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1

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

จากนโยบายการประกอบธุ ร กิ จ ด้ า น
พลั ง งานที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเป็นตัวขับเคลือ่ น
นั้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการอย่างจริงจัง
มาโดยตลอดและยังคงด�ำเนินการต่อ
ไปอย่างต่อเนื่องด้วยแผนงานระยะยาว
ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดียงิ่ จาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จึงเป็นก้าว
ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ของบริ ษั ท ฯ ในการ
เติ บ โตไปสู ่ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สู ง ขึ้ น
เพือ่ จะสร้างการเติบโตทีม่ นั่ คง และยัง่ ยืน

นายสมโภชน์ อาหุนยั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

2

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้

ในปี 2561 นับเป็นช่วงรอยต่อทีส่ ำ� คัญ และเป็นปีแห่งการ
ท้าทายของบริษัท พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ในการเชือ่ มต่อ
พัฒนาการจากธุรกิจไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ไปยังธุรกิจทีใ่ ช้เทคโนโลยีทสี่ งู ขึน้ และก้าวออกไปยังโลกแห่งการแข่งขัน
ทีก่ ว้างขึน้ กว่าเดิม จากระดับประเทศ ไปสูร่ ะดับภูมภิ าค และระดับโลก
ต่อไป ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ทีม่ งุ่ จะเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจ
พลังงานและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง โดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย และเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
ตลอดปีทผี่ า่ นมาสัดส่วนการใช้นำ�้ มันไบโอดีเซลถูกก�ำหนดไว้ทรี่ ะดับ
คงที่ที่ร้อยละ 7 ซึ่งบริษั ทฯ ด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมัน
ไบโอดีเซลและกลีเซอรีน และผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม ด้วยก�ำลังการผลิตตามสัญญารวมกัน 404 เมกะวัตต์
และธุรกิจอืน่ ๆ สามารถสร้างรายได้รวมทัง้ สิน้ 12,490 ล้านบาท และ
มีผลก�ำไรสุทธิ 4,975 ล้านบาท
นอกจากความส�ำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการผลิต
น�ำ้ มันไบโอดีเซลและกลีเซอรีนแล้ว บริษัทฯ ยังประสบความส�ำเร็จใน
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลขัน้ สูง หรือเรียกว่า  Green
Diesel (GD) และ สารเปลีย่ นสถานะ หรือเรียกว่า Phase Change
Material (PCM) อันเป็นการต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้วตั ถุดบิ
จากน�ำ้ มันปาล์มดิบไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสงู ขึน้ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ GD และ PCM เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่ายทัง้ ในตลาดในประเทศ
และต่างประเทศทีก่ ำ� ลังเป็นทีต่ อ้ งการอย่างยิง่ นี้ เป็นนวัตกรรมที่
เพิม่ มูลค่าและเปิดโอกาสทางธุรกิจให้บริษัทและคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน
การดูดซับผลผลิตน�ำ้ มันปาล์มดิบจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้เข้าสู่
กระบวนการผลิต ก่อให้เกิดผลตอบแทนทีด่ ขี นึ้ และสามารถเติบโต
ได้พร้อมๆ กับบริษัทฯ ได้ ตามแนวคิดในการแบ่งปันผลประโยชน์
ร่วมแก่คคู่ า 
้ หรือ Share Value บริษัทฯ ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งจักรเพือ่
ท�ำการทดลองผลิตและเริม่ ท�ำการตลาดในเดือนมิถนุ ายน 2561 ซึง่
ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดียงิ่ จึงได้เตรียมแผนงานและงบประมาณเพือ่
ลงทุนสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ขนึ้

ส�ำหรับด้านสายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนัน้ คณะผูบ้ ริหาร
และพนักงานได้รว่ มกันผลักดันโครงการหนุมาน โรงไฟฟ้าพลังงานลม
ขนาด 260 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ มูลค่าการลงทุนของ
โครงการประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึง่ แล้วเสร็จบางส่วนในเดือน
ธันวาคม 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2562 ซึง่ โครงการ
หนุมานนีส้ ามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จ่ายเข้าระบบสายส่งของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และชุมชนได้ไม่ตำ�่ กว่า 
200,000 ครัวเรือน ลดการพึง่ พิงการใช้พลังงานจากฟอสซิลทีก่ อ่ ให้
เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม
ด้านนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าขัน้ สูงทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ตัง้ แต่ปี 2560 เป็นต้นมา ตามแผนการด�ำเนินธุรกิจระยะยาวนัน้ คือ
การน�ำเทคโนโลยีกกั เก็บพลังงานมาใช้สร้างความมัน่ คงด้านพลังงาน
และการเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนทีม่ คี วามเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม โดยด�ำเนินแผนการก้าวเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมกักเก็บพลังงาน
ด้วยการเข้าลงทุนในบริษทั Amita Technologies Inc., ไต้หวัน และเพิม่
สัดส่วนการถือหุน้ มาเป็นล�ำดับจน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสดั ส่วน
การถือหุน้ ร้อยละ 77.21 โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีมาขยาย
เพือ่ ลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรีล่ เิ ทียม ไอออน ในประเทศไทย
ด้วยขนาดก�ำลังการผลิตรวม 50 กิกะวัตต์ชวั่ โมงต่อปี แบตเตอรีท่ ี่
ผลิตได้จะน�ำไปใช้กกั เก็บไฟฟ้าส�ำหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จากการทีร่ ฐั บาลไต้หวันเห็นความมุง่ มัน่ และ
ตัง้ ใจของบริษทั ฯ ทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีมาใช้พฒ
ั นาให้เกิดประโยชน์สงู สุด
และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเศรษฐการ ไต้หวัน ได้ลงนามเพือ่ ยืนยัน
เจตจ�ำนงที่จะให้การสนับสนุนบริษั ทฯ ทั้งด้านข้อมูล การแก้ไข
ปัญหา และความช่วยเหลือในการด�ำเนินงานตามทีบ่ ริษัทฯ ต้องการ
รวมถึงการแนะน�ำโอกาสทางธุรกิจ การอ�ำนวยความสะดวกทั้ง
ด้านเทคนิค และด้านธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และบริษัทต่างๆ ในไต้หวัน
อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้รบั การสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
จาก Industrial Technology Research Institute หรือ ITRI ไต้หวัน
อีกด้วย ท�ำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความมัน่ ใจสูงขึน้ และได้เริม่
ลงทุนโครงการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยส�ำหรับระยะแรก ด้วย
ขนาดก�ำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ชวั่ โมงต่อปี และครบ 50 กิกะวัตต์
ชัว่ โมงต่อปี ในระยะถัดไป
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ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษั ทที่เล็งเห็นว่า  เทคโนโลยี
ด้านแบตเตอรีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการสร้างความมัน่ คง
ด้านพลังงานและการก้าวไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่
ไร้มลพิษ คณะกรรมการ จึงสนับสนุนแผนการวิจยั และพัฒนารถยนต์
ไฟฟ้าของบริษัทฯ ทีอ่ อกแบบและพัฒนาโดยทีมงานคนไทย และได้
เปิดตัว MINE Mobility รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทยแท้เป็นคันแรกของ
ประเทศในงาน Bangkok International Motor Show 2561 จุดเริม่
ต้นทางธุรกิจยานยนต์ทเี่ กิดจากการเปลีย่ นถ่ายเทคโนโลยีจากการ
ขับเคลือ่ นยานพาหนะด้วยน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ ทีเ่ ป็นพลังงานจาก
ฟอสซิล มาเป็นการขับเคลือ่ นด้วยพลังงานไฟฟ้าทีป่ ระหยัด ลดมลพิษ
ทางดิน-น�ำ้ -อากาศและภาวะโลกร้อน คืนความน่าอยูใ่ ห้กบั สังคม และ
ประเทศชาติในอนาคตอย่างยัง่ ยืน โดยใช้แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน
ทีก่ ลุม่ บริษัทจะผลิต ทีเ่ ป็นหัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จดังกล่าว พร้อม
ด้วยการเตรียมการลงทุนติดตัง้ สถานีอดั ประจุไฟฟ้า EA Anywhere ไว้
รองรับทัว่ กรุงเทพ ปริมณฑล และทัว่ ประเทศ ส่งเสริมระบบนิเวศน์ที่
เหมาะสม เพือ่ การยกระดับสังคมไทยเข้าสูส่ งั คมไร้มลพิษในอนาคต
อันใกล้
บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในส่วนส�ำคัญอื่นๆ เพื่อรองรับ
การเติบโตในระยะยาว ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม
ควบคูไ่ ปกับการศึกษา วิจยั และพัฒนา รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับบุคลากรในสายธุรกิจต่างๆ ได้แก่ การด�ำเนินตามแผน
Succession Planning ด้วยการสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามาร่วมพัฒนา
ธุรกิจ ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเดิมทุกระดับ การบริหารความเสีย่ งด้วย
การจัดเตรียมระบบงานส�ำคัญรองรับ จัดเตรียมโครงสร้างทางการเงิน
และโครงสร้างกลุม่ บริษทั แสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในด้านธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ การพัฒนาชุมชนทัง้ ด้านการศึกษา
เพือ่ เปิดโอกาสให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ EA และพัฒนาอาชีพ
และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องชุมชนโดยรอบ ผ่านโครงการต่างๆ ของฝ่าย
กิจการเพือ่ สังคม เป็นต้น
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จากนโยบายการประกอบธุรกิจด้านพลังงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
โดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเป็นตัวขับเคลือ่ นนัน้ บริษัทฯ ได้ดำ� เนิน
การอย่างจริงจังมาโดยตลอด และยังคงด�ำเนินการต่อไปอย่าง
ต่อเนือ่ งด้วยแผนงานระยะยาว ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดียงิ่ จาก
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายทัง้ ภาครัฐ เอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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ในการเติบโตไปสู่ธุรกิจที่ ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น ซึ่งจะทยอยเริ่ม
เห็นผลทีช่ ดั เจนขึน้ ทุกขณะ เพือ่ จะสร้างการเติบโตทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการ พนักงาน ลูกค้า 
คูค่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการและ
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ทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อผูใ้ ช้ ผูถ้ อื หุน้ ผูร้ ว่ มค้า  และพนักงานอย่างเป็น
ธรรม อันเป็นเป้าหมายเพือ่ สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้กบั บริษัทฯ
ต่อไป ตามคติพจน์ของบริษัท “พลังงานบริสุทธิ์ พลังเพื่ออนาคต”
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เปนผูนำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูใช ผูถือหุน ผูรวมคา
กงานอย
เกีย่ วกับบริษทั พลังและพนั
งานบริ
สทุ ธิา์ งเป
จำ�กันธรรม
ด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) หรือ “บริษัทฯ” ได้จดทะเบียน
ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2549 ในชือ่ เดิมคือ บริษัท ซันเทคปาล์มออยล์ จ�ำกัด  ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 50 ล้านบาท
โดยปัจจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียนและช�ำระแล้วทัง้ สิน้ 373 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 3,730,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท
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ใชท

บริษัทฯ ได้ส่อื สาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมดังกล่าวไปยัง ไบโอดีเซล ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานมีการนำ�แนวคิดใหม่ๆ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนใช้ มาพัฒนาบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เป็นกรอบในการดำ�เนินแผนกลยุทธ์เพือ่ สร้างความเจริญเติบโตให้กบั ผ่านโครงการ “EA inside EA”
บริษัทฯ อย่างยัง่ ยืน
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ดำ�เนินการตามแผนระยะยาวเพือ่ รองรับ
บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจทีส่ ำ�คัญในปี 2561 คือ การพัฒนา การเติบโตทั้งในสายธุรกิจเดิม และในสายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้ง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “โครงการหนุมาน” ขนาดกำ�ลังการผลิต ในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจ
260 เมกะวัตต์ ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ลงนามในสัญญา แบตเตอรีล่ เิ ทียม ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า  และธุรกิจให้บริการสถานี
ซื้อขายไฟฟ้า  (Power Purchase Agreement : PPA) ไว้แล้ว อัดประจุไฟฟ้า  อันเป็นการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการเติบโต
ให้แล้วเสร็จภายในกำ�หนดเวลา ควบคูไ่ ปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในอนาคต เพือ่ สร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างมัน่ คงยิง่ ขึน้
การผลิต การดำ�เนินงาน ลดส่วนการสูญเสียรายจ่ายและพลังงาน และสร้างโอกาสในการเติบโตต่อไป
ที่ไม่จำ�เป็นทัง้ ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัทฯ
ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น :

1) ธุรกิจน�้ำมันไบโอดีเซล (B100)
บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ มั น
ไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสทุ ธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จาก
กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552
2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
บริษัทฯ ขยายการด�ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จ�ำนวน 4 โครงการ
รวมขนาดก�ำลังการผลิต 278 เมกะวัตต์ ธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมจ�ำนวน 2 โครงการ (ประกอบ
ด้วย 8 โครงการย่อย) รวมขนาดก�ำลังการผลิต 386 เมกะวัตต์   
3) ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่
บริษั ทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษั ท Amita Technologies
Inc. (“Amita - Taiwan”) ซึ่ง เป็น บริษั ทจดทะเบียน
ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเป็น
บริษัทจดทะเบียนใน Emerging Stock Market (ESM) ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
และผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม-ไอออน โพลีเมอร์
(Lithium-Ion Polymer) ที่ ก� ำ ลั ง การผลิ ต ประมาณ
6
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80 เมกะวัตต์ต่อปี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทฯ ในธุรกิจพลังงานทดแทน รวมไปถึงเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
77.21 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
ของ Amita - Taiwan ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
4) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
และธุรกิจธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บริษั ทฯ ขยายการด�ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจบริการสถานี
อัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า 
“EA Anywhere” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำพลังงานสะอาด
มาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต์ และลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ธุรกิจนี้ด�ำเนินงานโดยบริษั ทย่อยทางตรง บริษัท พลังงานมหานคร จ�ำกัด ผูใ้ ห้บริการสถานีอดั ประจุไฟฟ้า
แก่รถยนต์ ทัง้ ประเภทปลัก๊ อินไฮบริด และประเภทแบตเตอรี่
โดยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของบริษั ทฯ ใช้เทคโนโลยีการ
อัดประจุไฟฟ้าผ่านตัวน�ำ (Conductive Charging) เป็นการ
อั ด ประจุ แ บตเตอรี่ โ ดยเชื่ อ มต่ อ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า เข้ า กั บ
เครื่องชาร์จโดยตรงผ่านสายเคเบิล (หรือสายชาร์จ) ซึ่งถือ
เป็นรูปแบบการอัดประจุไฟฟ้าที่มีการใช้งานแพร่หลายใน
ปัจจุบัน สามารถใช้ได้ทั้งการอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับและ

กระแสตรง โดยการอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (Normal
charge) สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 44 กิโลวัตต์/
ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ On-board Charger ของรถยนต์
ไฟฟ้าแต่ละรุน่ ส่วนเครือ่ งอัดประจุไฟฟ้าประเภทกระแสตรง
(Quick charge) สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 150
กิโลวัตต์/ชั่วโมง
บริษั ทฯ มีแผนการลงทุนในสถานีชาร์จให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศด้วย
เป้าหมาย 1,000 สถานี เพือ่ ให้เพียงพอ และมีจดุ บริการกระจาย
ตัวอยู่ในทุกๆ พื้นที่รองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างสะดวก
พร้อมทัง้ พัฒนาแอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือ และอุปกรณ์
สื่อสารต่างๆ ให้สามารถค้นหาและจองหัวชาร์จ รวมถึงจ่าย
ค่าบริการได้โดยสะดวก อันจะเป็นการส่งเสริมนิเวศน์ด้าน
บริการอัดประจุไฟฟ้าที่เพิ่มความเชื่อมั่นและกระตุ้นความ
สนใจในการใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ าให้ เ ติ บ โตขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
แผนธุรกิจนี้ นอกจากจะเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับพลังงานไฟฟ้าแล้ว
ยังเป็นการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายด�ำเนินธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อีกด้วย
5) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา
ในปีทผี่ า่ นมา บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อย - บริษัท
กรีน เทคโนโลยี รีเสิรช์ จ�ำกัด, บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิรช์
จ�ำกัด, และ บริษัท ไมน์ โมบิลติ ี รีเสิรช์ จ�ำกัด เพือ่ ท�ำการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งจากน�ำ้ มันปาล์ม แบตเตอรี่
ลิเทียม และยานยนต์ไฟฟ้า ตามล�ำดับ ทัง้ นีเ้ พือ่ ต่อยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ พัฒนาศักยภาพ คุณภาพของสินค้าใน
ธุรกิจของบริษัทฯ และเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุม่ บริษัทให้มคี วามยัง่ ยืนในระยะยาว ดังนี้
(1) บริษัท กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จ�ำกัด : ท�ำการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High value added)
โดยใช้นำ�้ มันปาล์มดิบเป็นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นเป็น knowhow
การผลิตที่ต่อยอดจากการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล คือ
กรีนดีเซล (Green Diesel) และสารเปลี่ยนสถานะ
(Phase Change Material : PCM) ซึ่งจะเพิ่มมูลค่า
ทางธุ ร กิ จ และผลตอบแทนให้ แ ก่ บริษั ท และคู่ค้า
ใน supply chain ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผลิตภัณฑ์

