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โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
เพ่ือประโยชนสูงสุดตอผูใช ผูถือหุน  ผูรวมคา
และพนักงานอยางเปนธรรม

เปนผูนำในธุรกิจ
พลังงานทางเลือก

• สงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
• สงเสริมการใชพืชพลังงาน และพลังงานธรรมชาติ เพ่ือลดมลพิษแกส่ิงแวดลอม
• สนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพ่ือสรางความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ
• ดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเปนธรรม สรางความไววางใจตอคูคา และผูถือหุน
• วางรากฐานดานบุคลากร เพ่ือการเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน

วิสัยทัศน
Vision

พันธกิจ
Mission
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“กลุ่่�มบริิษััท พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� (EA) ม่�งมั�นดำำาเนินธิ์่ริกิจท่�เป็็น
พลุ่งังานสุ่เข่ียว ไม�ก�อมลุ่ภาวะ แลุ่ะเป็็นมิตริต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม 
เพ่�อสุนบัสุนน่ด้ำานความยั�งย่น โดำย EA เริิ�มต้นจากธิ์่ริกิจไบ
โอด่ำเซลุ่ แลุ่ะขียายสุ่�ธิ์่ริกิจพลุ่งังานทดำแทน ทั �งไฟฟ้าพลุ่งังาน
แสุงอาทิตย์แลุ่ะไฟฟ้าพลุ่ังงานลุ่ม ซ่�งบริิษััทเลุ่็งเห็็นถึ่ง
ป็ริะโยชน์ขีองพลุ่งังานสุะอาดำ ม่ป็ริะโยชน์ทั �งด้ำานเศริษัฐกิจ 
ลุ่ดำการินำาเข้ีาเช่ �อเพลุ่ิง แลุ่ะด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อมท่�ลุ่ดำปั็ญห็า
มลุ่พิษัแลุ่ะลุ่ดำภาวะโลุ่กร้ิอนซ่�ง เ ป็็นเทรินด์ำขีองโลุ่กใน
ปั็จจบ่นัท่�ทก่ป็ริะเทศห็นัมาให้็ความสุำาคญั ป็ริะกอบกบัการิ
เป็ลุ่่�ยนผ่�านเทคโนโลุ่ย่ยานยนต์แบบเดำิมท่�ใช้นำ �ามันในการิ
ขีบัเคลุ่่�อน บริิษััทจ่งลุ่งทน่ในโริงงานผ่ลุ่ิตแบตเตอร่ิ�ลุ่ิเท่ยม
ไอออนแลุ่ะริะบบกักเก็บพลุ่ังงาน เพ่�อจะนำามาใช้เพิ�ม
เ สุ ถ่ึ ย ริ ภ า พ ขี อ ง โ ริ ง ไ ฟ ฟ้ า พ ลุ่ั ง ง า น ห็ ม่ น เ ว่ ย น เ พิ� ม
ป็ริะสุิทธิิ์ภาพในริะบบผ่ลุ่ิตแลุ่ะจำาห็น�ายไฟฟ้าขีองป็ริะเทศ 
ริวมทั �งป้็อนให้็กับอ่ตสุาห็กริริมการิผ่ลุ่ิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ก
ป็ริะเภท เพ่�อผ่ลุ่กัดำนัให้็เกิดำผ่ลุ่สุำาเร็ิจขีองอต่สุาห็กริริมยาน
ยนต์ไฟฟ้าท่� เป็็น New S-Curve ตามย่ทธิ์ศาสุตร์ิขีอง
ป็ริะเทศ ในโคริงการิพฒันาริะเบ่ยงเศริษัฐกิจพิเศษัภาค
ตะวนัออก อนัจะม่�งเป้็าห็มายในการิเสุริิมสุร้ิางศกัยภาพใน
การิแขี�งขีันขีองป็ริะเทศไทยแลุ่ะสุนับสุน่นด้ำานความยั�งย่น 
โดำยเฉพาะอย�างยิ�งการิก้าวสุ่�พลุ่งังานสุะอาดำ เพ่�อรัิบม่อกบั
ภาวะโลุ่กร้ิอนท่�สุะท้อนได้ำจากเวท่การิป็ริะชม่สุห็ป็ริะชาชาติ
ว�าด้ำวยการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสุภาพภมิ่อากาศห็ร่ิอ COP26 โดำย
ในป่็ 2564 EA ได้ำริ�วมเป็็นสุมาชิกก�อตั �งสุมาคมพลุ่งังาน
ห็มน่เว่ยนไทย (RE100 Thailand Club) เพ่�อเป็็นแริงขีบั
เคลุ่่�อนสุำาคัญในการิใช้พลุ่ังงานอย�างม่ป็ริะสุิทธิิ์ภาพ 
แลุ่ะม่�งไป็สุ่�การิแก้ปั็ญห็าภาวะโลุ่กร้ิอนแลุ่ะรัิกษัาริะดำับ
ความสุามาริถึในการิแขี�งขีันขีองป็ริะเทศไทย ริวมถึ่งได้ำ
ป็ริะกาศนโยบายม่� งสุ่� ความเ ป็็นกลุ่างทางคา ร์ิบอน 
(Carbon Neutrality) ภายในป่็ ค.ศ. 2045 แลุ่ะการิป็ลุ่�อย
ก๊าซคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำสุท่ธิิ์ให้็เป็็นศน่ย์ (Net Zero) ภายใน
ป่็ ค.ศ. 2060

EA มุ่่�งหวัังให้ประเทศไทยกลายเป็น ASEAN BEV HUB 
ในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภููมุ่ิภูาค โดำยสุร้ิางโริงงาน
ผ่ลุ่ิตริถึโดำยสุาริไฟฟ้าภายในป็ริะเทศ แลุ่ะนำาแบตเตอร่ิ�
ท่�ผ่ลุ่ิตได้ำมาเป็็นชิ �นสุ�วนสุำาคญัในการิพฒันายานยนต์ไฟฟ้า
เชิงพาณิิชย์ ได้ำแก� ริถึโดำยสุาริพลุ่งังานไฟฟ้า “MINE Bus” 
เร่ิอโดำยสุาริพลุ่งังานไฟฟ้า “MINE Smart Ferry” ท่�เปิ็ดำให้็
บริิการิแลุ้่วในแม�นำ �าเจ้าพริะยา แลุ่ะริถึบริริทก่พลุ่งังานไฟฟ้า 
ตลุ่อดำจนสุถึาน่ชาร์ิจอดัำป็ริะจไ่ฟฟ้าท่�ม่ช่�อว�า “EA Anywhere” 
เพ่�อยกริะดำับการิเดำินทางด้ำวยริะบบขีนสุ�งสุาธิ์าริณิะให้็ม่
ความทนัสุมยั สุะดำวกสุบาย ช�วยลุ่ดำมลุ่ภาวะอย�างยั�งย่น  
แลุ่ะเป็็นสุ�วนห็น่�งในการิช�วยผ่ลุ่ักดำันให้็ป็ริะเทศไทยเข้ีาสุ่�
การิเป็็นสุังคมไร้ิคาร์ิบอน พร้ิอมทั �งสุร้ิางงานสุร้ิางอาช่พ
ให้็กับป็ริะชากริไทย ม่ริายได้ำท่�สุง่ขี่ �น ช�วยให้็ป็ริะเทศไทย
สุามาริถึก้าวข้ีาม Middle Income Trap ไป็สุ่�ป็ริะเทศท่�ม่
ริายได้ำสุง่ 

ขีอแสุดำงความนบัถ่ึอ

  

นายสมุ่โภูชน์ อาห่นัย
ป็ริะธิ์านเจ้าห็น้าท่�บริิห็าริ

สารจาก
ประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร
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บริิษััท พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� จำากดัำ (มห็าชน) จดัำทำาริายงานความยั�งย่นเป็็นป็ริะจำาทก่ป่็ โดำยม่จด่ำป็ริะสุงค์
เพ่�อเป็็นช�องทางห็น่�งในการิสุ่�อสุาริความม่�งมั�นในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจสุ่�ความยั�งย่นต�อสุาธิ์าริณิชน ผ่�าน
การิเผ่ยแพริ�นโยบายแลุ่ะแนวทางการิบริิห็าริจดัำการิท่�ม่ความสุำาคญัต�อการิดำำาเนินธิ์่ริกิจแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วน
ได้ำสุ�วนเสุ่ย ซ่�งคริอบคลุ่ม่ผ่ลุ่กริะทบด้ำานมิตเิศริษัฐกิจ สุงัคม แลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม ริวมถึง่การิดำำาเนินงาน
ด้ำานการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำตามห็ลุ่กับริริษััทภิบาลุ่ โดำยบริิษััทฯ ได้ำเปิ็ดำเผ่ยตวัช่ �วดัำห็ลุ่กั เป้็าห็มาย 
แลุ่ะการิพฒันาผ่ลุ่การิดำำาเนินงานจากการิผ่สุมผ่สุานกลุ่ยท่ธ์ิ์ด้ำานความยั�งย่นเข้ีากบัการิดำำาเนินธิ์่ริกิจ
อย�างรัิบผิ่ดำชอบ 

ริายงานฉบบัน่ �นำาเสุนอข้ีอมลุ่่ผ่ลุ่การิดำำาเนินงานในป่็ 2564 คริอบคลุ่ม่การิดำำาเนินงานขีองทก่กลุ่่�ม
ธิ์ร่ิกิจภายใต้ช่�อ บริิษััท พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� จำากดัำ (มห็าชน) ท่�ดำำาเนินธิ์ร่ิกิจในป็ริะเทศไทย แลุ่ะบริิษััทใน
กลุ่่�มพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� ท่�บริิษััทฯ ถ่ึอคริองห็่้นร้ิอยลุ่ะ 100 แลุ่ะ บริิษััทฯ ม่อำานาจในการิบริิห็าริจดัำการิ 
(Operational Control) ผ่�านคณิะกริริมการิบริิษััทฯ โดำยม่ริอบการิริายงานตั �งแต�วนัท่� 1 มกริาคม 
2564 ถึง่ 31 ธิ์นัวาคม 2564 

ป็ริะจำาป่็

ริายงานน่ �เป็็นริายงานการิพฒันาอย�างยั�งย่นป็ริะจำาป่็ 2564 ขีองบริิษััท พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� จำากดัำ (มห็าชน) 
การิจดัำทำาริายงานฉบบัน่ � ได้ำจดัำทำาขี่ �นตามกริอบการิริายงานด้ำานการิพฒันาอย�างยั�งย่น สุอดำคลุ้่อง
ตามห็ลุ่กัเกณิฑ์์ขีอง Global Reporting Initiative (GRI) Standards แบบทางเลุ่่อกห็ลุ่กั (In Accor-
dance with Core Option) มาเป็็นกริอบในการิจดัำทำาริายงาน แลุ่ะม่การิพิจาริณิาการิดำำาเนินงาน
ขีององค์กริเท่ยบกบัเป้็าห็มายการิพฒันาท่�ยั�งย่นขีองสุห็ป็ริะชาต ิ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) 

เน่ �อห็าในริายงานฉบบัน่ �ได้ำม่การิสุอบทานความสุมบ่ริณ์ิคริบถ้ึวนแลุ่ะคริอบคลุ่ม่ป็ริะเดำ็นสุำาคญัท่�
เก่�ยวข้ีองกบับริิษััทแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ย ริวมถึง่การิตริวจสุอบความถึก่ต้องขีองข้ีอมลุ่่โดำยผ่่้บริิห็าริ
ริะดำบัสุง่ขีองห็น�วยงานท่�เก่�ยวข้ีอง เพ่�อให้็ความเช่�อมั�นว�าข้ีอมลุ่่ท่�ริายงานนั �นม่คณ่ิภาพ ได้ำมาตริฐาน 
คริบถ้ึวน เช่�อถ่ึอได้ำ แลุ่ะคริอบคลุ่ม่การิตอบสุนองต�อผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยทก่กลุ่่�ม ทั �งน่ �บริิษััทฯ อย่�ใน
ริะห็ว�างการิพิจาริณิาให้็ม่การิสุอบทานข้ีอม่ลุ่ห็ร่ิอรัิบริองค่ณิภาพขีองข้ีอม่ลุ่โดำยห็น�วยงาน 
จากภายนอกเพิ�มเติมด้ำวยในอนาคต

การสอบถามุ่ข้้อมุู่ล
ห็ากม่ข้ีอสุงสุยัห็ร่ิอข้ีอแนะนำาเพิ�มเตมิกร่ิณิาติดำต�อ
ฝ่� ายสุ่�อสุาริองค์กริ บริิษััท พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� จำากดัำ (มห็าชน)
E-mail: ir@energyabsolute.co.th โทริศพัท์ 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9 ต�อ 19531

ขอบเขตของรายงาน

ความถี่่�ในการรายงาน

รายละเอ่ยดและการอ้างอิงแนวที่างการรายงาน

การให้ความเชื่่�อม่�นต่อรายงาน

เก่�ยวก่บรายงานฉบ่บน่�
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การกำากับดููแลกิจการ

การิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิ

การิบริิห็าริจดัำการิความเสุ่�ยง

การิต�อต้านการิทต่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น

เศรษฐกิจ

คณ่ิภาพแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยัขีองผ่ลุ่ติภณัิฑ์์ 

การิดำำาเนินการิด้ำานภาษ่ั

การิบริิห็าริจดัำการิลุ่ก่ค้าสุมัพนัธ์ิ์

ความมั�นคงป็ลุ่อดำภยัทางไซเบอร์ิแลุ่ะการิค่้มคริอง

ข้ีอมลุ่่สุ�วนบค่คลุ่

การิบริิห็าริจดัำการิห็�วงโซ�อป่็ทาน

การิบริิห็าริจดัำการินวตักริริม

สังคมุ่

การิบริิห็าริทรัิพยากริบค่คลุ่

อาช่วอนามยัแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยั

กิจการิเพ่�อสุงัคม

ความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคม

สิ�งแวัดูล้อมุ่

การิจดัำการิคณ่ิภาพสุิ�งแวดำลุ้่อม

ด้ำานอากาศแลุ่ะการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกการิจดัำการิ

ทรัิพยากริ การิใช้ซำ �า
แลุ่ะนำากลุ่บัมาใช้ให็ม�

การิจดัำการิขีองเสุ่ย

ความห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางช่วภาพ
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เก่�ยวกับ
บริษั่ที่ พล่งงานบริสำุที่ธิ� จ้ำาก่ด (มหาชื่น)

บริษััท พัลัังงานบริสุุทธิ์ิ� จำำากัด (มหาชน) (“บริษััทฯ” หรือ “EA”) จำดทะเบ่ยนก่อตั�ง

บริษัทัข้�น ในชื�อเดิมคือืบรษิัทั ซันัเทคื ปาล์ัมออยส์ุ จำำากัด ด้วยทนุจำดทะเบย่น 50 ล้ัานบาท 

ต่อมาในปี 2551 ได้จำดทะเบ่ยนแปรสุภาพัเป็นบริษััทมหาชน แลัะเปลั่�ยนชื�อเป็นบริษััท 

พัลัังงานบริสุุทธิ์ิ� จำำากัด (มหาชน) โดยปัจำจำุบันบริษััทม่ทุนจำดทะเบ่ยนแลัะชำาระแลั้ว 

ทั�งสุิ�น 373 ลั้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้สุามัญจำำานวน 3,730 ลั้านหุ้น มูลัคื่าท่�ตราไว้ 

หุ้นลัะ 0.10 บาท ในปี 2556 บริษััทฯ ได้นำาหุ้นสุามัญจำำานวน 3,730 ลั้านหุ้น 

เข้าจำดทะเบ่ยนในตลัาดหลัักทรัพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แลัะช่วงปลัายปี 2559 บริษััทฯ 

ได้ยื�นคืำาขอต่อตลัาดหลัักทรัพัย์แห่งประเทศไทย เพัื�อนำาหลัักทรัพัย์เข้าซัื�อขายใน

ตลัาดหลัักทรัพัย์แห่งประเทศไทย (SET) (ย้ายจำาก mai ไป SET) แลัะจำัดให้หลัักทรัพัย์

อยู่ในกลัุ่มทรัพัยากรหมวดพัลัังงานแลัะสุาธิ์ารณููปโภคื โดยใช้ชื�อย่อในการซัื�อขาย

หลัักทรัพัย์คืือ “EA” เช่นเดิม นับตั�งแต่วันท่� 6 มกราคืม 2560 เป็นต้นไป

ปัจำจำบุนั บริษัทัประกอบธิ์รุกจิำผลัติไบโอดเ่ซัลั แลัะผลิัตภณัูฑ์์ชว่ภาพัจำากนำ�ามันปาล์ัมดบิ 

ผลัิตพัลัังงานไฟฟ้าจำากลัมแลัะแสุงอาทิตย์ ขยายธิ์ุรกิจำไปสุู่ธิ์ุรกิจำแบตเตอร่�แลัะระบบ

กักเก็บพัลัังงานแลัะยานยนต์ไฟฟ้า สุถาน่อัดประจำุไฟฟ้า ตลัอดจำนธิ์ุรกิจำอื�นๆ 

ท่�เก่�ยวข้องกับพัลัังงานสุะอาด เพัื�อสุร้างคืวามยั�งยืนให้กับประเทศ โดยการใช้ 

เทคืโนโลัย่พัลัังงานหมุนเว่ยนแลัะนวัตกรรมท่�ทันสุมัยเป็นมิตรต่อสุิ�งแวดลั้อม

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
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ผลการดำาเนินการที่่�สำำาค่ญ

ธุรกิจ้ไบโอด่เซล

ปริมาณการปล่อยก๊าซเร่อนกระจ้ก 
ที่่�ลดได้ของธุรกิจ้โรงไฟฟ้า

จากการเข้้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานข้องประเทศไทย

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจ้ก

การเพิ�มรายได้เกษัตรกร 
โครงการสำร้างอาชื่่พแพะ/แกะ
เกษัตรกรม่รายได้ 
เฉลั่�ยเพัิ�มข้�นเป็น 

การกำาก่บดูแลกิจ้การ 
ผลการประเมินการกำาก่บดูแลกิจ้การ

ความพึงพอใจ้ของลูกค้า 
ธุรกิจ้ไบโอด่เซล

ธุรกิจ้โรงไฟฟ้าพล่งงานหมุนเว่ยน
โครงการฟาร์มเกษัตรอินที่ร่ย์ 
เกษตรกรมีีรายได้้ 
เฉลี่ี�ยเพิ่่�มีขึ้้�นเป็็น 

บาท/วัน ด้านบริการ ร้อยละ

ด้านบริการ ร้อยละ

ด้านผลิตภั่ณฑ์์ ร้อยละ

บาท/วัน

สำิ�ง
แว

ดล
้อม

สำ่ง
คม

กา
รก

ำาก
่บด

ูแล
กิจ้

กา
ร

ธุรกิจ้พล่งงานหมุนเว่ยน

รายได้รวม EBITDA กำาไรสำุที่ธิ

20,558 

100

794,151

497 100

98.1

99.9
379

100

10,088 6,100

155

796

627

ปริมุาณกิารขาย

ผลักิารประเมุินคุณภาพ
กิารจัด็ประชุุมุผ้�ถืือหุ�น

พนักิงานผ่านเกิณฑ์์ประเมุินควีามุร้�
ด็�านกิารกิำากิับด็้แลักิิจกิารทิี�ด็ีแลัะ	
จรรยาบรรณพนักิงาน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า (tCO2e)

ปริมุาณกิารขาย
พลัังงานลัมุ

ปริมุาณกิารขาย
พลัังงานแสงอาทิิตย์

ล้านลิตร

ล้านกิโลวัตต์ชั่ั�วโมง

ล้านกิโลวัตต์ชั่ั�วโมง พน่กงาน

จ้ำานวนพน่กงาน

1175 54.8คน

เพิ่ิ�มจากปี 2563

ปี 2563 จำานวน 722 คน

ล้านบาท

ต่อเนื�องเป็นปีที� 5
ร้อยละ ร้อยละ

ล้านบาท ล้านบาท

สำรุปผลดำาเนินงานสำำาค่ญปี 2564

“ด่เลิศ”
รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
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ล่กษัณะการประกอบธุรกิจ้

1)  กล่�มุ่ธุ่รกิจไบโอดูีเซล 

      - ไบโอด่ำเซลุ่ (B100)

      - กลุ่่เซอร่ินบริิสุท่ธิิ์�

      - ผ่ลุ่ติภณัิฑ์์พลุ่อยได้ำ

      - สุาริเป็ลุ่่�ยนสุถึานะ (Phase Change Material, PCM)

2)  กล่�มุ่ธุ่รกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุ่่นเวัียน (ผ�านบริษัทย�อย)

      - โริงไฟฟ้าพลุ่งังานแสุงอาทิตย์

      - โริงไฟฟ้าพลุ่งังานลุ่ม

3)  กล่�มุ่ธุ่รกิจยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน 

      - พฒันา ผ่ลุ่ติแลุ่ะจำาห็น�ายแบตเตอร่ิ�  

      - ธิ์ร่ิกิจบริิการิสุถึาน่อดัำป็ริะจไ่ฟฟ้า (สุำาห็รัิบยานยนต์ไฟฟ้า) 

      - ธิ์ร่ิกิจยานยนต์ไฟฟ้า

4)  กล่�มุ่ธุ่รกิจอ่�น

      - ศน่ย์ทดำสุอบแบตเตอร่ิ� ยานยนต์ไฟฟ้า แลุ่ะผ่ลุ่ติภณัิฑ์์อิเลุ่ก็ทริอนิกส์ุ  

      - วิจยัแลุ่ะพฒันา

ที่่�ต่�งโครงการของกลุ่มบริษั่ที่

บริิษััทฯ พฒันาการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจมาอย�างต�อเน่�อง เริิ�มจาก ธิ์ร่ิกิจไบโอด่ำเซลุ่ แลุ่ะโริงไฟฟ้าพลุ่งังานห็มน่เว่ยน ไป็ยงัธิ์ร่ิกิจท่�ใช้เทคโนโลุ่ย่ท่�สุง่ขี่ �น 

เพ่�อให้็สุอดำคลุ้่องกบัความต้องการิด้ำานพลุ่งังานในอนาคต ได้ำแก� ธิ์ร่ิกิจสุถึาน่อดัำป็ริะจไ่ฟฟ้า ภายใต้แบรินด์ำ “EA Anywhere” ธิ์ร่ิกิจยานยนต์

ไฟฟ้า ภายใต้แบรินด์ำ  “MINE Mobility” ริวมถึง่ธิ์ร่ิกิจแบตเตอร่ิ�แลุ่ะริะบบกกัเก็บพลุ่งังาน เพ่�อให้็เกิดำการิใช้พลุ่งังานอย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพแลุ่ะ

เกิดำป็ริะโยชน์สุง่สุด่ำ โดำยเฉพาะอย�างยิ�งการิใช้พลุ่งังานสุะอาดำจากธิ์ริริมชาต ิ นอกจากน่ � บริิษััทฯ ยงัคงวิจยัแลุ่ะพฒันาเทคโนโลุ่ย่ แลุ่ะใช้

นวตักริริมต�อยอดำธิ์่ริกิจท่�ม่อย่�ปั็จจบ่นั เพ่�อยกริะดำบัคณ่ิภาพขีองสุินค้า ทำาให้็เกิดำการิใช้วตัถึด่ำิบแลุ่ะทรัิพยากริอย�างค่้มค�า เช�น การิพฒันา 

โคริงการิกร่ินด่ำเซลุ่ แลุ่ะ PCM ซ่�งจะช�วยเพิ�มศกัยภาพการิแขี�งขีนัท่�กว้างขี่ �นกว�าเดำมิ จากริะดำบัป็ริะเทศไป็สุ่�ริะดำบัภมิ่ภาค แลุ่ะริะดำบัโลุ่กต�อไป็ 

ตามแผ่นกลุ่ยท่ธ์ิ์ริะยะยาวขีองบริิษััทฯ ท่�ม่�งจะเป็็นผ่่้นำาในธิ์่ริกิจพลุ่งังานแลุ่ะธิ์่ริกิจท่�เก่�ยวเน่�อง โดำยใช้เทคโนโลุ่ย่ท่�ทนัสุมยั แลุ่ะเป็็นมิตริกบั 

สุิ�งแวดำลุ้่อม

กลุ่่�มบริิษััทดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ แบ�งเป็็น  4 กลุ่่�มห็ลุ่กั ดำงัน่ �

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
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กลุ่่�มธุ่รกิจ

ไบโอดีีเซลุ่



1. กลุ่มธุรกิจ้ไบโอด่เซล
บริิษััทฯ ดำำาเนินธิ์ร่ิกิจเป็็นผ่่้ผ่ลุ่ติแลุ่ะจำาห็น�ายนำ �ามนัไบโอด่ำเซลุ่ (“B100”) กลุ่่เซอร่ินบริิสุท่ธิิ์� แลุ่ะผ่ลุ่ติภณัิฑ์์พลุ่อยได้ำ โดำยได้ำรัิบอนญ่าตเป็็นผ่่้ ค้า
นำ �ามนั ตามมาตริา 7 แห็�ง พริะริาชบญัญตักิาริค้านำ �ามนัเช่ �อเพลุ่งิพ.ศ. 2543 จากกริะทริวงพลุ่งังาน (ผ่่้ ค้านำ �ามนัท่�ม่ป็ริิมาณิการิค้านำ �ามนัเช่ �อ
เพลุ่งิแต�ลุ่ะชนิดำ ห็ร่ิอริวมกนัทก่ชนิดำ ป่็ลุ่ะตั �งแต� 100,000 เมตริิกตนั ห็ร่ิอป็ริะมาณิ 120 ลุ้่านลุ่ติริขี่ �นไป็) แลุ่ะนอกจากการิผ่ลุ่ติ B100 แลุ้่ว 
บริิษััทฯ  ได้ำทำาการิวิจยั แลุ่ะพฒันาป็าล์ุ่มดำบิเพ่�อต�อยอดำให้็เป็็นผ่ลุ่ติภณัิฑ์์ท่�ม่มลุ่่ค�าเพิ�ม ด้ำวยผ่ลุ่ติภณัิฑ์์ให็ม�ค่อสุาริเป็ลุ่่�ยนสุถึานะ (Phase 
Change Material : PCM) ซ่�งดำำาเนินการิผ่ลุ่ติโดำยผ่�านบริิษััทย�อย - บจก. อ่เอ ไบโอ อินโนเวชั�น ซ่�งสุาริ PCM กำาลุ่งัได้ำรัิบความสุนใจในห็ลุ่ายๆ 
ป็ริะเทศท่�ต้องการิผ่ลุ่กัดำนัเร่ิ�องการิลุ่ดำใช้พลุ่งังาน ห็ร่ิอใช้พลุ่งังานได้ำอย�างค่้มค�าท่�สุด่ำ PCM จง่เป็็นผ่ลุ่ติภณัิฑ์์ท่�ตลุ่าดำม่ความต้องการิมากขี่ �น 
ซ่�งจะช�วยสุร้ิางเสุถ่ึยริภาพริาคาป็าล์ุ่มดำบิให้็สุง่ขี่ �น แลุ่ะช�วยเห็ลุ่่อเกษัตริกริผ่่้ป็ลุ่ก่ป็าล์ุ่มดำบิ

ไบโอดูีเซล (B100)
ไบโอด่ำเซลุ่ (B100) ค่อ เช่ �อเพลุ่งิทดำแทนป็ริะเภทด่ำเซลุ่จากธิ์ริริมชาติท่�ผ่ลุ่ติได้ำจากนำ �ามนัพ่ชแลุ่ะไขีมนัสุตัว์ สุ�วนให็ญ�จะผ่ลุ่ติจากผ่ลุ่ติภณัิฑ์์
ป็าล์ุ่ม เช�น นำ �ามนัป็าล์ุ่มดำบิ (Crude Palm Oil : CPO) นำ �ามนัป็าล์ุ่มก่�งบริิสุท่ธิิ์� (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD) สุเต่ยร่ิน 
(Stearine) นำามาผ่�านกริะบวนการิทางเคม่ท่�เร่ิยกว�า ทริานส์ุเอสุเตอริิฟิเคชั�น (Transesterification Process) โดำยทำาป็ฏิิกิริิยากบัแอลุ่กอฮอล์ุ่ 
(Ethanol ห็ร่ิอ Methanol) แลุ่ะม่ดำ�างเป็็นตวัเริ�งป็ฏิิกิริิยา เช�น โซเด่ำยมไฮดำริอกไซด์ำ (NaOH) จะได้ำผ่ลุ่ติผ่ลุ่เป็็นเอสุเตอร์ิ (Ester) ซ่�งจะเร่ิยกชนิดำ
ขีองไบโอด่ำเซลุ่แบบเอสุเตอร์ิน่ �ตามชนิดำขีองแอลุ่กอฮอล์ุ่ท่�ใช้ในการิทำาป็ฏิิกิริิยา ไบโอด่ำเซลุ่ชนิดำเอสุเตอร์ิน่ �ม่คณ่ิสุมบตัิท่�เห็ม่อนกบันำ �ามนัด่ำเซลุ่
มากท่�สุด่ำ เพริาะไม�ม่ปั็ญห็ากบัเคร่ิ�องยนต์ กริณ่ิใช้ทดำแทนนำ �ามนัด่ำเซลุ่ได้ำโดำยตริง เร่ิยกว�า B100 กริณ่ินำาไป็ผ่สุมกบันำ �ามนัด่ำเซลุ่ห็มน่เร็ิว 
จะเร่ิยกตามสุดัำสุ�วนในการิผ่สุม เช�น B7 ค่อผ่สุม B100 ในสุดัำสุ�วน %7, B10 ค่อผ่สุม B100 ในสุดัำสุ�วน %10

กลีเซอรีนบริส่ทธุิ�
กลุ่่เซอร่ินบริิสุท่ธิิ์� (Purified Glycerine)  ม่ลุ่กัษัณิะเป็็นขีองเห็ลุ่ว ใสุ ไม�ม่สุ่ ไม�ม่กลุ่ิ�น ม่ริสุห็วาน สุามาริถึลุ่ะลุ่ายได้ำด่ำในแอลุ่กอฮอล์ุ่แลุ่ะนำ �า แต�
ไม�ลุ่ะลุ่ายในไขีมนั เน่�องจากกลุ่่เซอร่ินม่คณ่ิสุมบตัทิางเคม่ท่�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายจง่สุามาริถึนำาไป็ใช้เป็็นสุาริตั �งต้นในการิสุงัเคริาะห์็สุาริเคม่อ่�นๆ 
ได้ำ โดำยนิยมใช้ในอต่สุาห็กริริมอาห็าริ ยา เคร่ิ�องสุำาอาง สุบ่� เป็็นต้น  กลุ่่เซอร่ินบริิสุท่ธิิ์�เกิดำจากการินำากลุ่่เซอร่ินดำบิ (Raw Glycerine) ท่�ได้ำจาก
กริะบวนการิผ่ลุ่ติไบโอด่ำเซลุ่มาผ่�านกริะบวนการิกลุ่ั�นกลุ่่เซอร่ิน (Glycerine Refining Process) จนได้ำเป็็นกลุ่่เซอร่ินบริิสุท่ธิิ์� (Purified 
Glycerine) แลุ่ะเป็็นผ่ลุ่ติภณัิฑ์์ชนิดำห็น่�งขีองบริิษััทฯ ท่�เป็็นท่�ต้องการิขีองตลุ่าดำ ทั �งในป็ริะเทศ แลุ่ะต�างป็ริะเทศ โดำยสุามาริถึนำาไป็เป็็นสุาริตั �ง
ต้นในอต่สุาห็กริริมต�างๆ ได้ำห็ลุ่ากห็ลุ่าย เช�น สุนิค้าเวชภณัิฑ์์ เคร่ิ�องสุำาอาง สุบ่� โลุ่ชั�น ตลุ่อดำจนสุนิค้าท่�ใช้ในช่วิตป็ริะจำาวนั เช�น ยาสุ่ฟัน เป็็นต้น 
ซ่�งปั็จจบ่นั กลุ่่เซอร่ิน      ม่กำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติอย่�ท่� 80 ตนัต�อวนั

ผลิตภูัณฑ์์พลอยไดู้
นอกจากผ่ลุ่ติภณัิฑ์์ห็ลุ่กัดำงักลุ่�าวข้ีางต้นแลุ้่ว บริิษััทฯ ยงัม่ผ่ลุ่ติภณัิฑ์์พลุ่อยได้ำท่�ได้ำจากกริะบวนการิผ่ลุ่ติ B100 ได้ำแก� กลุ่่เซอร่ินดำบิ 
(Raw Glycerine) ซ่�งเป็็นขีองเห็ลุ่วสุ่สุ้ม ลุ่ะลุ่ายในแอลุ่กอฮอล์ุ่แลุ่ะนำ �า, กริดำไขีมนัอิสุริะ (Free Fatty Acid : FFA) เป็็นไขีมนัเห็ลุ่วสุ่เข้ีม สุามาริถึ
นำาไป็ใช้ผ่สุมในอต่สุาห็กริริมอาห็าริสุตัว์แลุ่ะอ่�นๆ ได้ำ สุ�วนผ่ลุ่ติภณัิฑ์์พลุ่อยได้ำท่�ได้ำจากกริะบวนการิกลุ่ั�นนำ �ามนัป็าล์ุ่ม ได้ำแก� กริดำไขีมนัป็าล์ุ่ม 
(Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) ม่สุถึานะเป็็นขีองแขี็งท่�อณ่ิห็ภมิ่ห้็อง ลุ่กัษัณิะคลุ้่ายไขีเท่ยน

สารเปลี�ยนสถานะ (Phase Change Material, PCM)
สุาริเป็ลุ่่�ยนสุถึานะ ห็ร่ิอเร่ิยกย�อๆ ว�า PCM ค่อวสัุดำท่่�ม่พลุ่งังานในการิเป็ลุ่่�ยนสุถึานะสุง่ ม่อณ่ิห็ภมิ่ในการิห็ลุ่อมเห็ลุ่วแลุ่ะแขี็งตวัคงท่�ท่�ค�าใดำค�า
ห็น่�ง สุามาริถึดำด่ำซบัแลุ่ะป็ลุ่ดำป็ลุ่�อยพลุ่งังานได้ำเม่�อสุาริกำาลุ่งัเป็ลุ่่�ยนสุถึานะจากขีองแขี็งเป็็นขีองเห็ลุ่ว แลุ่ะขีองเห็ลุ่วเป็็นขีองแขี็ง ตามลุ่ำาดำบั 
จง่สุามาริถึใช้เพ่�อรัิกษัาอณ่ิห็ภมิ่แลุ่ะสุามาริถึช�วยลุ่ดำการิใช้พลุ่งังานลุ่งได้ำ โดำยนำาไป็เป็็นสุ�วนป็ริะกอบต�างๆ เช�น ผ่นงับ้าน เสุ่ �อผ้่า เป็็นต้น 
PCM ให้็ผ่ลุ่ป็ริะโยชน์ในเร่ิ�องขีองการิอนรั่ิกษ์ัพลุ่งังานในอต่สุาห็กริริมห็ลุ่ายๆ ป็ริะเภท เช�น อาคาริแลุ่ะการิก�อสุร้ิาง, ขีนสุ�ง, อต่สุาห็กริริมความ
เยน็, เสุ่ �อผ้่า, บริริจภ่ณัิฑ์์ แลุ่ะอ่�นๆ ท่�ต้องการิให้็คงความร้ิอนแลุ่ะความเยน็ท่�ม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ นอกจากนั �น PCM บางอย�างมาจากแห็ลุ่�งช่วภาพ 
(Bio based) ซ่�งเป็็นมิตริกบัสุิ�งแวดำลุ้่อม การิใช้ PCM เพ่�อเป็็นริะบบกกัเก็บพลุ่งังานโดำยใช้คณ่ิสุมบตัิขีองความร้ิอนแฝ่ง (Latent heat) นั �น 
จง่เป็็นวิธ่ิ์การิท่�ม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพเป็็นอย�างยิ�งในการิกกัเก็บพลุ่งังาน
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กลุ่่�มธุ่รกิจ 

โรงไฟฟ้า 
พลุ่ังงานหม่นเวีียน



2. กลุ่มธุรกิจ้โรงไฟฟ้าพล่งงานหมุนเว่ยน
สุำาห็รัิบกลุ่่�มธิ์ร่ิกิจโริงไฟฟ้าพลุ่งังานห็มน่เว่ยน บริิษััทฯ ได้ำขียายการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจไป็ยงัโริงผ่ลุ่ติ
ไฟฟ้าจากพลุ่งังานแสุงอาทิตย์ แลุ่ะโริงผ่ลุ่ติไฟฟ้าจากพลุ่งังานลุ่ม ตามท่�ภาครัิฐได้ำม่นโยบาย
สุ�งเสุริิมการิผ่ลุ่ติไฟฟ้าจากพลุ่งังานห็มน่เว่ยน ซ่�งจะช�วยลุ่ดำการิพ่�งพาการินำาเข้ีาพลุ่งังาน แลุ่ะ
เพ่�อเพิ�มความมั�นคงทางด้ำานพลุ่งังาน โดำยปั็จจบ่นัโริงไฟฟ้าท่�กลุ่่�มบริิษััท ดำำาเนินงานอย่�ม่
จำานวน 12 โคริงการิ

2.1) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
จำานวน 4 โคริงการิ ริวมขีนาดำกำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติ 278 เมุ่กะวััตต์

2.2) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมุ่
จำานวน 8 โคริงการิ ริวมขีนาดำกำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติ 386 เมุ่กะวััตต์

กลุ่่�มบริิษััท ดำำาเนินธิ์ร่ิกิจผ่ลุ่ติแลุ่ะจำาห็น�ายกริะแสุไฟฟ้าจากพลุ่งังานห็มน่เว่ยนท่�ได้ำจาก 
แสุงอาทิตย์แลุ่ะลุ่ม เพ่�อจำาห็น�ายให้็แก�การิไฟฟ้าฝ่� ายผ่ลุ่ติแห็�งป็ริะเทศไทย (กฟผ่.) แลุ่ะการิ
ไฟฟ้าสุ�วนภมิ่ภาค (กฟภ.) โดำยม่การิทำาสุญัญาซ่ �อขีายไฟฟ้า (PPA)

โริงผ่ลุ่ติกริะแสุไฟฟ้าจากพลุ่งังานแสุงอาทิตย์ จ.ลุ่พบร่่ิ   8 เมกะวตัต์ 

โริงผ่ลุ่ติกริะแสุไฟฟ้าจากพลุ่งังานแสุงอาทิตย์  จ.นคริสุวริริค์  90 เมกะวตัต์

โริงผ่ลุ่ติกริะแสุไฟฟ้าจากพลุ่งังานแสุงอาทิตย์  จ.ลุ่ำาป็าง  90 เมกะวตัต์ 

โริงผ่ลุ่ติกริะแสุไฟฟ้าจากพลุ่งังานแสุงอาทิตย์ จ.พิษัณิโ่ลุ่ก  90 เมกะวตัต์

โคริงการิห็าดำกงัห็นั 1 อ.ริะโนดำ จ.สุงขีลุ่า     36 เมกะวตัต์

โคริงการิห็าดำกงัห็นั 2 อ.ห็วัไทริ จ.นคริศร่ิธิ์ริริมริาช    45 เมกะวตัต์

โคริงการิห็าดำกงัห็นั 3 อ.ป็ากพนงั จ.นคริศร่ิธิ์ริริมริาช   45 เมกะวตัต์

โคริงการิห็นม่าน 1  อ.เทพสุถิึต จ.ชยัภมิ่     45 เมกะวตัต์

โคริงการิห็นม่าน 5  อ.เทพสุถิึต จ.ชยัภมิ่     48 เมกะวตัต์

โคริงการิห็นม่าน 8  อ.เทพสุถิึต จ.ชยัภมิ่     45 เมกะวตัต์

โคริงการิห็นม่าน 9  อ.เทพสุถิึต, อ.ห็นองบวัริะเห็ว จ.ชยัภมิ่  42 เมกะวตัต์

โคริงการิห็นม่าน 10 อ.บำาเห็น็จณิริงค์ จ.ชยัภมิ่   80 เมกะวตัต์
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กลุ่่�มธุ่รกิจ 

ยานยนต์์ไฟฟ้า 
แลุ่ะระบบกักเก็บ
พลุ่ังงาน
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3. กลุ่มธุรกิจ้ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบก่กเก็บพล่งงาน

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
บริษััท พัลัังงานบริสุุทธิ์ิ� จำำากัด (มหาชน) 19

1. พัฒนา ผลิตและจำาหน�ายแบตเตอรี�
เพ่�อเป็็นการิเพิ�มความสุามาริถึทางการิแขี�งขีนัในธิ์ร่ิกิจพลุ่งังานทดำแทน ริวมถึง่เพ่�อให้็สุอดำคลุ้่องกบันโยบายการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจขีองกลุ่่�มบริิษััท 
ดำงันั �นจง่ได้ำเข้ีาซ่ �อห็่้นสุามญัขีอง Amita Technologies Inc. (AMITA-Taiwan) ซ่�งเป็็นบริิษััทจดำทะเบ่ยนภายใต้กฎห็มายขีองสุาธิ์าริณิรัิฐจ่น 
(ไต้ห็วนั) แลุ่ะเป็็นบริิษััทจดำทะเบ่ยนใน Emerging Stock Market (ESM) ขีองตลุ่าดำห็ลุ่กัทรัิพย์ไต้ห็วนั เพ่�อดำำาเนินธิ์ร่ิกิจเก่�ยวกบัการิพฒันา
แลุ่ะผ่ลุ่ติแบตเตอร่ิ� ป็ริะเภทลุ่เิท่ยมไอออน พอลุ่่เมอร์ิ (Lithium-ion Polymer) นอกจากน่ � บริิษััทฯ ยงัได้ำจดัำตั �งบริิษััทย�อย - บจก. อมิตา 
เทคโนโลุ่ย่ (ป็ริะเทศไทย) เพ่�อดำำาเนินธิ์ร่ิกิจพฒันา ผ่ลุ่ติแลุ่ะจดัำจำาห็น�ายแบตเตอร่ิ�ลุ่เิท่ยมไอออน ซ่�ง ณิ ปั็จจบ่นัการิก�อสุร้ิางอาคาริโริงงาน
สุามาริถึเริิ�มดำำาเนินการิผ่ลุ่ติสุำาห็รัิบริะยะท่� 1 ได้ำในช�วงป็ลุ่ายป่็ 2564 ห็ลุ่งัจากนั �นจะทยอยเพิ�มกำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติในสุ�วนถึดัำๆ ไป็ เพ่�อให้็สุอดำรัิบกบั
ความต้องการิขีองตลุ่าดำ แลุ่ะคาดำว�าจะสุามาริถึจำาห็น�ายไป็ยงักลุ่่�มธิ์ร่ิกิจยานยนต์ไฟฟ้าภายในกลุ่่�มขีองบริิษััทฯ ได้ำแก� ริถึบสัุไฟฟ้า เร่ิอไฟฟ้า 
เป็็นต้น โดำยในริะห็ว�างน่ � บริิษััทฯ ยงัใช้แบตเตอร่ิ�ท่�ผ่ลุ่ติจากโริงงานผ่ลุ่ติแบตเตอร่ิ�ขีอง AMITA-Taiwan ในการินำามาป็ริะกอบกบัธิ์ร่ิกิจกลุ่่�ม
ยานยนต์ไฟฟ้า เพ่�อให้็บริริลุ่ต่ามแผ่นงานขีองบริิษััทฯ ท่�ตั �งไว้

ลักษณะผลิตภูัณฑ์์ 
ลุ่กัษัณิะโดำยทั�วไป็ขีองแบตเตอร่ิ�ลุ่เิท่ยมไอออน เป็็นอป่็กริณ์ิกกัเก็บพลุ่งังานท่�ม่ความสุามาริถึในการิกกัเก็บป็ริะจไ่ฟฟ้าได้ำในป็ริิมาณิสุง่ ซ่�ง
เป็็นชนิดำท่�สุามาริถึอดัำกริะแสุไฟฟ้าซำ �าเข้ีาไป็ให็ม�ได้ำห็ลุ่งัจากท่�แบตเตอร่ิ� ถึก่ใช้งานจนกริะทั�งห็มดำไป็ เน่�องจากภายในแบตเตอร่ิ�ชนิดำน่ �ม่สุาริ
เคม่ท่�สุามาริถึทำาให้็เกิดำป็ฏิิกิริิยาย้อนกลุ่บัได้ำ โดำยการิอดัำกริะแสุไฟฟ้าเข้ีาไป็ให็ม�ผ่�านอป่็กริณ์ิท่�เร่ิยกว�า“Charger” โดำยทั�วไป็คณ่ิสุมบตัิขีอง
แบตเตอร่ิ�ลุ่เิท่ยมไอออน จะขี่ �นอย่�กบัวสัุดำท่่�ถึก่นำามาใช้เป็็นขีั �วไฟฟ้าทั �งน่ �ทางบริิษััทฯ ได้ำเพิ�มการิออกแบบแบตเตอร่ิ�ชนิดำน่ �ให็ม�ให้็ม่คณ่ิสุมบตัิท่�
โดำดำเดำ�นมากขี่ �น ด้ำวยการิเพิ�มความสุามาริถึในการิจพ่ลุ่งังานได้ำสุง่ ม่นำ �าห็นกัเบา แลุ่ะม่อายก่าริใช้งานท่�ยาวนาน สุำาห็รัิบแบตเตอร่ิ�ลุ่เิท่ยม
ไอออนขีองกลุ่่�มบริิษััทนั �น ไม�ม่สุ�วนป็ริะกอบขีองสุาริท่�เป็็นอนัตริายต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม เช�น ขีองเห็ลุ่ว กริดำ ห็ร่ิอตะกั�ว จากความม่�งมั�นขีองกลุ่่�ม
บริิษััท ท่�ได้ำพฒันาแลุ่ะผ่ลุ่ติแบตเตอร่ิ�ลุ่เิท่ยมไอออนเพ่�อป็ริะโยชน์ในการิใช้งาน โดำยสุามาริถึแบ�งออกได้ำเป็็นด้ำานต�างๆ ดำงัน่ �
(1) ดู้านยานยนต์ไฟฟ้า
ปั็จจบ่นัยานยนต์ไฟฟ้าม่แนวโน้มท่�จะถึก่นำามาใช้แทนเคร่ิ�องยนต์สุนัดำาป็ภายในแบบดำั �งเดำมิมากขี่ �น ไม�ว�าจะเป็็นริถึยนต์ไฟฟ้า ริถึบริริทก่
ไฟฟ้า ริวมถึง่เร่ิอโดำยสุาริไฟฟ้า ซ่�งจะช�วยลุ่ดำปั็ญห็าด้ำานมลุ่พิษัท่�เกิดำขี่ �นจากเคร่ิ�องยนต์สุนัดำาป็ภายใน แลุ่ะเป็็นการิลุ่ดำการิใช้พลุ่งังานจาก
นำ �ามนัเช่ �อเพลุ่งิมากขี่ �น จง่สุ�งผ่ลุ่ทำาให้็ป็ริิมาณิไอเสุ่ยท่�ถึก่ป็ลุ่�อยออกสุ่�อากาศภายนอกลุ่ดำลุ่ง ซ่�งถ่ึอเป็็นห็น่�งในพลุ่งังานทางเลุ่่อกท่�จะเข้ีามา
แทนท่�พลุ่งังานเช่ �อเพลุ่งิได้ำอย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ โดำยเฉพาะอย�างยิ�งในสุถึานการิณ์ิท่�โลุ่กขีองเริาต้องเผ่ชิญกบัภาวะโลุ่กร้ิอน ดำงันั �นการิเลุ่่อก
แบตเตอร่ิ�ลุ่เิท่ยมไอออน มาเป็็นต้นกำาเนิดำพลุ่งังานขีองยานยนต์ไฟฟ้า จง่นบัได้ำว�าเป็็นทางเลุ่่อกท่�ม่ป็ริะโยชน์ต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม
(2) ดู้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS)
นบัตั �งแต�พลุ่งังานห็มน่เว่ยนก้าวเข้ีามาเป็็นสุ�วนห็น่�งในอต่สุาห็กริริมการิผ่ลุ่ติไฟฟ้า การิใช้เทคโนโลุ่ย่เพ่�อผ่ลุ่ติไฟฟ้าจากพลุ่งังานสุะอาดำ จง่ถึก่
นำามาใช้มากขี่ �น อย�างไริก็ตามข้ีอจำากดัำท่�สุำาคญัขีองการิผ่ลุ่ติไฟฟ้าป็ริะเภทน่ � ค่อความม่เสุถ่ึยริภาพขีองริะบบ เน่�องจากพลุ่งังานห็มน่เว่ยน
สุ�วนให็ญ�มาจากพลุ่งังานแสุงอาทิตย์ แลุ่ะพลุ่งังานลุ่ม ซ่�งทำาให้็ไม�สุามาริถึผ่ลุ่ติไฟฟ้าแลุ่ะจ�ายไฟฟ้าได้ำอย�างสุมำ�าเสุมอ ดำงันั �น “ริะบบกกัเก็บ
พลุ่งังาน” จง่เข้ีามาเป็็นสุ�วนสุำาคญัในการิผ่ลุ่ติไฟฟ้าด้ำวยพลุ่งังานห็มน่เว่ยน ซ่�งถ่ึอเป็็นห็วัใจสุำาคญัท่�จะก้าวข้ีามไป็ยงัยค่ขีองพลุ่งังานแห็�ง
อนาคตริะบบกกัเก็บพลุ่งังาน ห็มายถึง่ ริะบบแลุ่ะอป่็กริณ์ิท่�สุามาริถึเป็ลุ่่�ยนพลุ่งังานไฟฟ้าเป็็นพลุ่งังานในร่ิป็แบบอ่�นๆ เพ่�อให้็สุามาริถึกกัเก็บ
ไฟฟ้าไว้ใช้งานได้ำในเวลุ่าท่�จำาเป็็นโดำยริะบบกกัเก็บพลุ่งังานจะทำาการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งพลุ่งังานท่�กกัเก็บไว้กลุ่บัมาเป็็นพลุ่งังานไฟฟ้าอ่กครัิ �งเม่�อม่
ความต้องการิใช้ไฟฟ้า ซ่�งม่จำาเป็็นอย�างยิ�งสุำาห็รัิบการิผ่ลุ่ติไฟฟ้าในอนาคตเน่�องจากริะบบกกัเก็บพลุ่งังานจะ ช�วยสุ�งเสุริิมให้็การิผ่ลุ่ติไฟฟ้าม่
ความเสุถ่ึยริภาพ แลุ่ะรัิกษัาคณ่ิภาพไฟฟ้าได้ำ นอกจากน่ �ยงัเป็็นสุ�วนสุนบัสุนน่การิป็รัิบเป็ลุ่่�ยนป็ริิมาณิการิใช้ไฟฟ้าให้็ม่ความเห็มาะสุมมากขี่ �น 
เช�น ห็ากกริะแสุไฟฟ้าท่�ถึก่ผ่ลุ่ติได้ำป็ริิมาณิมากกว�าความต้องการิใช้ในขีณิะนั �น ก็สุามาริถึนำาพลุ่งังานสุ�วนเกินน่ �มาเก็บสุะสุมไว้ในริะบบกกั
เก็บพลุ่งังานได้ำ ซ่�งทำาให้็เกิดำป็ริะโยชน์มากกว�าการิป็ลุ่�อยทิ �งไป็ ในทางกลุ่บักนั ห็ากป็ริิมาณิกริะแสุไฟฟ้าท่�ผ่ลุ่ติได้ำลุ่ดำน้อยลุ่ง ก็สุามาริถึนำา
พลุ่งังานไฟฟ้าท่�ถึก่กกัเก็บไว้ออกมาใช้งานแทนได้ำ ซ่�งทำาให้็การิบริิห็าริจดัำการิพลุ่งังานม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพท่�ด่ำยิ�งขี่ �น
สุำาห็รัิบจด่ำเดำ�นขีองริะบบกกัเก็บพลุ่งังานแบบแบตเตอร่ิ� ได้ำแก� 

ทำาให้็พลุ่งังานห็มน่เว่ยนม่ความมั�นคงเพิ�มขี่ �น สุามาริถึพร้ิอมจ�ายไฟฟ้าได้ำอย�างต�อเน่�อง เม่�อม่เห็ตท่่�ทำาให้็การิผ่ลุ่ติไฟฟ้าจากพลุ่งังาน
ห็ม่นเว่ยนห็ย่ดำชะงักลุ่งชั�วคริาว ไม�ว�าจะเป็็นกริณ่ิท่�ความเข้ีมแสุงม่ค�าลุ่ดำลุ่งซ่�งอาจเกิดำมาจากเมฆท่�บดำบงัแสุงจากดำวงอาทิตย์ 
ห็ร่ิอกริณ่ิท่�ม่ความเร็ิวลุ่มตำ�า เป็็นต้น
เป็็นแห็ลุ่�งพลุ่งังานสุำาริองเพ่�อกักเก็บพลุ่งังานไฟฟ้าจากริะบบผ่ลุ่ิตในเวลุ่ากลุ่างวนั แลุ่ะนำามาใช้งานในเวลุ่ากลุ่างค่นเพ่�อชดำเชย
พลุ่งังานท่�ไม�สุามาริถึผ่ลุ่ติได้ำจากเซลุ่ล์ุ่แสุงอาทิตย์ 
ควบค่มแลุ่ะป้็องกันความผ่ันผ่วนขีองริะบบไฟฟ้า โดำยใช้พลุ่งังานจากแบตเตอร่ิ� เพ่�อรัิกษัาแริงดำนัแลุ่ะความถ่ึ�ไฟฟ้าขีองริะบบให้็
ม่ความเสุถ่ึยริมากขี่ �น
ช�วยให้็สุามาริถึจดัำการิโคริงขี�ายไฟฟ้าได้ำอย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ โดำยอาศยัพลุ่งังานจากแบตเตอร่ิ�เสุริิมเข้ีาสุ่�ริะบบ แทนการิสุ�งไฟฟ้าด้ำวย
สุายไฟในริะยะทางไกลุ่ เพ่�อใช้สุำาห็รัิบพ่ �นท่�ท่�ม่ความต้องการิใช้ไฟฟ้าสุง่ในบางช�วงเวลุ่า ริะบบกกัเก็บพลุ่งังานดำงักลุ่�าว จะใช้แบตเตอร่ิ�
ชนิดำลุ่เิท่ยมไอออน เพริาะแบตเตอร่ิ�ท่�ม่ความห็นาแน�นพลุ่งังานสุง่จง่ทำาให้็ม่ความเห็มาะสุมเร่ิ�องพ่ �นท่�ท่�ใช้ติดำตั �ง สุามาริถึจดัำเก็บแลุ่ะ
ป็ลุ่�อยพลุ่งังานไฟฟ้าได้ำอย�างริวดำเร็ิว ม่ความค่้มค�าเม่�อเท่ยบกบัอายก่าริใช้งาน นอกจากน่ � ยงัสุามาริถึเคลุ่่�อนย้ายไป็ตดิำตั �งใช้งานท่�อ่�น
ได้ำอ่กด้ำวย (ทั �งน่ �จะต้องได้ำรัิบการิอนญ่าตจากห็น�วยงานกำากบัดำแ่ลุ่ท่�เก่�ยวข้ีอง)

•

•

•

•
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ธุ่รกิจบริการ 

สถานีอัดี
ประจ่ไฟฟ้า



2. ธุ่รกิจบริการสถานีอัดูประจ่ไฟฟ้า (สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า)
บริิษััทฯ ขียายการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจไป็ยงัธิ์ร่ิกิจบริิการิสุถึาน่อดัำป็ริะจไ่ฟฟ้า สุำาห็รัิบริถึยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เคร่ิ�องห็มายการิค้า “EA Anywhere” ซ่�ง
บริิษััทย�อย - บริิษััท พลุ่งังานมห็านคริ จำากดัำ เป็็นผ่่้ดำำาเนินการิโดำยม่วตัถึป่็ริะสุงค์เพ่�อนำาพลุ่งังานสุะอาดำมาใช้ในอต่สุาห็กริริมยานยนต์ เพ่�อลุ่ดำ
การิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจก แลุ่ะสุ�งเสุริิมการิใช้พลุ่งังานห็มน่เว่ยนท่�เป็็นมิตริต�อสุิ�งแวดำลุ้่อมแทนพลุ่งังานเช่ �อเพลุ่งิในริะบบขีนสุ�งขีองป็ริะเทศ 
แลุ่ะเป็็นสุ�วนห็น่�งในการิพัฒนาโคริงสุร้ิางพ่ �นฐาน พร้ิอมริองรัิบนวัตกริริมยานยนต์ไฟฟ้า ห็ร่ิออ่ตสุาห็กริริมยานยนต์สุมัยให็ม� 
(Next generation Automotive)

“สุถึาน่อดัำป็ริะจไ่ฟฟ้า” เป็็นสุถึาน่ให้็บริิการิอดัำป็ริะจไ่ฟฟ้าสุำาห็รัิบยานยนต์ไฟฟ้า ทั �งป็ริะเภท PHEV (Plug-in hybrid Electric Vehicle) แลุ่ะ
ป็ริะเภท BEV (Battery Electric Vehicle) โดำยเคร่ิ�องอดัำป็ริะจไ่ฟฟ้าขีองกลุ่่�มบริิษััท ใช้เทคโนโลุ่ย่การิอดัำป็ริะจไ่ฟฟ้าผ่�านตวันำา (Conductive 
Charging) เป็็นการิอดัำป็ริะจแ่บตเตอร่ิ� โดำยเช่�อมต�อยานยนต์ไฟฟ้าเข้ีากบัเคร่ิ�องชาร์ิจ โดำยตริงผ่�านสุายเคเบิลุ่ (ห็ร่ิอสุายชาร์ิจ) ซ่�งถ่ึอเป็็นร่ิป็
แบบการิอดัำป็ริะจไ่ฟฟ้าท่�ม่การิใช้งานแพริ�ห็ลุ่ายในปั็จจบ่นั สุามาริถึใช้ได้ำทั �งการิอดัำป็ริะจไ่ฟฟ้ากริะแสุสุลุ่บัแลุ่ะกริะแสุตริง การิอดัำป็ริะจไ่ฟฟ้า
กริะแสุสุลุ่บั สุามาริถึอดัำป็ริะจไ่ฟฟ้าได้ำสุง่สุด่ำท่� 44 กิโลุ่วตัต์/ชั�วโมง ทั �งน่ � ขี่ �นอย่�กบั On-board Charger ขีองริถึยนต์ไฟฟ้าแต�ลุ่ะร่ิ�น สุ�วนเคร่ิ�อง
อดัำป็ริะจไ่ฟฟ้าป็ริะเภทกริะแสุตริง สุำาห็รัิบริถึยนต์สุ�วนบค่คลุ่ สุามาริถึอดัำป็ริะจไ่ฟฟ้าได้ำสุง่สุด่ำท่� 150 กิโลุ่วตัต์/ชั�วโมง แลุ่ะเคร่ิ�องอดัำป็ริะจไ่ฟฟ้า
กริะแสุตริงสุำาห็รัิบริถึบสัุโดำยสุาริ ริถึบริริทก่ แลุ่ะเร่ิอโดำยสุาริ สุามาริถึอดัำป็ริะจไ่ฟฟ้าได้ำสุง่สุด่ำท่� 300 กิโลุ่วตัต์/ชั�วโมง

นอกจากน่ �กลุ่่�มบริิษััทได้ำม่การิพฒันาร่ิป็แบบเคร่ิ�องชาร์ิจ ด้ำวยเทคโนโลุ่ย่ท่�ทนัสุมยั ห็ลุ่ากห็ลุ่ายร่ิป็แบบ ตามกำาลุ่งัไฟฟ้าท่�สุามาริถึริองรัิบขีนาดำ
แบตเตอร่ิ�ขีองยานยนต์ได้ำอย�างคริอบคลุ่ม่ทก่ป็ริะเภท เพ่�อให้็สุามาริถึใช้งานกบัริถึยนต์ไฟฟ้าทก่ร่ิ�น ริวมถึง่ยานยนต์ไฟฟ้าท่�ออกแบบแลุ่ะผ่ลุ่ติ
โดำยกลุ่่�มบริิษััท ทั �งริถึยนต์ไฟฟ้า ริถึบสัุไฟฟ้า ริวมถึง่เร่ิอโดำยสุาริไฟฟ้า ให้็สุามาริถึชาร์ิจด้ำวยความเร็ิวสุง่สุด่ำ (4C-Rate) โดำยริะยะเวลุ่าในการิ
ชาร์ิจขี่ �นอย่�กบัป็ริะเภทยานยนต์แลุ่ะขีนาดำขีองแบตเตอร่ิ� 

3. ธุ่รกิจยานยนต์ไฟฟ้า
จากสุถึานการิณ์ิภาวะโลุ่กร้ิอนในปั็จจบ่นั สุ�งผ่ลุ่กริะทบให้็อณ่ิห็ภมิ่โลุ่กสุง่ขี่ �น ริวมถึง่ปั็ญห็าฝ่่� น PM 2.5 ท่�เกิดำจากการิเผ่าไห็ม้ขีองเช่ �อเพลุ่งิท่�
ไม�สุมบร่ิณ์ิขีองเคร่ิ�องยนต์ด่ำเซลุ่ทำาให้็เกิดำสุาริพิษัป็ลุ่�อยออกมาจากท�อไอเสุ่ยจากริถึยนต์ ทำาให้็เกิดำฝ่่� นลุ่ะอองขีนาดำเลุ่ก็ แลุ่ะเขีม�าควนัดำำา 
เป็็นต้น ริถึยนต์เชิงพาณิิชย์ท่�ใช้อย่�ในป็ริะเทศไทยม่สุภาพค�อนข้ีางเก�า แลุ่ะป็ลุ่�อยควนัดำำา อนัเป็็นสุาเห็ตห่็ลุ่กัในการิป็ลุ่�อยก๊าซ
คาร์ิบอนไดำออกไซด์ำ แลุ่ะสุาเห็ตข่ีองฝ่่� น PM 2.5  บริิษััทฯ เลุ่ง็เห็น็ความสุำาคญัขีองปั็ญห็าข้ีางต้น จง่ได้ำขียายการิดำำาเนินงานไป็ยงัธิ์ร่ิกิจยาน
ยนต์ไฟ้ฟ้าเชิงพาณิิชย์ โดำยเริิ�มสุร้ิางโริงงานป็ริะกอบยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิิชย์ขีนาดำให็ญ� ตั �งอย่�ในพ่ �นท่� อ.บ้านโพธิิ์� จ.ฉะเชิงเทริา ม่พ่ �นท่�การิ
ผ่ลุ่ติขีองโริงงานป็ริะมาณิ 55,000 ตาริางเมตริ  ซ่�งธิ์ร่ิกิจยานยนต์ไฟฟ้าเป็็นธิ์ร่ิกิจท่�เป็็นมิตริกบัสุิ�งแวดำลุ้่อม แลุ่ะยงัม่สุ�วนช�วยให้็บริิษััทท่�ใช้
ริถึยนต์เชิงพาณิิชย์ในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจม่ต้นทน่การิใช้งานท่�ตำ�ากว�าริถึยนต์สุนัดำาป็ทั�วไป็ อ่กทั �งเป็็นการิสุนบัสุนน่แผ่นพลุ่งังานแห็�งชาติท่�ม่เป้็า
ห็มายสุนบัสุนน่ให้็ป็ริะเทศไทยม่�งสุ่�การิใช้พลุ่งังานสุะอาดำแลุ่ะลุ่ดำการิป็ลุ่�อยก๊าซคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำสุท่ธิิ์เป็็นศน่ย์ ในป่็ 2608-2613 อ่กด้ำวย

