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• ต�อประเทศ      จะสร�างความเป�นมาตรฐาน และความยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อมให�แก�ประเทศ
• ต�อสังคมชุมชน    จะมีส�วนร�วมในการพัฒนาวิถีชีวิตความเป�นอยู�ของชุมชนให�มั่นคง และพร�อม

                      ที่จะสนับสนุนกิจกรรมอันเป�นสาธารณประโยชน�ต�อชุมชนในทุกๆ ด�าน

• ต�อภาครัฐ      จะดำเนินงานภายใต�การหลักเกณฑ� ข�อกำหนดตามกฎหมายพร�อมทั้งสนับสนุน     

                      นโยบายการจัดการมลพิษ และของเสียอันตรายอย�างถูกวิธี

• ต�อผู�ถือหุ�น      จะดำเนินธุรกิจด�วยคุณธรรม โปร�งใสและตรวจสอบได� และพร�อมที่จะพัฒนา

                      ศักยภาพเพื่อผลตอบแทนที่ดี และเติบโตอย�างต�อเนื่อง    
• ต�อลูกค�า      จะสร�างความเชื่อมั่น และความพึงพอในแก�ลูกค�า การให�บริการที่ได�มาตรฐาน   

                      ระดับสากล ตลอดจน อัตราค�าบริการที่เหมาะสมและเป�นธรรม

• ต�อคู�ค�า      จะดำเนินธุรกิจด�วยความร�วมมือ ช�วยเหลือเกื้อกูลในระบบการจัดการที่ดีและ
                      ก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อส�วนรวม พร�อมท่ีจะแบ�งป�นประสบการณ�เพ่ือพัฒนา 

                      ศักยภาพ และเสริมสร�างระบบมาตรฐานให�กับประเทศ

• ต�อพนักงาน      จะสนับสนุน และส�งเสริมความสามารถของพนักงานในองค�กรอย�างต�อเนื่อง

                      และองค�กรพร�อมที่จะธำรงไว�ซึ่งความเป�นธรรมในความรับผิดชอบต�อ

                      อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานด�วยความเท�าเทียม

ใส�ใจลูกค�า

มีวินัยถ�วนหน�า

พัฒนาทีมงาน 

เชี่ยวชาญรับผิดชอบ

รอบคอบเรื่องคุณภาพ

วิสัยทัศน
วัฒนธรรม
องคกร

พันธกิจ

   รักษาดุลยภาพของสิ่งแวดล�อมสู�ความยั่งยืน

พร�อมพัฒนาศักยภาพและบริการสู�ความเป�นเลิศ

โปร�งใส และเป�นธรรมต�อคู�ค�าและผู�ลงทุน    

รับผิดชอบต�อสังคมและส�วนรวม
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        ป� 2562 นับเป�นอีกหนึ่งป�แห�งความสำเร็จทางธุรกิจของ

กลุ�มบริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) ด�วยการขยายธุรกิจใน

แต�ละกลุ�มธุรกิจไม�ว�าจะเป�นการแปรรูปกากอุตสาหกรรมที่มีการขยาย

กำลังการผลิตไปยังนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และโครงการผลิตกระแฟไฟฟ�า โดยเริ่มทำการซื้อขายไฟฟฟ�าเชิงพาณิชย� 

ให�แก�การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคในโครงการผลิตและจัดจำหน�ายกระแสไฟฟ�า

ขนาด 7 เมกะวัตต� ของบริษัท รีคัฟเวอร�ร่ี เฮ�าส� จำกัด ท่ีนิคมอุตสาหกรรม

ครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท่ีนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรตอนล�าง

จังหวัดพิจิตร ของบริษัท เอวา แกรนด� เอ็นเนอร�ยี่ จำกัด ในโครงการ

ผลิตและจัดจำหน�ายกระแสไฟฟ�าขนาด 4 เมกะวัตต�                                

       ซึ่งความสำเร็จเหล�านี้เป�นผลมาจากความมุ�งมั่นในการดำเนินงาน

ท่ีมีความโปร�งใส และยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล ในทุกภาคส�วนขององค�กร 

โดยบุคลากรที่มีความสามารถและความตั้งใจในการปฏิบัติงานตลอดจน

การได�รับการสนับสนุนเป�นอย�างดีจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เพื่อพัฒนาและ

เพิ่มคุณค�าอย�างยั่งยืนให�กับธุรกิจ 

       ด�วยความมุ�งมั่นในการดำเนินงานตามกรอบนโยบายการดำเนิน

ธุรกิจอย�างยั่งยืน ส�งผลให�บริษัทฯ ได�รับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำ

มากมายทั้งในระดับประเทศและสากล ได�แก� การจัดอันดับให�เป�นหนึ่ง

ใน 100 อันดับหลักทรัพย�ท่ีมีการดำเนินงานโดดเด�นด�านส่ิงแวดล�อม สังคม

และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) ประจำป� 

2562 จากท้ังหมด 717 บริษัทจดทะเบียน, การรับรองเป�นสมาชิกแนวร�วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร�วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจริต ซึ่งได�รับการต�ออายุการ

รับรองสมาชิกเป�นครั้งที่ 2, รางวัล Thailand Sustainability Investment 

หรือ “หุ�นยั่งยืน” ประจำป� 2562 ต�อเนื่องป�ที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนท่ีดำเนินธุรกิจโดดเด�นคำนึงถึง

ความสมดุลด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงรางวัล

รายงานความย่ังยืน ประจำป� 2562 ประเภทร รางวัลประกาศเกียรติคุณ

(Sustainability Disclosure Recognition) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

CSR Club และสถาบันไทยพัฒน�ซึ่งแสดงให�เห็นถึงศักยภาพในการดำเนิน

ธุรกิจของกลุ�มบริษัทบนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต�อสังคม 

ควบคู�ไปกับการเติบโตทางธุรกิจอันเป�นแบบอย�างท่ีดีของการพัฒนาองค�กร

อย�างยั่งยืน ยิ่งไปกว�านั้น บริษัทฯ ยังได�รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

โดยได�รับคัดเลือกเป�น Green Leadership " Green Energy from Industrial 

Waste" ในฐานะองค�กรที่ดำเนินธุรกิจดีเด�นด�านความรับผิดชอบต�อสังคม 

ชุมชนและสิ่งแวดล�อม

  สำหรับผลการดำเนินงานด�านความยั่งยืนในรอบป�ที่ผ�านมา 

กลุ�มบริษัทได�ดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติด�านสังคม มิติด�าน

ส่ิงแวดล�อม และมิติด�านเศรษฐกิจ โดยในมิติด�านสังคม กลุ�มบริษัทมุ�งเน�น

การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ�มบริษัทควบคู�ไปกับการ

ใส�ใจด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล�อม สำหรับมิติด�าน

สิ่งแวดล�อม กลุ�มบริษัทฯ มุ�งมั่นในการบริหารจัดการประสิทธิภาพการใช�

ทรัพยากรอย�างคุ�มค�าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำหลักการ 3R มาใช�

ในการดำเนินงานในทุกกระบวนการ และสุดท�ายในมิติด�านเศรษฐกิจ 

กลุ�มบริษัทมุ�งเน�นการผสานศักยภาพระหว�างกลุ�มธุรกิจ เพื่อพัฒนาระบบ

การให�บริการแบบครบวงจร โดยสามารถตอบสนองความต�องการของ

ผู�ใช�บริการแบบครอบคลุม

  จากความสำเร็จในการดำเนินงานที่กล�าวมาข�างต�น 

กลุ�มบริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู�มีส�วน

ได�เสียทุกกลุ�มที่ให�ความร�วมมือ ตลอดจนการสนับสนุนเป�นอย�างดี

ในทุกกระบวนการของการดำเนินงาน กลุ�มบริษัทจะยึดมั่นในการดำเนิน

ธุรกิจ เพื่อให�เกิดความยั่งยืนด�วยการสร�างสมดุลด�านสังคมที่มั่นคงและ

สิ่งแวดล�อมที่ดีพร�อมกับการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อสร�างผลตอบแทนด�าน

การลงทุนในระยะยาวควบคู�ไปกับการสร�างความมั่นคงให�กับสังคม

อย�างยั่งยืน

สารจากประธานเจาหนาที่บร�หาร
และกรรมการผูจัดการ

        ดวยความมุงมั่นในการดำเนินงาน

ตามกรอบนโยบายในการดำเนินธุรกิจ

อยางยั่งยืน สงผลใหบร�ษัทฯ ไดรับการ

ยอมรับจากสถาบันชั้นนำมากมายทั้งใน

ระดับประเทศ และสากล
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        บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน)  ได�จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำป� พ.ศ. 2562

(Sustainability Report) อ�างอิงตามกรอบสากลด�านความยั่งยืน ฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative 

: GRI Standard) โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อสื่อสารให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของ

องค�กร ด�านความรับผิดชอบต�อสังคมทั้ง มิติด�านเศรษฐกิจ มิติด�านสังคม และมิติด�านสิ่งแวดล�อม 

โดยรายงานฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการรายงานเฉพาะการบริหาร และจัดการกากอุตสาหกรรม และหน�วยธุรกิจย�อย

อาทิ การผลิตและจัดจำหน�ายกระแสไฟฟ�า โดยกำหนดให�เนื้อหามีความสมบูรณ�สอดคล�องตามหลักเกณฑ� 

(‘In accordance’ Criteria) ในแบบหลัก (Core Option)

แนวทาง

การจัดทำรายงาน

เรื ่อง
(Topics)

ประเด็น
(Aspects) 

แนวทางการบริหารจัดการและตัวชี้วัด
(Disclosures on Management Approach + Indicators)

การจัดทำ

รายงาน

(Report)

กระบวนการกำหนดเนื้อหารายงาน

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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       ในการกำหนดเน้ือหารายงาน บริษัทฯ ได�ดำเนินการคัดเลือก และประเมินประเด็นท่ีมีนัยสำคัญ

ต�อการพัฒนาความย่ังยืนของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการตามหลักสากลด�านความย่ังยืน ฉบับมาตรฐาน 

(Global Reporting Initiative : GRI Standard) ให�ความสำคัญในเรื่องบริบทความยั่งยืน สารัตถภาพ

ความสมบูรณ� และการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ซึ่งมีกระบวนการในการคัดเลือกและประเมิน 

ดังภาพ

กระบวนการ

กำหนดเนื้อหารายงาน

การทบทวน
รายงาน
(Review)

การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

(Stakeholder Inclusiveness)

บริบทความยั ่งยืน
(Sustainability Context)

การระบุประเด็น

(Identification)
การจัดลำดับความสำคัญ

(Prioritization)

การตรวจสอบความถูกต�อง

(Validation)

บริบทความยั่งยืน

 (Sustainability Context)

ประเด็นที่มีนัยสำคัญ

(Materiality)

ความสมบูรณ�

(Completeness)

SUSTAINABILITY REPORT 2019
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       กลุ�มบริษัท BWG ได�ดำเนินการตรวจสอบ

ความถูกต�องของการจัดลำดับประเด็นด�านความย่ังยืน

ที่สำคัญ พร�อมทั้งได�นำเสนอต�อคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณา และขอความเห็นชอบ

จากนั้นจึงได�เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

              กลุ�มบริษัท BWG ได�รวบรวมประเด็น

           ด�านความย่ังยืนท่ีเก่ียวข�องกับการดำเนิน

       งานของบริษัทฯ ผ�านการทบทวนประเด็นด�าน

ความย่ังยืนท่ีสำคัญท่ีได�นำเสนอในรายงานความย่ังยืน

ประจำป� 2562 และการสัมภาษณ�ผู�มีส�วนได�เสียที่

เกี่ยวข�องทั้งภายใน และภายนอกองค�กร     

    พร�อมท้ังได�พิจารณาประเด็นดังกล�าวควบคู�ไปกับ

ความเสี่ยง และโอกาสต�อธุรกิจขององค�กรแนวโน�ม

ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันรวมไปถึงเป�าหมาย

ด�านความย่ังยืนขององค�กรสหประชาชาติ (Sustainable

  DevelopmentGoals : SDGs)

              

           ด�านความย่ังยืนท่ีเก่ียวข�องกับการดำเนิน

       งานของบริษัทฯ ผ�าน

ความย่ังยืนท่ีสำคัญท่ีได�นำเสนอในรายงานความย่ังยืน

              

การระบุประเด็น

ดานความยั่งยืน

ที่เกี่ยวของ

การทบทวน

และพัฒนาอยาง

 ตอเนื่อง

       กลุ�มบริษัท BWG ได�จัดเตรียมช�องทาง 

เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น มุมมอง และข�อเสนอแนะ

ท่ีหลากหลาย เพ่ือให�ผู�มีส�วนได�เสียได�มีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น เกี่ยวกับการเป�ดเผยข�อมูลด�านความ

ยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งกลุ�มบริษัท BWG จะนำไปใช�ใน

การพัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาการจัดทำรายงานในป�

ต�อไป

       

ความถูกต�องของการจัดลำดับประเด็นด�านความย่ังยืน

การตรวจสอบ

ความถูกตอง

จากนั้นจึงได�เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การประเมิน
ประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ

       กลุ�มบริษัท BWG นำประเด็นที่ได�รับการระบุ

จากข้ันตอนท่ี 1 มาประเมินและจัดลำดับความสำคัญ 

โดยพิจารณาแนวโน�มผลกระทบท่ีมีต�อการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความ

สำคัญความสนใจของผู�มีส�วนได�เสียผ�านการสัมภาษณ�

ผู�มีส�วนได�เสียภายนอก ได�แก� ผู�ถือหุ�น นักลงทุน  

ลูกค�า พนักงานและชุมชน เพ่ือกล่ันกรองประเด็นด�าน

ความยั่งยืนที่สำคัญ ซึ่งนำเสนอในรายงานฉบับนี้

             และกำหนดขอบเขตของแต�ละประเด็น

                โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต�อการ

                 ดำเนินธุรกิจและผลกระทบต�อผู�มี

                ส�วนได�เสียทั้งภายในและภายนอก

                ขององค�กร                ขององค�กร

การจัดลำดับ

ประเด็นดาน

ความยั่งยืน

   ที่สำคัญ

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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ผลการประเมินประเด็นดานความยั่งยืนที่สำคัญ
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ผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของกลุมบร�ษัท BWG
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  1. ความเชื่อถือของการบริการ

  2. การบริหารจัดการลูกค�าสัมพันธ�

  3. จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ

  4. การบริหารจัดการห�วงโซ�อุปทาน

  5. การบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม

  6. ประสิทธิภาพการใช�พลังงาน

  7. การบริหารจัดการอุบัติเหตุและความปลอดภัย

  8. การทำงานและการเป�นอยู�ที่ดีของพนักงาน

  9. การพัฒนาบุคลากรและดึงดูดผู�มีความสามารถ

 10. การพัฒนาสังคมและชุมชน

ดานเศรษฐกิจ

ดานสิ่งแวดลอม

ดานสังคม
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ผลการดำเนินงาน
ดานเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม

ประเด็นด�านความยั่งยืน

ที่สำคัญ

ประเด็นด�านความยั่งยืนตาม

แนวทางของ GRI Standards

ขอบเขตผลกระทบ

ภายในองค�กร

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ภายนอกองค�กร 

ที่เกี่ยวข�อง

ความน�าเชื่อถือของการบริการ
มาตรฐานระบบการจัดการการรับรอง
จากหน�วยงานภายนอก

การบริหารจัดการลูกค�าสัมพันธ�
ความปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคล
ของลูกค�าการให�ข�อมูลสินค�าและบริการ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม น้ำ, เสียง, ของเสีย

ประสิทธิภาพการใช�พลังงาน การปล�อยก�าซเรือนกระจก

จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ

การกำกับดูแลและจริยธรรมธุรกิจ
การต�อต�านทุจริต 
การไม�เลือกปฏิบัติ

การบริหารจัดการห�วงโซ�อุปทาน การจัดซื้อจัดจ�าง

ประเด็นด�านความยั่งยืน

ที่สำคัญ

ประเด็นด�านความยั่งยืน

ตามแนวทางของ GRI Standards

ขอบเขตผลกระทบ

ภายในองค�กร

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ภายนอกองค�กร

ที่เกี่ยวข�อง

ผลการดำเนินงาน
ดานสังคม

การบริหารจัดการอุบัติเหตุ
และความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การทำงานและการเป�นอยู�ที่ดี
ของพนักงาน

การจัดการแรงงานสัมพันธ� 
ความเท�าเทียมทางเพศและค�าตอบแทน
สิทธิมนุษยชน,สิทธิแรงงานและการไม�เลือกปฏิบัติ

การพัฒนาบุคลากรและดึงดูด
ผู�มีความสามารถ

การฝ�กอบรมและการศึกษา
การจ�างงาน

การพัฒนาสังคมและชุมชน ชุมชนในท�องถิ่น

ประเด็นด�านความยั่งยืน

ที่สำคัญ

ประเด็นด�านความยั่งยืนตาม

แนวทางของ GRI Standards

ขอบเขตผลกระทบ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ภายนอกองค�กร

ที่เกี่ยวข�อง
ภายในองค�กร

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)09



ภาพรวมผลการดำเนินงาน
ในประเด็นที่สำคัญ
       ด�วยกรอบการดำเนินงานด�านความยั่งยืนของกลุ�มบริษัท BWG ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม โดยเป�ดเผย

ผลการดำเนินงานสอดคล�องกับประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืน (Materiality) ซึ่งระบุได�จากกระบวนการสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียโดยภาพรวม

การดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญมีผลการดำเนินงานตามเป�าหมายและแผนงานดังนี้

การกำกับดูแลกิจการและ

การบร�หารจัดการความเสี่ยง

17 PARTNERSHIPS

FOR THE GOALS16 PEACE AND JUSTICE

STRONG INSTITUTIONS

ประเด็นด�านความยั่งยืนตาม

แนวทางของ GRI Standards
ขอบเขตผลกระทบ ความสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจ

     การกำกับดูแลองค�กรด�วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีนโยบายและ

กระบวนการกำกับดูแล ประกอบกับการบริหารความเสี่ยงจากการ

ดำเนินงานที่อาจส�งผลต�อการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบริษัท BWG 

เพื่อสร�างผลตอบแทนอย�างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงสร�างความ

เชื่อมั่นและความไว�วางใจให�แก�นักลงทุน ผู�ถือหุ�น ตลอดจนผู�มี

ส�วนได�เสียทุกภาคส�วน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป�าหมาย

     • คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู�ถือหุ�น มีบทบาทหน�าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายต�าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ    

        โดยเฉพาะอย�างย่ิงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ

     • กำกับดูแลและสื่อสารให�กรรมการผู�บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย

     • ส�งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให�มีความเข�มแข็งทั่วทั้งองค�กร และมุ�งหวังให�พนักงานตระหนักรู�ถึงความเสี่ยง     

       ในการดำเนินงานประจำของตนเองรวมถึงรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงดังกล�าวอย�างเหมาะสม

ผลการดำเนินงาน

    • ไม�มีคำเตือนหรือผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญจาก

      หน�วยงานกำกับดูแล

    • ผลการะประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”

ภายใน ภายนอก

    • ไม�มีคำเตือนหรือผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญจาก

      หน�วยงานกำกับดูแล

    • ผลการะประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”

Governance

GRI 102-18

GRI 102-19

GRI 102-30

SUSTAINABILITY REPORT 2019
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED 10



จร�ยธรรม

ในการดำเนินธุรกิจ

17 PARTNERSHIPS

FOR THE GOALS16 PEACE AND JUSTICE

STRONG INSTITUTIONS

ในการดำเนินธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ

ประเด็นด�านความยั่งยืนตาม

แนวทางของ GRI Standards

Ethics and Integrity

GRI102-16

Anti-Corruption

GRI205

ขอบเขตผลกระทบ ความสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจ

     การดำเนินธุรกิจด�วยความซ่ือสัตย� สุจริตโปร�งใส และตรวจสอบ

ได�เป�นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค�กรให�เติบโตได�อย�างยั่งยืน

เพื่อสร�างความเชื่อมั่น และความไว�วางใจให�แก� นักลงทุน ผู�ถือหุ�น 

ตลอดจนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วน

แนวทางการบริหารจัดการ

เป�าหมาย

     • ส่ือสารข�อมูลและอบรม สร�างความเข�าใจเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ�มบริษัท BWG ให�แก� ผู�บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทย�อย

       ในกลุ�มบริษัท BWG และคู�ค�า

     • สนับสนุนให�บริษัทย�อยของกลุ�มบริษัท BWG นำเอาหลักเกณฑ�และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมาตรการต�อต�านการทุจริต

       คอร�รัปชันของกลุ�มบริษัท BWG ไปปฏิบัติตามเพ่ือสร�างเครือข�ายความร�วมมือด�านการต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน

ผลการดำเนินงาน

    • จำนวนพนักงานเข�าร�วมการประเมินความเข�าใจเรื่อง

      จริยธรรมการดำเนินธุรกิจที่ร�อยละ 100 จากจำนวน

      พนักงานทั้งหมด

    • เป�าหมายคะแนนเฉลี่ยความเข�าใจเรื่องจริยธรรมการ

      ดำเนินธุรกิจของพนักงานในระดับดีมาก ร�อยละ 100

    • เป�าหมายคะแนนเฉลี่ยความสามารถปฏิบัติตนตาม

      นโยบายและจริยธรรมของบริษัทฯ ของพนักงานร�อยละ

      100

    • ได�รับการรับรองเป�นสมาชิกแนวร�วมปฏิบัติของภาค

      เอกชนไทยในการต�อต�านทุจริตโดยคณะกรรมการ

      แนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�าน

      ทุจริต ครั้งที่ 2

ภายใน ภายนอก

    • จำนวนพนักงานเข�าร�วมการประเมินความเข�าใจเรื่อง

      จริยธรรมการดำเนินธุรกิจที่ร�อยละ 100 จากจำนวน

      พนักงานทั้งหมด

    • เป�าหมายคะแนนเฉลี่ยความเข�าใจเรื่องจริยธรรมการ

      ดำเนินธุรกิจของพนักงานในระดับดีมากร�อยละ 100

    • เป�าหมายคะแนนเฉลี่ย ความสามารถปฏิบัติตนตาม

      นโยบายและจริยธรรมของบริษัทฯของพนักงานร�อยละ       

      100

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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ขอบเขตผลกระทบ ความสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจ

     การดำเนินการที่ดีจะสะท�อนภาพลักษณ�ขององค�กรในด�าน

ความเป�นเลิศในการให�บริการและความปลอดภัยออกสู�สาธารณชน

เพ่ือให�ได�รับการยอมรับจากสังคม และเป�ดโอกาสในการต�อยอดทาง

ธุรกิจ

ภายใน ภายนอก

8DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

11SUSTAINABLE CITIES

AND COMUNITIES

10 REDUCED

INEQUALITIES

=
ความนาเช�่อถือของการบร�การ

ประเด็นด�านความยั่งยืนตาม

แนวทางของ GRI Standards

Product and Services 

GRI 103

แนวทางการบริหารจัดการ

เป�าหมาย

     • ระบบการบริหารจัดการมีฝ�ายปฏิบัติการเป�นผู�รับผิดชอบในการดำเนินงาน เพื่อให�ระบบการดำเนินงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

       มากย่ิงข้ึนท้ังในเร่ืองของความตรงต�อเวลาและความเช่ือถือต�อการบริการในภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

    • ความพึงพอใจในการให�บริการด�านการขนส�งร�อยละ       

      86.4

    • ความน�าเชื่อถือในภาพรวมของบริษัทฯ ร�อยละ89.3

    • ความพึงพอใจในการให�บริการด�านการขนส�งร�อยละ       

      86.4 

    • ความน�าเชื่อถือในภาพรวมของบริษัทฯ ร�อยละ89.3

SUSTAINABILITY REPORT 2019
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การบร�หารจัดการลูกคาสัมพันธ

ประเด็นด�านความยั่งยืนตาม

แนวทางของ GRI Standards

Product and Services 

GRI103

Customer Privacy

GRI 103

GRI 418

ขอบเขตผลกระทบ ความสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจ

     ด�วยจำนวนผู�ใช�บริการในการกำจัดกากอุตสาหกรรมกว�า

3,000 โรงงาน ความพึงพอใจของลูกค�าผู�ใช�บริการเป�นป�จจัยสำคัญ

ต�อการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการ

เป�าหมาย

     • ประเมินความพึงพอใจของลูกค�าอย�างสม่ำเสมอ เพ่ือพัฒนาการให�บริการ

     • ผสานศักยภาพของธุรกิจในกลุ�มบริษัทโดยการใช�เทคโนโลยีเข�ามามีบทบาทในการพัฒนาสินค�าและบริการอย�างเหมาะสม สะดวก 

       และรวดเร็ว สอดคล�องกับความต�องการของลูกค�า

     • พัฒนาระบบจัดเก็บข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าและป�องกันการร่ัวไหลของข�อมูล

     • พัฒนาสินค�าและบริการในรูปแบบดิจิตอล สอดคล�องกับความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี 

ผลการดำเนินงาน

    • ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการร�อยละ 89.3

    • จำนวนข�อร�องเรียนต�อการให�บริการ 17 ครั้ง 

    • ไม�มีข�อร�องเรียนด�านการรั่วไหลของข�อมูล

ภายใน ภายนอก

    • ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการร�อยละ 89.3

    • จำนวนข�อร�องเรียนต�อการให�บริการ 17 ครั้ง 

    • ไม�มีข�อร�องเรียนด�านการรั่วไหลของข�อมูล

8DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

11SUSTAINABLE CITIES

AND COMUNITIES

10 REDUCED

INEQUALITIES

=

17 PARTNERSHIPS

FOR THE GOALS

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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การบร�หารจัดการหวงโซอุปทาน

ประเด็นด�านความยั่งยืนตาม

แนวทางของ GRI Standards

Supply Chain

GRI 102-9

Environmental and Social 

Assessmentto Suppliers

GRI 103

GRI 308

GRI 414

ขอบเขตผลกระทบ ความสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจ

     คู�ค�าเป�นส�วนสำคัญต�อความยั่งยืนในห�วงโซ�อุปทานของกลุ�ม

บริษัท BWG ซึ่งสามารถก�อให�เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและ

ความเสี่ยงด�านชื่อเสียงที่อาจส�งผลให�การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักได�

แนวทางการบริหารจัดการ

     • สื่อสารจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับคู�ค�า ให�กับคู�ค�าของกลุ�มบริษัท BWG เพื่อเป�นแนวทางดำเนินงานครอบคลุมด�านสิ่งแวดล�อม          

       สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

     • จัดกลุ�มคู�ค�าด�วยการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ และด�านความยั่งยืน (ESG) รวมถึงวิเคราะห�ค�าใช�จ�ายของคู�ค�าในกลุ�มคู�ค�าสำคัญ 

ภายใน ภายนอก

8DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH 17 PARTNERSHIPS

FOR THE GOALS
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การบร�หารจัดการ

สิ่งแวดลอม

การบร�หารจัดการการบร�หารจัดการ

สิ่งแวดลอม

ประเด็นด�านความยั่งยืนตาม

แนวทางของ GRI Standards

Water, Effluent and Waste

Legal Compliance

GRI 303

GRI 306

GRI 307

ขอบเขตผลกระทบ ความสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจ

     ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย�างจำกัดเป�นป�จจัยสำคัญที่ทำให�ต�อง

ตระหนักถึงการเข�าถึงและการนำวัตถุดิบมาใช�อย�างมีประสิทธิภาพ  

เพื่อชะลอการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต รวมถึงลด 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการ

เป�าหมาย

     บริหารจัดการทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังควบคุมและจัดการผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อมอย�างเหมาะสม ผ�านระบบบริหารจัดการ

ด�านสิ่งแวดล�อมสากล ISO14001 และ OHSAS18001 : 2007 รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข�องอย�างเคร�งครัด

ผลการดำเนินงาน

    • ปริมาณน้ำใช�ทั้งหมด 13,533.27 ลูกบาศก�เมตร

    • ปริมาณของเสียที่ถูกกำจัดทั้งหมดมีจำนวน 202,789           

      เมตริกตัน

    • ปริมาณของเสียอันตราย 66,219 เมตริกตัน

    • ปริมาณของเสียทั่วไป 136,570 เมตริกตัน

ภายใน ภายนอก

    • ปริมาณน้ำใช�ทั้งหมดจะต�องถูกนำออกไปใช�ทั้งหมด

    • ปริมาณของเสียที่ถูกกำจัดทั้งหมด มีจำนวน  

      200,000 เมตริกตัน

    • ปริมาณของเสียอันตราย  60,000 เมตริกตัน

    • ปริมาณของเสียทั่วไป   100,000 เมตริกตัน

13 CLIMATE

ACTION

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)15



ขอบเขตผลกระทบ ความสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจ

     ธุรกิจความปลอดภัยนับเป�นเป�าหมายหลักขององค�กรเพื่อ

สร�างความเชื่อมั่นต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม

ภายใน ภายนอก

การบร�หารจัดการอุบัติเหตุ

และความปลอดภัย

ประเด็นด�านความยั่งยืนตาม

แนวทางของ GRI Standards

Occupational Health and 

Safety Illness Fatalities

GRI 403

แนวทางการบริหารจัดการ

เป�าหมาย

     • คำนึงถึงความสำคัญด�านความปลอดภัยทั้งในกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต�รูปแบบกระบวนการ และความปลอดภัยของบุคคล

       ที่ครอบคลุมถึงผู�ใช�บริการ พนักงานและผู�รับเหมา ผ�านระบบควบคุมความปลอดภัยระดับสากล OHSAS 18001 : 2007

     • สร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค�กรผ�านกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

    • อัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของพนักงาน 3 ครั้ง

      ต�อการทำงาน

    • อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน (LTIFR)

       3 ครั้ง

    • สถิติการเจ็บป�วยจากการทำงานของพนักงาน

    • อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของผู�รับเหมา 0 ครั้ง

    • อัตราการบาดเจ็บขั้นรุนแรงของพนักงาน 0 ครั้ง

      ต�อการทำงาน

    • อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน (LTIFR)

       0 ครั้ง

    • ไม�มีสถิติการเจ็บป�วยจากการทำงานของพนักงาน

    • อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของผู�รับเหมา 0 ครั้ง

3 GOOD HEALTH

AND WELL-BEING

SUSTAINABILITY REPORT 2019
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การทำงานและการเปนอยูที่ดี

ของพนักงาน

ประเด็นด�านความยั่งยืนตาม

แนวทางของ GRI Standards

Occupational Health and

Safety

GRI 403

Employment

GRI 401

Labor/Management 

Relations

GRI 402

Diversity and Equality 

Opportunity

GRI 405

Human Rights Assessment

GRI 412

ขอบเขตผลกระทบ ความสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจ

     เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงานรวมถึงได�รับค�าตอบแทน

และการปฏิบัติอย�างเท�าเทียม และเหมาะสมก็จะส�งผลให�ทำงานได�

อย�างมีประสิทธิภาพและส�งมอบงานที่มีคุณภาพให�กับลูกค�าของ

องค�กรได� ซึ่งทำให�องค�กรสามารถเติบโตได�อย�างย่ังยืน

แนวทางการบริหารจัดการ

     • ส�งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป�นอยู�ท่ีดีของพนักงานบนพ้ืนฐานของความเท�าเทียมเป�นธรรม และเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคน

     • สร�างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน และสภาพแวดล�อมในการทำงานของพนักงาน

     • เสริมสร�างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานท่ีดีและส�งเสริมการทำงานเป�นทีมเพ่ือสร�างความผูกพันให�พนักงานเกิดความรู�สึกเป�น

       ครอบครัวและเป�นหน่ึงเดียวกันกับองค�กร พร�อมก�าวสู�เป�าหมายและความสำเร็จร�วมกัน

ภายใน ภายนอก

17 PARTNERSHIPS

FOR THE GOALS8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH 10 REDUCED

INEQUALITIES

=

3 GOOD HEALTH

AND WELL-BEING 5 GENDER

EQUALITY

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)17



การพัฒนาบุคลากร

ประเด็นด�านความยั่งยืนตาม

แนวทางของ GRI Standards

Training and Education 

GRI 404

ขอบเขตผลกระทบ ความสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจ

     พนักงานที่มีความสามารถ และความรู�ในการดำเนินธุรกิจ

กลุ�มบริษัท BWGเป�นทรัพยากรสำคัญที่มีคุณค�าต�อองค�กรและเป�น

หัวใจหลักที่ขับเคลื่อนให�องค�กรประสบความสำเร็จ

แนวทางการบริหารจัดการ

เป�าหมาย

     พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย�างต�อเนื่อง และรักษาพนักงานที่มีความรู�ความสามารถให�อยู�กับองค�กร โดยดูแลทุกคนอย�างเท�าเทียม

บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ตลอดจนมอบโอกาสความก�าวหน�าในสายอาชีพอย�างเท�าเทียมกัน เพื่อให�พนักงาน

รู�สึกถึงความผูกพันและภาคภูมิใจในองค�กร

ผลการดำเนินงาน

    • จำนวนชั่วโมงฝ�กอบรมเฉลี ่ย  29.7 ชั ่วโมง

      ต�อพนักงานต�อป�

ภายใน ภายนอก

    • จำนวนชั่วโมงฝ�กอบรมเฉลี ่ย 36.4 ชั ่วโมง

      ต�อพนักงานต�อป�

8DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH5 GENDER

EQUALITY

3 GOOD HEALTH

AND WELL-BEING 4QUALITY

EDUCATION

และดึงดูดผูมีความสามารถ
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การพัฒนาสังคมและชุมชน

