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เปนผูนำในธุรกิจพลังงานทางเลือก

โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูใช ผูถือหุน  ผูรวมคา

และพนักงานอยางเปนธรรม

1. สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

2. สงเสริมการใชพืชพลังงาน และพลังงานธรรมชาติ เพื่อลดมลพิษแกสิ่งแวดลอม

3. สนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ

4. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเปนธรรม สรางความไววางใจตอคูคา และผูถือหุน

5. วางรากฐานดานบุคลากร เพื่อการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน



พันธมิตรที่ดี
ของผูมีสวนไดสวนเสีย

ดำเนินธุรกิจ
ถูกตอง เชื่อถือได

ใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิผล

สรางความมั่นคง
ทางพลังงาน

โปรงใส
มีธรรมาภิบาล



ในปีี 2563 เปี็นปีีที่่�สะที่้อนการปีรับตััวเพื่่�อก้าวผ่่านความ
ที่้าที่ายภายใตั้สถานการณ์์การแพื่ร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ที่่�ก่อให้้เกิดวิกฤตัด้านสาธารณ์สุขครั�งให้ญ่่ อย่างไรก็ตัาม 
นอกจากผ่ลกระที่บแล้ว วิกฤตัิที่่�ผ่่านมายังได้นำาความที่้าที่าย
ที่่�สำาคัญ่ตั่อภาคอุตัสาห้กรรมพื่ลังงานของไที่ย และได้สร้าง
โอกาสให้้กับองค์กรได้เห้็นถึงความสำาคัญ่ของการบริห้าร
จัดการความเส่�ยงที่างธุรกิจ และเกิดกระแสการผ่นวกมิตัิ
ด้านความยั�งย่นมาเปี็นปีัจจัยในการดำาเนินธุรกิจที่่�คำานึงถึง
มิตัิด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ในภาพื่รวมปีีท่ี่�ผ่่านมา เป็ีนปีีท่ี่�โครงการโรงไฟฟ้าจากพื่ลังงาน
แสงอาที่ิตัย์และพื่ลังงานลมดำาเนินการผ่ลิตัและจำาห้น่าย
ไฟฟ้าเชิิงพื่าณ์ิชิย์สร้างรายได้เตั็มปีีเปี็นปีีแรก และกลุ ่ม
บริษััที่สามารถที่ำาสถิตัิในการสร้างรายได้รวมสูงสุดถึง 
17,199.14 ล้านบาที่ นอกจากน่� ในชิ่วงปีลายปีี บริษััที่ได้

เปีิดตััวนวัตักรรมและเที่คโนโลย่ยานยนตั์ไฟฟ้า ที่่�ริเริ�มจาก
การพื่ัฒนาค้นคว้าภายในกลุ่มบริษััที่ ค่อ เร่อไฟฟ้า MINE 
SMART FERRY ซึ่ึ�งจะเปีิดให้้บริการเชิิงพื่าณ์ิชิย์ในกลางปีี 
2564 และยังเปี็นนวัตักรรมที่่�โดดเด่นจนได้รับ รางวัล
นวัตักรรมแห่้งชิาติั ปีระจำาปีี 2563 นับได้ว่าเป็ีนจุดเริ�มต้ันของ
การเตัิบโตัรอบให้ม่ภายใตั้การขยายธุรกิจที่่�เก่�ยวข้องกับ 
อุตัสาห้กรรมกักเก็บพื่ลังงานแบตัเตัอร่�ลิเที่่ยมไอออนและ
จะเห้็นเปี็นรูปีธรรมมากขึ�นตัั�งแตั่ปีี 2564 เปี็นตั้นไปี

สำาห้รับบริบที่ด้านบรรษััที่ภิบาลในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษััที่พื่ลังงานบริสุที่ธิ�นั�น ได้ให้้ความสำาคัญ่ในเร่�องความโปีร่งใส 
และการตั่อตั้านทีุ่จริตัคอร์รัปีชิั�น โดยได้รับการรับรองเข้า
ร่วมเปี็นสมาชิิกแนวร่วมปีฏิิบัตัิของภาคเอกชินไที่ยในการ
ต่ัอต้ัานการทุี่จริตั (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption: CAC) นับเปี็น 
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ก้าวสำาคัญ่ในการตั่อตั้านการทีุ่จริตัคอร์รัปีชิันในระดับ
นโยบายและแนวปีฏิิบัตัิด้านบรรษััที่ภิบาลของบริษััที่

สำาห้รับการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม ในปีีน่�ม่ปีริมาณ์คาร์บอน
เครดิตัที่่� ได้ รับการรับรองจากองค์การบริห้ารจัดการ 
ก๊าซึ่เร่อนกระจก (องค์การมห้าชิน) รวมกว่า 758,000 ตััน
คาร์บอนไดออกไซึ่ด์เที่่ยบเที่่า ภายใตั้โครงการลดก๊าซึ่เร่อน
ก ร ะ จ ก ภ า ค ส มั ค ร ใ จ ตั า ม ม า ตั ร ฐ า น ปี ร ะ เ ที่ ศ ไ ที่ ย 
(T-VER) เพื่่�อเปี็นส่วนห้นึ�งในการส่งเสริมสังคมคาร์บอนตัำ�า
และสนับสนุนการแก้ปีัญ่ห้าการเปีล่�ยนแปีลงสภาพื่ภูมิ
อากาศของปีระเที่ศ รวมถึงได้ม่การเล่อกใชิ้เคร่ �องม่อ
ที่างการเงินพื่ันธบัตัรส่เข่ยว (Green Bond) ที่่�ส่งเสริม 
คุณ์ภาพื่สิ�งแวดล้อมในปีระเที่ศไที่ย เพื่่�อใชิ้ในการลงทีุ่นของ
โรงไฟฟ้าพื่ลังงานลม ซึ่ึ�งปีระสบผ่ลสำาเร็จอย่างสูงในปีี 2563 
ในมิตัิที่างด้านสังคม ในชิ่วงที่่�ม่สถานการณ์์การแพื่ร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 บริษััที่ได้ดูแลพื่นักงานอย่างใกล้ชิิดให้ ้
ม่ความปีลอดภัย ภายใตั้การจัดการความเส่ �ยงและแผ่น 
การบริห้าร ความตั่อเน่�องที่างธุรกิจ นอกจากน่�บริษััที่ได้ช่ิวย
เห้ ล่อ สั งคม โดย ริ เ ริ� ม โคร งการ ด้าน จิตัอาสา ในนาม 
“กลุ่มช่ิวยกัน” เพ่ื่�อดูแลช่ิวยเห้ล่อผู้่ม่ส่วนได้เส่ยในสถานการณ์์ 
ที่่�ยากลำาบาก โดยจัดห้าอุปีกรณ์์กำาจัดเชิ่�อโรค เคร่�องม่อ
แพื่ที่ย์ และเคร่�องกรองอากาศ บริจาคให้้แก่โรงพื่ยาบาล 
สถานที่่�ราชิการ สถานศึกษัาที่ั�วปีระเที่ศ บริษััที่ยังได้รับ
รางวัลชิมเชิย องค์กรตั้นแบบด้านสิที่ธิมนุษัยชิน สะที่้อน
การดำาเนินธุรกิจของบริษััที่ฯ ที่่�ให้้ความสำาคัญ่ในเร่�องของ
การปีฏิิบัตัิด้านแรงงานและสิที่ธิมนุษัยชิน การปีฏิิบัตัิตั่อ
พื่นักงานและผู่้ม่ส่วนได้เส่ย และเปี็นบริษััที่พื่ลังงานแห้่ง
เด่ยวในปีระเที่ศไที่ยที่่�ได้รับการยอมรับให้้เปี็นส่วนห้นึ�งของ
ดัชิน่วัดความเสมอภาคที่างเพื่ศของ Bloomberg Gender 
Equality Index (GEI) เปี็นปีีแรก สะที่้อนการเห้็นคุณ์ค่า 

ในความแตักตั่างห้ลากห้ลาย และส่งเสริมความเสมอภาค
ของผู่้ห้ญ่ิงในที่่�ที่ำางาน และรายงานความโปีร่งใสด้านความ
เสมอภาคที่างเพื่ศ สอดคล้องกับเปี้าห้มายการพื่ัฒนาที่่ �
ยั �งย่น (Sustainable Development Goals –SDGs) 
ข้อ 5 Gender Equality ห้ร่อ ความเที่่าเที่่ยมที่างเพื่ศ
ขององค์การสห้ปีระชิาชิาตัิ นอกจากน่� ปีีผ่่านมาบริษััที่ได้
จัดตัั �งกองที่รัสตั์ให้้แก่พื่นักงานเปี็นผ่ลสำาเร็จ เพื่่ �อเสริม
ม ั �นคงที่างการเง ินให้ ้แก ่พื่น ักงาน และเปี ็นการสร ้าง 
แรงจูงใจให้้พื่นักงานที่่�ปีฏิิบัตัิงานอย่างเตั็มกำาลังความ
สามารถ สร้างคุณ์ค่าร่วมเพ่ื่�อการเติับโตัร่วมกันอย่างยั�งย่นและ 
รักษัาบุคลากรระยะยาวไว้กับบริษััที่ฯ โดยจะม่การพิื่จารณ์า
คัดเล่อกผู่้ที่่� ม่ ผ่ลการปีฏิิบัตัิ งานโดดเด่นเข้ า เปี็นผู่้ รับ
ปีระโยชิน์จากกองที่รัสต์ั ซึึ่�งนับเป็ีนบริษััที่แรกในปีระเที่ศไที่ย 
ที่่�ได้จัดตัั�งกองที่รัสตั์ให้้แก่พื่นักงาน

ที่ั�งน่�จากการที่่�บริษััที่ม่ผ่ลการดำาเนินงานที่างการเงินที่่�
เตัิบโตัอย่างตั่อเน่ �องและโดดเด่น ส่งผ่ลให้้บริษััที่ได้รับ
รางวัล Outstanding Company Performance Awards 
และ Outstanding CEO Awards จาก ตัลาดห้ลักที่รัพื่ย์
แห้่งปีระเที่ศไที่ย ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา จะเห้็นได้ว่าบริษััที่ได้ให้้
ความสำาคัญ่ในการดำาเนินธุรกิจที่่�ส่งเสริมความยั�งย่นในสาม
มิตัิห้ลัก ค่อ ด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และบรรษััที่ภิบาล 
(ESG) ผ่มขอขอบคุณ์ทีุ่กฝ่่ายที่่�ร่วมม่อกันและสนับสนุนการ
ดำาเนินงานของบริษััที่ด้วยด่มาโดยตัลอดจนก่อให้้เกิดความ
สำาเร็จที่่�น่าภาคภูมิใจ ภายใตั้แนวที่างการพื่ัฒนาพื่ลังงาน
ห้มุนเว่ยนที่่�ยั�งย่น ซึ่ึ�งถ่อเปี็นเปี้าของบริษััที่ที่่�จะร่วมผ่ลักดัน
การพื่ัฒนาที่่�ยั�งย่น ให้้กับเศรษัฐกิจ สังคมและสิ�งแวดล้อม
ของไที่ย และตัอบสนองตั่อความคาดห้วังของผู่้ม่ส่วนได้เส่ย
ทีุ่กกลุ่ม

ขอแสดงความนับถ่อ

  

นายสมโภชน์ อาหุุนัย
ปีระธานเจ้าห้น้าที่่�บริห้าร
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บริษััที่ พื่ลังงานบริสุที่ธิ� จำากัด (มห้าชิน) จัดที่ำารายงานความยั�งย่นเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี เพ่ื่�อส่�อสารนโยบาย 
แนวที่างการบริห้ารจัดการท่ี่�ม่ความสำาคัญ่ที่างธุรกิจต่ัอผู้่ม่ส่วนได้เส่ย ซึึ่�งครอบคลุมผ่ลการดำาเนินงานด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่่�ด่ตัามห้ลักบรรษััที่ภิบาล สังคม และสิ�งแวดล้อม โดยม่รอบการรายงานตัั�งแตั ่
วันท่ี่� 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึึ่�งได้จัดที่ำาขึ�นตัามกรอบการรายงานด้านการพัื่ฒนาอย่าง
ยั�งย่นสากลของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ในระดับตััวช่ิ�วัดห้ลัก 
(Core Option) ทัี่�งน่�บริษััที่ฯ ม่นโยบายจัดที่ำารายงานความยั�งย่นเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี โดยรายงานฉบับน่�จัดที่ำา
ต่ัอเน่�องจากรายงานความยั�งย่นปีระจำาปีี 2562 
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ภายใต้ัช่ิ�อ บริษััที่ พื่ลังงานบริสุที่ธิ� จำากัด (มห้าชิน) ท่ี่�ดำาเนินธุรกิจในปีระเที่ศไที่ย และบริษััที่ในกลุ่ม
พื่ลังงานบริสุที่ธิ� ท่ี่�บริษััที่ฯ ถ่อครองหุ้้นร้อยละ 100 และ บริษััที่ฯ ม่อำานาจในการบริห้ารจัดการ 
(Operational Control) ผ่่านคณ์ะกรรมการบริษััที่ฯ

เน่�อห้าในรายงานฉบับน่�ได้ม่การสอบที่านความสมบูรณ์์ครบถ้วนและครอบคลุมปีระเด็นสำาคัญ่ท่ี่�
เก่�ยวข้องกับบริษััที่และผู้่ม่ส่วนได้เส่ย รวมถึงการตัรวจสอบความถูกต้ัองของข้อมูลโดยผู้่บริห้ารระดับสูง
ของห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง เพ่ื่�อให้้ความเช่ิ�อมั�นว่าข้อมูลท่ี่�รายงานนั�นครบถ้วน ถูกต้ัอง และครอบคลุม 
การตัอบสนองตั่อผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทีุ่กกลุ่ม ที่ั�งน่�บริษััที่ยังมิได้ม่การตัรวจรับรองรายงานและตััวชิ่�วัด
ผ่ลการปีฎิิบัติังานท่ี่�สำาคัญ่โดยห้น่วยงานภายนอก

การสอบถามข้้อมูล
ห้ากม่ข้อสงสัยห้ร่อข้อแนะนำาเพิื่�มเติัมกรุณ์าติัดต่ัอ
ฝ่่ายส่�อสารองค์กร บริษััที่ พื่ลังงานบริสุที่ธิ� จำากัด (มห้าชิน)
E-mail: ir@energyabsolute.co.th โที่รศัพื่ท์ี่ 0 2248 2488 

ขอบเขตของรายงาน

การให้ความเช่ื่�อม่�นต่อรายงาน

เก่�ยวก่บรายงานฉบ่บน่�
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ขอบเขตการรายงานข้อมูล

      ประเด็็นความย่ั่�งยืั่น      สำำาน่กงานใหญ่่        ธุุรกิจไบโอดี็เซล                       ธุุรกิจอื�นๆ
ธุุรกิจโรงไฟฟ้าพล่งงานหมุนเวียั่น

การกำาก่บดููแลกิจการ

การกำากับดูแลกิจการ

การบริห้ารจัดการความเส่�ยง

การต่ัอต้ัานการทุี่ตัริตัคอร์รัปีชัิ�น

เศรษฐกิจ

การบริห้ารความต่ัอเน่�องที่างธุรกิจ

การดำาเนินการด้านภาษ่ั

การบริห้ารจัดการลูกค้าสัมพัื่นธ์

ความมั�นคงปีลอดภัยที่างไซึ่เบอร์และการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริห้ารจัดการห่้วงโซ่ึ่อุปีที่าน

การบริห้ารจัดการนวัตักรรม

ส่งคม

การบริห้ารที่รัพื่ยากรบุคคล

อาช่ิวอนามัยและความปีลอดภัย

กิจการเพ่ื่�อสังคม

ความรับผิ่ดชิอบต่ัอสังคม

สิ�งแวดูล้อม

การจัดการคุณ์ภาพื่สิ�งแวดล้อม

ด้านอากาศและการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก

การจัดการที่รัพื่ยากร การใช้ิซึ่ำ�า
และนำากลับมาใช้ิให้ม่

การจัดการของเส่ย

ความห้ลากห้ลายที่างช่ิวภาพื่

โรงไฟฟ้า
พล่งงานแสำงอาทิิตย์ั่

โรงไฟฟ้า
พล่งงานลม

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NANANANA

ห้มายเห้ตุั :   NA (Not Available) – ไม่ม่การจัดเก็บข้อมูลในปีระเด็นดังกล่าว
  NR (Not Relevant) – ข้อมูลในปีระเด็นดังกล่าวไม่ม่ความเก่�ยวข้อง

NA
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1.  รางวัล Company Performance สำหรับบริษัทที่มีขนาดมูลคาหลักทรัพยสูงกวา 100,000 ลานบาท
     สถาบันผูมอบ   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร (Top 5)
2.  รางวัล CEO Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียน
    สถาบันผูมอบ   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร (Top 5)
3. รางวัล “หุนย่ังยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ตอเน่ืืองเปนปท่ี 3 
    สถาบันผูมอบ   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

1 2 3

4. รางวัล  Thailand’s Top Corporate Brand :Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอเนื่องเปนปที่ 3
    สถาบันผูมอบ   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
5.  รางวัล รางวัลเกียรติคุณ ผลงาน เรือพลังงานไฟฟา MINE Smart Ferry:รางวัลนวัตกรรมแหงชาติประจำป 2563
    สถาบันผูมอบ   สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
6. รางวัล ไดรับการประเมินความยั่งยืน ESG ในระดับ A
    สถาบันผูมอบ   MSCI

4 5 6

รางว่ลแห่งความสำาเร็จ

13.  รางวัล  Local Currency Deal of the Year (Green Bond): PFI Asia Awards 2019
      สถาบันผูมอบ   Project Finance International (PFI) 
14.  รางวัล  Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2020: Green Innovation Award
      สถาบันผูมอบ   MORS Group
15.  รางวัล  Beyond Success Award: The biZZ Awards 2020
      สถาบันผูมอบ   World Confederation of Businesses
16.  รางวัล  Asia’s Greatest CEO 2019–20 Award 13th Edition of Asian Business & Social Forum (ABSF13)
       and Pride of the Nation Series Awards & Business Summit
      สถาบันผูมอบ   AsiaOne Magazine & UWG Media
17.  รางวัล  Best Investor Relations Company Thailand 2020: GLOBAL BANKING & FINANCE AWARDS®

      สถาบันผูมอบ   Global Banking & Finance Review
18.  รางวัล   Frost & Sullivan Best Practices Awards: 2020 Thailand Electric Vehicle Charging Company of the Year
      สถาบันผูมอบ   Frost & Sullivan Limited
19.  รางวัล  Best Renewable Energy Company
      สถาบันผูมอบ   Global Business Outlook
20.  รางวัล  Best Investor Relations Company
      สถาบันผูมอบ   Global Business Outlook

10.  รางวัล รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition:
      The State of Corporate Sustainabilityin 2020
      สถาบันผูมอบ   สถาบันไทยพัฒน
11.  รางวัล  CSR-DIW Continuous Award ประจำป 2563 ตอเนื่องเปนปที่ 3
      สถาบันผูมอบ   กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
12.  รางวัล  รางวัลชมเชย หมวดองคกรธุรกิจขนาดใหญ : องคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน ประจำป 2563
      สถาบันผูมอบ   กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
             
  

1110 12

7.   ไดรับการประเมินคะแนนทางดาน CG ระดับดีเยี่ยม (5 ดาว)
     สถาบันผูมอบ  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
  
8.  ไดรับสถานะ PRIME จากผลการดำเนินงาน ESG 
    สถาบันผูมอบ   ISS ESG Coporation

9.  รางวัล  Finalist: Emerging Technology of the Year : The 2020 Global Energy Awards
    สถาบันผูมอบ  S&P Global Platts 

7
8

9
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เก่�ยวก่บ
บริษ่ที่ พล่งงานบริสุที่ธิ� จำาก่ดู (มหาชื่น)

บริษััที่ พื่ลังงานบริสุที่ธิ� จำากัด (มห้าชิน) (Energy Absolute Public Company Limited) 
(“บร ิษั ัที่ฯ” ห้ร ่อ  “EA”)  จดที่ะเบ ่ยนก ่อตั ั � งบร ิษั ัที่ข ึ � น  ในชิ ่ � อ เด ิมค ่อ 
บริษััที่ ซึ่ันเที่ค ปีาล์มออยส์ จำากัด ด้วยทีุ่นจดที่ะเบ่ยน 50 ล้านบาที่ ตั่อมา 
ในปีี 2551 ได้จดที่ะเบ่ยนแปีรสภาพื่เปี็นบริษััที่มห้าชิน และเปีล่ �ยนชิ่ �อเปี็น 
บริษััที่ พื่ลังงานบริสุที่ธิ� จำากัด (มห้าชิน) โดยปีัจจุบันบริษััที่ม่ทีุ่นจดที่ะเบ่ยน 
และชิำาระแล้วทัี่�งสิ�น 373 ล้านบาที่ แบ่งเป็ีนหุ้้นกู้สามัญ่จำานวน 3,730 ล้านหุ้้น 
มูลค่าท่ี่�ตัราไว้หุ้้นละ 0.10 บาที่ ในปีี 2556 บริษััที่ฯ ได้นำาหุ้้นสามัญ่จำานวน 
3,730 ล้านหุ้้น เข้าจดที่ะเบ่ยนในตัลาดห้ลักที่รัพื่ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และช่ิวงปีลายปีี 
2559 บริษััที่ฯ ได้ย่�นคำาขอต่ัอตัลาดห้ลักที่รัพื่ย์แห่้งปีระเที่ศไที่ย เพ่ื่�อนำาห้ลักที่รัพื่ย์
เข้าซ่ึ่�อขายในตัลาดห้ลักที่รัพื่ย์แห่้งปีระเที่ศไที่ย (SET) (ย้ายจาก mai ไปี SET) และ
จัดให้้ห้ลักที่รัพื่ย์อยู่ในกลุ่มที่รัพื่ยากรห้มวดพื่ลังงานและสาธารณู์ปีโภค โดยใช้ิช่ิ�อย่อ
ในการซ่ึ่�อขายห้ลักที่รัพื่ย์ค่อ “EA” เช่ินเดิม นับตัั�งแต่ัวันท่ี่� 6 มกราคม 2560 เป็ีนต้ันไปี
ปัีจจุบัน บริษััที่ปีระกอบธุรกิจผ่ลิตัไบโอด่เซึ่ลและผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ช่ิวภาพื่จากนำ�ามันปีาล์มดิบ 
และผ่ลิตัพื่ลังงานไฟฟ้าจากลมและแสงอาที่ิตัย์ และขยายธุรกิจไปีสู่ระบบกักเก็บ
พื่ลังงานและยานยนต์ัไฟฟ้าและธุรกิจอ่�นๆท่ี่�เก่�ยวข้องกับพื่ลังงานสะอาด เพ่ื่�อสร้าง
ความยั�งย่นให้้กับปีระเที่ศโดยเที่คโนโลย่พื่ลังงานห้มุนเว่ยน และนวัตักรรมท่ี่�ทัี่นสมัย
เป็ีนมิตัรต่ัอสิ�งแวดล้อม
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ผลการดูำาเนินการท่ี่�สำาค่ญ

ธุรกิจไบโอดู่เซล

การเพิ�มรายไดู้เกษตรกร

ช่ื่�วโมงจิตอาสา

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เร่อนกระจกท่ี่�ลดูไดู้ของ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า จากการเข้้า 
ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานข้อง
ประเทศไทย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเร่อน
กระจกของธุรกิจโรงไฟฟ้า

การกำาก่บดููแลกิจการ

ESG
ส่งคมสิ�งแวดูล้อม

ธุรกิจพล่งงานหมุนเว่ยน

Total Revenue EBITDA Net Profit

17,199

100

497
758,292

0.0033

379

14,410

สูงกว่าค่าแรงข่�นตำ�า
ร้อยละ 55

สูงกว่าค่าแรงข่�นตำ�า
ร้อยละ 18

100%

9,396 5,205

188

733

621

ปริมาณการผลิต

ผลการประเมิน
การกำาก่บดู็แลกิจการ

ผลการประเมินคุณภาพการจ่ด็
ประชุุมผู�ถืือหุ�น

พน่กงานผ่านเกณฑ์์ประเมินความรู�
ด็�านการกำาก่บดู็แลกิจการทีิ�ดี็และ 
จรรยั่าบรรณพน่กงาน

โครงการสำร�างอาชีุพแพะ/แกะ

โครงการฟาร์มเกษตรอินทิรีย์ั่

เกษตรกรมีรายั่ได็�เฉลี�ยั่เพิ�มข้ึ้�นเป็น

เกษตรกรมีรายั่ได็�เฉลี�ยั่เพิ�มข้ึ้�นเป็น
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(tCO2e)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(tCO2e)

ปริมาณการผลิต
พล่งงานลม

ปริมาณการผลิต
พล่งงานแสำงอาทิิตย์ั่

ล้านลิตร

ล้านกิโลวัตต์ชัั่�วโมง

ล้านกิโลวัตต์ชัั่�วโมง พน่กงาน

จำานวนพน่กงาน

722 37.5คน %
เพิิ่�มจากปี 2562

ปี 2562 จำานวน 511 คน

ล้านบาท

คะแนน

บาท/วัน

บาท/วัน

ชั่ม.

ต่อเนื�องเป็นปีที� 4

ล้านบาท ล้านบาท

“ดู่เลิศ”

สรุปผลดูำาเนินงานสำาค่ญปี 2563
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17,079.56
MB

38.79%11.57%

11.67% 0.24%

1.26%0.05%

3.21%

 5,091  5,061

 12,490 

 19,518 

 39,690 

 59,208 

2561

 6,016  6,027 

 14,955 

 24,867

 45,353

 70,220

2562

 5,029  5,047

 17,199 

 29,627

 48,857

 78,484

(ลานบาท)

2563

2561 2562 2563

สินทรัพยรวม หน้ีสินรวม สวนของผูถือหุน

รายไดรวม EBT กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กระแสไฟฟาพลังงานลมน้ำมันไบโอดีเซล กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ

ผลิตภัณฑพลอยได กระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

น้ำมันปาลมดิบ

เงินอุดหนุนสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา รายไดจากธุรกิจอ่ืน

กระแสไฟฟากาซชีวภาพ

ขอมูลสำคัญทางการเงิน 

มูลคาการขายผลิตภัณฑและบริการ

11,551.96
MB

42.80%6.95%

16.74% 0.18%

3.12%

14,860.52
MB

45.52%14.46%

13.87% 0.17%

1.40%

ข้อมูลสำาค่ญที่างการเงิน
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ล่กษณะการประกอบธุรกิจ

1.)  กลุ่มธุรกิจไบโอดู่เซล (ผ่านบริษ่ที่ฯ และบริษ่ที่ย่อย) 

2.)  กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพล่งงานหมุนเว่ยน (ผ่านบริษ่ที่ย่อย)

3.) กลุ่มธุรกิจอ่�นๆ (ผ่านบริษ่ที่ย่อย)

ท่ี่�ต่�งโครงการของกลุ่มบริษ่ที่

บริษััที่ฯ พัื่ฒนาการดำาเนินธุรกิจมาอย่างต่ัอเน่�อง เริ�มจาก ธุรกิจไบโอด่เซึ่ล และโรงไฟฟ้าพื่ลังงานห้มุนเว่ยน ไปียังธุรกิจท่ี่�ใช้ิเที่คโนโลย่ท่ี่�สูงขึ�น เพ่ื่�อ
ให้้สอดคล้องกับความต้ัองการด้านพื่ลังงานในอนาคตั ได้แก่ ธุรกิจสถาน่อัดปีระจุไฟฟ้า ภายใต้ัแบรนด์ “EA Anywhere” ธุรกิจยานยนต์ัไฟฟ้า ภาย
ใต้ัแบรนด์  “MINE Mobility” รวมถึงธุรกิจแบตัเตัอร่�และระบบกักเก็บพื่ลังงาน เพ่ื่�อให้้เกิดการใช้ิพื่ลังงานอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพื่และเกิดปีระโยชิน์
สูงสุด โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งการใช้ิพื่ลังงานสะอาดจากธรรมชิาติั นอกจากน่�บริษััที่ฯ ยังคงวิจัยและพัื่ฒนาเที่คโนโลย ่และใช้ินวัตักรรมต่ัอยอดธุรกิจท่ี่�ม่
อยู่ปัีจจุบัน เพ่ื่�อยกระดับคุณ์ภาพื่ของสินค้า ที่ำาให้้เกิดการใช้ิวัตัถุดิบและที่รัพื่ยากรอย่างคุ้มค่า เช่ินการพัื่ฒนาโครงการกร่นด่เซึ่ล และ PCM ซึึ่�งจะ
ช่ิวยเพิื่�มศักยภาพื่การแข่งขันท่ี่�กว้างขึ�นกว่าเดิม จากระดับปีระเที่ศไปีสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลกต่ัอไปี ตัามแผ่นกลยุที่ธ์ระยะยาวของบริษััที่ฯ ท่ี่�
มุ่งจะเป็ีนผู้่นำาในธุรกิจพื่ลังงานและธุรกิจท่ี่�เก่�ยวเน่�อง โดยใช้ิเที่คโนโลย่ท่ี่�ทัี่นสมัย และเป็ีนมิตัรกับสิ�งแวดล้อม

กลุ่มบริษััที่ดำาเนินธุรกิจ แบ่งเป็ีน  3 กลุ่มห้ลัก ดังน่�

ผ่ลิตั และจำาห้น่ายนำ�ามันไบโอด่เซึ่ล (B100) กล่เซึ่อร่นบริสุที่ธิ� ผ่ลิตัภัณ์ฑ์์พื่ลอยได้
ผ่ลิตั และจำาห้น่ายสารเปีล่�ยนสถานะ (Phase Change Material : PCM)

ผ่ลิตั และจำาห้น่ายกระแสไฟฟ้าจากพื่ลังงานแสงอาทิี่ตัย์
ผ่ลิตั และจำาห้น่ายกระแสไฟฟ้าจากพื่ลังงานลม 

พัื่ฒนา ผ่ลิตัและจำาห้น่ายแบตัเตัอร่� 
แพื่ลตัฟอร์มบริการสถาน่อัดปีระจุไฟฟ้า (สำาห้รับยานยนต์ัไฟฟ้า)
วิจัยและพัื่ฒนาในธุรกิจท่ี่�เก่�ยวข้อง

• 
•

•
•

•
•
•
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บริษััที่ฯ ดำาเนินธุรกิจเป็ีนผู้่ผ่ลิตัและจำาห้น่ายนำ�ามันไบโอด่เซึ่ล (“B100”) กล่เซึ่อร่นบริสุที่ธิ� และผ่ลิตัภัณ์ฑ์์พื่ลอยได้ โดยได้รับอนุญ่าตัเป็ีนผู้่ค้านำ�ามัน 
ตัามมาตัรา 7 แห่้ง พื่ระราชิบัญ่ญั่ติัการค้านำ�ามันเช่ิ�อเพื่ลิง พื่.ศ. 2543 จากกระที่รวงพื่ลังงาน (ผู้่ค้านำ�ามันท่ี่�ม่ปีริมาณ์การค้านำ�ามันเช่ิ�อเพื่ลิงแต่ัละ
ชินิด ห้ร่อรวมกันทุี่กชินิด ปีีละตัั�งแต่ั 100,000 เมตัริกตััน ห้ร่อปีระมาณ์ 120 ล้านลิตัรขึ�นไปี) และนอกจากการผ่ลิตั B100 แล้ว บริษััที่ฯ ยังได้นำา
ปีาล์มดิบที่่�ผ่่านการวิจัย และพื่ัฒนาเพื่่�อตั่อยอดให้้เปี็นผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ที่่�ม่มูลค่าเพื่ิ�ม ด้วยผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ให้ม่ค่อ สารเปีล่�ยนสถานะ (Phase Change Material : 
PCM) ซึึ่�งดำาเนินการผ่ลิตัโดยผ่่านบริษััที่ย่อย – บจก. อ่เอ ไบโออินโนเวชัิ�น โดยสาร PCM กำาลังได้รับความสนใจในห้ลายๆ ปีระเที่ศท่ี่�ต้ัองการผ่ลัก
ดันเร่�องการลดใชิ้พื่ลังงาน ห้ร่อใชิ้พื่ลังงานได้อย่างคุ้มค่าที่่�สุด PCM จึงเปี็นผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ห้นึ�งที่่�ตัลาดม่ความตั้องการมากขึ�นเร่�อยๆ อ่กที่ั�งเปี็น 
การให้้ความช่ิวยเห้ล่อเกษัตัรกรผู้่ปีลูกปีาล์มดิบ และช่ิวยสร้างเสถ่ยรภาพื่ราคาปีาล์มดิบให้้สูงขึ�น
 
นอกจากน่� บริษััที่ฯ ยังคงได้รับการรับรองมาตัรฐานระบบบริห้ารคุณ์ภาพื่ ISO 9001:2015, มาตัรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable 
Palm Oil) เป็ีนมาตัรฐานการผ่ลิตัปีาล์มนำ�ามันอย่างยั�งย่น เริ�มตัั�งแต่ัเกษัตัรกรผู้่ผ่ลิตัที่ะลายปีาล์ม โรงสกัดนำ�ามันปีาล์ม และโรงกลั�นนำ�ามันปีาล์ม 
ปีระโยชิน์ที่่�ได้รับค่อ เกษัตัรกรสามารถจัดการสวนปีาล์มได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพื่ จัดจำาห้น่ายได้ในราคาที่่�สูงขึ�น ส่งผ่ลให้้เกษัตัรกรและชิุมชินม่
คุณ์ภาพื่ช่ิวิตัท่ี่�ด่ขึ�น เกษัตัรกรลดความเส่�ยงเร่�องการบุกรุกพ่ื่�นท่ี่�ป่ีา การเผ่าป่ีา ซึึ่�งส่งผ่ลต่ัอความห้ลากห้ลายที่างช่ิวภาพื่, มาตัรฐาน Kosher เป็ีน 
ข้อกำาห้นดมาตัรฐานอาห้าร สำาห้รับตัรวจสอบว่าอาห้ารแตั่ละชินิดนั�นถูกตั้องเห้มาะสมแก่ผู่้บริโภคชิาวยิว,  มาตัรฐานระบบการจัดการ
ด้านสิ�งแวดล้อม ISO 14001:2015, มาตัรฐานระบบการจัดการอาช่ิวอนามัยและความปีลอดภัย OHSAS 18001:2007 และได้รับการรับรอง
อุตัสาห้กรรมส่เข่ยว (Green lndustry) ในระดับท่ี่� 3 : ระบบส่เข่ยว Green System (GI3) บริห้ารจัดการสิ�งแวดล้อมอย่างเป็ีนระบบ

นำ�ามันไบโอด่เซึ่ล (B100) ที่่�ผ่ลิตัได้จะจำาห้น่ายภายในปีระเที่ศให้้กับผู่้ค้านำ�ามันรายให้ญ่่ สำาห้รับกล่เซึ่อร่บริสุที่ธิ�จะจำาห้น่ายที่ั�งในปีระเที่ศและ 
ต่ัางปีระเที่ศแก่กลุ่มลูกค้าที่่�ใชิ้กล่เซึ่อร่นเปี็นวัตัถุดิบในการผ่ลิตัและจำาห้น่ายเคม่ภัณ์ฑ์์ และผ่ลิตัภัณ์ฑ์์พื่ลอยได้จะจำาห้น่ายแก่กลุ่มลูกค้าที่่�ผ่ลิตั
และจำาห้น่ายสินค้าเคม่ภัณ์ฑ์์ ที่ั�งในและตั่างปีระเที่ศ และจำาห้น่ายสารเปีล่�ยนสถานะ (PCM) ให้้กับกลุ่มลูกค้าที่่�เปี็นผู่้ผ่ลิตัวัสดุก่อสร้าง 
และผู่้ผ่ลิตัเส้นใยผ้่าทัี่�งในปีระเที่ศและต่ัางปีระเที่ศ

โรงงานผ่ลิตันำ�าไบโอด่เซึ่ล โรงงานผ่ลิตัสารเปีล่�ยนสถานะ
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2.1) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพล่งงานแสงอาทิี่ตย์ 
จำานวน 4 โครงการ รวมข้นาดกำาลังการผลิต 278 เมกะว่ตต์

2.2) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพล่งงานลม
จำานวน 8 โครงการ รวมข้นาดกำาลังการผลิต 386 เมกะว่ตต์

ภาคใต้

ภาคตะว่นออกเฉ่ยงเหน่อ

บริษััที่ฯ ขยายการดำาเนินธุรกิจไปียังธุรกิจผ่ลิตัและจำาห้น่ายกระแสไฟฟ้าจากพื่ลังงานห้มุนเว่ยน ตัามท่ี่�ภาครัฐได้ม่นโยบายส่งเสริมการผ่ลิตัไฟฟ้า
จากพื่ลังงานห้มุนเว่ยน เพ่ื่�อให้้ม่การใช้ิที่รัพื่ยากรภายในปีระเที่ศให้้เกิดปีระโยชิน์สูงสุด ซึึ่�งจะช่ิวยลดการพึื่�งพื่าการนำาเข้าพื่ลังงาน และเพ่ื่�อเพิื่�ม
ความมั�นคงที่างด้านพื่ลังงาน 

ปัีจจุบันโรงไฟฟ้าท่ี่�กลุ่มบริษััที่ฯ ดำาเนินงานเชิิงพื่าณิ์ชิย์แล้ว  ม่จำานวน 12 โครงการ ได้แก่ 

กลุ่มบริษััที่ ดำาเนินธุรกิจผ่ลิตัและจำาห้น่ายกระแสไฟฟ้าจากพื่ลังงานห้มุนเว่ยนท่ี่�ได้จากแสงอาทิี่ตัย์และลม เพ่ื่�อจำาห้น่ายให้้แก่การไฟฟ้าฝ่่ายผ่ลิตั
แห่้งปีระเที่ศไที่ย (กฟผ่.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยม่การที่ำาสัญ่ญ่าซ่ึ่�อขายไฟฟ้า (PPA)

โรงไฟฟ้าพล่งงานแสำงอาทิิตย์ั่
จ.ลพบุุรีี

8 เมกะว่ตต์

โครงการหาด็ก่งห่น 1
อ.รีะโนด จ.สงขลา

36 เมกะว่ตต์

โครงการหนุมาน 1  
อ.เทพสถิิต จ.ชััยภููมิิ

45 เมกะว่ตต์

โครงการหนุมาน 10 
อ.บุำาเหน็จณรีงค์์ จ.ชััยภููมิิ

80 เมกะว่ตต์

โรงไฟฟ้าพล่งงานแสำงอาทิิตย์ั่
จ.นค์รีสวรีรีค์์ 

90 เมกะว่ตต์

โครงการหาด็ก่งห่น 2  
อ.หัวไทรี จ.นค์รีศรีีธรีรีมิรีาชั 

45 เมกะว่ตต์

โครงการหนุมาน 5  
อ.เทพสถิิต จ.ชััยภููมิิ

48 เมกะว่ตต์

โรงไฟฟ้าพล่งงานแสำงอาทิิตย์ั่
จ.ลำาปาง 

90 เมกะว่ตต์

โครงการหาด็ก่งห่น 3
อ.ปากพนัง จ.นค์รีศรีีธรีรีมิรีาชั 

45 เมกะว่ตต์

โครงการหนุมาน 8  
อ.เทพสถิิต จ.ชััยภููมิิ

45 เมกะว่ตต์

โรงไฟฟ้าพล่งงานแสำงอาทิิตย์ั่
จ.พิษณุโลก 

90 เมกะว่ตต์

โครงการหนุมาน 9  
อ.เทพสถิิต, อ.หนองบัุวรีะเหว 

จ.ชััยภููมิิ

42 เมกะว่ตต์
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2.) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพล่งงานหมุนเว่ยน
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3.) กลุ่มธุรกิจอ่�นๆ

3.1) ธุรกิจพ่ฒนา ผลิตและจำาหน่ายแบตเตอร่�
แบตัเตัอร่�ลิเท่ี่ยมไอออน เป็ีนอุปีกรณ์์กักเก็บพื่ลังงานท่ี่�ม่ความสามารถในการกักเก็บปีระจุไฟฟ้าได้ในปีริมาณ์สูง ซึึ่�งเป็ีนชินิดท่ี่�สามารถอัดกระแส
ไฟฟ้าเข้าไปีให้ม่ได้ห้ลังจากไฟฟ้าถูกใช้ิห้มดไปี โดยบริษััที่ฯ ได้ออกแบบให้้ม่คุณ์สมบัติัท่ี่�โดดเด่น ค่อสามารถจุพื่ลังงานได้สูง ม่นำ�าห้นักเบา ม่อายุ
การใชิ้งานที่่�ยาวนาน สำาห้รับแบตัเตัอร่�ลิเที่่ยมไอออนของกลุ่มบริษััที่นั�น นอกจากไม่ม่ส่วนปีระกอบของสารที่่�เปี็นอันตัรายตั่อสิ�งแวดล้อม

บริษััที่ฯ เพิื่�มความสามารถที่างการแข่งขันในธุรกิจพื่ลังงานที่ดแที่น เพ่ื่�อให้้สอดคล้องกับนโยบายการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษััที่ฯ จึงได้เข้าลงทุี่นใน Amita Technologies Inc. (AMITA-Taiwan) ซึึ่�งเป็ีนบริษััที่จดที่ะเบ่ยนภายใต้ักฎิห้มายของ
สาธารณ์รัฐจ่น (ไต้ัห้วัน) และเป็ีนบริษััที่จดที่ะเบ่ยนใน Emerging Stock Market ของตัลาดห้ลักที่รัพื่ย์ไต้ัห้วัน เพ่ื่�อดำาเนิน
ธุรกิจเก่�ยวกับการพัื่ฒนาและผ่ลิตัแบตัเตัอร่� ปีระเภที่ลิเท่ี่ยมไอออน พื่อล่เมอร์ (Lithium-ion Polymer) นอกจากน่� บริษััที่ฯ 
ยังได้จัดตัั�งบริษััที่ย่อย - บจก. อมิตัา เที่คโนโลย่ (ปีระเที่ศไที่ย) เพ่ื่�อดำาเนินธุรกิจพัื่ฒนา ผ่ลิตัและจัดจำาห้น่ายแบตัเตัอร่�ลิเท่ี่ยม
ไอออนอ่กด้วย 

เช่ิน ของเห้ลว กรด ห้ร่อตัะกั�วแล้วนั�น บริษััที่ฯ ยังได้นำาสาร STOBA เข้ามาเป็ีนส่วนผ่สมในแบตัเตัอร่�ลิเท่ี่ยมไอออน เพ่ื่�อป้ีองกันอันตัรายท่ี่�อาจเกิด
ขึ�นในการใช้ิงาน ให้้ม่ความปีลอดภัยยิ�งขึ�น เช่ิน การควบคุมความร้อนท่ี่�ปีลอดปีล่อยออกมาในขณ์ะท่ี่�ม่การอัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปีให้ม่  จากความมุ่งมั�น
ของกลุ่มบริษััที่ฯ เพื่่�อพื่ัฒนาและผ่ลิตัแบตัเตัอร่�ลิเที่่ยมไอออนให้้เปี็นปีระโยชิน์ในการใชิ้งานด้านตั่างๆ
อาทิี่เช่ิน ด้านยานยนต์ัไฟฟ้าและ ด้านระบบกักเก็บพื่ลังงาน (Energy Storage System : ESS) เป็ีนต้ัน
โดยจะเป็ีนปีระโยชิน์อย่างยิ�งในการกักเก็บไฟฟ้าท่ี่�ผ่ลิตัได้จากพื่ลังงานห้มุนเว่ยน
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3.2) ธุรกิจแพลตฟอร์มบริการสถาน่อ่ดูประจุไฟฟ้า (สำาหร่บยานยนต์ไฟฟ้า)

แพื่ลตัฟอร์มบริการสถาน่อัดปีระจุไฟฟ้า เปี็นสถาน่ให้้บริการอัดปีระจุไฟฟ้าสำาห้รับยานยนตั์ไฟฟ้า 
ทัี่�งปีระเภที่ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) และปีระเภที่ BEV (Battery ElectricVehicle) 
โดยเคร่�องอัดปีระจุไฟฟ้าของกลุ่มบริษััที่ ใชิ้เที่คโนโลย่การอัดปีระจุไฟฟ้าผ่่านตััวนำา (Conductive 
Charging) โดยเปี็นการอัดปีระจุแบตัเตัอร่� เพื่่�อเชิ่�อมตั่อยานยนตั์ไฟฟ้าเข้ากับเคร่�องชิาร์จโดยตัรงผ่่าน
สายเคเบิล (ห้ร่อสายชิาร์จ) ซึ่ึ�งถ่อเปี็นรูปีแบบการอัดปีระจุไฟฟ้าที่่�ม่การใชิ้งานแพื่ร่ห้ลายในปีัจจุบัน 
สามารถใช้ิได้ทัี่�งการอัดปีระจุไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตัรง การอัดปีระจุไฟฟ้ากระแสสลับสามารถ
อัดปีระจุไฟฟ้าได้สูงสุดท่ี่� 44 กิโลวัตัต์ั/ชัิ�วโมง ทัี่�งน่� ขึ�นอยู่กับ On-board Charger ของรถยนต์ัไฟฟ้า
แต่ัละรุ่น ส่วนเคร่�องอัดปีระจุไฟฟ้าปีระเภที่กระแสตัรงสำาห้รับรถยนต์ัส่วนบุคคล สามารถอัดปีระจุไฟฟ้า
ได้สูงสุดท่ี่� 150 กิโลวัตัต์ั/ชัิ�วโมง และเคร่�องอัดปีระจุไฟฟ้ากระแสตัรงสำาห้รับรถบัสโดยสาร รถบรรทุี่ก 
และเร่อโดยสารสามารถอัดปีระจุไฟฟ้าได้สูงสุดท่ี่� 300 กิโลวัตัต์ั/ชัิ�วโมง

บริษััที่ฯ ขยายการดำาเนินธุรกิจไปียังธุรกิจแพื่ลตัฟอร์มบริการสถาน่อัดปีระจุไฟฟ้าสำาห้รับรถยนต์ัไฟฟ้า 
ภายใตั้เคร่�องห้มายการค้า “EA Anywhere” ซึ่ึ�งบริษััที่ย่อย - บริษััที่ พื่ลังงานมห้านคร จำากัด เปี็น 
ผู้่ดำาเนินการ โดยม่วัตัถุปีระสงค์เพ่ื่�อนำาพื่ลังงานสะอาดมาใช้ิในอุตัสาห้กรรมยานยนต์ั เพ่ื่�อลดการปีล่อย
ก๊าซึ่เร่อนกระจก และส่งเสริมการใช้ิพื่ลังงานห้มุนเว่ยนท่ี่�เป็ีนมิตัรต่ัอสิ�งแวดล้อมแที่นพื่ลังงานเช่ิ�อเพื่ลิงใน
ระบบขนส่งของปีระเที่ศ และเป็ีนส่วนห้นึ�งในการพัื่ฒนาโครงสร้างพ่ื่�นฐาน พื่ร้อมรองรับนวัตักรรม 
ยานยนต์ัไฟฟ้าห้ร่ออุตัสาห้กรรมยานยนต์ัสมัยให้ม่ (Next-generation Automotive) ณ์ สิ�นปีี 2563 
ม่การติัดตัั�งสถาน่ให้้บริการอัดปีระจุไฟฟ้า จำานวน 410 สถาน่ โดยม่การติัดตัั�งแล้วเสร็จแบ่งเป็ีนปีระเภที่ 
DC Charge 266 เคร่�อง (DC 150 kW จำานวน 256 เคร่�อง, DC 40 kW จำานวน 10 เคร่�อง) และปีระเภที่ 
AC Charge จำานวน 592 เคร่�อง และนอกจากน่�ในช่ิวงปีลายปีี 2563 กลุ่มบริษััที่ ได้ที่ำาการติัดตัั�งสถาน่ให้้
บริการอัดปีระจุไฟฟ้าปีระเภที่ DC Fast Charge ท่ี่�ขนาดกำาลังไฟฟ้า 300 กิโลวัตัต์ั รวมจำานวน 14 เคร่�อง 
ทัี่�งน่�เพ่ื่�อรองรับการใช้ิงานทัี่�งเร่อโดยสารพื่ลังงานไฟฟ้าของกลุ่มบริษััที่ และเร่อไฟฟ้าของห้น่วยงานอ่�นๆ 
ท่ี่�ต้ัองการชิาร์จไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงสุด โดยสามารถชิาร์จไฟฟ้าได้ภายในเวลาไม่เกิน 15-20 นาท่ี่

พ่ื่�นท่ี่�บริการสถาน่อัดปีระจุไฟฟ้าในระยะแรก มุ่งเป้ีาห้มายการติัดตัั�งในสถานท่ี่�สาธารณ์ะ ท่ี่�สามารถ
รองรับการจอดยานยนต์ัไฟฟ้าได้เป็ีนระยะเวลาอย่างตัำ�าปีระมาณ์ 1-3 ชัิ�วโมง เช่ิน ห้้างสรรพื่สินค้า 
โรงแรม ร้านอาห้าร โรงพื่ยาบาล อาคารจอดรถพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานย่านธุรกิจ จุดพัื่กรถในเส้นที่างห้ลัก ตัลอด
จนภายในสถาน่บริการนำ�ามัน เป็ีนต้ัน การใช้ิบริการสถาน่อัดปีระจุไฟฟ้า ผู้่ใช้ิบริการสามารถจองเคร่�อง
ชิาร์จไฟฟ้าแบบระบุสถาน่และตััวเคร่�องล่วงห้น้าห้ร่อ Walk-in เพื่่�อเข้าใชิ้งานที่่�สถาน่ได้ที่ันที่่ผ่่าน 
Application “EA Anywhere” และชิำาระเงินผ่่านระบบ 2C2P Payment Gateway ซึึ่�งเป็ีนระบบรับ
ชิำาระเงินออนไลน์ท่ี่�รองรับทัี่�งบัตัรเครดิตั บัตัรเดบิตั เป็ีนบริการท่ี่�พัื่ฒนาขึ�นเพ่ื่�อรองรับผู้่ใช้ิบริการในยุค
ดิจิตัอล สะดวก รวดเร็วและม่ความปีลอดภัยสูง โดยผู้่ใช้ิบริการสามารถดาวน์โห้ลด Application ผ่่าน
บนระบบปีฏิิบัติัการ iOS และ Android 



3.3) ธุรกิจวิจ่ยและพ่ฒนา

บริษััที่ฯ ได้จดที่ะเบ่ยนจัดตัั�งบริษััที่ย่อย – บริษััที่ กร่น เที่คโนโลย่ ร่เสิร์ชิ จำากัด, บริษััที่ เอ็นเนอร์ย่� บ่ยอนด์ ร่เสิร์ชิ จำากัด และบริษััที่ 
ไมน์ โมบิลิตั่ ร่เสิร์ชิ จำากัด เพื่่�อที่ำาการวิจัยและพื่ัฒนาผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ที่่�เก่ �ยวเน่�องจากนำ�ามันปีาล์ม แบตัเตัอร่�ลิเที่่ยมไอออน และยานยนตั์ไฟฟ้า 
ตัามลำาดับ ที่ั�งน่�เพื่่�อตั่อยอดพื่ัฒนาผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ปีระเภที่ให้ม่ๆ พื่ัฒนาศักยภาพื่ คุณ์ภาพื่ของสินค้าในธุรกิจของบริษััที่ฯ และเพื่่�อเพื่ิ�มข่ด 
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษััที่ให้้ม่ความยั�งย่นในระยะยาว ดังน่�

1.)

