

ลกูจ้ำงเปลีย่นสถำนท่ีท�ำงำน	 หรอืเปลีย่นแปลงเครือ่งจกัร

หรอือปุกรณ์ซ่ึงมปัีจจยัเสีย่งแตกต่ำงไปจำกเดิม	และส�ำหรบั

ลกูจ้ำงในระดบัหวัหน้ำงำน”	

-	 หลักสูตร	 “เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับบริหำร	 

(จป.	บรหิำร)	ระดบัหวัหน้ำงำน	(จป.	หวัหน้ำงำน)	

-	 หลกัสตูร	 “คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	

(คปอ.)”	

-	 หลกัสตูร	“ผูบ้งัคบัป้ันจัน่	ผูใ้ห้สัญญำณแก่ผูบ้งัคบั

ป้ันจ่ัน	ผูย้ดึเกำะวสัดขุองป้ันจัน่	และผูค้วบคมุกำร

ใช้ป้ันจัน่ชนดิต่ำงๆ”	

-	 หลักสตูร	“วธิกีำรใช้และบ�ำรุงรกัษำอปุกรณ์ป้องกัน

อนัตรำยส่วนบคุคล	(PPE)	ส�ำหรบัลกูจ้ำง”	

-	 กำรฝึกซ้อมกำรควบคมุและกำรระงบัเหตฉุกุเฉนิ

เกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย,	 เกี่ยวกับหม้อไอน�้ำ	

และกำรฝึกซ้อมดบัเพลงิ	 และกำรอพยพหนีไฟ	

ประจ�ำปี

•	 นอกเหนือจำกที่ก�ำหนดให้ฝ่ำยจัดกำรต้องส่ง

รำยงำนกำรปฏบิตังิำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร

แล้ว	 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัท	 และ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	 ยงัได้ก�ำหนดกำรตรวจสอบ	

โรงงำน	และโครงกำรต่ำงๆ	ของกลุม่บรษิัท	ไว้ใน

แผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี	ซึง่วตัถปุระสงค์ในกำร

กำรเข้ำตรวจสอบ	เยีย่มชมโรงงำน	และโครงกำร

ต่ำงๆ	 ของบรษิัท	 เพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรด�ำเนนิงำน

ต่ำงๆ	ของบริษทัฯ	เป็นไปตำมมำตรฐำน	ข้อก�ำหนด

ของระเบยีบ	 ข้อบงัคบั	 และเป็นไปตำมแนวทำง 

วสิยัทัศน์	และพนัธกจิ	ของบรษิัทฯ

ผลการด�าเนนิงาน/ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็

จำกผลด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	 

ยดึม่ันนโยบำยทีต้่องด�ำเนนิกำรด้วยควำมใส่ใจ	และจรงิจัง

ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ	 ประกอบด้วย	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้ำ	 

คูค้่ำ	 เจ้ำหนี	้ ชมุชนรอบถิน่ทีต่ัง้ของโรงงำน	 พนกังำน	 คู่

แข่ง	หน่วยงำนก�ำกบัดแูลและภำครฐั	ซึง่บคุคล	หรอืองค์กร 

ดงักล่ำวข้ำงต้นล้วนแล้วแต่มคีวำมส�ำคญัต่อกำรด�ำเนนิงำน

ของบรษิัทฯ	ทัง้ส้ิน	โดยสำมำรถสร้ำงผลกระทบ	และ/หรอื	

ได้รบัผลกระทบ	ทัง้เชงิบวกและเชงิลบได้	
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การยกระดบัคณุภาพชีวิต

พฒันาคณุภาพด้านการศกึษา

	-	 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 บริษัทฯ	

ส่งเสรมิกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับแผง	Solar	Cell	 โดยให้ควำมรู้

ถึงผลประโยชน์ของแผง	Solar	Cell	และกระบวนกำรบริหำรจดักำร

กับแผง	Solar	Cell	 อย่ำงเป็นระบบ	 และบรษัิทฯ	 ได้บริจำคแผง	

Solar	Cell	ต่อมหำวิทยำลยั	เพือ่เป็นกำรรณรงค์กำรใช้พลังงำนอย่ำง

คุ้มค่ำ	และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

-	 โครงกำรมอบทนุกำรศกึษำ	 ให้กบัโรงเรยีนโดยรอบโครงกำรหนมุำน	 บรษิัทฯ	 ส่งเสรมิโอกำสทำงกำรศกึษำแก่

