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ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ
áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ
ในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่รุนแรงและ
รวดเร็วขึ้นทุกขณะ สำหรับป 2563 นี้ สิ่งที่เปนปจจัยสำคัญในการเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคือการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทำใหบริษัทเบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ตองเรงผลักดันตนเอง ในการปรับตัว
เขากับวิถีชีวิตแบบใหม โดยใชนโยบายดานการเติบโตอยางยั่งยืนเปนแกนหลักคือ การดำเนินธุรกิจควบคูกับการดูแล
ชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Planet) และการเปนฐานความมั่นคงใหแก
ภาคเศรษฐกิจและสังคมใหเติบโตอยางแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity) โดยเสริมคานิยมองคกรเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีบทบาทสำคัญในปจจุบัน
สำหรับป 2563 บริษัทฯ ไดกำหนดกลยุทธการดำเนินงาน ผานการสรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคาและ
พันธมิตรตางๆ ขยายธุรกิจในการลงทุนใหเติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมโดยการ
รวมมือกับภาคสวนตางๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ เดินหนาสานตอโครงการ RECOVERRY PROJECT ตามแผนงานที่ไดวางไว
อยางสำเร็จเต็มรูปแบบดวยแนวทางการดำเนินงานอยางยั่งยืน บนหลักความสมดุลและคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ไดแก สิ่งแวดลอม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)
ดานการปองกันและรับมือความเสี่ยงกับวิกฤติการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ ไดมี
การติดตามการดำเนินงานในชวงแพรระบาดอยางใกลชิด มีการรายงานใหทราบผานชองทางออนไลนตาง ๆ และมี
การสื่อสารใหแกผูมีสวนไดเสียทราบอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งไดใชแนวทางการปฏิบัติงานปกติ (Day work) และ
การปฏิบัติงานจากบาน (Work From Home) เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) นอกจากนี้
ยังดำเนินมาตรการเพื่อรักษาระยะหางทางสังคม และคัดกรองอยางเครงครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรระบาดและ
สรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการ
ในการดำเนินงานและความทุมเทของผูบริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงความรวมมือและการสนับสนุนจาก
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทำใหบริษัทฯ มีการพัฒนาอยางตอเนื่องตามกลยุทธหลักในการขับเคลื่อนองคกรสูความยั่งยืน
จนเปนที่ประจักษ และไดรับคัดเลือกใหอยูในรายชื่อหุนยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment ; THSI 2020)
เปนปที่ 6 การประเมินภายใตโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2020 ที่ระดับ
Excellent โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Sustainability Disclosure Recognition ป 2563
การเปดเผยขอมูลดานความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน
สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ผมขอขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นและให
การสนับสนุนและสงเสริมบริษัทฯ ใหเติบโตไดอยางมั่นคง บริษัทฯ จะยังคงมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยหลักปรัชญา
เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางความยั่งยืนในทุกภาคสวนสืบไป
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
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à¡Õ่ÂÇ¡ÑºÃÒÂ§Ò¹©ºÑº¹Õ้
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG)
ยังคงเดินหนาพัฒนาความยั่งยืนเพื่อเปนผูนำธุรกิจการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร อยางมั่นคงและยั่งยืน
ในป 2563 บริษัทฯ จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฉบับนี้เปนฉบับที่ 8 โดยไดจัดทำตั้งแตป 2556 รายงานทุกฉบับ
จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑในแบบหลัก (Core) ของกรอบการ
รายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI)
ขณะเดียวกันไดประยุกตใชแนวทางการรายงานของ Integrated Reporting (IR ซึ่งเปนรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการที่
แสดงถึงผลการดำเนินงานและการสรางคุณคาแกผูถือหุน และ
ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆแบบองครวม)