ลักษณะผลิตภูัณฑ์์ 
(1) รถโดูยสารไฟฟ้า
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้ำเริิ�มก�อสุร้ิางโริงงานป็ริะกอบริถึโดำยสุาริพลุ่งังานไฟฟ้าเม่�อป่็ 2563 ซ่�งเป็็นริถึโดำยสุาริท่�ขีบัเคลุ่่�อนด้ำวยพลุ่งังานไฟฟ้า 100% 
ม่กำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติ 3,000 คนัต�อป่็ โดำยใช้แบตเตอร่ิ�ลุ่เิท่�ยมไอออนคณ่ิภาพสุง่ท่�ถึก่ผ่ลุ่ติโดำยกลุ่่�มบริิษััทฯ ซ่�งโริงงานป็ริะกอบริถึโดำยสุาริพลุ่งังาน
ไฟฟ้า ได้ำเริิ�มดำำาเนินการิเชิงพาณิิชย์ในป่็ 2564 โดำยได้ำป็ริะกอบแลุ่ะสุ�งมอบริถึโดำยสุาริไฟฟ้าแลุ้่วกว�าห็น่�งร้ิอยคนั ริถึโดำยสุาริไฟฟ้าท่�ผ่ลุ่ติโดำย
กลุ่่�มบริิษััทฯ ม่สุมริริถึนะการิขีบัเคลุ่่�อนอย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ ป็ริาศจากเคร่ิ�องยนต์สุนัดำาป็ภายในท่�ก�อให้็เกิดำมลุ่ภาวะทางอากาศ แลุ่ะมลุ่ภาวะ
ทางด้ำานเสุ่ยง สุามาริถึวิ�งได้ำอย�างต�อเน่�อง ในทก่สุภาพถึนน ทก่สุภาพการิจริาจริ แลุ่ะทก่สุภาพอากาศ  ม่ความน�าเช่�อถ่ึอ ไม�น้อยกว�าริถึ
โดำยสุาริท่�ใช้เคร่ิ�องยนต์สุนัดำาป็ภายใน ตดิำตั �งด้ำวยแบตเตอร่ิ�ลุ่เิท่ยมไอออนคณ่ิภาพสุง่ท่�ถึก่ผ่ลุ่ติโดำยกลุ่่�มบริิษััทฯ ขีนาดำป็ริะมาณิ 250-350 kWh 
ช�วยยกริะดำบัการิเดำนิทางบนท้องถึนนท่�เป็็นมิตริต�อสุิ�งแวดำลุ้่อมอย�างยั�งย่น
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(2) เร่ิอโดำยสุาริไฟฟ้า
บริิษััทฯ ดำำาเนินธิ์ร่ิกิจเร่ิอโดำยสุาริไฟฟ้า ภายใต้ช่�อ MINE SMART FERRY โดำยม่บริิษััท อ่ สุมาร์ิท ทริานสุป็อร์ิต จำากดัำ ซ่�งเป็็นบริิษััทย�อยขีองบ
ริิษััทฯ เป็็นผ่่้ รัิบผิ่ดำชอบดำำาเนินการิให้็บริิการิเดำนิเร่ิอโดำยสุาริไฟฟ้า MINE SMART FERRY เป็็นการิออกแบบโดำยท่มงานขีองกลุ่่�มบริิษััทฯ แลุ่ะ
ผ่ลุ่ติด้ำวยฝ่่ม่อคนไทย 100% ภายใต้แนวคิดำนวตักริริมเพ่�อสุงัคม (Corporate Social Innovation: CSI) ด้ำวยศกัยภาพแลุ่ะความพร้ิอมในด้ำาน
นวตักริริม
ลุ่กัษัณิะขีองเร่ิอโดำยสุาริไฟฟ้า MINE SMART FERRY น่ �เป็็นเร่ิอแบบคาตามารัิน (Catamaran) ขีนาดำ 24 เมตริ โคริงสุร้ิางตวัเร่ิอใช้วสัุดำอ่ลุ่มิ่
เน่ยมอลัุ่ลุ่อยด์ำ ชนิดำ Marine Grade ริองรัิบผ่่้ โดำยสุาริได้ำถึง่ 250 คน สุามาริถึทำาความเร็ิวสุง่สุด่ำได้ำถึง่ 16 น็อต ด้ำวยพลุ่งังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ิ�
ลุ่เิท่ยมไอออน ขีนาดำ 700 - 800 kWh ท่�ถึก่ผ่ลุ่ติโดำยกลุ่่�มบริิษััทฯ แลุ่ะถึก่ออกแบบให้็สุามาริถึชาร์ิจป็ริะจไ่ฟฟ้าได้ำด้ำวยเทคโนโลุ่ย่ Ultra-Fast 
Charge ขีอง EA Anywhere โดำยใช้เวลุ่าชาร์ิจเพ่ยง 15 นาท่ สุามาริถึชาร์ิจป็ริะจไ่ฟฟ้าได้ำถึง่ 85%  เร่ิอโดำยสุาริไฟฟ้าสุามาริถึขีบัเคลุ่่�อนได้ำ
ริะยะทางป็ริะมาณิ 80 กิโลุ่เมตริต�อการิชาร์ิจห็น่�งริอบ 

MINE SMART FERRY เป็็นการิพลุ่กิโฉมการิขีนสุ�งสุาธิ์าริณิะทางนำ �าในแม�นำ �าเจ้าพริะยาให้็ม่ความทนัสุมยั เป็็นมิตริต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม ไม�ก�อให้็
เกิดำมลุ่ภาวะทางนำ �าแลุ่ะฝ่่� น PM2.5 โดำยจำานวนเร่ิอในโคริงการิจะม่ทั �งห็มดำ 23 ลุ่ำา แลุ่ะจะม่การิเพิ�มจำานวนเร่ิอโดำยสุาริไฟฟ้าให้็เพ่ยงพอต�อ
ความต้องการิขีองผ่่้ โดำยสุาริในอนาคตอ่กด้ำวย เสุ้นทางให้็บริิการิตั �งแต� ท�าเร่ิอสุะพานพริะนั�งเกลุ้่า ถึง่ ท�าเร่ิอสุาทริ (ริะยะทาง 22 กิโลุ่เมตริ) 
นอกจากน่ � บริิษััทยงัริ�วมม่อกบักริมเจ้าท�าในการิพฒันาท�าเท่ยบเร่ิอสุาธิ์าริณิะต�างๆ เช�นท�าเร่ิอสุะพานพท่ธิ์ แลุ่ะท�าเร่ิอพริะปิ็� นเกลุ้่า เพ่�อเช่�อม
โยงการิเดำินทาง แลุ่ะการิขีนสุ�งทางนำ �ากบัริะบบขีนสุ�งสุาธิ์าริณิะทางบก แลุ่ะสุ�งเสุริิมให้็ป็ริะชาชนม่ทางเลุ่่อกเพิ�มขี่ �นในการิเดำินทางทางนำ �า
อย�างสุะดำวกแลุ่ะป็ลุ่อดำภยัด้ำวยยานพาห็นะไฟฟ้าแบบไร้ิมลุ่พิษัเป็็นมิตริต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม โดำยเร่ิอโดำยสุาริไฟฟ้า MINE SMART FERRY ได้ำรัิบ
การิจดำทะเบ่ยนให้็เป็็นเร่ิอโดำยสุาริไฟฟ้าลุ่ำาแริกขีองป็ริะเทศไทยซ่�งผ่�านการิตริวจสุอบ การิทดำสุอบริะบบความป็ลุ่อดำภยั แลุ่ะการิเดำนิเร่ิอตาม
มาตริฐานขีองกริมเจ้าท�า ซ่�งเป็็นนวตักริริมฝ่่ม่อคนไทย ท่�ได้ำรัิบริางวลัุ่เก่ยริติคณ่ิ ผ่ลุ่ติภณัิฑ์์นวตักริริมแห็�งชาติป็ริะจำาป่็ 2563 ด้ำานเศริษัฐกิจ
จากสุำานกังานนวตักริริมแห็�งชาติ
 (3)ริถึยนต์ไฟฟ้าขีนาดำเลุ่ก็
ริถึยนต์ไฟฟ้าขีนาดำเลุ่ก็ MINE SPA1 ได้ำเปิ็ดำตวัในป่็ 2562 ขีบัเคลุ่่�อนด้ำวยไฟฟ้า 100%  โดำยปั็จจบ่นับริิษััทฯ ได้ำม่�งเน้นการิผ่ลุ่ติแลุ่ะพฒันาริถึ
โดำยสุาริไฟฟ้าเป็็นห็ลุ่กัเน่�องจากค่�แขี�งยงัน้อยริาย นอกจากน่ �ทางบริิษััทฯ ยงัได้ำม่การิศก่ษัาแลุ่ะวิจยัเพิ�มเติมในการิผ่ลุ่ติริถึไฟฟ้าเชิงพาณิิชย์
ป็ริะเภทอ่�น เพ่�อขียายกลุ่่�มเป้็าห็มายขีองตลุ่าดำยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิิชย์ในอนาคต
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4. กลุ่มธุรกิจ้อ่�น

1.ศููนย์์ทดสอบแบตเตอร่ี่�  ย์านย์นต์ไฟฟ้า
และผลิตภัณัฑ์์อเิล็กทรี่อนิกส์
บริิษััทฯได้้จัดั้ตั้ั �งศูนูย์์ทด้สอบแบตั้เตั้อร่ิ� ย์านย์นต์ั้ไฟฟ้า และผลติั้ภัณัฑ์์
อิเลก็ทริอนิกส์ ไว้้สำาหรัิบทำาการิทด้สอบสมริริถนะ คว้ามปลอด้ภัยั์ 
และรัิบริองมาตั้ริฐานสากลสำาหรัิบแบตั้เตั้อร่ิ�  อ่กทั �งเพ่ื่�อสนับสนุน
แนว้ทางการิสง่เสริิมย์านย์นต์ั้ไฟฟ้า ตั้ามนโย์บาย์ 30@30 ท่�รัิฐบาลม่
การิผลักด้ันให้เกิด้การิผลิตั้ในอุตั้สาหกริริมย์านย์นต์ั้ไฟฟ้าอย์่าง
คริอบคลุมทั �งห่ว้งโซ่่การิผลิตั้โด้ย์ตั้ั �งเป้าการิผลิตั้ริถย์นต์ั้ท่�ปล่อย์
มลพิื่ษัเป็นศูนูย์์ให้ได้้อย์า่งน้อย์ 30% ของการิผลติั้ย์านย์นต์ั้ทั �งหมด้
ภัาย์ในป่ พื่.ศู. 2573 (อ้างอิงข้อมลูจัากสำานกังานนโย์บาย์และแผน
พื่ลงังาน) โด้ย์ทั�ว้ไปแล้ว้แบตั้เตั้อร่ิ�จัดั้เป็นหน่�งในผลติั้ภัณัฑ์์อนัตั้ริาย์ 
จัง่ม่คว้ามจัำาเป็นต้ั้องทำาการิทด้สอบคว้ามปลอด้ภัยั์ในด้้านตั้า่งๆ และ 
ได้้รัิบการิรัิบริองผลติั้ภัณัฑ์์ก่อนการิจัดั้จัำาหนา่ย์ ซ่่�งจัะม่มาตั้ริฐานการิ
ทด้สอบท่�แตั้กตั้า่งกนัออกไปตั้ามลกัษัณะการิใช้้งานและตั้ามปริะเทศู
ของผู้ รัิบบริิการิ ทางศูนูย์์ทด้สอบฯ ม่เป้าหมาย์ท่�จัะเป็นศูนูย์์กลางการิ
ทด้สอบผลติั้ภัณัฑ์์ในริะด้บัสากล เพ่ื่�อริองรัิบกลุม่ลกูค้าผู้ผลติั้ย์านย์นต์ั้
ไฟฟ้าในแถบปริะช้าคมอาเซ่่ย์นและทั�ว้โลก โด้ย์ทางศูนูย์์ทด้สอบฯ ม่แผน
จัะทำาการิทด้สอบแบตั้เตั้อร่ิ� ท่�หลากหลาย์ทั �งขนาด้และการิใช้้งาน 
ณ ปัจัจับุนับริิษััทฯ ม่เคร่ิ�องจักัริท่�ใช้้เทคโนโลย่์ริะด้บัสงูซ่่�งสามาริถ
ทด้สอบได้้ตั้ามมาตั้ริฐานสากล โด้ย์คาด้การิณ์ว้า่จัะสามาริถเริิ�มด้ำาเนิน
การิทด้สอบแบตั้เตั้อร่ิ�ได้้ภัาย์ในป่ 2565

2. วิจิัยั์และพัฒันา
บริิษััทฯ ได้้จัดั้ตั้ั �งบริิษััทย์อ่ย์ เพ่ื่�อทำาการิวิ้จัยั์และพื่ฒันาผลติั้ภัณัฑ์์ท่�
เก่�ย์ว้เน่�องจัากนำ �ามนัปาล์ม แบตั้เตั้อร่ิ�ลเิท่ย์มไอออน และย์านย์นต์ั้
ไฟฟ้า ทั �งในสว่้นของริถย์นต์ั้ไฟฟ้า เร่ิอโด้ย์สาริไฟฟ้า เพ่ื่�อเป็นการิตั้อ่ย์
อด้ให้กบัพื่ฒันาผลติั้ภัณัฑ์์ปริะเภัทใหม่ๆ  อ่กทั �งเพ่ื่�อการิพื่ฒันา
ศูกัย์ภัาพื่ คณุภัาพื่ของสนิค้าในธุรุิกิจั เพ่ื่�อเพิื่�มข่ด้คว้ามสามาริถใน
การิแขง่ขนัของกลุม่บริิษััท ให้ม่คว้ามย์ั�งย่์นในริะย์ะย์าว้
บริี่ษััท กร่ี่น เทคโนโลย์่ ร่ี่เสิร์ี่ช จัำากัด : 
พื่ฒันาและคิด้ค้นงานด้้านว้ิจัยั์ นว้ตัั้กริริม เพ่ื่�อตั้อ่ย์อด้และเพิื่�มมลูคา่
สนิค้าเกษัตั้ริกริริมภัาย์ในปริะเทศู โด้ย์สิ�งท่�ถ่อว้า่เป็นสนิค้าหร่ิอบริิการิ
ของทางบริิษััทฯ ค่อ กริะบว้นการิผลติั้สนิค้าท่�เก่�ย์ว้เน่�องจัากว้ตัั้ถดุ้บิ
จัากปาล์ม เพ่ื่�อให้ผลติั้ภัณัฑ์์ม่มลูคา่สงูข่ �น ซ่่�งกริะบว้นการิผลติั้ท่�คิด้ค้น
ข่ �นน่ �สามาริถนำาไปจัด้สทิธิุบตัั้ริได้้ โด้ย์กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย์ค่อ บริิษััท
ตั้า่งๆ ในเคร่ิอของบริิษััทฯ ได้้แก่ โคริงการิกร่ินด่้เซ่ล และสาริเปล่�ย์น
สถานะ (PCM) ซ่่�งเป็นการิว้ิจัยั์และพื่ฒันาผลติั้ภัณัฑ์์ใหมภ่ัาย์ใต้ั้สาย์
ธุรุิกิจัไบโอด่้เซ่ล เพ่ื่�อตั้อ่ย์อด้ผลติั้ภัณัฑ์์ท่�ใช้้นำ �ามนัปาล์มด้บิท่�เป็นสาริตั้ั �ง
ต้ั้น ปริะกอบด้้ว้ย์
 (1) ผลติั้ภัณัฑ์์กร่ินด่้เซ่ล (Green Diesel หร่ิอ GD) เพ่ื่�อนำามา
ใช้้เป็นสว่้นผสมของนำ �ามนัด่้เซ่ลในการิช้่ว้ย์เพิื่�มปริะสทิธิุภัาพื่และคว้าม
สะอาด้ของเคร่ิ�องย์นต์ั้ 
 (2) สาริเปล่�ย์นสถานะ (Phase Change Material หร่ิอ 
PCM) เพ่ื่�อนำามาใช้้ในการิคว้บคมุอณุหภัมิู เช้น่ เป็นสว่้นปริะกอบของ
ว้สัด้กุ่อสร้ิางอาคาริ หร่ิอเส้นใย์ผ้า เพ่ื่�อช้ว่้ย์ในการิด้ดู้ซ่บั กกัเก็บ 
คว้บคมุ และปลอ่ย์คว้ามร้ิอนเพ่ื่�อรัิกษัาอณุหภัมิู โด้ย์สาริเปล่�ย์น
สถานะน่ �เป็นท่�นิย์มและม่คว้ามต้ั้องการิสงูในปริะเทศูท่�ม่สภัาพื่อากาศู
แปริปริว้น

บริี่ษััท ไมน์ โมบลิิต ่ร่ี่เสิร์ี่ช จัำากัด :
พื่ฒันาและคิด้ค้นงานว้ิจัยั์ด้้านย์านย์นต์ั้ไฟฟ้า เช้น่ ริถย์นต์ั้ไฟฟ้า 
เร่ิอโด้ย์สาริไฟฟ้า ริว้มถง่ริะบบแบตั้เตั้อร่ิ� เพ่ื่�อเป็นการิตั้อ่ย์อด้
เทคโนโลย่์ย์านย์นต์ั้ไฟฟ้าให้สอด้รัิบกบัคว้ามต้ั้องการิของผู้ ใช้้อย์า่ง
แท้จัริิงภัาย์ใต้ั้แนว้คดิ้ “MISSION NO EMISSION” พื่นัธุกิจัไร้ิ
มลพิื่ษั โด้ย์มุง่เน้นการิสร้ิางย์านย์นต์ั้ท่�ไร้ิมลพิื่ษั เป็นมิตั้ริกบั 
สิ�งแว้ด้ล้อม ปริะหย์ดั้และปลอด้ภัยั์ งา่ย์ตั้อ่การิบำารุิงรัิกษัา ให้คว้าม
คุ้มคา่ในริะย์ะย์าว้ เพ่ื่�อให้คนไทย์ได้้ใช้้ย์านย์นต์ั้ไฟฟ้าท่�ม่คณุภัาพื่สงู 
และเพ่ื่�อให้ปริะเทศูไทย์เป็นเม่องนว้ตัั้กริริมแห่งอนาคตั้ท่�ปริาศูจัาก
มลพิื่ษั จัง่เป็นท่�มาของการิพื่ฒันาและคิด้ค้นงานว้ิจัยั์ย์านย์นต์ั้
ไฟฟ้า ภัาย์ใต้ั้ช่้�อ “MINE Mobility” สอด้รัิบกบั Electric Vehicle 
(EV) Solution โด้ย์ให้คว้ามสำาคญักบันว้ตัั้กริริมท่�ไร้ิมลพิื่ษั โด้ย์ม่
บริิษััท ไมน์โมบลิต่ิั้ คอร์ิปอเริช้ั�น จัำากดั้ (บริิษััทย์อ่ย์ของบริิษััทฯ) 
เป็นผู้ผลติั้ ปริะกอบ และจัำาหนา่ย์ย์านย์นต์ั้ไฟฟ้า และชิ้ �นสว่้นย์าน
ย์นต์ั้ไฟฟ้า ท่�ผา่นมาได้้ออกแบบ พื่ฒันา และผลติั้เร่ิอโด้ย์สาริไฟฟ้า
ท่�ใช้้แบตั้เตั้อร่ิ�ลเิท่ย์มไอออนขนาด้ 800 กิโลว้ตัั้ต์ั้-ช้ั�ว้โมง ซ่่�งสามาริถ
ริองรัิบการิช้าร์ิจัด้้ว้ย์คว้ามเร็ิว้สงูสดุ้จัากเคร่ิ�องอดั้ปริะจัไุฟฟ้า DC 
Fast Charge ท่�ม่กำาลงัไฟฟ้าริว้มมากกว้า่ 3 เมกะว้ตัั้ต์ั้ เป็นแหลง่
พื่ลงังานในการิขบัเคล่�อนมอเตั้อร์ิไฟฟ้า ภัาย์ใต้ั้ช่้�อ “MINE SMART 
FERRY”

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
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การม่สำ่วนร่วมของผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ย
ในป่็ 2564 บริิษััทฯ ได้ำวิเคริาะห์็แลุ่ะทบทวนเพ่�อป็ริะมวลุ่ภาพริวมขีองผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยโดำยนำาผ่ลุ่การิวิเคริาะห์็ขีองป่็ 2563 มาพิจาริณิา
ริ�วมกับปั็จจัยต�างๆ เช�น ภาวะการิพ่�งพา ความรัิบผิ่ดำชอบ อิทธิิ์พลุ่ ริวมถึ่งปั็จจัยอ่�นๆ ตามความเห็มาะสุม ซ่�งได้ำแบ�งผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยออก
เป็็น 7 กลุ่่�ม โดำยม่แนวทางการิป็ฏิิบตัิท่�คำาน่งถึ่งท่กภาคสุ�วน ม่การิจัดำลุ่ำาดำบัความสุำาคญัแลุ่ะการิม่สุ�วนริ�วมขีองผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ย 
ม่การิกำาห็นดำกริะบวนการิสุ่�อสุาริเพ่�อจะได้ำรัิบทริาบถึ่งป็ริะเดำ็นความคาดำห็วงัห็ร่ิอข้ีอกังวลุ่ขีองกลุ่่�มผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ย แลุ่ะสุามาริถึนำา
ข้ีอม่ลุ่ดำงักลุ่�าวมากำาห็นดำแนวทางการิดำำาเนินธิ์่ริกิจท่�สุามาริถึตอบสุนองคริอบคลุ่่มท่กป็ริะเดำ็นแลุ่ะท่กภาคสุ�วน ทั �งน่ �การิดำำาเนินงาน
แบบม่สุ�วนริ�วมกับผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยจะช�วยให้็เกิดำความสุมัพนัธ์ิ์อนัด่ำ ซ่�งบริิษััทฯ แลุ่ะบริิษััทในเคร่ิอพร้ิอมริ�วมกันผ่ลุ่กัดำนัให้็ท่กภาคสุ�วน
เติบโต ก้าวไกลุ่ไป็ด้ำวยกันอย�างมั�นคงแลุ่ะยั�งย่น

ชื่่องที่างการม่สำ่วนร่วมและประเด็นที่่�ผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ยให้ความสำนใจ้
(จดัำเร่ิยงตามลุ่ำาดำบัความสุำาคญัขีองผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยจากมากไป็ห็าน้อย)

พนกังาน

ค่�ค้า/ลุ่ก่ค้า

นกัลุ่งทน่ 
/ผ่่้ ถ่ึอห็่้น

การิจดัำให้็ม่ช�องทางรัิบ 

ข้ีอร้ิองเร่ิยนห็ร่ิอแจ้งเบาะแสุ

จดัำให้็ม่กลุ่�องรัิบข้ีอคิดำเห็็นแลุ่ะ

เสุนอแนะ 

การิสุ่�อสุาริริะห็ว�างฝ่� าย

ทรัิพยากริบค่คลุ่กบัพนกังานใน

สุำานกังานให็ญ�แลุ่ะบริิษััทใน

เคร่ิอการิสุำาริวจความผ่ก่พนั 

ต�อองค์กริขีองพนกังาน

การิจดัำป็ริะชม่ให็ญ�ขีองบริิษััทฯ 

(Town Hall Meeting)

สุำาริวจความพ่งพอใจขีองลุ่ก่ค้า

ป็ริะชม่ริะห็ว�างองค์กริแลุ่ะค่�ค้า/

ลุ่ก่ค้า ทั �งริะบบออนไลุ่น์ 

 แลุ่ะสุถึานท่�จริิง

จดัำให้็ม่ช�องทางรัิบข้ีอร้ิองเร่ิยน

แลุ่ะข้ีอเสุนอแนะ

เข้ีาพบค่�ค้า/ลุ่ก่ค้าในโอกาสุ

ต�างๆอย�างเห็มาะสุม

ตอบสุนองต�อการิร้ิองขีอในการิ

เปิ็ดำเผ่ยข้ีอมลุ่่

จดัำทำาข้ีอตกลุ่งริะห็ว�างกนัเป็็น

ลุ่ายลุ่กัษัณ์ิอกัษัริ 

ช�องทางสุ�งเสุริิมการิขีาย เช�น 

LINE Official Account / 

Facebook

การินำาเสุนอข้ีอมลุ่่แก�นกัลุ่งทน่

แลุ่ะผ่่้ ถ่ึอห็่้น เช�น Opportunity 

Day,  Analyst Meeting แลุ่ะ 

Roadshow

การิตอบข้ีอซกัถึามผ่�าน IR call 

แลุ่ะ Email

การิเผ่ยแพริ�ข้ีอมลุ่่บนเว็บไซต์

ขีองบริิษััท

การิจดัำการิป็ริะชม่สุามญัผ่่้ ถ่ึอ

ห็่้นป็ริะจำาป่็/การิป็ริะชม่วิสุามญั

ผ่่้ ถ่ึอห็่้น 

การิสุมัภาษัณ์ิผ่่้บริิห็าริในวาริะต�างๆ

 การิจดัำกิจกริริมเย่�ยมชมกิจการิ

ความเช่�อมั�นด้ำานเคร่ิ�องม่อ 

อป่็กริณ์ิ แลุ่ะกริะบวนการิผ่ลุ่ิต 

แลุ่ะการิให้็บริิการิ

สุภาพแวดำลุ้่อมในการิทำางานท่�

ป็ลุ่อดำภยั

ความโป็ริ�งใสุ�ในการิดำำาเนิน

ธิ์่ริกิจ

สุิทธิิ์มนษ่ัยชนแลุ่ะการิป็ฏิิบตัิ

ด้ำานแริงงาน

การิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจก

การิจดัำการินวตักริริม

คณ่ิภาพผ่ลุ่ิตภณัิฑ์์แลุ่ะบริิการิ

ตอบสุนองค่�ค้า/ลุ่ก่ค้า

การิจดัำการิโอกาสุแลุ่ะ

ความเสุ่�ยงองค์กริ

การิจดัำการินวตักริริม

การิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจก

ความโป็ริ�งใสุในการิดำำาเนิน

ธิ์่ริกิจ

นโยบายการิจดัำซ่ �อท่�ชดัำเจน ม่

มาตริฐาน

นโยบายต�อต้านทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น 

แลุ่ะสุ�งเสุริิมการิป็ฏิิบตัิ

กำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ โป็ริ�งใสุ

เป็็นธิ์ริริม ตริวจสุอบได้ำ

ม่จริริยาบริริณิในการิรัิกษัา

ข้ีอมลุ่่ความลุ่บั

ป็รัิบป็ร่ิง บำาร่ิงรัิกษัา อป่็กริณ์ิให้็

ม่ป็ริะสุิทธิิ์ภาพ

ม่ท่มวิจยัขีององค์กริช�วยพฒันา

สุินค้าแลุ่ะบริิการิ

นโยบายต�อต้านทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น 

แลุ่ะสุ�งเสุริิมการิป็ฏิิบตัิ

กำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ โป็ริ�งใสุ

เป็็นธิ์ริริม ตริวจสุอบได้ำ

การิจ�ายเงินปั็นผ่ลุ่อย�างเห็มาะสุม

เปิ็ดำเผ่ยข้ีอมลุ่่อย�างโป็ริ�งใสุ

จดัำทำาแผ่นธิ์่ริกิจแลุ่ะการิจดัำการิ

ความเสุ่�ยงอย�างเห็มาะสุม

ค�าตอบแทน สุวสัุดำิการิแลุ่ะผ่ลุ่

ป็ริะโยชน์ท่�เป็็นธิ์ริริม

ความก้าวห็น้าแลุ่ะความมั�นคงใน

ตำาแห็น�งงาน ความสุข่ีในการิ

ทำางาน

สุิทธิิ์มนษ่ัยชนแลุ่ะการิป็ฏิิบตัิด้ำาน

แริงงาน

ความเช่�อมั�นขีองอป่็กริณ์ิแลุ่ะ

ความป็ลุ่อดำภยัในกริะบวนการิ

ผ่ลุ่ิตแลุ่ะการิให้็บริิการิ

สุภาพแวดำลุ้่อมในการิทำางานท่�

ป็ลุ่อดำภยั

บริิห็าริจดัำการิด้ำานความป็ลุ่อดำภยั

อย�างม่มาตริฐาน

บริิห็าริจดัำการิด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อม

อย�างม่มาตริฐาน

กองทน่สุำาริองเลุ่่ �ยงช่พ

ป็ฏิิบตัิตามนโยบายสุิทธิิ์มนษ่ัยชน 

แลุ่ะนโยบายการิจ้างงานอย�าง

เคริ�งครัิดำ

การิสุ�งเสุริิมเร่ิ�องความก้าวห็น้าใน

ห็น้าท่�การิงาน (Career Path)

การิพฒันาความร้่ิให้็กบัพนกังาน

อย�างต�อเน่�องด้ำวย Knowledge 

Sharing

ลุ่กัษัณิะการิป็ริะกอบธิ์่ริกิจ

อาช่วอนามยัแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยั

การิบริิห็าริทรัิพยากริบค่คลุ่
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ผ้�มุีส่วีน	
ได็�เสีย

ชุ่องทิาง	
กิารมุีส่วีนร่วีมุ

ควีามุคาด็หวีังของ
ผ้�มุีส่วีนได็�เสียให�
ควีามุสนใจ

ตัวีอย่างกิารตอบสนอง
ของบริษััทิ

หัวีข�อในรายงานฉบับนี�

ลุ่กัษัณิะการิป็ริะกอบธิ์่ริกิจ

อาช่วอนามยัแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยั

นโยบายการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิ

การิต�อต้านการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น

การิบริิห็าริทรัิพยากริบค่คลุ่

การิบริิห็าริจดัำการิความเสุ่�ยง

การินำาทรัิพยากริมาใช้ซำ �าห็ร่ิอ

นำากลุ่บัมาใช้ให็ม�

การิบริิห็าริจดัำการิห็�วงโซ�อป่็ทานอย�างยั�งย่น

การิบริิห็าริจดัำการิลุ่ก่ค้าสุมัพนัธ์ิ์

การิจดัำการิคณ่ิภาพสุิ�งแวดำลุ้่อมด้ำานอากาศ

แลุ่ะการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจก

นโยบายการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิ

การิต�อต้านการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น

การิบริิห็าริจดัำการิความเสุ่�ยง

การินำาทรัิพยากริมาใช้ซำ �าห็ร่ิอนำากลุ่บัมา

ใช้ให็ม�

ลุ่กัษัณิะการิป็ริะกอบธิ์่ริกิจ

การิจดัำการิคณ่ิภาพสุิ�งแวดำลุ้่อมด้ำานอากาศ

แลุ่ะการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจก

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
บริษััท พัลัังงานบริสุุทธิ์ิ� จำำากัด (มหาชน)24



ชม่ชน/สุงัคม
ภาคป็ริะชา

สุงัคม

ผ่่้ริ�วมลุ่งทน่

เจ้าห็น่ �

ห็น�วย
ริาชการิ/

ห็น�วยงาน
กำากบัดำแ่ลุ่

การิสุ่�อสุาริผ่�านพนกังานท่�อาศยั

ในชม่ชน

การิสุำาริวจความคิดำเห็็นแลุ่ะเข้ีา

พบตามโอกาสุท่�เห็มาะสุม

การิจดัำให้็ม่ช�องทางรัิบข้ีอร้ิอง

เร่ิยน

การิเผ่ยแพริ�ข้ีอมลุ่่บนเว็บไซต์

ขีองบริิษััท

การิจดัำกิจกริริมริ�วมกบัชม่ชน

การิจดัำทำาริายงานป็ริะจำาป่็/

ริายงานความยั�งย่น

การิป็ริะชม่คณิะกริริมการิ 

ผ่่้บริิห็าริในบริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม 

แลุ่ะกิจการิริ�วมลุ่งทน่

การิเผ่ยแพริ�ข้ีอมลุ่่บนเวบ็ไซต์

ขีองบริิษััท

การิจดัำทำาริายงานป็ริะจำาป่็แลุ่ะ

ริายงานความยั�งย่น

การิป็ริะชม่ริะห็ว�างผ่่้บริิห็าริขีอง

บริิษััทกบัเจ้าห็น่ �

การิเผ่ยแพริ�ข้ีอมลุ่่บนเวบ็ไซต์

ขีองบริิษััท

การิจดัำทำาริายงานป็ริะจำาป่็แลุ่ะ

ริายงานความยั�งย่น

การิจดัำทำาสุญัญา ข้ีอตกลุ่งเป็็น

ลุ่ายลุ่กัษัณ์ิอกัษัริ

การิป็ริะชม่ริะห็ว�างบริิษััทแลุ่ะ

ห็น�วยงานริาชการิท่�เก่�ยวข้ีอง

การิเข้ีาพบในโอกาสุท่�เห็มาะสุม

การิเข้ีาริ�วมแลุ่ะสุนบัสุนน่

โคริงการิต�างๆท่�จดัำขี่ �นโดำยภาครัิฐ

การิเผ่ยแพริ�ข้ีอมลุ่่บนเวบ็ไซต์ขีอง

บริิษััท

การิจดัำทำาริายงานป็ริะจำาป่็แลุ่ะ

ริายงานความยั�งย่น

การิริ�วมเป็็นวิทยากริแลุ่ะเข้ีาริ�วม

งานสุมัมนาต�าง ๆ ท่�เก่�ยวข้ีอง

ความโป็ริ�งใสุ�ในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ

สุทิธิิ์มนษ่ัยชนแลุ่ะการิป็ฏิิบตัิด้ำาน

แริงงาน

การิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจก

การิจดัำการินวตักริริม

การิจดัำการิโอกาสุแลุ่ะความเสุ่�ยง

องค์กริ

ความโป็ริ�งใสุ�ในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ

สุทิธิิ์มนษ่ัยชนแลุ่ะการิป็ฏิิบตัิ

ด้ำานแริงงาน

การิจดัำการินวตักริริม

การิจดัำการิโอกาสุแลุ่ะความเสุ่�ยง

องค์กริ

ความโป็ริ�งใสุในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ

สุทิธิิ์มนษ่ัยชนแลุ่ะการิป็ฏิิบตัิ

ด้ำานแริงงาน

การิจดัำการินวตักริริม

การิจดัำการิโอกาสุแลุ่ะความเสุ่�ยง

องค์กริ

การิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจก

การิป็ฏิิบตัติามกฏิห็มายแลุ่ะ

ริะเบ่ยบป็ฏิิบตัิท่�เก่�ยวข้ีอง

การิเป็็นตวัอย�างท่�ด่ำในการิดำำาเนิน

ธิ์ร่ิกิจด้ำวยความรัิบผิ่ดำชอบ

นโยบายต�อต้านทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น 

แลุ่ะสุ�งเสุริิมการิป็ฏิิบตัิ

กำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ โป็ริ�งใสุเป็็น

ธิ์ริริม ตริวจสุอบได้ำ

เปิ็ดำเผ่ยข้ีอมลุ่่อย�างโป็ริ�งใสุ

จดัำทำาแผ่นธิ์ร่ิกิจแลุ่ะการิจดัำการิ

ความเสุ่�ยงอย�างเห็มาะสุม

นโยบายต�อต้านทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น 

แลุ่ะสุ�งเสุริิมการิป็ฏิิบตัิ

กำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ โป็ริ�งใสุเป็็น

ธิ์ริริม ตริวจสุอบได้ำ

เปิ็ดำเผ่ยข้ีอมลุ่่อย�างโป็ริ�งใสุ

จดัำทำาแผ่นธิ์ร่ิกิจแลุ่ะการิจดัำการิ

ความเสุ่�ยงอย�างเห็มาะสุม

นโยบายต�อต้านทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น 

แลุ่ะสุ�งเสุริิมการิป็ฏิิบตัิ

กำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ โป็ริ�งใสุเป็็น

ธิ์ริริม ตริวจสุอบได้ำ

การิสุนบัสุนน่กิจกริริมท่�เป็็น

สุาธิ์าริณิะห็ร่ิอโคริงการิขีองภาค

รัิฐในป็ริะเดำน็ท่�เก่�ยวข้ีอง

จดัำทำาแผ่นธิ์ร่ิกิจแลุ่ะการิจดัำการิ

ความเสุ่�ยงอย�างเห็มาะสุม

ม่นโยบายด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อม แลุ่ะ

สุ�งเสุริิมการิป็ฏิิบตัิ

เปิ็ดำเผ่ยป็ริิมาณิการิป็ลุ่�อยก๊าซ

เร่ิอนกริะจกพร้ิอมการิดำำาเนินการิ

อย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ

การิม่สุ�วนริ�วมในกิจกริริมชม่ชน

สุมัพนัธ์ิ์

สุิทธิิ์มนษ่ัยชนแลุ่ะการิป็ฏิิบตัิด้ำาน

แริงงาน

ผ่ลุ่กริะทบด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อมท่�เกิดำ

จากการิดำำาเนินงาน

การิพฒันาคณ่ิภาพช่วิตแลุ่ะสุ�ง

เสุริิมการิสุร้ิางริายได้ำให้็แก�ชม่ชน

คณ่ิภาพผ่ลุ่ิตภณัิฑ์์แลุ่ะบริิการิ

ตอบสุนองชม่ชม่แลุ่ะสุงัคม

นโยบายด้ำานสุิทธิิ์มนษ่ัยชนแลุ่ะสุ�ง

เสุริิมการิป็ฏิิบตัิ

นโยบายต�อต้านทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น 

แลุ่ะสุ�งเสุริิมการิป็ฏิิบตัิ

กำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ โป็ริ�งใสุเป็็น

ธิ์ริริม ตริวจสุอบได้ำ

สุนบัสุนน่กิจกริริมท่�เป็็นสุาธิ์าริณิะ

ม่นโยบายด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อม แลุ่ะสุ�ง

เสุริิมการิป็ฏิิบตัิ
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ผ้�มุีส่วีน	
ได็�เสีย

ชุ่องทิาง	
กิารมุีส่วีนร่วีมุ

หัวีข�อในรายงานฉบับนี�

ลุ่กัษัณิะการิป็ริะกอบธิ์่ริกิจ

อาช่วอนามยัแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยั

ความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคม

การิบริิห็าริทรัิพยากริบค่คลุ่

การิจดัำการิคณ่ิภาพสุิ�งแวดำลุ้่อมด้ำานอากาศ

แลุ่ะการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจก

การิจดัำการิขีองเสุ่ย

การินำาทรัิพยากริมาใช้ซำ �าห็ร่ิอนำากลุ่บัมาใช้ให็ม�

กิจการิเพ่�อสุงัคม

การิบริิห็าริจดัำการิห็�วงโซ�อป่็ทานอย�างยั�งย่น

การิบริิห็าริจดัำการิลุ่ก่ค้าสุมัพนัธ์ิ์

นโยบายการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิ

การิต�อต้านการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น

การิบริิห็าริจดัำการิความเสุ่�ยง
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การิจดัำการิคณ่ิภาพสุิ�งแวดำลุ้่อมด้ำานอากาศ

แลุ่ะการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจก

การิดำำาเนินงานด้ำานการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสุภาพ
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ควีามุคาด็หวีังของ
ผ้�มุีส่วีนได็�เสียให�
ควีามุสนใจ

ตัวีอย่างกิารตอบสนอง
ของบริษััทิ



พลุ่ังงานบริส่ทธุิ� 
กับการพิ่ัฒนาอย่างยั�งยืน“ “

ภายใต้วิสุยัทศัน์ขีอง บริิษััท พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� จำากดัำ (มห็าชน) 

ในการิ “ เป ็นผู ้น ำ าในธุ่รกิจพลังงานทางเล่อก โดูย

ใช ้ เทคโนโลยี ที�ทันสมุ่ัย เป ็นมิุ่ตรต �อสิ� งแวัดูล ้อมุ่ 

เพ่�อประโยชน ์สู งส่ดูต �อผู ้ ใช ้  ผู ้ถ่อห่ ้น  ผู ้ ร � วัมุ่ค ้า 

และพนักงานอย�างเป็นธุรรมุ่” สุอดำคลุ้่องกับวตัถึป่็ริะสุงค์

ห็ลุ่ักขีองบริิษััทฯ “เสุริิมสุร้ิางนวัตกริริมพลุ่ังงานท่�ยั�งย่นเพ่�อ

อนาคต สุ่�สุงัคมคาร์ิบอนตำ�า” โดำยบริิษััทฯ ได้ำผ่สุานเป้็าห็มายการิ

พฒันาท่�ยั�งย่นให้็เป็็นสุ�วนห็น่�งขีองการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ เพ่�อให้็องค์กริ

สุามาริถึริะบป่็ริะเด็ำนท่�สุำาคญัเก่�ยวกบัการิดำำาเนินงานขีองธิ์ร่ิกิจใน

การิเพิ�มผ่ลุ่กริะทบเชิงบวก ห็ร่ิอลุ่ดำผ่ลุ่กริะทบเชิงลุ่บได้ำอย�างม่

ป็ริะสุิทธิิ์ภาพ ทำาให้็สุามาริถึสุะท้อนให้็เห็็นผ่ลุ่กริะทบท่�แท้จริิง

แลุ่ะเป็็นสุ�วนห็น่�งในการิกำาห็นดำกลุ่ยท่ธ์ิ์ห็ลุ่กัภายในองค์กริ ท่�จะ

ช�วยสุร้ิางข่ีดำความสุามาริถึในการิบริิห็าริจดัำการิความเสุ่�ยงแลุ่ะ

ต้นทน่ การิพฒันานวตักริริม เพ่�อเพิ�มป็ริะสุทิธิิ์ภาพในการิดำำาเนิน

ธิ์ร่ิกิจได้ำอ่กด้ำวย 

นอกจากน่ � เพ่�อขีับเคลุ่่�อนกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้็เติบโตแลุ่ะพัฒนา 

อย�างยั�งย่น บริิษััทฯ แลุ่ะบริิษััทย�อย ได้ำดำำาเนินกิจกริริมทางธิ์ร่ิกิจ

แลุ่ะกิจกริริมท่�เก่�ยวเน่�อง ตามแนวทางขีอง GRI Standards แลุ่ะ

ม่การิเช่�อมโยงกับเป้็าห็มายการิพฒันาอย�างยั�งย่นขีององค์การิ

สุห็ป็ริะชาชาติ (SDGs) โดำยให้็ความสุำาคญัใน 2 แนวทาง ได้ำแก� 

การิป็ริะเมินความเสุ่�ยงต�อคนแลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อมท่�เกิดำจากการิ

ดำำาเนินธิ์ร่ิกิจขีององค์กริทั �งเชิงบวกแลุ่ะเชิงลุ่บ แลุ่ะการิป็ริะเมิน

แนวทางการิพัฒนาผ่ลุ่ิตภัณิฑ์์ บริิการิ ห็ร่ิอการิลุ่งท่น 

เพ่�อสุนับสุน่นเป้็าป็ริะสุงค์ขีองการิพัฒนาท่�ยั�งย่นได้ำอย�างม่

ป็ริะสุทิธิิ์ผ่ลุ่ท่�สุด่ำ ซ่�งในการินำาเสุนอริายงานความยั�งย่นน่ � บริิษััทฯ 

ม่ความม่�งมั�นท่�จะนำาความร้่ิ ความสุามาริถึ ป็ริะสุบการิณ์ิ แลุ่ะ

ความเช่�ยวชาญมาใช้ในการิสุนับสุน่นเป้็าห็มายการิพัฒนาท่�

ยั�งย่นพ่ �นฐาน 14 เป้็าห็มาย จากทั �งห็มดำ 17 เป้็าห็มาย 

ซ่�งสุอดำคลุ้่องกบัข่ีดำความสุามาริถึ แลุ่ะศกัยภาพขีอง บริิษััทฯ 

ท่�จะริ�วมก้าวเดิำนสุ่�การิพฒันาท่�ยั�งย่นในทก่กริะบวนการิดำำาเนินงาน 

ริวมถึง่ช�วยสุร้ิางคณ่ิภาพช่วิตความเป็็นอย่�ขีองผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ย

ให้็ด่ำขี่ �น พร้ิอมสุนับสุน่นการิเติบโตทางเศริษัฐกิจอย�างยั�งย่น 

ขีองป็ริะเทศ  
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เสำริมสำร้างนว่ตกรรมพล่งงานที่่�ย่�งย่นเพ่�ออนาคต 
สำู่สำ่งคมคาร์บอนตำ�า

มิต์ิเศรษฐกิจ

การกำากับดีูแลุ่กิจการ

สนับสน่นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
แลุ่ะยกระดีับพัฒนาเมืองให้ครอบคลุ่่ม

แลุ่ะยั�งยืน

เพิ�มประสิทธุิภาพการใช้้เทคโนโลุ่ยีที�ทัน
สมัยแลุ่ะเป็นมิต์รต์�อสิ�งแวีดีลุ่้อม

การสร้างควีามเป็นอยู�ที�ดีีของช้่มช้น
แลุ่ะสังคม แลุ่ะพัฒนากำาลุ่ังคนต์าม
ทักษะควีามต์้องการของประเทศ

มิต์ิสิ�งแวีดีลุ่้อม มิต์ิสังคม

บริิษััทฯ ม่เป้็าห็มายในการิพฒันาองค์กริ

ให้็เติบโต ผ่�านการินำานวัตกริริมไป็ใช้ 

ทั �งในเชิงกลุ่ย่ทธ์ิ์แลุ่ะการิดำำาเนินงานเพ่�อ

ใ ห้็ ธิ์่ ริ กิ จ เ ติ บ โ ต อ ย� า ง ยั� ง ย่ น โ ดำ ย ใ ห้็ 

ความสุำาคญัในการิจัดำโคริงสุร้ิางองค์กริ

แลุ่ะการิบริิห็าริจดัำการิท่�ม่ความเห็มาะสุม 

สุนับสุน่นการิพัฒนาทางเศริษัฐกิจแลุ่ะ 

ยกริะดำับพัฒนาเม่องให้็คริอบคลุ่่มแลุ่ะ

ยั�งย่น เพ่�อสุร้ิางข่ีดำความความสุามาริถึใน

การิแขี�งขีนั

สร้างผลตอบแทนอย�างยั�งย่นในระยะยาวัให้แก�นักลงท่น ตลอดูจนผู้มุ่ีส�วันไดู้เสียท่กภูาคส�วัน
บริิษััทฯ ย่ดำมั�นแลุ่ะป็ฏิิบตัิตามกฎห็มายแลุ่ะข้ีอบงัคบัต�างๆ ท่�เก่�ยวข้ีองกับการิดำำาเนินธิ์่ริกิจอย�างเคริ�งครัิดำ 
ริวมถึง่ความสุำาคญัขีองการิม่บริริษััทภิบาลุ่ ห็ร่ิอการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ (Good Corporate Governance) 
เช�น ห็ลุ่ักการิกำากับดำ่แลุ่กิจการิท่�ด่ำขีองสุำานักงานคณิะกริริมการิกำากับห็ลุ่ักทรัิพย์แลุ่ะตลุ่าดำห็ลุ่ักทรัิพย์ 
แห็�งป็ริะเทศไทย (ก.ลุ่.ต.) เพ่�อให้็ม่ริะบบการิบริิห็าริจดัำการิท่�ม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ โป็ริ�งใสุ ตริวจสุอบได้ำ ซ่�งจะช�วย
สุร้ิางผ่ลุ่ตอบแทนอย�างยั�งย่นในริะยะยาวให้็แก�นกัลุ่งทน่ ตลุ่อดำจนผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยทก่ภาคสุ�วน

บริิษััทฯ ม่�งมั�นในการิเป็็นเป็็นผ่่้นำาในธิ์ร่ิกิจ

พลุ่งังานทางเลุ่่อก โดำยเพิ�มป็ริะสุทิธิิ์ภาพ

การิใช้เทคโนโลุ่ย่ท่�ทันสุมัยแลุ่ะเป็็นมิตริ

ต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม เข้ีามาผ่สุานศกัยภาพขีอง

ธิ์ร่ิกิจ ผ่�านกริะบวนการิดำำาเนินงาน เพ่�อสุ�ง

มอบผ่ลุ่ติภณัิฑ์์ท่�ด่ำให้็กบัลุ่ก่ค้า พร้ิอมทั �ง

ช�วยลุ่ดำผ่ลุ่กริะทบต�อคนแลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม 

ท่�เกิดำจากการิดำำาเนินธิ์่ริกิจตลุ่อดำห็�วงโซ�

อป่็ทาน

บริิษััทฯ ม่ความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคม เคาริพ

ในความแตกต�างแลุ่ะนำาห็ลุ่กัสุิทธิิ์มน่ษัย

ชนมาเป็็นพ่ �นฐานในการิดำำาเนินงานท่�เน้น

การิสุร้ิางคณ่ิค�าริ�วมเพ่�อการิเติบโตริ�วมกนั

อย�างยั�งย่น นอกจากน่ � บริิษััทฯ ยด่ำห็ลุ่กั

แ ลุ่ ะ แ น ว ท า ง ป็ ฏิิ บั ติ จ า ก ข้ี อ บั ง คั บ 

กฎห็มายท่�เก่�ยวข้ีองแลุ่ะมาตริฐานต�างๆ 

ซ่�งเป็็นท่�ยอมรัิบในริะดำบัสุากลุ่ เพ่�อสุร้ิาง

ความเป็็นอย่�ท่�ด่ำขีองชม่ชนแลุ่ะสุงัคมแลุ่ะ

พฒันากำาลุ่งัคนตามทกัษัะความต้องการิ

ขีองป็ริะเทศ

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
บริษััท พัลัังงานบริสุุทธิ์ิ� จำำากัด (มหาชน) 27



ห่วงโซั่คืุณูคื่าแลัะกลัุ่มผู้ม่สุ่วนได้เสุ่ยหลััก

• พนกังาน

• ค่�ค้าทางธิ์ร่ิกิจ

•ชม่ชน/สุงัคม/ 

  ภาคป็ริะชาสุงัคม

• ห็น�วยงานริาชการิ

• พนกังาน

• ชม่ชน/สุงัคม

   /ภาคป็ริะชาสุงัคม

• ห็น�วยงานริาชการิ

• ผ่่้ริ�วมลุ่งทน่

• เจ้าห็น่ � 

•พนกังาน

• ชม่ชน/สุงัคม 

   /ภาคป็ริะชาสุงัคม

• ค่�ค้า/ลุ่ก่ค้า

• ผ่่้ริ�วมลุ่งทน่

• พนกังาน

• ค่�ค้า/ลุ่ก่ค้า

• นกัลุ่งทน่/ผ่่้ ถ่ึอห็่้น

• เจ้าห็น่ �

• ผ่่้ริ�วมลุ่งทน่ 

• พนกังาน

• ค่�ค้า/ลุ่ก่ค้า

• นกัลุ่งทน่/ผ่่้ ถ่ึอห็่้น

• ผ่่้ริ�วมลุ่งทน่ 

กิารจัด็ซื�อแลัะ	
จัด็เกิ็บวีัตถืุด็ิบ

ผ้�มุ
ีส่วี
นไ
ด็�เ
สีย
หลั
ักิ	

ปร
ะโย
ชุน
์ต่อ
บร
ิษััทิ
ฯ	

ปร
ะโย
ชุน
์ต่อ
ผ้�มุ

ีส่วี
นไ
ด็�เ
สีย
	

กิารผลัิตสินค�า กิารกิระจาย
สินค�า

กิารตลัาด็	
แลัะขาย

กิารบริกิาร	
หลัังกิารขาย

- รัิกษัาความต�อเน่�อง

  ในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ 

- เพิ�มป็ริะสุทิธิิ์ภาพ

  ในการิจดัำการิ

  วตัถึด่ำบิเพ่�อ

  การิผ่ลุ่ติ 

- ช�วยยกริะดำบัให้็ม่

  ริายได้ำแลุ่ะช่วิต

  ความเป็็นอย่�ท่�ด่ำขี่ �น

- ผ่ลุ่ผ่ลุ่ติท่�ม่คณ่ิภาพ 

- ให้็ความร้่ิแก�ค่�ค้า

  ทางธิ์ร่ิกิจ

- การิพฒันาความ

   สุมัพนัธ์ิ์ริะห็ว�าง

   ชม่ชน

- การิเพิ�ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ

   แลุ่ะลุ่ดำขีองเสุ่ย

   จากการิผ่ลุ่ติ

- เพิ�มมลุ่่ค�าแลุ่ะ

   คณ่ิภาพขีอง

   ผ่ลุ่ติภณัิฑ์์

- การิสุ�งเสุริิมการิ

  จ้างงานแลุ่ะการิ

  พฒันาเศริษัฐกิจ

  ท้องถิึ�น 

- การิลุ่ดำผ่ลุ่กริะทบ

  ขีองสุิ�งแวดำลุ้่อม

 

- การิเพิ�ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ

   การิจดัำการิแลุ่ะ

   ขีนสุ�งสุนิค้า

- การิบริิห็าริสุนิค้า

  คงคลุ่งัแลุ่ะ

  การิจดัำจำาห็น�าย

  ให้็ม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ 

- การิสุ�งเสุริิมการิ

  จ้างงานแลุ่ะการิ  

  พฒันาเศริษัฐกิจ

  ท้องถิึ�น

- การิลุ่ดำผ่ลุ่กริะทบ

  ขีองสุิ�งแวดำลุ้่อม 

- การิขียายตลุ่าดำ / 

  คณ่ิภาพ แลุ่ะความ

  ห็ลุ่ากห็ลุ่ายขีอง

  ผ่ลุ่ติภณัิฑ์์ 

- การิเป็็นผ่่้นำาตลุ่าดำ

- การิกำาห็นดำริาคา

  ท่�เห็มาะสุม แลุ่ะ

  สุามาริถึแขี�งขีนัได้ำ

- ภาพลุ่กัษัณ์ิท่�ด่ำ / 

  การิสุร้ิางแบรินด์ำ 

- การิเข้ีาถึง่ผ่ลุ่ติภณัิฑ์์

  ท่�ม่คณ่ิภาพเป็็น   

  มิตริต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม 

- สุร้ิางความพอใจ 

  ให้็ผ่่้บริิโภค 

- ยกริะดำบัการิเดำนิ

  ทางสุาธิ์าริณิะให้็

  ม่ความทนัสุมยัแลุ่ะ

  ความสุะดำวกสุบาย 

- สุร้ิางผ่ลุ่ตอบแทน

  แก�ผ่่้ ถ่ึอห็่้น 

- การิเตบิโตขีอง 

  ยอดำขีาย 

- การิเป็็นผ่่้นำาตลุ่าดำ 

- การิเพิ�มแลุ่ะรัิกษัา

   ความพง่พอใจขีอง

   ค่�ค้า/ลุ่ก่ค้า

- ภาพลุ่กัษัณ์ิท่�ด่ำ / 

  การิสุร้ิางแบรินด์ำ

- การิเข้ีาถึง่ผ่ลุ่ติภณัิฑ์์

   ท่�ม่คณ่ิภาพ เป็็น 

   มิตริต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม

- สุร้ิางความพอใจ

  ให้็ผ่่้บริิโภค

- ยกริะดำบัการิเดำนิ

  ทางสุาธิ์าริณิะให้็ม่  

   ความทนัสุมยัแลุ่ะ

   ความสุะดำวกสุบาย 
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เป้าหมายเชิงกลัยุทธิ์์

บริิษััท พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� จำากดัำ (มห็าชน) (“บริิษััท”) ได้ำตริะห็นกัถึง่ปั็จจยัท่�อาจจะม่ผ่ลุ่กริะทบต�อการิดำำาเนินงานขีององค์กริในอนาคต ตลุ่อดำจน

ผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยทั �งภายในแลุ่ะภายนอกบริิษััท ริวมถึง่ความเสุ่�ยงแลุ่ะผ่ลุ่กริะทบเชิงบวกแลุ่ะเชิงลุ่บต�อคนแลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม ท่�เกิดำจากการิดำำาเนิน

ธิ์่ริกิจแลุ่ะห็�วงโซ�การิผ่ลุ่ิตขีององค์กริเพ่�อการิพัฒนาท่�ยั�งย่น คริอบคลุ่่มทั �งมิติด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อม ด้ำานสุังคม แลุ่ะด้ำานบริริษััทภิบาลุ่ 

(Environmental, Social and Governance Dimension: ESG) นอกจากน่ �บริิษััทฯ ได้ำผ่นวกเป้็าห็มายการิพฒันาท่�ยั�งย่นเป็็นสุ�วนห็น่�งขีองแผ่น

ธิ์่ริกิจ เพ่�อช�วยเสุริิมสุร้ิางข่ีดำความสุามาริถึในการิบริิห็าริจดัำการิความเสุ่�ยงแลุ่ะต้นทน่ บริริเทาผ่ลุ่กริะทบเชิงลุ่บให้็น้อยท่�สุด่ำ การิพฒันาแลุ่ะ 

การิเข้ีาถึง่ตลุ่าดำให็ม� แลุ่ะการิสุร้ิางนวตักริริมเพ่�อเพิ�มป็ริะสุทิธิิ์ภาพในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ เพ่�อช�วยเสุริิมสุร้ิางความยั�งย่นในริะยะยาวแก�องค์กริ

โดำยในป่็ 2564 บริิษััทฯ ได้ำให้็ความสุำาคญักบัป็ริะเดำน็ด้ำานการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสุภาพภ่มิ่อากาศ (Climate Change) ท่�ได้ำสุ�งผ่ลุ่กริะทบทั�วโลุ่ก 

ทั �งในด้ำานปั็ญห็าสุิ�งแวดำลุ้่อม มลุ่พิษัทางอากาศแลุ่ะภาวะโลุ่กร้ิอน เช�น ภาวะอากาศร่ินแริง ภยัแลุ้่ง อท่กภยั แลุ่ะภยัพิบตัิอ่�นๆ สุ�งผ่ลุ่ให้็บริิษััทฯ 

ได้ำเข้ีาลุ่งทน่ในโริงงานผ่ลุ่ติแบตเตอร่ิ�ลุ่เิท่ยมไอออนแลุ่ะริะบบกกัเก็บพลุ่งังาน เพ่�อเพิ�มป็ริะสุทิธิิ์ภาพในริะบบผ่ลุ่ติแลุ่ะจำาห็น�ายไฟฟ้าขีองป็ริะเทศ  

ริวมทั �งป้็อนให้็กับอ่ตสุาห็กริริมการิผ่ลุ่ิตยานยนต์ไฟฟ้าท่กป็ริะเภท ริ�วมผ่ลุ่กัดำนัให้็เกิดำผ่ลุ่สุำาเร็ิจขีองอ่ตสุาห็กริริมยานยนต์ไฟฟ้าท่�เป็็น 

New S-Curve ตลุ่อดำจนการินำาริะบบกกัเก็บพลุ่งังานไป็ใช้ในโริงไฟฟ้าพลุ่งังานห็มน่เว่ยน เพ่�อลุ่ดำความผ่นัผ่วนขีองกริะแสุไฟฟ้าน้อยลุ่ง 

แลุ่ะสุร้ิางเสุถ่ึยริภาพจ�ายกริะแสุไฟฟ้าได้ำมั�นคงยิ�งขี่ �น อ่กทั �งริองรัิบการิเพิ�มขี่ �นขีองสุดัำสุ�วนโริงไฟฟ้าพลุ่งังานห็มน่เว่ยนในอนาคต ซ่�งจะช�วย

สุนบัสุนน่ด้ำานความยั�งย่นด้ำานพลุ่งังาน โดำยเฉพาะอย�างยิ�งการิลุ่ดำมลุ่พิษัแลุ่ะภาวะโลุ่กร้ิอนให้็บริริลุ่เ่ป้็าห็มายตาม COP26 โดำยม่เป้็าห็มายให้็

ป็ริะเทศไทยม่�งสุ่�การิเป็็น ASEAN BEV HUB ในการิผ่ลุ่ติยานยนต์ไฟฟ้าในภมิ่ภาค นอกจากน่ �บริิษััทฯ ได้ำนำาแบตเตอร่ิ�ท่�ผ่ลุ่ติได้ำมาเป็็นชิ �นสุ�วน

สุำาคญัในการิพฒันายานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิิชย์ ได้ำแก� ริถึโดำยสุาริพลุ่งังานไฟฟ้า “MINE Bus” เร่ิอโดำยสุาริพลุ่งังานไฟฟ้า “MINE Smart Ferry” 

แลุ่ะริถึบริริทก่พลุ่งังานไฟฟ้า ตลุ่อดำจนสุถึาน่อดัำป็ริะจไ่ฟฟ้า ภายใต้ช่�อ “EA Anywhere” 

ทั �งน่ � ในริะยะยาว บริิษััทฯ ม่กลุ่ยท่ธ์ิ์เพ่�อยกริะดำบัการิเดำินทางด้ำวยริะบบขีนสุ�งสุาธิ์าริณิะให้็ม่ความทนัสุมยั สุะดำวกสุบาย ช�วยลุ่ดำมลุ่ภาวะ 

อย�างยั�งย่น แลุ่ะเป็็นสุ�วนห็น่�งในการิช�วยผ่ลุ่กัดำนัให้็ป็ริะเทศไทยเข้ีาสุ่�การิเป็็นสุงัคมคาร์ิบอนตำ�า (Low Carbon Society) พร้ิอมทั �งสุร้ิางอาช่พให้็

กับป็ริะชากริไทย ช�วยยกริะดำับให้็ม่ริายได้ำแลุ่ะช่วิตความเป็็นอย่�ท่�ด่ำขี่ �น ช�วยให้็ป็ริะเทศไทยสุามาริถึก้าวข้ีาม Middle Income Trap 

ไป็สุ่�ป็ริะเทศท่�ม่ริายได้ำสุง่ ทำาให้็การิเตบิโตทางเศริษัฐกิจต�อห็วัป็ริะชากริม่ความยั�งย่นตามบริิบทขีองป็ริะเทศได้ำ
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บริิษััทฯ ยด่ำห็ลุ่กัการิม่สุ�วนริ�วมกบัผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ยแลุ่ะบริิบทด้ำานความยั�งย่นเป็็นสุำาคญัในกริะบวนการิริะบป่็ริะเดำน็สุำาคญัเพ่�อการิกำาห็นดำ

เน่ �อห็าริายงาน โดำยม่ขีั �นตอนการิป็ริะเมินป็ริะเดำน็ด้ำานการิพฒันาอย�างยั�งย่น ทั �งห็มดำ 4 ขีั �นตอนดำงัน่ �

คดัำเลุ่่อกแลุ่ะป็รัิบป็ร่ิงป็ริะเดำ็นในการิริายงานจากการิจดัำป็ริะชม่เชิงป็ฏิิบตัิริ�วม

กบัผ่่้บริิห็าริริะดำบัสุง่ พิจาริณิาถึง่ปั็จจยัสุำาคญั โดำยคำาน่งถึ่งป็ริะเดำ็นท่�

เก่�ยวข้ีองกับการิดำำาเนินงานขีองกลุ่่�มพลุ่งังานบริิสุ่ทธิิ์� แลุ่ะป็ริะเดำ็นท่�ผ่่้ ม่สุ�วน

ได้ำเสุ่ยให้็ความสุำาคญั วิเคริาะห์็ทั �งสุภาพแวดำลุ้่อมภายในแลุ่ะภายนอก 

ตลุ่อดำจนป็ริะเดำ็นสุำาคญัขีองบริิษััทในกลุ่่�มอต่สุาห็กริริมเด่ำยวกนั แนวทาง

สุากลุ่ขีอง Global Reporting Initiative (GRI) แลุ่ะป็ริะเดำน็ด้ำานการิพฒันาท่�

ยั�งย่นขีองสุห็ป็ริะชาชาต ิ (SDG) เพ่�อใช้ป็ริะกอบการิวางแผ่นการิดำำาเนินงาน

ด้ำานความยั�งย่น  

นำาป็ริะเดำน็ต�างๆ ท่�ได้ำมาวิเคริาะห์็แลุ่ะจดัำลุ่ำาดำบัความสุำาคญั โดำยพิจาริณิาใน 2 

มิต ิ ค่อ ความสุำาคญัขีองผ่ลุ่กริะทบจากการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจต�อเศริษัฐกิจ สุงัคม 

แลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม แลุ่ะความสุำาคญัขีองผ่ลุ่กริะทบจากการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจต�อผ่่้ ม่

สุ�วนได้ำเสุ่ยภายนอก ในป่็ 2564 พบว�าม่ป็ริะเดำน็ท่�อย่�ในริะดำบัสุง่ 5 ป็ริะเดำน็ 

ริะดำบักลุ่าง 9  ป็ริะเดำน็ แลุ่ะริะดำบัตำ�า 3 ป็ริะเดำน็

นำาเสุนอป็ริะเดำน็ท่�ได้ำต�อริองป็ริะธิ์านเจ้าห็น้าท่�บริิห็าริ แลุ่ะป็ริะธิ์านเจ้าห็น้าท่�

บริิห็าริ แลุ่ะคณิะกริริมการิบริริษััทภิบาลุ่แลุ่ะการิพฒันาอย�างยั�งย่นตามลุ่ำาดำบั 

เพ่�อพิจาริณิาย่นยันแลุ่ะอน่มัติป็ริะเดำ็นความยั�งย่นท่�ม่นัยสุำาคัญภายใต้

ขีอบเขีตผ่ลุ่กริะทบทั �งภายในแลุ่ะภายนอกองค์กริในทก่ป่็

เปิ็ดำเผ่ยข้ีอมลุ่่ในริายงานความยั�งย่นอย�างต�อเน่�อง ริวมถึง่จดัำเตร่ิยมช�องทางท่�

ห็ลุ่ากห็ลุ่ายเพ่�อรัิบฟังความคิดำเห็น็ มม่มอง แลุ่ะข้ีอเสุนอแนะขีองผ่่้ ม่สุ�วนได้ำ

สุ�วนเสุ่ยภายนอกองค์กริ พร้ิอมทั �งข้ีอเสุนอแนะต�อแนวทางการิดำำาเนินงานด้ำาน

ความยั�งย่นขีององค์กริสุำาห็รัิบการิพฒันาแลุ่ะป็รัิบป็ร่ิงร่ิป็แบบการิดำำาเนินงาน

ขีององค์กริต�อไป็ 

หลัักเกณูฑ์์ในการกำาหนดเนื�อหารายงาน 

ข้ั�นตอนที� 1 การระบุประเด็น 

ข้ั�นตอนที� 2 การจัดลำาดับความสำาคัญ 

ข้ั�นตอนที� 3 การทวนสอบประเด็นที�มีนัยสำาคัญ 

ข้ั�นตอนที� 4 การพิ่ัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง 
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Global 
Trend

ปัจำจำัยท่�ใช้ประกอบการประเมิน 
ประเด็นด้านการพััฒนาอย่างยั�งยืน

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
บริษััท พัลัังงานบริสุุทธิ์ิ� จำำากัด (มหาชน)32



การระบุประเด็นท่�เป็นสุาระสุำาคืัญของธิ์ุรกิจำ (Materiality)

วิเคราะห์์ประเด็นความ
ยั�งยืนใน Value Chain 
ข้องกลุ่มบริษััท

วิเคราะห์์ประเด็นที�ผู้้้มี
ส่วนได้เสียให์้ความ
สำาคัญ 

วิเคราะห์์ความ
สอดคล้องกับกรอบ
การบริห์ารความเสี�ยง

ตรวจสอบ ติดตาม
อย่างต่อเนื�อง เพิ่ื�อ
ทบทวนและพิ่ัฒนา

เพ่�อให้็การิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจขีองกลุ่่�ม

เป็็นไป็อย�างต�อเน่�อง ทั �งธิ์ร่ิกิจท่�

ดำำาเนินการิอย่�ในปั็จจบ่นั แลุ่ะ

โคริงการิในอนาคต

เพ่�อให้็การิจดัำทำาแผ่นการิดำำาเนิน

งานแลุ่ะการิป็รัิบป็ร่ิง สุอดำคลุ้่อง

กบัข้ีอคิดำเห็น็ขีองผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ย

เพ่�อให้็การิดำำาเนินการิเป็็นไป็ด้ำวย

ความริะมดัำริะวงั ริอบคอบ แลุ่ะ

ม่แผ่นสุำาริองท่�เห็มาะสุม

เพ่�อให้็เกิดำความเช่�อมั�น แลุ่ะม่

การิพฒันาอย�างต�อเน่�องแลุ่ะ

ยั�งย่น

สุายธิ์ร่ิกิจไบโอด่ำเซลุ่

ด้ำานการิจดัำห็าวตัถึด่ำิบ 

ด้ำานการิจำาห็น�ายแลุ่ะการิตลุ่าดำ 

ด้ำานการิผ่ลุ่ติ  ด้ำานการิวิจยัแลุ่ะ

พฒันา ด้ำานความเสุ่�ยง 

สุายธิ์ร่ิกิจไฟฟ้าพลุ่งังานห็มน่เว่ยน  

ด้ำานการิบริิห็าริการิผ่ลุ่ติไฟฟ้าแลุ่ะ

บำาร่ิงรัิกษัา ด้ำานการิก�อสุร้ิางโริง

ไฟฟ้าให็ม� ๆ ท่�ม่สุญัญาซ่ �อขีาย

ไฟฟ้าแลุ้่ว 

สุายธิ์ร่ิกิจท่�อย่�ริะห็ว�างพฒันาทั �ง

ธิ์ร่ิกิจในป็ริะเทศแลุ่ะต�างป็ริะเทศ

ป็ริะเดำน็อ่�นท่�สุำาคญัสุำาห็รัิบกลุ่่�ม

ธิ์ร่ิกิจแลุ่ะอต่สุาห็กริริมเด่ำยวกนัขีอง

กลุ่่�มเป็็นไป็อย�างต�อเน่�อง ทั �งธิ์ร่ิกิจท่�

ดำำาเนินการิอย่�ในปั็จจบ่นั แลุ่ะ

โคริงการิในอนาคต

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

การิสุำาริวจ Engagement ขีอง

พนกังานเพ่�อวิเคริาะห์็แลุ่ะวางแผ่น

ป็รัิบป็ร่ิงสุำาริวจความพง่พอใจ แลุ่ะ

ความต้องการิขีองชม่ชนโดำยริอบ

โริงงานแลุ่ะโริงไฟฟ้า 

การิรัิบฟังข้ีอคิดำเห็น็ ข้ีอเสุนอแนะ 

ความพง่พอใจจากผ่่้ ถ่ึอห็่้น นกั

ลุ่งทน่  นกัวิเคริาะห์็ ป็ริะชาชนทั�วไป็ 

พนกังาน แลุ่ะค่�ค้า

นำาแนวป็ฏิิบตั ิแลุ่ะกริอบการิ

ริายงานท่�เป็็นสุากลุ่มาป็ริะกอบการิ

ทำาแผ่น

วิเคริาะห์็เป็ร่ิยบเท่ยบทิศทางการิ

ดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ แลุ่ะแผ่นธิ์ร่ิกิจ 

วิเคริาะห์็เป็ร่ิยบเท่ยบกบัความเสุ่�ยง

ขีองกลุ่่�มบริิษััททั �งความเสุ่�ยงใน

ปั็จจบ่นัแลุ่ะความเสุ่�ยงท่�อาจเกิดำขี่ �น

ให็ม�ในอนาคต

นำาเสุนอผ่ลุ่การิป็ริะเมินป็ริะเดำน็

ด้ำานการิพฒันาอย�างยั�งย่นต�อ

คณิะกริริมการิบริิห็าริ แลุ่ะคณิะ

กริริมการิขีองบริิษััท เพ่�อขีอความ

เห็น็ชอบในการิดำำาเนินงาน

ป็ริะกอบกบัแผ่นธิ์ร่ิกิจขีองบริิษััท 

ติดำตามผ่ลุ่การิป็ฏิิบตั ิแลุ่ะ

ทบทวนการิดำำาเนินงานเป็็นป็ริะจำา

เปิ็ดำเผ่ยข้ีอมลุ่่ท่�เก่�ยวข้ีองใน

ริายงานการิพฒันาเพ่�อความ

ยั�งย่น แลุ่ะบนเวบ็ไซต์ 

เปิ็ดำรัิบข้ีอเสุนอแนะ ข้ีอคิดำเห็น็

จากผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยทก่ฝ่� ายเพ่�อนำา

มาป็รัิบป็ร่ิงอย�างต�อเน่�อง

การิจดัำทำาการิป็ริะเมินป็ริะเดำน็ท่�ม่นยัสุำาคญัท่�สุด่ำฉบบัน่ �จดัำทำาขี่ �นจากการิทำางานริ�วมกนักบัผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยภายในแลุ่ะภายนอกขีองบริิษััท โดำย

พิจาริณิาปั็จจยัท่�เก่�ยวข้ีองกบับริิษััทฯ ในมิตเิศริษัฐกิจ สุงัคม แลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม เพ่�อป็ริะเมินป็ริะเดำน็ความยั�งย่นท่�ม่นยัท่�สุำาคญั วิเคริาะห์็ผ่่้ ม่

สุ�วนได้ำเสุ่ยท่�ได้ำรัิบผ่ลุ่กริะทบจากป็ริะเดำน็ต�างๆ ตามแนวทางขีอง GRI Standards ควบค่�ไป็กบัการิจดัำอนัดำบัความสุำาคญัขีองความเสุ่�ยงต�อ

ความยั�งย่นแลุ่ะการิวางแผ่นรัิบม่ออย�างเห็มาะสุม โดำยบริิษััทฯ จดัำลุ่ำาดำบัป็ริะเดำน็ความยั�งย่นท่�สุำาคญัขีองกลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� แลุ่ะ

จำาแนกผ่ลุ่กริะทบต�อผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ย ออกเป็็น 3 ป็ริะเภท ได้ำแก� ป็ริะเดำน็ท่�ม่ความสุำาคญัมาก ป็ริะเดำน็ท่�ม่ความสุำาคญัป็านกลุ่าง แลุ่ะ

ป็ริะเดำน็ท่�ม่ความสุำาคญัน้อย ดำงัน่ �

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
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ประเด็นสำาระสำำาค่ญของธุรกิจ้ (Materiality)
บริิษััทฯ ย์่ด้กริอบการิริาย์งานคว้ามย์ั�งย่์นตั้ามมาตั้ริฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI) และม่การิเช่้�อมโย์งกบัเป้าหมาย์การิ

พื่ัฒนาอย์่างย์ั�ง ย่์นขององค์การิสหปริะช้าช้าตั้ิ  (SDGs) กับกริอบการิบริิหาริจััด้การิปริะเมินปริะเด้็นท่�สำาคัญตั้่อคว้ามย์ั�งย่์น 

ซ่่�งคริอบคลุมปริะเด้็นทั �งด้้านเศูริษัฐกิจั สิ�งแว้ด้ล้อม และสังคม ท่�ส่งผลกริะทบตั้่อบริิษััทฯ และผู้ ม่ส่ว้นได้้ส่ว้นเส่ย์ทุกภัาคส่ว้น 

โด้ย์ท่�บริิษััทฯ จัดั้ลำาด้บัปริะเด้็นคว้ามย์ั�งย่์นท่�สำาคญัของกลุ่มบริิษััทพื่ลงังานบริิสทุธิุ� และจัำาแนกผลกริะทบตั้่อผู้ ม่ส่ว้นได้้ส่ว้นเส่ย์ ออกเป็น 

3 ปริะเภัท ได้้แก่ ปรี่ะเดน็ท่�ม่ควิามสำาคัญมาก ปรี่ะเด็นท่�ม่ควิามสำาคัญปานกลาง และปรี่ะเด็นท่�ม่ควิามสำาคัญน้อย์ ตั้ามลำาด้บั 

การจัดูลำาดูับควัามุ่สำาคัญประเดู็นควัามุ่ยั�งย่นที�สำาคัญ

ป็ริะเดำ็นท่�ม่ความสุำาคญัมากป็ริะเดำ็นท่�ม่ความสุำาคญัป็านกลุ่างป็ริะเดำ็นท่�ม่ความสุำาคญัน้อย

ผ่ลุ่ป็ริะเมินป็ริะเดำ็นความยั�งย่นท่�สุำาคญั ป่็ 2564

ผ่ลุ่กริะทบต�อเศริษัฐกิจ สุิ�งแวดำลุ้่อม แลุ่ะสุงัคม

117 4

5

2

11

14

6 10

16 13

9

8

12

73

15

คว
าม

สุำา
คญั

แลุ่
ะผ่

ลุ่ก
ริะ

ทบ
ต�อ

ผ่่้ม่
สุ�ว

นไ
ดำเ

สุ่ย

1. การิต�อต้านทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น

2. การิบริิห็าริจดัำการิความเสุ่�ยง  

    ตลุ่อดำกริะบวนการิผ่ลุ่ติ

3. การิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ

4. การิบริิห็าริจดัำการินวตักริริม

5. การิบริิห็าริจดัำการิห็�วงโซ�

    อป่็ทาน

6. คณ่ิภาพแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยั

    ขีองผ่ลุ่ติภณัิฑ์์

7. ความมั�นคงป็ลุ่อดำภยัทาง  

    ไซเบอร์ิแลุ่ะการิค่้มคริอง

    ข้ีอมลุ่่สุ�วนบค่คลุ่

8. ป็ริะสุทิธิิ์ภาพการิใช้พลุ่งังาน

    ตลุ่อดำกริะบวนการิผ่ลุ่ติ

9. การิบริิห็าริจดัำการิด้ำาน

    สุิ�งแวดำลุ้่อม

10. การิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสุภาพ

      ภมิ่อากาศ

11. การิบริิห็าริจดัำการินำ �า

12. การิบริิห็าริจดัำการิขีองเสุ่ย

13. อาช่วอนามยัแลุ่ะ

      ความป็ลุ่อดำภยั

14. ความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคม

      แลุ่ะชม่ชน

15. การิป็ฎิบตัิต�อแริงงานแลุ่ะ

      สุทิธิิ์มนษ่ัยชน

16. ความน�าเช่�อถ่ึอขีอง

      การิบริิการิ

17. การิดำแ่ลุ่แลุ่ะพฒันา

      ทรัิพยากริบค่คลุ่

มิต์ิเศรษฐกิจการกำากับดีูแลุ่กิจการ มิต์ิสิ�งแวีดีลุ่้อม มิต์ิสังคม
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มุ่
ิติ

เศ
รษ

ฐก
ิจ

การิบริิห็าริจดัำการิ
นวตักริริม

การิบริิห็าริจดัำการิห็�วง
โซ�อป่็ทาน

คณ่ิภาพแลุ่ะความ
ป็ลุ่อดำภยัขีอง
ผ่ลุ่ิตภณัิฑ์์

ความมั�นคงป็ลุ่อดำภยั
ทางไซเบอร์ิแลุ่ะการิ
ค่้มคริองข้ีอมลุ่่สุ�วน
บค่คลุ่

การิพฒันาเทคโนโลุ่ย่แลุ่ะนวตักริริมให็ม�
ท่�เป็็นมิตริต�อสุิ�งแวดำลุ้่อมขีองกลุ่่�มธิ์ร่ิกิจ
ภายในบริิษััทฯ 

ใช้เทคโนโลุ่ย่ท่�ทนัสุมยัเข้ีามาผ่สุาน
ศกัยภาพขีองธิ์ร่ิกิจ สุอดำคลุ้่องกบัความ
ต้องการิขีองลุ่ก่ค้า

ไม�ม่ข้ีอร้ิองเร่ิยนท่�เก่�ยวกบัการิบริิห็าริ
จดัำการิค่�ค้าด้ำาน ESG

นโยบายการิจดัำซ่ �อจดัำจ้าง

พฒันาผ่ลุ่ติภณัิฑ์์เพ่�อสุนบัสุนน่การิ
พฒันาทางเศริษัฐกิจแลุ่ะความเป็็นอย่�ท่�
ด่ำขีองมนษ่ัย์

ขียายเคร่ิอขี�ายโคริงสุร้ิางพ่ �นฐานท่�
คริอบคลุ่ม่ แลุ่ะสุ�งเสุริิมการิเข้ีาถึง่ริะบบ
คมนาคมท่�ยั�งย่น

ยกริะดำบัพฒันาเม่องให้็คริอบคลุ่ม่แลุ่ะยั�งย่น

พฒันาริะบบจดัำเก็บข้ีอมลุ่่สุ�วนบค่คลุ่ขีอง
ลุ่ก่ค้าแลุ่ะป้็องกนัการิรัิ�วไห็ลุ่ขีองข้ีอมลุ่่

ดำชัน่ Availability factor ขีองโริงไฟฟ้า 
ไม�น้อยกว�าร้ิอยลุ่ะ 98

ลุ่งทน่ในโคริงการิเพ่�อป็ริะห็ยดัำพลุ่งังาน 
ทั �งพลุ่งังานแสุงอาทิตย์แลุ่ะพลุ่งังานลุ่ม

การกำาห์นดข้อบเข้ตรายงานประเด็นที�เป็นสาระสำาคัญ ประจำาปี 2564

ประเดู็นที�สำาคัญ
ข้อบเข้ตข้องผลกระทบ 

ภูายในองค์กร ภูายนอกองค์กร

แนวัทางบริหารจัดูการ 

และเป้าหมุ่าย

เช่�อมุ่โยง 

SDGs

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
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การิต�อต้าน 
ทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น

การิบริิห็าริจดัำการิ
ความเสุ่�ยงตลุ่อดำ
กริะบวนการิผ่ลุ่ิต

การิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิ
ท่�ด่ำ

ไม�ม่เห็ตก่าริณ์ิท่�บริิษััทฯ 
เก่�ยวข้ีองกบัการิคอร์ิรัิป็ชนั

ได้ำรัิบการิรัิบริองการิเป็็นสุมาชิก
แนวริ�วมป็ฏิิบตัิขีองภาคเอกชน
ไทยในการิต�อต้านการิทจ่ริิต 
(Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC)

นโยบายการิบริิห็าริความเสุ่�ยง
องค์กริ

สุ�งเสุริิมวฒันธิ์ริริมการิจดัำการิ
ความเสุ่�ยงทั�วทั �งองค์กริ

การิกำากบัดำแ่ลุ่องค์กริด้ำวยห็ลุ่กั 
ธิ์ริริมาภิบาลุ่

สุร้ิางผ่ลุ่ตอบแทนอย�างยั�งย่นใน
ริะยะยาวให้็แก�นกัลุ่งทน่ ตลุ่อดำ
จนผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยทก่ภาคสุ�วน



ประเดู็นที�สำาคัญ
ข้อบเข้ตข้องผลกระทบ

ภูายในองค์กร ภูายนอกองค์กร

แนวัทางบริหารจัดูการ 

และเป้าหมุ่าย

เช่�อมุ่โยง 

SDGs
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มุ่
ิติ

สัง
คมุ่

อาช่วอนามยัแลุ่ะ
ความป็ลุ่อดำภยั

การิดำแ่ลุ่แลุ่ะ
พฒันาทรัิพยากริ
บค่คลุ่

ไม�ม่การิเสุ่ยช่วิตจากอบ่ตัเิห็ตใ่น
การิทำางานทั �งพนกังาน แลุ่ะผ่่้ รัิบ
เห็มา

อตัริาความถ่ึ�ขีองการิบาดำเจ็บ
จากการิทำางานถึง่ขีั �นห็ยด่ำงาน 
(LTIFR) เท�ากบั 0

สุร้ิางวฒันธิ์ริริมความป็ลุ่อดำภยั
ทั�วทั �งองค์กริ

จำานวนชั�วโมงการิอบริมพนกังาน

เฉลุ่่�ยเพิ�มขี่ �น

สุ�งเสุริิมการิจ้างงานเตม็ท่�แลุ่ะม่

ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ

โคริงการิ EA Inside EA

สุทิธิิ์อย�างเท�าเท่ยมในการิเข้ีาถึง่

ทรัิพยากริขีั �นพ่ �นฐาน

สุทิธิิ์มนษ่ัยชนแลุ่ะการิพฒันา

ศกัยภาพขีองบค่ลุ่ากริ

เข้ีาริ�วมเป็็นสุมาชิก Gender Equality 

Index (GEI) แลุ่ะ USAID เพ่�อสุ�ง

เสุริิมความเท�าเท่ยมทางเพศ

มุ่
ิติ

สิ�ง
แวั

ดูล
้อ

มุ่

ป็ริะสุิทธิิ์ภาพการิใช้
พลุ่งังานตลุ่อดำ
กริะบวนการิผ่ลุ่ิต

การิบริิห็าริจดัำการินำ �า

การิบริิห็าริจดัำการิขีองเสุ่ย

การิบริิห็าริจดัำการิด้ำาน
สุิ�งแวดำลุ้่อม

การิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสุภาพ
ภมิ่อากาศ

ดำชัน่ Availability factor ขีองโริงไฟฟ้า 
ไม�น้อยกว�าร้ิอยลุ่ะ 98

ลุ่งท่นในโคริงการิเพ่�อป็ริะห็ยัดำพลุ่งังาน 
ทั �งพลุ่งังานแสุงอาทิตย์แลุ่ะพลุ่งังานลุ่ม

นำานำ �าท่�ผ่�านการิใช้งานกลุ่บัมาใช้ซำ �า
แลุ่ะลุ่ดำการิใช้นำ �า

ลุ่ดำขีองเสุ่ยจากการิผ่ลุ่ติ

ไ ม� ม่ ข้ี อ ร้ิ อ ง เ ร่ิ ย น ท่� ม่ นั ย สุำา คั ญ 
ด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อม

เพิ�มป็ริะสุิทธิิ์ภาพการิใช้เทคโนโลุ่ย่ท่�
สุะอาดำแลุ่ะเป็็นมิตริต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม

การิใช้ทรัิพยากริทางธิ์ริริมชาติอย�างม่
ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ

การิลุ่ดำป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกท่�ป็ลุ่�อย
ออกมาจากกิจกริริมต�างๆ ขีององค์กริ 
(CFO)
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บริิษััทฯ ตริะห็นกัถึง่ความสุำาคญัขีองการิม่บริริษััทภิบาลุ่ ห็ร่ิอการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ (Good Corporate Governance)  จง่ได้ำนำา “ห็ลุ่กัการิ
กำากบัดำแ่ลุ่กิจการิ” ท่�กำาห็นดำโดำยตลุ่าดำห็ลุ่กัทรัิพย์แห็�งป็ริะเทศไทย มาเป็็นแนวทางในการิดำำาเนินงานขีองบริิษััทฯ เพ่�อให้็ม่ริะบบการิบริิห็าริ
จดัำการิท่�ม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ โป็ริ�งใสุ ตริวจสุอบได้ำ ซ่�งจะช�วยสุร้ิางความเช่�อมั�น แลุ่ะความมั�นใจ ต�อผ่่้ ถ่ึอห็่้น ผ่่้ลุ่งทน่ ผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยแลุ่ะผ่่้ ท่�เก่�ยวข้ีอง
ทก่ฝ่� าย

บริิษััทฯ ตริะห็นกัถึง่ความสุำาคญัขีองการิม่โคริงสุร้ิางการิบริิห็าริจดัำการิท่�สุอดำรัิบกบักลุ่ยท่ธ์ิ์ในการิขีบัเคลุ่่�อนธิ์ร่ิกิจขีองบริิษััทในริะยะยาว  เพ่�อ
ให้็สุามาริถึดำำาเนินงานได้ำอย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ โป็ริ�งใสุ แลุ่ะสุามาริถึรัิกษัาสุมดำลุ่่ในการิดำแ่ลุ่ ผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยทก่กลุ่่�มได้ำเป็็นอย�างด่ำ  บริิษััทฯ จง่
กำาห็นดำโคริงสุร้ิางการิบริิห็าริจดัำการิให้็ม่ความเห็มาะสุมกบัขีนาดำ ป็ริะเภท แลุ่ะความซบัซ้อนขีองธิ์ร่ิกิจ ตลุ่อดำจนม่การิตริวจสุอบแลุ่ะถึ�วงดำลุ่่ 
ซ่�งจะสุร้ิางความมั�นใจให้็กบัผ่่้ ท่�ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ยในการิบริิห็าริธิ์ร่ิกิจขีองบริิษััทฯ

โคริงสุร้ิางคณิะกริริมการิขีองบริิษััทฯ ป็ริะกอบไป็ด้ำวย คณิะกริริมการิบริิษััทแลุ่ะคณิะกริริมการิชด่ำย�อย ทั �งน่ �คณิะกริริมการิบริิษััทจะได้ำรัิบการิ
แต�งตั �งจากผ่่้ ถ่ึอห็่้นซ่�งเป็็นผ่่้ ม่คณ่ิสุมบตัติามกฎห็มายแลุ่ะกฎริะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้ีอง

โคริงสุร้ิางคณิะกริริมการิขีองบริิษััทฯ ป็ริะกอบไป็ด้ำวย คณิะกริริมการิบริิษััทแลุ่ะคณิะกริริมการิชด่ำย�อย ทั �งน่ �คณิะกริริมการิบริิษััทจะได้ำรัิบการิ
แต�งตั �งจากผ่่้ ถ่ึอห็่้นซ่�งเป็็นผ่่้ ม่คณ่ิสุมบตัติามกฎห็มายแลุ่ะกฎริะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้ีอง

กริะบวนการิสุริริห็าคณิะกริริมการิ
คณิะกริริมการิบริิษััทได้ำแต�งตั �งคณิะกริริมการิสุริริห็าแลุ่ะการิกำาห็นดำค�าตอบแทน ทำาห็น้าท่�พิจาริณิากลุ่ั�นกริองให้็มั�นใจว�ากริะบวนการิ
พิจาริณิาสุริริห็ากริริมการิบริิษััท แลุ่ะผ่่้บริิห็าริริะดำบัสุง่ ริวมถึง่อตัริาค�าตอบแทน เป็็นไป็อย�างโป็ริ�งใสุ เป็็นธิ์ริริม แลุ่ะเห็มาะสุมกบัการิดำำาเนิน
งานขีองบริิษััท สุำาห็รัิบการิพิจาริณิาแต�งตั �งกริริมการินั �น จะป็ริะกาศเปิ็ดำรัิบการิเสุนอช่�อกริริมการิจากผ่่้ ถ่ึอห็่้นลุ่�วงห็น้าก�อนการิป็ริะชม่ผ่่้ ถ่ึอห็่้น
เป็็นเวลุ่าไม�น้อยกว�า 90 วนั  โดำยท่�การิพิจาริณิาคณ่ิสุมบตั ิจะพิจาริณิาจากความห็ลุ่ากห็ลุ่าย ด้ำานเพศ อาย ่ เช่ �อชาต ิสุญัชาต ิห็ร่ิอศาสุนา 
แลุ่ะคำานง่ถึง่ความห็ลุ่ากห็ลุ่ายในแต�ลุ่ะสุาขีาอาช่พ ตามป็ริะสุบการิณ์ิห็ร่ิอความถึนดัำ เพ่�อท่�จะสุามาริถึสุริริห็าบค่คลุ่ท่�ม่ความเห็มาะสุมกบั
องค์กริมากท่�สุด่ำ

โครงสำร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษั่ที่

คณะกรรมการ 
กลยุที่ธ์องค์กร

คณะกรรมการสำรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแที่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 

บริหารความเสำ่�ยง
คณะกรรมการบรรษั่ที่ภัิบาล 
และการพ่ฒนาอย่างย่�งย่น คณะกรรมการตรวจ้สำอบ

คณิะกริริมการิขีองบริิษััทฯ 
11 คน

กริริมการิท่�ไม�เป็็นผ่่้บริิห็าริ 9 คน
(ริอยลุ่ะ 81.82)

คณิะกริริมการิอิสุริะ 6 คน
(ริอยลุ่ะ 54.55)

กริริมการิท่�เป็็นผ่่้บริิห็าริ 2 คน
(ริอยลุ่ะ 18.18)

การกำาก่บดูแลกิจ้การ

้

้ ้
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คุณสำมบ่ติและที่่กษัะกรรมการบริษั่ที่

คุณสำมบ่ติ
กรรมการบริษั่ที่

คณิะกริริมการิบริิษััทม่ความห็ลุ่ากห็ลุ่าย (Board Diversity) ม่ทกัษัะท่�สุอดำคลุ้่องกบักลุ่ยท่ธ์ิ์ทางธิ์ร่ิกิจขีองบริิษััทฯ ม่การิจดัำทำาตาริางความร้่ิ

ความชำานาญ (Board Skills Matrix) ซ่�งม่ความห็ลุ่ากห็ลุ่ายในด้ำานป็ริะสุบการิณ์ิ ป็ริะวตักิาริศก่ษัา 

ตารางความรู้ความชื่ำานาญ (Board Skills Matrix)

1.นายสุมใจนก่ เองตริะกลุ่่
   อาย ่77 ป่็ (ชาย) (ID)

2.นายสุมโภชน์ อาห็น่ยั
   อาย ่54 ป่็ (ชาย) (Ex.Dr)

3.นายอมริ ทรัิพย์ทว่กลุ่่
   อาย ่47 ป่็ (ชาย) (Ex.Dr)

4.นายวฒิ่เลุ่ศิ เจ่ยรินิลุ่กลุ่่ชยั
   อาย ่51 ป่็ (ชาย) (Non.Ex)

5.นายสุธ่ิ์ริริม สุ�งศริิิ
   อาย ่83 ป่็ (ชาย) (Non.Ex)

6.พลุ่อากาศเอกชยันนัท์ ธิ์ริริมสุจ่ริิต
   อาย ่72 ป่็ (ชาย) (ID)

7.ห็ม�อมริาชวงศ์บวริฉตัริ ฉตัริชยั
   อาย ่61 ป่็ (ชาย) (ID)

8.พลุ่ตำาริวจเอกพชัริวาท วงษ์ัสุว่ริริณิ
   อาย ่72 ป่็ (ชาย) (ID)

9.นายสุมบร่ิณ์ิ อาห็น่ยั
   อาย ่66 ป่็ (ชาย) (Non.Ex)

10.นายอมริศกัดำิ� นพรัิมภา
    อาย ่75 ป่็ (ชาย) (ID)

11.นายสุมภพ ก่ริะสุน่ทริพงษ์ั
     อาย ่54 ป่็ (ชาย) (ID)

7 54 5 6 7 4 4 2 4 11 11 11 4 2              รวัมุ่

อต่สุาห็กริริม 
โริงงาน

กลุ่ยท่ธ์ิ์

อต่สุาห็กริริม 
พลุ่งังาน

บญัช่

การิเงิน

ทรัิพยากริบค่คลุ่
ตลุ่าดำทน่

การิจดัำการิความเสุ่�ยง

การิก�อสุร้ิาง

กฎห็มาย

การิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิ

ป็ริะกนัภยั

เทคโนโลุ่ย่สุาริสุนเทศ

วิศวกริริม

การิเงิน อต่สุาห็กริริม

โริงงาน

อต่สุาห็กริริม 

พลุ่งังาน

ตลุ่าดำทน่ วศิวกริริม ทรัิพยากริ

บค่คลุ่

การิก�อสุร้ิาง กฎห็มาย การิจดัำการิ

ความเสุ่�ยง

ป็ริะสุบการิณ์ิ 

คณิะกริริมการิ

การิกำากบั 

ดำแ่ลุ่กิจการิ

ป็ริะกนัภยั เทคโนโลุ่ย่ 

สุาริสุนเทศ

บญัช่ กลุ่ยท่ธ์ิ์

ป็ริะสุบการิณ์ิคณิะกริริมการิ

ID : Independent Director Non.Ex  : Executive director Ex.Dr : Executive director
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•  หน้าที่่�และความร่บผิดชื่อบ

            คณะกรรรมการ        ห์น้าที�ห์ลัก

คณิะกริริมการิบริิษััท

คณิะกริริมการิบริิห็าริ

คณิะกริริมการิตริวจสุอบ

คณิะกริริมการิสุริริห็าแลุ่ะการิ
กำาห็นดำค�าตอบแทน

คณิะกริริมการิบริิห็าริความเสุ่�ยง 

คณิะกริริมการิบริริษััทภิบาลุ่
แลุ่ะการิพฒันาอย�างยั�งย่น

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

ป็ฏิิบตัิห็น้าท่�ให้็เป็็นไป็ตามกฎห็มาย วตัถึป่็ริะสุงค์ แลุ่ะข้ีอบงัคบัขีองบริิษััทฯ ตลุ่อดำจนมติท่�
ป็ริะชม่ผ่่้ ถ่ึอห็่้ น ด้ำวยความซ่�อสุัตย์สุ่จริิต ริะมัดำริะวัง เคาริพต�อกฎห็มายแลุ่ะกฎริะเบ่ยบ 
ขีองบริิษััทฯ อย�างสุม�ำาเสุมอ แลุ่ะเปิ็ดำเผ่ยข้ีอมลุ่่ต�อผ่่้ ถ่ึอห็่้นอย�างถึก่ต้องคริบถ้ึวน โป็ริ�งใสุ ทนัเวลุ่า 
(Duty of Disclosure)
ม่ความรัิบผิ่ดำชอบ แลุ่ะดำำาเนินงานโดำยรัิกษัาผ่ลุ่ป็ริะโยชน์ขีองผ่่้ ถ่ึอห็่้นทก่ริายอย�างเท�าเท่ยมกนั
กำาห็นดำนโยบายแลุ่ะกำากับดำ่แลุ่ให้็บริิษััทฯ ม่ริะบบท่�สุนับสุน่นการิต�อต้านการิท่จริิตคอร์ิรัิป็ชั�น 
ท่�ม่ป็ริะสุิทธิิ์ภาพ เพ่�อให้็มั�นใจว�าฝ่� ายบริิห็าริได้ำตริะห็นักแลุ่ะให้็ความสุำาคัญกับการิต�อต้าน
การิท่จริิตคอร์ิรัิป็ชั�นแลุ่ะป็ลุ่ก่ฝั่งจนเป็็นวฒันธิ์ริริมองค์กริ

พิจาริณิาแลุ่ะกลุ่ั�นกริองทิศทางการิดำำาเนินงาน แผ่นธิ์ร่ิกิจ แลุ่ะกลุ่ยท่ธ์ิ์ ในการิดำำาเนินงาน แลุ่ะ
ควบคม่ดำแ่ลุ่การิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจให้็เป็็นไป็ตามนโยบาย เป้็าห็มาย แผ่นการิดำำาเนินงาน กลุ่ยท่ธ์ิ์ทางธิ์ร่ิกิจ 
แลุ่ะงบป็ริะมาณิท่�ได้ำรัิบการิอนม่ตัจิากคณิะกริริมการิบริิษััท
พิจาริณิาริะเบ่ยบวิธ่ิ์ป็ฏิิบตั ิแลุ่ะค่�ม่อการิป็ฏิิบตังิานขีองบริิษััท

พิจาริณิาริายงานทางการิเงิน ความคริบถ้ึวนขีองข้ีอมลุ่่ แลุ่ะป็ริะเมินความเห็มาะสุมขีองห็ลุ่กัการิ
บญัช่ท่�ใช้ในริายงานทางการิเงิน
สุอบทานเพ่�อให้็มั�นใจว�าฝ่� ายบริิห็าริได้ำกำาห็นดำให้็ม่การิควบคม่ภายใน ริวมถึ่งการิควบคม่ภายใน
ขีองริะบบเทคโนโลุ่ย่สุาริสุนเทศท่�เห็มาะสุม เพ่ยงพอแลุ่ะคริอบคลุ่ม่ความเสุ่�ยงต�างๆ ท่�อาจเกิดำขี่ �น 
ซ่�งริวมถึง่ความเสุ่�ยงด้ำานการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น แลุ่ะแนวทางการิสุ่�อสุาริความสุำาคญัขีองการิควบคม่
ภายใน
สุอบทานป็ริะสุทิธิิ์ภาพขีองผ่ลุ่การิป็ฏิิบตังิานตริวจสุอบภายในว�าได้ำม่การิป็ฏิิบตัติามมาตริฐาน 
การิตริวจสุอบภายใน
สุ�งเสุริิมให้็เกิดำการิป็ฏิิบตัติามห็ลุ่กัจริิยธิ์ริริม จริริยาบริริณิ แลุ่ะนโยบายในการิป้็องกนัความขีดัำแย้ง
ทางผ่ลุ่ป็ริะโยชน์

พิจาริณิานโยบายการิสุริริห็ากริริมการิแลุ่ะผ่่้บริิห็าริริะดำบัสุง่ เพ่�อสุริริห็าแลุ่ะคดัำเลุ่่อกบค่คลุ่เข้ีา
ดำำาริงตำาแห็น�งท่�ม่คณ่ิธิ์ริริม จริิยธิ์ริริม แลุ่ะคณ่ิสุมบตัิเห็มาะสุม 
ทบทวนริะบบป็ริะเมินผ่ลุ่การิป็ฏิิบตัิงานขีองกริริมการิแลุ่ะผ่่้บริิห็าริ 
พิจาริณิาให้็ม่การิจดัำทำาแผ่นการิสุ่บทอดำงาน แลุ่ะทบทวนแผ่นการิพฒันาผ่่้บริิห็าริริะดำบัสุง่
พิจาริณิาให้็ม่การิจดัำทำาแผ่นการิพฒันากริริมการิเพ่�อพฒันาความร้่ิ บทบาทห็น้าท่�ขีองกริริมการิ 
ริวมถึ่งกฎเกณิฑ์์ห็ร่ิอกฎห็มายท่�เก่�ยวข้ีองกบัธิ์่ริกิจขีองบริิษััท
พิจาริณิาโคริงสุร้ิางอตัริาค�าตอบแทน แลุ่ะเสุนอค�าตอบแทนสุำาห็รัิบคณิะกริริมการิบริิษััท คณิะ
กริริมการิชด่ำย�อย แลุ่ะป็ริะธิ์านเจ้าห็น้าท่�บริิห็าริ

กำาห็นดำนโยบายการิบริิห็าริความเสุ่�ยงการิกำากบัดำแ่ลุ่แลุ่ะสุนบัสุนน่ให้็ม่การิบริิห็าริความเสุ่�ยงท่�ม่ 
ป็ริะสุิทธิิ์ภาพ คริอบคลุ่ม่การิดำำาเนินธิ์่ริกิจขีองบริิษััทฯ ริวมถึ่งความเสุ่�ยงด้ำานการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น 
ตลุ่อดำจนพิจาริณิาแลุ่ะทบทวนมาตริการิต�างๆ เพ่�อป้็องกนัความเสุ่�ยงเห็ลุ่�านั �นให้็อย่�ในริะดำบัความ
เสุ่�ยงท่�สุามาริถึยอมรัิบได้ำ
ติดำตามการินำาไป็ป็ฏิิบตัิ สุอบทานริายงานการิบริิห็าริความเสุ่�ยง แลุ่ะดำำาเนินการิเพ่�อให้็มั�นใจ
ว�าการิจดัำการิความเสุ่�ยงม่ความเพ่ยงพอแลุ่ะเห็มาะสุม แลุ่ะการิบริิห็าริความเสุ่�ยงได้ำถึก่นำาไป็
ป็ฏิิบตัอิย�างต�อเน่�อง

พิจาริณิานโยบายแลุ่ะแนวทางป็ฏิิบตักิาริกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ แลุ่ะวางแผ่นเก่�ยวกบักิจการิท่�
เก่�ยวข้ีองกบัความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคม แลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ย
พิจาริณิาแลุ่ะให้็คำาแนะนำาในการิจดัำทำากริอบนโยบายแลุ่ะแนวทางการิพฒันาด้ำานความยั�งย่นให้็ม่
มาตริฐาน ริวมทั �งสุามาริถึเท่ยบเค่ยงได้ำกบัแนวป็ฏิิบตัิห็ร่ิอห็ลุ่กัการิท่�เป็็นสุากลุ่ เพ่�อให้็ดำำาเนินงาน
ได้ำอย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ ตอบสุนองต�อความต้องการิขีองผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ย เพ่�อการิเตบิโตอย�างยั�งย่น
ขีองกลุ่่�มบริิษััทฯ
ตริวจป็ริะเมินการิกำากบัดำแ่ลุ่ท่�ด่ำภายในบริิษััท เพ่�อกำาห็นดำป็ริะเดำน็ท่�ควริป็รัิบป็ร่ิง
เป็็นตวัแทนบริิษััทฯ ในการิสุ่�อสุาริแลุ่ะดำำาเนินกิจการิด้ำานบริริษััทภิบาลุ่ ทั �งกบัผ่่้บริิห็าริ พนกังาน 
แลุ่ะห็น�วยงานภายนอก

•

•

•

•

•
•

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
บริษััท พัลัังงานบริสุุทธิ์ิ� จำำากัด (มหาชน)40



•  หน้าที่่�และความร่บผิดชื่อบ
            คณะกรรรมการ        ห์น้าที�ห์ลัก

คณิะกริริมการิกลุ่ยท่ธ์ิ์องค์กริ •

•

•

พิจาริณิาแลุ่ะกำาห็นดำทิศทางกลุ่ยท่ธ์ิ์โดำยริวมขีองบริิษััทฯ แลุ่ะกลุ่่�มบริิษััท เสุนอต�อคณิะกริริมการิ
บริิษััทเพ่�อพิจาริณิาแลุ่ะอนม่ตัิ  
สุอบทานทิศทางกลุ่ยท่ธ์ิ์องค์กริขีองบริิษััท แลุ่ะพิจาริณิาเสุนอขีออนม่ตัิแก้ไขี เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง 
ทิศทางกลุ่ยท่ธ์ิ์ท่�สุำาคญั ตามความจำาเป็็นต�อคณิะกริริมการิบริิษััท
พิจาริณิาแลุ่ะศก่ษัาเชิงกลุ่ยท่ธ์ิ์ ห็ร่ิอแนวคิดำให็ม� ธิ์ร่ิกิจให็ม�ริวมทั �งศก่ษัาโคริงสุร้ิางองค์กริในภาพ
ริวม เพ่�อกำาห็นดำทรัิพยากริต�างๆ ท่�จำาเป็็นต�อการิสุนบัสุนน่ทิศทางแลุ่ะกลุ่ยท่ธ์ิ์ขีองบริิษััทฯ แลุ่ะกลุ่่�ม
บริิษััท แลุ่ะเสุนอต�อคณิะกริริมการิบริิษััทเพ่�อพิจาริณิาแลุ่ะอนม่ตัิ

การเข้าร่วมประชืุ่มของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิิบ่ติงานของคณะกรรมการบริษั่ที่ และคณะกรรมการชืุ่ดย่อย

คณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการชัุ่ดย่อย    จำานวนครั�งที�จัดประชัุ่ม  สัดส่วนการเข้้าร่วมประชัุ่ม (%)

คณิะกริริมการิบริิษััทแลุ่ะคณิะกริริมการิชด่ำย�อย ได้ำวางแผ่นแลุ่ะกำาห็นดำให้็ม่การิป็ริะชม่ไว้เป็็นการิลุ่�วงห็น้า เพ่�อรัิบทริาบแลุ่ะพิจาริณิาเร่ิ�องท่�
เก่�ยวข้ีอง โดำยในริอบป่็ 2564 ม่การิจดัำป็ริะชม่คณิะกริริมการิบริิษััทแลุ่ะคณิะกริริมการิชด่ำย�อย ดำงัน่ �

บริิษััทฯ จดัำให้็ม่การิทำาป็ริะเมินตนเองขีองคณิะกริริมการิบริิษััท แลุ่ะคณิะกริริมการิชด่ำย�อยท่�เก่�ยวข้ีองกบังานกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ ตามแบบ
ป็ริะเมินตนเองขีองคณิะกริริมการิ ออกโดำยตลุ่าดำห็ลุ่กัทรัิพย์แห็�งป็ริะเทศไทย โดำยได้ำทำาแบบป็ริะเมินทั �งคณิะแลุ่ะริายบค่คลุ่ อย�างน้อยป่็ลุ่ะ 1 
ครัิ �ง คณิะกริริมการิบริิษััท ริ�วมกนักำาห็นดำห็ลุ่กัเกณิฑ์์การิป็ริะเมินผ่ลุ่การิป็ฏิิบตังิานขีองตนเอง ทั �งคณิะ แลุ่ะริายบค่คลุ่ การิป็ริะเมินผ่ลุ่การิ
ป็ฏิิบตัิห็น้าท่�ขีองตนเองถึก่กำาห็นดำให้็ต้องจดัำทำาเป็็นป็ริะจำาทก่ป่็ แลุ่ะคณิะกริริมการิบริิษััท จะริ�วมกนัพิจาริณิาผ่ลุ่การิป็ริะเมินเพ่�อกำาห็นดำ
แนวทางป็รัิบป็ร่ิงการิทำางานต�อไป็

การประเมุ่ินคณะกรรมุ่การบริษัท
1. การประเมุ่ินคณะกรรมุ่การบริษัททั�งคณะ ประกอบดู้วัย 6 หัวัข้้อ ไดู้แก�
 • โคริงสุร้ิางแลุ่ะคณ่ิสุมบตัิขีองคณิะกริริมการิบริิษััท   • การิทำาห็น้าท่�ขีองกริริมการิ
 • บทบาท ห็น้าท่� แลุ่ะความรัิบผิ่ดำชอบขีอง   • ความสุมัพนัธ์ิ์กบัฝ่� ายจดัำการิ
    คณิะกริริมการิบริิษััท     • การิพฒันาตนเองขีองกริริมการิแลุ่ะ
 • การิป็ริะชม่คณิะกริริมการิบริิษััท        การิพฒันาผ่่้บริิห็าริ

2. ประเมุ่ินคณะกรรมุ่การบริษัทรายบ่คคล  ประกอบดู้วัย 3 หัวัข้้อ ไดู้แก�
 • โคริงสุร้ิางแลุ่ะคณ่ิสุมบตัิขีองคณิะกริริมการิบริิษััท  
 • บทบาท ห็น้าท่� แลุ่ะความรัิบผิ่ดำชอบขีองคณิะกริริมการิบริิษััท
 • การิป็ริะชม่คณิะกริริมการิบริิษััท

การประเมุ่ินคณะกรรมุ่การช่ดูย�อย
1. การิป็ริะเมินคณิะกริริมการิชด่ำย�อยทั �งคณิะ ป็ริะกอบด้ำวยเป็็น 3 ห็วัข้ีอ ได้ำแก�
 • โคริงสุร้ิางแลุ่ะคณ่ิสุมบตัิขีองคณิะกริริมการิ   • การิป็ริะชม่คณิะกริริมการิ
 • บทบาท ห็น้าท่� ความรัิบผิ่ดำชอบขีองคณิะกริริมการิชด่ำย�อย  • การิพฒันาตนเองขีองกริริมการิแลุ่ะผ่่้บริิห็าริ
ในสุ�วนขีองแบบป็ริะเมินคณิะกริริมการิตริวจสุอบได้ำม่การินำาแบบป็ริะเมินตามค่�ม่อคณิะกริริมการิตริวจสุอบขีอง ก.ลุ่.ต. มาป็รัิบใช้ โดำยเพิ�ม
สุ�วนท่�เป็็นห็น้าท่�โดำยริวมขีองคณิะกริริมการิตริวจสุอบ แลุ่ะ การิป็ฏิิบตัิห็น้าท่�เฉพาะด้ำานขีองคณิะกริริมการิตริวจสุอบ
2. การิป็ริะเมินคณิะกริริมการิชด่ำย�อยริายบค่คลุ่ ป็ริะกอบด้ำวย 3 ห็วัข้ีอ ได้ำแก� 
 • โคริงสุร้ิางแลุ่ะคณ่ิสุมบตัิขีองคณิะกริริมการิ   • การิป็ริะชม่คณิะกริริมการิ
 • บทบาท ห็น้าท่� ความรัิบผิ่ดำชอบขีองคณิะกริริมการิชด่ำย�อย

คณิะกริริมการิบริิษััท
คณิะกริริมการิบริิห็าริ
คณิะกริริมการิตริวจสุอบ
คณิะกริริมการิสุริริห็าแลุ่ะกำาห็นดำค�าตอบแทน
คณิะกริริมการิบริิห็าริความเสุ่�ยง
คณิะกริริมการิบริริษััทภิบาลุ่แลุ่ะการิพฒันาอย�างยั�งย่น
คณิะกริริมการิกลุ่ยท่ธ์ิ์องค์กริ

ห็มายเห็ต:่ * ริวมการิป็ริะชม่คณิะกริริมการิสุริริห็า แลุ่ะคณิะกริริมการิกำาห็นดำค�าตอบแทน ก�อนริวมคณิะ

7
12
9
4
6
4
2

82
90

100
100
83

100
100

*
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ผ้�ถืือหุ�น
บริิษััทฯ ม่�งมั�นในการิสุร้ิางความเตบิโตอย�างม่คณ่ิภาพแลุ่ะมั�นคง เพ่�อให้็ผ่่้ ถ่ึอห็่้นได้ำรัิบผ่ลุ่ตอบแทนท่�ยั�งย่น จากการิทำางาน 

ท่�ม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ แลุ่ะผ่ลุ่ป็ริะกอบการิท่�ด่ำขีองบริิษััทฯ  เคาริพสุิทธิิ์ขีองผ่่้ ถ่ึอห็่้นให้็ได้ำรัิบข้ีอมลุ่่ท่�จำาเป็็นโดำยเท�าเท่ยมกนั 

แลุ่ะเปิ็ดำเผ่ยข้ีอมลุ่่ท่�ถึก่ต้องตามความเป็็นจริิง ดำำาเนินธิ์่ริกิจด้ำวยความซ่�อสุตัย์ สุจ่ริิต โป็ริ�งใสุ เป็็นธิ์ริริม                 

ลั้กิค�า
บริิษััทฯ ม่�งมั�นในการิจดัำให้็ม่ริะบบการิบริิการิท่�สุร้ิางความพง่พอใจขีองลุ่ก่ค้าเพ่�อให้็ได้ำรัิบบริิการิท่�ด่ำ โดำยป็ฏิิบตัิต�อ 
ทก่คนอย�างเห็มาะสุม ให้็ข้ีอมลุ่่เก่�ยวกบัการิบริิการิอย�างคริบถ้ึวน ถึก่ต้อง แลุ่ะไม�บดิำเบ่อนข้ีอเทจ็จริิง นอกจากน่ � บริิษััทฯ 
ม่การิสุำาริวจความพง่พอใจขีองลุ่ก่ค้า เพ่�อนำาผ่ลุ่ท่�ได้ำมาพฒันาป็รัิบป็ร่ิงการิให้็บริิการิอย�างต�อเน่�อง

                                                                        
ค้่ค�า
บริิษััทฯ ม่�งมั�นในการิป็ฏิิบตัิกบัค่�ค้าซ่�งถ่ึอเป็็นห็่้นสุ�วนทางการิค้าด้ำวยความเสุมอภาคแลุ่ะคำานง่ถึง่ผ่ลุ่ป็ริะโยชน์ริ�วมกนั 
พฒันาแลุ่ะรัิกษัาสุมัพนัธิ์ภาพท่�ยั�งย่นกบัค่�ค้า สุร้ิางความเช่�อถ่ึอซ่�งกนัแลุ่ะกนัโดำยบริิษััทฯ ย่ดำถ่ึอป็ฏิิบตัิตามริะเบ่ยบการิ
จัดำซ่ �อจัดำจ้าง ซ่�งม่การิกำาห็นดำขีั �นตอนแลุ่ะวิธ่ิ์การิป็ฏิิบตัไิว้อย�างชดัำเจน

เจ�าหนี�
บริิษััทฯ ม่�งมั�นป็ฏิิบตัิตามเง่�อนไขีท่�ม่ต�อเจ้าห็น่ �อย�างเคริ�งครัิดำ ควบค่มให้็ม่การิชำาริะค่นเงินก่้แลุ่ะดำอกเบ่ �ยให้็กบัเจ้า
ห็น่ �ก่้ ย่มทก่ป็ริะเภทอย�างคริบถ้ึวนตามกำาห็นดำเวลุ่า แลุ่ะป็ฏิิบตัิตามเง่�อนไขีการิก่้ ย่มเงินตามข้ีอตกลุ่งอย�างคริบถ้ึวน                                                                                         

พนักิงาน
บริิษััทฯ ม่�งมั�นดำ่แลุ่ แลุ่ะป็ฏิิบตัิอย�างเป็็นธิ์ริริมแลุ่ะเห็มาะสุมต�อพนกังานทั �งในด้ำานโอกาสุ ผ่ลุ่ตอบแทน การิแต�งตั �ง 
โยกย้าย การิพฒันาศกัยภาพ ตลุ่อดำจนการิควบคม่ดำแ่ลุ่สุภาพแวดำลุ้่อม ในการิทำางาน ให้็ม่ความป็ลุ่อดำภัยต�อช่วิต 
แลุ่ะทรัิพย์สุนิขีองพนกังานบริิษััท เปิ็ดำรัิบฟังความคิดำเห็น็แลุ่ะข้ีอเสุนอแนะ จากพนกังาน ริวมถึง่ป็ฏิิบตัิต�อพนกังาน 
ทก่ริะดำบัด้ำวยความเป็็นธิ์ริริมแลุ่ะเท�าเท่ยมกนั

ค้่แข่งทิางกิารค�า
บริิษััทฯ ม่�งมั�นดำำาเนินธิ์ร่ิกิจภายใต้กริอบกตกิาขีองการิแขี�งขีนัท่�เป็็นธิ์ริริมไม�แสุวงห็าข้ีอมลุ่่ท่�เป็็นความลุ่บัขีอง 
ค่�แขี�งทางการิค้าด้ำวยวิธ่ิ์การิท่�ไม�สุจ่ริิตห็ร่ิอไม�เห็มาะสุม แลุ่ะไม�กริะทำาการิใดำๆ ท่�เป็็นการิลุ่ะเมิดำทรัิพย์สุนิทางปั็ญญา 
ขีองผ่่้ อ่�น ห็ร่ิอค่�แขี�งทางการิค้า

ชุุมุชุน	สังคมุ	สิ�งแวีด็ลั�อมุ	สุขภาพ	แลัะควีามุปลัอด็ภัย	
บริิษััทฯ ม่�งมั�นรัิกษัาไว้ ซ่�งสุงัคมสุ�วนริวมท่�ด่ำ โดำยป็ฏิิบตัติามกฎห็มาย แลุ่ะ/ห็ร่ิอกฎริะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้ีอง แลุ่ะให้็ความริ�วม
ม่อกบัภาครัิฐอย�างสุมำ�าเสุมอ ดำแ่ลุ่ป้็องกนัมิให้็การิดำำาเนินงานขีองบริิษััทฯ ก�อให้็เกิดำความเสุ่ยห็ายต�อคณ่ิภาพช่วิตขีอง
ชม่ชน สุงัคม แลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม สุ�งเสุริิมแลุ่ะสุร้ิางสุริริค์สุงัคม ทั �งในสุ�วนขีองการิพฒันาคณ่ิภาพช่วิต การิสุ�งเสุริิมด้ำานการิ
ศก่ษัา การิป็ริะห็ยดัำพลุ่งังาน แลุ่ะการิรัิกษัาสุิ�งแวดำลุ้่อม เพ่�อความเจริิญก้าวห็น้าต�อสุงัคมโดำยธิ์ริริม

การปฏิิบ่ติต่อผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ย

/
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การประเมินผลการปฏิิบ่ติงานของคณะกรรมการ ประจ้ำาปี 2564
คณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการชัุ่ดย่อย             รายคณะ (%)           รายบุคคล (%)

คณิะกริริมการิบริิษััท
คณิะกริริมการิบริิห็าริ
คณิะกริริมการิตริวจสุอบ
คณิะกริริมการิสุริริห็าแลุ่ะกำาห็นดำค�าตอบแทน
คณิะกริริมการิบริิห็าริความเสุ่�ยง
คณิะกริริมการิบริริษััทภิบาลุ่แลุ่ะการิพฒันาอย�างยั�งย่น
คณิะกริริมการิกลุ่ยท่ธ์ิ์องค์กริ

99.03
98.92
99.00
98.75
93.06
98.92
92.65

100
98.00
99.33
99.50
93.18
98.00
93.18



จ้รรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ้
บริิษััทฯ ยด่ำมั�นในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจตามห็ลุ่กัจริิยธิ์ริริมในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจท่�ด่ำ โป็ริ�งใสุ ตริวจสุอบได้ำโดำยกำาห็นดำ “จริริยาบริริณิในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ” 
เพ่�อให้็กริริมการิ ผ่่้บริิห็าริ แลุ่ะพนกังาน ใช้เป็็นแนวทางในการิป็ฏิิบตั ิโดำยสุร่ิป็ได้ำดำงัน่ �

1.	สิทิธุมิุนุษัยชุน	แลัะกิารปฏิบิตัต่ิอพนกัิงาน:
เคาริพสุทิธิิ์มนษ่ัยชน คำานง่ถึง่ศกัดำิ�ศร่ิความเป็็นมนษ่ัย์ ความเท�าเท่ยม ไม�ก่ดำกนัทางเพศ แลุ่ะยด่ำห็ลุ่กัความเป็็นธิ์ริริม โดำยไม�เลุ่อ่กป็ฏิิบตัติ�อ
ลุ่ก่จ้าง เพริาะความแตกต�างทางกาย จิตใจ เช่ �อชาต ิสุญัชาต ิศาสุนา เพศ อาย ่การิศก่ษัา ห็ร่ิอเร่ิ�องอ่�นใดำ ริวมถึง่การิให้็พนกังานขีองบริิษััทได้ำรัิบ 
ความค่้มคริองตามกฎห็มายกำาห็นดำทก่ป็ริะการิแลุ่ะม่การิพฒันา แลุ่ะสุ�งเสุริิมคณ่ิภาพช่วิตแลุ่ะการิทำางานอย�างเห็มาะสุม

2.	ชุมุุชุน	สังคมุ	สิ�งแวีด็ลั�อมุ	สขุภาพ	แลัะควีามุปลัอด็ภัย:
ป็ฏิิบตัติามกฎห็มายท่�เก่�ยวข้ีอง อย�างถึก่ต้อง คริบถ้ึวน แลุ่ะสุอดำคลุ้่องกบัค่�ม่อการิบริิห็าริจดัำการิ ริวมทั �ง ผ่ลุ่กัดำนัให้็ม่การินำาริะบบการิจดัำการิ 
ตามมาตริฐานสุากลุ่มาใช้เป็็นเคร่ิ�องม่อในการิบริิห็าริงาน พร้ิอมทั �งตริวจสุอบ ตดิำตาม แลุ่ะป็ริะเมินผ่ลุ่การิดำำาเนินการิ ริวมทั �งสุ่�อสุาริทำาความ
เข้ีาใจแลุ่ะให้็ความริ�วมม่อในการิให้็ข้ีอมลุ่่กบัชม่ชนแลุ่ะสุงัคม นกัลุ่งทน่ ผ่่้ ถ่ึอห็่้น แลุ่ะผ่่้สุนใจทั�วไป็ อย�างทนัสุถึานการิณ์ิกบัสุถึานะแลุ่ะข้ีอเทจ็
จริิงในการิดำำาเนินงานขีองบริิษััทฯ โดำยไม�ปิ็ดำบงัข้ีอเทจ็จริิง แลุ่ะ ม่�งมั�นท่�จะม่สุ�วนริ�วมในการิพฒันาแลุ่ะสุ�งเสุริิมกิจกริริมทางสุงัคม การิรัิกษัา 
สุิ�งแวดำลุ้่อมแลุ่ะพฒันาคณ่ิภาพช่วิตขีองคนในชม่ชน ตามห็ลุ่กัการิพฒันาท่�ยั�งย่นเพ่�อให้็อย่�ริ�วมกนัอย�างม่ความสุข่ี

3.	กิารรบั	หรอืให�ทิรพัย์สนิ	หรอืประโยชุน์อื�นใด็ทิี�อาจสร�างแรงจง้ใจในกิารตดั็สินใจอย่างหน่�งอย่างใด็:
ป็ฏิิบตัหิ็น้าท่�ขีองตนด้ำวยความช่�อสุตัย์ สุจ่ริิต ขียนัห็มั�นเพ่ยริ แลุ่ะม่สุำานก่รัิบผิ่ดำชอบ เปิ็ดำเผ่ยข้ีอมลุ่่ท่�เป็็นจริิงทั �งห็มดำ ไม�เร่ิยก ห็ร่ิอรัิบทรัิพย์สุนิ 
สุิ�งขีอง ห็ร่ิอป็ริะโยชน์ใดำจากผ่่้ เก่�ยวข้ีองทางธิ์ร่ิกิจ โดำยม่เจตนาเพ่�อท่�จะให้็ม่การิกริะทำาห็ร่ิอลุ่ะเว้นการิกริะทำาใดำท่�ไม�ถึก่ต้อง ห็ร่ิอแลุ่กเป็ลุ่่�ยนกบั
สุทิธิิ์พิเศษัจากบริิษััทฯ ริวมทั �งไม�ดำำาเนินการิใดำท่�เป็็นการิฝ่� าฝ่่นค่�ม่อมาตริการิต�อต้านการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นไม�ใช้อำานาจในตำาแห็น�ง / ห็น้าท่�ท่�ม่
อย่�ในบริิษััทฯเพ่�อเอ่ �อป็ริะโยชน์สุ�วนตวั

4.	ควีามุขัด็แย�งทิางผลัประโยชุน์ในกิารทิำาธุรุกิรรมุของบรษิัทัิฯ:
ห็ลุ่ก่เลุ่่�ยงการิกริะทำาใดำๆ อนัก�อให้็เกิดำความขีดัำแย้งทางผ่ลุ่ป็ริะโยชน์กบัองค์กริ ห็ร่ิอท่�อาจม่ผ่ลุ่กริะทบต�อการิตดัำสุนิใจ ไม�ใช้ป็ริะโยชน์จากข้ีอมลุ่่ 
ห็ร่ิอโอกาสุท่�ได้ำจากการิเป็็นพนกังานบริิษััทฯ ในการิแสุวงห็าผ่ลุ่ป็ริะโยชน์สุ�วนตวัห็ร่ิอท่�เป็็นการิขีดัำต�อผ่ลุ่ป็ริะโยชน์ทางธิ์่ริกิจขีองบริิษััทฯ 
ห็ร่ิอเป็็นการิแขี�งขีนักบักิจการิขีองบริิษััทฯ อนัม่ผ่ลุ่ให้็บริิษััทฯ เสุย่ผ่ลุ่ป็ริะโยชน์ ห็ร่ิอได้ำรัิบป็ริะโยชน์น้อยกว�าท่�ควริจะเป็็น