ใหม่ที่ทีมงานของบริษั ทฯ คิดค้นและพัฒนาขึ้นได้นี้
มี คุ ณ สมบั ติ ที่ สู ง และเป็ น ที่ ต ้ อ งการของตลาดทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้
ท�ำการจดสิทธิบตั รแล้ว และอยูร่ ะหว่างการเตรียมการ
ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่
(2) บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิรช์ จ�ำกัด ตัง้ ขึน้ เพือ่
ท�ำหน้าที่ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน ซึง่ อยูร่ ะหว่างการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตั้งต้นจาก Amita - Taiwan และหน่วยงานภายใต้
รัฐบาลไต้หวัน เพือ่ สร้างโรงงานผลิตแบตเตอรีล่ เิ ทียม
ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษั ท อมิตา  เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (Amita - TH) ซึง่ ณ สิ้นปี 2561
อยูร่ ะหว่างการเตรียมการเพือ่ ก่อสร้างโรงงานตามแผน
การลงทุนส�ำหรับผลิตแบตเตอรีข่ นาดก�ำลังการผลิตรวม
50 กิกะวัตต์ตอ่ ชัว่ โมงต่อปี เพือ่ น�ำไปใช้ในอุตสาหกรรม
พลังงานไฟฟ้า  ทีจ่ ะสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานและ
ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการผลิ ต และใช้ ไ ฟฟ้ า จาก
พลังงานหมุนเวียนทีม่ คี วามสะอาดให้มากยิง่ ขึน้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพือ่ น�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ต่อไป พร้อมนี้ บริษัทฯ ได้ทำ�
การศึกษาโอกาสในการลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้านและ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเซีย ในด้านการลงทุนสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่น�ำระบบกักเก็บพลังงาน
จากแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนเข้ามาเสริมเพือ่ ให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและใช้ตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
(3) บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จ�ำกัด เป็นผู้ออกแบบและ
พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า  (Electric Vehicle : EV) ด้วย
ทีมงานของกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ ภายใต้ชื่อแบรนด์
“MINE Mobility” ที่มาจากแนวคิดว่า  Mission no
Emission หรือ พันธกิจไร้มลพิษ ซึ่งหมายถึงการที่
ยานยนต์ไฟฟ้านี้ จะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ของกลุ่มบริษั ทฯ ซึ่งจะไม่ปล่อยมลพิษทั้ง
ทางอากาศและเสียง ซึ่งหากสามารถส่งเสริมให้เกิด
การใช้มากขึ้น และทดแทนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนจาก
พลังงานจากฟอสซิลได้มากขึ้น ก็จะเป็นการขับเคลื่อน
สังคมไทยให้เข้าสู่การใช้พลังงานที่ ไม่เกิดคาร์บอนได้
อย่างรวดเร็วขึน้
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รายได้จากการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจไบโอดีเซล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
28.11 ของรายได้รวม โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ น�ำ้ มันไบโอดีเซล
กลีเซอรีน บริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รายได้จากธุรกิจ
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 61.50
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทรายได้

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม และเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ในสัดส่วน
ร้อยละ 2.88 และมีก�ำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจและ
รายได้อื่นๆ ในสัดส่วนร้อยละ 7.51 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี 2559
ล้านบาท
%

ปี 2560
ล้านบาท
%

ปี 2561
ล้านบาท
%

4,721.13
169.49
11.32
4,901.94

45.23
1.62
0.11
46.96

4,205.23
267.07
14.16
4,486.46

36.02
2.29
0.12
38.43

3,194.23
296.16
20.76
3,511.15

25.57
2.37
0.17
28.11

1,786.31

17.11

3,704.14
5,490.45

35.48
52.59

1,933.05
489.07
4,670.94
7,093.06

16.56
4.19
40.01
60.76

1,934.12
802.48
4,944.22
7,680.82

15.49
6.43
39.58
61.50

-

-

-

-

359.99

2.88

99.19 11,551.96
894.58
0.81
43.69

92.49
7.16
0.35

• กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล

1. น�้ำมันไบโอดีเซล
2. กลีเซอรีนบริสุทธิ์
3. ผลิตภัณฑ์พลอยได้
• กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

4. กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
5. กระแสไฟฟ้าพลังงานลม
6. เงินอุดหนุนส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า
• กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

7. รายได้จากธุรกิจอื่นๆ

10,392.39
8. ก�ำไรทางบัญชีทเี่ กิดจากการรวมธุรกิจ
9. รายได้อื่น
46.86

รวมรายได้จากการขายและบริการ

รายได้รวม

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
8

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561

99.55 11,579.52
0.45
93.98

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

(62.27)

(6.31)

กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
1. กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจในกลุม่ ธุรกิจไบโอดีเซล

2. กลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน
บริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดบิ ส�ำหรับการผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซล

(B100) โดยตระหนักถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพ ในกระบวนการ
ผลิตอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด ซึง่ ปัจจุบนั น�ำ้ มันไบโอดีเซลมี
ก�ำลังการผลิตอยูท่ ี่ 800,000 ลิตรต่อวัน และกลีเซอรีน มีกำ� ลัง
การผลิตอยูท่ ี่ 80 ตันต่อวัน โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้จัดตั้ง
คณะกรรมการจัดซือ้ วัตถุดบิ ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายผลิต
ฝ่ายจัดซือ้ และฝ่ายขาย โดยอยูภ่ ายใต้คณะกรรมการบริหาร
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดซือ้ ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
และมีข้อมูลจากฝ่ายผลิตส�ำหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มตี น้ ทุนทีส่ ามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
โดยบริษั ทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบหลักที่ ใช้ในการผลิตน�้ำมัน
ไบโอดีเซล ดังนี้
• น�้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ไขน�้ำมันปาล์ม (Stearin)
และน�ำ้ มันปาล์มกึง่ บริสทุ ธิ์ (RBD) : การจัดซือ้ พิจารณา
จากปริมาณการส�ำรองตามข้อก�ำหนดของผู้ค้าน�้ำมัน
ตามมาตรา 7 ประกอบกับแผนการขายล่วงหน้า  โดย
ค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ สภาวะตลาด
ราคาประกาศของส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ในขณะนัน้ ประกอบการพิจารณาการจัดซือ้ ของบริษัทฯ
• เมทานอล (Methanol) : จัดซื้อจากผู้จ�ำหน่ายสารเคมี
ในประเทศ
• สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) : จัดซื้อจากผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ในประเทศ
• ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) : จัดซือ้ จากผูจ้ ำ� หน่าย
เคมี ภั ณ ฑ์ ใ นประเทศ

บริษัทฯ ขยายการด�ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จ�ำนวน 4 โครงการ
รวมขนาดก�ำลังการผลิต 278 เมกะวัตต์ ธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม จ�ำนวน 8 โครงการ
รวมขนาดก�ำลังการผลิต 386 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานลม
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต
และจ� ำ หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ที่ ได้
จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยมี
โรงไฟฟ้าทีด่ ำ� เนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ทั้ ง หมด 4 โครงการ ขนาดก� ำ ลั ง
การผลิตรวม 278 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานลม
กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต
และจ� ำ หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ จ าก
พลังงานลม รวมโรงไฟฟ้าที่ด�ำเนิน
การเชิงพาณิชย์แ ล้ว และโครงการ
ที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งเตรี ย มด� ำ เนิ น การ
เชิงพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ
ขนาดก�ำลังการผลิตรวม 386 เมกะวัตต์
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3. กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจพัฒนาและผลิต
แบตเตอรี่

อยู่ในแหล่ง prime area และกระจายตัวไปยังบริเวณที่มี
ศักยภาพทัง้ ในกรุงเทพ ปริมณฑลและจังหวัดส�ำคัญๆ อีกทัง้ ยังมี
application ทีเ่ รียกว่า “EA Anywhere“ ในการให้บริการค้นหา 
ส�ำรอง และช�ำระเงิน ที่อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
เป็นอย่างดียงิ่ และยังได้จดั ให้มี call center เพือ่ ให้บริการ
และรับฟังข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์อกี ด้วย

บริษั ท Amita - Taiwan เป็นผู้พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่
ประเภท ลิเทียม-ไอออน โพลีเมอร์ (Lithium Ion Polymer) ซึง่
มีทงั้ Lithium Nickel Manganese, Lithium Iron Phosphate
(LFP) และ Lithium Titanate (LTO) โดยที่แบตเตอรี่
เหล่านี้ สามารถใช้ได้สำ� หรับรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  5. กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ
รถจักรยานไฟฟ้า  อุปกรณ์เก็บไฟฟ้า  (UPS) และรวมไปถึง
วิจัยและพัฒนา
แบตเตอรีเ่ ก็บไฟฟ้าส�ำหรับโรงไฟฟ้า (Energy Storage) โดย
ด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จโดยใช้
บริษั ทฯ มีฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาก
เทคโนโลยีเป็นหัวใจส�ำคัญ บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการ
การที่บริษัท Amita - Taiwan เป็น partner ที่ส�ำคัญกับ
ลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาอย่างจริงจัง โดยได้จดทะเบียน
Industrial Technology Research Institute (ITRI) ซึง่ เป็น
จัดตัง้ บริษัทย่อยเพือ่ การวิจยั และพัฒนา ดังนี้
สถาบันวิจยั ของไต้หวัน ท�ำให้ Amita - Taiwan ได้รบั ความ
(1) บจ. กรีน เทคโนโลยี รีเสิรช์ : จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ พัฒนา
ช่วยเหลือในการวิจยั และพัฒนาแบตเตอรีอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ จน
และคิ ด ค้ น งานด้ า นวิ จั ย นวั ต กรรม เพื่ อ ต่ อ ยอด
ก้าวขึน้ เป็นผูน้ ำ� ในอุตสาหกรรมได้ อีกทัง้ ยังต่อยอดความร่วม
และเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรกรรมภายในประเทศ โดย
มือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบตเตอรี่มายัง Amita - TH
ผลงานที่ ถื อ ว่ า เป็ น สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ส� ำ คั ญ ในปี
ซึง่ เป็นการขยายฐานการผลิตแห่งใหม่ในประเทศไทย เพือ่ ให้มี
ที่ผ่านมา  คือ การคิดค้นกระบวนการผลิตสินค้าที่
ผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถตอบสอบความต้องการของอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องจากวัตถุดิบจากปาล์ม เพื่อท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ได้หลากหลายมากยิง่ ขึน้
มีมลู ค่าสูงขึน้ ซึง่ กระบวนการผลิตทีค่ ดิ ค้นขึน้ นี้ได้นำ� ไป
จดสิทธิบัตรในหลายประเทศ และจะน�ำไปใช้ในการ
4. กลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจบริการสถานี
ด�ำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ของบริษัทในกลุม่ ต่อไป
อัดประจุไฟฟ้า (ส�ำหรับรถยนต์ ไฟฟ้า) และธุรกิจธุรกรรม
(2) บจ. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช : จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา
อิเล็กทรอนิกส์
และคิดค้นงานวิจัย นวัตกรรม ของแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนและระบบกักเก็บพลังงาน โดยผลงานที่ถือว่า
บริษั ทฯ ขยายการด�ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจบริการสถานีอัด
เป็นสินค้าหรือบริการของทางบริษัท คือ กระบวนการ
ประจุไฟฟ้า  ส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า  ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า 
ผลิตแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนและระบบควบคุมแบตเตอรี่
“EA Anywhere” ซึง่ บริษัทย่อย - บริษัท พลังงานมหานคร
และนวัตกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ นวัตกรรมทีค่ ดิ ค้นขึน้ นี้
จ�ำกัด (EMN) เป็นผู้ด�ำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำ
สามารถน�ำไปจดสิทธิบตั รได้ โดยจะน�ำไปใช้กลุม่ ลูกค้า
พลังงานสะอาดมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อลดการ
เป้าหมายคือบริษัทต่างๆ ในเครือของบริษัทฯ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
(3) บจ. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช : จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม แทนพลังงานเชือ้ เพลิงจากฟอสซิล
และคิดค้นงานวิจัยด้านรถยนต์ไฟฟ้า  โดยสามารถ
ในระบบขนส่งของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ต่อยอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้สอดรับกับความ
โครงสร้างพื้นฐาน พร้อมรองรับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริงตามคอนเซปต์ MISSION
หรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation
NO EMISSION พันธกิจไร้มลพิษ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
Automotive) กลยุทธ์ในการลงทุนเปิดสถานีบริการ คือ
ยานยนต์ที่ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวล้อม ประหยัด
การเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรกับเจ้าของพื้น ที่ที่มีศักยภาพ
และปลอดภัย ง่ายต่อการบ�ำรุงรักษา  ให้ความคุ้มค่า
โดย EMN เป็นผูอ้ อกแบบและลงทุนในอุปกรณ์และการตกแต่ง
ในระยะยาว ภายใต้แบรนต์ “MINE Mobility”
ส่วนพันธมิตรเจ้าของพืน้ ทีเ่ ป็นผูจ้ ดั เตรียมพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมซึ่ง
จุดขายที่โดดเด่นของสถานีอัดประจุไฟฟ้า  EA Anywhere
คืออุปกรณ์ทที่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ ท�ำเลทีต่ งั้ ของสถานี
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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กลยุทธ์ด้านการตลาด
บริษั ทฯ ได้ด�ำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
โดยการรักษาคุณภาพในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และเน้น
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าเพือ่ รักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึง
การพั ฒ นาการด� ำ เนิ น การ และขอรั บ รองระบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการด�ำเนินกิจการ
ในขณะเดียวกันก็พยายามขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าโดยวางแผน
การขนส่งล่วงหน้าร่วมกับลูกค้าทัง้ ปริมาณสินค้า  วันที่ และเวลา
ในการขนส่งสินค้า เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าแล้วนัน้ บริษัทฯ
ยังมีความสามารถส่งสินค้าให้ได้ ตามปริมาณและตรงต่อเวลา
ตามความต้องการของลูกค้า  เพือ่ เป็นการวางแผนการผลิตรวมถึง
การวางแผนการจัดซือ้ ของบริษัทฯ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย
กลยุทธ์ด้านการตลาด : ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ในการผลิตพลังงานทางเลือกทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพ
และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย ท�ำการเลือก
ใช้อปุ กรณ์และเทคโนโลยีจากผูผ้ ลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตไฟฟ้า  เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษั ท
ด�ำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างสม�่ำเสมอและมีเสถียรภาพ นอกจากนี้
บริษัทฯ และกลุม่ บริษัท ยังได้มงุ่ เน้นการท�ำงานทีเ่ ป็นทีมโดยผ่าน
การด�ำเนินงานของกลุม่ บริษัทในการด�ำเนินธุรกิจออกแบบก่อสร้าง
และดูแลรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพือ่
ให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษั ท ในการด�ำเนินธุรกิจออกแบบก่อสร้างและดูแล
รักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมให้ผลิตไฟฟ้า
ได้เต็มทีต่ ามคุณสมบัตทิ ี่ได้ออกแบบไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ อีกทั้งยังด�ำเนินโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยรอบโรงไฟฟ้า ซึง่ เป็นถือเป็นผูม้ สี ว่ นร่วมทีส่ ำ� คัญของการด�ำเนินงาน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษั ทได้มีการจัดโปรแกรมการอบรม พัฒนา 
และ Workshop Training พนักงานเป็นประจ�ำทุกเดือน ทั้งด้าน
การบริหารจัดการและบ�ำรุงรักษาโรงงานและโรงไฟฟ้า ด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน
และด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท  เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ
อันเป็นส่วนส�ำคัญของกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างทีโ่ ดดเด่น
ด้านการเป็นผู้น�ำในเทคโนโลยี ที่ ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษั ท
ร่วมไปกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรือการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ปี พ.ศ. 2560
ตามทีก่ ำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ จึงได้นำ�
“หลักการก�ำกับดูแลกิจการ” ดังกล่าวเป็นแนวทางในการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ เพือ่ ให้มรี ะบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน และความมัน่ ใจ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีการพัฒนานโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ สอดคล้อง
กับนโยบายทีก่ ำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
และหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การอาเซี ย น
(ASEAN Corporate Governance Scorecard) โดยบริษั ทฯ
น�ำนโยบายดังกล่าวมาใช้เป็นมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักบรรษั ทภิบาลที่ดี ให้แก่
คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานในทุกระดับ
กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ

• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance
Policy)
• นโยบายและมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชัน (AntiCorruption Policy)
• นโยบายและมาตรการไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination)
• นโยบายและมาตรการรักษาความลับ (Confidentially of
Information)
• นโยบายและมาตรการในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
(Antitrust/Anticompetitive practices)
• นโยบายและมาตรการในการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหาผล
ประโยชน์ (Insider Trading/Dealing)
• นโยบายและมาตรการในการค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อมสุขอนามัยและ
ความปลอดภัย (Safety, Health and Environment)
• นโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทน

สำ�นักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

Special Assistant to CEO
ฝ่ายเลขานุการ Compliance
และบริหารสัญญา
ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายที่ดิน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจ Biodiesel

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สนับสนุนการปฏิบัติการ

สายงานปฏิบัติการ

สายงานสนับสนุน

ฝ่ายโรงงาน
สายผลิต

ฝ่ายขายและวางแผน
การตลาด

ฝ่ายโรงงาน
สายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดซื้อ และจัดส่ง
ธุรกิจ Biodiesel

ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ

ฝ่ายกำ�กับธุรกิจ
ไฟฟ้า

สายงานบัญชีและการเงิน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนาระบบ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์
และวางแผนการลงทุน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายจัดซื้อ
จัดจ้างกลาง
ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน
ISO อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการของบริษั ทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ มีอำ� นาจในการอนุมตั กิ ารจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ
โดยตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่
สอดรับกับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระยะ
ยาว  เพื่อสามารถด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถรักษาสมดุลในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้เป็น
อย่างดี  บริษัทฯ จึงก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการให้มคี วาม
เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ตลอด
จนมีการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ

กรรมการจากผู ้ ถื อ หุ ้ น ล่ ว งหน้ า การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น เวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน โดยทีก่ ารพิจารณาคุณสมบัติ จะไม่เลือกปฏิบตั ิ
อันเนือ่ งมาจากความแตกต่าง ด้านเพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ หรือ
ศาสนา โดยค�ำนึงถึงความหลากหลายในแต่ละสาขาอาชีพหรือความ
ถนัด เพือ่ ทีจ่ ะสามารถสรรหาบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมกับองค์กร
มากที่สุด และในส่วนของโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการนั้น
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ และรู ป แบบการจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยทีช่ ดั เจน เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยค่าตอบแทนต้องได้รบั การอนุมตั โิ ดยผูถ้ อื หุน้
ค่าตอบแทนจะสอดคล้องและแปรผันตามผลประกอบการหรือ
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี และการสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะ ระยะยาว ตลอดจนผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
กรรมการก� ำ หนดค่า ตอบแทนขึ้ น เพื่ อ ท� ำ หน้ าที่ พิ จ ารณากลั่ น
กรองให้มั่นใจว่ากระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการบริษั ทฯ
และผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ส�ำหรับ
การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการนั้น จะประกาศเปิดรับการเสนอชือ่
ความรู้ความช�ำนาญ
3 persons
5 persons
Manufactory
Industry

7 persons
Finance

4 persons

11 persons

Legal

Board
Experience

Energy
Industry

6 persons
Capital
Market

3 persons
Engineering

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบไปด้วย
กรรมการทัง้ หมด 11 คน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.20

5 persons
Corporate
Governance

กรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหาร
จ�ำนวน 9 คน
คิดเป็นร้อยละ
81.80

5 persons
7 persons
Risk
Management

4 persons

2 persons

Insurance

5 persons
Account

กรรมการอิสระ
จากกรรมการ
ทัง้ หมด คิดเป็น
ร้อยละ

2 persons
Construction

Human
Resources

Strategy

6
54.55
จ�ำนวน

คน

(โดยมีประธานคณะกรรมการบริษทั ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
และเป็นคนละคนกับผูน้ ำ� บริษทั หรือ CEO)
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กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั
จดทะเบียนอืน่ เกิน 2 แห่ง

กรรมการบริษทั ฯ
ต้องไม่ดำ� รงต�ำแหน่งในบริษทั
จดทะเบียนอืน่ เกิน 4 แห่ง

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษทั ฯ แบบทัง้ รายคณะ และรายบุคคล
ผลการประเมิน
รายคณะ (%)

ผลการประเมิน
รายบุคคล (%)

คณะกรรมการบริษัท
98.02
98.41
คณะกรรมการตรวจสอบ
98.65
97.92
คณะกรรมการสรรหา
97.37
98.48
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
96.25
98.64
คณะกรรมการชุ
ด
ย่
อ
ย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
99.68
99.54
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
98.26
98.87
การแต่
ง
ตั
ง
้
คณะอนุ
ก
รรมการ
คณะกรรมการบริหาร
95.71
96.50
คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยกำากับดูแล และกลั่นกรองงานที่มีความสำาคัญในด้านต่างๆ โดยกำาหนด
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย
• คณะกรรมการบริ
หาร
• คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
โครงสร้
างคณะอนุกรรมการ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริ
่ยง น่ กรองงานทีม่ คี วามส�ำคัญในด้านต่างๆ โดยก�ำหนดรายงานผลการ
คณะกรรมการบริ
ษทั ฯ จะแต่งตัง้ คณะอนุ
กรรมการ เพือ่ ช่วยก�หำกัารความเสี
บดูแล และกลั
คณะกรรมการบรรษั
ปฏิ• บตั คณะกรรมการสรรหา
งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั เป็น•ประจ�
ำ คณะอนุกรรมการชุทดภิต่บาาล
งๆ ประกอบด้วย
โครงสร้ำงคณะอนุกรรมกำร (กรรมกำรชุดย่อย) ของบริษัทฯ
คณะ
กรรมการบริษัท

คณะ
กรรมการสรรหา

คณะ
กรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

• คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหาร จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ
ผู้บริหารของบริษั ท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษั ท โดยมีจำานวนตามที่คณะกรรมการบริษั ทเห็นสมควร
และคณะกรรมการบริษั ทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริหำร
1. พิจารณาและกลัน่ กรองทิศทางการดำาเนินงาน แผนธุรกิจ
และกลยุทธ์ ในการดำาเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษั ทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
และงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษั ท
และกำาหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้คณะกรรมการ

คณะ
กรรมการบริหาร

คณะ
กรรมการตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บรรษัทภิบาล

5. พิจารณานำาเสนอนโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิม่
การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจำาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ
ต่อคณะกรรมการบริษั ท เพื่อให้คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาอนุมัติต่อไป
6. พิจารณาอนุมตั กิ ารดำาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ทำาหน้าที่ หรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นตัวแทนของคณะกรรมการ
บริษัท ในการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อประสานงาน
กับหน่วยงานกำ า กั บ ดู แ ลของภาครั ฐ เช่ น สำ า นั ก งาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
8. พิจารณาวงเงินอนุมตั สิ าำ หรับการทำารายการธุรกรรมปกติ
ของบริษัทฯ สำาหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท
สุทธิ์ จำอนุ
�กัดม(มหาชน)
9. พิจารณาเพือ่ อนุมตั กิ บริ
ารว่ษัทาจ้พลัางงงานบริ
ย้าย ปลด
ตั คิ า่ ตอบแทน15
ของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการกำาหนดบทลงโทษทางวินัย

คณะกรรรมการชุดย่อย

กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
อิสระ ที่เป็นผู้บริหาร ที่ไม่เป็นบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

-

2

3

คณะกรรมการตรวจสอบ

3

-

-

คณะกรรมการสรรหา

3

-

-

คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทน

3

1

1

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

3

2

1

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

3

-

1

หน้าที่หลักตาม

• พิ จ ารณาและกลั่ น กรองทิ ศ ทางการดำ�เนิ น งาน
แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ ในการดำ�เนินงาน และ
ควบคุมดูแลการดำ�เนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย
เป้าหมาย แผนการดำ�เนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
และงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการบริษัท
• พิจารณาระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ และคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
ของบริษัท
• สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• พิจารณาแผนงานการตรวจสอบภายใน
• พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด
รายการเกี่ยวโยงหรือหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งผลประโยชน์
• พิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกำ�หนด
ค่าสอบบัญชี
• พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริการ
ระดับสูง
• พิจารณาให้มีการจัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
• สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูง
• พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการ ชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
• กำ�หนดนโยบายและระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้
• ติดตามการปฏิบัตติ ามนโยบายและการดำ�เนินการ
ให้มั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม
• พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตั กิ ารกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
• ตรวจประเมิ น การกำ�กั บ ดู แ ลที่ ดี ภ ายในบริ ษั ท
ด้ ว ยเกณฑ์ บ รรษั ท ภิ บ าล เพื่ อ กำ�หนดประเด็ น
ที่ควรปรับปรุง

แนวปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการด�ำเนินธุรกิจ กลุม่ บริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
ตลอดจนค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ผถู้ อื หุน้ และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้วางใจและมัน่ ใจในการด�ำเนินงานของของกลุม่ บริษทั ก็
คือการมีนโยบายการด�ำเนินการทีร่ กั ษาสิทธิพนื้ ฐานทีผ่ ถ้ ู อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้
เสียพึงได้รบั อย่างเป็นธรรม ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้อง
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
(Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษทั ฯ จึงได้นำ� หลักการ 5 หมวด มาเป็นแนวทางหลักในการด�ำเนิน
งาน ได้แก่ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพือ่ ให้มรี ะบบการบริหารจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และ
ความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
โดยสรุปสาระส�ำคัญของการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ดังนี้

บรรษัทภิบาล (การก�ำกับดูแลกิจการ – CG)

ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
• สิทธิของผูถ้ อื หุน้
• การประชุมผูถ้ อื หุน้
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
• นโยบายด้านการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
• นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การรายงานการมีสว่ นได้เสีย
หมวดที่ 3 : การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
• นโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
• นโยบายในการบริหารความเสีย่ ง
• นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• นโยบายด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
• นโยบายการรับเรือ่ งร้องเรียน
• การคุม้ ครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง
หรือบุคคลอืน่ ทีร่ บั จ้างท�ำงานให้แก่บริษัทฯ
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
• การเปิดเผยข้อมูล
• ผูส้ อบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• โครงสร้างของคณะกรรมการ
• คุณสมบัตขิ องกรรมการ
• วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ: คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหา 
/ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน/ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง/ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
• การอบรมและพัฒนาความรูก้ รรมการ
• แผนการสืบทอดงาน และ  นโยบายว่าด้วย
แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษั ทฯ จะถูกประเมินโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี และจาก
ผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2561
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
2018) ซึ่งด�ำเนินการโดยสถาบันกรรมการไทย (IOD) ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้รบั คะแนนประเมิน 90
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึง่ ผลการประเมินจัดอยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) และได้รบั คะแนนเฉลีย่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่
ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมและ SET 100 Index โดยระดับคะแนน
เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งตลอด 3 ปีทผี่ า่ นมา

ส�ำหรับข้อมูลแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ website
https://www.energyabsolute.co.th/corporate.asp

ผลการประเมิน CGR

2559

2560

2561
ดีมาก

ดีเลิศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มกี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ เพือ่
น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้
รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
(Thai Investors Association) ระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน
คะแนน
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มิติเศรษฐกิจ
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจทีด่ ี โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก�ำหนด “จรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ“ เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตั ิ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้
1. สิทธิมนุษยชน และการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน
2. ชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
3. การรับ หรือให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีอ่ าจสร้างแรงจูงใจ
ในการตัดสินใจอย่างหนึง่ อย่างใด
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�ำธุรกรรมของบริษทั ฯ
5. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ
6. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
7. การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของบริษทั ฯ
8. การปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์/สือ่ สารทางการตลาด
9. การปฏิบตั ติ อ่ คูส่ ญั ญา (คูค่ า ้ และ เจ้าหนี)้
10. การปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้า

• นโยบายคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
• นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

จากวิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ (“กลุม่ บริษัทฯ”) ทีม่ งุ่ มัน่
ในการ “เป็นผู้น�ำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อผูใ้ ช้ ผูถ้ อื หุน้
ผูร้ ว่ มค้า  และพนักงานอย่างเป็นธรรม” จึงได้มนี โยบายในการจัด
ให้มรี ะบบการบริหารจัดการความยัง่ ยืนในทุกมิติ โดยรักษาสมดุล
ของทุกมิตใิ ห้เหมาะสม ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
อีกทัง้ ให้ดำ� เนินการอย่างโปร่งใส และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ นี้ นโยบายดังกล่าว เป็นกรอบการบริหารจัดการ กลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินงานและแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการ
ความยัง่ ยืนตามมาตรฐานสากล เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และพนักงานของ
กลุม่ บริษัทฯ ยึดถือปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน อาทิ
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
• คูม่ อื จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
• นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
• นโยบายด้านภาษี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางการบริหารจัดการ
บุคคลากรของบริษัทฯ ได้รบั ทราบว่า  ตนมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องด�ำเนิน
งานตามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับบรรษัทภิบาล (การก�ำกับดูแลกิจการCG) และคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ลอดทัง้ องค์กร บริษัทฯ ปลูกฝังวัฒนธรรม
การด�ำเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยก�ำหนดให้เป็นหนึง่ ในค่านิยม
องค์กรและเป็นหนึง่ ในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน รวมถึงมีการส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคลากรทุกคนในองค์กรได้รบั ความรูเ้ รือ่ งจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ
• การอบรมด้านจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรแก่
พนักงานแรกเข้า
• เผยแพร่คู่มือและแนวปฏิบัติในการด�ำเนินงานบน Website
ของบริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีเจตจ�ำนงและความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี และจรรยาบรรณ
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ของบริษทั ฯ
โดยบริษัทฯ มีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั แิ ละ
ข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับ
ทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจ และ
การด�ำเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษั ทฯ จึงจัดท�ำ
“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กร
แห่งความยัง่ ยืน
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• ค�ำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
4. ผูต้ รวจสอบภายใน :
คอร์รปั ชัน (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่วา่ จะอยู่ใน
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน
รูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้คำ� มัน่ เรียกร้อง
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย
หรือรับซึง่ เงินทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดซึง่ ไม่เหมาะสมกับ
แนวปฏิบัติ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และ
เจ้าหน้าทีข่ อง หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผูม้ หี น้าทีไ่ ม่วา่ จะ
กฎหมาย ข้อก�ำหนด เพื่อให้มั่นใจว่า  มีระบบควบคุม
โดยทางตรง หรือทางอ้อม เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวกระท�ำ หรือละเว้น
ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้ า น
การปฏิบตั หิ น้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือเพือ่ ให้ได้มา หรือรักษาไว้
คอร์รปั ชันทีอ่ าจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ซึง่ ผลประโยชน์อนื่ ใด ทีไ่ ม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่
ตรวจสอบ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิน่ หรือจารีตทางการค้าให้กระท�ำได้
แนวทางการปฏิบัติ
1.) กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษทั ฯ ทุกระดับต้องปฏิบตั ิ
• นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน และจรรยาบรรณบริษทั ฯ โดยต้อง
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ด�ำเนินการหรือ
ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเรือ่ งคอร์รปั ชัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ยอมรับการคอร์รปั ชัน ในทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดย 2.) พนักงานบริษทั ฯ ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำ
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี าร
ทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับ
สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันอย่างสม�ำ่ เสมอ
บัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละข้อก�ำหนดในการด�ำเนิน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษา
การเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
กับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีก่ ำ� หนดให้ทำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ ว
ข้อบังคับและข้อก�ำหนดของกฎหมาย
กับการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณบริษทั ฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้
• หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
3.) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธ
1. คณะกรรมการบริษัท :
หรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการ
มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับ
คุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ
ดูแล ให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มี
ทุจริตคอร์รปั ชันตามทีบ่ ริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายรับเรือ่ ง
ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและ
ร้องเรียน (Whistleblower Policy)  
ให้ความส�ำคัญ กับการต่อต้านคอร์รปั ชันและปลูกฝังจน 4.) ผูท้ กี่ ระท�ำคอร์รปั ชัน ถือเป็นการกระท�ำผิดจรรยาบรรณของบริษทั ฯ
เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบทีก่ ำ� หนดไว้และ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ :
อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระท�ำนัน้ เป็นความผิด
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงาน
ตามกฎหมาย
ทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจ 5.) บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และ
สอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจ
ท�ำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม
บริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี้
3. คณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร :
6.) บริษัทฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ดึ มัน่
มีหน้าที่และรับผิดชอบ ในการก�ำหนดให้มีระบบและ
และปฏิเสธการคอร์รปั ชัน ทัง้ การท�ำธุรกรรม กับภาครัฐและ
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
ภาคเอกชน
เพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย รวม
ทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับและข้อก�ำหนดของกฎหมาย
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ข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ
1.) นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลือ่ นต�ำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก�ำหนดให้ผบู้ งั คับบัญชา
ทุกระดับ สื่อสาร ท�ำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ใน
กิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแล
การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.) การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน ให้ใช้แนว
ปฏิบตั ติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ใน คูม่ อื จรรยาบรรณ คูม่ อื บรรษัทภิบาล
ของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
รวมทัง้ ระเบียบ และคูม่ อื ปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอด
จนแนวทางปฏิบตั อิ นื่ ใดทีบ่ ริษัทฯ จะก�ำหนดขึน้ ต่อไป
3.) เพือ่ ความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการ
เกิดคอร์รปั ชัน กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัทฯ
ทุกระดับต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังในเรือ่ งดังต่อไปนี้
• ของก�ำนัล การเลีย้ งรับรอง และค่าใช้จา่ ยการให้ มอบ
หรือรับของก�ำนัล ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในจรรยาบรรณ
• เงิน บริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้
หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานอ้างอิง
ที่ชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค
หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู น�ำไปใช้เพือ่ เป็นข้ออ้างในการ
ติดสินบน
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ
ห้ า มให้ ห รื อ รั บ สิ น บนในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ชนิ ด
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐ
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซือ่ สัตย์ และต้องด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
(Anti-Corruption Policy)
เพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการต่อต้านคอร์รปั ชัน บริษัทฯ
ได้ก�ำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และข้อก�ำหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวในการพิจารณาและปฏิบัติดังนี้
• คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมตั นิ โยบายการรับเรือ่ งร้องเรียน
เพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียน ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
มีสว่ นร่วมในกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดนโยบาย
ในกรณีทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ มีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นการกระท�ำ
ทีส่ งสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรือ่ งร้องเรียน
พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ
เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน
1) รายละเอียดของเรือ่ งร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน
และมีขอ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะน�ำสืบหาข้อเท็จจริงเพือ่ ด�ำเนินการต่อไปได้
2) ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพือ่ เป็นการ
คุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
3) ข้อมูลทีป่ ระธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จะถือเป็นความลับ
และเปิดเผยเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน
4) เรือ่ งร้องเรียนที่ได้รบั การกลัน่ กรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว
จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและก�ำหนด
มาตรการทีเ่ หมาะสมต่อไป
5) ผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ ทัง้ ทีเ่ ป็นพนักงานบริษัทฯ
และ บุคคลภายนอก
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การด�ำเนินการ
1.) แจ้งความคืบหน้า  / ผลการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนฯ ให้กบั • บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียนเพิม่ ขึน้ จากปกติที่
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการบริษัท
ผูร้ อ้ งเรียนที่ได้เปิดเผยชือ่ ทีอ่ ยู่ ทีต่ ดิ ต่อได้
ผู้ร้องเรียนยังสามารถส่งข้อร้องเรียน ทางหน้า  website
2.) บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดเกีย่ วกับการ
ของบริษัทฯ ผ่านทาง Email ถึงประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบสวนหรือการลงโทษทางวินยั อันกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล
สอบโดยตรง ซึง่ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบเรือ่ งร้องเรียนที่
และการรักษาความลับ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ทัง้ จากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง
		
โทรศัพท์
โทรสาร		
E-mail		
website
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: ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
: 02 249 2488-92 และ 02 002 3667-9
: 02 248 2493
: chairman.audit.com@energyabsolute.co.th
: www.energyabsolute.co.th/complaints.asp

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษั ทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ 1) ก�ำหนดนโยบายและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
สอดรับกับการด�ำเนินงานและแผนธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 2) ติดตามการน�ำไปปฏิบตั ิ สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อควบคุมระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ สังคม และ
และด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การจัดการความเสีย่ งมีความ
สิง่ แวดล้อม โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงระดับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
เพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้ และการบริหารความเสีย่ งได้ถกู น�ำไปปฏิบตั ิ
นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนือ่ ง
• ก�ำหนดให้การบริหารความเสีย่ ง เป็นความรับผิดชอบของพนักงาน 3) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ
แต่ละหน่วยงานและในทุกระดับ ทีต่ อ้ งตระหนักถึงความเสีย่ งทีม่ ใี น
โดยการแลกเปลีย่ นความรู้ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งและ
การปฏิบตั งิ านในองค์กรและหน่วยงานของตน โดยให้ความส�ำคัญ
การควบคุมภายในทีม่ ผี ลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
ในการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
• ให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ งองค์กร ทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน
ภายในทีเ่ หมาะสม
ที่ ดี ต ามแนวปฏิ บั ติ ส ากล เพื่ อให้ เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ • บริษัทฯ มีการจัดอบรม “หลักสูตรการควบคุมภายในและ
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบตั ิ
บริหารความเสี่ยง” โดยเชิญวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และมีความ
งานด้านการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร ในทิศทางเดียวกัน
เชีย่ วชาญด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ งโดยเฉพาะ
โดยการน�ำระบบการบริหารความเสีย่ งมาเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจให้แก่ กรรมการผูบ้ ริหาร และ
ตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด�ำเนินงานของ
พนักงาน ทุกระดับชัน้ เข้าใจขอบเขตและกรอบการบริหารความ
บริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
เสีย่ งขององค์กร มากยิง่ ขึน้
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนดไว้ เพือ่ สร้างความเป็นเลิศ - กรรมการ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมหลักสูตรการควบคุมภายในและบริหาร
ในการปฏิบตั งิ านและสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ความเสีย่ ง จ�ำนวน 4 คน
• ก�ำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสีย่ งจากการด�ำเนินงาน - พนักงาน ผูเ้ ข้าร่วมอบรมหลักสูตรการควบคุมภายในและบริหาร
ของบริษทั ฯ เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสียหาย หรือความสูญเสียทีอ่ าจ
ความเสีย่ ง จ�ำนวน 24 คน
จะเกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง
อย่างสม�ำ่ เสมอ
ทัง้ นี้ อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการในขัน้ ตอนต่อไป เพือ่ รวบรวมผลการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประกอบแผนธุรกิจและแผนการ
กระบวนการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงานประจ�ำปี จากผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละหน่วยงาน (Bottom up)
• คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ จะน�ำมารวบรวมและจัดล�ำดับความส�ำคัญ ตลอดจนวางแผนการ
(Risk Management Committee : RMC) เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุน ด�ำเนินงานให้ตอ่ เนือ่ งต่อไป
คณะกรรมการบริษั ท ในการก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง ให้ครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร รวมทัง้ การก�ำกับดูแลให้มี ปัจจัยความเสีย่ งต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัท
ระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ขจัด / ลด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ
ผลกระทบต่อธุรกิจของกลุม่ บริษัทอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนด บริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
เพือ่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee Charter)
ทีร่ ะบุหน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 3 ประการ
ได้แก่
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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ประเภทของความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการตลาด
(Marketing Risk)
3. ความเสี่ยงทางการเงิน
(Financial Risk)

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
(Operating Risk)

5. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(Compliance Risk)
6. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(Emerging Risk)

ความเสี่ยง

• บริษัทใช้กลยุทธ์ในการบุกเบิกธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน�ำ
จึงมักเป็นรายแรกๆ ทีด่ ำ� เนินโครงการต่างๆ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เป็นการด�ำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป
ในช่วงแรก จนเมื่อมีความชัดเจนและควบคุมความเสี่ยงหรือ
บริหารความเสี่ยงได้แล้ว ก็จะขยายการลงทุนเป็นล�ำดับไป
• ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่ทงั้ สายธุรกิจไบโอดีเซล
และสายธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งมีจ�ำนวนน้อยราย
• การขยายฐานลูกค้าใหม่ หรือขยาย PPA ใหม่ในสายธุรกิจไฟฟ้า
ในประเทศ มีข้อจ�ำกัด และขึ้นกับนโยบายภาครัฐ
• ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล
ภายใต้กลไกในการก�ำหนดราคาของภาครัฐและการแข่งขันทีส่ งู ขึน้
• ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาและปริมาณวัตถุดบิ ในการ
ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตลาด
• ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าจากการปรับ ขึน้ ลง
• ความเสีย่ งในการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ ทันเวลา และมีตน้ ทุนที่
เหมาะสม ส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินโครงการลงทุนของกลุม่ บริษัท
• ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ และทันเวลากับการ
วางแผนการผลิตและส่งมอบสินค้าน�้ำมันไบโอดีเซล
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก
• ความเสี่ ย งด้ า นการขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ในด้านการท�ำงานเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านที่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรม
• ความเสี่ยงที่โครงการและแผนการลงทุนอาจด�ำเนินการล่าช้า
กว่าที่คาดการณ์ไว้
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
• ความเสีย่ งเรือ่ งเอกสารและการด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าตลอด
จนโครงการลงทุนใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
• ความเสี่ยงด้านการออกกฎระเบียบใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ทสี่ ำ� คัญ 2 ประการ คือ ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี และความเสีย่ งด้านการออกกฎระเบียบใหม่ๆ
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
บริษัทฯ มีการเติบโตและขยายธุรกิจในด้านนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า สามารถท�ำได้อย่างเสรีทงั้ ในระดับท้องถิน่ และระดับ
ขัน้ สูงต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2560 เป็นต้นมา ตามแผนการด�ำเนินธุรกิจ สากล อีกทั้งมีราคาถูก จนท�ำให้การเติบโตในด้านการผลิตและ
ระยะยาวนัน้ คือ การน�ำเทคโนโลยีกกั เก็บพลังงานมาใช้สร้างความ กักเก็บไฟฟ้าลดลง ซึง่ บริษัทตระหนักดีถงึ การเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิด
มัน่ คงด้านพลังงานและการเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนทีม่ ี ขึน้ ในหลายๆ รูปแบบ จึงได้พยายามสร้างฐานธุรกิจและรายได้ให้
ความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสีย่ ง มัน่ คง แข็งแรง ควบคูไ่ ปกับการแสวงหาโอกาสจากการลงทุนใหม่ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ซงึ่ อาจเกิดจากการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึน้ ทดแทน ตลอดจนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีขนั้ สูงต่อไป
เทคโนโลยีปจั จุบนั ทีบ่ ริษัทอยูร่ ะหว่างการลงทุน หรือ การซือ้ ขาย
24

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561

ความเสี่ยงด้านการออกกฎระเบียบใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เนือ่ งจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการลงทุนขนาดใหญ่ และมีการใช้
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทที่ นั สมัยจ�ำนวนมาก เช่น แผงโซลาร์เซลล์
กังหันลมผลิตไฟฟ้า แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน เป็นต้น ซึง่ ณ ปัจจุบนั
เมือ่ อุปกรณ์ดงั กล่าวหมดสภาพการใช้งานก็จะสามารถน�ำส่งกลับไป
ยังผู้ผลิตเพื่อให้ด�ำเนินการก�ำจัดตามกระบวนการที่เหมาะสม
และถูกต้องได้ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตอาจมี
การออกเป็นข้อก�ำหนด หรือกฎหมายในการควบคุมการก�ำจัดที่
เข้มงวดมากยิง่ ขึน้ ได้ ทัง้ ในระดับในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้
ทีมงานของบริษัทฯ มีการติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่าง
ใกล้ชดิ ตลอดจนปลูกฝังจิตส�ำนักของพนักงานให้เห็นความส�ำคัญ
และร่ ว มกั น ใช้ ม าตรการบ� ำ รุ ง รั ก ษาเพื่ อ ยื ด อายุ ก ารใช้ ง าน
ให้ยาวนานทีส่ ดุ

ความยั่งยืนของบริษัทฯ
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ของบริษัท พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ในการ
“เป็นผู้น�ำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น
ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม” บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้ดำ� เนินกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง เพือ่ ขับเคลือ่ น
กลุม่ บริษัทฯ ให้เติบโตและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ในการน�ำเสนอ
รายงานความยัง่ ยืนนี้ บริษัทฯ ได้วเิ คราะห์ปจั จัยต่างๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอก ตลอดจนสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และประเมิน
ตามกรอบทีเ่ ป็นสากลเพือ่ น�ำเสนอรายงานฉบับนี้

แนวทางการบริหารจัดการ
• บริษัทฯ มีขนั้ ตอนการประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดังนี้

(3) ทวนสอบความครบถ้วนและยืนยัน

น�ำประเด็นเสนอต่อรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ตามล�ำดับ เพือ่ ยืนยันประเด็นทีส่ ำ� คัญ และน�ำประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญระดับสูง
และระดับปานกลางมาน�ำเสนอในรายงาน
(2) จัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็น

โดยพิจารณาจากความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย และความส�ำคัญต่อกลุม่ พลังงาน
บริสทุ ธิด์ ว้ ยระดับคะแนน 1-5 ซึง่ พบว่า มีประเด็นทีอ่ ยู่ในระดับสูง 7 ประเด็น
ระดับกลาง 5 ประเด็น และระดับต�ำ่ 1 ประเด็น
(1) ระบุประเด็น และขอบเขตการรายงาน :

โดยการระบุประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของกลุม่ พลังงานบริสทุ ธิ์ และ
ประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียให้ความส�ำคัญ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ปัจจัยภายใน
และภายนอก ตลอดจนแนวทางสากลของ Global Reporting Initiative (GRI)
และประเด็นด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ (SDG) เพือ่ ใช้ประกอบ
การวางแผนการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืน  

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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• ปัจจัยที่ใช้ประกอบการประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
EA’s Vision
and Value

Domestic
Trend

SWOT of
EA Group

Business and Sustainability Plan
Global
Trend

Stakeholders’
Interest

• การระบุประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของธุรกิจ (Materiality)
บริษัทฯ มีแนวทางการประเมินประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของ
ธุรกิจเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่องค์กรและ
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กรตามแนวทางของหลักการรายงานความยัง่ ยืน
(GRI G4 Guidelines) ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีกระบวนการทีเ่ ปิด
โอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียในองค์กรได้มสี ว่ นร่วม โดยประเด็น

Risk
Management

ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญมีความสอดคล้องกับ การเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจ
พลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในเป้าหมายที่ 7 พลังงาน
สะอาดทีท่ กุ คนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)
และเป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรมนวัตกรรม โครงสร้างพืน้ ฐาน
(Industry, Innovation and Infrastructure)