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¡ÓË¹´à¹×้ÍËÒÃÒÂ§Ò¹

á¹Ç·Ò§
¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำ
รายงานความยั่งยืนประจำป พ.ศ. 2563 (Sustainability Report)
อางอิงตามกรอบสากลดานความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน (Global
Reporting Initiative : GRI Standard) โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สือ่ สาร
ใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานของ
องคกร ดานความรับผิดชอบตอสังคมทัง้ มิตดิ า นเศรษฐกิจ
มิติดานสังคม และมิติดานสิ่งแวดลอม โดยรายงานฉบับนี้
จะครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการรายงานเฉพาะการ
บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม และหนวยธุรกิจยอย อาทิ
การขนสง การจัดการกากอุตสาหกรรมในรูปแบบการคืนสภาพ
กรด-ดาง การผลิตและจัดจำหนายกระแสไฟฟา โดยกำหนด
ใหเนื้อหามีความสมบูรณสอดคลองตามหลักเกณฑ (‘In accordance’ Criteria) ในแบบหลัก (Core Option)

ในการกำหนดเนื้อหารายงาน บริษัทไดดำเนินการคัดเลือกและประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญตอ
การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท โดยมีกระบวนการตามหลักสากลดานความยั่งยืน ฉบับมาตรฐาน (Global
Reporting Initiative : GRI Standard) ใหความสำคัญในเรื่องบริบทความยั่งยืน สารัตถภาพ ความสมบูรณและ
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งมีกระบวนการในการคัดเลือกและประเมิน ดังภาพ

ความสมบูรณ
(Completeness)

เรื่อง
(Topics)

ประเด็น
(Aspects)

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¡ÓË¹´
à¹×้ÍËÒÃÒÂ§Ò¹

การตรวจสอบความถูกตอง
(Validation)

แนวทางการบริหารจัดการและตัวชี้วัด
(Disclosures on Management Approach + Indicators)

การจัดทำ
รายงาน
(Report)

ประเด็นที่มีนัยสำคัญ
(Materiality)

บริบทความยั่งยืน
(Sustainability Context)

การจัดลำดับความสำคัญ
(Prioritization)

การระบุประเด็น
(Identification)

บริบทความยั่งยืน
(Sustainability Context)
การทบทวน
รายงาน
(Review)

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder Inclusiveness)

4

5
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¢Íºà¢µ¢Í§ÃÒÂ§Ò¹
Scope of the Report

¢Íºà¢µ¢Í§ÃÒÂ§Ò¹

ª‹Í§·Ò§¡ÒÃµÔ´µ‹Í

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้นำเสนอผลการดำเนินงานในป 2563 เฉพาะของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
และบริษัทยอยในเครือ ที่บริษัทฯ มีสัดสวนการลงทุนมากกวากึ่งหนึ่งหรือมีอำนาจในการบริหารจัดการ และดำเนินกิจการ ไดแก
• บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด “BWC”
• บริษัท เบตเตอร ทรานสปอรต จำกัด “BWT”
• บริษัท เบตเตอร มี จำกัด “BME”
สวนธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ มีสัดสวนการลงทุนทั้งทางตรงและทางออมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือไมไดมีสวนรวมในการบริหาร
โดยตรง แตอาศัยการกำกับดูแลผานคณะกรรมการในบริษัทนั้นๆ ผลการดำเนินงานของกิจการดังกลาว ไมไดถูกนำมารวมใน
รายงานฉบับนี้

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม มีขอสงสัยหรือขอแนะนำใดๆ
สามารถติดตอไดที่ ฝายเลขานุการบริษัท
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
(สำนักงานใหญ)
488 ซ.ลาดพราว130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
วันและเวลาทำการ : จันทร - เสาร / 8:00 - 17:00 น.
: 02-0127888 ตอ 533, 344

¡ÒÃÃÑºÃÍ§¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹

à¹×้ÍËÒ¢Í§ÃÒÂ§Ò¹
ในปนี้ บริษัทฯ ไดปรับปรุงกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ (Material topics) ใหมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึงมากขึ้นตามแนวทางของ GRI Standards เพื่อใหไดประเด็นที่สำคัญดานความยั่งยืนที่ถูกตอง