นกัเรยีนในชุมชนบริเวณโดยรอบ	 เพ่ือเปิดโอกำสให้นกัเรยีนในชนบทได้รบักำรศกึษำทีด่	ี และสำมำรถน�ำควำมรู้

กลบัมำพฒันำชมุชน	โดยกำรมอบทนุกำรศกึษำ	ดงักล่ำว	บรษิัทฯ	มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำยกระดบักำรเรยีนกำรสอน	 

และสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ	

-	 โครงกำรสนบัสนนุครูอัตรำจ้ำงทีโ่รงเรยีนบ้ำนหนองพังพวย	อ�ำเภอตำคลี	จงัหวดันครสวรรค์	บรษิัทฯ	ได้ด�ำเนนิกำร

มอบเงินสนบัสนนุกำรจัดจ้ำงครูผูส้อนและบคุลำกรเพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของโรงเรยีน	

และพฒันำวชิำกำรของโรงเรียนบ้ำนหนองพงัพวย	ด้วยกำรสนบัสนนุเงนิ	เมือ่วนัที	่26	ตลุำคม	2561	

-	 โครงกำรทดลองปลกูข้ำวหอมมะล	ิ สถำนทีบ้่ำนวงัอดุม	 หมู	่12	 ต�ำบลท่ำกูบ	

อ�ำเภอซบัใหญ่	จงัหวดัชยัภมู	ิบรษิัทฯ	มุง่ส่งเสรมิควำมเป็นอยูท่ีด่ต่ีอชมุชน	เพ่ือ

กำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยืน	 ด้วยกำรจดัตัง้โครงกำรทดลองปลกูข้ำวหอมมะล	ิ โดย

เลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัต่อควำมเป็นอยูข่องชุมชนในระยะยำว	ทัง้นี	้ยังส่งเสรมิ

อำชพีให้ชำวบ้ำน	สำมำรถปลกูข้ำวและน�ำไปขำยสู่ท้องตลำดได้ต่อไป	

-	 โครงกำรปลกูป่ำ	ณ	ป่ำชมุชนบ้ำนซบัใหญ่	บรษิัทฯ	เข้ำร่วมโครงกำรปลูกป่ำ	โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือร่วมกันท�ำกิจกรรม

สำธำรณะประโยชน์	และเพือ่ให้เกดิควำมร่วมมอืจำกหลำยๆ	ฝ่ำยของชมุชนในพ้ืนที	่เพ่ืออนรุกัษ์ป่ำให้อยูคู่่กับชมุชน
 

-	 โรงงำนผลิตน�ำ้มนัไบโอดเีซล	บรษิทัฯ	เริม่ก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจพลงังำนด้วยกำร

พฒันำเทคโนโลยขีึน้เอง	 เพือ่ท�ำกำรผลติน�ำ้มนัไบโอดเีซลโดยสกดัจำก

น�ำ้มนัปำล์มดิบ	ซ่ึงเป็นวัตถุดิบจำกธรรมชำต	ิน�ำ้มนัไบโอดเีซลทีผ่ลิตได้

น�ำไปจ�ำหน่ำยให้กับลกูค้ำทีเ่ป็นโรงกลัน่น�ำ้มนัขนำดใหญ่ของประเทศ	ใช้

ผสมกบัน�ำ้มนัดเีซลเพือ่ลดกำรใช้น�ำ้มนัทีต้่องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	และ

เป็นกำรเพิม่สดัส่วนกำรใช้พลงังำนทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม	จงึถอืเป็นจุด

เริม่ต้นของกำรก้ำวเข้ำสูก่ำรด�ำเนินธุรกิจทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบัส่ิงแวดล้อม

เป็นหลกั	โดยในปี	ทีผ่่ำนมำ	บรษิทัฯ	ยังคงได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนจำก

หน่วยงำนต่ำงๆ	ทีเ่ก่ียวข้องกับสิง่แวดล้อม	ดงันี้
-	 มำตรฐำนกำรผลติน�ำ้มนัปำล์มอย่ำงยัง่ยนื	(Roundtable	on	Sustainable	Palm	Oil	:	RSPO)

-	 ระบบบรหิำรงำนคุณภำพ	ISO	9001	:	2008	(Quality	Management	Systems)

-	 มำตรฐำน	Kosher

-	 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนสิง่แวดล้อม	(Environmental	Management	System)	ISO	14001	:	2015

-	 ระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย	(Occupational	Health	and	Safety	Management	System)	OHSAS	

18001	:	2007	จำก	URS	Thailand	(United	Registrar	of	Systems	(Thailand)	Ltd.)