5.	กิารซื�อขายหลักัิทิรพัย์ของบรษิัทัิฯ	แลัะกิารใชุ�ข�อมุล้ัภายในของบรษิัทัิฯ:
ไม�ใช้ข้ีอมลุ่่ภายใน ห็ร่ิอเปิ็ดำเผ่ยข้ีอมลุ่่ภายในแก�บค่คลุ่ภายนอก ห็ร่ิอใช้สุาริสุนเทศท่�สุำาคญัท่�ยงัมิได้ำเปิ็ดำเผ่ยต�อสุาธิ์าริณิะเพ่�อป็ริะโยชน์สุ�วนตน 
ริวมถึง่การิไม�ใช้ข้ีอมลุ่่ท่�ได้ำมาริะห็ว�างการิป็ฏิิบตัหิ็น้าท่� เพ่�อป็ริะโยชน์สุ�วนตน ห็ร่ิอเพ่�อการิใดำท่�ขีดัำต�อกฎห็มายกำาห็นดำ 

6.	กิารปฏิบิตัติามุกิฎหมุาย	กิฎระเบยีบ	ข�อบงัคบั:
ป็ฏิิบตังิานภายใต้กฎห็มาย แลุ่ะริะเบ่ยบข้ีอบงัคบัขีองบริิษััทฯ อย�างเคริ�งครัิดำเคาริพแลุ่ะสุนบัสุนน่กิจกริริม / ธิ์ร่ิกริริมท่�ม่วตัถึป่็ริะสุงค์ท่�ถึก่ต้อง
ตามกฎห็มาย แลุ่ะห็ลุ่กัจริิยธิ์ริริมขีององค์กริ 

7.	กิารใชุ�ทิรัพย์สนิ	ข�อมุล้ั	เทิคโนโลัยีสารสนเทิศ	แลัะทิรัพย์สนิทิางปัญ่ญ่าของบรษิัทัิฯ:
ป็ฏิิบตัิตามกฎห็มายแลุ่ะริะเบ่ยบข้ีอบงัคบัเร่ิ�องเทคโนโลุ่ย่สุาริสุนเทศขีองบริิษััทฯ แลุ่ะป็กป้็องดำแ่ลุ่ทรัิพย์สุินทางปั็ญญาขีองบริิษััทฯ มิให้็ 
เสุย่ห็าย สุญ่ห็าย เสุ่�อมค�า แลุ่ะใช้ทรัิพย์สุนิทางปั็ญญาให้็เกิดำป็ริะโยชน์สุง่สุด่ำแก�บริิษััทฯ ริวมถึง่การิดำแ่ลุ่รัิกษัาข้ีอมลุ่่ท่�เป็็นความลุ่บัอย�างเห็มาะ
สุม 

8.	กิารปฏิบิตัต่ิอลัก้ิค�า	แลัะคณุภาพผลัติภณัฑ์์	/	สื�อสารทิางกิารตลัาด็:
โฆษัณิาป็ริะชาสุมัพนัธ์ิ์ผ่ลุ่ิตภัณิฑ์์แลุ่ะบริิการิขีองบริิษััทฯ ตามความจริิง ไม�สุร้ิางความเข้ีาใจผิ่ดำ ไม�ขีัดำต�อศ่ลุ่ธิ์ริริมป็ริะเพณ่ิอนัด่ำงาม 
รัิกษัามาตริฐานคณ่ิภาพสุนิค้าแลุ่ะบริิการิ เพ่�อสุร้ิางความมั�นใจแลุ่ะความพง่พอใจแก�ลุ่ก่ค้า รัิบฟังข้ีอร้ิองเร่ิยนจากลุ่ก่ค้า แลุ่ะป็รัิบป็ร่ิงแก้ไขี
อย�างทนัท�วงท่ แลุ่ะไม�เร่ิยกรัิบเงิน สุิ�งขีอง ผ่ลุ่ป็ริะโยชน์ใดำๆ จากลุ่ก่ค้า อนัเป็็นการิกริะทำาท่�ไม�สุจ่ริิต

9.	กิารปฏิบิตัต่ิอค้สั่ญ่ญ่า	(ค้ค่�า	แลัะ	เจ�าหนี�):
ป็ฏิิบตัิตามเง่�อนไขี ข้ีอตกลุ่ง ห็ร่ิอสุญัญาอย�างเคริ�งครัิดำ กริณ่ิไม�สุามาริถึป็ฏิิบตัิตามเง่�อนไขีได้ำ ให้็แจ้ง / เจริจากับค่�สุญัญา เพ่�อห็าทาง
แก้ไขีแลุ่ะเย่ยวยา ความเสุย่ห็ายอย�างเป็็นธิ์ริริม ดำำาเนินการิจดัำซ่ �อจดัำห็าอย�างโป็ริ�งใสุ ป็ฏิิบตัติ�อผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุย่อย�างเท�าเท่ยมกนั เป็็นธิ์ริริม 
ตริวจสุอบได้ำ เจริจาแลุ่ะทำาสุญัญาด้ำวยความเป็็นธิ์ริริม ไม�เอาเป็ร่ิยบค่�สุญัญา คำานง่ถึง่ช่�อเสุย่งแลุ่ะภาพพจน์ขีองบริิษััทฯ 

10.	กิารปฏิิบตัต่ิอค้แ่ข่งทิางกิารค�า:
สุ�งเสุริิมการิแขี�งขีนัท่�เป็็นธิ์ริริม แลุ่ะย่ดำถ่ึอกติกาการิแขี�งขีนัอย�างเคริ�งครัิดำ ไม�ตกลุ่งทำาการิใดำๆ กบัค่�แขี�ง ห็ร่ิอบค่คลุ่ใดำ ท่�ม่ลุ่กัษัณิะเป็็นการิ
ลุ่ดำห็ร่ิอจำากดัำการิแขี�งขีนัทางการิค้า คำานง่ถึง่ความเสุมอภาค แลุ่ะความซ่�อสุตัย์ ในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ แลุ่ะผ่ลุ่ป็ริะโยชน์ริ�วมกบัค่�ค้า ริวมถึง่การิ
ดำำาเนินธิ์ร่ิกิจอย�างม่จริริยาบริริณิ
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แนวที่างบริหารจ้่ดการ
บค่ลุ่ากริขีองบริิษััทฯ รัิบทริาบถึง่ห็น้าท่�ท่�ต้องดำำาเนินงาน ตามข้ีอกำาห็นดำเก่�ยวกบับริริษััทภิบาลุ่ (การิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิ) แลุ่ะค่�ม่อจริิยธิ์ริริม
ธิ์ร่ิกิจ ทั �งน่ � เพ่�อสุร้ิางความยั�งย่นด้ำานการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำตลุ่อดำทั �งองค์กริ บริิษััทฯ ป็ลุ่ก่ฝั่งวฒันธิ์ริริมการิดำำาเนินงานอย�างม่จริิยธิ์ริริม 
โดำยกำาห็นดำให้็เป็็นห็น่�งในค�านิยมองค์กริ แลุ่ะเป็็นห็น่�งในตวัช่ �วดัำผ่ลุ่การิป็ฏิิบตังิานขีองผ่่้บริิห็าริแลุ่ะพนกังานทก่คน ริวมถึง่ม่การิสุ�งเสุริิมผ่�าน
กิจกริริมต�างๆ อย�างต�อเน่�อง เพ่�อให้็มั�นใจว�าบค่ลุ่ากริทก่คนในองค์กริได้ำรัิบความร้่ิเร่ิ�องจริริยาบริริณิในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ อาทิเช�น
 • การิอบริมด้ำานจริริยาบริริณิในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจขีององค์กริแก�พนกังานแริกเข้ีา
 • เผ่ยแพริ�ค่�ม่อแลุ่ะแนวป็ฏิิบตัใินการิดำำาเนินงานบน Website ขีองบริิษััทฯ

สุำาห็รัิบข้ีอมลุ่่จริริยาบริริณิในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจฉบบัเตม็ สุามาริถึอ�านเพิ�มเติมได้ำท่� www.energyabsolute.co.th/code_of_conduct

การบริหารจ้่ดการความเสำ่�ยง 

นโยบายในการบริหารความเสำ่�ยง 

กระบวนการดำาเนินงาน

บริิษััทฯ ม่�งเน้นการิพฒันาริะบบการิบริิห็าริจดัำการิความเสุ่�ยงท่�สุอดำรัิบกบัการิดำำาเนินงานแลุ่ะแผ่นธิ์ร่ิกิจขีองบริิษััทอย�างต�อเน่�อง เพ่�อควบคม่

ริะดำบัผ่ลุ่กริะทบท่�อาจเกิดำขี่ �นต�อธิ์ร่ิกิจ สุงัคม แลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม โดำยบริิษััทฯ ตริะห็นกัถึง่ริะดำบัผ่ลุ่กริะทบท่�อาจเกิดำขี่ �นให้็อย่�ในริะดำบัท่�ยอมรัิบได้ำ 

พร้ิอมกบัเตร่ิยมแผ่นรัิบม่อกบัความเสุ่�ยงท่�จะเกิดำขี่ �น

กำาห็นดำให้็การิบริิห็าริความเสุ่�ยง เป็็นความรัิบผิ่ดำชอบขีองพนกังานแต�ลุ่ะห็น�วยงานแลุ่ะในทก่ริะดำบั ท่�ต้องตริะห็นกัถึง่ความเสุ่�ยงท่�

ม่ในการิป็ฏิิบตังิานในองค์กริแลุ่ะห็น�วยงานขีองตน โดำยให้็ความสุำาคญัในการิบริิห็าริความเสุ่�ยงด้ำานต�างๆ ให้็อย่�ในริะดำบัท่�เห็มาะสุม

ให้็ม่กริะบวนการิบริิห็าริความเสุ่�ยงองค์กริ ท่�เป็็นไป็ตามมาตริฐานท่�ด่ำตามแนวป็ฏิิบตัิสุากลุ่ เพ่�อให้็เกิดำการิบริิห็าริจดัำการิความ

เสุ่�ยงท่�อาจสุ�งผ่ลุ่กริะทบต�อการิดำำาเนินงานขีองบริิษััทฯ อย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ แลุ่ะเพ่�อให้็เกิดำการิพฒันาแลุ่ะการิป็ฏิิบตังิานด้ำาน

การิบริิห็าริความเสุ่�ยงทั�วทั �งองค์กริ ในทิศทางเด่ำยวกนั โดำยการินำาริะบบการิบริิห็าริความเสุ่�ยงมาเป็็นสุ�วนห็น่�งในการิตดัำสุนิใจการิ

วางแผ่นกลุ่ยท่ธ์ิ์ แผ่นงาน แลุ่ะการิดำำาเนินงานขีองบริิษััทฯ ริวมถึง่การิม่�งเน้นให้็บริริลุ่ว่ตัถึป่็ริะสุงค์ เป้็าห็มาย วิสุยัทศัน์ พนัธิ์กิจ 

แลุ่ะกลุ่ยท่ธ์ิ์ท่�กำาห็นดำไว้ เพ่�อสุร้ิางความเป็็นเลุ่ศิในการิป็ฏิิบตังิานแลุ่ะสุร้ิางความเช่�อมั�นต�อผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ย

กำาห็นดำแนวทางป้็องกนัแลุ่ะบริริเทาความเสุ่�ยงจากการิดำำาเนินงานขีองบริิษััทฯ เพ่�อห็ลุ่่กเลุ่่�ยงความเสุ่ยห็าย ห็ร่ิอความสุญ่เสุ่ยท่�

อาจจะเกิดำขี่ �น ริวมถึง่การิติดำตามแลุ่ะป็ริะเมินผ่ลุ่การิบริิห็าริความเสุ่�ยงอย�างสุมำ�าเสุมอ

คณิะกริริมการิบริิษััท แต�งตั �งคณิะกริริมการิบริิห็าริความเสุ่�ยง (Risk Management Committee) เพ่�อทำาห็น้าท่�สุนบัสุนน่คณิะกริริมการิบริิษััท 

ในการิกำาห็นดำนโยบายการิบริิห็าริความเสุ่�ยง ให้็คริอบคลุ่ม่ทั�วทั �งองค์กริ ริวมทั �งการิกำากบัดำแ่ลุ่ให้็ม่ริะบบ ห็ร่ิอกริะบวนการิบริิห็าริจดัำการิความ

เสุ่�ยง เพ่�อลุ่ดำผ่ลุ่กริะทบต�อธิ์ร่ิกิจขีองกลุ่่�มบริิษััทอย�างเห็มาะสุม โดำยกำาห็นดำองค์ป็ริะกอบขีอบเขีตอำานาจห็น้าท่� แลุ่ะความรัิบผิ่ดำชอบ เพ่�อให้็

คณิะกริริมการิบริิห็าริความเสุ่�ยงสุามาริถึป็ฏิิบตัิห็น้าท่�ได้ำอย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ นอกจากน่ � ยงัจดัำทำากฎบตัริคณิะกริริมการิบริิห็าริความเสุ่�ยง 

(Risk Management Committee Charter) ท่�ริะบห่็น้าท่�ห็ลุ่กัขีองคณิะกริริมการิบริิห็าริความเสุ่�ยง 3 ป็ริะการิ ได้ำแก�

•

•

•

1)
2)

3)

กำาห็นดำนโยบายแลุ่ะริะดำบัความเสุ่�ยงท่�สุามาริถึยอมรัิบได้ำ 
ติดำตามการินำาไป็ป็ฏิิบตั ิ สุอบทานริายงานการิบริิห็าริความเสุ่�ยง แลุ่ะดำำาเนินการิเพ่�อให้็มั�นใจได้ำว�าการิจดัำการิความเสุ่�ยงม่ความ
เพ่ยงพอแลุ่ะเห็มาะสุม สุามาริถึจดัำการิความเสุ่�ยงให้็อย่�ในริะดำบัท่�ยอมรัิบได้ำ ริวมถึง่การิบริิห็าริความเสุ่�ยงได้ำถึก่นำาไป็ป็ฏิิบตัอิย�าง
ต�อเน่�อง 
ป็ริะสุานงานริ�วมกบัคณิะกริริมการิตริวจสุอบอย�างสุมำ�าเสุมอ โดำยการิแลุ่กเป็ลุ่่�ยนความร้่ิ แลุ่ะข้ีอมลุ่่ท่�เก่�ยวกบัความเสุ่�ยงแลุ่ะการิ
ควบคม่ภายในท่�ม่ผ่ลุ่กริะทบห็ร่ิออาจม่ผ่ลุ่กริะทบต�อบริิษััทฯ สุนบัสุนน่ให้็เกิดำวฒันธิ์ริริมการิบริิห็าริความเสุ่�ยงแลุ่ะการิควบคม่
ภายในท่�เห็มาะสุม 

คณิะกริริมการิบริิห็าริความเสุ่�ยงม่การิป็ริะชม่ในป่็ 2564 ริวม 6 ครัิ �ง
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ปัจ้จ้่ยความเสำ่�ยงต่อการดำาเนินธุรกิจ้ของบริษั่ที่ฯ และกลุ่มบริษั่ที่ซึ�งได้ผ่านการพิจ้ารณา
จ้ากผู้บริหารระด่บสำูง คณะกรรมการบริหารความเสำ่�ยง สุร่ิป็ได้ำดำงัน่ �

    ประเภทข้องความเสี�ยง            ประเด็นความเสี�ยง

1. ความเสุ่�ยงด้ำานกลุ่ยท่ธ์ิ์
   (Strategic Risk)

2. ความเสุ่�ยงด้ำานการิป็ฏิิบตักิาริ 
   (Operating Risk)

3.  ความเสุ่�ยงทางการิเงิน
    (Financial Risk)

4.  ความเสุ่�ยงด้ำานกฎริะเบ่ยบ
    แลุ่ะนโยบายภาครัิฐ
    (Compliance Risk)

5.  ความเสุ่�ยงในการิป็ริะกอบธิ์ร่ิกิจ
    (Business Operation Risk)

6. ความเสุ่�ยงด้ำานสุงัคม 
    (Social Risk)

7. ความเสุ่�ยงท่�เกิดำขี่ �นให็ม�
    (Emerging Risk)

จากวิสุยัทศัน์ขีองบริิษััทฯ ท่�วางกลุ่ยท่ธ์ิ์การิขีบัเคลุ่่�อนโดำยใช้เทคโนโลุ่ย่เป็็นตวันำา เพ่�อบก่เบิก
ธิ์่ริกิจแลุ่ะโคริงการิต�างๆ จ่งมกัเป็็นริายแริกๆ ท่�ดำำาเนินโคริงการิต�างๆ ทั �งในป็ริะเทศแลุ่ะต�าง
ป็ริะเทศเพ่�อให้็สุามาริถึสุร้ิางผ่ลุ่ตอบแทนจากการิลุ่งทน่ท่�สุง่กว�ากริณ่ิการิลุ่งทน่ทั�วไป็ เป็็นเห็ตใ่ห้็
ต้องเผ่ชิญกบัความเสุ่�ยงจากความไม�แน�นอน (Instability) ขีองปั็จจยัแวดำลุ้่อมต�างๆ แลุ่ะการิ
แขี�งขีนัทั �งภายในป็ริะเทศแลุ่ะต�างป็ริะเทศ โดำยสุร่ิป็ป็ริะเดำ็นความเสุ่�ยงทางด้ำานกลุ่ยท่ธ์ิ์ดำงัน่ �
•  ความเสุ่�ยงจากการิพ่�งพิงผ่่้บริิห็าริ
•  ความเสุ่�ยงด้ำานความสุำาเร็ิจขีองการิดำำาเนินโคริงการิในธิ์่ริกิจให็ม�ๆ 
•  ความเสุ่�ยงจากการิแขี�งขีนัในอต่สุาห็กริริม
•  ความเสุ่�ยงจากการิลุ่งทน่โคริงการิให็ม�ในต�างป็ริะเทศ

•  ความเสุ่�ยงเก่�ยวกบัการิบริิห็าริทรัิพยากริบค่คลุ่
•  ความเสุ่�ยงจากการิห็ยด่ำชะงกัในการิดำำาเนินงาน 

•  ความเสุ่�ยงจากการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งอตัริารัิบซ่ �อไฟฟ้า
•  ความเสุ่�ยงด้ำานความสุามาริถึในการิชำาริะห็น่ �
•  ความเสุ่�ยงจากมลุ่่ค�าการิลุ่งทน่แลุ่ะผ่ลุ่ตอบแทนท่�อาจไม�เป็็นไป็ตามท่�คาดำการิณ์ิ
•  ความเสุ่�ยงในการิจดัำห็าเงินทน่สุำาห็รัิบธิ์่ริกิจให็ม�

•  ความเสุ่�ยงจากการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งนโยบายขีองภาครัิฐ
•  ความเสุ่�ยงด้ำานการิป็ฏิิบตัิตามกฎห็มาย แลุ่ะริะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้ีอง 

•  ความเสุ่�ยงจากการิพ่�งพิงลุ่ก่ค้าริายให็ญ�
•  ความเสุ่�ยงในการิจดัำห็าวตัถึด่ำิบแลุ่ะความผ่นัผ่วนขีองริาคาวตัถึด่ำิบ

•  ความเสุ่�ยงด้ำานสุิทธิิ์มนษ่ัยชน
•  ความเสุ่�ยงจากการิป็ฏิิบตัิงานท่�อาจกริะทบต�อชม่ชน สุงัคม แลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม

•  ความเสุ่�ยงด้ำานเทคโนโลุ่ย่แลุ่ะนวตักริริมให็ม�
•  ความเสุ่�ยงด้ำานการิรัิกษัาความป็ลุ่อดำภยัทางด้ำานไซเบอร์ิ แลุ่ะความป็ลุ่อดำภยัขีองข้ีอมลุ่่
•  ความเสุ่�ยงจากการิเกิดำโริคริะบาดำให็ญ�ท่�ร้ิายแริง แลุ่ะยาวนาน
•  ความเสุ่�ยงจากการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสุภาพภมิ่อากาศ (Climate Change)
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ความเสำ่�ยงที่่�เกิดขึ�นใหม่
ควัามุ่เสี�ยงดู้านเทคโนโลยีและนวััตกรรมุ่ใหมุ่�
บริิษััทฯ เตบิโตแลุ่ะขียายธิ์ร่ิกิจโดำยใช้จด่ำแขี็งด้ำานเทคโนโลุ่ย่แลุ่ะด้ำานนวตักริริมอย�างต�อเน่�องตั �งแต�ป่็ 
2560 เป็็นต้นมา ซ่�งตามแผ่นการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจริะยะยาว ค่อ การินำาเทคโนโลุ่ย่กกัเก็บพลุ่งังานมาใช้
สุร้ิางความมั�นคงด้ำานพลุ่งังานแลุ่ะการิเพิ�มสุดัำสุ�วนการิใช้พลุ่งังานห็มน่เว่ยนท่�ม่ความเป็็นมิตริกบัสุิ�ง
แวดำลุ้่อม ทั �งน่ �บริิษััทฯ ตริะห็นกัถึง่ความเสุ่�ยงท่�เกิดำขี่ �นให็ม� ซ่�งอาจเกิดำจากการิคิดำค้นเทคโนโลุ่ย่ให็ม�ๆ  
ขี่ �นทดำแทนเทคโนโลุ่ย่ปั็จจบ่นัท่�บริิษััทฯ อย่�ริะห็ว�างการิลุ่งทน่ ห็ร่ิอ การิซ่ �อขีายพลุ่งังานไฟฟ้า ซ่�งม่ทั �งใน
ริะดำบัท้องถิึ�นแลุ่ะริะดำบัสุากลุ่  อ่กทั �งม่ริาคาถึก่จนทำาให้็การิเตบิโตในด้ำานการิผ่ลุ่ติแลุ่ะกกัเก็บไฟฟ้า
เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งไป็ได้ำ บริิษััทฯ ตริะห็นกัด่ำถึง่การิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งท่�อาจเกิดำขี่ �นในห็ลุ่ายๆ ร่ิป็แบบ จง่ได้ำ
พยายามสุร้ิางฐานธิ์ร่ิกิจแลุ่ะริายได้ำ ให้็มั�นคง แขี็งแริง ขียายตลุ่าดำไป็ทั �งอต่สุาห็กริริมกกัเก็บพลุ่งังาน
ไฟฟ้า อต่สุาห็กริริมยานยนต์ไฟฟ้า แลุ่ะอต่สุาห็กริริมอ่�นๆ ท่�เก่�ยวเน่�องควบค่�ไป็กบั การิแสุวงห็าโอกาสุ
จากการิลุ่งทน่ให็ม�ๆ  ตลุ่อดำจนการิพฒันาบค่ลุ่ากริ การิศก่ษัาแลุ่ะพฒันาเทคโนโลุ่ย่ขีั �นสุง่ต�อไป็ 

นอกจากน่ � บริิษััทฯ คำานง่ถึง่การินำาเทคโนโลุ่ย่แลุ่ะนวตักริริมให็ม�ๆ  มาป็รัิบใช้ในการิทำางาน ซ่�งเป็็นสุิ�งท่�
สุำาคัญแลุ่ะสุร้ิางป็ริะโยชน์ในริะยะยาวได้ำอย�างชัดำเจน ทั �งการิลุ่ดำริะยะเวลุ่าการิทำางานแลุ่ะการิ
ป็ริะห็ยัดำต้นท่น จง่ม่การิจดัำตั �งโคริงการิสุนบัสุนน่การิคิดำค้นแลุ่ะพฒันานวตักริริม เพ่�อให้็พนกังานเกิดำ
การิเร่ิยนร้่ิด้ำวยตนเองแลุ่ะกริะต่้นให้็เกิดำความคิดำสุร้ิางสุริริริค์ในการินำานวตักริริมต�างๆ มาพฒันาแลุ่ะ
ป็รัิบใช้ในการิทำางาน

ควัามุ่เสี�ยงดู้านการรักษาควัามุ่ปลอดูภูัยทางดู้านไซเบอร์ และควัามุ่ปลอดูภูัยข้องข้้อมุู่ล
จากสุถึานการิณ์ิโควิดำ-19 ทำาให้็การิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจแลุ่ะการิทำางานขีองพนกังานม่การิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งจาก
การิทำางานในบริิษััทเป็็นการิทำางานนอกสุถึานท่� ห็ร่ิอทำางานจากท่�บ้าน ทำาให้็ม่ความเสุ่�ยงทางด้ำาน
ความป็ลุ่อดำภยัทางไซเบอร์ิแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยัขีองข้ีอมลุ่่ บริิษััทฯ จง่ม่มาตริการิป้็องกนัแลุ่ะลุ่ดำความ
เสุ่�ยงเพ่�อให้็สุามาริถึดำำาเนินธิ์ร่ิกิจได้ำอย�างต�อเน่�อง โดำยม่การิจดัำอบริมความร้่ิทางด้ำานการิรัิกษัาความ
ป็ลุ่อดำภยัทางไซเบอร์ิให้็กบัพนกังาน เพ่�อให้็พนกังานม่ความร้่ิความเข้ีาใจแลุ่ะเพิ�มความริะมดัำริะวงัใน
การิใช้งานริะบบแลุ่ะข้ีอมลุ่่ทางธิ์ร่ิกิจมากยิ�งขี่ �น ริวมทั �งม่การิจดัำทำาแผ่นดำำาเนินการิก่้ ค่นริะบบเทคโนโลุ่ย่
สุาริสุนเทศเป็็นป็ริะจำา เพ่�อป้็องกนัในกริณ่ิเกิดำเห็ตฉ่ก่เฉินจะได้ำสุามาริถึดำำาเนินธิ์ร่ิกิจได้ำอย�างต�อเน่�อง

ควัามุ่เสี�ยงจากการเกิดูโรคระบาดูใหญ�ที�ร่นแรง และยาวันาน
ด้ำวยป็ริากฏิเห็ตก่าริณ์ิแพริ�ริะบาดำขีองโริคติดำต�อร้ิายแริงในห็ลุ่ายป็ริะเทศ ซ่�งเห็ตก่าริณ์ิม่แนวโน้มทว่
ความร่ินแริงแลุ่ะกริะจายตวัอย�างริวดำเร็ิว    จ่งเป็็นการิยากในการิควบคม่สุถึานการิณ์ิในเวลุ่าอนัสุั �น 
ซ่�งสุ�งผ่ลุ่กริะทบต�อการิป็ริะกอบธิ์่ริกิจขีองบริิษััทโดำยอ้อม กลุ่�าวค่อไม�สุามาริถึนำาเข้ีาเคร่ิ�องม่อ
เคร่ิ�องจกัริ อป่็กริณ์ิ วตัถึด่ำบิ แริงงาน จากแห็ลุ่�งป็ริะเทศค่�ค้าได้ำ โดำยเฉพาะอย�างยิ�งจากป็ริะเทศจ่น ซ่�ง
เป็็นแห็ลุ่�งค่�ค้าท่�สุำาคญั ตลุ่อดำจนต้องชะลุ่อ ห็ร่ิอเลุ่่�อนกำาห็นดำการิเดำนิทางขีองผ่่้บริิห็าริแลุ่ะท่มงาน 
ท่�จะไป็ยังป็ริะเทศท่� ม่ความเสุ่�ยง  ริวมถึ่ง เ ลุ่่�อนการิจัดำกิจกริริมทางการิตลุ่าดำท่�จะม่ผ่่้ เ ข้ีา
ริ� วมจำานวนมากบางริายการิ ทำาให้็แผ่นการิดำำาเนินโคริงการิลุ่งทน่ในธิ์ร่ิกิจให็ม�บางโคริงการิ ต้อง
ลุ่�าช้าไป็กว�ากำาห็นดำการิท่�วางไว้ อย�างไริก็ตาม บริิษััทฯ ได้ำจดัำห็าเคร่ิ�องม่อ เคร่ิ�องจกัริ อป่็กริณ์ิ วตัถึด่ำิบ 
จากแห็ลุ่�งสุำาริองอ่�นท่�สุามาริถึทดำแทนกันได้ำ ริวมทั �งป็รัิบแผ่นการิดำำาเนินการิแลุ่ะกิจกริริม 
เพ่�อลุ่ดำผ่ลุ่กริะทบต�างๆ แลุ่ะจดัำให้็ม่มาตริการิดำแ่ลุ่แลุ่ะริะมดัำริะวงัสุข่ีอนามยัแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยัแก� 
ผ่่้บริิห็าริ พนกังาน แลุ่ะผ่่้ ท่�เก่�ยวข้ีองอย�างเห็มาะสุม
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ความเสำ่�ยงที่่�เกิดขึ�นใหม่

การิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสุภาพภมิ่อากาศ (Climate Change) สุ�งผ่ลุ่กริะทบต�อ

ท่กภาคสุ�วนทั�วโลุ่ก ทั �งในด้ำานปั็ญห็าสุิ�งแวดำลุ้่อม มลุ่พิษัทางอากาศ 

แลุ่ะภาวะโลุ่กร้ิอน เช�นภาวะอากาศร่ินแริง ภยัแลุ้่ง อท่กภยั แลุ่ะภยัพิบตัิ

อ่�นๆ ตลุ่อดำจนการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งนโยบายห็ร่ิอกฎริะเบ่ยบขีองภาครัิฐ ดำงันั �น

บริิษััทฯ จ่งให้็ความสุำาคญักบัการิป็รัิบตวัเพ่�อบริริเทาผ่ลุ่กริะทบจากการิ

เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งท่�จะเกิดำขี่ �น โดำยเฉพาะความเสุ่�ยงท่�อาจจะกริะทบการิจดัำห็า

วัตถึ่ดำิบทางเกษัตริ ริวมถึ่งการิกริะบวนการิผ่ลุ่ิตไฟฟ้าจากพลุ่ังงาน 

แสุงอาทิตย์แลุ่ะพลุ่งังานลุ่ม ซ่�งอาจจะสุ�งผ่ลุ่โดำยตริงต�อริายได้ำขีองบริิษััทฯ 

โดำยบริิษััทฯ ได้ำกำาห็นดำแนวทางบริิห็าริจัดำการิเชิงกลุ่ย่ทธ์ิ์ทั �งในริะยะสุั �น 

ริะยะกลุ่าง แลุ่ะริะยะยาว เพ่�อเพิ�มข่ีดำความสุามาริถึในการิป็รัิบตวัต�อ 

การิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสุภาพถึมิ่อากาศ เช�นการิวิจยัแลุ่ะพฒันาวตัถึด่ำบิทดำแทน

วตัถึด่ำบิห็ลุ่กัในอนาคต การิพฒันาผ่ลุ่ติภณัิฑ์์มลุ่่ค�าเพิ�ม เช�น กร่ินด่ำเซลุ่ 

(Green Diesel) ห็ร่ิอการิป็ริะยก่ต์ใช้เทคโนโลุ่ย่ท่�เป็็นมิตริกบัสุิ�งแวดำลุ้่อม

เพ่�อเพิ�มป็ริะสุิทธิิ์ภาพในการิผ่ลุ่ิตพลุ่งังาน ตลุ่อดำจนขียายการิลุ่งทน่ใน

โริงงานผ่ลุ่ติแบตเตอร่ิ�ลุ่เิท่ยมไอออนแลุ่ะริะบบกกัเก็บพลุ่งังานแลุ่ะโริงงาน

ผ่ลุ่ติริถึไฟฟ้า ริวมถึง่ขียายเคร่ิอขี�ายโคริงสุร้ิางพ่ �นฐานขีองสุถึาน่ป็ริะจไ่ฟฟ้า 

เพ่�อริ�วมผ่ลุ่กัดำันให้็เกิดำผ่ลุ่สุำาเร็ิจขีองอ่ตสุาห็กริริมยานยนต์ไฟฟ้าท่�เป็็น 

New S-Curve ตลุ่อดำจนการินำาริะบบกกัเก็บพลุ่งังานไป็ใช้ในโริงไฟฟ้า

พลุ่ังงานห็ม่นเว่ยน ลุ่ดำความผ่ันผ่วนขีองกริะแสุไฟฟ้าน้อยลุ่งแลุ่ะ 

สุร้ิางเสุถ่ึยริภาพจ�ายกริะแสุไฟฟ้าได้ำมั�นคงยิ�งขี่ �น อ่กทั �งช�วยผ่ลุ่กัดำนัให้็

ป็ริะเทศไทยเข้ีาสุ่�การิเป็็นสุงัคมคาร์ิบอนตำ�า (Low Carbon Society) 

โดำยเฉพาะอย�างยิ�งการิลุ่ดำมลุ่พิษัแลุ่ะภาวะโลุ่กร้ิอนให้็บริริลุ่่เป้็าห็มาย

ตาม COP26

ความเสำ่�ยงจ้ากการเปล่�ยนแปลง
สำภัาพภัูมิอากาศ (Climate Change)

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
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บริิษััท พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� จำากดัำ (มห็าชน) แลุ่ะบริิษััทในเคร่ิอ ม่เจตจำานงแลุ่ะความม่�งมั�นในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจอย�างม่คณ่ิธิ์ริริม โดำยยด่ำมั�นใน

ความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคมแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยทก่กลุ่่�ม ตามห็ลุ่กับริริษััทภิบาลุ่ท่�ด่ำแลุ่ะจริริยาบริริณิ ตลุ่อดำจนนโยบายแลุ่ะแนวป็ฏิิบตัิต�อ 

ผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยกลุ่่�มต�างๆ ขีองบริิษััทฯ โดำยบริิษััทฯ ม่นโยบายการิกำาห็นดำความรัิบผิ่ดำชอบ แนวป็ฏิิบตัแิลุ่ะข้ีอกำาห็นดำในการิดำำาเนินการิท่�เห็มาะ

สุม เพ่�อป้็องกนัคอร์ิรัิป็ชั�นกบัทก่กิจกริริมทางธิ์ร่ิกิจขีองบริิษััทฯ แลุ่ะเพ่�อให้็การิตดัำสุนิใจแลุ่ะการิดำำาเนินการิทางธิ์ร่ิกิจท่�อาจม่ความเสุ่�ยงด้ำาน

การิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นได้ำรัิบการิพิจาริณิาแลุ่ะป็ฏิิบัติอย�างริอบคอบ บริิษััทฯ จ่งได้ำจัดำทำา “นโยบายการต�อต้านการท่จริตคอร์รัปชั�น”

เป็็นลุ่ายลุ่ักษัณ์ิอักษัริขี่ �น เพ่�อเป็็นแนวทางการิป็ฏิิบตัิท่�ชดัำเจนในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ แลุ่ะพฒันาสุ่�องค์กริแห็�งความยั�งย่น

เพ่�อเป็็นการิสุ�งเสุริิมให้็ผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยทั �งภายในแลุ่ะภายนอกองค์กริม่สุ�วนริ�วมในกริะบวนการิกำากับดำ่แลุ่กิจการิ บริิษััทฯ จ่งกำาห็นดำ
นโยบายการิรัิบเร่ิ�องร้ิองเร่ิยน/การิแจ้งเบาะแสุ ในกริณ่ิท่�ผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยกลุ่่�มต�างๆ ม่ข้ีอสุงสุยั ห็ร่ิอพบเห็็นการิกริะทำาท่�สุงสุยัว�าม่การิฝ่� าฝ่่น
ห็ร่ิอไม�ป็ฏิิบตัิตามกฎห็มาย กฎริะเบ่ยบ ข้ีอบงัคบั ห็ร่ิอจริริยาบริริณิทางธิ์ร่ิกิจ ห็ร่ิอเห็ตต้่องสุงสุยัท่�อาจก�อให้็เกิดำการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�น สุามาริถึ
แจ้งเบาะแสุห็ร่ิอเร่ิ�องร้ิองเร่ิยน พร้ิอมสุ�งริายลุ่ะเอ่ยดำห็ลุ่กัฐานต�างๆ ได้ำ ผ่�านช�องทางดำงัน่ �

ประธุานกรรมุ่การตรวัจสอบ 
ที�อยู�: บริิษััท พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� จำากดัำ (มห็าชน)
          เลุ่ขีท่� 89 อาคาริเอไอเอ แคป็ปิ็ตอลุ่ เซน็เตอร์ิ ชั �น 16 ถึนนรัิชดำาภิเษัก แขีวงดำนิแดำง เขีตดำนิแดำง กร่ิงเทพมห็านคริ 10400

chairman.audit.com@energyabsolute.co.th www.energyabsolute.co.th/complaints

การต่อต้านการทีุ่จ้ริตคอร์ร่ปชื่่�น

ห้็ามกริริมการิ ผ่่้บริิห็าริ พนกังาน กลุ่่�มผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยขีองบริิษััทฯ แลุ่ะกลุ่่�มบริิษััท ดำำาเนินการิห็ร่ิอยอมรัิบการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นในทก่ร่ิป็
แบบ ทั �งทางตริงห็ร่ิอทางอ้อมเพ่�อป็ริะโยชน์ต�อตนเอง คริอบครัิว เพ่�อน แลุ่ะคนร้่ิจกั โดำยคริอบคลุ่ม่ถึง่ทก่ธิ์ร่ิกิจในทก่ป็ริะเทศแลุ่ะทก่
ห็น�วยงานท่�เก่�ยวข้ีอง แลุ่ะให้็ม่การิสุอบทานการิป็ฏิิบตัติามนโยบายต�อต้านการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นน่ �อย�างสุมำ�าเสุมอ ตลุ่อดำจนทบทวน
แนวทางการิป็ฏิิบตั ิแลุ่ะข้ีอกำาห็นดำในการิดำำาเนินการิเพ่�อให้็สุอดำคลุ้่องกบัการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งขีองธิ์ร่ิกิจ ริะเบ่ยบ ข้ีอบงัคบั แลุ่ะข้ีอกำาห็นดำ
ขีองกฎห็มาย
กำาห็นดำให้็ม่มาตริการิป้็องกนัแลุ่ะต�อต้านการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นเป็็นสุ�วนห็น่�งขีองการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจขีองบริิษััทฯ แลุ่ะเป็็นห็น้าท่�ความรัิบผิ่ดำ
ชอบขีองทก่ฝ่� ายทั �งกริริมการิ ผ่่้บริิห็าริ พนกังาน ขีองบริิษััทฯ แลุ่ะกลุ่่�มบริิษััท ตลุ่อดำจนกลุ่่�มผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยท่�จะม่สุ�วนริ�วมในการิแสุดำง
ความคิดำเห็็นเก่�ยวกับแนวทางป็ฏิิบตัิต�างๆ เพ่�อให้็การิดำำาเนินการิด้ำานการิป้็องกันแลุ่ะต�อต้านท่จริิตคอร์ิรัิป็ชั�นบริริลุ่่ตามนโยบาย
ท่�กำาห็นดำไว้
บริิษััทฯ จะต้องป็รัิบป็ร่ิงแลุ่ะพฒันามาตริการิป้็องกนัแลุ่ะต�อต้านการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นอย�างต�อเน่�องให้็สุอดำคลุ้่องกบั กฎ ริะเบ่ยบ ข้ีอ
บงัคบั แลุ่ะกฎห็มายท่�เก่�ยวข้ีอง ริวมถึง่ห็ลุ่กัจริริยาบริริณิในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ (Code of Conduct) แลุ่ะห็ลุ่กัการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ 
โดำยจะต้องจัดำให้็ม่การิป็ริะเมินความเสุ่�ยงด้ำานการิท่จริิตคอร์ิรัิป็ชั�นท่�อาจจะเกิดำขี่ �นในการิดำำาเนินธิ์่ริกิจขีองบริิษััทฯ แลุ่ะการิ
จัดำทำาแนวทางป็ฏิิบตัิท่�อย่�ภายใต้การิควบคม่ภายในท่�ด่ำเพ่�อป้็องกนัการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นในทก่ร่ิป็แบบไม�ให้็เกิดำขี่ �นในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ
บริิษััทฯ จะต้องไม�ให้็ห็ร่ิอรัิบสุนิบนห็ร่ิอสุนบัสุนน่การิให้็ห็ร่ิอรัิบสุนิบนในทก่ร่ิป็แบบ ริวมถึง่การิกำากบัดำแ่ลุ่แลุ่ะการิควบคม่การิบริิจาค
ต�างๆ ทั �งการิบริิจาคเพ่�อการิกศ่ลุ่ การิบริิจาคให้็พริริคการิเม่อง การิให้็ห็ร่ิอรัิบขีองขีวญัห็ร่ิอขีองกำานลัุ่ การิให้็ห็ร่ิอรัิบเงินสุนบัสุนน่ ตลุ่อดำ
จนผ่ลุ่ตอบแทนห็ร่ิอป็ริะโยชน์อ่�นใดำ ทั �งน่ �เพ่�อให้็การิทำาริายการิเห็ลุ่�าน่ �ม่ความโป็ริ�งใสุ แลุ่ะไม�ได้ำเป็็นไป็เพ่�อโน้มน้าวห็ร่ิอจง่ใจให้็บค่คลุ่ท่�
เก่�ยวข้ีองทั �งกริริมการิ ผ่่้บริิห็าริ พนกังาน ขีองบริิษััทฯแลุ่ะบริิษััทในเคร่ิอ ตลุ่อดำจนกลุ่่�มผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยทั �งภาครัิฐแลุ่ะเอกชนดำำาเนินการิท่�
ไม�เห็มาะสุม
บริิษััทฯ จะต้องจดัำให้็ม่ริะบบการิควบคม่ภายในท่�ด่ำเห็มาะสุม แลุ่ะเพ่ยงพอ เพ่�อป้็องกนัการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นในทก่ร่ิป็แบบ 
บริิษััทฯ จะต้องสุ่�อให้็เห็น็ถึง่ความม่�งมั�นขีองบริิษััทฯ ในการิป้็องกนัแลุ่ะต�อต้านการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นในทก่ร่ิป็แบบ ตลุ่อดำจนการิสุ�งเสุริิม 
การิให้็ความร้่ิด้ำานการิป้็องกนัแลุ่ะต�อต้านการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นแก�กริริมการิ ผ่่้บริิห็าริ แลุ่ะพนกังาน เพ่�อป็ลุ่ก่ฝั่งจิตสุำาน่กท่�ด่ำ แลุ่ะเพ่�อ
ให้็บค่ลุ่ากริทก่ฝ่� ายขีองบริิษััทฯ ได้ำตริะห็นกัในห็น้าท่�แลุ่ะความรัิบผิ่ดำชอบขีองตนในการิป็ฏิิบตัิห็น้าท่�ท่�ต้องริ�วมกนัต�อต้านการิทจ่ริิต
คอร์ิรัิป็ชั�นในทก่ร่ิป็แบบ 
บริิษััทฯ จะต้องจดัำให้็ม่กลุ่ไกการิริายงานทางการิเงินท่�โป็ริ�งใสุ ถึก่ต้องแม�นยำา แลุ่ะเช่�อถ่ึอได้ำ
บริิษััทฯ จะต้องสุ�งเสุริิมให้็ม่ช�องทางการิสุ่�อสุาริท่�ด่ำแลุ่ะม่ความห็ลุ่ากห็ลุ่ายเพ่�อรัิบแจ้งเบาะแสุการิท่จริิตคอร์ิรัิป็ชั�นจากกริริมการิ 
ผ่่้บริิห็าริ พนักงาน แลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนเก่�ยวข้ีองท่กฝ่� าย โดำยม่ห็ลุ่กัป็ริะกันให้็ผ่่้ แจ้งเบาะแสุได้ำรัิบการิค่้มคริอง โดำยไม�ให้็ถึ่กลุ่งโทษัท่�ไม�
เป็็นธิ์ริริมห็ร่ิอถึ่กกลุ่ั�นแกลุ้่ง แลุ่ะริวมถึ่งการิแต�งตั �งบ่คคลุ่ห็ร่ิอคณิะบ่คคลุ่เพ่�อทำาการิตริวจสุอบแลุ่ะติดำตามท่กเบาะแสุการิท่จริิต
คอร์ิรัิป็ชั�นท่�ได้ำรัิบการิแจ้งอย�างใกลุ้่ชิดำ

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

นโยบายการต่อต้านการทีุ่จ้ริตคอร์ร่ปชื่่�น

นโยบายการร่บเร่�องร้องเร่ยน/การแจ้้งเบาะแสำ

จ้ดหมายถี่ึงผู้ร่บเร่�องร้องเร่ยน

ผ่านจ้ดหมายอิเล็กที่รอนิกสำ์ (E-mail) ผ่านเว็บไซต์บริษั่ที่: 

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
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ผลการดำาเนินงาน/ต่วชื่่�ว่ดความสำำาเร็จ้

ผลักิารประเมุนิกิารกิำากิบัด็แ้ลักิจิกิาร	
กิารตรวีจสอบข�อร�องเรียน

ผลักิารประเมุนิคณุภาพกิารจัด็ประชุมุุผ้�ถือืหุ�น

ผลักิารด็ำาเนินงานตามุนโยบายกิารต่อต�านกิารทิจุรติคอร์รปัชุั�น

จากผ่ลุ่การิสุำาริวจการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิบริิษััทจดำทะเบ่ยนไทยป็ริะจำาป่็ 2564 (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies 2021) ดำำาเนินโยสุมาคมสุ�งเสุริิมสุถึาบนักริริมการิบริิษััทไทย (IOD) 

ริ�วมกบั ตลุ่าดำห็ลุ่กัทรัิพย์แห็�งป็ริะเทศไทย ในป่็ 2564 บริิษััทฯ ได้ำรัิบคะแนนผ่ลุ่การิป็ริะเมินจดัำอย่�ใน 

ริะดำบั “ด่ำเลุ่ศิ” (5 ดำาว) แลุ่ะได้ำรัิบคะแนนเฉลุ่่�ยสุง่กว�าคะแนนเฉลุ่่�ยขีองบริิษััทจดำทะเบ่ยนโดำยริวม 

แลุ่ะ SET 100 Index 

บริิษััทฯ ได้ำม่การิจดัำป็ริะชม่สุามญัผ่่้ ถ่ึอห็่้นขีองบริิษััทฯ เพ่�อนำาเสุนอผ่ลุ่การิดำำาเนินงานเป็็นป็ริะจำาทก่ป่็ โดำยในป่็ 2564 ได้ำรัิบคะแนนป็ริะเมิน 
ร้ิอยลุ่ะ 100 จากโคริงการิป็ริะเมินคณ่ิภาพการิป็ริะชม่ผ่่้ ถ่ึอห็่้น ป็ริะจำาป่็ 2564 โดำยสุมาคมสุ�งเสุริิมผ่่้ลุ่งทน่ไทย (Thai Investors Association) 
ริะยะเวลุ่า 5 ป่็ ติดำต�อกนั 

ในป่็ 2564 บริิษััทฯ ได้ำรัิบการิรัิบริองเป็็นสุมาชิกแนวริ�วมต�อต้านทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นขีองภาคเอกชนไทย 

อายก่าริรัิบริองตั �งแต�วนัท่� 30 มิถึน่ายน 2563 – 30 มิถึน่ายน 2566 แลุ่ะจดัำให้็ม่ “ค่�ม่อมาตริการิต�อต้าน

การิท่จริิตคอร์ิรัิป็ชั�น” เพ่�อเป็็นแนวทางป็ฏิิบตัิท่�ชัดำเจนในการิดำำาเนินงานขีองบริิษััทฯ ม่การิสุ่�อสุาริ

นโยบายการิต�อต้านการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นทั �งภายในแลุ่ะภายนอกบริิษััท ม่การิจดัำอบริมภายใน (In-house 

Training) เก่�ยวกบัค่�ม่อมาตริการิต�อต้านการิทจ่ริิตคอร์ิรัิป็ชั�นให้็กบักริริมการิ ผ่่้บริิห็าริแลุ่ะพนกังาน 

ทก่ริะดำบั พร้ิอมทั �งป็ริะเมินความร้่ิความเข้ีาใจ แลุ่ะสุ่�อสุาริไป็ยงัค่�ค้าทางธิ์ร่ิกิจแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ย ริวมทั �ง

สุาธิ์าริณิชน พร้ิอมทั �งป็ริะกาศนโยบาย “งดำรัิบขีองขีวญั (No Gift Policy)”

2560 2561 2562 2563 2564

2562

5
ด็าวี

2563

5
ด็าวี

2564

5
ด็าวี

จำานวันข้้อร้องเรียนดู้านบรรษัทภูิบาลที�มุ่ีนัยสำาคัญ

จำานวันการละเมุ่ิดูที�ข้ัดูต�อหลักจรรยาบรรณทางธุ่รกิจที�มุ่ีนัยสำาคัญ
    • จริิยธิ์ริริมทางธิ์ร่ิกิจ
     • การิคอร์ิรัิป็ชั�น
     • การิใช้ข้ีอมลุ่่ภายใน
     • ความเป็็นสุ�วนตวัขีองลุ่ก่ค้า
     • การิให้็แลุ่ะรัิบสุนิบน
     • การิลุ่ะเมิดำสุทิธิิ์มนษ่ัยชน

จ้ำานวนข้อร้องเร่ยนบรรษั่ที่ภัิบาลที่่�ม่น่ยสำำาค่ญ 2564

0

0
0
0
0
0
0
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การบริหารความต่อเน่�องที่างธุรกิจ้
บริิษััทฯ ได้ำเลุ่ง็เห็น็แลุ่ะตริะห็นกัถึง่ความสุำาคญัขีองการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจอย�างยั�งย่นแลุ่ะต�อเน่�อง โดำยคำานง่ถึง่ผ่่้ม่สุ�วนได้ำเสุย่ทก่ฝ่� ายอย�างเท�าเท่ยมกนั 

ทั �งน่ � บริิษััทฯ ได้ำให้็ความสุำาคญัในการิจดัำโคริงสุร้ิางองค์กริแลุ่ะการิบริิห็าริจดัำการิท่�ม่ความเห็มาะสุมเพ่�อสุร้ิางข่ีดำความความสุามาริถึในการิ

แขี�งขีนั การิสุร้ิางความย่ดำห็ย่�นในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจเพ่�อริองรัิบการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งต�างๆ จากทั �งปั็จจยัภายนอก แลุ่ะปั็จจยัภายในท่�เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง

อย�างริวดำเร็ิว ริวมทั �งความไม�แน�นอนต�างๆ ท่�ไม�สุามาริถึคาดำการิณ์ิอนาคตได้ำอย�างแม�นยำา เพ่�อให้็สุามาริถึช่ �บ�งภยัคก่คามต�างๆ ท่�จะกริะทบ

ต�อการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ ผ่ลุ่ป็ริะโยชน์ขีองผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยทก่ฝ่� าย ภาพลุ่กัษัณ์ิ ช่�อเสุ่ยง เป็็นต้น ขีองบริิษััทฯ

การิบริิห็าริจดัำการิขีองบริิษััทฯ ภายใต้ริะบบมาตริฐานคณ่ิภาพ ISO 9001 ซ่�งเป็็นริะบบมาตริฐานบริิห็าริงานคณ่ิภาพริะดำบัสุากลุ่ท่�เก่�ยวข้ีอง

กบัการิจดัำการิคณ่ิภาพ ซ่�งช�วยให้็บริิษััทฯ สุามาริถึยกริะดำบัป็ริะสุทิธิิ์ภาพในการิทำางานแลุ่ะช�วยกริะต่้นให้็บริิษััทฯ ม่การิพฒันาอย�างต�อเน่�อง 

ริวมทั �งมาตริฐานอ่�นๆ เช�น มาตริฐานการิจดัำการิด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อม (ISO 14001) แลุ่ะ มาตริฐานการิจดัำการิอาช่วอนามยัแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยั 

(ISO 45001) เป็็นต้น ช�วยให้็บริิษััทฯ สุามาริถึวางมาตริฐานในการิบริิห็าริจดัำการิทั �งด้ำานการิทำางาน การิจดัำการิด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อม แลุ่ะการิ

จดัำการิด้ำานอาช่วอนามยัแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยัได้ำตามมาตริฐานสุากลุ่ แลุ่ะมาตริฐานการิจดัำการิเห็ลุ่�าน่ �ได้ำริวมการิบริิห็าริจดัำการิความเสุ่�ยง 

ซ่�งคริอบคลุ่ม่ด้ำานต�างๆ ดำงัต�อไป็น่ �

ผ่ลุ่จากการิบริิห็าริจดัำการิความเสุ่�ยงดำงักลุ่�าวข้ีางต้น ปั็จจยัเสุ่�ยงท่�อย่�ในริะดำบัท่� “สุง่มาก” แลุ่ะ “สุง่” จะถึก่นำาเสุนอต�อท่�ป็ริะชม่คณิะกริริมการิ

บริิห็าริความเสุ่�ยง แลุ่ะท่�ป็ริะชม่คณิะกริริมการิบริิษััทฯ (ถ้ึาจำาเป็็น) เพ่�อพิจาริณิาสุอบทาน แลุ่ะให้็คำาแนะนำา (ถ้ึาม่) สุำาห็รัิบความเสุ่�ยงใน

สุภาวะวิกฤตฉก่เฉิน (Crisis Management) ท่�อาจจะทำาให้็การิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจขีองบริิษััทฯ ต้องห็ยด่ำชะงกั (Disruption) แลุ่ะจำาเป็็นต้องได้ำรัิบ

การิจดัำการิอย�างเริ�งดำ�วนนั �น ฝ่� ายจดัำการิจะดำำาเนินการิจดัำตั �งคณิะทำางาน (Crisis Management Team) ท่�ผ่่้บริิห็าริริะดำบัสุง่เข้ีามาม่สุ�วนริ�วม

เพ่�อให้็แน�ใจได้ำว�าได้ำม่การิจดัำการิ การิวางแผ่นการิจดัำการิสุภาวะวิกฤตฉก่เฉิน (Crisis Management Plan) ริวมทั �งการิตดิำตามการิดำำาเนินการิ

ตามแผ่นฯ อย�างเห็มาะสุม แลุ่ะได้ำรัิบการิสุนับสุน่นอย�างเพ่ยงพอ จนกว�าความเสุ่�ยงในสุภาวะวิกฤตฉ่กเฉินนั �นๆ อย่�ในริะดำับท่�ไม�สุ�ง 

ผ่ลุ่กริะทบต�อการิดำำาเนินธิ์่ริกิจขีองบริิษััทอย�างเป็็นนยัสุำาคญั

บริิษััทฯ มั�นใจว�ามาตริการิในการิจดัำการิความเสุ่�ยงต�างๆ ขีองบริิษััทฯท่�ดำำาเนินการิอย่�ในปั็จจบ่นั เช�น การิใช้ริะบบเทคโนโลุ่ย่สุาริสุนเทศท่�ม่

ป็ริะสุิทธิิ์ภาพสุำาห็รัิบการิติดำตามกริะบวนการิผ่ลุ่ิตแลุ่ะกริะบวนการิทำางานต�างๆ เช�น การิบริิห็าริจดัำการิสุินค้าคงเห็ลุ่่อ การิบริิห็าริจดัำการิ

ทรัิพยากริบค่คลุ่เพ่�อริองรัิบการิขียายตวัทางธิ์่ริกิจในอนาคต การิวางริะบบการิจดัำซ่ �อจดัำจ้างแลุ่ะริะบบญัช่การิเงินท่�เห็มาะสุม ริะบบการิ

ติดำตามกฎ ริะเบ่ยบ กฎห็มาย แลุ่ะข้ีอบงัคบัต�างๆ ท่�เก่�ยวข้ีอง ตลุ่อดำจนริะบบการิป้็องกนัภยัต�างๆ เช�น อคัค่ภยั นำ �าท�วม ริวมทั �งริะบบการิ

ป็ริะกนัภยัท่�คริอบคลุ่ม่ความเสุ่ยห็ายท่�อาจจะเกิดำขี่ �น เป็็นต้น จะช�วยป้็องกนัแลุ่ะ/ห็ร่ิอลุ่ดำความเสุ่�ยงให้็อย่�ในริะดำบัท่�ยอมรัิบได้ำ ห็ร่ิอผ่ลุ่กัภาริะ

ความเสุ่�ยงไป็ยงับค่คลุ่ท่�สุาม

1) บริิบทบริิษััท ซ่�งคริอบคลุ่ม่ภาพการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจขีองบริิษััทฯ

2) ด้ำานความต้องการิแลุ่ะความคาดำห็วงัขีองผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยต�างๆ ขีองบริิษััทฯ

3) ป็ริะเดำน็ปั็ญห็าสุิ�งแวดำลุ้่อม

4) ป็ริะเดำน็ความเป็็นอนัตริาย

5) ป็ริะเดำน็ข้ีอกำาห็นดำกฎห็มาย ข้ีอกำาห็นดำอ่�นๆ แลุ่ะภาริะผ่ก่พนัต�างๆ

6) ด้ำานกริะบวนการิทำางานภายในขีองบริิษััทฯ

มิติเศรษฐกิจ
E C O N O M I C

มิต์ิเศรษฐกิจ
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การบริหารจัดีการ
ลูกค้าสำ่มพ่นธ์
บริิษััทฯ ม่ความตั �งใจท่�จะพฒันาค่�ธิ์ร่ิกิจท่�ริ�วมงานกบับริิษััทฯ แลุ่ะบริิษััทในกลุ่่�ม 
ใ ห้็ ม่ ก า ริ บ ริิ ห็ า ริ จั ดำ ก า ริ ต า ม แ น ว ท า ง ก า ริ พั ฒ น า อ ย� า ง ยั� ง ย่ น 
โดำยพร้ิอมให้็ คำาแนะนำาแลุ่ะความช�วยเห็ลุ่่อ ในด้ำานต�างๆ อาทิ การิให้็ความร้่ิ 
การิป็ริะเมินป็ริะสุทิธิิ์ภาพ การิเสุนอแนะแนวทางป็รัิบป็ร่ิง ริวมถึง่ได้ำจดัำทำา 
“จรรยาบรรณในการให้บริการลูกค้า EA” (EA Customer Service Code 
of Conduct) เพ่�อเป็็นแนวทางให้็ค่�ค้าธิ์ร่ิกิจริ�วมกนัป็ฏิิบตัตินเป็็นพลุ่เม่องด่ำ
ควบค่�ไป็กบัการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�คำาน่งถึ่งสุงัคมแลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อมอย�างเป็็น
ร่ิป็ธิ์ริริม ตลุ่อดำจนใช้เป็็นมาตริฐานในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจริ�วมกนั นอกจากน่ � 
ในการิจดัำทำาจริริยาบริริณิค่�ค้าธิ์ร่ิกิจ บริิษััทฯ ยด่ำห็ลุ่กัแลุ่ะแนวทางป็ฏิิบตัจิาก
ข้ีอบงัคบั กฎห็มายท่�เก่�ยวข้ีอง อ่กทั �งได้ำอ้างอิงถึง่กฎบตัริแลุ่ะมาตริฐานต�างๆ 
ซ่�งเป็็นท่�ยอมรัิบในริะดำบัสุากลุ่ อาทิ ป็ฏิิญญาสุากลุ่ว�าด้ำวยสุทิธิิ์มนษ่ัยชน 
(Universal Declaration of Human Right : UDHR) องค์กริแริงงานริะห็ว�าง
ป็ริะเทศ (International Labor Organization : ILO) ข้ีอตกลุ่งโลุ่กแห็�ง
สุห็ป็ริะชาชาต ิ (UN Global Compact) แลุ่ะมาตริฐานความรัิบผิ่ดำชอบทาง
สุงัคม (Social Accountability International : SAI) เป็็นต้น

•  บริิษััทฯ ได้ำจดัำทำา “จริริยาบริริณิค่�ค้าธิ์ร่ิกิจ”
    (EA Supplier’s Code of Conduct)
•  บริิษััทฯ ได้ำจดัำทำา “จริริยาบริริณิในการิให้็บริิการิลุ่ก่ค้า”
    (EA Customer Service Code of Conduct)
•  บริิษััทฯ ได้ำจดัำทำา “จริริยาบริริณิในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ”
    (EA Business Ethics)

บริิษััทฯ ม่การิจดัำทำาค่�ม่อแลุ่ะแนวทางป็ฏิิบตั ิ ซ่�งเป็็นแนวทางการิบริิห็าริ
จดัำการิลุ่ก่ค้าสุมัพนัธ์ิ์ ให้็เป็็นไป็ตามกริอบขีองการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ ทั �งน่ � 
ยงัสุ�งเสุริิมแลุ่ะสุนบัสุนน่ให้็ค่�ธิ์ร่ิกิจดำำาเนินธิ์ร่ิกิจอย�างม่จริิยธิ์ริริม เคาริพสุทิธิิ์
เสุร่ิภาพ ดำ่แลุ่ด้ำานแริงงานแลุ่ะสุิทธิิ์มน่ษัยชน ดำ่แลุ่ด้ำานอาช่วอนามัย 
ความป็ลุ่อดำภัยแลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม ตลุ่อดำจนการิต�อต้านการิท่จริิตแลุ่ะ
คอร์ิรัิป็ชั�นทก่ร่ิป็แบบ 

บริิษััทฯ ได้ำดำำาเนินการิจดัำทำาริะบบ ISO 9001:2015 เพ่�อพฒันาแลุ่ะป็รัิบป็ร่ิง
ค่ณิภาพผ่ลุ่ิตภัณิฑ์์แลุ่ะบริิการิ ตลุ่อดำจนการิสุ�งมอบ โดำยตริะห็นักถึ่ง 
ความพ่งพอใจขีองลุ่ก่ค้า/ค่�ค้าอย�างสุง่สุด่ำ จ่งได้ำเก็บริวบริวมแบบสุอบถึาม
ความพ่งพอใจขีองลุ่่กค้า/ค่�ค้า เพ่�อให้็ค่ณิภาพขีองผ่ลุ่ิตภัณิฑ์์แลุ่ะบริิการิ 
ม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพสุง่สุด่ำ  

แนวที่างการบริหารจ้่ดการ

กระบวนการดำาเนินงาน
•

•
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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%

95.63% 96.88%
100%100%

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% 99.5% 100%

ดานบริการดานบริการ

ดานผลิตภัณฑดานผลิตภัณฑ

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ธุุรกิิจไบโอดีีเซล

ธุุรกิิจโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

จากผ่ลุ่การิดำำาเนินงานด้ำานลุ่ก่ค้าสุมัพนัธ์ิ์อย�างเป็็นริะบบ ริวมถึง่การิพฒันาแลุ่ะป็รัิบป็ร่ิงคณ่ิภาพผ่ลุ่ติภณัิฑ์์แลุ่ะบริิการิอย�างสุม�ำาเสุมอ สุ�งผ่ลุ่
ให้็ความพง่พอใจขีองลุ่ก่ค้า/ค่�ค้าในป่็ 2564 บริริลุ่เ่ป้็าห็มายท่�กำาห็นดำไว้ ในสุ�วนขีองข้ีอร้ิองเร่ิยนจากลุ่ก่ค้า/ค่�ค้า พบว�าในป่็ 2564 ไม�ม่ข้ีอร้ิอง
เร่ิยนจากลุ่ก่ค้า/ค่�ค้า เน่�องด้ำวยบริิษััทฯ ได้ำดำำาเนินการิจดัำทำาริะบบ ISO 9001:2015 โดำยม่ริายลุ่ะเอ่ยดำดำงัต�อไป็น่ �

ผลการดำาเนินงานและต่วชื่่�ว่ด

เป้าหมาย ปี 2565 
ต้องมุ่ีระดูับควัามุ่พึงพอใจ
ในแต�ละตัวัชี�วััดูไมุ่�ตำ�ากวั�า  
ร้อยละ 97

เป้าหมาย ปี 2565  
ต้องมุ่ีระดูับควัามุ่พึงพอใจ 
ไมุ่�ตำ�ากวั�า ร้อยละ 90

ผลประเมินระด่บความพึงพอใจ้ของลูกค้า
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การบริหารจ้่ดการห่วงโซ่อุปที่านอย่างย่�งย่น

กระบวนการดำาเนินงาน

บริิษััทฯ ม่�งมั�นท่�จะพฒันาแลุ่ะป็รัิบป็ร่ิงกริะบวนการิบริิห็าริจัดำการิห็�วงโซ�อ่ป็ทานอย�างต�อเน่�องเพ่�อกำากับดำ่แลุ่ความเสุ่�ยง ความโป็ริ�งใสุ 
ความเสุมอภาคแลุ่ะความซ่�อสุตัย์ ตลุ่อดำจนการิเสุริิมสุร้ิางแลุ่ะพฒันาศกัยภาพให้็กบัค่�ค้าเพ่�อนำาไป็สุ่�การิดำำาเนินธิ์่ริกิจอย�างยั�งย่นควบค่�
ไป็กับการิรัิบผิ่ดำชอบต�อลุ่ก่ค้า ชม่ชน สุงัคม สุิ�งแวดำลุ้่ม สุข่ีภาพแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยั 
 
ในปั็จจบ่นั บริิษััทฯ ม่ธิ์่ริกิจห็ลุ่ากห็ลุ่ายป็ริะเภท ม่การิป็รัิบป็ร่ิงกริะบวนการิบริิห็าริจดัำการิค่�ค้าอย�างเป็็นริะบบเพ่�อสุามาริถึนำาไป็ใช้ได้ำกบั 
ทก่ธิ์่ริกิจ เพริาะค่�ค้าเป็็นทั �งต้นนำ �าในห็�วงโซ�อป่็ทานแลุ่ะเป็็นผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ยขีองการิดำำาเนินธิ์่ริกิจ นอกจากน่ � บริิษััทฯ ยงัสุ�งเสุริิมแลุ่ะให้็
ความร้่ิด้ำานการิจดัำซ่ �อจดัำห็าสุินค้าแลุ่ะบริิการิแก�พนกังานจดัำซ่ �ออย�างสุมำ�าเสุมอ เพ่�อให้็เกิดำความร้่ิความเข้ีาใจแลุ่ะสุามาริถึป็ฏิิบตัิงานได้ำ
อย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ

ระเบียบปฏิิบัติการจัดูซ่�อจัดูจ้าง (Purchasing Procedure) บริิษััทฯ กำาห็นดำแนวทางดำำาเนินการิจดัำซ่ �อจดัำจ้างให้็เป็็นไป็อย�างถึก่ต้อง 
ริวดำเร็ิว แลุ่ะผ่่้ ใช้งานต้องได้ำรัิบสุินค้าแลุ่ะบริิการิท่�ม่คณ่ิภาพแลุ่ะทนัเวลุ่าตามความต้องการิ ริวมถึ่งเพ่�อเป็็นแนวทางในการิจดัำการิค่�ค้า
ให้็สุอดำคลุ้่องตามข้ีอกำาห็นดำขีอง RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) สุำาห็รัิบธิ์ร่ิกิจไบโอด่ำเซลุ่โดำยเฉพาะ ริวมทั �งข้ีอกำาห็นดำ
ขีอง ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 แลุ่ะ ISO45001 สุำาห็รัิบธิ์ร่ิกิจพลุ่งังานทดำแทนแลุ่ะยานยนต์ไฟฟ้า เป็็นต้น ทั �งน่ �การิคดัำเลุ่่อก
แลุ่ะการิป็ริะเมินค่�ค้าได้ำพิจาริณิาให้็คริอบคลุ่ม่ด้ำานความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคม การิใช้ผ่ลุ่ติภณัิฑ์์ท่�เป็็นมิตริต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม การิใช้แริงงานท่�
ถึก่ต้องตามกฎห็มาย ไม�เลุ่่อกป็ฏิิบตั ิ แลุ่ะเคาริพสุทิธิิ์มนษ่ัยชน โดำยอ้างอิงค่�ม่อจริริยาบริริณิค่�ค้าธิ์ร่ิกิจ (EA Supplier’s Code of 
Conduct) แลุ่ะการิต�อต้านคอร์ิรัิป็ชั�น (Anti-Corruption) เพ่�อสุนบัสุนน่แลุ่ะผ่ลุ่กัดำนัให้็ค่�ค้าสุามาริถึป็ฏิิบตัไิด้ำสุอดำคลุ้่องกบัพนัธิ์กิจขีอง 
บริิษััทฯ 
การบริหารคู�ค้า (Supplier Management) บริิษััทฯ ได้ำจำาแนกค่�ค้าตามป็ริะเภทสุนิค้าแลุ่ะบริิการิ ดำงัน่ �
1)  ค่�ค้ากลุ่่�มวตัถึด่ำิบทางตริง
2)  ค่�ค้ากลุ่่�มทรัิพย์สุนิ เคร่ิ�องจกัริแลุ่ะอป่็กริณ์ิท่�ใช้ในกริะบวนการิผ่ลุ่ติ
3)  ค่�ค้ากลุ่่�มสุนิค้าแลุ่ะบริิการิอ่�นๆ 
แลุ่ะยงัได้ำจำาแนกตามป็ริะเภทความเสุ่�ยงต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม สุงัคมแลุ่ะการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิ (Environmental, Social and Governance: 
ESG) ออกเป็็น 4 ป็ริะเภท ดำงัน่ �
1)  Critical Supplier ค่อ กลุ่่�มค่�ค้าท่�ม่ความเสุ่�ยงสุง่ท่�จะสุร้ิางผ่ลุ่กริะทบในริะดำบัร่ินแริงต�อค่�ค้าเอง ต�อชม่ชน แลุ่ะต�อบริิษััทฯ
     ทั �งทางด้ำานธิ์ร่ิกิจแลุ่ะภาพลุ่กัษัณ์ิองค์กริ
2)  Key Supplier ค่อ กลุ่่�มค่�ค้าท่�ม่ความเสุ่�ยงสุง่ท่�จะสุร้ิางผ่ลุ่กริะทบต�อบริิษััทฯ ทั �งทางด้ำานธิ์ร่ิกิจแลุ่ะภาพลุ่กัษัณ์ิองค์กริ
3)  Managed Supplier ค่อ กลุ่่�มค่�ค้าท่�ม่ความเสุ่�ยงป็านกลุ่างท่�จะสุร้ิางผ่ลุ่กริะทบต�อชม่ชนห็ร่ิอบริิเวณิใกลุ้่เค่ยง แลุ่ะต�อบริิษััทฯ
4)  Routine Supplier ค่อ กลุ่่�มค่�ค้าท่�ม่ความเสุ่�ยงตำ�าท่�จะสุร้ิางผ่ลุ่กริะทบต�อบริิษััทฯ

1.