เนื้อหาหลักและขอมูลสำคัญในรายงานฉบับนี้ไดถูก
ทบทวนและตรวจสอบโดยผูบริหารระดับสูงของแตละฝาย
และบริษัทยอย เพื่อใหความเชื่อมั่นวาเนื้อหาที่รายงานนั้น
มีความถูกตอง สอดคลองกับประเด็นสำคัญ ดานความยั่งยืน
และตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางไรก็ดี บริษัทฯ
มิไดใชการตรวจรับรองรายงานโดยหนวยงานภายนอก
แตมีการรับรองความถูกตองของขอมูล ผลการดำเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมจากหนวยงานเอกชนที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
กับหนวยงานราชการ เพื่อความนาเชื่อถือ ถูกตองและโปรงใส

: www.bwg.co.th

@

: @bwgcenter
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¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ BWG

สำนักงานใหญ

เลขที่ 488 ซอยลาดพราว130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผูใหบริการ
ดานการบริหารและจัดการสิ่งแวดลอมอยางครบวงจรทั้งการ บำบัด กำจัดและ
นำกลับมาใชประโยชนใหมดานพลังงาน การดำเนินกิจการมากวา 2 ทศวรรษ
ดวยกระบวนการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและยังขยายหวงโซอุปทานจาก
ธุรกิจตนน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสรางความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจ
ธุรกิจของบริษัทฯ ถูกพัฒนาขึ้น โดยยึดหลักนโยบายการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกับการอยูรวมกันอยางมีความสุข
ระหวางภาคอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบจึงเกิดการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับ
การดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และตอบสนองการบริหารจัดการ
ของเสียใหเปนศูนยของผูมีสวนไดเสียที่อยูในพื้นที่ไดอยางครบวงจร โดยแบง
เปนกลุมธุรกิจตางๆ ดังนี้

8

ศูนยบร�หารและจัดการกากอุตสาหกรรม
เลขที่ 140 หมู 8 ตำบลหวยแหง อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110

ใบอนุญาต

ลำดับที่

101

ใหบริการปรับคุณภาพของเสียรวม และ
รับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่เปนอันตรายและบำบัดน้ำเสียรวม

ใบอนุญาต

ลำดับที่

105

ใหบริการคัดแยก และฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย

ใบอนุญาต

ลำดับที่

106

ปรับคุณภาพวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อทำเปน
เชื้อเพลิงทดแทน วัตถุดิบทดแทนและ
ผลิตเปนเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม
เพื่อเปนเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแส
ไฟฟา

ÃÐºº¤Ñ´áÂ¡áÅÐá»ÃÃÙ»¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¾×่ÍãªŒ»ÃÐâÂª¹´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹
ÃÐºº»ÃÑºàÊ¶ÕÂÃáÅÐ¡ÒÃ½˜§¡ÅºÊÔ่§»¯Ô¡ÙÅËÃ×ÍÇÑÊ´Ø·Õ่äÁ‹ãªŒáÅŒÇ·Õ่à»š¹ÍÑ¹µÃÒÂ
ÃÐºººÓºÑ´¹้ÓàÊÕÂÃÇÁ
ÃÐºº½˜§¡Åº¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ÃÐººËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË

รับรองมาตรฐาน มอก.17025 - 2561
และขึ้นทะเบียนหองวิเคราะหของกรมโรงงาน
(ทะเบียนเลขที่ ร.-223) สามารถตรวจวิเคราะห
องคประกอบของกากอุตสาหกรรม ทั้งของแข็ง
และของเหลวดวยการวิเคราะหที่ทันสมัยและ
แมนยำตามมาตรฐานสากล

ระบบหลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรม
(Secured & Sanitary Landfill)
- แบบปลอดภัย
- แบบอันตราย
ที่มีการจัดสรรพื้นที่อยางชัดเจนเพื่อการ
จัดการที่ถูกตองเหมาะสมตามที่กฏหมาย
กำหนด

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำชะกาก
อุตสาหกรรม ออกแบบใหเปนระบบบำบัด
รวมกัน (Combine System) ระหวางการ
บำบัดทางเคมีและชีวภาพ และยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพดวยระบบ RO (Reverse
Osmosis)ในการบำบัด