ประเด็นด�านความยั่งยืนตาม

แนวทางของ GRI Standards

Economic Performance

GRI 201

ขอบเขตผลกระทบ ความสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจ

     สภาพความเป�นอยู�ที่ดีของชุมชนและสังคมมีบทบาทสำคัญ

ต�อความสำเร็จในการดำเนินของธุรกิจ การยอมรับของชุมชนและ

สังคม ส�งเสริมการสร�างรากฐานทางธุรกิจให�แข็งแกร�งและยั่งยืน

อีกทั้งยังช�วยกระตุ�นการเติบโตทางเศรษฐกิจชุมชนอีกด�วย

แนวทางการบริหารจัดการ

เป�าหมาย

     • มุ�งเน�นการพัฒนาใน 3 ด�าน ได�แก�

               1. ป�ญหาเศรษฐกิจ

               2. ป�ญหาด�านสังคม

               3. วัฒนธรรม

     • เป�ดโอกาสให�พนักงานทุกระดับกลุ�มบริษัท BWG มีส�วนร�วม และรับรู�ถึงหน�าที่ความรับผิดชอบที่มีต�อสังคมอย�างเป�นรูปธรรม

       ผ�านกิจกรรมต�างๆ เพื่อให�ทุกฝ�ายสามารถอยู�ร�วมกันได�อย�างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

    • ค�าใช�จ�ายที่ใช�ในกิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชนทั้งสิ้น

       1,101,850 ล�านบาท

    • ชั่วโมงอาสาของพนักงาน 768 ชั่วโมง เป�นเงิน 67,200      

      บาท

ภายใน ภายนอก

    • เน�นเรื ่องการชี ้วัดจากผลลัพธ� (Outcome) มากกว�า

      ผลผลิต(Output) ซึ่งจะเป�นการมอบผลประโยชน�ให�แก�

      สังคมและชุมชนได�อย�างเต็มเม็ดเต็มหน�วยและคุ�มค�า

      กับทรัพยากรขององค�กรอย�างมีประสิทธิภาพ โดยการ

      วดัผลผลิต (Output) เป�นการวัดผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการ

      ดำเนินกิจกรรมของโครงการส้ินสุดลงส�วนการวัดผลลัพธ�

      (Outcome) นั้นเป�นการวัดผลที่ได�รับจากผลของการ

      ดำเนินงาน ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกลุ�ม

      เป�าหมายทั้งในเรื่องความรู� ทัศนคติ และพฤติกรรม

      การปฏิบัติโดยนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ�หรือเป�าหมาย

      ที่วางไว�ตามวัตถุประสงค�ของแผนงานโครงการ

17 PARTNERSHIPS

FOR THE GOALS

8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH 10 REDUCED

INEQUALITIES

=
3 GOOD HEALTH

AND WELL-BEING

13 CLIMATE

ACTION

4QUALITY

EDUCATION

15 LIFE

ON LAND

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)19



การมีสวนรวม
กับผูมีสวนไดเสีย

พนักงาน

ชุมชน
และสังคม

-  พนักงานประจำ

ผูถือหุน

และนักลงทุน
-  นักลงทุนส�วนบุคคล

-  กองทุน

กระบวนการสื่อสารอยางมีสวนรวม

รายงาน    : รายงานประจำป�รายงานความยั่งยืนการประชุมสามัญ

             ผู�ถือหุ�นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี IR Newsletter

การประชุม : การประชุมผู�ถือหุ�น, Company visit, Analyst meeting,                

             Roadshow

กิจกรรม   : Site visit, ช�องทางสื่อสาร : Website, Facebook, IR                      

             Newsletter, Line

ความตองการ /ความคาดหวัง

          สร�างผลตอบแทนที่คุ�มค�า

          การดำเนินธุรกิจอย�างเป�นธรรมและโปร�งใสเป�ดเผยข�อมูล

          อย�างพอเพียง และทันการณ�

          การเติบโตของธุรกิจเพื่อสร�างมูลค�าเพิ่ม

การตอบสนอง

          เงินป�นผล

 ส�วนต�างราคาหุ�น

 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 เป�ดเผยข�อมูล

 การปฏิบัติกับผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียม

กระบวนการสื่อสารอยางมีสวนรวม

รายงาน          : รายงานประจำป�รายงานความยั่งยืน

การประชุม       : การเย่ียมเยียนพนักงานของผู�บริหาร, ปฐมนิเทศ

                   พนักงาน, กิจกรรมสร�างความผูกพันพนักงาน,     

                   กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพพนักงาน 

ช�องทางสื่อสาร   :  อินทราเน็ต, Blog ป�ายประกาศออนไลน�, เสียง

                   ตามสาย,  E-letter, Website, Facebook, Line

กระบวนการสื่อสารอยางมีสวนรวม

-  ชุมชนสังคมระยะไกล

-  ชุมชนสังคมระยะใกล�

การประชุม       : กิจกรรมตามประเพณีไทยการเยี่ยมชมกิจการ

                   กิจกรรมชุมชนสัมพันธ� โครงการเพื่อนพบเพื่อน

ช�องทางสื่อสาร   : ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง, เว็บไซต�,     

                   Facebook

ความตองการ /ความคาดหวัง

          ได�รับค�าตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจและเทียบเคียงได�

          กับธุรกิจเดียวกัน

          ความก�าวหน�าในอาชีพการงานและการมีส�วนร�วมในการ

          วางแผนตามระดับตำแหน�งและหน�าที่ความรับผิดชอบ

          การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

          สภาพแวดล�อมที่ดีและความปลอดภัยในการทำงาน

การตอบสนอง

          การสื่อสารภายใน

 ช�องทางการแสดงความคิดเห็นและข�อร�องเรียน

 กิจกรรมสันทนาการและเวทีที่เป�ดให�พนักงานมีส�วนร�วม

 กลุ�มบริษัท BWG ให�ความสำคัญกับการสร�างการมีส�วนร�วม

กับผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�างๆ ผ�านกิจกรรม และช�องทางการสื่อสาร

ที่หลากหลายอย�างต�อเนื่อง โดยได�ระบุกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียครอบคลุม 

6 กลุ�มหลัก ประกอบด�วย 1) ผู�ถือหุ�นและนักลงทุน 2) พนักงาน 

3) ชุมชนและสังคม 4) ลูกค�า 5) คู�ค�าผู�รับเหมา 6) หน�วยงานกำกับดูแล      

 ซึ่งกลุ�มบริษัท BWG ได�กำหนดแนวทางและความถี่ในการมี

ส�วนร�วมที่เหมาะสมต�อความต�องการ เพื่อรับทราบถึงความคาดหวัง

ตลอดจนนำข�อคิดเห็นท่ีได�จากการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียไปพัฒนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจขององค�กรให�ดีย่ิงขึ้น
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คูคา

ลูกคา

กระบวนการสื่อสารอยางมีสวนรวม

การประชุม       : การประชุม/ ฝ�กอบรม

กิจกรรม         : การบริหารความสัมพันธ�กับผู�รับเหมาและ

                  ผู�ส�งมอบร�วมโครงการ CSR-DIW 

ช�องทางสื่อสาร   : ประกาศ, อีเมล, เว็บไซต��, เจ�าหน�าที่จัดซื้อ,     

                   เอกสารเชิญประกวดราคา (Invitation to bid) 

ความตองการ /ความคาดหวัง

          ดำเนินงานด�วยความรับผิดชอบและป�องกันผลกระทบ

          ทางลบต�อชุมชน และสิ่งแวดล�อม

            ดูแลและส�งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

 มีส�วนร�วมกับชุมชนและเป�ดกว�างรับฟ�งความคิดเห็น

 ดำเนินกิจการอย�างเป�นมิตรต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม

          มีส�วนร�วมในการลดภาวะมลพิษจากกิจการที่ทำ

 การมีส�วนร�วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ�ของบริษัทฯ

ความตองการ /ความคาดหวัง

          เป�นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและมีความสัมพันธ�ระยะยาว

            มีการแข�งขันที่เป�นธรรมและโปร�งใส
 สถานะทางการเงินที่แข็งแกร�ง

 ชื่อเสียงและความน�าเชื่อถือ

ความตองการ /ความคาดหวัง

          ส�งมอบงานแบบครบวงจร

            บริหารและกำจัดกากอุตสาหกรรมด�วยกระบวนการ
          ที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมไม�สร�างผลกระทบต�อชุมชน

 ราคาสมเหตุสมผล

การตอบสนอง

          การเยี่ยมชมกิจการ

 การรับฟ�งความคิดเห็นและเยี่ยมเยียนชุมชน

 กิจกรรมเพื่อสังคมและการรณรงค�ต�างๆ

 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารไปยังชุมชน

 เป�ดเผยข�อมูลคุณภาพสิ่งแวดล�อม

 มีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ�ที่สอดคล�อง

 กับความต�องการของแต�ละกลุ�มเป�าหมาย

 ประเมินผลงานชุมชนสัมพันธ�

 เป�ดโอกาสให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการทำกิจกรรม

 ชุมชนสัมพันธ�

 สร�างอาชีพและหาช�องทางนำสินค�าชุมชนมาเป�น

          สินค�าตลาด

การตอบสนอง

          ทบทวนกระบวนการดูแลผู�รับเหมา

 ปรับปรุงสภาพแวดล�อมและอุปกรณ�ในการทำงาน

          ให�เหมาะสมและเพียงพอกับงาน

 กระบวนการจัดซื้อจัดจ�างอย�างถูกต�อง

การตอบสนอง

          จัดโปรแกรมการส�งเสริมการขาย/การอบรมสำหรับ

          ผู�ประกอบการตามโรงงาน

            พัฒนาช�องทางการสื่อสารผ�าน Social Network

- ผู�รับเหมา (Contractors)

- ผู�รับเหมาแรงงาน (Labor Contractor)

- ผู�ส�งมอบ (Suppliers)

- ผู�ร�วมลงทุนในธุรกิจใหม�(partners)

กระบวนการสื่อสารอยางมีสวนรวม

การรายงาน       : รายงานประจำป�รายงานความยั่งยืน

การประชุม       : Road Show

ช�องทางสื่อสาร   : ประกาศ, อีเมล, เว็บไซต�, Facebook, Line

- โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)21



หนวยงาน
กำกับดูแล
- สำนักงานเขต

- กรม

- กระทรวง

- ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

- ก.ล.ต.

กระบวนการสื่อสารอยางมีสวนรวม

รายงาน       : รายงานประจำป�รายงานความยั่งยืน รายงาน

               การติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล�อม

กิจกรรม       : การเยี่ยมชมกิจการ

กฎระเบียบ    : ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข�อบังคับและ
                การกำกับดูแลกิจ, การการตรวจโรงงาน/พื้นที่

ช�องทางสื่อสาร : การให�ข�อมูลกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�องอย�าง

                ถูกต�องและตรงเวลา, เว็บไซต�

ความตองการ /ความคาดหวัง

          ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข�อกำหนดที่เกี่ยวข�อง

 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมและดูแลชุมชน

 การดำเนินธุรกิจอย�างเป�นธรรมและโปร�งใส

 เป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใสครบถ�วนและทันการณ�

การตอบสนอง

          การประชุมและพบปะหารืออย�างเป�นทางการและ

          ไม�เป�นทางการ, การเยี่ยมชมกิจการ

 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข�อบังคับต�างๆ 

          ที่เกี่ยวข�องกับการดำเนินธุรกิจอย�างถูกต�อง โปร�งใส

          การควบคุณภาพสิ่งแวดล�อมให�ดีกว�ามาตรฐานตาม

          ที่กฎหมายกำหนด

          การเข�าชี้แจงข�อมูลกับหน�วยงานราชการที่กำกับดูแล

          อย�างถูกต�อง รวดเร็ว

          การส�งผู�แทนเป�นคณะทำงานในกิจกรรม/โครงการของ

          ภาครัฐ

          ร�วมกิจกรรมของรัฐ เช�น Green Industry Level 3             

          CSR-DIW เพื่อเป�นต�นแบบในกลุ�มอุตสาหกรรม

          ประเภทเดียวกัน

บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ�)

488 ซอยลาดพร�าว130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป� 

กรุงเทพมหานคร 10240

วันและเวลาทำการ  :  จันทร� - เสาร� / 8 : 00 น.  - 17 : 00 น.

        บริษัท BWG ยินดีรับฟ�ง

   ข�อเสนอแนะต�างๆ จากผู�มีส�วน

   ได�เสียทุกภาคส�วนเพื่อส�งเสริม

   การดำเนินงานตามความยั่งยืน    

สามารถติดต�อได�ตามช�องทางต�างๆ

 ดังนี้

ชองทาง
การติดตอ

EMAIL    :    envi_bkk@bwg.co.th, pr@bwg.co.thEMAIL    :    envi_bkk@bwg.co.th, pr@bwg.co.th

TEL      :    02-0127888 ต�อ 549, 344

WEBSITE  :    www.betterworldgreen.com

LINE@    :    @bwgcenter

FANPAGE  :    BWG - Better World Green

LINE@
FANPAGEf
YOUTUBE  :    BETTER CHANNEL สถานีกําจัดกากYOUTUBE  :    BETTER CHANNEL สถานีกําจัดกาก
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        บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) ผู�ให�บริการด�านการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม โดยการบำบัด กำจัด

และนำกลับมาใช�ประโยชน�ใหม�ด�านพลังงานอย�างครบวงจรก�อต้ังข้ึนโดยได�รับใบอนุญาตให�ประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมภายใต�พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2555 ซึ่งสามารถตอบโจทย�การบริหารจัดการกากได�อย�างครบวงจร

เปดบาน BWG 

บร
�ษัท 

เบ
ตเต

อร 
เว�
ลด

 ก
ร�น

 จ
ำก

ัด (ม
หา

ชน
)

สำนักงานใหญ

ศูนยบร�หารและจัดการกากอุตสาหกรรม

เลขที่ 488 ซอยลาดพร�าว130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป� 

กรุงเทพมหานคร 10240

เลขที่ 140 หมู� 8 ตำบลห�วยแห�ง  อำเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

จดทะเบียนกอตั้ง
23 กรกฎาคม 2540  โดยนายสุวัฒน� เหลืองวิริยะ

ช�่อในตลาดหุน
BWG

ทุนจดทะเบียน
1,184,014,248.75 บาท ทุนจดทะเบียนที่ชำระ 958,029,725.00 

       ผู�ให�บริการด�านการ

บริหารและจัดการสิ่งแวดล�อม

อย�างครบวงจร ทั้งการบำบัด

กำจัด และการนำกลับมาใช�

ประโยชน�ใหม�ในด�านพลังงาน

โดยดำเนินกิจการมากว�า 2

ทศวรรษ ด�วยกระบวนการที่

ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

และยังขยายห�วงโซ�อุปทาน

จากธุรกิจต�นน้ำจนถึงปลายน้ำ 

เพ่ือสร�างความม่ันคงและย่ังยืน

ทางธุรกิจ 

ให�บริการปรับคุณภาพของเสียรวม 

และรับฝ�งกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ี

ไม�ใช�แล�วท่ีเป�นอันตรายและบำบัด

น้ำเสียรวม

ให�บริการคัดแยก และรับฝ�งกลบ

ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม�ใช�แล�วท่ีไม�

เป�นอันตราย

ปรับคุณภาพวัสดุท่ีไม�ใช�แล�วเพ่ือ

เป�นเช้ือเพลิงทดแทน และวัตถุดิบ

ทดแทนและผลิตเป�นเช้ือเพลิงจาก

ขยะอุตสาหกรรมเพ่ือเป�นเช้ือเพลิง

สำหรับผลิตกระแสไฟฟ�า

ลำดับที่ 101
ใบอนุญาต

ลำดับที่ ลำดับที่ 105ใบอนุญาต

ลำดับที่ ลำดับที่ 106ใบอนุญาต

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)23



รายได�จากการดำเนินธุรกิจ

ขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ  

จำนวนพนักงาน

ผลการดำเนินงานหลักเชิงตัวเลขประจำป� 2562   ผลการดำเนินงานหลักเชิงตัวเลขประจำป� 2562   

ผลการดำเนินงาน

สัดสวนปร�มาณการตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม (รอยละ)

1,024.67  ล�านบาท 

72    ล�านบาท

420    คน

***จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2562

สำนักงานใหญ� 136 คน

คิดเป�นร�อยละ  32.38 %

การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการอากาศ

 100 %

การบริหารจัดการเสียง 

การบริหารจัดการของเสีย
ภายในองค�กร 

ศูนย�สระบุรี

คิดเป�นร�อยละ  67.62 %

284 คน

การบริหารจัดการเสียง 27.97%(ลดลงจากป� 2561)

66.2 %

100 %
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สัดสวนรายไดจากการดำเนินงาน (รอยละ)

8.85 %

90 %

โครงการ BWG ใส�ใจผู�สูงอายุ

โครงการแต�มสีเติมฝ�น

สัดสวนการจัดทำโครงการ

ดานชุมชมและสังคม

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

15.16 %

44.86 %

5.04 %

ระบบคัดแยก บริษัทฯ สามารถรองรับได�ทั้งที่เป�นของเสียอันตราย

และไม�เป�นอันตรายพร�อมทั้งสามารถแปรรูป

กากอุตสาหกรรมเพื่อใช�ประโยชน�ด�านพลังงาน

ระบบการปรับเสถียรและการฝ�งกลบ

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม�ใช�แล�ว

ที่เป�นอันตราย

34.94 %

ระบบฝ�งกลบกากอุตสาหกรรม

3.82 %

โครงการ BETTER คืนน้ำใสให�เจ�าพระยา

สัดส�วนในการใช�งบประมาณต�อโครงการ

คิดเป�น

คิดเป�น

คิดเป�น



2652 ป นืยงั่ยมาวคนางยาร
)นชาหม( ดักำจ นีรก ดลิวเ รอตเตบเ ทัษิรบ
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“BWG”

นาฐรตามงอรบัร�หะารคเิวรากิตับิฏปงอ�หบบะร  
มอก.17025-2548 และขึ้นทะเบียนห�องวิเคราะห�ของกรมโรงงาน 
(ทะเบียนเลขที่ ร-223) สามารถตรวจวิเคราะห�องค�ประกอบของกาก

อุตสาหกรรม ทั้งของแข็งและของเหลวด�วยการวิเคราะห�ที่ทันสมัย

และแม�นยำตามมาตรฐานสากล

ผลการวิเคราะห�ตัวอย�างทั้งหมด  13,691  ตัวอย�าง

                    มรรกหาสตุอกากบลกง�ฝบบะร
ระบบหลุมฝ�งกลบทั้งกากอุตสาหกรรมแบบที่ไม�เป�นอันตรายและกาก

อุตสาหกรรมที่เป�นอันตราย (Secured & Sanitary Landfill) ที่มีการ

จัดสรรพื้นที่อย�างชัดเจนเพื่อการจัดการที่เหมาะสม

มวรยีสเำ�นดับำบบบะร
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำชะกากอุตสาหกรรม ออกแบบให�เป�นระบบ

พาภวีชะลแีมคเงาทดับำบรากงา�วหะร )metsyS enibmoC( นักมว�รดับำบ  

ดับำบรากนใ )sisomsO esreveR( OR บบะรยว�ดพาภิธทิสะรปม�พิเงัยะลแ

บลกง�ฝรากะลแรยีถสเบัรปรากบบะร
ยารตนัอน�ปเ�ีทว�ลแ�ชใ�มไ�ีทุดสัวอืรหลูกิฏปง�ิส

ระบบปรับเสถียรลดความเป�นพิษของสิ่งปฏิกูลฯ แต�ละชนิดก�อนจะ

บบแน�ปเ )llifdnaL deruceS( ยัภดอลปงา�ยอบลกง�ฝรากงอข�ทีน�พืงัยปไำน

Area &Trench

�ีทง�ัท�ดไบัรงอรถรามาส ฯทัษิรบกยแดัคบบะร
มอ�รพยารตนัอน�ปเ�มไะลแยารตนัอยีสเงอขน�ปเ
�ชใอ�ืพเมรรกหาสตุอกากปูรรปแถรามาสง�ัท

นางงัลพนา�ด�นชยโะรป
       ระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช�ประโยชน� 

โดยผลิตภัณฑ�ที่เกิดขึ้นคือ “ผลิตภัณฑ�ทดแทนเชื้อเพลิง” “Refuse 

Derived Fuel” (RDF) ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีค�าความร�อน (Heating Value) 

ความชื้น ขนาดและความหนาแน�นที่เหมาะสมในการใช�เป�นเชื้อเพลิง 

ป�อนหม�อไอน้ำ มีองค�ประกอบทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสมแก�

การนำไปใช�ผลิตไฟฟ�า หรือความร�อน

การให�บริการด�านการฝ�งกลบจำนวน 147,664  ตัน

การให�บริการด�านบำบัดน้ำเสียจำนวน  21,311  ลูกบาศก�คิว

การให�บริการด�านการปรับเสถียรและการฝ�งกลบ

สิ่งปฏิกูลจำนวน  64,047  ตัน

การใช�ประโยชน�ในรูปแบบพลังงานทดแทน 189,587ตัน



บร�ษัทในเคร�อ 

       นอกจากนี้บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน)  ยังสร�างคุณค�าร�วมทางธุรกิจให�กับกลุ�มบริษัทในเครือ เพื่อเป�นกลไกในการขับเคลื่อน

การดำเนินงานที่สอดคล�องกับกลยุทธ��ทางธุรกิจขององค�กร โดยคำนึงถึงการรักษาคุณค�าทางธุรกิจ (Value Protection) การพัฒนาคุณค�าทางธุรกิจ (Value 

Enhancement ) และการสร�างคุณค�าที่ยั่งยืน (Sustainable Value Creation) เพื่อสร�างผลประกอบการที่ดีพร�อมทั้งสร�างคุณค�าให��ชุมชน สังคมและดูแล

สิ่งแวดล�อม

ให�บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 31,282.56  ตัน
           รายได�จากการให�บริการ 123.05 ล�านบาท  

ให�บริการขนส�งกากอุตสาหกรรม

จำนวน 78,705  เท่ียว
รายได�จากการให�บริการขนส�ง

284.98 บาท 

ผลิตกระแสไฟฟ�า 65,605,621 เมกะวัตต�
รายได�จากการผลิตและจำหน�ายกระแสไฟฟ�า   

328,965,570.30 บาท

ผลิตกระแสไฟฟ�า  11,015,253 เมกะวัตต�  

รายได�จากการผลิตและจำหน�ายกระแสไฟฟ�า  

67,261,577.11 บาท

ผลิตกระแสไฟฟ�า   

10,474.00 เมกะวัตต� 
รายได�จากการผลิตและ

จำหน�ายกระแสไฟฟ�า  

57,860.22 บาท

67,261,577.11 บาท

ผลิตกระแสไฟฟ�า

รายได�จากการผลิตและจำหน�ายกระแสไฟฟ�า   

328,965,570.30
10,474.00 เมกะวัตต� 
ผลิตกระแสไฟฟ�า   

ให�บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 31,282.56
           รายได�จากการให�บริการ 123.05123.05 ล�านบาท  

ให�บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมด�วยเตาเผา 

                    จำนวน 95,165 ตัน
        รายได�จากการให�บริการ 417.21 บาท

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) “AKP”

บริษัท เบตเตอร� เวสท� แคร� จำกัด “BWC”

บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม�นท� จำกัด

“BE Green”

บริษัท เบตเตอร� มี จำกัด “BME”

บริษัท เอิร�ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท� จำกัด “ETC”
ผลิตและจำหน�ายกระแสไฟฟ�า   

ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรท่ีดิน

ตัวแทนในการให�บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม

บริษัท เบตเตอร� เวิลด� ทรานสปอร�ต จำกัด

 “BWT”

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)29



ให�บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 31,342  ตัน รายได�จากการให�บริการ119.22 ล�านบาท  

บริษัท เบตเตอร� เวสท� แคร� จำกัด “BWC”

        ตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรม เพื่อทำเชื้อเพลิงผสมจากของเหลวที่มีค�า

พลังงานความร�อนและสาร ละลายเคมีที่ผ�านการใช�งาน, สารเคมีจำพวกกรดและด�างที่

ไม�ใช�แล�วมาผ�านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช�ใหม�

บริษัท เบตเตอร� เวิลด� ทรานสปอร�ต จำกัด “BWT”

         จัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่ไม�ใช�แล�ว โดยออกแบบพิเศษให�เหมาะสมกับวัสดุหรือ

สิ่งปฏิกูลแต�ละประเภทพร�อมติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมการขนส�งและทีมงานฉุกเฉิน

คอยให�ความช�วยเหลือระหว�างขนส�ง

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) “AKP”

         ระบบการเผาทำลายสิ่งปฏิกูลฯ ด�วยเตาเผาอุณหภูมิสูงและเทคโนโลยี

กำจัดมลพิษที่ทันสมัย

บริษัท เบตเตอร� มี จำกัด “BME”

         ให�บริการเป�นนายหน�าและ/หรือตัวแทน ในการให�บริการรับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมอันตรายและหรือไม�อันตราย ทั้งที่เป�นของแข็งและหรือของเหลว

การวิเคราะห�กากอุตสาหกรรม การขนส�ง หรือการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง

บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม�นท� จำกัด “BE Green”

         ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน, ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย�

เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ในรูปแบบการนิคม

อุตสาหกรรมและในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

บริษัท เอิร�ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท� จำกัด “ETC”

         ให�บริการผลิตและจำหน�ายกระแสไฟฟ�า ภายใต�โครงการ”ผลิตและ

จัดจำหน�ายกระแสไฟฟ�า 9.4 เมกะวัตต�” จากวัสดุอุตสาหกรรมที่ไม�ใช�แล�ว

ที่ไม�เป�นอันตราย

บริษัท รีคัฟเวอรรี่ เฮ�าส� จำกัด “RH”  

         ผลิตและจัดจำหน�ายกระแสไฟฟ�า ขนาด 7.0 เมกะวัตต� 

ตั้งอยู�ที่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เริ่มจำหน�ายกระแสไฟฟ�าเชิงพาณิชย� (COD) ให�กับการไฟฟ�า

ส�วนภูมิภาค ตั้งแต�วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 

บริษัท เอวา แกรนด� เอ็นเนอร�ยี่ จำกัด “AVA”

         ผลิตและจัดจำหน�ายกระแสไฟฟ�า ขนาด 4.0 เมกะวัตต� 

ต้ังอยู�ท่ีนิคมพิจิตรตอนล�าง จังหวัดพิจิตร เร่ิมจำหน�ายกระแสไฟฟ�า

เชิงพาณิชย� (COD) ให�กับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ตั้งแต�วันที่ 25 

ธันวาคม พ.ศ.2562
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การบร�หารจัดการเพื่อความยั่งยืน

เป�าหมาย กลยุทธ�และแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนขององค�กร

1. การเติบโตทางด�านธุรกิจ : มุ�งเน�นให�บริการที่มีคุณภาพ

   และได�มาตรฐานในระดับสากล 

2. การสร�างมูลค�าเพิ่มจากการบริการ : ให�บริการท่ีสอดคล�อง

   กับความต�องการของภาคอุตสาหกรรม โดยการให�บริการ

   อย�างครบวงจร ท้ังการให�บริการบำบัด กำจัด การแปรรูป

   กากอุตสาหกรรมเพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุด 

3. การมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อชุมชน และสังคม : ส�งเสริม

   การประชาสัมพันธ�เพื่อให�สาธารณชน เข�าใจในกระบวน

   การทำงานและมาตรการป�องกันทางด�านสิ่งแวดล�อมและ

   ให�ความร�วมมือต�างๆ กับภาครัฐ 

4. อุบัติเหตุเป�นศูนย� : ค�นหาอันตรายวางแผนการขจัดและ

   ลดอันตราย รวมทั้งส�งเสริมกิจกรรมด�านความปลอดภัย  

 

1. ได�รับการยอมรับและเชื่อถือด�านคุณภาพและการให�บริการ

   จากภาครัฐและเอกชน  

2. ลูกค�าพึงพอใจในการให�บริการ และขยายโอกาสทาง

   ธุรกิจ/เพิ่มผลกำไร 

3. ดำเนินธุรกิจสอดคล�องกับกฎหมายและข�อกำหนด

   ที่เกี่ยวข�อง 

4. ไม�มีข�อร�องเรียนจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

5. พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล�อมโดยรอบไม�ได�รับผลกระทบ

   จากการประกอบกิจการของบริษัทฯ 

6. พนักงานปฏิบัติงานด�วยความปลอดภัยไม�เกิดโรคจาก

   การปฏิบัติงาน 

7. ลดค�าใช�จ�ายในการดำเนินธุรกิจ 

          บริษัทฯ ไดกำหนดแนวปฏิบัติดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจ ใหบรรลุเปาประสงคที่

วางไวในแตละดาน ซ่ึงจะนำไปสูความย่ังยืนขององคกรไดในท่ีสุด ในป 2562 ประเด็นสำคัญในแตละมิติและแนวทางการดำเนินงานสรุป

ไดดังนี้

กรอบแนวคิดดานการพัฒนาความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญ • การกำหนดกลยุทธ�และกำหนดเป�าหมายองค�กร

• การบริหารประสิทธิภาพการผลิตเพื่อตอบสนองความต�องการลูกค�า

• การบริหารจัดการคู�ค�า (ด�านสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัย)

• การบริหารห�วงโซ�อุปทานและพันธมิตรธุรกิจแบบระยะยาว

• การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค�กรและระดับโครงการ

ดานเศรษฐกิจ

สรางมูลคาองคกรใหเติบโตและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเปาหมาย

เป�าหมาย กลยุทธ�และแนวทางการการดำเนินงาน ผลลัพธ�ตามที่คาดหวัง

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)31



• แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจ รวมทั้งบริหารประสิทธิภาพการสร�างรายได�ของ

  สินทรัพย�เพื่อสร�างผลตอบแทนผู�ถือหุ�น และคุณค�าร�วมในห�วงโซ�ธุรกิจควบคู�กันไป

• มุ�งเน�นการสร�างความสัมพันธ�แบบพันธมิตรระยะยาวกับคู�ค�าที่อยู�ในห�วงโซ�อุปทาน   

  เพื่อความสามารถในการแข�งขันที่แข็งแกร�ง

• วางมาตรฐานการคัดเลือกคู�ค�า และการจัดซื้อจัดจ�างบนหลักการโปร�งใส       

  สามารถตรวจสอบได� และเท�าเทียม

• ประเมินความเสี่ยงด�านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม สังคม ธรรมาภิบาลและกำหนด    

  มาตรการป�องกันและลดความเสี่ยงนั้น

• ในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ คำนึงถึงประเด็นความปลอดภัย สิ่งแวดล�อม

   และสังคม

ประเด็นสำคัญ • การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียอย�างเท�าเทียมและเป�นธรรม

• การดูแลชุมชนและสังคม

• การเคารพต�อสิทธิมนุษยชน

• การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมที่ดีในการทำงาน

  ของพนักงานและคู�ค�า

• การพัฒนาขีดความสามารถองค�กรและความผูกพันของพนักงาน

ดานสังคม

เปาหมาย สรางความไววางใจและการยอมรับของผูมีสวนไดเสีย

ดานเศรษฐกิจ

สรางมูลคาองคกรใหเติบโตและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเปาหมาย

แนวทางดำเนินงาน

แนวทางดำเนินงาน • เป�ดกว�าง รับฟ�ง และสร�างความสัมพันธ�อย�างสม่ำเสมอกับผู�มีส�วนได�เสียด�วย    

  ความโปร�งใส จริงใจ และเท�าเทียม

• เคารพในศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย�ของทุกคนและยอมรับความแตกต�าง

  ในค�านิยม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของแต�ละชุมชนและสังคม

• กำหนดมาตรการความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน    

  เพื่อป�องกันความสูญเสียและอุบัติเหตุที่ส�งผลต�อพนักงาน ผู�รับเหมา ชุมชน

  ที่อยู�รอบข�างและธุรกิจของบริษัทฯ สร�างเสริมบรรยากาศการทำงานที่สมดุล

  ระหว�างงานกับชีวิต พร�อมพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรแบบคุณธรรม     

  และพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ให�เกิดความมั่นคงในอาชีพ

SUSTAINABILITY REPORT 2019
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED

32



แนวทางดำเนินงาน • ศึกษาวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อมโครงการครอบคลุมด�านอากาศ น้ำ ของเสีย   

  ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือกำหนดมาตรการป�องกันและจัดการคุณภาพส่ิงแวดล�อม

  โดยต�องปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด

• ค�นหาวิธีเพิ่ม/ปรับปรุงประสิทธิภาพ และการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

  อนุรักษ�พลังงานภายในโรงงานและอาคารสำนักงาน เพื่อลดก�าซเรือนกระจก

ประเด็นสำคัญ • การจัดการสิ่งแวดล�อมให�ได�มาตรฐาน

• การจัดการน้ำ

• การใช�ทรัพยากร

• การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจกและการปรับตัว

• การจัดการวัสดุเหลือใช�

ดานสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการผลิตและการดำเนินธุรกิจใหนอยที่สุด

แนวทางดำเนินงาน • ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และในห�วงโซ�ธุรกิจทั้งหมด

• ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการป�องกันและควบคุม รวมทั้ง

   ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล�าว

• ปรับปรุงกลไกควบคุมภายใน ระเบียบ และข�อบังคับบริษัทฯ ให�สอดคล�องกับ

   สถานการณ�ตลอดเวลา และจำกัดความเสี่ยงด�านธรรมาภิบาลให�เหลือน�อยที่สุด

• ปลูกฝ�งค�านิยมองค�กรที่มุ�งเน�นคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย� และรับผิดชอบ     

   ผ�านกลไกกระบวนการทำงานและกิจกรรมต�างๆ ของบริษัทฯ

• ปฏิบัติกับพนักงาน และผู�มีส�วนได�เสียด�วยความเท�าเทียมและเป�นธรรมไม�กระทำ

  การใดที่เป�นการล�วงละเมิดและเลือกปฏิบัติ

ประเด็นสำคัญ • การส�งเสริมธรรมาภิบาลขององค�กรและกลุ�มบริษัทในเครือ

• คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

• วัฒนธรรมความซื่อสัตย�และรับผิดชอบ

• การบริหารจัดการองค�กร

เปาหมาย เปนองคกรที่โปรงใสเปนธรรม และตรวจสอบได

ดานธรรมาภิบาล
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การเติบโตอยางยั่งยืน 

เศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางการเงิน
และการบริการที่เปนเลิศ

สังคม
การยอมรับในแนวทาง

การดำเนินธุรกิจ

สิ่งแวดลอม
และสภาพแวดลอม
ที่ดีของสังคม

ธรรมาภิบาล
ความโปรงใส

ในการดำเนินธุรกิจ

• บริการที่มีคุณภาพและตาม

  สัญญาให�กับลูกค�า

• สร�างรายได�สม่ำเสมอและ

  ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล

  แก�ผู�ถือหุ�น

• การบริหารและจัดการความ

  เสี่ยงในทุกมิติ

• แสวงหาความร�วมมือธุรกิจ

  ระยะยาวกับผู�มีส�วนได�เสีย

  ที่ดำเนินธุรกิจด�วยความ

  รับผิดชอบ

• สร�างนวัตกรรมทางพลังงาน

  ให�กับประเทศเพื่อพัฒนา

  เศรษฐกิจและสังคม

• ปฏิบัติตามกฎหมายส�งเสริม

  ความเท�าเทียม และเคารพ

  สิทธิมนุษยชน

• ดูแลความปลอดภัยและ

  อาชีวอนามัยของพนักงาน

  และผู�มีส�วนได�เสีย

• ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

  ชีวิตของชุมชนและสังคม

• การสื่อสารและเป�ดเผย

  ข�อมูลอย�างเพียงพอเท�า

  เทียมและทั่วถึง

• ปฏิบัติตามมาตรการทาง

  กฎหมายตลอดจนข�อกำหนด

  ด�านสิ่งแวดล�อมที่เกี่ยวข�อง

  อย�างเคร�งครัด

• ประเมินผลกระทบและกำหนด

  แนวทางบริหารจัดการ

  ความเสี่ยง

• เพ่ิมและปรับปรุงประสิทธิภาพ

  การผลิต เพื่อลดการใช�

  เชื้อเพลิงพลังงานและการใช�

  ทรัพยากรอื่นๆ

• ประยุกต�ใช�มาตรฐานสากล     

  เพื่อยกระดับระบบจัดการ

  สิ่งแวดล�อมให�ดียิ่งขึ้น

    

• กำหนดบทบาทหน�าที่ของ

  ผู�เกี่ยวข�องและปรับปรุง

  ระบบงานให�สอดคล�องตาม

  หลักสากลมีความเชื่อมโยง     

  บูรณาการระหว�างกันใน

  การปลูกฝ�ง ป�องกันและ    

  ปราบปรามการทุจริต

• การนำแนวคิดการบริหาร

  จัดการแบบ 3 ป. คือ   

  "ป�องกัน ปลูกฝ�ง เป�ดโปง"

  มาใช�ในองค�กร เพื่อปรับปรุง

  กระบวนการตรวจสอบ

  ภายในให�ครอบคลุมทุก

  ระดับการดำเนินงานและเกิด

  การบูรณาการระหว�างกัน

• ลงนามบันทึกข�อตกลงการ

  ป�องกันการต�อต�านการ

  ทุจริตในองค�กร 
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การกำกับ
ดูแลกิจการ

 กลุ�มบริษัท BWG ให�ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด�วยตระหนักและเชื่อมั่นว�า ”การกำกับดูแลกิจการที่ดีส�งผลให�กลุ�มบริษัท 

BWG สามารถเพิ่มมูลค�าและให�ผลตอบแทนสูงสุดให�แก�ผู�ถือหุ�นในระยะยาว” ตลอดจนสร�างความเชื่อมั่นให�แก�นักลงทุนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม 

ดังนั้น กลุ�มบริษัท BWG จึงให�ความสำคัญกับการพัฒนาองค�กรเพื่อให�ครอบคลุมทั้ง 5 ด�าน ได�แก� 

 ผ�านระบบการบริหารจัดการและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบไปด�วยคณะกรรมการบริษัทและผู�บริหารที่มีวิสัยทัศน� และความ

รับผิดชอบต�อหน�าที่ ซึ่งมีการแบ�งแยกอำนาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบออกจากกันอย�างชัดเจนระหว�างบทบาทใน (1) การกำกับดูแล  (2) การบริหาร

จัดการ (3) การปฏิบัติงาน ตลอดจนมีกลไกการควบคุมและการถ�วงดุลอำนาจ เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าการบริหารจัดการเป�นไปอย�างโปร�งใสและตรวจสอบได�

รายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการของบริษัทฯ กำหนดไว�ในกฎบัตรและนโยบายการมอบหมายอำนาจ

(Policy on Delegation of Authority) 

  คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู�ถือหุ�น มีบทบาทหน�าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายต�าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

โดยเฉพาะอย�างยิ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล�องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ข�อแนะนำของสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

และหลักเกณฑ�อื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง ภายใต�กรอบของวิสัยทัศน�และพันธกิจคณะกรรมการบริษัทเป�นผู�รับผิดชอบให�การดำเนินงานของกลุ�มบริษัท BWG 

เป�นไปอย�างสอดคล�องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคม ผ�านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ทำหน�าท่ีพิจารณา กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย คู�มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรม

ของพนักงานในลักษณะที่สอดคล�องกับแนวปฏิบัติสากล และเหมาะสมกับสภาวการณ�และการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบริษัท BWG อยู�เสมอ เพื่อเสนอต�อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลและสื่อสารให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย คู�มือ 

และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให�มั่นใจว�ารูปแบบการบริหารงานของกลุ�มบริษัท BWG บรรลุ

เป�าหมายที่ตั้งไว�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

        - สิทธิของผู�ถือหุ�น 

        - การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน 

        - การคำนึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย 

        - การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส 

        - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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โครงสรางกรรมการและการกำกับดูแลกิจการ 

เลขานุการ
การจัดทำ

CSR

กำกับดูแลองคกร
ดานแรงงาน ดานแรงงาน

สิ่งแวดลอม

คณะกรรมการ
รองประธาน

คณะกรรมการ
ประธาน

ประธาน

คณะทำงานดาน

ประธาน

คณะทำงานดาน

ดานการปฏิบัติ

ประธาน

คณะทำงานดาน

ดานการปฏิบัติ

ประธาน

คณะทำงานดาน

ประธาน

คณะทำงานดาน

ดานการดำเนินงาน
อยางเปนธรรม

ประธาน

คณะทำงาน

ประเด็นดานผูบร�โภค

ประธาน

คณะทำงานดาน

การมีสวนรวมและ
การพัฒนาชุมชน
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เปาหมายดานความยั่งยืน ไมมีขอพิพาทหร�อขอรองเร�ยน

       การกระตุ�นให�เกิดวัฒนธรรมด�านกำกับดูแลกิจการท่ีดี

และการต��อต�านคอร��รัปช่ันให�เกิดข้ึนท่ัวท้ังองค�กร ตลอดจน

การเน�นย้ําการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐาน

การดำเนินงานท่ีโปร�งใส และเป��นธรรมต��อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ทุกฝ�าย

       เร่ืองการไม�ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและการ

กระทำท่ีอาจก�อให�เกิดการคอร�รัปช่ัน

การดำเนินการในปจจ�บัน 93 คะแนน

ความมุงมั่นสูอนาคต

Sustainable Development Goals (SDGs)

       กลุ�มบริษัท BWG ให�ความสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจบน

พื้นฐานของความซื่อสัตย�สุจริต โปร�งใส เป�นธรรม และคำนึง

ถึงผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มอย�างเท�าเทียมกัน ควบคู�ไปกับการ

ดำเนินงานอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

รวมถึงการส�งเสริมให�มีการพัฒนาด�านการกำกับดูแลกิจการ

อย�างต�อเนื่อง ในการสร�างความเชื่อมั่นและความไว�วางใจ

ให�กับผู�ถือหุ�น นักลงทุน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�มอย�าง

เสมอภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันและการเติบโต

อย�างมั่นคงและย่ังยืน

       ได�รับการต�ออายุ

การรับรองเป�นสมาชิกในโครง

การแนวร�วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทย ในการต�อต�าน

ทุจริต (Collective Action-

Coalition against Corrup-

tion : CAC) 

       ลงนามบันทึกข�อตกลง

ร�วมกันระหว�างบริษัทและบริษัท

ในเครือ เพื่อร�วมกันต�อต�าน

การทุจริตคอร�รัปชั่นในองค�กร 

       การประเมินการกำกับดูแลกิจการของ

บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำป� 2562

ดำเนินการโดย IOD ท่ีได�รับการประเมิน CGR ต�อเน่ืองเป�นท่ี 4 

และอยู��ในระดับ “ดีเลิศ” (90-100 คะแนน) ซ่ึงเป�นระดับสูงสุด

        ผลประเมินระดับ “ดีเลิศ” จากการประเมินคุณภาพ

การจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ �นประจำป� 2562 โดยสมาคม

ส�งเสริมผู �ลงทุนไทย (TIA)

        ผลประเมินระดับ “ดีเลิศ” จากการประเมินคุณภาพ

สมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION

16PEACE AND JUSTICE

STRONG INSTITUTIONS
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นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 กำหนดนโยบายด�านความรับผิดชอบต�อสังคมเพื่อพัฒนาสู�ความยั่งยืน เพื่อใช�เป�นแนวทางการดำเนินธุรกิจส�งมอบคุณค�า

ต�อสังคม สิ่งแวดล�อมอย�างสมดุลและยั่งยืน โดยแนวนโยบายครอบคลุมประเด็น ดังนี้

     ปฏิบัติตามขอกำหนดโปรงใส

รักษาสมดุลมิติความยั่งยืน

     การตอตานการคอรรัปชันและ

ดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ             

      ปฏิบัติและจัดใหมีสวัสดิการ

อยางเทาเทียม สนับสนุนการทำ

ประโยชนตอสังคม

     พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อลดผล

กระทบเชิงลบตอผูมีสวนไดเสียและ

พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน

      สงมอบคุณคาดานเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัยสูชุมชน

       เปดเผยขอมูลการบริหาร

จัดการและผลดำเนินงานเพื่อความ

โปรงใสและความนาเชื่อถือ

การกำกับดูแลที่ดี
การดำเนินธุรกิจ
อยางเปนธรรม

การมีสวนรวม
ในการพัฒนา
ชุมชน

แนวทางการ
เปดเผยขอมูล

ความรับผิดชอบ
ตอผู ใชบริการและ
การพัฒนานวัตกรรม

สิทธิมนุษยชนและสิทธิ
ประโยชนของพนักงาน
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โครงสรางของ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัท ถือเป�นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารองค�กร โครงสร�างและทักษะของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม 

จึงช�วยสนับสนุนการนำองค�กรให�มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมุมมองเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่นำไปสู�การบริหารจัดการอย�างยั่งยืนโครงสร�าง

คณะกรรมการบริษัทฯ ป� 2562 ไม�มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ประกอบด�วย กรรมการจำนวน 9 ท�าน เป�นกรรมการอิสระ (Independent Director) 6 ท�าน 

และเป�นกรรมการบริหาร (Executive Director) 3 ท�าน โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท�านผ�านกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ�ที่คณะอนุกรรมการสรรหา

และพิจารณาค�าตอบแทนเป�นผู�กำหนด นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอในวาระการประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อลงมติแต�งตั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได�

แต�งตั้งกรรมการชุดย�อย 4 ชุด เพื่อให�มีการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย�างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ประกอบด�วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการทุกท�านมี

คุณสมบัติ ความรู� และประสบการณ�ที่หลากหลายทำให�มีมุมมองที่กว�างขวางเป�นประโยชน�สูงสุดในการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการ

บริษัทฯ

คณะกรรมการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ฝายตรวจ

สอบภายใน

คณะกรรมการ

บร�หาร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

และกรรมการผูจัดการ

สำนักกรรมการ

ผูจัดการ

สายงานบัญช�

และการเง�น
สายงานปฏิบัติการ สายงานบร�หาร

สายงานพัฒนาธุรกิจ

และสื่อสารองคกร

คณะอนุกรรมการ

บร�หารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

คณะอนุกรรมการกำกับดูแล

กิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ฝายเลขานุการบร�ษัท

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)39



การดำเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัทป 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการชุดยอย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม

ประเมินผลงานคณะกรรมการ

        บริษัทฯ กำหนดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ (Self-Assessment) ทั้งคณะ เพื่อใช�ในการตรวจสอบ

และปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งในป� 2562 พบว�า 

คณะกรรมการได�รับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับที่ดี 

สำหรับผลการประเมิน ฝ�ายจัดการได�มีการรายงานต�อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงต�อไป

แนวทางติดตามผลการปฏิบัติงาน

         เพื่อให�การบริหารงานของบริษัทฯ เป�นไปตามนโยบาย 

แผนการดำเนินงาน และเป�าหมายที่วางไว� คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได�ติดตามผลการดำเนินงานของฝ�ายบริหาร โดยได�กำหนดให�มีการ

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป�าหมาย ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เป�นประจำทุกไตรมาส ซึ่งผลการดำเนินงาน

ประกอบด�วยด�านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล�อมและความรับผิดชอบต�อสังคม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะให�ข�อคิดเห็นหรือคำแนะนำเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาต�อไปท้ังน้ี รายช่ือ รายละเอียดของคณะกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อยทุกชุด รวมถึงขอบเขตอำนาจหน�าท่ี

ค�าตอบแทนและรายละเอียดอื่นๆ สามารถดูเพิ่มเติมได�จากรายงาน

ประจำป� 2562 บนเว็บไซต�บริษัทฯ  www.betterworldgreen.com

สำหรับคณะกรรมการบร�ษัทฯ

         ได�ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะดำเนินธุรกิจให�มี

ความย่ังยืน และมีการเติบโตอย�างต�อเน่ือง จึงยึดม่ันในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจ และกำหนดแนวทางและปลูกฝ�งให�พนักงานของ

องค�กรยึดม่ันจรรยาบรรณในวิชาชีพในงานท่ีปฏิบัติ เพราะการไม�ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณทั้งทางธุรกิจ และจรรยาบรรณในวิชาชีพนั้น สิ่งที่

สำคัญมาก คือ การที่จะก�อให�เกิดความเสี่ยงสูงในการที่จะเกิดการ

ทุจริตคอร�รัปชั่น และเป�นส�วนที่จะเป�นสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

ด�านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ�และ

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากคุณภาพของวัสดุเครื่องจักรอุปกรณ�ที่

เกี่ยวข�องมีคุณภาพ คุณสมบัติไม�ตรงตามที่กำหนดไว�ตามหลักวิชาการ

         ดังน้ัน ในการดำเนินการท่ีผ�านมาบริษัทฯ ได�จัดทำจรรยาบรรณ

ธุรกิจ (Code of conduct) ขึ้นมาโดยได�มีการลงชื่อรับรอง โดยมีหลักการ

โดยสรุปคือ เพ่ือให�ผู�บริหารและพนักงานนำไปเป�นแนวทางในการปฏิบัติ 

         อนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีพนักงานที่เป�นวิศวกร 

นักวิทยาศาสตร�ในสาขาต�างๆ จำนวนมาก ซึ่งแต�ละสาขาจะมีสมาคม

วิชาชีพและจรรยาบรรณให�ยึดถือปฏิบัติอยู� บริษัทฯ จึงได�มีการกำหนด

แนวทางให�วิศวกรและนักวิทยาศาสตร�ของบริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ ดังกล�าวอย�างต�อเนื่อง ดังนี้

         (1) ในการประชุมพบปะผู�บริหาร บริษัทฯ จะมีการเชิญวิศวกร

            อาวุโสของบริษัทฯ มาแนะนำแนวทางข�อคิดในการปฏิบัติ

            งานในวิชาชีพ ที่สุจริตเป�นธรรมอย�างสม่ำเสมอ

         (2) ในการประชุมกรรมการบริหาร และผู�บริหารระดับกลาง                         

            ประจำเดือนของบริษัทฯ นอกเหนือจากการรายงานผล

            การดำเนินการของแต�ละฝ�ายที่รับผิดชอบแล�ว ยังได�มีการ

            แนะนำโดยผู�บริหารอาวุโสให�ผู�เข�าร�วมประชุมได�ตระหนัก

            ถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณในวิชาชีพและนำ

            ไปกล�าวย้ำ เพ่ือปลูกฝ�งให�พนักงานในการกำกับดูแลเข�าใจ

            และนำไปปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง

         (3) ในตอนเช�า เวลา 08.00 - 8.30 น. เป�นช�วงเวลาท่ีทุกแผนก

            ที่สำคัญในสายงานปฏิบัติการจะมีการประชุม Morning 

            Meeting และMorning Talk เพ่ือการติดตามงานแก�ไขป�ญหา

            และส่ังงานในแต�ละวัน บริษัทฯ ได�กำหนดให�หัวหน�าแผนก

            กล�าวย้ำ เพื่อเป�นการสร�างวัฒนธรรมและจิตสำนึกให�แก�

            พนักงานในด�านจรรยาบรรณเป�นระยะๆ 

            การดำเนินการดังกล�าวข�างต�น เป�นการดำเนินการอย�าง

ต�อเนื่องและในป� พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได�นำเอาจรรยาบรรณธุรกิจและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพที่เกี่ยวกับห�วงโซ�อุปทานมาปรับใช�บางส�วน 

ดังนี้

จรรยาบรรณและความซ�่อสัตย
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การตอตานการทุจร�ตคอรรัปชัน

(1) คูคา 

        บริษัทฯ ได�เชิญคู�ค�ามาร�วม

ประชุมชี้แจงให�ผู�รับเหมารับทราบถึง

เจตนารมณ�ของบริษัทฯ ที่จะประกอบ

ธุรกิจอย�างปลอดจากการทุจริตคอร�รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ�อม

เช�น การไม�ให�ของขวัญและรางวัลกับพนักงานของบริษัทฯ เป�นต�น 

        ในส�วนของจรรยาบรรณในวิชาชีพของวิศวกรของผู�รับเหมานั้น

ผู�รับเหมาจะต�องนำวิศวกรผู�ควบคุมงาน หรือผู�ติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ�

ที่ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพอย�างเคร�งครัด ถ�ามีการ

ฝ�าฝ�นและตรวจพบ ท้ังระหว�างหรือหลังการปฏิบัติงานแล�วเสร็จว�ามีการ

ไม�ปฏิบัติตาม หรือละเลยในเรื่องจรรยาบรรณ บริษัทฯ จะถือเป�นการ

ทำผิดที่ร�ายแรง และจะตัดออกจากการเป�นคู�ค�ากับบริษัทฯ ในอนาคต 

เพราะ บริษัทฯ ตระหนักต�อความเสียหายอันร�ายแรง ที่จะเกิดขึ้นจาก

การไม�ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังกล�าว

(2) ลูกคา 

           ลูกค�า คือ ผู�ที่ใช�บริการ เป�นส�วนหนึ่งของห�วงโซ�อุปทานที่

         สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แต�บริษัทฯ ก็ตระหนัก

         ถึงความสำคัญในการที่ทั้งลูกค�าและบริษัทฯ จะต�องยึดมั่นใน

จรรยาบรรณธุรกิจต�อกัน ตัวอย�างเช�น บริษัทฯ จะต�องรักษาความลับ

ของลูกค�า บริษัทฯ ต�องไม�นำของลูกค�าที่มาใช�บริการไปใช�ประโยชน�

ทางอื่น ในส�วนลูกค�าจรรยาบรรณธุรกิจที่สำคัญของลูกค�า คือต�องไม�ให�

หรือรับรางวัลเป�นสิ่งของ หรือรับทรัพย�จากพนักงานขายของบริษัทฯ 

เพื่อที่ไม�ต�องปฏิบัติตามสัญญาฯ หรือเพื่อให�พนักงานของบริษัทฯ ได�

บริการจากลูกค�า

        ป�ญหาที่สำคัญทางจรรยาบรรณธุรกิจที่เคยเกิดขึ้น คือ ลูกค�า

ไม�ต�องสำแดงรายละเอียดของ ของเสียที่นำมาใช�บริการอย�างละเอียด

และครบถ�วนเหล�านี้ เป�นต�น เพราะถ�าของเสียที่ส�งมาให�บริษัทฯ กำจัด

มีสารอ่ืนปะปนมาหรือลูกค�าไม�แจ�งรายละเอียดให�ครบถ�วน อาจเกิดความ

เสียหายต�อเครื่องจักรอุปกรณ�ของบริษัทฯ ที่เป�นอันตรายต�อพนักงาน

ของบริษัทฯ ในระหว�างท้ังการเก็บขน การขนถ�ายการเก็บรักษารอการ

เผาทำลาย และระหว�างการกำจัด เป�นต�น

แนวทางการดำเนินงานจร�ยธรรมการดำเนินธุรกิจ

        บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นและมุ�ง

พัฒนาการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริย

ธรรมธุรกิจอย�างต�อเนื่อง เพื่อสร�างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและ

ผลตอบแทนอย�างยั่งยืนให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ตามแนวทางการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ�และ

ตลาดหลักทรัพย� สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ

มาตรฐานสากล โดยกรรมการ ผู�บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ 

และบริษัทย�อยจะต�องยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ อย�างเคร�งครัดทั้งนี้ บริษัทฯ 

มีโครงสร�างการกำกับดูแลที่ชัดเจน และมีกลไกในการตรวจสอบการ

ดำเนินงานให�เป�นไปตามนโยบายและระเบียบข�อบังคับต�างๆ โดยสำนัก

ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป�นอิสระ และดำเนินงานขึ้นตรงกับคณะ

กรรมการตรวจสอบทำหน�าที่สนับสนุน กำกับดูแลให�บริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในที่ดี เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงประเมินความเสี่ยง

ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต�ละหน�วยงานเพื่อให�มั่นใจว�าการดำเนิน

งานต�างๆ เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายข�อบังคับและแผนงาน

ของกลุ�มบริษัท BWG ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข�องทั้งนี้ 

สำนักงานตรวจสอบภายใน กำหนดให�มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ต�างๆ ครอบคลุมถึงการทุจริตคอร�รัปชันในการปฏิบัติงานเป�นประจำ

ตามแผนงานที่ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร�อมรายงาน

ผลการตรวจสอบข�อเสนอแนะและข�อร�องเรียนต�างๆ ให�แก� 

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต�อไป

        นอกจากนี้ ในป� 2562 บริษัทฯ ยังให�ความสำคัญในการสื่อสาร

เผยแพร� เพื่อทำความเข�าใจและให�ความรู�เกี่ยวกับนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และมาตรการต�างๆ 

ที่เกี่ยวข�องไปยังผู�มีส�วนได�เสียทั้งภายใน และภายนอกองค�กร อย�าง

ต�อเนื่อง เช�น บุคลากรของบริษัทฯ  คู�ค�า รวมถึงบริษัทย�อย เป�นต�น 

โดยส�งเสริมและสนับสนุนให�บริษัทย�อย นำเอาหลักเกณฑ�และมาตรฐาน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมาตรการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน

ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติตาม เพ่ือให�แนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ

เป�นไปในทิศทางเดียวกัน 

        บริษัทฯ มุ�งม่ันในการต�อต�านและไม�ยอมรับการทุจริตคอร�รัปชัน

ทุกรูปแบบ และส�งเสริมให�คณะกรรมการ ผู�บริหาร พนักงาน รวมถึง

บริษัทย�อยไม�เข�าไปมีส�วนร�วมในการทุจริตคอร�รัปชัน ทั้งทางตรงและ

ทางอ�อมตามที่บริษัทฯ ได�รับการรับรองเป�นสมาชิกแนวร�วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective

Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยจัดให�มีการลงนามบันทึก

ข�อตกลงระหว�างบริษัท และกลุ�มบริษัทในเครือ เพื่อร�วมกันเป�นองค�กร

โปร�งใสขจัดการทุจริตคอร�รัปชันในองค�กร โดยมีการลงนามระหว�าง 

บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน), บริษัท เบตเตอร� เวิลด� 

ทรานสปอร�ต จำกัด, บริษัท เบตเตอร� เวสท� แคร� จำกัด และบริษัท 

เบตเตอร� มี จำกัด และยังมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแก�ไขคู�มือบริหาร

ความเสี่ยงด�านการทุจริต ทั้งนโยบาย มาตรการ แนวทางและขั้นตอน

ปฏิบัติการในการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชันของบริษัทฯ อย�างสม่ำเสมอ

อย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง 

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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นโยบายงดรับของขวัญ

        กลุ�มบริษัท BWG ได�ประกาศใช�นโยบาย “งดรับของขวัญ 

ของกำนัล” (No Gift Policy) จากผู�เก่ียวข�องทางธุรกิจในทุกเทศกาล 

เพื่อให�บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต 

ไม�เรียกร�องหรือหวังผลประโยชน�ตอบแทนใดๆ จากคู�ค�า รวมถึง

ปฏิบัติตนต�อคู�ค�าด�วยความยุติธรรมและเท�าเทียม โดยได�มีการ

สื่อสารนโยบายดังกล�าวให�ผู�เกี่ยวข�องทั้งภายใน และภายนอก 

บริษัทฯ ได�รับทราบ เช�น การเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบริษัทฯ 

การประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อภายในองค�กร เป�นต�น 

        ด�วยความมุ�งมั่นให�ความสำคัญ และการดำเนินงาน

ในการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชันอย�างต�อเน่ือง ในวันท่ี 18 ตุลาคม

2562 บริษัทฯ ได�รับการรับรองต�ออายุ (Recer t if icat ion) เป�น

สมาชิกแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต 

(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption : CAC) เป�นที่เรียบร�อย

        นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดให�ผู�บริหารและพนักงานเป�นส�วนหน่ึง

ในการแสดงพลังเพื่อขับเคลื่อนประเทศ เนื่องในวันต�อต�านคอร�รัปชัน 

ป� 2562 ในงาน “รวมพลัง อาสาสู�โกง” ท่ีจัดโดยองค�กรต�อต�านคอร�รัปชัน

แห�งประเทศไทย (ACT) ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  

พร�อมตั้งปณิธานเดินหน�าสานต�อโครงการ “Better Group We Can Do 

Together” เพ่ือเป�นอีกหน่ึงกำลังท่ีร�วมขับเคล่ือนประเทศและเดินหน�าเป�น

องค�กรโปร�งใสต�อไป

การรับรองเปนสมาช�กแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจร�ต

โดยคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจร�ต 

ซ�่งไดรับการตออายุการรับรองสมาช�กครั้งที่ 2

SUSTAINABILITY REPORT 2019
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED 42



การสรางกลุมพันธมิตรทางธุรกิจ

          บริษัทฯ สนับสนุนการสร�างสรรค�และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร�างความสมดุลระหว�างมูลค�า

ต�อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม ควบคู�ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย�างยั่งยืนมีองค�กร สถาบัน และหน�วยงานต�างๆ ที่บริษัทฯ เข�าไปมีส�วนร�วม

และสร�างเครือข�ายในรูปแบบต�างๆ เพื่อให�การดำเนินธุรกิจสามารถตอบสนองเป�าหมายทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ในป� 2562 บริษัทฯ ได�ประสานความร�วมมือและมีส�วนร�วมกับหน�วยงานต�างๆ ดังนี้

          บริษัทฯ ได�กำหนดให�มีช�องทางรายงานและร�องเรียนด�าน

บรรษัทภิบาลจากผู�มีส�วนได�เสีย ทั้งภายในและภายนอก

ชองทางการรายงานและรองเร�ยน

        • ภายในองค�กร : พนักงานสามารถแจ�ง รายงาน หรือร�องเรียน

เก่ียวกับการพบเห็นเหตุการณ� หรือพฤติกรรมท่ีฝ�าฝ�นจรรยาบรรณจริยธรรม 

หรือผิดกฎหมาย ได�กับกรรมการผู�จัดการใหญ� ผู�บังคับบัญชาที่ไว�วางใจ 

ผู�อำนวยการฝ�ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ

ได�ให�การคุ�มครองผู�ร�องทุกข�ไม�ให�ถูกเลิกจ�าง หรือถูกลงโทษกรณีให�ข�อมูล

ข�อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานเก่ียวกับการร�องทุกข�และ/หรือเป�นผู�พิจารณา

คำร�องทุกข�ด�วยสุจริตใจ โดยระบุไว�ในระเบียบบริษัทฯ ว�าด�วยการบริหารงาน

บุคคล หมวดการอุทธรณ�และร�องทุกข�

        • ภายนอกองค�กร : ผู�มีส�วนได�เสียที่ได�รับผลกระทบจากการ

ดำเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบัติหน�าที่ของผู�บริหารและพนักงานบริษัทฯ 

ที่ฝ�าฝ�นหรือละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับบริษัทฯ หรือไม�ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ สามารถร�องเรียนและแจ�งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและ

คอร�รัปชัน โดยผู�รายงานจะได�รับการคุ�มครองจากบริษัทฯ

0-2012-7888

http://www.betterworldgreen.com

0-2012-7889
FAX

BWG – Better World Green 

bwgpr1@gmail.com / pr@bwg.co.th BWG-ONLINE CENTER

สมาคมส�งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

สมาช�ก ผูรวมโครงการ

สภาอุตสาหกรรม

แห�งประเทศไทย

กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม
สมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทย

กลุ�มอุตสาหกรรมการ

จัดการเพื่อสิ่งแวดล�อม โครงการส�งเสริม

โรงงานอุตสาหกรรม

ให�มีความรับผิดชอบ

ต�อสังคมและชุมชน

อย�างยั่งยืน

โครงการแนวร�วมปฏิบัติ

ภาคเอกชนไทยในการ

ต�อต�านการทุจริต (CAC)
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กระบวนการรับเร�่องรองเร�ยน

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส�

- ไปรษณีย�

- เว็บไซต�บริษัทhttp://www.betterworldgreen.com

กรรมการผู�จัดการใหญ� / ผู�บังคับบัญชา

ทุกระดับที่ไว�ใจ / ผู�อํานวยการฝ�ายตรวจสอบ

ภายใน / คณะกรรมการบริษัท

สื่อ

ชองทางการรองเร�ยน

ผูรับเร�่องรองเร�ยน
            รวบรวมข�อเท็จจริงที่เกี่ยวข�อง 

หรือมอบหมายให�บุคคลที่มีความเหมาะสม

ดําเนินการ

บันทึกขอมูล

ผูรองเร�ยน

ผูรับเร�่อง
                นําเสนอกรรมการ

ผู�จัดการใหญ� เพ่ือแต�งต้ังคณะกรรมการ

สอบสวน ซึ่งเป�นผู�เชี่ยวชาญที่มีความ

เหมาะสม และเที่ยงธรรมเพื่อสอบสวน 

ข�อเท็จจริง

คณะกรรมการสอบสวน
รวบรวมข�อเท็จจริงและข�อมูลที่เกี่ยวข�อง

ด�วยการสัมภาษณ� และหรือตรวจสอบ

เอกสาร

คณะกรรมการสอบสวน

ประมวลผล พิจารณาตัดสินข�อเท็จจริง 

ขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสม

คณะกรรมการสอบสวน

กําหนดมาตรการแก�ไขบรรเทา

ความเสียหายให�ผู�ได�รับผลกระทบ

                นําเสนอกรรมการ

รับทราบรายงานผล และรายงานต�อ

     คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

กรรมการผูจัดการใหญ

รับทราบผลและกํากับดูแล

คณะกรรมการ

แจ�งผล

รับทราบ
รายงานผลลัพธ�

ไม�มีมูล

มีมูล

รายงานผล

รายงานผล
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         ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ�มครองการตอบโต� และบรรเทา

ความเสียหายแก�ผู�รายงาน ร�องเรียน หรือแจ�งเบาะแสการกระทำทุจริต

หรือผิดจรรยาบรรณ โดยจะได�รับความคุ�มครองและความเป�นธรรมจาก

การแจ�งข�อมูลหรือเบำะแสที่เป�นประโยชน�กับบริษัทฯ ดังนี้

         1) เลือกไม�เป�ดเผยชื่อได� ผู�รายงาน ผู�ร�องเรียน หรือผู�ที่ให�

           ความร�วมมือสามารถเลือกท่ี่ีจะไม�เป�ดเผยช่ือได�หากเห็นว�า

           การเป�ดเผยจะทำให�เกิดความไม�ปลอดภัย หรือเกิดความ

           เสียหายใดๆ แต�หากมีการเป�ดเผยตนเองจะทำให�บริษัทฯ            

           สามารถรายานผลลัพธ�ให�ทราบ หรือบรรเทาความเสียหาย

           ได�สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

         2) คำนึงถึงความปลอดภัยผู�เกี่ยวข�อง บริษัทฯ ถือว�าข�อมูลที่

           เกี่ยวข�องเป�นความลับและจะเป�ดเผยเฉพาะกรณีที่จำเป�น

           แก�ผู�ที่มีหน�าที่รับผิดชอบในการแก�ไขป�ญหา โดยคำนึงถึง

           ความปลอดภัยและความเสียหายของผู�รายงานหรือบุคคล

           ที่เกี่ยวข�อง

         3) มีมาตรการคุ�มครอง กรณีที่ผู�ร�องเรียนเห็นว�าตนอาจได�รับ

           ความไม�ปลอดภัย หรือเดือดร�อนเสียหายผู�ร�องเรียนสามารถ

           ร�องขอให�บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ�มครองที่เหมาะสมได�            

           หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการให�แก�ผู�ร�องเรียนเองได�

           หากเห็นว�ามีแนวโน�มที่จะเกิดความเสียหาย หรือเกิดความ

           ไม�ปลอดภัย

         4) ได�รับการบรรเทาความเสียหาย ผู�ได�รับความเดือดร�อน

           เสียหายจะได�รับการบรรเทาความเสียหายด�วยกระบวนการ

           ที่มีความเหมาะสม และเป�นธรรมสำหรับ ในป� 2562 ไม�มี

           เหตุการณ�ร�องเรียน หรือรายงานท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นด�าน

