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ในปี 2562 เป็นปีแห่งความส�ำเร็จทั้งในด้านผลประกอบการของ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท รวมถึง
การมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิต
ไฟฟ้า กล่าวคือ กลุ่มบริษัทสามารถท�ำสถิติในการสร้างรายได้รวม
สูงสุดถึง 14,954.54 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิสูงสุดถึง 6,026.62
ล้านบาท โดยสาเหตุที่ส�ำคัญมาจากผลส�ำเร็จในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม “โครงการหนุมาน” ที่จังหวัดชัยภูมิ ขนาดก�ำลัง
การผลิต 260 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถเริ่มผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึงต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ส่งผล
ให้จ�ำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในปี 2562 จากโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนทั้งจากแสงอาทิตย์และลมมีจ�ำนวนรวมถึง 1,389.02
ล้านกิโลวัตต์ชวั่ โมง เพิม่ ขึน้ 497.95 ล้านกิโลวัตต์ชวั่ โมง จากปีกอ่ น
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.88 นับเป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าในปี 2562 ได้ถึง
กว่า 700,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

นอกจากนี้ ยังได้น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อสร้าง
การเติบโตรอบใหม่ภายใต้แนวนโยบายที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาเป็นตัวน�ำ ได้แก่ การขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมกักเก็บ
พลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน ลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกชนิด และขยายจุดให้บริการอัดประจุ
ไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ตลอดจนการเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์
เพื่อทดลองตลาดของ PCM และ Green Diesel ที่เป็นนวัตกรรม
จากน�ำ้ มันปาล์มทีช่ ว่ ยอนุรกั ษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
รักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มรายได้แก่
เกษตรกรชาวสวนปาล์มอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นการ
ด�ำเนินการตามแผนงานต่อเนื่องจากที่ได้ริเริ่มเตรียมการไว้ตั้งแต่ปี
ก่อน และคาดว่าจะทยอยเริ่มสร้างรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจเชิง
พาณิชย์อย่างมีนัยส�ำคัญในปี 2563 เป็นต้นไป ตลอดจนเป็นการ
ยืนยันถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจใน
กรอบของพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

แผนงานในการสร้างการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจนี้ เกิดขึ้นควบคู่
ไปกับการด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
(Sustainability Policy) ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิดสมดุล
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการพัฒนามาเป็น
ล�ำดับตามทีบ่ ริษทั ได้ประกาศจุดยืนไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ผลักดัน
โครงการระยะยาวเพื่อดูแล ป้องกัน และบ�ำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนร่ ว มกั น พั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมในแหล่ ง ที่ ตั้ ง สถาน
ประกอบการของบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ซึ่งกระจาย
อยู ่ ใ นพื้ นที่ 7 จังหวัด ซึ่งการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในปี 2562
ประกอบด้วยการร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
และกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยราชการอืน่ รวมถึงภาคธุรกิจทีเ่ ข้าร่วม พร้อมทัง้ ประชาชน
ในท้องถิ่นร่วมรณรงค์ต่อต้านและแก้ปัญหาการเผาป่า และเผา
เศษซากของพืชผลการเกษตร ด้วยการร่วมท�ำโครงการป่าเปียกที่
จังหวัดล�ำปางเพื่อเพิ่มต้นไม้ สร้างความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
พร้อมกับร่วมกันต่อต้าน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาป่าที่
เกิดขึ้นหลายครั้งในแต่ละปี นอกจากนี้ยังได้ด�ำเนินการปลูกต้นไม้
พั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ร่ว มโครงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ที่
จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์การงดเผาอ้อยที่จังหวัดนครสวรรค์ น�ำแผง
โซลาร์ของบริษทั มาใช้สง่ เสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จากพลังงานสะอาด
โดยน�ำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพือ่ การเกษตร และใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ของทุกชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทมีฐานะทางการเงินและกระแสเงินสด
จากการด�ำเนินงานที่มั่นคงและมีผลประกอบการที่เติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ งและโดดเด่นนัน้ ส่งผลให้บริษทั ได้รบั การเลือ่ นอันดับเครดิต
องค์กรจาก A- เป็น A ซึ่งส่งผลให้บริษัทประสบผลส�ำเร็จอย่างสูง
ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond)
มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท เพื่อน�ำไปใช้ในการช�ำระค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมานขนาด 260
เมกะวัตต์ ซึ่งการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank หรือ ADB) ได้เข้าลงทุนโดยซื้อหุ้นกู้
อายุ 10 ปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท ในการนี้ ADB ได้ก�ำหนดให้
บริษัทต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก DNV GL Business
Assurance Australia Pty Ltd. ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบ
ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและสังคมเพือ่ ความยัง่ ยืนในระดับสากล
ตาม Climate Bond Standard Version (CBS) 2.1 ซึง่ ก�ำหนดโดย
Associated Wind Power Technical Criteria และผ่าน ASEAN
Green Bond Standards (ASEAN GBS) 2018 โดยได้ออกหนังสือ
รับรองว่า หุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่บริษัทออกนี้น�ำไปใช้ลงทุนใน
โครงการที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมตาม
มาตรฐานสากล โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตาม International Capital
Markets Associated Green Bond Principles 2018 ส่งผลให้
สามารถเสนอขายหุน้ กูไ้ ด้ดว้ ยต้นทุนทางการเงินทีต่ ำ�่ อีกทัง้ ยังท�ำให้
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนีไ้ ด้รบั รางวัล Wind Power Project
of the Year จาก Asian Power อีกด้วย

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในส่วนส�ำคัญอื่นๆ เพื่อรองรับการ
เติบโตในระยะยาว ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม
ควบคู่ไปกับการศึกษา วิจัย และพัฒนา รวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับบุคลากรในสายธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
การด�ำเนินตามแผน Succession Planning เพือ่ เตรียมความพร้อม
ส� ำ หรั บ ต� ำ แหน่ ง ผู้บ ริห าร การสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามาร่วม
ด�ำเนินงาน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ การบริหาร
ความเสี่ ย งที่ จั ด ให้มีระบบงานส�ำคัญรองรับ การจัด โครงสร้าง
ทางการเงินและโครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงการแสวงหาโอกาส
การลงทุนใหม่ๆ ในด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ
การพัฒนาชุมชนทั้งด้านการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม EA อีกทั้งได้พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี
ของชุมชนโดยรอบ ผ่านโครงการต่างๆ ของฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
เป็นต้น

ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ร่วมมือกัน
และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ด้ ว ยดี ม าโดยตลอด
จนก่อให้เกิดความส�ำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ การประกอบธุรกิจของ
บริษัทก�ำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการเติบโตรอบใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนากิจการให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อที่จะสร้างการเติบโต
ให้แก่บริษัทตามเป้าหมายระยะยาว บริษัทจะยังคงด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเจริญเติบโตและความยั่งยืนให้แก่
บริษัทเพื่อรักษาความเป็นผู้น�ำในธุรกิจพลังงานทางเลือกอย่างเต็ม
ภาคภูมิและมั่นคงสืบเนื่องไป

สิ่งที่ยืนยันความส�ำเร็จจากการด�ำเนินงานของบริษัทที่ส�ำคัญในปี
2562 ประกอบด้วย การได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน และยัง
ได้รับการประเมินและการจัดอันดับจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยซึ่งร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่า บริษัทมีการด�ำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ
(Excellent CG Score = 5 ดาว) เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน และได้รับ
การยอมรั บ และยกย่ อ งจากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น
Thailand’s Top Corporate Brand เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องอีกเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายสมโภชน์ อาหุนัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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CSI

(Corporate Social Innovation)

“นวัตกรรมสังคมองค์กร”

เป็นแนวคิดในการพัฒนาสังคมขององค์กร ทีไ่ ด้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ
ซึ่งบริษัทฯ น�ำมาใช้เป็นหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตในรอบใหม่
ด้วยหลักการแบ่งปันองค์ความรู้ ปัจจัยความส�ำเร็จ ปรัชญาความคิด และร่วมลงมือปฏิบัติทภ
ี่ าคธุรกิจมีให้แก่ชุมชน
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาชุมชน โดยการเข้าถึงปัญหาของชุมชน ให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพได้ด้วยตนเอง
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่ค�ำนึงถึงผลตอบแทนทางด้านธุรกิจ หรือการคืนก�ำไรให้กับองค์กร

ซึ่งบริษัทฯ เชือ่ ว่าผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการท�ำ CSI นั้น เป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างยัง่ ยืนกว่าแบบอืน
่ ๆ
ได้ผลลัพธ์ที่ดีกับคนส่วนมาก เพราะมีกระบวนการวิเคราะห์ถึงปัญหา และให้ความรู้ในเชิงการสอนเพื่อให้ท�ำธุรกิจ
เป็นการร่วมมือกันแก้ปัญหาจากหลายภาคส่วน และบทบาทขององค์กรในการช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบต่างๆ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่จ�ำกัดประเภทธุรกิจ

#CORPORATE SOCI AL INNOVATION

เกีย
่ วกับบริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท
ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 ในชื่อเดิมคือ บจก. ซันเทคปาล์มออยล์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท ต่อมาในปี 2551 ได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วทั้ง
สิ้น 373 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 3,730 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในปี 2556 บริษัทฯ ได้น�ำหุ้นสามัญจ�ำนวน 3,730
ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯได้ยื่นค�ำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อน�ำหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (ย้ายจาก mai ไป SET) และจัดให้หลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มทรัพยากร
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์คือ “EA” เช่นเดิม นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

บริษัทฯ ได้สื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมดังกล่าว
ไปยังพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางต่างๆ
ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินแผนกลยุทธ์
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน ตามคติพจน์ของบริษัท

“พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต”

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้น�ำในธุรกิจพลังงานทางเลือก

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า
และพนักงานอย่างเป็นธรรม
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พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2. ส่งเสริมการใช้พืชพลังงาน และพลังงานธรรมชาติ เพื่อลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
4. ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น
5. วางรากฐานด้านบุคลากร เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ค่านิยม (Values)

F
Friend

Integrity

I

Resourcefulness

Security

Transparency

พันธมิตรที่ดี
ของผู้มี
ส่วนได้เสีย

ด�ำเนินธุรกิจ
ถูกต้อง
เชื่อถือได้

ใช้ทรัพยากร
อย่างมี
ประสิทธิผล

สร้างความ
มั่นคงทาง
พลังงาน

โปร่งใส
มีธรรมาภิบาล

R

S

T

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
รายได้หลักของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยรายได้จาก กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล ได้แก่ น�้ำมันไบโอดีเซล กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
และเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า และรายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทรายได้
(ล้านบาท)
10,974.28
7,680.82

7,093.06
4,486.43

3,677.68

3,511.14
359.99

2560

234.91

2561

2562

กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล

รายได้รวม

14,955
12,490
11,674

2561
2560

ล้านบาท

2562

ล้านบาท

2561

ล้านบาท

2560

สินทรัพย์รวม

70,220

2560

59,208
44,530

ล้านบาท

2562

ล้านบาท

2561

ล้านบาท

2560

ก�ำไร(ขาดทุน) สุทธิ

2561
2560
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6,016
5,091
3,775

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ส่วนของผูถ
้ อื หุน
้ รวม

2561

2562

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

EBT

2562

2562

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

6,027
5,061
3,817

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

24,866
19,518
14,744

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ พัฒนาการด�ำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจาก ธุรกิจไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ไปยังธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น
เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจสถานีอดั ประจุไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “EA Anywhere” ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
ภายใต้แบรนด์ “MINE Mobility” รวมถึงธุรกิจแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สงู สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังคงวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี และใช้นวัตกรรม
ต่อยอดธุรกิจทีม่ อี ยูป่ จั จุบนั เพือ่ ยกระดับคุณภาพของสินค้า ท�ำให้เกิดการใช้วตั ถุดบิ และทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เช่นการพัฒนาโครงการกรีนดีเซล
และ Bio-PCM ซึง่ จะช่วยเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันทีก่ ว้างขึน้ กว่าเดิม จากระดับประเทศไปสูร่ ะดับภูมภิ าค และระดับโลกต่อไป ตามแผนกลยุทธ์
ระยะยาวของบริษัทฯ ที่มุ่งจะเป็นผู้น�ำในธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้
1.) กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล (ผ่านบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

• ผลิต และจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้
• ผลิต และจ�ำหน่ายสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material : PCM)
2.) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ผ่านบริษัทย่อย)

• ผลิต และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
• ผลิต และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
3.) กลุ่มธุรกิจอืน
่ ๆ (ผ่านบริษัทย่อย)

• พัฒนา ผลิตและจ�ำหน่ายแบตเตอรี่
• บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• วิจัยและพัฒนาในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลิตเป็นวัสดุ
ดูดซับพลังงาน
(PCM)

ผลิตเป็นน�ำ้ มัน
BIODIESEL

1) กลุม
่ ธุรกิจไบโอดีเซล
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล
(“B100”) กลีเซอรีนบริสทุ ธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยได้รบั อนุญาต
เป็นผู้ค้าน�้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการค้าน�้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน (ผู้ค้าน�้ำมันที่มีปริมาณ
การค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิด ปีละตั้งแต่
100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึ้นไป) และ
นอกจากการผลิต B100 แล้ว บริษัทฯ ยังได้น�ำปาล์มดิบที่ผ่าน
การวิจัย และพัฒนาเพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่คอื สารเปลีย่ นสถานะ (Phase Change Material :
PCM) ซึ่งด�ำเนินการผลิตโดยผ่านบริษัทย่อย – บจก. อีเอ ไบโอ
อินโนเวชัน่ โดยสาร PCM ก�ำลังได้รบั ความสนใจในหลายๆ ประเทศ
ที่ต้องการผลักดันเรื่องการลดใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานได้อย่าง
คุ้มค่าที่สุด PCM จึงเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ตลาดมีความต้องการมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ อีกทัง้ เป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มดิบ
และช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มดิบให้สูงขึ้น
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015, มาตรฐาน RSPO (Roundtable on
Sustainable Palm Oil) เป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน�้ำมัน
อย่างยัง่ ยืน เริม่ ตัง้ แต่เกษตรกรผูผ้ ลิตทะลายปาล์ม โรงสกัดน�ำ้ มันปาล์ม
และโรงกลั่นน�้ำมันปาล์ม ประโยชน์ที่ได้รับคือ เกษตรกรสามารถ
จัดการสวนปาล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดจําหน่ายได้ในราคา
ทีส่ งู ขึน้ ส่งผลให้เกษตรกรและชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เกษตรกร
ลดความเสี่ยงเรื่องการบุกรุกพื้นทีป่า การเผาป่า ซึ่งส่งผลต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ, มาตรฐาน Kosher เป็นข้อก�ำหนด
มาตรฐานอาหาร ส�ำหรับตรวจสอบว่าอาหารแต่ละชนิดนั้นถูกต้อง
เหมาะสมแก่ผู้บริโภคชาวยิว, มาตรฐานระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015, มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และได้รบั
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green lndustry) ในระดับที่ 3 :
ระบบสีเขียว Green System (GI3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ

พลังงานหมุนเวียน
ไม่จำ� กัด

ใช้พน
้ื ทีใ่ ต้แผงได้

2) กลุม
่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
บริษทั ฯ ขยายการด�ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ตามทีภ่ าครัฐได้มนี โยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการน�ำเข้าพลังงาน และเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินงานเชิงพาณิชย์แล้ว มีจ�ำนวน 12 โครงการ ได้แก่
2.1) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จ�ำนวน 4 โครงการ รวมขนาดก�ำลังการผลิต 278 เมกะวัตต์

ล�ำปาง

•
•
•
•

พิษณุโลก
ชัยภูมิ

นครสวรรค์
ลพบุรี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดล�ำปาง
จังหวัดพิษณุโลก

8
90
90
90

เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์

2.2) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
จ�ำนวน 8 โครงการ รวมขนาดก�ำลังการผลิต 386 เมกะวัตต์

•
•
•
•

โครงการหนุมาน 1 อ�ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 45 เมกะวัตต์
โครงการหนุมาน 5 อ�ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 48 เมกะวัตต์
โครงการหนุมาน 8 อ�ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 45 เมกะวัตต์
โครงการหนุมาน 9 อ�ำเภอเทพสถิต, อ�ำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
42 เมกะวัตต์
• โครงการหนุมาน 10 อ�ำเภอบ�ำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
80 เมกะวัตต์
รวมก�ำลังการผลิต
นครศรีธรรมราช

สงขลา

260 เมกะวัตต์

• โครงการหาดกังหัน 1 อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 36 เมกะวัตต์
• โครงการหาดกังหัน 2 อ�ำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
45 เมกะวัตต์
• โครงการหาดกังหัน 3 อ�ำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
45 เมกะวัตต์
รวมก�ำลังการผลิต
126 เมกะวัตต์
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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3) กลุม
่ ธุรกิจอืน
่ ๆ
3.1) ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจ�ำหน่ายแบตเตอรี่

แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน เป็นอุปกรณ์กกั เก็บพลังงานทีม่ คี วามสามารถ
ในการกักเก็บประจุไฟฟ้าได้ในปริมาณสูง ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถ
อัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปใหม่ได้หลังจากไฟฟ้าถูกใช้หมดไป โดยบริษทั ฯ
ได้ออกแบบให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือสามารถจุพลังงานได้สูง
มี น�้ ำ หนั ก เบา มี อ ายุการใช้งานที่ย าวนาน ส�ำหรับ แบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนของกลุ่มบริษัทนั้น นอกจากไม่มีส่วนประกอบของ
สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ของเหลว กรด หรือ
ตะกั่วแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้น�ำสาร STOBA เข้ามาเป็นส่วนผสม
ในแบตเตอรี่ ลิ เ ที ย มไอออน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ในการใช้งาน ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น การควบคุมความร้อน
ที่ปลอดปล่อยออกมาในขณะที่มีการอัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปใหม่
จากความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนให้เป็นประโยชน์ในการใช้งานด้านต่างๆ อาทิเช่น
ด้ า นยานยนต์ ไ ฟฟ้ า และ ด้านระบบกักเก็บ พลังงาน (Energy
Storage System : ESS) เป็นต้น โดยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการกักเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน
บริษทั ฯ เพิม่ ความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจพลังงานทดแทน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึง
ได้เข้าลงทุนใน Amita Technologies Inc. (AMITA-Taiwan) ซึ่ง
เป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Emerging Stock Market ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน เพื่อด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียมไอออน พอลีเมอร์ (Lithium-ion
Polymer) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อย - บจก.
อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอีกด้วย
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

3.2) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ส�ำหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า) และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สถานีอัดประจุไฟฟ้า เป็นสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งประเภท PHEV (Plug-in Hybrid Electric
Vehicle) และประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) โดย
เครือ่ งอัดประจุไฟฟ้าของกลุม่ บริษทั ใช้เทคโนโลยีการอัดประจุไฟฟ้า
ผ่านตัวน�ำ (Conductive Charging) โดยเป็นการอัดประจุแบตเตอรี่
เพือ่ เชือ่ มต่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับเครือ่ งชาร์จโดยตรงผ่านสายเคเบิล
(หรือสายชาร์จ) ซึ่งถือเป็นรูปแบบการอัดประจุไฟฟ้าที่มีการใช้งาน
แพร่หลายในปัจจุบนั สามารถใช้ได้ทงั้ การอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ
และกระแสตรง การอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถอัดประจุไฟฟ้า
ได้สูงสุดที่ 44 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ On-board Charger
ของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ล ะรุ่น ส่วนเครื่องอัดประจุไฟฟ้าประเภท
กระแสตรง สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 150 กิโลวัตต์ /ชั่วโมง
บริษทั ฯ ขยายการด�ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจบริการสถานีอดั ประจุไฟฟ้า
ส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “EA Anywhere”
ซึ่งบริษัทย่อย - บริษัท พลังงานมหานคร จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำพลังงานสะอาดมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนพลังงานเชื้อเพลิงในระบบ
ขนส่งของประเทศ และเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
พร้อมรองรับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) ณ สิ้นปี 2562 มีการ
ติดตั้งสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้า จ�ำนวน 368 สถานี โดยเปิด
ให้บริการประเภท AC Charger แล้วจ�ำนวน 988 หัวจ่าย
พืน้ ทีบ่ ริการสถานีอดั ประจุไฟฟ้าในระยะแรก มุง่ เป้าหมายการติดตัง้
ในสถานที่สาธารณะ ที่สามารถรองรับการจอดยานยนต์ไฟฟ้าได้
เป็นระยะเวลาอย่างต�่ำประมาณ 1-3 ชั่วโมง เช่น ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล อาคารจอดรถพื้นที่ส�ำนักงานย่าน
ธุรกิจ จุดพักรถในเส้นทางหลัก ตลอดจนภายในสถานีบริการน�้ำมัน
เป็นต้น การใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ผู้ใช้บริการสามารถ
จองเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบระบุสถานีและตัวเครื่องล่วงหน้า หรือ
Walk-in เพื่อเข้าใช้งานที่สถานีได้ทันที ผ่าน Application “EA
Anywhere” และช�ำระเงินผ่านระบบ 2C2P Payment Gateway
ซึง่ เป็นระบบรับช�ำระเงินออนไลน์ทรี่ องรับทัง้ บัตรเครดิต บัตรเดบิต
เป็นบริการที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้บริการในยุคดิจิตอล สะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง โดยผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด
Application ผ่านทาง App Store บนระบบปฏิบัติการ iOS หรือ
Google Play บนระบบปฏิบัติการ Android

3.3) ธุรกิจวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย – บริษัท กรีน เทคโนโลยี
รีเสิร์ช จ�ำกัด บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช จ�ำกัด และ บริษัท
ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จ�ำกัด เพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวเนื่องจากน�้ำมันปาล์ม แบตเตอรี่ลิเทียม และยานยนต์ไฟฟ้า
ตามล�ำดับ ทั้งนี้เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ พัฒนา
ศักยภาพ คุณภาพของสินค้าในธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มีความยั่งยืน
ในระยะยาว ดังนี้
(1) บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช : จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและคิดค้น
งานวิจยั นวัตกรรม เพือ่ ต่อยอดและเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรกรรม
ภายในประเทศ โดยท�ำการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
ขั้นสูง หรือที่เรียกว่ากรีนดีเซล (Green Diesel: GD) และสาร
เปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material : PCM) อันเป็นการ
ต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากน�้ำมันปาล์มดิบไปสู่
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้เทคโนโลยีทสี่ งู ขึน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ GD และ
PCM เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่ายทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ที่ก�ำลังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งนี้ เป็นนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าและ
เปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัท และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งกระบวนการผลิตที่คิดค้นขึ้นนี้ได้ด�ำเนินการ
จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(2) บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช : จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและ
คิดค้นงานวิจัย นวัตกรรม ของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและ
ระบบกักเก็บพลังงาน โดยสิ่งที่ถือว่าเป็นสินค้าหรือบริการของ
ทางบริษัท คือ กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และ
ระบบควบคุมแบตเตอรี่ และนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่
แบตเตอรี่เหล่านี้สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า
และ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป

(3) บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช : จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและคิดค้น
งานวิจยั ด้านยานยนต์ไฟฟ้า เช่น รถยนต์ไฟฟ้า เรือโดยสารไฟฟ้า
โดยการต่ อ ยอดเทคโนโลยี ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า ให้ ส อดรั บ กั บ
ความต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริง ตามแนวคิดทีว่ า่ Mission no
Emission หรือ พันธกิจไร้มลพิษ ที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่าย
เทคโนโลยีจากการขับเคลื่อนยานพาหนะด้วยน�้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติ ที่เป็นพลังงานฟอสซิล มาเป็นการขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า มุ่งเน้นการสร้างยานยนต์ที่ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประหยัดและปลอดภัย ให้ความคุ้มค่าในระยะยาว
เพือ่ ให้คนไทยได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูง และเพือ่ ให้ประเทศไทย
เป็นเมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ปราศจากมลพิษ จึงเป็นที่มา
ของการพัฒนาและคิดค้นงานวิจยั รถยนต์ไฟฟ้า ทีอ่ อกแบบและ
พัฒนาโดยทีมงานคนไทย ภายใต้แบรนด์ “MINE Mobility”
และน�ำไปสู่การเริ่มด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายยานยนต์
ไฟฟ้าผ่านบริษัทย่อย ในชื่อ บจก.ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น
บจก.อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต และ บจก.อีวีนาว ต่อไป

4) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินกลยุทธ์ดา้ นการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยการ
รัก ษาคุณภาพในการผลิตสิน ค้าที่ได้มาตรฐาน และเน้นสร้า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงพัฒนา
การด�ำเนินการ และขอรับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการด�ำเนินกิจการ ในขณะเดียวกันก็พยายาม
ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น มุ่งเน้นการให้บริการแก่
ลูกค้า โดยมีการประเมินความพึงพอใจ เปิดรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียน ซึ่งผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา สามารถสร้าง
ความผูกพันที่ดีมาโดยตลอด

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแล
กิจการ

การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้น�ำ
“หลักการก�ำกับดูแลกิจการ” ที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีโครงสร้างการบริหารจัดการทีส่ อดรับกับกลยุทธ์ในการขับเคลือ่ นธุรกิจของบริษทั ในระยะยาว เพือ่ ให้
สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถรักษาสมดุลในการดูแล ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงก�ำหนด
โครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ตลอดจนมีการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งจะ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะได้รับการ
แต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย

คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ

11 คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน
(ร้อยละ 81.82)

คณะกรรมการอิสระ 6 คน
(ร้อยละ 54.55)

และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
(ร้อยละ 18.18)
โดยแบ่งคณะกรรมการชุดย่อย ออกเป็น 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
• การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองให้มั่นใจว่า
กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงอัตราค่าตอบแทน เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ
เหมาะสมกับการด�ำเนินงานของบริษัท ส�ำหรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการนั้น จะประกาศเปิดรับการเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยที่การพิจารณาคุณสมบัติ จะไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจาก
ความแตกต่าง ด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา โดยค�ำนึงถึงความหลากหลายในแต่ละสาขาอาชีพหรือความถนัด เพื่อที่จะ
สามารถสรรหา บุคคลที่มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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• ทักษะของกรรมการ

Business Development /
Strategy

Marketing

Accounting

Technology / IT

Finance

Legal and Compliance

Human Resources

Corporate Governance

Industry Knowledge

Insurance

Board of Director
Experience

Risk Management

• หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรรมการ

หน้าที่หลัก

คณะกรรมการบริษัท

• ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง เคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ และ
เปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure) มีความรับผิดชอบ
และด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
• ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบทีส่ นับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝัง
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

คณะกรรมการบริหาร

• พิจารณาและกลัน่ กรองทิศทางการด�ำเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ ในการด�ำเนินงาน และควบคุมดูแล
การด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

• พิจารณารายงานทางการเงิน ความครบถ้วนของข้อมูล และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี
ที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
• สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอและครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทางการสื่อสารความส�ำคัญของการควบคุมภายใน
• สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพของผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน
• ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

หน้าที่หลัก

คณะกรรรมการ

คณะกรรมการสรรหา

• พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสม
• ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร
• พิจารณาให้มีกรจัดท�ำแผนการสืบทอดงาน และทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
• พิจารณาให้มีการจัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวมถึง
กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน

• พิจารณาโครงสร้างอัตราค่าตอบแทน และเสนอค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งการก�ำกับดูแล และสนับสนุนให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ครอบคลุมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนพิจารณา
และทบทวนมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
• ติดตามการน�ำไปปฏิบตั ิ สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง และด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการจัดการ
ความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกน�ำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

• พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย
• ตรวจประเมินการก�ำกับดูแลที่ดีภายในบริษัท เพื่อก�ำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
• เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและด�ำเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาล ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และ
หน่วยงานภายนอก

• การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้วางแผนและก�ำหนดให้มีการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องที่
เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

จ�ำนวนครั้งทีจ่ ัดประชุม

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

6
12
10
3
2
5
4

82%
75%
100%
100%
100%
70%
100%

รายคณะ (%)

รายบุคคล (%)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

99.12
98.33
98.89
97.03
96.25
99.68
98.26

98.48
96.67
98.61
97.02
98.64
99.54
98.30
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ตลอดจนค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ดังนัน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ไว้วางใจและมั่นใจในการด�ำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และก�ำหนดให้บุคลากร
ทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล รักษามาตรฐานการปฏิบัติ
ทบทวน และปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ จึงได้น�ำหลักการ 5 หมวด มาเป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินงาน ดังนี้

หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี
สิทธิของ
ผูถ
้ อื หุน
้

ความ
รับผิดชอบ
ของคณะ
กรรมการ

การเปิดเผย
ข้อมูล และ
ความโปร่งใส

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

การปฏิบต
ั ิ
ต่อผูถ
้ อื หุน
้
อย่างเท่าเทียม

การค�ำนึงถึง
บทบาทของผูม
้ ี
ส่วนได้เสีย

ส�ำหรับข้อมูลการก�ำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ website https://www.energyabsolute.co.th/corporate.asp
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การปฏิบต
ั ต
ิ อ่ ผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน จากการ
ท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็นโดย
เท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อ
ทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้
บริษัทฯ มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน�ำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
คู่ค้า

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั กิ บั คูค่ า้ ซึง่ ถือเป็นหุน้ ส่วนทางการค้าด้วยความเสมอภาค และค�ำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า สร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
เจ้าหนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ให้กับ
เจ้าหนีก้ ยู้ มื ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก�ำหนดเวลา และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง
โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานบริษัท เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงาน
ทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
ชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาไว้ ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม�่ำเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพ
ชีวติ ของชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สงั คม ทัง้ ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวติ การส่งเสริม
ด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยธรรม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก�ำหนด “จรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยสรุปได้ดังนี้
1. สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน:

เคารพสิทธิมนุษยชน ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความ
เท่าเทียม ไม่กีดกันทางเพศ และยึดหลักความเป็นธรรม โดย
ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด
รวมถึงการให้พนักงานของบริษทั ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
ก�ำหนดทุกประการและมีการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการท�ำงานอย่างเหมาะสม
2. ชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย:

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมทั้ง ผลักดันให้มีการน�ำ
ระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ด�ำเนินการ รวมทั้งสื่อสารท�ำความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ
ผู้สนใจทั่วไป อย่างทันสถานการณ์กับสถานะและข้อเท็จจริง
ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง และ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
การรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. การรับ หรือให้ทรัพย์สน
ิ หรือประโยชน์อน
ื่ ใดทีอ่ าจสร้าง
แรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึง่ อย่างใด:

ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร
และมีส�ำนึกรับผิดชอบ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด ไม่เรียก
หรือรับทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือประโยชน์ใดจากผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ
โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำใด
ที่ไม่ถูกต้อง หรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษจากบริษัทฯ รวมทั้ง
ไม่ด�ำเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไม่ใช้อำ� นาจในต�ำแหน่ง / หน้าทีท่ มี่ อี ยูใ่ นบริษทั ฯ
เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�ำธุรกรรมของ
บริษัทฯ:

หลีกเลีย่ งการกระท�ำใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับองค์กร หรือทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ไม่ใช้ประโยชน์
จากข้อมูล หรือโอกาสทีไ่ ด้จากการเป็นพนักงานบริษทั ฯ ในการ
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว หรือ ทีเ่ ป็นการขัดต่อผลประโยชน์
ทางธุ รกิ จ ของบริ ษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับ กิจการของ
บริษทั ฯ อันมีผลให้บริษทั ฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รบั ประโยชน์
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
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5. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ:

ไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือใช้สารสนเทศที่ส�ำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อ
กฎหมายก�ำหนด
6. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ:

ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัดเคารพและสนับสนุนกิจกรรม / ธุรกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ทถี่ กู ต้องตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององค์กร
7. การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ:

ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เรื่ อ งเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ และปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษัทฯ มิให้เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ รวมถึงการดูแลรักษา
ข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม
8. การปฏิบต
ั ต
ิ อ่ ลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ / สือ่ สาร
ทางการตลาด:

โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตาม
ความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณี
อันดีงาม รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า รับฟังข้อร้องเรียนจาก
ลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที และไม่เรียกรับเงิน
สิง่ ของ ผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า อันเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่สจุ ริต
9. การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้):

ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณี
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ให้แจ้ง / เจรจากับคู่สัญญา
เพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยา ความเสียหายอย่างเป็นธรรม
ด�ำเนินการจัดซือ้ จัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เจรจาและท�ำสัญญา
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา ค�ำนึงถึงชื่อเสียง
และภาพพจน์ของบริษัทฯ
10. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า:

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขัน
อย่างเคร่งครัด ไม่ตกลงท�ำการใดๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใด ที่มี
ลักษณะเป็นการลด หรือจ�ำกัดการแข่งขันทางการค้า ค�ำนึงถึง
ความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ ในการด�ำเนินธุรกิจ และ
ผลประโยชน์ร ่วมกับคู่ค ้า รวมถึงการด�ำเนิน ธุร กิจอย่างมี
จรรยาบรรณ

แนวทางบริหารจัดการ

บุคคลากรของบริษัทฯ รับทราบถึงหน้าที่ที่ต้องด�ำเนินงาน ตาม
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล (การก�ำกับดูแลกิจการ) และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีตลอดทั้งองค์กร บริษัทฯ ปลูกฝังวัฒนธรรมการด�ำเนินงาน
อย่างมีจริยธรรม โดยก�ำหนดให้เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร และ
เป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน
รวมถึงมีการส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบุคลากรทุกคนในองค์กรได้รับความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ อาทิเช่น