2.)

3.)

บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช
จัดตัั�งขึ�นเพ่ื่�อพัื่ฒนาและคิดค้นงานวิจัย นวัตักรรม เพ่ื่�อต่ัอยอด
และเพิื่�มมูลค่าสินค้าเกษัตัรกรรมภายในปีระเที่ศ โดยที่ำาการ
วิจัยและพัื่ฒนาผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ไบโอด่เซึ่ลขั�นสูง ห้ร่อท่ี่�เร่ยกว่ากร่น
ด่เซึ่ล (Green Diesel: GD) และสารเปีล่�ยนสถานะ (Phase 
Change Material : PCM)  อันเป็ีนการต่ัอยอดให้้เกิดผ่ลิตัภัณ์ฑ์์
ท่ี่�ใช้ิวัตัถุดิบจากนำ�ามันปีาล์มดิบไปีสู่ผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ท่ี่�ใช้ิเที่คโนโลย่ท่ี่�
สูงขึ�น การพัื่ฒนาผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ GD และ PCM เพ่ื่�อผ่ลิตัและ
จำาห้น่ายทัี่�งตัลาดในปีระเที่ศและต่ัางปีระเที่ศท่ี่�กำาลังเป็ีนท่ี่�
ต้ัองการอย่างยิ�งน่� เป็ีนนวัตักรรมท่ี่�เพิื่�มมูลค่าและเปิีดโอกาส
ที่างธุรกิจให้้แก่บริษััที่ และคู่ค้าในห่้วงโซ่ึ่อุปีที่านได้เป็ีนอย่างด่ 
ซึึ่�งกระบวนการผ่ลิตัท่ี่�คิดค้นขึ�นน่�ได้ดำาเนินการจดสิที่ธิบัตัรเป็ีน
ท่ี่�เร่ยบร้อยแล้ว  

บจก. เอ็นเนอร์ยี� บียอนด์์ รีเสิร์ช
จัดตัั�งขึ�นเพ่ื่�อพัื่ฒนาและคิดค้นงานวิจัย นวัตักรรม ของแบตัเตัอร่�ลิเท่ี่ยมไอออนและระบบกักเก็บพื่ลังงาน โดยสิ�งท่ี่�ถ่อว่าเป็ีนสินค้าห้ร่อบริการ
ของที่างบริษััที่ ค่อ กระบวนการผ่ลิตัแบตัเตัอร่�ลิเท่ี่ยมไอออน และระบบควบคุมแบตัเตัอร่� และนวัตักรรมอ่�นๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง โดยท่ี่�แบตัเตัอร่�
เห้ล่าน่�สามารถใช้ิได้กับอุตัสาห้กรรมพื่ลังงานไฟฟ้า อุตัสาห้กรรมยานยนต์ัไฟฟ้า และอุตัสาห้กรรมอ่�นๆ ต่ัอไปี  

บจก. ไมน์ โมบิลิตีี รีเสิร์ช
จัดตัั�งขึ�นเพ่ื่�อพัื่ฒนาและคิดค้นงานวิจัยด้านยานยนต์ัไฟฟ้า เช่ิน รถยนต์ัไฟฟ้า เร่อโดยสารไฟฟ้า โดยการต่ัอยอดเที่คโนโลยย่านยนต์ัไฟฟ้าให้้
สอดรับกับความต้ัองการของผู้่ใช้ิอย่างแท้ี่จริง ตัามแนวคิดท่ี่�ว่า “MISSION NO EMISSION” ห้ร่อ พัื่นธกิจไร้มลพิื่ษั ท่ี่�เกิดจากการเปีล่�ยนถ่าย
เที่คโนโลยจ่ากการขับเคล่�อนยานพื่าห้นะด้วยนำ�ามันและก๊าซึ่ธรรมชิาติั ท่ี่�เป็ีนพื่ลังงานฟอสซิึ่ล มาเป็ีนการขับเคล่�อนด้วยพื่ลังงานไฟฟ้า มุ่งเน้น
การสร้างยานยนต์ัท่ี่�ไร้มลพิื่ษั เป็ีนมิตัรกับสิ�งแวดล้อม ปีระห้ยัดและปีลอดภัย ให้้ความคุ้มค่าในระยะยาว เพ่ื่�อให้้คนไที่ยได้ใช้ิรถยนต์ัไฟฟ้า 
คุณ์ภาพื่สูง และเพ่ื่�อให้้ปีระเที่ศไที่ยเป็ีนเม่องนวัตักรรมแห่้งอนาคตัท่ี่�ปีราศจากมลพิื่ษั จึงเป็ีนท่ี่�มาของการพัื่ฒนาและคิดค้นงานวิจัยรถยนต์ั
ไฟฟ้า ท่ี่�ออกแบบและพัื่ฒนาโดยท่ี่มงานคนไที่ย ภายใต้ัแบรนด์ “MINE Mobility” และนำาไปีสู่การเริ�มดำาเนินธุรกิจผ่ลิตัและจำาห้น่ายยานยนต์ั
ไฟฟ้าผ่่านบริษััที่ย่อย ในช่ิ�อ บจก.ไมน์ โมบิลิต่ั คอร์ปีอเรชัิ�น และธุรกิจผ่ลิตัและจำาห้น่ายรถบัสไฟฟ้า โดย บจก. แอ๊บโซึ่ลูที่ แอสเซึ่มบล่ รวมถึง
โครงการออกแบบ พัื่ฒนา และผ่ลิตัเร่อโดยสารไฟฟ้าท่ี่�ใช้ิแบตัเตัอร่�ลิเท่ี่ยมไอออน ขนาด 800 กิโลวัตัต์ั-ชัิ�วโมง ภายใต้ัช่ิ�อ “MINE SMART FERRY”
โดย บจก. อ่ สมาร์ที่ ที่รานสปีอร์ตั ซึึ่�งเป็ีนนวัตักรรมท่ี่�ได้รับ
รางวัลเก่ยรติัคุณ์ ผ่ลิตัภัณ์ฑ์์นวัตักรรมแห่้งชิาติัปีระจำาปีี 2563 
ด้านเศรษัฐกิจจากสำานักงานนวัตักรรมแห่้งชิาติั ลักษัณ์ะของ
เร่อโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY น่�เป็ีนเร่อแบบคาตัา
มารัน (Catamaran) ขนาด 24 เมตัร ท่ี่�ให้้การที่รงตััวท่ี่�ด่ม่
ความปีลอดภัยสูง ขับเคล่ �อนด้วยพื่ลังงานไฟฟ้าที่่ �อยู ่ใน
แบตัเตัอร่�ขนาด 800 กิโลวัตัต์ั-ชัิ�วโมง สามารถแล่นได้ระยะ
ที่างสูงสุด 100 กิโลเมตัรต่ัอการชิาร์จ 1 ครั�ง รองรับผู้่โดยสาร
ได้ถึง 250 คน จากท่ี่านำ�าสะพื่านพื่ระนั�งเกล้า ถึง ท่ี่าสาที่ร  
รวมระยะที่างปีระมาณ์ 20 กิโลเมตัร ทัี่�งน่�เพ่ื่�อเป็ีนส่วนห้นึ�ง
ของการเชิ่ �อมโยงในการเดินที่าง และการขนส่งที่างนำ �ากับ
ระบบขนส่งสาธารณ์ะที่างบก และส่งเสริมให้้ปีระชิาชินม่ที่าง
เล่อกเพิื่�มขึ�นในการเดินที่างที่างนำ�าอย่างสะดวกและปีลอดภัย
ด้วยยานพื่าห้นะไฟฟ้าแบบไร้มลพิื่ษัเป็ีนมิตัรต่ัอสิ�งแวดล้อม 
โดยม่บริษััที่ย่อย - บจก. อ่ สมาร์ที่ ที่รานสปีอร์ตั เป็ีนผู้่ให้้
บริการด้านโลจิสติักส์ และให้้บริการขนส่งโดยสาร ขนส่งสินค้า 
และคาดว่าจะสามารถเริ�มเปิีดให้้บริการทัี่�งแบบเร่อโดยสาร
ปีระจำาที่าง และเร่อท่ี่องเท่ี่�ยวอย่างเต็ัมรูปีแบบได้ในช่ิวงกลาง 
ปีี 2564  
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การม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนไดู้เส่ย
ในปีี 2563 บริษััที่ฯ ได้วิเคราะห้์และที่บที่วนเพื่่�อปีระมวลภาพื่รวมของผู่้ม่ส่วนได้เส่ยโดยนำาผ่ลการวิเคราะห้์ของปีี 2562 มาพื่ิจารณ์าร่วม
กับปีัจจัยตั่างๆ เชิ่น ภาวะการพื่ึ�งพื่า ความรับผ่ิดชิอบ อิที่ธิพื่ล รวมถึงปีัจจัยอ่�นๆ ตัามความเห้มาะสม ซึ่ึ�งได้แบ่งผู่้ม่ส่วนได้เส่ยออกเปี็น 9 
กลุ่ม โดยม่แนวที่างการปีฏิิบัตัิที่่�คำานึงถึงทีุ่กภาคส่วน ม่การจัดลำาดับความสำาคัญ่และการม่ส่วนร่วมของผู่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย ม่การกำาห้นด
กระบวนการส่�อสารเพื่่�อจะได้รับที่ราบถึงปีระเด็นความคาดห้วังห้ร่อข้อกังวลของกลุ่มผู่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย และสามารถนำาข้อมูลดังกล่าว
มากำาห้นดแนวที่างการดำาเนินธุรกิจที่่�สามารถตัอบสนองครอบคลุมทีุ่กปีระเด็นและทีุ่กภาคส่วน ที่ั�งน่�การดำาเนินงานแบบม่ส่วนร่วมกับผู่้ม่
ส่วนได้เส่ยจะชิ่วยให้้เกิดความสัมพื่ันธ์อันด่ ซึ่ึ�งบริษััที่ฯ และบริษััที่ในเคร่อพื่ร้อมร่วมกันผ่ลักดันให้้ทีุ่กภาคส่วนเตัิบโตั ก้าวไกลไปีด้วยกัน
อย่างมั�นคงและยั�งย่น

ช่ื่องที่างการม่ส่วนร่วมและประเด็ูนท่ี่�ผู้ม่ส่วนไดู้เส่ยให้ความสนใจ

ผู�มีส่ำวนได็�เสีำยั่        ชุ่องทิางการมีส่ำวนร่วม                                ความคาด็หว่ง/ประเด็็นทีิ�ผู�มีส่ำวนได็�เสีำยั่      ห่วขึ้�อในรายั่งานฉบ่บนี�
                                         ให�ความสำนใจ

พนักงาน

คู�ค้า/ลูกค้า

นักลงทุน/ผูู้้ถือหุุ้น

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
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•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
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การส่�อสารระห้ว่างฝ่่ายที่รัพื่ยากรบุคคล
กับพื่นักงาน
การสำารวจระดับความผู่กพื่ันตั่อองค์กร
ของพื่นักงาน
การจัดปีระชิุมให้ญ่่ของบริษััที่ฯ (Town 
Hall Meeting)
จัดให้้ม่กล่องรับข้อคิดเห้็นและเสนอแนะ 
การจัดให้้ม่ชิ่องที่างรับข้อร้องเร่ยนห้ร่อ
แจ้งเบาะแส

การปีระชิุมระห้ว่างบริษััที่และคู่ค้า
การสำารวจความพื่ึงพื่อใจของลูกค้า
การจัดให้้ม่ชิ่องที่างรับข้อร้องเร่ยนและ
ข้อเสนอแนะ
การเข้าพื่บในวาระตั่างๆ
การตัอบสนองตั่อการร้องขอในการเปีิด
เผ่ยข้อมูล
การจัดที่ำาข้อตักลงระห้ว่างกันเปี็นลาย
ลักษัณ์์อักษัร

การนำาเสนอข้อมูลแก่นักลงทีุ่น 
และผู่้ถ่อหุ้้น (Roadshow)
การนำาเสนอข้อมูลในงาน 
Opportunity Day 
การตัอบข้อซึ่ักถามผ่่าน IR call และ/
ห้ร่อ email
การปีระชิุมระห้ว่างบริษััที่กับนักลงทีุ่น/
ผู่้ถ่อหุ้้น
การเผ่ยแพื่ร่ข้อมูลบนเว็บไซึ่ตั์
การจัดปีระชิุมสามัญ่ผู่้ถ่อหุ้้นปีระจำาปีี
การจัดกิจกรรมเย่�ยมชิมกิจการ

ความเชิ่�อมั�นของอุปีกรณ์์และความปีลอดภัย
ในกระบวนการผ่ลิตั
สภาพื่แวดล้อมในการที่ำางานที่่�ปีลอดภัย
ความก้าวห้น้าและความมั�นคงในตัำาแห้น่งงาน
ความสุขในการที่ำางาน
ค่าตัอบแที่น สวัสดิการและผ่ลปีระโยชิน์ที่่� 
เปี็นธรรม
สิที่ธิมนุษัยชินและการปีฏิิบัตัิด้านแรงงาน

ความเชิ่�อมั�นของอุปีกรณ์์และความปีลอดภัย
ในกระบวนการผ่ลิตั
สภาพื่แวดล้อมในการที่ำางานที่่�ปีลอดภัย
ความโปีร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ

สิที่ธิมนุษัยชินและการปีฏิิบัตัิด้านแรงงาน
การบริห้ารจัดการโอกาสและความเส่�ยงองค์กร
การบริห้ารจัดการนำ�า

คุณ์ภาพื่ผ่ลิตัภัณ์ฑ์์และบริการตัอบสนองคู่ค้า/
ลูกค้า
การบริห้ารจัดการนวัตักรรม
การปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก

ความโปีร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ

การบริห้ารจัดการโอกาสและความเส่�ยงองค์กร
การบริห้ารจัดการนำ�า

การจัดการนวัตักรรม
การปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก

ลักษัณ์ะการปีระกอบธุรกิจ
อาชิ่วอนามัยและความปีลอดภัย
อาชิ่วอนามัยและความปีลอดภัย
การบริห้ารที่รัพื่ยากรบุคคล

ลักษัณ์ะการปีระกอบธุรกิจ
อาชิ่วอนามัยและความปีลอดภัย
อาชิ่วอนามัยและความปีลอดภัย
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
การตั่อตั้านการทีุ่จริตัคอร์รัปีชิั�น
การบริห้ารที่รัพื่ยากรบุคคล
การบริห้ารจัดการความเส่�ยง
การนำาที่รัพื่ยากรมาใชิ้ซึ่ำ�าห้ร่อนำากลับ
มาใชิ้ให้ม่
การบริห้ารจัดการห่้วงโซ่ึ่อุปีที่านอย่างยั�งย่น
การบริห้ารจัดการลูกค้าสัมพื่ันธ์
ลักษัณ์ะการปีระกอบธุรกิจ
การจัดการคุณ์ภาพื่สิ�งแวดล้อมด้านอากาศ
และการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
การตั่อตั้านการทีุ่จริตัคอร์รัปีชิั�น
การบริห้ารจัดการความเส่�ยง
การนำาที่รัพื่ยากรมาใชิ้ซึ่ำ�าห้ร่อนำากลับ
มาใชิ้ให้ม่
ลักษัณ์ะการปีระกอบธุรกิจ
การจัดการคุณ์ภาพื่สิ�งแวดล้อมด้านอากาศ
และการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก

(จัดเร่ยงตัามลำาดับความสำาคัญ่ของผู้่ม่ส่วนได้เส่ยจากมากไปีห้าน้อย)

การม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนไดู้เส่ย
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ชุมชน/สังคม

สิ�งแวด์ล้อม/
ภาคประชาสังคม

ผูู้้ร�วมลงทุน

เจ้าหุนี�

ผูู้้รับเหุมา

หุน�วยงาน
ราชการ
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การส่�อสารผ่่านพื่นักงานซึ่ึ�งเปี็นผู่้อาศัย
อยู่ในพื่่�นที่่�ชิุมชิน
การสำารวจความคิดเห้็นของชิุมชิน
การจัดให้้ม่ชิ่องที่างรับข้อร้องเร่ยน
การเข้าพื่บในวาระตั่างๆ
การเผ่ยแพื่ร่ข้อมูลบนเว็บไซึ่ตั์

การจัดที่ำารายงานปีระจำาปีีและรายงาน
ความยั�งย่น
การที่ำาห้นังส่อแจ้งข่าวเก่�ยวกับข้อเที่็จ
จริงของบริษััที่ฯ
การเผ่ยแพื่ร่ข้อมูลบนเว็บไซึ่ตั์
การจัดให้้ม่ชิ่องที่างรับข้อร้องเร่ยน

การปีระชิุมคณ์ะกรรมการ และ/ห้ร่อ ผู่้
บริห้ารในบริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วม และ
กิจการร่วมลงทีุ่น
การจัดที่ำารายงานปีระจำาปีีและรายงาน
ความยั�งย่น

การจัดปีระชิุมระห้ว่างผู่้บริห้ารของ
บริษััที่กับเจ้าห้น่�
การจัดที่ำารายงานปีระจำาปีีและรายงาน
ความยั�งย่น
การจัดที่ำาสัญ่ญ่า ข้อตักลงเปี็น 
ลายลักษัณ์์อักษัร

การปีระชิุมระห้ว่างบริษััที่ฯ 
และผู่้รับเห้มา

การปีระชิุมระห้ว่างบริษััที่และห้น่วยงาน
ราชิการที่่�เก่�ยวข้อง
การเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการตั่างๆ
ที่่�จัดขึ�นโดยภาครัฐ
การเข้าพื่บในโอกาสตั่างๆ
การเผ่ยแพื่ร่ข้อมูลบนเว็บไซึ่ตั์
การตัอบสนองต่ัอการร้องขอในการเปิีดเผ่ยข้อมูล
การจัดที่ำารายงานปีระจำาปีีและรายงานความยั�งย่น

ความเชิ่�อมั�นของอุปีกรณ์์และความปีลอดภัย
ในกระบวนการผ่ลิตั
การม่ส่วนร่วมในกิจกรรมชิุมชินสัมพื่ันธ์
สิที่ธิมนุษัยชินและการปีฏิิบัตัิด้านแรงงาน 
ผ่ลกระที่บด้านสิ�งแวดล้อมที่่�เกิดจากการ
ดำาเนินงานของบริษััที่ฯ

การพื่ัฒนาคุณ์ภาพื่ชิ่วิตัและส่งเสริมการสร้าง
รายได้ให้้แก่ชิุมชิน
คุณ์ภาพื่ผ่ลิตัภัณ์ฑ์์และบริการตัอบสนอง
ชิุมชินและสังคม
การบริห้ารจัดการนวัตักรรม

ผ่ลกระที่บที่างสิ�งแวดล้อมที่่�อาจเกิดขึ�นจาก
การดำาเนินงานของบริษััที่ฯ

การพื่ัฒนาคุณ์ภาพื่ชิ่วิตัและส่งเสริมการสร้าง
รายได้ให้้แก่ชิุมชิน
การบริห้ารจัดการนวัตักรรม
การปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก

ความโปีร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ

การบริห้ารจัดการโอกาสและความเส่�ยงองค์กร
การบริห้ารจัดการนำ�า
การบริห้ารจัดการนวัตักรรม
การเปีล่�ยนแปีลงสภาพื่ภูมิอากาศ

ความโปีร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ

การบริห้ารจัดการโอกาสและความเส่�ยงองค์กร
การบริห้ารจัดการนวัตักรรม
การปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก

ความเชิ่�อมั�นของอุปีกรณ์์และความปีลอดภัย
ในกระบวนการผ่ลิตั
สภาพื่แวดล้อมในการที่ำางานที่่�ปีลอดภัย
การบริห้ารจัดการนวัตักรรม
สิที่ธิมนุษัยชินและการปีฏิิบัตัิด้านแรงงาน

ความโปีร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ

การบริห้ารจัดการโอกาสและความเส่�ยงองค์กร
การบริห้ารจัดการนำ�า
การบริห้ารจัดการนวัตักรรม
การปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก

ลักษัณ์ะการปีระกอบธุรกิจ
อาชิ่วอนามัยและความปีลอดภัย
ความรับผ่ิดชิอบตั่อสังคม
การบริห้ารที่รัพื่ยากรบุคคล
การจัดการคุณ์ภาพื่สิ�งแวดล้อมด้านอากาศ
และการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก
การจัดการของเส่ย
การนำาที่รัพื่ยากรมาใช้ิซึ่ำ�าห้ร่อนำากลับมาใช้ิให้ม่
กิจการเพื่่�อสังคม

การบริห้ารจัดการห่้วงโซ่ึ่อุปีที่านอย่างยั�งย่น
การบริห้ารจัดการลูกค้าสัมพื่ันธ์
ลักษัณ์ะการปีระกอบธุรกิจ

การจัดการคุณ์ภาพื่สิ�งแวดล้อมด้านอากาศ
และการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก
การจัดการของเส่ย
การนำาที่รัพื่ยากรมาใช้ิซึ่ำ�าห้ร่อนำากลับมาใช้ิให้ม่
กิจการเพื่่�อสังคม

ลักษัณ์ะการปีระกอบธุรกิจ
การจัดการคุณ์ภาพื่สิ�งแวดล้อมด้านอากาศ
และการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
การตั่อตั้านการทีุ่จริตัคอร์รัปีชิั�น
การบริห้ารจัดการความเส่�ยง
การนำาที่รัพื่ยากรมาใช้ิซึ่ำ�าห้ร่อนำากลับมาใช้ิให้ม่
ลักษัณ์ะการปีระกอบธุรกิจ
การจัดการคุณ์ภาพื่สิ�งแวดล้อมด้านอากาศ
และการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก
การดำาเนินงานด้านการเปีล่�ยนแปีลง
สภาพื่ภูมิอากาศ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
การตั่อตั้านการทีุ่จริตัคอร์รัปีชิั�น
การบริห้ารจัดการความเส่�ยง
ลักษัณ์ะการปีระกอบธุรกิจ
การจัดการคุณ์ภาพื่สิ�งแวดล้อมด้านอากาศ
และการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก

ลักษัณ์ะการปีระกอบธุรกิจ
อาชิ่วอนามัยและความปีลอดภัย
อาชิ่วอนามัยและความปีลอดภัย
ลักษัณ์ะการปีระกอบธุรกิจ
การบริห้ารที่รัพื่ยากรบุคคล

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
การตั่อตั้านการทีุ่จริตัคอร์รัปีชิั�น
การบริห้ารจัดการความเส่�ยง
การนำาที่รัพื่ยากรมาใช้ิซึ่ำ�าห้ร่อนำากลับมาใช้ิให้ม่
ลักษัณ์ะการปีระกอบธุรกิจ
การจัดการคุณ์ภาพื่สิ�งแวดล้อมด้านอากาศ
และการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก
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พล่งงานบริสุที่ธิ�ก่บการพ่ฒนาอย่างย่�งย่น

การประเมินประเด็ูนท่ี่�สำาค่ญ

ภายใตั้วิสัยที่ัศน์ของบริษััที่ พื่ลังงานบริสุที่ธิ� จำากัด (มห้าชิน) ในการ “เป็นผูู้้นำาในธุุรกิจพลังงานทางเลือก โด์ยใช้เทคโนโลยีที�ทันสมัย 
เป็นมิตีรตี�อสิ �งแวด์ล้อม เพื�อประโยชน์สูงสุด์ตี�อผูู้้ใช้ ผูู้้ถือหุุ้น ผูู้้ร�วมค้า และพนักงานอย�างเป็นธุรรม” บริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย 
ได้ดำาเนินกิจกรรมที่างธุรกิจและกิจกรรมที่่�เก่�ยวเน่�อง เพื่่�อขับเคล่�อนกลุ่มบริษััที่ฯ ให้้เตัิบโตัและพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น ซึ่ึ�งในการนำาเสนอรายงาน
ความยั�งย่นน่� บริษััที่ได้วิเคราะห้์ปีัจจัยตั่างๆ ที่ั�งภายในและภายนอก ตัลอดจนสภาพื่แวดล้อมอ่�นๆ ที่่�เก่�ยวข้อง และปีระเมินตัามกรอบที่่�เปี็น
สากลเพื่่�อนำาเสนอรายงานฉบับน่�

บริษััทฯ มีข้ั�นตีอนการประเมินประเด์็นด์้านการพัฒนาอย�างยั�งยืน ด์ังนี�

บริษััทฯ มีข้ั�นตีอนการประเมินประเด์็นด์้านการพัฒนาอย�างยั�งยืน ด์ังนี�

(3) ทวนสอบความครบถ้วนและยืนยัน
นำาปีระเด็นเสนอตั่อรองปีระธานเจ้าห้น้าที่่�
บริห้าร และปีระธานเจ้าห้น้าที่่�บริห้ารตัาม
ลำาดับ เพื่่�อย่นยันปีระเด็นที่่�สำาคัญ่ และนำา
ปีระเด็นที่่�ม่ความสำาคัญ่ระดับสูงและระดับ

ปีานกลางมานำาเสนอในรายงาน

(2) จัด์ลำาด์ับความสำาคัญข้องประเด์็น
โดยพื่ิจารณ์าจากความสำาคัญ่ตั่อผู่้ม่ส่วน
ได้เส่ย และความสำาคัญ่ตั่อกลุ่มพื่ลังงาน

บริสุที่ธิ�ด้วยระดับคะแนน 1-5
ซึ่ึ�งพื่บว่า ม่ปีระเด็นที่่�อยู่ในระดับสูง 
7 ปีระเด็น ระดับกลาง 5  ปีระเด็น 

และระดับตัำ�า 1 ปีระเด็น

(1) ระบุประเด์็น และข้อบเข้ตีการรายงาน :
โดยการระบุปีระเด็นที่่�เก่�ยวข้องกับการดำาเนิน
งานของกลุ่มพื่ลังงานบริสุที่ธิ� และปีระเด็นที่่�ผู่้ม่

ส่วนได้เส่ยให้้ความสำาคัญ่ วิเคราะห้์สภาพื่
แวดล้อมที่ั�งปีัจจัยภายในและภายนอก ตัลอดจน

แนวที่างสากลของ Global Reporting 
Initiative (GRI) และปีระเด็นด้านการพื่ัฒนาที่่�
ยั�งย่นของสห้ปีระชิาชิาตัิ (SDG) เพื่่�อใชิ้ปีระกอบ

การวางแผ่นการดำาเนินงานด้านความยั�งย่น  

EA’s Vision
and Value

SWOT of 
EA Group

Risk 
Management

Stakeholders'
Interest

Global
Trend

Business and
Sustainability

Plan

Domestic 
Trend
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การประเมินประเด็ูนท่ี่�สำาค่ญ

บริษััที่ฯ ม่แนวที่างการปีระเมินปีระเด็นที่่�เปี็นสาระสำาคัญ่ของธุรกิจเพื่่�อนำาไปีสู่การสร้างมูลค่าในระยะยาวให้้แก่องค์กรและเปี็นเคร่�องม่อ
สำาคัญ่ในการกำาห้นดที่ิศที่างการดำาเนินงานอย่างยั�งย่นขององค์กรตัามแนวที่างของห้ลักการรายงานความยั�งย่น (GRI Standards)   ที่ั�งน่� 
บริษััที่ฯ ม่กระบวนการที่่�เปีิดโอกาสให้้ผู่้ม่ส่วนได้เส่ยในองค์กรได้ม่ส่วนร่วม โดยปีระเด็นที่่�เปี็นสาระสำาคัญ่ม่ความสอดคล้องกับการดำาเนินงาน
ในธุรกิจห้ลักในการเปี็นผู่้นำาในธุรกิจพื่ลังงานที่างเล่อก โดยใชิ้เที่คโนโลย่ที่่�ที่ันสมัย เปี็นมิตัรตั่อสิ�งแวดล้อม ซึ่ึ�งสอดคล้องกับเปี้าห้มายการ
พื่ัฒนาอย่างยั�งย่นขององค์การสห้ปีระชิาชิาตัิ (SDGs) ในเปี้าห้มายที่่� 3 ม่ชิ่วิตัที่่�ม่สุขภาพื่และส่งเสริมความเปี็นอยู่ที่่�ด่ เปี้าห้มายที่่� 7 พื่ลังงาน
สะอาดที่่�ทีุ่กคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy) เปี้าห้มายที่่� 8 ส่งเสริมงานที่่�ม่คุณ์ค่าและการเจริญ่เตัิบโตัที่างเศรษัฐกิจ (Decent 
Work and Economic Growth) เปี้าห้มายที่่� 9 อุตัสาห้กรรมนวัตักรรม โครงสร้างพื่่�นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)  
เปี้าห้มายที่่� 12 แผ่นการบริโภคและการผ่ลิตัที่่�ยั�งย่น (Responsible Consumption and Production) และเปี้าห้มายที่่� 13 ตั่อสู้กับการ
เปีล่�ยนแปีลงสภาพื่ภูมิอากาศ (Climate Action)

วิเคราะหุ์ประเด์็นความยั�งยืนใน Value 
Chain ข้องกลุ�มบริษััท
เพื่่�อให้้การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มเปี็นไปี
อย่างตั่อเน่�อง ที่ั�งธุรกิจที่่�ดำาเนินการอยู่
ในปีัจจุบัน และโครงการในอนาคตั

วิเคราะหุ์ประเด์็นที�ผูู้้มีส�วนได์้เสียใหุ้
ความสำาคัญ 
เพื่่�อให้้การจัดที่ำาแผ่นการดำาเนินงานและ
การปีรับปีรุงสอดคล้องกับข้อคิดเห้็น
ของผู่้ม่ส่วนได้เส่ย

วิเคราะหุ์ความสอด์คล้องกับกรอบการ
บริหุารความเสี�ยง
เพื่่�อให้้การดำาเนินการเปี็นไปีด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และม่แผ่นสำารอง 
ที่่�เห้มาะสม

ตีรวจสอบ ตีิด์ตีามอย�างตี�อเนื�อง
เพื�อทบทวนและพัฒนา
เพื่่�อให้้เกิดความเชิ่�อมั�น และม่การพื่ัฒนา
อย่างตั่อเน่�องและยั�งย่น

สายธุรกิจไบโอด่เซึ่ล: ด้านการจัดห้าวัตัถุดิบ ด้านการจำาห้น่ายและการตัลาด ด้านการผ่ลิตั  
ด้านการวิจัยและพื่ัฒนา ด้านความเส่�ยง 
สายธุรกิจไฟฟ้าพื่ลังงานห้มุนเว่ยน: ด้านการบริห้ารการผ่ลิตัไฟฟ้าและบำารุงรักษัา ด้านการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าให้ม่ ๆ ที่่�ม่สัญ่ญ่าซึ่่�อขายไฟฟ้าแล้ว 
สายธุรกิจที่่�อยู่ระห้ว่างพื่ัฒนาที่ั�งธุรกิจในปีระเที่ศและตั่างปีระเที่ศ
ปีระเด็นอ่�นที่่�สำาคัญ่สำาห้รับกลุ่มธุรกิจและอุตัสาห้กรรมเด่ยวกัน

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

การสำารวจ Engagement ของพื่นักงานเพื่่�อวิเคราะห้์และวางแผ่นปีรับปีรุง
สำารวจความพื่ึงพื่อใจ และความตั้องการของชิุมชินโดยรอบโรงงานและโรงไฟฟ้า
การรับฟังข้อคิดเห็้น ข้อเสนอแนะ ความพึื่งพื่อใจจากผู้่ถ่อหุ้้น นักลงทุี่น  นักวิเคราะห์้ ปีระชิาชินทัี่�วไปี 
พื่นักงาน และคู่ค้า
นำาแนวปีฏิิบัตัิ และกรอบการรายงานที่่�เปี็นสากลมาปีระกอบการที่ำาแผ่น

วิเคราะห้์เปีร่ยบเที่่ยบที่ิศที่างการดำาเนินธุรกิจ และแผ่นธุรกิจ 
วิเคราะห้์เปีร่ยบเที่่ยบกับความเส่�ยงของกลุ่มบริษััที่ที่ั�งความเส่�ยงในปีัจจุบันและความเส่�ยงที่่�
อาจเกิดขึ�นให้ม่ในอนาคตั

นำาเสนอผ่ลการปีระเมินปีระเด็นด้านการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่นตั่อคณ์ะกรรมการบริห้าร และคณ์ะ
กรรมการของบริษััที่ เพื่่�อขอความเห้็นชิอบในการดำาเนินงานปีระกอบกับแผ่นธุรกิจของบริษััที่
ตัิดตัามผ่ลการปีฏิิบัตัิ และที่บที่วนการดำาเนินงานเปี็นปีระจำา
เปีิดเผ่ยข้อมูลที่่�เก่�ยวข้องในรายงานการพื่ัฒนาเพื่่�อความยั�งย่น และบนเว็บไซึ่ตั์
เปีิดรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห้็นจากผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทีุ่กฝ่่ายเพื่่�อนำามาปีรับปีรุงอย่างตั่อเน่�อง

การระบุประเด์็นที�เป็นสาระสำาคัญข้องธุุรกิจ (Materiality)

25



ผลการดูำาเนินงาน/ต่วช่ื่�ว่ดูความสำาเร็จ

บริษััที่ฯ ยึดกรอบการรายงานความยั�งย่นตัามมาตัรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI) และม่การเชิ่�อมโยงกับเปี้าห้มายการพื่ัฒนา
อย่างยั�งย่นขององค์การสห้ปีระชิาชิาตัิ (SDGs) กับกรอบการบริห้ารจัดการปีระเมินปีระเด็นที่่�สำาคัญ่ตั่อความยั�งย่น ซึ่ึ�งครอบคลุมปีระเด็น 
ที่ั�งด้านเศรษัฐกิจ สิ�งแวดล้อม และสังคม ที่่�ส่งผ่ลกระที่บตั่อบริษััที่ฯ และผู่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยทีุ่กภาคส่วน โดยที่่�บริษััที่ฯ จัดลำาดับปีระเด็นความ
ยั�งย่นท่ี่�สำาคัญ่ของกลุ่มบริษััที่พื่ลังงานบริสุที่ธิ� และจำาแนกผ่ลกระที่บต่ัอผู้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย ออกเป็ีน 3 ปีระเภที่ ได้แก่ ประเด็์นที�มีความสำาคัญมาก 
ประเด์็นที�มีความสำาคัญปานกลาง และประเด์็นที�มีความสำาคัญน้อย ตัามลำาดับ 

การจัด์ลำาด์ับความสำาคัญประเด์็นความยั�งยืนที�สำาคัญ

ปีระเด็นความยั�งย่นที่่�สำาคัญ่ของกลุ่มบริษััที่พื่ลังงานบริสุที่ธิ� อยู่ในตัารางกำาห้นดขอบเขตัการรายงานปีระเด็นที่่�เปี็นสาระสำาคัญ่ที่ั�ง 13 ปีระเด็น ห้น้า 27

ประเด์็นที�มีความสำาคัญมากประเด์็นที�มีความสำาคัญปานกลางประเด์็นที�มีความสำาคัญน้อย

ผู้ลประเมินประเด์็นความยั�งยืนที�สำาคัญ ปี 2563

โอกาสและผู้ลกระทบตี�อกลุ�มบริษััทพลังงานบริสุทธุิ�
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บริษััที่ฯ  ดำาเนินการที่วนสอบความครบถ้วนเปี็นปีระจำาทีุ่กปีี

การกำาหนดูขอบเขตรายงานประเด็ูนท่ี่�เป็นสาระสำาค่ญ

ความเชิ่�อมั�นของอุปีกรณ์์และ
ความปีลอดภัยในกระบวนการผ่ลิตั

การตั่อตั้านทีุ่จริตัคอร์รัปีชิั�น

การบริห้ารจัดการความเส่�ยง

การดูแลและพัื่ฒนาที่รัพื่ยากร
บุคคล

อาชิ่วอนามัยและความปีลอดภัย

ระบบการบริห้ารจัดการ 
ด้านสิ�งแวดล้อม

การเพื่ิ�มปีระสิที่ธิภาพื่
กระบวนการผ่ลิตัเชิิงนิเวศ
เศรษัฐกิจ

ความรับผ่ิดชิอบตั่อสังคม

การบริห้ารจัดการคู่ค้าใน 
Supply Chain

การบริห้ารจัดการนวัตักรรม

การเปีล่�ยนแปีลงสภาพื่
ภูมิอากาศ

ความเส่�ยงที่่�เก่�ยวข้องกับนำ�า

สิที่ธิมนุษัยชิน

1. ดัชิน่ Availability factor ของโรงไฟฟ้า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98
ความพึื่งพื่อใจของลูกค้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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ไม่ม่เห้ตุัการณ์์ท่ี่�บริษััที่ฯ เก่�ยวข้องกับ
การคอร์รัปีชัิน
ได้รับการรับรองการเป็ีนสมาชิิกแนว
ร่วมปีฏิิบัติัของภาคเอกชินไที่ยในการ
ต่ัอต้ัานการทุี่จริตั (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC)

จำานวนชัิ�วโมงการอบรมพื่นักงานเฉล่�ย
เพิื่�มขึ�น

ไม่ม่การเส่ยช่ิวิตัจากอุบัติัเห้ตุัในการ
ที่ำางานทัี่�งพื่นักงาน และผู้่รับเห้มา
อัตัราความถ่�ของการบาดเจ็บจากการ
ที่ำางานถึงขั�นห้ยุดงาน (LTIFR) เท่ี่ากับ 0

ไม่ม่ข้อร้องเร่ยนท่ี่�ม่นัยสำาคัญ่
ด้านสิ�งแวดล้อม

ไม่ม่ข้อร้องเร่ยนท่ี่�ม่นัยสำาคัญ่จากชุิมชิน

ไม่ม่ข้อร้องเร่ยนท่ี่�เก่�ยวกับการบริห้าร
จัดการคู่ค้าด้าน ESG

การเปิีดตััวนวัตักรรมให้ม่ของกลุ่ม
ธุรกิจภายในบริษััที่ฯ

อัตัราการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกต่ัอ
ห้น่วยการผ่ลิตัไฟฟ้าลดลง

ไม่ม่ข้อร้องเร่ยนด้านสิที่ธิมนุษัยชิน

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

✔ ✔✔ ✔
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✔✔ ✔✔ ✔

ขึ้�อ ประเด็็นความย่ั่�งยืั่น 
ทีิ�สำำาค่ญ่

ประจำาปี 2563

ต่วชีุ�ว่ด็และเป้าหมายั่ 
(2563-2566)

หน�า เชืุ�อมโยั่ง 
GRI 
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SDGs
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บริษััที่ฯ ตัระห้นักถึงความสำาคัญ่ของการม่บรรษััที่ภิบาล ห้ร่อการกำากับดูแลกิจการท่ี่�ด่ (Good Corporate Governance)  จึงได้นำา “ห้ลักการกำากับ
ดูแลกิจการ” ท่ี่�กำาห้นดโดยตัลาดห้ลักที่รัพื่ย์แห่้งปีระเที่ศไที่ย มาเป็ีนแนวที่างในการดำาเนินงานของบริษััที่ฯ เพ่ื่�อให้้ม่ระบบการบริห้ารจัดการท่ี่�ม่
ปีระสิที่ธิภาพื่ โปีร่งใส ตัรวจสอบได้ ซึึ่�งจะช่ิวยสร้างความเช่ิ�อมั�น และความมั�นใจ ต่ัอผู้่ถ่อหุ้้น ผู้่ลงทุี่น ผู้่ม่ส่วนได้เส่ยและผู้่ท่ี่�เก่�ยวข้องทุี่กฝ่่าย

บริษััที่ฯ ตัระห้นักถึงความสำาคัญ่ของการม่โครงสร้างการบริห้ารจัดการท่ี่�สอดรับกับกลยุที่ธ์ในการขับเคล่�อนธุรกิจของบริษััที่ในระยะยาว  เพ่ื่�อให้้
สามารถดำาเนินงานได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพื่ โปีร่งใส และสามารถรักษัาสมดุลในการดูแล ผู้่ม่ส่วนได้เส่ยทุี่กกลุ่มได้เป็ีนอย่างด่  บริษััที่ฯ จึงกำาห้นด
โครงสร้างการบริห้ารจัดการให้้ม่ความเห้มาะสมกับขนาด ปีระเภที่ และความซัึ่บซ้ึ่อนของธุรกิจ ตัลอดจนม่การตัรวจสอบและถ่วงดุล ซึึ่�งจะสร้างความ
มั�นใจให้้กับผู้่ท่ี่�ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในการบริห้ารธุรกิจของบริษััที่ฯ

โครงสร้างคณ์ะกรรมการของบริษััที่ฯ ปีระกอบไปีด้วย คณ์ะกรรมการบริษััที่และคณ์ะกรรมการชุิดย่อย ทัี่�งน่�คณ์ะกรรมการบริษััที่จะได้รับการแต่ังตัั�ง
จากผู้่ถ่อหุ้้นซึึ่�งเป็ีนผู้่ม่คุณ์สมบัติัตัามกฎิห้มายและกฎิระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวข้อง

โดยแบ่งคณ์ะกรรมการชุิดย่อย ออกเป็ีน 7 คณ์ะ ได้แก่ คณ์ะกรรมการสรรห้า คณ์ะกรรมการกำาห้นดค่าตัอบแที่น คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยง 
คณ์ะกรรมการบริห้าร คณ์ะกรรมการตัรวจสอบ และคณ์ะกรรมการบรรษััที่ภิบาล  คณ์ะกรรมการกลยุที่ธ์องค์กร

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
คณ์ะกรรมการบริษััที่ได้แต่ังตัั�งคณ์ะกรรมการสรรห้าและคณ์ะกรรมการกำาห้นดค่าตัอบแที่น ที่ำาห้น้าท่ี่�พิื่จารณ์ากลั�นกรองให้้มั�นใจว่ากระบวนการ
พิื่จารณ์าสรรห้ากรรมการบริษััที่ฯ และผู้่บริห้ารระดับสูง รวมถึงอัตัราค่าตัอบแที่น เป็ีนไปีอย่างโปีร่งใส เป็ีนธรรม และเห้มาะสมกับการดำาเนินงาน
ของบริษััที่ สำาห้รับการพิื่จารณ์าแต่ังตัั�งกรรมการนั�น จะปีระกาศเปิีดรับการเสนอช่ิ�อกรรมการจากผู้่ถ่อหุ้้นล่วงห้น้าก่อนการปีระชุิมผู้่ถ่อหุ้้นเป็ีน
เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  โดยท่ี่�การพิื่จารณ์าคุณ์สมบัติั จะพิื่จารณ์าจากความห้ลากห้ลาย ด้านเพื่ศ อายุ เช่ิ�อชิาติั สัญ่ชิาติั ห้ร่อศาสนา และคำานึงถึง
ความห้ลากห้ลายในแต่ัละสาขาอาช่ิพื่ ตัามปีระสบการณ์์ห้ร่อความถนัด เพ่ื่�อท่ี่�จะสามารถสรรห้าบุคคลท่ี่�ม่ความเห้มาะสมกับองค์กรมากท่ี่�สุด

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณ์ะกรรมการของบริษััที่ฯ 
11 คน

กรรมการท่ี่�ไม่เป็ีนผู้่บริห้าร 9 คน
(ร้อยละ 81.82)

คณ์ะกรรมการอิสระ 6 คน
(ร้อยละ 54.55)

กรรมการท่ี่�เป็ีนผู้่บริห้าร 2 คน
(ร้อยละ 18.18)

การกำาก่บดููแลกิจการ



คณ์ะกรรมการบริษััที่ม่ความห้ลากห้ลาย (Board Diversity) ม่ที่ักษัะที่่�สอดคล้องกับกลยุที่ธ์ที่างธุรกิจของบริษััที่ฯ ม่การจัดที่ำาตัารางความรู้ 
ความชิำานาญ่ (Board Skills Matrix) ซึึ่�งม่ความห้ลากห้ลายในด้านปีระสบการณ์์ ปีระวัติัการศึกษัา 

ตารางความรู้ความชื่ำานาญ (Board Skills Matrix)

1.นายสมใจนึก เองตัระกูล
   อายุ 76 ปีี (ชิาย) (ID)

2.นายสมโภชิน์ อาหุ้นัย
  อายุ 53 ปีี (ชิาย) (Ex.Dr)

3.นายอมร ที่รัพื่ย์ที่ว่กุล
 อายุ 46 ปีี (ชิาย) (Ex.Dr)

4.นายวุฒิเลิศ เจ่ยรนิลกุลชัิย
 อายุ 50 ปีี (ชิาย) (Non.Ex)

5.นายสุธรรม ส่งสิริ
 อายุ 82 ปีี (ชิาย) (Non.Ex)

6.พื่ลอากาศเอกชัิยนันท์ี่ ธรรมสุจริตั
 อายุ 71 ปีี (ชิาย) (ID)