-	 กำรรบัรองอตุสำหกรรมสเีขียว	(Green	System)	ระดบัที	่3	:	ระบบสีเขยีว	(Green	System	(Gl3)
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รางวัลแห่งความส�าเร็จ

พัฒนาการแห่งความส�าเร็จ

	ได้รบัรำงวลัจำก	Global	Banking	and	

Finance,	London	ดงันี้

•	 Best	Energy	Solutions	Provider	

Thailand	2018

•	 Best	Green	Project	(Energy)	

Thailand	2018

	นำยสมโภชน์	อำหนุยั	ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร

ของบรษิัทฯ	ได้รบัรำงวลั	“Entrepreneur	of	

The	Year	Award”	(Mining	&	Energy	Industry)	

ในงำน	Asia	Pacific	Entrepreneurship	

Awards	2018,	Thailand	รำงวัลนี้จัดโดย	

Enterprise	Asia

	ได้รับรำงวัลจำก	 “International	

Finance	Magazine”	Singapore	ดงันี้
•	 Most	Social	Responsible	

Energy	Company,	Thailand	

2018
•	 Most	Innovative	Renewable	

Energy	Company,	Thailand	

2018

	บริษัทฯ	 และนำยสมโภชน์	 อำหุนัย	

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรของบรษิัทฯ	ได้

รบัรำงวลัจำก	International	Business	

Magazine,	UAE	ดงันี้

•	 Best	 Renewable	 Energy	

Company	Thailand	2018

•	 Energy	Company	CEO	of	the	

Year	Thailand	2018

	จำกผลส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

บรษิัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี	2561	

(Corporate	Governance	Report	

of	Thai	Listed	Companies	2017)	

ซึ่งด�ำเนินกำรโดยสถำบันกรรมกำร

ไทย	(IOD)	ร่วมกบัตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	บรษิัทฯ	ได้รบักำร

ประเมนิคะแนนทำงด้ำน	CG	 ระดับ

ดเีลศิ	(5	ดำว)	เป็นปีแรก	โดยระดับ

คะแนนเพิ่มขึ้นจำก	2	 ปีก่อนที่ได้

ระดบัดมีำก	(4	 ดำว)	 มำสองปีต่อ

เนือ่งกนั
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	ได้รบัรำงวลั	“Social	Empowerment	

Award”	ในงำน	AREA	Asia	Responsible	

Enterprise	Awards	จำก	Enterprise	Asia

	ได้รบัรำงวลั	“Thailand	Top	Company	Awards	2018”	ประเภท

อตุสำหกรรมพลงังำน	 จำกกำรมผีลกำรด�ำเนนิงำนยอดเยีย่ม

ในกลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำน	 และมีควำมโดดเด่นในกำร

ด�ำเนนิงำนด้ำนต่ำงๆ	รำงวลันีจ้ดัโดยมหำวทิยำลัยหอกำรค้ำไทย	

ร่วมกบันติยสำร	Business	Plus

	ได้รับรำงวัล	 “Thailand	Corporate	

Excellence	Awards	2018”	 ด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรโดยรวม	 (Corporate	