กรอบการวิเคราะห์ประเด็นด้านความยั่งยืน
วิเคราะห์ประเด็นความยัง่ ยืนใน Value
Chain ของกลุม่ บริษทั
เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ เป็นไป
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ธุรกิจทีด่ ำ� เนินการอยู่
ในปัจจุบนั และโครงการในอนาคต

•
•
•

สายธุรกิจไบโอดีเซล : ด้านการจัดหาวัตถุดบิ ด้านการจ�ำหน่ายและการตลาด ด้านการผลิต  
ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านความเสี่ยง
สายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน : ด้านการบริหารการผลิตไฟฟ้าและบ�ำรุงรักษา 
ด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วด้านความเสี่ยง
สายธุรกิจที่อยู่ระหว่างพัฒนาทั้งธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นอื่นที่ส�ำคัญส�ำหรับกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

•
•
•

การส�ำรวจ Engagement ของพนักงานเพื่อวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุง
ส�ำรวจความพึงพอใจ และความต้องการของชุมชนโดยรอบโรงงานและโรงไฟฟ้า
การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
ประชาชนทั่วไป พนักงาน และคู่ค้า  แนวปฏิบัติ และกรอบการรายงานที่เป็นสากลมา
ประกอบการท�ำแผน

•
•

วิเคราะห์เปรียบเทียบทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ และแผนธุรกิจ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับความเสีย่ งของกลุม่ บริษัททัง้ ความเสีย่ งในปัจจุบนั และความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

ตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ทบทวนและพัฒนา

•

เพือ่ ให้เกิดควมเชือ่ มัน่ และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน

•
•
•

น�ำเสนอผลการประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการของบริษั ท เพื่อขอความเห็นชอบในการด�ำเนินงานประกอบกับแผน
ธุรกิจของบริษัท
ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และบนเว็บไซต์
เปิดรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเพือ่ น�ำมาการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง

วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความสำ�คัญ
เพือ่ ให้การจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและการปรับปรุง
สอดคล้องความข้อคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสีย

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกรอบ
การบริหารความเสีย่ ง
เพือ่ ให้การด�ำเนินการเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ และมีแผนส�ำรองทีเ่ หมาะสม
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ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
บริษั ทฯ ยึดแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการตามมาตรฐานสากล
Global Reporting Initiative (GRI) ควบคูไ่ ปกับเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) เพือ่ พัฒนา
กรอบการบริหารจัดการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญต่อความยั่งยืน
ซึ่งครอบคลุมประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน โดย
ที่บริษั ทฯ จัดล�ำดับประเด็นความยั่งยืนที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษั ท
พลังงานบริสทุ ธิ์ และจ�ำแนกผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ออก
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญมาก ประเด็นทีม่ ี
ความส�ำคัญปานกลาง และประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญน้อย ตามล�ำดับ

• ประเด็นความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญของกลุม่ บริษัทพลังงานบริสทุ ธิ์

ความสำ�คัญและผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ผลการประเมินประเด็นด้านความยัง่ ยืนื ทีส่ ำ�คัญ ปี 2561

11
13
12

6

1
10

5
8

4
9

/

2
3

7

โอกาสและผลกระทบต่อกลุม่ บริษัทพลังงานบริสทุ ธิ์
ประเด็นทีม่ คี วามสำ�คัญมาก

ประเด็นทีม่ คี วามสำ�คัญปานกลาง

ประเด็นทีม่ คี วามสำ�คัญน้อย
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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ประเด็นที่ส�ำคัญและขอบเขตของผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

หน้า

เจ้าหนี้

ผู้ร่วมลงทุน

นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น

หน่วยงานราชการ

ชุมชน/สังคม

คู่ค้า/ลูกค้า

ประเด็นที่สำ�คัญ ประจำ�ปี
2561

ผู้รับเหมา

ข้อ

พนักงาน

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร

ความ
รายงาน
เชื่อมโยง
รายงาน
ความ
กับ GRI
ประจำ�ปี
ยั่งยืน
Standards

403

45

111 - 112,
124

5

ความเชือ่ มัน่ ของอุปกรณ์และ
ความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

305

41  - 42

124

2

การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน

205

3

การบริหารจัดการความเสีย่ ง

201

19 - 21 147 - 148,
168 - 170
23 - 25 92 - 99,
123, 153

12

ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับน�ำ้

303

37

172

4

ทรัพยากรบุคคล

306
401

37
39 - 41

112

13

สิทธิมนุษยชน

6

ระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม

404
402
405
102
307

19
149
19
19
19
35 - 37 146,149,
163 - 177

7

การเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

305

42 - 45 171 - 177

306
203

42 - 45
39 - 45

413
414

39 - 45
30-32

164

1

8

ความรับผิดชอบต่อสังคม

146,
163 - 177

9

การบริหารจัดการคูค่ า้ ใน
Supply Chain

10

การจัดการนวัตกรรม

201

5-7

5, 112

11

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

302

35

167 - 168

201

36
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SDGs

ประเด็นความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนธุรกิจ
• ยกระดับองค์กรให้ได้รบั การยอมรับด้านการบริหารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี
• ด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมายและมีการจัดการทีด่ ดี า้ นสิง่ แวดล้อม
• พัฒนาคุณสมบัตหิ น่วยงานทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องให้พร้อมรับการประเมินด้านความยัง่ ยืน
• ด�ำเนินโครงการ Employee Engagement และจัดท�ำแผนเพิม่ ระดับความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กร พร้อมกับโครงการ
Succession Plan และ Talent Management ผ่านโปรแกรมต่างๆ
ดำ�เนินโครงการ
Employee Engagement
Succession Plan และ
Talent Management

ยกระดับองค์กรให้ได้รบั การยอมรับด้าน
การบริหารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี
ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

Economic

Social

Environment
ดำ�เนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมายและ
มีการจัดการทีด่ ดี า้ นสิง่ แวดล้อม

รางวัลแห่งความยัง่ ยืน
- บริษัทฯ ได้รบั รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) จากโครงการ SET Sustainability Awards 2018 และได้รบั
คัดเลือกเป็นหุน้ ยัง่ ยืน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาคูธ่ รุ กิจทีร่ ว่ มงานกับบริษัทฯและ
กลุม่ บริษัทฯ ให้มกี ารบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยพร้อมให้ค�ำแนะน�ำและความช่วยเหลือ ตลอดจนรับ
ค�ำแนะน�ำและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ การให้ความรู้
การประเมินประสิทธิภาพ การเสนอแนะแนวทางปรับปรุง รวมถึง
ได้จดั ท�ำ “จรรยาบรรณคูค่ า้ ธุรกิจ EA” (EA Business Partner
Code of Conduct) ขึน้ เพือ่ ป็นแนวทางให้คธู่ รุ กิจร่วมกันปฏิบตั ิ
ตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ค�ำนึงสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานใน
การด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ ในการจัดท�ำจรรยาบรรณ
คูค่ า้ ธุรกิจ EA บริษัทฯ ยึดหลักและแนวทางปฏิบตั จิ ากข้อบังคับ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง จรรยาบรรณ EA ยังได้อา้ งอิงถึงกฎบัตรและ
มาตราฐานต่างๆ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล อาทิ ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Right : UDHR) องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International
Labour Organization : ILO) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(UN Global Compact) และมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม
(Social Accountability International : SAI) เป็นต้น
แนวทางการบริหารจัดการ
• บริษัทฯ ได้จดั ท�ำ “จรรยาบรรณคูค่ า้ ธุรกิจ EA”
(EA Business Partner Code of Conduct)
• บริษัทฯ ได้จดั ท�ำ “จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ”
(EA Business Ethics)
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กระบวนการด�ำเนินงาน
• บริษัทฯ มีการจัดท�ำคูม่ อื และแนวทางปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นแนวทางการ
บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบของการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้ ยังส่งเสริม สนับสนุนให้คธู่ รุ กิจด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลด้านแรงงานและ
สิทธิมนุษยชนดูแลด้วยอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อม ตลอดจนต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
• บริษัทฯ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำระบบ ISO 9001:2008 บริษัทฯ
ต้องการทีจ่ ะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
ตลอดจนการส่งมอบเพือ่ สนองความพึงพอใจของลูกค้า/คูค่ า 
้
ดังนัน้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้า/คูค่ า 
้ สูงสุด
จึงได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า/คูค่ า 
้
เพือ่ ให้คณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์และบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ผลการด�ำเนินงานและตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
จากผลการด�ำเนินงานด้านลูกค้าสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้
ความพึงพอใจของลูกค้า/คูค่ า 
้ กลุม่ ธุรกิจไบโอดีเซล ในปี 2561 บรรลุ
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ในส่วนของข้อร้องเรียนจากลูกค้า/คูค่ า 
้ พบว่า
ในปี 2561 ไม่มขี อ้ ร้องเรียนจากลูกค้า/คูค่ า 
้ เนือ่ งด้วยบริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการจัดท�ำระบบ ISO 9001:2015 บริษัทฯ มุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการส่งมอบ
เพือ่ สนองความพึงพอใจของลูกค้า/คูค่ า 
้ ดังนัน้ บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความพึงพอใจของ ลูกค้า/คูค่ า 
้ สูงสุดจึงได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของลูกค้า/คูค่ า 
้ เพือ่ ให้คณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์และ
บริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบร�ษัท : ระดับความพ�งพอใจของลูกคา
ดานบร�การ

100%

100%

100%

100%

100%

ความสะดวก
ในการติดตอ

การจัดการ
ตอขอสอบถาม
จากลูกคา
อยางทันทวงที

มารยาท
ที่ปฎิบัติ
ตอลูกคา

การปฎิบัติการ
แกไขปญหา/
ขอรองเร�ยน

แจงความ
คืบหนา
ของเร�่องที่
ขอใหจัดการ

ดานคุณภาพสินคา

การสงมอบสินคา/บร�การ
ตรงตามความตองการของลูกคา

100%

คุณภาพของสินคา
เปนไปตามมาตรฐาน

98%

ความเร�ยบรอย
ของบรรจ�ภัณฑ
ของสินคาเมื่อรับสินคา

100%

การปฎิบัติการ
แกไขปญหาที่เกิดข�้น

100%

การใหบร�การดานเทคนิค/
ว�ชาการของผลิตภัณฑ

100%
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ ยืน
บริษั ทฯ ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอด
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน และด�ำเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายน�ำ้ มันไบโอดีเซล บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นไป
ตามมาตรฐาน และได้รับใบรับรองคุณภาพการผลิต นอกจากนี้
บริษัทฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อปุ ทานอย่างต่อเนือ่ ง และก�ำกับดูแลความเสีย่ งตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพให้กบั คูค่ า้ เพือ่ น�ำไปสูก่ าร
ด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

6) จัดท�ำแผนการตรวจสอบคุณสมบัติคู่ค้าที่มีนัยส�ำคัญ
โดยละเอียดอย่างสม�ำ่ เสมอ พร้อมทัง้ แลกเปลีย่ นความ
ร่วมมือในการพัฒนาร่วมกัน
7) แสวงหาคู่ค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติม
8) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้
วัตถุดิบ
9) ยึดมัน่ หลักการในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
คู่ธุรกิจ
10) วิเคราะห์ ศึกษา และติดตามทิศทางของอุตสาหกรรม
แนวทางการบริหารจัดการ
ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง แนวโน้ม กฎระเบียบต่างๆ
เนื่องด้วยความหลากหลายของธุรกิจในปัจจุบัน บริษั ทฯ แบ่ง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกรรมกับคู่ค้า
การด�ำเนินงานปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างเป็น - คูม่ อื ระบบการจัดการ (Management System Manual) ซึง่
ระบบโดยการระบุคคู่ า้ หลัก และประเมินความเสีย่ งต่อการหาคูค่ า 
้
เป็นการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการระบบบริหารงานและ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและให้ความรูด้ า้ นการจัดซือ้ จัดหา
ระบบการจัดการอย่างยัง่ ยืน โดยมีเนือ้ หาทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่
สินค้าและบริการแก่พนักงานจัดซือ้ อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้การด�ำเนิน
กระบวนการจัดการ แนวทางปฏิบตั อิ ย่างยัง่ ยืนต่อคูค่ า ้ การประเมิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ความเสีย่ ง และกระบวนการจัดการความเสีย่ ง
กระบวนการด�ำเนินงาน
- แนวปฏิบตั ใิ นการบริหารความเสีย่ งจากคูค่ า้ รายส�ำคัญ
1) จัดท�ำแผนการจัดซื้อ แผนการผลิต การจัดส่ง และการ
จ�ำหน่าย ให้สอดคล้องกัน โดยมีการประสานงานกันทัง้
ระหว่างหน่วยงานกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ และภายนอก
เพื่อให้การด�ำเนินการเป็นไปโดยราบรื่น
2) มีแผนส�ำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้พิจารณาความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในการใช้
แผนส�ำรองดังกล่าว
3) ไม่พึ่งพิงคู่ค้าเพียงรายเดียว เพื่อลดความเสี่ยง
4) บริหารความสัมพันธ์และความคาดหวังกับคู่ค้า เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจโดยสม�่ำเสมอ
5) จัดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพสินค้า 
และบริการโดยสม�่ำเสมอ และน�ำข้อคิดเห็นที่ได้รับมา
จัดท�ำแผนปรับปรุงตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
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- ระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Procedure)
บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และลูกค้า/คูค่ า 
้ ต้องได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตรงตามความต้องการ ทันเวลาของผูต้ อ้ งการใช้งาน และเพือ่
ให้เป็นแนวทางในการจัดการกับวัตถุดบิ จากผูข้ ายที่ไม่เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดของ RSPO Supply Chain Certification ทัง้ นี้
เพือ่ เป็นแนวทางในการคัดเลือกและการประเมินผูส้ ง่ มอบและ
ผูร้ บั เหมาช่วงให้ครอบคลุมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมการใช้
แรงงานทีถ่ กู ต้อง ไม่เลือกปฏิบตั ิ การเคารพด้านสิทธิมนุษยชน
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
Kosher Certificate โดย Thai Kashrut Services Ltd.
มาตรฐาน “กลีเซอรีนผ่านการตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิต ตามมาตรฐานโคเชอร์ (Kosher) ของกลุม่ ผูซ้ อื้
ชาวยิว สามารถน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้

ประโยชน์ทไี่ ด้รบั ภายในองค์กร
• มีกระบวนการท�ำงานทีเ่ ป็นระบบยิง่ ขึน้
• มีคณ
ุ ภาพสินค้าทีด่ ขี นึ้
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั ภายนอกองค์กร
• ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจในสินค้าและบริการ
• เพิม่ ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
• ขยายตลาด เพิม่ ฐานลูกค้ามากขึน้
• เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
• ก้าวสูต่ ลาดต่างประเทศได้งา่ ย

การด�ำเนินการด้านภาษี
บริษัทฯ ตระหนักดีวา 
่ “ภาษี” มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
- น�ำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนดและ
โดยไม่เพียงส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของ
ต้องบริหารจัดการการจ่ายเงินหรือขอคืนภาษีอากรให้
ภาคธุรกิจ หากยังมีสว่ นในการสร้างเสริมผลดีตอ่ เศรษฐกิจและสังคม
เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่กลุม่ บริษัทฯ
รวมถึงการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมด้วย กลุม่ บริษัทฯ จึงได้กำ� หนด
- ให้ศกึ ษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม�ำ่ เสมอ
นโยบายด้านภาษีอากร เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส
รวมทัง้ พิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมาตราการ
มีการประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เพือ่ ปกป้องชือ่ เสียงและ
ยกเว้นภาษีทเี่ กีย่ วข้อง เมือ่ มีกฎหมายหรือนโยบายทาง
ภาพลักษณ์ของกลุม่ บริษัทฯ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิม่ อย่างสูงสุด
ภาษีอากรใหม่ๆ ประกาศออกมา รวมถึงกรณีทบี่ ริษัทฯ
ให้แก่ กลุม่ บริษัทและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน โดยนโยบายดังกล่าว
มีการท�ำธุรกรรมใหม่ๆ ด้านการลงทุนและทางธุรกิจ
ได้รบั ความเห็นชอบจากการผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุม่ บริษัทฯ โดยยึด
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกลุม่ บริษัทฯ
หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. การประสานงานด้านภาษีกบั หน่วยงานราชการ
- กลุ่มบริษั ทฯ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีและ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านภาษีของภาครัฐ ต้อง
1. วางแผนและแนวทางการปฏิบตั ทิ างด้านภาษี
ด�ำเนินการโดยผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถด้านภาษีเท่านัน้
- บริหารการจัดการด้านภาษีโดยปฏิบัติตามกฎหมาย 3. ทีป่ รึกษาภาษีอากร
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ และรักษาชื่อ
- กลุม่ บริษัทฯ ต้องพิจารณาจัดจ้างทีป่ รึกษาภาษีอากรที่
เสียงและความสัมพันธ์ทดี่ ขี ององค์กรต่อหน่วยงานภาษี
มีความเชีย่ วชาญ เมือ่ จ�ำเป็น เป็นครัง้ คราว หรือเมือ่
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระมัดระวังการปฏิบัติเพื่อ
เกิดปัญหาทีต่ อ้ งการรับค�ำปรึกษาเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
ผลประโยชน์สงู สุดทางด้านภาษีแก่กลุม่ บริษัทฯ และผูม้ ี
และถูกต้องตามกฎหมาย หรือเมื่อมีธุรกรรมใหม่เกิด
ส่วนได้เสียโดยชอบธรรม
ขึน้ ซึง่ มีผลกระทบทีส่ ำ� คัญกับกลุม่ บริษัทฯ ในอนาคต
ข้อมูล