           จริยธรรม การปฏิบัติที่เข�าข�ายการฝ�าฝ�นและละเมิดต�อ

           จรรยาบรรณ และความไม�ซื่อสัตย�เกิดขึ้นแต�อย�างใด

          ในป�จจุบันนวัตกรรมที่ช�วยสร�างตลาด และมูลค�าเพิ่มให�แก�

ผลิตภัณฑ�ต�างๆ และDisruptive Technology ท่ีก�อให�เกิดการเปล่ียนแปลง

อย�างรวดเร็วและต�อเนื่อง ส�งผลให�ผู�ผลิตสินค�าและบริการสามารถสร�าง

ส่ิงใหม�ท่ีตอบสนองต�อความต�องการของผู�บริโภคท่ีต�องการความสะดวก

สบาย และมีราคาท่ีถูกลงได�อย�างทันท�วงที ทำให�เกิดการเร�งค�นคว�าวิจัย

เทคโนโลยีใหม�ๆ และนำออกสู�ตลาดอย�างรวดเร็ว ซึ่งเป�นสถานการณ�

ที่สร�างความท�าทายอย�างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ยังใช�เทคโนโลยีแบบเดิมและ

ยังไม�สามารถปรับตัวให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได�

          นอกจากนั้นผู�บริโภคยังมีความใส�ใจในสิ่งแวดล�อมมากขึ้น 

ทำให�เกิดกระแสรักษ�โลกขยายออกไปในวงกว�าง เป�นเหตุให�ธุรกิจต�างๆ 

ต�องปรับตัว ดังเช�นในธุรกิจพลังงาน ซ่ึงจะเห็นความต�องการของผู�บริโภค

ที่หันไปใช�พลังงานสะอาดมากขึ้น และเกิด Disruptive Technology ใน

ธุรกิจนี้เป�นจำนวนมาก อาทิ การหาพลังงานรอบตัวเพื่อเกิดเป�น Zero 

waste การทำหมุนเวียน Circular Economy เพื่อลดต�นทุนประกอบกับ

ป�จจัยอื่นๆ ที่กระทบต�ออุปสงค�และอุปทาน 

          สำหรับสถานการณ�ในประเทศไทย ภาครัฐมีนโยบายมุ�งเน�น

ให�นำระบบ ป�ญญาประดิษฐ� หรือ AI สร�างความเป�นไปได�เกิดการเรียนรู�

จากประสบการณ�ในอดีต ปรับแต�งเข�ากับข�อมูลที่ป�อนเข�าไปใหม�และ

ทำหน�าที่เปรียบเสมือนมนุษย� เป�นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนแก�

เศรษฐกิจในอนาคต และนโยบายการเป�ดเสรีด�านพลังงานของภาครัฐ 

ซึ่งนับเป�นความท�าทายที่นำมาสู�กระบวนการจัดทำกลยุทธ�ควบคู�ไปกับ

การพจิารณาความเส่ียงของ กลุ�มบริษัท BWG ได�กำหนดเป�นยุทธศาสตร� 

ซึ่งนอกจากจะมุ�งสร�างความสำเร็จทางธุรกิจและเพื่อให�กลุ�มบริษัท BWG

มุ�งเน�นการมีส�วนร�วมในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อมตลอดจน

สร�างคุณค�าให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มอย�างสมดุลเพื่อเป�นองค�กรแห�ง

ความภาคภูมิใจตลอดไป

โอกาสทางธุรกิจ

ความทาทายและ

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)45



         ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ�งมั่นที่จะให�การดำเนินงานบรรลุเป�าหมายทั้ง

การสร�างการเติบโต ความม่ันคง และความย่ังยืนในทุกมิติ ท้ังเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล�อม และสังคม ภายใต�หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

โดยมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงองค�กรเป�น

เครื่องมือในการควบคุมให�การดำเนินงานบรรลุเป�าหมายที่วางไว�

        โครงสร�างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู�ภายใต�การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป�นองค�กรสูงสุดในฐานะผู�แทนของผู�ถือหุ�น

ทำหน�าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให�เติบโตสามารถสร�างมูลค�าเพิ่มแก�ผู�ถือหุ�น ผู�มีส�วนได�เสียอีกทั้งสร�างคุณค�าร�วมต�อสังคม และสิ่งแวดล�อม

อย�างมั่นคงและยั่งยืน

ความย่ังยืน ความม่ันคง การเติบโต

       เป�นการบริหารสถานการณ�ความไม�แน�นอน เพื่อสร�างโอกาส

ทางบวกและควบคุมความเสี่ยงที่ส�งผลกระทบทางลบต�อเป�าหมาย

ขององค�กร

       มีกระบวนการสอบทานระบบปฏิบัติงานและระบบควบคุม

ในกระบวนการทํางานของแต�ละหน�วยงาน ดําเนินการโดย

ฝ�ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการใหญคณะกรรมบริหารความเสี่ยง

ไตรมาสละครั้งไตรมาสละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

รับทราบผลการบริหาร

ความเสี่ยงไตรมาสละครั้ง

คณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยง/พัฒนาระบบ

สายงานตางๆ ทุกสายงาน

ติดตามผลเดือนละครั้ง

ฝายตรวจสอบภายใน

ติดตามผลเดือนละครั้ง

ตรวจสอบความถูกตองรัดกุม

ถูกตองในกระบวนการทำงานภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

เปาหมาย
องคกร

การควบคุมภายใน

การบร�หาร
ความเสี่ยงองคกร

โครงสรางการบร�หารจัดการความเสี่ยง
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 ทั้งนี้ ระบบบริหารความเสี่ยงองค�กร ได�เชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน ที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ�ายตรวจสอบภายในเป�น

หน�วยงานกำกับดูแลการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการทำงานต�างๆ ขององค�กร รวมทั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต�อสังคม 

และคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด�วย ผู�บริหารระดับสูงของทุกสายงาน และมีรองกรรมการผู�จัดการใหญ�การเงิน เป�นประธานคณะทำงาน

ทำหน�าที่กำกับและขับเคลื่อนการปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส�งเสริมการต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชัน หน�วยงานทั้งหมดนี้

จะมีการประสานและแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างกัน ทำให�มั่นใจว�าการจัดการควบคุมความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบเชิงลบต�อเป�าหมายขององค�กร

มีความรัดกุมและครบทุกมิติ ทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม และธรรมาภิบาลคณะกรรมการบริษัทฯ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค�กรโดยเฉพาะ คณะกรรมการชุดย�อยนี้ ประกอบด�วย ประธานกรรมการ และกรรมการรวมจำนวน 5 คน 

ความเสี่ยงองค�กรของบริษัทฯ ให�อยู�ในระดับที่เหมาะสม ภายใต�แนวทางและนโยบายที่ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานสรุปผล

การดำเนินงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ทั้งในระดับโครงการและระดับองค�กร โดยรวมถึงสิ่งที่ต�องดำเนินการ

ปรับปรุงแก�ไขต�อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

 กลุ�มบริษัท BWG วิเคราะห�ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม� (Emerging Risk) เพื่อจัดเตรียมมาตรการรองรับและตอบสนองต�อความเสี่ยง เหล�านั้นได�

อย�างมีประสิทธิภาพ และควบคุมผลกระทบต�อกลุ�มบริษัท BWG ในอนาคต จากการวิเคราะห� พบว�า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม�  ได�แก� ความเสี่ยงจาก

ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี(Disruptive Technology) การปรับตัวของพนักงานต�อการเปลี่ยนแปลงของระบบดิจิทัล

ความเสี่ยงที่เกิดข�้นใหม

ที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบตอธุรกิจ
มาตรการปองกัน

เพื่อลดผลกระทบ

    การเปลี่ยนผ�านเข�าสู�ยุคของพลังงาน

ทดแทน ซึ่งสัดส�วนของไฟฟ�าที่ผลิตจาก

พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย�างรวดเร็วและ

มีแนวโน�มเติบโตอย�างต�อเนื่อง ในขณะที่

การผลิตไฟฟ�าจากเชื้อเพลิงขยะลดน�อย

ลงเนื่องจากต�นทุนสูง ขยะสามารถนำไป 

รีไซเคิลแล�วแปรเป�นมูลค�าเงินตราได�มาก

กว�า

    • โมเดลธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงทดแทน

      จะเปลี่ยนรูปแบบใหม�

    • นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข�อง

      จะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรักษา

      ความมั่นคงของระบบการผลิต

      เชื ้อเพลิงทดแทน เพื่อนำไปสู�

      การผลิตกระแสไฟฟ�า

    • กำหนดเป�าหมายการลงทุนท่ีสมดุล

      ระหว�างการผลิตเชื้อเพลิงทดแทน

      กับการผลิตกระแสไฟฟ�า

    • ศึกษาและติดตามนโยบายด�าน

      พลังงานทดแทนของประเทศต�างๆ       

      เพ่ือกำหนดเป�าหมายการลงทุนและ     

      ขยายฐานธุรกิจด�านพลังงานทดแทน

    • ติดตามพัฒนาการด�านเทคโนโลยี

      พลังงานทดแทนและต�นทุน พร�อมท้ัง

      แสวงหาความร�วมมือเชิงกลยุทธ�

      กับผู�ผลิตเทคโนโลยีที่ได�รับการ

      ยอมรับ

     ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยทาง

ไซเบอร�ยังคงเป�นความเสี่ยง และโอกาส

ใหม�ของกลุ�มบริษัท BWG ต�อเน่ืองและจาก

ป�ท่ีผ�านมา กลุ�มบริษัท BWG เร่ิมพัฒนาและ

นำระบบดิจิทัลเข�ามาเพิ่มประสิทธิภาพ

ในกระบวนการต�างๆ และสร�างโอกาสทาง

ธุรกิจใหม�ๆ แต�ประเด็นด�านภัย คุกคาม

และความมั่นคงทางไซเบอร�ก็มีแนวโน�ม

เพ่ิมข้ึนและมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปก�อให�เกิด

ผลกระทบในลักษณะท่ีเกินความคาดหมาย

    ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีเหล�านี้

ส�งผลให�รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปและ 

การรับรู�เข�าถึงข�าวสารเป�นไปอย�างรวดเร็ว 

ไม�ว�าจะเป�น คลิป การแชร� ซ่ึงเหตุดังกล�าว

อาจส�งผลกระทบต�อธุรกิจ และผลการ

ดำเนินงานของกลุ�มบริษัท โดยเฉพาะ

ด�านสิ่งแวดล�อม กลุ�มมวลชนที่อาจมี

แนวโน�มในการรับรู�ข�อมูลข�าวสารที่อาจ

บิดเบือน

     เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตจากความก�าวหน�าทาง

เทคโนโลยี กลุ�มบริษัทได�กำหนดทิศทาง

การดำเนินธุรกิจเพ่ือรักษาอัตราการเติบโต

ของธุรกิจ ดังนี้

    • นำระบบการจัดการความมั่นคง

      ปลอดภัยด�านสารสนเทศมาประยุกต�

      ใช�เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด�าน

      ความปลอดภัยและยกระดับความ

      มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร�เป�น

      

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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ที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบตอธุรกิจ
มาตรการปองกัน

เพื่อลดผลกระทบ

      ความเสี ่ยงระดับองค�กรที่ต�อง

      ติดตามประสิทธิภาพการบริหาร

      จัดการความเส่ียงอย�างใกล�ชิดและ

      ต�อเนื่อง โดยดำเนินกิจกรรมที่

      สำคัญ เช�น การตรวจสอบระบบ

      และประเมินหาความเสี่ยงที่เกิด

      จากช�องโหว�ของระบบสารสนเทศ    

      การติดตั้งอุปกรณ�ป�องกันต�างๆ             

      และใช�เทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ�

      ในการตรวจสอบและติดตามภัย

      คุกคามควบคู�ไปกับการให�ความรู�

      ที่ถูกต�องแก�พนักงาน

     การปรับตัวของพนักงานต�อการ

เปลี่ยนแปลงของระบบดิจิทัลที่มีบทบาท

ต�อการดำเนินงานของ กลุ�มบริษัท BWG 

มากขึ้นอย�างต�อเนื่องส�งผลให�ทิศทาง

การดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย�าง

ก�าวกระโดด รวมถึงมีการขยายธุรกิจไป

ในธุรกิจใหม� 

    • ความสามารถของพนักงาน เพื่อ

      สนับสนุนกลยุทธ� และทิศทางการ

      ดำเนินงานขององค�กรความล�าช�า

      ในการดำเนินงาน

    • สูญเสียโอกาสในการใช�เทคโนโลยี

      เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน             

      รวมถึงความสามารถในการคิดค�น

      นวัตกรรมเพื่อแสวงหาธุรกิจใหม�

      ที่จะรองรับอนาคตที่เปลี่ยนไป

     กลุ�มบริษัท BWG ตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปลงดังกล�าวนี้รวมทั้งเล็งเห็นถึง

ความสาคัญในการเตรียมความพร�อมเพ่ือ

ควบคุมความเสี่ยง จึงได�ดำเนินการใน

หลายระดับ เริ่มตั้งแต�กำหนดให�เกิดการ

ขับเคลื่อนองค�กรด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เป�นหนึ่งในหัวข�อที่สำคัญของการกำหนด

กลยุทธ� ขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ขององค�กร โดยการผลักดัน 3 มุมมอง

สำคัญได�แก� การเสริมสร�างความสามารถ

ในการปรับตัวของบุคลากรและวัฒนธรรม

องค�กร การปรับปรุงกระบวนการให�มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

รวมถึง การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือใน 

การบริหารจัดการองค�กร และการวาง

ระบบงานที่มีอยู �ให�เกิดความเชื่อมโยง

แบบบูรณาการ เพื่อให�เข�าถึงข�อมูลของ

องค�กร ได�ง�าย รวดเร็ว และนำไปวิเคราะห�

ต�อยอดสู�การพัฒนางาน และการดำเนิน

ธุรกิจเดิมได�อย�างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การสร�างโอกาสทางธุรกิจใหม�เพื่อการ

เติบโตอย�างก�าวกระโดด
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การจัดการภาวะว�กฤติและความตอเนื่องทางธุรกิจ

แผนหลักในการบร�หารความตอเนื่องทางธุรกิจ

มูลคาจากเศรษฐกิจ

       ในป� 2562 บริษัทฯ ได�ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความ

ต�อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ต�อเนื่อง

จากป� 2561 จนแล�วเสร็จในการพัฒนาระบบการบริหารความต�อเนื่อง

ทางธุรกิจนั้น 

       บริษัทฯ ได�ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแผนงานที่เกี่ยวข�อง

กับการจัดการเหตุการณ�ต�างๆ ท่ีจะนำไปสู�การหยุดชะงักของการทำงาน

ปกติ โดยแต�ละแผนจะตอบสนองตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ�

ดังนี้

       • แผนรับมือกับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Plan) และแผนเผชิญเหตุ

         (Incident Plan) ใช�ในการระงับเหตุทันทีที่เกิดเหตุขึ้น

       • แผนการจัดการภาวะวิกฤติ จะนำมาใช�เมื่อเหตุทวีความ

         รุนแรงขึ้นหรือมีแนวโน�มที่จะทำให�การทำงานปกติหยุดชะงัก

         เพื่อจัดการให�สามารถดำเนินธุรกิจได�อย�างต�อเนื่อง จนกว�า

         เหตุการณ�จะกลับสู�ภาวะปกติ

       • แผนการสื่อสารภาวะวิกฤติ นำมาใช�เพื่อสื่อสารข�อมูลที่

         ถูกต�อง เหมาะสมกับกลุ�มผู�ได�รับผลกระทบ/ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง

         เพื่อรักษาและบรรเทาผลกระทบ หรือลดความเสียหายต�อ

         ชื่อเสียงและความน�าเชื่อถือขององค�กร

       • แผนความต�อเนื่องทางธุรกิจ ใช�เมื่อเหตุมีแนวโน�มจะทำให�

         เกิดการหยุดชะงักเป�นเวลานาน แผนนี้กำหนดไว�ให�เฉพาะ

         การดำเนินงานทางธุรกิจที่สำคัญ (Critical Business Function: 

         CBF) ณ ที่ทำการสำรอง (Alternate Site) หากที่ทำการหลัก          

         (Main office) ไม�สามารถปฏิบัติงานได� จนกว�าจะมีประกาศ

         กลับสู�ภาวะปกติ

ผลการดำเนินงานในป 2562 สรุปไดดังนี้

       • ทุกหน�วยงานเข�าร�วมในกระบวนการจัดทำแผนความต�อเน่ือง

         ทางธุรกิจตั้งแต�ขั้นตอนการวิเคราะห�ความเสี่ยงการวิเคราะห�

         ผลกระทบทางธุรกิจ การจัดทำแผนกอบกู� การเขียนแผนและ

         ทดสอบแผน ด�วยการประเมินความเข�าใจในแผนของแต�ละ

         หน�วยงาน (Walkthrough exercise)

       • ให�ความรู�เกี่ยวกับระบบการบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจ          

         เพื่อสร�างความเข�าใจ ซึ่งจะนำไปสู�การปฏิบัติตามแผนได�

         อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

       • ทดสอบบูรณาการแผนการจัดการภาวะวิกฤติ การสื่อสาร

         ภาวะวิกฤติ และแผนความต�อเนื่องทางธุรกิจของทุก

         หน�วยงาน

แผนงานป 2563

       • ทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการภาวะวิกฤติ แผนการ

          สื่อสารภาวะวิกฤติ และแผนความต�อเนื่องทางธุรกิจ

       • จัดทำนโยบายการบริหารความต�อเน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือกำหนด

          บทบาทและหน�าที่ของหน�วยงานต�างๆ ในการขับเคลื่อน

          ระบบการบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจขององค�กร

          ให�ปฏิบัติได�จริง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การสรางความยั่งยืน

ทางเศรษฐกิจ

ที่ถูกแจกจาย

ตนทุนในการดำเนินงาน

ลานบาท1,052.68

คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

ลานบาท108.04

การจายภาษี

ลานบาท1.49

การลงทุนทางสังคม

ลานบาท3.21
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รายละเอียดทางเศรษฐกิจ

มูลคาเศรษฐกิจทางตรงที่บร�ษัทสรางข�้น 

       เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข�งขันให�บรรลุตามวิสัยทัศน�และพันธกิจ

กลุ�มบริษัท BWG จึงกำหนดกลยุทธ�ที่มุ�งเน�นการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทำงานอย�างเข�มข�นและต�อเนื่อง เพื่อลดค�าใช�จ�ายและต�นทุนใน

การดำเนินงาน การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัลเข�ามาสร�าง

มูลค�าเพิ่มในการทำงานเพื่อให�ได�ผลตอบแทนสูงสุด ส�งผลให�กว�า 20 ป�

ท่ีผ�านมา BWG มีบทบาทในการเป�นผู�รักษาความสะอาดด�านส่ิงแวดล�อม

ส่ิงแวดล�อมควบคู�ไปกับการสร�างพลังงานทดแทนท่ีสะอาดให�แก�ประเทศ

อย�างต�อเนื่อง โดยในป� 2562 กลุ�มบริษัท BWG  ยังคงมุ�งมั่นเสริมสร�าง 

ความแข็งแกร�งของธุรกิจในป�จจุบัน ให�เกิดมูลค�าเพิ่มอย�างต�อเนื่อง

ด�วยการลงทุนในโครงการขนาดใหญ�ที่สำคัญเพื่อให�ธุรกิจเติบโตต�อไป

อย�างมั่นคงและยั่งยืน

การสรางความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ

ดานเศรษฐกิจ

• สินทรัพยรวม

2560 2561 2562

• รายไดรวม

หนวย : ลานบาท

มูลคาเศรษฐกิจที่กระจายสูสังคม

• คาจางและสวัสดิการพนักงาน 

• ตนทุนการดำเนินงาน 

• ภาษีที่ชำระแกรัฐ 

• เง�นปนผลจายใหแกผูถือหุน 

มูลคาเช�งเศรษฐกิจสะสม 

• กำไรสะสม

• กำไร(ขาดทุน)

1,636.03

1,542.53
2560 2562

2561

1,177.16

• คาจางและสวัสดิการพนักงาน 

1,193.20

1,049.57
2560 2562

2561

1,052.68

• เง�นปนผลจายใหแกผูถือหุน 

151.01

148.71
2560 2562

2561

108.04

111.13

164.77
2560

25622561
88.14

39.36

56.87
2560

25622561
1.49

4,337.54

4,012.66
2560

2562

2561

4,389.81
966.64

925.79
2560 2562

2561

804.33

159.42

231.47
2560 2562

2561

72.16
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นโยบายกลยุทธ
แผนงานหลัก
แผนธุรกิจขององคกร

กลยุทธดานการปฏิบัติงานอยางเปนเลิศ

       มุ�งเน�นการบริการอย�างต�อเนื่อง การวางแผนการบริการอย�าง

มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ�นด�านการบริการ การผลิตและจำหน�าย

ผลิตภัณฑ� ให�มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าด�วย

มาตรการการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป�นที่ยอมรับในระดับสากล 

เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่ม และลดต�นทุนจากการดำเนินงานให�กับองค�กร 

ตลอดจนไม�ก�อให�เกิดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม

ผูมีสวนไดสวนเสีย

       ภายใต�กลยุทธ�ด�านความยั่งยืน ยังตระหนักถึงการมีส�วนร�วม

กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างต�อเนื่อง เพื่อเข�าใจและรับฟ�งความต�อง

การของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และนำไปใช�เป�นส�วนหนึ่งของการพัฒนา

การดำเนินงานด�านต�างๆ ตลอดจนการกำหนดทิศทาง และกลยุทธ�

ทางธุรกิจในอนาคตให�สอดคล�องอย�างเหมาะสม

กลยุทธดานความเปนเลิศทางธุรกิจ

และความยั่งยืน

       มุ�งเน�นการเพิ่มขีดความสามารถขององค�กรให�สอดคล�องกับ

แนวโน�มของอุตสาหกรรมในป�จจุบันและเตรียมความพร�อมรับมือ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

ในภาวะที่มีการแข�งขันทางธุรกิจอย�างเข�มข�นโดยประยุกต�ใช�แนวคิด

และกระบวนการผลิตเพื่อสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�และการบริการที่เป�น

มิตรต�อสิ่งแวดล�อม อาทิ เพิ่มพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 

ผนวกกับการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อการดำเนินธุรกิจ

และการเติบโตอย�างยั่งยืน

กลยุทธดานการเติบโต

       มุ�งเน�นการต�อยอดห�วงโซ�คุณค�าจากธุรกิจหลัก ด�วยการเพิ่ม

มูลค�าให�กับการบริการและผลิตภัณฑ�ขององค�กร รวมทั้งการพิจารณา

การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง 

โดยแต�ละธุรกิจมีความสำคัญและสร�างคุณค�าให�แก�สังคม

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

51



       • แผนงานหลักของฝ�ายบริหารการก�อสร�างโรงไฟฟ�าจาก RDF      

         จะแล�วเสร็จอีกจำนวน 2 โรงงานภายในป� 2019 รวมกับ ETC         

         เป�นจำนวนทั้งสิ้น 3 โรงงาน ใช�เชื้อเพลิงไม�ต่ำกว�า 500 ตัน

         ต�อวัน

       • แผนงานหลักของฝ�ายบริหารการก�อสร�างระบบรีไซเคิลน้ำเสีย

         จำนวน 500 คิวต�อวัน ภายในป� 2019

       • แผนงานรองของฝ�ายบริหารวางแผนก�อสร�างโรงไฟฟ�าจาก

         เชื้อเพลิง RDF เพิ่มอีก 3 โรงงานภายในป� 2021 ใช�เชื้อเพลิง

         เพิ่มเติมไม�ต่ำกว�า 600 ตันต�อวัน

       • ศึกษาแนวทางการหารายได�อื่นเข�าสู�องค�กรโดยเน�นความ

         สามารถของบุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู�ในองค�กร เช�น          

         งานวิเคราะห� การบริการแรงงานทำความสะอาดการเป�น

         ตัวแทนรวบรวมส�งต�อ และการขนส�ง เป�นต�น

       • นโยบายของภาครัฐในช�วงป�ที่ผ�านมามีการสนับสนุนการนำ

         กลับมาใช�ประโยชน�ใหม�ของกากของเสียมากขึ้น 

       • นโยบายของภาครัฐในเรื่องของการนำกากของเสียที่มีค�า

         พลังงานความร�อนมาใช�เป�นเชื้อเพลิง RDF มากขึ้น เพื่อลด         

         ปริมาณของขยะในระบบ

       • เทคโนโลยีของประเทศนั้นยังไม�มีการปรับตัวอย�างชัดเจน  

         หลุมฝ�งกลบจึงยังเป�นวิธีการกำจัดที่ได�รับความนิยมและ

         ครอบคลุมกับประเภทกากของเสียมากที่สุด การเผาทำลาย

         เพื่อทดแทนการฝ�งกลบยังไม�มีอ�างอิงในประเทศไทยสำหรับ

         โรงงานที่ประสบความสำเร็จ

       • นโยบายของภาครัฐท่ีจะใช�เทคโนโลยีในการติดตามตรวจสอบ

         การขนส�งกากอุตสาหกรรมมากข้ึน เช�น GPS การใช�เทคโนโลยี

         ในการตรวจสอบการใช�พื้นที่และความสูง และ E-Manifest    

         เป�นต�น

แผนงานหลัก

และแผนธุรกิจขององคกร

นโยบายภาครัฐ ป 2019 

และการเปลี่ยนแปลงเช�งเทคโนโลยี

ของประเทศ
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ผลการดำเนินงาน

       ในป� 2562 บริษัทฯ ได�ให�บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 422,609 ตัน คิดเป�นรายได�ที่ได�รับ 1,024.67 ล�านบาท แบ�งออกเป�น  

การให�บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย 274,945 ตัน และกากอุตสาหกรรมไม�อันตราย 147,664 ตัน  โดยแบ�งออกเป�นระบบการจัดการ ดังนี้  

การฝงกลบ

รวมทั้งสิ้น

ตัน

ตัน189,587

การบำบัดน้ำเสีย 

ตัน21,311

การใชประโยชนในรูปแบบ

ตัน422,609

147,664

การปรับเสถียร

ตัน64,047
และฝงกลบ 

พลังงานทดแทน 

กราฟแสดงปร�มาณ
กากอุตสาหกรรม 

กราฟแสดงปร�มาณกากอุตสาหกรรม และรายไดจากการใหบร�การ

147,664

135,365

182,064
189,587

146,265

171,808

21,311

25,418

29,673
64,074

90,501

79,755

NON

HAZ

BLENDING

WASTE WATER2560 2561 2562

44.86%

5.04%
15.16%

34.94%

2560 2561 2562

1,349.16 ลานบาท

1,375     ลานบาท

1,024.67 ลานบาท

กราฟแสดงรายได

เปร�ยบเทียบระหวางป  2560 - 2562 

เปร�ยบเทียบระหวาง ป  2560 - 2562 

จากการใหบร�การ

422,609 ตัน

450,328 ตัน

463,300 ตัน

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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จำนวนลูกคาที่ใชบร�การแยกตามภูมิภาค ป 2562 

4 %

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

1 %
ภาคเหนือ

1 %
ภาคใต

2 %
ภาคตะวันตก

63 %
ภาคกลาง

29 %
ภาคตะวันออก
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        ด�วยเป�าหมายการเป�นผู�นำในการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ควบคู�กับการสร�างพลังงานท่ีสะอาดท่ีดีท่ีสุดของประเทศไทย

กลุ�มบริษัท BWG ให�ความสำคัญกับกระบวนการขนส�งและความน�าเชื่อถือของขั้นตอนการกำจัดให�เป�นแบบ Zero Waste ซึ่งถือเป�นตัวแปรสำคัญในการ

ขับเคล่ือนการดำเนินธุรกิจขององค�กรอย�างม่ันคงและย่ังยืน เน่ืองจากธุรกิจด�านการบริการต�องตอบรับการใช�งานของผู�ใช�บริการแบบครบวงจรและเป�นมิตร

ต�อสิ่งแวดล�อม อีกทั้งยังส�งผลกระทบต�อชื่อเสียงและภาพลักษณ�ขององค�กรอย�างเป�นสาระสำคัญรวมถึงความเชื่อมั่นของภาครัฐ ตลอดจน ผู�ถือหุ�น 

นักลงทุน ผู�โดยสารและผู�ใช�บริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอื่นๆ

        ดังนั้น การดำเนินการที่ดีจะสะท�อนภาพลักษณ�ขององค�กรในด�านความเป�นเลิศในการให�บริการและความปลอดภัยออกสู�สาธารณชน เพื่อให�

ได�รับการยอมรับจากสังคม (License to Operate) และเป�ดโอกาสในการต�อยอดทางธุรกิจของกลุ�มบริษัท BWG ได�อย�างมีนัยสำคัญ

ความนาเช�่อถือของการใหบร�การ

        ลูกค�า ถือเป�นผู�มีส�วนได�เสียสำคัญในห�วงโซ�คุณค�าของบริษัทฯ ท่ีส�งผลถึงการเติบโต ม่ันคงและย่ังยืนของบริษัทฯ ด�วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงให�น้ำหนัก

กับการบริหารความสัมพันธ�กับลูกค�าเป�นอย�างมาก โดยได�กำหนดแนวปฏิบัติไว�ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังน้ี

การบร�หารความสัมพันธกับลูกคา

เป�ดเผยข�าวสารข�อมูล

เก่ียวกับสินค�าและบริการ

อย�างครบถ�วนถูกต�อง

ไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง

จัดระบบและช�องทาง
เพ่ือให�ลูกค�าสามารถ

ร�องเรียน เก่ียวกับสินค�า
และเพ่ือลูกค�าได�รับการ
ตอบสนองอย�างรวดเร็ว

มุ�งม่ันผลิตสินค�าและ

บริการท่ีมีความภาพ

และมีความรับผิดชอบ

พร�อมยกระดับมาตราฐาน

ให�สูงข้ึนอย�างต�อเน่ือง

ปฏิบัติตามเง่ือนไข

ท่ีมีต�อลูกค�าอย�างเคร�งครัด

 กรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติ

ได�ให�รีบแจ�งเพ่ือหา

แนวทางแก�ไขป�ญหา

ไม�เรียก ไม�รับ หรือ

จ�ายผลประโยชน�ใดๆ

 ท่ีไม�สุจริตในการค�า

กับลูกค�า

รักษาความลับของลูกค�า

และไม�นำความลับของลูกค�า

ไปใช�ประโยชน�เพ่ือตนเอง

หรือผู�อ่ืนโดยมิชอบ

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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แนวทางการบร�หารความสัมพันธกับลูกคา

การสำรวจความพึงพอใจตอการใหบร�การ

การสำรวจความพึงพอใจตอการใหบร�การ

โดยรวม

1) สร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�า

   โดยการบริการที่ตรงต�อเวลา 

เปาหมาย

1) ปรับแนวทาง และแก�ไขป�ญหากับ

   ลูกค�าอย�างต�อเนื่องเพื่อให�ทราบ

   ความต�องการและเป�าหมาย

ว�ธ�การ

ปรับปรุงตามข�อเรียกร�อง และแก�ไข

ป�ญหา

2) รักษามาตรฐานการในกระบวน

   การบริหารจัดการในทุกๆ ด�าน

2) เตรียมความพร�อมทุกกระบวนการ

   ให�ได�ตามท่ีลูกค�าต�องการ ท้ังในด�าน

   ปริมาณและคุณภาพ

ดำเนินการตามขั้นตอน

3) ในขั้นตอนกระบวนการกำจัดต�องมี

   ความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อมและ

   ชุมชน

3) ผลิต และบริการโดยไม�สร�างผล

   กระทบต�อสิ่งแวดล�อมและชุมชน

เป�นไปตามท่ีกฎหมายกำหนดและไม�เกิด

ข�อร�องเรียนจากชุมชน

ผลการดำเนินงาน

นอกนิคม
อุตสาหกรรม ในนิคม

50.6%

49.4%

อุตสาหกรรม

                          ในป� 2562 ดำเนินโครงการการเข�าถึง

                      ความต�องการของลูกค�าเพื่อสำรวจระดับ

                ความพึงพอใจ ความไม�พึงพอใจความต�องการ

                 หรือความคาดหวัง และการให�บริการประกอบ   

                 ไปด�วย      

ภาคเหนือภาคตะวัน
ตก

ภาคกลาง

ภาคตะวัน
ออกเฉีย

งเห
นือ

ภาคตะวัน
ออก

ภาคใต52
.7 %

41
.5 %

3.1
 %

1.7
 %

0.8
 %

0.3
 %

การสำรวจความพึงพอใจตอการใหบร�การ

92
%

90
.2%

87
.5%

86
.4%

90
.3%

ฝายบัญช�และการเง�น

ลูกคาสัมพันธ

สวนงานว�ชาการสิ่งแวดลอม

ฝายบร�หารการตลาด

การใหบร�การขนสง 

89.3%

กลุมพื้นที่ตั้งโรงงาน

กลุมลูคคาแบงเปนภาค
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การจัดการขอรองเร�ยน (Complaints Management)

แนวทางการดำเนินงาน

การบร�หารจัดการขอรองเร�ยนของลูกคา

ผลการดำเนินงาน

       ข�อเสนอแนะและข�อร�องเรียนของลูกค�านับเป�นข�อมูลที่มีค�า

และเป�นเสียงสะท�อนต�อคุณภาพการให�บริการของกลุ�มบริษัท BWG 

ให�สามารถนำไปใช�เป�นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ

ปฏิบัติงานด�านต�างๆ ให�สามารถตอบสนองความต�องการของ

ลูกค�าและผู�ใช�บริการได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ�มบริษัท BWG 