7.ห้ม่อราชิวงศ์บวรฉัตัร ฉัตัรชัิย
 อายุ 60 ปีี (ชิาย) (ID)

8.พื่ลตัำารวจเอกพัื่ชิรวาที่ วงษ์ัสุวรรณ์
 อายุ 71 ปีี (ชิาย) (ID)

9.นายสมบูรณ์์ อาหุ้นัย
 อายุ 65 ปีี (ชิาย) (Non.Ex)

10.นายอมรศักดิ� นพื่รัมภา
 อายุ 75 ปีี (ชิาย) (ID)

11.นายสมภพื่ ก่ระสุนที่รพื่งษ์ั
 อายุ 53 ปีี (ชิาย) (ID)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

7 54 5 5 7 4 4 2 4 11 11 11 4

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

การเงิน   อุตีสาหุกรรม   บัญชี   กลยุทธ์ุ   อุตีสาหุกรรม   ตีลาด์ทุน   วิศวกรรม   ทรัพยากร   การก�อสร้าง   กฎหุมาย   การจัด์การ   ประสบการณ์์   การกำากับ   ประกันภัย
โรงงาน พลังงาน บุคคล ความเสี�ยง ดู์แลกิจการคณ์ะกรรมการ

              รวม

อุตีสาหุกรรม 
โรงงาน

กลยุทธ์ุ

อุตีสาหุกรรม 
พลังงาน

บัญชี

การเงิน

ทรัพยากรบุคคล

ตีลาด์ทุน

การจัด์การความเสี�ยง

การก�อสร้าง

กฎหุมาย

การกำากับดู์แลกิจการ

ประกันภัย

วิศวกรรม

ประสบการณ์์คณ์ะกรรมการ

ID : Independent Director Non.Ex  : Executive director Ex.Dr : Executive director
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ID : Independent Director Non.Ex  : Executive director Ex.Dr : Executive director
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•  หน้าท่ี่�และความร่บผิดูชื่อบ

            คณะกรรรมการ        หน้าที�หลัก

คณ์ะกรรมการบริษััที่

คณ์ะกรรมการบริห้าร

คณ์ะกรรมการตัรวจสอบ

คณ์ะกรรมการสรรห้า

คณ์ะกรรมการกำาห้นด
ค่าตัอบแที่น

คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยง 

คณ์ะกรรมการบรรษััที่ภิบาล

คณ์ะกรรมการกลยุที่ธ์องค์กร

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

ปีฏิิบัตัิห้น้าที่่�ให้้เปี็นไปีตัามกฎิห้มาย วัตัถุปีระสงค์ และข้อบังคับของบริษััที่ฯ ตัลอดจนมตัิที่่�ปีระชิุม 
ผู่ ้ถ่อหุ้ ้น ด้วยความซึ่่ �อสัตัย์สุจริตั ระมัดระวัง เคารพื่ตั่อกฎิห้มายและกฎิระเบ่ยบของบริษััที่ฯ 
อย่างสม่ำาเสมอ และเปิีดเผ่ยข้อมูลต่ัอผู้่ถ่อหุ้้นอย่างถูกต้ัองครบถ้วน โปีร่งใส ทัี่นเวลา (Duty of Disclosure)
ม่ความรับผิ่ดชิอบ และดำาเนินงานโดยรักษัาผ่ลปีระโยชิน์ของผู้่ถ่อหุ้้นทุี่กรายอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน
กำาห้นดนโยบายและกำากับดูแลให้้บริษััที่ฯ ม่ระบบที่่�สนับสนุนการตั่อตั้านการทีุ่จริตัคอร์รัปีชิั�น 
ที่่ �ม่ปีระสิที่ธิภาพื่ เพื่่ �อให้้มั �นใจว่าฝ่่ายบริห้ารได้ตัระห้นักและให้้ความสำาคัญ่กับการตั่อตั้าน
การทีุ่จริตัคอร์รัปีชัิ�นและปีลูกฝั่งจนเป็ีนวัฒนธรรมองค์กร

พิื่จารณ์าและกลั�นกรองทิี่ศที่างการดำาเนินงาน แผ่นธุรกิจ และกลยุที่ธ์ ในการดำาเนินงาน และควบคุม
ดูแลการดำาเนินธุรกิจให้้เป็ีนไปีตัามนโยบาย เป้ีาห้มาย แผ่นการดำาเนินงาน กลยุที่ธ์ที่างธุรกิจ และงบปีระมาณ์ 
ท่ี่�ได้รับการอนุมัติัจากคณ์ะกรรมการบริษััที่
พิื่จารณ์าระเบ่ยบวิธ่ปีฏิิบัติั และคู่ม่อการปีฏิิบัติังานของบริษััที่

พิื่จารณ์ารายงานที่างการเงิน ความครบถ้วนของข้อมูล และปีระเมินความเห้มาะสมของห้ลักการบัญ่ช่ิ
ท่ี่�ใช้ิในรายงานที่างการเงิน
สอบที่านเพื่่�อให้้มั�นใจว่าฝ่่ายบริห้ารได้กำาห้นดให้้ม่การควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของ 
ระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศท่ี่�เห้มาะสม เพ่ื่ยงพื่อและครอบคลุมความเส่�ยงต่ัางๆ ท่ี่�อาจเกิดขึ�น ซึึ่�งรวมถึง 
ความเส่�ยงด้านการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�น และแนวที่างการส่�อสารความสำาคัญ่ของการควบคุมภายใน
สอบที่านปีระสิที่ธิภาพื่ของผ่ลการปีฏิิบัติังานตัรวจสอบภายในว่าได้ม่การปีฏิิบัติัตัามมาตัรฐาน 
การตัรวจสอบภายใน
ส่งเสริมให้้เกิดการปีฏิิบัติัตัามห้ลักจริยธรรม จรรยาบรรณ์ และนโยบายในการป้ีองกันความขัดแย้งที่าง
ผ่ลปีระโยชิน์

พื่ิจารณ์านโยบายการสรรห้ากรรมการและผู่้บริห้ารระดับสูง เพื่่�อสรรห้าและคัดเล่อกบุคคลเข้าดำารง 
ตัำาแห้น่งท่ี่�ม่คุณ์ธรรม จริยธรรม และคุณ์สมบัติัเห้มาะสม 
ที่บที่วนระบบปีระเมินผ่ลการปีฏิิบัติังานของกรรมการและผู้่บริห้าร 
พิื่จารณ์าให้้ม่การจัดที่ำาแผ่นการส่บที่อดงาน และที่บที่วนแผ่นการพัื่ฒนาผู้่บริห้ารระดับสูง
พิื่จารณ์าให้้ม่การจัดที่ำาแผ่นการพัื่ฒนากรรมการเพ่ื่�อพัื่ฒนาความรู้ บที่บาที่ห้น้าท่ี่�ของกรรมการ รวมถึง 
กฎิเกณ์ฑ์์ห้ร่อกฎิห้มายท่ี่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจของบริษััที่

พิื่จารณ์าโครงสร้างอัตัราค่าตัอบแที่น และเสนอค่าตัอบแที่นสำาห้รับคณ์ะกรรมการบริษััที่ คณ์ะกรรมการ 
ชุิดย่อยและปีระธานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้าร

กำาห้นดนโยบายการบริห้ารความเส่�ยงการกำากับดูแลและสนับสนุนให้้ม่การบริห้ารความเส่�ยงที่่�ม่ 
ปีระสิที่ธิภาพื่ ครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจของบริษััที่ฯ รวมถึงความเส่�ยงด้านการทีุ่จริตัคอร์รัปีชิั�น 
ตัลอดจนพิื่จารณ์าและที่บที่วนมาตัรการต่ัางๆ เพ่ื่�อป้ีองกันความเส่�ยงเห้ล่านั�นให้้อยูใ่นระดับความเส่�ยง
ท่ี่�สามารถยอมรับได้
ตัิดตัามการนำาไปีปีฏิิบัตัิ สอบที่านรายงานการบริห้ารความเส่�ยง และดำาเนินการเพื่่�อให้้มั�นใจว่า 
การจัดการความเส่�ยงม่ความเพ่ื่ยงพื่อและเห้มาะสม และการบริห้ารความเส่�ยงได้ถูกนำาไปีปีฏิิบัติัอย่าง
ต่ัอเน่�อง

พิื่จารณ์านโยบายและแนวที่างปีฏิิบัติัการกำากับดูแลกิจการท่ี่�ด่ และวางแผ่นเก่�ยวกับกิจการท่ี่�เก่�ยวข้อง
กับความรับผิ่ดชิอบต่ัอสังคม และผู้่ม่ส่วนได้เส่ย 
ตัรวจปีระเมินการกำากับดูแลท่ี่�ด่ภายในบริษััที่ เพ่ื่�อกำาห้นดปีระเด็นท่ี่�ควรปีรับปีรุง เป็ีนตััวแที่นบริษััที่ฯ 
ในการส่�อสารและดำาเนินกิจการด้านบรรษััที่ภิบาล ทัี่�งกับผู้่บริห้าร พื่นักงาน และห้น่วยงานภายนอก

พื่ิจารณ์าและกำาห้นดที่ิศที่างกลยุที่ธ์โดยรวมของบริษััที่ฯ และกลุ่มบริษััที่ เสนอตั่อคณ์ะกรรมการ
บริษััที่เพ่ื่�อพิื่จารณ์าและอนุมัติั  
สอบที่านที่ิศที่างกลยุที่ธ์องค์กรของบริษััที่ และพื่ิจารณ์าเสนอขออนุมัตัิแก้ไข เปีล่�ยนแปีลง ที่ิศที่าง
กลยุที่ธ์ท่ี่�สำาคัญ่ ตัามความจำาเป็ีนต่ัอคณ์ะกรรมการบริษััที่
พิื่จารณ์าและศึกษัาเชิิงกลยุที่ธ์ ห้ร่อแนวคิดให้ม่ ธุรกิจให้ม่รวมทัี่�งศึกษัาโครงสร้างองค์กรในภาพื่รวม 
เพ่ื่�อกำาห้นดที่รัพื่ยากรต่ัางๆ ท่ี่�จำาเป็ีนต่ัอการสนับสนุนทิี่ศที่างและกลยุที่ธ์ของบริษััที่ฯ และกลุ่มบริษััที่ 
และเสนอต่ัอคณ์ะกรรมการบริษััที่เพ่ื่�อพิื่จารณ์าและอนุมัติั

•

•

•

•

•

•

•

•



การเข้าร่วมประชุื่มของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิิบ่ติงานของคณะกรรมการ ประจำาปี 2563

คณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการชุั่ดย่อย    จำานวนครั�งที�จัดประชุั่ม  สัดส่วนการเข้้าร่วมประชุั่ม (%)

คณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการชุั่ดย่อย             รายคณะ (%)           รายบุคคล (%)

คณ์ะกรรมการบริษััที่และคณ์ะกรรมการชุิดย่อย ได้วางแผ่นและกำาห้นดให้้ม่การปีระชุิมไว้เป็ีนการล่วงห้น้า เพ่ื่�อรับที่ราบและพิื่จารณ์าเร่�องท่ี่�เก่�ยวข้อง 
โดยในรอบปีี 2563 ม่การจัดปีระชุิมคณ์ะกรรมการบริษััที่และคณ์ะกรรมการชุิดย่อย ดังน่�

คณ์ะกรรมการบริษััที่
คณ์ะกรรมการบริห้าร
คณ์ะกรรมการตัรวจสอบ
คณ์ะกรรมการสรรห้า
คณ์ะกรรมการกำาห้นดค่าตัอบแที่น
คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยง
คณ์ะกรรมการบรรษััที่ภิบาล
คณ์ะกรรมการกลยุที่ธ์องค์กร

คณ์ะกรรมการบริษััที่
คณ์ะกรรมการบริห้าร
คณ์ะกรรมการตัรวจสอบ
คณ์ะกรรมการสรรห้า
คณ์ะกรรมการกำาห้นดค่าตัอบแที่น
คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยง
คณ์ะกรรมการบรรษััที่ภิบาล
คณ์ะกรรมการกลยุที่ธ์องค์กร

8
12
13
5
2
3
4
2

98.62
98.75
99.21
98.96
97.75
93.06
99.61
92.65

78
83
92

100
100
81

100
100

98.50
97.33
98.49
99.24
99.25
93.18
99.31
93.18
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นโยบายการกำาก่บดููแลกิจการ

หล่กการกำาก่บดููแลกิจการท่ี่�ดู่ 

ในการดำาเนินธุรกิจ บริษััที่ฯ ตัระห้นักถึงสิที่ธิของผู้่ถ่อหุ้้นทุี่กท่ี่าน ตัลอดจนคำานึงถึงผู้่ม่ส่วนได้เส่ยทุี่กฝ่่าย ดังนั�นเพ่ื่�อให้้ผู้่ถ่อหุ้้นและผู้่ม่ส่วนได้เส่ยไว้วางใจ
และมั�นใจในการดำาเนินงานของบริษััที่ คณ์ะกรรมการบริษััที่จึงได้กำาห้นดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ี่�ด่ และกำาห้นดให้้บุคลากรทุี่กระดับยึดถ่อเป็ีน
แนวที่างในการปีฏิิบัติั รวมถึงมอบห้มายให้้คณ์ะกรรมการบรรษััที่ภิบาล ที่ำาห้น้าท่ี่�กำากับดูแล รักษัามาตัรฐานการปีฏิิบัติั ที่บที่วน และปีรับปีรุง ให้้ม่
ความสอดคล้องตัามห้ลักการกำากับดูแลกิจการท่ี่�ด่สำาห้รับบริษััที่จดที่ะเบ่ยน ของตัลาดห้ลักที่รัพื่ย์แห่้งปีระเที่ศไที่ย บริษััที่ฯ จึงได้นำาห้ลักการ 5 ห้มวด 
มาเป็ีนแนวที่างห้ลักในการดำาเนินงาน ดังน่�

สำาห้รับข้อมูลการกำากับดูแลกิจการฉบับเต็ัม
สามารถอ่านเพิื่�มเติัมได้ท่ี่� website https://www.energyabsolute.co.th/corporate.asp
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ผู�ถืือหุ�น
บริษััที่ฯ มุ่งมั�นในการสร้างความเติับโตั
อย่างม่คุณ์ภาพื่และมั�นคง เพ่ื่�อให้้ผู้่ถ่อหุ้้น 
ได้รับผ่ลตัอบแที่นท่ี่�ยั�งย่น จากการที่ำางาน 
ท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิภาพื่ และผ่ลปีระกอบการท่ี่�ด่ 
ของบริษััที่ฯ  เคารพื่สิที่ธิของผู่้ถ่อหุ้้น 
ให้้ได้รับข้อมูลท่ี่�จำาเป็ีนโดยเท่ี่าเท่ี่ยมกัน 
และ เ ปิีด เ ผ่ย ข้อ มูล ท่ี่� ถู ก ต้ัอ งตัาม 
ความเปี็นจริง ดำาเนินธุรกิจด้วยความ
ซึ่่�อสัตัย์ สุจริตั โปีร่งใส เป็ีนธรรม                                                                                         

เจ�าหนี�
บริษััที่ฯ มุ่งมั�นปีฏิิบัตัิตัามเง่�อนไขที่่�ม่ 
ตั่อเจ้าห้น่�อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้้
ม ่การชิำาระค่น เงินกู้ และดอกเบ่� ย 
ให้้กับเจ้าห้น่�กู้ย่มทุี่กปีระเภที่อย่างครบ
ถ้วนตัามกำาห้นดเวลา และปีฏิิบัตัิตัาม
เง่�อนไขการกู้ย่มเงินตัามข้อตักลงอย่าง
ครบถ้วน                                                                                         

ลูกค�า
บริษััที่ฯ มุ่งมั�นในการจัดให้้ม่ระบบการ
บริการท่ี่�สร้างความพึื่งพื่อใจของลูกค้า 
เพื่่�อให้้ได้รับบริการที่่�ด่ โดยปีฏิิบัตัิตั่อ 
ทุี่กคนอย่างเห้มาะสม ให้้ข้อมูลเก่�ยวกับ 
การบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้ัอง และ
ไม่บิดเบ่อนข้อเท็ี่จจริง นอกจากน่� บริษััที่ฯ 
ม่การสำารวจความพึื่งพื่อใจของลูกค้า 
เพ่ื่�อนำาผ่ลท่ี่�ได้มาพัื่ฒนาปีรับปีรุงการ 
ให้้บริการอย่างต่ัอเน่�อง

พน่กงาน
บริษััที่ฯ มุ่งมั�นดูแล และปีฏิิบัตัิอย่าง 
เป็ีนธรรมและเห้มาะสมต่ัอพื่นักงาน 
ทัี่�งในด้านโอกาส ผ่ลตัอบแที่น การแต่ังตัั�ง 
โยกย้าย การพัื่ฒนาศักยภาพื่ ตัลอดจน
การควบคุมดูแลสภาพื่แวดล้อม ในการ
ที่ำางาน ให้้ม่ความปีลอดภัยตั่อชิ่วิตั 
และที่รัพื่ย์สินของพื่นักงานบริษััที่ เปิีดรับ
ฟังความคิดเห็้นและข้อเสนอแนะ 
จากพื่นักงาน รวมถึงปีฏิิบัติัต่ัอพื่นักงาน 
ทุี่กระดับด้วยความเป็ีนธรรมและ 
เท่ี่าเท่ี่ยมกัน

คู่ค�า
บริษััที่ฯ มุ่งมั�นในการปีฏิิบัติักับคู่ค้าซึึ่�งถ่อ 
เป็ีนหุ้้นส่วนที่างการค้าด้วยความเสมอภาค 
และคำานึงถึงผ่ลปีระโยชิน์ร่วมกัน พัื่ฒนา
และรักษัาสัมพัื่นธภาพื่ท่ี่�ยั�งย่นกับคู่ค้า 
ส ร้ า ง ค ว าม เ ช่ิ� อ ถ่ อ ซึึ่� ง กั นและ กัน 
โดยบริษััที่ฯ ยึดถ่อปีฏิิบัตัิตัามระเบ่ยบ 
การจัดซึ่่ �อจัดจ้าง ซึ่ึ �งม่การกำาห้นด 
ขั�นตัอนและวิธ่การปีฏิิบัติัไว้อย่างชัิดเจน

คู่แข่ึ้งทิางการค�า
บริษััที่ฯ มุ่งมั�นดำาเนินธุรกิจภายใต้ักรอบ 
ก ติักาของการแข่ง ขัน ท่ี่� เ ป็ีนธรรม 
ไม่แสวงห้าข้อมูลท่ี่�เป็ีนความลับของ 
คู่แข่งที่างการค้าด้วยวิธ่การท่ี่�ไม่สุจริตั 
ห้ร่อไม่เห้มาะสม และไม่กระที่ำาการใดๆ 
ท่ี่�เป็ีนการละเมิดที่รัพื่ย์สินที่างปัีญ่ญ่า 
ของผู้่อ่�น ห้ร่อคู่แข่งที่างการค้า

ชุุมชุน ส่ำงคม สิำ�งแวด็ล�อม สุำขึ้ภาพ และความปลอด็ภ่ยั่ 
บริษััที่ฯ มุ่งมั�นรักษัาไว้ ซึึ่�งสังคมส่วนรวมท่ี่�ด่ โดยปีฏิิบัติัตัามกฎิห้มาย และ/ห้ร่อกฎิระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวข้อง และให้้ความร่วมม่อกับภาครัฐ
อย่างสมำ�าเสมอ ดูแลป้ีองกันมิให้้การดำาเนินงานของบริษััที่ฯ ก่อให้้เกิดความเส่ยห้ายต่ัอคุณ์ภาพื่ช่ิวิตัของชุิมชิน สังคม และสิ�งแวดล้อม 
ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทัี่�งในส่วนของการพัื่ฒนาคุณ์ภาพื่ช่ิวิตั การส่งเสริมด้านการศึกษัา การปีระห้ยัดพื่ลังงาน และการรักษัา 
สิ�งแวดล้อม เพ่ื่�อความเจริญ่ก้าวห้น้าต่ัอสังคมโดยธรรม

การปฏิิบ่ติต่อผู้ม่ส่วนไดู้เส่ย

/
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จรรยาบรรณในการดูำาเนินธุรกิจ
บริษััที่ฯ ยึดมั�นในการดำาเนินธุรกิจตัามห้ลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจท่ี่�ด่ โปีร่งใส ตัรวจสอบได้ โดยกำาห้นด “จรรยาบรรณ์ในการดำาเนินธุรกิจ” 
เพ่ื่�อให้้กรรมการ ผู้่บริห้าร และพื่นักงาน ใช้ิเป็ีนแนวที่างในการปีฏิิบัติั โดยสรุปีได้ดังน่�
1. สิำทิธิุมนุษยั่ชุน และการปฏิิบ่ติต่อพน่กงาน:
เคารพื่สิที่ธิมนุษัยชิน คำานึงถึงศักดิ�ศร่ความเป็ีนมนุษัย์ ความเท่ี่าเท่ี่ยม ไม่ก่ดกันที่างเพื่ศ และยึดห้ลักความเป็ีนธรรม โดยไม่เล่อกปีฏิิบัติัต่ัอลูกจ้าง 
เพื่ราะความแตักต่ัางที่างกาย จิตัใจ เช่ิ�อชิาติั สัญ่ชิาติั ศาสนา เพื่ศ อายุ การศึกษัา ห้ร่อเร่�องอ่�นใด รวมถึงการให้้พื่นักงานของบริษััที่ได้รับ 
ความคุ้มครองตัามกฎิห้มายกำาห้นดทุี่กปีระการและม่การพัื่ฒนา และส่งเสริมคุณ์ภาพื่ช่ิวิตัและการที่ำางานอย่างเห้มาะสม

2. ชุุมชุน ส่ำงคม สิำ�งแวด็ล�อม สุำขึ้ภาพ และความปลอด็ภ่ยั่:
ปีฏิิบัติัตัามกฎิห้มายท่ี่�เก่�ยวข้อง อย่างถูกต้ัอง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่ม่อการบริห้ารจัดการ รวมทัี่�ง ผ่ลักดันให้้ม่การนำาระบบการจัดการ 
ตัามมาตัรฐานสากลมาใช้ิเป็ีนเคร่�องม่อในการบริห้ารงาน พื่ร้อมทัี่�งตัรวจสอบ ติัดตัาม และปีระเมินผ่ลการดำาเนินการ รวมทัี่�งส่�อสารที่ำาความเข้าใจ
และให้้ความร่วมม่อในการให้้ข้อมูลกับชุิมชินและสังคม นักลงทุี่น ผู้่ถ่อหุ้้น และผู้่สนใจทัี่�วไปี อย่างทัี่นสถานการณ์์กับสถานะและข้อเท็ี่จจริงในการ
ดำาเนินงานของบริษััที่ฯ โดยไม่ปิีดบังข้อเท็ี่จจริง และ มุ่งมั�นท่ี่�จะม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนาและส่งเสริมกิจกรรมที่างสังคม การรักษัาสิ�งแวดล้อม 
และพัื่ฒนาคุณ์ภาพื่ช่ิวิตัของคนในชุิมชิน ตัามห้ลักการพัื่ฒนาท่ี่�ยั�งย่นเพ่ื่�อให้้อยู่ร่วมกันอย่างม่ความสุข

3. การร่บ หรือให�ทิร่พย์ั่สิำน หรือประโยั่ชุน์อื�นใด็ทีิ�อาจสำร�างแรงจูงใจในการต่ด็สิำนใจอย่ั่างหน้�งอย่ั่างใด็:
ปีฏิิบัติัห้น้าท่ี่�ของตันด้วยความช่ิ�อสัตัย์ สุจริตั ขยันห้มั�นเพ่ื่ยร และม่สำานึกรับผิ่ดชิอบ เปิีดเผ่ยข้อมูลท่ี่�เป็ีนจริงทัี่�งห้มด ไม่เร่ยก ห้ร่อรับที่รัพื่ย์สิน สิ�งของ 
ห้ร่อปีระโยชิน์ใดจากผู้่เก่�ยวข้องที่างธุรกิจ โดยม่เจตันาเพ่ื่�อท่ี่�จะให้้ม่การกระที่ำาห้ร่อละเว้นการกระที่ำาใดท่ี่�ไม่ถูกต้ัอง ห้ร่อแลกเปีล่�ยนกับสิที่ธิพิื่เศษั 
จากบริษััที่ฯ รวมทัี่�งไม่ดำาเนินการใดท่ี่�เป็ีนการฝ่่าฝื่นคู่ม่อมาตัรการต่ัอต้ัานการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นไม่ใช้ิอำานาจในตัำาแห้น่ง / ห้น้าท่ี่�ท่ี่�ม่อยู่ในบริษััที่ฯ 
เพ่ื่�อเอ่�อปีระโยชิน์ส่วนตััว

4. ความข่ึ้ด็แยั่�งทิางผลประโยั่ชุน์ในการทิำาธุุรกรรมขึ้องบริษ่ทิฯ:
ห้ล่กเล่�ยงการกระที่ำาใดๆ อันก่อให้้เกิดความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน์กับองค์กร ห้ร่อท่ี่�อาจม่ผ่ลกระที่บต่ัอการตััดสินใจ ไม่ใช้ิปีระโยชิน์จากข้อมูล 
ห้ร่อโอกาสท่ี่�ได้จากการเป็ีนพื่นักงานบริษััที่ฯ ในการแสวงห้าผ่ลปีระโยชิน์ส่วนตััว ห้ร่อ ท่ี่�เป็ีนการขัดต่ัอผ่ลปีระโยชิน์ที่างธุรกิจของบริษััที่ฯ ห้ร่อเป็ีน 
การแข่งขันกับกิจการของบริษััที่ฯ อันม่ผ่ลให้้บริษััที่ฯ เส่ยผ่ลปีระโยชิน์ ห้ร่อได้รับปีระโยชิน์น้อยกว่าท่ี่�ควรจะเป็ีน

5. การซื�อขึ้ายั่หล่กทิร่พย์ั่ขึ้องบริษ่ทิฯ และการใชุ�ขึ้�อมูลภายั่ในขึ้องบริษ่ทิฯ:
ไม่ใช้ิข้อมูลภายใน ห้ร่อเปิีดเผ่ยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก ห้ร่อใช้ิสารสนเที่ศท่ี่�สำาคัญ่ท่ี่�ยังมิได้เปิีดเผ่ยต่ัอสาธารณ์ะเพ่ื่�อปีระโยชิน์ส่วนตัน รวมถึง
การไม่ใช้ิข้อมูลท่ี่�ได้มาระห้ว่างการปีฏิิบัติัห้น้าท่ี่� เพ่ื่�อปีระโยชิน์ส่วนตัน ห้ร่อเพ่ื่�อการใดท่ี่�ขัดต่ัอกฎิห้มายกำาห้นด 

6. การปฏิิบ่ติตามกฎหมายั่ กฎระเบียั่บ ขึ้�อบ่งค่บ:
ปีฏิิบัติังานภายใต้ักฎิห้มาย และระเบ่ยบข้อบังคับของบริษััที่ฯ อย่างเคร่งครัดเคารพื่และสนับสนุนกิจกรรม / ธุรกรรมท่ี่�ม่วัตัถุปีระสงค์ท่ี่�ถูกต้ัองตัาม
กฎิห้มาย และห้ลักจริยธรรมขององค์กร 

7. การใชุ�ทิร่พย์ั่สิำน ขึ้�อมูล เทิคโนโลยีั่สำารสำนเทิศ และทิร่พย์ั่สิำนทิางปัญ่ญ่าขึ้องบริษ่ทิฯ:
ปีฏิิบัติัตัามกฎิห้มายและระเบ่ยบข้อบังคับเร่�องเที่คโนโลย่สารสนเที่ศของบริษััที่ฯ และปีกป้ีองดูแลที่รัพื่ย์สินที่างปัีญ่ญ่าของบริษััที่ฯ มิให้้เส่ยห้าย 
สูญ่ห้าย เส่�อมค่า และใช้ิที่รัพื่ย์สินที่างปัีญ่ญ่าให้้เกิดปีระโยชิน์สูงสุดแก่บริษััที่ฯ รวมถึงการดูแลรักษัาข้อมูลท่ี่�เป็ีนความลับอย่างเห้มาะสม 

8. การปฏิิบ่ติต่อลูกค�า และคุณภาพผลิตภ่ณฑ์์ / สืำ�อสำารทิางการตลาด็:
โฆษัณ์าปีระชิาสัมพัื่นธ์ผ่ลิตัภัณ์ฑ์์และบริการของบริษััที่ฯ ตัามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิ่ด ไม่ขัดต่ัอศ่ลธรรมปีระเพื่ณ่์อันด่งาม รักษัามาตัรฐาน 
คุณ์ภาพื่สินค้าและบริการ เพ่ื่�อสร้างความมั�นใจและความพึื่งพื่อใจแก่ลูกค้า รับฟังข้อร้องเร่ยนจากลูกค้า และปีรับปีรุงแก้ไขอย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ และไม่
เร่ยกรับเงิน สิ�งของ ผ่ลปีระโยชิน์ใดๆ จากลูกค้า อันเป็ีนการกระที่ำาท่ี่�ไม่สุจริตั

9. การปฏิิบ่ติต่อคู่ส่ำญ่ญ่า (คู่ค�า และ เจ�าหนี�):
ปีฏิิบัตัิตัามเง่�อนไข ข้อตักลง ห้ร่อสัญ่ญ่าอย่างเคร่งครัด กรณ์่ไม่สามารถปีฏิิบัตัิตัามเง่�อนไขได้ ให้้แจ้ง / เจรจากับคู่สัญ่ญ่า เพื่่�อห้าที่างแก้ไข 
และเย่ยวยา ความเส่ยห้ายอย่างเป็ีนธรรม ดำาเนินการจัดซ่ึ่�อจัดห้าอย่างโปีร่งใส ปีฏิิบัติัต่ัอผู้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน เป็ีนธรรม ตัรวจสอบได้ 
เจรจาและที่ำาสัญ่ญ่าด้วยความเป็ีนธรรม ไม่เอาเปีร่ยบคู่สัญ่ญ่า คำานึงถึงช่ิ�อเส่ยงและภาพื่พื่จน์ของบริษััที่ฯ 

10. การปฏิิบ่ติต่อคู่แข่ึ้งทิางการค�า:
ส่งเสริมการแข่งขันที่่�เปี็นธรรม และยึดถ่อกตัิกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด ไม่ตักลงที่ำาการใดๆ กับคู่แข่ง ห้ร่อบุคคลใด ที่่�ม่ลักษัณ์ะเปี็นการลด 
ห้ร่อจำากัดการแข่งขันที่างการค้า คำานึงถึงความเสมอภาค และความซ่ึ่�อสัตัย์ ในการดำาเนินธุรกิจ และผ่ลปีระโยชิน์ร่วมกับคู่ค้า รวมถึงการดำาเนินธุรกิจ
อย่างม่จรรยาบรรณ์

สำาห้รับข้อมูลจรรยาบรรณ์ในการดำาเนินธุรกิจฉบับเต็ัม
สามารถอ่านเพิื่�มเติัมได้ท่ี่� www.energyabsolute.co.th/code_of_conduct



แนวที่างบริหารจ่ดูการ

การบริหารจ่ดูการความเส่�ยง 

นโยบายในการบริหารความเส่�ยง 

กระบวนการดูำาเนินงาน

บุคคลากรของบริษััที่ฯ รับที่ราบถึงห้น้าท่ี่�ท่ี่�ต้ัองดำาเนินงาน ตัามข้อกำาห้นดเก่�ยวกับบรรษััที่ภิบาล (การกำากับดูแลกิจการ) และคู่ม่อจริยธรรมธุรกิจ ทัี่�งน่� 
เพ่ื่�อสร้างความยั�งย่นด้านการกำากับดูแลกิจการท่ี่�ด่ตัลอดทัี่�งองค์กร บริษััที่ฯ ปีลูกฝั่งวัฒนธรรมการดำาเนินงานอย่างม่จริยธรรม โดยกำาห้นดให้้เป็ีนห้นึ�งใน
ค่านิยมองค์กร และเป็ีนห้นึ�งในตััวช่ิ�วัดผ่ลการปีฏิิบัติังานของผู้่บริห้ารและพื่นักงานทุี่กคน รวมถึงม่การส่งเสริมผ่่านกิจกรรมต่ัางๆ อย่างต่ัอเน่�อง เพ่ื่�อให้้
มั�นใจว่าบุคลากรทุี่กคนในองค์กรได้รับความรู้เร่�องจรรยาบรรณ์ในการดำาเนินธุรกิจ อาทิี่เช่ิน
 • การอบรมด้านจรรยาบรรณ์ในการดำาเนินธุรกิจขององค์กรแก่พื่นักงานแรกเข้า
 • เผ่ยแพื่ร่คู่ม่อและแนวปีฏิิบัติัในการดำาเนินงานบน Website ของบริษััที่ฯ

สำาห้รับข้อมูลจรรยาบรรณ์ในการดำาเนินธุรกิจฉบับเต็ัม
สามารถอ่านเพิื่�มเติัมได้ท่ี่� website www.energyabsolute.co.th/code_of_conduct

บริษััที่ฯ มุ่งเน้นการพัื่ฒนาระบบการบริห้ารจัดการความเส่�ยงท่ี่�สอดรับกับการดำาเนินงานและแผ่นธุรกิจของบริษััที่อย่างต่ัอเน่�อง เพ่ื่�อควบคุมระดับ 
ผ่ลกระที่บท่ี่�อาจเกิดขึ�นต่ัอธุรกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม โดยบริษััที่ฯ ตัระห้นักถึงระดับผ่ลกระที่บท่ี่�อาจเกิดขึ�น ให้้อยู่ในระดับท่ี่�ยอมรับได้ พื่ร้อมกับ
เตัร่ยมแผ่นรับม่อกับความเส่�ยงท่ี่�จะเกิดขึ�น

กำาห้นดให้้การบริห้ารความเส่�ยง เป็ีนความรับผิ่ดชิอบของพื่นักงานแต่ัละห้น่วยงานและในทุี่กระดับ ท่ี่�ต้ัองตัระห้นักถึงความเส่�ยงท่ี่�ม่ในการปีฏิิบัติั 
งานในองค์กรและห้น่วยงานของตัน โดยให้้ความสำาคัญ่ในการบริห้ารความเส่�ยงด้านต่ัางๆ ให้้อยู่ในระดับท่ี่�เห้มาะสม
ให้้ม่กระบวนการบริห้ารความเส่�ยงองค์กร ที่่�เปี็นไปีตัามมาตัรฐานที่่�ด่ตัามแนวปีฏิิบัตัิสากล เพื่่�อให้้เกิดการบริห้ารจัดการความเส่�ยงที่่�อาจส่ง 
ผ่ลกระที่บต่ัอการดำาเนินงานของบริษััที่ฯ อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพื่ และเพ่ื่�อให้้เกิดการพัื่ฒนาและการปีฏิิบัติังานด้านการบริห้ารความเส่�ยงทัี่�วทัี่�งองค์กร 
ในทิี่ศที่างเด่ยวกัน โดยการนำาระบบการบริห้ารความเส่�ยงมาเป็ีนส่วนห้นึ�งในการตััดสินใจการวางแผ่นกลยุที่ธ์ แผ่นงาน และการดำาเนินงานของ 
บริษััที่ฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้้บรรลุวัตัถุปีระสงค์ เป้ีาห้มาย วิสัยทัี่ศน์ พัื่นธกิจ และกลยุที่ธ์ท่ี่�กำาห้นดไว้ เพ่ื่�อสร้างความเป็ีนเลิศในการปีฏิิบัติังานและ
สร้างความเช่ิ�อมั�นต่ัอผู้่ม่ส่วนได้เส่ย
กำาห้นดแนวที่างปี้องกันและบรรเที่าความเส่�ยงจากการดำาเนินงานของบริษััที่ฯ เพื่่�อห้ล่กเล่�ยงความเส่ยห้าย ห้ร่อความสูญ่เส่ยที่่�อาจจะ 
เกิดขึ�นรวมถึงการติัดตัามและปีระเมินผ่ลการบริห้ารความเส่�ยงอย่างสมำ�าเสมอ

คณ์ะกรรมการบริษััที่ แต่ังตัั�งคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยง (Risk Management Committee) เพ่ื่�อที่ำาห้น้าท่ี่�สนับสนุนคณ์ะกรรมการบริษััที่ ใน
การกำาห้นดนโยบายการบริห้ารความเส่�ยง ให้้ครอบคลุมทัี่�วทัี่�งองค์กร รวมทัี่�งการกำากับดูแลให้้ม่ระบบ ห้ร่อกระบวนการบริห้ารจัดการ 
ความเส่�ยง เพื่่�อลดผ่ลกระที่บตั่อธุรกิจของกลุ่มบริษััที่อย่างเห้มาะสม โดยกำาห้นดองค์ปีระกอบขอบเขตัอำานาจห้น้าที่่� และความรับผ่ิดชิอบ 
เพ่ื่�อให้้คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยงสามารถปีฏิิบัติัห้น้าท่ี่�ได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพื่ นอกจากน่� ยังจัดที่ำากฎิบัตัรคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยง 
(Risk Management Committee Charter) ท่ี่�ระบุห้น้าท่ี่�ห้ลักของคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยง 3 ปีระการ ได้แก่

•

•

•

1.)

2.)

3.)

4.)

กำาห้นดนโยบายการบริห้ารความเส่�ยง การกำากับดูแล และสนับสนุนให้้ม่การบริห้ารความเส่�ยงท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิภาพื่ครอบคลุมการ
การดำาเนินธุรกิจของบริษััที่ฯ ซึึ่�งรวมถึงความเส่�ยงด้านการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�น ตัลอดจนพิื่จารณ์าและที่บที่วนมาตัรการต่ัางๆ 
เพ่ื่�อป้ีองกันความเส่�ยงเห้ล่านั�นให้้อยูใ่นระดับความเส่�ยงท่ี่�สามารถยอมรับได้
ตัิดตัามการนำาไปีปีฏิิบัตัิ สอบที่านรายงานการบริห้ารความเส่�ยง และดำาเนินการเพื่่�อให้้มั�นใจได้ว่าการจัดการความเส่�ยง 
ม่ความเพ่ื่ยงพื่อและเห้มาะสม สามารถจัดการความเส่�ยงให้้อยูใ่นระดับท่ี่�ยอมรับได้ รวมถึงการบริห้ารความเส่�ยงได้ถูกนำาไปี
ปีฏิิบัติัอย่างต่ัอเน่�อง 
ปีระสานงานร่วมกับคณ์ะกรรมการตัรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ โดยการแลกเปีล่�ยนความรู้ และข้อมูลท่ี่�เก่�ยวกับความเส่�ยงและ
การควบคุมภายในท่ี่�ม่ผ่ลกระที่บห้ร่ออาจม่ผ่ลกระที่บต่ัอบริษััที่ฯ
สนับสนุนให้้เกิดวัฒนธรรมการบริห้ารความเส่�ยงและการควบคุมภายในท่ี่�เห้มาะสม 
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ในปีี 2563 คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยงม่การปีระชุิมรวมทัี่�งสิ�น 3 ครั�ง
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ปัจจ่ยความเส่�ยงต่อการดูำาเนินธุรกิจของบริษ่ที่ฯ และกลุ่มบริษ่ที่ซ่�งไดู้ผ่านการพิจารณา
จากผู้บริหารระดู่บสูง คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง สรุปีได้ดังน่�

    ประเภทข้องความเสี�ยง            ประเด็นความเสี�ยง

1. ความเส่�ยงด้านกลยุที่ธ์
   (Strategic Risk)

2. ความเส่�ยงด้านการปีฏิิบัติัการ 
   (Operating Risk)

3.  ความเส่�ยงที่างการเงิน
    (Financial Risk)

4.  ความเส่�ยงด้านกฎิระเบ่ยบ
    และนโยบายภาครัฐ
    (Compliance Risk)

5.  ความเส่�ยงในการปีระกอบธุรกิจ
    (Business Operation Risk)

6.  ความเส่�ยงท่ี่�เกิดขึ�นให้ม่
    (Emerging Risk)

จากวิสัยที่ัศน์ของบริษััที่ฯ ที่่�วางกลยุที่ธ์การขับเคล่�อนโดยใชิ้เที่คโนโลย่เปี็นตััวนำา เพื่่�อบุกเบิกธุรกิจ
และโครงการตั่างๆ จึงมักเปี็นรายแรกๆ ที่่�ดำาเนินโครงการตั่างๆ ที่ั�งในปีระเที่ศและตั่างปีระเที่ศ 
เพ่ื่�อให้้สามารถสร้างผ่ลตัอบแที่นจากการลงทุี่นท่ี่�สูงกว่ากรณ่์การลงทุี่นทัี่�วไปี เป็ีนเห้ตุัให้้ต้ัองเผ่ชิิญ่กับ 
ความเส่�ยงจากความไม่แน่นอน (Instability) ของปีัจจัยแวดล้อมตั่างๆ และการแข่งขันที่ั�งภายใน
ปีระเที่ศและตั่างปีระเที่ศ โดยสรุปีปีระเด็นความเส่�ยงที่างด้านกลยุที่ธ์ดังน่�
•  ความเส่�ยงจากการพื่ึ�งพื่ิงผู่้บริห้าร
•  ความเส่�ยงด้านความสำาเร็จของการดำาเนินโครงการในธุรกิจให้ม่ๆ 
•  ความเส่�ยงจากการแข่งขันในอุตัสาห้กรรม
•  ความเส่�ยงจากการลงทีุ่นโครงการให้ม่ในตั่างปีระเที่ศ

•  ความเส่�ยงเก่�ยวกับการบริห้ารที่รัพื่ยากรบุคคล
•  ความเส่�ยงจากการห้ยุดชิะงักในการดำาเนินงาน 

•  ความเส่�ยงจากการเปีล่�ยนแปีลงอัตัรารับซึ่่�อไฟฟ้า
•  ความเส่�ยงด้านความสามารถในการชิำาระห้น่�
•  ความเส่�ยงจากมูลค่าการลงทีุ่นและผ่ลตัอบแที่นที่่�อาจไม่เปี็นไปีตัามที่่�คาดการณ์์
•  ความเส่�ยงในการจัดห้าเงินทีุ่นสำาห้รับธุรกิจให้ม่

•  ความเส่�ยงจากการเปีล่�ยนแปีลงนโยบายของภาครัฐ
•  ความเส่�ยงด้านการปีฏิิบัตัิตัามกฎิห้มาย และระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง 

•  ความเส่�ยงจากการพื่ึ�งพื่ิงลูกค้ารายให้ญ่่
•  ความเส่�ยงในการจัดห้าวัตัถุดิบและความผ่ันผ่วนของราคาวัตัถุดิบ

•  ความเส่�ยงด้านเที่คโนโลย่
•  ความเส่�ยงด้านการออกกฎิระเบ่ยบให้ม่ๆ 
•  ความเส่�ยงจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรง
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บริษััที่ พื่ลังงานบริสุที่ธิ� จำากัด (มห้าชิน) และบริษััที่ในเคร่อ ม่เจตัจำานงและความมุ่งมั�นในการดำาเนินธุรกิจอย่างม่คุณ์ธรรม โดยยึดมั�นในความรับ
ผ่ิดชิอบตั่อสังคมและผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทีุ่กกลุ่ม ตัามห้ลักบรรษััที่ภิบาลที่่�ด่และจรรยาบรรณ์ ตัลอดจนนโยบายและแนวปีฏิิบัตัิตั่อผู่้ม่ส่วนได้เส่ย 
กลุ่มต่ัางๆ ของบริษััที่ฯ โดยบริษััที่ฯ ม่นโยบายการกำาห้นดความรับผิ่ดชิอบ แนวปีฏิิบัติัและข้อกำาห้นดในการดำาเนินการท่ี่�เห้มาะสม เพ่ื่�อป้ีองกัน
คอร์รัปีชัิ�นกับทุี่กกิจกรรมที่างธุรกิจของบริษััที่ฯ และเพ่ื่�อให้้การตััดสินใจและการดำาเนินการที่างธุรกิจท่ี่�อาจม่ความเส่�ยงด้านการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นได้
รับการพื่ิจารณ์าและปีฏิิบัตัิอย่างรอบคอบ บริษััที่ฯ จึงได้จัดที่ำา “นโยบายการตี�อตี้านการทุจริตีคอร์รัปชั�น” เปี็นลายลักษัณ์์อักษัรขึ�น 
เพื่่�อเปี็นแนวที่างการปีฏิิบัติัท่ี่�ชัิดเจนในการดำาเนินธุรกิจ และพัื่ฒนาสู่องค์กรแห่้งความยั�งย่น

เพื่่�อเปี็นการส่งเสริมให้้ผู่้ม่ส่วนได้เส่ยที่ั�งภายในและภายนอกองค์กรม่ส่วนร่วมในกระบวนการกำากับดูแลกิจการ บริษััที่ฯจึงกำาห้นดนโยบายการ 
รับเร่�องร้องเร่ยน/การแจ้งเบาะแส ในกรณ์่ที่่�ผู่้ม่ส่วนได้เส่ยกลุ่มตั่างๆ ม่ข้อสงสัย ห้ร่อพื่บเห้็นการกระที่ำาที่่�สงสัยว่าม่การฝ่่าฝ่ืนห้ร่อไม่ปีฏิิบัตัิ 
ตัามกฎิห้มาย กฎิระเบ่ยบ ข้อบังคับ ห้ร่อจรรยาบรรณ์ที่างธุรกิจ ห้ร่อเห้ตุัต้ัองสงสัยท่ี่�อาจก่อให้้เกิดการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�น สามารถแจ้งเบาะแส 
ห้ร่อเร่�องร้องเร่ยน พื่ร้อมส่งรายละเอ่ยดห้ลักฐานต่ัางๆ ได้ ผ่่านช่ิองที่างดังน่�

ประธุานกรรมการตีรวจสอบ 
ที�อยู�: บริษััที่ พื่ลังงานบริสุที่ธิ� จำากัด (มห้าชิน)
เลขท่ี่� 89 อาคารเอไอเอ แคปีปิีตัอล เซ็ึ่นเตัอร์
ชัิ�น 16 ถนนรัชิดาภิเษัก แขวงดินแดง เขตัดินแดง
กรุงเที่พื่มห้านคร 10400

chairman.audit.com@energyabsolute.co.th

การต่อต้านการทุี่จริตคอร์ร่ปช่ื่�น

ห้้ามกรรมการ ผู้่บริห้าร พื่นักงาน กลุ่มผู้่ม่ส่วนได้เส่ยของบริษััที่ฯ และกลุ่มบริษััที่ ดำาเนินการห้ร่อยอมรับการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นในทุี่กรูปีแบบ ทัี่�ง
ที่างตัรงห้ร่อที่างอ้อมเพ่ื่�อปีระโยชิน์ต่ัอตันเอง ครอบครัว เพ่ื่�อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุี่กธุรกิจในทุี่กปีระเที่ศและทุี่กห้น่วยงาน 
ท่ี่�เก่�ยวข้อง และให้้ม่การสอบที่านการปีฏิิบัติัตัามนโยบายต่ัอต้ัานการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นน่�อย่างสมำ�าเสมอ ตัลอดจนที่บที่วนแนวที่างการปีฏิิบัติั และ
ข้อกำาห้นดในการดำาเนินการเพ่ื่�อให้้สอดคล้องกับการเปีล่�ยนแปีลงของธุรกิจ ระเบ่ยบ ข้อบังคับ และข้อกำาห้นดของกฎิห้มาย
กำาห้นดให้้ม่มาตัรการป้ีองกันและต่ัอต้ัานการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นเป็ีนส่วนห้นึ�งของการดำาเนินธุรกิจของบริษััที่ฯ และเป็ีนห้น้าท่ี่�ความรับผิ่ดชิอบของ
ทุี่กฝ่่ายทัี่�งกรรมการ ผู้่บริห้าร พื่นักงาน ของบริษััที่ฯ และกลุ่มบริษััที่ ตัลอดจนกลุ่มผู้่ม่ส่วนได้เส่ยท่ี่�จะม่ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็้นเก่�ยวกับ
แนวที่างปีฏิิบัติัต่ัางๆ เพ่ื่�อให้้การดำาเนินการด้านการป้ีองกันและต่ัอต้ัานทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นบรรลุตัามนโยบายท่ี่�กำาห้นดไว้
บริษััที่ฯ จะต้ัองปีรับปีรุงและพัื่ฒนามาตัรการป้ีองกันและต่ัอต้ัานการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นอย่างต่ัอเน่�องให้้สอดคล้องกับ กฎิ ระเบ่ยบ ข้อบังคับ และ
กฎิห้มายท่ี่�เก่�ยวข้อง รวมถึงห้ลักจรรยาบรรณ์ในการดำาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และห้ลักการกำากับดูแลกิจการท่ี่�ด่ โดยจะต้ัองจัดให้้ม่การ
ปีระเมินความเส่�ยงด้านการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นท่ี่�อาจจะเกิดขึ�นในการดำาเนินธุรกิจของบริษััที่ฯ และการจัดที่ำาแนวที่างปีฏิิบัติัท่ี่�อยู่ภายใต้ัการควบคุม
ภายในท่ี่�ด่เพ่ื่�อป้ีองกันการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นในทุี่กรูปีแบบไม่ให้้เกิดขึ�นในการดำาเนินธุรกิจ
บริษััที่ฯ จะต้ัองไม่ให้้ห้ร่อรับสินบนห้ร่อสนับสนุนการให้้ห้ร่อรับสินบนในทุี่กรูปีแบบ รวมถึงการกำากับดูแลและการควบคุมการบริจาคต่ัางๆ ทัี่�ง
การบริจาคเพ่ื่�อการกุศล การบริจาคให้้พื่รรคการเม่อง การให้้ห้ร่อรับของขวัญ่ห้ร่อของกำานัล การให้้ห้ร่อรับเงินสนับสนุน ตัลอดจนผ่ลตัอบแที่น
ห้ร่อปีระโยชิน์อ่�นใด ทัี่�งน่�เพ่ื่�อให้้การที่ำารายการเห้ล่าน่�ม่ความโปีร่งใส และไม่ได้เป็ีนไปีเพ่ื่�อโน้มน้าวห้ร่อจูงใจให้้บุคคลท่ี่�เก่�ยวข้องทัี่�งกรรมการ ผู้่
บริห้าร พื่นักงาน ของบริษััที่ฯและบริษััที่ในเคร่อ ตัลอดจนกลุ่มผู้่ม่ส่วนได้เส่ยทัี่�งภาครัฐและเอกชินดำาเนินการท่ี่�ไม่เห้มาะสม
บริษััที่ฯ จะต้ัองจัดให้้ม่ระบบการควบคุมภายในท่ี่�ด่เห้มาะสม และเพ่ื่ยงพื่อ เพ่ื่�อป้ีองกันการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นในทุี่กรูปีแบบ 
บริษััที่ฯ จะต้ัองส่�อให้้เห็้นถึงความมุ่งมั�นของบริษััที่ฯ ในการป้ีองกันและต่ัอต้ัานการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นในทุี่กรูปีแบบ ตัลอดจนการส่งเสริม 
การให้้ความรู้ด้านการปี้องกันและตั่อตั้านการทีุ่จริตัคอร์รัปีชิั�นแก่กรรมการ ผู่้บริห้าร และพื่นักงาน เพื่่�อปีลูกฝ่ังจิตัสำานึกที่่�ด่ และเพื่่�อให้้
บุคลากรทุี่กฝ่่ายของบริษััที่ฯ ได้ตัระห้นักในห้น้าท่ี่�และความรับผิ่ดชิอบของตันในการปีฏิิบัติัห้น้าท่ี่�ท่ี่�ต้ัองร่วมกันต่ัอต้ัานการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�น 
ในทุี่กรูปีแบบ 
บริษััที่ฯ จะต้ัองจัดให้้ม่กลไกการรายงานที่างการเงินท่ี่�โปีร่งใส ถูกต้ัองแม่นยำา และเช่ิ�อถ่อได้
บริษััที่ฯ จะต้ัองส่งเสริมให้้ม่ช่ิองที่างการส่�อสารท่ี่�ด่และม่ความห้ลากห้ลายเพ่ื่�อรับแจ้งเบาะแสการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นจากกรรมการ ผู้่บริห้าร 
พื่นักงาน และผู่้ม่ส่วนเก่�ยวข้องทีุ่กฝ่่าย โดยม่ห้ลักปีระกันให้้ผู่้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้้ถูกลงโที่ษัที่่�ไม่เปี็นธรรมห้ร่อ 
ถูกกลั�นแกล้ง และรวมถึงการแตั่งตัั�งบุคคลห้ร่อคณ์ะบุคคลเพื่่�อที่ำาการตัรวจสอบและตัิดตัามทีุ่กเบาะแสการทีุ่จริตัคอร์รัปีชิั�นที่่�ได้รับ 
การแจ้งอย่างใกล้ชิิด

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

นโยบายการต่อต้านการทุี่จริตคอร์ร่ปช่ื่�น

นโยบายการร่บเร่�องร้องเร่ยน/การแจ้งเบาะแส

จดูหมายถ่งผู้ร่บเร่�องร้องเร่ยน

ผ่านจดูหมายอิเล็กที่รอนิกส์ (E-mail)
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ผลการดูำาเนินงาน/ต่วช่ื่�ว่ดูความสำาเร็จ

ผลการประเมินการกำาก่บดู็แลกิจการ 
การตรวจสำอบขึ้�อร�องเรียั่น

ผลการประเมินคุณภาพการจ่ด็ประชุุมผู�ถืือหุ�น

ผลการด็ำาเนินงานตามนโยั่บายั่การต่อต�านการทุิจริตคอร์ร่ปชุ่�น

จากผ่ลการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษััที่จดที่ะเบ่ยนไที่ยปีระจำาปีี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) 
ดำาเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD) ร่วมกับ ตัลาดห้ลักที่รัพื่ย์แห่้งปีระเที่ศไที่ย ในปีี 2563 บริษััที่ฯ ได้รับคะแนนปีระเมิน 
91 คะแนน จากคะแนนเต็ัม 100 คะแนน ซึึ่�งผ่ลการปีระเมินจัดอยู่ในระดับ “ดี์เลิศ” (5 ดาว) และได้รับคะแนนเฉล่�ยสูงกว่าคะแนนเฉล่�ยของบริษััที่ 
จดที่ะเบ่ยนโดยรวมและ SET 100 Index 

บริษััที่ฯ ได้ม่การจัดปีระชุิมสามัญ่ผู้่ถ่อหุ้้นของบริษััที่ฯ เพ่ื่�อนำาเสนอผ่ลการดำาเนินงานเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี โดยในปีี 2563 ได้รับคะแนนปีระเมิน 100 คะแนน 
จากโครงการปีระเมินคุณ์ภาพื่การปีระชุิมผู้่ถ่อหุ้้น ปีระจำาปีี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้่ลงทุี่นไที่ย (Thai Investors Association) ระยะเวลา 4 ปีี ติัดต่ัอกัน 

ในปีี 2563 บริษััที่ฯ ได้รับการรับรองเป็ีนสมาชิิกแนวร่วมต่ัอต้ัานทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นของภาคเอกชินไที่ย อายุการรับรองตัั�งแต่ัวันท่ี่� 30 มิถุนายน 2563 – 
30 มิถุนายน 2566 และจัดให้้ม่ “คู่ม่อมาตัรการต่ัอต้ัานการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�น” เพ่ื่�อเป็ีนแนวที่างปีฎิิบัติัท่ี่�ชัิดเจนในการดำาเนินงานของบริษััที่ฯ ม่การ
ส่�อสารนโยบายการต่ัอต้ัานการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นทัี่�งภายในและภายนอกบริษััที่ ม่การจัดอบรมภายใน (In-house Training) เก่�ยวกับคู่ม่อมาตัรการต่ัอ
ต้ัานการทุี่จริตัคอร์รัปีชัิ�นให้้กับกรรมการ ผู้่บริห้ารและพื่นักงานทุี่กระดับ พื่ร้อมทัี่�งปีระเมินความรู้ความเข้าใจ และส่�อสารไปียังคู่ค้าที่างธุรกิจและผู้่ม่
ส่วนได้เส่ย รวมทัี่�งสาธารณ์ชิน พื่ร้อมทัี่�งปีระกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ่ (No Gift Policy)”

2560

100 
คะแนน

2561

100 
คะแนน

2562

100 
คะแนน

2563

100 
คะแนน

2561

5
ด็าว

2562

5
ด็าว

2563

5
ด็าว

จำานวนข้้อร้องเรียนด้์านบรรษััทภิบาลที�มีนัยสำาคัญ

จำานวนการละเมิด์ที�ขั้ด์ตี�อหุลักจรรยาบรรณ์ทางธุุรกิจที�มีนัยสำาคัญ
     • จริยธรรมที่างธุรกิจ
     • การคอร์รัปีชัิ�น
     • การใช้ิข้อมูลภายใน
     • ความเป็ีนส่วนตััวของลูกค้า
     • การให้้และรับสินบน
     • การละเมิดสิที่ธิมนุษัยชิน

จำานวนข้อร้องเร่ยนบรรษ่ที่ภิบาลท่ี่�ม่น่ยสำาค่ญ 2563

0

0
0
0
0
0
0
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การบริหารความต่อเน่�องที่างธุรกิจ

มิติเศรษฐกิจ

บริษััที่ฯ ได้เล็งเห็้นและตัระห้นักถึงความสำาคัญ่ของการดำาเนินธุรกิจอย่างยั�งย่นและต่ัอเน่�อง โดยคำานึงถึงผู้่ม่ส่วนได้เส่ยทุี่กฝ่่ายอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน 
ทัี่�งน่� บริษััที่ฯได้ให้้ความสำาคัญ่ในการจัดโครงสร้างองค์กรและการบริห้ารจัดการท่ี่�ม่ความเห้มาะสมเพ่ื่�อสร้างข่ดความความสามารถในการแข่งขัน 
การสร้างความยด่ห้ยุ่นในการดำาเนินธุรกิจเพ่ื่�อรองรับการเปีล่�ยนแปีลงต่ัางๆ จากทัี่�งปัีจจัยภายนอก และปัีจจัยภายในท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงอย่างรวดเร็ว 
รวมทัี่�งความไม่แน่นอนต่ัางๆท่ี่�ไม่สามารถคาดการณ์์อนาคตัได้อย่างแม่นยำา เพ่ื่�อให้้สามารถช่ิ�บ่งภัยคุกคามต่ัางๆ ท่ี่�จะกระที่บต่ัอการดำาเนินธุรกิจ 
ผ่ลปีระโยชิน์ของผู้่ม่ส่วนได้เส่ยทุี่กฝ่่าย ภาพื่ลักษัณ์์ ช่ิ�อเส่ยง เป็ีนต้ัน ของบริษััที่ฯ

การบริห้ารจัดการของบริษััที่ฯ ภายใต้ัระบบมาตัรฐานคุณ์ภาพื่ ISO 9001 ซึึ่�งเป็ีนระบบมาตัรฐานบริห้ารงานคุณ์ภาพื่ระดับสากลท่ี่�เก่�ยวข้องกับ 
การจัดการคุณ์ภาพื่ ซึึ่�งช่ิวยให้้บริษััที่ฯ สามารถยกระดับปีระสิที่ธิภาพื่ในการที่ำางานและช่ิวยกระตุ้ันให้้บริษััที่ฯม่การพัื่ฒนาอย่างต่ัอเน่�อง รวมทัี่�ง
มาตัรฐานอ่�นๆ เช่ิน มาตัรฐานการจัดการด้านสิ�งแวดล้อม (ISO 14001) และ มาตัรฐานการจัดการอาช่ิวอนามัยและความปีลอดภัย (ISO 45001) 
เป็ีนต้ัน ช่ิวยให้้บริษััที่ฯ สามารถวางมาตัรฐานในการบริห้ารจัดการทัี่�งด้านการที่ำางาน การจัดการด้านสิ�งแวดล้อม และการจัดการด้านอาช่ิวอนามัย
และความปีลอดภัยได้ตัามมาตัรฐานสากล และมาตัรฐานการจัดการเห้ล่าน่�ได้รวมการบริห้ารจัดการความเส่�ยง ซึึ่�งครอบคลุมด้านต่ัางๆ ดังต่ัอไปีน่�

ผ่ลจากการบริห้ารจัดการความเส่�ยงดังกล่าวข้างต้ัน ปัีจจัยเส่�ยงท่ี่�อยู่ในระดับท่ี่� “สูงมาก” และ “สูง” จะถูกนำาเสนอต่ัอท่ี่�ปีระชุิมคณ์ะกรรมการ
บริห้ารความเส่�ยง และท่ี่�ปีระชุิมคณ์ะกรรมการบริษััที่ฯ (ถ้าจำาเป็ีน) เพ่ื่�อพิื่จารณ์าสอบที่าน และให้้คำาแนะนำา (ถ้าม่) สำาห้รับความเส่�ยงในสภาวะ
วิกฤตัฉุกเฉิน (Crisis Management) ท่ี่�อาจจะที่ำาให้้การดำาเนินธุรกิจของบริษััที่ฯ ต้ัองห้ยุดชิะงัก (Disruption) และจำาเป็ีนต้ัองได้รับการจัดการ
อย่างเร่งด่วนนั�น ฝ่่ายจัดการจะดำาเนินการจัดตัั�งคณ์ะที่ำางาน (Crisis Management Team) ท่ี่�ผู้่บริห้ารระดับสูงเข้ามาม่ส่วนร่วมเพ่ื่�อให้้แน่ใจได้ว่า
ได้ม่การจัดการ การวางแผ่นการจัดการสภาวะวิกฤตัฉุกเฉิน (Crisis Management Plan) รวมทัี่�งการติัดตัามการดำาเนินการตัามแผ่นฯอย่างเห้มาะสม 
และได้รับการสนับสนุนอย่างเพื่่ยงพื่อ จนกว่าความเส่�ยงในสภาวะวิกฤตัฉุกเฉินนั�นๆ อยู่ในระดับที่่�ไม่ส่งผ่ลกระที่บตั่อการดำาเนินธุรกิจของบริษััที่ 
อย่างเป็ีนนัยสำาคัญ่

บริษััที่ฯ มั�นใจว่ามาตัรการในการจัดการความเส่�ยงต่ัางๆของบริษััที่ฯท่ี่�ดำาเนินการอยู่ในปัีจจุบัน เช่ิน การใช้ิระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิภาพื่ 
สำาห้รับการติัดตัามกระบวนการผ่ลิตัและกระบวนการที่ำางานต่ัางๆ เช่ินการบริห้ารจัดการสินค้าคงเห้ล่อ การบริห้ารจัดการที่รัพื่ยากรบุคคลเพ่ื่�อ
รองรับการขยายตััวที่างธุรกิจในอนาคตั การวางระบบการจัดซ่ึ่�อจัดจ้างและระบบัญ่ช่ิการเงินท่ี่�เห้มาะสม ระบบการติัดตัามกฎิ ระเบ่ยบ กฎิห้มาย 
และข้อบังคับต่ัางๆท่ี่�เก่�ยวข้อง ตัลอดจนระบบการป้ีองกันภัยต่ัางๆ เช่ิน อัคค่ภัย นำ�าท่ี่วม รวมทัี่�งระบบการปีระกันภัยท่ี่�ครอบคลุมความเส่ยห้าย 
ท่ี่�อาจจะเกิดขึ�น เป็ีนต้ัน จะช่ิวยป้ีองกันและ/ห้ร่อลดความเส่�ยงให้้อยู่ในระดับท่ี่�ยอมรับได้ ห้ร่อผ่ลักภาระความเส่�ยงไปียังบุคคลท่ี่�สาม

ด้วยสถานการณ์์การแพื่ร่ระบาดของโรคติัดต่ัอร้ายแรง (COVID-19) ในห้ลายปีระเที่ศ รวมทัี่�งปีระเที่ศไที่ย ซึึ่�งม่แนวโน้มที่ว่ความรุนแรงและ
กระจายตััวอย่างรวดเร็ว จึงเป็ีนการยากในการควบคุมสถานการณ์์ในเวลาอันสั�น ซึึ่�งถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผ่ลกระที่บต่ัอธุรกิจของบริษััที่ฯ โดยตัรง แต่ัก็
กระที่บต่ัอพื่นักงานของบริษััที่ฯ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งผู้่บริห้ารระดับสูง และการที่ำางานต่ัางๆ และส่งผ่ลกระที่บต่ัอการปีระกอบธุรกิจของบริษััที่โดย
อ้อม เช่ิน การนำาเข้าเคร่�องม่อ เคร่�องจักร อุปีกรณ์์ วัตัถุดิบ แรงงานจากแห้ล่งปีระเที่ศคู่ค้า โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งจากปีระเที่ศจ่น ซึึ่�งเป็ีนแห้ล่งคู่ค้าท่ี่�
สำาคัญ่ ตัลอดจนต้ัองกำาห้นดการเดินที่างของผู้่บริห้ารและท่ี่มงานท่ี่�จะไปียังปีระเที่ศท่ี่�ม่ความเส่�ยง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่างการตัลาด ท่ี่�จะม่ผู้่เข้า
ร่วมจำานวนมากบางรายการ  ที่ำาให้้แผ่นการดำาเนินโครงการลงทุี่นในธุรกิจให้ม่บางโครงการต้ัองล่าช้ิาไปีกว่ากำาห้นดการท่ี่�วางไว้  ดังนั�น บริษััที่จึงม่
การปีรับตััวในด้านต่ัาง ๆ

1) บริบที่บริษััที่ ซึึ่�งครอบคลุมภาพื่การดำาเนินธุรกิจของบริษััที่ฯ
2) ด้านความต้ัองการและความคาดห้วังของผู้่ม่ส่วนได้เส่ยต่ัางๆ ของบริษััที่ฯ
3) ปีระเด็นปัีญ่ห้าสิ�งแวดล้อม
4) ปีระเด็นความเป็ีนอันตัราย
5) ปีระเด็นข้อกำาห้นดกฎิห้มาย ข้อกำาห้นดอ่�นๆ และภาระผู่กพัื่นต่ัางๆ
6) ด้านกระบวนการที่ำางานภายในของบริษััที่ฯ



ให้้สอดคล้องกับสถานการณ์์ เชิ่น จัดห้า Suppliers เพื่ิ�มเตัิมเพื่่�อชิ่วยให้้การดำาเนินโครงการลงทีุ่นให้ม่ ๆ ที่่�อยู่ระห้ว่างก่อสร้างดำาเนินไปีอย่าง 
ต่ัอเน่�อง ม่การที่บที่วนค่าใช้ิจ่าย แผ่นการลงทุี่น การศึกษัาและใช้ิสิที่ธิปีระโยชิน์จากมาตัรการบรรเที่าผ่ลกระที่บท่ี่�ได้จากภาครัฐและห้น่วยงานท่ี่�
เก่�ยวข้อง ขณ์ะเด่ยวกันบริษััที่ให้้ความสำาคัญ่กับการส่�อสารไปียังผู้่ถ่อหุ้้น นักลงทุี่น และผู้่ม่ส่วนได้เส่ยผ่่านช่ิองที่างต่ัาง ๆ เพ่ื่�อสร้างความเช่ิ�อมั�นต่ัอ
การดำาเนินงานในช่ิวงสถานการณ์์การแพื่ร่ระบาดดังกล่าว ในการน่� บริษััที่ฯ ได้จัดตัั�งคณ์ะที่ำางานในภาวะวิกฤตั (Crisis Management Team) 
ปีระกอบด้วย ผู้่บริห้ารจากทุี่กห้น่วยงานสำาคัญ่ โดยม่ CEO เป็ีนปีระธาน ร่วมกันวางแผ่นปีฏิิบัติัการเพ่ื่�อเตัร่ยมรับม่อกับสถานการณ์์และดูแลผู้่ท่ี่�
เก่�ยวข้องทัี่�งภายในและภายนอกองค์กร และเพ่ื่�อรับผิ่ดชิอบในการปีระเมินโอกาส ผ่ลกระที่บ และมารตัรการจัดการต่ัางๆ รวมทัี่�งติัดตัามผ่ลการ
ดำาเนินการตัามมาตัรการอย่างใกล้ชิิดเพ่ื่�อป้ีองกันและ/ห้ร่อลดผ่ลกระที่บจากการห้ยุดชิะงักของการดำาเนินธุรกิจท่ี่�อาจจะเกิดขึ�น เช่ิน

จากเห้ตัุการณ์์โรคระบาด Covid-19 ดังกล่าวข้างตั้น บริษััที่ฯ ได้เริ �มวางแผ่นในการดำาเนินธุรกิจในชิ่วงห้ลังเห้ตัุการณ์์ โรคระบาดคล่�คลาย 
เพ่ื่�อรองรับสถานการณ์์ในที่ำานองเด่ยวกันน่�ท่ี่�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคตั เช่ิน

การบริหารจ่ดูการลูกค้าส่มพ่นธ์

1) 

2)
3)

4)

1) 

2)

3)

การจัดห้าเคร่�องม่อเคร่�องจักร อุปีกรณ์์ วัตัถุดิบจากแห้ล่งสำารองอ่�นท่ี่�สามารถที่ดแที่นกันได้ รวมทัี่�งปีรับแผ่นการดำาเนินการและกิจกรรม
เพ่ื่�อลดผ่ลกระที่บต่ัางๆ 
การให้้พื่นักงานของบริษััที่ใช้ิแอปีพื่ลิเคชัิ�น “ห้มอชินะ” เพ่ื่�อแจ้งเต่ัอนเม่�อเข้าใกล้พ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ม่ความเส่�ยงสูง
การจัดให้้ม่มาตัรการดูแลและระมัดระวังสุขอนามัยและความปีลอดภัยแก่ผู่้บริห้าร พื่นักงาน และผู่้ที่่�เก่�ยวข้องอย่างเห้มาะสม เชิ่น  
การคัดกรอง วัดอุณ์ห้ภูมิ การจัดให้้ม่แอลกอฮอล์ฆ่าเช่ิ�อท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อ รวมทัี่�งการจัดห้าเคร่�องฟอกอากาศเพ่ื่�อฆ่าเช่ิ�อโรค เป็ีนต้ัน
การดำาเนินการด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศเพ่ื่�อให้้พื่นักงานสามารถปีฏิิบัติังานท่ี่�บ้าน ห้ร่อ ณ์ สถานท่ี่�ท่ี่�บริษััที่กำาห้นดไว้ได้เป็ีนต้ัน

การนำา Robot มาใช้ิที่ำางานแที่นคนโดยการสร้าง RPA Academy เพ่ื่�อรับผิ่ดชิอบในการพัื่ฒนากระบวนการที่ำางานท่ี่�สามารถใช้ิ Robot 
ที่ำางานแที่นคน การพัื่ฒนาส่งเสริมผ่ลักดันองค์ความรู้แก่พื่นักงานทุี่กฝ่่ายให้้สามารถสร้าง Robot มาปีรับใช้ิในกระบวนการที่ำางานท่ี่�ตัน
รับผ่ิดชิอบ เปี็นตั้น ซึ่ึ�งจะลดผ่ลปีัญ่ห้าและ/ห้ร่อผ่ลกระที่บตั่างๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับคน รวมที่ั�งยังชิ่วยบริษััที่ในการควบคุมค่าใชิ้จ่ายตั่างๆ 
ท่ี่�เก่�ยวข้อง เป็ีนต้ัน
การนำาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศให้ม่ๆ ที่่�ม่ปีระสิที่ธิภาพื่มาปีรับใชิ้ในการที่ำางาน เชิ่น Thinknario ซึ่ึ�งเปี็นระบบการจัดการด้านการ 
ซ่ึ่อมบำารุงท่ี่�สามารถที่ำางานบน Mobile Application ซึึ่�งช่ิวยเพิื่�มความยด่ห้ยุ่นในการปีฏิิบัติังาน เป็ีนต้ัน
การพื่ัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศเพื่่�อให้้พื่นักงานสามารถปีฏิิบัตัิงานได้ทีุ่กสถานที่่� โดยไม่จำาเปี็นตั้องเข้ามาที่ำางานที่่�สำานักงานของ 
บริษััที่ฯ เป็ีนต้ัน

บริษััที่ฯ ม่ความตัั�งใจท่ี่�จะพัื่ฒนาคู่ธุรกิจท่ี่�ร่วมงานกับบริษััที่ฯ และบริษััที่ในกลุ่ม ให้้ม่การบริห้ารจัดการตัามแนวที่างการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น 
โดยพื่ร้อมให้้คำาแนะนำาและความช่ิวยเห้ล่อ ในด้านต่ัางๆ อาทิี่ การให้้ความรู้ การปีระเมินปีระสิที่ธิภาพื่ การเสนอแนะแนวที่างปีรับปีรุง รวมถึงได้
จัดที่ำา “จรรยาบรรณ์ในการใหุ้บริการลูกค้า EA” (EA Customer Service Code of Conduct) เพ่ื่�อเป็ีนแนวที่างให้้คู่ค้าธุรกิจร่วมกันปีฏิิบัติัตัน
เป็ีนพื่ลเม่องด่ควบคู่ไปีกับการกำากับดูแลกิจการท่ี่�คำานึงถึงสังคมและสิ�งแวดล้อมอย่างเป็ีนรูปีธรรม ตัลอดจนใช้ิเป็ีนมาตัรฐานในการดำาเนินธุรกิจ
ร่วมกัน นอกจากน่� ในการจัดที่ำาจรรยาบรรณ์คู่ค้าธุรกิจ บริษััที่ฯ ยึดห้ลักและแนวที่างปีฏิิบัติัจากข้อบังคับ กฎิห้มายท่ี่�เก่�ยวข้อง อ่กทัี่�งได้อ้างอิงถึง
กฎิบัตัรและมาตัรฐานต่ัางๆ ซึึ่�งเป็ีนท่ี่�ยอมรับในระดับสากล อาทิี่ ปีฏิิญ่ญ่าสากลว่าด้วยสิที่ธิมนุษัยชิน (Universal Declaration of Human Right 
: UDHR) องค์กรแรงงานระห้ว่างปีระเที่ศ (International Labor Organization : ILO) ข้อตักลงโลกแห่้งสห้ปีระชิาชิาติั (UN Global Compact) 
และมาตัรฐานความรับผิ่ดชิอบที่างสังคม (Social Accountability International : SAI) เป็ีนต้ัน

•  บริษััที่ฯ ได้จัดที่ำา “จรรยาบรรณ์คู่ค้าธุรกิจ” (EA Supplier’s Code of Conduct)
•  บริษััที่ฯ ได้จัดที่ำา “จรรยาบรรณ์ในการให้้บริการลูกค้า” (EA Customer Service Code of Conduct)
•  บริษััที่ฯ ได้จัดที่ำา “จรรยาบรรณ์ในการดำาเนินธุรกิจ” (EA Business Ethics)

บริษััที่ฯ ม่การจัดที่ำาคู่ม่อและแนวที่างปีฏิิบัติั ซึึ่�งเป็ีนแนวที่างการบริห้ารจัดการลูกค้าสัมพัื่นธ์ ให้้เป็ีนไปีตัามกรอบของการกำากับดูแล
กิจการท่ี่�ด่ ทัี่�งน่� ยังส่งเสริม สนับสนุนให้้คู่ธุรกิจดำาเนินธุรกิจอย่างม่จริยธรรม เคารพื่สิที่ธิเสร่ภาพื่ ดูแลด้านแรงงานและสิที่ธิมนุษัยชิน 
ดูแลด้านอาช่ิวอนามัย ความปีลอดภัยและสิ�งแวดล้อม ตัลอดจนการต่ัอต้ัานการทุี่จริตัและคอร์รัปีชัิ�นทุี่กรูปีแบบ 
บริษััที่ฯ ได้ดำาเนินการจัดที่ำาระบบ ISO 9001:2015 เพ่ื่�อพัื่ฒนาและปีรับปีรุงคุณ์ภาพื่ผ่ลิตัภัณ์ฑ์์และบริการ ตัลอดจนการส่งมอบ โดย
ตัระห้นักถึงความพื่ึงพื่อใจของลูกค้า/คู่ค้าอย่างสูงสุด จึงได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามความพื่ึงพื่อใจของลูกค้า/คู่ค้า เพื่่�อให้้
คุณ์ภาพื่ของผ่ลิตัภัณ์ฑ์์และบริการม่ปีระสิที่ธิภาพื่สูงสุด  

แนวที่างการบริหารจ่ดูการ

กระบวนการดูำาเนินงาน
•

•

42



โครงการอีเอ โซลา
จ.ลำปาง

96%

ความสะดวกในการติดตอ

โครงการหนุมาน
จ.ชัยภูมิ

โรงไฟฟาพลังงานลม

โครงการหาดกังหัน
จ.นครศรีธรรมราช

จ.สงขลา

โครงการอีเอ โซลา
จ.ลพบุรี

โครงการอีเอ โซลา
จ.นครสวรรค 

การจัดการตอขอสอบถาม
จากลูกคาอยางทันทวงที

คุณภาพของสินคา
เปนไปตามมาตรฐาน

100%

93% 94% 100%98%

โครงการอีเอ โซลา
จ.พิษณุโลก

100%

100%

การสงมอบสินคา/
บริการ ตรงตาม
ความตองการ

ของลูกคา

ความเรียบรอย
ของบรรจุภัณฑ

ของสินคา
เมื่อไดรับสินคา

การใหบริการ
ดานเทคนิค/
ดานบริการ

ของผลิตภัณฑ

การปฏิบัติการ
แกปญหา
ที่เกิดขึ้น

มารยาทที่ปฏิบัติตอลูกคา

การปฏิบัติการแกไขปญหา/
ขอรองเรียน

แจงความคืนหนาของเรื่องที่ขอใหจัดการ

100%

100% 99% 100%

ดานบริการ

ดานผลิตภัณฑ

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

จากผ่ลการดำาเนินงานด้านลูกค้าสัมพัื่นธ์อย่างเป็ีนระบบ รวมถึงการพัื่ฒนาและปีรับปีรุงคุณ์ภาพื่ผ่ลิตัภัณ์ฑ์์และบริการอย่างสม่ำาเสมอ ส่งผ่ลให้้ 
ความพึื่งพื่อใจของลูกค้า/คู่ค้าในปีี 2563 บรรลุเป้ีาห้มายท่ี่�กำาห้นดไว้ ในส่วนของข้อร้องเร่ยนจากลูกค้า/คู่ค้า พื่บว่าในปีี 2563 ไม่ม่ข้อร้องเร่ยน 
จากลูกค้า/คู่ค้า เน่�องด้วยบริษััที่ฯ ได้ดำาเนินการจัดที่ำาระบบ ISO 9001:2015 โดยม่รายละเอ่ยดดังต่ัอไปีน่�

ผลการดูำาเนินงานและต่วช่ื่�ว่ดู

ธุรกิจไบโอดู่เซล
เป้าหมาย ปี 2563  
ต้้องมีีระดัับความีพึึงพึอใจ
ในแต้่ละต้ัวชี้ี�วัดัไมี่ต้ำ�ากว่า  
ร้อยละ 97

เป้าหมาย ปี 2563  
ต้้องมีีระดัับความีพึึงพึอใจไม่ีต้ำ�ากว่า 
ร้อยละ 90

ผลประเมินระดู่บความพ่งพอใจของลูกค้า

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพล่งงานหมุนเว่ยน
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การบริหารจ่ดูการห่วงโซ่อุปที่านอย่างย่�งย่น

กระบวนการดูำาเนินงาน

บริษััที่ฯ มุ่งมั�นท่ี่�จะพัื่ฒนาและปีรับปีรุงกระบวนการบริห้ารจัดการห่้วงโซ่ึ่อุปีที่านอย่างต่ัอเน่�องเพ่ื่�อกำากับดูแลความเส่�ยง ความโปีร่งใส ความสมอภาค
และความซึ่่�อสัตัย์ ตัลอดจนการเสริมสร้างและพื่ัฒนาศักยภาพื่ให้้กับคู่ค้าเพื่่�อนำาไปีสู่การดำาเนินธุรกิจอย่างยั�งย่นควบคู่ไปีกับการรับผ่ิดชิอบ 
ตั่อลูกค้า ชุิมชิน สังคม สิ�งแวดล้ม สุขภาพื่และความปีลอดภัย 
 
ในปัีจจุบัน บริษััที่ฯ ม่ธุรกิจห้ลากห้ลายปีระเภที่ ม่การปีรับปีรุงกระบวนการบริห้ารจัดการคู่ค้าอย่างเป็ีนระบบเพ่ื่�อสามารถนำาไปีใช้ิได้กับทุี่กธุรกิจ 
เพื่ราะคู่ค้าเป็ีนทัี่�งต้ันนำ�าในห่้วงโซ่ึ่อุปีที่านและเป็ีนผู้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยของการดำาเนินธุรกิจ นอกจากน่� บริษััที่ฯ ยังส่งเสริมและให้้ความรู้ด้านการจัดซ่ึ่�อ
จัดห้าสินค้าและบริการแก่พื่นักงานจัดซ่ึ่�ออย่างสมำ�าเสมอ เพ่ื่�อให้้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปีฏิิบัติังานได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพื่

ระเบียบปฏิิบัติีการจัด์ซืื้�อจัด์จ้าง (Purchasing Procedure) บริษััที่ฯ กำาห้นดแนวที่างดำาเนินการจัดซ่ึ่�อจัดจ้างให้้เป็ีนไปีอย่างถูกต้ัอง รวดเร็ว 
และผู่้ใชิ้งานตั้องได้รับสินค้าและบริการที่่�ม่คุณ์ภาพื่และที่ันเวลาตัามความตั้องการ รวมถึงเพื่่�อเปี็นแนวที่างในการจัดการคู่ค้าให้้สอดคล้อง 
ตัามข้อกำาห้นดของ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) สำาห้รับธุรกิจไบโอด่เซึ่ลโดยเฉพื่าะ รวมทัี่�งข้อกำาห้นดของ ISO9001, 
ISO14001 OHSAS18001 และ ISO45001 สำาห้รับธุรกิจพื่ลังงานที่ดแที่นและยานยนต์ัไฟฟ้า เป็ีนต้ัน ทัี่�งน่�การคัดเล่อกและการปีระเมินคู่ค้า
ได้พิื่จารณ์าให้้ครอบคลุมด้านความรับผิ่ดชิอบต่ัอสังคม การใช้ิผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ท่ี่�เป็ีนมิตัรต่ัอสิ�งแวดล้อม การใช้ิแรงงานท่ี่�ถูกต้ัองตัามกฎิห้มาย 
ไม่เล่อกปีฏิิบัติั และการเคารพื่สิที่ธิมนุษัยชินโดยอ้างอิงคู่ม่อจรรยาบรรณ์คู่ค้าธุรกิจ (EA Supplier’s Code of Conduct) และการต่ัอต้ัาน
คอร์รัปีชัิ�น (Anti-Corruption) เพ่ื่�อสนับสนุนและผ่ลักดันให้้คู่ค้าสามารถปีฏิิบัติัได้สอดคล้องกับพัื่นธกิจของบริษััที่ฯ

การบริหุารคู�ค้า (Supplier Management) บริษััที่ฯ ได้จำาแนกคู่ค้าตัามปีระเภที่สินค้าและบริการ ดังน่�
1)  คู่ค้ากลุ่มวัตัถุดิบที่างตัรง
2)  คู่ค้ากลุ่มที่รัพื่ย์สิน เคร่�องจักรและอุปีกรณ์์ท่ี่�ใช้ิในกระบวนการผ่ลิตั
3)  คู่ค้ากลุ่มสินค้าและบริการอ่�นๆ 

และยังได้จำาแนกตัามปีระเภที่ความเส่�ยงต่ัอสิ�งแวดล้อม สังคมและการกำากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) 
ออกเป็ีน 4 ปีระเภที่ ดังน่�
1)  Critical Supplier ค่อ กลุ่มคู่ค้าท่ี่�ม่ความเส่�ยงสูงท่ี่�จะสร้างผ่ลกระที่บในระดับรุนแรงต่ัอคู่ค้าเอง ต่ัอชุิมชิน และต่ัอบริษััที่ฯ ทัี่�งที่างด้านธุรกิจ 
     และภาพื่ลักษัณ์์องค์กร
2)  Key Supplier ค่อ กลุ่มคู่ค้าท่ี่�ม่ความเส่�ยงสูงท่ี่�จะสร้างผ่ลกระที่บต่ัอบริษััที่ฯ ทัี่�งที่างด้านธุรกิจและภาพื่ลักษัณ์์องค์กร
3)  Managed Supplier ค่อ กลุ่มคู่ค้าท่ี่�ม่ความเส่�ยงปีานกลางท่ี่�จะสร้างผ่ลกระที่บต่ัอชุิมชินห้ร่อบริเวณ์ใกล้เค่ยง และต่ัอบริษััที่ฯ
4)  Routine Supplier ค่อ กลุ่มคู่ค้าท่ี่�ม่ความเส่�ยงตัำ�าท่ี่�จะสร้างผ่ลกระที่บต่ัอบริษััที่ฯ

1.

2.

จำาแนกคู�ค้า
ตีามประเภทความเสี�ยงและแหุล�งที�อยู�

จำาแนกการใช้จ�ายกับคู�ค้า
ตีามประเภทสินค้า บริการ และแหุล�งที�อยู�

คู่ค้าในปีระเที่ศ       คู่ค้าต่ัางปีระเที่ศ       Cristical
Key          Managed              Routine     

คู่ค้าในปีระเที่ศ       คู่ค้าต่ัางปีระเที่ศ       วัตัถุดิบที่างตัรง
ที่รัพื่ย์สิน          อ่�นๆ                     Bio
Renewable         Mobility    

49%

133

20%

62

31%

31%

28%

72%

50% 19%
715

568

1338

140

2020
Approved Vendor

List (AVL) 

2020
Spending
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45

ผลการดูำาเนินงาน 

ต่วช่ื่�ว่ดูและเป้าหมายการประเมินติดูตาม Supplier

จัดที่ำาแผ่นการจัดซ่ึ่�อ แผ่นการผ่ลิตั การจัดส่ง และการจำาห้น่าย ให้้สอดคล้องกัน โดยม่การปีระสานงานกันทัี่�ง ระห้ว่างกลุ่มพื่ลังงานบริสุที่ธิ� 
และห้น่วยงานภายนอก เพื่่�อให้้การดำาเนินเปี็นไปีโดยราบร่�น รวมที่ั�งได้นำาระบบการปีระมูลออนไลน์ (e-Bidding) มาใชิ้กับการสรรห้า 
วัตัถุดิบที่างตัรงบางปีระเภที่เพ่ื่�อให้้เกิดการแข่งขันท่ี่�เป็ีนธรรมและโปีร่งใส
ม่แผ่นสำารอง (Business Contingency Plan) ในกรณ่์ท่ี่�เกิดเห้ตุัการณ์์ท่ี่�ไม่เป็ีนไปีตัามแผ่นท่ี่�กำาห้นดไว้ ซึึ่�งผู้่บริห้ารในสายงานท่ี่�เก่�ยวข้องเป็ีน 
ผู้่พิื่จารณ์าความจำาเป็ีนและความเห้มาะสมในการใช้ิแผ่นสำารองดังกล่าว
บริห้ารความสัมพัื่นธ์และความคาดห้วังกับคู่ค้า (Supplier On-site Visit, Supplier Meeting) เพ่ื่�อให้้เกิดความพึื่งพื่อใจโดยสมำ�าเสมอ
ม่การปีระเมินและตัิดตัามผ่ลการดำาเนินงานของคู ่ค้าที่่ �ม่นัยสำาคัญ่ (Supplier ESG Assessment) เพื่่ �อให้้สอดคล้องกับนโยบาย 
ด้านความยั�งย่นของบริษััที่ฯ พื่ร้อมที่ั�งแลกเปีล่�ยนความร่วมม่อในการพื่ัฒนาร่วมกัน
ไม่พื่ึ�งพื่ิงคู่ค้าเพื่่ยงรายเด่ยวโดยการสรรห้าและปีระเมินคู่ค้ารายให้ม่ (New Supplier Evaluation) โดยม่การพิื่จารณ์าคัดเล่อกตัาม 
ห้ลักเกณ์ฑ์์ด้านสิ�งแวดล้อม สังคมและการกำากับดูแลกิจการด้วย 
สรรห้าสินค้าและบริการให้ม่ๆ ท่ี่�ม่ในตัลาดทัี่�งภายในปีระเที่ศและต่ัางปีระเที่ศ (Productivity Action Plan) เพ่ื่�อให้้เกิดการจัดซ่ึ่�อจัดจ้างท่ี่�
สร้างความพื่ึงพื่อใจตั่อผู่้ใชิ้งานและลดค่าใชิ้จ่ายในการสั�งซึ่่�อของบริษััที่ฯ
คู่ค้ารายสำาคัญ่ของบริษััที่ฯ ได้ลงนามรับที่ราบจรรยาบรรณ์คู่ค้าธุรกิจ (EA Supplier’s Code of Conduct) และการต่ัอต้ัานคอร์รัปีชัิ�น 
(Anti-Corruption)  
พื่นักงานจัดซ่ึ่�อปีฏิิบัติังานให้้เป็ีนไปีตัามจรรยาบรรณ์ในการดำาเนินธุรกิจ (Ethic of directors, executives and employees)

1.)

2.)

3.)
4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

ร้อยละข้องคู�ค้าประเภท Tier 1 ที�ถูกประเมินความเสี�ยงด้์าน ESG

ร้อยละข้้องคู�ค้าประเภท Critical และที�มีความเสี�ยง
ด้์านความยั�งยืนสูง ที�ถูกติีด์ตีามผู้ลการด์ำาเนินงานด้์าน ESG

ร้อยละข้องคู�ค้าที�มีความเสี�ยงสูงด้์านความยั�งยืน ถูกระบุว�ามีประเด็์น
ที�ต้ีองปรับปรุงและแผู้นการปฏิิบัติีการแก้ไข้ปัญหุา

KPI1

KPI2 

KPI3

ต่วช่ื่�ว่ดู เป้าหมาย

ปีระเมินคู่ค้าคิดเป็ีน ร้อยละ 100 ภายในปีี 2563

ติัดตัามคู่ค้าคิดเป็ีน ร้อยละ 100  ของจำานวนคู่ค้า
ปีระเภที่ Critical และท่ี่�ม่ความเส่�ยงด้านความยั�งย่นสูง 
ภายในปีี 2564

จำานวนคู่ค้าท่ี่�ม่การดำาเนินงานตัามแผ่นการปีฏิิบัติัการ
แก้ไขปัีญ่ห้า คิดเป็ีน ร้อยละ 50 ของคู่ค้าท่ี่�ม่ 
ถูกระบุว่าม่ปีระเด็นท่ี่�ต้ัองปีรับปีรุงภายในปีี 2565



การดูำาเนินการดู้านภาษ่

แนวที่างการบริหารจ่ดูการ

นโยบายและแนวปฏิิบ่ติ

ผลการดูำาเนินงาน/ต่วช่ื่�ว่ดูความสำาเร็จ

บริษััที่ฯ ตัระห้นักด่ว่า “ภาษ่ั” ม่ความสำาคัญ่ต่ัอการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น โดยไม่เพ่ื่ยงส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถที่างการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
ห้ากยังม่ส่วนในการสร้างเสริมผ่ลด่ต่ัอเศรษัฐกิจและสังคม รวมถึงการพัื่ฒนาปีระเที่ศโดยภาพื่รวมด้วย กลุ่มบริษััที่ฯ จึงได้กำาห้นดนโยบายด้านภาษ่ัอากร 
เพ่ื่�อใช้ิในการดำาเนินงานด้วยความโปีร่งใส ม่การปีระเมินความเส่�ยงท่ี่�อาจจะเกิดขึ�น เพ่ื่�อปีกป้ีองช่ิ�อเส่ยงและภาพื่ลักษัณ์์ของกลุ่มบริษััที่ฯ รวมถึงการ
สร้างมูลค่าเพื่ิ�มอย่างสูงสุดให้้แก่กลุ่มบริษััที่และผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทีุ่กภาคส่วน โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห้็นชิอบจากผู่้บริห้ารระดับสูงของ 
กลุ่มบริษััที่ฯ ซึึ่�งยึดห้ลักความถูกต้ัอง โปีร่งใส และตัรวจสอบได้

วางแผ่นและแนวที่างการปีฏิิบัติัที่างด้านภาษ่ั

การปีระสานงานด้านภาษ่ักับห้น่วยงานราชิการ

ท่ี่�ปีรึกษัาภาษ่ัอากร

บริห้ารการจัดการด้านภาษ่ัโดยปีฏิิบัติัตัามกฎิห้มาย ส่งเสริมภาพื่ลักษัณ์์ท่ี่�ด่ของกลุ่มบริษััที่ฯ รักษัาช่ิ�อเส่ยงและความสัมพัื่นธ์ท่ี่�ด่ ขององค์กร
ต่ัอห้น่วยงานภาษ่ัของรัฐท่ี่�เก่�ยวข้อง รวมทัี่�งระมัดระวังการปีฏิิบัติัเพ่ื่�อผ่ลปีระโยชิน์สูงสุดที่างด้านภาษ่ัแก่กลุ่มบริษััที่ฯ และผู้่ม่ส่วนได้เส่ยโดย
ชิอบธรรม
นำาส่งภาษ่ัอากรภายในระยะเวลาท่ี่�กฎิห้มายกำาห้นดและต้ัองบริห้ารจัดการการจ่ายเงินห้ร่อขอค่นภาษ่ัอากรให้้เกิดสภาพื่คล่องสูงสุด 
แก่กลุ่มบริษััที่ฯ
ศึกษัาและพื่ิจารณ์าผ่ลกระที่บที่างภาษั่อย่างสมำ�าเสมอ รวมที่ั�งพื่ิจารณ์าสิที่ธิปีระโยชิน์ที่างภาษั่ห้ร่อมาตัรการยกเว้นภาษั่ที่่�เก่ �ยวข้อง 
เม่�อม่กฎิห้มายห้ร่อนโยบายที่างภาษ่ัอากรให้ม่ๆ ปีระกาศออกมา รวมถึงกรณ่์ท่ี่�บริษััที่ฯ ม่การที่ำาธุรกรรมให้ม่ๆ ด้านการลงทุี่นและที่างธุรกิจ 
เพ่ื่�อให้้เกิดปีระโยชิน์สูงสุดต่ัอกลุ่มบริษััที่ฯ

กำาไรสุที่ธิก่อนหั้กภาษ่ั (ล้านบาที่)

ค่าใช้ิจ่ายภาษ่ั/1 (ล้านบาที่)

อัตัราภาษ่ันิติับุคคล (ร้อยละ)

ห้มายเห้ตุั:    1/ ปีระกอบด้วย Corporate Income Tax, Withholding Tax 
       2/ ตััดรายการระห้ว่างกัน

อัตัราภาษ่ัท่ี่�จ่ายจริง (Effective Tax Rate) ของกลุ่มบริษััที่เท่ี่ากับ ร้อยละ 0.65 ตัำ�ากว่าอัตัราภาษ่ัเงินได้นิติับุคคลตัาม
กฎิห้มาย เน่�องจากบริษััที่ได้รับสิที่ธิปีระโยชิน์ที่างภาษ่ัจากคณ์ะกรรมการส่งเสริมการลงทุี่น (Board of Investment, BOI)

กลุ่มบริษััที่ฯ ตั้องจัดให้้ม่ผู่้รับผ่ิดชิอบด้านภาษั่และปีระสานงานกับห้น่วยงานที่างด้านภาษั่ของภาครัฐ ซึ่ึ�งตั้องดำาเนินการโดยผู่้ม่ความรู้ 
ความสามารถด้านภาษ่ัเท่ี่านั�น

กลุ่มบริษััที่ฯ ต้ัองพิื่จารณ์าจัดจ้างท่ี่�ปีรึกษัาภาษ่ัอากรท่ี่�ม่ความเช่ิ�ยวชิาญ่ เม่�อจำาเป็ีนเป็ีนครั�งคราว ห้ร่อเม่�อเกิดปัีญ่ห้าท่ี่�ต้ัองการรับคำาปีรึกษัา 
เพ่ื่�อให้้เกิดความโปีร่งใสและถูกต้ัองตัามกฎิห้มาย ห้ร่อเม่�อม่ธุรกรรมให้ม่เกิดขึ�น ซึึ่�งม่ผ่ลกระที่บท่ี่�สำาคัญ่กับกลุ่มบริษััที่ฯ ในอนาคตั

1.