2.

จำาแนกจำานวันคู�ค้า
ตามุ่แหล�งที�อยู�และประเภูทควัามุ่เสี�ยง

ในป็ริะเทศ ในป็ริะเทศ

Cristical

ต�างป็ริะเทศ ต�างป็ริะเทศ

Key Raw Materials

Mobility Others

Manage Others

Biodiesel

Routine Fixed Asset

Renewable

 118

842

 1,502

565

59

33%

11%

13%

3%

41% 89%

33%

30% 46%

154

จำาแนกการใช้จ�ายกับคู�ค้า 
ตามุ่ประเภูทสินค้า บริการ และแหล�งที�อยู�
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ผลการดำาเนินงาน 

ต่วชื่่�ว่ดและเป้าหมายการประเมินติดตาม Supplier

จดัำทำาแผ่นการิจดัำซ่ �อ แผ่นการิผ่ลุ่ติ การิจดัำสุ�ง แลุ่ะการิจำาห็น�าย ให้็สุอดำคลุ้่องกนั โดำยม่การิป็ริะสุานงานกนัทั �งริะห็ว�างกลุ่่�มพลุ่งังาน
บริิสุท่ธิิ์�แลุ่ะห็น�วยงานภายนอก เพ่�อให้็การิดำำาเนินเป็็นไป็โดำยริาบร่ิ�น ริวมทั �งได้ำนำาริะบบการิป็ริะมลุ่่ออนไลุ่น์ (e-Bidding) มาใช้กบั
การิสุริริห็าวตัถึด่ำบิทางตริงบางป็ริะเภทเพ่�อให้็เกิดำการิแขี�งขีนัท่�เป็็นธิ์ริริมแลุ่ะโป็ริ�งใสุ
ม่แผ่นสุำาริอง (Business Contingency Plan) ในกริณ่ิท่�เกิดำเห็ตก่าริณ์ิท่�ไม�เป็็นไป็ตามแผ่นท่�กำาห็นดำไว้ ซ่�งผ่่้บริิห็าริในสุายงานท่�เก่�ยวข้ีอง
เป็็นผ่่้ พิจาริณิาความจำาเป็็นแลุ่ะความเห็มาะสุมในการิใช้แผ่นสุำาริองดำงักลุ่�าว
บริิห็าริความสุมัพนัธ์ิ์แลุ่ะความคาดำห็วงักบัค่�ค้า (Supplier On-site Visit, Supplier Meeting) เพ่�อให้็เกิดำความพง่พอใจโดำยสุมำ�าเสุมอ
ม่การิป็ริะเมินแลุ่ะติดำตามผ่ลุ่การิดำำาเนินงานขีองค่�ค้าท่�ม่นัยสุำาคัญ (Supplier ESG Assessment) เพ่�อให้็สุอดำคลุ้่องกับ
นโยบายด้ำานความยั�งย่นขีองบริิษััทฯ พร้ิอมทั �งแลุ่กเป็ลุ่่�ยนความริ�วมม่อในการิพฒันาริ�วมกนั
ไม�พ่�งพิงค่�ค้าเพ่ยงริายเด่ำยวโดำยการิสุริริห็าแลุ่ะป็ริะเมินค่�ค้าริายให็ม� (New Supplier Evaluation) โดำยม่การิพิจาริณิาคดัำเลุ่่อกตาม 
ห็ลุ่กัเกณิฑ์์ด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อม สุงัคมแลุ่ะการิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิด้ำวย 
สุริริห็าสุนิค้าแลุ่ะบริิการิให็ม�ๆ  ท่�ม่ในตลุ่าดำทั �งภายในป็ริะเทศแลุ่ะต�างป็ริะเทศ (Productivity Action Plan) เพ่�อให้็เกิดำการิจดัำซ่ �อจดัำจ้างท่�
สุร้ิางความพ่งพอใจต�อผ่่้ ใช้งานแลุ่ะลุ่ดำค�าใช้จ�ายในการิสุั�งซ่ �อขีองบริิษััทฯ
ค่�ค้าริายสุำาคญัขีองบริิษััทฯ ได้ำลุ่งนามรัิบทริาบจริริยาบริริณิค่�ค้าธิ์ร่ิกิจ (EA Supplier’s Code of Conduct) แลุ่ะการิต�อต้านคอร์ิรัิป็ชั�น 
(Anti-Corruption)  
พนกังานจดัำซ่ �อป็ฏิิบตังิานให้็เป็็นไป็ตามจริริยาบริริณิในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจ (Ethic of directors, executives and employees)

1.)

2.)

3.)
4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

ร้อยละข้องคู�ค้าประเภูท Tier 1 ที�ถูกประเมุ่ินควัามุ่เสี�ยง

ดู้าน ESG

ร้อยละข้องคู�ค้าประเภูท Critical และที�มุ่ีควัามุ่เสี�ยง

ดู้านควัามุ่ยั�งย่นสูง ที�ถูกติดูตามุ่ผลการดูำาเนินงานดู้าน ESG

ร้อยละข้องคู�ค้าที�มุ่ีควัามุ่เสี�ยงสูงดู้านควัามุ่ยั�งย่น ถูกระบ่วั�ามุ่ี

ประเดู็นที�ต้องปรับปร่งและแผนการปฏิิบัติการแก้ไข้ปัญหา

KPI1

KPI2 

KPI3

ต่วชื่่�ว่ด เป้าหมาย

ป็ริะเมินค่�ค้าคิดำเป็็น ร้ิอยลุ่ะ 100 ภายในป่็ 2565

ติดำตามค่�ค้าคิดำเป็็น ร้ิอยลุ่ะ 100  ขีองจำานวนค่�ค้า

ป็ริะเภท Critical แลุ่ะท่�ม่ความเสุ่�ยงด้ำานความยั�งย่นสุง่ 

ภายในป่็ 2565

จำานวนค่�ค้าท่�ม่การิดำำาเนินงานตามแผ่นการิป็ฏิิบตักิาริ

แก้ไขีปั็ญห็า คิดำเป็็น ร้ิอยลุ่ะ 50 ขีองค่�ค้าท่�ม่ 

ถึก่ริะบว่�าม่ป็ริะเดำน็ท่�ต้องป็รัิบป็ร่ิงภายในป่็ 2565

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
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การดำาเนินการด้านภัาษั่

แนวที่างการบริหารจ้่ดการ

นโยบายและแนวปฏิิบ่ติ

ผลการดำาเนินงาน/ต่วชื่่�ว่ดความสำำาเร็จ้

บริิษััทฯ ตริะห็นกัด่ำว�า “ภาษ่ั” ม่ความสุำาคญัต�อการิพฒันาอย�างยั�งย่น โดำยไม�เพ่ยงสุ�งเสุริิมแลุ่ะสุนบัสุนน่ความสุามาริถึทางการิแขี�งขีนัขีอง
ภาคธิ์ร่ิกิจ ห็ากยงัม่สุ�วนในการิสุร้ิางเสุริิมผ่ลุ่ด่ำต�อเศริษัฐกิจแลุ่ะสุงัคม ริวมถึง่การิพฒันาป็ริะเทศโดำยภาพริวมด้ำวย กลุ่่�มบริิษััทฯ จง่ได้ำกำาห็นดำ
นโยบายด้ำานภาษ่ัอากริ เพ่�อใช้ในการิดำำาเนินงานด้ำวยความโป็ริ�งใสุ ม่การิป็ริะเมินความเสุ่�ยงท่�อาจจะเกิดำขี่ �น เพ่�อป็กป้็องช่�อเสุ่ยงแลุ่ะ 
ภาพลุ่กัษัณ์ิขีองกลุ่่�มบริิษััทฯ ริวมถึง่การิสุร้ิางมลุ่่ค�าเพิ�มอย�างสุง่สุด่ำให้็แก�กลุ่่�มบริิษััทแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยทก่ภาคสุ�วน โดำยนโยบายดำงักลุ่�าวได้ำ
รัิบความเห็็นชอบจากผ่่้บริิห็าริริะดำบัสุง่ขีองกลุ่่�มบริิษััทฯ ซ่�งยด่ำห็ลุ่กัความถึก่ต้อง โป็ริ�งใสุ แลุ่ะตริวจสุอบได้ำ

วางแผ่นแลุ่ะแนวทางการิป็ฏิิบตัทิางด้ำานภาษ่ั

การิป็ริะสุานงานด้ำานภาษ่ักบัห็น�วยงานริาชการิ

ท่�ป็ร่ิกษัาภาษ่ัอากริ

บริิห็าริการิจัดำการิด้ำานภาษ่ัโดำยป็ฏิิบตัิตามกฎห็มาย สุ�งเสุริิมภาพลุ่กัษัณ์ิท่�ด่ำขีองกลุ่่�มบริิษััทฯ รัิกษัาช่�อเสุ่ยงแลุ่ะความสุมัพนัธ์ิ์ท่�ด่ำ 
ขีององค์กริต�อห็น�วยงานภาษ่ัขีองรัิฐท่�เก่�ยวข้ีอง ริวมทั �งริะมดัำริะวงัการิป็ฏิิบตัิเพ่�อผ่ลุ่ป็ริะโยชน์สุ่งสุ่ดำทางด้ำานภาษ่ัแก�กลุ่่�มบริิษััทฯ 
แลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยโดำยชอบธิ์ริริม
นำาสุ�งภาษ่ัอากริภายในริะยะเวลุ่าท่�กฎห็มายกำาห็นดำแลุ่ะต้องบริิห็าริจดัำการิการิจ�ายเงินห็ร่ิอขีอค่นภาษ่ัอากริให้็เกิดำสุภาพคลุ่�องสุง่สุด่ำ 
แก�กลุ่่�มบริิษััทฯ
ศ่กษัาแลุ่ะพิจาริณิาผ่ลุ่กริะทบทางภาษ่ัอย�างสุมำ�าเสุมอ ริวมทั �งพิจาริณิาสุิทธิิ์ป็ริะโยชน์ทางภาษ่ัห็ร่ิอมาตริการิยกเว้นภาษ่ัท่�
เก่�ยวข้ีองเม่�อม่กฎห็มายห็ร่ิอนโยบายทางภาษ่ัอากริให็ม�ๆ  ป็ริะกาศออกมา ริวมถึง่กริณ่ิท่�บริิษััทฯ ม่การิทำาธิ์ร่ิกริริมให็ม�ๆ  ด้ำานการิลุ่งทน่
แลุ่ะทางธิ์ร่ิกิจ เพ่�อให้็เกิดำป็ริะโยชน์สุง่สุด่ำต�อกลุ่่�มบริิษััทฯ

กำาไริสุท่ธิิ์ก�อนห็กัภาษ่ั (ลุ้่านบาท)

ค�าใช้จ�ายภาษ่ั (ลุ้่านบาท)

อตัริาภาษ่ันิติบค่คลุ่ (ร้ิอยลุ่ะ)

อตัริาภาษ่ัเงินท่�แท้จริิงถึวัเฉลุ่่�ยท่�ใช้สุำาห็รัิบกลุ่่�มกิจการิแลุ่ะบริิษััท ค่อ อตัริาร้ิอยลุ่ะ 0.05 แลุ่ะร้ิอยลุ่ะ 0.21 ตามลุ่ำาดำบั
(พ.ศ. 2563 อตัริาร้ิอยลุ่ะ 0.65 แลุ่ะร้ิอยลุ่ะ 0.11 ตามลุ่ำาดำบั)

กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้องจัดำให้็ม่ผ่่้ รัิบผิ่ดำชอบด้ำานภาษ่ัแลุ่ะป็ริะสุานงานกับห็น�วยงานทางด้ำานภาษ่ัขีองภาครัิฐ ซ่�งต้องดำำาเนินการิโดำยผ่่้ ม่
ความร้่ิความสุามาริถึด้ำานภาษ่ัเท�านั �น

กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้องพิจาริณิาจดัำจ้างท่�ป็ร่ิกษัาภาษ่ัอากริท่�ม่ความเช่�ยวชาญ เม่�อจำาเป็็นเป็็นครัิ �งคริาว ห็ร่ิอเม่�อเกิดำปั็ญห็าท่�ต้องการิรัิบ 
คำาป็ร่ิกษัา เพ่�อให้็เกิดำความโป็ริ�งใสุแลุ่ะถึก่ต้องตามกฎห็มาย ห็ร่ิอเม่�อม่ธิ์่ริกริริมให็ม�เกิดำขี่ �น ซ่�งม่ผ่ลุ่กริะทบท่�สุำาคญักบักลุ่่�มบริิษััทฯ 
ในอนาคต

1.

2.

3.

•

•

•

•

•

•

•

•

ข้อมูล 2562 2563 2564

บริิษััท พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� จำากดัำ (มห็าชน) (งบการิเงินริวม)

6,016

(11)

20

5,029

(18)

20

5,933

3

20
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การสำน่บสำนุนการดำาเนินงานและการเข้าร่วมเป็นสำมาชื่ิกขององค์กรต่างๆ

การสำน่บสำนุนการดำาเนินงานและการเข้าร่วมเป็นสำมาชื่ิกขององค์กรต่างๆ

บริิษััทฯ ได้ำให้็การิสุนบัสุนน่แลุ่ะเข้ีาริ�วมการิเป็็นสุมาชิกขีององค์กริต�างๆ โดำยม่ริายลุ่ะเอ่ยดำ ดำงัน่ �
การิสุนบัสุนน่  / การิเข้ีาริ�วมเป็็นสุมาชิกแยกตามริายองค์กริ

Independent Commodity Intelligence Services (ICIS)

สุภาอต่สุาห็กริริมแห็�งป็ริะเทศไทย

สุมาคมกงัห็นัลุ่มแห็�งป็ริะเทศไทย

สุมาคมบริิษััทจดำทะเบ่ยนไทย

สุมาคมผ่่้ผ่ลุ่ติไบโอด่ำเซลุ่ไทย

สุมาคมวิศวกริริมยานยนต์ไทย

รวัมุ่

เพ่�อสุนบัสุนน่การิใช้
พลุ่งังานห็มน่เว่ยน
แลุ่ะยานยนต์ไฟฟ้า
ในป็ริะเทศไทย

สำมาคม / องค์กร

ประเด็น

ประเภัที่องค์กร

ประเด็น
ว่ตถีุ่ประสำงค์การสำน่บสำนุน

งบประมาณการสำน่บสำนุน /
ค่าสำมาชื่ิก ปี 2564 (บาที่)

สำมาคม/
องค์กร

รายละเอ่ยด งบประมาณสำน่บสำนุน 
ปี 2564 (บาที่)

 289,275 

25,000

20,000

25,000

  8,000

10,000

377,275

Independent
Commodity
Intelligence

Services (ICIS)

สภูา
อ่ตสาหกรรมุ่

แห�งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.)

สมุ่าคมุ่กังหันลมุ่
แห�งประเทศไทย 

(TWEA)

 289,275 

25,000

20,000

ICIS เป็็นสุมาคมการิค้าท่�ช�วยเช่�อมต�อ 
ข้ีอมลุ่่, ลุ่ก่ค้าแลุ่ะตลุ่าดำสุนิค้าโภคภณัิฑ์์
ทั�วโลุ่กแลุ่ะให้็ข้ีอมลุ่่ริาคาแบบเร่ิยลุ่ไทม์
การิวเิคริาะห์็ตลุ่าดำแลุ่ะการิวิเคริาะห์็ผ่ลุ่ 
กริะทบด้ำานนโยบายแลุ่ะกฎริะเบ่ยบ
ในตลุ่าดำพลุ่งังานโลุ่ก

สุ.อ.ท. เป็็นสุมาคมการิค้าท่�ริวบริวม
ผ่่้นำาอต่สุาห็กริริมในป็ริะเทศไทยเพ่�อ
สุ�งเสุริิมการิพฒันาเศริษัฐกิจ แลุ่ะเป็็น
ตวัแทน บริิษััทไทยทั �งในป็ริะเทศแลุ่ะ
ริะดำบัชาติ ริ�วมม่อกบัรัิฐบาลุ่ในการิ
กำาห็นดำแลุ่ะแก้ไขีนโยบายริะดำบัชาติ
แลุ่ะช�วยพฒันาสุถึานป็ริะกอบการิ
อต่สุาห็กริริมริวมถึง่ธิ์ร่ิกิจพลุ่งังาน
ทดำแทนแลุ่ะยานยนต์ไฟฟ้าแลุ่ะธิ์ร่ิกิจ 
ท่�เก่�ยวข้ีอง

TWEA เป็็นสุมาคมการิค้าท่� ไม�
แสุวงห็าผ่ลุ่กำาไริท่�สุนบัสุนน่ภาค
พลุ่งังานลุ่มในป็ริะเทศไทยแลุ่ะให้็คำา
แนะนำาแก�รัิฐบาลุ่แห็�งชาตแิลุ่ะองค์กริ
ริะห็ว�างป็ริะเทศเก่�ยวกบันโยบายแลุ่ะ
กฎริะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้ีองกับพลุ่งังานลุ่ม 
TWEA ยงัเช่�อมโยงผ่่้ให้็บริิการิ
พลุ่งังานลุ่มในป็ริะเทศกบันกัลุ่งทน่
ต�างชาตแิลุ่ะทำาห็น้าท่�เป็็นแพลุ่ตฟอร์ิม
การิสุ่�อสุาริสุำาห็รัิบผ่่้ เลุ่�นห็ลุ่กัเพ่�อห็าร่ิอ
เก่�ยวกบัข้ีอกงัวลุ่แลุ่ะความต้องการิ

ในฐานะสุมาชิกขีองสุมาคมท่�สุ�ง
เสุริิมการิใช้พลุ่งังานห็มน่เว่ยนใน
ป็ริะเทศไทยแลุ่ะขียายโอกาสุทาง
ธิ์ร่ิกิจในภมิ่ภาคน่ � บริิษััทฯ ได้ำม่สุ�วน
ช�วยในการิแบ�งปั็นแลุ่ะรัิบแนวทาง
ป็ฏิิบตัิท่�ด่ำท่�สุด่ำ, ข้ีอมลุ่่เชิงลุ่ก่ขีอง
อต่สุาห็กริริม, การิป็รัิบป็ร่ิงกฎ
ริะเบ่ยบ แลุ่ะแนวโน้มในอนาคต 
ผ่�านการิเป็็นสุมาชิกขีองบริิษััท แลุ่ะ
ได้ำสุนบัสุนน่ในกิจกริริมขีองสุมาคม
ธิ์ร่ิกิจดำงักลุ่�าวเพ่�อให้็ม่การิสุนบัสุนน่
จากรัิฐบาลุ่แลุ่ะกฎห็มายท่�ป็รัิบป็ร่ิง
ให็ม�เพ่�อสุนบัสุนน่ในการิใช้พลุ่งังาน
ห็มน่เว่ยนในวงกว้าง การิสุร้ิาง
โคริงสุร้ิางพ่ �นฐานด้ำานพลุ่งังาน
ห็มน่เว่ยน แลุ่ะโคริงสุร้ิางพ่ �นฐาน
ด้ำานริะบบสุายสุ�งแลุ่ะจำาห็น�ายไฟฟ้า
เพ่�อเตร่ิยมความพร้ิอมสุำาห็รัิบการิใช้
พลุ่งังานไฟฟ้าท่�เพิ�มมากขี่ �น (เช�น EV 
ทก่ป็ริะเภท) ในอนาคตอนัใกลุ้่น่ �
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สุมาคมการิค้า

องค์กริไม�แสุวงห็า
กำาไริ/มลุ่่นิธิิ์



ความม่�นคงปลอดภั่ยของระบบเที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศ
และการคุ้มครองข้อมูลสำ่วนบุคคล

แนวที่างการบริหารจ้่ดการ

นโยบาย และกลยุที่ธ์ความปลอดภั่ยด้านเที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศ

ความสำำาเร็จ้ในปี 2564

ข้ีอมลุ่่สุาริสุนเทศขีององค์กริ จดัำเป็็นสุนิทรัิพย์ทางธิ์ร่ิกิจท่�ต้องได้ำรัิบการิดำแ่ลุ่รัิกษัาอย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ การิกำาห็นดำกริะบวนการิเข้ีาถึง่ การิใช้งาน 
แลุ่ะการิป้็องกนักำาห็นดำมาตริฐานความป็ลุ่อดำภยัต�อข้ีอมลุ่่ แลุ่ะริะบบสุาริสุนเทศภายในขีององค์กริจง่ม่ความสุำาคญัอย�างยิ�ง เพ่�อทำาให้็องค์กริ
ป็ริาศจากความเสุ่�ยง แลุ่ะป้็องกนัความเสุ่ยห็ายท่�จะม่ผ่ลุ่ต�อความป็ลุ่อดำภยัขีองข้ีอมลุ่่ ริวมถึง่ริะบบสุาริสุนเทศขีององค์กริ 

โดำยกลุ่่�มธิ์่ริกิจพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�เลุ่็งเห็็นถึ่งความสุำาคญัในการิป็กป้็องข้ีอมลุ่่แลุ่ะริะบบสุาริสุนเทศแลุ่ะสุ�งเสุริิมให้็พนกังานท่กคนในองค์กริ 
ม่ความร้่ิความเข้ีาใจ แลุ่ะม่สุ�วนริ�วมในการิป็กป้็องข้ีอมลุ่่แลุ่ะความป็ลุ่อดำภยัด้ำานเทคโนโลุ่ย่สุาริสุนเทศ

กลุ่่�มธิ์่ริกิจพลุ่งังานบริิสุ่ทธิิ์�ได้ำม่การิกำาห็นดำแนวทางการิจัดำการิแลุ่ะบริิห็าริความเสุ่�ยงในเร่ิ�องความป็ลุ่อดำภัยขีองเทคโนโลุ่ย่สุาริสุนเทศ 
ริวมถึ่งความป็ลุ่อดำภยัด้ำานข้ีอมลุ่่ทางไซเบอร์ิ โดำยนำา NIST Cybersecurity Framework ซ่�งเป็็นมาตริาฐานสุากลุ่มาป็ริะยก่ต์ใช้งาน โดำยแบ�ง
ออกเป็็น 5 ขีั �นตอนสุำาคญัค่อ 
        1.การประเมุ่ิน (Identify) แลุ่ะเข้ีาใจสุภาพแวดำลุ้่อม ทรัิพย์สุนิ เพ่�อบริิห็าริความเสุ่�ยงขีองริะบบ 
        2.การป้องกัน (Protect) วางมาตริฐานควบคม่เพ่�อป็กป้็องริะบบ แลุ่ะข้ีอมลุ่่
        3.การตรวัจจับ (Detect) แลุ่ะเฝ้่าริะวงัภยัคก่คามท่�อาจจะเกิดำขี่ �น 
        4.การตอบสนอง (Response) เม่�อพบภยัคก่คาม เพ่�อลุ่ดำผ่ลุ่กริะทบห็ร่ิอจำากดัำความเสุ่ยห็าย 
        5.การกู้ค่น (Recover) ริะบบขี่ �นมาให้็บริิการิตามป็กตไิด้ำอย�างริวดำเร็ิว

กลุ่่�มธิ์่ริกิจพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�ได้ำม่การิกำาห็นดำนโยบายในการิจดัำการิความป็ลุ่อดำภยัด้ำานสุาริสุนเทศแลุ่ะความมั�นคงป็ลุ่อดำภยัทางไซเบอร์ิอย�าง
ต�อเน่�อง ริวมถึ่งสุร้ิางความตริะห็นกัร้่ิกบัพนกังานเพ่�อให้็ม่ความร้่ิความเข้ีาใจสุามาริถึป็ฏิิบตัิตามนโยบาย ขีั �นตอนการิป็ฏิิบตัิงานริวมถึ่ง 
กฏิห็มายท่�เก่�ยวข้ีองกบัริะบบสุาริสุนเทศอย�างถึก่ต้องแลุ่ะเห็มาะสุม

•  จดัำฝ่่กอบริมแลุ่ะให้็ความร้่ิแก�พนกังานทก่คนในเร่ิ�องความป็ลุ่อดำภยัสุาริสุนเทศแลุ่ะความมั�นคงป็ลุ่อดำภยัทางไซเบอร์ิเพ่�อป้็องกนัความเสุ่�ยง
    แก�องค์กริ แลุ่ะพนกังาน
•  จดัำฝ่่กอบริมแลุ่ะให้็ความร้่ิแก�พนกังานทก่คนในเร่ิ�องการิป็กป้็องข้ีอมลุ่่สุ�วนบค่คลุ่ทั �งขีองพนกังานแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ยทก่ฝ่� ายขีององค์กริ 
    ตามพริะริาชบญัญตัิค่้มคริองข้ีอมลุ่่สุ�วนบค่คลุ่ พ.ศ. 2562 
•  ตริวจสุอบความเสุ่�ยงท่�เก่�ยวข้ีองด้ำานเทคโนโลุ่ย่สุาริสุนเทศ แลุ่ะความมั�นคงป็ลุ่อดำภยัทางไซเบอร์ิในทก่ริะบบ พร้ิอมเพิ�มการิป้็องกนัริะบบ 
    เคร่ิอขี�าย แลุ่ะริะบบงานต�างๆ ขีองบริิษััท สุามาริถึริองรัิบการิทำางานขีองพนักงานจากนอกสุถึานท่�ได้ำโดำยม่มาตริาฐานความมั�นคง
    ป็ลุ่อดำภยัทางสุาริสุนเทศ

-

-

-

-

-

-

เพิ�มป็ริะสุทิธิิ์ภาพริะบบ Virtual Private Network (VPN) แลุ่ะ Internet Gateway เพ่�อริองรัิบการิป็ฏิิบตังิานนอกสุถึานท่�ขีองพนกังานโดำย
ในช�วงสุถึานะการิณ์ิโริค Covid-19 ท่�ร่ินแริงพนักงานสุามาริถึเข้ีาถึ่งทรัิพยากริแลุ่ะริะบบต�างๆ เพ่�อป็ฏิิบตัิงานจากท่�บ้านได้ำ โดำยม่ 
ความป็ลุ่อดำภยัจากภยัคม่คามต�างๆ
สุร้ิางความตริะห็นกัร้่ิด้ำานความมั�นคงป็ลุ่อดำภยัริะบบสุาริสุนเทศ แลุ่ะการิป็กป้็องข้ีอมลุ่่สุ�วนบค่คลุ่ โดำยกลุ่่�มธิ์ร่ิกิจพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�ได้ำ
กำาห็นดำให้็ม่การิจดัำอบริมให้็ความร้่ิกบัพนกังานทก่คน พร้ิอมทั �งม่การิทดำสุอบป็ริะเมินผ่ลุ่ห็ลุ่งัอบริมดำงักลุ่�าว
ป็ริะกาศใช้นโยบายการิค่้มคริองข้ีอม่ลุ่สุ�วนบ่คคลุ่ท่�ป็รัิบป็ร่ิงให็ม� แลุ่ะดำำาเนินการิตริวจสุอบการิเก็บ การิใช้แลุ่ะการิริวบริวมข้ีอม่ลุ่
สุ�วนบ่คคลุ่ภายในองค์กริ
ผ่�านทดำสุอบแผ่นบริิห็าริความต�อเน่�องทางธิ์ร่ิกิจขีององค์กริ (Business Continuity Plan)
เป้าหมุ่าย ปี 2565
เพิ�มกริะบวนการิรัิบเร่ิ�องร้ิองเร่ิยน แลุ่ะตริวจสุอบด้ำานความมั�นคงป็ลุ่อดำภยัขีองริะบบเทคโนโลุ่ย่สุาริสุนเทศ แลุ่ะการิค่้มคริองข้ีอมลุ่่สุ�วน
บค่คลุ่
ป็รัิบป็ร่ิง แลุ่ะเพิ�มป็ริะสุิทธิิ์ภาพริะบบเทคโนโลุ่ย่สุาริสุนเทศต�างๆ ให้็ริองรัิบการิทำางานจากนอกสุถึานท่� (Working Anywhere) 
ได้ำอย�างป็ลุ่อดำภยั
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Identify
Protect

Recover

Respond

Detect



เป้าหมายปี 2565

การบริหารจ้่ดการนว่ตกรรมดิจ้ิตอล
(Digital Inovation)

การบริหารจ้่ดการนว่ตกรรมดิจ้ิตอล
(Digital Inovation)

กลุ่่�มธิ์่ริกิจพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�ได้ำนำาเทคโนโลุ่ย่ แลุ่ะนวตักริริมมาป็รัิบป็ร่ิงกริะบวนการิ
ทำางานเพ่�อเพิ�มป็ริะสุทิธิิ์ภาพในการิทำางานในห็ลุ่ายด้ำาน เช�น การินำา Robot Process 
Automation (RPA) มาป็รัิบป็ร่ิงกริะบวนการิทำางานให้็กริะชบั ริวดำเร็ิว ลุ่ดำข้ีอผิ่ดำพลุ่าดำ 
ทั �งยงัช�วยลุ่ดำชั�วโมงการิทำางานขีองพนกังานในป็ริะเภทงานท่�ม่การิทำางานซำ �าๆ

ทั �งยงัได้ำเพิ�มศกัยภาพแลุ่ะความสุามาริถึขีองพนกังานให้็สุามาริถึนำา Robot Process 
Automation ไป็ใช้ป็รัิบป็ร่ิงกริะบวนการิทำางานขีองแผ่นกด้ำวยตนเองได้ำผ่�านโคริงการิ 
RPA Academy

นำาริะบบ Robot Process Automation มาป็รัิบป็ร่ิงกริะบวนการิจดัำซ่ �อ จดัำจ้าง 
ขีองแผ่นกจัดำซ่ �อ, การิตั �งห็น่ � แลุ่ะการิบันท่กริายการิต�างๆ  ขีองแผ่นกบัญช่, 
การิทำาจ�ายขีองแผ่นกการิเงิน
นำาริะบบ Robot Process Automation มาป็รัิบป็ร่ิงขีั �นตอนการิทำางาน ลุ่ดำจำานวน
เอกสุาริท่�เป็็นกริะดำาษั แลุ่ะริะบบในการิริวมไฟล์ุ่เอกสุาริในแต�ลุ่ะชด่ำ
จดัำอบริมด้ำาน RPA แลุ่ะตั �งโคริงการิ RPA Academy ให้็แก�พนกังานเพ่�อนำาไป็
ป็ริะยก่ต์ใช้ในการิทำา Automation สุำาห็รัิบงาน Routine แลุ่ะริะบบต�างๆ

เพิ�มการิใช้ริะบบ Robot Process Automation (RPA) ในการิผ่ลุ่ติในโริงงานต�างๆ

นำา Robot Process Automation (RPA) ไป็ป็รัิบป็ร่ิงเพิ�มป็ริะสุทิธิิ์ภาพการิทำางาน

ในแผ่นกอ่�นเพิ�มขี่ �น เช�น ฝ่� ายทรัิพยากริบค่คลุ่

เพิ�มการิอบริมด้ำาน Robot Process Automation (RPA) แลุ่ะขียายจำานวน

พนกังานท่�เข้ีาริ�วมโคริงการิ RPA Academy

-

-

-

-

-

-
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การจ้่ดการด้านความย่�งย่นในมิติสำิ�งแวดล้อม
3.3.1 : นโยบายและแนวปฏิิบ่ติด้านสำิ�งแวดล้อม 
บริิษััท พลุ่งังานบริิสุ่ทธิิ์� จำากัดำ (มห็าชน) ม่�งมั�นในการิพฒันามาตริฐานในการิบริิห็าริจัดำการิ แลุ่ะการิดำำาเนินธิ์่ริกิจควบค่�ไป็กับการิ
บริิห็าริจัดำการิด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อมอย�างยั�งย่น โดำยให้็ความสุำาคญัต�อความป็ลุ่อดำภัย สุ่ขีอนามัยแลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อมในการิทำางาน แลุ่ะม่ความ
รัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคม ซ่�งนโยบายดำงักลุ่�าวคริอบคลุ่่มถึ่งการิป็ฏิิบตัิงานแลุ่ะพนักงานขีองบริิษััท  แลุ่ะบริิษััทยังให้็ความสุำาคญัต�อการิ
จัดำการิทรัิพยากริ ซ่�งคริอบคลุ่่มกิจกริริมทางธิ์่ริกิจ ผ่ลุ่ิตภัณิฑ์์ แลุ่ะบริิการิทั �งห็มดำอนัเป็็นสุ�วนห็น่�งขีองธิ์่ริกิจ ท่�ม่ความสุำาคญั ตลุ่อดำจน
การิขีนสุ�งแลุ่ะจำาห็น�ายสุินค้าแลุ่ะบริิการิ การิจัดำการิขีองเสุ่ย นอกจากน่ � จะริวมการิตริวจสุอบด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อม ในการิวิเคริาะห์็การิ
ควบริวมแลุ่ะการิซ่ �อกิจการิเพ่�อป็ริะเมินริะดำบัความเสุ่�ยงด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อมแลุ่ะแนวทางการิจัดำการิท่�เห็มาะสุม ความม่�งมั�นน่ �ถ่ึอเป็็น
ห็น้าท่�ความรัิบผิ่ดำชอบโดำยตริงขีองผ่่้บริิห็าริ พนักงานท่กคน แลุ่ะจะถึ่กถึ�ายทอดำไป็ยงั ค่�ค้า ตลุ่อดำจนผ่่้ รัิบเห็มา ผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยท่�
เก่�ยวข้ีอง ท่�ทำางานในนามขีองบริิษััท ในอนัท่�จะ

ม่�งมั�นเพ่�อความเป็็นผ่่้นำาในธิ์่ริกิจพลุ่งังานทางเลุ่่อก โดำยใช้เทคโนโลุ่ย่ท่�ทนัสุมยั เป็็นมิตริต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม เพ่�อป็ริะโยชน์ต�อผ่่้ ม่สุ�วนได้ำ

สุ�วนเสุ่ยอย�างเป็็นธิ์ริริม 

ป็ฎิบตัิตามกฎห็มาย ด้ำานคณ่ิภาพ ความป็ลุ่อดำภยั อาช่วอนามยั แลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม ริวมถึ่งข้ีอกำาห็นดำต�าง ๆ ท่�ม่สุ�วนเก่�ยวข้ีองกบัการิ

ดำำาเนินธิ์่ริกิจแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ยอย�างเคริ�งครัิดำ

สุร้ิางความพ่�งพอใจให้็กบัลุ่ก่ค้าในการิผ่ลุ่ิตสุินค้าท่�ม่คณ่ิภาพ ป็ลุ่อดำภยั แลุ่ะการิสุ�งมอบสุินค้าท่�ตริงเวลุ่า 

ม่�งมั�นในการิป็กป้็องสุิ�งแวดำลุ้่อม แลุ่ะป้็องกนัมลุ่พิษั อนัเกิดำจากกิจกริริมต�างๆ ภายในองค์กริท่�ม่ผ่ลุ่กริะทบต�อสุิ�งแวดำลุ้่อมแลุ่ะ

ชม่ชน ริวมถึ่งสุนบัสุนน่กิจกริริมอาสุาท่�เก่�ยวข้ีองกบัการิพฒันาชม่ชนแลุ่ะสุงัคมอย�างต�อเน่�อง

ม่�งมั�นในการิป้็องกนัอนัตริาย แลุ่ะกำาจดัำอนัตริายเพ่�อลุ่ดำความเสุ่�ยง ริวมถึ่ง การิจดัำการิสุภาพแวดำลุ้่อมในการิทำางานต�างๆ 

ท่�ป็ลุ่อดำภยั ถึก่สุข่ีอนามยัเพ่�อป้็องกนัความเจ็บป็� วยจากการิทำางานท่�จะเกิดำกบัลุ่ก่จ้างแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ย 

ป็รัิบป็ร่ิงกริะบวนการิทำางานแลุ่ะริะบบการิจดัำการิขีองบริิษััทฯ อย�างต�อเน่�อง  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

การจ้่ดการคุณภัาพสำิ�งแวดล้อมด้านอากาศและการปล่อยก๊าซเร่อนกระจ้ก
บริิษััทฯ ตริะห็นักถึ่งความสุำาคญัขีองการิม่สุ�วนริ�วมในการิดำ่แลุ่รัิกษัาสุงัคมแลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อมให้็ม่ค่ณิภาพท่�ด่ำแลุ่ะม่การิดำำาเนินกิจกริริม
ต�าง ๆ เพ่�อสุ�งเสุริิมแลุ่ะสุนบัสุนน่ให้็ม่การิพฒันาสุงัคมแลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อมท่�ยั�งย่นต�อไป็ 

แนวที่างการบริหารจ้่ดการ

ผลการดำาเนินงาน/ต่วชื่่�ว่ดความสำำาเร็จ้

บริิษััทฯ จัดำทำานโยบายด้ำานสุงัคมแลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อมริะบ่ไว้ในค่�ม่อบริิษััท โดำยม่สุาริะสุำาคญัดำงัน่ �

แม้ว�าบางโคริงการิขีองบริิษััทฯ จะตั �งอย่�ในพ่ �นท่�นำ �าต่งเคร่ิยดำ (water stress area) แต�ไม�ม่การิใช้นำ �าในป็ริิมาณิมากอย�างม่นัยสุำาคญั 
แลุ่ะม่แผ่นการิบริิห็าริจัดำการินำ �าแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยเป็็นอย�างด่ำ แลุ่ะในป่็ 2564 ไม�ม่เห็ต่การิณ์ิท่�สุ�งผ่ลุ่กริะทบต�อการิดำำาเนินธิ์่ริกิจจาก
การิใช้นำ �า ท่�ม่ม่ลุ่ค�าสุ่งกว�า 10,000 USD  

•
•
•
•

ดำำาเนินธิ์่ริกิจโดำยคำาน่งถึ่งผ่ลุ่กริะทบต�อสุงัคมแลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม
ม่�งมั�นในการิดำำาเนินการิเพ่�อลุ่ดำแลุ่ะป้็องกันการิเกิดำมลุ่พิษั 
ป็ฏิิบตัิตามกฎห็มาย ข้ีอกำาห็นดำ แลุ่ะริะเบ่ยบวิธ่ิ์ป็ฏิิบตัิท่�เก่�ยวข้ีองอย�างเคริ�งครัิดำ
พฒันาแลุ่ะป็รัิบป็ร่ิงมาตริฐานการิป็ฏิิบตัิงานให้็สุอดำคลุ้่องกับข้ีอกำาห็นดำด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อมอย�างต�อเน่�อง

มิติสิ�งแวีดีลุ่้อม
E N V I R O N M E N T

มิต์ิสิ�งแวีดีลุ่้อม
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ห็มายเห็ต่: ข้ีอม่ลุ่ป่็ก�อนม่การิป็รัิบป็ร่ิงการิค�าการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกสุำาห็รัิบถึ�านหิ็นโดำยอ้างอิงตามค�าความร้ิอนจาก IPCC

* สุำาห็รัิบข้ีอม่ลุ่ป่็ 2564 ได้ำรัิบการิทวนสุอบเร่ิยบร้ิอยแลุ้่วโดำยบริิษััท บ่โริ เวอริิทัสุ (ป็ริะเทศไทย) จำากัดำ

ป็ริิมาณิการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกทางตริงริวมทั �งกลุ่่�มบริิษััท 

(ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�า) (Scope 1)

ป็ริิมาณิการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกทางอ้อมจากการิใช้พลุ่งังานริวมทั �งกลุ่่�มบริิษััท 

(ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�า) (Scope 2)

ป็ริิมาณิการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกทางทางอ้อมอ่�นๆ ริวมทั �งกลุ่่�มบริิษััท 

(ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�า) (Scope 3)

ป็ริิมาณิการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกทางตริงแลุ่ะทางอ้อมริวมทั �งกลุ่่�มบริิษััท 

(ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�า) (Scope1,2,3)

ริายได้ำริวม (ลุ้่านบาท)

สุดัำสุ�วนการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกโดำยริวมขีองกลุ่่�มบริิษััท

(ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�าต�อริายได้ำ 1 ลุ้่านบาท)

44,201

10,882

55

55,138

14,955

3.69

45,305

12,965

68

58,338

17,199

3.39

39,326

13,559

143,502

196,387

20,558

9.55

ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเร่อนกระจ้กของกลุ่มบริษั่ที่

2562 2563 2564

การตรวจ้ว่ดคุณภัาพอากาศโดยรอบโรงไฟฟ้า  Power Plants’ Total suspended particles (TSP)

โรงไฟฟ้าพล่งงานแสำงอาที่ิตย์

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
2561 2562 2563 2564
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ในป่็ 2564 บริิษััทฯ ได้ำริ�วมเป็็นสุมาชิกก�อตั �งพลุ่งังานห็มน่เว่ยนไทย (RE100 Thailand Club) เพ่�อ

แสุดำงเจตนาริมณ์ิในความม่�งมั�น แลุ่ะริ�วมเป็็นแริงขีับเคลุ่่�อนสุำาคัญในการิใช้พลุ่ังงานอย�างม่

ป็ริะสุิทธิิ์ภาพ แลุ่ะม่�งไป็สุ่�การิแก้ปั็ญห็าภาวะโลุ่กร้ิอนแลุ่ะรัิกษัาริะดำบัความสุามาริถึในการิแขี�งขีัน

ขีองป็ริะเทศไทย สุอดำคลุ้่องกับนโยบายความเป็็นกลุ่างทางคาร์ิบอน (Carbon Neutrality) แลุ่ะ

การิป็ลุ่�อยคาร์ิบอนสุ่ทธิิ์เป็็นศ่นย์ (Net Zero Emission) ขีองป็ริะเทศไทย ตามการิป็ริะช่มรัิฐภาค่

กริอบอน่สุญัญาสุห็ป็ริะชาชาติว�าด้ำวยการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสุภาพภ่มิอากาศ สุมัยท่� 26 (COP26)

บริิษััทฯ ได้ำป็ริะกาศนโยบายกำาห็นดำห็มายความเป็็นกลุ่างทางคาร์ิบอนห็ร่ิอการิป็ลุ่�อยคาร์ิบอน

สุ่ทธิิ์เป็็นศ่นย์ โดำยตั �งเป้็าห็มายริะยะสุั �น ค่อการิลุ่ดำการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกอย�างน้อยร้ิอยลุ่ะ 15 

ภายในป่็ ค.ศ. 2022 ร้ิอยลุ่ะ 25 ภายในป่็ ค.ศ. 2027 แลุ่ะร้ิอยลุ่ะ 50 ภายในป่็ ค.ศ. 2037 ริวมถึ่ง

เป้็าห็มายริะยะยาว ค่อการิม่�งสุ่�ความเป็็นกลุ่างทางคาร์ิบอน (Carbon Neutrality) ภายในป่็ ค.ศ. 

2045 แลุ่ะการิป็ลุ่�อยก๊าซคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำสุ่ทธิิ์ให้็เป็็นศ่นย์ (Net Zero) ภายในป่็ ค.ศ. 2060 

โดำยบริิษััทฯ ม่�งมั�นเปิ็ดำเผ่ยอย�างสุมำ�าเสุมอ วางแผ่นการิดำำาเนินงานท่�สุอดำคลุ้่องกับเป้็าห็มายการิ

ควบค่มก๊าซเร่ิอนกริะจกขีองโลุ่กไม�ให้็เกิน 1.5 ห็ร่ิอ 2 องศาเซลุ่เซ่ยสุ พร้ิอมม่�งมั�นแก้ปั็ญห็าการิ

ป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกได้ำอย�างม่ป็ริะสุิทธิิ์ภาพในริะยะยาว

เป้าหมุายของทิั�งองค์กิร

ลุ่ดำการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกอย�างน้อยร้ิอยลุ่ะ 15

ลุ่ดำการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกอย�างน้อยร้ิอยลุ่ะ 25

ลุ่ดำการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกอย�างน้อยร้ิอยลุ่ะ 50

ความเป็็นกลุ่างทางคาร์ิบอน (Carbon Neutrality)

การิป็ลุ่�อยก๊าซคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำสุ่ทธิิ์ให้็เป็็นศ่นย์ (Net Zero)

ปี	(ค.ศ.)	

2022

2027

2037

2045

2060

มุ่งสำู่การปล่อยก๊าซเร่อนกระจ้กสำุที่ธิเป็นศูนย์ (Net Zero) 



การดำาเนินงานด้านการเปล่�ยนแปลงสำภัาพภัูมิอากาศ (Climate Change)
จากสุถึานการิณ์ิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสุภาพภ่มิอากาศได้ำทว่ความร่ินแริงแลุ่ะสุ�งผ่ลุ่กริะทบในห็ลุ่ายทว่ป็ขีองโลุ่ก ซ่�งสุ�วนห็น่�งเป็็นผ่ลุ่มาจาก

การิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกจากกิจกริริมต�างๆ ขีองมน่ษัย์ นานาป็ริะเทศจ่งห็นัมาให้็ความสุนใจแลุ่ะตริะห็นักถึ่งภัยพิบตัิท่�เกิดำขี่ �น ซ่�ง

การิลุ่ดำความร่ินแริงขีองการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสุภาพภ่มิอากาศสุามาริถึทำาได้ำโดำยการิริ�วมม่อกันลุ่ดำการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจก บริิษััทฯ จ่งม่

การิดำำาเนินการิในกริะบวนการิธิ์่ริกิจเพ่�อลุ่ดำการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจก ดำงัน่ � 

ส�งเสริมุ่การสร้างสังคมุ่คาร์บอนตำ�า

บริษัทฯ ส�งเสริมุ่การสร้างสังคมุ่คาร์บอนตำ�าและให้ควัามุ่สำาคัญในการลดูก๊าซเร่อนกระจก ด้ำวยการิเข้ีาริ�วมโคริงการิลุ่ดำก๊าซ 

เร่ิอนกริะจกภาคสุมคัริใจตามมาตริฐานขีองป็ริะเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) กบัองค์การิ

บริิการิจดัำการิก๊าชเร่ิอนกริะจก (องค์การิมห็าชน) ห็ร่ิอ อบก. ซ่�งเป็็นโคริงการิท่� อบก. พฒันาขี่ �นเพ่�อสุ�งเสุริิมแลุ่ะสุนบัสุนน่ให้็ทก่ภาคสุ�วน ม่

สุ�วนริ�วมในการิลุ่ดำก๊าซเร่ิอนกริะจกในป็ริะเทศโดำยความสุมคัริใจ แลุ่ะสุามาริถึนำาป็ริิมาณิการิลุ่ดำการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกท่�เกิดำขี่ �น ท่�

เร่ิยกว�าคาร์ิบอนเคริดำติ ซ่�งภายใต้โคริงการิน่ �เร่ิยกว�า “TVERs” ไป็ขีายในตลุ่าดำคาร์ิบอนภาคสุมคัริใจในป็ริะเทศได้ำ ทั �งน่ � อบก.ได้ำกำาห็นดำ

ห็ลุ่กัเกณิฑ์์แลุ่ะขีั �นตอนในการิพฒันาโคริงการิ ริะเบ่ยบวิธ่ิ์การิในการิลุ่ดำก๊าซเร่ิอนกริะจก (Methodology) การิขี่ �นทะเบ่ยนแลุ่ะการิรัิบริอง

ป็ริิมาณิก๊าซเร่ิอนกริะจก โดำยจะต้องเป็็นโคริงการิท่�ก�อให้็เกิดำการิลุ่ดำ/ดำด่ำซบัก๊าซเร่ิอนกริะจกท่�เกิดำขี่ �นภายในป็ริะเทศไทย เพ่�อลุ่ดำป็ริิมาณิ

การิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอนกริะจกท่�เป็็นสุาเห็ตข่ีองภาวะโลุ่กร้ิอน เพิ�มแห็ลุ่�งกกัเก็บก๊าซเร่ิอนกริะจก ม่ริายได้ำเพิ�มจากการิขีายคาร์ิบอนเคริดำติ 

บริิษััทฯ จง่ได้ำสุมคัริเข้ีาริ�วมโคริงการิดำงักลุ่�าวขีอง อบก. โดำยในป่็ 2564 ท่�ผ่�านมา โคริงการิผ่ลุ่ติไฟฟ้าด้ำวยพลุ่งังานห็มน่เว่ยนสุามาริถึลุ่ดำ

ป็ริิมาณิก๊าซเร่ิอนกริะจกไป็ได้ำถึง่ 794,151 ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�า (tCO2e) จากโคริงการิดำงัต�อไป็น่ � 

ขีองบริิษััทย�อย – บจก. อ่เอ โซลุ่�า นคริสุวริริค์ ขีนาดำกำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติ 90 เมกะวตัต์  โดำยคณิะอนก่ริริมการิฯ อบก. เห็น็ชอบรัิบริองป็ริิมาณิ

ก๊าซเร่ิอนกริะจกท่�ลุ่ดำได้ำจากโคริงการิ ดำงัน่ � 

ขีองบริิษััทย�อย – บจก. อ่เอ โซลุ่�า ลุ่ำาป็าง ขีนาดำกำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติ 90 เมกะวตัต์ โดำยคณิะอนก่ริริมการิฯ อบก. เห็น็ชอบรัิบริองป็ริิมาณิ 

ก๊าซเร่ิอนกริะจกท่�ลุ่ดำได้ำจากโคริงการิ ดำงัน่ �

ช่�อโคริงการิ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที� จ.นครสวัรรค์

ช่�อโคริงการิ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จ.ลำาปาง

1.

