
กิจการเพื่อสังคม 
E@ SOCIAL ENTERPRISE (E@SE) 
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กลุม่บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 
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ROLE & IMPACT 

 

12 Farmers 

8 Rais 

27 Rais 

Consumers 

> 300 

70 
150 

Organic Vegetable, Rice, Drinks 

delivered to  

> 500 consumers per week 

Value Chain Integration 

Leverage Collaboration 

Logistics Market Agri 

Farm 

Phitsanulok 

Nakhonsawan 

Bangkok 

Phitsanulok 

Nakhonsawan 

Organic farming mentoring 
 and support by EA 
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• The initiator of Non-toxic organic farming in their hometown, villagers, schools, hospitals

• Good knowledge and skill in organic farming

After 1 year … 

> 200 students a year 

in village schools and on farm visits 

• From zero belief in organic farming,

today they prefer safety farming as potential source of income 

villagers, schools, hospitals, 

BKK retail consumers  

• Food safety awareness raised widely across their hometowns

> 200 
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EASE ORGANIC ON 3WINS 

Business 
CSR / SE 

Farmer 

The World 

Consumer 

Logistics sharing 

Market development 

Collaboration for Win-Win-Win  

 Business X Society X Environment 

Non-toxic and good soil 

saves the earth 

For Good health 

& Blissful heart 

Of All 

Knowhow support 

No-chemical & healthy to 

consumers 

Affordable price Safety by Organic Farming 

Sustainable 

Community farm 

Better income & livelihood 

WIN 

WIN 

WIN 

Harmony Life 

Energy saving 

& less pollution 
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เจตนารมณ์ของกลุ่ม 
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E@ ด าเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และทุม่เทพัฒนานวัตกรรมใหม ่  ดว้ยมุง่หวังทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมัน่คงและ
เสถียรภาพดา้นพลังงานทีจ่ าเป็นในการพัฒนาประเทศ  

E@ มีเจตนารมณท์ีจ่ะรักษาสิง่แวดล้อมและดูแลความเป็นอยูข่องชุมชนและสังคม  ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้า
ดา้นรายไดข้องเกษตรกรทีเ่ป็นคนส่วนใหญข่องประเทศ  โดยให้ความส าคัญตอ่การสร้างประโยชนต์อ่สังคม (social impact) ที่
สามารถแกปั้ญหาความยากจน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องสงัคมและชุมชนได้โดยแทจ้ริงและยัง่ยืน จึงได้ริเริม่กอ่ตัง้
หนว่ยงานใหม ่ ภายใตช้ื่อ E@SE (E@ Social Enterprise) หรือ E@ กิจการเพื่อสงัคม ในปลายปี 2558 เพื่อด าเนินโครงการ
ตามแนวทางกิจการเพ่ือสังคม ทีม่ิไดมุ้ง่เนน้การสร้างก าไรสงูสดุ แต่มุง่สร้างประโยชนต์อ่สงัคมบนการพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยืน
เป็นส าคัญ  และได้นอ้มน าแนวทางตามพระราชด าริในการพัฒนาเกษตรกรรมและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของเรา เป็นพ้ืนทีน่ าร่อง  

E@ มุง่หวังทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงในการบรรเทา แบง่เบา และช่วยเหลือสังคม ตามความหมายอีกนัยยะหน่ึงของค าวา่ E@SE (EASE)
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและช่วยสร้างสังคมเอื้อเฟ้ือเกื้อกูลบนแนวทางทียั่ง่ยืน 

พลังงานบริสุทธิ์  

พลังเพื่ออนาคต 

www.energyabsolute.co.th 

www.energyabsolute.co.th 

www.easeclub.org
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• การจัดการแหลง่น้าเพ่ือการเกษตร
• การปรับปรุงคุณภาพดินจากวัชพืช
• การเกษตรปลอดภัยและยัง่ยืน
• สง่เสริมการปลูกพืชเพิม่มูลคา่
• การพัฒนาเทคโนโลยี และการ