2.

3.

•

•

•

•

•

•

•

•

2561ข้อมูล 2562 2563

บริษััที่ พื่ลังงานบริสุที่ธิ� จำากัด (มห้าชิน)/2 (งบการเงินรวม)

5,091

(29)

20

6,016

(11)

20

5,029

(18)

20

46



47

การสน่บสนุนการดูำาเนินงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิื่กขององค์กรต่างๆ

การสน่บสนุนการดูำาเนินงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิื่กขององค์กรต่างๆ

บริษััที่ฯ ได้ให้้การสนับสนุนและเข้าร่วมการเป็ีนสมาชิิกขององค์กรต่ัางๆ โดยม่รายละเอ่ยด ดังน่�
การสนับสนุน  / การเข้าร่วมเป็ีนสมาชิิกแยกตัามรายองค์กร

Independent Commodity Intelligence Services (ICIS)

สภาอุตัสาห้กรรมแห่้งปีระเที่ศไที่ย

สมาคมกังหั้นลมแห่้งปีระเที่ศไที่ย

สมาคมบริษััที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย

สมาคมผู้่ผ่ลิตัไบโอด่เซึ่ลไที่ย

สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ัไที่ย

รวม

เพ่ื่�อสนับสนุนการใช้ิ
พื่ลังงานห้มุนเว่ยน
และยานยนต์ัไฟฟ้า
ในปีระเที่ศไที่ย

สมาคม / องค์กร

ประเด็ูน

ประเภที่องค์กร

ประเด็ูน
ว่ตถุประสงค์การสน่บสนุน

งบประมาณการสน่บสนุน /
ค่าสมาชิื่ก ปี 2563 (บาที่)

สมาคม/
องค์กร

รายละเอ่ยดู งบประมาณสน่บสนุน 
ปี 2563 (บาที่)

247,483

25,000

20,000

25,000

  8,000

10,000

335,483

Independent
Commodity
Intelligence

Services (ICIS)

สภาอุตีสาหุกรรม
แหุ�งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.)

สมาคมกังหัุนลม
แหุ�งประเทศไทย 

(TWEA)

247,483

25,000

20,000

ICIS เป็ีนสมาคมการค้าท่ี่�ช่ิวยเช่ิ�อมต่ัอ 
ข้อมูล, ลูกค้าและตัลาดสินค้าโภคภัณ์ฑ์์
ทัี่�วโลกและให้้ข้อมูลราคาแบบเร่ยลไที่ม์
การวิเคราะห์้ตัลาดและการวิเคราะห์้
ผ่ ล ก ร ะ ที่ บ ด้ า น น โ ย บ า ย แ ล ะ 
กฎิระเบ่ยบในตัลาดพื่ลังงานโลก

ส.อ.ที่. เปี็นสมาคมการค้าที่่�รวบรวม
ผู้่นำาอุตัสาห้กรรมในปีระเที่ศไที่ยเพ่ื่�อ
ส่งเสริมการพัื่ฒนาเศรษัฐกิจ และเป็ีน
ตััวแที่น บริษััที่ไที่ยทัี่�งในปีระเที่ศและ
ระดับชิาตัิ ร่วมม่อกับรัฐบาลในการ
กำาห้นดและแก้ไขนโยบายระดับชิาติั
และช่ิวยพัื่ฒนาสถานปีระกอบการ
อุตัสาห้กรรมรวมถึงธุรกิจพื่ลังงาน
ที่ดแที่นและยานยนต์ัไฟฟ้าและธุรกิจ
ท่ี่�เก่�ยวข้อง

TWEA เปี ็นสมาคมการค ้าที่ ่ � ไม ่
แสวงห้าผ่ลกำาไรท่ี่�สนับสนุนภาค
พื่ลังงานลมในปีระเที่ศไที่ยและให้้คำา
แนะนำาแก่รัฐบาลแห่้งชิาติัและองค์กร
ระห้ว่างปีระเที่ศเก่�ยวกับนโยบายและ
กฎิระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวข้องกับพื่ลังงาน
ลม TWEA ยังเช่ิ�อมโยงผู้่ให้้บริการ
พื่ลังงานลมในปีระเที่ศกับนักลงทุี่น
ต่ัางชิาติัและที่ำาห้น้าท่ี่�เป็ีนแพื่ลตัฟอร์ม
การส่�อสารสำาห้รับผู้่เล่นห้ลักเพ่ื่�อห้าร่อ
เก่�ยวกับข้อกังวลและความต้ัองการ

สมาคมการค้า

สมาคมการค้า

สมาคมการค้า

องค์กรไม่แสวงห้า
กำาไร/มูลนิธิ

ในฐานะสมาชิิกของสมาคมท่ี่�ส่งเสริม
ก า ร ใ ช้ิ พื่ ลั ง ง า น ห้ มุ น เ ว่ ย น ใ น
ปีระเที่ศไที่ยและขยายโอกาสที่าง
ธุรกิจในภูมิภาคน่� บริษััที่ ได้ม่ส่วนช่ิวย
ในการแบ่งปัีนและรับแนวที่างปีฏิิบัติัท่ี่�
ด่ท่ี่�สุด, ข้อมูลเชิิงลึกของอุตัสาห้กรรม, 
การปีรับปีรุงกฎิระเบ่ยบ และแนวโน้ม
ในอนาคตั ผ่่านการเป็ีนสมาชิิกของ
บริษััที่ และได้สนับสนุนในกิจกรรม
ของสมาคมธุรกิจดังกล่าวเพ่ื่�อให้้ม่การ
สนับสนุนจากรัฐบาลและกฎิห้มายท่ี่�
ปีรับปีรุงให้ม่เพ่ื่�อสนับสนุนในการใช้ิ
พื่ ลั ง ง า น ห้ มุ น เ ว่ ย น ใ น ว ง ก ว้ า ง 
การส ร้าง โครงส ร้าง พ่ื่�นฐานด้าน
พื่ลังงานห้มุนเว่ยน และโครงสร้างพ่ื่�น
ฐานด้านระบบสายส่งและจำาห้น่าย
ไฟฟ้าเพ่ื่�อเตัร่ยมความพื่ร้อมสำาห้รับ
การใช้ิพื่ลังงานไฟฟ้าท่ี่� เพิื่�มมากขึ�น 
(เช่ิน EV ทุี่กปีระเภที่) ในอนาคตั 
อันใกล้น่�



ปีรับปีรุงระบบตัรวจสอบ และปี้องกันบุกรุก โจมตั่จากภายนอก
ปีรับปีรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้้ม่ความเปี็นปีัจจุบันและสอดคล้องกับมาตัรฐานสากล โดยจะปีระกาศใชิ้ในปีี 2564

•
•

ความม่�นคงปลอดูภ่ยของระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เป้าหมาย ปี 2563

ข้อมูลสารสนเที่ศขององค์กร จัดเป็ีนสินที่รัพื่ย์ที่างธุรกิจท่ี่�ต้ัองได้รับการดูแลรักษัาอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพื่ การกำาห้นดกระบวนการเข้าถึง การใช้ิงาน 
และการป้ีองกันกำาห้นดมาตัรฐานความปีลอดภัยต่ัอข้อมูล และระบบสารสนเที่ศภายในขององค์กรจึงม่ความสำาคัญ่อย่างยิ�ง เพ่ื่�อที่ำาให้้องค์กร
ปีราศจากความเส่�ยง และป้ีองกันความเส่ยห้ายท่ี่�จะม่ผ่ลต่ัอความปีลอดภัยของข้อมูล รวมถึงระบบสารสนเที่ศขององค์กร โดยกลุ่มธุรกิจพื่ลังงาน
บริสุที่ธิ�คำานึงห้ลักพ่ื่�นฐานความปีลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเที่ศ ห้ร่อ CIA Triad ได้แก่

กลุ่บริษััที่พื่ลังงานบริสุที่ธิ�ให้้ความสำาคัญ่ในการปีกปี้องข้อมูลสารสนเที่ศขององค์กร และความเปี็นส่วนตััวของพื่นักงาน คู่ค้าธุรกิจ ผู่้ถ่อหุ้้น 
และผู้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยทุี่กฝ่่าย จึงได้ม่การกำาห้นดนโยบายและแนวที่างในการใช้ิข้อมูลสารสนเที่ศภายใน และข้อมูลส่วนบุคคลต่ัาง ๆ เพ่ื่�อป้ีองกัน
ไม่ให้้ม่การนำาข้อมูลดังกล่าวไปีใช้ิในที่างท่ี่�มิชิอบ

Confidentiality 

CAI
T r i a d

 Integrity

 Availability

การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเพ่ื่�อรักษัา
ความลับ ไม่ให้้คนที่่�ไม่ม่สิที่ธิ�สามารถ
เข้าถึงข้อมูล ห้ร่อระบบนั�น ๆ ได้ 

ความน่าเช่ิ�อถ่อของระบบ
และความสมบูรณ์์ถูกต้ัองของข้อมูล 

ความพื่ร้อมในการใช้ิงานของระบบ และข้อมูล
ซึึ่�งสามารถที่ำางาน ห้ร่อเข้าถึงได้ตัลอดเวลาตัามสิที่ธิ�ท่ี่�ถูกต้ัอง
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การบริหารจ่ดูการนว่ตกรรม

นวัตักรรมเร่อไฟฟ้า MINE Smart Ferry ได้รับการออกแบบและสร้างโดยท่ี่มงานของบริษััที่ซึึ่�ง
เป็ีนคนไที่ย โดยใช้ิพื่ลังงานจากแบตัเตัอร่�ลิเท่ี่ยมไอออนขนาด 800 kWh ท่ี่�ผ่ลิตัได้ภายใน 
กลุ่มของบริษััที่ฯ ม่ความปีลอดภัยสูงตัามมาตัรฐานข้อบังคับยานยนต์ัไฟฟ้าระดับสากล รูปีที่รง
เร่อเป็ีนแบบคาตัามารันห้ร่อเร่อชินิดสองท้ี่องที่ำาให้้เร่อแล่นนำ�าได้นิ�ง สำาห้รับโครงสร้างตััวเร่อใช้ิ
วัสดุอลูมิเน่ยมอัลลอยด์ รองรับผู้่โดยสารได้ถึง 250 คน ทัี่�งน่�เร่อพื่ลังงานไฟฟ้าลำาแรกของ
ปีระเที่ศไที่ยได้เปิีดที่ดลองให้้บริการฟร่ เม่�อวันท่ี่� 23 ธันวาคม 2563 อ่กทัี่�งใช้ิเที่คโนโลย่การ 
อัดปีระจุไฟฟ้าแบบ DC Ultra Fast Charging ซึึ่�งสามารถชิาร์จแบตัเตัอร่�เต็ัมความจุได้อย่าง
รวดเร็ว ภายในเวลา 20 นาท่ี่และสามารถขับเคล่�อนด้วยระยะที่างไม่ตัำ�ากว่า 80 กิโลเมตัรต่ัอ
การชิาร์จห้นึ�งรอบ ซึึ่�งเซึ่ลล์แบตัเตัอร่�ออกแบบและผ่ลิตัมาให้้สามารถรองรับการชิาร์จปีระจุ
แบบเร็วในระดับ 4C-Rate ที่ำาให้้สามารถลดเวลาการชิาร์จไฟได้อย่างมากจากหั้วชิาร์จ 26 หั้ว 
โดยสถาน่ชิาร์จที่ั�งห้มดได้ถูกออกแบบให้้ปีลอดภัยและเห้มาะสมกับการใชิ้งาน นอกจากน่� 
บนดาดฟ้าเร่อยังติัดแผ่งโซึ่ล่าร์เซึ่ลล์เพ่ื่�อผ่ลิตัพื่ลังงานไฟฟ้าในเวลากลางวัน และห้้องโดยสารติัด
ตัั�งระบบปีรับอากาศ เพ่ื่�อเพิื่�มความสะดวกสบายแก่ผู้่โดยสาร และยังติัดตัั�งเคร่�องกำาจัดเช่ิ�อโรค 
ด้วยรังส่ยูว่เพ่ื่�อลดความเส่�ยงจากโรคโควิด-19 ซึึ่�งการใช้ิเร่อไฟฟ้าพื่ลังงานแบตัเตัอร่�ลิเท่ี่ยมไอออน 
1 ลำา จะช่ิวยลดการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกได้ถึง 473 ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า/ปีี/ลำา 
ซึ่ ึ �งเปี ็นปีริมาณ์สูงกว ่าที่่ �ตั ้นไม้ในสวนเซึ่็นที่รัลพื่าร์ค นิวยอร์ก ซึ่ ิตั ่ �  สามารถดูดซึ่ับ
คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ได้ต่ัอปีี และปีระห้ยัดการใช้ินำ�ามันจากฟอสซิึ่ลได้มากกว่า 175,200 ลิตัรต่ัอ
ปีี โดยนวัตักรรมเร่อไฟฟ้าได้รับรางวัลนวัตักรรมแห่้งชิาติั ปีี 2563 และได้รับเล่อกให้้เป็ีนผู้่เข้า
รอบสุดท้ี่ายในรางวัลระดับโลก S&P Global Platts Global Energy Awards 2020

Amita Technology Inc. ไต้ัห้วัน ซึึ่�งเป็ีนบริษััที่ในกลุ่มพื่ลังงานบริสุที่ธิ� ร่วมกับ สถาบันวิจัยเที่คโนโลย่ที่าง
อุตัสาห้กรรมของไต้ัห้วัน (ITRI) ได้รับรางวัลด้านการวิจัยและพัื่ฒนาเที่คโนโลยร่ะดับโลก R&D100 ปีี 2563 จากผ่ล
งานวิจัยและพัื่ฒนาแบตัเตัอร่� Solid-State ในช่ิ�อ NAEPE (Networked-Amide Epoxy Polymer Electrolyte) 
ซึึ่�งเป็ีนวัสดุอิเล็กโที่รไลต์ั ท่ี่�พัื่ฒนาแบตัเตัอร่�ให้้ม่ข้อด่ห้ลายปีระการ รวมถึงม่ความปีลอดภัยสูง ม่ต้ันทุี่นตัำ�า และม่อายุ
การใช้ิงานแบตัเตัอร่�นานขึ�น และสามารถนำาเข้าสู่กระบวนการผ่ลิตัแบตัเตัอร่�ท่ี่�ม่อยู่ได้อย่างง่ายดาย
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ในปีีที่่�ผ่่านมาได้ม่การใชิ้นวัตักรรมการผ่ลิตัที่่�เปี็นมิตัรตั่อสิ�งแวดล้อม โดยบริษััที่ อ่เอ โซึ่ล่า นครสวรรค์ จำากัด พื่ัฒนาวิธ่การที่ำาความสะอาด 
แผ่งโซึ่ล่าเซึ่ลล์ โดยท่ี่�ไม่ต้ัองใช้ินำ�าและพื่ลังงานจากภายนอกด้วยการติัดตัั�งหุ่้นยนต์ัที่ำาความสะอาดแผ่งท่ี่�ใช้ิพื่ลังงานจากแสงอาทิี่ตัย์จำานวนทัี่�งห้มด 
317 ตััว ครอบคลุมพ่ื่�นท่ี่�แผ่งทัี่�งห้มด 95% ที่ำาให้้สามารถลดการใช้ินำ�าได้จำานวน 20,000 ลิตัร/วัน ตัลอดช่ิวง 6 เด่อน ท่ี่�ต้ัองที่ำาการล้างแผ่ง ห้ร่อคิด
เป็ีนปีริมาณ์ลดการใช้ินำ�าต่ัอปีีท่ี่� 3,600,000 ลิตัร/ปีี และเม่�อฝุ่่นบนแผ่งลดลง ที่ำาให้้ม่ปีระสิที่ธิภาพื่การผ่ลิตัไฟฟ้าต่ัอปีีเพิื่�มขึ�น

นว่ตกรรมเร่อไฟฟ้า

นว่ตกรรมดู้านแบตเตอร่�ลิเท่ี่ยมไอออน

นว่ตกรรมหุ่นยนต์ที่ำาความสะอาดูแผงโซล่าเซลล์

นว่ตกรรมการลดูการใช้ื่พล่งงาน
บริษััที่ฯ ยังได้ส่งเสริมการลดการใช้ิพื่ลังงานในโรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสงอาทิี่ตัย์ โดยปีรับ
วงจรไฟฟ้าเพ่ื่�อลดการใช้ิพื่ลังงาน Inverter ในช่ิวงเวลากลางค่น ห้ร่อในช่ิวงท่ี่�ไม่ได้
ที่ำาการผ่ลิตัห้ลังแสงอาทิี่ตัย์ห้มด เพ่ื่�อลดการสิ�นเปีล่องพื่ลังงานไฟฟ้า ขณ์ะ Inverter 
อยูใ่นโห้มด Stand by ห้ลังห้ยุดการผ่ลิตั ซึึ่�งผ่ลการดำาเนินการปีรับวงจรไฟฟ้าเพ่ื่�อลด
การใช้ิพื่ลังงานของ Inverter ในช่ิวงกลางค่น สามารถลดการใช้ิไฟฟ้าไปีได้ปีระมาณ์ 
9,000 kWh/เด่อน ห้ร่อ ปีระมาณ์ 36,000 บาที่/เด่อน นอกจากน่� ยังได้นำาแผ่งโซึ่ล่าเซึ่ลล์
เดิมท่ี่�เปีล่�ยนออก มาติัดตัั�งเป็ีน Solar Rooftop ขนาดติัดตัั�ง 87.75 kW โดยแบ่งติัด
บนห้ลังคาท่ี่�จอดรถ และอาคารศูนย์การเร่ยนรู้ เพ่ื่�อใช้ิงานแผ่งเก่าให้้เป็ีนปีระโยชิน์ 
และลดการใช้ิไฟฟ้าในบริเวณ์อาคารสำานักงานและบ้านพัื่กได้ ซึึ่�งผ่ลการดำาเนินงาน
ด้านการลดการใช้ิพื่ลังงาน (ในบริเวณ์ท่ี่�ติัดตัั�ง Solar Rooftop บนห้ลังคาท่ี่�จอดรถ 
และห้ลังคาอาคารศูนย์การเร่ยนรู้ เพื่่�อลดการใชิ้ไฟฟ้าจากภายนอก) สามารถลด 
ค่าไฟฟ้าไปีได้เฉล่�ย 8,000 kWh/เด่อน ห้ร่อ 32,000 บาที่/เด่อน
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นโยบายคุณภาพ สิ�งแวดูล้อม อาช่ื่วอนาม่ยและความปลอดูภ่ย
บริษััที่ พื่ลังงานบริสุที่ธิ� จำากัด (มห้าชิน) มุ่งมั�นในการพื่ัฒนามาตัรฐานในการบริห้ารจัดการ และการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปีกับการบริห้าร
จัดการด้านสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งย่น โดยให้้ความสำาคัญ่ตั่อความปีลอดภัย สุขอนามัยและสิ�งแวดล้อมในการที่ำางาน และม่ความรับผ่ิดชิอบ
ตั่อสังคม ซึ่ึ�งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงการปีฏิิบัตัิงานและพื่นักงานของบริษััที่  และบริษััที่ยังให้้ความสำาคัญ่ตั่อการจัดการที่รัพื่ยากร 
ซึ่ึ�งครอบคลุมกิจกรรมที่างธุรกิจ ผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ และบริการที่ั�งห้มดอันเปี็นส่วนห้นึ�งของธุรกิจ ที่่�ม่ความสำาคัญ่ ตัลอดจนการขนส่งและจำาห้น่าย
สินค้าและบริการ การจัดการของเส่ย นอกจากน่� จะรวมการตัรวจสอบด้านสิ�งแวดล้อม ในการวิเคราะห้์การควบรวมและการซึ่่�อกิจการ
เพื่่�อปีระเมินระดับความเส่�ยงด้านสิ�งแวดล้อมและแนวที่างการจัดการที่่�เห้มาะสม และความมุ่งมั�นน่�ถ่อเปี็นห้น้าที่่�ความรับผ่ิดชิอบโดยตัรง
ของผู่้บริห้าร พื่นักงานทีุ่กคน และจะถูกถ่ายที่อดไปียัง คู่ค้า ตัลอดจนผู่้รับเห้มา ผู่้ม่ส่วนได้เส่ยที่่�เก่ �ยวข้อง ที่่�ที่ำางานในนามของบริษััที่ ใน
อันที่่�จะ

มุ่งมั�นเพื่่�อความเปี็นผู่้นำาในธุรกิจพื่ลังงานที่างเล่อก โดยใชิ้เที่คโนโลย่ที่่�ที่ันสมัย เปี็นมิตัรตั่อสิ�งแวดล้อม เพื่่�อปีระโยชิน์ตั่อผู่้ม่ส่วนได้
ส่วนเส่ยอย่างเปี็นธรรม 
ปีฎิิบัตัิตัามกฎิห้มาย ด้านคุณ์ภาพื่ ความปีลอดภัย อาชิ่วอนามัย และสิ �งแวดล้อม รวมถึงข้อกำาห้นดตั่าง ๆ ที่่ �ม่ส่วนเก่ �ยวข้องกับ 
การดำาเนินธุรกิจและผู่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยอย่างเคร่งครัด
สร้างความพื่ึ�งพื่อใจให้้กับลูกค้าในการผ่ลิตัสินค้าที่่�ม่คุณ์ภาพื่ ปีลอดภัย และการส่งมอบสินค้าที่่�ตัรงเวลา 
มุ่งมั�นในการปีกปี้องสิ�งแวดล้อม และปี้องกันมลพื่ิษั อันเกิดจากกิจกรรมตั่างๆ ภายในองค์กรที่่�ม่ผ่ลกระที่บตั่อสิ�งแวดล้อมและ
ชิุมชิน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมอาสาที่่�เก่�ยวข้องกับการพื่ัฒนาชิุมชินและสังคมอย่างตั่อเน่�อง
มุ่งมั�นในการปี้องกันอันตัราย และกำาจัดอันตัรายเพื่่�อลดความเส่�ยง รวมถึง การจัดการสภาพื่แวดล้อมในการที่ำางานตั่างๆ ที่่�ปีลอดภัย 
ถูกสุขอนามัยเพื่่�อปี้องกันความเจ็บปี่วยจากการที่ำางานที่่�จะเกิดกับลูกจ้างและผู่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย 
ปีรับปีรุงกระบวนการที่ำางานและระบบการจัดการของบริษััที่ฯ อย่างตั่อเน่�อง  

1.

2.

3.
4.

5.

6.

การจ่ดูการคุณภาพสิ�งแวดูล้อมดู้านอากาศและการปล่อยก๊าซเร่อนกระจก
บริษััที่ฯ ตัระห้นักถึงความสำาคัญ่ของการม่ส่วนร่วมในการดูแลรักษัาสังคมและสิ�งแวดล้อมให้้ม่คุณ์ภาพื่ที่่�ด่และม่การดำาเนินกิจกรรมตั่าง ๆ  
เพ่ื่�อส่งเสริมและสนับสนุนให้้ม่การพัื่ฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อมท่ี่�ยั�งย่นต่ัอไปี 

แนวที่างการบริหารจ่ดูการ

ผลการดูำาเนินงาน/ต่วช่ื่�ว่ดูความสำาเร็จ

บริษััที่ฯ จัดที่ำานโยบายด้านสังคมและสิ�งแวดล้อมระบุไว้ในคู่ม่อบริษััที่ โดยม่สาระสำาคัญ่ดังน่�

บริษััที่ได้ดำาเนินการให้้สอดคล้องกับข้อกำาห้นดกฎิห้มายด้านสิ�งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยในปีี 2563 ไม่ม่กรณ์่ละเมิดด้านสิ�งแวดล้อม 
ที่่�ที่ำาให้้เกิดค่าปีรับที่่�ม่นัยสำาคัญ่ (ค่าปีรับจากการปีฏิิบัตัิไม่สอดคล้องกับข้อกำาห้นดด้านสิ�งแวดล้อม ตัั�งแตั่ 10,000 เห้ร่ยญ่ดอลลาร์สห้รัฐ
ขึ�นไปี)

•
•
•
•

ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงผ่ลกระที่บตั่อสังคมและสิ�งแวดล้อม
มุ่งมั�นในการดำาเนินการเพื่่�อลดและปี้องกันการเกิดมลพื่ิษั 
ปีฏิิบัตัิตัามกฎิห้มาย ข้อกำาห้นด และระเบ่ยบวิธ่ปีฏิิบัตัิที่่�เก่ �ยวข้องอย่างเคร่งครัด
พื่ัฒนาและปีรับปีรุงมาตัรฐานการปีฏิิบัตัิงานให้้สอดคล้องกับข้อกำาห้นดด้านสิ�งแวดล้อมอย่างตั่อเน่�อง
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มิติสิ�งแวดูล้อม



ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกของกลุ่มบริษ่ที่
2561 2562 2563

ปีริมาณ์การปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกที่างตัรงและที่างอ้อมรวมทัี่�งกลุ่มบริษััที่ 
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า) (Scope 1, 2)

รายได้รวม (ล้านบาที่)

สัดส่วนการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกโดยรวมของกลุ่มบริษััที่
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่าต่ัอรายได้ 1 ล้านบาที่) 

ธุรกิจไบโอดู่เซล

ปีริมาณ์การปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกที่างตัรงและที่างอ้อมจากกิจกรรมการผ่ลิตั
นำ�ามันไบโอด่เซึ่ล (ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า)

ปีริมาณ์การผ่ลิตัและจำาห้น่ายนำ�ามันไบโอด่เซึ่ล (ล้านลิตัร)

สัดส่วนการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกของห้น่วยธุรกิจไบโอด่เซึ่ล
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่าต่ัอปีริมาณ์ผ่ลิตัและจำาห้น่าย
นำ�ามันไบโอด่เซึ่ล 1 ล้านลิตัร)

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ปีริมาณ์การปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกที่างตัรงและที่างอ้อมจากกิจกรรม
การผ่ลิตัไฟฟ้า (ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า)

ปีริมาณ์การผ่ลิตัไฟฟ้า (เมกะวัตัต์ั-ชัิ�วโมง)

สัดส่วนการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกของห้น่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่าต่ัอเมกะวัตัต์ั-ชัิ�วโมง) 

ปีริมาณ์การปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกที่างตัรง (Scope 1) 

ปีริมาณ์การปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกที่างอ้อม (Scope 2) 

49,552

12,490

3.97

46,351*

158

293.36

3,056

891,070

0.0034

39,092*

10,460

55,083

14,955

3.69

50,846

193

263.45

3,830

1,389,030

0.0028

44,201

10,882

58,270

17,199

3.39

53,292

188

283.47

4,886

1,354,060

0.0033

45,305

12,965

* ม่การปีรับค่า Emission Factor ในการคำานวน GHG 

การตรวจว่ดูคุณภาพอากาศโดูยรอบโรงไฟฟ้า  Power Plants’ Total suspended particles (TSP)
โรงไฟฟ้าพล่งงานแสงอาทิี่ตย์

โรงไฟฟ้าพล่งงานลม

EA Solar Lampang (ESL)

EA Solar Phitsanulok (ESP)

EA Solar Nakhonsawan (ESN)

EA Solar Lopburi (ESLO)

Standard by Law < 0.33 mg/m3

Result
0.36
0.32
0.30
0.28
0.24
0.20
0.16
0.12
0.08
0.04

0

EA Wind Hadkunghan (EWHK)

EA Wind Hanuman (HNM)

Standard by Law < 0.33 mg/m3

Result
0.36
0.32
0.30
0.28
0.24
0.20
0.16
0.12
0.08
0.04

0

2018 2019 2020

2020
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การดูำาเนินงานดู้านการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ส่งเสริมการสร้างส่งคมคาร์บอนตำ�า

จากสถานการณ์์เปีล่�ยนแปีลงสภาพื่ภูมิอากาศได้ที่ว่ความรุนแรงและส่งผ่ลกระที่บในห้ลายที่ว่ปีของโลก ซึ่ึ�งส่วนห้นึ�งเปี็นผ่ลมาจากการ
ปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกจากกิจกรรมตั่างๆของมนุษัย์ นานาปีระเที่ศจึงห้ันมาให้้ความสนใจและตัระห้นักถึงภัยพื่ิบัตัิที่่�เกิดขึ�น ซึ่ึ�งการลด
ความรุนแรงของการเปีล่�ยนแปีลงสภาพื่ภูมิอากาศสามารถที่ำาได้โดยการร่วมม่อกันลดการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก บริษััที่จึงม่การดำาเนิน
การในกระบวนการธุรกิจเพื่่�อลดการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก ดังน่�

บริษััที่ฯ ส่งเสริมการสร้างสังคมคาร์บอนตัำ�าและให้้ความสำาคัญ่ในการลดก๊าซึ่เร่อนกระจก ด้วยการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซึ่เร่อนกระจก
ภาคสมัครใจตัามมาตัรฐานของปีระเที่ศไที่ย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) กับองค์การบริการ
จัดการก๊าชิเร่อนกระจก (องค์การมห้าชิน) ห้ร่อ อบก. ซึ่ึ�งเปี็นโครงการที่่� อบก. พื่ัฒนาขึ�นเพื่่�อส่งเสริมและสนับสนุนให้้ทีุ่กภาคส่วน 
ม่ส่วนร่วมในการลดก๊าซึ่เร่อนกระจกในปีระเที่ศโดยความสมัครใจ และสามารถนำาปีริมาณ์การลดการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกที่่�เกิดขึ�น 
ที่่�เร่ยกว่าคาร์บอนเครดิตั ซึ่ึ�งภายใตั้โครงการน่�เร่ยกว่า “TVERs” ไปีขายในตัลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในปีระเที่ศได้ ที่ ั �งน ่ �  อบก.ได ้
ก ำาห้นดห้ลักเกณ์ฑ์์และขั �นตัอนในการพื่ัฒนาโครงการ ระเบ่ยบวิธ ่การในการลดก๊าซึ่เร ่อนกระจก (Methodology) การขึ�น
ที่ะเบ่ยนและการรับรองปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจก โดยจะตั้องเปี็นโครงการที่่�ก่อให้้เกิดการลด/ดูดซึ่ับก๊าซึ่เร่อนกระจกที่่�เกิดขึ�นภายใน
ปีระเที่ศไที่ย เพื่่�อลดปีริมาณ์การปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกที่่�เปี็นสาเห้ตัุของภาวะโลกร้อน เพื่ิ�มแห้ล่งกักเก็บก๊าซึ่เร่อนกระจก ม่รายได้และ
เพื่ิ�มจากการขายคาร์บอนเครดิตั บริษััที่ฯ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของ อบก. โดยในปีี 2563 ที่่ �ผ่่านมา โครงการผ่ลิตัไฟฟ้า
ด ้วยพื่ล ังงานห้มุนเว ่ยนสามารถลดปีร ิมาณ์ก๊าซึ่เร ่อนกระจกไปีได ้ถ ึง 758,292 ตั ันคาร ์บอนไดออกไซึ่ด ์ เที่ ่ยบเที่ ่า (tCO2e) 
จากโครงการดังตั่อไปีน่� 

โครงการผู้ลิตีไฟฟ้าจากแสงอาทิตีย์ ที� จ.นครสวรรค์ ประเทศไทย (Solar Power Plant at Nakhonsawan, Thailand) 
ของบริษััที่ย่อย - บจก. อ่เอ โซึ่ล่า นครสวรรค์ ขนาดกำาลังการผ่ลิตั 90 เมกะวัตัตั์
โดยคณ์ะอนุกรรมการฯ อบก. เห้็นชิอบรับรองปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกที่่�ลดได้จากโครงการ ดังน่�

โครงการผู้ลิตีไฟฟ้าจากแสงอาทิตีย์ ที� จ.ลำาปาง ประเทศไทย (Solar Power Plant at Lampang, Thailand) 
ของบริษััที่ย่อย - บจก. อ่เอ โซึ่ล่า ลำาปีาง ขนาดกำาลังการผ่ลิตั 90 เมกะวัตัตั์
โดยคณ์ะอนุกรรมการฯ อบก. เห้็นชิอบรับรองปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกที่่�ลดได้จากโครงการ ดังน่�

โครงการผู้ลิตีไฟฟ้าจากแสงอาทิตีย์ ที� จ. พิษัณ์ุโลก ประเทศไทย (Solar Power Plant at Phitsanulok, Thailand)
ของบริษััที่ย่อย - บจก. อ่เอ โซึ่ล่า พื่ิษัณ์ุโลก ขนาดกำาลังการผ่ลิตั 90 เมกะวัตัตั์
โดยคณ์ะอนุกรรมการฯ อบก. เห้็นชิอบรับรองปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกที่่�ลดได้จากโครงการ ดังน่� 

1.

1.)

2.)

3.)

ธ.ค. 60 - ธ.ค. 61

ธ.ค. 60 - ธ.ค. 61

ต.ค. 60 - ธ.ค. 61

ม.ค. - ธ.ค. 62

ม.ค. - ธ.ค. 62

ม.ค. - ธ.ค. 62

ม.ค. - ธ.ค. 63

ม.ค. - ธ.ค. 63

ม.ค. - ธ.ค. 63

ปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกท่ี่�ลดได้จากการผ่ลิตัไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสงอาทิี่ตัย์ จ.นครสวรรค์ 
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า)

ปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกท่ี่�ลดได้จากการผ่ลิตัไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสงอาทิี่ตัย์ จ.ลำาปีาง
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า)

ปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกท่ี่�ลดได้จากการผ่ลิตัไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสงอาทิี่ตัย์ จ.พิื่ษัณุ์โลก 
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า)

108,540

119,009  

149,019

101,947

115,285

127,690

99,629

116,526

124,960
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โครงการผู้ลิตีไฟฟ้าจากพลังงานลม ที�จ.สงข้ลา และ จ. นครศรีธุรรมราช ประเทศไทย
(Wind Power Plant at Songkla and Nakhon Si Thammarat, Thailand)
ของบริษััที่ย่อยที่างตัรง - บจก. อ่เอ วินด์ ห้าดกังห้ัน 3 ขนาดกำาลังการผ่ลิตั 126 เมกะวัตัตั์
โดยคณ์ะอนุกรรมการฯ อบก. เห้็นชิอบรับรองปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกที่่�ลดได้จากโครงการ ดังน่�

โครงการผู้ลิตีไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการหุนุมาน 1, 5, 8, 9 และ 10 ที� จ.ชัยภูมิ
(HNM 9 ,8 ,5 ,1 and 10 Hanuman Wind Power Plant Project)
ของกลุ่มบริษััที่ ขนาดกำาลังการผ่ลิตั 260 เมกะวัตัตั์
โดยคณ์ะอนุกรรมการฯ อบก. เห้็นชิอบรับรองปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกที่่�ลดได้จากโครงการ ดังน่�

4.)

5.)

ต.ค. 60 - ธ.ค. 61 ม.ค. - ธ.ค. 62

ก.พ. - ธ.ค. 62

เม.ย. - ธ.ค. 62

พ.ค. - ธ.ค. 62

ม.ค. - ธ.ค. 63

ม.ค. - ธ.ค. 63

ม.ค. - ธ.ค. 63

ม.ค. - ธ.ค. 63

ปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกท่ี่�ลดได้จากการผ่ลิตัไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพื่ลังงานลม โครงการห้าดกังหั้น 
จ.สงขลาและนครศร่ธรรมราชิ 
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า)

ปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกท่ี่�ลดได้จากการผ่ลิตัไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพื่ลังงานลม 

•  โครงการหุนุมาน 1
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า)

•  โครงการหุนุมาน 8 
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า)

ปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกท่ี่�ลดได้จากการผ่ลิตัไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพื่ลังงานลม 

•  โครงการหุนุมาน 5
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า)

•  โครงการหุนุมาน 9 
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า)

ปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกท่ี่�ลดได้จากการผ่ลิตัไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพื่ลังงานลม 

•  โครงการหุนุมาน 10
(ตัันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า)

205,065

46,829

52,635 

75,438 

47,756

41,213 

143,270164,873

43,164 

61,382 

82,644 

43,457

43,260 
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บริษััที่ฯ ยังคงม่การขยายการดำาเนินงานไปียังธุรกิจท่ี่�ส่งเสริมการใช้ิพื่ลังงานไฟฟ้าในการขับเคล่�อนยานยนต์ั แที่นพื่ลังงานเช่ิ�อเพื่ลิงจากฟอสซิึ่ล
ในระบบขนส่งของปีระเที่ศ และเปี็นส่วนห้นึ�งในการพื่ัฒนาโครงสร้างพื่่�นฐาน พื่ร้อมจัดเตัร่ยมการรองรับนวัตักรรมยานยนตั์ไฟฟ้าห้ร่อ
อุตัสาห้กรรมยานยนตั์สมัยให้ม่ (Next-generation Automotive) ในรูปีแบบสถาน่อัดปีระจุไฟฟ้าสำาห้รับรถยนตั์ไฟฟ้า ภายใตั้
เคร่�องห้มายการค้า “EA Anywhere” รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัื่ฒนาด้านยานยนต์ัไฟฟ้า เพ่ื่�อต่ัอยอดเที่คโนโลยใ่ห้้สอดรับกับความต้ัองการ
ของผู้่ใช้ิอย่างแท้ี่จริงตัามแนวคิด “MISSION NO EMISSION พันธุกิจไร้มลพิษั” โดยมุ่งเน้นการสร้างยานยนต์ัท่ี่�ไร้มลพิื่ษัเป็ีน 
มิตัรต่ัอสิ�งแวดล ้อม ภายใตั ้ เคร ่ � องห้มายการค ้า “MINE Mobil i ty” ที่ ั � งน ่ �  ได ้ม ่การเปี ิดตั ัว เร ่อไฟฟ ้า MINE Smart Ferry 
เม่�อวันท่ี่� 22 ธันวาคม 2563 ทัี่�งน่� การใช้ิเร่อไฟฟ้าพื่ลังงานแบตัเตัอร่�ลิเท่ี่ยมไออน จะช่ิวยลดการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกได้ถึง 473 ตััน
คาร์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ี่ยบเท่ี่า ซึึ่�งเป็ีนปีริมาณ์สูงกว่าท่ี่�ต้ันไม้ในสวนเซ็ึ่นที่รัลพื่าร์ค นิวยอร์ก ซิึ่ต่ั� สามารถดูดซัึ่บคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ได้ต่ัอปีี

2.

ในการบริห้ารจัดการของเส่ยนั�น บริษััที่ฯ ได้ดำาเนินการตัามนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม โดยวางกลยุที่ธ์เปี็นกระบวนการตัั�งแตั่เริ�มตั้น กล่าวค่อ 
เริ�มตัั�งแตั่ลดการใชิ้ที่รัพื่ยากรซึ่ึ�งสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรที่่�ส่งเสริมให้้ใชิ้ที่รัพื่ยากรให้้เกิดปีระโยชิน์สูงสุด ซึ่ึ�งเม่�อใชิ้ที่รัพื่ยากรน้อยลง 
ก็จะส่งผ่ลให้้ลดปีริมาณ์การเกิดของเส่ย และลดภาระการกำาจัดของเส่ยที่่�เกิดขึ�นจากการดำาเนินธุรกิจและกิจกรรมตั่างๆ ของบริษััที่ฯ

การจ่ดูการของเส่ย

ซึ่ึ�งจะครอบคลุมการจัดการขยะและของเส่ยอันตัรายจากกระบวนการตั่างๆ ห้ร่อกิจกรรมที่่�เกิดขึ�นภายในกลุ่มบริษััที่ฯ และรวมถึงการควบคุม 
ถึงขั�นตัอนการคัดแยกปีระเภที่/ชินิดของขยะและของเส่ยอันตัราย และให้้ม่การจัดส่งขยะและของเส่ยอันตัรายไปีกำาจัดอย่างถูกต้ัอง

บริษััที่ฯ ม่แนวที่างการบริห้ารจัดการของเส่ยตัั�งแต่ัแห้ล่งกำาเนิดไปีจนถึงขั�นตัอนการกำาจัดอย่างต่ัอเน่�อง จากผ่ลการดำาเนินงานท่ี่�ผ่่านมา บริษััที่ฯ 
ม่การจัดการวัสดุเห้ล่อทิี่�งด้วยกลยุที่ธ์ 3Rs โดยการมุ่งเน้นการลดใช้ิ การใช้ิซึ่ำ�า และการนำากลับมาใช้ิให้ม่ นอกจากน่� ยังม่การที่บที่วนและปีรับปีรุง 
การจัดการของเส่ยห้ร่อวัสดุท่ี่�ไม่ใช้ิแล้ว (Waste Management Procedure) อย่างสมำ�าเสมอ พื่ร้อมทัี่�งการปีลูกจิตัสำานึกให้้แก่พื่นักงานในองค์กร 
เก่�ยวกับความเป็ีนเลิศด้านการจัดการสิ�งแวดล้อม และมุ่งมั�นปีฏิิบัติัตัามกฎิห้มายท่ี่�เก่�ยวข้อง เพ่ื่�อนำาไปีสู่การพัื่ฒนาธุรกิจอย่างยั�งย่น

บริษััที่ฯ ออกปีระกาศนโยบายคุณ์ภาพื่ สิ�งแวดล้อม การอนุรักษั์พื่ลังงาน และอาชิ่วอนามัยความปีลอดภัย เพื่่�อใชิ้เปี็นแนวที่างการปีฏิิบัตัิ
งานในการลดผ่ลกระที่บเชิิงลบตั่อชิุมชินและสิ�งแวดล้อม นอกจากน่� บริษััที่ฯ มุ่งเน้นการลดปีริมาณ์ของเส่ยที่่�แห้ล่งกำาเนิดและการนำากลับ
มาใชิ้ให้ม่ เพื่ ่ �อลดปีริมาณ์ของเส่ยที่่ � เก ิดจากการบริห้ารจัดการ โดยโครงการที่่ �บร ิษั ัที่รณ์รงค์มาอย่างตั่อเน่ �อง ค ่อ การนำานำ �าที่ ิ �ง 
ในกระบวนการผ่ลิตันำ�ามันไบโอด่เซึ่ล กลับเข้ามาใชิ้ในกระบวนการผ่ลิตัให้ม่  การนำาแผ่งโซึ่ล่าร์ ที่่�เริ �มด้อยปีระสิที่ธิภาพื่ เปีล่�ยนออก 
ไปีใชิ้ในการผ่ลิตัไฟฟ้าเพื่่�อใชิ้งานเองในพื่่�นที่่�ส่วนอ่�นๆ ของกลุ่มบริษััที่ ห้ร่อนำาไปีใชิ้ผ่ลิตัไฟฟ้าให้้แก่ชิุมชิน เปี็นตั้น นอกจากน่� บริษััที่ฯ 
ได้กำาห้นดระเบ่ยบการปีฏิิบัตัิเก่ �ยวกับการกำาจัดขยะและของเส่ย (Waste Management Procedure) ให้้ถูกตั้องและไม่ส่งผ่ลกระที่บ 
ตั่อสิ�งแวดล้อมอ่กด้วย

แนวที่างการบริหารจ่ดูการ

ผลการดูำาเนินงาน/ต่วช่ื่�ว่ดูความสำาเร็จ

2561 2562 2563

ปีริมาณ์ของเส่ย (ตััน)

ของเส่ยอันตัราย (ตััน)

ของเส่ยไม่อันตัราย (ตััน)

ปีริมาณ์นำ�าทิี่�งท่ี่�ระบายออกนอกโรงงาน (m3)

ธุุรกิจไบโอดี์เซื้ล

11,364

447

10,917

55,956

9,342

227

9,114

63,878

9,027

331

8,696

64,886



 นอกจากน่� บริษััที่ฯ และ บริษััที่ อมิตัา เที่คโนโลย่ (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัด ซึ่ึ�งเปี็นบริษััที่ย่อย ได้ที่ำาบันที่ึกความเข้าใจกับ
จุฬาลงกรณ์์มห้าวิที่ยาลัย เพื่่�อศึกษัาโครงการร่ไซึ่เคิลแบตัเตัอร่�ลิเที่่ยมไอออน ซึ่ึ�งจะร่วมกันศึกษัาวิจัย แลกเปีล่�ยนข้อมูลระห้ว่างกัน 
อ่กที่ั�งจะสนับสนุนบุคลากรผู่้ม่ความเชิ่�ยวชิาญ่และที่รัพื่ยากรในโครงการจัดที่ำาเคร่�องตั้นแบบระบบคายปีระจุไฟฟ้าและเคร่�องแยกชิิ�นส่วน
เซึ่ลล์แบตัเตัอร่�ลิเที่่ยมไอออนเม่�อสิ�นอายุการใชิ้งาน และการศึกษัากระบวนการนำาโลห้ะม่ค่าจากแบตัเตัอร่�กลับมาใชิ้งานให้ม่ สำาห้รับ
เตัร่ยมความพื่ร้อมสู่การพื่ัฒนาโรงงานนำาร่องร่ไซึ่เคิลแบตัเตัอร่�ครบวงจร

พิธุีลงนามบันทึกข้้อตีกลงความร�วมมือโครงการรีไซื้เคิลแบตีเตีอรี �ลิเทียมไอออน ซื้ึ �งจะร�วมกันศึกษัาวิจัย แลกเปลี �ยนข้้อมูลระหุว�างกัน อีกทั �งจะสนับสนุน
บุคลากรผูู้้มีความเชี�ยวชาญและทรัพยากรในโครงการจัด์ทำาเครื�องตี้นแบบระบบคายประจุไฟฟ้าและเครื�องแยกชิ�นส�วนเซื้ลล์แบตีเตีอรี�ลิเทียมไอออนเมื�อสิ�น
อายุการใช้งาน และการศึกษัากระบวนการนำาโลหุะมีค�าจากแบตีเตีอรี �กลับมาใช้งานใหุม� สำาหุรับเตีรียมความพร้อมสู �การพัฒนาโรงงานนำาร�องรีไซื้เคิล
แบตีเตีอรี�ครบวงจร

บริษััที่ฯ มุ่งมั�นรณ์รงค์การนำาที่รัพื่ยากรมาใช้ิซึ่ำ�าห้ร่อนำากลับมาใช้ิให้ม่ (Reuse & Recycle) เพ่ื่�อลดปีริมาณ์ของเส่ยท่ี่�นำาไปีกำาจัดด้วยการเผ่าห้ร่อ 
ฝ่ังกลบ รวมถึงการนำาที่รัพื่ยากรกลับมาใชิ้ให้้เกิดปีระโยชิน์สูงสุด อ่กที่ั�งบริษััที่ฯ ได้รณ์รงค์ และส่งเสริมการนำาที่รัพื่ยากรกลับมาใชิ้อย่างคุ้มค่า 
และม่ปีระสิที่ธิภาพื่สูงสุด

บริษััที่ฯ ได้รณ์รงค์และปีลูกฝั่งการใช้ิที่รัพื่ยากรอย่างคุ้มค่า ต่ัอพื่นักงานและบุคลากรของบริษััที่ฯ โดยการจัด “3Rs Campaign Communication” 
ซึ่ึ�งเปี็นการมุ่งเน้นการลดการใชิ้ การใชิ้ซึ่ำ�า และการนำากลับมาใชิ้ให้ม่ ที่ั�งน่� บริษััที่ฯ ม่กระบวนการบริห้ารจัดการ การใชิ้ที่รัพื่ยากรอย่างคุ้ม
ค่า พื่ร้อมกับการควบคุมและตัิดตัามผ่ลอย่างสมำ�าเสมอ 

บริษััที่ได้ออกปีระกาศนโยบายการบริห้ารจัดการ เพื่่�อเปี็นแนวปีฏิิบัตัิที่่�ชิัดเจน ได้แก่
   • นโยบายการบริห้ารจัดการอย่างยั�งย่น (Sustainability Policy)
   • นโยบายคุณ์ภาพื่ สิ�งแวดล้อม การอนุรักษั์พื่ลังงาน และอาชิ่วอนามัยความปีลอดภัย 
     (Quality, Environment, Energy and Occupation Health & Safety Policy)

การจ่ดูการที่ร่พยากร การใช้ื่ซำ�า และนำากล่บมาใช้ื่ใหม่

การจ่ดูการที่ร่พยากร การใช้ื่ซำ�าและนำากล่บมาใช้ื่ใหม่

กระบวนการดูำาเนินงาน

REUSE
ใช้ื่ซำ�า

REDUCE
ใช้ื่น้อย

3 Rs RECYCLE
นำากล่บมาใช้ื่ใหม่
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แม้ว่าบางโครงการของบริษััที่ฯ จะตัั�งอยูใ่นพ่ื่�นท่ี่�นำ�าตึังเคร่ยด (Water Stress Area) แต่ัไม่ม่การใช้ินำ�าในปีริมาณ์มากอย่างม่นัยสำาคัญ่ และม่แผ่นการ
บริห้ารจัดการนำ�าและผู้่ม่ส่วนได้เส่ยเป็ีนอย่างด่ และในปีี 2563 ไม่ม่เห้ตุัการณ์์ท่ี่�ส่งผ่ลกระที่บต่ัอการดำาเนินธุรกิจจากการใช้ินำ�า ท่ี่�ม่มูลค่าสูงกว่า 
10,000 เห้ร่ยญ่ดอลลาร์สห้รัฐ

จากผ่ลการดำาเนินงานปีี 2563 บริษััที่ฯ ม่ปีริมาณ์การใช้ินำ�าในกระบวนการผ่ลิตั 182,522 ลูกบาศก์เมตัร สามารถนำานำ�าท่ี่�ผ่่านการใช้ิงานแล้ว นำามา
ใช้ิซึ่ำ�าอ่กจำานวน 101,067.90 ลูกบาศก์เมตัร โดยแบ่งออกเป็ีน 2 โครงการ ดังน่�

โครงการนำานำ�า Condensate กลับมาใช้ใหุม� เพ่ื่�อที่ดแที่นการใช้ินำ�าปีระปีา โดยการเปีล่�ยนสถานะจากไอนำ�ามาเป็ีนนำ�า (Condensate) 
ห้ลังจากท่ี่�แลกเปีล่�ยนความร้อนผ่่านอุปีกรณ์์ในกระบวนการผ่ลิตัแล้ว ซึึ่�งม่ปีริมาณ์นำ�าท่ี่�ใช้ิเติัมเข้าในกระบวนการผ่ลิตั 100,331.90 ลูกบาศก์เมตัร 
สามารถนำานำ�ากลับมาใช้ิซึ่ำ�าให้ม่ได้  56,748.10 ลูกบาศก์เมตัร ห้ร่อคิดเป็ีนร้อยละ 57 ดังตัารางต่ัอไปีน่�  

สัดส่วนการนำานำ�า Condensate กลับมาใช้ิให้ม่ในปีี 2563 ลดลงจากเดิมเล็กน้อยและยังไม่เป็ีนไปีตัามเป้ีาห้มาย เน่�องจากยังคงต้ัองรักษัาสภาพื่
การที่ำางานของห้ม้อต้ัมไอนำ�าให้้อยู่ในสภาพื่ท่ี่�ด่อย่างสมำ�าเสมอ 

1.