ระบบปรับเสถียรลดความ
เปนพิษของสิง่ ปฏิกลู ฯ แตละชนิด
กอนจะนำไปยังพื้นที่ของการ
ฝงกลบอยางปลอดภัย (Secured
Landfill) เปนแบบ Area &Trench

ระบบคัดแยกและแปรรูป
กากอุตสาหกรรม เพื่อใชประโยชน
โดยผลิตภัณฑทเ่ี กิดขึน้ คือ“ผลิตภัณฑ
ทดแทนเชื้อเพลิง (Solid Recovered
Fuel (SRF)) ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีคา
ความรอน (Heating Value) ความชื้น
ขนาด และความหนาแนน เหมาะสม
ในการใชเปนเชื้อเพลิงในการตมหมอ
ไอน้ำ มีองคประกอบทางเคมีและ
กายภาพที่เหมาะสมแกการนำไปใช
ผลิตไฟฟา หรือความรอน

9

9

รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

SUSTAINABILITY REPORT 2020

BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·àºµàµÍÃ àÇÔÅ´ ¡ÃÕ¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาส จำกัด

บริษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด

RECOVERY HOUSECOMPANY LIMITED

AVA GRAND ENERGY COMPANY LIMITED

ทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแลว
ลานบาท

200

บริษัท อัคคี ปราการ จำกัด (มหาชน)
AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

ระบบการเผาทำลายสิ่งปฏิกูลฯ ดวยเตาเผา
อุณหภูมิสูงและเทคโนโลยีกำจัดมลพิษที่ทันสมัย

AKP
51

%

ทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแลว
202 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแลว
125 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแลว

200 ลานบาท

บริษัท เอิรธ เอ็นจิเนีย แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด

EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแลว
200 ลานบาท

99.9

LINK 88 POWER COMPANY LIMITED

EARTH ENGINEER AND CONSTRUTION COMPANY LIMITED

บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแลว
1,120 ลานบาท

บริษัท ลิงค 88 พาวเวอร จำกัด

43.93

ทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแลว
10 ลานบาท

%

บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน)

%

บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด
BETTER WASTE CARE COMPANY LIMITED

การปรับปรุงคุณภาพและคืนสภาพวัสดุที่ไมใช
แลวที่เปนของเหลว เพื่อนำกลับมาใชประโยชนใหม

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED

ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแลว
1,037,779,725 ลานบาท

EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

SIRI
LAPHA
POWER
CO., LTD.

ใหบริการผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา ภาย
ใตโครงการ ผลิตและจัดจำหนายกระแสไฟฟา 9.4
เมกะวัตต จากวัสดุอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวที่ไมเปน
อันตราย

ทุนจดทะเบียน
50 ลานบาท
และทุนชำระแลว
12.5 ลานบาท

บริษัท สิริลาภา พาวเวอร จำกัด
SIRI LAPHA POWER COMPANY LIMITED

บริษัท เบตเตอร มี จำกัด

BETTRE ME COMPANY LIMITED
ทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแลว
1 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน

91

%

บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเมนท จำกัด
BE GREEN COMPANY LIMITED
ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน,
ซื้อขายอสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ในรูปแบบการนิคม
อุตสาหกรรมและในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

99.68

%

99.99

%

ทุนจดทะเบียน
และทุนชำระแลว
150 ลานบาท

บริษัท เบตเตอร เวิลด ทราสปอตร จำกัด

BETTER WORLD TRANSPORT COMPANY LIMITED

จัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่ไมใชแลว โดยออกแบบพิเศษใหเหมาะสมกับวัสดุ
หรือสิ่งปฏิกูลแตละประเภทพรอมติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมการขนสง
และทีมงานฉุกเฉินคอยใหความชวยเหลือระหวางขนสง

40 ลานบาท

และทุนชำระแลว

12.25 ลานบาท

ใหบริการเปนนายหนาและหรือตัวแทน ในการ
ใหบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหรือ
ไมอันตราย ทั้งที่เปนของแข็งและหรือของเหลวการ
วิเคราะหกากอุตสาหกรรม การขนสง หรือการ
บริการอื่นๆที่เกี่ยวของ
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Ñ
Ò¤Ã°
À
¹
Ò
§
¹Ç‹ Â
Ë
6.