หน่วย

2559

2560

2561

บริษัท พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) งบการเงินรวม
• ก�ำไรสุทธิก่อนหักภาษี
ล้านบาท
/1
• ค่าใช้จ่ายภาษี
ล้านบาท
• อัตราภาษีนิติบุคคล
ร้อยละ

3,247
(36)
20

3,775
(9)
20

5,091
(44 )
20

/2

หมายเหตุ
		

/1
/2

ประกอบด้วย Corporate Income Tax, Withholding Tax
ตัดรายการระหว่างกัน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561

มิติสิ่งแวดล้อม
มลพิษทางอากาศ
บริษั ทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณ ภาพที่ดีและมีการด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาสังคมและ
สิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนต่อไป
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ จัดท�ำนโยบายด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม มีดงั นี้
• ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
• มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินการเพือ่ ลดและป้องกันการเกิดมลพิษ
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และระเบียบวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด
• พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง
บริษัทฯ ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และได้รบั การอนุมตั กิ าร
ขึน้ ทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction
Program : T-VER) กับองค์การบริการจัดการก๊าชเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึง่ เป็นโครงการที่ อบก. พัฒนา
ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถ
น�ำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่า
คาร์บอนเครดิต ซึง่ ภายใต้ T-VER นีเ้ รียกว่า  “TVERs” ไปขายใน
ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้ ทั้งนี้ อบก.ได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการพัฒนาโครงการ ระเบียบวิธกี ารใน
การลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การขึ้นทะเบียนและ
การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยจะต้องเป็นโครงการทีก่ อ่
ให้เกิดการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ภายในประเทศไทย
เพื่ อ ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ ป็ น สาเหตุ ข อง
ภาวะโลกร้อน, เพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก มีรายได้เพิ่ม
จากการซื้อ-ขาย บริษัทฯ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ของ อบก. ผ่านบริษัทย่อยส�ำหรับโครงการดังต่อไปนี้

1.) ชือ่ โครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทนี่ ครสวรรค์
ประเทศไทย (SolarFarm at Nokhonsawan, Thailand)
ของบริษทั ย่อย- บจ. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ โดยคณะอนุกรรมการฯ
อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก
โครงการ ดังนี้
• ส�ำหรับเดือนธันวาคม 2558 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2559
อยูท่ จี่ ำ� นวน 106,148 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(tCO2e)
• ส�ำหรับเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560
อยูท่ จี่ ำ� นวน 104,543 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(tCO2e)
2.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ล�ำปาง
ประเทศไทย (Solar Farm at Lumpang, Thailand) ของบริษทั ย่อย
- บจ. อีเอ โซล่า ล�ำปาง โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบ
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ ดได้จากโครงการ ดังนี้
• ส�ำหรับเดือนธันวาคม 2558 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2559 อยูท่ ี่
จ�ำนวน 111,104 ตันคาร์บอนไดออกโซด์เทียบเท่า (tCO2e)
• ส�ำหรับเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 อยูท่ ี่
จ�ำนวน 112,548 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
3.) ชือ่ โครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทพี่ ษิ ณุโลก
ประเทศไทย (Solar Farm at Pisanulok, Thailand) ของ
บริษัทย่อย - บจ. อีเอ โซล่า พิษณุโลก โดยคณะอนุกรรมการฯ
อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก
โครงการ ดังนี้
• ส�ำหรับเดือนเมษายน 2559 ถึง เดือนกันยายน 2559
อยูท่ จี่ ำ� นวน 63,178 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(tCO2e)
• ส�ำหรับเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560
อยูท่ จี่ ำ� นวน 126,713 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(tCO2e)
4.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่จังหวัด
สงขลา  และนครศรีธรรมราช ประเทศไทย (“WindFarm
at Songkla and Nakhon Si Thammarat, Thailand) ของ
บริษั ทย่อยทางตรง - บจ. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 โดย
คณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกทีล่ ดได้จากโครงการ ดังนี้
• ส�ำหรับเดือนมีนาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560 อยูท่ ี่
จ�ำนวน 63,907 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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5.) ชือ่ โครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังลมหนุมาน 1, 5,
8, 9 และ 10 ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ (HNM1, 5, 8, 9, 10 Hanuman
Wind Farm Project) ของกลุม่ บริษัทโดยคณะอนุกรรมการฯ
อบก. ได้มมี ติเห็นชอบให้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังลมข้างต้น
ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย โดยได้รับการขึ้นทะเบียน
เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561 มีระยะเวลาการคิดเครดิตตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึง่ ปริมาณ
ทีค่ าดว่าจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้จำ� นวน 300,089 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

(Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)
ซึ่งถือเป็นโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็น
สาเหตุของภาวะโลกร้อนภายในประเทศ บริษั ทฯ ยังคงมีการ
ขยายการด�ำเนินงานไปยังธุรกิจทีส่ ง่ เสริมให้ใช้พลังงานหมุนเวียน
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม แทนพลังงานเชือ้ เพลิงในระบบขนส่งของ
ประเทศ และเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน พร้อม
รองรับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Next-generation Automotive) ในรูปแบบสถานีอดั ประจุไฟฟ้า
ส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “EA Anywhere”
รวมถึงส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาด้านรถยนต์ไฟฟ้า  เพือ่ ต่อยอด
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้สอดรับกับความต้องการของผูใ้ ช้อย่าง
ซึ่งโครงการข้างต้น บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินการเก็บสะสมปริมาณ แท้จริงตามคอนเซ็ปต์ MISSON NO EMISSION พันธกิจไร้มลพิษ
ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ส่งเสริมโครงการลด โดยมุง่ เน้นการสร้างยานยนต์ที่ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “MINE Mobility”
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(ทางตรง + ทางอ้อม)

0.523 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
31,209.28

25,222.85

2560

2561

27,596.36

2559
การจัดการของเสีย

ในการบริการจัดการของเสีย (Waste Water) นัน้ บริษัทฯ ได้ดำ� เนิน
การตามนโยบายการจัดการของเสีย ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์
และพันธกิจ เพือ่ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด ลดปริมาณ
การเกิดของเสีย และลดภาระการก�ำจัดของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุง่ เน้นการลดปริมาณของเสียทีแ่ หล่งก�ำเนิด
และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณของเสียที่น�ำไปบริหาร
จัดการ อีกทัง้ บริษัทฯ ได้กำ� หนดระเบียบการปฏิบตั กิ ารก�ำจัดขยะ
และของเสีย (Waste Management Procedure) บริษัทฯ มีแนวทาง
การบริหารจัดการของเสียในกลุม่ ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนติดตาม
การจัดการของเสียตัง้ แต่แหล่งก�ำเนิดไปจนถึงขัน้ ตอนการก�ำจัดอย่าง
แนวทางการบริหารจัดการ
ต่อเนือ่ ง จากผลการด�ำเนินการทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ มีการจัดการวัสดุเหลือทิง้
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการของเสีย โดยด�ำเนิน ด้วยกลยุทธ์ 3Rs โดยการมุง่ เน้นการลดใช้ การใช้ซำ�้ และการน�ำกลับมา
การภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ใช้ใหม่ นอกจากนี้ มีการทบทวนและปรับปรุง การจัดการของเสียหรือ
เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั งิ าน ในการลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน วัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว (Waste Management Procedure) อย่างสม�ำ่ เสมอ
และสิง่ แวดล้อม
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พร้อมทัง้ ปลูกจิตส�ำนึกแก่พนักงานในองค์กร เกีย่ วกับความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและมุง่ มัน่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้คดั เลือกผูป้ ระกอบการที่ได้รบั ใบอนุญาต
ตามกฎหมายของกรมอุตสาหกรรม และให้ความส�ำคัญต่อการ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในการก�ำจัดของเสีย โดยของเสีย
ดังกล่าวจะถูกน�ำมาผ่านกระบวนการน�ำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมัก
ท�ำปุ๋ยอินทรีย์ หรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน และเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการ บริษัทฯ จะได้รบั ปุย๋ กลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กร
และชุมชนข้างเคียง โดยไม่กอ่ ให้เกิดมลภาวะต่อไป

การน�ำทรัพยากรมาใช้ซำ�้ หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่
บริษัทฯ มุง่ มัน่ รณรงค์การน�ำทรัพยากรมาใช้ซำ�้ หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Reuse & Recycle) เพือ่ ลดปริมาณของเสียทีน่ ำ� ไปก�ำจัดด้วยการเผา
หรือฝังกลบ รวมถึงการน�ำทรัพยากรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
อีกทัง้ บริษัทฯ ได้รณรงค์ และส่งเสริมการน�ำทรัพยากรกลับมาใช้อย่าง
คุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางการบริหารจัดการ
• บริษัทฯ จัดท�ำนโยบายการบริหารจัดการอย่างยัง่ ยืน
(Sustainability Policy)
• บริษัทฯ จัดท�ำนโยบายคุณภาพ สิง่ แวดล้อม การอนุรกั ษ์พลังงาน
และอาชีวอนามัยความปลอดภัย (Quality, Environment, Energy ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
and Occupation Health & Safety Policy)
• โครงการลดการใช้นำ�้ โดยการน�ำ้ Condensate กลับมาใช้ใหม่
- จากผลการด�ำเนินงาน ในปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้นำ�้
กระบวนการด�ำเนินงาน
ในกระบวนการผลิต 162,283 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมี
บริษัทฯ ได้รณรงค์และปลูกฝังการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ต่อ
น�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ 55,489 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ
พนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ โดยการจัด “3Rs Campaign
คิดเป็นร้อยละ 61
Communication” ซึง่ เป็นการมุง่ เน้นการลดใช้ การใช้ซำ�้ และการน�ำ - ผลการด�ำเนินงานการน�ำน�้ำ Condensate กลับมาใช้ใหม่
กลับมาใช้ใหม่ ทัง้ นี้ บริษัทฯ   มีกระบวนการบริหารจัดการ การใช้
โดยก�ำหนดเป้าหมายการน�ำกลับมาใช้ > 70%
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า พร้อมกับควบคุมและติดตามผลอย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าทรัพยากรน�ำ้ เป็นหนึง่ ในทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ
เพื่อให้ความมั่นคงและยั่งยืนในการบริหารจัดการน�้ำ โดยบริษัทฯ
ได้จัด “โครงการน�ำน�้ำ Condonsate กลับมาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้นำ�้