• การอบรมด้านจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรแก่
พนักงานแรกเข้า
• เผยแพร่คู่มือและแนวปฏิบัติในการด�ำเนินงานบน Website
ของบริษัทฯ
ส�ำหรับข้อมูลจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจฉบับเต็ม สามารถ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ website
https://www.energyabsolute.co.th/corporate.asp

การบริหารจัดการความเสีย
่ ง
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
สอดรับกับการด�ำเนินงานและแผนธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อควบคุมระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ พร้อมกับเตรียมแผนรับมือกับความเสีย่ ง
ที่จะเกิดขึ้น

นโยบายในการบริหารความเสีย
่ ง

• ก�ำหนดให้การบริหารความเสีย่ ง เป็นความรับผิดชอบของพนักงาน
แต่ละหน่วยงานและในทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง
ที่มีในการปฏิบัติงานในองค์กรและหน่วยงานของตน โดยให้
ความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม
• ให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ งองค์กร ทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน
ทีด่ ตี ามแนวปฏิบตั สิ ากล เพือ่ ให้เกิดการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ในทิศทางเดียวกัน โดย
การน�ำระบบการบริหารความเสีย่ งมาเป็นส่วนหนึง่ ในการตัดสินใจ
การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการ
ปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• ก�ำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสีย่ งจากการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสีย
ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ

กระบวนการด�ำเนินงาน

• คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุน
คณะกรรมการบริ ษั ท ในการก� ำ หนดนโยบายการบริ ห าร
ความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการก�ำกับดูแล
ให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนด
องค์ประกอบขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อ
ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee Charter)
ทีร่ ะบุหน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 3 ประการ
ได้แก่
1.) ก�ำหนดนโยบายและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2.) ติดตามการน�ำไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหาร
		 ความเสี่ยง และด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการ
		 ความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการ
		 ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการบริหาร
		 ความเสี่ยงได้ถูกน�ำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3.) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ
		 โดยการแลกเปลีย่ นความรู้ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ ง
		 และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ
		 ต่อบริษทั ฯ สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง
		 และการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริหาร
		 ความเสี่ยง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสีย
่ งต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทซึง่ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง สรุปได้ดังนี้
ประเภทของความเสีย
่ ง

ประเด็นความเสีย
่ ง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

จากวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ ทีว่ างกลยุทธ์การขับเคลือ่ นโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน�ำ เพือ่ บุกเบิก
ธุรกิจและโครงการต่างๆ จึงมักเป็นรายแรกๆ ที่ด�ำเนินโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่ากรณีการลงทุนทั่วไป
เป็นเหตุให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน (Instability) ของปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ และการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสรุปประเด็นความเสี่ยงทาง
ด้านกลยุทธ์ดังนี้
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
• ความเสี่ยงด้านความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการในธุรกิจใหม่ๆ
• ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
(Operating Risk)

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ความเสีย่ งจากการหยุดชะงักในการด�ำเนินงาน
• ความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงอัตรารับซื้อไฟฟ้า

3. ความเสี่ยงทางการเงิน
(Financial Risk)

•
•
•
•

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ
(Compliance Risk)

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
• ความเสีย่ งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
(Business Operation Risk)

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
• ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาขายไบโอดีเซล
• ความเสีย่ งในการจัดหาวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการใหม่
ในต่างประเทศ
(Risk from New Investment in Overseas
Projects)

• ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ
• ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
• ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆ

7. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

• ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
• ความเสีย่ งด้านการออกกฎระเบียบใหม่ๆ
• ความเสีย่ งจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรง
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรารับซื้อไฟฟ้า
ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช�ำระหนี้
ความเสี่ยงจากมูลค่าการลงทุนและผลตอบแทนที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนส�ำหรับธุรกิจใหม่

การต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
่
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มี
เจตจ�ำนงและความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดย
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและ
แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
มีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อก�ำหนด
ในการด�ำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรม
ทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการด�ำเนินการ
ทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการ
พิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ “นโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และพั ฒ นาสู ่ อ งค์ ก ร
แห่งความยั่งยืน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
่

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
และกลุ่มบริษัท ด�ำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจใน
ทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี ารสอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่าง
สม�่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก�ำหนด
ในการด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
2. ก�ำหนดให้มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
3. บริษทั ฯ จะต้องปรับปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การควบคุม
ภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ให้
เกิดขึ้นในการด�ำเนินธุรกิจ
4. บริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนหรือสนับสนุนการให้หรือ
รับสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการก�ำกับดูแลและการควบคุม
การบริจาคต่างๆ ทั้งการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้
พรรคการเมือง การให้หรือรับของขวัญหรือของก�ำนัล การให้
หรือรับเงินสนับสนุน ตลอดจนผลตอบแทนหรือประโยชน์อนื่ ใด

5.
6.

7.
8.

ทั้งนี้เพื่อให้การท�ำรายการเหล่านี้มีความโปร่งใส และไม่ได้เป็น
ไปเพื่ อ โน้ ม น้ า วหรื อ จู ง ใจให้ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯและบริษัทในเครือ ตลอดจน
กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภาครัฐและเอกชนด�ำเนินการทีไ่ ม่เหมาะสม
บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสม
และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
บริษัทฯ จะต้องสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ ตลอดจน
การส่งเสริมการให้ค วามรู้ด้านการป้องกันและต่อต้า นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อ
ปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดี และเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของบริษัทฯ
ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใส
ถูกต้องแม่นย�ำ และเชื่อถือได้
บริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้มีช่องทางการสื่อสารที่ดีและมีความ
หลากหลายเพือ่ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จากกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย โดยมีหลักประกัน
ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษที่ไม่
เป็นธรรมหรือถูกกลั่นแกล้ง และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลหรือ
คณะบุ ค คลเพื่ อ ท� ำ การตรวจสอบและติ ด ตามทุ ก เบาะแส
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้รับการแจ้งอย่างใกล้ชิด

นโยบายการรับเรือ่ งร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
มีส่วนร่วมในกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จึงก�ำหนด
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส ในกรณีที่ผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท�ำที่สงสัยว่า
มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุตอ้ งสงสัยทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อมส่ง
รายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ผ่านช่องทางดังนี้
จดหมายถึงผู้รับเรือ่ งร้องเรียน :

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ทีอ่ ยู่ : บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address):

chairman.audit.com@energyabsolute.co.th

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลการด�ำเนินงาน / ตัวชีว้ ด
ั ความส�ำเร็จ
ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ

จากผลการส�ำ รวจการก� ำกั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย
ประจ�ำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies 2019) ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี
2562 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน ซึ่งผลการประเมินจัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
และได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวมและ SET 100 Index โดยระดับคะแนนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอ
ผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับ
คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพ
การประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
(Thai Investors Association) ระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
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ผลการด�ำเนินงานตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
่

ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย ในวันที่ 27 กันยายน 2562 และ
จัดท�ำ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” อย่างเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการด�ำเนินงาน
ของบริษัท ฯ และพัฒนาไปสู่ค วามเป็น องค์กรแห่งความยั่งยืน
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักและให้ความส�ำคัญในการเผยแพร่
ความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ให้กับบุคลากรภายในบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอก
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการจัดอบรม
ภายในบริษัท (In-house Training) เกี่ยวกับคู่มือมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน พร้อมทัง้
การประเมินความรู้ความเข้าใจ และสื่อสารไปยังคู่ค้าทางธุรกิจและ
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน พร้อมทั้งประกาศนโยบาย
“งดรับของขวัญ (No Gift Policy)”

มิตเิ ศรษฐกิจ

การมีสว่ นร่วมของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้วิเคราะห์และทบทวนเพื่อประมวลภาพรวมของผู้มีส่วนได้เสียโดยน�ำผลการวิเคราะห์ของปี 2561 มาพิจารณาร่วมกับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะการพึ่งพา ความรับผิดชอบ อิทธิพล รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสม และมีการปรับปรุงเพิ่มชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากภายนอกองค์กร เช่น ภาคประชาสังคม เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งได้แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ค�ำนึงถึงทุกภาคส่วน มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการก�ำหนดกระบวนการสื่อสารเพื่อจะได้รับทราบ
ถึงประเด็นความคาดหวังหรือข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวมาก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่สามารถ
ตอบสนองครอบคลุมทุกประเด็นและทุกภาคส่วน ทั้งนี้การด�ำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือพร้อมร่วมกันผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโต ก้าวไกลไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ช่องทางการมีส่วนร่วมและประเด็นทีผ
่ ู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
(จัดเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียจากมากไปหาน้อย)
ผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การสื่อสารระหว่างฝ่ายทรัพยากร
บุคคลกับพนักงาน
• การส� ำ รวจระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์กรของพนักงาน
• การจั ด ประชุ ม ใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ
(Town Hall Meeting)
• จั ด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
เสนอแนะ
• การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแส

• การประชุมระหว่างบริษัทและคู่ค้า
• การส�ำรวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า
•
คู่ค้า / ลูกค้า การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ
• การเข้าพบในวาระต่างๆ
• การตอบสนองต่อการร้องขอ
ในการเปิดเผยข้อมูล
• การจัดท�ำข้อตกลงระหว่างกัน
เป็นลายลักษณ์อักษร

ความคาดหวัง/ประเด็นทีผ
่ ู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความสนใจ

• ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์และความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต
• สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย
• ความก้าวหน้าและความมั่นคงในต�ำแหน่งงาน
• ความสุขในการท�ำงาน
• ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์
ที่เป็นธรรม
• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

นักลงทุน/
ผู้ถือหุ้น
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•
•
•
•

• ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์และความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต
• สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย
• ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ

•
•
•
•
•
• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
•
• การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยงองค์กร •
• การบริหารจัดการน�้ำ
•
• คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนอง
คู่ค้า/ลูกค้า
• การบริหารจัดการนวัตกรรม
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• การน�ำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน
และผู้ถือหุ้น (Roadshow)
• การน�ำเสนอข้อมูลในงาน
Opportunity Day
• การตอบข้อซักถามผ่าน IR call
และ/หรือ email
• การประชุมระหว่างบริษัทกับ
นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ

หัวข้อในรายงาน
ฉบับนี้

• ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ

•
•
•
•

•
•
• การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยงองค์กร •
• การบริหารจัดการน�้ำ
•
• การจัดการนวัตกรรม
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การบริหารทัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การน�ำทรัพยากรมาใช้ซ�้ำหรือ
น�ำกลับมาใช้ใหม่
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้านอากาศ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การน�ำทรัพยากรมาใช้ซ�้ำหรือ
น�ำกลับมาใช้ใหม่
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้านอากาศ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง/ประเด็นทีผ
่ ู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความสนใจ

หัวข้อในรายงาน
ฉบับนี้

• ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์และความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ

•
•
•
•
•
•
•
• การพัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมการสร้าง •
รายได้ให้แก่ชุมชน
• คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนอง
•
ชุมชนและสังคม
•
• การบริหารจัดการนวัตกรรม
•

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การบริหารทัพยากรบุคคล
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ
การจัดการของเสีย
การน�ำทรัพยากรมาใช้ซำ�้ หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่
กิจการเพื่อสังคม

• การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีและ
รายงานความยั่งยืน
• การท�ำหนังสือแจ้งข่าวเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม/ ข้อเท็จจริงของบริษัทฯ
ภาคประชา • การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
• การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน
สังคม

• ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
จากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

•
•
•
• การพัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมการสร้าง •
รายได้ให้แก่ชุมชน
• การบริหารจัดการนวัตกรรม
•
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
•

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ
การจัดการของเสีย
การน�ำทรัพยากรมาใช้ซำ�้ หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่
กิจการเพื่อสังคม

• การประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และกิจการร่วมลงทุน
•
ผู้ร่วมลงทุน การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีและ
รายงานความยั่งยืน

• ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การน�ำทรัพยากรมาใช้ซำ�้ หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ
การด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• การสื่อสารผ่านพนักงานซึ่งเป็น
ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน
• การส�ำรวจความคิดเห็นของชุมชน
ชุมชน/สังคม • การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน
• การเข้าพบในวาระต่างๆ
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

เจ้าหนี้

•
•
•
•

•
•
การบริหารจัดการโอกาสและความเสีย่ งองค์กร •
การบริหารจัดการน�้ำ
•
การบริหารจัดการนวัตกรรม
•
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
•
•

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ

• การจัดประชุมระหว่างผู้บริหาร
ของบริษัทกับเจ้าหนี้
• การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีและ
รายงานความยั่งยืน
• การจัดท�ำสัญญา ข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร

• ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ

•
•
• การบริหารจัดการโอกาสและความเสีย่ งองค์กร •
• การบริหารจัดการนวัตกรรม
•
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
•

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ

• การประชุมระหว่างบริษัทฯ และ
ผู้รับเหมา

• ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์และความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต
• สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย
• การบริหารจัดการนวัตกรรม
• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การบริหารทัพยากรบุคคล

ผู้รับเหมา
• การประชุมระหว่างบริษัทและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• การเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ
หน่วยงาน
• การเข้าพบในโอกาสต่างๆ
ราชการ • การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
• การตอบสนองต่อการร้องขอ
ในการเปิดเผยข้อมูล
• การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีและ
รายงานความยั่งยืน

• ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
การบริหารจัดการโอกาสและความเสีย่ งองค์กร •
การบริหารจัดการน�้ำ
•
การบริหารจัดการนวัตกรรม
•
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
•

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การน�ำทรัพยากรมาใช้ซำ�้ หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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พลังงานบริสท
ุ ธิก
์ บ
ั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ของบริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ในการ “เป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม” บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ด�ำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในการน�ำเสนอรายงานความยั่งยืนนี้ บริษัท
ได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และประเมินตามกรอบที่เป็นสากลเพื่อน�ำเสนอ
รายงานฉบับนี้

การประเมินประเด็นทีส
่ �ำคัญ
• บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนการประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดังนี้
(3) ทวนสอบความครบถ้วนและยืนยัน

น�ำประเด็นเสนอต่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามล�ำดับ เพื่อยืนยันประเด็น
ที่ส�ำคัญ และน�ำประเด็นที่มีความส�ำคัญระดับสูงและระดับปานกลางมาน�ำเสนอในรายงาน

(2) จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็น

โดยพิจารณาจากความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย และความส�ำคัญต่อกลุม่ พลังงานบริสทุ ธิด์ ว้ ยระดับคะแนน
1-5 ซึ่งพบว่า มีประเด็นที่อยู่ในระดับสูง 7 ประเด็น ระดับกลาง 5 ประเด็น และระดับต�่ำ 1 ประเด็น
(1) ระบุประเด็น และขอบเขตการรายงาน :

โดยการระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ และประเด็นที่
ผูม้ สี ว่ นได้เสียให้ความส�ำคัญ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจน
แนวทางสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) และประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (SDG) เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน

• ปัจจัยทีใ่ ช้ประกอบการประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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• การระบุประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของธุรกิจ (Materiality)
บริษัทฯ มีแนวทางการประเมินประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของธุรกิจเพื่อน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่องค์กรและเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืนขององค์กรตามแนวทางของหลักการรายงานความยั่งยืน (GRI Standards) ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีกระบวนการทีเ่ ปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียในองค์กรได้มสี ว่ นร่วม โดยประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญมีความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานในธุรกิจหลัก
ในการเป็นผู้น�ำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 มีชีวิตที่มีสุขภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึง
ได้ (Affordable and Clean Energy) เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and
Economic Growth) เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรมนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure) เป้าหมายที่ 12
แผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) และเป้าหมายที่ 13 ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

กรอบการวิเคราะห์ประเด็นด้านความยัง่ ยืน
วิเคราะห์ประเด็นความยัง่ ยืนใน
Value Chain ของกลุ่มบริษัท

เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจที่ด�ำเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน และโครงการในอนาคต
วิเคราะห์ประเด็นทีผ
่ ู้มีส่วนได้เสียให้
ความส�ำคัญ

เพื่อให้การจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน
และการปรับปรุง สอดคล้องกับ
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกรอบ
การบริหารความเสีย
่ ง

เพื่อให้การด�ำเนินการเป็นไปด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และมีแผนส�ำรอง
ที่เหมาะสม
ตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อทบทวนและพัฒนา

เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

• สายธุรกิจไบโอดีเซล : ด้านการจัดหาวัตถุดิบ ด้านการจ�ำหน่ายและการตลาด
ด้านการผลิต ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านความเสี่ยง

• สายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน : ด้านการบริหารการผลิตไฟฟ้าและบ�ำรุงรักษา
ด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว

• สายธุรกิจที่อยู่ระหว่างพัฒนาทั้งธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ
• ประเด็นอื่นที่ส�ำคัญส�ำหรับกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน
• การส�ำรวจ Engagement ของพนักงานเพื่อวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุง
• ส�ำรวจความพึงพอใจ และความต้องการของชุมชนโดยรอบโรงงานและโรงไฟฟ้า
• การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์ ประชาชนทั่วไป พนักงาน และคู่ค้า

• น�ำแนวปฏิบัติ และกรอบการรายงานที่เป็นสากลมาประกอบการท�ำแผน
• วิเคราะห์เปรียบเทียบทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ และแผนธุรกิจ
• วิเคราะห์เปรียบเทียบกับความเสี่ยงของกลุ่มบริษัททั้งความเสี่ยงในปัจจุบันและ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

• น�ำเสนอผลการประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อคณะกรรมการบริหาร

และคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ขอความเห็นชอบในการด�ำเนินงานประกอบกับ
แผนธุรกิจของบริษัท
• ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ
• เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และบนเว็บไซต์
• เปิดรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อน�ำมาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
บริษัทฯ ยึดกรอบการรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI) และมีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) กับกรอบการบริหารจัดการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญต่อความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมประเด็น
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยที่บริษัทฯ จัดล�ำดับประเด็นความ
ยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญของกลุม่ บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ และจ�ำแนกผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญมาก
ประเด็นที่มีความส�ำคัญปานกลาง และประเด็นที่มีความส�ำคัญน้อย ตามล�ำดับ
• ประเด็นความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญของกลุม่ บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์
ผลการประเมินประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญ ปี 2562
6
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ความส�ำคัญและผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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โอกาสและผลกระทบต่อกลุม่ บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์
ประเด็นที่มีความส�ำคัญน้อย
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ประเด็นที่มีความส�ำคัญปานกลาง

ประเด็นที่มีความส�ำคัญมาก

การทบทวนและปรับปรุงประเด็นทีส
่ �ำคัญ
บริษัทฯ ได้น�ำผลการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญของปี 2561 มาใช้ก�ำหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ โดยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ของประเด็นที่มีความส�ำคัญมาก 7 ประเด็น เมื่อเทียบกับรายงานฉบับก่อนหน้า อย่างไรก็ดีเพื่อให้รายงานมีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร
มากขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนชื่อในบางประเด็นให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

สิ่งแวดล้อม/
ภาคประชาสังคม

เจ้าหนี้

ผู้ร่วมลงทุน

นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น

หน่วยงานราชการ

ชุมชน/สังคม

คู่ค้า/ลูกค้า

ประเด็นทีส
่ �ำคัญ
ประจ�ำปี 2562

ผู้รับเหมา

ข้อ

พนักงาน

ขอบเขตของผลกระทบภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร
หน้า

1.

ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์และความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิต

10 - 13,
49 - 50

2.

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

23 - 24

3.

การบริหารจัดการความเสี่ยง

21 - 22

4.

การดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

45 - 48

5.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

49 - 50

6.

ระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม

37 - 43

7.

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

51 - 55

8.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

56 - 58

9.

การบริหารจัดการคู่ค้าใน Supply
Chain

32 - 34

10. การบริหารจัดการนวัตกรรม

7, 9 - 13

11. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

39 - 40

12. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน�้ำ
13. สิทธิมนุษยชน

เชื่อม
โยงSDGs

43
45 - 48
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทานอย่างยัง่ ยืน
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน และด�ำเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำมันไบโอดีเซล โดยมีกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐาน
และได้รับใบรับรองคุณภาพการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่
จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และก�ำกับ ดูแลความเสี่ย งตลอดห่ว งโซ่อุปทาน
ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพให้กับคู่ค้าเพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ

เนื่องจากความหลากหลายของธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯได้แบ่งการ
ด�ำเนินงานปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างเป็นระบบ
โดยการระบุ คู่ ค ้ า หลั ก และประเมินความเสี่ยงต่อการหาคู่ค ้า
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดหา
สินค้าและบริการแก่พนักงานจัดซื้ออย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การ
ด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

กระบวนการด�ำเนินงาน

• แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงจากคู่ค้ารายส�ำคัญ
1) จัดท�ำแผนการจัดซื้อ แผนการผลิต การจัดส่ง และการ
		 จ�ำหน่าย ให้สอดคล้องกัน โดยมีการประสานงานกันทั้ง
		 ระหว่างกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ และหน่วยงานภายนอก เพื่อ
		 ให้การด�ำเนินเป็นไปโดยราบรื่น
2) มีแผนส�ำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผน
		 ทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ ผูบ้ ริหารในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูพ้ จิ ารณา
		 ความจ� ำ เป็ น และความเหมาะสมในการใช้ แ ผนส� ำ รอง
		 ดังกล่าว
3) ไม่พึ่งพิงคู่ค้าเพียงรายเดียว เพื่อลดความเสี่ยง
4) บริหารความสัมพันธ์และความคาดหวังกับคู่ค้า เพื่อให้เกิด
		 ความพึงพอใจโดยสม�่ำเสมอ
5) จัดให้มกี ารส�ำรวจความพึงพอใจทัง้ ด้านคุณภาพสินค้า และ
		 บริการโดยสม�่ำเสมอ และน�ำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาจัดท�ำ
		 แผนปรับปรุงตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
6) จัดท�ำแผนการตรวจสอบคุณสมบัติคู่ค้าที่มีนัยส�ำคัญโดย
		 ละเอียดอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
		 ในการพัฒนาร่วมกัน
7) แสวงหาคู่ค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติม
8) พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ความยืดหยุน่ ในการเลือกใช้วตั ถุดบิ
9) ยึดมั่นหลักการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
		 คู่ค้าธุรกิจ
10) วิเคราะห์ ศึกษา และติดตามทิศทางของอุตสาหกรรม
		 ปัจจัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง แนวโน้ม กฎระเบียบต่างๆ ทีอ่ าจ
		 ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกรรมกับคู่ค้า
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• คู่มือระบบการจัดการ (Management System Manual)
ซึ่งเป็นการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการ ระบบบริหารงาน
และระบบการจัดการอย่างยั่งยืน โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุม
ตั้งแต่กระบวนการจัดการ แนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อคู่ค้า
การประเมินความเสี่ยง และกระบวนการจัดการความเสี่ยง
• ระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Procedure)
บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และลูกค้า/คูค่ า้ ต้องได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตรงตามความต้องการ ทันเวลาของผู้ต้องการใช้งาน รวมถึง
เพื่อให้เป็น แนวทางในการจัดการกับวัตถุดิบจากผู้ขาย ให้
สอดคล้ อ งตามข้ อ ก� ำ หนดของ RSPO Supply Chain
Certification ทั้งนี้ การคัดเลือกและการประเมินผู้ส่งมอบและ
ผู้รับเหมาช่วง ให้ครอบคลุมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ และการเคารพสิทธิมนุษยชน

ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชี้วัด

• Kosher Certificate โดย Thai Kashrut Services Ltd.
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Kosher โดยกลีเซอรีนของ
บริษัทนั้นผ่านการตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตของกลุ่มผู้ซื้อชาวยิว ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารได้

ประโยชน์ทไี่ ด้รับภายในองค์กร

• มีกระบวนการท�ำงานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น
• มีคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น

ประโยชน์ทไี่ ด้รับภายนอกองค์กร
•
•
•
•
•

ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ
เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ขยายตลาด เพิ่มฐานลูกค้ามากขึ้น
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่าย

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาคู่ธุรกิจที่ร่วมงานกับบริษัทฯ และ
บริษัทในกลุ่ม ให้มีการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยพร้อมให้ค�ำแนะน�ำและความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ
อาทิ การให้ความรู้ การประเมินประสิทธิภาพ การเสนอแนะแนว
ทางปรับปรุง รวมถึงได้จัดท�ำ “จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ EA” (EA
Business Partner Code of Conduct) เพือ่ เป็นแนวทางให้คคู่ า้ ธุรกิจ
ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ำกับดูแลกิจการที่
ค�ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็น
มาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ ในการจัดท�ำ
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ บริษัทฯ ยึดหลักและแนวทางปฏิบัติจาก
ข้อบังคับ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ ได้อา้ งอิงถึงกฎบัตรและมาตรฐาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right : UDHR)
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization :
ILO) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
และมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability
International : SAI) เป็นต้น

แนวทางการบริหารจัดการ

• บริษัทฯ ได้จัดท�ำ “จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ EA”
(EA Business Partner Code of Conduct)
• บริษัทฯ ได้จัดท�ำ “จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ”
(EA Business Ethics)

กระบวนการด�ำเนินงาน

• บริษัทฯ มีการจัดท�ำคู่มือและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทาง
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบของการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ยังส่งเสริม สนับสนุนให้คู่ธุรกิจ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลด้าน
แรงงานและสิทธิมนุษยชน ดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ
• บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำระบบ ISO 9001:2015 เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการส่งมอบ
โดยตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ค้าอย่างสูงสุด จึงได้
เก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ค้า เพื่อ
ให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการด�ำเนินงานและตัวชี้วัด

จากผลการด�ำเนินงานด้านลูกค้าสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ รวมถึง
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม�ำ่ เสมอ
ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ค้าในปี 2562 บรรลุเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้ ในส่วนของข้อร้องเรียนจากลูกค้า/คูค่ า้ พบว่าในปี 2562
ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า/คู่ค้า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
จัดท�ำระบบ ISO 9001:2015 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานของบริษัท : ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ประจ�ำปี 2562
ด้านบริการ

100%

การจัดการ
ต่อข้อสอบถาม
จากลูกค้าอย่างทันท่วงที

มารยาท
ที่ปฏิบัติต่อลูกค้า

การปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหา/
ข้อร้องเรียน

แจ้งความคืบหน้า
ของเรื่องที่
ขอให้จัดการ

98%

99%

100%

100%

100%

คุณภาพของสินค้า
เป็นไปตามมาตรฐาน

การส่งมอบ
สินค้า / บริการ
ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า

ความเรียบร้อย
ของบรรจุภัณฑ์
ของสินค้า
เมื่อรับสินค้า

การให้บริการ
ด้านเทคนิค / วิชาการ
ของผลิตภัณฑ์

การปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น

ความสะดวก
ในการติดต่อ

ด้านผลิตภัณฑ์
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

การด�ำเนินการด้านภาษี
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “ภาษี” มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่เพียงส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของภาค
ธุรกิจ หากยังมีส่วนในการสร้างเสริมผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมด้วย กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
ด้านภาษีอากร เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของกลุม่ บริษทั ฯ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิม่ อย่างสูงสุดให้แก่ กลุม่ บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน โดยนโยบายดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบ
จากผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

แนวทางการบริหารจัดการ
นโยบายและแนวปฏิบัติ

1. วางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษี
• บริหารการจัดการด้านภาษีโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ส่งเสริม
		 ภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ รักษาชื่อเสียงและความ
		 สัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
		 รวมทั้งระมัดระวังการปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์สูงสุดทาง
		 ด้านภาษีแก่กลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบธรรม
• น�ำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดและ
		 ต้องบริหารจัดการการจ่ายเงินหรือขอคืนภาษีอากรให้เกิด
		 สภาพคล่องสูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ
• ศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้
		 พิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมาตรการยกเว้นภาษี
		 ทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ มีกฎหมายหรือนโยบายทางภาษีอากรใหม่ๆ
		 ประกาศออกมา รวมถึงกรณีทบี่ ริษทั ฯ มีการท�ำธุรกรรมใหม่ๆ
		 ด้านการลงทุนและทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
		 กลุ่มบริษัทฯ

2. การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ
• กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ต้ อ งจั ด ให้ มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นภาษี แ ละ
		 ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านภาษีของภาครัฐ ซึ่งต้อง
		 ด�ำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษีเท่านั้น
3. ที่ปรึกษาภาษีอากร
• กลุ่มบริษัทฯ ต้องพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาภาษีอากรที่มี
		 ความเชี่ยวชาญ เมื่อจ�ำเป็นครั้งคราว หรือเมื่อเกิดปัญหา
		 ทีต่ อ้ งการรับค�ำปรึกษา เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้อง
		 ตามกฎหมาย หรือเมือ่ มีธรุ กรรมใหม่เกิดขึน้ ซึง่ มีผลกระทบ
		 ที่ส�ำคัญกับกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
ข้อมูล

หน่วย

2560

2561

2562

ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ

3,775
(23)
20

5,091
(32)
20

6,016
(10)
20

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)/2 (งบการเงินรวม)

• ก�ำไรสุทธิก่อนหักภาษี
• ค่าใช้จ่ายภาษี /1
• อัตราภาษีนิติบุคคล
หมายเหตุ :
		

/1
2/

ประกอบด้วย Corporate Income Tax, Withholding Tax
ตัดรายการระหว่างกัน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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มิตส
ิ งิ่ แวดล้อม

การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้านอากาศ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีและมีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ จัดท�ำนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระบุไว้ในคู่มือบริษัท โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
• ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• มุ่งมั่นในการด�ำเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัท
ปี 2561

ปี 2562

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งกลุ่มบริษัท
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

30,709

55,083

รายได้รวม (ล้านบาท)

12,490

14,955

2.46

3.68

27,509

50,846

158

193

173.71

263.11

3,056

3,830

891,070

1,389,020

0.0034

0.0028

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของกลุ่มบริษัท
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อรายได้ 1 ล้านบาท)
ธุรกิจไบโอดีเซล

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม จากกิจกรรมการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
ปริมาณการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล (ล้านลิตร)
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยธุรกิจไบโอดีเซล
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปริมาณผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล 1 ล้านลิตร)
ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม จากกิจกรรมการผลิตไฟฟ้า
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง)
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การด�ำเนินงานด้านการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

จากสถานการณ์เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในหลายทวีปของโลก ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ นานาประเทศจึงหันมาให้ความสนใจและตระหนักถึงภัยพิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ซึง่ การลดความรุนแรงของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศสามารถท�ำได้โดยการร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษทั จึงมีการด�ำเนินการในกระบวนการธุรกิจ
เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
ส่งเสริมการสร้างสังคมคาร์บอนต�ำ่

1. บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างสังคมคาร์บอนต�่ำและให้ความส�ำคัญ
ในการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซ
เรื อ นกระจกภาคสมั ค รใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program :
T-VER) กับองค์การบริการจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นโครงการที่ อบก. พัฒนาขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลด
ก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถ
น�ำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ รียกว่า
คาร์บอนเครดิต ซึ่งภายใต้โครงการนี้เรียกว่า “TVERs” ไปขาย
ในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้ ทัง้ นี้ อบก. ได้กำ� หนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ ระเบียบวิธีการ
ในการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การขึ้นทะเบียน
และการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยจะต้องเป็นโครงการ
ที่ก่อให้เกิดการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายใน
ประเทศไทย เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็น
สาเหตุของภาวะโลกร้อน เพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
มีรายได้เพิ่มจากการขายคาร์บอนเครดิต บริษัทฯ จึงได้สมัคร
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวของ อบก. ผ่านบริษัทย่อยส�ำหรับ
โครงการดังต่อไปนี้
1.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ จ.นครสวรรค์ ประเทศไทย (Solar Power Plant at Nakhonsawan,
Thailand) ของบริษัทย่อย - บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ ขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบ
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ดังนี้

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จ.นครสวรรค์

ธันวาคม 2558 ถึง
พฤศจิกายน 2559

ธันวาคม 2559 ถึง
พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560 ถึง
ธันวาคม 2561

106,148 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)

104,543 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)

108,540 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)

2.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ล�ำปาง ประเทศไทย (Solar Power Plant at Lumpang, Thailand)
ของบริษัทย่อย – บจก. อีเอ โซล่า ล�ำปาง ขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ดังนี้

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จ.ล�ำปาง

ธันวาคม 2558 ถึง
พฤศจิกายน 2559

ธันวาคม 2559 ถึง
พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560 ถึง
ธันวาคม 2561

111,104 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)

112,548 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)

119,009 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)
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3.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่พิษณุโลก ประเทศไทย (Solar Power Plant at Phitsanulok, Thailand)
ของบริษัทย่อย - บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก ขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ดังนี้

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จ.พิษณุโลก

เมษายน 2559 ถึง
กันยายน 2559

ตุลาคม 2559 ถึง
กันยายน 2560

ตุลาคม 2560 ถึง
ธันวาคม 2561

63,178 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)

126,713 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)

149,019 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)

4.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่จังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช ประเทศไทย (“Wind Power Plant at
Songkla and Nakhon Si Thammarat, Thailand) ของบริษัทย่อยทางตรง - บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 ขนาดก�ำลังการผลิต
126 เมกะวัตต์โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ดังนี้

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลม
โครงการหาดกังหัน จ.สงขลาและนครศรีธรรมราช

มีนาคม 2560 ถึง
กันยายน 2560

ตุลาคม 2560 ถึง
ธันวาคม 2561

63,907 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)

205,065 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)

5.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม โครงการหนุมาน 1, 5, 8, 9 และ 10 ที่จังหวัดชัยภูมิ (HNM 1, 5, 8, 9, 10
Hanuman Wind Power Plant Project) ของกลุ่มบริษัท ขนาดก�ำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. ได้มี
มติเห็นชอบให้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมข้างต้น ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีระยะเวลาการคิดเครดิตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2568
ซึ่งโครงการข้างต้น บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินการเก็บสะสมปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมโครงการลดก๊าซ
เรื อ นกระจกภาคสมั ค รใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program :
T-VER) ซึง่ ถือเป็นโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนภายในประเทศ
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