จัดการฟาร์ม

• สนับสนุนสง่เสริมการรวมกลุม่เกษตรกร
- วิสาหกิจเพื่อสังคม

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการแปรรูป เพ่ือลด
ความเสีย่ง สร้างมูลคา่เพิม่

• เชื่อมโยงผูบ้ริโภค โดยตรง
• สร้างช่องทางตลาด เพ่ือจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑช์ุมชน

• สรา้งบุคลากรเกษตรรุน่ใหม่กลบัมาพฒันาชุมชน

วสิาหกิจชุมชนเขม้แข็ง สรา้งงานในพื้ นท่ี  ใหลู้กหลานกลบัมาพฒันาบา้นเกิด 

Value-chain Integration for Sustainable Development

Mid-stream Up-stream Down-stream 

Cr. Icon pics: Design by Freepik 
 

Sustainable Agriculture Approach of E@SE 

5



SOLAR FARMS 
ทดลองเผย แพร่เกษตรอินทรีย ์

พิษณุโลก 

ล าปาง 

นครสววรค ์

Organic Farming Education 

ต. หวัหวาย  อ. ตาคลี  จ. Nakornsawan 

Waste to Value 

ต. บา้นเอ้ือม  อ. เมือง  จ. Lampang 

Organic Veggies & Rice 

ต. มะตอ้ง อ. พรหมพิราม จ. Phitsanulok 

• โครงการ Farm Factory น าร่อง จ าลองวิสาหกิจชุมชน  ปลกูผกัออรแ์กนิค 7 ไร่ จ าหน่ายตรงสู ้

ผูบ้ริโภคในทอ้งท่ี จนท.โรงพยาบาล และ ก.ท.ม.

• บริษัทลงทุนโครงสรา้งยกสูง 5 เมตร ระบบน ้าเพ่ือการเกษตร โรงผลิตปุ๋ย และโรงคดับรรจุรองรบั

• ปลกูขา้วอินทรีย ์หอมนิล หอมปทุม ไรซเ์บอรร่ี  รวม10 ไร่

• แปรรูปชาตะไครป้ลอดสารพิษ และสมุนไพรพ้ืนบา้น โดยผูสู้งอายุในชุมชน

• เกษตรกรเรียนรูใ้นแปลงทดลองเสาวรส

และผกัสวนครวั  ดูแลสวนภูมิทศัน์ 

• ทดลองผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากหญา้ ปรบัปรุงจากดินทราย กรดจดั

จนสามารถปลกูผกัสลดั ผกัพ้ืนบา้น ไดผ้ลผลิตดี

• สูตรปุ๋ยอินทรียจ์ากหญา้ประยุกต ์ไดน้ าไปเผยแพร่ให้

ชุมชนอ่ืน เช่น  โรงไฟฟ้าโซล่าร ์ท่ี จ. ลพบุรี ผูเ้ขา้

อบรมกวา่ 60 คน

• แหล่งเรียนรูเ้กษตรอินทรีย ์เกษตรผสมผสาน ทฤษฎีใหม ่แปลงกางมุง้

และ ปศุสตัว ์แพะแกะ

• ผลิตจ าหน่ายในทอ้งท่ีเป็นหลกั และบางส่วนส่งจ าหน่ายตรงใน ก.ท.ม.

• เผยแพร่ใหแ้ก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นหวัหวาย และหนองโพปีละ

กวา่ 100 คน

• จา้งงานชาวบา้นในชุมชน ในงานดูแลภูมิทศัน์ และเรียนรูเ้กษตร ปศุ

สตัว ์ โดยมีสตัวแพทยจ์าก ม. มหิดลเป็นท่ีปรึกษา จนถึงการท าบญัชี

รบัจ่าย บนัทึกผลผลิต
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ราฝโด้สุถธิถ่ีดีกว่า  เกผตรกรถี่เข้าโครงการเกผตรก้าวหน้ากับ EA  VS. พืชเศรผฐกิจของโถฝ

เปรีฝบเถีฝบ การปลูกข้าวถั่วโป กับ เกผตรกรถี่เข้าโครงการเกผตรก้าวหน้ากับ EA 

2. นาข้าวสรรพส่ิง (Partial)