เป้าหมาย ผลการ เป้าหมาย
ปี 2559 ดำ�เนิน ปี 2559
งาน
ปี 2559

70

48

70

ผลการ เป้าหมาย ผลการ
ดำ�เนิน ปี 2559 ดำ�เนินงาน
งาน
ปี 2561
ปี 2560

58

70

61
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มิติสังคม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้วยหลักการส�ำคัญด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการด�ำเนิน กระบวนการด�ำเนินงาน
งานที่ต้องถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแผนธุรกิจ • การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีกระบวนการที่
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้วางแผนก�ำลังคนเพือ่ รองรับการด�ำเนิน
ครอบคลุมตัง้ แต่กระบวนการสรรหาพนักงาน การพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจในปัจจุบนั ตลอดจนแผนงานในอนาคตของกลุม่ บริษัทฯ โดย
การรักษาบุคลากร การดูแลพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการ
ลงประกาศโฆษณา เพือ่ เปิดโอกาสรับผูส้ นใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
และการเกษียณอายุการท�ำงาน
โดยเปิดเผย ไม่มกี ารกีดกันทางเพศ ศาสนา เชือ้ ชาติ ภาษา หรือ • บริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถรายงานต่อบุคคล
ความสมบูรณ์ทางกายภาพแต่อย่างใด จัดให้มีค่าตอบแทนที่เป็น
หรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ กรณีถกู ละเมิดสิทธิ หรือพบเห็นการ
ธรรม มีสวัสดิการที่ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว
กระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย/ระเบียบ/จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ
เงินอย่างเหมาะสม แข่งขันได้กบั บริษัทอืน่ เปิดโอกาสความก้าวหน้า
เพือ่ ให้บริษัทฯ เป็นองค์กรทีน่ า่ อยูแ่ ละมีวฒ
ั นธรรมทีด่ งี าม โดย
และเติบโตไปกับบริษัทตามผลงานทีป่ รากฎ อีกทัง้ ยังส่งเสริมและ
สามารถร้องเรียนได้ที่
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• การพัฒนาบุคลากร
Email: chairman.audit.com@energyabsolute.co.th
บริษั ทฯ เชื่อว่าพนักงานที่มีศักยภาพเป็นรากฐานที่ส�ำคัญ
ของความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานได้ในระยะยาว การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านที่
ด้านงานบุคคลในทุกด้านเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาตัวเอง
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การกำ�กั บ ดู แ ล
ของพนักงาน รวมถึงการเสริมสร้างระดับความผูกพันต่อองค์กร
กิจการที่ดี ในปี 2561
ของพนักงงาน เชือ่ ว่าจะมีความสัมพันธ์ตอ่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านและมีความสุขในการท�ำงาน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงาน
ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การกำ�กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มี ”นโยบายในการพัฒนาบุคลากร” ของกลุม่ บริษัท ให้
มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการท�ำงานที่มีความเป็น
มืออาชีพ มีพฤติกรรมในการท�ำงานทีพ่ งึ ประสงค์ รวมทัง้ มีทศั นคติ
ทีด่ ีในการท�ำงาน เป็นพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อองค์กร ต่อสังคม และ
ต่อประเทศชาติ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุง่ มัน่ ดูแลการปฏิบตั อิ ย่าง • แผนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จะมุง่ เน้นประสิทธิภาพ
เป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน ทัง้ ด้านโอกาส ผลตอบแทน
ของการปฏิบตั งิ านในแต่ละต�ำแหน่ง ในปี 2561 ได้พฒ
ั นาให้มี
การแต่งตัง้ โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแล
การประเมินผลงานอย่างเป็นระบบมากยิง่ ขึน้ โดยได้จดั ให้มกี าร
สภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยสูงสุด บริษัทฯ เปิดรับ
ประเมินผลงานจากตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน (Key Performance
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากพนักงาน และ
Indicator หรือ KPI) และการประเมินพฤติกรรมและสมรรถนะ
ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกระดับชัน้ ด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียม
ในการท�ำงาน ในรูปแบบการประเมิน 360 องศา  เพือ่ กระตุน้ ให้
พนักงานสามารถปรับตัวให้ทนั กับการท�ำงานยุคใหม่และส่งเสริม
ท�ำงานเป็นทีมมากยิง่ ขึน้ โดยจัดให้มจี ำ� นวนความถีข่ องรอบในการ
ประเมินผลงานเป็นรายไตรมาส ปีละ 4 ครัง้ และได้นำ� มา
เชือ่ มโยงกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคลตามผลงาน
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เพื่อสร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน
ผ่านการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้องค์กรก้าวหน้าตามวิสยั ทัศน์
และแผนงานของผู้บริหารสามารถรองรับต่อการขยายธุรกิจ
ของกลุม่ บริษัทฯ อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั ได้กระตุน้ ให้เกิด
บรรยากาศของการท�ำงานทีท่ า้ ทายยิง่ ขึน้ โดยจัดให้มโี ปรแกรม
EA Inside EA หรือการสรรหาและพัฒนาคนเก่ง คนดี  (Talents)
ผ่านการน�ำเสนอผลงานที่สร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added)
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงาน รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมเพือ่ รองรับการขยายธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯในอนาคต
ซึง่ ได้มกี ลุม่ ของพนักงานทีส่ ร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น ด้านการ
แก้ไขปัญหาคอขวด และเพิม่ ประสิทธิการผลิตกลีเซอรีน ซึง่ เป็น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ทมี่ อี ตั ราผลก�ำไรสูงได้เป็นผลส�ำเร็จ เป็นต้น
ในขณะเดียวกันก็ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรระดับบริหาร
โดยการจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan หรือ IDP) และวางแผนพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริหาร ส่งเสริม
ความสามารถการบริหารงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
และน�ำทีมงานไปสูเ่ ป้าหมายและความส�ำเร็จสอดคล้องกับทิศทาง
ขององค์กรและก้าวสูก่ ารเป็นบริษทั ระดับสากลในอนาคต รวมไป
ถึงการสร้างผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ให้ทนั ต่อความต้องการและรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจโดยการเตรียมผูบ้ ริหารรุน่ ต่อไป ผ่านโครงการ
ผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ (Executive Program) อันเป็นส่วนหนึง่ ของ
การด�ำเนินโครงการ Succession Planning อีกด้วย
การคุม้ ครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอืน่ ทีร่ บั จ้างท�ำงาน
ให้แก่บริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่กระท�ำการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง
หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างท�ำงานให้แก่บริษั ทฯ ไม่ว่าจะโดยการ
เปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ท�ำงาน
สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือกระท�ำการอืน่ ใด
ที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว
ด้วยเหตุผลทีบ่ คุ คลนัน้
• ให้ขอ้ มูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่วา่ ด้วย
ประการใดๆ แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานก�ำกับดูแล ในกรณีทบี่ คุ คลเหล่านัน้ มีเหตุอนั ควรเชือ่
โดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
• ให้ถอ้ ยค�ำ ยืน่ เอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่วา่
ด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ
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หน่วยงานก�ำกับดูแล เพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณา หรือตรวจสอบ
กรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
หลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
บริษั ทฯ เล็งเห็นการอบรมเป็นวิธีการเพิ่มขีดความสามารถใน
การท�ำงานให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของบริษัท อีกทัง้ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์
ของตนเองสูผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านที่ได้อบรมรุน่ ต่อไป โดยในปี 2561 มีการ
จัดอบรมทีส่ ำ� คัญดังนี้
1) หลักสูตรด้านความเป็นผูน้ ำ� และทักษะในการบริหารงาน
• โครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร (Management Development
Program)   ส�ำหรับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป เริ่มจาก
หลักสูตร Leader as coach จัดโดยบริษัทฯ ร่วมกับ
สถาบันฝึกทักษะการโค้ช ไทยแลนด์ โค้ชชิง่ อคาเดมี่
(Jimi the Coach)
• หลักสูตร The Supervisory Skill ส�ำหรับผูจ้ ดั การแผนก
จัดโดยบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จ�ำกัด
โดย ดร.อาภรณ์ ภูว่ ทิ ยพันธุ์
• หลักสูตร Work like a Pro ส�ำหรับพนักงานทัว่ ไป จัดโดย
วิทยากรภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ฯ
• หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง /
การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
จัดโดย บริษัทฯ โดยได้เชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒริ ว่ ม
ให้ความรูด้ า้ นการบริหารความเสีย่ ง
2) หลักสูตรด้านสิง่ แวดล้อม
• อบรมให้ความรูโ้ ครงการธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม จัดโดย
ส�ำนักงานอุตสาหกรรมพืน้ ทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี
• หลักสูตร “New Health and Safety Standard ISO
45001:2018”
• หลักสูตร “ผูจ้ ดั การสิง่ แวดล้อม”
3) หลักสูตรด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน
• หลักสูตร “การตรวจจัดวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน” จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• หลักสูตร “พลังงานแสงอาทิตย์” จัดโดย กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน และอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

• หลักสูตร “การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
(ภาคปฏิบตั )ิ ” จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ
อนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
4) หลักสูตรด้านระบบการบริหารงานการจัดการ
ทีบ่ ริษัทฯ น�ำมาประยุกต์ใช้
• หลักสูตร “เพิ่มโอกาสให้เหนือคู่แข่งอย่างง่ายๆ ด้วย
ต้นทุนมนุษย์ กับ ISO 45001:2018 ระบบอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (OHSMS)”
• หลักสูตร “โครงการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงจากน�ำ้ มัน
ปาล์มผ่านกระบวนการร่วมของทรานส์เอสเทอริฟเิ คชัน่ และ
ไฮโดรจิเนชัน่ บางส่วน”
• หลักสูตร “การจัดท�ำบัญชี และบันทึกบัญชีตน้ ทุนอย่าง
ถูกต้องส�ำหรับนักบัญชี”
• หลักสูตร “รูท้ นั เข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ส�ำคัญและเข้าใจรายงานของผูส้ อบบัญชี”
• หลักสูตร “The Supervisor ผูจ้ ดั การกับศิลปะการพัฒนา
คนเชิงรุก”
ปี 2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานและบุคลากรในทุกระดับชั้นจ�ำนวน 240 คน
โดยผลการด�ำเนินงานในปี 2561 มีจ�ำนวนพนักงานที่
เข้ารับการอบรม 268 คน ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ เชือ่ ว่า การบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอืน่ ในการระงับ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นความรับผิดชอบขัน้ พืน้ ฐาน และ
เหตุฉกุ เฉิน หรืออุบตั เิ หตุอนั เกิดจากการปฏิบตั งิ าน ด้วยความ
เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ และ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมัดระวัง
บุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุง่ มัน่ ส่งเสริมให้ทกุ หน่วยงาน • ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรือ่ งความ
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และน�ำมาตรฐานการจัดการทีเ่ กีย่ วกับ
เพือ่ มุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นเลิศ
ความปลอดภัยทีด่ มี าใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
• จัดให้มเี ครือ่ งมือ อุปกรณ์ ในการป้องกัน บรรเทา และควบคุม
แนวทางบริหารจัดการ
ความเสีย่ งของการเกิดอุบตั เิ หตุ และผลกระทบต่อสุขภาพทีอ่ าจ
บริษัทโดยยึดหลักการปฏิบัติตาม “นโยบายด้านความปลอดภัย
เกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน การขนส่ง การบริการ ตลอดจนมี
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน” ดังนี้
แนวทางในการควบคุมสถานการณ์ฉกุ เฉินเพือ่ ลดความสูญเสีย
• ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนือ่ งจาก • มีระเบียบปฏิบตั ิ แผนการด�ำเนินการ และการฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่
การปฏิบตั งิ าน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของบุคลากรและ
พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและได้
ผูร้ บั เหมาทุกคน รวมทัง้ จ�ำกัดและควบคุมความเสีย่ งในการ
รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอในเรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงาน เพือ่
ปฏิบตั งิ านที่ไม่ปลอดภัย
ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการท�ำงาน หรือโรคภัยต่างๆ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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• จัดให้มกี ารด�ำเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้างและผูท้ ี่
เกีย่ วข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัย
ถูกสุขอนามัย
• จัดให้มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลให้กบั ลูกจ้างทีส่ อดคล้อง
ตามความเสีย่ งอย่างเพียงพอพร้อมใช้งาน จัดให้มกี ารฝึกอบรม
การซักซ้อม และควบคุมให้เกิดการใช้งานอย่างถูกต้อง
• ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้มกี าร
ตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ พร้อมทัง้ จัดท�ำแผนการซักซ้อมเป็น
ประจ�ำทุกปี

2560

การเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการท�ำงาน

2561

4
1

คน

คน

ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และ
ทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ โดยด�ำเนินการตามมาตรการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม เพือ่ ป้องกันการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุ ป้องกันการบาดเจ็บ
และการเจ็ บ ป่ ว ยอั น เนื่ อ งมาจากการท� ำ งาน ซึ่ ง ในปี 2560
และปี 2561 พนักงานกลุ่มบริษัทฯ ประสบภัยอันตรายจากการ
เกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน เจ็บป่วยจากการท�ำงาน และการลาป่วย
ดังนี้

การเจ็บป่วย
จากการท�ำงาน
(หยุดงาน
เกิน 3 วัน)

3
2

คน

คน

ลาป่วย

350
246

คน

คน

การสร้างความเชื่อมั่นจากชุมชน
บริษัทฯ มุง่ มัน่ การสร้างความเชือ่ มัน่ จากชุมชน และสร้างคุณค่า
อย่างยัง่ ยืนให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกกลุม่ บริษัทฯ จึงก�ำหนด กระบวนการด�ำเนินงาน/โครงการ
แนวทางปฏิบตั กิ ารด�ำเนินธุรกิจอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ควบคูก่ บั การ • โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ มีการน�ำนโยบายความ
สร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างสมดุล ทัง้ นี้ ยังครอบคลุมถึง
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  มาใช้ปฏิบตั แิ บบเต็มรูปแบบ โดยที่
การส่งเสริมโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงการให้ความรูต้ อ่ ชุมชน/สังคม ทีส่ มบูรณ์แบบ
โดยมีแนวทางและกระบวนการปฏิบัติของบริษั ทฯ อย่างเป็นรูป
อาทิ
ธรรม
- บริษัทฯ มีการเผยแพร่ความรูต้ อ่ ชุมชน/สังคม เกีย่ วกับ
ประโยชน์ และความส�ำคัญของการผลิตและใช้พลังงาน
แนวทางการบริหารจัดการ
หมุ น เวี ย นเพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า  โดยจั ด กิ จ กรรม
บริษัทฯ มีแนวทางการก�ำกับดูแลและด�ำเนินงานเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น
เปิดโอกาสให้นกั เรียน นักศึกษา ผูน้ ำ� ชุมชน และประชาชน
องค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม โดยได้จัดท�ำแผนงานและ
ทีส่ นใจ นักวิเคราะห์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
นโยบายการสร้างคุณค่าให้สงั คม ดังนี้
สือ่ มวลชนทุกแขนง ได้เข้าเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าของบริษัท ทัง้
• บริษัทฯ จัดท�ำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดพิษณุโลก
• บริษัทฯ มุง่ มัน่ การเผยแพร่ความรูส้ ชู่ มุ ชน
ตลอดจนการร่วมแสดงข้อมูลในนิทรรศการต่างๆ เพือ่ เปิด
• การด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise)
โอกาสให้ผเู้ ข้าเยีย่ มชมได้ศกึ ษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก
• การสร้างอาชีพให้ชมุ ชนและสังคม
พลังงานแสงอาทิตย์และสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และเห็น
ภาพจริงในเชิงปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ยังเผยแพร่ความรู้
ด้านการเกษตรอินทรียใ์ ห้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน และ
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-

ชาวบ้านทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า
บริษัทฯ มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กบั ชุมชน โดยการที่
บริษัทฯ ได้มกี ารจ้างงานบุคคลในท้องถิน่ เพือ่ ดูแลรักษา
โรงไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ ง และบริษัทฯ ได้รว่ มสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนโดยการซือ้ ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ รวมไปถึง
ช่วยเหลือพัฒนาแปรรูป ตลอดจนพัฒนารูปแบบบรรจุภณั ฑ์
ส�ำหรับสินค้าเกษตรของบริษัทฯ และชุมชนเพือ่ เพิม่ มูลค่า
สินค้าให้เป็นทีน่ า่ สนใจมากยิง่ ขึน้

• การสร้างทางเลือกอาชีพให้แก่ชมุ ชนตามแนวคิดกิจการเพือ่ สังคม
(Social Enterprise) เพือ่ ความยัง่ ยืน ทางบริษัทฯ มีเจตนารมณ์
เพือ่ สร้างความเจริญร่วมกับชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นแนวทาง
การสร้างอาชีพทีเ่ พิม่ รายได้ และปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของชุมชนที่
ชุมชนสามารถพึง่ พาตัวเองได้อย่างยัง่ ยืน บนพืน้ ฐานการพัฒนาที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นร่วมทุกฝ่ายและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมซึง่
เป็นคุณค่าหลักในธุรกิจของบริษทั ฯ ในปี 2561ทีผ่ า่ นมา โครงการ

ตามแนวทางกิจการเพือ่ สังคมในพืน้ ทีโ่ รงไฟฟ้าของบริษทั ฯ มีดงั นี้
- โครงการทดลองปลูกพืชแนวทางเกษตรอินทรียแ์ บบผสม
ผสาน : เกษตรอินทรียท์ ยี่ งั่ ยืน
- การสร้างทางเลือกอาชีพทีย่ งั่ ยืนให้เกษตรกร/ชุมชนรอบ
พืน้ ทีโ่ รงไฟฟ้า
- การปรับปรุงดินแบบลดต้นทุนโดยน�ำวัสดุท่ี ไม่มีมูลค่า
มาเพิม่ คุณค่า
- การเชือ่ มโยงตลาดและการบริหารจัดการแบบรวมกลุม่
วิสาหกิจ
- การพัฒนา/แปรรูปผลิตภัณฑ์
ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
จากต้นแบบความส�ำเร็จของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าควบคู่
ไปกับการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีสว่ นร่วม ท�ำให้โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการเติบโต
ไปพร้อมๆ กับความเจริญและการพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ น
ในท้องถิน่ ซึง่ จะน�ำรูปแบบดังกล่าวไปใช้กบั โรงไฟฟ้าทุกๆ โครงการ
ของบริษัทฯ เพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป

แนวทางและกระบวนการสำ�หรับกิจกรรมเพือ่ สังคม (SE) และการสร้างคุณค่าร่วม (CSV)