ผลการดูำาเนินงาน/ต่วช่ื่�ว่ดูความสำาเร็จ

ธุรกิจไบโอดู่เซล

2561 2562 2563

70 70 7063 60 57
เป้ีาห้มาย (%) เป้ีาห้มาย (%) เป้ีาห้มาย (%)ผ่ลการดำาเนินงาน(%) ผ่ลการดำาเนินงาน(%) ผ่ลการดำาเนินงาน(%)

โครงการนำานำ�า Blowdown ท่ี่�ระบายทิี่�งจากคูลลิ�งที่าวเวอร์มาใช้ิเติัมระบบนำ�าดับเพื่ลิงที่ดแที่นการใช้ินำ�าปีระปีา ซึึ่�งที่ำาเป็ีนปีีแรก โดยนำ�าท่ี่�
เติัมเข้าในระบบของคูลลิ�งที่าวเวอร์ 69,773 ลูกบาศก์เมตัร ส่วนนำ�า Blowdown ท่ี่�ระบายทิี่�งจากคูลลิ�งที่าวเวอร์ได้ถูกนำากลับมาเติัมเข้า 
บ่อดับเพื่ลิง โดยสามารถที่ดแที่นการใช้ินำ�าปีระปีาลงได้ 736.96 ลูกบาศก์ คิดเป็ีนร้อยละ 1 ดังตัารางต่ัอไปีน่�

อย่างไรก็ตัาม ที่างบริษััที่ยังคงมุ่งมั�นในมาตัรการลดการใชิ้นำ�า โดยม่แผ่นการดำาเนินโครงการเพื่่�อนำานำ�าเส่ยที่่�ผ่่านการบำาบัดเปี็นนำ�าคุณ์ภาพื่ด่ไปีใชิ้ 
ในพ่ื่�นท่ี่�ส่เข่ยวของโรงงาน เพ่ื่�อที่ดแที่นการใช้ินำ�าปีระปีา รวมถึงการลดนำ�าทิี่�งจากการปีระกอบกิจการ 

2.

ปี 2563

1 1
เป้ีาห้มาย (%) ผ่ลการดำาเนินงาน (%)



ความหลากหลายที่างช่ื่วภาพ
แนวที่างการบริหารจ่ดูการ

การดูำาเนินงานดู้านความหลากหลายที่างช่ื่วภาพ (Biodiversity)

บริษััที่และบริษััที่ในกลุ่มฯ คำานึงถึงความอุดมสมบูรณ์์ของสิ�งม่ช่ิวิตัในท่ี่�อยูอ่าศัยและสุขภาพื่ของระบบนิเวศและสิ�งแวดล้อมซึึ่�งร่วมกันส่งผ่ลให้้เกิด
ความห้ลากห้ลายที่างช่ิวภาพื่ในวงกว้าง เราตัระห้นักด่ว่าการดำาเนินธุรกิจของเราอาจส่งผ่ลกระที่บต่ัอสิ�งแวดล้อมรวมถึงความห้ลากห้ลายที่าง
ช่ิวภาพื่ของสถานปีระกอบการของเรา ดังนั�นเราจึงมุ่งมั�นท่ี่�จะจัดการและบรรเที่าผ่ลกระที่บของการดำาเนินธุรกิจของบริษััที่ ตัลอดจนรวมการ
พิื่จารณ์าและการปีระเมินความห้ลากห้ลายที่างช่ิวภาพื่เข้ากับกระบวนการที่ำางานของเรา และในปีีท่ี่�ผ่่านมาได้จัดที่ำาความมุ่งมั�นด้านความห้ลาก
ห้ลายที่างช่ิวภาพื่ Biodiversity Commitment เพ่ื่�อเป็ีนแนวที่างในการดำาเนินงานในการจัดการผ่ลกระที่บ

บริษััที่ฯ ได้เริ�มเข้าไปีม่ส่วนร่วมในการฟื�นฟูระบบนิเวศในพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ม่ความห้ลากห้ลายที่างช่ิวภาพื่ โดยเริ�มต้ันท่ี่�จังห้วัดลำาปีาง ในปีี 2562 ซึึ่�งปีระสบ
ปัีญ่ห้าการเผ่าป่ีาและต้ันไม้บริเวณ์รอบๆ โรงไฟฟ้าเป็ีนปีระจำาทุี่กปีีในช่ิวงไตัรมาสท่ี่� 1-2 นอกจากจะเป็ีนการที่ำาลายที่รัพื่ยากรท่ี่�ม่ค่าที่างธรรมชิาติั
แล้วยังที่ำาให้้ผ่ลการผ่ลิตัไฟฟ้าจากพื่ลังงานแสงอาที่ิตัย์ตัำ�าลงกว่าที่่�ควรจะเปี็นและส่งผ่ลกระที่บตั่อสุขภาพื่และความปีลอดภัยของพื่นักงาน
และชุิมชินโดยรอบ 
 
บริษััที่จึงได้เข้าไปีร่วมกับกรมอุที่ยานแห่้งชิาติั ผู้่ว่าราชิการจังห้วัดและส่วนราชิการจังห้วัดลำาปีาง สาธารณ์สุขจังห้วัด ผู้่ปีระกอบการเอกชิน และผู้่แที่น
ชุิมชินในจังห้วัดลำาปีาง เพ่ื่�อที่ำาโครงการ “ป่ีาเปีียก” (Wet Fire Break) ณ์ วนอุที่ยานม่อนพื่ญ่าแช่ิ และอุที่ยานแห่้งชิาติัเขลางค์บรรพื่ตั จังห้วัด
ลำาปีาง ซึึ่�งเป็ีนวนอุที่ยานขนาดให้ญ่่ และเป็ีนแห้ล่งท่ี่�เผ่ชิิญ่ปัีญ่ห้าเผ่าป่ีาเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี ก่อให้้เกิดมลพิื่ษักระจายเป็ีนวงกว้าง วางแผ่นการฟื�นฟู
และลดปัีญ่ห้าดำาเนินการโดยใช้ิศาสตัร์ของพื่ระราชิา ในการสร้างแนวป้ีองกันไฟป่ีาและห่้มดิน ด้วยการปีลูกต้ันไม้และฟื�นฟูระบบนิเวศ ได้แก่ การ
ปีลูกต้ันไม้ท่ี่�ม่ความช่ิ�นในใบสูง ไม่ทิี่�งใบในฤดูแล้ง  ปีลูกพ่ื่ชิคลุมห้น้าดินและพ่ื่ชิตัระกูลถั�วเพ่ื่�อกักเก็บความช่ิ�นและเพิื่�มอาห้ารให้้ดิน ปีลูกพ่ื่ชิท่ี่�
สามารถกักเก็บนำ�าไว้ท่ี่�ลำาต้ันและใบได้ ที่ำาห้ลุมขนมครกเพ่ื่�อสร้างปุี�ยธรรมชิาติั ส่งเสริมการขยายพัื่นธ์ุมดแดง ผ่่เส่�อ และแมลงต่ัางๆ เพ่ื่�อให้้ระบบ
นิเวศม่ความอุดมสมบูรณ์์ รวมถึงใช้ิพ่ื่�นท่ี่�นำาร่องน่�เป็ีนแห้ล่งปีลูกพ่ื่ชิท่ี่�ม่ค่าที่างเศรษัฐกิจ เช่ิน เห็้ดเย่�อไผ่่ สมุนไพื่ร ต้ันไม้ท่ี่�ห้ายาก เป็ีนต้ัน โครงการ
นำาร่องท่ี่�อุที่ยานม่อนพื่ญ่าแช่ิ นอกจากจะดำาเนินการเพ่ื่�อป้ีองกันไฟป่ีาลุกลามแล้ว ยังเป็ีนการฟื�นฟูพัื่นธ์ุไม้ แมลง และสภาพื่แวดล้อมที่างธรรมชิาติั
รักษัาความห้ลากห้ลายที่างช่ิวภาพื่อ่กด้วย

ทัี่�งน่� ศูนย์บัญ่ชิาการเห้ตุัการณ์์ป้ีองกันและแก้ไขปัีญ่ห้าไฟป่ีาและห้มอกควันจังห้วัดลำาปีาง ได้รายงานผ่ลการแก้ไขปัีญ่ห้าไฟป่ีาและห้มอกควันของ
จังห้วัดลำาปีาง ปีระจำาปีี 2563 ว่าสามารถดำาเนินการตัามเป้ีาห้มายด้านสุขภาพื่และจุดความร้อนลดลง ขณ์ะท่ี่�จำานวนฝุ่่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
เกินค่าเป้ีาห้มายเล็กน้อย สถานการณ์์โดยรวมด่ขึ�นได้ด้วยความร่วมม่อและความเข้มแข็งของทุี่กภาคส่วนในพ่ื่�นท่ี่�

นอกจากน่� บริษััที่ฯ ยังคำานึงถึงผ่ลกระที่บต่ัอสิ�งแวดล้อมในโครงการลงทุี่นด้านพื่ลังงานห้มุนเว่ยน และได้ให้้ผู้่เช่ิ�ยวชิาญ่ที่ำาการสำารวจถึงผ่ลกระที่บ
จากการที่ำางานของกังห้ันลมตั่อระบบนิเวศของสัตัว์ที่่�อาศัยอยู่ในบริเวณ์รอบโรงไฟฟ้าพื่ลังงานลม โครงการห้นุมาน เชิ่น นก และค้างคาว 
เพ่ื่�ออนุรักษ์ัความห้ลากห้ลายที่างช่ิวภาพื่และห้าที่างป้ีองกันห้ากการดำาเนินงานของบริษััที่ฯ ส่งผ่ลกระที่บต่ัอสิ�งแวดล้อม
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การศ่กษาความหลากหลายที่างช่ื่วภาพโครงการผลิตไฟฟ้าพล่งงานลม (Hanuman Project)

การสำารวจความหลากหลายของชื่นิดูพ่นธ์ุค้างคาว 

การสำารวจความหลากหลายของชื่นิดูพ่นธ์ุและเส้นที่างการบินของนก

การศ่กษาความหลากหลายของพ่ชื่พรรณ

ผลการดูำาเนินงาน 

โรงไฟฟ้าพื่ลังงานลมอาจส่งผ่ลกระที่บต่ัอระบบนิเวศ ถิ�นท่ี่�อยูอ่าศัยของสัตัว์ปีีก ได้แก่ นกและค้างคาว บริษััที่ฯ ตัระห้นักถึงความสำาคัญ่ของการ
รักษัาระบบนิเวศในพ่ื่�นท่ี่�  จึงได้ดำาเนินการศึกษัาความห้ลากห้ลายที่างช่ิวภาพื่รอบพ่ื่�นท่ี่�โครงการโรงไฟฟ้าพื่ลังงานลม จังห้วัดชัิยภูมิ เพ่ื่�อเก็บข้อมูล
ความห้ลากห้ลายที่างช่ิวภาพื่ในช่ิวงก่อนก่อสร้างและระยะดำาเนินการ

เน่�องจากค้างคาวเป็ีนสัตัว์ท่ี่�ห้ากินกลางค่นในการศึกษัาจึงจำาเป็ีนต้ัองใช้ิห้ลากห้ลาย
ว่ธ่ อาทิี่การวิจัยข้อมูลทุี่ติัยภูมิ การตัรวจสอบจากผู้่เช่ิ�ยวชิาญ่ การใช้ิอุปีกรณ์์ตัรวจ
จับค้างคาว (Bat -detector)  การสังเกตัด้วยอุณ์ห้ภูมิ และการสำารวจซึ่ากค้างคาว
ในพ่ื่�นท่ี่�กังหั้นและบริเวณ์โดยรอบ  พื่บว่าสามารถจำาแนกสปีีช่ิส์ค้างคาวได้ราว 6 สปีีช่ิส์ 
บริษััที่ฯ เช่ิ�อมั�นว่าการศึกษัาในครั�งน่�จะเป็ีนปีระโชิยน์ต่ัอการอนุรักษ์ัความห้ลากห้ลาย 
ที่างช่ิวภาพื่ต่ัอไปีในอนาคตั

บริษััที่ฯ ดำาเนินการสำารวจชินิดพื่ันธุ์และจำานวนของนกแตั่ละชินิดโดยการลงสำารวจเปี็นระยะเวลา 9 เด่อน ในพื่่ �นที่่ �ที่ั �งชิ่วงห้น้าแล้งและ
ห้น้าฝ่น เพื่่ �อให้้ครอบคลุมชินิดพัื่นธ์ุนกท้ี่องถิ�นและนกอพื่ยพื่ เส้นที่างการบิน ความสูงของการบิน และความแตักต่ัางของชินิดพัื่นธ์ุนกในแต่ัละ
ฤดูกาล จากการศึกษัาพื่บชินิดพัื่นธ์ุนกในพ่ื่�นท่ี่�โครงการโรงไฟฟ้าพื่ลังงานลม จังห้วัดชัิยภูมิ ดังน่�

บริษััที่ฯ ได้ดำาเนินการศึกษัาโดยใชิ้รูปีแบบทีุ่ตัิยภูมิ ภาพื่ถ่ายดาวเที่่ยม และ
การสำารวจในพ่ื่�นท่ี่� พื่บว่าพ่ื่�นท่ี่�โครงการส่วนให้ญ่่เป็ีนพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ใช้ิในการเพื่าะปีลูกมัน
สำาปีะห้ลัง ข้าวโพื่ด และอ้อย จึงไม่ส่งผ่ลกระที่บตั่อพื่่ชิพื่ันธุ์และที่รัพื่ยากร 
ป่ีาไม้

บริษััที่ฯ ดำาเนินการปีระเมินความเส่�ยงด้านความห้ลากห้ลายที่างช่ิวภาพื่เบ่�องต้ันในทุี่กพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�บริษััที่ฯ เปิีดดำาเนินงานและไม่ม่โรงไฟฟ้าของบริษััที่ฯ
ดำาเนินงานในพ่ื่�นท่ี่�ซึึ่�งม่ศักยภาพื่ความห้ลากห้ลายที่างช่ิวภาพื่สูง อาทิี่ พ่ื่�นท่ี่�มรดกโลก พ่ื่�นท่ี่�คุ้มครองโดยสห้ภาพื่นานาชิาติัเพ่ื่�อการอนุรักษ์ัธรรมชิาติั
และที่รัพื่ยากรธรรมชิาติั (The International Union for Conservation of Nature : IUCN) ปีระเภที่ 1-4 กล่าวค่อไม่อยูใ่นพ่ื่�นท่ี่�สงวนธรรมชิาติั
เข้มงวด อุที่ยานแห่้งชิาติั (National Park) อนุเสาวร่ย์ธรรมชิาติั (Natural Monument) และพ่ื่�นท่ี่�จัดการถิ�นท่ี่�อาศัยห้ร่อชินิดพัื่นธ์ุห้ร่อเขตัรักษัา
พัื่นธ์ุสัตัว์ป่ีา (Habitat/Species Management Area)

ในปีีที่่�ผ่่านมา บริษััที่ฯ ยังได้ดำาเนินการศึกษัาความห้ลากห้ลายที่างชิ่วภาพื่ในพื่่�นที่่�โครงการโรงไฟฟ้าพื่ลังงานลมห้นุมานที่ั�ง 5 โครงการ เพื่่�อนำา
ข้อมูลจากการศึกษัาปีระกอบการออกแบบโครงการและกำาห้นดมาตัรการในการป้ีองกันผ่ลกระที่บก่อนท่ี่�จะดำาเนินโครงการ

โดยสามารถแบ่งเป็ีนนกปีระจำาถิ�นจำานวน  45 ชินิด และนกอพื่ยพื่จำานวน 24 ชินิด ส่วนให้ญ่่บินตัำ�ากว่า 35 เมตัร ซึึ่�งระยะความสูงจากพ่ื่�นถึงใบพัื่ด
ปีระมาณ์ 90 เมตัร โดยรัศม่ใบพัื่ดปีระมาณ์ 63 เมตัร (โดยความสูงของกังหั้นโครงการห้นุมานสูง 153 เมตัร)

 •  โครงการห้นุมาน 1  จำานวน 28 สปีีช่ิส์
 •  โครงการห้นุมาน 5  จำานวน 32 สปีีช่ิส์
 •  โครงการห้นุมาน 8  จำานวน 30 สปีีช่ิส์
 •  โครงการห้นุมาน 9  จำานวน 35 สปีีช่ิส์
   •  โครงการห้นุมาน 10  จำานวน 50 สปีีช่ิส์
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การให้ความเคารพและคุ้มครองสิที่ธิมนุษยชื่นและการปฏิิบ่ติดู้านแรงงานอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม
การบริหารที่ร่พยากรบุคคล

การจ่ดูเตร่ยมความพร้อมที่ร่พยากรบุคคลเพ่�อรองร่บการขยายต่วของธุรกิจ

บริษััที่ฯ ยึดมั�นในการบริห้ารจัดการธุรกิจตัามห้ลักการกำากับดูแลกิจการท่ี่�ด่ ม่ความรับผิ่ดชิอบต่ัอสังคม เคารพื่ในความแตักต่ัางและนำาห้ลักสิที่ธิ
มนุษัยชินมาเปี็นพื่่�นฐานในการดำาเนินงานที่่�เน้นการสร้างคุณ์ค่าร่วมเพื่่�อการเตัิบโตัร่วมกันอย่างยั�งย่น รวมที่ั�งตัระห้นักถึงความสำาคัญ่ด้านการ
เคารพื่และคุ้มครองสิที่ธิมนุษัยชินและอนุมัติัให้้ปีระกาศใช้ินโยบายท่ี่�เก่�ยวข้องกับการเคารพื่สิที่ธิมนุษัยชิน ได้แก่ EA Human Rights Commitment 
จรรยาบรรณ์ในการดำาเนินธุรกิจ คู่ม่อบริษััที่ฯ  สอดคล้องตัามมาตัรฐานกฎิห้มายและมาตัรฐานสากลท่ี่�สำาคัญ่จัดที่ำา “จรรยาบรรณ์คู่ค้าธุรกิจ EA” 
(EA Business Partner Code of Conduct) เพ่ื่�อเป็ีนแนวที่างให้้คู่ธุรกิจร่วมกันปีฏิิบัติัตันเป็ีนพื่ลเม่องด่ควบคู่ไปีกับการกำากับดูแลกิจการท่ี่�คำานึง
ถึงสังคมและสิ�งแวดล้อมอย่างเป็ีนรูปีธรรม ตัลอดจนใช้ิเป็ีนมาตัรฐานในการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากน่� ในการจัดที่ำาจรรยาบรรณ์คู่ค้าธุรกิจ 
บริษััที่ฯ ยึดห้ลักและแนวที่างปีฏิิบัติัจากข้อบังคับ กฎิห้มายท่ี่�เก่�ยวข้อง อ่กทัี่�งได้อ้างอิงถึงกฎิบัตัรและมาตัรฐานต่ัางๆ ซึึ่�งเป็ีนท่ี่�ยอมรับในระดับ
สากล อาทิี่ ปีฏิิญ่ญ่าสากลว่าด้วยสิที่ธิมนุษัยชิน (Universal Declaration of Human Right : UDHR) องค์กรแรงงานระห้ว่างปีระเที่ศ 
(International Labor Organization : ILO) ข้อตักลงโลกแห่้งสห้ปีระชิาชิาติั (UN Global Compact) และมาตัรฐานความรับผิ่ดชิอบที่างสังคม 
(Social Accountability International : SAI) และในปีีที่่�ผ่่านมาไม่พื่บเห้ตัุการณ์์กรณ์่การเล่อกปีฏิิบัตัิและการล่วงละเมิดในที่่�ที่ำางาน

นอกจากน่� ยังได้นำาห้ลักสิที่ธิมนุษัยชินผ่สมผ่สานเข้ากับอัตัลักษัณ์์ของคนอ่เอ ห้ร่อ EA DNA ด้านการที่ำางานเป็ีนท่ี่ม (Synergy) โดยคนอ่เอต้ัองเป็ีน
ผู้่ท่ี่�ม่ทัี่ศนคติัท่ี่�ด่ในการที่ำางาน สามารถสร้างสัมพัื่นธภาพื่ท่ี่�ด่และส่�อสารกับบุคคลอ่�นได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพื่ กล้าส่�อสารในเร่�องงานห้ร่อปัีญ่ห้าของ
งานท่ี่�กำาลังเผ่ชิิญ่อยู่อย่างตัรงไปีตัรงมา เปิีดเผ่ยชัิดเจน สมำ�าเสมอ กล้าตัั�งคำาถามและแสดงความเห็้นอย่างให้้เก่ยรติัและจริงใจเพ่ื่�อปีระโยชิน์สูงสุด
ร่วมกัน เปิีดใจรับฟังความเห็้นในมุมมองท่ี่�แตักต่ัาง ปีรับตััวและย่ดห้ยุ่นต่ัอการเปีล่�ยนแปีลง ร่วมแรงร่วมใจที่ำางานเป็ีนท่ี่มบนพ่ื่�นฐานของความแตัก
ต่ัางห้ลากห้ลาย เช่ิน อายุ เพื่ศ เช่ิ�อชิาติั ศาสนา เคารพื่และให้้เก่ยรติัซึึ่�งกันและกัน ปีระสานพื่ลังที่ำางานให้้สำาเร็จเพ่ื่�อมุ่งสู่ความเป็ีนเลิศร่วมกันอย่าง
ยั�งย่น โดยนำาอัตัลักษัณ์์คนอ่เอเช่ิ�อมโยงกับการปีระเมินผ่ลการปีฏิิบัติังาน การวางแผ่นพัื่ฒนารายบุคคล การวางแผ่นพัื่ฒนาเพ่ื่�อความก้าวห้น้าใน
สายอาช่ิพื่ การพิื่จารณ์าปีรับเงินเด่อนและโบนัสปีระจำาปีี รวมถึงการพิื่จารณ์าคัดเล่อกพื่นักงานเข้าเป็ีนสมาชิิกกองที่รัสต์ั

บริษััที่ฯ ได้ม่การขยายการลงทุี่นในกลุ่มธุรกิจต่ัางๆ และสร้างมูลค่าเพิื่�มให้้แก่ธุรกิจของบริษััที่ฯ อย่างต่ัอเน่�อง จึงได้จัดเตัร่ยมความพื่ร้อมที่รัพื่ยากร
บุคคลเพ่ื่�อรองรับการขยายตััวของธุรกิจให้้สอดคล้องกับความต้ัองการด้านบุคลากรในอนาคตัท่ี่�มุ่งสู่ความเป็ีนผู้่นำาด้านเที่คโนโลย่และนวัตักรรมท่ี่�
เป็ีนมิตัรต่ัอสิ�งแวดล้อม ได้แก่ ธุรกิจสถาน่ปีระจุอัดไฟฟ้า ธุรกิจยานยนต์ัไฟฟ้า ธุรกิจเร่อโดยสารไฟฟ้า ธุรกิจระบบกักเก็บพื่ลังงานไฟฟ้าห้ร่อ
แบตัเตัอร่� และธุรกิจอ่�นๆ โดยให้้ความสำาคัญ่ต่ัอการพัื่ฒนาทัี่กษัะ ความรู้ ความสามารถให้้ทัี่นต่ัอความต้ัองการและการขยายตััวของธุรกิจอย่าง
รวดเร็ว คนอ่เอจึงต้ัองกระต่ัอร่อร้นและกระฉับกระเฉงอยูเ่สมอเพ่ื่�อปีรับตััวให้้ทัี่นต่ัอการเปีล่�ยนแปีลงของโลกและเที่คโนโลย ่

เพ่ื่�อเตัร่ยมความพื่ร้อมด้านกำาลังพื่ล บริษััที่ฯ ได้กำาห้นดนโยบายการบริห้ารที่รัพื่ยากรบุคคลในรูปีแบบกลุ่มอ่เอ (EA Group) เพ่ื่�อให้้บริษััที่ฯ สามารถใช้ิ 
ที่รัพื่ยากรบุคคลในกลุ่มอ่เอร่วมกันได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพื่สูงสุด เร่งสร้างเคร่อข่ายการพัื่ฒนากำาลังคนและความเช่ิ�ยวชิาญ่เที่คโนโลย่ด้านต่ัางๆ

บริษััที่ฯ ได้รับรางวัลชิมเชิย องค์กรต้ันแบบด้านสิที่ธิมนุษัยชิน ปีระจำาปีี 2563 (Human Rights Awards 
2020) ในห้มวดองค์กรธุรกิจขนาดให้ญ่่และได้รับคัดเล่อกให้้เป็ีนห้นึ�งใน 380 บริษััที่จากทัี่�วโลกท่ี่�อยูใ่น
รายช่ิ�อ 2021 Bloomberg Gender-Equality Index ซึึ่�งเป็ีนดัชิน่วัดการบริห้ารความเสมอภาคที่างเพื่ศ
ในระดับสากล 

ในปีี 2563 ม่อัตัราส่วนผู้่บริห้ารห้ญิ่งระดับบังคับบัญ่ชิาขึ�นไปีร้อยละ 21 และม่อัตัราส่วนพื่นักงานห้ญิ่ง 
ร้อยละ 27 และเพ่ื่�อเป็ีนการส่งเสริมความห้ลากห้ลายและการปีฏิิบัติัด้านแรงงานอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมในเชิิง 
รูปีธรรม บริษััที่ได้กำาห้นดเป้ีาห้มายท่ี่�จะเพิื่�มสัดส่วนการจ้างงานของพื่นักงานห้ญิ่งอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่ัอปีี

2021 Bloomberg
Gender-Equality Index

รางวัลองค์กรต้ีนแบบด้์านสิทธิุมนุษัยชน ประจำาปี 2563
หุมวด์องค์กรธุุรกิจข้นาด์ใหุญ�

มิติส่งคม



เพ่ื่�อให้้เกิดผ่ลสัมฤที่ธิ�อย่างเป็ีนรูปีธรรมและรองรับการขยายตััวของธุรกิจในอนาคตั  โดยร่วมม่อกับภาครัฐ เอกชิน และองค์กรชัิ�นนำาทัี่�งในและต่ัาง
ปีระเที่ศ ร่วมลงนามในบันทึี่กข้อตักลงความร่วมม่อเคร่อข่ายพัื่ฒนากำาลังคนและความเช่ิ�ยวชิาญ่เที่คโนโลย่ด้านยานยนต์ัสมัยให้ม่และระบบเก็บกัก
พื่ลังงานไฟฟ้าของปีระเที่ศกับสำานักงานคณ์ะกรรมการนโยบายวิที่ยาศาสตัร์ เที่คโนโลย่ และนวัตักรรมแห่้งชิาติั (สวที่น.) ร่วมลงนามในบันทึี่ก
ความเข้าใจกับสถาบันการศึกษัาในเขตัพื่ัฒนาพื่ิเศษัภาคตัะวันออกและพื่่�นที่่�ใกล้เค่ยงจำานวน  15 สถาบันการศึกษัาเพื่่�อเตัร่ยมความพื่ร้อมของ
บุคลากรในระดับอาช่ิวศึกษัาและอุดมศึกษัาด้านเที่คโนโลย่ระบบกักเก็บพื่ลังงานปีระสิที่ธิภาพื่สูง (Energy Storage System) อุตัสาห้กรรมด้านโอลิโอ
เคม่คัล (Oleochemical) และอุตัสาห้กรรมยานยนต์ัสมัยให้ม่ (Electric Vehicle) ตัลอดทัี่�งเป็ีนแห้ล่งฝึ่กฝ่นเร่ยนรู้และพัื่ฒนากำาลังคนผ่่านห้ลักสูตัร
ระยะสั�นท่ี่�มุ่งเน้นผ่ลในที่างปีฏิิบัติัให้้สอดคล้องกับความต้ัองการของบริษััที่และปีระเที่ศตัามยุที่ธศาสตัร์ปีระเที่ศไที่ย 4.0 และการพัื่ฒนากำาลังคน
รองรับเขตัเศรษัฐกิจพิื่เศษัภาคตัะวันออก (EEC) 

ม่การปีรับโครงสร้างองค์กรและการที่ำางานเพ่ื่�อรองรับการขยายธุรกิจ ลดความสิ�นเปีล่องและสูญ่เปีล่า (Lean) ด้านกระบวนการบริห้ารที่รัพื่ยากร
บุคคลในรูปีแบบบริการท่ี่�ใช้ิร่วมกัน (Shared Services)  และนำาเที่คโนโลย่ดิจิทัี่ลมาปีรับเปีล่�ยนกระบวนการที่ำางาน ได้แก่ การนำา Robotic 
Process Automation (RPA) มาใช้ิในกระบวนการที่ำางาน และนำาระบบดิจิทัี่ลมาใช้ิงานที่รัพื่ยากรบุคคลอย่างเต็ัมรูปีแบบ

ในปีี 2563 ม่จำานวนนักศึกษัาฝึ่กงานท่ี่�บริษััที่ฯ รับเข้าฝึ่กงานจำานวน 35 คน และยังเป็ีนผู้่ดูแลให้้คำาปีรึกษัาในการฝึ่กงานให้้กับข้าราชิการ นปีร. 
ห้ร่อ โครงการพัื่ฒนานักบริห้ารการเปีล่�ยนแปีลงรุ่นให้ม่ (Public Service Executive Development Program: PSED) ซึึ่�งเป็ีนโครงการท่ี่�สรรห้า 
คัดเล่อก บุคลากรท่ี่�ม่ความรู้ ความสามารถ และม่สมรรถนะสูง เพ่ื่�อเข้ารับราชิการและพัื่ฒนาอย่างเป็ีนระบบ โดยการสอนงานของผู้่บริห้ารระดับ
สูง ทัี่�งจากภาครัฐและเอกชิน เป็ีนปีระจำาทุี่กปีี

เพ่ื่�อสร้างมาตัรฐานในการสรรห้าพื่นักงานท่ี่�ม่ความสามารถ ม่คุณ์สมบัติั และม่พื่ฤติักรรมท่ี่�สอดคล้องกับอัตัลักษัณ์์คนอ่เอ บริษััที่ฯ ได้กำาห้นด
ระเบ่ยบและนโยบายด้านการบริห้ารที่รัพื่ยากรบุคคล เร่�องสรรห้าและว่าจ้าง โดยระบุให้้ห้น่วยงานต่ัางๆ ม่ส่วนร่วมในการตััดสินใจรับบุคคล
ภายนอกเข้าที่ำางาน จะต้ัองดำาเนินการพิื่จารณ์าคัดเล่อกบนพ่ื่�นฐานของความยุติัธรรมและการให้้ความเคารพื่และคุ้มครองสิที่ธิมนุษัยชินและการ
ปีฏิิบัติัด้านแรงงานอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม โดยกำาห้นดให้้ม่คณ์ะกรรมการสัมภาษัณ์์ ปีระกอบด้วย ฝ่่ายที่รัพื่ยากรบุคคล และห้น่วยงานต้ันสังกัด

ด้านการวางแผ่นอัตัรากำาลังคนและสรรห้าบุคลากรผู่้ม่ศักยภาพื่จากภายนอก ในปีี 2563 บริษััที่ฯ สามารถสรรห้าบุคลากรจากภายนอกได้ถึง 
ร้อยละ 96 จากอัตัราท่ี่�เปิีดรับสมัครทัี่�งห้มด

เพ่ื่�อเป็ีนการช่ิวยเห้ล่อเยาวชินท่ี่�ขาดแคลนทุี่นที่รัพื่ย์ ลดความเห้ล่�อมลำ�าที่างการศึกษัา สร้างความเสมอภาคที่างการศึกษัาในเชิิงรูปีธรรม รวมทัี่�ง
เสริมสร้างศักยภาพื่และพัื่ฒนาบุคลากรให้้สอดคล้องกับความต้ัองการของบริษััที่และปีระเที่ศตัามยุที่ธศาสตัร์ปีระเที่ศไที่ย จึงได้จัดตัั�งโครงการให้้
ทุี่นการศึกษัาระดับที่วิภาค่และสห้กิจศึกษัาซึึ่�งอยูร่ะห้ว่างการพิื่จารณ์ามอบทุี่นการศึกษัา จำานวน 22 ทุี่น โดยไม่นำาผ่ลการเร่ยนมาเป็ีนห้ลักเกณ์ฑ์์
สำาคัญ่ในการพื่ิจารณ์าในการมอบทีุ่น ด้วยความเชิ่�อที่่�ว่าเยาวชินทีุ่กคนควรได้รับโอกาสในการพื่ัฒนาตันเองตัามศักยภาพื่ของตันและม่โอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษัาท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่อย่างเท่ี่าเท่ี่ยม อันจะนำาไปีสู่ผ่ลลัพื่ธ์ในการเปีล่�ยนแปีลงคุณ์ภาพื่ช่ิวิตัเยาวชินไที่ยอย่างยั�งย่น 

นอกจากน่�แล้ว ยังม่โครงการ EASE (EA Social Enterprise) ซึ่ึ�งเปี็นโครงการที่่�มุ่งชิ่วยชิุมชินในการสร้างรายได้ โดยคาดว่าผ่ลจากโครงการน่� 
จะสามารถส่งผ่ลไปีถึงกลุ่มเยาวชินด้วยการช่ิวยลดโอกาสห้ร่อความเส่�ยงในการห้ลุดออกจากระบบการศึกษัาอันเน่�องมาจากการขาดแคลนทุี่น
ที่รัพื่ย์ของครอบครัว

นำาระบบการบริห้ารสายอาช่ิพื่และการห้มุนเว่ยนงานมาใช้ิ เพ่ื่�อเปิีดโอกาสให้้ผู้่ม่ศักยภาพื่ได้ปีฏิิบัติังานในโครงการห้ร่อห้น่วยงานต่ัางๆ ในกลุ่มอ่เอ
และร่วมเติับโตัไปีกับบริษััที่ฯ โดยเปิีดโอกาสให้้พื่นักงานเติับโตัในสายอาช่ิพื่ท่ี่�พื่นักงานสามารถออกแบบได้เอง รวมถึงสามารถโอนย้ายงานตัาม
ความถนัดและความสนใจภายใต้ัโครงการ Create your own journey 

กระบวนการค่ดูเล่อกสรรหาพน่กงาน

โครงการทุี่นการศ่กษา

การสร้างความก้าวหน้าในอาช่ื่พการงาน
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ด้วยสถานการ์การแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผ่ลกระที่บให้้สถานการณ์์เศรษัฐกิจทัี่�วโลก รวมทัี่�งปีระเที่ศไที่ยต้ัองห้ยุดชิะงัก กลุ่มผู้่บริห้ารและ
พื่นักงานของกลุ่มบริษััที่จึงได้รวมพื่ลังเพ่ื่�อสู้โควิด-19 ในนาม “กลุ่มช่ิวยกัน” ซึึ่�งเป็ีนการผ่นึกพื่ลังสมอง ปีระสบการณ์์ ความรู้ ความสามารถ และ
เที่คโนโลย่ท่ี่�ทัี่นสมัยจากพัื่นธมิตัรและอาสาสมัครห้ลากห้ลายฝ่่าย ทัี่�งจากภาครัฐ ภาคเอกชิน ส่�อมวลชิน โรงพื่ยาบาล สถานศึกษัา และปีระชิาชินทัี่�วไปี 
การดำาเนินงานของผู่้บริห้ารและพื่นักงานกลุ่มบริษััที่ฯ ในนามกลุ่มชิ่วยกันเพื่่�อให้้ปีระเที่ศไที่ยรอดพื่้นจากวิกฤตัิโควิด-19  และชิ่วยลดความ
เห้ล่�อมลำ�าที่างสังคมในกลุ่มเปีราะบาง เช่ิน กลุ่มแรงงานอพื่ยพื่ แรงงานผู้่สูงอายุ และร่วมสร้างปีระสบการณ์์ท่ี่�ด่ในการช่ิวยแรงงานคนพิื่การ ในการได้
รับการรักษัาพื่ยาบาลท่ี่�ปีลอดภัยและ เพื่ิ�มศักยภาพื่ในการปี้องกันตันเองจากเชิ่�อไวรัสโควิด-19 แก่บุคลากรที่างการแพื่ที่ย์และปีระชิาชินที่ั�วไปี

การสร้างประสบการณ์ท่ี่�ดู่ของพน่กงาน
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ในช่ิวงสถานการณ์์การแพื่ร่ระบาดและสามารถใช้ิปีระโยชิน์ของเที่คโนโลย่ได้อย่างทัี่�วถึงในวงกว้าง ตัามเจตันารมย์ของบริษััที่ท่ี่�มุ่งสร้างคุณ์ค่าร่วม
เพื่่�อการเตัิบโตัร่วมกันอย่างยั�งย่น อันได้แก่ 

เพ่ื่�อเป็ีนการรักษัาและดึงดูดคนเก่ง บริษััที่ได้นำาระบบการปีระเมินผ่ลการปีฏิิบัติังานโดยใช้ิระบบค่าตัอบแที่นตัามผ่ลการปีฏิิบัติังาน (Pay for Performance) 
มาใชิ้ เพื่่�อให้้เกิดความเปี็นธรรมตัามผ่ลการปีฏิิบัตัิงาน ปีริมาณ์งานที่่�รับผ่ิดชิอบ ศักยภาพื่ที่่�สามารถรับผ่ิดชิอบงานที่่�ยากและซึ่ับซึ่้อนขึ�น ความ
สามารถในการสร้างสรรค์ผ่ลงานที่่�เพื่ิ�มมูลค่าแก่องค์กร (Value-Added) และพื่ฤตัิกรรมที่่ �สอดคล้องกับว ัฒนธรรมขององค์กรในรูปี
แบบ 360 องศา เพื่่ �อให้้ได ้ข ้อมูลจากห้ลากห้ลายมุมมอง ห้ลากห้ลายมิตั ิ ห้ลากห้ลายระดับ ที่ำาให้้ม่ข้อมูลปีระกอบการวิเคราะห์้ท่ี่� 
รอบด้านเพ่ื่�อนำามาปีระมวลผ่ลการปีฏิิบัติังานให้้เกิดปีระสิที่ธิภาพื่ท่ี่�สุด 

นอกจากน่� บริษััที่ฯ ได้จัดตัั�งกองที่รัสต์ัให้้แก่พื่นักงานภายใต้ัช่ิ�อ “EA EMPLOYEE BENEFIT TRUST” ซึึ่�งเป็ีนบริษััที่แรกในปีระเที่ศไที่ยท่ี่�ได้จัดตัั�ง
กองที่รัสต์ัให้้แก่พื่นักงาน โดยม่วัตัถุปีระสงค์เพ่ื่�อสร้างเสริมความมั�งคั�งและมั�นคงที่างการเงินให้้แก่พื่นักงานเม่�อเกษ่ัยณ์อายุ ด้วยการมอบผ่ล
ปีระโยชิน์ท่ี่�งอกเงยจากกองที่รัสต์ัให้้เป็ีนรางวัลตัอบแที่นท่ี่�พื่นักงานได้ทุ่ี่มเที่ปีฏิิบัติังานอย่างเต็ัมกำาลังความสามารถจนนำาพื่าให้้บริษััที่ฯ บรรลุ
วัตัถุปีระสงค์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั�งย่นตัามเจตันารมณ์์ของบริษััที่ท่ี่�อยากให้้พื่นักงาน “เข้ามาแบบตััวเปีล่า ร่วมสร้าง EA ให้้ก้าวไกล และ
เกษ่ัยณ์ออกไปีแบบเถ้าแก่” สร้างคุณ์ค่าร่วมเพ่ื่�อการเติับโตัร่วมกันอย่างยั�งย่นและเป็ีนเคร่�องม่อส่งเสริมผ่ลการปีฏิิบัติังาน สร้างแรงจูงใจ และรักษัา
บุคลากรระยะยาวไว้กับบริษััที่ฯ โดยพื่นักงานจะได้รับการดูแลทัี่�งด้านการเงินและสุขภาพื่ อาทิี่เช่ิน เงินปัีนผ่ลปีระจำาปีี เงินตัั�งตััวเม่�อครบเกษ่ัยณ์
อายุ เงินพิื่เศษัปีระจำาเด่อนสำาห้รับใช้ิจ่ายในยามเกษ่ัยณ์อายุ และการดูแลด้านการรักษัาพื่ยาบาลแม้พื่นักงานจะเกษ่ัยณ์อายุไปีแล้ว

เพ่ื่�อเป็ีนการสนับสนุนและปีลูกฝั่งค่านิยมในการคิดสร้างนวัตักรรมและคุณ์ค่าให้ม่ๆ ท่ี่�เน้นการสร้างคุณ์ค่าร่วมเพ่ื่�อการเติับโตัร่วมกันอย่างยั�งย่น
ตัามแบบฉบับคนอ่เอด้านความคิด (Head) ภายใต้ัโครงการ EA Inside EA ซึึ่�งเป็ีนโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตักรรมภายในองค์กรห้ร่อสร้าง
มูลค่าเพิื่�มให้้แก่บริษััที่ฯ ในปีี 2563 ม่โครงการท่ี่�ได้รับรางวัล จำานวนทัี่�งสิ�น 6 โครงการ ห้ร่อเพิื่�มขึ�นร้อยละ 33 จากปีี 2562 

บริษััที่ฯ สนับสนุนให้้พื่นักงานคิดนวัตักรรมเชิิงกระบวนการเพ่ื่�อปีรับปีรุงปีระสิที่ธิภาพื่ในการที่ำางาน ลดต้ันทุี่นในการผ่ลิตั ห้ร่อเพิื่�มรายได้ให้้กับ
องค์กร ตััวอย่างผ่ลงานด้านนวัตักรรมเชิิงกระบวนการ ได้แก่

บริษััที่ฯ ให้้ความสำาคัญ่กับการสร้างความผู่กพื่ันระห้ว่างพื่นักงานและบริษััที่ฯ และวางแผ่นสำารวจความผู่กพื่ันของพื่นักงานเปี็นปีระจำาทีุ่ก 2 ปีี 
สำาห้รับปีี 2563 ได้กำาห้นดแผ่นงานในการสำารวจความผู่กพัื่นภายใต้ัโครงการ EA VOICE โดยผ่ลความผู่กพัื่นอยูท่่ี่� 51% ทัี่�งน่�ในปีี 2565 บริษััที่ฯ 
ได้ตัั�งเป้ีาห้มายสร้างความผู่กพัื่นให้้เพิื่�มขึ�นจากเดิม 10 % เพ่ื่�อตัอกยำ�าการให้้ความสำาคัญ่กับพื่นักงานในมิติัท่ี่�สามารถพัื่ฒนาให้้ด่ยิ�งขึ�น เช่ิน มิติัเส้น
ที่างอาช่ิพื่และการพัื่ฒนาโดยเน้นยำ�าให้้ผู้่บังคับบัญ่ชิาให้้ข้อมูลป้ีอนกลับแก่พื่นักงาน, มิติัรางวัลและการยกย่องชิมเชิยโดยที่บที่วนนโยบายค่าตัอบแที่น 
และสวัสดิการ, มิติัเก่�ยวกับพื่นักงานท่ี่�ม่ศักยภาพื่สูงและพื่นักงานทุี่กระดับโดยออกแบบปีระสบการณ์์ท่ี่�ด่ให้้แก่พื่นักงานให้ม่ เป็ีนต้ัน

โครงการการปีรับปีรุงกระบวนการเพื่่�อรักษัาตั้นทีุ่นการผ่ลิตัไบโอด่เซึ่ลให้้ม่คุณ์ลักษัณ์ะให้ม่ตัามปีระกาศของกรมธุรกิจพื่ลังงาน “เร่�องกำาห้นด 
ลักษัณ์ะและคุณ์ภาพื่ของไบโอด่เซึ่ลปีระเภที่เมที่ิลเอสเตัอร์ของกรดไขมัน พื่.ศ. 2562” ซึ่ึ�งคิดเปี็นมูลค่าปีระมาณ์ 288,000,000 บาที่ตั่อปีี
โครงการการปีรับเปีล่�ยนค่าควบคุมอุณ์ห้ภูมิในการฟอกส่นำ�ามันปีาล์มดิบ เพื่่�อเพื่ิ�มกำาลังการผ่ลิตันำ�ามันปีาล์มกึ�งบริสุที่ธิ� ซึ่ึ�งคิดเปี็นมูลค่า 
ปีระมาณ์ 8,304,994 บาที่ต่ัอปีี

การช่ิวยเพิื่�มศักยภาพื่ในการปีฏิิบัติังานให้้แก่บุคลากรที่างการแพื่ที่ย์ ด้วยการส่งมอบเคร่�องม่อท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิภาพื่ เช่ิน เคร่�องฟอกอากาศและ
กำาจัดเช่ิ�อโรคในอากาศ เคร่�องอบฆ่าเช่ิ�อโรคด้วยโอโซึ่น และห้น้ากากแรงดันบวกให้้แก่โรงพื่ยาบาลในพ่ื่�นท่ี่�จังห้วัดต่ัางๆ ทัี่�วปีระเที่ศจำานวน 
76 จังห้วัด 
การช่ิวยดัดแปีลงห้้องรักษัาผู้่ป่ีวยทัี่นตักรรมและจักษุักรรมให้้เป็ีนห้้องความดันลบ 
การร่วมรณ์รงค์เผ่ยแพื่ร่ความรู้ความเข้าใจที่่�ถูกตั้องผ่่านกิจกรรมและส่�อตั่างๆ และการร่วมพื่ัฒนาและรณ์รงค์การใชิ้แอปีพื่ลิเคชิัน 
“ห้มอชินะ”เพ่ื่�อเป็ีนส่วนห้นึ�งในการรับม่อกับสถานการณ์์อ่กด้วย

1.