จะมีการติดต�อกลับลูกค�าทุกครั้ง เพ่ือแจ�งความคืบหน�าในการแก�ไข

ป�ญหา โดยช�องทางในการรับฟ�งข�อคิดเห็นได�จัดให�มีช�องทาง

ที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกต�อลูกค�าและผู�ใช�บริการ

ได�แก� อีเมล โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต�

0-2012-7888

http://www.betterworldgreen.com

0-2012-7889
FAX

BWG – Better World Green 

bwgpr1@gmail.com / pr@bwg.co.th BWG-ONLINE CENTER

ตรวจสอบ
ดำเนินการตรวจสอบ

ข�อเท็จจริง (หากจริงต�องดำเนินการ

แก�ไขพร�อมหามาตรการป�องกันไม�ให�

เกิดเหตุซ้ำ)

รับเร�่องรองเร�ยน
            พนักงานที่รับแจ�งเหตุส�งให�

หน�วยงานที่เกี่ยวข�องเพื่อทำาการตรวจสอบ

แจงผล

แจ�งผลให�ผู�บริหารที่กำกับดูแลรับทราบ

ลูกคา

แจ�งผลให�ลูกค�าทราบ

45 ครั้ง

17 ครั้ง

ขอรองเร�ยนโดยรวม 17 ครั้ง

ความคิดเห็น 45 ครั้ง

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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การมีสวนรวมของลูกคา

รูปแบบการมีสวนรวมกับลูกคา

       บริษัทฯ และกลุ�มบริษัทในเครือจะมีการประชุม เพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น แก�ไขป�ญหาในประเด็นต�างๆ ตลอดจน การจัดกิจกรรม

ต�างๆ ขึ้นเพื่อให�เกิดการทำงานร�วมกันอย�างสม่ำเสมอ เพื่อช�วยกันลด

ช�องว�างในการทำงาน ให�สามารถตอบสนองความต�องการของทั้งสอง

ฝ�ายได�อย�างดีที่สุด

การสัมมนา / เสวนา

ลูกค�า/ ผู�มีส�วนได�เสีย

ลูกค�าระดับบริหาร

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย

แลกเปลี่ยนความคิด แนวทาง 

เทรนด�การปรับเปลี่ยนด�าน

อุตสาหกรรม

การดำเนินงาน

โครงการ Circular Economy for better world

กิจกรรมเพื่อสังคม

ลูกค�า/ ผู�มีส�วนได�เสีย

การจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรม

ลูกค�าและคู�ค�า

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย

เพื่อสร�างความสัมพันธ�อันดี

ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ร�วมกัน

การดำเนินงาน

กิจกรรมปลูกป�าชายเลน เพื่ออนุรักษ�พื้นที่ป�าชายเลนบางปู

กิจกรรมร�วมกัน

ลูกค�า/ ผู�มีส�วนได�เสีย

การจัดกิจกรรม

ลูกค�าระดับปฏิบัติการ

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย

เพื่อสร�างความสัมพันธ�อันดี

ในการทำกิจกรรมร�วมกับลูกค�า

การดำเนินงาน

กิจกรรม Safety
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การบร�หารนวัตกรรม

 นวัตกรรมถือว�ามีความสำคัญต�อธุรกิจในป�จจุบัน นอกจากเพิ่มความสามารถในการแข�งขันแล�ว ยังสร�างความยั่งยืนให�แก�องค�กร บริษัทฯ 

ได�เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในองค�กร พร�อมทั้งจัดโครงสร�างทางการบริหารและองค�ประกอบต�างๆ เอื้อให�เกิดบรรยากาศในการ

เรียนรู�และสร�างสรรค�นวัตกรรมทั้งในด�านการพัฒนากระบวนการและการสร�างผลิตภัณฑ�/ธุรกิจใหม�ในระดับกลุ�มธุรกิจ องค�กรและบุคคล

การพัฒนาพลังงานทดแทน

การขยายการลงทุน

 ตามแผนยุทธศาสตร�ลงทุน บริษัทฯ ยังคงกำหนดเป�าหมายกำลังผลิตจากพลังงานทดแทนในอีกหลายพื้นที่ เพื่อขยายฐานธุรกิจด�านพลังงาน

เพราะเล็งเห็นแนวโน�มการเติบโตของพลังงานทดแทนของโลกและในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได�มีนโยบายส�งเสริมการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานทดแทน

อย�างจริงจัง เห็นได�จากทิศทางของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ�าของประเทศที่ยังคงสัดส�วนกำลังผลิตไฟฟ�าที่มาจากพลังงานทดแทน จึงมองเป�นโอกาส

ทางธุรกิจในการสร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ และสนองตอบต�อความต�องการพลังงานไฟฟ�าที่สะอาดและเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และสังคม 

เป�นไปตามเจตนารมณ�บริษัทฯ ท่ีจะดำเนินงานเพ่ือช�วยลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก รวมท้ัง แนวโน�มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีการส�งเสริม

การพัฒนาระบบขนส�ง และการพัฒนาด�านระบบการจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ในป� 2562 มีโครงการในกลุ�มบริษัท BWG ที่ดำเนินงานต�อเนื่องมา จำนวน 3 โครงการ และอยู�ในระหว�างการดำเนินการป� 2562 จำนวน 1 โครงการ 

โครงการ ขอมูลโครงการ ปจจัยช�้วัดความสำเร็จ การลงทุน

โครงการฟ��นฟูลำห�วยคลิตี้จาก

การปนเป��นสารตะกั่ว

การดำเนินงาน ”โครงการฟ��นฟูลำห�วยคลิตี้

จากการปนเป��อนสารตะก่ัวจังหวัดกาญจนบุรี” 

ตามมาตรการการป�องกันและแก�ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล�อม ระยะเวลา 1,000 วัน ตั้งแต�

วันที่เริ่มสัญญาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 

จนถึวันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 สิงหาคม

2563 ป�จจุบันดำเนินงานก�อสร�างตั้งแต�เริ่ม

สัญญา เป�นจำนวน 654 วัน (นับวันสิ้นสุด

วันที่ 31ธันวาคม 2562)

    • งานก�อสร�างหลุมฝ�งกลบแบบ

ปลอดภัยและองค�ประกอบต�างๆ 

สำเร็จไป 89.59%
    • งานฟ��นฟูลำห�วยคลิต้ี(งานดูด

ตะกอนในลำห�วยคลิต้ี และหน�าฝาย)

สำเร็จไป 49.82%
    • งานฟ��นฟูพื้นที่รอบโรงแต�งแร�

เดิมสำเร็จไป 50.09 %
    • งานก�อสร�างฝายดักตะกอน

จำนวน 2 ฝาย 41.98 %
    • งานปรับปรุงถนนบริเวณ

ชุมชนคลิตี้บน และชุมชนคลิตี้ล�าง 

99.52 %

      423,328,724.40

Circular Economy Water 

Management Project

Saha Rattana Nakorn 

Industr ia l Estate

Ayutthaya Province

    • บริษัท เบตเตอร� เวสท� แคร� จำกัด 

หนึ่งบริษัทในเครือของ บริษัท เบตเตอร� 

เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) ได�รับการแต�งต้ัง

อย�างถูกต�องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เพ่ือให�บริการรวบรวมขนส�งกากอุตสาหกรรม

ไปบำบัดและกำจัดด�วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับ

ประเภทของกากอุตสาหกรรมแต�ละชนิด 

 (1) การกำจัดกากอุตสาหกรรม

โดยวิธีการฝ�งกลบ (ฝ�งกลบแบบถูกสุขาภิบาล) 

และปรับเสถียรและฝ�งกลบแบบปลอดภัย

 (2) การเผาในเตาเผาปูนซีเมนต� 

 (3)  การรีไซเคิล 

    • ให�บริการไตรมาสสองป� 2563

    • การกำจัดของเสียประเภท

ของเหลว

    1). ของเสียกรด-ด�าง    

       18,000ตัน / ป�

    2). ของเสียปนเป��อนโลหะหนัก             

       36,000 ตัน / ป�

    3). น้ำเสียชีวภาพ 30,000 ตัน/ ป�

    4). ของเสียที่มีค�าพลังงาน

       ความร�อน 63,000 ตัน / ป�

      500,000,000

แผนการดำเนินการงานก�อสร�าง = 53.49%
ความก�าวหน�าของการก�อสร�าง  =  8.49%
เร็วกว�าแผนงาน               =  5%

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)59



โครงการ ขอมูลโครงการ ปจจัยช�้วัดความสำเร็จ การลงทุน

    • ป�จจุบันมีการขยายธุรกิจก�อสร�าง

ระบบบำบัดน้ำเสีย และRecycle ที่นิคม

อุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรี

อยุธยา กำลังการผลิต : 490 ลูกบาศก�เมตร

ต�อวัน

      1) ทำเชื้อเพลิงผสมจากของเหลวที่มี

ค�าพลังงานความร�อน 

      2) สารละลายเคมีท่ีผ�านการใช�งานแล�ว 

,สารเคมีจำพวกกรด และด�างที่ไม�ใช�แล�ว

มาผ�านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนำ

กลับมาใช�ใหม�

      560,000,000.00ผลิตกระแสไฟฟ�านิคมอุตสาหกรรม

นครหลวง จังหวัดพระนครศรี

อยุธยา

(บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ�าส� จำกัด)

    • ผลิตและจำหน�ายกระแสไฟฟ�าให�

กับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

    • ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ�าน

การแปรรูปเป�นเชื้อเพลิง RDF (Refuse 

Derived Fuel)

    • เริ่มจำหน�ายกระแสไฟฟ�าเชิงพาณิชย� 

(COD) ให�กับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ตั้งแต�

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

กำลังการผลิต 7.00 เมกะวัตต�

     373,830,000.00ผลิตกระแสไฟฟ�านิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตรตอนล�าง 

จังหวัดพิจิตร

(บริษัท เอวา แกรนด� เอ็นเนอร�ย่ี 

จำกัด)

    • ผลิตและจำหน�ายกระแสไฟฟ�าให�

กับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค

    • ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ�าน

การแปรรูปเป�นเชื้อเพลิง RDF (Refuse 

Derived Fuel)

    • เริ่มจำหน�ายกระแสไฟฟ�าเชิงพาณิชย� 

(COD) ให�กับการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ตั้งแต�

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

กำลังการผลิต 4.00 เมกะวัตต�
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การบร�หารจัดการหวงโซอุปทาน

 ป�จจุบันการดำเนินธุรกิจของกลุ�มบริษัท BWG ในช�วง 2 ทศวรรษ ได�มีการแข�งขันมากขึ้นตามลำดับประกอบกับสถานะการณ�การเมืองและ

เศรษฐกิจโลกกำลังประสบป�ญหาที่ส�งผลให�บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงในหลาย ๆ ด�าน ทั้งด�านศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม บริษัทฯ ได�ตระหนัก

ถึงป�ญหาดังกล�าว จึงได�จัดทำยุทธศาสตร�แล�วกำหนดเป�นส�วนหนึ่ง ของกลยุทธ�ในการทำธุรกิจดังได�กล�าวแล�ว และเนื่องจากในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ต�องเกี่ยวข�องกับหน�วยงาน บริษัท และองค�กรอื่นอีกเป�นจำนวนมาก ทั้งต�นทางและปลายทาง บริษัทฯ ได�ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหาร

ห�วงโซ�อุปทานดังกล�าว ซึ่งถือว�าเป�นยุทธศาสตร�ที่สำคัญ จึงได�นำมาวิเคราะห�ถึงป�จจัยต�าง ๆ ที่จะนำมาปรับแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในสภาวะป�จจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงต�าง ๆ ให�น�อยลง และเพื่อที่จะผลักดันให�ธุรกิจประสบความสำเร็จอย�างยั่งยืน โดยการยึดหลักการที่ว�าการเติบโต

อย�างยั่งยืนของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นได�อย�างมั่นคงต�อเนื่อง ต�องมีห�วงโซ�อุปทานทั้งต�นทางและปลายทางที่มีประสิทธิภาพ และเติบโตอย�างยั่งยืนไป

พร�อม ๆ กับบริษัทฯ

 บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจมาได�อย�างยั่งยืนโดยมีห�วงโซ�อุปทานที่มีประสิทธิภาพทั้งต�นทาง และปลายทางที่สำคัญ ๆ ได�แก� 

 คู�ค�า ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด�านการจัดหาวัสดุเครื่องจักรอุปกรณ� เพื่อนำมาใช�ในการซ�อมบำรุง และทดแทนสิ่งที่ใช�อยู�

               ในป�จจุบัน

 คู�ค�า ที่บริษัทฯ ได�ว�าจ�าง เพื่อทำการสร�างปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ�ที่ใช�อยู� ที่ชำรุดหรือ เพื่อก�อสร�าง/ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ�ของ

               นวัตกรรมที่ทางบริษัทฯ ได�คิดค�นขึ้นมาใช� เพื่อลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมให�มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อนำพลังงานสูญเสียกลับมา

               ใช�ใหม� ลดการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช�อยู�ในป�จจุบันให�สามารถทำงานให�มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และที่สำคัญ      

               เพื่อปรับปรุงติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ�ให�สามารถทดแทนการใช�แรงงานได�ในบางส�วน

 ในการดำเนินการบริหารจัดการ บริษัทฯ สามารถดำเนินการได�อย�างต�อเน่ือง ก็ด�วยการท่ีบริษัทฯ มีท่ีปรึกษาในฐานะบุคคลท่ี 3 เพ่ือตรวจสอบ

ให�คำปรึกษาทั้งทางด�านเทคนิคสิ่งแวดล�อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได�ว�าจ�าง บริษัทภายนอกในฐานะบุคคลที่ 3 Third party ที่เชี่ยวชาญทางด�านตรวจ

วิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อมเข�ามาเป�นผู�ตรวจวัด และตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติของโรงงานตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล�อม ตามที่

กำหนดไว�ใน EIA โดยจะเข�ามาตรวจสอบให�คำแนะนำ และจัดทำรายงานส�งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป�นรายเดือน

 ในส�วนของห�วงโซ�อุปทานที่อยู�ปลายทางที่สำคัญ ประกอบด�วย ลูกค�าที่ใช�บริการบริษัทฯ ซึ่งเป�นผู�ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

ห�องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห� หน�วยงานราชการ องค�กรภาครัฐ มหาวิทยาลัยต�าง ๆ เป�นต�น

 ห�วงโซ�อุปทานที่สำคัญ ที่เกี่ยวข�องกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ คือ หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับระบบ Logistics ทำหน�าที่ขนส�งทั้งของเสีย

ทั้งที่อันตรายและไม�อันตราย ของแข็งและของเหลว ซึ่งหน�วยงานดังกล�าวคือ บริษัท เบตเตอร� เวิลด� ทรานสปอร�ต จำกัด โดยบริษัทฯ จึงได�จัดตั้ง

หน�วยงานที่รับผิดชอบด�านการขนส�งขึ้นมารับผิดชอบ การขนส�งของเสีย จากบริษัทฯ ไปเข�าสู�กระบวนการฝ�งกลบที่บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด 

(มหาชน) การดำเนินการดังกล�าวได�มีการควบคุมติดตามอย�างเป�นระบบ โดยมีกระบวนการตรวจสอบควบคุมเพื่อความปลอดภัยทุกขั้นตอน เพื่อให�เกิด

การพัฒนาอย�างย่ังยืนตามแนวทางการปฏิบัติอันเป�นการสร�างความเช่ือม่ันระหว�างกัน และท่ีสำคัญ คู�ค�าจะมีส�วนในการยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถ

และศักยภาพในการจัดการและดำเนินงานด�านส่ิงแวดล�อม สังคม และจริยธรรมทางธุรกิจควบคู�กันตลอดสายโซ�อุปทานนำสู�ความย่ังยืน บริษัทฯ จึงต�องมี

การประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารคู�ค�าผ�านระบบการจัดการ (Planning) ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต�การนำ

เอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช�ในการวางแผนควบคุม ทำให�การแข�งขันการประกวดราคามีศักยภาพแบบมืออาชีพ ด�วยราคาที่เป�นธรรม 

รวมถึงให�ความสำคัญต�อกฎหมายที่เกี่ยวข�อง การให�ความสำคัญต�อคู�ค�าเสมือนเป�นคู�ธุรกิจ และมีการเตรียมความพร�อมของงานด�านจัดซื้อ-จัดจ�าง

และสัญญา เพื่อให�การบริหารจัดการตามกระบวนการเป�นไปด�วยดีตามแผนอย�างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาไม�เพียงแต�มุ�งเน�นการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ แต�ยังมุ�งเน�นให�ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ 3 ด�านทาง ESG คือ สิ่งแวดล�อม สิ่งแวดล�อม (Environment) สังคม (Social) และการ

กำกับดูแลกิจการ (Governance) บริษัทฯได�มีการเน�นให�คู�ค�าตระหนักว�าการดำเนินการของบริษัทฯ กับคู�ค�าจะต�องปราศจากการทุจริตคอร�รัปชันทั้ง

ทางตรงและทางอ�อม ทั้งโดยบุคลากรที่เกี่ยวข�องของบริษัทฯและของคู�ค�าอย�างเด็ดขาด การดำเนินการกับคู�ค�ามีขั้นตอนดังนี้

แนวทางการบร�หารหวงโซอุปทาน

ตนทาง

ปลายทาง
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กระบวนการบร�หารจัดการหวงโซอุปทาน แบงออกเปน  6  ขั้นตอน ดังนี้

การคัดกรองคูคา

    การจัดทำแบบประเมินคัดเลือกผู�ขาย/

ผู�รับเหมารายใหม�เพื่อพิจารณาคัดเลือกให�

สอดคล�องกับวัตถุประสงค�และนโยบาย

องค�กรพร�อมทั้งสื่อสารข�อกำหนดให�คู�ค�า

รับทราบก�อนเข�าร�วมเสนอราคา 

โดยเสมอภาค

ประกวดราคา

และการคัดเลือก

ผูรับเหมา

สรุปผล

การคัดเลือก

ขั้นตอนการ

จัดซ�้อจัดจาง

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติตาม

สัญญา

การตรวจสอบ

และการ

ประเมินผูคา

เพื่อเปรียบเทียบ

คุณสมบัติคู�ค�าภาย

ใต�คุณภาพ ราคา 

ต�นทุนที่เหมาะสม 

เป�นต�น

ผู�จัดการแผนกจัด

ซื้อลงนามรับรอง

ผลการคัดเลือก

และระบุรายชื่อผู�

รับเหมาใน 

“ทะเบียนรายชื่อ

ผู�ขาย/ผู�รับเหมา”

นำส�ง “คู�มือผู�ขาย

และผู�รับจ�าง”และ 

“คู�มือการปฏิบัติ

งาน” ที่เกี่ยวข�อง

ให�ผู�รับเหมา

จัดทำใบสั่ง

ซื้อนำเสนอผู�

บริหาร/ผู�มีอำ

นาจอนุมัติที่

เกี่ยวข�องให�

ผู�รับเหมา

บริษัทฯ จัด

อบรมปฐม

นิเทศด�านการ

ปฏิบัติงานใน

ส�วนที่เป�นไป

ตามสัญญา

และพื้นที่ที่

เกี่ยวข�องใน

ด�านความ

ปลอดภัย/

การเผชิญภัย 

เมื่อเกิดอุบัติ

เหตุทุกครั้ง

ก�อนเร่ิมปฏิบัติ

งานในวันแรก 

รวมทั้งจะแต�ง

ต้ังวิศวกร/ช�าง

เทคนิคตรวจ

สอบดูแลการ

ปฏิบัติงานเป�น

ระยะ ๆ จน

กว�างานจะ

แล�วเสร็จตาม

สัญญา

ประเมินผลการ

ดำเนินงานคู�ค�า 

ระหว�างการ

จัดซื้อ/จัดจ�าง

ภายหลังจบ

สัญญาเพื่อ

ประเมินความ

เสี่ยงและ

กำหนดแนว

ทางแก�ไขรวม

ทั้งทำการ

ประเมินหลัง

การแก�ไขร�วม

กันเพื่อให�มั่น

ใจและได�

ดำเนินงาน

ตามแผนงาน

ที่กำหนดไว�

 เพื่อสร�างความสัมพันธ�ระยะยาวร�วมกันกับลูกค�าบริษัทฯ มีการจัดการระบบการบริหารงาน และสร�างมาตรฐานการให�บริการที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�า ผ�านการติดตามประเมินผลการให�บริการในภาพรวม เพื่อสร�างความพึงพอใจลูกค�าหลังการเข�ารับบริการกับ

บริษัทฯ ผ�านขั้นตอนต�าง ๆ ภายใต�ความถี่อย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

 1. จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ

 2. ดำเนินการจัดส�งแบบประเมินผ�านช�องทางต�าง ๆ หลังการให�บริการ อาทิ พนักงานขาย, E-MAIL  และเว็บไซต�

 3. รายงานผลการประเมินติดตามความพึงพอใจของลูกค�าแก�ที่ประชุม และประเมินความเสี่ยงการให�บริการ

 4. นำไปสู�แนวทางปฏิบัติและนโยบายต�าง ๆ เสริมสร�างมาตรฐานการให�บริการและสัมพันธ�ระยะยาวร�วมกับลูกค�า

การประเมินติดตามความพึงพอใจของลูกคา
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กระบวนการประเมินความเสี่ยงคูคา

ดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล

         ในด�านการประเมินผลคู�ค�ากลุ�มบริษัท BWG ส�งแบบสอบถามให�ผู�ใช�บริการประเมินความพึงพอใจในการใช�บริการของคู�ค�าที่อยู�ใน Approved

Supplier List ทุกรายการ สำหรับคู�ค�าที่ได�รับการประเมินว�ามีความเสี่ยงด�าน ESG กลุ�มบริษัท BWG จัดส�งแบบประเมินคู�ค�าด�านความยั่งยืนตรงถึงคู�ค�า

แต�ละรายเพ่ือให�ทำการประเมินตนเองพร�อมแนบเอกสารสำคัญท่ีเก่ียวข�องกลับมายังหน�วยงานจัดซ้ือจัดจ�างของกลุ�มบริษัท BWG เพ่ือตรวจสอบความถูกต�อง

และข�อเท็จจริง รวมถึงให�คำแนะนำแก�คู�ค�าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและบริการให�ดียิ่งขึ้นเพื่อให�มั่นใจว�ากลุ�มบริษัท BWG ได�รับสินค�าและบริการ

ผ�านกระบวนการจัดซื้อจัดจ�างอย�างยั่งยืน ในกรณีที่คู�ค�ารายใดมีผลการประเมินด�าน ESG ต่ำกว�าเกณฑ�ที่กำหนด กลุ�มบริษัท BWG จะเชิญคู�ค�าเข�าพบ

เพื่อร�วมกันหารือแนวทางการดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากคู�ค�า ไม�สามารถดำเนินการได�ตามมาตรฐานที่กาหนด กลุ�มบริษัท BWG จะมี

บทลงโทษคู�ค�าตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับให�คู�ค�าพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ไปพร�อมกันอย�างยั่งยืน

กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคูคา

• การคัดเลือกคู�ค�าท่ีมีคุณสมบัติเป�น

ไปตามหลักเกณฑ�ของบริษัท(Pre-qual

ification)

• การประเมินคุณภาพและราคา 

(Price Performance)

• การตรวจประเมินด�านความย่ังยืน 

(ESG Criteria)

สินคาและบร�การ

ภายใตกระบวนการจัดซ�้อ
การประเมินความเสี่ยงคูคาประจำปการประเมินความเสี่ยงคูคาประจำปการประเมินความเสี่ยงคูคาประจำป

การคัดเลือกคูคา
(Supplier Selection)

การจัดลำดับขั้นคูคา
(Supplier Segmentation)

การประเมินคูคา
(Performance Evaluation)

การคัดเลือกคูคา
(Supplier Selection)

• การจัดกลุ�มคู�ค�าตามลำดับ

ความสำคัญและความเส่ียงท่ีมี

ผลต�อความย่ังยืนและความ

เส่ียงท่ีมีผลต�อกระบวนการจัด

ซ้ือ (Supplier Risk Assessment)  

การคัดเลือกคู�ค�า (Supplier 

Selection)

การประเมินคู�ค�า(Performance 

Evaluation

• การประเมินความพึงพอใจ

คู�ค�าประจำป�เพ่ือส�งเสริมและ

สนับสนุนให�มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงแนวทางการดำเนิน

ธุรกิจอย�างย่ังยืน

• การทบทวนและประเมินผล

งานคู�ค�ารายป�รวมถึงมีการ

แบ�งป�นความคิดเห็นเพื่อ

พัฒนาศักยภาพการทำงาน

ของคู�ค�า

• การจัดให�คู�ค�ารับทราบผล

การประเมิน เพ่ือให�คู�ค�าได�

แสดงความคิดเห็นและข�อ

เสนอแนะ เพ่ือเสริมสร�าง

ศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

ร�วมกัน
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การสรางความยั่งยืน

         บริษัทฯ ตระหนักถึงหน�าที่ความรับผิดชอบต�อผู�ปฏิบัติงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม ผู�บริหารทุกระดับและผู�ปฏิบัติงานทุกคน

จึงมีความมุ�งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

              • ปฏิบัติตามกฎหมายและข�อกำหนดต�างๆ ด�านคุณภาพส่ิงแวดล�อม และความปลอดภัยตลอดจนข�อกำหนดของลูกค�า

              • ป�องกันและลดมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงานขนส�ง บำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม ตลอดจนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติที่มีให�เกิด

               ประโยชน�และมีประสิทธิภาพสูงสุด

              • อบรมและปลูกฝ�งให�พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยและความเส่ียงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน รวมท้ัง มีจิตสำนึก

               และความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม

              • สนับสนุน ส�งเสริมสภาพแวดล�อมและสถานที่ทำงานให�ปลอดภัย เพื่อขจัดอันตรายลดอุบัติเหตุ ความเสี่ยง การบาดเจ็บการเจ็บป�วย

               และโรคอันเกิดจากการปฏิบัติงานในทุกหน�วยงานขององค�กร

              • รับฟ�งความคิดเห็นและให�คำปรึกษาเพื่อส�งเสริมการมีส�วนร�วมของผู�ปฏิบัติงานและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม

นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม

         การจัดการสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืนของ BWG จะต�องดำเนินการใน 3 เรื่องหลักควบคู�กันไป

                 1) การบริหารประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งมี 3 องค�ประกอบ คือ

                          • การใช�ทรัพยากร (Input)

                          • กระบวนการผลิต (Process)

                          • การปลดปล�อยมลสาร (Output)

                 2) การจัดการลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมและชุมชน

                 3) การลดต�นทุนการผลิตจากวัตถุดิบและค�าใช�จ�ายในการกำจัดมลสารและของเสีย

แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ทางสิ่งแวดลอม

                                      บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อการใช�ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตอย�างคุ�มค�าให�กําลังการผลิตสูงสุด

                               แต�เกิดของเสียและมลพิษน�อยที่สุด มีระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมตามมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งครอบคลุมทั้งการใช�

ทรัพยากรและควบคุมมลพิษเป�นตัวขับเคลื่อนให�เกิดการพัฒนาอย�างตอเนื่องภายใต�นโยบายเชิงรุก จนได�รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 

(Green Industry Level 3) ซึ่งเป�นการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะด�าน

สิ่งแวดล�อมของบริษัทฯ รวมถึงการขยายและส�งเสริมแนวทางการจัดการด�านสิ่งแวดล�อมไปยังผู�มีส�วนได�เสียตลอดห�วงโซ�อุปทาน ชุมชน และผู�บริโภค

เพื่อผลักดันไปสู�การเป�นเครือข�ายสีเขียว (Green Network) และเป�นการแสดงถึงความมุ�งมั่นพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมจนเกิดเป�นวัฒนธรรมองค�กรในการ

ดําเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม 

SUSTAINABILITY REPORT 2019
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED 64



       การควบคุมและติดตามตรวจสอบระบบบำบัดนํ้าเสียอย�างต�อเนื่องทำให�คุณภาพของนํ้าทิ้งหลังจากผ�านกระบวนการบำบัดมีคุณภาพดี รวมทั้ง

มุ�งมั่นพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่ใช�ในการควบคุม อาทิ การอบรมผู�ปฏิบัติงานในการดูแลระบบบำบัดนํ้าเสียการศึกษาวิจัยเชื้อจุลินทรีย�และคัดเลือก

ประเภทของเชื้อจุลินทรีย�ที่เหมาะสมกับสภาพนํ้าเสียในการบำบัดด�วยระบบบำบัดแบบชีวภาพ การติดตามค�าปริมาณ Chemical Oxygen Demand (COD) 

ในนํ้าทิ้งตลอด 24 ชั่วโมง

การบร�หารจัดการน้ำ

ปร�มาณน้ำใชทั้งหมด

20,440 ลูกบาศก�เมตร 13,533.27
ปร�มาณน้ำที่นำกลับมาใชประโยชน

ลูกบาศก�เมตร

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)65



NICKLE

NICKLE 2559 – 2562

MANGANESE 2559 – 2562

LEAD 2559 - 2562

CADMIUM 2559 - 2562

MANGANESE

SUSTAINABILITY REPORT 2019
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED 66



       มีการตรวจติดตามระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดทุก 6 เดือน ในพื้นที่และพื้นที่ชุมชน พบว�าระดับเสียงทั้งหมดมีค�าอยู�ใน

เกณฑ�มาตรฐานที่กำหนดไว�คือไม�เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และไม�เกิน 115 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ เพื่อควบคุมป�องกันไม�ให�เกิดผลกระทบต�อชุมชน

โดยรอบบริษัทฯ รวมทั้งต�อสุขภาพของพนักงาน และมีมาตรการดำเนินการควบคุมป�องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การติดตั้งอุปกรณ�

ตรวจวัดคุณภาพเสียงทำการตรวจวัดติดตามและประเมินผลอย�างสม่ำเสมอ  

การบร�หารจัดการเสียง
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55.38

54.62

62.30

59.07

87.58

94.58
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88.93

55.0

56.2
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59.6
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55.56

53.35

58.08
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91.21

87.01

93.35

92.76
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80.7
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67.1

66.3
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81.6

56.2

71.6

66.9

83.1

57.1

69.2

64.8

83.2

71.4

66.9

71.0

83.9

73.7

71.6

68.8

82.4

72.7

72.2

66.9

82.6

63.1

65.0

68.8

82.2

66.6

55.1

64.8

84.8

66.1

59.2

71.3

84.6

75.5

72.5

62.5

83.2

66.0

64.5

69.2

78.8

75.3

70.2

57.0

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)67



                           ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ�ตรวจวัดมลสารทางอากาศแบบต�อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring) เฝ�าระวังคุณภาพ

               สิ่งแวดล�อมได�อย�างต�อเนื่องโดยเฉพาะระบบปรับเสถียรกากอุตสาหกรรม เพื่อลดความเป�นพิษเป�นระบบป�ดและยังจัดให�มีระบบบำบัด

มลพิษแบบ Wet Scrubber ก�อนระบายออกสู�ภายนอก โดยผลการตรวจวัดปริมาณมลสารต�างๆ มีค�าไม�เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมและมาตรฐานเฉพาะกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) และยังมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ

ชุมชนโดยรอบ เพื่อสร�างความมั่นใจให�กับชุมชนที่อยู�โดยรอบพื้นที่ศูนย�ฯ และเพื่อสามารถวางแผนการจัดการด�านมลพิษทางอากาศได�อย�างทันท�วงที

ซึ่งในป� 2562 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณภายในและภายนอกพื้นที่ปฏิบัติการศูนย�บริหารฯ

การบร�หารจัดการอากาศ
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4.45
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0.085
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0.080
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0.102
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        การบริหารจัดการของเสียเป�นสิ่งที่บริษัทฯ ให�ความสําคัญและดําเนินการตามกฎหมายอย�างเคร�งครัดและต�อเนื่อง ยึดหลักการจัดการของเสีย

ตามหลัก 3Rs คือ การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช�(Reduce) การนําของเสียกลับมาใช�ซํ้า (Reuse) และการนํากลับมาใช�ใหม� (Recycle) ตามแนว

ทางปฏิบัติทั้งในประเทศและต�างประเทศเพื่อลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมอันเนื่องมาจากของเสีย และมุ�งสู�เป�าหมายให�ของเสียจากกระบวนการผลิตไป

ฝ�งกลบเป�นศูนย�อย�างต�อเนื่อง

         ในป� 2562 บริษัทจัดให�มีโครงการลด แยก ขยะสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อสร�างวัฒนธรรมสีเขียวในการจัดการขยะภายในสำนักงานด�วย

หลักการ 3Rs ได�แก�  Reduce Reuse Recycle และเพิ่มคุณค�าของขยะด�วยการนำกลับมาใช�ประโยชน�ใหม� เช�น การทำ RDF ซึ่งขยะสำนักงานส�วนมาก

จะเป�นพลาสติก กระดาษ เป�นจำนวนมาก ซึ่งเหล�านี้มีค�าความร�อนที่สามารถนำไปผลิตเป�นก�อนเชื้อเพลิงในการเป�นพลังงานทดแทน

การจัดการของเสียและวัสดุที่ไมไดใชแลว

กลยุทธ

- การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

เปาหมายป 2562 - 2563

- ขยายผลการปฏิบัติให�กับบริษัทในเครือ

2560 2561 2562

0.81

5.42

3.2

0.43

4.93

2.8

1.8

4.46

4.1

2.5

5.91

3.5

0.97

4.34

3.7

3.1

5.93

6.8

- การบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs

100 %100 %

- สามารถแยกประเภทขยะ

เพื่อนำไปใช�ประโยชน�ได�
ถูกต�อง 100%

- ลดปริมาณขยะที่ต�องกำจัด

ลดลง 50% 50 %50 %

ได�อย�างน�อย 2 บริษัทฯ

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)69



        การปฏิบัติงานยึดหลักการ 3R เพื่อลดผลกระทบจากของเสียที่ออกไปปนเป��อนสู�สิ่งแวดล�อม โดยรณรงค�สร�างจิตสำนึกและกำหนดมาตรการ

เพ่ือลดการสร�างของเสียท้ังในกระบวนการผลิตและในสำนักงาน โดยช้ีให�เห็นผลกระทบจากการใช�ทรัพยากรอย�างฟุ�มเฟ�อย ซ่ึงกลายเป�นของเสียจำนวนมาก

ที่ต�องถูกทิ้งและนำไปฝ�งกลบ ส�งผลให�เกิดการปนเป��อนลงสู�ดินน้ำ พืช และสัตว� ซึ่งสามารถดำเนินการได� ดังนี้ 

แผนดําเนินการและการดําเนินการป 2562

- การจัดการคัดแยกประเภทของเสียและการกําจัดของเสียตามหลัก 3Rs

- NO Zero Waste to Landfill

แผนดําเนินการและการดําเนินการป 2562

สรุปปร�มาณของเสียสะสม Recycle (RDF) สะสม (ม.ค.-ธ.ค. 62 )

ปริมาณของเสีย Recycle ส�งเข�า RDF บรรลุตามเป�าหมายกำหนด 

เพิ่มขึ้นจากป� 61 ร�อยละ 31.96 (ปริมาณ 1.16 ตัน) *ลดค�าใช�จ�ายได�ทั้งสิ้น 14,252.31 บาท

(ตัน)

5.00

6.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3.00

4.00

1.00

2.00

0.00
0.29

0.65
1.09

1.55
1.99

2.26 2.60

3.43
3.79

4.06 4.40
4.79

>3.81ตัน

REUSE

RECYCLERECYCLERECYCLE

REUSEREUSE

REDUCE- ลดขยะได� 880.22 ตัน
- ค�าใช�จ�ายลดลง 1,771.80 (กระดาษ)
- ค�าใช�จ�ายลดลง 2,124,900 (น้ำเสีย+ตะกอน)

- เปลี่ยนการส�งข�อมูลในรูปแบบเอกสารเป�นอิเล็กทรอนิกส�
  ไฟล�และใช�โปรแกรมประยุกต� 14 แผนก
   (แผนกเข�าร�วมโครงการเพิ่มขึ้นจากป�ที่แล�ว 8 แผนก) 
- Liner ภาชนะขนส�ง (1 Box ลดของเสีย 300 กก.) 