ให้ความรูด้ า้ นเกษตรอินทรีย์
และสนับสนุนโดย EA

35 10
ไร่

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ภายใต้แบรนด์ Ease Organic

8.6

ตลาดทีเ่ ข้าถึง
เพื่อสุขภาพผู้บริโภค

WH &
ร้านอาหาร

ผัก และ ข้าวออร์แกนิค
ครัว
เรือน

ตัน

น�้ำอ้อยใบเตยออร์แกนิค

4,213 ขวด

จ�ำนวนกว่า

23,356
การบริโภค
Retail

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนไปกับสิง่ แวดล้อม โดยการน�ำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) มาเชือ่ มโยงให้
และสังคม ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจของบริษัทฯ เข้ากับแนวทางปฏิบตั ขิ องบริษัทฯ
ให้แข็งแกร่งเท่านัน้ แต่ยงั มุง่ มัน่ สร้างประโยชน์และพัฒนาชุมชน
ควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ก�ำหนดการด�ำเนินกิจกรรม • การด�ำเนินการของบริษัทฯ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย และตระหนักถึง
ชุมชนรอบถิน่ ทีต่ งั้ ของโรงงาน ดังนี้
เพื่อสังคมภายใต้นโยบายและหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความ
- จัดท�ำการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนตามที่ทางการ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียเกีย่ วข้องกับธุรกิจ ตลอดจนการสร้างสรร
ก�ำหนดก่อนการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า  อีกทัง้ มีการติดตาม
ประโยชน์และพัฒนาชุมชน และเพือ่ ให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของ
ได้นำ� แนวปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมมาใช้
ชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง และใกล้ชดิ โดยจัดให้มที มี งานชุมชน
เป็นส่วนหนึง่ ในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-inสัมพันธ์ประจ�ำโรงงานแต่ละแห่ง เพือ่ เป็นผูต้ ดิ ตาม และ
Process) ได้กำ� หนดนโยบาย ได้แก่ “นโยบายความรับผิดชอบต่อ
ประสานงาน และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ โดยตรง
สังคม” (CSR)
- จั ดให้ มี ที ม งานที่ ท� ำ หน้ า ที่ ติ ด ตามและดู แ ลคุ ณ ภาพ
แนวทางการบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยประจ�ำโรงงาน เพือ่ ท�ำหน้าที่
• บริษัทฯ จัดท�ำ “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม” (CSR)
ในการดูแลด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
- ให้ความรูแ้ ละจัดการอบรมแก่พนักงาน ชุมชน นักเรียน และ
สังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการจัดการกระบวนการ
ผูส้ นใจทัว่ ไป เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในการด�ำเนิน
ทางธุรกิจ โดยมีหลักการ จ�ำนวน 7 ข้อ ดังนี้
ธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง
หลักการข้อที่ 1 : การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดงบประมาณในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมของ
หลักการข้อที่ 2 : การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ชุมชน ทัง้ ด้านการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่
หลักการข้อที่ 3 : สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
ด้านสุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม
หลักการข้อที่ 4 : ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- จัดท�ำแหล่งกักเก็บน�ำ้ ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หลักการข้อที่ 5 : สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
แสงอาทิตย์ และแบ่งปันให้ชมุ ชนโดยรอบสามารถใช้เป็น
หลักการข้อที่ 6 : การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
แหล่งน�ำ้ ส�ำรองในยามขาดแคลนได้
หลักการข้อที่ 7 : การพัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนิน  
- สนับสนุนการว่าจ้างพนักงานประจ�ำ และพนักงานชัว่ คราว
ความรับผิดชอบต่อสังคม
จากสมาชิกในชุมชนตามศักยภาพ ความสามารถ และความ
• บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ถนัด เพือ่ ให้เกิดการจ้างงาน และการพัฒนาความรูค้ วาม
(CSR-in-Process)
สามารถ ทัง้ ในระยะการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึง่ มีการจ้างงาน
• บริษั ทฯ จัดท�ำคู่มือบริษั ทฯ โดยค�ำนึงถึงหน้าที่และความ
นับพันอัตราและระยะหลังจากการก่อสร้างเสร็จและท�ำการ
รับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นส่วนหนึง่ ในการบริหารจัดการธุรกิจ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าแล้วเพือ่ ดูแลโรงไฟฟ้า การท�ำนุบำ� รุงทรัพย์สนิ
อย่างยัง่ ยืน
โรงไฟฟ้า การรักษาความปลอดภัย การดูแลภูมทิ ศั น์ และอืน่ ๆ
ซึง่ มีการจ้างงานอีกหลายอัตรา ส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจ
กระบวนการด�ำเนินงาน
โรงไฟฟ้าของบริษทั ฯเกิดการจ้างงานโดยรอบเป็นจ�ำนวนมาก
บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น โครงการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และ
- ด� ำ เนิ น โครงการเกษตรอิ น ทรี ย ์ แ บบผสมผสาน
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยให้ความส�ำคัญต่อการยกระดับ
โดยเริม่ ต้นทีโ่ รงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นครสวรรค์
การศึกษา  ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชนโดยรอบ
เป็นแห่งแรกต่อมาได้ขยายไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงาน
และการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมสุขอนามัยและความ
แสงอาทิตย์ทจี่ งั หวัดล�ำปางและ พิษณุโลก เพือ่ ทดลอง
ปลอดภัยต่อชุมชน ทัง้ นี้ บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
ทางเลื อ กอาชี พ เกษตรกรรมที่ ยั่ ง ยื น และเป็ น มิ ต ร
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ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และเปิ ดโอกาสให้ชุมชน นักเรียน
จากโรงเรียนทีอ่ ยูโ่ ดยรอบโรงไฟฟ้า และผูส้ นใจ เข้าเรียนรู้
ในพืน้ ทีโ่ ครงการสาธิต ซึง่ ประกอบไปด้วย การปลูกข้าว
หอมอุบล ข้าวโพด อ้อย การปลูกพืชผักสวนครัว และ
ต้นไม้ต่าง ๆ การปรับปรุงคุณภาพดิน การเลี้ยงสัตว์
และประมง เป็นต้น ตลอดจนไปเผยแพร่อบรมความรู้
ให้แก่โรงเรียนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์
และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป การพัฒนา
ท�ำตลาดและเชื่อมโยงถึงผู้บริโภคโดยตรง
• บริษัทฯ ได้ตกลงเข้าร่วมโครงการ “ธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม” กับกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยเป็นการมุ่งมั่นที่จะน�ำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มา
ปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ชุมชนและสังคมท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ ง
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่ในโรงงาน รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การจัดให้มกี ารฝึกอบรมเรือ่ ง ความ
ปลอดภัยเป็นสิง่ ทีบ่ ริษัทฯ ก�ำหนดให้จดั เป็นประจ�ำทุกปี และ
ให้รายงานผลการด�ำเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารอบรมหลักสูตรต่างๆ และจัดหาเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน
โรงงาน (จังหวัดปราจีนบุร)ี   ส�ำหรับ 2561 บริษัทฯ ได้จดั ให้
มีการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรทางด้านความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน ดังต่อไปนี้  
- หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ส�ำหรับลูกจ้างทัว่ ไปและลูกจ้างเข้าท�ำงานใหม่
ลูกจ้างเปลีย่ นสถานทีท่ ำ� งาน หรือเปลีย่ นแปลงเครือ่ งจักร
หรืออุปกรณ์ซงึ่ มีปจั จัยเสีย่ งแตกต่างไปจากเดิม และส�ำหรับ
ลูกจ้างในระดับหัวหน้างาน”
- หลั ก สู ต ร “เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ระดั บ บริ ห าร
(จป. บริหาร) ระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน)
- หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�ำงาน
(คปอ.)”

-

หลักสูตร “ผูบ้ งั คับปัน้ จัน่ ผูใ้ ห้สญั ญาณแก่ผบู้ งั คับ
ปัน้ จัน่ ผูย้ ดึ เกาะวัสดุของปัน้ จัน่ และผูค้ วบคุมการ
ใช้ปน้ั จัน่ ชนิดต่างๆ”
- หลักสูตร “วิธกี ารใช้และบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ปอ้ งกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) ส�ำหรับลูกจ้าง”
- การฝึกซ้อมการควบคุมและการระงับเหตุฉกุ เฉิน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย, เกี่ยวกับหม้อไอน�้ำ
และการฝึกซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ
ประจ�ำปี
• นอกเหนือจากที่ก�ำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่ง
รายงานการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริหาร
แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังได้กำ� หนดการตรวจสอบ
โรงงาน และโครงการต่างๆ ของกลุม่ บริษัท ไว้ใน
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี ซึง่ วัตถุประสงค์ในการ
การเข้าตรวจสอบ เยีย่ มชมโรงงาน และโครงการ
ต่างๆ ของบริษัท เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงาน
ต่างๆ ของบริษทั ฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก�ำหนด
ของระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทาง
วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัทฯ
ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
จากผลด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ทในเครื อ
ยึดมัน่ นโยบายทีต่ อ้ งด�ำเนินการด้วยความใส่ใจ และจริงจัง
ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
คูค่ า 
้ เจ้าหนี้ ชุมชนรอบถิน่ ทีต่ งั้ ของโรงงาน พนักงาน คู่
แข่ง หน่วยงานก�ำกับดูแลและภาครัฐ ซึง่ บุคคล หรือองค์กร
ดังกล่าวข้างต้นล้วนแล้วแต่มคี วามส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ทัง้ สิน้ โดยสามารถสร้างผลกระทบ และ/หรือ
ได้รบั ผลกระทบ ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบได้
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พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
- โครงการอบรมให้ ค วามรู ้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ บริ ษั ท ฯ
ส่งเสริมการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับแผง Solar Cell โดยให้ความรู้
ถึงผลประโยชน์ของแผง Solar Cell และกระบวนการบริหารจัดการ
กับแผง Solar Cell อย่างเป็นระบบ และบริษัทฯ ได้บริจาคแผง
Solar Cell ต่อมหาวิทยาลัย เพือ่ เป็นการรณรงค์การใช้พลังงานอย่าง
คุม้ ค่า และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- โครงการมอบทุนการศึกษา  ให้กบั โรงเรียนโดยรอบโครงการหนุมาน บริษัทฯ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่
นักเรียนในชุมชนบริเวณโดยรอบ เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนในชนบทได้รบั การศึกษาทีด่ ี และสามารถน�ำความรู้
กลับมาพัฒนาชุมชน โดยการมอบทุนการศึกษา ดังกล่าว บริษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนายกระดับการเรียนการสอน
และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
- โครงการสนับสนุนครูอตั ราจ้างทีโ่ รงเรียนบ้านหนองพังพวย อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ บริษัทฯ ได้ดำ� เนินการ
มอบเงินสนับสนุนการจัดจ้างครูผสู้ อนและบุคลากรเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
และพัฒนาวิชาการของโรงเรียนบ้านหนองพังพวย ด้วยการสนับสนุนเงิน เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
การยกระดับคุณภาพชีวติ
- โครงการทดลองปลูกข้าวหอมมะลิ สถานทีบ่ า้ นวังอุดม หมู่ 12 ต�ำบลท่ากูบ
อ�ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ บริษัทฯ มุง่ ส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ตี อ่ ชุมชน เพือ่
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้วยการจัดตัง้ โครงการทดลองปลูกข้าวหอมมะลิ โดย
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญต่อความเป็นอยูข่ องชุมชนในระยะยาว ทัง้ นี้ ยังส่งเสริม
อาชีพให้ชาวบ้าน สามารถปลูกข้าวและน�ำไปขายสูท่ อ้ งตลาดได้ตอ่ ไป
- โครงการปลูกป่า ณ ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการปลูกป่า โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมกันท�ำกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ และเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายของชุมชนในพืน้ ที่ เพือ่ อนุรกั ษ์ปา่ ให้อยูค่ กู่ บั ชุมชน
- โรงงานผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซล บริษทั ฯ เริม่ ก้าวเข้าสูธ่ รุ กิจพลังงานด้วยการ
พัฒนาเทคโนโลยีขนึ้ เอง เพือ่ ท�ำการผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซลโดยสกัดจาก
น�ำ้ มันปาล์มดิบ ซึง่ เป็นวัตถุดบิ จากธรรมชาติ น�ำ้ มันไบโอดีเซลทีผ่ ลิตได้
น�ำไปจ�ำหน่ายให้กบั ลูกค้าทีเ่ ป็นโรงกลัน่ น�ำ้ มันขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้
ผสมกับน�ำ้ มันดีเซลเพือ่ ลดการใช้นำ�้ มันทีต่ อ้ งน�ำเข้าจากต่างประเทศ และ
เป็นการเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จึงถือเป็นจุด
เริม่ ต้นของการก้าวเข้าสูก่ ารด�ำเนินธุรกิจทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อม
เป็นหลัก โดยในปี ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ยังคงได้รบั การรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม ดังนี้
- มาตรฐานการผลิตน�ำ้ มันปาล์มอย่างยัง่ ยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO)
- ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (Quality Management Systems)
- มาตรฐาน Kosher
- มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Management System) ISO 14001 : 2015
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS
18001 : 2007 จาก URS Thailand (United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.)
- การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System) ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green System (Gl3)
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รางวัลแห่งความสำ�เร็จ
พัฒนาการแห่งความส�ำเร็จ
นายสมโภชน์ อาหุนยั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ของบริษัทฯ ได้รบั รางวัล “Entrepreneur of
The Year Award” (Mining & Energy Industry)
ในงาน Asia Pacific Entrepreneurship
Awards 2018, Thailand รางวัลนี้จัดโดย
Enterprise Asia

ได้รบั รางวัลจาก Global Banking and
Finance, London ดังนี้
• Best Energy Solutions Provider
Thailand 2018
• Best Green Project (Energy)
Thailand 2018

ได้รับรางวัลจาก “International
Finance Magazine” Singapore ดังนี้
• Most Social Responsible
Energy Company, Thailand
2018
• Most Innovative Renewable
Energy Company, Thailand
2018

จากผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2561
(Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies 2017)
ซึ่งด�ำเนินการโดยสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้รบั การ
ประเมินคะแนนทางด้าน CG ระดับ
ดีเลิศ (5 ดาว) เป็นปีแรก โดยระดับ
คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 2 ปีก่อนที่ ได้
ระดับดีมาก (4 ดาว) มาสองปีตอ่
เนือ่ งกัน

บริษั ทฯ และนายสมโภชน์ อาหุนัย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษัทฯ ได้
รับรางวัลจาก International Business
Magazine, UAE ดังนี้
• Best Renewable Energy
Company Thailand 2018
• Energy Company CEO of the
Year Thailand 2018
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ได้รับรางวัล “Thailand Corporate
Excellence Awards 2018” ด้านการ
บริ ห ารจั ด การโดยรวม (Corporate
Management Excellence) จัดโดย
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วม
กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รบั รางวัล “Thailand Sustainability
Investment (THSI)” จากโครงการ
SET Sustainability Awards 2018 และ
ได้รับคัดเลือกเป็น หุ้นยั่งยืน จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในส่วนของ
โครงการหนุมาน ที่จังหวัดชัยภูมิ
รวมทัง้ 5 โครงการ ผ่านการประเมิน
และได้รบั การขึน้ ทะเบียนโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission
Reduction: T-VER) จึงได้รับโล่
ประกาศเกียรติคณ
ุ ภายใต้โครงการ
T-VER ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจ
ลดโลกร้อน” ประจ�ำปี 2561 จัดโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) อบก.
ได้รับรางวัล “CSR-DIW” จาก
โครงการส่ ง เสริ ม ให้ โ รงงาน
อุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและอยูร่ ว่ มกันกับชุมชนอย่าง
ยัง่ ยืน จัดโดยกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม

ได้รบั รางวัล “Social Empowerment
Award” ในงาน AREA Asia Responsible
Enterprise Awards จาก Enterprise Asia
ได้รบั รางวัล “Thailand Top Company Awards 2018” ประเภท
อุตสาหกรรมพลังงาน จากการมีผลการด�ำเนินงานยอดเยีย่ ม
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน และมีความโดดเด่นในการ
ด�ำเนินงานด้านต่างๆ รางวัลนีจ้ ดั โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ร่วมกับนิตยสาร Business Plus

48

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561

ได้รบั รางวัล “Thailand’s Top Corporate
Brand” จากโครงการ Thailand
Corporate Excellence Awards 2018 จัด
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รการเป็ น สถานประกอบการ
อุ ต สาหกรรมที่ ด� ำ เนิ น งานตามหลั ก เกณฑ์
ธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในส่วนของโรงงานไบ
โอดี เ ซล และโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

แบบสำ�รวจความคิดเห็น
ของผูอ้ า่ นรายงานความยัง่ ยืน
ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ จะน�ำไปใช้เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงการจัดท�ำรายงานในปีถดั ไป
บริษัท พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ทีน่ ี้
1. ระบุวา่ ท่านจัดอยูใ่ นกลุม่ ใด
ผู้ถือหุ้น / ผู้ลงทุน
เจ้าหนี้
หน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

ลูกค้า
สื่อมวลชน
ชุมชน

คู่ค้า
นักวิชาการ/นักวิจัย
ประชาชนทั่วไป

พนักงาน
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ .........................
. .........................

2. ระบุวา่ ท่านได้รบั รายงานความยัง่ ยืนผ่านช่องทางใด
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
พนักงานของบริษัท

เว็บไซต์ของบริษัท
ติดต่อขอจากบริษัท
อื่นๆ ……………………………………………………………………………

3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายงาน
•
•
•
•

มีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย
ออกแบบได้ความสวยงาม ภาพประกอบเหมาะสม
ความเหมาะสมในการจัดล�ำดับน�ำเสนอเนื้อหา
ความพึงพอใจโดยรวม

มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

4. กรุณาเลือกประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีม่ คี วามส�ำคัญต่อท่านสูงสุด 3 ประเด็นแรก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารจัดการความเสี่ยง
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

มลพิษ ของเสีย และการจัดการทรัพยากรน�้ำ
การใช้ไฟฟ้า/พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม (ถ้ามี)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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บร�ษัท พลังงานบร�ส�ทธ�์ จํากัด (มหาชน)
ชั�น 16 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9 โทรสาร 0-2554-9243

www.energyabsolute.co.th