2.
3.

1.

2.

 การร่กษาและดู่งดููดูคนเก่ง

โครงการพ่ฒนาพน่กงาน

การพัื่ฒนาให้้พื่นักงานม่ความรู้ในด้าน ESG จึงได้จัดห้ลักสูตัรอบรมด้านสิ�งแวดล้อม ดังน่� 
ห้ลักสูตัรความห้ลากห้ลายที่างชิ่วภาพื่ : ผู่้เข้าอบรม 25 ที่่าน
ห้ลักสูตัร การบริห้ารจัดการด้านสิ�งแวดล้อมและสังคม ESMP : ผู่้เข้าอบรม 14 ที่่าน
ห้ลักสูตัร การจัดการสิ�งปีฏิิกูลห้ร่อวัสดุไม่ใชิ้แล้ว : ผู่้เข้าอบรม 12 ที่่าน
ห้ลักสูตัร การเฝ่้าตัิดตัามและตัรวจวัดด้านสิ�งแวดล้อมและความปีลอดภัย: ผู่้เข้าอบรม 12 ที่่าน
ห้ลักสูตัร การปีระเมินลักษัณ์ะปีัญ่ห้าสิ�งแวดล้อม : ผู่้เข้าอบรม 12 ที่่าน
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บริษััที่ฯ ให้้ความสำาคัญ่กับการพัื่ฒนาศักยภาพื่ของบุคลากรโดยนำาเที่คโนโลย่และระบบดิจิทัี่ลมาใช้ิในงานที่รัพื่ยากรบุคคล เพ่ื่�อสร้างอ่เอให้้เป็ีน
แห้ล่งการเร่ยนรู้ ในปีี 2563 ได้เริ�มจัดอบรมให้้แก่พื่นักงานด้วยวิธ่จัดการเร่ยนรู้ด้วยตันเอง (Self-Learning) ในห้ลักสูตัร “การต่ัอต้ัานทุี่จริตั
คอร์รัปีชัิ�น (Anti-Corruption)” และจะขยายการจัดอบรมไปียังบริษััที่ย่อยของบริษััที่ฯ และห้ลักสูตัรอ่�นๆ ตัามแผ่นงานท่ี่�มุ่งเน้นการฝึ่กอบรมด้วย
วิธ่จัดการเร่ยนรู้ด้วยตันเองให้้มากยิ�งขึ�น โดยไม่ม่ข้อจำากัดด้านเวลาห้ร่อสถานท่ี่�ในการเข้าเร่ยนและสอดคล้องกับแนวโน้มการพัื่ฒนาตันเองใน 
ยุคดิจิที่ัล ในปีี 2563 พื่นักงานได้รับการอบรมเฉล่�ยที่่� 12.54 ชิั�วโมง/คน/ปีี คิดเปี็น 100% ของเปี้าห้มายการอบรมตั่อปีีของพื่นักงาน 
 (12 ชัิ�วโมง/คน/ปีี)

นอกจากน่� ได้ม่การจัดที่ำาแผ่นงานการถ่ายที่อดเที่คโนโลย่จากผู่้เชิ่�ยวชิาญ่จากตั่างปีระเที่ศและจัดฝ่ึกอบรมให้้แก่พื่นักงานเพื่่�อให้้บริษััที่สามารถ
พึื่�งพื่าตันเองได้ในระดับท่ี่�เห้มาะสม การส่งเสริมให้้พื่นักงานได้ม่โอกาสไปีปีฏิิบัติังานท่ี่�ห้น่วยงานอ่�นห้ร่อต่ัางปีระเที่ศเป็ีนการชัิ�วคราว (Secondment) 
เพ่ื่�อพัื่ฒนาศักยภาพื่และม่วิสัยทัี่ศน์ท่ี่�กว้างขึ�น รวมทัี่�งเป็ีนการสร้างเคร่อข่ายและส่งเสริมความเข้าใจอันด่ระห้ว่างองค์กร พื่ร้อมแลกเปีล่�ยนเร่ยนรู้
วัฒนธรรมร่วมกัน ปัีจจุบันม่พื่นักงาน Secondee จำานวน 24 คน

บริษััที่ฯ ได้จัดตัั�งโครงการผู้่บริห้ารรุ่นให้ม่ (Executive Program) ซึึ่�งเป็ีนโครงการถ่ายที่อดปีระสบการณ์์ตัรงจากปีระธานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้ารและ 
ผู้่บริห้ารระดับสูงพื่ร้อมกับการเร่ยนรู้ผ่่านการที่ำางาน ภายใต้ัโครงการให้ม่ท่ี่�เป็ีนวัตักรรมด้านพื่ลังงานสะอาด ซึึ่�งสามารถนำามาต่ัอยอดธุรกิจของ
กลุ่มบริษััที่ฯ ได้ในอนาคตั การจัดศึกษัาดูงานภายนอก การสร้างทัี่กษัะให้ม่ และผ่ลักดันให้้เกิดการเร่ยนรู้ด้วยตันเองจากการปีฏิิบัติังานจริง 
เพ่ื่�อเตัร่ยมความพื่ร้อมสำาห้รับการวางแผ่นส่บที่อดตัำาแห้น่งสำาคัญ่

นอกจากน่� บริษััที่ฯ ยังเปีิดรับฟังความคิดเห้็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเร่ยนจากพื่นักงาน และได้จัดให้้ม่ชิ่องที่างการแจ้งข้อร้องเร่ยน
ห้ากม่การละเมิดห้ลักการเคารพื่สิที่ธิมนุษัยชินผ่่านชิ่องที่างเว็บไซึ่ตั์ของบริษััที่ และ/ห้ร่ออ่เมลถึงปีระธานคณ์ะกรรมการตัรวจสอบ 
(chairman.audit.@energyabsolute.co.th) ได้อ่กด้วย 

การบริหารและพ่ฒนาพน่กงานท่ี่�ม่ศ่กยภาพสูง

การร่บเร่�องร้องเร่ยนและแจ้งเบาะแส

บริษััที่ฯ ได้จัดให้้ม่คณ์ะกรรมการสวัสดิการในสถานปีระกอบการ เพ่ื่�อม่ส่วนร่วมกับนายจ้างในการบริห้ารจัดการสวัสดิการแรงงานร่วมกัน ปีรึกษัา
ห้าร่อร่วมกับพื่นักงานเก่�ยวกับสภาพื่การที่ำางาน การพัื่ฒนาคุณ์ภาพื่ช่ิวิตัพื่นักงานในสถานปีระกอบการท่ี่�ส่งผ่ลกระที่บต่ัอช่ิวิตัความเป็ีนอยูข่อง
พื่นักงาน โดยคณ์ะกรรมการสวัสดิการ ปีระกอบด้วยตััวแที่นพื่นักงานท่ี่�ได้รับการคัดเล่อกจากการเล่อกตัั�งจำานวน 11 คน ม่อำานาจห้น้าท่ี่�ดังต่ัอไปีน่�

ร่วมห้าร่อกับนายจ้างเพื่่�อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
ให้้คำาปีรึกษัาห้าร่อและเสนอแนะความเห้็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำาห้รับลูกจ้าง
ตัรวจตัรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่่�นายจ้างจัดให้้แก่ลูกจ้าง
เสนอข้อคิดเห้็นและแนวที่างในการจัดสวัสดิการที่่�เปี็นปีระโยชิน์สำาห้รับลูกจ้างตั่อคณ์ะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
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เสร่ภาพในการสมาคม

บริษััที่ฯ ได้ยกระดับการดูแลพื่นักงานและผู้่ม่ส่วนได้เส่ยต่ัางๆ ของกลุ่มบริษััที่ ท่ี่�สำาคัญ่ดังน่�

การจัดซึ่่�อปีระกันภัยโรคโควิด-19 
การตัิดตัั�งเคร่�องฟอกอากาศและกำาจัดเชิ่�อโรคในอากาศในอาคารสำานักงานและสถานปีฏิิบัตัิงานทีุ่กแห้่ง
การจัดเตัร่ยมอาห้ารกลางวัน เพื่่�อให้้เกิดการเว้นระยะห้่างที่างสังคม (Social Distancing)
การจัดรถรับส่งและจัดเตัร่ยมที่่�จอดรถให้้แก่พื่นักงาน 
การชิ่วยเพื่ิ�มศักยภาพื่ในการปี้องกันตันเองจากเชิ่�อไวรัสโควิด-19 ด้วยการแจกอุปีกรณ์์การปี้องกันตันเองให้้แก่พื่นักงาน รวมที่ั�ง 
การจำาห้น่ายเคร่�องฟอกอากาศและกำาจัดเชิ่�อโรคในอากาศ และอุปีกรณ์์อ่�นๆ ให้้แก่พื่นักงานและครอบครัวในราคาที่่�ตัำ�ากว่าที่้องตัลาด
การส่�อสารรณ์รงค์ให้้พื่นักงานปี้องกันตันเองและรับผ่ิดชิอบตั่อสังคม
การตัรวจวัดอุณ์ห้ภูมิร่างกายของผู่้เข้าออกสำานักงานและสถานปีฏิิบัตัิงาน
การกักกันตันเองกรณ์่ม่ความเส่�ยงตั่อการตัิดเชิ่�อ
การที่ำาความสะอาดฆ่าเชิ่�อไวรัสในอาคารสำานักงานและสถานปีฏิิบัตัิงานอย่างสมำ�าเสมอ

1.
2. 
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

การดููแลคุณภาพช่ื่วิตและความเป็นอยู่ท่ี่�ดู่ของพน่กงาน
ในช่ื่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดูของไวร่สโคโรนา (COVID-19)  
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จำาแนกตาม
 Generations

Chart Title

1 2 3

จำาแนกตาม
ช่ื่วงอายุ

ข้อมูลพน่กงานของกลุ่มบริษ่ที่ฯ

จำาแนกตามเพศ

พุทธุ 714  |  อิสลาม 3  |  คริสต์ี 2 |  อื�นๆ 3

ชื่าย
526

604 คน

442 คน

246 คน

34 คน

83 คน
13 คน

33 คน

หญิง
196

ร้อยละ 72.85

ร้อยละ 81.84

ร้อยละ 61.22

ร้อยละ 34.07

ร้อยละ 4.71

ร้อยละ  11.50
ร้อยละ 1.80

ร้อยละ 4.57

ร้อยละ 27.15

จำาแนกตามศาสนา

จำาแนกตามระดู่บและเพศ

จำาแนกตาม Generations

จำาแนกตามพ่�นท่ี่�ปฏิิบ่ติงาน

การลาคลอดูบุตร

อ่ตราการลาออกจากองค์กรโดูยสม่ครใจ

จำาแนกตามส่ญชื่าติ

จำาแนกตามกลุ่ม STEM

 จำำ�นวน(คน)     ร้้อยละ     

 จำำ�นวน(คน)     ร้้อยละ     

Gen Y

30-50 ปีี

< 30 ปีี

> 50 ปีี

Gen ZGen X
Baby Boomer

จำำ�นวน(คน)   ร้้อยละ     

จัังหวััด	 	 			จัำ�นวัน(คน)			ร้้อยละ					

      จำำ�นวน(คน)   ร้้อยละ     

 จำำ�นวน(คน)   ร้้อยละ

จำำ�แนกต�มเพศ

จำำ�แนกต�มอ�ยุุ

สััญชาติิ	 	 			จำำานวน(คน)			ร้้อยละ					

พน่กงานใหม่

จำำ�แนกต�มเพศ

จำำ�แนกต�มช่่วงอ�ยุุ

ระดัับจััดัการ

ระดัับบริหาร

ระดัับบังคัับบัญชา

ระดัับปฏิิบัติิการ

ชิาย
ห้ญิ่ง

กรุงเที่พื่มห้านคร

ฉะเชิิงเที่รา

ชัิยภูมิ

นครศร่ธรรมราชิ

นครสวรรค์

ปีราจ่นบุร่

พิื่ษัณุ์โลก

ระยอง

ลพื่บุร่

ลำาปีาง

สมุที่รปีราการ

ชิาย
ห้ญิ่ง

ชิาย*
ห้ญิ่ง

*พื่นักงานชิายท่ี่�ใช้ิสิที่ธิลาภรรยาคลอดบุตัร

จ่น
จ่น (ไต้ัห้วัน)
พื่ม่า
ไที่ย

กลุ�ม STEM 
   ชิาย
   ห้ญิ่ง
ไม�ใช�กลุ�ม STEM

119 16.48

603 83.52

97         81.51
22         18.49

221 29.95

129 17.48

14 1.90

18 2.44

19 2.57

152 20.60

24 3.25

42 5.69

9 1.22

25 3.39

85 11.52

56 64.37

31 35.63

87 14.11

14 1.93
0      0

2 0.27
1 0.14
1 0.14
718 99.45

13    -

12   92.31

1    7.69

114       -

80   70.18

34   29.82

306   -

187   61.11

119   38.89

247   -

247  85.47

 42  14.53

198 66.67

99 33.33

297 41.14

138 46.46
147 49.49
12 4.04

31 35.63

53 60.92

3 3.45

อายุตัำ�ากว่า 30 ปีี
อายุระห้ว่าง 30-50 ปีี
อายุเกิน 50 ปีี อายุตัำ�ากว่า 30 ปีี

อายุระห้ว่าง 30-50 ปีี
อายุเกิน 50 ปีี

ชิาย
ห้ญิ่ง

ชิาย
ห้ญิ่ง

ชิาย
ห้ญิ่ง

ชิาย
ห้ญิ่ง



บริษััที่ฯ เช่ิ�อว่า การบริห้ารด้านความปีลอดภัย อาช่ิวอนามัย และสภาพื่แวดล้อมในการที่ำางาน เป็ีนความรับผิ่ดชิอบขั�นพ่ื่�นฐาน และเป็ีนปัีจจัยท่ี่�ม่
ความสำาคัญ่และจำาเป็ีนต่ัอการดำาเนินธุรกิจและบุคลากรของบริษััที่ฯ โดยบริษััที่ฯ มุ่งมั�นส่งเสริมให้้ทุี่กห้น่วยงานม่สภาพื่แวดล้อมในการปีฏิิบัติังาน
ท่ี่�ถูกสุขอนามัยและม่ความปีลอดภัย และยึดถ่อปีฏิิบัติัอย่างต่ัอเน่�องและจริงจัง ควบคู่กับการพัื่ฒนาองค์กรเพ่ื่�อมุ่งมั�นสู่ความเป็ีนเลิศ ซึึ่�งสอดรับกับ
เป้ีาห้มายการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่นข้อท่ี่� 8 การจ้างงานท่ี่�ม่คุณ์ค่าและการเติับโตัที่างเศรษัฐกิจ

บริษััที่ฯ ให้้ความสำาคัญ่ต่ัอความปีลอดภัยของพื่นักงาน โดยได้ออกปีระกาศเร่�อง “นโยบายด้านความปีลอดภัยอาช่ิวอนามัย และสภาพื่แวดล้อมใน
การที่ำางาน” ควบคุมและติัดตัามให้้ม่การปีฏิิบัติัตัามกฎิระเบ่ยบด้านความปีลอดภัยอย่างเคร่งครัดและดำาเนินการตัามกฎิห้มายท่ี่�เก่�ยวข้อง รวมถึง
อ้างอิงมาตัรฐานในด้านอาช่ิวอนามัยและความปีลอดภัย โดยจัดให้้ม่การซัึ่กซ้ึ่อมและการฝึ่กอบรมปีระจำาทุี่กปีี และให้้รายงานผ่ลการดำาเนินการ
โดยตัรงต่ัอคณ์ะกรรมการบริห้าร ม่รายละเอ่ยดดังน่�

สำาห้รับปีี 2563 บริษััที่ฯ ได้จัดให้้ม่การอบรมเก่�ยวกับห้ลักสูตัรที่างด้านความปีลอดภัยในการที่ำางาน ดังต่ัอไปีน่� 

ปี้องกันการเกิดอุบัตัิเห้ตัุ การบาดเจ็บ และความเจ็บปี่วยเน่�องจากการปีฏิิบัตัิงาน ด้วยความร่วมม่ออย่างจริงจังของบุคลากร และ
ผู่้รับเห้มาทีุ่กคน รวมที่ั�งจำากัดและควบคุมความเส่�ยงในการปีฏิิบัตัิงานที่่�ไม่ปีลอดภัย โดยการจัดบรรยายสรุปีและตัรวจสอบความ
พื่ร้อมด้านความปีลอดภัยก่อนการเข้าปีฏิิบัตัิงานในพื่่�นที่่�
ให้้ความร่วมม่อกับห้น่วยงานราชิการและเอกชินอ่�น ด้วยความรวดเร็ว ม่ปีระสิที่ธิภาพื่ และระมัดระวัง ในการระงับเห้ตัุฉุกเฉิน ห้ร่อ
อุบัตัิเห้ตัุอันเกิดจากการปีฏิิบัตัิงาน 
ปีฏิิบัตัิตัามกฎิห้มาย ข้อบังคับ และระเบ่ยบตั่างๆ ในเร่�องความปีลอดภัยอย่างเคร่งครัด และนำามาตัรฐานการจัดการเก่�ยวกับความ
ปีลอดภัยที่่�ด่มาใชิ้ในการดำาเนินธุรกิจ
จัดให้้ม่เคร่�องม่อ อุปีกรณ์์ในการปี้องกัน บรรเที่า และควบคุมความเส่�ยงของการเกิดอุบัตัิเห้ตัุ และผ่ลกระที่บตั่อสุขภาพื่ที่่�อาจเกิดขึ�น
จากการปีฏิิบัตัิงาน การขนส่ง การบริการ ตัลอดจนม่การกำาห้นดแนวที่างในการควบคุมสถานการณ์์ฉุกเฉิน เพื่่�อลดความสูญ่เส่ย
ม่ระเบ่ยบปีฏิิบัตัิ แผ่นการดำาเนินการ และการฝ่ึกอบรม ตัลอดจนการให้้ความรู้แก่พื่นักงานทีุ่กระดับอย่างเห้มาะสม เพื่่�อให้้ม่ความรู้ 
ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่่ยงพื่อ ในเร่�องความปีลอดภัยในการที่ำางาน เพื่่�อปี้องกันอันตัรายอันเกิดจากการที่ำางาน ห้ร่อ
โรคภัยตั่างๆ รวมถึงการนำาไปีใชิ้ในชิ่วิตัปีระจำาวันได้
จัดให้้ม่การดำาเนินการด้านความปีลอดภัยของลูกจ้างและผู่้ที่่�เก่�ยวข้อง โดยจัดเตัร่ยมสภาพื่แวดล้อมในการที่ำางานให้้ปีลอดภัย
ถูกสุขอนามัย
จัดให้้ม่การฝ่ึกอบรม การซึ่ักซึ่้อม และควบคุมให้้สามารถปีฏิิบัตัิงานได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกตั้อง และสามารถใชิ้งานเคร่�องม่อ อุปีกรณ์์
ได้อย่างถูกตั้องในกรณ์่ที่่�เกิดเห้ตัุขึ�น แผ่นการซึ่ักซึ่้อมดังกล่าวม่การจัดขึ�นเปี็นปีระจำาทีุ่กปีี
ที่บที่วนนโยบายการจัดการด้านความปีลอดภัย และจัดให้้ม่การตัรวจสอบปีระเมินเปี็นระยะๆ 
รับฟังข้อคิดเห้็น ข้อเสนอแนะจากพื่นักงาน ผู่้รับเห้มา คู่ค้า ชิุมชิน ภาครัฐ และผู่้ที่่�เก่�ยวข้อง เพื่่�อนำามาปีรับปีรุง ห้ร่อร่วมกันเพื่ิ�ม
ความเชิ่�อมั�นในการดำาเนินงานด้านอาชิ่วอนามัยและความปีลอดภัย 

อบรมการเตัร่ยมพื่ร้อมตั่อภาวะฉุกเฉิน
อบรมการเฝ่้าตัิดตัามและตัรวจวัดด้านสิ�งแวดล้อมและความปีลอดภัย
อบรมการใชิ้อุปีกรณ์์ปี้องกันอันตัรายส่วนบุคคล
อบรมความปีลอดภัยในการใชิ้สารเคม่
อบรมที่บที่วนแผ่นฉุกเฉิน
อบรมความปีลอดภัยการที่ำางานบนที่่�สูงสำาห้รับผู่้ปีฏิิบัตัิงานบนกังห้ันลม
อบรมที่บที่วนเร่�องความปีลอดภัย
อบรมเร่�องเส่ยง
อบรมการจัดการสิ�งปีฏิิกูลห้ร่อวัสดุที่่�ไม่ใชิ้แล้ว
อบรมการปีระเมินลักษัณ์ะปีัญ่ห้าสิ�งแวดล้อม
อบรมการควบคุมผู่้ให้้บริการจากภายนอก

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อาช่ื่วอนาม่ยและความปลอดูภ่ย

แนวที่างบริหารจ่ดูการ
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ในปีี 2563 กลุ่มบริษััที่ฯ ได้กำาห้นดตััวช่ิ�วัดการปีฏิิบัติังานจากอัตัราการบาดเจ็บถึงขั�นห้ยุดงาน (LTIFR) ดังน่�

บริษััที่ฯ ได้จัดให้้ม่มาตัรการและการดำาเนินการเพื่่�อลดอัตัราการลาปี่วยที่่�เกิดจากเชิ่�อโรคเพื่่�อให้้บรรลุเปี้าห้มายในการลดอัตัราการปี่วย
อย่างตั่อเน่�องในปีีต่ัอๆ ไปีดังน่�

กำาจัดแมลงภายในอาคารสำานักงาน ที่่�อาจเปี็นพื่าห้ะและสาเห้ตัุของการแพื่ร่เชิ่�อโรคเปี็นปีระจำาทีุ่กเด่อน
จัดให้้ม่ยาสามัญ่ปีระจำาบ้านเพ่ื่�อบรรเที่าอาการเบ่�องต้ัน และจัดให้้ใช้ิห้น้ากากอนามัยสำาห้รับบริการพื่นักงาน ในกรณ่์ท่ี่�พื่บอาการป่ีวยท่ี่� 
สามารถแพื่ร่ผ่่านระบบที่างเดินห้ายใจได้
ในกรณ์่ที่่�พื่บว่าพื่นักงานปี่วยด้วยโรคตัิดตั่อและเริ�มม่การตัิดตั่อแพื่ร่ระบาดในสำานักงานห้ร่อสถานปีระกอบการของบริษััที่ จะจัดให้้ม่การฉ่ด
พื่่นอบยาฆ่าเชิ่�อโรคเพื่่�อระงับและจำากัดการแพื่ร่ระบาดดังกล่าว
จัดให้้ม่เคร่�องม่อและช่ิองที่างสำาห้รับพื่นักงานท่ี่�ป่ีวยด้วยโรคท่ี่�ติัดต่ัอไปียังผู้่อ่�นได้ แต่ัยังสามารถปีฏิิบัติังานได้ ให้้ที่ำางานจากบ้าน (Work from 
Home) ซึ่ึ�งจะใชิ้ในกรณ์่ที่่�จำาเปี็นและเห้มาะสมเที่่านั�น
จัดให้้ม่การตัรวจสุขภาพื่เปี็นปีระจำาทีุ่กปีีพื่ร้อมที่ั�งส่งเสริมให้้พื่นักงานที่่�ตัรวจพื่บว่าสุขภาพื่ไม่ปีกตัิ ได้พื่บแพื่ที่ย์เพื่่�อที่ำาการรักษัา บำาบัด ฟื�นฟู 
ก่อนที่่�จะเกิดผ่ลเส่ยที่่�รุนแรงขึ�น
จัดสวัสดิการด้านการปีระกันสุขภาพื่และปีระกันชิ่วิตัของพื่นักงานที่่�ครอบคลุมการดูแลรักษัาที่ั�งผู่้ปี่วยนอก ผู่้ปี่วยใน และอุบัตัิเห้ตัุตั่างๆ 
อ่กที่ั�งยังส่งเสริมให้้ครอบครัวของพื่นักงานสามารถซึ่่�อบริการปีระกันสุขภาพื่ในแพื่็คเกจเด่ยวกันในราคาส่วนลดพื่ิเศษัเที่่ากันกับที่่�บริษััที่ฯ 
จัดให้้กับพื่นักงานด้วย
ม่กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพื่ร่วมกับพื่ันธมิตัร ห้ร่อผ่่านโครงการตั่างๆ เชิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมเดิน / วิ�ง ห้ร่อกิจกรรมก่ฬาที่่�บริษััที่เข้าร่วม
สนับสนุนกับผู้่ม่ส่วนได้เส่ย การส่งเสริมให้้พื่นักงานและคู่ค้าบริโภคผั่กและข้าวออแกนิคท่ี่�ควบคุมดูแลการปีลูกและจัดห้า / จัดส่ง โดยที่่มงาน
ฝ่่ายกิจการเพื่่�อสังคมของบริษััที่ เปี็นตั้น
ส่งเสริมให้้พื่นักงานรวมกลุ่มกันในรูปีแบบของชิมรม เพื่่�อจัดให้้ม่กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพื่นอกเวลาการปีฏิิบัตัิงาน เชิ่น แอโรบิค เดินวิ�ง 
ฟิตัเนส และปีิงปีอง เปี็นตั้น

•
•

•

•

•

•

•

•

ผลการดูำาเนินงาน/ต่วช่ื่�ว่ดูความสำาเร็จ

ปี 2563

0

0
0

0

0

0
0

1.86

722

เป้ีาห้มาย (คน)ตััวช่ิ�วัดด้านอุบัติัเห้ตุัจากการปีฏิิบัติังาน

อัตัราการบาดเจ็บถึงขั�นห้ยุดงาน 
(Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) (ต่ัอ 1 ล้านชัิ�วโมง)

อัตัราการบาดเจ็บถึงขั�นห้ยุดงานของคู่ธุรกิจ 
(Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) (ต่ัอ 1 ล้านชัิ�วโมง)

อุบัติัเห้ตุัจากการดำาเนินงานถึงขั�นเส่ยช่ิวิตัของพื่นักงาน (คน)

อุบัติัเห้ตุัจากการดำาเนินงานถึงขั�นเส่ยช่ิวิตัของคู่ธุรกิจ (คน)

จำานวนพื่นักงานรวมของบริษััที่และบริษััที่ย่อย

ผ่ลการดำาเนินงาน (คน)



การดูำาเนินงานดู้านโครงการเพ่�อส่งคมและกิจกรรมความร่บผิดูชื่อบต่อชุื่มชื่นและส่งคม

กลุ่มบริษััที่ฯ ม่นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการพัื่ฒนาคุณ์ภาพื่ช่ิวิตั การศึกษัา ชุิมชินและสังคม ท่ี่�สอดคล้องตัามกรอบเป้ีา
ห้มายการพัื่ฒนาท่ี่�ยั�งย่นแห่้งสห้ปีระชิาชิาติั (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยนำาตััวช่ิ�วัด SDGs มาปีระยุกต์ัและปีรับใช้ิให้้เห้มาะ
สมผ่่านโครงการและกิจกรรมเพ่ื่�อชุิมชินและสังคม  บรรลุตัามวัตัถุปีระสงค์การพัื่ฒนาอย่างยั�งย่นและสร้างห่้วงโซ่ึ่คุณ์ค่าร่วม (Creating Shared 
Value) ให้้กับสังคม ตัลอดจนสร้างความเช่ิ�อมั�น และความไว้วางใจท่ี่�ด่แก่กลุ่มผู้่ม่ส่วนได้เส่ย ในทุี่กมิติั 

ดู้านการส่งเสริมการศ่กษา

ดู้านการพ่ฒนาดู้านเศรษฐกิจและสร้างอาช่ื่พและรายไดู้

ดู้านการอนุร่กษ์สิ�งแวดูล้อม และที่ร่พยากรธรรมชื่าติ

โครงการรัฐฟังฉัน ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็้นของเด็กและเยาวชิน
กิจกรรมมอบทุี่นการศึกษัา
กิจกรรมให้้ความรู้และแนะแนวการศึกษัาต่ัอ
กิจกรรมเย่�ยมชิมโครงการเพ่ื่�อให้้ความรู้ด้านพื่ลังงานห้มุนเว่ยนแก่ เยาวชิน และปีระชิาชินทัี่�วไปี
โครงการโรงเร่ยนวัว

• โครงการพัื่ฒนาส่งเสริมอาช่ิพื่เกษัตัรอินที่ร่ย์
• โครงการส่งเสริมอาช่ิพื่ปีศุสัตัว์การเล่�ยงแพื่ะ/แกะ
• โครงการสนับสนุนผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ในชุิมชินเพ่ื่�อใช้ิในกิจกรรมของบริษััที่
• โครงการส่งเสริมการเร่ยนรู้ด้านการปีระกอบอาช่ิพื่
• โครงการแบ่งปัีนนำ�าเพ่ื่�อการเพื่าะปีลูก
•โครงการเกษัตัรนวัตัวิถ่สู้ภัยแล้งด้วยพื่ลังงานบริสุที่ธิ� โซึ่ล่าเซึ่ลล์ปัี�มนำ�าให้้ชุิมชิน เพ่ื่�อใช้ิสูบนำ�าสำาห้รับการเพื่าะปีลูก

• โครงการสำารวจป่ีาเปีียก
• กิจกรรมปีลูกป่ีาชุิมชินและจิตัอาสาพัื่ฒนาสิ�งแวดล้อม
• โครงการปีลูกป่ีาเฉลิมพื่ระเก่ยรติั
• โครงการปีล่อยปีลาอนุรักษ์ัพัื่นธ์ุสัตัว์นำ�า
• โครงการสารปีรับปีรุงดิน ค่นถิ�นธรรมชิาติั

• 
•
•
•
•
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ดู้านสุขภาพ ก่ฬา ช่ื่วิตความเป็นอยู่ท่ี่�ดู่ และการเข้าถ่งพล่งงานสะอาดู

ส่งเสริมว่ฒนธรรมและสร้างการม่ส่วนร่วม

• โครงการสนับสนุนโคมไฟถนนโซึ่ล่าเซึ่ลล์  ห้นุมานมอบไฟส่องสว่างให้้ชุิมชิน
• โครงการมอบเคร่�องกรองอากาศให้้ห้น่วยงานสาธารสุข
• โครงการ “อ่เอ ร่วมใจต้ัานภัยโควิด-19”
• โครงการช่ิวยเห้ล่อผู้่ยากไร้และผู้่สูงอายุ
• กิจกรรมสนับสนุนก่ฬาเช่ิ�อมความสัมพัื่นธ์
• โครงการ “ตู้ัปัีนสุข”
• โครงการห้นุมานมอบเคร่�องสูบนำ�าด้วยพื่ลังงานแสงอาทิี่ตัย์  และไฟส่องสว่างโซึ่ล่าเซึ่ลล์  

• กิจกรรมสนับสนุนร่วมที่ำาบุญ่และกิจกรรมที่อดผ้่าป่ีา
• กิจกรรมสนับสนุนงานแข่งขันก่ฬาของชุิมชิน
• กิจกรรมสนับสนุนงานปีระเพื่ณ่์ท้ี่องถิ�นและปีระเพื่ณ่์ของไที่ย
• กิจกรรมวันเด็กแห่้งชิาติั
• กิจกรรมสนับสนุนสภากาชิาดไที่ย
• กิจกรรมสงกรานต์ัและวันผู้่สูงอายุ
• โครงการบริจาคโลหิ้ตั
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กิจการเพ่�อส่งคม  (Social Enterprise)

ยุที่ธศาสตร์แผนพ่ฒนาความเป็นอยู่ของชุื่มชื่นอย่างย่�งย่น

งบประมาณเงินทุี่นหมุนเว่ยน (ไม่รวมเงินลงทุี่น)

บริษััที่ฯ มุ่งมั�นท่ี่�จะช่ิวยพัื่ฒนาคุณ์ภาพื่ช่ิวิตัความเป็ีนอยูข่องผู้่คน ชุิมชิน และสังคม ตัลอดจนช่ิวยบรรเที่า ปัีญ่ห้าความเห้ล่�อมลำ�าด้านรายได้ของ
เกษัตัรกรท่ี่�เป็ีนคนส่วนให้ญ่่ของปีระเที่ศ โดยให้้ความสำาคัญ่ต่ัอการสร้างปีระโยชิน์ต่ัอสังคม (Social Impact) ท่ี่�สามารถแก้ปัีญ่ห้าความยากจนและ 
ปีรับปีรุงคุณ์ภาพื่ช่ิวิตัความเป็ีนอยูข่องสังคมและชุิมชินได้โดยแท้ี่จริงและยั�งย่น จึงได้ริเริ�มก่อตัั�งห้น่วยงานภายใต้ัช่ิ�อ EA Social Enterprise ห้ร่อ 
EASE กิจการเพื่่ �อสังคมในปีลายปีี 2558 เพื่่ �อดำาเนินโครงการตัามแนวที่างโครงการเพื่่ �อสังคม ที่่ �ม ิได้มุ ่งเน้นการสร้างกำาไรสูงสุด 
แตั่มุ่งสร้างปีระโยชิน์ตั่อสังคมบนการพื่ึ�งพื่าตันเองได้อย่างยั�งย่นเปี็นสำาคัญ่ ยกระดับคุณ์ภาพื่ชิ่วิตัของผู่้คน โดยเริ�มจากชิุมชินรอบโรงไฟฟ้าของ 
บริษััที่ฯ เป็ีนพ่ื่�นท่ี่�โครงการนำาร่อง

บริษััที่ฯ มุ่งห้วังท่ี่�จะเป็ีนส่วนห้นึ�งในการบรรเที่า แบ่งเบา และช่ิวยเห้ล่อสังคม ตัามความห้มายอ่กนัยยะห้นึ�งของคำาว่า EASE เพ่ื่�อพัื่ฒนาคุณ์ภาพื่
ช่ิวิตัของผู้่คน และช่ิวยสร้างสังคมเอ่�อเฟื�อเก่�อกูลบนแนวที่างท่ี่�ยั�งย่น บริษััที่ฯ จึงมุ่งมั�น และเช่ิ�อมั�นในการเป็ีนส่วนห้นึ�งในการสร้างสรรค์สังคมไที่ย 
เพื่่�อส่งเสริมการเตัิบโตัของธุรกิจเพื่่�อสังคมอย่างยั�งย่น ผ่่านโครงการเพื่่�อสังคม มุ่งห้วังสร้างอาชิ่พื่ และพื่ัฒนาชิ่วิตัความเปี็นอยู่เกษัตัรกรไที่ย 
อย่างยั�งย่น 

ในปีี 2563 บริษััที่ฯ จัดที่ำาแบบสอบถามสำารวจชิุมชินเกษัตัรกรในโครงการ เพื่่�อที่ำาให้้เข้าถึงข้อมูลของชิุมชิน ความคาดห้วังของชิุมชิน พื่บว่า 
ด้านส่งเสริมอาช่ิพื่และสร้างรายได้ เป็ีนด้านท่ี่�เกษัตัรกรคาดห้วังให้้ส่งเสริมในชุิมชินมากท่ี่�สุด บริษััที่ฯ จึงได้มุ่งเน้นในการพัื่ฒนาโครงการส่งเสริม
และพัื่ฒนาอาช่ิพื่ ท่ี่�ม่อยู่อย่างต่ัอเน่�องต่ัอไปี และเน่�องด้วยรอบชุิมชินที่ำาเกษัตัรกรรม บริษััที่จึงสนับสนุนส่งเสริมด้านเกษัตัรกรรมควบคู่กับ
เที่คโนโลย่ ซึึ่�งผ่ลสำารวจเกษัตัรกรในโครงการต่ัอโครงการเพ่ื่�อสังคม ในมุมมองต่ัอบริษััที่ ส่งเสริมการสร้างงาน การพัื่ฒนาชุิมชิน ส่งเสริมเกษัตัรกรรม 
ห้ร่อทัี่กษัะ/ อาช่ิพื่รายได้ ตัลอดจนส่งเสริมสุขภาพื่ คุณ์ภาพื่ช่ิวิตัเป็ีนท่ี่�พึื่งพื่อใจต่ัอเกษัตัรกรในโครงการถึงร้อยละ 100 โดยบริษััที่ฯ สนับสนุนค่าใช้ิ
จ่ายในการบริห้ารโครงการเพ่ื่�อสังคม ในส่วนโครงการสร้างอาช่ิพื่ และพัื่ฒนาห่้วงโซ่ึ่คุณ์ค่าโครงการฟาร์มเกษัตัรอินที่ร่ย์ และโครงการอาช่ิพื่ 
การเล่�ยงแพื่ะแกะ (GRI Disclosure 201-1) งบปีระมาณ์เงินทุี่นห้มุนเว่ยน (ไม่รวมเงินลงทุี่น) มูลค่า  2,099,484.72  บาที่  (GRI Disclosure 103-3) 
เพิื่�มขึ�นกว่า ร้อยละ 21 เม่�อเท่ี่ยบกับปีี 2562 ดังแผ่นภาพื่ 

(ล้านบาที่)
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เพิ�มข่�น 21%



5 ปีีท่ี่�ผ่่านมา บริษััที่ฯ ดำาเนินโครงการพัื่ฒนาส่งเสริมอาช่ิพื่ให้้กับชุิมชินรอบโรงไฟฟ้าอย่างเป็ีนธรรม โดยม่ท่ี่มพัื่ฒนาโครงการเป็ีนผู้่รับผิ่ดชิอบ
ดำาเนินโครงการเพ่ื่�อสังคมร่วมกับเกษัตัรกร องค์กร มห้าวิที่ยาลัย เคร่อข่ายพัื่นธมิตัรคู่ค้า เน้นรูปีแบบการดำาเนินงาน ตัามเป้ีาห้มายการพัื่ฒนาท่ี่�
ยั�งย่นแห่้งสห้ปีระชิาชิาติั (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยนำาตััวช่ิ�วัด SDGs มาปีระยุกต์ัและปีรับใช้ิให้้เห้มาะสมกับโครงการ โดย
กำาห้นดแผ่นงานห้ลัก ตัั�งเป้ีาห้มายระยะสั�น (ปีี 2564) และระยะยาว (ปีี 2565-2570) และรายงานผ่ลตัามแนวที่างการรายงานตัาม GRI 
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)  เพ่ื่�อช่ิวยสร้างความสมดุลและเปิีดเผ่ยข้อมูลใน 3 มิติั สิ�งแวดล้อม สังคม และการกำากับ
ดูแลองค์กร (Environment Social Governance: ESG)  ภายใต้ัห้ลักธรรมมาภิบาลท่ี่�ด่ เพ่ื่�อบรรลุเป้ีาห้มายการดำาเนินงานอย่างยั�งย่น ให้้เป็ีนไปี
ตัามแผ่นยุที่ธศาสตัร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุิมชิน พัื่ฒนาเป็ีนกิจการของเกษัตัรกรท่ี่�พึื่�งพื่าตันเองได้อย่างยั�งย่น 

รูปแบบการดูำาเนินงานของโครงการ EASE
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ร่บชื่มวิดู่โอ



เพิ�มรายไดู้ (Higher Income)
ผลการดูำาเนินงาน ปี 2563

ผลการดูำาเนินงาน ปี 2563

ช่ื่วยให้ผู้คนทุี่กเพศทุี่กว่ยเข้าถ่งแหล่งอาหาร และบริจาคอาหาร ท่ี่�ไร้สารเคม่ 
(Helping people to access Organic food and donate Organic food)

รายได้ของเกษัตัรกรเพิื่�มมากขึ�น ในปีี 2563 ในส่วนโครงการสร้างอาช่ิพื่การ
เล่�ยงแพื่ะ/แกะ ที่ำาให้้เกษัตัรกรผู้่เล่�ยงม่รายได้เฉล่�ยเพิื่�มขึ�นจากการเล่�ยงแพื่ะ/
แกะ เป็ีน 497 บาที่ต่ัอวัน คิดเป็ีนรายได้ท่ี่�สูงกว่าร้อยละ 55 จากค่าแรงราย
วันขั�นตัำ�า ซึึ่�งปัีจจุบันเกษัตัรกรผู้่เล่�ยงม่ความรู้ความสามารถในการเล่�ยงแพื่ะ/
แกะ และส่งเสริมเกษัตัรกรรอบๆ ชุิมชิน สนใจมาเล่�ยงแพื่ะ/แกะเป็ีนอาช่ิพื่ 
จึงถ่อว่าสามารถขยายผ่ลต่ัอยอดให้้กับชุิมชิน  และโครงการสร้างอาช่ิพื่ฟาร์ม
เกษัตัรอินที่ร่ย์ สร้างรายได้เฉล่�ยให้้เกษัตัรกรในโครงการเพิื่�มขึ�นเป็ีน 379 
บาที่/วัน คิดเป็ีนรายได้ท่ี่�สูงกว่าร้อยละ 18 จากค่าแรงรายวันขั�นตัำ�า รวมไปีถึง
สูงกว่ารายได้เกษัตัรกรที่่�มาจากการปีลูกข้าวในที่้องที่่�ถึง 1.5-2.5 เที่่า 
(*อ้างอิงข้อมูลเปีร่ยบเท่ี่ยบข้อมูลจากเกษัตัรกรท่ี่�เข้าร่วมโครงการ) ในปีี 2563 
ท่ี่�ผ่่านมา โดยเฉล่�ยเกษัตัรกรปีลูกข้าวปีระมาณ์ 10-15  ไร่ ระยะเวลาในการ
ปีลูกข้าวโดยปีระมาณ์ 120  วัน กำาไรเฉล่�ย 1,500-2,500 บาที่/ไร่ ในกรณ่์ท่ี่�ไม่
ขาดทีุ่นจากราคาข้าวตักตัำ�า ณ์ ราคาข้าวเปีล่อก 6,000-7,000 บาที่/ตััน 
ผ่ลผ่ลิตั 500-700  กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็ีนรายได้ 150-250 บาที่ต่ัอวัน ทัี่�งน่� 
ผ่ักสลัดอินที่ร่ย์ใชิ้ระยะเวลาในการปีลูกถึงการเก็บเก่�ยวสั�นกว่า ปีระมาณ์ 
45-55 วัน และเป็ีนผ่ลผ่ลิตัอินที่ร่ย์ท่ี่�ม่มูลค่าสูงกว่าผั่กทัี่�วไปี

ขยายผ่ลองค์ความรู้ และสร้างเคร่อข่ายเกษัตัรอินที่ร่ย์ท่ี่�ยั�งย่น ขยายผ่ลสู่การ
เพิื่�มอัตัราเกษัตัรกรในชุิมชิน เพิื่�มขึ�นร้อยละ 29 

สร้างอาช่ิพื่และรายได้ให้้เกษัตัรกร ผู้่สูงอายุ โดยอายุตัั�งแต่ั 60 ปีีขึ�นไปี คิด
เป็ีนจำานวนเกษัตัรกรผู้่สูงอายุร้อยละ 11 จากเกษัตัรกรในโครงการทัี่�งห้มด

เป้าหมายปี 2564
รายได้ของเกษัตัรกรในโครงการเฉล่�ยเพิื่�มขึ�น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
จากค่าแรงรายวันขั�นตัำ�า เพ่ื่�อสร้างคุณ์ภาพื่ช่ิวิตัท่ี่�ด่ และยั�งย่นมากขึ�น 

เป้าหมายปี 2564
ส่งเสริมจำานวนบริโภคผ่ลผ่ลิตัอินที่ร่ย์เพิื่�มขึ�น ร้อยละ 25 จากปีี 2563

ระยะยาว (2565-2570)
ขยายผ่ลในวงกว้างต่ัอเกษัตัรกรในปีระเที่ศให้้เป็ีนเกษัตัรกรท่ี่�ยั�งย่น

ระยะยาว (2565-2570)
ขยายผ่ลการเติับโตัของผ่ลผ่ลิตัเกษัตัรอินที่ร่ย์ ให้้เข้าถึงผู้่บริโภคมากขึ�น 
ตัั�งเป้ีาส่งเสริมจำานวนบริโภคผ่ลผ่ลิตัอินที่ร่ย์เพิื่�มขึ�น ร้อยละ 30

•

•

•

ปีริมาณ์ผ่ลผ่ลิตัอินที่ร่ย์ออกสู่ตัลาดมากขึ�น รวมทัี่�งห้มดกว่า 15,710 กิโลกรัม 
ปีระกอบด้วยพ่ื่ชิผั่กอินที่ร่ย์ทุี่กชินิด ทัี่�งผั่กสลัดอินที่ร่ย์ อาทิี่เช่ิน กร่นโอ๊ค เรด
โอ๊ค กร่นคอส บัตัเตัอร์เฮด เรดโครอล ฟิลเล่ย์ไอซ์ึ่เบิร์ก วอเตัอร์เครส รวมไปี
ถึงผั่กอินที่ร่ย์ สำาห้รับปีรุงอาห้าร อาทิี่เช่ิน คะน้ายอด กวางตุ้ังฮ่องเต้ั บ๊อกฉ่อย 
โตัเก่ยวเบกาน่า รวมกว่า 13,565 กิโลกรัม คิดเป็ีนการเพิื่�มขึ�นถึงร้อยละ 28  
จากปีี 2562 และส่งเสริมปีลูกอ้อยอินที่ร่ย์ พัื่นธ์ุสุพื่รรณ์ 50 ปีริมาณ์กว่า 
2,145 กิโลกรัม เพ่ื่�อคั�นนำ�าผ่ลิตัเป็ีนเคร่�องด่�มนำ�าอ้อยใบเตัยอินที่ร่ย์  

ส่งเสริมการบริโภคผ่ลผ่ลิตัอินที่ร่ย์ จากจำานวนการบริโภคพ่ื่ชิผั่กอินที่ร่ย์และ
เคร่�องด่�มนำ�าอ้อยใบเตัยอินที่ร่ย์ กว่า 35,109 * การบริโภค คิดเป็ีนการเพิื่�มขึ�น
ถึงร้อยละ 27 จากปีี 2562  (*อ้างอิงจากปีริมาณ์การบริโภคผั่กและผ่ลไม้ 400 
กรัม/วัน/คน และเคร่�องด่�มเป็ีน 1 ขวดต่ัอ 1 ห้น่วยบริโภค ตัามคำาแนะนำาของ
องค์การอนามัยโลก ห้ร่อ WHO) 

•

•
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สร้างสุขภาพ และคุณภาพช่ื่วิตท่ี่�ดู่ปลอดูภ่ย ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ�งแวดูล้อม 
(Good Health and Well-Being All Stakeholders in Value Chain)

พ่ฒนางานวิจ่ย เพ่�อส่งเสริมผลผลิตที่างการเกษตรสู่ความย่�งย่น (R&D Synergy)

เน้นการส่งเสริมสุขภาพื่ เพื่ราะผ่ลผ่ลิตัเปี็นพื่่ชิผ่ลอินที่ร่ย์ที่่ �เปี็นมิตัรตั่อ
เกษัตัรกร ผู่้บริโภค และสิ�งแวดล้อม ควบคู่ไปีกับการสร้างมาตัรฐานให้้กับ
ผ่ลผ่ลิตั บริษััที่ฯ จึงส่งเสริมให้้ม่การรับรอง มาตัรฐานผ่ลิตัภัณ์ฑ์์เกษัตัรอินที่ร่ย์ 
(Organic Thailand) รวมถึงโรงคัดบรรจุที่่ �ได้รับมาตัรฐานผ่ลิตัอาห้าร 
ใบสำาคัญ่เลขที่่� 65-2-01861 ตัามระเบ่ยบสำานักงานคณ์ะกรรมการอาห้าร
และยา ขององค์การอาห้ารและยา (อย.) ซึึ่�งในปีี 2563 โครงการได้ผ่ลผ่ลิตั
อินที่ร่ย์ออกสู่ตัลาดมากขึ�น ปีระกอบด้วยพื่่ชิผ่ักอินที่ร่ย์ คิดเปี็นปีริมาณ์
รวมกว่า 13,565 กิโลกรัม คิดเปี็นการเพื่ิ�มขึ�นถึงร้อยละ 28  จากปีี 2562 
และส่งเสริมปีลูกอ้อยอินที่ร่ย์ พัื่นธ์ุสุพื่รรณ์ 50 ปีริมาณ์กว่า 2,145 กิโลกรัม 
เพื่่�อคั�นนำ�าผ่ลิตัเปี็นเคร่�องด่�มนำ�าอ้อยใบเตัยอินที่ร่ย์  โดยผ่ลผ่ลิตักระจาย 
สู ่ชิุมชิน รวมไปีถึงการที่ำาบุญ่บริจาคผ่ลผ่ลิตัอินที่ร่ย์ และจำาห้น่ายด้วย 
ชิ ่องที่างการจำาห้น่าย   4 ชิ ่องที่าง จ ำาห้น่ายโดยตัรง, จ ำาห้น่ายผ่่าน
ซุึ่ปีเปีอร์มาร์เก็ตั, ส่งร้านอาห้าร และส่งโรงงานผ่ลิตัและแปีรรูปีผั่กและผ่ลไม้สด