1)

2)

ป็ริิมาณิการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอน

กริะจกทางตริงริวมทั �งกลุ่่�มบริิษััท 
(ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�า) (tCO2e)

101,947 106,148 104,543 108,540 99,629 102,999 

ธุันวัาคมุ่ 2558

-

พฤศจิกายน 2559

ธุันวัาคมุ่ 2560

-

ธุันวัาคมุ่ 2561

มุ่กราคมุ่ - ธัุนวัาคมุ่ 

2563

ธุันวัาคมุ่ 2559

- 

พฤศจิกายน 2560

มุ่กราคมุ่ - ธุนัวัาคมุ่ 

2562

มุ่กราคมุ่ - ธุนัวัาคมุ่ 

2564

ป็ริิมาณิการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอน

กริะจกทางตริงริวมทั �งกลุ่่�มบริิษััท 
(ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�า) (tCO2e)

115,285 111,104 112,548 119,009 116,526  115,795 

ธุันวัาคมุ่ 2558

-

พฤศจิกายน 2559

ธุันวัาคมุ่ 2560

-

ธุันวัาคมุ่ 2561

มุ่กราคมุ่ - ธัุนวัาคมุ่ 

2563

ธุันวัาคมุ่ 2559

-

พฤศจิกายน 2560

มุ่กราคมุ่ - ธัุนวัาคมุ่ 

2562

มุ่กราคมุ่ - ธุนัวัาคมุ่ 

2564
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ขีองบริิษััทย�อย - บจก. อ่เอ โซลุ่�า พิษัณิโ่ลุ่ก ขีนาดำกำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติ 90 เมกะวตัต์ โดำยคณิะอนก่ริริมการิฯ อบก. เห็น็ชอบรัิบริองป็ริิมาณิ 

ก๊าซเร่ิอนกริะจกท่�ลุ่ดำได้ำจากโคริงการิ ดำงัน่ � 

ขีองบริิษััทย�อย - บจก. อ่เอ วินด์ำ  ห็าดำกงัห็นั 3 ขีนาดำกำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติ 126 เมกะวตัต์ โดำยคณิะอนก่ริริมการิฯ อบก. เห็น็ชอบรัิบริองป็ริิมาณิ

ก๊าซเร่ิอนกริะจกท่�ลุ่ดำได้ำจากโคริงการิ ดำงัน่ �

ขีองกลุ่่�มบริิษััท  ขีนาดำกำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติ 260 เมกะวตัต์ โดำยคณิะอนก่ริริมการิฯ อบก. เห็น็ชอบรัิบริองป็ริิมาณิก๊าซเร่ิอนกริะจกท่�ลุ่ดำได้ำ 

จากโคริงการิ ดำงัน่ �

ช่�อโคริงการิ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จ. พิษณ่โลก

ช่�อโคริงการิ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมุ่ ที�จังหวััดูสงข้ลา และนครศรีธุรรมุ่ราช 

ช่�อโคริงการิ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมุ่ โครงการหน่มุ่าน 9 ,8 ,5 ,1 และ 10 ที�จังหวััดูชัยภููมุ่ิ 

3)

4)

5)

ป็ริิมาณิการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอน

กริะจกทางตริงริวมทั �งกลุ่่�มบริิษััท 
(ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�า) (tCO2e)

127,690 63,178 126,713 149,019 124,960 127,211 

เมุ่ษายน 2559
- 

กันยายน 2559

ต่ลาคมุ่ 2560  
- 

ธุันวัาคมุ่ 2561

มุ่กราคมุ่
-

ธุันวัาคมุ่ 2563

ต่ลาคมุ่ 2559
 - 

กันยายน 2560

มุ่กราคมุ่ 
- 

ธุันวัาคมุ่ 2562

มุ่กราคมุ่ 
-

ธุันวัาคมุ่ 2564

ป็ริิมาณิการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอน

กริะจกทางตริงริวมทั �งกลุ่่�มบริิษััท 
(ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�า) (tCO2e)

143,27063,907 205,065 164,873 162,371

มุ่ีนาคมุ่ 2560
-

กันยายน 2560

มุ่กราคมุ่
-

ธุันวัาคมุ่ 2563

ต่ลาคมุ่ 2560 
-

ธุันวัาคมุ่ 2561

มุ่กราคมุ่ 
- 

ธุันวัาคมุ่ 2562

มุ่กราคมุ่ 
-

ธุันวัาคมุ่ 2564

ป็ริิมาณิการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอน

กริะจกทางตริงริวมทั �งกลุ่่�มบริิษััท 
(ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�า) (tCO2e)

- โคริงการิห็นม่าน 5

- โคริงการิห็นม่าน 9 
61,382 

43,260 

63,123 

45,456

เมุ่ษายน - ธุันวัาคมุ่ 
2562

มุ่กราคมุ่-ธุันวัาคมุ่ 
2564

มุ่กราคมุ่ - ธัุนวัาคมุ่ 
2563

52,635 

41,213 

ป็ริิมาณิการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอน

กริะจกทางตริงริวมทั �งกลุ่่�มบริิษััท 
(ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�า) (tCO2e)

- โคริงการิห็นม่าน 10 82,644 87,481 

พฤษภูาคมุ่ - ธุนัวัาคมุ่ 
2562

มุ่กราคมุ่-ธุันวัาคมุ่ 
2564

มุ่กราคมุ่ - ธัุนวัาคมุ่ 
2563

75,438 

ป็ริิมาณิการิป็ลุ่�อยก๊าซเร่ิอน

กริะจกทางตริงริวมทั �งกลุ่่�มบริิษััท 
(ตนัคาร์ิบอนไดำออกไซด์ำเท่ยบเท�า) (tCO2e)

- โคริงการิห็นม่าน 1

- โคริงการิห็นม่าน 8 

43,164 

43,457

43,883

45,832 

46,829 

47,756

ก่มุ่ภูาพนัธ์ุ - ธุนัวัาคมุ่ 
2562

มุ่กราคมุ่-ธุันวัาคมุ่ 
2564

มุ่กราคมุ่ - ธัุนวัาคมุ่ 
2563
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บริษัทฯ ยังคงมุ่ีการข้ยายการดูำาเนินงานไปยังธุ่รกิจที�ส�งเสริมุ่การใช้พลังงานไฟฟ้าในการข้ับเคล่�อนยานยนต์ แทนพลุ่งังาน

เช่ �อเพลุ่งิจากฟอสุซลิุ่ในริะบบขีนสุ�งขีองป็ริะเทศ แลุ่ะเป็็นสุ�วนห็น่�งในการิพฒันาโคริงสุร้ิางพ่ �นฐาน พร้ิอมจดัำเตร่ิยมการิริองรัิบนวตักริริม

ยานยนต์ไฟฟ้าห็ร่ิออต่สุาห็กริริมยานยนต์สุมยัให็ม� (Next-generation Automotive) ในร่ิป็แบบสุถึาน่อดัำป็ริะจไ่ฟฟ้าสุำาห็รัิบริถึยนต์ไฟฟ้า 

ภายใต้เคร่ิ�องห็มายการิค้า “EA Anywhere” ริวมถึง่สุ�งเสุริิมการิวิจยัแลุ่ะพฒันาด้ำานยานยนต์ไฟฟ้า เพ่�อต�อยอดำเทคโนโลุ่ย่ให้็สุอดำรัิบกบั

ความต้องการิขีองผ่่้ใช้อย�างแท้จริิงตามแนวคดิำ “MISSION NO EMISSION พันธุกิจไร้มุ่ลพิษ” โดำยม่�งเน้นการิสุร้ิางยานยนต์ท่�ไร้ิมลุ่พิษั

เป็็นมิตริต�อสุิ�งแวดำลุ้่อม ภายใต้เคร่ิ�องห็มายการิค้า “MINE Mobility” ทั �งน่ � บริิษััทฯ ได้ำเปิ็ดำดำำาเนินการิเชิงพาณิิชย์โริงงานผ่ลุ่ติแบตเตอร่ิ�

ลุ่เิท่ยมไอออน แลุ่ะริะบบกกัเก็บพลุ่งังานแบบคริบวงจริท่�ทนัสุมยั บริิษััท อมิตา เทคโนโลุ่ย่ (ป็ริะเทศไทย) จำากดัำ ท่�บริิษััทฯ ริ�วมลุ่งทน่กบั 

Amita Technologies Inc.(Taiwan) บนพ่ �นท่�เขีตโคริงการิพฒันาริะเบ่ยงเศริษัฐกิจพิเศษัภาคตะวนัออก (EEC) บนพ่ �นท่�กว�า 90 ไริ� คิดำเป็็น

พ่ �นท่�โริงงาน 80,000 ตาริางเมตริ ผ่ลุ่ติแบตเตอร่ิ�ลุ่เิท่ยมไอออนชนิดำ pouch cell ริะบบสุำาริองไฟฟ้าแบบคริบวงจริท่�ใช้ริะบบอจัฉริิยะ ริะบบ

การิผ่ลุ่ติอตัโนมตั ิ เริิ�มต้นด้ำวยกำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติ 1 กิกะวตัต์ชั�วโมงต�อป่็ แลุ่ะสุามาริถึขียายกำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติสุง่สุด่ำได้ำ 4 กิกะวตัต์ชั�วโมงต�อป่็  

โดำยกำาลุ่งัการิผ่ลุ่ติขีนาดำ 1 กิกะวตัต์ จะช�วยลุ่ดำการิป็ลุ่�อยมลุ่พิษัสุ่�สุิ�งแวดำลุ้่อม สุามาริถึนำามาใช้ในริถึโดำยสุาริไฟฟ้าขีนาดำ 11 เมตริ ซ่�งขีบั

เคลุ่่�อนได้ำริะยะทางสุง่สุด่ำ 240 กิโลุ่เมตริ ได้ำถึง่ 4,160 คนัต�อป่็ แลุ่ะการิใช้ริถึโดำยสุาริไฟฟ้า 4,160 คนั สุามาริถึช�วยลุ่ดำป็ริิมาณิก๊าซเร่ิอน

กริะจกได้ำป็ริะมาณิ 91,709 ตนัต�อป่็ แลุ่ะลุ่ดำป็ริิมาณิการิใช้นำ �ามนัด่ำเซลุ่ได้ำ 97,066,667 ลุ่ติริต�อป่็ เม่�อเท่ยบกบัริถึโดำยสุาริท่�ขีบัเคลุ่่�อนด้ำวย

นำ �ามนัด่ำเซลุ่

2.
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ในการิบริิห็าริจัดำการิขีองเสุ่ยนั �น บริิษััทฯ ได้ำดำำาเนินการิตามนโยบายด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อม โดำยวางกลุ่ย่ทธ์ิ์เป็็นกริะบวนการิตั �งแต�เริิ�มต้น 
กลุ่�าวค่อ เริิ�มตั �งแต�ลุ่ดำการิใช้ทรัิพยากริซ่�งสุอดำคลุ้่องกบัค�านิยมขีององค์กริท่�สุ�งเสุริิมให้็ใช้ทรัิพยากริให้็เกิดำป็ริะโยชน์สุง่สุด่ำ ซ่�งเม่�อใช้
ทรัิพยากริน้อยลุ่ง ก็จะสุ�งผ่ลุ่ให้็ลุ่ดำป็ริิมาณิการิเกิดำขีองเสุย่ แลุ่ะลุ่ดำภาริะการิกำาจดัำขีองเสุย่ท่�เกิดำขี่ �นจากการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจแลุ่ะกิจกริริมต�างๆ ขีอง 
บริิษััทฯ

การจ้่ดการของเสำ่ย

บริิษััทฯ ออกป็ริะกาศนโยบายค่ณิภาพ สุิ�งแวดำลุ้่อม การิอน่รัิกษ์ัพลุ่งังาน แลุ่ะอาช่วอนามัยความป็ลุ่อดำภัย เพ่�อใช้เป็็นแนวทางการิ
ป็ฏิิบตัิงานในการิลุ่ดำผ่ลุ่กริะทบเชิงลุ่บต�อช่มชนแลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม นอกจากน่ � บริิษััทฯ ม่�งเน้นการิลุ่ดำป็ริิมาณิขีองเสุ่ยท่�แห็ลุ่�งกำาเนิดำแลุ่ะ
การินำากลุ่บัมาใช้ให็ม� เพ่�อลุ่ดำป็ริิมาณิขีองเสุ่ยท่�เกิดำจากการิบริิห็าริจัดำการิ โดำยโคริงการิท่�บริิษััทฯ ริณิริงค์มาอย�างต�อเน่�อง ค่อ การินำา
นำ �าทิ �งในกริะบวนการิผ่ลุ่ิตนำ �ามันไบโอด่ำเซลุ่ กลุ่บัเข้ีามาใช้ในกริะบวนการิผ่ลุ่ิตให็ม�  การินำาแผ่งโซลุ่�าร์ิ ท่�เริิ�มด้ำอยป็ริะสุิทธิิ์ภาพ เป็ลุ่่�ยน
ออกไป็ใช้ในการิผ่ลุ่ิตไฟฟ้าเพ่�อใช้งานเองในพ่ �นท่�สุ�วนอ่�นๆ ขีองกลุ่่�มบริิษััท ห็ร่ิอนำาไป็ใช้ผ่ลุ่ิตไฟฟ้าให้็แก�ช่มชน เป็็นต้น นอกจากน่ � 
บริิษััทฯ ได้ำกำาห็นดำริะเบ่ยบการิป็ฏิิบตัิเก่�ยวกับการิกำาจัดำขียะแลุ่ะขีองเสุ่ย (Waste Management Procedure) ให้็ถึ่กต้องแลุ่ะไม�สุ�งผ่ลุ่ก
ริะทบต�อสุิ�งแวดำลุ้่อมอ่กด้ำวย ซ่�งจะคริอบคลุ่่มการิจัดำการิขียะแลุ่ะขีองเสุ่ยอนัตริายจากกริะบวนการิต�างๆ ห็ร่ิอกิจกริริมท่�เกิดำขี่ �นภายใน
กลุ่่�มบริิษััท แลุ่ะริวมถึ่งการิควบค่มถึ่งขีั �นตอนการิคดัำแยกป็ริะเภท/ชนิดำขีองขียะแลุ่ะขีองเสุ่ยอนัตริาย แลุ่ะให้็ม่การิจัดำสุ�งขียะแลุ่ะขีอง
เสุ่ยอนัตริายไป็กำาจัดำอย�างถึ่กต้อง

บริิษััทฯ ม่แนวทางการิบริิห็าริจัดำการิขีองเสุ่ยตั �งแต�แห็ลุ่�งกำาเนิดำไป็จนถึ่งขีั �นตอนการิกำาจัดำอย�างต�อเน่�อง จากผ่ลุ่การิดำำาเนินงานท่�ผ่�าน
มา บริิษััทฯ ม่การิจัดำการิวสัุดำ่เห็ลุ่่อทิ �งด้ำวยกลุ่ย่ทธ์ิ์ 3Rs โดำยการิม่�งเน้นการิลุ่ดำใช้ การิใช้ซำ �า แลุ่ะการินำากลุ่บัมาใช้ให็ม� นอกจากน่ � ยังม่
การิทบทวนแลุ่ะป็รัิบป็ร่ิง การิจัดำการิขีองเสุ่ยห็ร่ิอวสัุดำ่ท่�ไม�ใช้แลุ้่ว (Waste Management Procedure) อย�างสุมำ�าเสุมอ พร้ิอมทั �งการิ
ป็ลุ่่กจิตสุำาน่กให้็แก�พนักงานในองค์กริ เก่�ยวกับความเป็็นเลุ่ิศด้ำานการิจัดำการิสุิ�งแวดำลุ้่อม แลุ่ะม่�งมั�นป็ฏิิบตัิตามกฎห็มายท่�เก่�ยวข้ีอง 
เพ่�อนำาไป็สุ่�การิพฒันาธิ์่ริกิจอย�างยั�งย่น

แนวที่างการบริหารจ้่ดการ

ผลการดำาเนินงาน/ต่วชื่่�ว่ดความสำำาเร็จ้

ป็ริิมาณิขีองเสุ่ย (ตนั)

ขีองเสุ่ยอนัตริาย (ตนั)

ขีองเสุ่ยไม�อนัตริาย (ตนั)

ป็ริิมาณินำ �าทิ �งท่�ริะบายออกนอกโริงงาน (m3)

ธุ่รกิจไบโอดูีเซล
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9,027

331

8,696

64,886

11,508

405

11,103

55,635

11,364

447

10,917

55,956

9,342

227

9,114

63,878

8,936

259

8,677

50,640

2560 2561 2562 2563 2564
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ผลการดำาเนินงานด้านสำิ�งแวดล้อม

การใชื่้พล่งงานอย่างม่ประสำิที่ธิภัาพ

ผลการดำาเนินงาน/ต่วชื่่�ว่ดความสำำาเร็จ้

2564

บริิษััทฯ ม่แนวทางในการิบริิห็าริจัดำการิด้ำานพลุ่งังาน โดำยการิพฒันาริะบบการิจัดำการิพลุ่งังานให้็ม่ความเห็มาะสุม  อ่กทั �งม่การิกำาห็นดำ
เป้็าห็มายแลุ่ะจัดำทำาแผ่นโคริงการิอน่รัิกษ์ัพลุ่งังานป็ริะจำาป่็ เพ่�อใช้เป็็นแนวทางในการิลุ่ดำป็ริิมาณิการิใช้เช่ �อเพลุ่ิง ซ่�งเช่ �อเพลุ่ิงท่�ทาง
โริงงานสุามาริถึดำำาเนินการิลุ่ดำป็ริิมาณิการิใช้ค่อ ก๊าซปิ็โตริเลุ่่ยมเห็ลุ่ว (LPG)  แลุ่ะ ถึ�านหิ็น (Coal) 

บริิษััทฯ ออกป็ริะกาศนโยบายอนรั่ิกษ์ัพลุ่งังาน จดัำทำาแผ่นโคริงการิอนรั่ิกษ์ัพลุ่งังานป็ริะจำาป่็ แลุ่ะสุร่ิป็ผ่ลุ่ริายงานป็ริะจำาป่็ด้ำานการิจดัำการิ

พลุ่งังาน โดำยม่การิกำาห็นดำเป้็าห็มายแลุ่ะวางแผ่นงานโคริงการิท่�ช�วยในการิดำำาเนินการิควบคม่ป็ริิมาณิการิใช้เช่ �อเพลุ่ิงให้็อย่�ในป็ริิมาณิท่�

เห็มาะสุมต�อการิดำำาเนินงาน 

ธุ่รกิจไบโอดูีเซล

โริงงานจดัำทำาโคริงการิลุ่ดำป็ริิมาณิการิใช้เช่ �อเพลุ่ิง โดำยแบ�งอออกเป็็น 2 โคริงการิ  ดำงัน่ �

ธุ่รกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โคริงการิลุ่ดำป็ริิมาณิการิใช้ก๊าซปิ็โตริเลุ่่ยมเห็ลุ่ว (LPG) โดำยการินำาความร้ิอนท่�เห็ลุ่่อจากนำ �ามนั RBD กลุ่บัมาให้็ความร้ิอนแก�วตัถึด่ำบิ 

ท่�ป้็อนเข้ีาสุ่�กริะบวนการิผ่ลุ่ิต สุ�งผ่ลุ่ให้็สุามาริถึลุ่ดำสุดัำสุ�วนป็ริิมาณิการิใช้ก๊าซปิ็โตริเลุ่่ยมเห็ลุ่ว (LPG) ต�อห็น�วยการิผ่ลุ่ิตนำ �ามันได้ำ 

0.64  กิโลุ่กรัิม LPG ต�อกิโลุ่กรัิมนำ �ามนั RBD จากเดำมิค่อ 0.71 กิโลุ่กรัิม LPG ต�อกิโลุ่กรัิมนำ �ามนั RBD

โคริงการิลุ่ดำการิใช้ไฟฟ้าภายในอาคาริ โดำยผ่�านต่้  ออโตเมติก ทริานเฟอร์ิ สุวิทช์ โดำยนำาทามเมอร์ิมาติดำตั �งภายในต่้ออโตเมติก 

ทริานเฟอร์ิ สุวิทช์ โดำยวางวงจริให้็ตดัำไฟฟ้าขีองอป่็กริณ์ิท่�ไม�ได้ำใช้งานในเวลุ่ากลุ่างค่น

ปริมุ่าณพลังงานที�ลดูไดู้  : เฉลุ่่�ย 18,801 ห็น�วย(kWh)/เด่ำอน

จำานวันเงินที�ลดูไดู้         :  เฉลุ่่�ย 56,087 บาท/เด่ำอน

คิดูเป็นร้อยละเท�าไหร�เมุ่่�อเทียบกับปีก�อน : ป็ริิมาณิพลุ่งังานท่�ลุ่ดำได้ำคิดำเป็็น 14% ขีองพลุ่งังานท่�ใช้ทั �งห็มดำก�อนทำาโคริงการิ

เป้็าห็มาย

(กิโลุ่กรัิม LPG ต�อกิโลุ่กรัิมนำ �ามนั RBD)

0.71

ผ่ลุ่การิดำำาเนินงานป่็ 2564

(กิโลุ่กรัิม LPG ต�อกิโลุ่กรัิมนำ �ามนั RBD)

0.67

2564

เป้็าห็มาย (กิโลุ่กรัิมถึ�านหิ็นต�อตนัไอนำ �า)

150

ผ่ลุ่การิดำำาเนินงานป่็ 2564 

(กิโลุ่กรัิมถึ�านหิ็นต�อตนัไอนำ �า)

146

1.

2. โคริงการิลุ่ดำป็ริิมาณิการิใช้ถึ�านหิ็น (Coal) จากการิป็รัิบป็ร่ิงเคร่ิ�องจกัริโดำยเป็ลุ่่�ยนท�อไฟในห็ม้อนำ �าขีนาดำ 16 ตนั (Boiler) สุ�งผ่ลุ่ให้็

สุามาริถึลุ่ดำป็ริิมาณิการิใช้ถึ�านหิ็น (Coal) ได้ำ 146  กิโลุ่กรัิมถึ�านหิ็นต�อตนัไอนำ �า จากเดำิมค่อ 150 กิโลุ่กรัิมถึ�านหิ็นต�อตนัไอนำ �า
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บริิษััทฯ ม่แนวทางในการิบริิห็าริจดัำการินำ �าท่�เกิดำจากการิดำำาเนินงาน โดำยนำานำ �าท่�ผ่�านการิใช้งานแลุ้่วนำากลุ่บัมาใช้ซำ �า (Reuse) เพ่�อลุ่ดำป็ริิมาณิ

การิใช้นำ �า นอกจากน่ �บริิษััทฯ ยงัม่แผ่นดำำาเนินการิเพ่�อนำานำ �าเสุย่ท่�ผ่�านการิบำาบดัำให้็เป็็นนำ �าคณ่ิภาพด่ำไป็ใช้ในพ่ �นท่�สุเ่ข่ียวขีองโริงงาน เพ่�อทดำแทน

การิใช้นำ �าป็ริะป็า ริวมถึง่ริณิริงค์ แลุ่ะสุ�งเสุริิมการินำาทรัิพยากริกลุ่บัมาใช้อย�างค่้มค�า แลุ่ะม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพสุง่สุด่ำ 

แม้ว�าบางโคริงการิขีองบริิษััทฯ จะตั �งอย่�ในพ่ �นท่�นำ �าต่งเคร่ิยดำ (Water Stress Area) แต�ไม�ม่การิใช้นำ �าในป็ริิมาณิมากอย�างม่นัยสุำาคญั 
แลุ่ะม่แผ่นการิบริิห็าริจัดำการินำ �าแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยเป็็นอย�างด่ำ แลุ่ะในป่็ 2564 ไม�ม่เห็ต่การิณ์ิท่�สุ�งผ่ลุ่กริะทบต�อการิดำำาเนินธิ์่ริกิจจาก
การิใช้นำ �า ท่�ม่ม่ลุ่ค�าสุ่งกว�า 10,000 USD  

การจ้่ดการที่ร่พยากร การใชื่้ซำ�า และนำากล่บมาใชื่้ใหม่

ผลการดำาเนินงาน/ต่วชื่่�ว่ดความสำำาเร็จ้

จากผ่ลุ่การิดำำาเนินงานป่็ 2564 บริิษััทฯ ม่ป็ริิมาณิการิใช้นำ �าในกริะบวนการิผ่ลุ่ติ 145,274 ลุ่ก่บาศก์เมตริ สุามาริถึนำานำ �าท่�ผ่�านการิใช้งานแลุ้่ว 

นำามาใช้ซำ �าอ่กจำานวน 3,577.51 ลุ่ก่บาศก์เมตริ โดำยแบ�งออกเป็็น 2 โคริงการิ ดำงัน่ �    

โครงการนำานำ�า Blowdown ท่�ริะบายทิ �งจากคลุ่่ลุ่ิ�งทาวเวอร์ิมาใช้เติมริะบบนำ �าดำบัเพลุ่ิงทดำแทนการิใช้นำ �าป็ริะป็า โดำยนำ �าท่�เติมเข้ีาใน

ริะบบขีองคลุ่่ลุ่ิ�งทาวเวอร์ิ 60,011.49 ลุ่ก่บาศก์เมตริ สุ�วนนำ �า Blowdown ท่�ริะบายทิ �งจากคลุ่่ลุ่ิ�งทาวเวอร์ิได้ำถึก่นำากลุ่บัมาเตมิเข้ีาบ�อดำบั

เพลุ่งิ โดำยสุามาริถึทดำแทนการิใช้นำ �าป็ริะป็าลุ่งได้ำ 3,369.21 ลุ่ก่บาศก์เมตริ คิดำเป็็นร้ิอยลุ่ะ 5 ทั �งน่ � ในป่็ 2565 ม่การิตั �งเป้็าห็มายทดำแทน

การิใช้นำ �าป็ริะป็าลุ่งร้ิอย 5  ดำงัตาริางต�อไป็น่ �  

1.

ธุรกิจ้ไบโอด่เซล

เป้าหมาย ปี 2565 :  เป็้าหมีายทด้แทนการใช้้นำ�าป็ระป็า ร้อยลี่ะ 5

2563

เป้็าห็มาย (%)

1

ผ่ลุ่การิดำำาเนินงาน (%)

1

2564

เป้็าห็มาย (%)

1

ผ่ลุ่การิดำำาเนินงาน (%)

5



บริิษััทฯ ได้ำริณิริงค์แลุ่ะป็ลุ่่กฝั่งการิใช้ทรัิพยากริอย�างค่้มค�า ต�อพนักงานแลุ่ะบ่คลุ่ากริขีองบริิษััทฯ โดำยการิจัดำ “3Rs Campaign 

Communication” ซ่�งเป็็นการิม่�งเน้นการิลุ่ดำการิใช้ การิใช้ซำ �า แลุ่ะการินำากลุ่บัมาใช้ให็ม� ทั �งน่ � บริิษััทฯ ม่กริะบวนการิบริิห็าริจัดำการิ การิ

ใช้ทรัิพยากริอย�างค่้มค�า พร้ิอมกับการิควบค่มแลุ่ะติดำตามผ่ลุ่อย�างสุมำ�าเสุมอ 

ธุ่รกิจไบโอดีูเซล

โริงงานจัดำทำาโคริงการิลุ่ดำความสุกป็ริกขีองนำ �าเสุ่ยจากการิลุ้่างห็อกลุ่ั�นกลุ่่เซอร่ินด้ำวยการิกริองผ่�าน Filter press  เพ่�อให้็สุามาริถึเข้ีาสุ่�

ริะบบบำาบดัำนำ �าเสุ่ยขีองโริงงานได้ำโดำยไม�ต้องสุ�งกำาจัดำ ทำาให้็สุามาริถึลุ่ดำขีองเสุ่ยจากกริะบวนการิผ่ลุ่ิตในการิสุ�งกำาจัดำลุ่งได้ำโดำยเฉลุ่่�ย 46 

ตนั/เด่ำอน ห็ร่ิอคิดำเป็็น ร้ิอยลุ่ะ 100 ขีองเป้็าห็มายท่�ตั �งไว้ 

3 Rs
C a m p a i g n	
Communication

2564

เป้็าห็มาย (%)

100

ผ่ลุ่การิดำำาเนินงาน (%)

100

Reduce

Recycle

Reuse

ใชั่้น ้อย

ใชั่ ้ให์ม่

ใชั่ ้ซ ำ�า

โครงการนำานำ�าที�ผ�านการบำาบัดูแล้วันำากลับมุ่าใช้ใหมุ่� สุามาริถึลุ่ดำการิใช้นำ �าป็ริะป็าได้ำ 208.3 ลุ่ก่บาศก์เมตริ ห็ร่ิอร้ิอยลุ่ะ 0.15          

ขีองการิใช้นำ �าป็ริะป็า ทั �งน่ � ในป่็ 2565 ม่การิตั �งเป้็าห็มายลุ่ดำการิใช้นำ �าป็ริะป็าลุ่ง 0.2 % ดำงัตาริางต�อไป็น่ �

2.

เป้าหมาย ปี 2565 :  ลดการใชั่้นำ�าประปาลดลง ร้อยละ 0.2

2564

เป้็าห็มาย (%)

0.2

ผ่ลุ่การิดำำาเนินงาน (%)

0.15
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ความหลากหลายที่างชื่่วภัาพ

แนวที่างการบริหารจ้่ดการ

การดำาเนินงานด้านความหลากหลายที่างชื่่วภัาพ (Biodiversity) 

บริิษััทฯ แลุ่ะบริิษััทในกลุ่่�มฯ คำานง่ถึง่ความอด่ำมสุมบร่ิณ์ิขีองสุิ�งม่ช่วิตในท่�อย่�อาศยัแลุ่ะสุข่ีภาพขีองริะบบนิเวศแลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อมซ่�งริ�วมกนัสุ�งผ่ลุ่
ให้็เกิดำความห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางช่วภาพในวงกว้าง เริาตริะห็นกัด่ำว�าการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจขีองเริาอาจสุ�งผ่ลุ่กริะทบต�อสุิ�งแวดำลุ้่อมริวมถึง่ความห็ลุ่ากห็ลุ่าย
ทางช่วภาพขีองสุถึานป็ริะกอบการิขีองเริา ดำงันั �นเริาจง่ม่�งมั�นท่�จะจดัำการิแลุ่ะบริริเทาผ่ลุ่กริะทบขีองการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจขีองบริิษััทฯ ตลุ่อดำจนริวม
การิพิจาริณิาแลุ่ะการิป็ริะเมินความห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางช่วภาพเข้ีากบักริะบวนการิทำางานขีองเริา แลุ่ะในป่็ท่�ผ่�านมาได้ำจดัำทำาความม่�งมั�นด้ำาน
ความห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางช่วภาพ Biodiversity Commitment เพ่�อเป็็นแนวทางในการิดำำาเนินงานในการิจดัำการิผ่ลุ่กริะทบ

ในป่็ 2562 บริิษััทฯ เริิ�มเข้ีาไป็ม่สุ�วนริ�วมในการิฟ่�นฟร่ิะบบนิเวศในพ่ �นท่�ท่�ม่ความห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางช่วภาพ โดำยเริิ�มต้นท่�จงัห็วดัำลุ่ำาป็าง ซ่�งป็ริะสุบ
ปั็ญห็าการิเผ่าป็� าแลุ่ะต้นไม้บริิเวณิริอบๆ โริงไฟฟ้าเป็็นป็ริะจำาทก่ป่็ในช�วงไตริมาสุท่� 2-1 นอกจากจะเป็็นการิทำาลุ่ายทรัิพยากริท่�ม่ค�าทาง
ธิ์ริริมชาตแิลุ้่ว ยงัทำาให้็ผ่ลุ่การิผ่ลุ่ติไฟฟ้าจากพลุ่งังานแสุงอาทิตย์ตำ�าลุ่งกว�าท่�ควริจะเป็็น แลุ่ะสุ�งผ่ลุ่กริะทบต�อสุข่ีภาพแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยัขีอง
พนกังานแลุ่ะชม่ชนโดำยริอบ  

บริิษััทฯ จง่ได้ำเข้ีาไป็ริ�วมกบักริมอท่ยานแห็�งชาต ิผ่่้ว�าริาชการิจงัห็วดัำแลุ่ะสุ�วนริาชการิจงัห็วดัำลุ่ำาป็าง สุาธิ์าริณิสุข่ีจงัห็วดัำ ผ่่้ป็ริะกอบการิเอกชน 
แลุ่ะผ่่้แทนชม่ชนในจงัห็วดัำลุ่ำาป็าง เพ่�อทำาโคริงการิ “ป็� าเป่็ยก” (Wet Fire Break) ณิ วนอท่ยานม�อนพญาแช� แลุ่ะอท่ยานแห็�งชาตเิขีลุ่างค์
บริริพต จงัห็วดัำลุ่ำาป็าง ซ่�งเป็็นวนอท่ยานขีนาดำให็ญ� แลุ่ะเป็็นแห็ลุ่�งท่�เผ่ชิญปั็ญห็าเผ่าป็� าเป็็นป็ริะจำาทก่ป่็ ก�อให้็เกิดำมลุ่พิษักริะจายเป็็นวงกว้าง 
วางแผ่นการิฟ่�นฟแ่ลุ่ะลุ่ดำปั็ญห็าดำำาเนินการิโดำยใช้ศาสุตร์ิขีองพริะริาชา ในการิสุร้ิางแนวป้็องกนัไฟป็� าแลุ่ะห็�มดำนิ ด้ำวยการิป็ลุ่ก่ต้นไม้แลุ่ะฟ่�นฟ่
ริะบบนิเวศ ได้ำแก� การิป็ลุ่ก่ต้นไม้ท่�ม่ความช่ �นในใบสุง่ ไม�ทิ �งใบในฤดำแ่ลุ้่ง  ป็ลุ่ก่พ่ชคลุ่ม่ห็น้าดำนิแลุ่ะพ่ชตริะกลุ่่ถึั�วเพ่�อกกัเก็บความช่ �นแลุ่ะเพิ�ม
อาห็าริให้็ดำนิ ป็ลุ่ก่พ่ชท่�สุามาริถึกกัเก็บนำ �าไว้ท่�ลุ่ำาต้นแลุ่ะใบได้ำ ทำาห็ลุ่ม่ขีนมคริกเพ่�อสุร้ิางป็่� ยธิ์ริริมชาต ิ สุ�งเสุริิมการิขียายพนัธิ์่์มดำแดำง ผ่่เสุ่ �อ 
แลุ่ะแมลุ่งต�างๆ เพ่�อให้็ริะบบนิเวศม่ความอด่ำมสุมบร่ิณ์ิ ริวมถึง่ใช้พ่ �นท่�นำาริ�องน่ �เป็็นแห็ลุ่�งป็ลุ่ก่พ่ชท่�ม่ค�าทางเศริษัฐกิจ เช�น เห็ด็ำเย่�อไผ่� สุมน่ไพริ 
ต้นไม้ท่�ห็ายาก เป็็นต้น โคริงการินำาริ�องท่�อท่ยานม�อนพญาแช� นอกจากจะดำำาเนินการิเพ่�อป้็องกนัไฟป็� าลุ่ก่ลุ่ามแลุ้่ว ยงัเป็็นการิฟ่�นฟพ่นัธิ์่์ไม้ 
แมลุ่ง แลุ่ะสุภาพแวดำลุ้่อมทางธิ์ริริมชาติรัิกษัาความห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางช่วภาพอ่กด้ำวย

การศึกษัาความหลากหลายที่างชื่่วภัาพโครงการผลิตไฟฟ้าพล่งงานลม (Wind Power Plant)

การสำำารวจ้ความหลากหลาย
ของชื่นิดพ่นธุ์ค้างคาว 

โริงไฟฟ้าพลุ่งังานลุ่มอาจสุ�งผ่ลุ่กริะทบต�อริะบบนิเวศ ถิึ�นท่�อย่�อาศยัขีองสุตัว์ป่็ก ได้ำแก� นกแลุ่ะค้างคาว บริิษััทฯ ตริะห็นกัถึง่ความสุำาคญัขีอง
การิรัิกษัาริะบบนิเวศในพ่ �นท่�  จง่ได้ำดำำาเนินการิศก่ษัาความห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางช่วภาพริอบพ่ �นท่�โคริงการิโริงไฟฟ้าพลุ่งังานลุ่ม จงัห็วดัำชยัภมิ่ 
เพ่�อเก็บข้ีอมลุ่่ความห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางช่วภาพในช�วงก�อนก�อสุร้ิางแลุ่ะริะยะดำำาเนินการิ

เน่�องจากค้างคาวเป็็นสุัตว์ท่�ห็ากินกลุ่างค่นในการิ

ศ่กษัาจ่งจำาเป็็นต้องใช้ห็ลุ่ากห็ลุ่ายว่ธ่ิ์ อาทิ การิวิจัย

ข้ีอม่ลุ่ท่ติยภ่มิ การิตริวจสุอบจากผ่่้ เช่�ยวชาญ การิใช้

อ่ป็กริณ์ิตริวจจับค้างคาว(Bat -detector)  การิบันท่ก

เสุ่ยงโดำยใช้ (Audiomoth แลุ่ะ Echo Meter Touch Bat 

detector) แลุ่ะการิสุำาริวจซากค้างคาวในพ่ �นท่�กังห็ัน

แลุ่ะบริิเวณิโดำยริอบ

จากการิศ่กษัาสุามาริถึจำาแนกสุป่็ช่ส์ุค้างคาว ได้ำดำังน่ �

- โครงการหน่มุ่าน จังหวััดูชัยภููมุ่ิ

  สุามาริถึจำาแนกสุป่็ช่ส์ุค้างคาวได้ำ  6 สุป่็ช่ส์ุ 

- โครงการหาดูกังหัน จังหวััดูนครศรีธุรรมุ่ราช   

   สุามาริถึจำาแนกสุป่็ช่ส์ุค้างคาวได้ำ  4 สุป่็ช่ส์ุ

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
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ควีามหลุ่ากหลุ่ายของชื่นิดพ่นธุ ์
และเสำ้นที่างการบินของนก

การสำำารวจ

บริิษััทฯ ดำำาเนินการิสุำาริวจชนิดำแลุ่ะจำานวนขีองนกแต�ลุ่ะชนิดำ

โดำยการิลุ่งสุำาริวจเป็็นริะยะเวลุ่า 9 เด่ำอน ในพ่ �นท่�ทั �งช�วงห็น้า

แลุ้่งแลุ่ะห็น้าฝ่นเพ่�อให้็คริอบคลุ่ม่ชนิดำพนัธ์ิ์นกท้องถิึ�นแลุ่ะ

นกอพยพ เสุ้นทางการิบนิ ความสุง่ขีองการิบนิ แลุ่ะความ

แตกต�างขีองชนิดำพนัธิ์่์นกในแต�ลุ่ะฤดำก่าลุ่ จากการิศก่ษัาพบ

ชนิดำพนัธิ์่์นกในพ่ �นท่�โคริงการิโริงไฟฟ้าพลุ่งังานลุ่ม ดำงัน่ � 

โครงกิารหนุมุาน	
จังหวีัด็ชุัยภ้มุิ
โครงการ HNM 1 จำานวัน 43 สปีชีส์   

แบ�งเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นจำานวน  39 ชนิดำ แลุ่ะนกอพยพจำานวน 4 ชนิดำ

โครงการ HNM 5 จำานวัน 53 สปีชีส์ 

แบ�งเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นจำานวน  51 ชนิดำ แลุ่ะนกอพยพจำานวน 2 ชนิดำ

โครงการ HNM 8 จำานวัน 53 สปีชีส์

แบ�งเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นจำานวน  50 ชนิดำ แลุ่ะนกอพยพจำานวน 3 ชนิดำ

โครงการ HNM 9 จำานวัน 54 สปีชีส์

แบ�งเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นจำานวน  51 ชนิดำ แลุ่ะนกอพยพจำานวน 3 ชนิดำ

โครงการ HNM 10 จำานวัน 60 สปีชีส์ 

แบ�งเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นจำานวน  56 ชนิดำ แลุ่ะนกอพยพจำานวน 4 ชนิดำ

โครงการหาดก่งห่น 
จ้่งหว่ดนครศร่ธรรมราชื่และจ้่งหว่ดสำงขลา
จำานวัน 94 สปีชีส์ 

แบ�งเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นจำานวน 49 ชนิดำ นกอพยพ 37 ชนิดำ

นกท่�ม่ป็ริะชากริบางสุ�วนเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นแลุ่ะบางสุ�วน 

เป็็นนก อพยพ 7 ชนิดำ แลุ่ะ นกท่�อพยพเข้ีามาทำารัิงวางไขี� 1 ชนิดำ

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
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ควีามหลุ่ากหลุ่าย
ของพ่ชื่พรรณ :

การศึ้กษาการสำำารวจ

ผลการดำาเนนิงาน 

โครงกิารหนุมุาน	
จังหวีัด็ชุัยภ้มุิ
โครงการ HNM 1 จำานวัน 43 สปีชีส์   

แบ�งเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นจำานวน  39 ชนิดำ แลุ่ะนกอพยพจำานวน 4 ชนิดำ

โครงการ HNM 5 จำานวัน 53 สปีชีส์ 

แบ�งเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นจำานวน  51 ชนิดำ แลุ่ะนกอพยพจำานวน 2 ชนิดำ

โครงการ HNM 8 จำานวัน 53 สปีชีส์

แบ�งเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นจำานวน  50 ชนิดำ แลุ่ะนกอพยพจำานวน 3 ชนิดำ

โครงการ HNM 9 จำานวัน 54 สปีชีส์

แบ�งเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นจำานวน  51 ชนิดำ แลุ่ะนกอพยพจำานวน 3 ชนิดำ

โครงการ HNM 10 จำานวัน 60 สปีชีส์ 

แบ�งเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นจำานวน  56 ชนิดำ แลุ่ะนกอพยพจำานวน 4 ชนิดำ

โครงการหาดก่งห่น 
จ้่งหว่ดนครศร่ธรรมราชื่และจ้่งหว่ดสำงขลา
จำานวัน 94 สปีชีส์ 

แบ�งเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นจำานวน 49 ชนิดำ นกอพยพ 37 ชนิดำ

นกท่�ม่ป็ริะชากริบางสุ�วนเป็็นนกป็ริะจำาถิึ�นแลุ่ะบางสุ�วน 

เป็็นนก อพยพ 7 ชนิดำ แลุ่ะ นกท่�อพยพเข้ีามาทำารัิงวางไขี� 1 ชนิดำ

บริิษััทฯ ได้ำดำำาเนินการิศ่กษัาโดำยใช้ร่ิป็แบบท่ติยภ่มิ ภาพถึ�ายดำาวเท่ยม 

แลุ่ะการิสุำาริวจในพ่ �นท่� พบว�าพ่ �นท่�โคริงการิสุ�วนให็ญ�เป็็นพ่ �นท่�ท่�ใช้ในการิ

เพาะป็ลุ่่กมันสุำาป็ะห็ลุ่ัง ข้ีาวโพดำ แลุ่ะอ้อย จ่งไม�สุ�งผ่ลุ่กริะทบต�อพบ

พ่ชพนัธิ์่์แลุ่ะทรัิพยากริป็� าไม้

บริิษััทฯ ดำำาเนินการิป็ริะเมินความเสุ่�ยงด้ำานความห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางช่วภาพเบ่ �อง

ต้นในทก่พ่ �นท่�ท่�บริิษััทฯ เปิ็ดำดำำาเนินงานแลุ่ะไม�ม่โริงไฟฟ้าขีองบริิษััทฯ ดำำาเนิน

งานในพ่ �นท่�ซ่�งม่ศกัยภาพความห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางช่วภาพสุง่ อาทิ พ่ �ยท่�มริดำกโลุ่ก 

พ่ �น ท่� ค่้ มคริองโดำยสุห็ภาพนานาชาติ เ พ่� อการิอน่ รัิก ษ์ัธิ์ริริมชาติแลุ่ะ

ทรัิพยากริธิ์ริริมชาติ (The International Union for Conservation of Nature : 

IUCN) ป็ริะเภท 4-1 กลุ่�าวค่อ ไม�อย่�ในพ่ �นท่�สุงวนธิ์ริริมชาตเิข้ีมงวดำ อท่ยาน

แห็�งชาติ (National Park) อนเ่สุาวร่ิย์ธิ์ริริมชาติ (Natural Monument) แลุ่ะ

พ่ �นท่�จดัำการิถิึ�นท่�อาศยัห็ร่ิอชนิดำพนัธิ์่์ห็ร่ิอเขีตรัิกษัาพนัธิ์่์สุตัว์ป็� า (Habitat/

Species Management Area)

ในป่็ท่�ผ่�านมา บริิษััทฯ ยงัได้ำดำำาเนินการิศก่ษัาความห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางช่วภาพใน

พ่ �นท่�โคริงการิโริงไฟฟ้าพลุ่งังานลุ่มห็นม่านทั �ง 5 โคริงการิ แลุ่ะโคริงการิห็าดำ

กงัห็นั เพ่�อนำาข้ีอมลุ่่จากการิศก่ษัาป็ริะกอบการิออกแบบโคริงการิแลุ่ะกำาห็นดำ

มาตริการิในการิป้็องกนัผ่ลุ่กริะทบก�อนท่�จะดำำาเนินโคริงการิ
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มิต์ิสังคม

การดำาเนินงานด้านสำิที่ธิมนุษัยชื่น

การบริหารที่ร่พยากรบุคคล

กระบวนการตรวจ้สำอบสำิที่ธิมนุษัยชื่นอย่างรอบด้าน

กลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�ตริะห็นกัด่ำว�า พนกังานเป็็นปั็จจยัสุำาคญัในการิยกริะดำบัข่ีดำความสุามาริถึในการิแขี�งขีนัขีององค์กริ จง่ได้ำม่การิ
กำาห็นดำกลุ่ยท่ธ์ิ์การิบริิห็าริงานทรัิพยากริบค่คลุ่ซ่�งป็ริะกอบด้ำวย การิเพิ�มผ่ลุ่ผ่ลุ่ติภาพพนกังาน การิเสุริิมสุร้ิางความผ่ก่พนัขีองพนกังานท่�ม่ต�อ
องค์กริ การิพฒันาข่ีดำความสุามาริถึขีองพนกังานให้็ตอบรัิบการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งริวดำเร็ิวทางเทคโนโลุ่ย่ (VUCA) ริวมทั �งการิยกริะดำบัมาตริฐาน
แลุ่ะบริิห็าริในงานทรัิพยากริบค่คลุ่

สุำาห็รัิบการิบริิห็าริจดัำการิพนกังาน กลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�ได้ำกำาห็นดำนโยบายด้ำานความห็ลุ่ากห็ลุ่าย (Diversity & Inclusion) ซ่�งจะสุ�งผ่ลุ่
ให้็พนกังานได้ำรัิบการิป็ฏิิบตัอิย�างเท�าเท่ยมเห็มาะสุม โดำยไม�ม่การิแบ�งแยก ริวมทั �งยอมรัิบความห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางเพศ เช่ �อชาต ิ แลุ่ะสุญัชาต ิ
แลุ่ะยอมรัิบความแตกต�างทั �งด้ำานค�านิยมแลุ่ะวฒันธิ์ริริม ตลุ่อดำจนกริะบวนการิสุริริห็า การิจ้างงานแลุ่ะการิแต�งตั �ง พร้ิอมกบัการิสุ�งเสุริิมการิ
เร่ิยนร้่ิ การิพัฒนาพนักงาน แลุ่ะการิดำ่แลุ่พนักงานให้็สุามาริถึทำางานได้ำอย�างม่ป็ริะสุิทธิิ์ภาพ สุนับสุน่นต�อความสุำาเร็ิจขีององค์กริ 
ตามเป้็าห็มายท่�กำาห็นดำไว้อย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพแลุ่ะสุร้ิางความเตบิโตให้็กบัธิ์ร่ิกิจอย�างต�อเน่�อง

กลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�ม่ความม่�งมั�นท่�จะดำำาเนินธิ์่ริกิจให้็สุามาริถึเติบโตอย�างยั�งย่น ควบค่�ไป็กบัการิสุ�งเสุริิมแลุ่ะผ่ลุ่กัดำนัการิเคาริพ 

สุทิธิิ์มนษ่ัยชนทั�วทั �งองค์กริ บริิษััทฯ ตริะห็นกัถึง่ความสุำาคญัในการิเคาริพต�อสุทิธิิ์มนษ่ัยชนขีองทก่คน แลุ่ะถ่ึอเป็็นห็น้าท่�ขีองบริิษััทตลุ่อดำจนค่�
ค้าในห็�วงโซ�อป่็ทาน (Business Partners, Suppliers) แลุ่ะผ่่้ รัิบเห็มา (Joint Ventures) ท่�จะต้องยด่ำมั�นต�อห็ลุ่กัการิด้ำานสุทิธิิ์มนษ่ัยชนในการิ
ป็ฏิิบตัิต�อพนกังาน (Employees) ลุ่ก่ค้า (Customers) ชม่ชน (Local communities) แลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยอ่�นๆ อย�างเท�าเท่ยมกนั แลุ่ะห็ลุ่่กเลุ่่�ยง
การิลุ่ะเมิดำสุทิธิิ์มนษ่ัยชนทก่ร่ิป็แบบ 

ทั �งน่ �เพ่�อให้็มั�นใจว�าการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจขีองกลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�ป็ริาศจากการิลุ่ะเมิดำสุทิธิิ์มนษ่ัยชน กลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�จง่ได้ำ
กำาห็นดำนโยบายแลุ่ะแนวป็ฏิิบตัิด้ำานสุิทธิิ์มน่ษัยชนเพ่�อป้็องกันการิลุ่ะเมิดำสุิทธิิ์มน่ษัยชนในท่กกิจกริริมทางธิ์่ริกิจขีองกลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังาน
บริิสุท่ธิิ์� เริาให้็ความสุำาคญัแลุ่ะเคาริพสุทิธิิ์มนษ่ัยชนตามท่�ริะบไ่ว้ในป็ฏิิญญาสุากลุ่ ว�าด้ำวยสุทิธิิ์มนษ่ัยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) ริวมทั �งข้ีอตกลุ่งริ�วมแลุ่ะสุนธิิ์สุญัญาต�างๆ ท่�เก่�ยวข้ีองกบัการิป็ฏิิบตัิต�อแริงงานแลุ่ะป็ฏิิญญาสุห็ป็ริะชาชาตวิ�าด้ำวยสุทิธิิ์ขีองชนเผ่�าพ่ �น
เม่อง (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) ข้ีอตกลุ่งโลุ่กแห็�งสุห็ป็ริะชาชาต ิ(UN Global Compact) แนวป็ฏิิบตั ิเร่ิ�อง
สุทิธิิ์มนษ่ัยชนสุำาห็รัิบธิ์ร่ิกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ห็ลุ่กัการิความมั�นคงแลุ่ะสุทิธิิ์มนษ่ัยชนโดำยสุมคัริ
ใจ (Voluntary Principles on Security and Human Rights) แลุ่ะ ป็ฏิิญญาว�าด้ำวยห็ลุ่กัการิแลุ่ะสุทิธิิ์ขีั �นพ่ �นฐานในการิทำางานขีององค์การิ
แริงงานริะห็ว�างป็ริะเทศ (International Labor Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work - ILO) 
โดำยจดัำทำาแลุ่ะป็ริะกาศนโยบายเป็็นข้ีอผ่ก่พนัเชิงนโยบาย (Policy Commitment & Human Right Commitment)

กลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�ได้ำนำากริะบวนการิตริวจสุอบสุทิธิิ์มนษ่ัยชนอย�างริอบด้ำาน (Human Rights Due Diligence : HRDD) ตามห็ลุ่กัการิ
ช่ �แนะเร่ิ�องสุทิธิิ์มนษ่ัยชนสุำาห็รัิบธิ์ร่ิกิจแห็�งสุห็ป็ริะชาชาต ิ(UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) มาเป็็นกริอบ
ในการิบริิห็าริจดัำการิด้ำานสุทิธิิ์มนษ่ัยชน โดำยดำำาเนินการิคริอบคลุ่ม่ทก่กิจกริริมทางธิ์ร่ิกิจในป็ริะเทศไทยแลุ่ะทก่พ่ �นท่�ในป็ริะเทศท่�บริิษััทม่พ่ �นท่�
ป็ฏิิบตักิาริพร้ิอมทั �งวิเคริาะห์็ผ่ลุ่กริะทบท่�อาจม่สุ�วนเก่�ยวข้ีอง ริวมทั �งม่การิบริิห็าริจดัำการิความเสุ่�ยงด้ำานสุทิธิิ์มนษ่ัยชนอย�างเป็็นริะบบ เพ่�อให้็
มั�นใจว�ากลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�ม่ริะบบการิควบคม่แลุ่ะป้็องกนัการิลุ่ะเมิดำสุทิธิิ์มนษ่ัยชน ริวมทั �งม่มาตริการิสุนบัสุนน่ด้ำานสุทิธิิ์มนษ่ัยชนท่�
ม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ ทั �งน่ � ค่�ค้าแลุ่ะผ่่้ รัิบเห็มา ริวมทั �งผ่่้ ท่�เก่�ยวข้ีองกบัการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจขีองบริิษััทจะต้องให้็ความสุำาคญัแลุ่ะเคาริพต�อสุทิธิิ์มนษ่ัยชน
ตามแนวทางการิบริิห็าริจดัำการิด้ำานสุทิธิิ์มนษ่ัยชนขีองกลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� แลุ่ะดำำาเนินธิ์ร่ิกิจตามห็ลุ่กัการิดำงักลุ่�าว

มิติสังคม
S O C I A L
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การิป็ริะกาศนโยบาย 

ว�าด้ำวยการิเคาริพ 

สุทิธิิ์มนษ่ัยชน

การิป็ริะเมิน

ความเสุ่�ยง

แลุ่ะผ่ลุ่กริะทบการิดำแ่ลุ่

แลุ่ะเย่ยวยา
กระบวนการ 

ตรวจ้สำอบสำิที่ธิมนุษัย
ชื่นอย่างรอบด้าน

การิติดำตามแลุ่ะ

ริายงานผ่ลุ่ 

การิดำำาเนินงาน

การิดำำาเนิน

กริะบวนการิ

ด้ำานสุทิธิิ์มนษ่ัยชน

ความท้าทาย:  เสุริิมสุร้ิางให้็พนกังานทก่คนสุามริถึนำาจริริยาบริริณิขีองกลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�ไป็ใช้ในทก่การิตดัำสุนิใจ
  ในการิป็ฏิิบตังิาน ด้ำวยการิสุ่�อสุาริแลุ่ะป็ริะชาสุมัพนัธ์ิ์ท่�สุามาริถึเข้ีาถึง่พนกังานได้ำกว้างขีวางมากขี่ �น
การิดำำาเนินการิ :  จดัำทำาเน่ �อห็าให้็พนกังานสุามาริถึเข้ีาเร่ิยนร้่ิแลุ่ะทบทวนความร้่ิด้ำวยตนเอง อ่กทั �งยงัม่แบบทดำสุอบเพ่�อวดัำริะดำบัความร้่ิ 
  เก่�ยวกบัจริริยาบริริณิ, การิต�อต้านคอร์ิรัิป็ชั�น, การิบริิห็าริจดัำการิความเสุ่�ยง แลุ่ะความป็ลุ่อดำภยัในการิใช้เทคโนโลุ่ย่  
  สุาริสุนเทศขีองพนกังานทก่ริะดำบั  พนกังานทั �งชาวไทยแลุ่ะชาวต�างชาตไิด้ำรัิบความร้่ิแลุ่ะผ่�านการิทดำสุอบ
  คิดำเป็็นร้ิอยลุ่ะ 94

การสำ่�อสำารและอบรมเร่�องจ้รรยาบรรณ การต่อต้านคอร์ร่ปชื่่�น การบริหารจ้่ดการความเสำ่�ยง 
และความปลอดภั่ยในการใชื่้เที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศ

ความเสำ่�ยงที่่�สำำาค่ญ ต่วอย่างมาตรการควบคุมในปัจ้จุ้บ่น

การิใช้แริงงาน

1.  ความป็ลุ่อดำภยัแลุ่ะสุข่ีภาพขีองผ่่้ป็ฏิิบตังิาน

2.  ความชดัำเจนในเง่�อนไขีขีองการิจ้างแริงงานในห็�วงโซ�อป่็ทาน

3.  การิใช้แริงงานเดำก็

ชม่ชนแลุ่ะสุงัคม

1.   ความป็ลุ่อดำภยัแลุ่ะวิถ่ึการิดำำาริงช่วิตขีองคนในชม่ชน

1.1  ม่นโยบายความป็ลุ่อดำภยัแลุ่ะมาตริฐานการิป็ฏิิบตังิานเคร่ิ�องจกัริ อป่็กริณ์ิ

1.2  ม่การิฝ่่กอบริมให้็ความร้่ิเร่ิ�องความป็ลุ่อดำภยัในการิทำางาน แลุ่ะการิทำางาน 

       ในพ่ �นท่�เสุ่�ยงให้็แก�พนกังาน แลุ่ะผ่่้ รัิบเห็มา

1.3  ม่การิจดัำเตร่ิยมอป่็กริณ์ิค่้มคริองความป็ลุ่อดำภยัสุ�วนบค่คลุ่ให้็แก�พนกังาน 

       แลุ่ะผ่่้ รัิบเห็มา

2.1  ม่การิลุ่งนามเพ่�อรัิบทริาบเน่ �อห็าในค่�ม่อจริริยาบริริณิขีองพนกังาน

2.2  ม่การิฝ่่กอบริมแลุ่ะทดำสุอบความเข้ีาใจในการิเคาริพสุทิธิิ์มนษ่ัยชนให้็กบัพนกังาน

3.1  ม่การิป็ริะกาศแลุ่ะกำาห็นดำการิไม�ใช้แริงงานเดำก็ในทก่ร่ิป็แบบในค่�ม่อป็ฏิิบตังิาน

       ด้ำานทรัิพยากริบค่คลุ่

1.1 กริะบวนการิสุำาริวจพ่ �นท่�ชม่ชน

1.2 กริะบวนการิรัิบข้ีอร้ิองเร่ิยนท่�ชดัำเจน
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การิดำำาเนินการิ :  สุ่บเน่�องจากท่�ป็ริะเทศไทยป็ริะกาศใช้พริะริาชบญัญัติความเท�าเท่ยมกนัริะห็ว�างเพศ พ.ศ. 2558 ซ่�งค่้มคริองไม�ให้็ม่ 
  การิกริะทำาท่�เลุ่่อกป็ฏิิบตัโิดำยอ้างเร่ิ�องเพศเข้ีามาเก่�ยวข้ีอง กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้ำติดำตามแลุ่ะสุ่�อสุาริเร่ิ�องขีองความเท�าเท่ยมกนั 
  ริะห็ว�างเพศท่�ได้ำป็ริะกาศใช้ให็ม�ให้็ผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ยทก่ฝ่� ายรัิบทริาบแลุ่ะใช้เป็็นแนวทางในการิป็ฏิิบตั ิ โดำยกลุ่่�มฯ ยงัคง 
  ถ่ึอป็ฏิิบตัอิย�างต�อเน่�องในห็ลุ่กัการิความเท�าเท่ยมริะห็ว�างเพศ ทั �งการิจ้างงาน การิจ�ายค�าตอบแทน ความก้าวห็น้าทาง 
  ตำาแห็น�งงานแลุ่ะอาช่พ แลุ่ะสุภาพการิทำางาน

กลุ่่�มบริิษััทฯ ม่�งเน้นยท่ธิ์ศาสุตร์ิเชิงร่ิกผ่�านการิสุร้ิางความริ�วมม่อกบัสุถึาบนัการิศก่ษัาชั �นนำาขีองป็ริะเทศเพ่�อเข้ีาถึง่แลุ่ะเข้ีาใจความคาดำห็วงั
ขีองนกัศก่ษัาท่�ม่ต�อองค์กริท่�อยากริ�วมงานด้ำวย ตลุ่อดำจนเป็็นการิช�วยเตร่ิยมความพร้ิอมในด้ำานความร้่ิ ทกัษัะ แลุ่ะคณ่ิลุ่กัษัณิะท่�องค์กริ 
คาดำห็วงัผ่�านการิริ�วมออกแบบห็ลุ่กัสุต่ริการิเร่ิยนการิสุอนให้็แก�นกัศก่ษัาเพ่�อเข้ีาสุ่�การิทำางานในองค์กริห็ลุ่งัจบการิศก่ษัาด้ำวย

แนวัทางควัามุ่ร�วัมุ่มุ่่อเพ่�อสรรหาบ่คลากร
การิริ�วมออกแบบห็ลุ่กัสุต่ริกบัห็น�วยงานภายนอก
โคริงการิริ�วมม่อกบัสุถึาบนัการิศก่ษัาเพ่�ออกแบบการิเร่ิยนการิสุอนสุำาห็รัิบผ่ลุ่ติบค่ลุ่ากริท่�ม่ความสุามาริถึเฉพาะด้ำาน เช�น สุาขีาวิศวกริริม
ยานยนต์ไฟฟ้า, วิศวกริริมเคม่ ฯลุ่ฯ โดำยเน้นให้็ได้ำลุ่งม่อป็ฏิิบตังิานจริิง

โครงการนักศึกษาฝึึกงาน
เป็็นโคริงการิท่�ม่�งเน้นให้็นกัศ่กษัาได้ำฝ่่กงานในสุถึานท่�ทำางานแลุ่ะสุ�วนงานท่�สุอดำคลุ้่องกบัความร้่ิแลุ่ะทกัษัะขีองนกัศ่กษัาในร่ิป็แบบสุห็กิจ
ศก่ษัาแลุ่ะภาคฤดำร้่ิอน โดำยเปิ็ดำโอกาสุให้็นกัศก่ษัาจากวิทยาลุ่ยัแลุ่ะมห็าวิทยาลุ่ยัต�างๆ ได้ำเข้ีามาเร่ิยนร้่ิโดำยม่พนกังานขีององค์กริเป็็นพ่�เลุ่่ �ยง 
โดำยม่นกัศก่ษัาเข้ีามาฝ่่กงานแบบสุห็กิจศก่ษัา 16 คน ภาคฤดำร้่ิอน 17 คน ทั �งน่ �ในริะห็ว�างฝ่่กงาน นกัศก่ษัาจะได้ำเบ่ �ยเลุ่่ �ยงบางสุ�วนซ่�งเป็็นการิ
ช�วยสุนบัสุนน่ภาริะค�าเดำนิทางแลุ่ะค�าอาห็าริ

Re-Employment Program
ความเป็็นมา :  ในแต�ลุ่ะป่็ม่พนกังานท่�อายค่ริบเกษ่ัยณิจำานวนมาก แต�พนกังานห็ลุ่ายคนเป็็นผ่่้ ม่ความร้่ิความเช่�ยวชาญเฉพาะด้ำาน 
  ซ่�งยงัสุามาริถึทำางานได้ำอย�างม่ป็ริะสุิทธิิ์ภาพแลุ่ะถึ�ายทอดำวิธ่ิ์การิทำางานแก�พนกังานร่ิ�นห็ลุ่งัได้ำเป็็นอย�างด่ำ กลุ่่�มบริิษััทฯ 
  จง่เลุ่ง็เห็น็ความสุำาคญัขีองการิรัิกษัาบค่ลุ่ากริท่�ม่ความร้่ิความสุามาริถึสุง่แลุ่ะสุร้ิางคณ่ิค�าแก�องค์กริไว้
การิดำำาเนินการิ : กลุ่่�มบริิษััทฯ จดัำทำาโคริงการิ Re-Employment Program ขี่ �น เพ่�อเปิ็ดำโอกาสุให้็ม่การิจ้างงานห็ลุ่งัเกษ่ัยณิอาย ่ทั �งน่ �จะม่ 
  การิพิจาริณิาความเห็มาะสุมขีองลุ่กัษัณิะงานแลุ่ะจำานวนพนกังานท่�เกษ่ัยณิอายแ่ต�ลุ่ะป่็
ผ่ลุ่การิดำำาเนินการิ : ในป่็ 2564 ได้ำจ้างงานต�อกบัพนกังานห็ลุ่ายริะดำบัจำานวน 8 ท�าน แลุ่ะคาดำว�าในอนาคตจะม่อตัริาการิจ้างงานท่�เห็มาะสุม 
   กบัความสุามาริถึเพิ�มมากขี่ �น  

การวัางแผนกำาลังคน
ความท้าทาย : การิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งท่�ร่ินแริงแลุ่ะห็ลุ่่กเลุ่่�ยงไม�ได้ำโดำยเฉพาะในด้ำานเทคโนโลุ่ย่ภายใต้ร่ิป็แบบการิทำาธิ์่ริกิจในปั็จจ่บัน  
  เป็็นจด่ำเป็ลุ่่�ยนท่�ทำาให้็องค์กริแลุ่ะพนกังานต้องป็รัิบตวัต�อความท้าทายดำงักลุ่�าว องค์กริจง่ได้ำม่การิเตร่ิยมความพร้ิอมแลุ่ะ 
  พฒันาพนกังานให้็รัิบม่อกบัความท้าทายในยค่ดำิจิทลัุ่ 
การิดำำาเนินการิ : กลุ่ยท่ธ์ิ์การิดำำาเนินงานเพ่�อให้็บริริลุ่เ่ป้็าห็มายการิพฒันาข่ีดำความสุามาริถึขีองบ่คลุ่ากริ แลุ่ะการิเป็็นองค์กริท่�ห็�วงใย 
  พนกังานป็ริะกอบด้ำวย 

การิยกริะดำับศักยภาพความสุามาริถึขีองพนักงานผ่�านการิพัฒนาแลุ่ะนำาเสุนอโคริงการิการิเร่ิยนร้่ิท่�คริอบคลุ่่ม 
แลุ่ะได้ำรัิบการิออกแบบอย�างเห็มาะสุมกบัพนกังานทก่ริะดำบั
การิสุนบัสุนน่ให้็พนกังานม่ทกัษัะริอบด้ำานผ่�านการิห็มน่เว่ยนงาน (Internal Rotation) โดำยบริิษััทฯ ม่กริะบวนการิสุ�ง
เสุริิมแลุ่ะเตร่ิยมความพร้ิอมเพ่�อให้็การิห็มน่เว่ยนงานเป็็นไป็อย�างม่ป็ริะสุิทธิิ์ภาพแลุ่ะพนกังานสุามาริถึป็ฏิิบตัิห็น้าท่�
ได้ำอย�างป็ริะสุบผ่ลุ่สุำาเร็ิจ
การิสุริริห็าบค่ลุ่ากริท่�ม่ความร้่ิควาสุามาริถึจากสุถึาบนัการิศก่ษัา ผ่�านโคริงการิพฒันาบค่ลุ่ากริเชิงกลุ่ยท่ธ์ิ์แลุ่ะการิ
สุ่�อสุาริท่�ม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ

1.

2.

3.