2. บริษัทฯ ยังคงมีการขยายการด�ำเนินงานไปยังธุรกิจที่ส่งเสริม
การใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนยานยนต์ แทนพลังงาน
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ในระบบขนส่งของประเทศ และเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมจัดเตรียมการ
รองรับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) ในรูปแบบสถานี
อัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“EA Anywhere” รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน
ยานยนต์ไฟฟ้า เพือ่ ต่อยอดเทคโนโลยีให้สอดรับกับความต้องการ
ของผู้ใช้อย่างแท้จริงตามแนวคิด MISSION NO EMISSION
พันธกิจไร้มลพิษ โดยมุ่งเน้นการสร้างยานยนต์ที่ไร้มลพิษ เป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “MINE Mobility”

การด�ำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity)
บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศ จึงมีกิจกรรมร่วมกับ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยในปี 2562
บริษัทเริ่มวางแผนงานระยะยาวในการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเริ่มต้นที่จังหวัดล�ำปาง ซึ่ง
ประสบปัญหาการเผาป่าและต้นไม้บริเวณรอบๆ โรงไฟฟ้าเป็นประจ�ำ
ทุกปีในช่วงไตรมาสที่ 1-2 นอกจากจะเป็นการท�ำลายทรัพยากร
ที่มีค่าทางธรรมชาติแล้ว ยังท�ำให้ผลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ต�่ำลงกว่าที่ควรจะเป็น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ
บริษัทจึงได้เข้าไปร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
และส่วนราชการจังหวัดล�ำปาง สาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการ
เอกชน และผูแ้ ทนชุมชนในจังหวัดล�ำปาง เพือ่ ท�ำโครงการ “ป่าเปียก”
(Wet Fire Break) ณ วนอุทยานม่อนพญาแช่ และอุทยานแห่งชาติ
เขลางค์บรรพต จังหวัดล�ำปาง ซึ่งเป็นวนอุทยานขนาดใหญ่ และ
เป็นแหล่งที่เผชิญปัญหาเผาป่าเป็นประจ�ำทุกปี ก่อให้เกิดมลพิษ
กระจายเป็นวงกว้าง แผนการฟื้นฟูและลดปัญหาด�ำเนินการโดยใช้
ศาสตร์ของพระราชา ในการสร้างแนวป้องกันไฟป่าและห่มดิน
ด้วยการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูระบบนิเวศ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ที่มี
ความชื้นในใบสูง ไม่ทิ้งใบในฤดูแล้ง ปลูกพืชคลุมหน้าดินและพืช
ตระกูลถั่วเพื่อกักเก็บความชื้นและเพิ่มอาหารให้ดิน ปลูกพืชที่
สามารถกักเก็บน�ำ้ ไว้ทลี่ ำ� ต้นและใบได้ ท�ำหลุมขนมครกเพือ่ สร้างปุย๋
ธรรมชาติ ส่งเสริมการขยายพันธุ์มดแดง ผีเสื้อ และแมลงต่างๆ
เพื่อให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงใช้พื้นที่น�ำร่องนี้
เป็นแหล่งปลูกพืชที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น เห็ดเยื่อไผ่ สมุนไพร
ต้นไม้ที่หายาก เป็นต้น โครงการน�ำร่องที่อุทยานม่อนพญาแช่
นอกจากจะด�ำเนินการเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามแล้ว ยังเป็นการ
ฟื ้ นฟู พันธุ ์ ไ ม้ แมลง และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรัก ษา
ความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย

ทีมงานของบริษทั ฯ ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมด�ำเนินการโครงการป่าเปียก
ในพื้นที่เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ดังนี้
• ส�ำรวจพื้นที่บริเวณวนอุทยานม่อนพญาแช่ ซึ่งเป็นจุดที่เกิดไฟป่า
บ่อยครัง้ ในทุกปี แต่ในบริเวณดังกล่าวพบว่ามีแหล่งน�ำ้ ขนาดใหญ่
ที่สามารถน�ำมาใช้ดับไฟป่าได้ จึงได้ศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบการวางเครือ่ งปัม๊ น�ำ้ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump)
และสนับสนุนโครงการทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และทีมงาน
ของบริษัทเข้าร่วมด�ำเนินการ
• ปลูกพืชโตเร็วและมีความชืน้ สูง เช่น บุกไข่ ถัว่ แขก และมะม่วงป่า
คลุมแนวร่องน�ำ้ เพือ่ ให้ความชุม่ ชืน้ ช่วยป้องกันไฟป่า และปรับปรุง
คุณภาพดินเพื่อให้ต้นไม้ท่ีปลูกมีอัตราการรอดสูง เนื่องจาก
ไฟป่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายและลุกลามเร็วหากขาดความชุ่มชื้น
• วางเชื้อเห็ด ขุดหลุมดิน
• สร้างฝายบกชะลอน�ำ้ กว่าสิบจุดเพือ่ ใช้กกั เก็บน�ำ้ และดักตะกอนดิน
โดยน�้ำที่กักเก็บไว้ได้จะสะสมในดินท�ำให้มีความชุ่มชื้นแผ่ขยาย
• สร้างอุโมงค์ไผ่ โดยได้ขดุ หลุมปลูกกล้าไผ่งอกเมล็ดหลายร้อยกล้า
ทั้งนี้กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันระบบนิเวศให้มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะยังด�ำเนินต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการที่บริษัทได้ไป
ด�ำเนินการ
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การจัดการของเสีย
ในการบริหารจัดการของเสียนัน้ บริษทั ฯได้ดำ� เนินการตามนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยวางกลยุทธ์เป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น
กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่ลดการใช้ทรัพยากรซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของ
องค์กรที่ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเมื่อใช้
ทรัพยากรน้อยลง ก็จะส่งผลให้ลดปริมาณการเกิดของเสีย และ
ลดภาระการก�ำจัดของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจและกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ออกประกาศนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
พลังงาน และอาชีวอนามัยความปลอดภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียที่แหล่งก�ำเนิด
และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการ
บริหารจัดการ โดยโครงการที่บริษัทรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง คือ
การน�ำน�้ำทิ้งในกระบวนการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล กลับเข้ามาใช้
ในกระบวนการผลิตใหม่ การน�ำแผงโซล่า ที่เริ่มด้อยประสิทธิภาพ
เปลี่ยนออกไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานเองในพื้นที่ส่วนอื่นๆ
ของกลุ ่ ม บริ ษั ท หรื อน�ำไปใช้ผลิต ไฟฟ้าให้แก่ชุม ชน เป็น ต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ก� ำ จั ด ขยะและของเสีย (Waste Management Procedure)
ให้ถูกต้องและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการของเสียตั้งแต่แหล่งก�ำเนิด
ไปจนถึงขั้นตอนการก�ำจัดอย่างต่อเนื่อง จากผลการด�ำเนินงาน
ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดการวัสดุเหลือทิ้งด้วยกลยุทธ์ 3Rs โดย
การมุง่ เน้นการลดใช้ การใช้ซำ�้ และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้
ยังมีการทบทวนและปรับปรุง การจัดการของเสียหรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว
(Waste Management Procedure) อย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้ง
การปลูกจิตส�ำนึกให้แก่พนักงานในองค์กร เกี่ยวกับความเป็นเลิศ
ด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้อม และมุ่งมั่นปฏิบัติต ามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชีว้ ด
ั ความส�ำเร็จ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล 3Rs Awards และ 3Rs+ Awards
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ระดับเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้
ประโยชน์กากของเสียจากการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลตามหลัก 3Rs
(Reduce Reuse and Recycle) โดยโรงงานที่ผ่านการประเมิน
จะได้รบั รางวัล 3Rs Awards และถ้าหากแผนงาน 3Rs มีประสิทธิภาพ
ในการลดของเสียที่ต้องก�ำจัดและให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ที่ดีจะได้รับ 3Rs+ Awards อีกรางวัลหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้
เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดย
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดตามหลัก 3Rs ร่วมกับมหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การน�ำทรัพยากรมาใช้ซำ�้ หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ รณรงค์การน�ำทรัพยากรมาใช้ซำ�้ หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Reuse & Recycle) เพื่อลดปริมาณของเสียที่น�ำไปก�ำจัดด้วยการ
เผาหรือฝังกลบ รวมถึงการน�ำทรัพยากรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด อีกทั้งบริษัทฯ ได้รณรงค์ และส่งเสริมการน�ำทรัพยากรกลับ
มาใช้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษทั ได้ออกประกาศนโยบายการบริหารจัดการ เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่ชัดเจน ได้แก่
• นโยบายการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability Policy)
• นโยบายคุ ณ ภาพ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และ
อาชีวอนามัยความปลอดภัย (Quality, Environment, Energy
and Occupation Health & Safety Policy)

กระบวนการด�ำเนินงาน

บริษทั ฯ ได้รณรงค์และปลูกฝังการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ต่อพนักงาน
และบุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ โดยการจั ด “3Rs Campaign
Communication” ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการลดการใช้ การใช้ซ�้ำ
และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกระบวนการบริหารจัดการ
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการควบคุมและติดตามผล
อย่างสม�่ำเสมอ

3 วิธี ช่วยลด “ขยะ”

1. ใช้นอ้ ย

ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชีว้ ด
ั ความส�ำเร็จ

• โครงการลดการใช้ น�้ ำ โดยการเปลี่ ย นสถานะจากไอน�้ ำ
มาเป็นน�้ำ (Condensate) เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่
จากผลการด�ำเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น�้ำใน
กระบวนการผลิต 187,658 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน�้ำที่ใช้
เติมเข้าในกระบวนการผลิต 104,926 ลูกบาศก์เมตร โดยมีน�้ำที่
น�ำกลับมาใช้ใหม่ 62,760 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60
ผลการด�ำเนินงานการน�ำน�้ำ Condensate กลับมาใช้ใหม่ โดย
ก�ำหนดเป้าหมายการน�ำกลับมาใช้ > 70%

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

เป้าหมาย
(%)

ผลการ
ด�ำเนินงาน (%)

70
70
70

58
63
60

สัดส่วนการน�ำน�้ำ Condensate กลับมาใช้ใหม่ในปี 2562 ลดลง
จากเดิมเล็กน้อย และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากยังคง
ต้องรักษาสภาพการท�ำงานของหม้อต้มไอน�้ำให้อยู่ในสภาพที่ดี
อย่างสม�่ำเสมอ
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นในมาตรการลดการใช้น�้ำ โดยมี
แผนการด�ำเนิน โครงการเพื่อน�ำน�้ำเสียที่ผ ่านการบ�ำบัดเป็นน�้ำ
คุณภาพดีไปใช้ในพื้นที่สีเขียวของโรงงาน และใช้เติมระบบน�้ำ
ดับเพลิงเพื่อทดแทนการใช้น�้ำประปา รวมถึงการลดน�้ำทิ้งจากการ
ประกอบกิจการ

2. ใช้ซำ�้

3. น�ำกลับมาใช้ใหม่
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มิตส
ิ งั คม

การบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษทั ฯ ประกาศนโยบายบริหารจัดการความยัง่ ยืน (Sustainability
policy) ของกลุ่มบริษัทฯ ในมิติ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อ
ให้ผบู้ ริหาร และพนักงานของกลุม่ บริษทั ฯยึดถือปฏิบตั ไิ ปในทิศทาง
เดียวกันอย่างชัดเจน โดยใช้นโยบายดังกล่าวเป็นกรอบบริหารจัดการ
กลยุทธ์และแผนธุรกิจในการด�ำเนินงาน ซึ่งหนึ่งในประเด็นส�ำคัญ
ในมิติด้านสังคมนั้นได้มุ่งเน้นไปที่การบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ
การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานด้วยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน
ตั้งแต่การเปิดโอกาสอย่างกว้างขวางในการรับสมัครเพื่อคัดสรร
บุคลากรเข้าร่วมงานในกลุ่มบริษัท มีการจัดท�ำแผนการพัฒนา
ศักยภาพแก่พนักงาน มีระบบการประเมินผลทีช่ ดั เจนและสม�ำ่ เสมอ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงานในกลุ่ม
บริษัท โดยเชื่อว่าการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จริงจัง จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติเพื่อความส�ำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

การสรรหาทรัพยากรบุคคล

บริษทั ฯ ก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจว่าด้วยหลักการส�ำคัญ
ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ และการด�ำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้อง
กับแผนธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้วางแผนก�ำลังคนเพื่อรองรับการด�ำเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนแผนงานในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ โดย
ลงประกาศโฆษณา เพือ่ เปิดโอกาสรับผูส้ นใจเข้าร่วมงานกับบริษทั ฯ
โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และภายนอก พร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับบริษทั ฯ และการรับสมัครอย่างชัดเจน ไม่มกี ารกีดกันทางเพศ
ศาสนา เชื้อชาติ ภาษา หรือความสมบูรณ์ทางกายภาพแต่อย่างใด
จัดให้มีการเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีสวัสดิการที่ครอบคลุม
ทั้งส่วนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอย่างเหมาะสม แข่งขันได้กับ
บริ ษั ท อื่ น เปิ ด โอกาสความก้าวหน้าและเติบ โตไปกับบริษัท ฯ
ตามผลงานที่ปรากฏ อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ

การดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
ด้ ว ยความมุ ่ ง หวั ง ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี ค วามรู ้ ค วามสามารถสู ง
เหมาะสมกับงานทีร่ บั ผิดชอบ ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการเติบโต
ในองค์กรได้ มีผลงานทีเ่ ป็นเลิศ เตรียมพร้อมส�ำหรับการเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลา และตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายและทิศทางการบริหาร
งานของบริษทั ฯ ทีม่ งุ่ สูอ่ งค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance
Organization) โดยมีพนักงานเป็นหัวใจส�ำคัญและก�ำลังหลักในการ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้ก�ำหนดสมรรถนะหลักที่สะท้อน
ถึงตัวตนคน EA ซึ่งเป็นสมรรถนะที่บริษัทฯ ปรารถนาให้พนักงาน
ทุกคนพึงมีและประพฤติปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อพนักงาน คือ ท�ำให้ทราบถึงกรอบพฤติกรรม
มาตรฐานที่บริษัทฯ คาดหวัง โดยน�ำไปเชื่อมโยงในการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน (การประเมินมิตดิ า้ นคุณลักษณะและสมรรถนะหลัก
ที่ ค าดหวั ง ) การวางแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานรายบุ ค คล

การพิจารณาปรับเงิน โบนัสประจ�ำปี และกองทุนทรัสต์ ส�ำหรับ
พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีค่านิยมในการท�ำงาน
ตามแบบฉบับของ EA หรือ EA’s DNA ประกอบด้วย
1. มีความกระตือรือร้น มุง่ มัน่ เปีย่ มไปด้วยพลังในการท�ำงาน กล้าคิด
และท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง (Energetic)
2. เป็นคนเก่งในแบบฉบับของ EA (Expertise) โดยแบ่งออกเป็น
3 H คือ
		 Head : คิดสร้างนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ และตระหนัก
			
ถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
			
(Innovative and Shared Value Creation
			
Thinking)
Heart : มีหัวใจเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ
			
(Entrepreneurship Awareness)
Hand : ลงมือกระท�ำด้วยความรู้ ทักษะและความเชีย่ วชาญ
			
ในงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
3. มีความสามารถในการประสานพลัง ท�ำงานเป็นทีม (Synergy)

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษทั ฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของกลุม่ บริษทั ให้มคี วามรู้
ความสามารถ และทักษะในการท�ำงานที่มีค วามเป็น มือ อาชีพ
มีพฤติกรรมในการท�ำงานที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีในการ
ท�ำงาน เป็นพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อองค์กร ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นดูแลการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง
โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยสูงสุด
เสรีภาพในการสมาคม

บริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
เพื่อมีส่วนร่วมกับนายจ้างในการบริหารจัดการสวัสดิการแรงงาน
ร่วมกัน ปรึกษาหารือร่วมกับพนักงานเกี่ยวกับสภาพการท�ำงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ พนักงานในสถานประกอบการทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยคณะกรรมการสวัสดิการซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการเลือกตั้ง
จ�ำนวน 7 ท่าน มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ให้ค�ำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการ
จัดสวัสดิการส�ำหรับลูกจ้าง
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการทีน่ ายจ้างจัดให้แก่ลกู จ้าง
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์
ส�ำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การรับเรือ่ งร้องเรียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
ข้อร้องเรียนจากพนักงาน และได้จดั ให้มชี อ่ งทางการแจ้งข้อร้องเรียน
หากมีการละเมิดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ และ/หรืออีเมลถึงประธานกรรมการตรวจสอบได้อกี ด้วย
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร

ในด้านนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาว บริษัทฯ
ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจ�ำเป็นในการน�ำเครือ่ งมือสมัยใหม่
มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของโลกยุคดิจทิ ลั โดยน�ำเทคโนโลยีเข้ามาเปลีย่ นแปลงวิธกี ารท�ำงาน
การสื่อสารที่เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานด้วยกันผ่าน
ระบบออนไลน์ รวมทัง้ เพิม่ ความคล่องตัว ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา
ความสามารถของพนักงานด้วยเทคโนโลยี ในช่วงเวลาที่พนักงาน
ต้องการเข้าถึงข้อมูล ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้มากขึ้นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีเครื่องมือ
และช่องทางและอ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานทุกคนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการท�ำงานและพัฒนาตนเองได้อย่างทั่วถึง
ความผูกพันระหว่างพนักงานต่อองค์กร

บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า พนั กงานที่มีศักยภาพเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของ
ความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจ ที่จะช่วยขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ได้ในระยะยาว ตลอดปี 2562 จึงมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากปีกอ่ น เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการด้านงานบุคคลในทุกด้าน
และกระตุ ้ นให้ เ กิ ด การพัฒ นาตนเองของพนักงาน รวมถึงการ
เสริมสร้างระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ซึ่งมีความ
สัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความสุขในการท�ำงาน
และลดอัตราการเข้าออก ดังนั้นการดูแลพนักงานให้มีความผูกพัน
กับองค์กรจึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯให้ความส�ำคัญ จึงได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานและสภาพแวดล้อม
รวมถึงเพิม่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก ช่องทางการสือ่ สาร การปรับปรุง
สวัสดิการ ตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบและวาระโอกาสต่างๆ
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ท�ำการส�ำรวจความผูกพันระหว่างพนักงาน
ต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ร่วมกับบริษัทที่
ปรึกษา Mercer เพื่อให้องค์กรทราบถึงความรู้สึกของพนักงานที่มี
ต่อองค์กรในเรื่องของการท�ำงานและสภาพแวดล้อม รวมถึงปัจจัย
ต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการท�ำงานในองค์กร และสามารถน�ำประเด็นส�ำคัญ
ไปใช้ในการพัฒนาและเพิ่มพูนระดับความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กรและพัฒนาองค์กรต่อไปให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผลส�ำรวจ
ความผูกพันองค์กรเฉลี่ยอยู่ที่ 69% ซึ่งบริษัทฯ ได้น�ำผลส�ำรวจมา
วิเคราะห์เพื่อท�ำแผนปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อไป
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

ผลส�ำรวจความผูกพันองค์กร

46%

69%

2561

2562

กระบวนการด�ำเนินงาน

• การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีกระบวนการที่
ครอบคลุมตัง้ แต่กระบวนการสรรหาพนักงาน การพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน การรักษาบุคลากร การ
ดูแลพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการ และการเกษียณอายุ
การท�ำงาน
• บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรในระดับบริหาร โดย
การจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan หรือ IDP) และวางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
ส่งเสริมความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และน�ำทีมงานไปสูเ่ ป้าหมายความส�ำเร็จทีส่ อดคล้อง
กับทิศทางขององค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทระดับสากลใน
อนาคต รวมไปถึงการสร้างผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ ให้ทนั ต่อความต้องการ
และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยการเตรียมผู้บริหารรุ่น
ต่อไป ผ่านโครงการผู้บริหารรุ่นใหม่ (Executive Program)
อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินตามแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Planning) อีกด้วย
• บริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานต่อบุคคล
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีถูกละเมิดสิทธิ หรือพบเห็น
การกระท�ำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ/จรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่น่าอยู่และมีวัฒนธรรม
ทีด่ งี าม โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ผ่านช่องทางอีเมลและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โครงการส่งเสริมศักยภาพพนักงาน
และพัฒนาองค์กรในปี 2562 ทีส
่ ำ� คัญมีดงั นี้

EA Inside EA หรือ โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายใน

องค์กร ซึ่งเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้น�ำเสนอความคิดใหม่ๆ และ
พัฒนาการท�ำงานปัจจุบันให้ดีขึ้น พนักงานสามารถส่งความคิด
หรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์เข้ามาประกวด โดยเป็นสิ่งที่ส่งผลให้
บริษัทฯ เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งสร้างชื่อเสียง
ให้กับบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอกับคณะกรรมการ หากความคิดหรือ
กิจกรรมนัน้ ชนะการประกวด บริษทั ฯ มีการประกาศถึงความส�ำเร็จ
นั้นๆ และมีกิจกรรมมอบรางวัล เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของ
การคิดและสร้างความแตกต่างเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาตัวพนักงาน
เองไปพร้อมๆ กัน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมในการท�ำงาน
ตามแบบฉบับของ EA ในด้านการคิดสร้างนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ
รวมถึงตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
การเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยโครงการที่ได้รับรางวัลในปี 2562 ได้แก่
1. Liquid Ring Vacuum Pump ซึง่ เป็นโครงการที่ ลดค่าใช้จา่ ย
ของทีมผลิต B100 โรงงานกบินทร์บุรี
2. Solar Back Track Function ซึ่งเป็นโครงการที่ เพิ่ม
ผลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของทีม Operation
and Maintenance Center ประจ�ำส�ำนักงานใหญ่ และ
ประจ�ำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ล�ำปาง
Digital HR Platform ปี 2562 บริษทั ฯ ได้ลงทุนพัฒนาซอฟท์แวร์

ทีใ่ ช้ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึง่ เป็นระบบทีท่ ำ� ให้พนักงาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองและข้อมูลของบริษัท ผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับ
ข้อมูลปัจจุบัน อีกทั้งลดการท�ำงานเอกสาร ท�ำให้องค์กรสามารถ
มีข้อมูลที่ใช้วางแผนและบริหารจัดการได้อย่างละเอียดและเป็น
ปัจจุบนั นอกจากนัน้ ยังมีแผนทีจ่ ะพัฒนาเพิม่ เติมในปีถดั ไป เกีย่ วกับ
การให้พนักงานเข้าถึงระบบการเรียนรู้ออนไลน์และระบบการ
จัดการความรู้ เพื่อเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
องค์กรต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ท�ำการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้มี
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในระบบและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องพนั ก งาน
ในส่วนแรกแล้ว

กองทุนทรัสต์สำ� หรับพนักงาน (Employee Trust Fund)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานและความ
ผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว ด้วยความรูส้ กึ ในการเป็นเจ้าขององค์กร
จึ ง ได้ ด� ำ เนิ นการจัด ตั้งกองทุนทรัสต์ส�ำหรับ พนักงานขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
บริษัทฯ (Ownership) ผ่านการถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ ซึ่ง
สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานที่ดี และเป็น
เครือ่ งมือในการดูแลคุณภาพชีวติ พร้อมสร้างหลักประกันความมัน่ คง
ในการด�ำรงชีวิตให้กับพนักงานหลังเกษียณ กองทรัสต์นี้จะน�ำมาใช้
ส�ำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทที่
อยู่ต่างประเทศ ที่จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการก�ำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

โครงการผู้บริหารรุ่นใหม่ (Executive Program) บริษัทฯ
มีกระบวนการสรรหาพนักงานกลุม่ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถโดดเด่น
เพื่อพัฒนาศักยภาพผ่านการเรียนรู้จากการท�ำงานโครงการและ
หน่วยงานส�ำคัญต่างๆ การเข้าร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประชุมถ่ายทอด
ความรู้จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสริมศักยภาพในการเติบโตเป็น
ผู้บริหารยุคใหม่ในระยะเวลาที่รวดเร็ว และรองรับการวางแผน
สืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญได้อย่างเหมาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีพนักงานที่อยู่ภายใต้โครงการดังกล่าวจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น
8 คน ซึ่งได้เข้าร่วมผลักดันโครงการที่ส�ำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

จากการที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่านิยม EA’s DNA ข้างต้น บริษัทฯ
ได้น�ำไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการประเมิน
แบบ 360 องศา ซึง่ เป็นการประเมินจากหลากหลายด้าน หลากหลาย
มุมมอง โดยผ่านกระบวนการพิจารณาทัง้ ด้านผลงานและพฤติกรรม
จากการประเมินด้วยตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
อีกทั้งบริษัทฯ ได้น�ำ OKRs หรือ Objectives & Key Results มา
ปรับใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของผู้บริหารและพนักงาน
ร่วมกันกับการวัดผลจากเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นเครื่อง
มือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ส่งเสริมและผลักดันผูบ้ ริหารให้เป็นผูน้ ำ� ทีส่ ร้างการเปลีย่ นแปลง กระตุน้
ให้เกิดบรรยากาศของการคิดและสร้างความแตกต่าง เชิงสร้างสรรค์
เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆของพนักงานของกลุ่มบริษัท ที่ก่อ
ให้เกิดความเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

หลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษท
ั ฯ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการอบรมเป็นวิธีการเพิ่มขีดความสามารถใน
การท�ำงานให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์
ของตนเองสู่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการอบรมในรุ่นต่อไป นอกจาก
หลักสูตรทั่วไปด้านระบบการบริหารงาน ที่ให้พนักงานสามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้กับการท�ำงานแล้ว ยังมีหลักสูตรอบรมพัฒนา
บุคลากรของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาผู้น�ำ การส่งเสริม
ดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พ ลังงาน การบริหารจัดการ
Supply Chain การด�ำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในการ
เป็นผู้น�ำด้านพลังงานทางเลือกได้
- จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรม
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานเฉลี่ยในปี 2562 คือ 11.66
ชัว่ โมง/ คน/ ปี คิดเป็น 95% ของเป้าหมายอบรมต่อปีของพนักงาน
(12 ชั่วโมง/ คน/ ปี)
ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อคนต่อปี)

8.62

2560

10.11

2561

11.66

2562

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

ปี
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ข้อมูลบุคลากรของบริษท
ั ฯ
- ร้อยละของจ�ำนวนบุคลากรแบ่งตามเพศ

24%

76%

หญิง

ชาย

100

ร้อยละของจ�ำนวนบุคลากร

- ข้อมูลจ�ำนวนบุคลากรย้อนหลัง 3 ปี
511
396

(คน)

438
208

155

241

ปี 2560

169

269

ปี 2561

303

ปี 2562
จ�ำนวนพนักงานของบริษัท
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

จ�ำนวนพนักงานบริษัทย่อย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ เชื่อว่า การบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน และ
เป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจและบุคลากร
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีสภาพ
แวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย
และยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนา
องค์กรเพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนข้อที่ 8 การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

แนวทางบริหารจัดการ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้ออก
ประกาศเรื่อง “นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน” ควบคุมและติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและด�ำเนินการ
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงอ้างอิงมาตรฐานในด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย โดยจัด ให้มีการซักซ้อมและการฝึก อบรม
ประจ� ำ ทุ ก ปี และให้ ร ายงานผลการด� ำ เนิ น การโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดดังนี้
• ป้ อ งกั นการเกิด อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย
เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ าน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของบุคลากร
และผู้รับเหมาทุกคน รวมทั้งจ�ำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย โดยการจัดบรรยายสรุปและตรวจสอบ
ความพร้อมด้านความปลอดภัยก่อนการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ด้วยความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมัดระวัง ในการระงับเหตุฉุกเฉิน
หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และน�ำมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
• จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกัน บรรเทา และควบคุม
ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การขนส่ง การบริการ ตลอดจนมี
แนวทางในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อลดความสูญเสีย
• มีระเบียบปฏิบตั ิ แผนการด�ำเนินการ และการฝึกอบรม ตลอดจน
การให้ความรูแ้ ก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอ ในเรื่องความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากการ
ท�ำงาน หรือโรคภัยต่างๆ รวมถึงการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
• จัดให้มีการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ที่
เกีย่ วข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัย
ถูกสุขอนามัย

• จัดให้มีก ารฝึก อบรม การซัก ซ้อม และควบคุมให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และสามารถใช้งานเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องในกรณีที่เกิดเหตุขึ้น แผนการซักซ้อม
ดังกล่าวมีการจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
• ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้มีการ
ตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ
• รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงาน ผูร้ บั เหมา คูค่ า้ ชุมชน
ภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาปรับปรุง หรือร่วมกันเพิ่ม
ความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ส�ำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรทาง
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน ดังต่อไปนี้
• หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน ส�ำหรับลูกจ้างในระดับหัวหน้างาน ลูกจ้างทั่วไป
และลูกจ้างเข้าท�ำงานใหม่ รวมถึงลูกจ้างที่เปลี่ยนสถานที่ท�ำงาน
หรือเปลีย่ นแปลงเครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์ซงึ่ มีปจั จัยเสีย่ งแตกต่าง
ไปจากเดิม”
• หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (จป. บริหาร)
ระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน)
• หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�ำงาน (คปอ.)”
• หลักสูตร “ผู้บังคับปั้น จั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดต่างๆ”
• หลักสูตร “วิธีการใช้และบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล (PPE) ส�ำหรับลูกจ้าง”
• การฝึกซ้อมการควบคุมและการระงับเหตุฉกุ เฉินเกีย่ วกับสารเคมี
อันตราย, เกี่ยวกับหม้อไอน�้ำ และการฝึกซ้อมดับเพลิง และการ
อพยพหนีไฟ ประจ�ำปี
• หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
• การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิง
ประจ�ำปี
• การอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อ ม
ในการท� ำ งานประจ� ำ ปี (ส� ำ หรั บ พนั ก งาน พนั ก งานใหม่
ผู้รับเหมาใหม่)
• การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล
• การอบรมความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ส�ำหรับ
ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
• อบรมความปลอดภัยในการท�ำงานบนที่สูง
• อบรมความปลอดภัยในการท�ำงานบนที่อับอากาศ
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ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชีว้ ด
ั ความส�ำเร็จ

ในปี 2561 และปี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ านจากอัตราความถีข่ องการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (LTIFR) การประสบภัย
อันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน การเจ็บป่วยจากการท�ำงาน และการลาป่วย ดังนี้
เป้าหมาย

ปี 2562

สัดส่วนต่อจ�ำนวน
พนักงานรวม

ปี 2561

สัดส่วนต่อจ�ำนวน
พนักงานรวม

การเกิดอุบัติเหตุ
จากการท�ำงาน (คน)

0

0

0%

1

0.23%

การเจ็บป่วย
จากการท�ำงาน
(หยุดงานเกิน 3 วัน/คน)

0

0

0%

2

0.46%

196

38%

246

56%

เป้าหมายระยะสั้น - จ�ำนวน
พนักงานที่ลาป่วยลดลงจากปี
ก่อนหน้า
เป้าหมายระยะยาว – สัดส่วน
การลาป่วยต่อจ�ำนวนพนักงาน
รวมไม่เกิน 25% ในปี 2565
จ�ำนวนพนักงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
การลาป่วย (คน)

บริษัทฯได้จัดให้มีมาตรการและการด�ำเนินการเพื่อลดอัตราการลา
ป่วยทีเ่ กิดจากเชือ้ โรคเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการป่วย
อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไปดังนี้
• ก�ำจัดแมลงภายในอาคารส�ำนักงาน ที่อาจเป็นพาหะและสาเหตุ
ของการแพร่เชื้อโรคเป็นประจ�ำทุกเดือน
• จัดให้มียาสามัญประจ�ำบ้านเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น และ
จัดให้ใช้หน้ากากอนามัยส�ำหรับบริการพนักงาน ในกรณีที่พบ
อาการป่วยที่สามารถแพร่ผ่านระบบทางเดินหายใจได้
• ในกรณีที่พบว่าพนักงานป่วยด้วยโรคติดต่อและเริ่มมีการติดต่อ
แพร่ ร ะบาดในส� ำ นั ก งานหรื อ สถานประกอบการของบริ ษั ท
จะจั ด ให้ มี ก ารฉี ด พ่ น อบยาฆ่ า เชื้ อ โรคเพื่ อ ระงั บ และจ� ำ กั ด
การแพร่ระบาดดังกล่าว
• จัดให้มีเครื่องมือและช่องทางส�ำหรับพนักงานที่ป่วยด้วยโรคที่
ติดต่อไปยังผูอ้ น่ื ได้ แต่ยงั สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ทำ� งานจากบ้าน
(Work from Home) ซึ่งจะใช้ในกรณีที่จ�ำเป็นและเหมาะสม
เท่านั้น
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