QUALITY
EDUCATION

ธุรกิจแปรรูปกากอุตสาหกรรม
เพื่อใชประโยชนดานพลังงาน
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ธุรกิจฝงกลบ
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ปฏิบัติการวิเคราะห
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) มุงมั่นกาว
ไปสูการเปนผูนำการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
ในระดับประเทศ ที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ สิ่งแวดลอม
พรอมยึดถือเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคกรสหประชาชาติ
17 ประการและเขารวมเปนสมาชิกขอตกลงโลกแหงสหประชาติ
(UN Global Compact)
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Ë‹Ç§â«‹¤Ø³¤‹Ò
¢Í§ BWG

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒË‹Ç§â«‹¤Ø³¤‹Ò

เปนยุทธศาสตรสำคัญที่จะสงผลสำเร็จทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงใสใจในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการของ
หวงโซคุณคา เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในทุกกระบวนการที่มีคุณภาพและ
เติบโตรวมกันอยางยั่งยืน

13

รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

BWG ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÙ‹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹
บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมในการดำเนินการดานความยั่งยืนของบริษัทฯ จากทุกภาคสวนในองคกรจึงกำหนดใหคณะกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานไดมีบทบาทในการรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม และสรางความรูความเขาใจ
ตลอดจน วัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งและเอื้อตอการปฏิบัติงานเพื่อสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นไดจริง บริษัทฯ เชื่อวาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบ
กับการมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและความรับผิดชอบ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปรงใส
ตรวจสอบได มีจิตสำนึกความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จะนำมาซึ่งความนาเชื่อถือและความยั่งยืนของธุรกิจ
และสังคมโดยรวมตอไป บริษัทฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีโครงสรางการบริหารความยั่งยืนในองคกร ดังนี้

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹¢Í§ BWG

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ
áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

ÊÒÂ§Ò¹»¯ÔºÑµÔ

ÊÒÂ§Ò¹ºÃÔËÒÃ

ÊÒÂ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨
áÅÐÊ×่ÍÊÒÃÍ§¤¡Ã
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ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐ¡ÃÍº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑ่§Â×¹
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจทางเศรษฐศาสตรควบคูไปพรอมกับการรักษาสมดุลระหวางอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยูภายใตแนวคิดการเปนสวนหนึ่ง
ในการแกปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานขยะใหแกประเทศเปนสำคัญ โดยตรงไมสรางผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้
บริษัทฯ จึงไดยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “เราหวงใยทุกชีวิต และสิ่งแวดลอม” ดวยความตะหนักถึงความสำคัญของผูมีสวน
ไดเสียทั้งหมดในหวงโซคุณคา ไมวาจะเปนพนักงานของบริษัท ลูกคา คูคา คูธุรกิจ และชุมชนโดยรอบ อีกทั้งรวมไปถึงสังคมโดยรวม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
จากปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเปนรากฐานสำคัญที่จะนำไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน บริษัทฯ จึงไดกำหนด “นโยบาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน” สำหรับใหยึดถือปฏิบัติไวดังนี้

มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ทำงานและการบริการ สงเสริมการสรางนวัตกรรม
และธุรกิจใหม ที่สรางคุณคาเพิ่มใหแกองคกร
และผูมีสวนไดเสีย
เพิม่ มูลคาธุรกิจดวย
นวัตกรรมและ
คุณภาพ

ดำเนินธุรกิจบน
พืน้ ฐานหลัก
ธรรมาภิบาล

ดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยและเปนธรรม
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจตอตานการทุจริตคอรรัปชัน สงเสริม
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสราง
ประโยชนสูงสุดที่เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย

ไมสรางผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม
ตอผูมีสวนไดเสียหรือจำกัดใหนอยที่สุดเทาที่
จะเปนไปได โดยมุงมั่นในการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งรอบดานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
สรางประโยชนที่ยั่งยืนแก ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ดำเนินธุรกิจโดย
คำนึงถึงผูม สี ว น
ไดเสียทุกฝาย

ดำเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม
และสิง่ แวดลอม

สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สงเสริมการสรางนวัตกรรม
หรือธุรกิจใหมที่ลดผลกระทบจากการดำเนินงาน
ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม สรางจิตสำนึกใน
การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹
บริษัทฯ ดำเนินงานตามแผนแมบทดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายการบริหารจัดการดานความยั่งยืน และไดจัด
โครงการและกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองตามแผนที่การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแตป 2558 โดยไดยกระดับผลการ
ปฏิบัติงานดานความยั่งยืนที่เปนหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจมาอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุงมั่นในการสงมอบคุณคาตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) พรอมเผยแพรในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้

3

4

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

• การบริหารจัดการ
ทามกลางสถานการณ
การแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
• อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมการ
ทำงานที่ปลอดภัย
• สภาพการทำงานและ
ความเปนอยูที่ดีของ
พนักงาน

10

• การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

11

REDUCED
INEQUALITIES

=

• สิทธิมนุษยชนและ
แรงงานที่ถูกกฎหมาย

6

QUALITY
EDUCATION

• การบริหารทรัพยากร
น้ำและน้ำเสีย

12

SUSTAINABLE CITIES
AND COMUNITIES

• การบริหารจัดการ
ทามกลางสถานการณ
การแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)

8

CLEAN WATER
AND SANITATION

• หวงโซอุปทานที่ยั่งยืน
• อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการ
ทำงานที่ปลอดภัย
• สภาพการทำงานและ
ความเปนอยูที่ดีของ
พนักงาน

16

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

• การจัดการทรัพยากร
และของเสีย

9

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

• การกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจและการจัดการ
ความเสี่ยง
• การบริหารจัดการ
ทามกลางสถานการณ
การแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)

17

PEACE AND JUSTICE
STRONG INSTITUTIONS

• การกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และการจัดการ
ความเสี่ยง

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFERASTRUCTURE

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

• การบริหารจัดการ
ทามกลางสถานการณ
การแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
• ชุมชนสัมพันธ

นอกจากนี้ กิจกรรมชุมชนสัมพันธของ BWG ที่ผานมายังสนับสนุนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเหลานี้อีกดวย

3

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

4

QUALITY
EDUCATION

7

AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY

11

SUSTAINABLE CITIES
AND COMUNITIES

12

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

14

LIFE BELOW
WATER

15

LIFE
ON LAND

17

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS
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¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ
บริษัทฯ กำหนดแนวทางการมีสวนรวมของกลุมผูมีสวนไดเสีย ตามแนวทางความยั่งยืน อาทิ ความโปรงใส ครอบคลุม
ความสม่ำเสมอและความรับผิดชอบ ผานกิจกรรมและชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย อยางตอเนื่องเพื่อรับฟงความตองการ
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ โดยความถีข่ องการสือ่ สารกับผูม สี ว นไดเสียแตละกลุม จะแตกตางออกไปตามแผนการดำเนินงาน
ของบริษทั ฯ ขอมูลเหลานี้เปนประโยชนตอการกำหนดกลยุทธ ทิศทาง แผนการดำเนินงานและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ใหเกิด
ความยั่งยืน รวมถึงปองกันความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

ÅÙ¡¤

§Ò¹

¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ
ªØÁª

¹

¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

พนักงาน

á¹Ç·Ò§
¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
- แอปพลิเคชั่นไลน (LINE
Application) ID Line : BWGONLINE CENTER
- Facebook Fanpage : BWG
Better World Green
- อินทราเน็ต (Intranet)
- การประชุม เชนการประชุม
ประจำเดือน การประชุม
ผูบริหารประจำป
- กลองรับความคิดเห็น
- การพบปะ Meeting &
morning talk