การสำ่งเสำริมความเที่่าเที่่ยมก่นระหว่างเพศ

การสำรรหาบุคลากรที่่�ม่ความรู้ควาสำามารถี่จ้ากสำถี่าบ่นการศึกษัา

นอกจากน่ � บริิษััทฯ ยังเปิ็ดำรัิบฟังความคิดำเห็็น ข้ีอเสุนอแนะแลุ่ะข้ีอร้ิองเร่ิยนจากพนักงาน แลุ่ะได้ำจัดำให้็ม่ช�องทางการิแจ้งข้ีอร้ิองเร่ิยน
ห็ากม่การิลุ่ะเมิดำห็ลุ่กัการิเคาริพสุทิธิิ์มนษ่ัยชนผ่�านช�องทางเวบ็ไซต์ขีองบริิษััท แลุ่ะ/ห็ร่ิออ่เมลุ่ถึง่ป็ริะธิ์านคณิะกริริมการิตริวจสุอบ 
(chairman.audit.com@energyabsolute.co.th) ได้ำอ่กด้ำวย 

การร่บเร่�องร้องเร่ยนและแจ้้งเบาะแสำ
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กลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�ม่การิป็ริะเมินผ่ลุ่การิป็ฏิิบตังิานขีองพนกังานทก่ริะดำบั โดำยได้ำนำาริะบบ Performance Management System เข้ีา
มาใช้ในองค์กริ เพ่�อป็ริะเมินป็ริะสุทิธิิ์ภาพการิทำางานขีองพนกังาน อ่กทั �งยงัช�วยให้็ทริาบถึง่ริะดำบัความสุามาริถึขีองพนกังาน ริะบบม่�งเน้น
การิทำางานให้็สุำาเร็ิจตามวตัถึป่็ริะสุงค์ท่�ตั �งไว้ โดำยม่การิเช่�อมโยงเป้็าห็มายองค์กริมาสุ่�ห็น�วยงานแลุ่ะริะดำบัพนกังาน
มุ่ิติที� 1 ความสุำาเร็ิจในงาน โดำยใช้ OKR ห็ร่ิอ Objective Key Result  เพ่�อการิวดัำความสุำาเร็ิจในริะดำบัเป้็าห็มายขีององค์กริห็ร่ิอฝ่� าย นอกจาก
นั �นเริาใช้ PDA ห็ร่ิอ Performance Development  Appraisal เพ่�อวดัำความสุำาเร็ิจในเป้็าห็มายริะดำบัตวับค่คลุ่ 
มุ่ิติที� 2 คณ่ิลุ่กัษัณิะเชิงพฤตกิริริม โดำยการิใช้เคร่ิ�องม่อ 360  Degree Feedback เพ่�อรัิบการิป็ริะเมินจากเพ่�อนริ�วมงานในฝ่� ายเด่ำยวกนั เพ่�อน
ริ�วมงานต�างห็น�วย แลุ่ะผ่่้ใต้บงัคบับญัชา ซ่�งผ่่้ รัิบการิป็ริะเมินจะถึก่ป็ริะเมินในพฤตกิริริมท่�เป็็นอตัลุ่กัษัณ์ิขีองพนกังานกลุ่่�มพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� 
(EA’s DNA) 

การิเข้ีามาขีองเทคโนโลุ่ย่ดำจิิทลัุ่สุ�งผ่ลุ่ให้็ร่ิป็แบบการิทำางานขีององค์กริเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งไป็ สุภาวการิณ์ิขีองการิแขี�งขีนัใน
การิสุริริห็าแลุ่ะดำ่งดำ่ดำบ่คลุ่ากริท่�ม่ความร้่ิความสุามาริถึเฉพาะด้ำานในย่คดำิจิทัลุ่พัฒนาศักยภาพขีองพนักงาน 
เพ่�อสุร้ิางโอกาสุแลุ่ะความก้าวห็น้าในการิทำางานภายใต้บริิบทท่�เป็ลุ่่�ยนไป็ การิสุร้ิางความริ�วมม่อกับห็น�วยงาน
ภายนอกเพ่�อสุริริห็าบ่คลุ่ากริ,การิพฒันาทกัษัะแลุ่ะสุร้ิางค่ณิค�าผ่�านการิริ�วมโคริงการินวตักริริม โดำยความร้่ิแลุ่ะ
ทกัษัะนั �นก่�ยวข้ีองกบัห็น้าท่�งานป็ริะจำา วฒิ่ภาวะความเป็็นผ่่้นำา ตลุ่อดำจนทกัษัะอ่�นๆ ท่�จำาเป็็นต�อการิป็ฏิิบตังิานขีอง
พนกังาน องค์กริได้ำนำาเสุนอห็ลุ่กัสุต่ริการิพฒันาความร้่ิแลุ่ะทกัษัะทั �งในริะดำบัผ่่้บริิห็าริริะดำบัสุง่ (Vice President) 
ผ่่้จดัำการิ (Manager) พนกังานแลุ่ะเจ้าห็น้าท่� คริอบคลุ่ม่ทั �งห็น�วยงานฝ่� ายผ่ลุ่ติแลุ่ะห็น�วยงานสุนบัสุนน่ 

สุำาห็รัิบผ่่้บริิห็าริริะดำบัสุง่ (Vice President) องค์กริม่�งให้็เคร่ิ�องม่อแลุ่ะแนวคิดำการิบริิห็าริผ่ลุ่การิป็ฏิิบตังิานผ่�านการิ
โค้ชแลุ่ะให้็ข้ีอมลุ่่ป้็อนกลุ่บั (Coaching & Feedback) สุำาห็รัิบผ่่้จดัำการิ (Manager) เริาได้ำให้็ความร้่ิในการิเป็็นผ่่้นำา
แลุ่ะห็วัห็น้างานท่�ด่ำ ริวมไป็ถึง่ทกัษัะการิบริิห็าริจดัำการิโคริงการิ สุำาห็รัิบพนกังานแลุ่ะเจ้าห็น้าท่� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้ำม่�งเน้น
ให้็ความร้่ิเพ่�อพฒันาทกัษัะในวิชาช่พ โดำยการิศก่ษัาป็ริะสุทิธิิ์ผ่ลุ่โดำยริวมขีองเคร่ิ�องจกัริ แลุ่ะยงัได้ำเร่ิยนร้่ิถึง่ความ
สุำาคญัขีองการิบำาร่ิงรัิกษัาทว่ผ่ลุ่แบบทก่คนม่สุ�วนริ�วม เพ่�อช�วยให้็พนกังานป็ริะสุบความสุำาเร็ิจแลุ่ะม่ความก้าวห็น้า
ในอาช่พ

การประเมินผลการปฏิิบ่ติงาน

การยกระด่บศ่กยภัาพความสำามารถี่ของพน่กงาน

ผลการดำาเนินงาน

จำานวนชั�วโมงฝ่่กอบริมขีองพนกังาน (ชั�วโมง)

ค�าใช้จ�ายเพ่�อการิพฒันาบค่ลุ่ากริ (ลุ้่านบาท)

Human Capital Return on Investment (HCROI)

ร้ิอยลุ่ะขีองพนกังานท่�ได้ำรัิบการิฝ่่กอบริม
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ควัามุ่ท้าทาย:  

การดูำาเนินการ: 
 



เพ่�อเป็็นการิยกริะดำบักริะบวนการิสุร้ิางการิเร่ิยนร้่ิแลุ่ะถึ�ายทอดำความร้่ิภายในองค์กริให้็ม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้ำสุร้ิางแพลุ่ตฟอร์ิมการิ
เร่ิยนร้่ิบนริะบบออนไลุ่น์ โดำยริวบริวมเน่ �อห็าการิเร่ิยนร้่ิไว้บนเทคโนโลุ่ย่ท่�ทนัสุมยั สุ�งเสุริิมกริะบวนการิเร่ิยนร้่ิขีองพนกังานให้็เกิดำขี่ �นได้ำทก่ท่�ทก่
เวลุ่า สุ�งผ่ลุ่ให้็พนกังานสุามาริถึเข้ีาถึง่การิเร่ิยนร้่ิ (Learning Adoption) ได้ำมากขี่ �น โดำยเพิ�มขี่ �นกว�าเดำมิร้ิอยลุ่ะ 52.04 เม่�อเป็ร่ิยบเท่ยบกบั
แนวทางการิเร่ิยนร้่ิแบบเดำมิ

ความเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งขีองโลุ่กในปั็จจบ่นัน่ � นบัเป็็นความท้าทายอย�างยิ�งท่�ทก่องค์กริต้องเผ่ชิญ บค่ลุ่ากริท่�ม่ความย่ดำห็ย่�น สุามาริถึป็รัิบตวัรัิบกบั
ความเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งได้ำริวดำเร็ิวจะสุร้ิางความเข้ีมแขี็งให้็กบัองค์กริได้ำ ดำงันั �น กลุ่่�มพลุ่งังานงานบริิสุท่ธิิ์�จง่ให้็ความสุำาคญักบัการิพฒันาพนกังาน
ให้็ทนักบัความเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งท่�ม่อย่�เสุมอในโลุ่กปั็จจบ่นั ซ่�งวิธ่ิ์การิพฒันาพนกังานได้ำถึก่พฒันาร่ิป็แบบการิเร่ิยนร้่ิท่�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายใน 4 ร่ิป็แบบ

 1.  ห็ลุ่กัสุต่ริท่�เป็็น VDO คลุ่ปิ็ต�างๆ (Online)
 2.  ห็ลุ่กัสุต่ริเข้ีาเร่ิยนในห้็องอบริม (Onsite)
 3.  การิแลุ่กเป็ลุ่่�ยนป็ริะสุบการิณ์ิ ข้ีอมลุ่่ ห็ร่ิอเร่ิ�องริาวจากผ่่้ เช่�ยวชาญเฉพาะด้ำาน (Knowledge Sharing)
 4.  เร่ิยนร้่ิผ่�านการิทำาโคริงการิ (Project Based-Learning)

ห็ลุ่กัสุต่ริดำงักลุ่�าวจะยกริะดำบัจากแนวคดิำสุ่�การิลุ่งม่อทำาจริิงเพ่�อสุร้ิางผ่ลุ่ต�อธิ์ร่ิกิจด้ำวยกริะบวนการิ Design Thinking, การิแบ�งปั็นความร้่ิแลุ่ะ
ป็ริะสุบการิณ์ิจากผ่่้บริิห็าริ, ผ่่้ เช่�ยวชาญ ทั �งน่ �การิพฒันาบค่ลุ่ากริผ่�านการิทำาโคริงการิริ�วมกนัดำงักลุ่�าวสุามาริถึวดัำผ่ลุ่การิเร่ิยนร้่ิได้ำย�างเป็็น 
ร่ิป็ธิ์ริริม ทั �งในเร่ิ�องกสุาริพฒันาความร้่ิ ทกัษัะ การินำาไป็ใช้ในการิทำางาน ผ่ลุ่สุำาเร็ิจต�อเป้็าห็มายแลุ่ะการิสุร้ิางมลุ่่ค�าเพิ�มทางธิ์ร่ิกิจ โดำยผ่่้ เข้ีา
อบริมได้ำสุ�งโคริงการิเข้ีาป็ริะกวดำแคมเป็ญ EA Inside EA ขีองกลุ่่�มบริิษััทฯ แลุ่ะจดัำให้็ม่การิพฒันาพนกังานม่ความร้่ิความสุามาริถึด้ำานวิชาช่พ 
(Functional Competency Development) โดำยบริิษััทมม่�งเน้นการิพฒันาตามแนวทาง 70:20:10 ห็มายถึง่ เร่ิยนร้่ิด้ำวยตนเองแลุ่ะจากการิ
ป็ฏิิบตังิานร้ิอยลุ่ะ 70 เร่ิยนร้่ิจากผ่่้ อ่�นแลุ่ะการิสุอนงานร้ิอยลุ่ะ 20 แลุ่ะเร่ิยนร้่ิจากการิฝ่่กอบริมร้ิอยลุ่ะ 10 จากความเช่�อว�าการิพฒันาบค่ลุ่ากริ
ผ่�านป็ริะสุบการิณ์ิจริิงจากการิลุ่งม่อทำาจะช�วยให้็เกิดำการิเร่ิยนร้่ิ แลุ่ะสุร้ิางการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งในเชิงพฤตกิริริมท่�สุ�งผ่ลุ่ต�อการิป็ฏิิบตังิานขีอง
พนกังานอย�างแท้จริิง

ผลการดำาเนินงาน (จ้ำานวนหล่กสำูตร)

การพ่ฒนาพน่กงานควบคู่ก่บการพ่ฒนาองค์กร

จำานวนห็ลุ่กัสุต่ริ ป่็ 2563

จำานวนผ่่้ เข้ีาอบริม (ไม�นบัซำ �า)

จำานวนห็ลุ่กัสุต่ริ ป่็ 2564

จำานวนผ่่้ เข้ีาอบริม (ไม�นบัซำ �า)

ร้ิอยลุ่ะผ่่้ ได้ำรัิบการิพฒันา 2563 

เป็ร่ิยบเท่ยบ 2564
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จากแนวทางการิพฒันาพนักงานขีองกลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุ่ทธิิ์�ท่�ม่�งให้็ความสุำาคญักับการิเร่ิยนร้่ิขีองพนักงานด้ำวยแนวทาง 70:20:10
เพ่�อยกริะดำบัการิเร่ิยนร้่ิแลุ่ะก้าวสุ่� Digital Transformation ทำาให้็ในป่็ 2564 กลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุ่ทธิิ์�ม่ผ่ลุ่การิพฒันาพนักงาน ดำงัน่ �
เร่ิยนร้่ิด้ำวยตนเองแลุ่ะจากการิป็ฏิิบตัิงาน ร้ิอยลุ่ะ 70 ได้ำแก�

บริิษััทฯ ดำำาเนินการิสุำาริวจความผ่่กพนัขีองพนักงานโดำยใช้สุถึาบนัท่�ได้ำรัิบการิยอมรัิบจากองค์กริชั �นนำาทั �งในป็ริะเทศแลุ่ะต�างป็ริะเทศ 

ซ่�งผ่ลุ่ความผ่่กพนัขีองพนักงานในป่็ 2563 อย่�ในริะดำบั ร้ิอยลุ่ะ 51 จากเป้็าห็มายท่�ริะดำบั 56 ในป่็ 2564 บริิษััทฯ ได้ำดำำาเนินการิสุร้ิาง

ความผ่่กพนัในด้ำานการิพฒันาแลุ่ะการิเร่ิยนร้่ิให้็แก�พนักงาน โดำยเพิ�มเติมในสุ�วนขีองช�องทาง ร่ิป็แบบ ห็วัข้ีอ แลุ่ะห็ลุ่กัสุ่ตริอบริมให้็

มากขี่ �น ริวมไป็ถึ่งการิป็รัิบป็ร่ิงริะบบสุาริสุนเทศให้็ตอบโจทย์ความต้องการิใช้งานท่�ต้องการิความริวดำเร็ิวแลุ่ะเข้ีาถึ่งได้ำง�าย ทั �งยังคำาน่ง

ถึ่งความยั�งย่นขีององค์กริ ทั �งน่ � บริิษััทฯ ม่แผ่นการิสุำาริวจผ่ลุ่ความผ่่กพนัขีองพนักงานท่ก 2 ป่็ โดำยจะทำาการิวดัำผ่ลุ่อ่กครัิ �งในป่็ 2565 

ในป่็ 2564 การิลุ่าออกโดำยสุมคัริใจขีองพนักงานอย่�ในอตัริาร้ิอยลุ่ะ 25.65 เพิ�มขี่ �นร้ิอยลุ่ะ 45 จากป่็ก�อน บริิษััทฯ ม่แนวทางในการิลุ่ดำ

อตัริาการิลุ่าออกโดำยจัดำทำาแผ่นผ่่้สุ่บทอดำตำาแห็น�ง (Succession Plan) เพ่�อให้็พนักงานได้ำรัิบทริาบเสุ้นทางในการิเติบโตขีองตนเอง 

แลุ่ะได้ำรัิบการิดำ่แลุ่จากผ่่้บริิห็าริทั �งในด้ำานการิป็ฏิิบตัิงานแลุ่ะการิพฒันาตนเองอย�างเห็มาะสุม

กลุ่่�มบริิษััทม่นโยบายสุนบัสุนน่การิห็มน่เว่ยนงานภายในองค์กริเพ่�อให้็พนกังานได้ำม่โอกาสุเร่ิยนร้่ิแลุ่ะสุร้ิางทกัษัะให็ม�ๆ ข้ีามห็น�วยงาน อ่ก

ทั �งยงัช�วยให้็องค์กริสุามาริถึเตร่ิยมกำาลุ่งัคมได้ำอย�างเห็มาะสุม สุอดำคลุ้่องกบัยท่ธิ์ศาสุตร์ิเชิงธิ์่ริกิจขีองกลุ่่�มบริิษััทฯ ในอนาคต (Strategic 

Workforce Planning)

ผลการดูำาเนินงาน : พนกังาน 14 คน ได้ำห็มน่เว่ยนงานไป็ยงัตำาแห็น�งให็ม� คิดำเป็็นร้ิอยลุ่ะ 1.19

พฒันาผ่�านแคมเป็ญ EA Inside EA ตามแนวทางกริะบวนการิสุร้ิางสุริริค์ทางปั็ญญาท่�ม่�งเน้นการิเร่ิยนร้่ิผ่�านการิคิดำแลุ่ะลุ่งม่อทำา
ในลุ่กัษัณิะ Project Based Learning (PBL) จำานวนโคริงการิ  17 โคริงการิ มลุ่่ค�าเพิ�มคาดำการิณ์ิ (Estimated Value Added) 
22 ลุ้่านบาท 
การิพฒันาการิเร่ิยนร้่ิจากผ่่้ อ่�น ร้ิอยลุ่ะ 20 ในป่็น่ �ได้ำม่การิพฒันาทกัษัะการิโค้ชให้็กบัผ่่้บงัคบับญัชาอย�างต�อเน่�อง โดำยม่การิพฒันา
ท่�สุำาคญั ดำงัน่ �

เร่ิยนร้่ิจากการิฝ่่กอบริม ร้ิอยลุ่ะ 10
ร้ิอยลุ่ะ 10 ขีองการิพฒันาด้ำวยการิเร่ิยนร้่ิภายในห้็องเร่ิยนห็ร่ิอการิฝ่่กอบริมขีองพนกังานกลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์�นั �นได้ำให้็ความ
สุำาคญักบัวิธ่ิ์การิเร่ิยนร้่ิ เพ่�อให้็สุอดำคลุ้่องกบัพนกังานท่�ม่พ่ �นฐานท่�แตกต�างกนั ริวมทั �งการินำาเทคโนโลุ่ย่ให็ม�ๆ  มาป็ริะยก่ต์ใช้ เพ่�อ
ให้็เกิดำการิเร่ิยนร้่ิได้ำอย�างแท้จริิง โดำยม่ริายลุ่ะเอ่ยดำ ดำงัน่ �

- การิเร่ิยนร้่ิแบบ Blended Learning ท่�ผ่สุมผ่สุานริะห็ว�างการิพฒันาความร้่ิในเชิงทฤษัฎ่แลุ่ะการิป็ฏิิบตัผิ่�านการิใช้ Case Based  
  Learning ริวมทั �งการิสุร้ิางทกัษัะ สุนบัสุนน่ แลุ่ะผ่ลุ่กัดำนัให้็เกิดำการิเร่ิยนร้่ิด้ำวยตนเอง เป็็นต้น

- การินำาเอาริะบบดำจิิทลัุ่มาใช้ในการิพฒันาแลุ่ะเร่ิยนร้่ิขีองพนกังานมากยิ�งขี่ �น สุำาห็รัิบพนกังานให็ม�ผ่�านริะบบ @CORE ม่การิใช้ 
  QR Code ในการิทำาแบบสุำาริวจ แลุ่ะป็ริะเมินผ่ลุ่การิฝ่่กอบริม

การิพฒันาผ่่้บริิห็าริริะดำบัสุง่ ริะดำบักลุ่าง แลุ่ะการิจดัำ Executive One on One Coaching ให้็กบัผ่่้บริิห็าริร่ิ�นให็ม�เป็็นริาย
บค่คลุ่ (Executive Trainee Program)
การิพฒันาทกัษัะแลุ่ะการิลุ่งม่อโค้ชจริิงกบัผ่่้ใต้บงัคบับญัชาในผ่่้บริิห็าริริะดำบักลุ่างแลุ่ะห็วัห็น้างาน โดำยม่ผ่่้ เข้ีาอบริม 42 คน

1.

2.

3.

1)

2)

ผลการดำาเนินงาน

ด้านความผูกพ่นของพน่กงาน (Engagement Survey)

ด้านการลาออกจ้ากงานโดยสำม่ครใจ้ (Voluntary Resigned) 

การสำน่บสำนุนให้พน่กงานม่ที่่กษัะรอบด้านผ่านการหมุนเว่ยนงาน (Internal Rotation)
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นอกจากการินำาเทคโนโลุ่ย่ดำิจิทัลุ่มาช�วยขีับเคลุ่่�อนองค์กริให้็เกิดำความสุามาริถึในการิแขี�งขีัน พร้ิอมรัิบม่อกับสุภาพแวดำลุ้่อมแลุ่ะการิ
ดำำาเนินธิ์่ริกิจท่�เป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งไป็ กลุ่่�มบริิษััทฯ ยังได้ำสุ�งเสุริิมแลุ่ะสุร้ิางบริริยากาศในการิพฒันานวตักริริมซ่�งเป็็นห็น่�งในอตัลุ่กัษัณ์ิขีองคน
อ่เอ (EA’s DNA) ให้็พนักงานกลุ้่าคิดำนอกกริอบในเชิงสุร้ิางสุริริค์ กลุ้่านำาเสุนอ กลุ้่าเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง ผ่�านการิสุ�งผ่ลุ่งานนวตักริริมเข้ีา
ป็ริะกวดำในแคมเป็ญ EA Inside EA

ป่็ 2564 พนักงานจากบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััทฯ ริวม  5 บริิษััท ให้็ความสุนใจริ�ววมสุ�งผ่ลุ่งานเข้ีาป็ริะกวดำ 17 โคริงการิ คิดำเป็็นอตัริาเพิ�ม

จากป่็ 2563 ร้ิอยลุ่ะ 112.5 แลุ่ะเป็็นป่็ท่� 4 ขีองแคมเป็ญ EA Inside EA นับตั �งแต�ป่็ 2561 ถึ่งปั็จจ่บนัริวมทั �งสุิ �น 31 โคริงการิ

ตวัอย�างผ่ลุ่งานจากการิป็ริะกวดำ EA Inside EA ป่็ 2564 ท่�ได้ำรัิบเงินริางวลัุ่ม่ลุ่ค�าสุ่งสุ่ดำ 3 อนัดำบั

กลุ่่�มฯ ได้ำนำาโป็ริแกริมการิวิเคริาะห์็บ่คลุ่ากริมาใช้เพ่�อวดัำผ่ลุ่การิป็ฏิิบตัิงานขีองพนักงาน ช�วยในการิจัดำทำาแผ่นพฒันาพนักงาน เสุริิม

ทกัษัะการิทำางาน ช�วยในการิสุริริห็าแลุ่ะว�าจ้างพนักงาน เพ่�อริองรัิบการิเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งนั �นโดำยผ่�านกริะบวนการิพฒันาทกัษัะ 2 ด้ำานค่อ 

การิสุร้ิางทกัษัะ (Reskill) แลุ่ะการิเสุริิมทกัษัะ (Upskill)

วิสุยัทศัน์ในการิพฒันาพนักงานอย�างยั�งย่น

Glycerolysis – Transesterification

วตัถึ่ป็ริะสุงค์   เพ่�อสุามาริถึนำา PFAD แลุ่ะ FFA ท่�เป็็น By product มาผ่ลุ่ิตเป็็น B100 เพ่�อลุ่ดำต้นท่นการิผ่ลุ่ิต  

    โดำยไม�กริะทบต�อค่ณิภาพขีองนำ �ามัน B100

ผ่ลุ่การิดำำาเนินโคริงการิ  ต้นท่นการิผ่ลุ่ิต B100 ห็ลุ่งัเดำินริะบบ Glys-trans ลุ่ดำลุ่ง 0.07 บาทต�อลุ่ิตริ

การลดูค�าไฟฟ้าในส�วันข้อง kVar charge โดูยการจัดูลำาดัูบ Switching Order 

วตัถึ่ป็ริะสุงค์   ลุ่ดำการินำาเข้ีาค�า Reactive Power จากริะบบไฟฟ้าขีอง EGAT เข้ีามาใช้งาน เพ่�อลุ่ดำค�าไฟฟ้า

ผ่ลุ่การิดำำาเนินโคริงการิ  ลุ่ดำค�าใช้จ�ายได้ำป็ริะมาณิเด่ำอนลุ่ะ 26,000 บาท/เด่ำอน ห็ร่ิอ 312,000 บาท/ป่็ เม่�อเท่ยบกับ 

   ค�าใช้จ�ายเฉลุ่่�ยก�อนการิป็รัิบป็ร่ิง

การเพิ�มุ่ประสิทธุิภูาพแกนจัดูตำาแหน�ง (AFC Core) สำาหรับมุ่้วันแผ�นอิเล็กโตรดู (Insert Stainless Shim Ring)

วัตถึ่ป็ริะสุงค์   เพ่�อป็รัิบป็ร่ิงแลุ่ะเพิ�มป็ริะสุิทธิิ์ภาพขีองการิย่ดำตำาแห็น�ง แลุ่ะควบค่มการิเคลุ่่�อนท่�ขีอง 

   แกนจัดำตำาแห็น�ง

ผ่ลุ่การิดำำาเนินโคริงการิ  เม่�อคำานวณิอตัริาการิผ่ลุ่ิตจำานวน 20,000 cells/วนั จะช�วยป็ริะห็ยัดำค�าใช้จ�าย

   1,147,881.94 บาทต�อป่็

เสุริิมสุร้ิางศกัยภาพ โดำยวางโคริงสุร้ิางเน่ �อห็า การิเร่ิยนแบบโมดำลุ่่ ซ่�งคาดำว�าองค์ความร้่ิจะเกิดำการิพฒันาอย�างยั�งย่น

การิสุร้ิางความริ�วมม่อกบัสุถึาบนัการิศก่ษัา โดำยเช่�อมโยงแนบป็ฏิิบตัิท่�ด่ำท่�สุด่ำจากทั �งภายในแลุ่ะภายนอกองค์กริ นำาองค์ความร้่ิมา

พฒันาแลุ่ะต�อยอดำ ซ่�งคาดำว�าจะเกิดำการิสุร้ิางสุริริค์แลุ่ะแบ�งปั็นองค์ความร้่ิด้ำานการิพฒันาท่�ยั�งย่น

การิสุร้ิางวฒันธิ์ริริมการิแบ�งปั็นความร้่ิแลุ่ะป็ริะสุบการิณ์ิ โดำยสุร้ิางกำาห็นดำการิในการิแบ�งปั็นความร้่ิอย�างเป็็นริะบบแลุ่ะสุมำ�าเสุมอ 

ซ่�งคาดำว�าพนกังานจะค่้นเคยกบัการิแบ�งปั็นความร้่ิ  ป็ริะสุบการิณ์ิ แลุ่ะสุิ�งท่�ได้ำเร่ิยนร้่ิให้็นำาไป็ต�อยอดำได้ำเร็ิวยิ�งขี่ �น

นำากริะบวนการิ Knowledge Management (KM) มาเป็็นเคร่ิ�องม่อในการิแลุ่กเป็ลุ่่�ยนเร่ิยนร้่ิริ�วมกนัในองค์กริ  โดำยม่วตัถึป่็ริะสุงค์

เพ่�อริวบริวมองค์ความร้่ิท่�ม่อย่�ในองค์กริซ่�งม่อย่�ในตวับค่คลุ่ ห็ร่ิอเอกสุาริ มาพฒันาให้็เป็็นริะบบ โดำยม่จด่ำม่�งห็มายค่อ ให้็พนกังาน

ในองค์กริเข้ีาถึง่ความร้่ิท่�สุำาคญัขีองธิ์ร่ิกิจ แลุ่ะพฒันาตนเองให้็เป็็นผ่่้ ร้่ิ ริวมทั �งป็ฏิิบตังิานได้ำอย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ อนัจะสุ�งผ่ลุ่ให้็

องค์กริม่ความสุามาริถึในเชิงการิแขี�งขีนัอย�างสุง่สุด่ำ

1.

2.

3.

4.

การสำ่งเสำริมนว่ตกรรมสำำาหร่บพน่กงาน

ผลการดำาเนินการงาน

โปรแกรมการวิเคราะห์บุคลากร (People Analytics)
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กลุ่่�มบริิษััทฯ ใสุ�ใจดำ่แลุ่พนักงานให้็ม่ความสุ่ขีแลุ่ะสุะดำวกสุบายในการิทำางาน ม่ดำิจิทัลุ่แพลุ่ตฟอร์ิมท่�ช�วยอำานวยความสุะดำวกในการิ

ทำางาน ริวมถึ่งม่ช�องทางการิสุ่�อสุาริท่�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายซ่�งพนักงานสุามาริถึสุามาริถึเข้ีาถึ่งเพ่�อรัิบทริาบความค่บห็น้าต�างๆ ขีองทางบริิษััทฯ 

เช�น ข้ีอแนะนำาต�างๆ ท่�องค์กริได้ำนำามาพฒันาให้็เกิดำผ่ลุ่เป็็นร่ิป็ธิ์ริริม เช�น สุภาพแวดำลุ้่อมการิทำางานท่�ด่ำ การิฝ่่กอบริมพฒันา ริวมถึ่ง

กิจกริริมต�างๆ

กลุ่่�มบริิษััทพลุ่งังานบริิสุ่ทธิิ์�ม่�งพฒันาค่ณิภาพช่วิตท่�ด่ำให้็กับพนักงานท่กคน เพ่�อให้็เกิดำความสุมดำ่ลุ่ในการิป็ฏิิบตัิงานแลุ่ะการิใช้ช่วิต

สุ�วนตวั บริิษััทได้ำดำำาเนินการิจัดำตั �งคณิะกริริมการิสุวสัุดำิการิแริงงานในสุถึานป็ริะกอบการิ ซ่�งม่พนักงานท่�เป็็นตวัแทนมาจากการิเลุ่่อก

ตั �งทำาห็น้าท่�เป็็นสุ่�อกลุ่างในการิถึ�ายทอดำความต้องการิด้ำานสุวสัุดำิการิขีองพนกังานให้็บริิษััทได้ำรัิบทริาบริวมทั �งทำาห็น้าท่�ริ�วมให้็ข้ีอเสุนอแนะ 

ตริวจสุอบการิดำ่แลุ่การิจัดำสุวัสุดิำการิขีองบริิษััท ซ่�งม่การิจัดำสุริริสุวัสุดำิการิ แลุ่ะสุิทธิิ์ป็ริะโยชน์เพิ�มเติมจากสุวัสุดำิการิพ่ �นฐานตาม

กฎห็มายกำาห็นดำให้็แก�พนักงานท่กคนอย�างไม�เลุ่่อกป็ฏิิบตัิ โดำยพนักงานจะได้ำรัิบสุวสัุดำิการิ เช�น การิป็ริะกันช่วิต, ป็ริะกับอ่บตัิเห็ต่, 

การิรัิกษัาด้ำานทนัตกริริม การิดำแ่ลุ่การิใช้สุายตา อป่็กริณ์ิป้็องกนัภยัสุ�วนบค่คลุ่ สุวสัุดำกิาริก่้ ย่มเงิน กองทน่สุำาริองเลุ่่ �ยงช่พ การิให้็ความร้่ิ 

ทางด้ำานการิเงินโดำยม่การิจดัำอบริมวางแผ่นการิเงินให้็กบัพนกังานในช�วงวยัต�างๆ เพ่�อให้็ใช้ช่วิตอย�างมั�นคงแลุ่ะม่ความสุข่ี ริวมทั �งบริิษััทฯ 

ได้ำม่เงินชดำเชยตามกฎห็มายให้็กับพนักงานท่�เกษ่ัยณิอาย่อ่กด้ำวย

ปั็ญห็านำ �าท�วมเฉ่ยบพลุ่นัเม่�อป่็ 2564 สุ�งผ่ลุ่กริะทบต�อความเป็็นอย่�ขีองพนักงานในกลุ่่�มบริิษััทฯ ซ่�งอาศยัอย่�ในพ่ �นท่�ภาคตะวนัออกแลุ่ะ

ภาคอ่สุาน เพ่�อเป็็นการิบริริเทาความเด่ำอนร้ิอนดำงักลุ่�าว บริิษััทฯ จ่งได้ำมอบเงินช�วยเห็ลุ่่อเบ่ �องต้นให้็กับพนักงาน โดำยได้ำมอบเงินให้็กับ

พนักงาน 7 คน 

เป็็นท่�ทริาบกันด่ำอย�างยิ�งว�าสุถึานการิณ์ิการิแพริ�ริะบาดำขีองโควิดำ19- สุ�งผ่ลุ่กริะทบให้็สุถึานการิณ์ิเศริษัฐกิจทั�วโลุ่ก ริวมทั �งป็ริะเทศไทย

ต้องห็ย่ดำชะงัก กลุ่่�มบริิษััทฯ จ่งเลุ่็งเห็็นถึ่งผ่ลุ่กริะทบท่�เกิดำกับพนักงาน แลุ่ะเพ่�อให้็พนักงานม่ความป็ลุ่อดำภัยจากโริคติดำเช่ �อทางเดำิน

ห็ายใจน่ � จ่งได้ำม่มาตริการิแลุ่ะสุวัสุดำิการิเพ่�อการิสุนับสุน่นให้็พนักงานยังคงสุามาริถึป็ฏิิบัติงานอย�างป็ลุ่อดำโริคภายใต้สุถึานการิณ์ิ 

ดำงักลุ่�าวตามเจตนาริมณ์ิขีองบริิษััทฯ ท่�ม่�งสุร้ิางค่ณิค�าริ�วมเพ่�อการิเติบโตริ�วมกันอย�างยั�งย่น อนัได้ำแก� 

การสำ่งเสำริมคุณภัาพชื่่วิตที่่�ด่ในครอบคร่วกลุ่มบริษั่ที่พล่งงานบริสำุที่ธิ�

การดูแลพน่กงาน

นโยบายและมาตรการชื่่วยเหล่อพน่กงานที่่�ประสำบอุที่กภั่ย

นโยบายและมาตรการชื่่วยเหล่อพน่กงานในชื่่วงวิกฤตโควิด -19

จดัำเลุ่่ �ยงอาห็าริกลุ่างวนัให้็แก�พนกังาน เพ่�อลุ่ดำโอกาสุในการิรัิบเช่ �อจากร้ิานค้า

จดัำริถึรัิบสุ�งพนกังาน เพ่�อลุ่ดำความเสุ่�ยงริะห็ว�างการิเดำนิทาง

สุนบัสุนน่ ATK ให้็แก�พนกังานท่�ต้องสุมัผ่สัุกบัลุ่ก่ค้าโดำยตริง

จดัำห็า ATK ริาคาต้นทน่ เพ่�อให้็พนกังานได้ำตริวจห็าเช่ �อทก่สุปั็ดำาห์็ ลุ่ดำการิแพริ�เช่ �อสุ่�ผ่่้ ใกลุ้่ชิดำ

พนกังานสุามาริถึซ่ �อ ATK ในริาคาต้นทน่ให้็แก�คริอบครัิว เพ่�อควบคม่การิแพริ�เช่ �อในวงจำากดัำ

ฉ่ดำพ�นยาฆ�าเช่ �อในสุถึานท่�ป็ฏิิบตังิานเป็็นป็ริะจำา แลุ่ะฉ่ดำพ�นเพิ�มเตมิกริณ่ิพบพนกังานตดิำเช่ �อ

สุนบัสุนน่ค�าตริวจ RT-PCR ให้็กบัพนกังานท่�ติดำเช่ �อโควิดำ19- จากการิป็ฏิิบตังิาน

จดัำห็าห็น�วยงานท่�สุามาริถึตริวจ RT-PCR ให้็กบัพนกังานในริาคาท่�ตำ�ากว�าอต่สุาห็กริริม

สุนบัสุนน่นำ �าเกลุ่่อสุำาห็รัิบลุ้่างจมก่ เพ่�อช�วยลุ่ดำอาการิท่�เกิดำจากการิติดำเช่ �อแลุ่ะทำาให้็การิติดำเช่ �อบางอย�างด่ำขี่ �น

ให้็ความร้่ิแลุ่ะคำาแนะนำาแนวทางการิทำางานท่�ม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพในช�วง Work from home

ใช้การิฝ่่กอบริมออนไลุ่น์อย�างเตม็ร่ิป็แบบในการิป็ฐมนิเทศพนกังาน เพ่�อให้็พนกังานม่ความร้่ิในเคร่ิ�องม่อ ริะบบพ่ �นฐาน ริวมถึง่

วฒันธิ์ริริมองค์กริ ซ่�งจะช�วยให้็พนกังานมั�นใจว�าจะได้ำรัิบการิดำแ่ลุ่แลุ่ะม่ผ่่้ให้็คำาป็ร่ิกษัาในริะยะป็รัิบตวัเข้ีากบัองค์กริ

ใช้ริะบบบนัท่กเวลุ่าป็ฏิิบตัิงานท่�ลุ่ดำการิสุมัผ่สัุจากเคร่ิ�องสุแกนนิ �ว ซ่�งป็รัิบเป็ลุ่่�ยนไป็ใช้สุแกนใบห็น้าแลุ่ะดำวงตา เพ่�อป้็องกัน 

การิแพริ�กริะจายขีองโริคโควิดำ 19-
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151 คน

จ้ำาแนกตาม
 Generations

Chart Title

1 2 3

จ้ำาแนกตาม
ชื่่วงอายุ

ข้อมูลพน่กงานของกลุ่มบริษั่ที่ฯ
จ้ำาแนกตามเพศ

พ่ทธุ 1129  |  อิสลามุ่ 6  |  คริสต์ 7 | 

ไมุ่�มุ่ีศาสนา 3  |  ไมุ่�ระบ่ 30

ชื่าย
879

284 คน

73 คน

435 คน

667 คน

667 คน

73 คน

หญิง
296

ร้อยละ 74.81

ร้อยละ 24.17

ร้อยละ6.21

ร้อยละ 37.02

ร้อยละ 56.77

ร้อยละ  56.77

ร้อยละ 6.21

ร้อยละ 12.85

ร้อยละ 25.19

จ้ำาแนกตามศาสำนา

จ้ำาแนกตามระด่บและเพศ

จ้ำาแนกตาม Generations

จ้ำาแนกตามพ่�นที่่�ปฏิิบ่ติงาน

พน่กงานในหน่วยงาน 
ที่่�สำร้างรายได้ให้ก่บองค์กร

อ่ตราการลาออกจ้ากองค์กรโดยสำม่ครใจ้

อ่ตราการลาคลอด

จ้ำาแนกตามสำ่ญชื่าติ

จ้ำาแนกตามกลุ่ม STEM

 จำำ�นวน(คน)     ร้้อยละ     

 จำำ�นวน(คน)     ร้้อยละ     

Gen Y

30-50 ปีี

< 30 ปีี

> 50 ปีีGen Z

Gen X

Baby Boomer

จำานวน(คน)     ร้อยลี่ะ     

จังห์วัด     จำานวน(คน)   ร้อยละ     

      จำำ�นวน(คน)   ร้้อยละ     

 จำำ�นวน(คน)   ร้้อยละ

จำาแนกตามเพิ่ศ

จำาแนกตามอายุ

สัญชั่าติ     จำานวน(คน)   ร้อยละ     

พน่กงานใหม่
จำาแนกตามเพิ่ศ

จำาแนกตามชั่่วงอายุ

ระดับจัดการ

ระดับบริห์าร

ระดับบังคับบัญชั่า

ระดับปฏิิบัติการ

ชาย
ห็ญิง

กร่ิงเทพมห็านคริ

ฉะเชิงเทริา

ชยัภมิ่

นคริศร่ิธิ์ริริมริาช

นคริสุวริริค์

ป็ริาจ่นบร่่ิ

พิษัณิโ่ลุ่ก

ริะยอง

ลุ่พบร่่ิ

ลุ่ำาป็าง

สุมท่ริป็ริาการิ

ชาย
ห็ญิง

ชาย
ห็ญิงชาย

ห็ญิง *พนกังานชายท่�ใช้สุทิธิิ์ลุ่าภริริยาคลุ่อดำบต่ริ

ไทย            1139          96.94
ไต้ห็วนั           20            1.70
จ่น               14            1.19
กมัพช่า                1            0.09
พม�า                 1            0.09

กล่�มุ่ STEM 
ชาย
ห็ญิง
ไมุ่�ใช�กล่�มุ่ STEM

223   18.98

   
952   81.02

177              79.37
46              20.63

515

288

149

68

43

25

23

21

18

17

8

11

10

1

154

36

118

403

156

247

607

103

504

43.83

24.51

12.68

5.79

3.66

2.13

1.96

1.79

1.53

1.45

0.68

100

91.0

9.0

100

23.38

76.62

100

38.71

61.29

100

16.97

83.03
 

154

90

92

135
17

26

22

4

644

472

172

92

135
17

8

8

50 

50

 

63.11

36.89

37.70

55.33
6.97

100

84.62

15.38

 54.80

73.29

26.71

37.70

55.33
6.97

อายต่ำ�ากว�า 30 ป่็
อายร่ิะห็ว�าง 30-50 ป่็
อายเ่กิน 50 ป่็

อายต่ำ�ากว�า 30 ป่็

อายร่ิะห็ว�าง 30-50 ป่็

อายเ่กิน 50 ป่็

ชาย
ห็ญิง

ชาย
ห็ญิง

ชาย
ห็ญิง

ชาย
ห็ญิง
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จำาแนกตามเพิ่ศ    จำานวน(คน)    ร้อยละ     



บริิษััทฯ เช่�อว�า การิบริิห็าริด้ำานความป็ลุ่อดำภยั อาช่วอนามยั แลุ่ะสุภาพแวดำลุ้่อมในการิทำางาน เป็็นความรัิบผิ่ดำชอบขีั �นพ่ �นฐาน แลุ่ะเป็็นปั็จจยั
ท่�ม่ความสุำาคญัแลุ่ะจำาเป็็นต�อการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจแลุ่ะบค่ลุ่ากริขีองบริิษััทฯ โดำยบริิษััทฯ ม่�งมั�นสุ�งเสุริิมให้็ทก่ห็น�วยงานม่สุภาพแวดำลุ้่อมท่�ถึก่ 
สุข่ีอนามยัแลุ่ะม่ความป็ลุ่อดำภยั แลุ่ะยด่ำถ่ึอป็ฏิิบตัอิย�างต�อเน่�องแลุ่ะจริิงจงั ควบค่�กบัการิพฒันาองค์กริเพ่�อม่�งมั�นสุ่�ความเป็็นเลุ่ศิ ซ่�งสุอดำรัิบ
กบัเป้็าห็มายการิพฒันาอย�างยั�งย่นข้ีอท่� 8 การิจ้างงานท่�ม่คณ่ิค�าแลุ่ะการิเติบโตทางเศริษัฐกิจ

บริิษััทฯ ออกป็ริะกาศเร่ิ�อง “นโยบายด้ำานความป็ลุ่อดำภยัอาช่วอนามยั แลุ่ะสุภาพแวดำลุ้่อมในการิทำางาน” เพ่�อกำาห็นดำแนวทางแลุ่ะริะบบ

บริิห็าริจดัำการิด้ำานความป็ลุ่อดำภยัให้็สุอดำคลุ้่องกบักฎห็มาย แลุ่ะมาตริฐานสุากลุ่เพ่�อความป็ลุ่อดำภยั อาช่วอนามยัแลุ่ะสุภาพแวดำลุ้่อมในการิ

ทำางานสุำาห็รัิบพนกังาน ค่�ค้าแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนเก่�ยวข้ีองด้ำวยมาตริการิป้็องกนัความเสุ่�ยงซ่�งอาจเกิดำขี่ �นจากอบ่ตัเิห็ต ่ การิบาดำเจ็บแลุ่ะการิเจ็บป็� วย

จากการิทำางาน พร้ิอมสุ�งเสุริิมให้็ม่การิป็รัิบป็ร่ิงสุภาพแวดำลุ้่อมในการิทำางานให้็เห็มาะสุมต�อสุภาพสุภาพจิตใจแลุ่ะถึ่กสุ่ขีลุ่ักษัณิะ 

เพ่�อคณ่ิภาพช่วิตในการิทำางานแลุ่ะสุข่ีภาพขีองพนกังาน

ป้็องกนัการิเกิดำอบ่ตัิเห็ต ่ การิบาดำเจ็บ แลุ่ะความเจ็บป็� วยเน่�องจากการิป็ฏิิบตัิงาน ด้ำวยความริ�วมม่ออย�างจริิงจงัขีองบค่ลุ่ากริ 

แลุ่ะผ่่้ รัิบเห็มาทก่คน ริวมทั �งจำากดัำแลุ่ะควบคม่ความเสุ่�ยงในการิป็ฏิิบตัิงานท่�ไม�ป็ลุ่อดำภยั โดำยการิจดัำบริริยายสุร่ิป็แลุ่ะตริวจสุอบ

ความพร้ิอมด้ำานความป็ลุ่อดำภยัก�อนการิเข้ีาป็ฏิิบตัิงานในพ่ �นท่�

ให้็ความริ�วมม่อกบัห็น�วยงานริาชการิแลุ่ะเอกชนอ่�น ด้ำวยการิป็ฏิิบตัิตามกฎห็มาย ข้ีอบงัคบั แลุ่ะริะเบ่ยบต�างๆ ในเร่ิ�องความ

ป็ลุ่อดำภยัอย�างเคริ�งครัิดำ ด้ำวยความริวดำเร็ิว ม่ป็ริะสุิทธิิ์ภาพ แลุ่ะริะมดัำริะวงั ในการิริะงบัเห็ตฉ่ก่เฉิน ห็ร่ิออบ่ตัิเห็ตอ่นัเกิดำจากการิ

ป็ฏิิบตัิงาน

จดัำให้็ม่อ่ป็กริณ์ิป้็องกันอนัตริายสุ�วนบ่คคลุ่ท่�เห็มาะสุมกับความเสุ่�ยงแลุ่ะอนัตริายเพ่�อบริริเทาแลุ่ะควบค่มความเสุ่�ยงขีองการิ

เกิดำอบ่ตัิเห็ต ่ แลุ่ะผ่ลุ่กริะทบต�อสุข่ีภาพท่�อาจเกิดำขี่ �นจากการิป็ฏิิบตัิงาน ตลุ่อดำจนม่แนวทางในการิควบคม่สุถึานการิณ์ิฉก่เฉิน 

เพ่�อลุ่ดำความสุญ่เสุ่ย

ม่แผ่นการิดำำาเนินการิ แลุ่ะการิฝ่่กอบริม ให้็ความร้่ิแก�พนกังานทก่ริะดำบัอย�างเห็มาะสุม เพ่�อให้็ม่ความร้่ิ ความเข้ีาใจ แลุ่ะได้ำรัิบ

ข้ีอมลุ่่ขี�าวสุาริเพ่ยงพอ ในเร่ิ�องความป็ลุ่อดำภยัในการิทำางาน เพ่�อป้็องกนัอนัตริายอนัเกิดำจากการิทำางาน ห็ร่ิอโริคภยัต�างๆ ริวมถึ่ง

การินำาไป็ใช้ในช่วิตป็ริะจำาวนัได้ำ

จดัำให้็ม่การิดำำาเนินการิด้ำานความป็ลุ่อดำภยัขีองลุ่ก่จ้างแลุ่ะผ่่้ ท่�เก่�ยวข้ีอง โดำยจดัำเตร่ิยมสุภาพแวดำลุ้่อมในการิทำางานให้็ป็ลุ่อดำภยั 

ถึก่สุข่ีอนามยัแลุ่ะดำำาเนินการิตริวจวดัำสุภาพแวดำลุ้่อมในการิทำางานทก่ป่็

จดัำให้็ม่การิตริวจสุข่ีภาพให้็กบัพนกังานทก่คน โดำยคำานง่ถึ่งการิตริวจสุข่ีภาพตามโป็ริแกริมตามเสุ่�ยงท่�พนกังานป็ฏิิบตัิงานอย�าง

เห็มาะสุม เช�น การิตริวจสุข่ีภาพสุำาห็รัิบการิทำางานในท่�อบัอากาศ การิตริวจสุข่ีภาพสุำาห็รัิบการิทำางานท่�สุง่ เป็็นต้น

จดัำให้็ม่การิฝ่่กอบริม การิซกัซ้อม แลุ่ะควบคม่ให้็สุามาริถึป็ฏิิบตัิงานได้ำอย�างคลุ่�องแคลุ่�ว ถึก่ต้อง แลุ่ะสุามาริถึใช้งานเคร่ิ�องม่อ 

อป่็กริณ์ิได้ำอย�างถึก่ต้องในกริณ่ิท่�เกิดำเห็ตข่ี่ �น แผ่นการิซกัซ้อมดำงักลุ่�าวม่การิจดัำขี่ �นเป็็นป็ริะจำาทก่ป่็

ทบทวนนโยบายการิจดัำการิด้ำานความป็ลุ่อดำภยั แลุ่ะจดัำให้็ม่การิตริวจสุอบป็ริะเมินเป็็นริะยะๆ

รัิบฟังข้ีอคิดำเห็็น ข้ีอเสุนอแนะจากพนกังาน ผ่่้ รัิบเห็มา ค่�ค้า ชม่ชน ภาครัิฐ แลุ่ะผ่่้ ท่�เก่�ยวข้ีอง เพ่�อนำามาป็รัิบป็ร่ิง ห็ร่ิอริ�วมกนัเพิ�ม

ความเช่�อมั�นในการิดำำาเนินงานด้ำานอาช่วอนามยัแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยั 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

อาชื่่วอนาม่ยและความปลอดภั่ย

แนวที่างบริหารจ้่ดการ
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สำาหรับปี 2564 บริษัทฯ ไดู้จัดูให้มุ่ีการอบรมุ่เกี�ยวักับหลักสูตรทางดู้านควัามุ่ปลอดูภูัยในการทำางาน ดูังต�อไปนี� 

อบริมดำบัเพลุ่ิงเบ่ �องต้นแลุ่ะซ้อมอพยพห็น่ไฟ
อบริมเตร่ิยมความพร้ิอมรัิบม่อเห็ตฉ่ก่เฉินสุาริเคม่ห็กรัิ�วไห็ลุ่
อบริมการิใช้อป่็กริณ์ิป้็องกนัอนัตริายสุ�วนบค่คลุ่
อบริมความร้่ิเร่ิ�องโริคจากการิทำางาน
อบริมป็ฐมพยาบาลุ่เบ่ �องต้น
อบริมเร่ิ�องกฎความป็ลุ่อดำภยัในการิทำางานให้็ผ่่้บริิการิภายนอก
อบริมการิทำางานในท่�อบัอากาศ
อบริมผ่่้ตริวจป็ริะเมินภายในการิจดัำการิความป็ลุ่อดำภยั
กริะบวนการิผ่ลุ่ิต 

อบริม จป็.ริะดำบัต�างๆ เช�น จป็.ห็วัห็น้างาน จป็.บริิห็าริ
อบริมการิทำางานอย�างป็ลุ่อดำภยัในการิทำางานกบัไฟฟ้า
อย�างป็ลุ่อดำภยั
อบริมข้ีอกำาห็นดำ ISO 45001:2018
อบริมการิป็ริะเมินความเสุ่�ยงด้ำานอนัตริายในสุภาพ
แวดำลุ้่อมการิทำางาน
ความป็ลุ่อดำภยัในการิขีบัริถึยกอย�างป็ลุ่อดำภยั

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้ำกำาห็นดำตวัช่ �วดัำการิป็ฏิิบตังิานจากอตัริาการิบาดำเจ็บถึง่ขีั �นห็ยด่ำงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) ดำงัน่ �

บริิษััทฯ ให้็ความสุำาคญักบัสุข่ีภาพ ความป็ลุ่อดำภยั แลุ่ะความเป็็นอย่�ท่�ด่ำขีองพนกังาน โดำยเฉพาะในสุถึานการิณ์ิแพริ�ริะบาดำขีองสุถึานการิณ์ิ
โควิดำ19- ท่�สุร้ิางผ่ลุ่กริะทบต�อภาพริวมในการิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจตลุ่อดำถึง่สุภาพความเป็็นอย่�ขีองพนกังาน ได้ำม่มาตริการิต�างๆ เพ่�อป้็องกนั ดำแ่ลุ่ 
อำานวยความสุะดำวกแลุ่ะช�วยเห็ลุ่่อพนกังานทก่คน

พนกังานต้องริายงานผ่ลุ่การิตริวจห็าเช่ �อไวรัิสุโคโรินา 2019 ด้ำวยวิธ่ิ์ Antigen Test Kit เป็็นป็ริะจำาทก่ 7 วนัก�อนเข้ีางานทั �งน่ �ริวมถึ่งผ่่้ รัิบ
เห็มาป็ริะจำาด้ำวยเช�นกนั
จดัำให้็ม่การินำามาตริการิป้็องกนัแลุ่ะควบคม่โริคในพ่ �นท่�เฉพาะ (Bubble and Seal)
มาตริการิด้ำานความป็ลุ่อดำในการิเข้ีาสุถึานท่�ทำางาน เช�น จด่ำคดัำกริองสุำาห็รัิบผ่่้ ท่�จะเข้ีามาทำางานในพ่ �นท่�ต้องม่ผ่ลุ่ตริวจห็าเช่ �อไวรัิสุ 
โดำยวิธ่ิ์ RT-PCR  การิติดำตั �งเจลุ่แอลุ่กอฮอล์ุ่ในทก่พ่ �นท่� การิตริวจอณ่ิห็ภมิ่ การิสุวมใสุ�ห็น้ากากอนามยั ตลุ่อดำเวลุ่าในท่�ทำางาน 
การิทำาความสุะอาดำบริิเวณิท่�พนกังานสุมัผ่สัุให้็บ�อยขี่ �น เป็็นต้น
ม่การิสุำาแดำงตนด้ำานสุข่ีภาพสุำาห็รัิบป็ริะวตัิการิเดำินทางแลุ่ะสุมัผ่สัุใกลุ้่ชิดำผ่่้ป็� วยท่�ติดำเช่ �อทก่วนั 
ม่แนวทางการิสุ�งต�อกริณ่ิสุงสุยัว�าเป็็นผ่่้ป็� วยเพ่�อเข้ีารัิบการิตริวจรัิกษัาในโริงพยาบาลุ่แลุ่ะติดำตามผ่่้ป็ฏิิบตัิงานท่�ต้องกกักนัตวัท่�บ้านอย�าง
สุมำ�าเสุมอ เพ่�อให้็การิสุนบัสุนน่ในด้ำานต�าง ๆ
การิสุ�งเสุริิมแลุ่ะริณิริงค์ให้็พนกังานแลุ่ะคริอบครัิวได้ำรัิบวคัซ่นเพ่�อสุามาริถึลุ่ดำการิแพริ�ริะบาดำ ลุ่ดำความร่ินแริงขีองอาการิ แลุ่ะลุ่ดำการิเสุ่ย
ช่วิตทั �งพนกังานแลุ่ะคริอบครัิวได้ำ
มาตริการิดำแ่ลุ่ด้ำานห็อพกัให้็กบัพนกังาน ดำำาเนินการิควบคม่ ป้็องกนัโริค  เช�น การิจดัำให้็ม่เจลุ่แอลุ่กอฮอล์ุ่ลุ้่างม่อ การิเพิ�มความถ่ึ�ในการิ
ทำาความสุะอาดำพ่ �นท่�สุ�วนกลุ่างต�าง ๆ เป็็นต้น
ม่การิป็ริะชาสุมัพนัธ์ิ์ข้ีอมลุ่่ขี�าวสุาริ ความร้่ิท่�เก่�ยวข้ีองแก�พนกังาน เช�น มาตริการิขีองจงัห็วดัำ แลุ่ะจดัำอบริมให้็ความร้่ิพนกังานเก่�ยวกบั
การิป้็องกนัแลุ่ะควบคม่การิติดำต�อขีองโริค 
การิสุ่�อสุาริป็ริะสุานงานกบัห็น�วยงานภาครัิฐ โริงพยาบาลุ่ เพ่�อทำาการิสุ่บสุวนโริค แลุ่ะการิค้นห็าผ่่้สุมัผ่สัุใกลุ้่ชิดำ 

•

•
•

• 
•

•

•

•

•

ผลการดำาเนินงาน

2563 2564 2565

0 0 0

0 0 0

0

- - -

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

1.86 1.09

722 1,175

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมายต่วชื่่�ว่ดด้านอุบ่ติเหตุจ้ากการปฏิิบ่ติงาน

อตัริาการิบาดำเจ็บถึง่ขีั �นห็ยด่ำงานขีองพนกังาน 
(Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) (ต�อ 1 ลุ้่านชั�วโมง)

อตัริาการิบาดำเจ็บถึง่ขีั �นห็ยด่ำงานขีองค่�ธิ์ร่ิกิจ 
(Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) (ต�อ 1 ลุ้่านชั�วโมง)

อบ่ตัเิห็ตจ่ากการิดำำาเนินงานถึง่ขีั �นเสุ่ยช่วิตขีองพนกังาน (คน)

อบ่ตัเิห็ตจ่ากการิดำำาเนินงานถึง่ขีั �นเสุ่ยช่วิตขีองค่�ธิ์ร่ิกิจ (คน)

จำานวนพนกังานริวมขีองบริิษััทฯ แลุ่ะบริิษััทย�อย (คน)

ผลการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน
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บริิษััทฯ ตริะห็นกัถึง่การิดำำาเนินธิ์ร่ิกิจท่�ม่ความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคมแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ยทก่ภาคสุ�วน จง่ได้ำพฒันาแนวทางการิดำำาเนินการิ
โคริงการิ โดำยม่�งเน้นไป็ท่�การิเสุริิมสุร้ิางความมั�นคง ความเข้ีมแขี็ง แลุ่ะการิม่ค่ณิภาพช่วิตท่�มั�นคงแลุ่ะยั�งย่นขีองช่มชน เศริษัฐกิจ 
แลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม โดำยฝ่� ายกิจการิเพ่�อสุงัคม (Social Enterprise - SE) ได้ำม่การิดำำาเนินกิจกริริมแลุ่ะโคริงการิภายใต้กริอบแนวคิดำดำงักลุ่�าวมา
อย�างต�อเน่�องตั �งแต�ป่็พ.ศ. 2558 จนถึง่ปั็จจบ่นั  อาทิ การิสุ�งเสุริิมการิสุร้ิางอาช่พแลุ่ะริายได้ำผ่�านโคริงการิป็ลุ่ก่ผ่กัเกษัตริอินทร่ิย์แลุ่ะโคริงการิ
เลุ่่ �ยงแพะแกะ  โดำยม่วตัถึป่็ริะสุงค์เพ่�อสุนบัสุนน่ชม่ชนริอบบริิเวณิพ่ �นท่�โริงงานไฟฟ้าขีองบริิษััทฯ แลุ่ะพ่ �นท่�ใกลุ้่เค่ยง ผ่�านการิสุ�งเสุริิมอาช่พ
แลุ่ะสุร้ิางริายได้ำอย�างยั�งย่นให้็กบัชม่ชน แลุ่ะเกษัตริกริในพ่ �นท่� สุ�งเสุริิมการิม่สุ�วนริ�วมจากผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ย เช่�อมโยงแลุ่ะสุ�งเสุริิมเศริษัฐกิจ
ฐานริากท่�เข้ีมแขี็ง แลุ่ะสุามาริถึเข้ีามาม่สุ�วนริ�วมในการิพฒันาชม่ชนแลุ่ะสุงัคมได้ำอย�างเต็มท่�ผ่�านกริะบวนการิทางธิ์่ริกิจท่�เอ่ �อป็ริะโยชน์ต�อ
การิม่�งสุ่�ความยั�งย่นแลุ่ะผ่�านการิเผ่ยแพริ�นวตักริริมจากการิดำำาเนินการิสุ�งเสุริิมความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคมท่�คริอบคลุ่ม่ทั �งมิตเิศริษัฐกิจ สุงัคม 
แลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม ซ่�งสุ�งผ่ลุ่ต�อความเข้ีมแขี็งขีองชม่ชน ม่ความย่ดำห็ย่�น แลุ่ะสุามาริถึป็รัิบได้ำเร็ิว (Resilience) สุอดำคลุ้่องกบัการิเป้็าห็มายการิ
พฒันาอย�างยั�งย่น (SDGs) แลุ่ะ มาตริฐาน GRI (Global Reporting Initiative)

EASE (EA Social Enterprise) ห็ร่ิอ EA กิจการิเพ่�อสุงัคม ได้ำดำำาเนินโคริงการิตามแนวทางโคริงการิเพ่�อสุงัคม ท่�มิได้ำม่�งเน้นการิสุร้ิางกำาไริ
สุง่สุด่ำ แต�ม่�งสุร้ิางป็ริะโยชน์ต�อสุงัคมบนการิพ่�งพาตนเองได้ำอย�างยั�งย่นเป็็นสุำาคญั  ยกริะดำบัคณ่ิภาพช่วิตขีองผ่่้คน โดำยเริิ�มจากชม่ชนริอบโริง
ไฟฟ้าขีองบริิษััทฯ เป็็นพ่ �นท่�โคริงการินำาริ�อง  แลุ่ะการิสุร้ิาง “งานท่�ด่ำ” ในชม่ชน ให้็คนในชม่ชนม่งานท่�ม่ริายได้ำมั�งคง ม่ริายได้ำป็ริะจำา  สุ�งผ่ลุ่ให้็
เกิดำการิงานท่�มั�งคง ม่ความมั�นคงในช่วิต แลุ่ะม่ความเป็็นอย่�ท่�ด่ำ นำาไป็สุ่�การิพฒันาเศริษัฐกิจท้องถิึ�นอย�างยั�งย่นต�อไป็ ตลุ่อดำริะยะเวลุ่ากว�า 6 ป่็ 
EASE ได้ำดำำาเนินโคริงการิเพ่�อสุงัคมผ่�านการิบร่ิณิาการิความริ�วมม่อกบัเกษัตริกริในพ่ �นท่� ชม่ชน องค์กริ มห็าวิทยาลุ่ยั เคร่ิอขี�ายค่�ค้า แลุ่ะเคร่ิอ
ขี�ายพนัธิ์มิตริท่�เก่�ยวข้ีอง เพ่�อเสุริิมสุร้ิางความเข้ีมแขี็งให้็กบัชม่ชน พฒันาเป็็นกิจการิขีองเกษัตริกริท่�สุามาริถึพ่�งพาตวัเองได้ำอย�างยั�งย่น 
ผ่�านการิสุ�งเสุริิมองค์ความร้่ิ เสุริิมสุร้ิางทกัษัะแลุ่ะข่ีดำความสุามาริถึทางการิแขี�งขีนั สุนบัสุนน่การิผ่ลุ่ติเพ่�อพฒันาคณ่ิภาพขีองผ่ลุ่ผ่ลุ่ติ สุ�งเสุริิม
การิตลุ่าดำเพิ�มโอกาสุธิ์ร่ิกิจอย�างเป็็นธิ์ริริม เช่�อมโยงความริ�วมม่อในการิวิจยั พฒันา แลุ่ะขียายผ่ลุ่ต�อไป็ในอนาคต

การิดำำาเนินโคริงการิม่�งไป็ท่�การิสุ�งเสุริิมการิม่สุ�วนริ�วมเกษัตริกริในพ่ �นท่�เข้ีามามาสุ�วนริ�วมตั �งแต�ต้นนำ �า ไป็จนถึง่ป็ลุ่ายนำ �า เพ่�อสุร้ิางความเป็็น
เจ้าขีองริ�วมในการิดำำาเนินโคริงการิ (ownership) แลุ่ะสุร้ิางคณ่ิค�าริ�วมกนั (shared value) เพ่�อพฒันานวตักริริมทางสุงัคม (social innovation)

กิจ้การเพ่�อสำ่งคม (EA Social Enterprise) 

กิจ้การเพ่�อสำ่งคม (EA Social Enterprise) 

เริิ�มต้นจากการิความต้องการิขีองคนในชม่ชน แลุ่ะบริิบทขีองคนในชม่ชน

ออกแบบ แลุ่ะวางแผ่นโคริงการิริ�วมกนั

สุนบัสุนน่การิดำำาเนินโคริงการิ แลุ่ะสุ�งเสุริิมองค์ความร้่ิ โดำยเฉพาะพฒันาทกัษัะแห็�งอนาคต (Skill for the Future) ด้ำานการิ

สุร้ิางสุริริค์นวตักริริม

ป็ริะเมินผ่ลุ่การิทำางานริ�วมกนัอย�างสุมำ�าเสุมอ แลุ่ะขียายผ่ลุ่อย�างต�อเน่�อง

1.

2.

3.

4.