- ลดขยะได� 3.44 ตัน
(ตลับหมึก/เศษกระดาษ

   /เศษอาหาร)

1. น้ำที่ผ�านการบำบัดใช�ในสาธารณูปโภค ห�องน้ำ
   และล�างภาชนะบรรจุ
2. ตลับหมึกขายคืนผู�ขายเพื่อนำไปบรรจุใหม� 
3. กระดาษใช�แล�ว 1 หน�าใช�ใหม�ให�ครบ 2 หน�า 
4. เศษอาหารพนักงานนำกลับไปให�อาหารสัตว�ที่บ�าน

ลดขยะได 22.42 ตัน

1. PPE ใช�งานแล�ว(ผ�าป�ดจมูก/รองเท�าบู�ท/ถุงมือยาง) /ถุง /
   แก�วน้ำพลาสติก/กากทดสอบ/ถุงมือแพทย�/กระดาษ
   ใช�แล�ว/กระดาษลังส�งไปทำ RDF
2. ขวดน้ำพลาสติก/ขวดแก�ว/หมวก Safety/แกลลอนพลาสติก
   ของเก�า
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ป� 2561 8,193.63
ป� 2562 5,904.84 ลดลงจากป� 61 27.97%

สรุปปร�มาณของเสียประจำป 2562 เทียบกับป 2561

       ในป�จจุบันจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวอย่ำงต�อเนื่องของเศรษฐกิจและการเพิ่มกำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต�อ

ความต�องการอย�างมหาศาลส�งผลให�ความต�องการใช�ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นเป�นเงาตามตัว รวมทั้งการปล�อยก�าซเรือนกระจกออกสู�บรรยากาศเพิ่มขึ้น 

ซึ่งเป�นสาเหตุสำคัญต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร�อน ส�งผลให�เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นโดยที่ไม�มีประเทศใดในโลกที่ไม�เห็น

ผลกระทบอันรุนแรงนี้

  การตื่นตัวของทุกภาคส�วนในการลดก�าซเรือนกระจก ที่เป�นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร�อน โดยเฉพาะกลุ�มบริษัทฯ ที่ได�ตระหนักถึงความ

สำคัญในประเด็นนี้เป�นอย�างดี และถือเป�นความท�าทายที่มีแนวโน�มส�งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให�ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

ของกลุ�มบริษัทฯ ได�แสดงถึงความมุ�งมั่นที่จะบริหารจัดการพลังงานให�เกิดประโยชน�สูงสุด เพื่อใช�ทรัพยากรให�คุ�มค�ามากที่สุดและเกิดผลกระทบต�อ

สิ่งแวดล�อมน�อยที่สุด การส�งเสริมการสร�างนวัตกรรมที่จะช�วยลดการปล�อยมลพิษสู�ชั้นบรรยากาศ รวมทั้งส�งเสริมให�ผู�มีส�วนได�เสียที่เกี่ยวข�องตระหนัก

ถึงการใช�ทรัพยากรและพลังงานอย�างรู�คุณค�าอีกด�วย

  การดำเนินงานของกลุ�มบริษัทฯ ยังเป�นการตอบสนองการพัฒนาอย�างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) เป�าหมาย

ท่ี 7 ว�าด�วยการมีพลังงานสะอาดท่ีทุกคนเข�าถึงได� เช่ือถือได� ย่ังยืนและทันสมัย เป�าหมายท่ี 13 ว�าด�วยการดำเนินการอย�างเร�งด�วนเพ่ือต�อสู�กับสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และเป�าหมายที่ 15 การใช�ประโยชน�จากระบบนิเวศทางบกด�วยความตระหนักถึงความสำคัญนี้ บริษัทฯ 

จึงได�วางแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว�ในนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค�กร ซึ่งเป�นกรอบการดำเนินงานการริเริ่มพัฒนา

โครงการต�างๆ ดังนี้

เนื่องจากในป� 62 ยังคงเน�นนโยบายการลดการเกิดของเสีย     

       1. มีการลดการเกิดน้ำเสียจากกิจกรรมการล�าง Box โดยใช�แผ�นพลาสติกไลน�เนอร�ปูรอง Box และการบริหารจัดการในเรื่องของการล�างอุปกรณ�

          ทดสอบของห�อง LAB/FT 

       2. มีการลดใช�กระดาษได�มาก จากนโยบายและมาตรการโครงการประหยัดกระดาษที่มีการนำโปรแกรมประยุกต�มาใช�งาน/การส�งข�อมูล-บันทึก

          ข�อมูลในรูปแบบไฟล�อิเลคทรอนิกส�/การปรับปรุงแบบฟอร�มบางส�วนให�บันทึกได�ประหยัดกระดาษมากขึ้น

การบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก
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แนวนโยบาย
แผนการดำเนินงาน/

กิจกรรม
เปาหมาย เปาหมาย SDGs

     คิดค�นและแสวงหาแนวทาง

และวิธีลดการใช�ทรัพยากรและ

พลังงานตลอดจนการปล�อยมล

สารและก�าซเรือนกระจก

    • การลงทุนโครงการผลิตก�อน

เชื้อเพลิงทดแทน

    • การลดการใช�พลังงานของ

ภายในอาคารสำนักงาน

     ปริมาณก�าซเรือนกระจกลดลง

จากการผลิตก�อนเชื้อเพลิงที่อยู�ใน

อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน�มเจริญเติบโต

ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึง

อัตราผลตอบแทนที่ได�รับจากการ

ลงทุนเพื่อประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�นของ

บริษัทเป�นสำคัญ

     กำหนดเป�าหมายการปล�อย

ก�าซเรือนกระจก ประเมินผล

กระทบและความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และวิธีการตอบสนอง

    • โครงการการประเมิน

คาร�บอนฟุตพริ้นท�ขององค�กร 

(Carbon Footprint for Organization)

   • การประเมินและบริหาร

ความเสี่ยงและผลกระทบจาก

ภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

    • ส�งเสริมการคิดค�นนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

    • บัญชีก�าซเรือนกระจกในการ

ปล�อย

    • ปริมาณก�าซเรือนกระจกน�อย

กว�าหรือเท�ากับค�าการปล�อยก�าซเรือน

กระจก 5% จากการวัดในแต�ละป�

     ป�องกัน ควบคุม และลด

ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมชุมชน 

และสังคมให�น�อยท่ีสุดและสามารถ

ดำเนินธุรกิจให�เติบโตได�อย�างมั่น

คงและยั่งยืน

    •การส�งเสริมการลดใช�พลังงาน

ในชุมชน

    • สนับสนุนชุมชน เพื่อการ

อนุรักษ�ฟ��นฟูป�าไม� และระบบนิเวศ

7 AFFORDABLE AND

CLEAN ENERGY

13 CLIMATE

ACTION

15 LIFE

ON LAND
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       ในป� 2562 บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) ร�วมเป�นส�วนหน่ึงในโครงการขยายผลการส�งเสริมการจัดทำคาร�บอนฟุตพร้ินทขององค�กร

ในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 8 ประจำป� 2562 โดยมุ�งเน�นที่จะสามารถคำนวณค�าการปล�อยก�าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ 

และพิจารณาถึงแนวทางในการลดก�าซเรือนกระจกในภาพรวมระดับประเทศลดลง  

  การดำเนินการดังกล�าวยังสอดรับกระแสของโลกที่ต�องการลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก ที่จะสามารถส�งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ควบคู�ไปกับการเอื้อประโยชน�ต�อสิ่งแวดล�อมในภาพรวมด�วย และยังสอดรับกับเป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Develop

-ment Goals) เป�าหมายที่ 7 ว�าด�วยการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข�าถึงได� เชื่อถือได�ยั่งยืนทันสมัย

แนวทางและว�ธ�ลดการใชทรัพยากรและพลังงานเพื่อลดกาซเร�อนกระจก

Greenhouse Gas Emission 63,184 
tons

CO
peryear

2

60,167 
tons

CO
peryear

2

3,017 
tons

CO
peryear

2

154,597
tons

CO
peryear

2

Direct GHG Emissions

Energy Indirect  GHG Emissions

Other Indirect  GHG Emissions
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       ความหลากหลายทางชีวภาพ ถือเป�นตัวช้ีวัดความสมบูรณ�ของระบบนิเวศทางธรรมชาติ การบริหารจัดการการใช�ทรัพยากรและส่ิงแวดล�อมในพ้ืนท่ี

ที่มีการใช�ประโยชน� โดยมีการกำหนดแนวทางบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให�แต�ละประเทศนำไปเป�นกรอบสำหรับกำหนดหลักเกณฑ�

ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของภาคส�วนต�างๆ โดยเฉพาะธุรกิจและอุตสาหกรรม

ความหลากหลายทางช�วภาพ

       บริษัทฯ ตระหนักดีว�า ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซ่ึงมีการใช�ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติมากย�อมส�งผลกระทบต�อความหลากหลาย ทางชีวภาพ 

บริษัทฯ จึงมีความมุ�งมั่นที่จะปกป�อง และบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยวางเป�นแนวทางการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติกำหนดไว�ใน

จรรยาบรรณบริษัทฯ 4 แนวทาง ดังน้ี

กลยุทธการจัดการ

       มีการใช�ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณมาก และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่และสิ่งแวดล�อมโดยรอบซึ่งบริษัทฯ มีหน�าที่ต�องดูแลและบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีเพ่ือให�ม่ันใจว�าโครงการของบริษัทฯ จะไม�สร�างผลกระทบต�อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินความเส่ียงและวิเคราะห�

ผลกระทบของโครงการที่จะมีต�อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการ จึงมีความสำคัญอย�างมากและต�องดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมาย

กำหนดและสากลยอมรับอย�างเคร�งครัด ในการดำเนินงานจะไม�เป�นพ้ืนท่ีเส่ียงต�อการสูญพันธุ�ของพืชและสัตว�หายาก ในกระบวนการวิเคราะห�และประเมิน

ความเสี่ยงจะดำเนินการตามหลักเกณฑ�ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) ที่กำหนดขึ้นโดยหน�วยงานกำกับดูแลด�านสิ่งแวดล�อม 

โดยทีมผู�เชี่ยวชาญจะเก็บข�อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

การประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบ

     • หลีกเลี่ยงการทำโครงการใน

พื้นที่ที่ใกล�เคียงกับแหล�งพื้นที่เสี่ยงต�อ

การสูญพันธุ�ของพืชหรือสัตว�

     • ป�องกันการร่ัวไหลหรือปนเป��อน

ที่เป�นภัยคุกคามต�อสายพันธุ�และส�งผล

กระทบต�อความหลากหลายทางชีวภาพ

การลดผลกระทบ
หร�อทําลาย

     • คงรักษาสภาพนิเวศเดิมให�ใกล�

เคียงกับธรรมชาติท่ีเป�นท่ีอยู�ของสัตว�ป�า

     • ฟ��นฟูพื้นที่ระบบนิเวศที่เสื่อม

โทรมและจํานวนต�นไม�รอบพื้นที่

รักษาและฟนฟู

     • ติดตามและสํารวจความหลาก

หลายทางชีวภาพรอบพื้นที่

ติดตามและสํารวจ

     • บริหารจัดการการใช�พื้นที่

โดยรอบ

     • สร�างพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป�า

เพิ่มขึ้น

สงเสร�มการใช
ระบบนิเวศอยางยั่งยืน

ตอความหลากหลายทางช�วภาพ
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       การมีส�วนร�วมระหว�างธรรมชาติและมนุษย� เป�นสิ่งที่บริษัทฯ ตระหนักและตั้งใจอย�างเต็มที่ ที่จะให�กระบวนการที่เกื้อกูลคุณค�าร�วมกันผู�บริหาร

และพนักงานของกลุ�มบริษัทฯ ได�ทุ�มเทและเอาใจใส�กับการจัดการกระบวนการผลิตให�มีประสิทธิภาพใช�พลังงาน และทรัพยากรให�เกิดประโยชน�สูงสุด 

การส�งเสริมให�พนักงานในบริษัทรู�จักการรักษาสิ่งแวดล�อม ผ�านโครงการกิจกรรมการมีส�วนร�วมระหว�าง พนักงานกับชุมชนรอบข�างโดยเริ่มจากพนักงาน 

ชุมชน รอบพื้นที่ศูนย�บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม

       โครงการ Buffer Zone การจัดปลูกต�นไม�จำนวน  400 ต�น เพื่อช�วยกรองมลพิษและลดผลกระทบจากป�ญหามลพิษ ในด�านต�างๆ ทั้งในบริษัท 

และชุมชนโดยรอบ อาทิ เช�น ป�ญหาเรื่องฝุ�น ป�ญหาเรื่องกลิ่น ป�ญหาเรื่องเสียง เป�นต�น อีกทั้งยังเป�นการเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สร�างความร�มรื่นให�กับทางบริษัทฯอีกด�วย

       โครงการ “3R เป�นเลิศ” การนำล�อยางรถเสื่อมสภาพที่ไม�ใช�แล�วจากการดำเนินงาน

ของบริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) เพ่ือนำมาทำเป�นแนวร้ัวบริเวณสวนหย�อม

ปรับปรุงทัศนียภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและสามารถใช�เป�นพ้ืนท่ีพักผ�อนหย�อนใจ ท้ังน้ีด�วยความ

ตระหนักและคำนึงถึงการบริหารจัดการยางเส่ือมสภาพให�เกิดความคุ�มค�าและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ลดมลพิษจากการทำลาย ผลักดันให�พนักงานใส�ใจ และจัดการแก�ไขป�ญหา

ด�านสิ่งแวดล�อมอย�างมีส�วนร�วม

การมีสวนรวม

โครงการ Buffer Zone 

โครงการ “3R เปนเลิศ”  
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การสรางความยั่งยืน

ทางดานสังคม

       ด�วยแนวโน�มการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล�อม เข�าสู�ยุค 4.0 เป�นยุคท่ีส�งผลกระทบอย�างรุนแรง

ต�อหลายธุรกิจ (Disruptive Technology) และเป�นแรงกดดันให�ธุรกิจต�องปรับตัวด�วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร�างตลาดและ

มูลค�าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการของตนเองรวมถึงการเติบโตของธุรกิจด�านดิจิทัลขนาดเล็กท่ีมีความคล�องตัวในการดำเนินงานท่ี

สามารถสร�างผลกำไรภายในระยะเวลาอันส้ัน เช�น Google, Facebook, Line เป�นต�น

การพัฒนาบุคลากรและองคกร

ความทาทาย ความเสี่ยงและผลกระทบ

       กลุ�มบริษัทBWG ตระหนักเป�นอย�างยิ่งว�า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต�นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู�เป�าหมายและเป�นแรงผลักดัน

สำคัญที่จะนำพาธุรกิจไปสู�ความสำเร็จและความยั่งยืน ในขณะที่สังคมและชุมชนก็เป�นห�วงโซ�สำคัญที่มีส�วนสนับสนุนธุรกิจให�เติบโต

อย�างต�อเนื่อง กลุ�มบริษัท BWG จึงมุ�งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดูแลและให�ความเชื่อมั่นในสภาพการทำางาน สุขภาพ ความปลอดภัย 

และความเป�นอยู�ที่ดีของพนักงาน ควบคู�ไปกับการดำเนินโครงการต�างๆ เพื่อส�งเสริมการสร�างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมและเสริมสร�าง

ความปลอดภัยให�กับผู�โดยสารทุกคนที่มาใช�บริการอย�างต�อเนื่อง

กลุ�มบริษัทBWG ตระหนักเป�นอย�างยิ่งว�า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต�นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู�เป�าหมายและเป�นแรงผลักดัน

และความเป�นอยู�ที่ดีของพนักงาน ควบคู�ไปกับการดำเนินโครงการต�างๆ เพื่อส�งเสริมการสร�างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมและเสริมสร�าง

                   ปจจัยที่เปน

                    แรงกดดัน

             การเปลี่ยนแปลง

ดานการบร�หารบุคลากรและ

องคกร ใหเปลี่ยนแปลงเขาสู

โลกของดิจ�ทัล (Digital 

Transformation) เชน

     • การทำงานร�วมกันของมนุษย�และเครื่องจักร (Human and Machine Collaboration) 

กับการวิเคราะห�ขั้นสูงและการทำงานด�วยระบบอัตโนมัติยังคงช�วยพัฒนาด�านผลิตภาพ

(Productivity) และการตัดสินใจ (Decision Making)

     • ความหลากหลายของบุคลากรในตลาดแรงงาน (Diverse Talent Market) ทำให�เกิด

การสร�างกลยุทธ�การสรรหาและจ�างงานเพื่อดึงดูดแรงงานกลุ�มคนรุ�นใหม�

     • การพัฒนาบุคลากรรุ�นใหม�ที่มีทักษะรูปแบบใหม� สำหรับการทำงานในอนาคตทั้ง

การเพิ่มขีดความสามารถ (Up skill) และปรับสู�ความสามารถใหม� (Reskill) การปรับเปลี่ยนวิถี

ของการทำงานเพื่อคนรุ�นมิลเลนเนียล และเจนเนอเรชั่นซีการเชื่อมต�อถึงกันอย�างคล�องตัว

รวดเร็วทำให�บุคลากรสามารถทำงานเมื่อไรที่ไหนก็ได� รวมถึงการพัฒนาสินค�าและบริการ 

และการสร�างนวัตกรรมที่มีระยะเวลาในการพัฒนาที่สั้นลง (Learn Fast Fail Fast) ตลอดจน

การสร�างสภาพแวดล�อมในที่ทำงานเพื่อให�บุคลากรสามารถติดต�อถึงกัน ให�ความร�วมมือกัน

สื่อสารระหว�างกันได�ง�ายมากยิ่งขึ้น (4Cs experience : Connect, Collaborate, Communicate 

and Co-operate)

คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมกรรมการและผูบร�หารระดับสูง) ป 2560-2562

เง�นเดือนรวม

โบนัสรวม

เง�นสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงช�พ

รวม

86,243,485 81,110,695 84,743,412

6,613,092 7,781,177

2,2174531

-

2,097,933 2,723,625

88,418,016 89,821,720

2562 2561 2560

95,248,241
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       บุคลากรเป�นหัวใจสำคัญของความสำเร็จและความยั่งยืนขององค�กร การปฏิบัติอย�างเท�าเทียมและเป�นธรรมจึงเป�นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต�อ

พนักงานเช�นเดียวกับผู�มีส�วนได�เสียอื่นๆ บริษัทฯ ได�วางแนวทางการปฏิบัติต�อพนักงานในจรรยาบรรณไว�ชัดเจน สรุปได�ดังนี้

           • ให�ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถอย�างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

           • ให�ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป�นธรรมและเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั่วไป

           • ปฏิบัติตามกฎหมายและข�อบังคับต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับพนักงานอย�างเคร�งครัด

           • จัดสภาพแวดล�อมในสถานที่ททำงานให�มีความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย และเอื้อต�อการทำงาน

           • ทำการแต�งตั้งโยกย�าย รวมถึงการให�รางวัลและการลงโทษพนักงาน ด�วยความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรม และตั้งอยู�บนพื้นฐานของ

             ความรู� ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

           • รับฟ�งข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะซึ่งต�องตั้งอยู�บนพื้นฐานความรู�ทางวิชาชีพของพนักงาน

           • ปฏิบัติต�อพนักงานด�วยความเคารพต�อความเป�นป�จเจกชนและศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย�

           • หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม�เป�นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต�อความมั่นคงในหน�าที่การงานของพนักงานหรือคุกคามหรือสร�างความกดดันต�อ

             สภาพจิตใจของพนักงาน

           • พนักงานสามารถร�องเรียนในกรณีที่ไม�ได�รับความเป�นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

       การบริหารทรัพยากรบุคคล มุ�งตอบสนองกลยุทธ�องค�กรว�าด�วยการเสริมสร�างความแข็งแกร�งขององค�กร เพื่อผลักดันการขยายธุรกิจสร�าง

การเติบโตขององค�กร โดยมีเป�าหมาย คือ การสร�างองค�กรสมรรถนะสูง และการเป�นองค�กรแห�งการเรียนรู� อันจะนำไปสู�การยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข�งขันขององค�กรที่สูงขึ้น

สัดสวนบุคลากร

จำนวนพนักงานแบ�งตามสถานที่ทำงาน

จำนวนพนักงานที่ลาออกจำแนกตามเพศ

จำนวนพนักงานทั้งหมด 420 405 420

226 166 193

171 199 182

23 40 45

 •  23-30 ป�

 •  31-49 ป�

 •  50 ป�ขึ้ึ้นไป

9 4 5

9 4 5

จำนวนพนักงานที่ลาออกจำแนกตามอายุ

47 62 74

31 43 64

4 5 6

 •  23-30 ป�

 •  31-49 ป�

 •  50 ป�ขึ้ึ้นไป

จำนวนพนักงานใหม�จำแนกตามอายุ

72 63 98

45 42 58

2 4 3

 •  23-30 ป�

 •  31-49 ป�

 •  50 ป�ขึ้ึ้นไป

จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับของพนักงาน

6 6 6

352 350 362

100% 100% 100%

0 0 0

82 110 144

2% 2.24% 2.86%

62 49 58

• ผู�บริหาร

• หัวหน�างาน

• ระดับปฏิบัติการ / เจ�าหน�าที่

สัดส�วนพนักงานประจำ

สัดส�วนพนักงานสัญญาจ�าง

(รายเดือน/รายวัน)

จำนวนพนักงานที่ลาออก

สัดส�วนพนักงานที่ลาออก

จำนวนพนักงานจำแนกตามอายุ

 •  23-30 ป�

 •  31-49 ป�

 •  50 ป�ขึ้ึ้นไป

จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับของพนักงาน

• ผู�บริหาร

• หัวหน�างาน

• ระดับปฏิบัติการ / เจ�าหน�าที่

สัดส�วนพนักงานประจำ

สัดส�วนพนักงานสัญญาจ�าง

(รายเดือน/รายวัน)

จำนวนพนักงานที่ลาออก

จำนวนพนักงานจำแนกตามอายุ

จำนวนพนักงานแบ�งตามสถานที่ทำงาน

จำนวนพนักงานที่ลาออกจำแนกตามเพศ

405 420

จำนวนพนักงานที่ลาออกจำแนกตามอายุ

• สำนักงานใหญ� 183 148 136

•ศูนย�บริหารจัดการกากฯ จ.สระบุรี

237 257

•ศูนย�บริหารจัดการกากฯ จ.สระบุรี

284

• ชาย 35 58 80

•หญิง 47 52 64

จำนวนพนักงานจำแนกตามเพศ

• ชาย

• หญิง

192 186 216

228 219 204

จำนวนพนักงานใหม�จำแนกตามเพศ

• ชาย 51 59 126

• หญิง 66 50 33
จำนวนพนักงานใหม�

สัดส�วนพนักงานใหม�

117 109 159

2.3% 2.22% 3.15%

100%100%

2561 25622560

จำนวนพนักงานที่ใช�สิทธิลาคลอด

พนักงานที่ใช�สิทธิลาคลอดและกลับมาทำงาน

ไม�พบข�อร�องเรียนด�านทรัพยากรบุคคล

สัดส�วนของพนักงานที่ได�รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ไม�พบการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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การดำเนินงานป 2562
       การดำเนินงานมุ�งเน�นปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาไปสู�องค�กรสมรรถนะสูงและองค�กร

แห�งการเรียนรู�งานสำคัญที่ดำเนินการในป� 2562 มีดังนี้

การประเมินสมรรถนะองคกร

       จากการปรับกลยุทธ�การเติบโตของบริษัทฯ ทั้งด�านธุรกิจ และตลาดที่ขยายกว�างมากขึ้น เพื่อสร�างโอกาสการลงทุนและขยายธุรกิจให�มากขึ้น 

ขณะเดียวกันการแข�งขันและการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของเทคโนโลยีได�เป�นป�จจัยกดดันและท�าทายสมรรถนะและความสามารถที่จะบรรลุความ

คาดหวังและเป�าหมายดังกล�าวได� ดังนั้น การเสริมสร�างความแข็งแกร�งภายในองค�กรจึงเป�นกลยุทธ�สำคัญที่จะต�องขับเคลื่อนให�สอดรับกับเป�าหมาย

ทางธุรกิจควบคู�กันไปด�วย

จำนวนชั่วโมงฝ�กอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ป�)

2561 2562

การฝกอบรมของพนักงาน

29.736.40

33.231.10

3736

จำนวนพนักงานใหม�จำแนกตามเพศ

• ชาย

• หญิง

16.517

30.533.55

จำนวนชั่วโมงฝ�กอบรมเฉลี่ยต�อคนต�อป� 
 (ตามระดับพนักงาน)

• ระดับปฏิบัติการ

• ระดับหัวหน�าแผน
 ส�วนงานฝ�าย
 และผู�จัดการ

องคกรแข็งแกรง และข�ดความสามารถ

ในการแขงขันเทียบเทาสากล

องคกรสมรรถนะสูง องคกรแหงการเร�ยนรูประเมินสมรรถนะองคกร

การพัฒนาสมรรถนะและแผนพัฒนาสายอาช�พ

จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนง

ปรับปรุงระบบการประเมินผลงาน

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

การปรับปรุงโครงสรางคาตอบแทน

การบร�หารองคความรู ในองคกร
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การประเมินสมรรถนะองคกร

แแผนการฝกอบรมประจำป

       จากการปรับกลยุทธ�การเติบโตของบริษัทฯ ท้ังด�านธุรกิจและตลาดท่ีขยายกว�างมากข้ึน เพ่ือสร�างโอกาสการลงทุนและธุรกิจให�มากข้ึนขณะเดียวกัน

การแข�งขันและการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของเทคโนโลยีได�เป�นป�จจัยกดดัน และท�าทายสมรรถนะและความสามารถที่จะบรรลุความคาดหวังและ

เป�าหมายดังกล�าวได� ดังนั้น การเสริมสร�างความแข็งแกร�งภายในองค�กรจึงเป�นกลยุทธ�สำคัญที่จะต�องขับเคลื่อนให�สอดรับกับเป�าหมายทางธุรกิจควบคู�

กันไปด�วย

การพัฒนาสมรรถนะและแผนพัฒนาสายอาช�พ

       ความก�าวหน�าในสายอาชีพ ถือเป�นความคาดหวังของพนักงานในองค�กร และเป�นกุญแจสำคัญในการรักษาบุคลากรความสามารถสูงให�อยู�กับองค�กร

ได�ในระยะยาว บริษัทฯ ได�ดำเนินแผนงานความก�าวหน�าตามสายอาชีพซ่ึงจัดแบ�งเป�น 9 สายอาชีพ (Job Family) และ 5 กลุ�มงาน (Job Group) ต้ังแต�ป� 2560 

และในป�น้ีได�สานต�อด�วยการพัฒนาสมรรถนะของแต�ละสายอาชีพโดยกำหนดเป�น 5 ระดับ ซ่ึงจะนำมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรแต�ละระดับสมรรถนะของ

สายงาน

มีความรูพื้นฐานหร�อ

เฉพาะเร�่อง

ระดับ

1

ระดับ

2
ระดับ

4

ระดับ

3
ระดับ

5

สามรถประยุกต

ใชความรูและทักษะ

มีความรูความเขาใจเช�งลึก

และนำไปประยุกตใช ในงานได

ประยุกตใชความรูและทักษะ

ในหลากหลายสถานการณ

หร�อเปนผูเช�่ยวชาญดานนั้น

นำความรู ทักษะไปใชพัฒนา

ความรู ใหมหร�อตอยอดความรู

จากภายนอก

เปาหมาย

องคกร แผนกาวหนาสายอาช�พ แผนพัฒนาสายงาน (Training Road Map)

ทำให�คนทำงานได� คนทำงานต�องได�รับการฝ�กอบรมอย�างไร 

จึงจะมีความรู�และทักษะที่สามารถทำงาน

ในหน�าที่ได�

ทำให�คนทำงานดีขึ้น คนทำงานควรจะได�รับการฝ�กอบรมอย�างไร 

จึงจะมีความรู�ความสามารถเพิ่มขึ้นและพัฒนา

งานในหน�าที่ได�ดียิ่งขึ้น

ทำให�คนมีความก�าวหน�า พนักงานแต�ละตำแหน�งสามารถเติบโตได�อย�างไร 

ใช�เวลาพัฒนาในแต�ละขั้นอย�างไร

คนทำงานควรจะได�รับการฝ�กอบรมอย�างไร จึง

จะมีความพร�อมที่จะเติบโตหรือก�าวหน�าตามที่

กำหนดไว�ในเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพ

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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การพัฒนาบุคลากรป 2562

       บริษัทฯ ยังคงมุ�งมั่นที่จะเพิ่มพูนความรู�และทักษะที่จำเป�นในการปฏิบัติงานของพนักงานตามระดับและลักษณะงานอย�างต�อเนื่องโดยในป�นี้มี

ผู�ปฏิบัติงานเข�ารับการอบรมในหลักสูตรต�างๆ ทั้งภายในและภายนอก คิดเป�นร�อยละ 80 ของผู�ปฏิบัติงานทั้งหมดน�อยกว�าป�ที่ผ�านมาที่ร�อยละ 10

            • การจัดหลักสูตรและอบรมให�กับพนักงาน รวม 58 ครั้ง แบ�งเป�น 2 ประเภท คือ การฝ�กอบรมภายใน และการฝ�กอบรมกับสถาบัน

              ภายนอก 

            • การศึกษาดูงานหน�วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ�และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู�เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ�ตรง เช�น 

              การพัฒนาธุรกิจ

การดูแลพนักงาน

       บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามข�อกำหนดของกฎหมายแรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องเป�นบรรทัดฐานในการดูแลพนักงานบนพื้นฐานของ

ความเสมอภาค เท�าเทียม เป�นธรรมและเคารพในความเป�นป�จเจกชนและศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย�ของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ได�จัดทำข�อบังคับ

เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งหน�วยงานราชการที่เกี่ยวข�องได�ตรวจสอบความสอดคล�องของกฎหมายแรงงานแล�ว เป�นแนวทางในการปฏิบัติต�อพนักงาน 

และมีการทบทวนและปรับปรุงให�ทันสถานการณ�และการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบอย�างสม่ำเสมอด�วย

สิทธ�พนักงาน

       บริษัทฯ ได�ให�สิทธิชุมชนมีส�วนร�วมและแสดงความคิดเห็นในกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมของโครงการที่กำลังพัฒนา 

       นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย�างยั่งยืนที่เคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิของพนักงานและการปฏิบัติอย�างเท�าเทียม ตามกรอบสากล 

เช�น The UN “Protect, Respect and Remedy” Framework for Business and Human Rights 2011, องค�กรแรงงานระหว�างประเทศ รวมทั้งให�ความสำคัญ

ของสมดุลเรื่องงานและเรื่องส�วนตัว ด�วยการส�งเสริมให�พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีรวมทั้งการมีส�วนร�วม

ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานต�าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการสร�างกลไก หรือช�องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช�น การแจ�งโดยผู�บังคับบัญชาและ

หัวหน�างาน การประกาศข�าวภายใน อินเทอร�เน็ต เป�นต�น

ระดับ
หัวหนา
16 คน 232 คน

ผูบร�หาร
ระดับสูง

50
 %

27.59 %

ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

เปาหมาย

ระดับ
พนักงาน

54.85 %

50
 %

ป 2561 ป 2562

สิทธ�ประโยชนของพนักงาน

ห�องพยาบาลพร�อมทีมพยาบาล

ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำป�

เงินช�วยเหลือพิเศษ (งานแต�งงาน, เงินช�วยเหลืองานศพพนักงาน และครอบครัว,

งานบวช, ช�วยค�าคลอดบุตร)

เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน และค�าล�วงเวลาทำงาน(OT)