3. นาข้าวถ่ัวโป (Max.Yield_600) 

6. โร่กาแฟ

สวนปาล์มน ๊ามัน 

สวนฝางพารา 

โร่กาแฟ 

นาข้าวถั่วโป (Avg.Yield_300) 

โร่อ้อฝ / โร่มันส าปะหลัง 

โร่ข้าวโพด 

โร่ถั่วเหลือง 

416,320 1 

19,854 19 

7,750 
49 

ก าโร ต่อโร ่ เถีฝบพถ.ปลูก ต่อโร ่

4,585 
83 

3,515 108 

2,472 154 

1,900 200 

1,725 / 
1,551 220/245 

1,005 378 

650 584 

นาข้าวสรรพส่ิง (Partial) 

นาข้าวถั่วโป (Max.Yield_600) 

1. โครงการเกผตรก้าวหน้ากับ EA

15% 

19% 

18% 

65% 

ก าโร / ราฝโด ้

18% 

35% 

20% 

32% 

28% 

โครงการเกผตรก้าวหน้ากับ EA 

64% 

83% 

4. สวนปาล์มน ๊ามัน3. นาข้าวถ่ัวโป (Max.Yield_600)

5. สวนฝางพารา

8. โร่อ้อฝ 9. โร่มันส าปะหลัง

11. โร่ถ่ัวเหลือง10. โร่ข้าวโพด 7

AEP
Highlight
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ทดลองเกษตรอินทรีย ์และเผยแพร่แก่ชุมชน โรงเรียน 
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แปรรูป เพิ่มมูลค่า สรา้งงานใหแ้ก่ผูสู้งอายุ 
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แหล่งเรียนรู ้ปลูกฝังวิถีเกษตรอินทรีย ์สู่อนาคตของชาติ
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EA Solar Nakornsawan 
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EA Solar Nakornsawan 
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EA Solar Phitsanulok 

13



14 

EA Solar Phitsanulok 14



ORGANIC CERTIFICATES ESN และ ESP ไดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

15 
15



Harmony Life International 

สมาชิกและผู้สนับสนุน EASE ORGANIC 
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สมาชิกและผู้สนับสนุน EASE ORGANIC 
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EASE ORGANIC PRODUCTS 
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ส่งเสริมการให้และแบ่งปันในสังคมไทย 

วัดพระราม ๙ 

กาญจนาภิเษก
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มอบแก่ชุมชน โรงพยาบาล จ  พิษณุโลก
มอบแก่โรงเจไซทีฮุกติ้ ง จ  พิษณุโลก

มอบแก่ที่ว่าการอ าเภอพรหมพิราม จ  พิษณุโลกมอบแก่ผูว่้าราชการจงัหวดั จ  พิษณุโลก

มอบแก่ส านักงานสาธารณสุข จ  พิษณุโลก

 

ส่งเสริมการให้และแบ่งปันในสังคมไทย 

20



AT  
ORGANIC & 

NATURAL EXPO 
2017 
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โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกร “ ตลาดนัดสีเขียว ผกัปลอดสาร อาหารปลอดภัย” 

SUPPORT THE FARMERS TO GREEN LOCAL MARKET
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FP & E@SE BACKHAUL LOGISTICS COLLABORATION

24  
24



 BENEFITS FROM  

FP & E@SE COLLABORATION 

ใช้รถห้องเย็น FP จากเดิมบรรทุกในกล่อง

โฟมบรรจุขวดน้้าแข็ง 

  

Better Mode of 

Transport 

Affordable Price 

Energy Saving 

Better Quality & 

Freshness 

คุณภาพผักที่สดขึ้น ถึงมือสมาชิกภายใน 24 ช.ม. 

ในอุณหภูมิถนอมคุณภาพ 

จากโครงการน้าร่อง FP & E@SE  ราคาส้าหรับสมาชิกรายย่อยยังคงย่อมเยากว่าในตลาดออร์แกนิคทั่วไปถึง 60% 

และ สามารถคงราคาคงที่ให้แก่ผู้บริโภคในช่วงฤดูฝนที่ราคาผักในตลาดปรับเพิ่มสูงขึ้น  

- ราคา E@SE เฉลี่ย 140 บาท/ก.ก.  Vs. ราคาใน Supermarket 300 บาท/ก.ก.   