Management	Excellence)	 จัดโดย

สมำคมจดักำรธรุกจิแห่งประเทศไทย	ร่วม

กับสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์	

แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

	ได้รบัรำงวลั	“Thailand’s	Top	Corporate	

Brand”	 จำกโครงกำร	 Thai land	

Corporate	Excellence	Awards	2018	จดั

โดยจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

	ได้รบัรำงวลั	 “Thailand	Sustainability	

Investment	(THSI)”	 จำกโครงกำร	

SET	Sustainability	Awards	2018	และ

ได้รับคัดเลือกเป็นหุ ้นย่ังยืน	 จัดโดย

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

	ได้รับเกียรติบัตรกำรเป็นสถำนประกอบกำร

อุตสำหกรรมที่ด�ำ เนินงำนตำมหลักเกณฑ์

ธรรมำภบิำลส่ิงแวดล้อม	 ทัง้ในส่วนของโรงงำนไบ

โอดีเซล	 และโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์	 

จังหวัดพิษณุโลก	จัดโดยกระทรวงอุตสำหกรรม

	ได้รับรำงวัล	 “CSR-DIW”	 จำก

โครงกำรส ่ ง เสริมให ้ โรงงำน

อุตสำหกรรมมีควำมรับผิดชอบต่อ

สงัคมและอยูร่่วมกนักบัชมุชนอย่ำง

ยัง่ยนื	จดัโดยกรมโรงงำน	กระทรวง

อตุสำหกรรม

	โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม	 ในส่วนของ

โครงกำรหนุมำน	 ที่จังหวัดชัยภูมิ	

รวมทัง้	5	โครงกำร	ผ่ำนกำรประเมนิ

และได้รบักำรขึน้ทะเบยีนโครงกำร

ลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจ

ตำมมำตรฐำนของประเทศไทย	

(Thailand	Voluntary	Emission	

Reduction:	T-VER)	 จึงได้รับโล่

ประกำศเกยีรตคิณุภำยใต้โครงกำร	

T-VER	ในงำน	“ร้อยดวงใจ	ร่วมใจ

ลดโลกร้อน”	ประจ�ำปี	2561	จดัโดย

องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน

กระจก	(องค์กำรมหำชน)	อบก.



ข้อมลูจำกแบบสอบถำมควำมคดิเหน็นี	้จะน�ำไปใช้เพ่ือกำรพัฒนำและปรบัปรงุกำรจัดท�ำรำยงำนในปีถัดไป	

บรษิัท	พลงังำนบรสุิทธ์ิ	จ�ำกัด	(มหำชน)	ขอขอบคุณอย่ำงสูงมำ	ณ	ทีน่ี้

แบบส�ารวจความคิดเห็น
ของผู้อ่านรายงานความย่ังยืน

	 ผู้ถือหุ้น	/	ผู้ลงทุน 	 ลูกค้ำ 	 คู่ค้ำ 	 พนักงำน

	 เจ้ำหนี้ 	 สื่อมวลชน 	 นักวิชำกำร/นักวิจัย 	 นักเรียน/นักศึกษำ

	 หน่วยงำนรำชกำร/

	 รัฐวิสำหกิจ

	 ชุมชน 	 ประชำชนทั่วไป 	 อื่นๆ		.........................

	 	 .........................

1. ระบวุ่าท่านจดัอยูใ่นกลุ่มใด

	 ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 	 เว็บไซต์ของบริษัท 	 ติดต่อขอจำกบริษัท

	 พนักงำนของบริษัท 	 อื่นๆ	.......................................................................................

2. ระบวุ่า ท่านได้รบัรายงานความยัง่ยืนผ่านช่องทางใด

	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 	 มลพิษ	ของเสีย	และกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

	 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง	 	 กำรใช้ไฟฟ้ำ/พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 	 กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

	 กำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์	 	 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

	 กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน	 	 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

4. กรณุาเลอืกประเดน็ด้านความยัง่ยนืทีมี่ความส�าคญัต่อท่านสูงสุด 3 ประเด็นแรก

5. ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (ถ้ามี)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• 	มีเนื้อหำที่อ่ำนเข้ำใจง่ำย 	 มำก 	 ปำนกลำง 	 น้อย

• 	ออกแบบได้ควำมสวยงำม	ภำพประกอบเหมำะสม 	 มำก 	 ปำนกลำง 	 น้อย

• 	ควำมเหมำะสมในกำรจัดล�ำดับน�ำเสนอเนื้อหำ 	 มำก 	 ปำนกลำง 	 น้อย

• 	ควำมพึงพอใจโดยรวม 	 มำก 	 ปำนกลำง 	 น้อย

3. ความพงึพอใจต่อรปูแบบของรายงาน
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