ห�องพยาบาลพร�อมทีมพยาบาล

เสื้อฟอร�มชุดทำงาน

อุปกรณ�และเครื่องป�องกันอันตรายส�วนบุคคล

กิจกรรมสังสรรค�ประจำป� (งานป�ใหม� , ทำบุญบริษัท , ท�องเที่ยวประจำป� ฯลฯ)
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       บริษัทฯ ได�ยึดถือหลักกฎหมายแรงงานของประเทศเป�นพื้นฐานในการปฏิบัติและคุ�มครองแรงงาน

ทั้งพนักงานและลูกจ�าง โดยกำหนดเป�นระเบียบ ข�อบังคับ และนโยบายที่ใช�ในการปฏิบัติต�อพนักงานและ

ลูกจ�างครอบคลุมตั้งแต�การไม�เลือกปฏิบัติในการจ�างงาน การให�โอกาสอย�างเท�าเทียมแก�ทุกคนการมอบ

หมายงานให�เพียงพอตามความสามารถ และให�ผลตอบแทนที่เหมาะสม ไม�มีการบังคับทำงานและใช�

แรงงานท่ีต่ำกว�า 18 ป� และแรงงานผิดกฎหมาย ให�สิทธิและเสรีภาพแก�พนักงานในการรวมกลุ�มในรูปแบบ

ของกรรมการสวัสดิการฝ�ายลูกจ�าง ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเทียบเท�าร�อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด 

เพ่ือเป�นตัวแทนของพนักงานท้ังหมดในการเสนอความเห็น หรือข�อเรียกร�องต�างๆ ต�อนายจ�างได� ในป� 2562 

ฝ�ายลูกจ�างไม�มีข�อเสนอหรือข�อเรียกร�องใดต�อบริษัท

สิทธ�มนุษยชน

1) สิทธ�ดานแรงงาน

       บริษัทฯ มุ�งหมายที่จะดูแลและคุ�มครองความปลอดภัยแก�พนักงาน ลูกจ�าง และทรัพย�สินของ

บริษัทฯ โดยไม�ให�กระทบกับสิทธิ และความปลอดภัยของผู�อื่น นอกจากการจัดตั้งคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมการทำงานประกอบด�วย ตัวแทนฝ�ายนายจ�างและลูกจ�าง ( ตามท่ี

กฎหมายกำหนด ซึ่งเทียบเท�าร�อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด) ที่รับผิดชอบโดยตรงแล�ว บริษัทฯ ยังมี

เคร่ืองมือและวิธีการอ่ืนๆ ท่ีนำมาใช�ปฏิบัตินับต้ังแต�การประเมินและวิเคราะห�ภัยคุกคามท่ีจะเป�นความเส่ียง 

ต�อความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการอบรมให�ความรู� และสร�างความตระหนักแก�พนักงานและ

ลูกจ�างด�วย ในป� 2562 พนักงานมีข�อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อม

ในการทางานผ�านกิจกรรม KYT

2) การคุมครองและรักษาความปลอดภัย

หลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของบริษัทฯ ได�บัญญัติไว�ในจรรยาบรรณบริษัทฯ มี 3 ประการ ดังนี้

        หลักการดังกล�าว ได�กลั่นออกเป�นประเด็นต�างๆ เพื่อวางแนวนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของบริษัทฯประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ที่บริษัทฯ คำนึงถึงและให�ความสำคัญ ประกอบด�วย 4 ประเด็นดังนี้

     เจตนารมณในการปฏิบัติตอ

ผูมีสวนไดเสียบนพื้นฐานของการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย การใหเกียรติ

และเคารพซึ่งกันและกัน และคำนึง

ถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

     การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย

ภายใตสิทธิ เสรีภาพ และความ

เสมอภาค โดยไมแบงแยกเพศ 

เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ฐานะทาง

เศรษฐกิจสถานะทางสังคม และ

การศึกษา รวมถึง การใหสิทธิ

เสรีภาพทางการเมือง   

      การปกปองสิทธิสวนบุคคล 

และการเก็บรักษาขอมูลความลับ 

โดยจำกัดการเขาถึงขอมูลการเปด

เผยขอมูล และการใชประโยชน

ขอมูล เฉพาะความจำเปนหรือตาม

ที่กฎหมายกำหนดเทานั้น
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การสรางความผูกพัน

ตอองคกร
       รากฐานสำคัญที่หล�อหลอมพนักงานทุกคนให�มีพฤติกรรมการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน สะท�อนให�เห็นอัตลักษณ� อย�างชัดเจนในความเป�น

คนดี คนเก�ง และมีความรับผิดชอบต�อองค�กรและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกลไกและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร�างวัฒนธรรมองค�กรกล�าว คือ 

ผู�บริหารต�องเป�นแบบอย�างที่ดี ด�วยการปฏิบัติงานที่สอดคล�องตามค�านิยม พร�อมทั้งกระตุ�นและสร�างแรงจูงใจให�พนักงานมีส�วนร�วมร�วมกัน

       บริษัทฯ ได�ให�สิทธิชุมชนมีส�วนร�วม และแสดงความคิดเห็นในกระบวนการศึกษาและประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล�อมของโครงการที่กำลังพัฒนา รวมทั้งการมีส�วนร�วมตรวจสอบและติดตามการจัดการ

ด�านสิง่แวดล�อมและการดำเนินงานต�างๆ นอกจากน้ียังมีการสร�างกลไกหรือช�องทางการส่ือสารแก�ชุมชน

เพื่อให�สามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารและเสนอความเห็นและร�องเรียนได�ตลอดเวลา

3) สิทธ�ของชุมชน

       บริษัทฯ พิจารณาให�น้ำหนักความสำคัญความรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล�อม และสังคมของคู�ค�ามากข้ึน

โดยเฉพาะการเคารพสิทธิและปฏิบัติต�อพนักงานและลูกจ�างของบริษัทคู�ค�า บริษัทฯ ได�มีการเพ่ิมและปรัปรุง

ตัววัดด�านแรงงาน สิ่งแวดล�อม และสิทธิมนุษยชนในแบบประเมินคุณสมบัติของบริษัทคู�ค�า เพื่อใช�ในการ

พิจารณาคัดเลือกคู�ค�า พร�อมท้ังยังมีการสุ�มตรวจสอบพนักงานและแรงงานของคู�ค�าท่ีเข�ามาปฏิบัติงานของ

บริษัทฯ อย�างสม่ำเสมอด�วย 

4) ความรับผิดชอบของคูคา

       คณะผู�บริหาร และพนักงานร�วมกันทำบุญตักบาตรพร�อมพบปะพูดคุย

กับพนักงานเจ�าหน�าที่ก�อนที่จะเริ่มต�นทำงาน
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       งานเลี้ยงสังสรรค�เทศกาลป�ใหม�ประจำป� 2562 เพื่อตอบแทนแรงกาย

แรงใจที่มุ�งมั่น ตั้งใจ และทุ�มเทในการทำงานอย�างเต็มที่ตลอดทั้งป�ภายใต� 

themes “4 ภาค ” 

       “BWG Songkran Festival” เพ่ือการรณรงค�อนุรักษ�การแต�งกายแบบไทย

ให�พนักงานได�มีโอกาสสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว�ตลอดไป

       โครงการ “Better Group สุขใจ ร�วมใจบริจาคโลหิต ป� 2” ร�วมกับ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ด�วยการบริจาคโลหิต เพ่ือเพ่ิมปริมาณโลหิต

สำรองให�กับโรงพยาบาลท่ีขาดแคลนท่ัวประเทศ

      Better คืนน้ำใส ให�เจ�าพระยา ร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการคืนสภาพแม�น้ำ 

พายเรือเก็บขยะบริเวณแม�น้ำ ณ ลานริมน้ำวัดจากแดง อำเภอบางกะเจ�า 

จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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ความปลอดภัยและอาช�วอนามัยของพนักงาน
          ความมุ�งมั่นสร�างความเป�นเลิศในการดำเนินงานให�สำเร็จตามพันธกิจ การจัดการให�ทุกคนที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล�อมที่ดี เป�นประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ คำนึงถึงและเอาใจใส�อย�างยิ่งยวด บริษัทฯ จึงมุ�งเน�นบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ในเชิงป�องกัน ด�วยเป�าหมายสูงสุด คือ “อุบัติเหตุเป�นศูนย�” กล�าวคือ ทุกคนปฏิบัติงานได�ลุล�วง ไม�มีอุบัติเหตุหรือความสูญเสียใดๆ ที่กระทบต�อชีวิต 

ทรัพย�สิน ของตนเอง ครอบครัว และองค�กร 

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทำงาน ซ่ึงทำหน�าท่ีสนับสนุนส�งเสริมและร�วมมือในการวางแผน

และแก�ไขสภาพการณ�ท่ีไม�ปลอดภัยในสถานประกอบการ โดยในป� 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือประเมินความเส่ียงด�านความปลอดภัย และผล

การดำเนินงานของคณะกรรมการ จำนวน 12 คร้ัง  และยังได�จัดให�มีการจัดอบรมให�ความรู�ในด�านต�าง ๆ เช�น  การฝ�กซ�อมแผนการเตรียมความพร�อม

และตอบสนองกรณีฉุกเฉิน การตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงานอย�างสม่ำเสมอ จัดอบรมหลักสูตรความรู�ด�านการดับเพลิงขั้นต�น จัดอบรมหลักสูตรด�าน

ความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประกอบด�วย 

ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
          อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและคู�ค�าธุรกิจเป�นสิ่งที่บริษัทฯ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�ความสำคัญเป�นอย�างยิ่ง อีกทั้ง 

ยังเป�นเรื่องที่อาจสร�างผลกระทบต�อขวัญและกำลังใจของพนักงานและคู�ค�าธุรกิจ ซึ่งในป� 2562 อัตราการบาดเจ็บของพนักงานและผู�รับเหมา

ลดลงอย�างต�อเนื่อง โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 36 ครั้ง เป�นอุบัติเหตุที่มีพนักงานได�รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน จำนวน 3  ครั้ง

**คิดเป�นร�อยละ 44.44  ของคณะกรรมการ โดยบริษัทแต�งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

   สถิติความปลอดภัยภายในศูนย�ฯ ป� 2562 ได�จำนวนวันทำงาน 362 วันทำงานที่ไม�เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

ตัวแทนนายจาง  1 คน เปนประธานคณะกรรมการ

ผูแทนระดับหัวหนางาน จำนวน  3 คน

เจาหนาที่ความปลอดภัยว�ชาช�พ จำนวน 1 คน

ตัวแทนลูกจาง จำนวน  4  คน
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1,000,000 ชั่วโมง

198,740 ครั้ง

        สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานตั้งแต� มกราคม – ธันวาคม 2562 จากสถิติจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งป�อยู�ที่ 198,740 ชั่วโมงการทำงาน  

ตั้งเปาหมาย 1,000,00 ชั่วโมง

ชั่วโมงทำงาน ป 2562  

รายละเอียดการรวมฝกอบรม

2560

รายละเอียดรั่วไหลของของเสียจากกระบวนการทำงาน

แนวทางสูเปาหมายอุบัติเหตุเปนศูนย

จำนวนครั้งของการจัดการฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย

จำนวนผูเขาการฝกอบรมตอหลักสูตรดานความปลอดภัย

การฝกซอมแผนฉุกเฉินเพลิงไหมประจำป

จำนวนผูบาดเจ็บจากการทำงานของผูรับเหมา

จำนวนผูเสียวช�ว�ตจากการทำงานของผูรับเหมา

33 20

• จำนวนการรั่วไหลของเสียจากกระบวนการทำงานที่มีนัยสำคัญ

การดำเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดลอม

0 0

• คาปรับจากการดำเนินงานไมสอดคลองกับกฎหมายสิ่งแวดลอม 0 0

• จำนวนครั้งในการดำเนินงานที่ไมเปนไปตามกฎหมายสิ่งแวดลอม 0 0

14

1 1 1

0 0 0

0 0 0

248 213 608

0
อุบัติเหตุ

กำหนดมาตรฐาน
ดานความปลอดภัย

กฎความปลอดภัย
คูคา และผูรับเหมา

สงเสร�มวัฒนธรรม
ความปลอดภัย

ในองคกร

บร�หารความเสี่ยง
จากการปฏิบัติงาน

 ปองกันการสูญเสีย

2561 2562
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กลยุทธ : พื้นที่ปลอดภัย ใสใจเพื่อนรวมงาน/ 

        b. กิจกรรม KYT กิจกรรมการหยั่งรู�อันตราย ป� 2562  

              ดำเนินกิจกรรมมาตลอดป� 62 นำข�อบกพร�องจากกิจกรรม

          มาวิเคราะห� อีกทั้งชี้แจงสร�างความเข�าใจให�จป.หัวหน�างานถึง   

          “กิจกรรม KYT“ ที่ถูกต�องและนำไปใช�ในการเตือนสติพนักงาน

          อย�างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกลุ�มที่มีความเสี่ยง 5 กลุ�มงาน ดังนี้      

          กลุ�มงานกากและสารเคมี กลุ�มงานเครื่องจักรหนัก กลุ�มเครื่องจักร

          เคลื่อนที่ กลุ�มงานซ�อม-สร�าง กลุ�มงานเอกสาร เพื่อให�พนักงาน

          ที่ปฏิบัติงานแต�ละกลุ�มงาน นำ KYT มาใช�งานที่เกี่ยวข�องกับตนเอง                

          มาทำ “มือชี้ ปากย้ำ” เตือนสติก�อนเกิดเหตุการณ�เสี่ยงอันตราย

          ต�อเนื่องไปถึงป� 2563

     1 กิจกรรมส�งเสริมด�านความปลอดภัยร�วม       

       a. กิจรรมรณรงค�ขับขี่ปลอดภัย 

              ผลจากการดำเนินกิจกรรมกำหนดเส�นสัญลักษณ�จุดจอดและ

          กำหนดวิธีการจอดและการเอาออกรถเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 1 พื้นที่                       

          บริเวณจุดจอดรถหน�าอาคารปฏิบัติการวิเคราะห� ขยายผลจำนวน                                              

          2 พ้ืนท่ี ป�จจุบันมีพ้ืนท่ีต�นแบบท้ังหมดแล�ว 3 พ้ืนท่ี ในป� 63 จะมีการ                                             

          ตรวจติดตามจากคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย 

          เพื่อคงไว�ซึ่งวัฒนธรรมด�านความปลอดภัยอีกทั้งความเป�นระเบียบ               

          จากกำหนดจุดจอดพร�อมวิธีการจอดที่ปลอดภัยยังไม�พบอุบัติเหตุ

           จากการเบียดชนจากการนำรถเข�า-ออกพื้นที่โรงจอดรถ   

        C. กิจกรรมสื่ออบรมแอนิเมชั่น 

              การจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธโครงการและสร�างความรู�

          ความเข�าใจให�กับผู�มีส�วนได�เสียทุกกล�ม

มาตรการดานความปลอดภัย

กิจกรรมสงเสร�มดานความปลอดภัยรวม
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        d.  กิจกรรมทำสาธารณประโยชน�  

              กิจกรรมสร�างความตระหนักด�านความปลอดภัยโดยกำหนด

           เป�นบทลงโทษพนักงานกลุ�มที่ทำผิดกฎระเบียบด�านความปลอดภัย

           ในรอบป� 2562 พบประเด็นกลุ�มของพนักงานที่ทำผิดกฏระเบียบ

           ด�านความปลอดภัย ป� 2562 มีผู�ทำสาธารณประโยชน�จำนวน 16 คน    

           ซึ่งในป� 2562 ลดลงจากป� 2561จำนวน10 ครั้ง คิดเป�นร�อยละ 37.5 

        -  พนักงานได�รับความรู�จากหลักสูตรการอบรมด�านความปลอดภัยตลอดป� 2562 ตามข�อกำหนดกฏหมายแผนจากแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

                  o ขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย (WI) ป� 2562 จากเหตุการณ�ที่เคยเกิดอุบัติเหตุ ที่มีการจัดทำจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ การปฏิบัติงาน

                    ถ�ายเทกากอุตสาหกรรมฯ การปฏิบัติงานเดินระบบและเก็บตัวอย�างน้ำเสีย PLH /PLN/ LBL ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจรับ

                    และตรวจสอบวัตถุดิบก�อนเข�าสู�กระบวนการผลิต

                  o เดือนธันวาคม 2562 มีอุบัติเหตุจำนวน 3 เหตุการณ�ไม�ถึงขั้นหยุดงาน โดยทั้งป�มีอุบัติเหตุ 35 ครั้ง แบ�งเป�นเหตุการณ�ที่หยุดงาน        

                    3 ครั้ง          

     1 กิจกรรมส�งเสริมด�านความปลอดภัยร�วม       

       a. กิจรรมรณรงค�ขับขี่ปลอดภัย 

              ผลจากการดำเนินกิจกรรมกำหนดเส�นสัญลักษณ�จุดจอดและ

          กำหนดวิธีการจอดและการเอาออกรถเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 1 พื้นที่                       

          บริเวณจุดจอดรถหน�าอาคารปฏิบัติการวิเคราะห� ขยายผลจำนวน                                              

          2 พ้ืนท่ี ป�จจุบันมีพ้ืนท่ีต�นแบบท้ังหมดแล�ว 3 พ้ืนท่ี ในป� 63 จะมีการ                                             

          ตรวจติดตามจากคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย 

          เพื่อคงไว�ซึ่งวัฒนธรรมด�านความปลอดภัยอีกทั้งความเป�นระเบียบ               

          จากกำหนดจุดจอดพร�อมวิธีการจอดที่ปลอดภัยยังไม�พบอุบัติเหตุ

           จากการเบียดชนจากการนำรถเข�า-ออกพื้นที่โรงจอดรถ   

มาตรการดานความปลอดภัย

เพื่อลดอุบัติเหตุอบรมดานความปลอดภัย

หร�อขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย

AC34/62 16/12/62
ผสมกาก

เชื้อเพลิงของแข็ง
อาคารเตรียม

วัตถุดิบ
ชนกระแทก ปานกลาง

AC35/62 18/12/62 บำบัดกากฯ
ปรับเสถียร

เฟส 2
ชนกระแทก ปานกลาง

AC346/62 28/12/62
ข�อมูล

ตรวจรับกากฯ
บริเวณ

ข�างตาชั่ง 2
ชนกระแทก ปานกลาง

Report No. Date แผนก สถานที่ ชนิดอุบัติเหตุ
ทรัพยสิน

ความเสียหาย

คน
ความรุนแรง

มาตรการดานความปลอดภัย

ไมสวมชุดพนักงานการกระทำผิดกฏ
ดานความปลอดภัย

ไมสวมใสอุปกรณ PPE

2561

2562 สูบบุหรี่พื้นที่ปฏิบัติงาน

สวมรองเทาแตะ

การกระทำ
ไมปลอดภัย

7

0

4

2

4

1

1
1

2
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          เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต�เดือน มกราคม - ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินโครงการไม�เป�นไปตามเป�าหมายซึ่งต�องไม�เกิดอุบัติเหตุถึงขั้น

หยุดงานเป�นตัวชี้วัดซึ่งจากการวิเคราะห�หาสาเหตุ 

                  1. ขั้นตอนการทำงานยังไม�ชัดเจน  

                  2. การตรวจสอบความปลอดภัยของหัวหน�างานยังไม�เห็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุผู�จัดทำโครงการจึงนำมาปรับเพิ่มกลยุทธ�

                     ในป� 63 โดยเน�นขั้นตอนการทำงานปลอดภัย(WI) การตรวจสอบความปลอดภัยโดย คปอ. ชี้จุดเสี่ยงที่หัวหน�างานยังมอง

                     ไม�ครอบคลุม อย�างไรก็ตามในป� 2562 มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานลดลงจากป� 2561 ซึ่งคิดเป�นร�อยละ 60 ซึ่งทางหน�วยงาน

                     หรือผู�ที่เกี่ยวข�องจะได�หาแนวทางในการป�องกันการเกิดซ้ำซึ่งเพิ่มในกลยุทธ�ของป� 2563   

สรุปผลการดำเนินงาน

          • ส�งเสริมความปลอดภัยเป�นวาระสำคัญ โดยให�จัดทำข�อกำหนดและมาตรฐาน ที่มีมาตรการไม�น�อยกว�ากฎหมายกำหนดและมาตรฐานสากล 

            พนักงานจะต�องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข�อกำหนด มาตรฐานที่เกี่ยวข�องอย�างเคร�งครัด

          • ดำเนินการต�างๆ เพื่อควบคุมและป�องกันความสูญเสียในรูปแบบต�างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บเจ็บป�วยจากการทำงาน             

            ทรัพย�สินสูญหาย/เสียหาย การละเมิด ระบบรักษาความปลอดภัย การทำงานไม�ถูกวิธี และความผิดพลาดต�างๆ รวมทั้งจัดสภาพแวดล�อม

            ในการทำงานให�ปลอดภัยมีอุปกรณ�ความปลอดภัยที่เหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งให�ผู�บริหารและพนักงานมีหน�าที่รายงานอุบัติเหตุ         

            อุบัติการณ�ต�างๆ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว�

          • ประชาสัมพันธ�และสื่อสารสร�างความรู�ความเข�าใจและเผยแพร�ข�อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและข�อควรระวัง

            ด�านความปลอดภัยฯ แก�พนักงาน พนักงานผู�รับจ�าง และผู�มีส�วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง เพื่อให�นำไปปฏิบัติได�อย�างถูกต�องไม�ก�อให�เกิดอันตราย

            ต�อสุขภาพทรัพย�สินและสิ่งแวดล�อม

          • การปฏิบัติงานใดที่ไม�ปลอดภัย หรือไม�ปฏิบัติตามข�อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยฯ ให�หยุดการปฏิบัติงานนั้นชั่วคราว และแจ�ง

            ผู�ที่เกี่ยวข�อง ผู�บังคับบัญชาและหน�วยงานที่รับผิดชอบแก�ไขต�อไป

ความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

          • จัดให�มีข�อกำหนดและมาตรการที่เกี่ยวข�อง

          • พนักงานต�องมีส�วนร�วมในการป�องกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติดในสำนักงาน

          • ผู�บังคับบัญชาต�องทำตัวเป�นแบบอย�างที่ดี ควบคุมสอดส�องและดูแลการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

          • ให�ความร�วมมือกับทางราชการในการแจ�งข�อมูล ข�าวสารและพฤติกรรมบุคคลที่เกี่ยวข�องกับยาเสพติดการรักษาความปลอดภัย

          • จัดให�มีข�อกำหนด วิธีปฏิบัติ และอุปกรณ�รักษาความปลอดภัยอย�างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป�องกันความเสียหายต�อชีวิตและทรัพย�สิน

             ของพนักงานและบริษัทฯ

          • สร�างและรักษาสภาพแวดล�อมการทำงานที่ปลอดภัยรวมทั้งระบุและรายงานสัญญาณบอกเหตุความรุนแรงในสถานที่ทำงาน

          • ตรวจสอบประวัติความเป�นมาของพนักงาน และคู�สัญญาใหม�ตามที่กฎหมายอนุญาต เพื่อเฝ�าระวังการก�อเหตุรุนแรง/การก�อการร�าย

          • หากพบสิ่งผิดปกติที่อาจกระทบกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสำนักงานให�รายงานผู�บังคับบัญชาทราบทั้งนี้ บริษัทฯ ได�ปรับปรุง

             นโยบายและมาตรการด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล�อมอย�างสม่ำเสมอ รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงแก�ไขสภาวการณ�ที่

             ต่ำกว�ามาตรฐานและควบคุมการทำงานที่มีความเสี่ยงจากอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ อัคคีภัย สารเคมี อย�างเข�มงวด โดยเฉพาะ

             อย�างยิ่งการปฏิบัติงานในโรงไฟฟ�า ซึ่งจะมีมาตรการเชิงรุกหรือป�องกัน ที่เน�นย้ำให�ผู�ปฏิบัติงานทุกคนเข�าใจและพึงระลึกไว�อยู�เสมอว�า              

             “ปลอดภัยไว�ก�อน” เพื่อจำกัดและลดความเสี่ยงที่จะส�งผลกระทบต�อชีวิต ทรัพย�สินและชื่อเสียงองค�กร

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสำนักงาน
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          บริษัทฯ มีการรณรงค�สร�างความตระหนักและปลูกฝ�งจิตสำนึกความปลอดภัยตามแนวนโยบายที่กำหนดไว�อย�างต�อเนื่อง ในรูปแบบทั้งการให�

ความรู� อบรมสัมมนา และกิจกรรมต�างๆ ภายใต�การผลักดันของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทำงาน ซึ่งเป�น

การทำงานแบบมีส�วนร�วมระหว�าง บริษัทฯ และผู�ปฏิบัติงานในฐานะลูกจ�าง โดยมุ�งหมายให�เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิดและพฤติกรรมจนกลายเป�น

อุปนิสัยที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันนอกจากนี้ทุกป�บริษัทฯ และโรงไฟฟ�าจะจัดกิจกรรม Safety Day เพื่อเพิ่มพูน

ความรู�และกระตุ�นความตระหนักเกี่ยวกับการป�องกันอันตรายและความเสี่ยง และการดูแลสุขอนามัยในการทำงาน และชีวิตประจำวันของทุกคน

สงเสร�มวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร

ผลการดำเนินงานดานความปลอดภัยและอาช�วอนามัย 

สถิติความปลอดภัยประจำ ป 2562 ไดจำนวนวันทำงาน 362 วัน

จำนวน
การจัดการ
ฝกอบรม

หลักสูตรดาน
ความปลอดภัย

จำนวนผูเขา
การฝกอบรม

ตอหลักสูตรดาน
ความปลอดภัย

การฝกซอม
แผนฉุกเฉิน

เพลิงไหมประจำป

จำนวน
ผูบาดเจ็บจาก
การทำงานของ

ผูรับเหมา

จำนวน
อุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงานของ

ผูรับเหมา

จำนวน
ผูเสียช�ว�ตจาก
การทำงานของ

ผูรับเหมา

198,740 ชั่วโมง

2562

597,078 ชั่วโมง

2560 626,630 ชั่วโมง

2561

พนักงานและ
การทำงาน

ผูรับเหมา
ประจำ

ชั่วโมง

14 ครั้ง

2562

20 ครั้ง

2561
33 ครั้ง

2560

213 ครั้ง

2561

250 ครั้ง

2560
608 ครั้ง

2562

0 0 0

1 ครั้ง

การฝกอบรม

จำนวน
การเกิดเหตุ

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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 BWG ถือเป�นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่อำเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี

บริษัทฯ จึงตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบต�อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากการตัดสินใจและกิจกรรมทางด�านสังคมและสิ่งแวดล�อมกับชุมชนในพื้นที่ ด�วยการทำงานที่โปร�งใส

และมีจริยธรรมส�งเสริมให�เกิดการพัฒนาอย�างย่ังยืน โดยคำนึงถึงความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม เคารพต�อตามกฎหมาย

และหลักมาตรฐานสากลเพื่อให�เกิดการบูรณาการทั่วทั้งองค�กร จึงได�จัดทำโครงการพัฒนาเพื่อแก�ไขป�ญหาสำคัญของสังคม

อย�างเป�นมีนัยสำคัญและเป�นรูปธรรม

ความทาทาย ความเสี่ยง และผลกระทบ

 มุ�งม่ันท่ีจะเป�นผู�นำในการดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการท่ีต�อเน่ืองอย�างครบวงจร

และคำนึงถึงผลกระทบด�านสังคมและสิ่งแวดล�อม เพื่อสร�างสรรค�คุณภาพชีวิตที่ดีของ

คนในสังคมทั้งใกล�และไกล ยกระดับการทำงานเชิงสังคมสร�างคุณค�าร�วมให�เชื่อมโยงกับ

ธุรกิจ จัดทำโครงการพัฒนาเพ่ือสังคมท่ีมีการประเมินคุณค�าและผลกระทบต�อสังคมอย�าง

เป�นระบบสร�างการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน เพื่อให�เกิดการยอมรับและความเชื่อมั่น

ในการอยู�ร�วมกันระหว�างอุตสาหกรรมกับชุมชนอย�างยั่งยืน

ความมุงมั่น

 บริษัทฯ ตระหนักดีว�า ชุมชนรอบฐานธุรกิจของบริษัทฯ จัดเป�นผู�มีส�วนได�เสียท่ีมีความสำคัญต�อการดำรงอยู�และความย่ังยืนของธุรกิจ ด�วยเหตุน้ี 

การดูแลชุมชนจึงเป�นพันธกิจของบริษัทฯ ที่ต�องปฏิบัติให�บรรลุเป�าหมาย คือ ชุมชนมีความเข�มแข็งและธุรกิจดำรงอยู�ได�อย�างยั่งยืน บนหลักการพื้นฐาน 

3 ประการคือ

 • การบริหารจัดการความเส่ียงและผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจท่ีจะมีต�อชุมชนให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 • การสร�างคุณค�าร�วมท้ังด�านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล�อม และสังคมจากธุรกิจให�กับชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีส�วนร�วมของชุมชน

 • การยอมรับและไว�วางใจกัน บนพ้ืนฐานของการเป�ดเผย โปร�งใส เพ่ือสร�างความเข�าใจและเช่ือม่ันต�อกัน

งบประมาณทั้งหมดในการพัฒนาสังคมและชุมชน ล�านบาท 1.83 4.51

ร�อยละระดับความพึงพอใจของในการดำเนินงานด�านชุมชน

แนวทางการบร�หารจัดการ

ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน

GRI รายละเอียดความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน หนวย 2560 2561

3.21

87 90 92

2562

ดานงานบร�การ

SUSTAINABILITY REPORT 2019
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED 90



 ท้ังบริษัทฯ ได�วางแนวทางการปฏิบัติต�อชุมชนไว�ในจรรยาบรรณบริษัทฯ ซ่ึงได�ใช�กำหนดแผนงานการดูแลชุมชนและความรับผิดชอบต�อสังคม

ขององค�กรและโรงไฟฟ�าต�างๆ สาระสำคัญมี ดังนี้

  • ดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต�อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล�อม เพ่ือสร�างและรักษาภาพลักษณ�ท่ีดี รวมท้ังความน�าเช่ือถือ

ขององค�กรให�ได�รับการยอมรับและความไว�วางใจจากชุมชนและสังคมในภาพรวม อันจะนำไปสู�ความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาและเติบโต

อย�างยั่งยืนของกิจการ

  • สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมของบริษัทฯ ท่ีเหมาะสมและเป�นประโยชน�ต�อชุมชนและสังคม โดยเช่ือมโยงกับกลยุทธ�

ขององค�กรและตอบสนองความคาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพื่อเสริมสร�างคุณภาพชีวิตให�กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

  • เคารพต�อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของแต�ละท�องถิ่น

  • ใช�ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต�อชุมชน และสังคมน�อยที่สุด

  • ส�งเสริมการใช� และการอนุรักษ�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน�ต�อชนรุ�นหลัง

  • เป�ดโอกาส สนับสนุน และจัดให�มีระบบและกระบวนการท่ีเหมาะสม ให�ชุมชนและผู�มีส�วนเก่ียวข�องมีส�วนร�วมสำหรับโครงการต�างๆ 

ที่อาจมีผลกระทบต�อชุมชน รวมทั้งการเสนอความเห็นหรือข�อร�องเรียนต�างๆ ที่เป�นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

  • ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข�องกับสิ่งแวดล�อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัย ก�อนที่จะมีการลงทุน

หรือร�วมทุนในกิจการใดๆ

  • ให�ความร�วมมือกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข�อตกลงในระดับสากลในเรื่องต�างๆ ที่จัดทำขึ้น

เพื่อช�วยป�องกันหรือลดผลกระทบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม

กรอบการดำเนินงานดานชุมชนและสังคม

เปาหมาย
ชุมชนและสังคมยอมรับ

กลยุทธ
สรางความเขาใจ

สรางการมีสวนรวม

สรางการไวใจ

ว�ธ�การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับที่เกี่ยวของ

การจัดการขอว�ตกกังวลและขอเร�ยกรอง

การเสร�มสรางความแข็งเขมของชุมชน

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การพัฒนาคุณภาพช�ว�ต

กลุมเปาหมาย
ชุมชนรอบพื้นที่สถานประกอบการ

(ศุนยบร�หารและจัดการกากอุตสาหกรรม)

สังคมโดยรวม

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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ผลการดำเนินงานป 2562

ชุมชนเขมแข็ง องคกรยั่งยืน

ความตองการ / ความคาดหวัง ของชุมชน สังคม และองคกร

ความเสี่ยง การสรางคุณคารวม การไววางใจกัน

การสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล การพัฒนาชุมชน / คุณภาพช�ว�ต การตรวจสอบการดำเนินงาน

 การดำเนินงานด�านชุมชนและสังคมในป�ที่ผ�านมา เน�นกลยุทธ�หลักใน 3 ด�าน ผ�านการดำเนินงานในทุกมิติคือ การสื่อสารเพื่อสร�างความรู�

ความเข�าใจในการดำเนินงานของโครงการ หรือโรงไฟฟ�า การพัฒนาชุมชน-คุณภาพชีวิต และการมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อแสดง

ความโปร�งใสให�ทุกภาคีได�รับทราบ

• กิจกรรมสรางความรูความเขาใจ

  การดําเนินงานของโครงการ

• การรับฟงความคิดเห็น

• กระบวนการรับและจัดการ

  ขอรองเร�ยน

• การประเมินผลการดําเนินงาน

• การจางงาน/จัดซ�้อสินคาในทองถิ่น

• การพัฒนาอาช�พ

• การพัฒนาการศึกษา/เคร�อขายการศึกษา

• การพัฒนาดานสาธารณสุข

• การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
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กิจกรรมสำคัญที่กลุ�มบริษัทฯ ได�ดำเนินการในป� 2562  ประกอบด�วยกิจกรรม 3 ด�านด�วยกัน คือ