5.
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โคริงการิฟาร์ิมเกษัตริอินทร่ิย์ EASE Organic 
ม่เป้็าห็มายห็ลุ่กัในการิสุนบัสุนน่การิสุร้ิางงาน 
สุร้ิางอาช่พให้็กับเกษัตริกริในช่มชนริอบ
บริิเวณิพ่ �นท่� โริงงานไฟฟ้าขีองบริิษััทฯ 
ในพ่ �นท่� อำาเภอพริห็มพิริาม จงัห็วดัำพิษัณิโ่ลุ่ก 
ผ่� านการิ เพาะป็ลุ่่กผ่ัก เกษัตริอินท ร่ิ ย์ 
โดำยการิสุนบัสุนน่ชม่ชนแลุ่ะกลุ่่�มเกษัตริกริ
ผ่่้ ม่ริายได้ำน้อยให้็ม่ริายได้ำแลุ่ะม่อาช่พท่�
มั�นคง ทั �งสุามาริถึพฒันาคณ่ิภาพช่วิตขีอง
คนในช่มชนได้ำอย�างยั�งย่นในริะยะยาว 
โดำยคริอบคลุ่่มตั �งแต�การิสุ�ง เสุ ริิมแลุ่ะ
สุนบัสุนน่ตลุ่อดำห็�วงโซ�มลุ่่ค�า(value chain) 
ตั �งแต�ต้นนำ �าในการิสุนับสุน่นการิบริิห็าริ
จัดำการิพ่ �นท่�สุำาห็รัิบเพาะป็ลุ่่กผ่ักเกษัตริ
อินทร่ิย์ กริะบวนการิเพาะป็ลุ่ก่ การิพฒันา
แป็ริร่ิป็ผ่ลุ่ติภณัิฑ์์ แลุ่ะการิพฒันาสุนิค้า
ให็ม�ๆ  เพ่�อสุร้ิางมลุ่่ค�าเพิ�มให้็กบัผ่ลุ่ติภณัิฑ์์
แลุ่ะผ่ลุ่ผ่ลุ่ติจากพ่ �นท่� ไป็จนถึง่ป็ลุ่ายนำ �าใน
การิเช่�อมโยงตลุ่าดำแลุ่ะสุริริห็าช�องทางการิ
จดัำจำาห็น�าย โดำยริ�วมกบัภาค่เคร่ิอขี�าย อาทิ 
ห้็างสุริริพสุนิค้า ร้ิานค้า ร้ิานอาห็าริ ทั �งใน
ร่ิป็แบบการิค้าป็ลุ่่กแลุ่ะค้าสุ�งซ่�งจะเป็็นช�อง
ทางการิกริะจายสุินค้าแลุ่ะผ่ลุ่ผ่ลุ่ิตขีอง 
ช่มชนอย�าง เ ป็็นวงกว้าง เ พ่� อ เ ป็็นช�อง
ทางการิกริะจายริายได้ำกลุ่ับค่นสุ่�ช่มชน
อย�างต�อเน่�องแลุ่ะมั�นคง โดำยการิดำำาเนิน
การิสุ�งเสุริิมผ่�านแนวทางการิพฒันาห็�วงโซ�
ม่ลุ่ค�าจะช�วยผ่ลุ่ักดำันให้็ช่มชนม่ความ
แขี็งแกริ�ง แลุ่ะสุามาริถึดำำาเนินกิจการิได้ำ
อย�างมั�นคงแลุ่ะต�อเน่�อง เพ่�อให้็คนใน
ช่มชนสุามาริถึสุร้ิางอาช่พ สุร้ิางริายได้ำท่�
สุามาริถึยกริะดำบัค่ณิภาพช่วิตขีองตนเอง
แลุ่ะคริอบครัิวได้ำอย�างม่ป็ริะสุทิธิิ์ภาพ

โครงการ
ฟาร์ม 
เกษต์อินทรีย์
EASE Organic 
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เช่�อมโยงความริ�วมม่อผ่นก่กำาลุ่งัขียายพนัธิ์มิตริ

ริ�วมสุ�งเสุริิม พฒันา 
Know-How ริ�วมกนั

ปั็นกำาไริสุ่�เกษัตริชม่ชน 
ริอบโริงไฟฟ้า

ริายได้ำสุ่� EASE
ริ�วมสุ�งเสุริิมการิตลุ่าดำ
เพิ�มโอกาสุทางธิ์ร่ิกิจ
อย�างเป็็นธิ์ริริม

รูปแบบการดำาเนินงานของโครงการ EASE

ร่บชื่มวิด่โอ

EASE 
[EA Social Enterprise]

ชืุ่มชื่น
สำ่งคม

เสำริมสำร้าง 
ความเข้มแข็ง 

ในชืุ่มชื่น พ่ฒนาเป็น
กิจ้การของเกษัตรกร 

ที่่�พึ�งพาตนเอง 
ได้อย่างย่�งย่น

การตลาด

วิจ้่ย พ่ฒนา 
ประสำาน 

ความร่วมม่อ
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ด้านการสำ่งเสำริมอาชื่่พ สำร้างรายได้และการพ่ฒนาคุณภัาพชื่่วิตให้ก่บคนในชืุ่มชื่น

ผลการดำาเนินงาน ปี 2564

ผลการดำาเนินงาน ปี 2564

ชื่่วยให้ผู้คนทีุ่กเพศทีุ่กว่ยเข้าถี่ึงแหล่งอาหารและบริจ้าคอาหาร ที่่�ไร้สำารเคม่ 

สุามาริถึสุนบัสุนน่ชม่ชนริอบๆ โริงไฟฟ้า ได้ำกว�า 10 ครัิวเร่ิอน 

สุร้ิางริายได้ำให้็กบักลุ่่�มเกษัตริกริต�อคนได้ำโดำยเฉลุ่่�ย 353 บาทต�อวนั 
ซ่�งสุง่กว�าป็ริะมาณิการิค�าแริงขีั �นตำ�าขีองริายได้ำริายวนัขีองพ่ �นท่�
ถึง่ร้ิอยลุ่ะ 11 แลุ่ะม่จำานวนสุง่กว�าริายได้ำขีองเกษัตริกริในพ่ �นท่�
ป็ริะมาณิ 1.5-2.5 เท�า ซ่�งม่ริายได้ำเข้ีามาอย�างต�อเน่�องเป็็นริะยะ
เวลุ่ามากกว�า 3 ป่็

เกษัตริกริในโคริงการิฯ ม่อตัริาการิเจ็บป็� วยท่�น้อยลุ่ง อตัริาเข้ีารัิบ
การิรัิกษัาพยาบาลุ่ท่�ตำ�าลุ่ง จากการิทำาเกษัตริอินทร่ิย์ ไม�ม่การิใช้
สุาริเคม่ในการิทำาการิเกษัตริ  

สุร้ิางอาช่พให้็กับคนในช่มชนอย�างคริอบคลุ่ม่แลุ่ะเกิดำการิจ้าง
งานอย�างเสุมอภาค (Inclusive Employment) โดำยเฉพาะกลุ่่�มผ่่้
สุง่วยัซ่�งม่จำานวนถึง่ร้ิอยลุ่ะ 12.5 จากกลุ่่�มเกษัตริกริภายใน
โคริงการิทั �งห็มดำ โดำยทก่คนได้ำรัิบสุวสัุดำกิาริท่�เป็็นธิ์ริริมจาก
ป็ริะกนัสุงัคม แลุ่ะสุวสัุดำกิาริต�าง ๆ ตามมาตริฐานแริงงาน

โคริงการิฟาร์ิมเกษัตริสุร้ิางผ่ลุ่ผ่ลุ่ติจากผ่กัอินทร่ิย์ได้ำกว�า 10 ตนั 
โดำยเฉลุ่่�ย 172 กิโลุ่กรัิมต�อสุปั็ดำาห์็ 

เกษัตริกริสุามาริถึเข้ีาถึง่แห็ลุ่�งอาห็าริท่�ป็ลุ่อดำภยัแลุ่ะนำาองค์ความร้่ิ
ความสุามาริถึท่�ได้ำรัิบจากการิดำำาเนินการิป็ลุ่ก่ผ่กัเกษัตริอินทร่ิย์
ในพ่ �นท่�มาป็รัิบใช้กับการิเพาะป็ลุ่่กพ่ชการิเกษัตริในร่ิป็แบบ
เกษัตริผ่สุมผ่สุาน แลุ่ะบริิโภคภายในคริอบครัิวได้ำ ซ่�งจะเป็็นการิ
สุ�งเสุริิมให้็กลุ่่�มเกษัตริกริม่ค�าใช้จ�ายท่�ลุ่ดำลุ่งแลุ่ะสุามาริถึสุ�งเสุริิม
การิ เ ข้ีาถึ่ งแห็ลุ่�งอาห็าริท่� ด่ำต�อสุ่ขีภาพได้ำอย�างต�อ เ น่� อง 
สุร้ิางผ่ลุ่ผ่ลุ่ติจากผ่กัอินทร่ิย์ได้ำ

สุร้ิางมาตริฐานทางผ่ลุ่ติภณัิฑ์์ทางการิเกษัตริโดำยม่�งเน้นไป็ท่�การิ
รัิกษัาค่ณิภาพขีองผ่ลุ่ผ่ลุ่ิตให้็ม่มาตริฐานท่�สุมำ�าเสุมอแลุ่ะเพิ�ม
ความเช่�อมั�นให้็กับผ่่้ บ ริิโภคว�าผ่ลุ่ผ่ลุ่ิตท่� ไ ด้ำ รัิบนั �นม่ความ
ป็ลุ่อดำภยั ถึก่ห็ลุ่กัสุข่ีอนามยั แลุ่ะเป็็นป็ริะโยชน์ต�อสุข่ีภาพขีอง 
ผ่่้บริิโภค แลุ่ะสุ�งเสุริิมสุข่ีภาพท่�ด่ำขีองผ่่้ผ่ลุ่ติห็ร่ิอเกษัตริกริในพ่ �นท่�
ด้ำวยเช�นกนั โดำยโคริงการิฟาร์ิมเกษัตริได้ำรัิบเคร่ิ�องห็มายรัิบริอง 
“Organic Thailand” จากกริมวิชาการิเกษัตริ แลุ่ะโริงตดัำแต�ง
แลุ่ะบริริจภ่ณัิฑ์์ตามมาตริฐาน GMP (Good Manufacturing 
Practice) 

•

• 

• 

•

•

• 

• 

เป้าหมายปี 2565
บริิษััท ฯ ได้ำม่การิดำำาเนินการิพฒันาแลุ่ะเพิ�มผ่ลุ่ผ่ลุ่ติจากการิป็ลุ่ก่ผ่กั
เกษัตริอินทร่ิย์อย�างต�อเน่�อง ผ่�านการิป็ริะยก่ต์ใช้เทคโนโลุ่ย่ท่�ม่ความ
ทันสุมัยมาช�วยอำานวยความสุะดำวกให้็กับกลุ่่�มเกษัตริกริ โดำยจะ
เป็็นการิต�อยอดำไป็สุ่�การิดำำาเนินการิเกษัตริอจัฉริิยะ (Smart Farm) 
เพ่�อให้็เกษัตริกริสุามาริถึเก็บเก่�ยวผ่ลุ่ผ่ลุ่ติได้ำมากยิ�งขี่ �นแลุ่ะม่ป็ริิมาณิ
มากท่�เพ่ยงพอต�อความต้องการิขีองตลุ่าดำ อนัจะสุ�งผ่ลุ่ด่ำต�อริายได้ำ
ขีองเกษัตริกริท่�จะเพิ�มมากขี่ �นแลุ่ะม่ความมั�นคงทางริายได้ำอย�างยั�งย่น 
โดำยม่เป้็าห็มายในการิสุร้ิางริายได้ำให้็เกษัตริกริจำานวน 400 บาท ต�อวนั 
ต�อคน

เป้าหมายปี 2565
ขียายพ่ �นท่�เพาะป็ลุ่ก่เป็็น 7 ไริ� แลุ่ะม่การิใช้การิทำาการิเกษัตริอจัฉริิยะ 
ห็ร่ิอ smart farm เพ่�อลุ่ดำการิใช้แริงงานท่�ไม�จำาเป็็น เพิ�มป็ริิมาณิ 
แลุ่ะคณ่ิภาพขีองผ่ลุ่ผ่ลุ่ติ โดำยม่เป้็าห็มายให้็ได้ำผ่ลุ่ผ่ลุ่ติจากผ่กัอินทร่ิย์ 
500 กิโลุ่กรัิมต�อสุัป็ดำาห์็ ขียายฐานผ่่้ บริิโภคให้็ห็ลุ่ากห็ลุ่ายแลุ่ะ
คริอบคลุ่ม่มากขี่ �น ได้ำแก� คนในชม่ชน ร้ิานอาห็าริในจงัห็วดัำพิษัณิโ่ลุ่ก
แลุ่ะจังห็วัดำใกลุ้่เค่ยง ร้ิานอาห็าริในพ่ �นท่�กร่ิงเทพมห็านคริแลุ่ะ 
ห้็างสุริริพสุนิค้าชั �นนำาทั�วไป็ ริวมไป็ถึง่ผ่่้บริิโภคทั�วไป็ผ่�านริะบบสุมาชิก

รูปแบบการดำาเนินงาน เป้าหมายการพ่ฒนาที่่�ย่�งย่น ระยะสำ่�นและระยะยาว 
และผลการดำาเนินงานปี 2564 



ด้านการสำร้างความร่วมม่อก่บภัาค่เคร่อข่ายในการต่อยอดงานพ่ฒนา

เป้าหมายปี 2565
•   ขียายความริ�วมม่อในด้ำานช�องทางการิตลุ่าดำให้็เข้ีาถึง่ผ่่้บริิโภค
     ห็ลุ่ากห็ลุ่ายมากขี่ �น 
•    พฒันาความริ�วมม่อด้ำานวิจยัแลุ่ะพฒันา (Research & 
      Development) เพ่�อพฒันาการิทำาเกษัตริอินทร่ิย์ให้็ม่
      ป็ริะสุทิธิิ์ภาพมากขี่ �น
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ผลการดำาเนินงาน ปี 2564

สุ�งเสุริิมความริ�วมม่อกบัภาค่เคร่ิอขี�ายแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำสุ�วนเสุ่ยท่�
เก่�ยวข้ีองเพ่�อสุร้ิางริายได้ำท่�มั�นคงแลุ่ะม่การิสุร้ิางงานท่�ม่ความ
ยั�งย่นให้็กับเกษัตริกริในโคริงการิ โดำยตลุ่อดำริะยะเวลุ่าการิ
ดำำาเนินการิท่�ผ่�านมา บริิษััทฯ ได้ำม่การิเสุริิมสุร้ิางความริ�วมม่อ
กับกลุ่่�มร้ิานอาห็าริ ห้็างสุริริพสุินค้า สุถึานป็ริะกอบการิ 
ค้าป็ลุ่่กต�างๆ เพ่�อดำำาเนินการิสุริริห็าช�องทางการิจัดำจำาห็น�าย
ผ่ลุ่ผ่ลุ่ติทางการิเกษัตริ กว�า 5 แห็�ง ริวมไป็ถึง่การิสุนบัสุนน่ 
ช�องทางการิขีายป็ลุ่่กท่�วิลุ่ลุ่�า มาร์ิเก็ต สุาขีาทองห็ลุ่�อ 

ม่การิสุนบัสุนน่การิขีนสุ�งจากจากฟาร์ิม จ.พิษัณิโ่ลุ่ก ไป็ยงัจด่ำกริะจาย
สุนิค้า ริ�วมกบับริิษััท ฟ่้ ดำแพชชั�น จำากดัำ

ม่ความริ�วมม่อกับมห็าวิทยาลุ่ยันเริศวริในการิวิจัยแลุ่ะพฒันา
เกษัตริอินทร่ิย์

•

• 

• 

ผลการดำาเนินงานปี 2564

ด้านการ 
สุ่งเสุริมรายได้ 

ด้านการพััฒนา
ทุนทางสุังคืม 

ด้านการอนุรักษั์
สุิ�งแวดลั้อม 

โคริงการิฟาร์ิมเกษัตริอินทร่ิย์ 

สุามาริถึสุนบัสุนน่ชม่ชน 

ริอบๆ โริงไฟฟ้าฯ ในอำาเภอ

พริห็มพิริาม จงัห็วดัำพิษ่ัโลุ่ก

ได้ำกว�า 10 ครัิวเร่ิอน แลุ่ะ

สุร้ิางริายได้ำท่�มั�นคงอย�างต�อ

เน่�องให้็กบัเกษัตริกริเฉลุ่่�ย

คนลุ่ะ 353  บาทต�อวนั 

ซ่�งสุง่กว�าป็ริะมาณิการิ

ค�าแริงขีั �นตำ�าขีองริายได้ำ 

ริายวนัขีองพ่ �นท่�ถึง่ร้ิอยลุ่ะ 

11 แลุ่ะม่จำานวนสุง่กว�าริาย

ได้ำขีองเกษัตริกริในพ่ �นท่�

ป็ริะมาณิ 1.5-2.5 เท�า 

ม่การิสุร้ิางอาช่พให้็กบัผ่่้สุง่

อาย ่โดำยม่ผ่่้สุง่อายร้่ิอยลุ่ะ 

12.5  จากเกษัตริกริใน

โคริงการิทั �งห็มดำ แลุ่ะ

เกษัตริกริในโคริงการิม่ 

องค์ความร้่ิ แลุ่ะทกัษัะใน

การิบริิห็าริจดัำการิเกษัตริ

อินทร่ิย์อย�างยั�งย่น  

การิป็ริะกอบธิ์ร่ิกิจแลุ่ะ 

การิตลุ่าดำเบ่ �องต้น ริวมไป็ถึง่ 

การิป็ริะยก่ต์ใช้นวตักริริม

แลุ่ะเทคโนโลุ่ย่สุมยัให็ม�ใน 

การิทำาการิเกษัตริ

ลุ่ดำการิใช้สุาริเคม่ในการิ

ทำาการิเกษัตริ ทำาให้็ดำนิม่

ความอด่ำมสุมบร่ิณ์ิมากขี่ �น 

แห็ลุ่�งนำ �าสุะอาดำ แลุ่ะม่ความ

ห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางช่วภาพ 

ซ่�งสุ�งผ่ลุ่ด่ำต�อทั �งคณ่ิภาพ 

สุิ�งแวดำลุ้่อม แลุ่ะสุข่ีภาพท่�ด่ำ

ขีองคนในชม่ชน



เป้าหมายระยะสำ่�น (3 ปี)

เป้าหมายระยะยาว (5 ปี) 
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ขียายพ่ �นท่�เพาะป็ลุ่ก่จากเดำมิ เป็็น 7 ไริ� แลุ่ะ

ม่การิใช้การิทำาการิเกษัตริอัจฉริิยะห็ร่ิอ 

Smar t  Fa rm  เ พ่� อลุ่ดำการิใ ช้แริงงาน 

ท่�ไม�จำาเป็็น เพิ�มป็ริิมาณิ แลุ่ะคณ่ิภาพขีอง

ผ่ลุ่ผ่ลุ่ติ โดำยม่เป้็าห็มายในการิสุร้ิางริายได้ำ

ให้็เกษัตริกริ 400 บาท ต�อวนัต�อคน

พฒันาศกัยภาพเกษัตริกริให้็เป็็น Smart 

Farmer พร้ิอมป็ลุ่ก่ฝั่งทกัษัะผ่่้ป็ริะกอบการิ

ให้็สุามาริถึต�อยอดำอาช่พได้ำอย�างยั�งย่น 

ในอนาคต 

ขียายกลุ่่�มเป้็าห็มายให้็เข้ีาถึ่งเกษัตริจำานวน

มากขี่ �น แลุ่ะเกษัตริกริสุามาริถึเป็็นเจ้าขีอง

กิจการิเอง พ่�งพาตวัเองได้ำต�อไป็ในอนาคต

•

•



บริิษััทฯ ริิเริิ�มจดัำตั �งฟาร์ิมแพะแกะในพ่ �นท่�ริอบ

โริงไฟฟ้าพลุ่งังานแสุงอาทิตย์ อำาเภอตาคลุ่่ 

จงัห็วดัำนคริสุวริริค์ โดำยสุนบัสุนน่ให้็ชม่ชน 

ม่องค์ความร้่ิให็ม�ๆ  แลุ่ะสุามาริถึยกริะดำบั 

ข่ีดำความสุามาริถึทางการิแขี�งขีนัแลุ่ะทกัษัะ

ก า ริ ป็ ริ ะ ก อ บ อ า ช่ พ ท่� ห็ ลุ่ า ก ห็ ลุ่ า ย 

เพ่�อสุนบัสุนน่ให้็ชม่ชนสุามาริถึสุร้ิางริายได้ำให้็

กบัตนเองแลุ่ะคริอบครัิวจากห็ลุ่ากห็ลุ่ายช�อง

ทางแลุ่ะม่ความมั�นคงทางด้ำานริายได้ำมากยิ�ง

ขี่ �น  โดำยเป้็าห็มายริะยะแริก (2566  -  2565) 

บริิษััทม่�งมั�นท่�จะม่สุ�วนริ�วมในการิดำำาเนินการิ

สุ�งเสุริิมสุงัคมแลุ่ะชม่ชนอย�างต�อเน่�อง โดำยจะ

ดำำาเนินการิขียายผ่ลุ่การิดำำาเนินการิสุ่�การิจดัำ

ตั �งศน่ย์การิเร่ิยนร้่ิเพ่�อชม่ชน เพ่�อให้็เป็็นชม่ชน

ต้นแบบสุามาริถึถึ�ายทอดำป็ริะสุบการิณ์ิ 

องค์ความร้่ิแลุ่ะแนวทางการิป็ริะกอบอาช่พ

ป็ศสุ่ตัว์ให้็กบัชม่ชนอ่�นๆ ท่�ม่ความสุนใจใน

การิพัฒนาทักษัะแลุ่ะสุร้ิางอาช่พป็ศ่สุัตว์

อ ย� า ง เ ข้ี ม แ ขี็ ง แ ลุ่ ะ ม่ ป็ ริ ะ สุิ ท ธิิ์ ภ า พ 

แลุ่ะม่เป้็าห็มายริะยะยาว (พ.ศ. 2570 - 2565) 

ในการิขียายผ่ลุ่การิดำำาเนินการิไป็สุ่�พ่ �นท่� 

ข้ีางเค่ยงแลุ่ะผ่ลุ่ักดำันให้็เกิดำการิกริะจาย 

ริายได้ำแลุ่ะสุร้ิางเสุริิมอาช่พให้็ช่มชนอ่�นๆ 

ต�อไป็อย�างยั�งย่น

โครงการ
เลุ่ี�ยงแพะ 
แลุ่ะแกะ 
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ด้านการสำ่งเสำริมอาชื่่พ สำร้างรายได้และการพ่ฒนาคุณภัาพชื่่วิตให้ก่บคนในชืุ่มชื่น

ด้านการสำร้างความร่วมม่อก่บภัาค่เคร่อข่ายในการต่อยอดงานพ่ฒนา

ผลการดำาเนินงาน ปี 2564

ผลการดำาเนินงาน ปี 2564

เพิ�มริายได้ำให้็กบัเกษัตริกริ จากการิป็ศสุ่ตัว์แลุ่ะการิเกษัตริอ่�น ๆ 
สุามาริถึสุร้ิางริายได้ำให้็กับเกษัตริกริเฉลุ่่�ยวันลุ่ะ 401 บาท  
จากแพะ/แกะกว�า 300 ตวั โดำยขีายได้ำเฉลุ่่�ย 20 ตวัต�อเด่ำอน 
ซ่�งสุ่งกว�าค�าแริงขีั �นตำ�า สุร้ิางริายได้ำท่�ม่ความมั�นคงต�อคนใน
ชม่ชนมากยิ�งขี่ �น

คนในชม่ชนม่อาช่พแลุ่ะริายได้ำท่�มั�นคงมากยิ�งขี่ �น ทำาให้็ป็ริะชาชน 
สุามาริถึเข้ีาถึง่แห็ลุ่�งอาห็าริ การิรัิกษัาได้ำกว้างขีวางยิ�งขี่ �น  แลุ่ะม่
ความเป็็นอย่�ท่�ด่ำมากขี่ �น

สุ�งเสุริิมภาค่เคร่ิอขี�ายริะห็ว�างบริิษััท ห็น�วยงานภาครัิฐ ภาค
ป็ริะชาสุงัคม แลุ่ะสุถึาบนัการิศก่ษัาต�าง ๆ ท่�เก่�ยวข้ีอง โดำยม่�ง
เน้นไป็ท่�การิผ่น่กกำาลุ่งัในการิขียายความริ�วมม่อตลุ่อดำห็�วงโซ�
คณ่ิค�า ในร่ิป็แบบการิบร่ิณิาการิจากทก่ภาคสุ�วนโดำยเฉพาะด้ำาน
การิสุ�งเสุริิมแลุ่ะสุนับสุน่นการิเลุ่่ �ยงแพะ/แกะจากอาจาริย์ท่�
ป็ร่ิกษัาจากมห็าวิทยาลุ่ยัมหิ็ดำลุ่ วิทยาเขีตนคริสุวริริค์

•

•

เป้าหมายปี 2565
สุามาริถึนำาองค์ความร้่ิท่�ได้ำรัิบมาป็ริะยก่ต์ห็ร่ิอพฒันาให้็เกิดำช�องทาง 
ก า ริ สุ ร้ิ า ง ริ า ย ไ ด้ำ จ า ก ก า ริ แ ป็ ริ ร่ิ ป็ ผ่ ลุ่ิ ต ภัณิ ฑ์์ ห็ ร่ิ อ ก า ริ ริ ว ม 
กลุ่่�มวิสุาห็กิจช่มชนแลุ่ะกริะจายริายได้ำสุ่�ช่มชนข้ีางเค่ยงได้ำอย�าง
ยั�งย่นในอนาคต

เป้าหมายปี 2565
การิบ่ริณิาการิความริ�วมม่อกับพัฒนาช่มชนจังห็วัดำนคริสุวริริค์ 
ตลุ่อดำจนเพ่�อศ่กษัาความเป็็นไป็ได้ำในการิสุ�งเสุริิมความริ�วมม่อ
ริะห็ว�างชม่ชนในร่ิป็แบบ “การิแบ�งปั็นแลุ่ะการิสุร้ิางเคร่ิอขี�ายชม่ชน 
(Community Sharing and Networking)” โดำยม่วตัถึป่็ริะสุงค์ 
เพ่�อเสุริิมสุร้ิางความเข้ีมแขี็งในช่มชนแลุ่ะยกริะดำบัความริ�วมม่อใน
ทก่มิติทั �งในริะดำบัชม่ชนแลุ่ะริะดำบัพ่ �นท่�เพ่�อความยั�งย่น

รูปแบบการดำาเนินงาน เป้าหมายการพ่ฒนาที่่�ย่�งย่น ระยะสำ่�นและระยะยาว 
และผลการดำาเนินงานปี 2564 

ผลการดำาเนินงานปี 2564

โคริงการิสุามาริถึสุร้ิางริายได้ำผ่่้ เลุ่่ �ยงแพะแกะเฉลุ่่�ย 401 บาทต�อวนั ซ่�งสุง่กว�าป็ริะมาณิการิ
ค�าแริงขีั �นตำ�าขีองริายได้ำริายวนัขีองพ่ �นท่�ถึง่ร้ิอยลุ่ะ 25 แลุ่ะม่จำานวนสุง่กว�าริายได้ำขีองเกษัตริกริ 
ในพ่ �นท่�ป็ริะมาณิ 1.5-2.5 เท�า 
เกษัตริกริผ่่้ เลุ่่ �ยงแพะแกะในโคริงการิม่องค์ความร้่ิด้ำานการิเลุ่่ �ยงแพะแกะ แลุ่ะทกัษัะในงาน
ป็ศสุ่ตัว์ท่�สุามาริถึต�อยอดำเป็็นความเช่�ยวชาญแลุ่ะอาช่พในอนาคตได้ำ

•

•
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เป้าหมายระยะสำ่�น (3 ปี)

เป้าหมายระยะยาว (5 ปี) 

ผ่ลุ่กัดำนัแลุ่ะขียายผ่ลุ่การิดำำาเนินการิไป็สุ่�การิ

จดัำตั �งโคริงการิอ่�นๆ เพิ�มเตมิ เช�น การิจดัำตั �ง

ศ่ น ย์ ก า ริ เ ร่ิ ย น ร้่ิ แ พ ะ แ ก ะ เ พ่� อ ช่ ม ช น 

สุนับสุน่นแลุ่ะกริะจายโอกาสุให้็ช่มชนอ่�นๆ

ข้ีาง เ ค่ยงท่� สุนใจในการิเลุ่่ �ยงแพะแกะ

สุามาริถึพฒันาทกัษัะต�างๆ แลุ่ะนำาไป็ป็รัิบ

ใช้ในชม่ชนขีองตนแลุ่ะสุามาริถึสุร้ิางริายได้ำ

จากการิเกษัตริแลุ่ะการิป็ศ่สุัตว์ให้็เพ่�อการิ

ค้าห็ร่ิอสุามาริถึนำามาป็ริะกอบอาห็าริได้ำ 

สุร้ิางความมั�นคงทางอาห็าริ

สุร้ิางองค์ความร้่ิท่�ได้ำรัิบมาป็ริะย่กต์ห็ร่ิอ

พัฒนาให้็เกิดำช�องทางการิสุร้ิางริายได้ำจาก

การิแป็ริร่ิป็ผ่ลุ่ิตภัณิฑ์์ห็ร่ิอการิริวมกลุ่่�ม

วิสุาห็กิจช่มชนแลุ่ะกริะจายริายได้ำสุ่�ช่มชน

ข้ีางเค่ยงได้ำอย�างยั�งย่นในอนาคต
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ความร่บผิดชื่อบต่อสำ่งคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

กลยุที่ธ์การดำาเนินงานด้าน CSR

กรอบการพ่ฒนาความย่�งย่น

กลุ่่�มบริิษััทฯ ย่ดำถ่ึอแนวทางในการิดำำาเนินการิทางธิ์่ริกิจโดำยม่้ งเน้นไป็ท่�ความยั�งย่น ในมิติต�างๆ อาทิเช�น เศริษัฐกิจ สุงัคม แลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม 

ในขีณิะเด่ำยวกนั ก็ยงัม่ความม่�งมั�นในการิพฒันาชม่ชนริอบโคริงการิให้็ได้ำรัิบป็ริะโยชน์จากการิดำำาเนินธิ์่ริกิจสุง่สุด่ำ เพ่�อให้็เกิดำการิดำำาเนิน

งานในด้ำานขีองการิดำแ่ลุ่ชม่ชน กลุ่่�ม บมจ.พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� จ่งได้ำจดัำตั �งห็น�วยงานชม่ชมสุมัพนัธ์ิ์ เพ่�อดำแ่ลุ่ พฒันาแลุ่ะยกริะดำบัคณ่ิภาพช่วิต

ขีองชม่ชนริอบโคริงการิ เพ่�อให้็ม่ช่วิตท่�ด่ำขี่ �น โดำยกิจกริริมท่�เกิดำขี่ �นจะเป็็นการิพฒันาท่�คริอบคลุ่ม่ไป็ถึ่งมิติต�างๆ เช�น อาช่พ คณ่ิภาพช่วิต 

การิศ่กษัา ศาสุนา วฒันธิ์ริริม ป็ริะเพณ่ิ สุิ�งแวดำลุ้่อม ริวมถึ่งด้ำานสุาธิ์าริณิสุข่ี ซ่�งถ่ึอเป็็นกิจกริริมห็ลุ่กัในป่็ 2564 เพ่�อเป็็นการิสุนบัสุนน่การิ

ทำางานขีองบค่ลุ่ากริทางการิแพทย์ในการิจดัำการิกบัโริคโควิดำ - 19 โดำยกิจกริริมขีองห็น�วยงานชม่ชนสุมัพนัธ์ิ์นั �น บริิษััทฯ ได้ำตริะห็นกัถึ่ง

พ่ �นท่�ชม่ชนริอบโคริงการิ อ่กทั �งยงัเป็็นการิป็ริะชาสุมัพนัธ์ิ์ให้็แก�บริิษััทฯ ต�อบค่คลุ่ภายนอก เพ่�อให้็ทริาบถึ่งแนวทางในการิดำำาเนินงานด้ำวย

นโยบายแลุ่ะห็ลุ่กัการิท่�ม่ความรัิบผิ่ดำชอบต�อผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ย

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้ำกำาห็นดำ “นโยบายความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุังคม”เป็็นแนวทางในการิป็ฏิิบัติเพ่�อการิบริิห็าริจัดำการิกริะบวนการิทางธิ์่ริกิจ  

(CSR-in-Process)  โดำยม่ 7 ห็ลุ่กัการิ ดำงัน่ �

การิดำำาเนินงานด้ำาน CSR (Corporate Social Responsibility) ขีองกลุ่่�มบริิษััทฯ ม่กริอบการิดำำาเนินงานท่�ม่�งเน้นไป็ท่�ถึง่ความยั�งย่น โดำยคำานง่

ถึง่ 3 มิติห็ลุ่กั ได้ำแก� มิติด้ำานเศริษัฐกิจ (Economics) มิติด้ำานสุงัคม (Social) แลุ่ะมิติด้ำานสุิ�งแวดำลุ้่อม (Environment) ภายใต้การิดำำาเนินงานท่�

เท�าเท่ยม พ่�งพากนัแลุ่ะกนั แลุ่ะความสุมดำลุ่่ริ�วมกนั โดำยม่�งเน้นไป็ท่� การิม่สุ�วนริ�วมกบัชม่ชน เพ่�อป็ริะเมินแลุ่ะป็ร่ิกษัาเก่�ยวกบัผ่ลุ่กริะทบท่�เกิดำ

ขี่ �น  ทั �งทางตริงแลุ่ะทางอ้อม พร้ิอมทั �งริ�วมกนัแก้ปั็ญห็า อ่กทั �งยงัม่การิเปิ็ดำโอกาสุให้็ชม่ชนได้ำแสุดำงความคิดำเห็น็ เพ่�อนำามาพฒันาแลุ่ะแก้ไขี

ปั็ญห็าท่�เกิดำขี่ �น อนัจะเป็็นแนวทางท่�นำาไป็สุ่�การิพฒันาชม่ชนอย�างยั�งย่น ตามกริอบนโยบายขีองบริิษััทฯ

ห็ลุ่กัการิข้ีอท่� 1 : การิกำากบัดำแ่ลุ่กิจการิท่�ด่ำ

ห็ลุ่กัการิข้ีอท่� 2 : การิป็ริะกอบธิ์่ริกิจด้ำวยความเป็็นธิ์ริริม

ห็ลุ่กัการิข้ีอท่� 3 : สุิทธิิ์มนษ่ัยชนแลุ่ะการิป็ฏิิบตัิต�อพนกังาน

ห็ลุ่กัการิข้ีอท่� 4 : ความรัิบผิ่ดำชอบต�อผ่่้บริิโภค

ห็ลุ่กัการิข้ีอท่� 5 : สุิ�งแวดำลุ้่อมแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยั

ห็ลุ่กัการิข้ีอท่� 6 : การิม่สุ�วนริ�วมพฒันาชม่ชนแลุ่ะสุงัคม

ห็ลุ่กัการิข้ีอท่� 7 : การิพฒันา แลุ่ะเผ่ยแพริ�นวตักริริมจากการิดำำาเนินงานด้ำานความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคม

ความเที่่าเที่่ยม
    เป็นธรรม

การพึ�งพาซึ�งก่นและก่น

ความสำมดุล
เศรษัฐกิจ้ 

(Economics)

สำ่งคม 
(Socia

l) 
สำิ�งแวดล้อม 

(Environment)



แผนการดำาเนินงานด้าน CSR

กระบวนการการม่สำ่วนร่วมในการพ่ฒนาชืุ่มชื่น

การดำาเนินการของบริษั่ที่ต่อผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ย และตระหน่กถี่ึงชืุ่มชื่นรอบถี่ิ�นที่่�ต่�งของโรงงาน

ห็น�วยงานด้ำานความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคมจดัำทำาแผ่นงานแลุ่ะตวัช่ �วดัำความสุำาเร็ิจขีองงานด้ำานความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) ในพ่ �นท่�โคริงการิต�างๆ โดำยเน้นการิม่สุ�วนริ�วมขีองช่มชนแลุ่ะการิพฒันาสุ่�ความยั�งย่น ซ่�งได้ำม่การิกำาห็นดำ
เป้็าห็มาย ดำงัน่ �

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้ำให้็ความสุำาคญัแก�ผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ย แลุ่ะการิม่สุ�วนริ�วมขีองช่มชน บริิเวณิโดำยริอบขีองสุถึานป็ริะกอบการิ ซ่�งช่มชนนั �นถ่ึอ
เป็็นผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยห็ลุ่กัขีองบริิษััทฯ โดำยห็น�วยงานช่มชนสุมัพนัธ์ิ์ได้ำดำำาเนินกิจกริริม แลุ่ะสุร้ิางความสุมัพนัธ์ิ์อนัด่ำกบัผ่่้คนในช่มชนเพ่�อเข้ีา
ถึ่งปั็ญห็าท่�อาจเกิดำขี่ �น บริิษััทฯ ได้ำม่�งเน้นกิจกริริมท่�เก่�ยวกับการิยกริะดำับค่ณิภาพช่วิตขีองผ่่้ คนในช่มชน การิอน่รัิกษ์ัสุิ�งแวดำลุ้่อม 
การิศ่กษัา ริวมไป็ถึ่งสุ่ขีอนามัยแลุ่ะความป็ลุ่อดำภัยขีองผ่่้ คนในช่มชน เพ่�อสุร้ิางความไว้ใจแลุ่ะเป็็นห็น่�งเด่ำยวกันริะห็ว�างบริิษััทฯ 
แลุ่ะช่มชน

จดัำทำาการิรัิบฟังความคิดำเห็็นจากชม่ชนตามท่�ทางการิกำาห็นดำ ก�อนการิลุ่งทน่สุร้ิางโริงไฟฟ้า อ่กทั �งม่การิติดำตามความคิดำเห็็น ข้ีอเสุนอแนะ 
ตลุ่อดำจนความต้องการิขีองชม่ชนอย�างต�อเน่�องแลุ่ะใกลุ้่ชิดำ โดำยจดัำให้็ม่ท่มงานชม่ชนสุมัพนัธ์ิ์ป็ริะจำาโริงงานแต�ลุ่ะแห็�งเพ่�อเป็็นผ่่้ติดำตาม 
แลุ่ะป็ริะสุานงาน แลุ่ะรัิบฟังความคิดำเห็็นต�างๆ โดำยตริง เพ่�อทริาบถึ่งปั็ญห็า ความต้องการิ ความคาดำห็วงัขีองชม่ชน แลุ่ะนำาผ่ลุ่สุำาริวจ 
มาวิเคริาะห์็แลุ่ะจดัำทำาแผ่นในการิดำำาเนินงานให้็ตอบสุนองความต้องการิขีองชม่ชน

มาตริการิด้ำานการิสุร้ิางความเข้ีาใจเก่�ยวกบัการิดำำาเนินการิขีองโริงไฟฟ้าตามริายงาน ป็ริะมวลุ่ห็ลุ่กัการิป็ฏิิบตัิ (Code of Practice: COP) 
ท่�เก่�ยวข้ีองกบัชม่ชน โดำยการิสุำาริวจความคิดำเห็็นแลุ่ะข้ีอเสุนอแนะในด้ำานต�างๆ ขีองป็ริะชาชนแลุ่ะผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยตามความเห็มาะสุม ดำงัน่ �

จดัำให้็ม่ท่มงานท่�ทำาห็น้าท่�ติดำตามแลุ่ะดำแ่ลุ่คณ่ิภาพสุิ�งแวดำลุ้่อมแลุ่ะความป็ลุ่อดำภยัป็ริะจำาโคริงการิเพ่�อป็ริะสุานงานแลุ่ะดำแ่ลุ่ชม่ชน
ด้ำวยความใกลุ้่ชิดำ
ให้็ความร้่ิแลุ่ะจดัำการิอบริมแก� พนกังาน ชม่ชน นกัเร่ิยน/นกัศก่ษัา แลุ่ะบค่คลุ่ทั�วไป็ เพ่�อให้็เกิดำความร้่ิความเข้ีาใจในวงกว้างเก่�ยวกบั
โคริงการิแลุ่ะการิดำำาเนินงานขีองบริิษััทฯ ในร่ิป็แบบขีองพลุ่งังานสุะอาดำท่�ทนัสุมยั
จัดำงบป็ริะมาณิในการิช�วยเห็ลุ่่อ แลุ่ะสุนับสุน่นกิจกริริมขีองช่มชน ในด้ำานต�างๆ เช�น การิศ่กษัา วฒันธิ์ริริม ป็ริะเพณ่ิ สุ่ขีอนามัย 
แลุ่ะสุิ�งแวดำลุ้่อม
จดัำทำาแห็ลุ่�งกกัเก็บนำ �าภายในโคริงการิโริงไฟฟ้าพลุ่งังานแสุงอาทิตย์ แลุ่ะแบ�งปั็นให้็ชม่ชนโดำยริอบใช้ในยามจำาเป็็น
สุนบัสุนน่การิว�าจ้างพนกังานป็ริะจำา แลุ่ะพนกังานชั�วคริาว จากสุมาชิกในชม่ชนตามความสุามาริถึแลุ่ะศกัยภาพ  เ พ่� อ ใ ห้็ เ กิดำการิ จ้ างงาน 
ริวมไป็ถึง่การิพฒันาทกัษัะ เพ่�อให้็เกิดำการิพฒันาอย�างยั�งย่น

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

ยกระด่บและต่อยอด
โครงการ CSR

ชืุ่มชื่นเข้มแข็ง 
และพ่ฒนา
อย่างย่�งย่น

ยกระด่บคุณภัาพชื่่วิต
ของชืุ่มชื่นให้ด่ขึ�น

แบ่งปันความสำุข
ให้ก่บชืุ่มชื่น

สำร้างความพึงพอใจ้
ต่อชืุ่มชื่น
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ผลการดำาเนินงาน

บริิษััทฯ ได้ำตกลุ่งเข้ีาริ�วมโคริงการิ “ธิ์ริริมาภิบาลุ่สุิ�งแวดำลุ้่อม สุถึานป็ริะกอบการิอ่ตสุาห็กริริม” กับกริะทริวงอ่ตสุาห็กริริม โดำยเป็็นการิ 
ม่�งมั�นท่�จะนำาห็ลุ่กัธิ์ริริมาภิบาลุ่สุิ�งแวดำลุ้่อ มาป็ฏิิบตัิในการิป็ริะกอบกิจการิให้็เป็็นไป็ตามห็ลุ่กัเกณิฑ์์ท่�กำาห็นดำแลุ่ะม่�งเน้นการิป้็องกนัแลุ่ะ
รัิกษัาสุิ�งแวดำลุ้่อมริ�วมกบัชม่ชนแลุ่ะสุงัคมท้องถิึ�นอย�างต�อเน่�อง

นอกเห็น่อจากท่�กำาห็นดำให้็ฝ่� ายจดัำการิต้องสุ�งริายงานการิป็ฏิิบตัิงานต�อคณิะกริริมการิบริิห็าริแลุ้่ว คณิะกริริมการิตริวจสุอบขีองบริิษััทฯ 
แลุ่ะฝ่� ายตริวจสุอบภายใน ยงัได้ำกำาห็นดำการิตริวจสุอบโริงงานแลุ่ะโคริงการิต�างๆ ขีองกลุ่่�มบริิษััทฯ ไว้ในแผ่นการิตริวจสุอบป็ริะจำาป่็ โดำยม่
วตัถึป่็ริะสุงค์ในการิการิเข้ีาตริวจสุอบ เย่�ยมชมโริงงาน แลุ่ะโคริงการิต�างๆ ขีองกลุ่่�มบริิษััทฯ เพ่�อให้็มั�นใจว�าการิดำำาเนินงานต�างๆ ขีองกลุ่่�ม
บริิษััทฯ เป็็นไป็ตามมาตริฐาน ข้ีอกำาห็นดำ กฏิริะเบ่ยบ ข้ีอบงัคบั แลุ่ะเป็็นไป็ตามแนวทางวิสุยัทศัน์ แลุ่ะพนัธิ์กิจ ขีองบริิษััทฯ

จากผ่ลุ่ดำำาเนินธิ์่ริกิจขีองกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้ำย่ดำมั�นนโยบายท่�ต้องดำำาเนินการิด้ำวยความใสุ�ใจ แลุ่ะจริิงจงัต�อผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยต�างๆ ป็ริะกอบด้ำวย 
ผ่่้ ถ่ึอห็่้น ลุ่ก่ค้า ค่�ค้า เจ้าห็น่ � ชม่ชนริอบถิึ�นท่�ตั �งขีองโริงงาน พนกังาน ห็น�วยงานกำากบัดำแ่ลุ่แลุ่ะภาครัิฐ ซ่�งบค่คลุ่ห็ร่ิอองค์กริดำงักลุ่�าวข้ีางต้น 
ลุ้่วนแลุ้่วแต�ม่ความสุำาคญัต�อการิดำำาเนินงานขีองบริิษััทฯ ทั �งสุิ �น พร้ิอมทั �งนำาห็ลุ่กัป็ฏิิบตัิตามมาตริฐานแนวทางความรัิบผิ่ดำชอบต�อสุงัคม 
(ISO 26000) แลุ่ะเป้็าห็มายการิพฒันาท่�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals) มาป็ริะยก่ต์ใช้ให้็สุอดำคลุ้่องต�อการิดำำาเนินธิ์่ริกิจ 
โดำยในป่็ 2564 บริิษััทได้ำแบ�งผ่ลุ่การิดำำาเนินงานออกเป็็น 5 ด้ำานท่�สุำาคญั เพ่�อตอบสุนองความต้องการิแลุ่ะความคาดำห็วงัขีองสุงัคมแลุ่ะ
ชม่ชน

EA
CSR

5. 
ด้านสำ่งเสำริมว่ฒนธรรม
  และสำร้างการม่สำ่วนร่วม

4.
ด้านสำุขภัาพและ
ความเป็นอยู่ที่่�ด่

3.
ด้านร่กษัา

สำิ�งแวดล้อม

2.
ด้านการพ่ฒนา

ด้านเศรษัฐกิจ้และ
สำร้างรายได้

1.
ด้านสำ่งเสำริม

การศึกษัา



โครงการโรงเร่ยนว่ว
จ.ช้ัยภูมิ

ด้านการสำ่งเสำริม 
การศึกษัา 

ด้านการพ่ฒนาเศรษัฐกิจ้ 
และสำร้างรายได้

1

2

โครงการ 

จ้ิตอาสำาพ่ฒนาโรงเร่ยน จ.ลุ่ำาปาง 

โครงการมอบทีุ่นการศึกษัา 

โครงการ EEC HDC พื�นที� EEC 

โครงการนาบุญ 
จ.พิษณุ่โลุ่ก

โครงการสงเสริมอาชั่ีพิ่ปศุสัตว์ข้องชัุ่มชั่น โดยการแบ่งปันห์ญ้า
บริเวณรอบโครงการอีเอโซล่า พิ่ิษัณุโลก

โครงการ E@ ปันนำ�าใจ โดยการรับซื�อผู้ลิตภัณฑ์์ทางการเกษัตร 
จากเกษัตรกร จ.นครศรีธรรมราชั่และ จ.สงข้ลา 
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โครงการเพิ�มพ่�นที่่�สำ่เข่ยว
บริเวณสำาธารณะ ในพ่�นที่่� 
จ.ลุ่ำาปาง

ดี้านกิารรักิษัา	
สิ�งแวีด็ลั�อมุ

ดี้านกิารส่งเสริมุสุขภาพ
แลัะควีามุเป็นอย้่ทิี�ด็ี

3

4

โครงการปล่อยพ่นธุ์ปลานำ�าจ้่ด 
จ. พิษณุ่โลุ่ก

โครงการ “ชื่่วยเหล่อชืุ่มชื่น ด้วยพล่งงานสำะอาด” 
โดยการติดต่�งแผงโซล่าเซลล์เพ่�อลดภัาระค่าไฟฟ้า 
จ.ช้ัยภูมิ แลุ่ะ จ.พิษณุ่โลุ่ก

โครงการ ติดต่�งโซล่าเซลล์เพ่�อใชื่้ในการผลิตไฟฟ้า
ให้ก่บปั�มนำ�าประจ้ำาชืุ่มชื่น ให้คนในชืุ่มชื่นม่นำ�าสำะอาดใชื่้ 
จ.พิษณุ่โลุ่ก

บริจ้าคเคร่�องใชื่้ไฟฟ้า 
เพ่�ออำานวยความสำะดวก
แก่โรงพยาบาลสำนาม จ.ระยอง

โครงการซ่อมแซมที่่�ที่ำาการตำารวจ้ เพ่�ออำานวย
ความสำะดวกแก่เจ้้าหน้าที่่�ในการปฏิิบ่ติงาน สำาย
ตรวจ้ ต.บ้านเอ่�อม จ.ลุ่ำาปาง

สำน่บสำนุนพ่นธุ์ไก่ไข่เพ่�อเป็นแหล่งอาหาร 
แก่ชืุ่มชื่น

โครงการเปล่�ยนศูนย์การเร่ยนรู้  “พล่งงานบริสำุที่ธิ�” 
เป็นศูนย์พ่กคอยโควิด-19 Covid-19 Care Center (CCC) 
ณุ จังหวีัดีนครศรีธุรรมราช้

สำน่บสำนุนอุปกรณ์ และถีุ่งย่งชื่่พ 
สำำาร่บบุคลากรที่างการแพที่ย์ 
ในสำถี่านการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื่่�อโควิด-19 
จ.นครศรีธุรรมราช้
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ด้านการสำ่งเสำริม 
ว่ฒนธรรมและสำร้างการม่สำ่วนร่วม5

เยี�ยมเยียนมัสยิดและพิ่ี�น้องชั่าวไทยมุสลิมในเดือนรอมฏิอน 
จ.นครศรีธุรรมราช้แลุ่ะ จ.สงขลุ่า

บวงสรวง เจ้าพิ่่อพิ่ญาแล 
อ.ซับใหญ่� จ.ช้ัยภูมิ 

กิจกรรมสงกรานต์และ
วันผู้้้ส้งอายุประจำาปี 2564 
จ.ช้ัยภูมิ
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การบรรเที่าผลกระที่บและดูแลผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ยอย่างรอบด้าน 
ต่อสำถี่านการณ์ COVID-19 (Impact Mitigation)
ในป่็ 2564 น่ � กลุ่่�ม บมจ.พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� ยงัคงม่�งห็น้าดำำาเนินการิท่�จะช�วยเห็ลุ่่อผ่่้ ม่สุ�วนได้ำเสุ่ยกบับริิษััทอย�างต�อเน่�อง 

          บ่คลากรข้องบริษัท :

 บริิษััทฯ ได้ำจดัำเตร่ิยมอาห็าริกลุ่างวนัเพ่�อลุ่ดำความเสุ่�ยงในการิออกไป็รัิบป็ริะทานอาห็าริภายนอกสุำานกังาน  โดำยบริิษััทฯ ได้ำดำแ่ลุ่ 

 เป็็นริะยะเวลุ่า 3 เด่ำอน นบัตั �งแต�เด่ำอนกริกฎาคมจนถึ่งเด่ำอนกนัยายน ซ่�งเป็็นช�วงท่�ม่การิแพริ�ริะบาดำขีองโริคโควิดำ-19 ร่ินแริง 

 ในป็ริะเทศไทย 

 บริิษััทฯ ม่มาตริการิในการิดำแ่ลุ่สุข่ีอนามยัแลุ่ะจดัำห็าอป่็กริณ์ิความป็ลุ่อดำภยัแลุ่ะอาช่วอนามยัให้็แก�พนกังานอย�างเพ่ยงพอ ริวมถึง่ 

 พนกังานขีองผ่่้ รัิบเห็มา

ส�วันที� 1: การิดำำาเนินการิอย�างต�อเน่�องขีองกลุ่่�มช�วยกนั 

โดำยยงัคงดำำาเนินการิสุ�งต�อความห็�วงใยแก�คนไทย โดำยการิ

สุนบัสุนน่เคร่ิ�องฟอกอากาศไซส์ุ M อ่กทั �งท่มบค่ลุ่ากริยงัได้ำ

คิดำค้นนวตักริริมท่�สุามาริถึช�วยเพิ�มความป็ลุ่อดำภัยให้็แก�

บค่ลุ่ากริทางการิแพทย์ โดำยการินำาเคร่ิ�องฟอกอากาศไซส์ุ 

M มาป็ริะยก่ต์ทำาเป็็นห้็องความดำนัลุ่บ เพ่�อยบัยั �งการิแพริ�

กริะจายขีองเช่ �อโริค (ไม�จำาเพาะว�าต้องเป็็นโริคโควิดำ - 19 

เท�านั �น) ซ่�งได้ำรัิบเสุ่ยงตอบรัิบจากบค่ลุ่ากริทางแพทย์เป็็น

อย�างด่ำ ว�าสุามาริถึใช้ได้ำจริิงแลุ่ะช�วยสุ�งเสุริิมการิทำางานขีอง

บค่ลุ่ากริในริะยะยาว

•

•

          ผู้ถ่อห่้น : 

 บริิษััทฯได้ำจดัำการิป็ริะชม่ผ่่้ ถ่ึอห็่้นสุามญั ในร่ิป็แบบออนไลุ่น์ (E-AGM) เพ่�อห็ลุ่่กเลุ่่�ยงการิพบป็ะกนั แลุ่ะลุ่ดำความเสุ่�ยงในการิแพริ�

 เช่ �อโริคCovid-19 อ่กทั �งยงัม่การิจดัำให้็ม่ช�องทางในการิรัิบฟังความคิดำเห็น็ขีองผ่่้ เข้ีาริ�วมการิป็ริะชม่ แลุ่ะสุ่�อสุาริถึง่นโยบายการิ

 บริิห็าริจดัำการิริะห็ว�างช�วงสุถึานการิณ์ิการิแพริ�ริะบาดำขีองโริค Covid-19 เพ่�อสุร้ิางความเช่�อมั�นแก�ผ่่้ ถ่ึอห็่้น

          ช่มุ่ชนและสังคมุ่ :

 กลุ่่�มบมจ.พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� ยงัคงเดำนิห็น้าอย�างต�อเน่�องเพ่�อช�วยเห็ลุ่่อสุงัคม ภายใต้ “กลุ่่�มช�วยกนั” เพ่�อสุ�งต�อความห็�วงใยจากผ่่้  

 บริิห็าริ ซ่�งเลุ่ง็เห็น็ถึง่การิจดัำการิทรัิพยากริแลุ่ะนวตักริริมท่�จะสุามาริถึช�วยเห็ลุ่่อสุงัคมได้ำ โดำยการิริวบริวมความร้่ิห็ลุ่ากห็ลุ่ายแขีนง  

 จากบค่ลุ่ากริภายใน
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ส�วันที� 2: ริ�วมสุนบัสุนน่การิดำำาเนินงานขีอง “มลุ่่นิธิิ์ห็วัใจบริิสุท่ธิิ์�” โดำยการิมอบเคร่ิ�องผ่ลุ่ติออกซเิจนขีนาดำ 5 ลุ่ติริ จำานวน 1,000 เคร่ิ�อง แลุ่ะ 

เคร่ิ�องผ่ลุ่ติออกซเิจนขีนาดำ 10 ลุ่ติริ จำานวน 120 เคร่ิ�อง เพ่�อใช้ดำำาเนินการิใน “โคริงการิออกซเิจน เป็็นความห็วงั” โดำยนำาไป็ช�วยเห็ลุ่่อผ่่้ป็� วย 

โริคโควิดำ - 19 ริวมไป็ถึง่ผ่่้ป็� วย Palliative Care (การิดำแ่ลุ่แบบป็ริะคบัป็ริะคอง) แลุ่ะสุามาริถึนำาไป็ต�อยอดำให้็แก�ผ่่้ป็� วยเร่ิ �อรัิงในป็ริะเทศใน

อนาคต นอกจากน่ � บมจ.พลุ่งังานบริิสุท่ธิิ์� ยงัได้ำริ�วมกบัมลุ่่นิธิิ์ฯ เพ่�อช�วยเห็ลุ่่อชม่ชนท่�ได้ำรัิบความเด่ำอดำร้ิอน อนัเน่�องมาจากโริคโควิดำ - 19  

โดำยได้ำมอบชด่ำตริวจ ATK ริวมไป็ถึง่อป่็กริณ์ิท่�จำาเป็็นอ่�นๆ สุำาห็รัิบบค่ลุ่ากริทางการิแพทย์ ดำแ่ลุ่แลุ่ะช�วยเห็ลุ่่อป็ริะชาชน นอกจากน่ � ยงัได้ำ

สุนบัสุนน่ถึง่ยงัช่พ เพ่�อช�วยผ่่้ป็ริะสุบอท่กภยัในพ่ �นท่�ต�างๆ 
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GRI Content 

Index

GRI Disclosure Page / Website / Omission

102-1 Name of the organization SD Report 2021 Cover Page

102-2 Activities, brands, products, and services SD Report 2021 Page 29

102-3 Location of headquarters 56-1 One Report / Annual Report 2021 Back Page, Page 114

102-4 Location of operations 56-1 One Report / Annual Report 2021 Page 24, 114-115

102-5 Ownership and legal form 56-1 One Report / Annual Report 2021 Page 24, 51-53, 64

102-6 Markets served 56-1 One Report / Annual Report 2021 Page 31

102-7 Scale of the organization 56-1 One Report / Annual Report 2021 Page 114, SD Report 2021 Page 12

102-8 Information on employees and other workers SD Report 2021 Page 83

102-9 Supply chain SD Report 2021 Page 29

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain SD Report 2021 Page 14-21

102-11 Precautionary principle or approach SD Report 2021 Page 44-47

102-12 External initiatives SD Report 2021 Page 6, 62

102-13 Membership of associations SD Report 2021 Page 63, 64

102-14 Statement from senior decision-maker SD Report 2021 Page 5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 56-1 One Report / Annual Report 2021 Page 70-80, SD Report 2021 Page 46-47

GRI 102: 

General 

Disclosures 102-16 Values, principles, standards, and norms of behaviour 56-1 One Report / Annual Report 2021 Page 13

GRI 102: 

General 

Disclosures 102-18 Governance structure 56-1 One Report / Annual Report 2021 Page 55-57

102-40 List of stakeholder groups 56-1 One Report / Annual Report 2021 Page 172

102-41 Collective bargaining agreements EA does not have a trade union. However, the Company has its welfare committee 

which is composed of representatives from all levels of employees with similar 

responsibilities to a trade union

102-42 Identifying and selecting stakeholders SD Report 2021 Page 24-25, 28

102-43 Approach to stakeholder engagement SD Report 2021 Page 24-25, 28

102-44 Key topics and concerns raised SD Report 2021 Page 24-25, 28

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 56-1 One Report / Annual Report 2021 Page 58-63

102-46 Defining report content and topic boundaries SD Report 2021 Page 6-7

102-47 List of material topics SD Report 2021 Page 34

102-48 Restatements of information No restatements of information given in previous report

102-49 Changes in reporting No significant changes from previous reporting periods

102-50 Reporting period SD Report 2021 Page 6

102-51 Date of most recent report SD Report 2021 Page 6

102-52 Reporting cycle SD Report 2021 Page 6

102-53 Contact point for questions regarding the report SD Report 2021 Page 6

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards SD Report 2021 Page 6

102-55 GRI content index SD Report 2021 Page 103-XXX

102-56 External assurance SD Report 2021 Page 6

 

GRI Disclosure Page / Website / Omission

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 75-77

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 75-77

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 75-77

GRI 201: 

Economic 

Performance 

2016 201-1 Direct economic value generated and distributed 56-1 One Report / Annual Report 2021 Page 159

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 86-94

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 87-94

GRI 102: General Disclosures

Topic-specific Standards

Economic Performance

GRI 102: 

General 

Disclosures

GRI 102: 

General 

Disclosures

GRI 102: 

General 

Disclosures

Stakeholder Engagement

Reporting Practice

Organizational Profile

Strategy 

Ethics and Integrity 

Governance 

GRI 102: 

General 

Disclosures

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

Indirect Economic Impacts 
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103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 87-94

GRI 203: 

Indirect 

Economic 

Impacts 2016 203-2 Significant Indirect Economic Impacts SD Report 2021 Page 87-94

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 54-55

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 54-55

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 54-55

GRI 204: 

Procurement 

practices 

2016 204-1 Proportion of spending on local suppliers SD Report 2021 Page 54-55

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 48-49

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 48-49

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 48-49

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures SD Report 2021 Page 48-49

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken SD Report 2021 Page 48-49

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 34-36

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 34-36

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 34-36

GRI 301: 

Materials 

2016 301-1 Materials used by weight or volume SD Report 2021 Page 34-36

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 68-69

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 68-69

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 68-69

GRI 302:  

Energy 2016 302-4 Reduction of energy consumption SD Report 2021 Page 68-69

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 69-70

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 69-70

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 69-70

GRI 303: 

Water and 

Effluents 

2018 303-5 Water consumption SD Report 2021 Page 69-70

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 62-65

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 62-65

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 62-65

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions SD Report 2021 Page 62

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions SD Report 2021 Page 62

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions SD Report 2021 Page 62

305-5 Reduction of GHG emissions SD Report 2021 Page 62

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 67

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 67

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 67

GRI 306: 

Waste 2020 306-3 Waste generated SD Report 2021 Page 67

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 54-55

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 54-55

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 54-55

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

Energy

GRI 305: 

Emissions 

2016

Supplier environmental assessment

Water and Effluents

Emissions

Wastes 

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

Procurement Practices

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

Materials

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

Anti-corruption 

GRI 205: Anti-

corruption 

2016
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GRI 308: 

Supplier 

environmental 

assessment 

2018

308-1 New suppliers that were screned using environmental criteria

SD Report 2021 Page 54-55

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 75-83

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 75-83

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 75-83

GRI 401: 

Employment 

2016 401-1 New employee hires and employee turnover SD Report 2021 Page 83

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 84-85

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 84-85

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 84-85

403-1 Occupational health and safety management system SD Report 2021 Page 84-85

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation SD Report 2021 Page 84-85

403-3 Occupational health services SD Report 2021 Page 84-85

403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational 

health and safety SD Report 2021 Page 84-85

403-5 Worker training on occupational health and safety SD Report 2021 Page 84-85

403-6 Promotion of worker health SD Report 2021 Page 84-85

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts 

directly linked by business relationships SD Report 2021 Page 84-85

403-8 Workers covered by an occupational health and safety management 

system SD Report 2021 Page 84-85

403-9 Work-related injuries SD Report 2021 Page 84-85

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 75-80

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 75-80

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 75-80

404-1 Average hours of training per year per employee SD Report 2021 Page 78-79

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs SD Report 2021 Page 79-80

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 75

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 75

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 75

GRI 412:  

Human 

Rights 

Assessment 

2016
412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact 

assessments SD Report 2021 Page 75

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 86-94

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 86-94

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 86-94

GRI 413: 

Local 

Communities 

2016
413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and 

development programs SD Report 2021 Page 87-94

413-2 Operations with significant actual and potential negative

impacts on local communities SD Report 2021 Page 87-94

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD Report 2021 Page 54-55

103-2 The management approach and its components SD Report 2021 Page 54-55

103-3 Evaluation of the management approach SD Report 2021 Page 54-55

GRI 414: 

Supplier 

Social 

Assessment 

2016 414-1 New suppliers that were screened using social criteria SD Report 2021 Page 54-55

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

Supplier Social Assessment

GRI 403: 

Occupational 

Health and 

Safety 2018

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

Human Rights Assessment

Local Communities

Occupational Health and Safety

Training and Education 

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

GRI 103: 

Management 

Approach 

2016

Employment

GRI 404: 

Training and 

Education 

2016
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ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นนี้ จะน�าไปใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดท�ารายงานในปีถัดไป 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

แบบส�ารวจความคดิเหน็ของผู้อ่านรายงานความยัง่ยนื

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

แบบสำำารวจ้ความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานความย่�งย่น

รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนประจำำาปี 2564
บริษััท พัลัังงานบริสุุทธิ์ิ� จำำากัด (มหาชน)106

ชั้้�น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็็นเตอร์ 89 ถนนร้ชั้ดาภิิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



บริษั่ที่ พล่งงานบริสำุที่ธิ� จ้ำาก่ด (มหาชื่น) 

ช้ั�น 16 อาคารเอไอเอ แคป็ป็ิตอลี่ เซ็็นเตอร์ 
89 ถนนรัช้ด้าภิ่เษก แขึ้วงด้่นแด้ง เขึ้ตด้่นแด้ง กรุงเทพิ่ฯ 10400
โทรศึัพิ่ท์  0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9 
โทรสำาร    0-2248-2493