จากผ่ลสำาเร็จของงานในปีี 2563 วิจัยที่ดลอง และที่ำาซึ่ำ �า จนสรุปีเปี็น
องค์ความรู ้ เพื่่ �อส่งเสริมส่งเสริมผ่ลผ่ลิตัที่างการเกษัตัรสู ่ความยั �งย่น 
ผ่ลผ่ลิตัตั่อเน่ �องตัลอดปีี ที่ำาให้้ปีี 2563 ผ่ลผ่ลิตัโดยรวมด่ขึ �น 1.4 เที่่า 
เที่่ยบกับปีี 2562 รวมไปีถึงการที่ดลองอย่างเปี็นระบบเกษัตัรอัจฉริยะ 
(iSmart Farm) ที่่ �จะสามารถลดข้อผ่ิดพื่ลาดในการปีฏิิบัตัิงาน สามารถ
ควบคุมการให้้นำ �าได้แม่นยำามากขึ �น (Precision Control) โดยที่ดลอง
เที่่ยบผ่ลชิัดเจน ระห้ว่างให้้เกษัตัรกรรดนำ�า กับระบบรดนำ�า ที่่�ม่ความคงที่่� 
มากกว่า ซึ่ึ �งผ่ลในขั �นแรกของการพื่ัฒนาระบบยังไม่คงที่่ �เที่่าปีัจจุบัน 
อ ่กที่ ั � งย ังรายงานผ่ลได ้ที่ ันที่ ่  (Real–time) จากแปีลงปีล ูกเพื่ ่ �อให้ ้
สามารถที่ราบสถานการณ์์ได้ตัลอดเวลาและปีรับแก้ปีัญ่ห้าได้ที่ันที่่วงที่ ่ 
รวมไปีถึงขอขอบคุณ์ความร่วมม่อพัื่ฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว เกิดจากปีระสาน 
ความร่วมม่อ และถ่ายที่อดองค์ความรู้จากอาจารย์ในสถาบันวิจัยเกษัตัรวิศวกรรม 
กรมวิชิาการเกษัตัร และอาจารย์ในคณ์ะเกษัตัรศาสตัร์ ที่รัพื่ยากรและ
สิ �งแวดล้อม มห้าวิที่ยาลัยนเรศวร

ขยายองค์ความรู้สู่ชิุมชิน  รวมไปีถึงการปีระสานความร่วมม่อกับ
ชิุมชิน และสถาบันวิจัย มห้าวิที่ยาลัย และห้น่วยงานภายนอก
พัื่นธมิตัร
ขยายผ่ลจากการวิจัยที่ดลอง ไปีสู่การพื่ัฒนา ตัั�งเปี็นกิจการของ
เกษัตัรกรในชุิมชินท่ี่�เข้มแข็ง น่าอยู่ ปีลอดภัย และยั�งย่น ครอบคลุม
ทัี่�วปีระเที่ศ 

เป้าหมายปี 2564
รักษัามาตัรฐานท่ี่�ด่ ให้้ได้อย่างต่ัอเน่�อง ปีระกอบด้วยมาตัรฐานผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ 
เกษัตัรอินที่ร่ย์ (Organic Thailand) และมาตัรฐานโรงคัดบรรจุ ผ่ลิตั
อาห้าร ตัามระเบ่ยบ ขององค์การอาห้ารและยา (อย.) เพ่ื่�อสร้างสุขภาพื่ 
และคุณ์ภาพื่ช่ิวิตัท่ี่�ด่ต่ัอผู้่ผ่ลิตั เกษัตัรกร ผู้่บริโภค และสิ�งแวดล้อม  

เป้าหมายปี 2564
   ขยายผ่ลปีลูกผั่กให้้ม่ความห้ลากห้ลายที่างชินิดมากยิ�งขึ�น เพ่ื่�อให้้ได้ 
   ผ่ลผ่ลิตัที่างการเกษัตัรอินที่ร่ย์ต่ัอเน่�องตัลอดปีี 
   ขยายองค์ความรู้ให้้กับเกษัตัรกร โดยคำานึงโมเดลธุรกิจที่่�ยั �งย่น     
   ต้ันทุี่นท่ี่�เกษัตัรกรเข้าถึงได้
   ราคาผ่ลผ่ลิตัเกษัตัรอินที่ร่ย์ท่ี่�เป็ีนธรรมตัลอดทัี่�งห่้วงโซ่ึ่คุณ์ค่า

ระยะยาว (2565-2570)
ส่งเสริมพัื่ฒนาคุณ์ภาพื่ช่ิวิตั ความปีลอดภัย ของผู้่บริโภค รองรับการ
ขยายและการเตัิบโตัของผ่ลผ่ลิตัที่่ �เพื่ิ �มขึ �น  ร้อยละ 30  โดยจะ
นำาเที่คโนโลย่เข้ามาช่ิวยตัรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และส่งเสริม 
ให้้ผู่้บริโภคคำานึงถึงความปีลอดภัยของวัตัถุดิบที่่�รับปีระที่าน รวมไปี
ถึงคุณ์ค่าที่างโภชินาการ ตัลอดจนเล่อกสนับสนุนบรรจุภัณ์ฑ์์ท่ี่�เป็ีนมิตัร 
กับสิ�งแวดล้อม

ระยะยาว (2565-2570)
•

•

•

•

•

ผลการดูำาเนินงาน ปี 2563

ผลการดูำาเนินงาน ปี 2563



ผลการดูำาเนินงาน ปี 2563

ผน่กกำาล่งขยายความร่วมม่อก่บเคร่อข่ายพ่นธมิตรตลอดูห่วงโซ่คุณค่าร่วม 
(Leverage Collaboration with all Stakeholders in Value Chain)

เป้าหมายปี 2564
ขยายผ่ลสร้างเคร่อข่ายพัื่นธมิตัรในทุี่กมิติั ตัลอดห่้วงโซ่ึ่คุณ์ค่าร่วมกับ
ทุี่กภาคส่วน ไม่ว่าจะรวมไปีถึงกลุ่มบริษััที่ สถาบันการศึกษัา องค์กร
อ่�นๆ  บริษััที่ขนส่ง โรงงานแปีรรูปี ร้านอาห้าร ลูกค้า เพ่ื่�อขยายผ่ล
จำานวนห่้วงโซ่ึ่อุปีที่าน

ระยะยาว (2565-2570)
เสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยสร้างคุณ์ค่าร่วมกับผู้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยใน
ทุี่กมิติั ระดับปีระเที่ศ สำาห้รับการพัื่ฒนาท่ี่�ยั�งย่น

บริษััที่ฯ มุ่งเน้นผ่สานความร่วมม่อ สร้างเคร่อข่ายพัื่นธมิตัรในทุี่กมิติั ตัลอดถึง
กลุ่มผู่้ม่ส่วนได้เส่ยในทีุ่กมิตัิ ปีระสานความร่วมม่อสถาบัน องค์กรพื่ันธมิตัร 
บริษััที่ขนส่ง โรงงานแปีรรูปีผั่กและผ่ลไม้  ร้านอาห้าร คู่ค้า ลูกค้า และเกษัตัรกร 
เพ่ื่�อสร้างห่้วงโซ่ึ่คุณ์ค่า (Value Chain) ให้้กับห่้วงโซ่ึ่อุปีที่าน (Supply Chain) 
ซึึ่�งการผ่สานความร่วมม่อในทุี่กมิติัย่อมส่งผ่ลด่ต่ัอตัลอดห่้วงโซ่ึ่คุณ์ค่า

ด้านการขนส่ง (Backhaul Logistic Collaboration) ได้รับความร่วมม่อ 
และสนับสนุนจากบริษััที่ ฟู้ดแพื่ชิชัิ�น จำากัด เป็ีนพัื่นธมิตัร ร่วมม่อกันกว่า 3 ปีี 
เพื่่ �อสร้างห้่วงโซึ่่อาห้ารแห้่งความสุข (Happy Supply Chain) ที่่ �ยั �งย่น 
ให้้เกิดขึ�นได้ในปีระเที่ศ ดังนั�น ฟู้ดแพื่ชิชัิ�น จึงยินด่ให้้การสนับสนุนบริษััที่ฯ 
ด้วยบริการรถห้้องเย็นเท่ี่�ยวเปีล่าขากลับ (Backhaul Logistic)  สำาห้รับขนส่ง
ผ่ลิตัภัณ์ฑ์์อินที่ร่ย์ จากฟาร์มของโครงการมายังโรงงานฟู้ดแพื่ชิชัิ�น (กรุงเที่พื่ฯ) 
เพ่ื่�อเอ่�ออำานวยความสะดวกให้้กับเกษัตัรกรในโครงการ ในราคาท่ี่�เกษัตัรกร
สามารถเข้าถึงได้  และเพ่ื่�อสร้างพัื่นธมิตัรที่างการค้า โดยบริษััที่ฯ ได้ส่งมอบ
ผ่ลิตัภัณ์ฑ์์อินที่ร่ย์ ส่วนห้นึ�งให้้กับ ฟู้ดแพื่ชิชัิ�น เพ่ื่�อเป็ีนส่วนห้นึ�งในสวัสดิการ
ม่�ออาห้ารของพื่นักงานฟู้ดแพื่ชิชัิ�น ถ่อเป็ีนการร่วมม่อกันในเชิิงบวก อ่กทัี่�งยัง
ด่ตั่อสิ �งแวดล้อม ตั่อโลก เพื่ราะปีระห้ยัดพื่ลังงานในการขนส่ง และลด 
การปีลดปีล่อยมลพิื่ษัต่ัอสิ�งแวดล้อม เป็ีนการใช้ิที่รัพื่ยากรของโลกอย่างคุ้มค่า 

ด้านการตัลาด (Market Collaboration for Long Term Customer) 
เน้นการพื่ัฒนาฐานลูกค้าในระยะยาวอย่างตั่อเน่�อง รวมไปีถึงการพื่ัฒนา
รองรับตัลาดรายให้ม่เพื่ิ �มมากขึ �น จากปีริมาณ์ผ่ลผ่ลิตัที่่ �เพื่ิ �มมากขึ �น 
ถึงร้อยละ 28  จากปีี 2562 โดยร่วมม่อกับร้านอาห้าร โรงงาน และคู่ค้า
พัื่นธมิตัร เพ่ื่�อกระจายผ่ลผ่ลิตัอินที่ร่ย์ในปีริมาณ์มากให้้เข้าถึงการดูแลสุขภาพื่
ของผู้่บริโภคในวงกว้างมากขึ�น ที่ำาให้้ผ่ลิตัผ่ลอินที่ร่ย์เป็ีนท่ี่�รู้จักในวงกว้างมาก
ขึ�น ผู้่บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ในราคาท่ี่�เอ่�อมถึง รวมถึงร้านอาห้ารทัี่�งในพ่ื่�นท่ี่�
ชุิมชิน และกรุงเที่พื่ฯ พัื่นธมิตัรร้านอาห้าร และโรงงานท่ี่�เพิื่�มขึ�นกว่า 2-3 ราย 
จากปีี 2562 อ่กทัี่�งจัดส่งผู้่บริโภคโดยตัรง ตัามออฟฟิศสำานักงานบริเวณ์ใกล้เค่ยง, 
วิลล่ามาร์เก็ตั, ร้านครัวเม่องเว้ ร้านสลัดบุร่ สลัดแฟคที่อร่� และร้านสาระด่ด่  
จังห้วัดพื่ิษัณ์ุโลก ซึ่ึ�งร้านสาระด่ด่ได้ปีรับเปีล่�ยนจากการรับไฮโดรโพื่นิคส์มา
รับผั่กอินที่ร่ย์กับ Ease Organic มาเป็ีนระยะเวลากว่า 3 ปีี เพื่ราะเล็งเห็้นถึง
ความสำาคัญ่ด้านสุขภาพื่ผู้่ผ่ลิตั ผู้่บริโภค รวมไปีถึงโรงงานแปีรรูปีผั่กและผ่ลไม้ 

ด้านส่งเสริมความรู ้ บริษััที่ให้้ความสำาคัญ่กับการพื่ัฒนาองค์ความรู ้ 
ทัี่�งท่ี่มพัื่ฒนาและเกษัตัรกร จึงเกิดเป็ีนการปีระสานร่วมม่อ ถ่ายที่อดความรู้ 
ด้านเที่คโนโลย่การเกษัตัรจากอาจารย์ในสถาบันวิจัยเกษัตัรวิศวกรรม 
กรมวิชิาการเกษัตัร ในมห้าวิที่ยาลัยเกษัตัรศาสตัร์ บางเขน และ ท่ี่�ปีรึกษัา
ด้านสุขอนามัยพ่ื่ชิ อาจารย์ในคณ์ะเกษัตัรศาสตัร์ ที่รัพื่ยากรและสิ�งแวดล้อม 
มห้าวิที่ยาลัยนเรศวร จังห้วัดพิื่ษัณุ์โลก และอาจารย์จากคณ์ะวิที่ยาศาสตัร์
และเที่คโนโลย่การเกษัตัร  มห้าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชิมงคลล้านนา 
จ ังห้วัดลำาปีาง และด้านการเล ่ �ยงแพื่ะ/แกะ จากอาจารย์ที่ ่ �ปีร ึกษัา
จากมห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดล วิที่ยาเขตันครสวรรค์ จังห้วัดนครสวรรค์ 

•

•

•
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สรุปผลการดูำาเนินงานโครงการ
ในปีี 2563 แม้จะเปี็นปีีแห้่งวิกฤตัการณ์์ของที่ั�วโลก เพื่ราะเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ�มเกิดขึ�นในปีระเที่ศไที่ยตัั�งแตั่ 
วันท่ี่� 13 มกราคม 2563 ต่ัอเน่�องมาถึงปัีจจุบัน บริษััที่ฯ ก็ยังมุ่งมั�นดำาเนินโครงการพัื่ฒนาส่งเสริมอาช่ิพื่เกษัตัรอินที่ร่ย์ และส่งเสริมอาช่ิพื่ปีศุสัตัว์
การเล่�ยงแพื่ะ/แกะ ควบคู่ไปีกับการสร้างคุณ์ค่าต่ัอชุิมชินและสังคม รวมไปีถึงสิ�งแวดล้อมอย่างต่ัอเน่�อง โดยผ่ลการดำาเนินงานเฉล่�ยตัลอดปีี 2563 
เกษัตัรกรในโครงการทัี่�งห้มดยังคงม่รายได้โดยเฉล่�ยสูงกว่าค่าแรงรายวันขั�นตัำ�า

โครงการฟาร์ม 
เกษตรอินที่ร่ย์ 

มีรายั่ได็�
เฉลี�ยั่เพิ�มข้ึ้�นเป็น

379 
บาที่/ว่น

จากค่าแรงข่ึ้�นตำ�ารายั่ว่น

15,710 กิโลกร่ม

35,109 หน่วยั่บริโภค

สูงกว่าร้อยละ 18

ปริมาณผลผลิตอินทิรีย์ั่

การบริโภคพืชุผ่ก
ผลผลิตอินทิรีย์ั่

โครงการสร้างอาชีพการเลี�ยงแพะ/แกะ ที่ำาให้้เกษัตัรกรผู่้เล่�ยงม่รายได้เฉล่�ยเพื่ิ�มขึ�นเปี็น 497 บาที่ตั่อวัน คิดเปี็นรายได้ที่่�สูงกว่าร้อยละ 55  
จากค่าแรงรายวันขั�นตัำ�า
โครงการฟาร์มเกษัตีรอินทรีย์ ที่ำาให้้เกษัตัรกรม่รายได้เฉล่�ยเพิื่�มขึ�นเป็ีน 379 บาที่ต่ัอวัน คิดเป็ีนรายได้ท่ี่�สูงกว่าร้อยละ 18 จากค่าแรงรายวัน 
ขั�นตัำ�า 

โดยขยายองค์ความรู้และสร้างเคร่อข่ายเกษัตัรอินที่ร่ย์ท่ี่�ยั�งย่น ขยายผ่ลสู่การเพิื่�มอัตัราเกษัตัรกรในชุิมชิน รวมไปีถึงยังสร้างอาช่ิพื่ให้้เกษัตัรกร 
ผู้่สูงอายุ โดยอายุตัั�งแต่ั 60 ปีีขึ�นไปี คิดเป็ีนจำานวนเกษัตัรกรผู้่สูงอายุร้อยละ 11 จากเกษัตัรกรในโครงการทัี่�งห้มด 

ปีริมาณ์ผ่ลผ่ลิตัอินที่ร่ย์ที่ั�งห้มดกว่า 15,710 กิโลกรัม คิดเปี็นการส่งเสริมการบริโภคพื่่ชิผ่ักผ่ลผ่ลิตัอินที่ร่ย์ จากจำานวนการบริโภคพื่่ชิผ่ัก
อินที่ร่ย์และเคร่�องด่�มนำ�าอ้อยใบเตัยอินที่ร่ย์ กว่า 35,109 ห้น่วยบริโภค* คิดเปี็นการเพื่ิ�มขึ�นถึงร้อยละ 27 จากปีี 2562 ซึ่ึ�งในปีัจจุบัน และ
อนาคตั ผู่้บริโภคให้้คุณ์ค่าและห้ันมาใส่ใจสุขภาพื่มากขึ�น ดังนั�นผ่ักอินที่ร่ย์จึงเปี็นที่่�ตั้องการของตัลาดมากขึ�น บริษััที่จึงเล็งเห้็นความสำาคัญ่
ของการวิจัยที่ดลอง ระบบเกษัตัรอัจฉริยะ (iSmart Farm) ที่่�จะสามารถลดข้อผ่ิดพื่ลาดในการปีฏิิบัตัิงาน สามารถควบคุมการให้้นำ�าได้
แม่นยำามากขึ�น (Precision Control) อ่กที่ั�งยังรายงานผ่ลได้ที่ันที่่ (Real–time) จากแปีลงปีลูก สามารถที่ราบสถานการณ์์ได้ตัลอดเวลา 
ปีรับแก้ปีัญ่ห้าได้ที่ันที่่วงที่่  เพื่ราะห้ากผ่ลผ่ลิตัม่ความคงที่่�ตั่อเน่�อง จะส่งผ่ลด่ตั่อตัลอดที่ั�งวงจรโซึ่่อุปีที่านเกษัตัรอินที่ร่ย์ ที่ำาให้้เกษัตัรกร 
เข้มแข็ง และม่รายได้ที่่�มั�นคงยั�งย่น
*อ้างอิงจากปีริมาณ์การบริโภคผั่กและผ่ลไม้ 400 กรัม/วัน/คน และเคร่�องด่�ม 1 ขวดต่ัอ 1 ห้น่วยบริโภค ตัามคำาแนะนำาขององค์การอนามัยโลก ห้ร่อ WHO

•

•

โครงการสร้างอาช่ื่พ 
การเล่�ยงแพะ/แกะ

จากค่าแรงข่ึ้�นตำ�ารายั่ว่น
สูงกว่าร้อยละ 55

มีรายั่ได็�
เฉลี�ยั่เพิ�มข้ึ้�นเป็น

497 
บาที่/ว่น
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การดูำาเนินงานโครงการพ่ฒนาส่งเสริมอาช่ื่พเกษตรอินที่ร่ย์ในโครงการโรงไฟฟ้า 
จ.พิษณุโลก 

การดูำาเนินงานโครงการการค่�นนำ�าอ้อยอินที่ร่ย์บรรจุขวดูพร้อมดู่�ม
จ.นครสำวรรค์ 

การดูำาเนินงานโครงการส่งเสริมอาช่ื่พปศุส่ตว์ เล่�ยงแพะ/แกะ 
จ.นครสำวรรค์ 

บริษััที่ฯ ยังคงมุ่งมั�นตั่อยอดเปี้าห้มายระยะยาว ขยายผ่ลได้ในวงกว้าง ขยายการม่ส่วนร่วม และความผู่กพื่ันของชิุมชิน มุ่งมั�นพื่ัฒนารากฐาน
เกษัตัรกรรม และเกษัตัรกรไที่ยให้้ม่สุขภาพื่ คุณ์ภาพื่ช่ิวิตั และความเป็ีนอยูท่่ี่�ด่แบบยั�งย่น เติับโตัไปีพื่ร้อมๆ กับความเจริญ่ของปีระเที่ศ ขยายผ่ล
ตั่อยอดในวงกว้างระดับปีระเที่ศ ตัามแนวที่างการสร้างห้่วงโซึ่่คุณ์ค่าร่วม (Creating Shared Value) อย่างเห้มาะสมและยั�งย่น โดยคำานึงถึง 
ผ่ลกระที่บและการสร้างคุณ์ค่าร่วมกับผู้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในทุี่กมิติั พื่ลังเกษัตัรบริสุที่ธิ� พื่ลังสู่ความยั�งย่น
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EASE ORGANIC 
FARMING

Energy for the Sustainability
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ความร่บผิดูชื่อบต่อส่งคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

กลยุที่ธ์การดูำาเนินงานดู้าน CSR

กรอบการพ่ฒนาความย่�งย่น

กลุ่ม บมจ.พื่ลังงานบริสุที่ธิ� ยึดห้ลักการดำาเนินธุรกิจโดยตัระห้นักถึงการพื่ัฒนาธุรกิจอย่างยั�งย่นควบคู่ไปีกับการพื่ัฒนาด้านเศรษัฐกิจ สังคม
และสิ�งแวดล้อม ซึ่ึ�งไม่ใชิ่เพื่่ยงเพื่่�อสร้างรากฐานที่างธุรกิจของกลุ่มบริษััที่ฯ ให้้แข็งแกร่งเที่่านั�น แตั่ยังมุ่งมั�นให้้ชิุมชินได้รับปีระโยชิน์จากการ
ดำาเนินธุรกิจสูงสุด ซึ่ึ�งในขณ์ะเด่ยวกันเพื่่�อให้้การดำาเนินงานด้านความรับผ่ิดชิอบตั่อสังคม บรรลุวัตัถุปีระสงค์ดังกล่าวจึงได้จัดตัั�งห้น่วยงาน
ด้านมวลชินสัมพื่ันธ์ขึ�นเพื่่�อพื่ัฒนาและยกระดับคุณ์ภาพื่ชิ่วิตัชิุมชินในพื่่�นที่่�รอบโครงการในด้านตั่างๆ เชิ่น การพื่ัฒนาด้านอาชิ่พื่ การสนับสนุน
ด้านการศึกษัา ศาสนา วัฒนธรรม ปีระเพื่ณ์่ ดนตัร่ ก่ฬา รวมที่ั�งด้านสาธารณ์สุข และสิ�งแวดล้อม ก่อให้้เกิดการเปี็นที่่�ยอมรับในสังคม และเกิด
ความภาคภูมิใจในชิุมชิน ที่ั�งยังม่การปีระชิาสัมพื่ันธ์บริษััที่ฯ ตั่อบุคคลภายนอกเพื่่�อเปี็นการส่�อสารกับสาธารณ์ชินให้้ที่ราบถึงข้อมูลข่าวสาร
เก่ �ยวกับดำาเนินกิจกรรมตั่างๆ และเปี็นการสร้างความสัมพื่ันธ์ที่่ �ด่ โดยการดำาเนินงานภายใตั้นโยบายและห้ลักกำากับดูแลกิจการที่่ �ด่ 
ม่ความรับผ่ิดชิอบตั่อผู่้ม่ส่วนได้เส่ยที่่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจ 

กลุ่มบริษััที่ฯ  ได้กำาห้นด “นโยบายความรับผ่ิดชิอบตั่อสังคม” เพื่่�อเปี็นแนวที่างในการปีฏิิบัตัิเพื่่�อการบริห้ารจัดการกระบวนการที่างธุรกิจ 
(CSR-in-Process) โดยม่ 7 ห้ลักการ ดังน่�

การดำาเนินงานของบริษััที่ฯ ม่กรอบการดำาเนินงานด้านความรับผิ่ดชิอบต่ัอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยม่ความมุ่งเน้น
การพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น (Sustainable Development) ในมิตัิที่ั�ง 3 ด้าน ได้แก่ มิตัิด้านเศรษัฐกิจ (Economics) มิตัิด้านสังคม (Social) และ
สิ�งแวดล้อม (Environment) ภายใตั้การดำาเนินงานด้วยความเที่่าเที่่ยมเปี็นธรรม การพื่ึ�งพื่าอาศัยกัน และการสร้างความสมดุลร่วมกัน โดย
ตัระห้นักและเน้นการม่ส่วนร่วมกับชิุมชิน เพื่่�อตัอบสนองความตั้องการและลดผ่ลกระที่บที่ั�งที่างตัรงและที่างอ้อม และเปีิดโอกาสให้้ชิุมชินได้
แสดงความคิดเห้็นและเสริมสร้างการพื่ัฒนาชิุมชินร่วมกัน อันจะนำาไปีสู ่แนวที่างในกระบวนการแก้ปีัญ่ห้าร่วมกันของบริษััที่และชิุมชิน 
ตัามกรอบการดำาเนินงานด้านความรับผ่ิดชิอบตั่อสังคมอย่างยั�งย่น 

ห้ลักการข้อที่่� 1 : การกำากับดูแลกิจการที่่�ด่
ห้ลักการข้อที่่� 2 : การปีระกอบธุรกิจด้วยความเปี็นธรรม
ห้ลักการข้อที่่� 3 : สิที่ธิมนุษัยชินและการปีฏิิบัตัิตั่อพื่นักงาน
ห้ลักการข้อที่่� 4 : ความรับผ่ิดชิอบตั่อผู่้บริโภค
ห้ลักการข้อที่่� 5 : สิ�งแวดล้อมและความปีลอดภัย
ห้ลักการข้อที่่� 6 : การม่ส่วนร่วมพื่ัฒนาชิุมชินและสังคม
ห้ลักการข้อที่่� 7 : การพื่ัฒนา และเผ่ยแพื่ร่นวัตักรรมจากการดำาเนินงานด้านความรับผ่ิดชิอบตั่อสังคม

ความเท่ี่าเท่ี่ยม
    เป็นธรรม

CSR

การพ่�งพาซ่�งก่นและก่น

ความสมดุูล
เศรษฐกิจ 

(Economics)

ส่งคม 
(Socia

l) 
สิ�งแวดูล้อม 

(Environment)
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แผนการดูำาเนินงานดู้าน CSR

กระบวนการการม่ส่วนร่วมพ่ฒนาชุื่มชื่น

การดูำาเนินการของบริษ่ที่ต่อผู้ม่ส่วนไดู้เส่ย และตระหน่กถ่งชุื่มชื่นรอบถิ�นท่ี่�ต่�งของโรงงาน

ห้น่วยงานด้านความรับผ่ิดชิอบตั่อสังคมจัดที่ำาแผ่นงานและตััวชิ่�วัดความสำาเร็จของงานด้านความรับผ่ิดชิอบตั่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ในพื่่�นที่่�โครงการตั่างๆ โดยเน้นการม่ส่วนร่วมของชิุมชินและการพื่ัฒนาสู่ความยั�งย่น ซึ่ึ�งได้ม่การกำาห้นดเปี้าห้มาย 
ดังน่�

การม่ส่วนร่วมของผู่้ม่ส่วนได้เส่ยเปี็นสิ�งที่่�บริษััที่ให้้ความสำาคัญ่ ซึ่ึ�งชิุมชินโดยรอบที่่�ตัั�งสถานปีระกอบการเปี็นห้นึ�งในผู่้ม่ส่วนได้เส่ยห้ลักของ 
ธุรกิจ บริษััที่ฯ ได้ดำาเนินโครงการความรับผ่ิดชิอบตั่อสังคม และสร้างความสัมพื่ันธ์กับชิุมชินโดยให้้ความสำาคัญ่ตั่อการยกระดับการศึกษัา 
ตัลอดจนการยกระดับคุณ์ภาพื่ชิ่วิตัของชิุมชินโดยรอบ และการอนุรักษั์สิ�งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมสุขอนามัยและความปีลอดภัยตั่อชิุมชิน
เพื่่�อสร้างคุณ์ค่าและความไว้วางใจให้้กับผู่้ม่ส่วนได้เส่ย และในปีีน่�ได้ส่งเสริมให้้พื่นักงานที่ำากิจกรรมจิตัอาสาเปี็นจำานวน 14,410 ชิั�วโมง

จัดที่ำาการรับฟังความคิดเห้็นจากชิุมชินตัามที่่�ที่างการกำาห้นด ก่อนการลงทีุ่นสร้างโรงไฟฟ้า อ่กที่ั�งม่การตัิดตัามความคิดเห้็น ข้อเสนอแนะ 
ตัลอดจนความตั้องการของชิุมชินอย่างตั่อเน่�อง และใกล้ชิิด โดยจัดให้้ม่ที่่มงานชิุมชินสัมพื่ันธ์ปีระจำาโรงงานแตั่ละแห้่ง เพื่่�อเปี็นผู่้ตัิดตัาม และ
ปีระสานงาน และรับฟังความคิดเห้็นตั่างๆ โดยตัรง เพื่่�อที่ราบถึงปีัญ่ห้า ความตั้องการ ความคาดห้วังของชิุมชิน และนำาผ่ลสำารวจมาวิเคราะห้์
และจัดที่ำาแผ่นในการดำาเนินงานให้้ตัอบสนองความตั้องการของชิุมชิน

มาตัรการด้านการสร้างความเข้าใจเก่�ยวกับการดำาเนินการของโรงไฟฟ้าตัามรายงาน ปีระมวลห้ลักการปีฏิิบัตัิ (Code of Practice: COP) 
ที่่�เก่�ยวข้องกับชิุมชิน ม่ดังน่�

การสำารวจความคิดเห้็นและข้อเสนอแนะในด้านตั่างๆ ของปีระชิาชินและผู่้ม่ส่วนได้เส่ยตัามความเห้มาะสม โดยการ

จัดให้้ม่ที่่มงานที่่�ที่ำาห้น้าที่่�ตัิดตัามและดูแลคุณ์ภาพื่สิ�งแวดล้อมและความปีลอดภัยปีระจำาโรงงานเพื่่�อปีระสานงานและดูแลชิุมชินด้วย
ความใกล้ชิิดอย่างตั่อเน่�อง
ให้้ความรู้และจัดการอบรมแก่พื่นักงาน ชิุมชิน นักเร่ยน และผู่้สนใจที่ั�วไปี เพื่่�อให้้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำาเนินธุรกิจของบริษััที่ฯ 
รวมถึงความรู้ ความเข้าใจเก่�ยวกับพื่ลังงานสะอาดและการนำามาใชิ้ในชิ่วิตัปีระจำาวันได้อย่างถูกตั้อง
จัดงบปีระมาณ์ในการชิ่วยเห้ล่อ และสนับสนุนกิจกรรมของชิุมชิน ที่ั�งด้านการศึกษัา วัฒนธรรม ปีระเพื่ณ์่ ด้านสุขอนามัย และสิ�ง
แวดล้อม
จัดที่ำาแห้ล่งกักเก็บนำ�าภายในโครงการโรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสงอาที่ิตัย์ และแบ่งปีันให้้ชิุมชินโดยรอบสามารถใชิ้เปี็นแห้ล่งนำ�าสำารองในยาม
ขาดแคลนได้
สนับสนุนการว่าจ้างพื่นักงานปีระจำา และพื่นักงานชิั�วคราว จากสมาชิิกในชิุมชินตัามศักยภาพื่ ความสามารถ และความถนัด เพื่่�อให้้
เกิดการจ้างงาน และการพื่ัฒนาความรู้ความสามารถ ที่ั�งในระยะการก่อสร้าง และระยะดำาเนินการ

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ยกระดู่บและต่อยอดู
โครงการ CSR

ชุื่มชื่นเข้มแข็ง 
และพ่ฒนา
อย่างย่�งย่น

ยกระดู่บคุณภาพช่ื่วิต
ของชุื่มชื่นให้ดู่ข่�น

แบ่งบ่นความสุข
ให้ก่บชุื่มชื่น

สร้างความพ่งพอใจ
ต่อชุื่มชื่น
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ผลการดูำาเนินงาน/ต่วช่ื่�ว่ดูความสำาเร็จ (CSR After Process)

บริษััที่ฯ ได้ตักลงเข้าร่วมโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ�งแวดล้อม สถานปีระกอบการอุตัสาห้กรรม” กับกระที่รวงอุตัสาห้กรรม โดยเปี็นการมุ่งมั�นที่่�
จะนำาห้ลักธรรมาภิบาลสิ�งแวดล้อม มาปีฏิิบัตัิในการปีระกอบกิจการให้้เปี็นไปีตัามห้ลักเกณ์ฑ์์ที่่�กำาห้นดและมุ่งเน้นการปี้องกันและรักษัาสิ�ง
แวดล้อมร่วมกับชิุมชินและสังคมที่้องถิ�น อย่างตั่อเน่�อง

นอกเห้น่อจากที่่�กำาห้นดให้้ฝ่่ายจัดการตั้องส่งรายงานการปีฏิิบัตัิงานตั่อคณ์ะกรรมการบริห้ารแล้ว คณ์ะกรรมการตัรวจสอบของบริษััที่ และ
ฝ่่ายตัรวจสอบภายใน ยังได้กำาห้นดการตัรวจสอบโรงงานและโครงการตั่างๆ ของกลุ่มบริษััที่ฯ ไว้ในแผ่นการตัรวจสอบปีระจำาปีี โดยม่
วัตัถุปีระสงค์ในการการเข้าตัรวจสอบ เย่�ยมชิมโรงงาน และโครงการตั่างๆ ของกลุ่มบริษััที่ฯ เพื่่�อให้้มั�นใจว่าการดำาเนินงานตั่างๆ ของกลุ่ม
บริษััที่ฯ เปี็นไปีตัามมาตัรฐาน ข้อกำาห้นด กฏิระเบ่ยบ ข้อบังคับ และเปี็นไปีตัามแนวที่างวิสัยที่ัศน์ และพื่ันธกิจ ของบริษััที่ฯ

จากผ่ลดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษััที่ฯ ได้ยึดมั�นนโยบายที่่�ตั้องดำาเนินการด้วยความใส่ใจ และจริงจังตั่อผู่้ม่ส่วนได้เส่ยตั่างๆ ปีระกอบด้วย ผู่้ถ่อ
หุ้้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าห้น่� ชิุมชินรอบถิ�นที่่�ตัั�งของโรงงาน พื่นักงาน ห้น่วยงานกำากับดูแลและภาครัฐ ซึ่ึ�งบุคคลห้ร่อองค์กรดังกล่าวข้างตั้น 
ล้วนแล้วแต่ัม่ความสำาคัญ่ต่ัอการดำาเนินงานของบริษััที่ฯ ทัี่�งสิ�น พื่ร้อมทัี่�งนำาห้ลักปีฏิิบัติัตัามมาตัรฐานแนวที่างความรับผิ่ดชิอบต่ัอสังคม (ISO 26000) 
และเปี้าห้มายการพื่ัฒนาที่่�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals) เพื่่�อนำามาปีระยุกตั์ใชิ้ให้้สอดคล้องตั่อการดำาเนินธุรกิจ โดยในปีี 
2563 บริษััที่ได้แบ่งผ่ลการดำาเนินงานออกเปี็น 5 ด้านที่่�สำาคัญ่ เพื่่�อตัอบสนองความตั้องการและความคาดห้วังของสังคมและชิุมชิน ดังน่�

1.ด์้านส�งเสริมการศึกษัา

2.ด์้านการพัฒนาด์้านเศรษัฐกิจและสร้างรายได์้

3.ด์้านรักษัาสิ�งแวด์ล้อม

1. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห้็นของเด็กและเยาวชิน ในโครงการรัฐฟังฉัน
2. กิจกรรมมอบทีุ่นการศึกษัา
3. กิจกรรมให้้ความรู้และแนะแนวการศึกษัาตั่อ
4 กิจกรรมเย่�ยมชิมโครงการเพื่่�อให้้ความรู้ด้านพื่ลังงานห้มุนเว่ยนแก่ เยาวชิน และปีระชิาชินที่ั�วไปี
5. โครงการโรงเร่ยนวัว

1.สนับสนุนผ่ลิตัภัณ์ฑ์์ในชิุมชิน เพื่่�อใชิ้ในกิจกรรมของบริษััที่
2.โครงการส่งเสริมการเร่ยนรู้ด้านการปีระกอบอาชิ่พื่
3.โครงการแบ่งปีันนำ�าเพื่่�อการเพื่าะปีลูก

1. โครงการสำารวจปี่าเปีียก
2. กิจกรรมปีลูกปี่าชิุมชินและจิตัอาสาพื่ัฒนาสิ�งแวดล้อม
3. โครงการปีลูกปี่าเฉลิมพื่ระเก่ยรตัิ
4. โครงการปีล่อยปีลาอนุรักษั์พื่ันธุ์สัตัว์นำ�า
5. โครงการสารปีรับปีรุงดิน ค่นถิ�นธรรมชิาตัิ
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4.ด์้านสุข้ภาพแล้วความเป็นอยู�ที�ด์ี

1. โครงการสนับสนุนโคมไฟถนนโซึ่ลาเซึ่ลล์
2. โครงการมอบเคร่�องกรองอากาศให้้ห้น่วยงานสาธารณ์สุข
3. โครงการ “อ่เอ ร่วมใจตั้านภัยโควิด-19”
4. โครงการชิ่วยเห้ล่อผู่้ยากไร้และผู่้สูงอายุ
5. สนับสนุนก่ฬาเชิ่�อมความสัมพื่ันธ์
6. โครงการ “ตัู้ปีันสุข”

5.ด์้านส�งเสริมวัฒนธุรรมและสร้างการมีส�วนร�วม

1. สนับสนุนร่วมที่ำาบุญ่และกิจกรรมที่อดผ่้าปี่า
2 .สนับสนุนกิจกรรมงานแข่งขันก่ฬาของชิุมชิน
3. สนับสนุนงานปีระเพื่ณ์่ที่้องถิ�นและปีระเพื่ณ์่ของไที่ย 
4. กิจกรรมวันเด็กแห้่งชิาตัิ
5. สนับสนุนสภากาชิาดไที่ย
6. กิจกรรมสงกรานตั์และวันผู่้สูงอายุ
7. โครงการบริจาคโลห้ิตั
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การบรรเที่าผลกระที่บและดููแลผู้ม่ส่วนไดู้เส่ยอย่างรอบดู้าน
ในสถานการณ์ COVID-19 (Impact Mitigation)

ในชิ่วงที่่�เกิดสถานการณ์์โรคระบาด COVID-19 ได้ม่การปีระเมินและบรรเที่าผ่ลกระที่บให้้แก่ผู่้ม่ส่วนได้เส่ยกลุ่มตั่างๆ ได้แก่ 

พื่นักงาน: บริษััที่ม่มาตัรการดูแลสุขอนามัยและจัดห้าอุปีกรณ์์ความปีลอดภัยและชิ่วอนามัยให้้แก่พื่นักงานอย่างเพื่่ยงพื่อ รวมถึงพื่นักงานของ 
contractor

ผู่้ถ่อหุ้้น: บริษััที่ได้จัดปีระชิุมผู่้ถ่อหุ้้นในรูปีแบบออนไลน์พื่ร้อมม่มาตัรการ Social Distancing และจัดให้้ม่ชิ่องที่างรับฟังความเห้็นและส่�อสาร
การรับม่อในสถานการณ์์การแพื่ร่ระบาดของ COVID-19 เพื่่�อสร้างความเชิ่�อมั�นแก่ผู่้ถ่อหุ้้น

ชิุมชินและสังคม: บริษััที่เห้็นควรเข้าม่ส่วนร่วมในการแก้ไขปีัญ่ห้าของปีระเที่ศโดยมุ่งเน้นด้านการบริห้ารจัดการที่รัพื่ยากรให้้ม่ปีระสิที่ธิภาพื่ 
ผู่้บริห้ารของบริษััที่จึงได้ริเริ�มชิักชิวนผู่้ที่่�สนใจทีุ่กภาคส่วนในสังคมที่่�ม่ความรู้ความสามารถห้ลายด้านเพื่่�อร่วมม่อกันในการชิ่วยเห้ล่อสังคม
ภายใตั้ “กลุ่มชิ่วยกัน” ซึ่ึ�งม่โครงการที่่�กลุ่มชิ่วยกันม่ส่วนสนับสนุนตั่าง ๆ เชิ่น

ส�วนที� 1: การเพิ�มศักยภาพในการปฏิิบัตีิงานใหุ้บุคลากรทางการแพทย์ โดยร่วมจัดห้าปีระกันที่่�ม่วงเงินปีระกัน 25,000 ล้านบาที่ให้้กับ
บุคลากรที่างการแพื่ที่ย์จำานวน 50,000 คน ตัิดตัั�งอุปีกรณ์์ฆ่าเชิ่�อไวรัสในระบบปีรับอากาศส่วนกลางและมอบเคร่�องกำาจัดเชิ่�อโรคให้้กับ
โรงพื่ยาบาลที่ั�วปีระเที่ศ ปีรับปีรุงห้้อง ICU ปีรับปีรุงรถพื่ยาบาลเพื่่�อให้้สามารถขนย้ายผู่้ปี่วยตัิดเชิ่�อได้ ผ่ลิตัห้น้ากากแรงดันบวกเพื่่�อให้้
บุคลากรที่างการแพื่ที่ย์ใชิ้ในการปี้องกันการตัิดเชิ่�อขณ์ะตัรวจผู่้ปี่วยและแจกจ่ายที่ั�วปีระเที่ศ จัดห้าเคร่�อง RT-PCR พื่ร้อมนำ�ายาตัรวจเพื่่�อ
ให้้สามารถตัรวจได้อย่างที่ั�วถึงตัลอด จนร่วมกับ สวที่ชิ. ที่ำาวิจัยและพื่ัฒนาสารเคล่อบผ่ิวสำาห้รับฆ่าเชิ่�อแบคที่่เร่ยและไวรัสเพื่่�อลดการตัิด
เชิ่�อ เปี็นตั้น

ส�วนที� 2: การเพิ�มศักยภาพในการป้องกันตีนเองจากเชื�อไวรัส COVID-19 ใหุ้กับประชาชน โดยแจกจ่ายห้น้ากากผ่้าและห้น้ากาก
อนามัยจำานวน 80,000 ชิิ�น แอลกอฮอล์จำานวน 50,000 ขวด เคร่�องกรองอากาศที่่�ฆ่าเชิ่�อไวรัสได้ ผ่ลิตัห้น้ากากแรงดันบวก กล่องและ 
ตัู้ฆ่าเชิ่�อUVC เปี็นตั้น  

ส�วนที� 3: การนำา Application “หุมอชนะ” มาใช้ประเมินความเสี�ยงและควบคุม
การแพร�ระบาด์โรคข้องประชาชน บริษััที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนการพื่ัฒนา Application 
“ห้มอชินะ” ที่่�ถูกออกแบบมาเพื่่�อชิ่วยในการเปีิดเม่อง ที่ำาให้้ผู่้ใชิ้ได้ที่ราบความเส่�ยงของ
ตันเองจากกิจกรรมและบุคคลที่่�ตันเองได้ใกล้ชิิดในชิ่วงเวลา 14 วันที่่�ผ่่านมา ซึ่ึ�งม่ความ
แม่นยำามากกว่าการวัดอุณ์ห้ภูมิร่างกายเพื่่ยงอย่างเด่ยว ม่จุดเด่นจากการนำา Bluetooth 
มาที่ำางานร่วมกับ GPS ที่ำาให้้สามารถตัิดตัามได้ว่าผู่้ใชิ้ได้เคยใกล้ชิิดผู่้ปี่วยห้ร่อได้เดิน
ที่างไปียังสถานที่่�ที่่�ม่ความเส่�ยงและใกล้ชิิดกับผู่้ที่่�ม่ความเส่�ยงสูงในระยะรัศม่ 5 เมตัร จึง
ที่ำาให้้สามารถคัดแยกผู่ ้ที่่ �เส่ �ยงตัิดเชิ่ �อในวงที่่ �แคบลงได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพื่ ที่ำาให้้
บุคลากรการแพื่ที่ย์ม่ปีลอดภัยมากยิ�งขึ�นและสามารถสอบสวนการตัิดโรคได้รวดเร็วขึ�น 
นอกจากน่� ผู่้ใชิ้ยังสามารถรู้ระดับความเส่�ยงของสถานที่่�ก่อนที่่�จะเข้าสถานที่่�นั�น ๆ ใน
การน่�บริษััที่ได้รณ์รงค์เผ่ยแพื่ร่ให้้กลุ่มของบริษััที่ คู่ค้า ห้น่วยราชิการ สถานศึกษัา 
โรงพื่ยาบาล ตัลอดจนปีระชิาชินที่ั�วไปีนำาแอปีพื่ลิเคชิั�น “ห้มอชินะ” มาใชิ้อ่กด้วย
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ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ จะน�าไปใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดท�ารายงานในปีถัดไป 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

แบบส�ารวจความคดิเหน็ของผูอ่้านรายงานความยัง่ยนื

1. ระบุว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มใด

2. ระบุว่า ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนผ่านช่องทางใด

4. กรุณาเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความส�าคัญต่อท่านสูงสุด 3 ประเด็นแรก

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายงาน

ผู้ถือหุ้น / ผู้ลงทุน

เจ้าหนี้

หน่วยงานราชการ /
รัฐวิสาหกิจ

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี

พนักงานของบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารจัดการความเสี่ยง

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

มลพิษ ของเสีย และการจัดการทรัพยากรน�้า

การใช้ไฟฟ้า/พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

• มีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย

• ออกแบบได้ความสวยงาม ภาพประกอบเหมาะสม

• ความเหมาะสมในการจัดล�าดับน�าเสนอเนื้อหา

• ความพึงพอใจโดยรวม

สามารถส่งแบบสอบถามด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (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

เว็บไซต์ของบริษัท

อื่นๆ

ติดต่อขอจากบริษัท

ลูกค้า

สื่อมวลชน

ชุมชน

คู่ค้า

นักวิชาการ/นักวิจัย

ประชาชนทั่วไป

พนักงาน

นักเรียน/นักศึกษา

อื่นๆ

62 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี	2562

แบบสำารวจความคิดูเห็นของผู้อ่านรายงานความย่�งย่น
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ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ จะน�าไปใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดท�ารายงานในปีถัดไป 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

แบบส�ารวจความคดิเหน็ของผูอ่้านรายงานความยัง่ยนื

1. ระบุว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มใด

2. ระบุว่า ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนผ่านช่องทางใด

4. กรุณาเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความส�าคัญต่อท่านสูงสุด 3 ประเด็นแรก

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของรายงาน

ผู้ถือหุ้น / ผู้ลงทุน

เจ้าหนี้

หน่วยงานราชการ /
รัฐวิสาหกิจ

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี

พนักงานของบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารจัดการความเสี่ยง

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

มลพิษ ของเสีย และการจัดการทรัพยากรน�้า

การใช้ไฟฟ้า/พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

• มีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย

• ออกแบบได้ความสวยงาม ภาพประกอบเหมาะสม

• ความเหมาะสมในการจัดล�าดับน�าเสนอเนื้อหา

• ความพึงพอใจโดยรวม

สามารถส่งแบบสอบถามด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (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

เว็บไซต์ของบริษัท

อื่นๆ

ติดต่อขอจากบริษัท

ลูกค้า

สื่อมวลชน

ชุมชน

คู่ค้า

นักวิชาการ/นักวิจัย

ประชาชนทั่วไป

พนักงาน

นักเรียน/นักศึกษา

อื่นๆ

62 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี	2562 85