 1) การสื่อสารแลกเปลี่ยนข�อมูลเพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจในการดำเนินงาน

 2) การมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการดำเนินงาน

 3) การส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การดำเนินงาน แบ�งออกเป�น 2 ลักษณะ ตามกลุ�มเป�าหมาย คือ

 • งานชุมชนสัมพันธ� เน�นชุมชนที่อยู�โดยรอบโครงการ

 • งานความรับผิดชอบต�อสังคม เน�นชุมชน และหรือสังคมในภาพรวม

ชุมชนรอบพื้นที่ศูนยบร�หารและจัดการกากอุตสาหกรรม

สังคมโดยรวม

การสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจ

ในกระบวนการการบร�การ

การสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ต

การสื่อสารเผยแพรขอมูลขาวสารในการดำเนินงานในภาพรวม

การสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล

เพื่อสราง ความรูความเขาใจ

ในการดำเนินงาน

การมีสวนรวม

ในการตรวจสอบ

การดำเนินงาน

การสงเสร�ม

และพัฒนาคุณภาพช�ว�ต

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)93



การสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจในกระบวนการการบร�การ

 การสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานในกระบวนการต�างๆ ของบริษัทฯ เป�นส่ิงท่ีบริษัทฯ ให�ความสำคัญ

มาอย�างต�อเน่ือง เพ่ือสร�างความเช่ือม่ันและความม่ันใจให�กับชุมชนท่ีอยู�โดยรอบพ้ืนท่ีให�สามารถใช�ชีวิตได�อย�างเป�นปกติสุข บนฐานการดำเนินงานท่ียึดม่ัน

ในการดูแลสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยอย�างสูงสุดที่มีโอกาสสร�างผลกระทบจากการดำเนินงานได�มาก ทั้งนี้ กลุ�มบริษัทฯ จึงแบ�งระดับการสื่อสาร

เป�น 2 กลุ�ม ดังนี้

 1) การส่ือสารเพ่ือสร�างความเข�าใจและความม่ันใจของชุมชน สำหรับการส่ือสารเพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ให�กับชุมชนโดยรอบถือเป�นสิ่งที่สำคัญเพื่อเสริมสร�างความเข�าใจที่ถูกต�องและลดความวิตกกังวลที่อาจเกิดกับชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงาน ในป� 2562 

มีดังนี้

 กิจกรรมการส่ือสารเหล�าน้ีถือเป�นส�วนสำคัญท่ีจะทำให�ชุมชน สังคม และบริษัทฯ เข�าถึงและเข�าใจกัน โดยเฉพาะการศึกษาดูงาน เข�าเย่ียมชม 

การดำเนินงานของบริษัทฯ ท่ีช�วยให�ชุมชนและสังคมได�เห็นงานจริงของกระบวนการผลิตและการจัดการส่ิงแวดล�อม ช�วยสร�างความรู�ความเข�าใจ

ท่ีถูกต�องให�กับชุมชน เกิดความเชื่อมั่นและไว�วางใจกันมากยิ่งขึ้น

1. การศึกษาดูงาน

 - โครงการเย่ียมบ�านเบตเตอร�

- หน�วยงานประชาชนทั่วไป

  ศึกษาดูงาน

2. การแสดงผลการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดล�อมจาก

หน�วยงานผ�านจดหมายรับรอง

3. จดหมายแจ�งข�าวกับผู�นำชุมชน

4. การส่ือสารผ�านส่ือต�างๆ

รวมส่ือสังคมออนไลน�

5. การแจ�งข�อเสนอแนะหรือ

ข�อร�องเรียน

เพื่อขยายขอบเขตการสร�าง

ความรู�ความเข�าใจในการดำเนิน

งานและเสริมสร�างความสัมพันธ�

และความเช่ือม่ันในการดำเนินงาน

เพื่อให�ข�อมูลกับชุมชนและแสดง

ความโปร�งใสในการรายงาน

ผลการดำเนินงาน

เพื่อให�ชุมชนได�รับทราบ

เหตุการณ�สำคัญที่บริษัทฯ 

จะดำเนินการ

เพื่อให�การสื่อสารประชาสัมพันธ�

เข�าถึงชุมชนได�ผู�นำชุมชน

และเครือข�ายต�างๆ

ที่ร�วมดำเนินงาน

เพื่อรับฟ�งความเห็นและความ

วิตกกังวลจากการดำเนินงาน

ของที่อาจส�งผลกระทบ

ต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อม

นักเรียน นักศึกษา / 

หน�วยงานรายการ / ผู�ถือหุ�น 

นักลงทุน / 

ชุมชนรอบพื้นที่ศูนย�บริหารและ

จัดการกากอุตสาหกรรม 

รอบระยะไม�เกิน 10 กิโลเมตร

ผู�นำชุมชนและชุมชน

รอบพื้นที่โครงการ

ผู�นำชุมชนและเครือข�ายต�างๆ

ที่ร�วมดำเนินงาน

ชุมชนหรือผู�มีส�วนได�เสีย

จากการดำเนินงาน

หน�วยงาน เน�นศึกษาดูงานเพื่อนำ

ความรู�ไปปรับใช�ในองค�กร 

(สถาบันการศึกษา 

หน�วยงานราชการ 

รวมถึงหน�วยงานภาครัฐ ฯลฯ ) 

41หน�วยงาน 985 คน

ชุมชนเข�าใจและรับทราบผล

การดำเนินงานด�านการจัดการ

สิ่งแวดล�อมมากขึ้น

ผู�นำชุมชนรับทราบข�อมูลข�าวสาร

และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�กับ

ชุมชนได�รับทราบอย�างทั่วถึง

บริษัทฯ และชุมชนสามารถ

สื่อสารข�อมูลแก�กันได�อย�าง

ทันท�วงทีและเข�าถึงได�ง�ายข้ึน

นำข�อเสนอแนะหรือข�อร�องเรียน

มาแก�ไข พัฒนาและปรับปรุง

การดำเนินงานให�ดียิ่งขึ้น 

เพื่อให�สามารถอยู�ร�วมกับชุมชน

ได�อย�างต�อเนื่อง

กิจกรรม/ ว�ธ�การ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ผลที่ไดรับ
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การจัดชองทางสื่อสารเพื่อรับขอเสนอแนะและรองเร�ยน
          กรณีที่ชุมชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบหรือมีข�อร�องเรียน ชุมชนสามารถแจ�งเรื่องร�องเรียนมายังบริษัทฯ ได�โดยตรงผ�านทาง

โทรศัพท� กล�องรับความคิดเห็นด�านหน�าโรงไฟฟ�า อีเมล จดหมาย หรือช�องทางอิเล็กทรอนิกส� เช�น SMS หรือ LINE หรือแจ�งผ�านมายังผู�นำชุมชน

หรือตัวแทนผู�ตรวจการสิ่งแวดล�อม เพื่อให�ทำการตรวจสอบประเด็นป�ญหาที่เกิดขึ้น โดยเจ�าหน�าที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเริ่มดำเนินการแก�ไข

ภายใน 24 ชั่วโมง พร�อมกับแจ�งให�ชุมชนรับทราบและเห็นชอบผลการแก�ไขภายหลังดำเนินงานเสร็จสิ้นด�วย

  ในป� 2562 บริษัทได�รับการร�องเรียนด�านสิ่งแวดล�อมจากชุมชนรอบพื้นที่ จำนวน 255 ครั้ง ในกรณีเรื่องกลิ่น ซึ่งจำนวนข�อร�องเรียน

เรื่องกลิ่นลดลง  10 % จากจำนวนข�อร�องเรียนเรื่องกลิ่นป� 2561

มาตรการและแนวทางการแกไขปญหา ตามโครงการปองกันผลกระทบดานกลิ่น

เปดบานเขาเยี่ยมชมทั้งหมด 3,423 คน 890 บร�ษัท

ทั่วไป 
3 หนวยงาน

ลูกคาดูทำลาย
514

บร�ษัท

Audit
335 บร�ษัท

หนวยงานราชการ
12

หนวยงาน

ลูกคาเยี่ยมชม
กอนใชบร�การ
14 บร�ษัท

สถาบันการศึกษา
12 มหาลัย

ผูถือหุน/นักลงทุน/ธนาคาร
2 หนวยงาน

มาตรการและแนวทางการแกไขปญหา ตามโครงการปองกันผลกระทบดานกลิ่น

2561

329

255

2562

กราฟแสดงการรับเร�่องรองเร�ยน
เร�่องปญหากลิ่นจากพื้นที่บร�เวณใกลเคียงบร�ษัท

การฉีดพ�นระบบสารดับกลิ่น นำข�อมูลทิศทางลมมาบริหารจัดการ

ตรวจสอบกลิ่น กำหนดจุดเฝ�าระวังและทำแผนการพบ

เหตุการณ�ผิดปกติ

การป�ดคลุมพื้นที่ทำงานป�จจุบัน ติดตั้งระบบสารดับกลิ่นที่มีประสิทธิภาพ

เน�นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

(ศึกษาจากข�อมูลการร�องเรียนที่ผ�านมา)

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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ขั้นตอนการรับขอรองเร�ยน

หนังสือร�องเรียนจากหน�วยงานราชการ / หนังสือ

ร�องเรียนจากชุมชนถึงบริษัท / โทรศัพท� / กล�องรับ

ความคิดเห็น/จดหมาย/ อีเมล / LINE หรือ Walk In  

/ แจ�งโดยตรงที่ศูนย�

ขั้นตอนการรับข�อร�องเรียนภายนอก

เก็บบันทึก

ไม�ได�เกิดจากบริษัท

เกิดจากบริษัท

ชองทางการรับขอรองเร�ยน

เจาหนาที่

พิจารณาข�อร�องเรียน                                    
และตรวจสอบเบื้องต�น

แผนกว�ชาการสิ่งแวดลอมฯ 

ผูรับผิดชอบ

มอบหมายผู�รับผิดชอบ
ในการดำเนินงานการแก�ไข

ผูบร�หาร

เสนอผู�บริหารพิจารณา

หนังสือแจงกลับ

ผูรองเร�ยน

หนังสือแจ�งกลับผู�ร�องเรียน

เก็บบันทึก

แจ�งผลการแก�ไข
ไปยังผู�ร�องเรียน

ติดตามผลการดำเนินการแก�ไข

ติดตามผล

แจงผล
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กิจกรรม/ ว�ธ�การ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ผลที่ไดรับ

การสื่อสารผ�านสื่อสังคมออนไลน�     • เพ่ือเผยแพร�ผลการดำเนินงาน

ด�านความรับผิดชอบต�อสังคมและ

สิ่งแวดล�อมของบริษัทฯ เพื่อสร�าง

ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและ

สร�างภาพลักษณ�ที่ดีขององค�กร

    • ผู�สนใจ / ชุมชน / สังคม

โดยรวม

      รับฟ�งเสียงสะท�อนของชุมชน

ในพื้นที่เป�าหมาย เพื่อการส�งมอบ

ความต�องการเฉพาะของแต�ละชุมชน

ได�อย�างตรงจุด

         ผสานพลังและศักยภาพ

ของกลุ�มธุรกิจ และส�งเสริมการมี

ส�วนร�วมของพนักงานในกลุ�มบริษัท 

BWG และลูกค�าผู�ใช�บริการเพื่อ

สร�างสรรค�คุณค�าที่ยั่งยืนสู�สังคม

อาจส�งผลกระทบต�ออัตราผลตอบ

แทนจากการลงทุน ซึ่งทางบริษัท

ได�ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ 

    สร�างเครือข�ายความร�วมมือกับ

พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางเพื่อขยายศักยภาพในการ

ช�วยเหลือชุมชนและสังคม

    • ผู�สนใจได�รับทราบ

ถึงผลการดำเนินงานของ

กลุ�มบริษัทฯ อันเป�นการ

สร�างความน�าเช่ือถือและ

ภาพลักษณ�ท่ีดีให�กับ

องค�กร

โครงการสอนน�องรักวิทย�     • เพื่อสร�างความตระหนัก

การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมและพัฒนา

ศักยภาพของกลุ�มเด็กและเยาวชน

ผ�านการสอนวิทยาศาสตร� 

    • เด็กและเยาวชนโรงเรียนรอบ

พ้ืนท่ีศูนย�ฯ

    • เด็กและเยาวชน

เกิดการเรียนรู�และ

ตระหนักในเร่ืองการ

อนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม 

สามารถใช�ประโยชน�จาก

แหล�งชุมชนได�มากข้ึน

แนวทางการดำเนินงานดานการพัฒนาสังคมและชุมชน

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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SDG

Priorities
การสงเสร�มสุขภาพ

(Public Health)

เป�าหมาย
การเข�าถึงระบบสาธารณูปโภค

ที่จำเป�นต�อการดำรงชีวิตและ

บริการทางแพทย�ที่เข�าถึง

สนับสนุนงบประมาณการเข�าถึงการ

ศึกษาทางการเรียนรู�ให�แก�เด็กและ

เยาวชนรอบพื้นที่เรื่องวิทยาศาสตร�

• จำนวนผู�เข�าร�วมโครงการ

   การตรวจสุขภาพ

• มูลค�าโปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  ที่ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามรถลด

  ค�าใช�จ�าย

ตัวชี้วัดด�าน
สังคมและ
สิ่งแวดล�อม

• จำนวนโรงเรียน นักเรียน และชาวบ�าน

   ในชุมชนท่ีได�รับการปรับปรุงโครงสร�าง

   พื้นฐาน และสาธารณูปโภค

• การมีส�วนร�วมของพนักงาน เพื่อเพิ่ม

   ความพึงพอใจต�องานที่ทำมากขึ้น

   รวมถึงสร�างความผูกพันท่ีมีต�อองค�กร

ตัวอย�าง
โครงการ

หรือกิจกรรม

• โครงการ BWG ใส�ใจผู�สูงอายุ

• โครงการ BWG บ�านน้ำใสสู�ชุมชน

• โครงการ BWG โอบอุ�มผู�พิการ

  และด�อยโอกาส

• โครงการ เย่ียมบ�านเบตเตอร�

• โครงการ สอนน�องรักวิทย�

• โครงการ ส�งน�องถึงฝ�น

• โครงการ แต�มสีเติมฝ�น

• โครงการ สอนน�องแยกขยะ

การศึกษาที่มีคุณภาพ
(Quality Education)

3 GOOD HEALTH

AND WELL-BEING 4 QUALITY

EDUCATION

สนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล�อม

• การมีส�วนร�วมของชุมชนและพนักงาน

• โครงการ BUFFER ZONE

• โครงการ 3R เป�นเลิศ

การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
และระบบนิเวศ

(Environment and Ecosystem)

13 CLIMATE

ACTION 15 LIFE

ON LAND
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          การปลูกฝ�งจิตอาสาพนักงานมุ�งสร�างจิตสำนึกในการทำความดีตอบแทนสังคมตามหลักพลเมืองที่ดีและตามค�านิยมองค�กร “POSITIVE” 

ซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะของพนักงานผู�เป�นทรัพยากรสำคัญที่สุดขององค�กร ให�ได�รับการพัฒนาทักษะทั้งด�านงานบริหารและการทำงานควบคู�ไปกับการ

ส�งเสริมให�พนักงานมีส�วนร�วมคิดร�วมทำและร�วมพัฒนากิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมและสนับสนุนให�พนักงานได�คิดริเริ่มกิจกรรมจิตอาสาด�วยตัวเอง

และนำเสนอเข�าพิจารณา

             โครงการ BETTER คืนน้ำใสให�เจ�าพระยา พายเรือเก็บขยะบริเวณแม�น้ำ ณ ลานริมน้ำวัดจากแดง อำเภอ

บางกะเจ�า จังหวัดสมุทรปราการ ด�วยความร�วมมือจากจิตอาสาในกลุ�มเครือบริษัท BETTER GROUP ที่มาร�วมกันเก็บขยะ

และบูรณาการความร�วมมือจัดการขยะอย�างครบวงจร โดยเริ่มจากนำขยะที่เก็บ มาคัดแยก รีไซเคิลเป�นผลิตภัณฑ�ต�างๆ

และส�วนที่ไม�สามารถนำกลับรีไซเคิลก็จะนำไปแปรรูปเป�นผลิตภัณฑ�เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ�า 

            โครงการ “Better Group สุขใจ ร�วมใจบริจาคโลหิต ป� 2” ที่ บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) 

ร�วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้นเพื่อเป�นส�วนหนึ่งในการช�วยเหลือสังคมด�วยการบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณ

โลหิตสำรองให�กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ 

            โครงการ แต�มสีเติมฝ�น กิจกรรมทาสีรอบบริเวณโรงเรียนทั้งสนามเด็กเล�น สนามกีฬา ณ โรงเรียนวัด

บ�านหนองสองห�อง 

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)99



         ส�งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป�นอยู�ของคนในชุมชน เพื่อให�ชุมชนเติบโตได�อย�างเข�มแข็งและมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

กิจกรรมที่ดำเนินการจะมุ�งเน�น ด�านสุขภาพอนามัย ด�านการศึกษา และด�านสังคม

             บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) ร�วมกับหน�วยงานภาครัฐ สนับสนุนโครงการ “สานใจไทย 

สู�ใจใต�” ซึ่งเกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท� ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่จะนำเยาวชนจากจังหวัด

ชายแดนภาคใต� มาใช�ชีวิตร�วมกับครอบครัวอุปถัมภ�ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล�เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�

สภาพความเป�นอยู� ของครอบครัวอุปถัมภ�และชุมชน สังคมพหุวัฒนธรรม ทำให�เยาวชนที่เข�าร�วมได�รับประสบการณ�ตรง

และมีความรู�ความเข�าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู�ความสัมพันธ�ที่ดีระหว�างครอบครัวอุปถัมภ� 

กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต� โดยป�นี้เป�นน�อง ๆ รุ�นที่ 36 ที่ผ�านการคัดเลือกเข�ามาร�วมโครงการ

จำนวน 26 คน เป�นน�อง ๆ ไทยพุทธจำนวน 10 คน ไทยมุสลิม 16 คน มาร�วมอยู�กับคอบครัวอุปถัมภ�จำนวน 13 

ครอบครัว

            Better Group ร�วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและจัดการของเสียอันตราย

อันเกิดจากการลักลอบท้ิง ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เข�าให�การแนะนำและนำส�งของเสียอันตรายจากพ้ืนท่ีเข�าสู�กระบวนการ

บำบัด กำจัด เพื่อไม�ให�เกิดอันตรายและเป�นมลพิษต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อม

ดานสังคม

            โครงการ สอนน�องแยกขยะ ลดมลพิษ ลดโลกร�อน กับน�อง ๆ จาก 6 โรงเรียนโดยรอบพื้นที่ ศูนย�บริหาร

และจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี โดยมีการรณรงค�ให�ความรู�เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให�ถูกวิธี ให�ความสำคัญกับ

การแยกขยะและแก�ไขป�ญหาขยะ สร�างวินัยการแยกขยะก�อนทิ้ง ปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล�อม

ให�กับน�อง ๆ 

ดานการศึกษา
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            โครงการ สอนน�องรักวิทย� ประจำป�การศึกษา 2562 จากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ศูนย�บริหารและจัดการกาก

อุตสาหกรรม จ.สระบุรี โดยในป�นี้จัดขึ้นเป�นป�ที่ 3 มีโรงเรียนเข�าร�วมทั้งหมด 6 โรงเรียน นักเรียนในโครงการทั้งหมด 75 

คน โดยเข�าร�วมเรียนรู�เป�ดประสบการณ�วิชาวิทยาศาสตร� อาทิ การเจริญเติบโตของร�างกาย อาหารและสารอาหารมีการ

ทดสอบแป�งในอาหาร โดยใช�สารละลายไอโอดีน และการทดสอบไขมันในอาหารท่ีทางพนักงานสายวิทยาศาสตร�ถ�ายทอด

ประสบการณ� ความรู� ท้ังทางด�านทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือให�น�อง ๆ นำไปใช�ประกอบการเรียนและปรับใช�ในชีวิตประจำวัน

ได�อย�างเต็มที่ บรรยากาศภายในห�องเรียนวิทยาศาสตร�

 

            โครงการ “เยี่ยมบ�านเบตเตอร�” ซึ่งจัดขึ้นเป�นป�ที่ 13 กับการจัดกิจกรรมต�อนรับคณะครู ลูกเสือ – เนตรนารีี 

และน�อง ๆ จาก 6 โรงเรียนกว�า 100 ชีวิต ในตำบลห�วยแห�งและพื้นที่โดยรอบศูนย�บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม 

จังหวัดสระบุรี โดยป�นี้ BWG ยังคงสานต�อโครงการอย�างต�อเนื่อง พร�อมเต็มอิ่มกับกิจกรรมที่พี่ ๆ ต�างจัดเตรียมมาให� 

ไม�ว�าจะเป�นฐานคัดแยกขยะ ทิ้งขยะให�ถูกถัง ฐานมือสกปรกคบไม�ได� สาธิตวิธีการล�างมือ 7 ขั้นตอนอย�างถูกต�องและยัง

พาเยี่ยมชมการบริหารงาน และกระบวนการจัดการของเสียภายในโรงงาน

ดานการศึกษา

            โครงการ BWG โอบอุ�ม ผู�พิการและด�อยโอกาส ของบริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) 

จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเก็บข�อมูลรายละเอียดในการดำเนินงาน เพื่อเข�าช�วยเหลือ ในเบื้องต�น ณ ตอนนี้ทางบริษัทฯ 

และทีมงานลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อเข�าช�วยเหลือ ดำเนินการปรับปรุงที่พักอาศัย ให�ถูกสุขอนามัย และได�มอบเครื่องอุปโภค

บริโภค แก�นายทวี พานาง อายุ 46 ป� ผู�ป�วยจากการประสบอุบัติเหตุ ซึ่งไม�สามารถช�วยเหลือตัวเองได�

ดานสุขภาพอนามัย

รายงานความย่ังยืน ป 2562
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            โครงการ BWG โอบอุ�ม ผู�พิการและด�อยโอกาส ของบริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) 

จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเก็บข�อมูลรายละเอียดในการดำเนินงาน เพื่อเข�าช�วยเหลือ ในเบื้องต�น ณ ตอนนี้ทางบริษัทฯ 

และทีมงานลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อเข�าช�วยเหลือ ดำเนินการปรับปรุงที่พักอาศัย ให�ถูกสุขอนามัย และได�มอบเครื่องอุปโภค

บริโภค แก�นายทวี พานาง อายุ 46 ป� ผู�ป�วยจากการประสบอุบัติเหตุ ซึ่งไม�สามารถช�วยเหลือตัวเองได�

ดานสุขภาพอนามัย
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• โครงการ คาร�บอนฟุตพริ้นท�

  ขององค�กรในภาคอุตสาหกรรม

  ลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก

• รางวัล Thailand Sustainability Investment 

หรือ “หุ�นยั่งยืน” ประจำป� 2019 ต�อเนื่องป�ที่ 5 

จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ในฐานะ

บริษัทจดทะเบียนท่ีดำเนินธุรกิจโดดเด�นคำนึงถึง

ความสมดุลด�านส่ิงแวดล�อม สังคม 

และบรรษัทภิบาล

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 

ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะ

ที่มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล�อมอย�าง

เป�นระบบ มีการติดตามประเมินผลและ

ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย�างต�อเน่ือง

(เลขทะเบียนโรงงาน : จ3-101-2/40สบ)

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 

ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะ

ที่มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล�อมอย�าง

เป�นระบบ มีการติดตามประเมินผลและ

ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย�างต�อเน่ือง

(เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-8/49สบ.)

• ใบรับรองการเป�นพันธมิตรแนวร�วมปฏิบัติของ

  ภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต (CAC)

• รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2019

  มาตรฐานความรับผิดชอบต�อสังคมจาก

  สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย

• รางวัล ESG100 Certificate ป� 2019 

ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 5 ในฐานะบริษัทจดทะเบียน 

ที่มีความโดดเด�นในการดำเนินธุรกิจด�าน

สิ่งแวดล�อม สังคม และธรรมภิบาล 

(Environmental, Social and Governance: ESG) 

โดย สถาบันไทยพัฒน�

• รางวัล Renewable Energy Deal of The Year Thailand by The Asset

ความสมดุลด�านส่ิงแวดล�อม สังคม 

และบรรษัทภิบาลและบรรษัทภิบาล

• รางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019 

(AREA 2019) สาขา Green Leadership " Green 

Energy from Industrial Waste" ในฐานะองค�กร

ที่ดำเนินธุรกิจดีเด�นด�านความรับผิดชอบต�อ

สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล�อม

• การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance 

Report (CGR) ประจำป� 2562 ระดับ "ดีเลิศ" 

(Excellent CG Scoring) ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 5

• “ดีเยี ่ยม” สำหรับการประเมินคุณภาพ

การจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2562 

(Annual General Meeting AGM) เพ่ือรักษาสิทธิ

อันชอบธรรมของผู�ลงทุน จัดโดยสมาคมส�งเสริม

ผู�ลงทุนไทย

• รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

  “ระดับเหรียญทอง” ท้ังประเภทประกอบกิจกรรม

  ทำเช้ือเพลิงแข็งผสม

• รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 

การนำเสนอข�อมูลด�านความย่ังยืน ครบทุกมิติท้ังในด�านส่ิงแวดล�อม 

สังคม และ ธรรมาภิบาล

รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
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GRI 101: Foundation 2016 General Disclosures

Strategy

Ethics and integrity

Governance

Name of the organization

Activities, brands, products, and Services

Location of headquarters

Location of operations

Ownership and legal form

Markets served*

Scale of the organization

Information on employees and other workers

Supply chain

Significant changes to the organization and 

its supply chain

Precautionary Principle or approach

External initiatives

Membership of associations

Statement from senior decision-maker

Key impacts, risks, and opportunities

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-15

Values, principles, standards, and norms of behavior 

Mechanisms for advice and concerns about ethics

102-16

102-17

Governance structure

Delegating authority

Executive-level responsibility for economic,

environmental, and social topics

Consulting stakeholders on economic, environ-

mental,  and social topics 

Composition of the highest governance body 

and its committees

102-18

102-19

102-20

102-21

102-22

SDGs
External

Assurance

23

23

23

23,114

23,114

54,56

27-30

3-4

47-48

1,2

11,44

10-19

10-19

39

16,17

35

36

8,10,13

15,16,17

3,4,5

14,61

14

1315,64

05-06

43

77

8,17

8,17
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Stakeholder engagement

Governance

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

List of stakeholder groups

Collective bargaining agreements

Identifying and selecting stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Key topics and concerns raised

GRI 101: Foundation 2016 General Disclosures

Chair of the highest governance body

Nominating and selecting the highest 

governance body

Conflicts of interest

Role of highest governance body in setting 

purpose, values, and strategy

Collective knowledge of highest governance body

Evaluating the highest governance body’s 

performance

Identifying and managing economic, environmental, 

and social impacts

Effectiveness of risk management processes

Review of economic, environmental, and social 

topics

Highest governance body’s role in sustainability 

reporting

Communicating critical concerns

Nature and total number of critical concerns

Remuneration policies

Process for determining remuneration

Stakeholders’ involvement in remuneration

Annual total compensation ratio

Percentage increase in annual total

compensation ratio

102-23

102-24

102-25

102-26

102-27

102-28

102-29

102-30

102-31

102-32

102-33

102-34

102-35

102-36

102-37

102-38

102-39

SDGs
External

Assurance

16,17

16,17

8,10,13
15,16,17

3,4,5

39

39

56

10,38

10,49

10,49

31-32

20-22

20-22

20-22

44

57

20

76

40

8-9
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102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

Entities included in the consolidated financial 

statements

Defining report content and topic Boundaries

List of material topics 

Restatements of information

Changes in reporting

Reporting period

Date of most recent report

Reporting cycle

Contact point for questions regarding the report

Claims of reporting in accordance with the GRI 

Standards

GRI content index

External assurance

201-1

201-2

201-3

201-4

Direct economic value generated and distributed

Financial implications and other risks and 

opportunities due to climate change

Defined benefit plan obligations and other 

retirement plans

Financial assistance received from government

202-1

202-2

Ratios of standard entry level wage by gender 

compared to local minimum wage

Proportion of senior management hired from the 

local community

203-1

203-2

Infrastructure investments and services supported

Significant indirect economic impacts

GRI 101: Foundation 2016 General Disclosures

GRI 201 : Economic Performance

GRI 202 : Market Presence

GRI 203 : Indirect Economic Impacts

SDGs
External

Assurance

61

6-7

8-9

8

5-7

5

5

5

22

5

105-111

61

49

68-69

26
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205-1

205-2

205-3

Operations assessed for risks related to

corruption

Communication and training about 

anti-corruption policies and procedures 

Confirmed incidents of corruption 

and actions taken

301-1

301-2

301-3

Materials used  by weight or volume

Recycled input materials used

Reclaimed products and their packaging 

materials

302-1

302-2

302-3

302-4

302-5

Energy consumption within the organization

Energy consumption outside of the organization

Energy intensity

Reduction of energy consumption

Reductions in energy requirements of products 

and services

303-1

303-2

303-3

303-4

303-5

 Interactions with water as a shared resource

Management of water discharge-related impacts

Water withdrawal

Water discharge

Water consumption

304-1

304-2

304-3

Operational sites owned, leased, managed in, 

or adjacent to, protected areas and areas of 

high biodiversity value outside protected areas

Significant impacts of activities, products, and 

services on biodiversity

Habitats protected or restored

GRI 205 : Anti-corruption

GRI 301 : Materials

GRI 302 : Energy

GRI 303 : Water and Effluents

GRI 304 : Biodiversity

SDGs
External

Assurance

42

76

42

52

52

52

70

70-71

59-60

59-60

59-60

65-66

65-66

65-66

65-66

65-66

74

74

74
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GRI 305 : Emissions

GRI 306 : Effluents and  Waste

GRI 307 : Environmental Compliance

GRI 308 : Supplier Environmental Assessment

GRI 401 : Employment

305-1

305-2

305-3

305-4

305-5

305-6

305-7

Direct (Scope 1) GHG emissions

Energy indirect (scope 2) GHG emissions

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

GHG emissions intensity

Reduction of GHG emissions

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

Nitrogen oxides (NOx),sulfur oxides (SOx), and 

other significant air emissions

306-1

306-2

306-3

306-4

306-5

Water discharge by quality and destination

Waste by type and disposal method

Significant spills

Transport  of hazardous waste

Water bodies affected by water discharges 

and/or runoff

307-1 Non-compliance with environmental  laws  

and regulations

308-1

308-2

New suppliers that were screened using 

environmental criteria 

Negative environmental impacts in the supply 

chain and actions taken

401-1

401-2

401-3

New employee hires and employee turnover

Benefits provided to full-time employees that 

are not provided to temporary or part-time 

employees

Parental leave

SDGs
External

Assurance

7,13,15

7,13,15

7,13,15

71

72

72

72

73

73

65

65

64

62

63

77

80

69

85

86
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GRI 402 : Labor/Management Relations

GRI 403 : Occupational Health and Safety

GRI 411 : Rights of indigenous Peoples

GRI 412 : Human Rights Assessment

402-1 Minimum notice periods regarding operational 

changers

403-1

403-2

403-3

403-4

403-5

403-6

403-7

403-8

403-9

403-10

Occupational health and safety

management system

Hazard identification, risk assessment, and  

incident investigation

Occupational health services

Worker participation, consultation, and 

communication on occupational health and 

safety

Worker training on occupational health 

and safety

Promotion of worker health

Prevention and mitigation of occupational health 

and safety impacts directly linked  by business 

relationships

Workers covered by an occupational health 

and safety management system

Work-related injuries

Work-related ill health

411-1 Incidents of violations involving rights of

indigenous peoples

412-1

412-2

412-3

Operations that have been subject to human 

rights reviews or impact assessments

Employee training on human rights policies or 

procedures

Significant investment agreements and contracts 

that include human rights clauses or that 

underwent human rights screening

SDGs
External

Assurance

76

85

84

86-87

86-87

85

86-87

87-88

87-88

84

84

81-82

78
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GRI 413 : Local Communities

GRI 414 : Supplier Social Assessment

GRI 415 : Public Policy

GRI 416 : Customer Health and Safety

GRI 416 : Customer Health and Safety

GRI 418 : Customer Privacy

GRI 419 : Socioeconomic  Compliance

413-1

413-2

Operations with local community engagement, 

impact assessments, and development programs

Operations with significant actual and potential 

negative impacts on local communities

414-1

414-2

New suppliers that were screened using 

social criteria

Negative social impacts in the supply chain 

and actions taken 

415-1 Political contributions

416-1

416-2

Assessment of the health and safety impacts of 

product and service categories

Incidents of non-compliance concerning the 

health and safety impacts of products and 

services

417-1

417-2

417-3

Requirements for product and service 

information and labeling 

Incidents of non-compliance concerning 

product and service information and labeling

Incidents of non-compliance concerning

marketing communications

418-1 Substantiated complaints concerning breaches 

of customer privacy and losses of customer data

419-1 Non-compliance with laws and regulations in 

the social and economic area

SDGs
External

Assurance

91

91

63

63

100

100

100

56-57

56-57
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู�อ�านรายงานความย่ังยืนประจำป� 2562 

บริษัท เบตเตอร� เวิลด� กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG

ข�อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นนี้จะนำมาใช�ในการปรับปรุงเนื้อหา

และรูปแบบการเป�ดเผยข�อมูลในรายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืน ประจำป� 2562 ของ BWG ต�อไป

“ความคิดเห็นของท�าน จะเป�นข�อมูลสำคัญที่จะนำไปสู�การพัฒนารายงานความยั่งยืนของเราให�ดียิ่งขึ้น”

SUSTAINABILITY REPORT 2019
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED 112



รายงานความย่ังยืน ป 2562
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)113



SUSTAINABILITY REPORT 2019
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED

114





บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด กร�น จำกัด (มหาชน)

488 ซ.ลาดพราว130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

โทร : 0-2012-7888, แฟกซ : 0-2012-7889

www.betterworldgreen.com
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