- ราคาตลาดในฤดูฝน ปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่า 20%-30% ในขณะที่สมาชิก E@SE ยังคงจ่ายในราคาเดิม 

CO2 reduction 

ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการ

เพิ่มรอบรถ +  ใช้รถเที่ยวเปล่าได้เต็ม

ประสิทธิภาพ 

ลดการปล่อยมลพิษ ในทุกจ้านวนรอบรถท่ีลด

การขนส่งได้ 

Future for Farmers 

โอกาสสนับสนุนเกษตรผลิตผักออร์แกนิคมากขึ้น 

ในราคาย่อมเยาขึ้น สู่อุตสาหกรรมอาหาร และ

ผู้บริโภครายย่อยในวงกว้าง  

ลดต้นทุนค่าขนส่ง ที่เป็นปัญหาหลักของ

เกษตรกรในต่างจังหวัด  ช่วยให้ราคาผัก

ย่อมเยาที่ผู้บริโภคจ่ายได้ 

ให้การใหแ้ละแบง่ปนัสิง่ดีๆ สร้าง ใจดีๆ พลังดีๆ ในสังคมไทย 

ตัวอย่าง 
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FP & E@SE BACKHAUL LOGISTICS COLLABORATION

Ease Organic ไดร้บัการสนับสนุน จาก Food Passion Co.,Ltd. (ภายใตแ้บรนด ์ Bar B Q Plaza )  ใหใ้ชร้ถหอ้งเยน็เท่ียวขากลบักรุงเทพฯ   

ซ่ึงเป็น Backhaul logistics Collaboration โดยเริ่มโครงการน้ี ตัง้แต่ เดือนสิงหาคม ปี 2560 – ปัจจุบนั และ Ease Organic ไดส้่งมอบผลผลิต และ

ผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิค ส่วนหน่ึง ใหก้บัทาง Food Passion เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในม้ืออาหาร และเป็นส่วนหน่ึงในสวสัดิการของพนักงาน Food Passion  

• ปัจจุบนั มี 2 เสน้ทาง

• จากพิษณุโลก – กรุงเทพฯ คิดเป็นระยะทาง  364-404 km. (คิดระยะทางตาม Google Map)

• จากนครสวรรค ์– กรุงเทพฯ คิดเป็นระยะทาง 237- 283 km. (คิดระยะทางตาม Google Map)

และ จากโครงการนา้ร่อง FP & Ease Organic   เมื่อประเมินเปน็มลูคา่

1) Energy Saving ระยะทางรวม  2,404 – 2,748 km./Mths (601 – 687 km. /ครั้ง) โดยเราสง่ 4 ครั้ง/เดอืน

2) Cost Saving ในการเชา่รถห้องเย็น เป็นมลูคา่รวม 56,000 Bt./Mths (มูลคา่การเชา่รถหอ้งเยน็ 7,000 บ./ครัง้/Site) โดยเราสง่ 4 ครั้ง/เดอืน

แผนอนาคต ยงัมีแผนความร่วมมือระหวา่ง Ease Organic กบั Food

Passion ซ่ึง Food Passion ใหค้วามสนใจผกัออรแ์กนิค ทั้งผกัสลดั และผกั

ไทย จึงถือวา่เป็นความร่วมมือร่วมกนั ในเชิงบวก  

ทั้ง 3 ดา้น Collaboration for Win-Win-Win  Business X 

Society X Environment และเป็นการใชท้รพัยากรท่ีมีอยา่งคุม้ค่า  

และเกิดประโยชน์สูงสุด  

& 
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พลังเกษตรบริสุทธิ์ พลังสู่ความย่ังยืน
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พลังงานบริสุทธ์ิ 

พลังเพื่ออนาคต 
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www.energyabsolute.co.th 
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