511

438

• จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำทุกปีพร้อมทั้งส่งเสริมให้
พนักงานที่ตรวจพบว่าสุขภาพไม่ปกติ ได้พบแพทย์เพื่อท�ำการ
รักษา บ�ำบัด ฟื้นฟู ก่อนที่จะเกิดผลเสียที่รุนแรงขึ้น
• จัดสวัสดิการด้านการประกันสุขภาพและประกันชีวติ ของพนักงาน
ที่ครอบคลุมการดูแลรักษาทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และอุบัติเหตุ
ต่างๆ อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้ครอบครัวของพนักงานสามารถซือ้ บริการ
ประกันสุขภาพในแพ็คเกจเดียวกันในราคาส่วนลดพิเศษเท่ากัน
กับที่บริษัทจัดให้กับพนักงานด้วย
• มีกจิ กรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับพันธมิตร หรือผ่านโครงการต่างๆ
เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมเดิน / วิ่ง หรือกิจกรรมกีฬาที่บริษัท
เข้าร่วมสนับสนุนกับผู้มีส่วนได้เสีย การส่งเสริมให้พนักงานและ
คูค่ า้ บริโภคผักและข้าวออแกนิคทีค่ วบคุมดูแลการปลูกและจัดหา /
จัดส่ง โดยทีมงานฝ่ายกิจการเพื่อสังคมของบริษัท เป็นต้น
• ส่งเสริมให้พนักงานรวมกลุ่มกันในรูปแบบของชมรม เพื่อจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนอกเวลาการปฏิบัติงาน เช่น แอโรบิค
เดินวิ่ง ฟิตเนส ปิงปอง เป็นต้น

กิจการเพือ่ สังคม (Social Enterprise)
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและ ดูแลความเป็นอยู่
ของชุมชน และสังคม ตลอดจนช่วยบรรเทา ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ด้านรายได้ของเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยให้
ความส�ำคัญต่อการสร้างประโยชน์ต่อสังคม (Social Impact) ที่
สามารถแก้ปัญหาความยากจน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของสังคมและชุมชนได้โดยแท้จริงและยั่งยืน จึงได้ริเริ่ม
ก่อตั้งหน่วยงานภายใต้ชื่อ EASE (EA Social Enterprise) หรือ
EA กิจการเพื่อสังคม ในปลายปี 2558 (ด�ำเนินกิจกรรมมาเป็น
ระยะเวลากว่า 4 ปี) เพื่อด�ำเนินโครงการตามแนวทางกิจการเพื่อ
สังคม ที่มิได้มุ่งเน้นการสร้างก�ำไรสูงสุด แต่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อ
สังคมบนการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นส�ำคัญ และได้น้อมน�ำ
แนวทางตามพระราชด�ำริในการพัฒนาเกษตรกรรมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของเราเป็นพื้นที่น�ำร่อง โดยหน่วยงานกิจการ
เพื่อสังคมจะท�ำการส�ำรวจชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของบริษัท เพื่อ
ทราบถึงประเด็นความต้องการ และความคาดหวังของชุมชน และ
น�ำผลส�ำรวจมาวิเคราะห์ เพื่อจัดท�ำแผนงานในการด�ำเนินงานให้
ตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การสร้าง
รายได้ และส่งเสริมอาชีพชุมชน ให้ความรู้ด้านการเกษตรและ
เสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทา แบ่งเบา และ
ช่วยเหลือสังคม ตามความหมายอีกนัยยะหนึ่งของค�ำว่า EASE
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และช่วยสร้างสังคมเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูลบนแนวทางที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่น และเชื่อมั่นในการ
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทย เพื่อส่งเสริมการเติบโต
ของธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการด�ำเนินกิจกรรม ด้าน
กิจการเพื่อสังคม มุ่งหวังสร้างอาชีพ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ผ่านหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการด้านกิจการเพื่อสังคม ทั้งในส่วน
โครงการสร้างอาชีพ และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการปลูกผักอินทรีย์
และสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงแพะแกะ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,734,288
บาท (ไม่รวมเงินลงทุนโครงการ)

กิจกรรมเพื่อสังคม/ผลการด�ำเนินงานพัฒนา
ธุรกิจทีก
่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
แผนงาน : พัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม สร้างคุณค่าร่วมและผล

กระทบต่อสังคมและชุมชน เพือ่ ตอบสนองต่อปัญหาของสังคม ชุมชน
และประเทศ
ผลการด�ำเนินงานปี 2562

ภาพรวมการด�ำเนินกิจกรรมด้านกิจการเพือ่ สังคม (Social Enterprise)
ผ่านโครงการ Ease Organic: สร้างความรู้ และอาชีพในการปลูก
พืชผัก และข้าวอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวม
ทั้งหาช่องทางการตลาด สานต่อการเข้าถึงผู้บริโภคให้กับเกษตรกร
สร้างอาชีพ และเพิม่ รายได้ พัฒนาผลผลิตให้กบั เกษตรกรในโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน�้ำ
คือ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืชผักอินทรีย์ เกษตรกรปลอดภัย จน
กระทั่งถึงปลายน�้ำ คือ กระจายพืชผักอินทรีย์ สู่ผู้บริโภคที่ได้รับ
พืชผักที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี รวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
ห่วงโซ่คุณค่าการปลูกผักอินทรีย์
โครงการ Ease Organic 3 Wins Diagram :
เกษตรกร ผู้บริโภค และโลก

Profit
Farmers

3 Wins
Consumers

The Earth

People

Planet

โครงการ Ease Organic มุ่งมั่นแบ่งเบาปัญหาเกษตรกรไทยใน
สังคม บนแนวคิด 3 Win สร้างคุณค่าความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
ประกอบด้วย 1. เกษตรกร (Farmer) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
สุขภาพดี มีความสุข 2. ผู้บริโภค (Consumer) สุขภาพดี ได้รับ
ผลผลิตที่คุณภาพดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ 3. โลก
(The Earth) ระบบนิเวศเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
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ผลการด�ำเนินงานปี 2562

เป้าหมายปี 2563 -2566

1. สร้างสุขภาพ และคุณภาพชีวิตทีด
่ ีปลอดภัย ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิง่ แวดล้อม
(Good Health and Well-Being All Stakeholders in Value Chain)

เน้นการส่งเสริมสุขภาพ เพราะผลผลิตเป็นพืชผลอินทรีย์ที่เป็นมิตร
ต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้าง
มาตรฐานให้กับผลผลิต จึงส่งเสริมให้มีการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) รวมถึงโรงคัดบรรจุที่ได้รับมาตรฐานของ
องค์การอาหารและยา (อย.) ซึ่งในปี 2562 โครงการได้ผลผลิต
อินทรีย์ออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบด้วยพืชผักอินทรีย์ และข้าว
อินทรีย์กว่า 10.5 ตัน (คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 จากปี
2561) และมีการน�ำอ้อยอินทรีย์ พันธุ์สุพรรณ 50 ปริมาณกว่า 1.6
ตันมาผลิตเป็นเครื่องดื่มน�้ำอ้อยใบเตยอินทรีย์ คิดเป็นการส่งเสริม
การบริโภคผักและข้าวอินทรีย์ จากจ�ำนวนการบริโภคผักอินทรีย์
และข้าวอินทรีย์กว่า 27,545* การบริโภค (คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 18 จากปี 2561) (*อ้างอิงจากปริมาณการบริโภคผัก
และผลไม้ 400 กรัม/วัน/คน ตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัย
โลก หรือ WHO) โดยผลผลิตสามารถกระจายสู่ชุมชน จังหวัด
พิษณุโลก กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ ด้วยช่องทางการจ�ำหน่าย
ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และโรงงาน
ผลิตและแปรรูปผักและผลไม้สด

ขยายผลเพื่อสร้างสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้ผลิต เกษตรกร
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม จึงขยายผลด�ำเนินการต่อเนื่องให้ผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ เข้าถึงผู้บริโภคทั่วถึงมากขึ้น รวมไปถึงการสร้าง
มาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าส่งเสริมจ�ำนวนบริโภคผลผลิต
อินทรีย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 จากปี 2562 (ภายในปี 2563)

2. เพิ่มรายได้ (Higher Income)

โครงการนี้สร้างอาชีพส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ท�ำให้รายได้ของ
เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ผลการด�ำเนินงานเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2562
สร้างรายได้เฉลีย่ ให้เกษตรกรในโครงการเพิม่ ขึน้ เป็น 373 บาท/วัน
(คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2561 และคิดเป็น
รายได้ที่สูงกว่าร้อยละ 18 จากค่าแรงรายวัน) รวมไปถึงสูงกว่า
รายได้เกษตรกรทีม่ าจากการปลูกข้าวในท้องทีถ่ งึ 2.5 เท่า (*อ้างอิง
ข้อมูลเปรียบเทียบจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ที่โดยเฉลี่ย
เกษตรกรปลูกข้าวประมาณ 10-15 ไร่ ระยะเวลาในการปลูกข้าว
โดยประมาณ 100 วัน ก�ำไรเฉลี่ย 1,500 บาท/ไร่ ในกรณีที่
ไม่ขาดทุนจากราคาข้าวตกต�่ำ ณ ราคาข้าวเปลือก 6,000 บาท/ตัน
ผลผลิต 815 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นรายได้ 150 บาทต่อวัน) ทั้งนี้
ผักสลัดอินทรีย์ใช้ระยะเวลาในการปลูกถึงการเก็บเกี่ยวสั้นกว่า คือ
โดยประมาณ 45-55 วัน และเป็นผลผลิตอินทรีย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า
ผักทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร ซึ่งใน
ปัจจุบัน และอนาคต ผู้บริโภคให้คุณค่าและหันมาใส่ใจสุขภาพ
มากขึ้น ดังนั้นผักอินทรีย์จึงเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น หาก
ผลผลิตมีความคงทีต่ อ่ เนือ่ ง จะส่งผลดีตอ่ เกษตรกรอินทรีย์ ซึง่ ได้รบั
โอกาสในการสร้างอาชีพ และรายได้ให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น
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• รายได้ของเกษตรกรในโครงการเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
10 จากรายได้เฉลี่ยรายวันจากปี 2562 (ภายในปี 2563) เพื่อ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืนมากขึ้น
• ขยายผลองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
ขยายผลสู่การเพิ่มอัตราเกษตรกรในชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
(ภายในปี 2563) และขยายผลต่อเกษตรกรในประเทศให้เป็น
เกษตรกรที่ยั่งยืน (ภายในปี 2566)

ผลการด�ำเนินงานปี 2562

เป้าหมายปี 2563 -2566

3. ผนึกก�ำลังขยายความร่วมมือกับองค์กรอืน
่ ๆ
(Leverage Collaboration)

บริษทั ฯ มุง่ เน้นผสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายพันธมิตรในทุกมิติ
ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ( All Stakeholders in Value Chain) รวมถึง
กลุ่มบริษัท สถาบัน องค์กรอื่นๆ บริษัทขนส่ง โรงงานแปรรูป
ร้านอาหาร ลูกค้า และเกษตรกร เพือ่ สร้างห่วงโซ่คณ
ุ ค่าให้กบั ห่วงโซ่
อุปทาน ซึ่งการผสานความร่ วมมื อในทุ กมิ ติย ่ อมส่ ง ผลบวกต่ อ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในด้านการขนส่ง (Backhaul Logistic
Collaboration) ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากบริษัท
ฟู้ดแพชชั่น จ�ำกัด ส่งเสริมโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่ปี 2560 ระยะเวลา
กว่า 2 ปี เพื่อสร้างห่วงโซ่อาหารแห่งความสุข (Happy Supply
Chain) ที่ยั่งยืน ให้เกิดขึ้นได้ในประเทศ ดังนั้น ฟู้ดแพชชั่น จึงยินดี
ให้การสนับสนุน บริษัทฯ ด้วยบริการรถห้องเย็นเที่ยวเปล่าขากลับ
ส�ำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์อนิ ทรีย์ จากฟาร์มของโครงการมายังโรงงาน
(กรุงเทพฯ) เพื่อเอื้ออ�ำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบริษัท และ
เกษตรกร ในราคาที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ และเพื่อสร้าง
พันธมิตรทางการค้า โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ส่วนหนึ่งให้กับโรงงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในสวัสดิการมื้ออาหารของ
พนักงาน จึงถือเป็นการร่วมมือกันในเชิงบวก ซึ่งช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ประหยัดพลังงานในการขนส่ง และลด
การปลดปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ทรัพยากรของโลก
อย่างคุ้มค่า

ขยายผลสร้างเครือข่ายพันธมิตรในทุกมิติ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ( All
Stakeholders in Value Chain) ไม่ว่าจะรวมไปถึงกลุ่มบริษัท
สถาบันการศึกษา องค์กรอืน่ ๆ บริษทั ขนส่ง โรงงานแปรรูป ร้านอาหาร
ลู ก ค้ า เพื่ อ ขยายผลจ� ำ นวนห่ ว งโซ่ อุ ปทาน

ด้านการตลาด (Market Collaboration for Long Term
Customer) เน้นการพัฒนาฐานลูกค้าระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
โดยร่วมมือกับโรงงานพันธมิตร เพื่อกระจายผลผลิตอินทรีย์ใน
ปริมาณมากให้เข้าถึงการดูแลสุขภาพของผูบ้ ริโภคในวงกว้างมากขึน้
ท�ำให้ผลิตผลอินทรีย์เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ผู้บริโภคเข้าถึง
ได้ง่าย ในราคาที่เอื้อมถึง รวมถึงตลาดค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต
และร้านอาหารทั้งในพื้นที่ชุมชน และกรุงเทพฯ พันธมิตรกว่า
4-5 ราย และผู ้ บ ริ โ ภคโดยตรงกว่ า อี ก หลายราย อาทิ เ ช่ น
วิลล่ามาร์เก็ต, ร้านอาหารครัวเมืองเว้ และร้านอาหารสาระดีดี
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ซึ่ ง ร้ า นสาระดี ดี ไ ด้ ป รั บ เปลี่ ย นจากการรั บ
ไฮโดรโพนิคส์มารับผักอินทรีย์กับ Ease Organic มาเป็นระยะเวลา
ถึง 2 ปี เพราะเล็งเห็นถึงความส�ำคัญด้านสุขภาพผู้ผลิต ผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้นให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์
บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ/แกะ
ในโครงการ และได้รับความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยสัตวแพทย์ คอยให้ค�ำปรึกษา การดูแล
และรักษาโรคแพะ/แกะ ในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จ.นครสวรรค์
เพื่อเป็นอีกทางเลือกอาชีพให้แก่ชุมชน ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยง
มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงแพะ/แกะ ได้อย่างสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมเกษตรกร และขยายผลต่อยอดอาชีพให้กับ
เกษตรกรภายในพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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4. พัฒนางานวิจัย เพือ่ ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรสู่ความยัง่ ยืน (R&D Synergy)

พัฒนางานวิจัย เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรสู่ความยั่งยืน
จากเดิมเกษตรกรในโครงการ ท�ำอาชีพปลูกข้าวทัว่ ไปเป็นเกษตรกรรม
เคมี ที่ไม่เคยท�ำเกษตรอินทรีย์มาก่อน ซึ่งเมื่อเข้าร่วมในโครงการ
จะได้รับองค์ความรู้ ไปพร้อมกับลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งในปี 2562
มุ่งเน้นทางด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพผลผลิต ให้มีคุณภาพ และ
มีความต่อเนื่องของผลผลิต เพื่อท�ำให้ผลิตผลอินทรีย์ออกสู่ตลาด
มากขึน้ นอกจากนีม้ กี ารทดลองน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้กบั แปลงผัก
เพือ่ ทดสอบระบบวัดสภาพแวดล้อมในโรงเรือน อาทิ ระบบเซนเซอร์
ต่างๆ การวัดความชื้นในดิน วัดอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ
วัด ค่าความสว่างของแสง รวมไปถึ ง การพั ฒนาการรายงานผล
ได้ทันที (Real-time) และบันทึกค่ารวมทั้งส่งค่าที่วัดข้อมูลแบบ
อัตโนมัติตามที่ก�ำหนด (Data logger) เพื่อน�ำองค์ความรู้จากงาน
วิจัยต่อยอดเป็นองค์ความรู้ เพื่อผลิตพืชผักอินทรีย์ต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี รวมค�ำนึงถึงต้นทุนที่เกษตรกรเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งได้รับโอกาส
และความรู ้ จ ากอาจารย์ ใ นสถาบั น วิ จั ย เกษตรวิ ศ วกรรม กรม
วิชาการเกษตร และอาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนางานวิจัย ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของประเทศสู่ความ
ยั่งยืน โดยในปี 2563 ตั้งเป้าวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ
(iSmart Farm) ที่จะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและเก็บข้อมูล
ในการปลูก โดยน�ำเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ทดสอบในปี 2562 มา
ขยายผลและปรับใช้จริง เพื่อให้ฟาร์มเกษตรอินทรีย์สามารถลดข้อ
ผิ ด พลาดในการปฏิ บัติ งาน สามารถควบคุ ม ให้ แ ม่ นย� ำ มากขึ้ น
(Precision Control) มี ร ายงานที่ ส ามารถรายงานผลได้ ทันที
(Real–time) เพื่อให้สามารถทราบสถานการณ์และปรับแก้ปัญหา
ได้ทันสถานการณ์ ซึ่งจะถูกน�ำไปสรุปเพื่อประกอบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และขยายผลการทดลองปลูกผัก
ให้มีความหลากหลายทางชนิดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการ
เกษตรอินทรีย์ต่อเนื่องตลอดปี ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
เป็นร้อยละ 25 จากปี 2562 (ภายในปี 2563) ขยายองค์ความรู้
ให้กบั เกษตรกร โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมของการลงทุน รวมไปถึง
ต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด ค�ำนึงถึงต้นทุนที่เกษตรกรเข้าถึงได้ง่าย
ราคาผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นธรรมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อ
ขยายผลสร้างคุณค่าร่วมที่ยั่งยืนต่อชุมชน สังคมในวงกว้าง และ
ต่อประเทศ

สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ ในปี 2562 บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์ และอาชีพการเลี้ยงแพะ/แกะใน
โครงการโรงไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม โดยเกษตรกรในโครงการ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น
373 บาท/วัน คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 จากปี 2561 และสูงกว่าร้อยละ 18 จากค่าแรงรายวันขั้นต�่ำ รวมไปถึงสูงกว่ารายได้
ที่เกษตรกรปลูกข้าวในท้องที่ถึง 2.5 เท่า (อ้างอิงจากข้อมูลจากเกษตรกรที่ร่วมโครงการ) ปริมาณผลผลิตอินทรีย์ออกสู่ตลาดมากขึ้นกว่า
10.5 ตัน (คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 23 จากปี 2561) ส่งผลดีต่อจ�ำนวนการบริโภคผักอินทรีย์และข้าวอินทรีย์กว่า 27,545 การบริโภค
(คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2561) ดังข้อมูลละเอียดในตารางข้างต้น
฿

฿

จากค่าแรงรายวันขั้นต�ำ่

฿

฿
฿
มีรายได้
เฉลี่ยเพิม
่ ขึ้นเป็น

373
บาท/วัน

ร้อยละ 9

เพิ่มขึ้น
จากปี 2561
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สูงกว่ารายได้ทเี่ กษตรกรปลูกข้าว
ในท้องที่ถึง

2.5 เท่า

ปริมาณผลผลิตอินทรีย์ออกสู่ตลาด

มากขึ้นกว่า 10.5 ตัน

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นต่อยอดเป้าหมายระยะยาว ขยายผลได้ในวงกว้าง วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ชุมชน ขยายการมี
ส่วนร่วม และความผูกพันของชุมชน มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรรม และเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน
เติบโตไปพร้อมๆ กับความเจริญของประเทศ ขยายผลต่อยอดในวงกว้างระดับประเทศ ตามแนวทางการสร้างห่วงโซ่คุณค่าร่วม (Creating
Shared Value) อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ
การด�ำเนินงานโครงการ Ease Organic และเกษตรกรในโครงการ จังหวัดพิษณุโลก

การเพาะกล้า

ลงปลูก ดูแล

การเก็บเกีย
่ วผลผลิต

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจของบริษัทฯ
ให้แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นสร้างประโยชน์และพัฒนาชุมชน
ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ก�ำหนดการด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมภายใต้นโยบายและหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ประโยชน์และพัฒนาชุมชน และเพื่อให้บริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ได้น�ำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจ (CSR-in-Process) จึงได้ก�ำหนดนโยบาย ได้แก่ “นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม” ดังนี้

การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ความเท่าเทียมเป็นธรรม

เศรษฐกิจ
Economy

CSR
ความสมดุล

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ จัดท�ำ “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการจั ด การกระบวนการทางธุรกิจ โดยมีห ลักการ
จ�ำนวน 7 ข้อ ดังนี้
หลักการข้อที่ 1 : การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักการข้อที่ 2 : การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
หลักการข้อที่ 3 : สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
หลักการข้อที่ 4 : ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
หลักการข้อที่ 5 : สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
หลักการข้อที่ 6 : การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
หลักการข้อที่ 7 : การพัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมจากการ
				 ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การด�ำเนินงานของบริษัทฯ มีกรอบการด�ำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
โดยมี ค วามมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development) ในมิติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ
(Economics) มิ ติ ด ้ า นสั ง คม (Social) และสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment) ภายใต้การด�ำเนินงานด้ว ยความเท่าเทียม
เป็นธรรม การพึ่งพาอาศัยกัน และการสร้างความสมดุลร่วมกัน
โดยตระหนักและเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง
บริษัทจึงสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตามแนวทางปฏิบัติงาน
ชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและ
เสริมสร้างการพัฒนาชุมชนร่วมกัน อันจะน�ำไปสู่แนวทางใน
กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกันของบริษัทและชุมชนตามกรอบ
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
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การพึง่ พา
ซึง่ กันและกัน
สิง่ แวดล้อม
Environment

• แผนการด�ำเนินงานด้าน CSR

บริษัทฯ มีแผนงานและตัวชี้วัดความส�ำเร็จของงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ในพื้นที่โครงการของบริษัท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งได้มีการก�ำหนดเป้าหมายในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
(CSR-in-Process) โดยได้จัดท�ำคู่มือบริษัทฯ ซึ่งค�ำนึงถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นส่วนหนึง่ ในการบริหารจัดการธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
• กลยุทธ์การด�ำเนินงานด้าน CSR

สังคม
Social

ยกระดับและต่อยอด
โครงการ CSR

สร้าง
ความพึงพอใจ
ต่อชุมชน

ชุมชนเข้มแข็ง
และ
พัฒนา
อย่างยั่งยืน
ยกระดับคุณภาพชีวต
ิ
ของชุมชนให้ดขี น
ึ้

แบ่งปัน
ความสุข
ให้กบ
ั ชุมชน

กระบวนการด�ำเนินงานการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส�ำคัญ
ซึ่งชุมชนโดยรอบที่ตั้งสถานประกอบการเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสีย
หลักของธุรกิจ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
และสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนโดยให้ความส�ำคัญต่อการยกระดับ
การศึกษา ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยต่อชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าและความไว้วางใจให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานโดย
การน� ำ เป้ า หมายการพัฒ นาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาเชื่อมโยง
ให้เข้ากับแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
• การด�ำเนินการของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ
ตระหนักถึงชุมชนรอบถิน
่ ที่ตั้งของโรงงาน

จัดท�ำการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนตามที่ทางการก�ำหนด
ก่อนการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า อีกทั้งมีการติดตามความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และใกล้ชิด โดยจัดให้มีทีมงานชุมชนสัมพันธ์ประจ�ำโรงงาน
แต่ละแห่ง เพื่อเป็นผู้ติดตาม และประสานงาน และรับฟัง
ความคิดเห็นต่างๆ โดยตรงเพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการ
ความคาดหวังของชุมชน และน�ำผลส�ำรวจมาวิเคราะห์และ
จัดท�ำแผนในการด�ำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน
มาตรการด้านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินการของ
โรงไฟฟ้ า ตามรายงาน ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of
Practice: COP) ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้
1. การส�ำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ของ
		 ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม
		 - จั ด ให้ มี ที ม งานที่ ท� ำ หน้ า ที่ ติ ด ตามและดู แ ลคุ ณ ภาพ
			 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจ�ำโรงงาน เพื่อท�ำ
			 หน้าที่ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
			 ซึ่งจะประสานงานและดูแลชุมชนด้วยความใกล้ชิดอย่าง
			 ต่อเนื่อง
		 - ให้ความรู้และจัดการอบรมแก่พนักงาน ชุมชน นักเรียน
			 และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ
			 ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
			 พลังงานสะอาดและการน�ำมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่าง
			 ถูกต้อง
		 - จัดงบประมาณในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรม
			 ของชุมชน ทั้งด้านการศึกษา ประเพณีและท้องถิ่น ด้าน
			 สุ ข อนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่ว มกันท�ำให้ค วาม
			 เป็นอยู่ดีขึ้น
		 - จัดท�ำแหล่งกักเก็บน�้ำภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
			 แสงอาทิตย์ และแบ่งปันให้ชุมชนโดยรอบสามารถใช้เป็น
			 แหล่งน�้ำส�ำรองในยามขาดแคลนได้

		 			
			
			
			
			
			
			
			
			
		 			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
2.
		
3.
		
		

สนับสนุนการว่าจ้างพนักงานประจ�ำ และพนักงานชัว่ คราว
จากสมาชิกในชุมชนตามศักยภาพ ความสามารถ และ
ความถนัด เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทั้งในระยะการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งมีการ
จ้างงานนับพันอัตรา และระยะหลังจากการก่อสร้างเสร็จ
และท�ำการจ�ำหน่ายไฟฟ้าแล้ว เพือ่ ดูแลโรงไฟฟ้า ท�ำนุบำ� รุง
ทรัพย์สินโรงไฟฟ้า การรักษาความปลอดภัย การดูแล
ภูมิทัศน์ และอื่นๆ ซึ่งมีการจ้างงานอีกหลายอัตรา ส่งผล
ให้การด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯเกิดการจ้างงาน
โดยรอบเป็นจ�ำนวนมาก
ด�ำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน โดยเริ่มต้น
ที่ โ รงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ จั ง หวั ด นครสวรรค์
เป็น แห่งแรก ต่อมาได้ขยายไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ จังหวัดล�ำปางและ พิษณุโลก เพื่อทดลอง
ทางเลื อ กอาชี พ เกษตรกรรมที่ ยั่ ง ยื น และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชมุ ชน นักเรียนจากโรงเรียน
ที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า และผู้สนใจ เข้าเรียนรู้ในพื้นที่
โครงการสาธิต ซึง่ ประกอบไปด้วย การปลูกข้าวหอมอุบล
ข้าวโพด อ้อย การปลูกพืชผักสวนครัว และต้นไม้ต่างๆ
การปรับปรุงคุณภาพดิน การเลีย้ งสัตว์และประมง เป็นต้น
ตลอดจนไปเผยแพร่อบรมความรู้ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้าทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ และต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูป การพัฒนาท�ำตลาดและเชื่อมโยงถึง
ผู้บริโภคโดยตรง

การด�ำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมทาง
สังคมตามความเหมาะสมร่วมกับชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย
การจัดให้มีหน่วยประสานงานการรับข้อเสนอแนะ และ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับจากการด�ำเนิน
โครงการ

บริษัทฯ ได้ตกลงเข้าร่วมโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม” กับกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยเป็นการมุ่งมั่นที่จะน�ำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติ
ในการประกอบกิ จ การให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดและ
มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคม
ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดให้ฝา่ ยจัดการต้องส่งรายงานการปฏิบตั งิ าน
ต่อคณะกรรมการบริหารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังได้ก�ำหนดการตรวจสอบ โรงงาน และ
โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ไว้ในแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
โดยมีวัตถุประสงค์ในการการเข้าตรวจสอบ เยี่ยมชมโรงงาน และ
โครงการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานต่างๆ
ของบริษทั ฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก�ำหนดของระเบียบ ข้อบังคับ
และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัทฯ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลการด�ำเนินงาน/ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

จากผลด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ยึดมัน่ นโยบายทีต่ อ้ งด�ำเนินการด้วยความใส่ใจ และจริงจังต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ประกอบด้วย
ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ ชุมชนรอบถิน่ ทีต่ งั้ ของโรงงาน พนักงาน คูแ่ ข่ง หน่วยงานก�ำกับดูแลและภาครัฐ ซึง่ บุคคล หรือองค์กรดังกล่าวข้างต้น
ล้วนแล้วแต่มคี วามส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้
ในปี 2562 บริษัทได้น�ำผลส�ำรวจชุมชนมาวิเคราะห์และมีการด�ำเนินงานใน 5 ด้านทีส
่ �ำคัญ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสังคมและชุมชน ดังนี้
ด้านส่งเสริมการศึกษา
•
•
•
•

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้ กีย่ วกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจ�ำปี 2562
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้
•
•
•
•

ด้านรักษาสิง่ แวดล้อม
• โครงการหยุดการเผาป่าและปลูกป่าเปียก
• สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชุมชนและจิตอาสา
• กิจกรรมปลูกต้นไม้และเก็บขยะบริเวณส�ำนักงานโครงการ

ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ชุมชน
•
•
•
•
•
•
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ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์กับชุมชน
สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กในชุมชน
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้ำฝน
สนับสนุนร่วมท�ำบุญและกิจกรรมทอดผ้าป่า
สนับสนุนกิจกรรมงานแข่งขันกีฬาของชุมชน
สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ
กิจกรรมเรียนรู้การท�ำข้าวแต๋นชุมชน
กิจกรรมสนับสนุนโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์”
โครงการเกษตรนวัตวิถีสู้ภัยแล้งด้วยพลังงานบริสุทธิ์

ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ทด
ี่ ี
•
•
•
•

โครงการสนับสนุนโคมไฟถนนโซลาเซลล์
โครงการสร้างฝายชะลอน�้ำร่วมกับชุมชน
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบไฟไหม้
โครงการสนับสนุนที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก”

ส่งต่อความรัก
ทีม
่ ต
ี อ่ สิง่ แวดล้อม
ช่วยกันปลูกฝังจิตส�ำนึกให้ทุกคน รักต้นไม้ ภูเขา ทะเล สัตว์ต่างๆ
เพราะสิง่ แวดล้อมที่ดีนั้น เริม
่ ต้นได้ที่ตัวเรา ซึง่ วิธีที่ง่ายที่สุดคือ
ช่วยกันเพิม
่ พื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ผืนป่า และใช้ทรัพยากรทีม
่ ีอยู่อย่างคุ้มค่า

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
พัฒนาการแห่งความส�ำเร็จ

บริษัทฯได้รับรางวัล “World Business Leader” และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้รับรางวัล “World
Leader Businessperson” จากงาน The BIZZ
Awards 2019 จัดโดย World Confederation of
Businesses, USA

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บ ริห ารของ
บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Energy Company CEO of the
Year Thailand 2019” รางวัลนี้จัดโดย International
Business Magazine

ได้รับรางวัล “Best Investor Relations Thailand”
และ “Best Renewable Energy Provider –
Thailand” จากงาน Global Business Outlook Awards
2019 รางวัลนี้จัดขึ้นโดย Global Business Outlook

ได้รบั รางวัล “Most Innovative Renewable Energy
Company – Thailand” จากงาน Business Tabloid
Awards รางวัลนีจ้ ดั ขึน้ โดย Business Tabloid Magazine

โครงการหนุ ม านของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล “Wind
Power Project of the Year – Thailand” จากงาน
ASIAN Awards 2019 รางวัลนีจ้ ดั ขึน้ โดย ASIAN POWER
ได้ รับ รางวั ล “Asia Corporate Excellence &
Sustainability Awards 2019 : Industry Champion”
ในงาน ACES Awards 2019 จาก MORS group

ได้รับรางวัล “Visionary Innovation Leadership
Award” จากงาน Frost & Sullivan Best Practices
Awards 2019
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จากผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ�ำปี 2562 (Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies 2019) ซึ่งด�ำเนินการโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯ ได้รบั การประเมิน
คะแนนทางด้าน CG ในระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) เป็นปีที่ 2
ติดต่อกัน

ได้รับรางวัล “Top Innovative Company Award”
ในงาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019”
จากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านพลังงาน
ทดแทน จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ โดยบริษัท
เออาร์ ไ อพี จ� ำ กั ด (มหาชน) ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย

ได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand”
จากโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards
2019 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน

ได้รบั รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว
(Green System) ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทั้ง 4 แห่ง จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้รับรางวัล “CSR-DIW Continuous Award 2019”
จากโครงการส่ ง เสริ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมให้ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน จัดโดย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ได้รับการรับรอง “EA Green Bond for 260 MW
Hanuman Wind Power Project” จัดโดย Climate
Bonds Initiative
ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment
(THSI)” จากโครงการ SET Sustainability Awards 2019
และได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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แบบส�ำรวจความคิดเห็นของผูอ้ า่ นรายงานความยัง่ ยืน
ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ จะน�ำไปใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดท�ำรายงานในปีถัดไป
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

1. ระบุว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มใด
ผู้ถือหุ้น / ผู้ลงทุน

ลูกค้า

คู่ค้า

พนักงาน

เจ้าหนี้

สื่อมวลชน

นักวิชาการ/นักวิจัย

นักเรียน/นักศึกษา

หน่วยงานราชการ /
รัฐวิสาหกิจ

ชุมชน

ประชาชนทั่วไป

อื่นๆ

2. ระบุว่า ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนผ่านช่องทางใด
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

เว็บไซต์ของบริษัท

พนักงานของบริษัท

อื่นๆ

ติดต่อขอจากบริษัท

3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายงาน
• มีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย

มาก

ปานกลาง

น้อย

• ออกแบบได้ความสวยงาม ภาพประกอบเหมาะสม

มาก

ปานกลาง

น้อย

• ความเหมาะสมในการจัดล�ำดับน�ำเสนอเนื้อหา

มาก

ปานกลาง

น้อย

• ความพึงพอใจโดยรวม

มาก

ปานกลาง

น้อย

4. กรุณาเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความส�ำคัญต่อท่านสูงสุด 3 ประเด็นแรก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

มลพิษ ของเสีย และการจัดการทรัพยากรน�้ำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การใช้ไฟฟ้า/พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

สามารถส่งแบบสอบถามด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9 อีเมล ir@energyabsolute.co.th
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บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชั้ น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์
เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9
โทรสาร 02-248-2493

www.energyabsolute.co.th