ŒÒ

¤Ù‹¤ŒÒ

¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹-¹Ñ¡Å§·Ø¹

Ñ¡
¾¹

áÙ Å

Ñº´

Ó¡
Ò¹¡
§
Â
Ç‹

Ë¹

µÑÇÍÂ‹Ò§¢Í§»ÃÐà´็¹
- ความปลอดภัยในการทำงาน
- การอำนวยความสะดวกเรื่อง
สถานที่ทำงาน
- สวัสดิการพนักงาน
- การจัดทำโครงการที่เปนประโยชน
ใหแกสังคม
- การพัฒนาทักษะใหแก พนักงาน
- ขาวสารเกี่ยวกับองคกร
- กิจกรรมที่องคกรและผูบริหาร
รวมกัน
- ความสำเร็จ / รางวัลที่องคกร
ไดรับ กิจกรรมภายในองคกร

º·ÃÒÂ§Ò¹
- โอกาสไรขีดจำกัด
- การสงเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผูใชบริการ
- ความใสใจตอความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สภาพแวดลอม
ในการทำงานและความสุขของ
พนักงาน
- การพัฒนาชุมชนและสังคม
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

á¹Ç·Ò§
¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ

µÑÇÍÂ‹Ò§¢Í§»ÃÐà´็¹

º·ÃÒÂ§Ò¹

- การประเมินความเสี่ยง
ดานความตอเนื่องในการ
ดำเนินธุรกิจ
- การริเริ่มโครงการดาน
การพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติ
ตางๆ รวมกับคูคา

- ความยืดหยุนและความตอเนื่อง
ในการดำเนินธุรกิจ
- การรักษามาตรฐานดานคุณภาพ
การสงมอบการบริการและความ
ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของคูคา
- การพัฒนาศักยภาพของคูคา

- การกำกับดูแลและปฏิบัติตาม
กฏระเบียบ
- การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
อยางยั่งยืน

ลูกคา

- กิจกรรมพัฒนาธุรกิจผาน
การแบงปนความรูและความ
คิดเห็นระหวางบริษัทและลูกคา
- กิจกรรมเยี่ยมชม
- การสำรวจประเด็นการมีสวน
รวมของลูกคาในฐานะผูมีสวน
ไดสวนเสีย
- กิจกรรมสงเสริมการตลาดใน
ชองทางการขาย
- ชองทางสื่อสังคมออนไลน เชน
Facebook Fanpage, Website,
LINE Application
- การสำรวจความพึงพอใจ
ในการใชบริการ

- คุณภาพและความปลอดภัยใน
การใชบริการ
- ราคาเปนธรรมและเหมาะสม
- ใหบริการและนำเสนออยาง
มีความรับผิดชอบ
- ความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ

- การบริหารจัดการความสัมพันธ
ลูกคา
- การสงเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผูใชบริการ
- การกำกับดูแล และปฏิบัติตาม
กฏระเบียบ
- แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของ
บริษัทฯ
- โอกาสไรขีดจำกัด
- การสงเสริมคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการใชบริการ

ผูถือหุน
นักลงทุน

- การประชุมผูถือหุนประจำป
- การเขาเยี่ยมชมโรงงาน
- การแถลงผลประกอบการ
ประจำไตรมาส
- การสำรวจประเด็นดาน
ความยั่งยืน

- ผลประกอบการบริษัท
- ขอมูลดานธุรกิจของบริษัท
- เปาหมายและวิสัยทัศน

- การกำกับดูแล และปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบ

- กิจกรรมรวมกับชุมชนรอบพื้นที่
ปฏิบัติงาน
- การลงพื้นที่และประชุมรวมกับ
ชุมชน เพือ่ ติดตามความคืบหนา
โครงการที่รวมกันดำเนินงาน
- สำรวจความคิดเห็นโดยใช
แบบสอบถาม

- สรางงานหรือสรางอาชีพใหแก
ชุมชน
- การสงเสริมดานสาธารณสุขและ
สุขภาพใหชุมชน
- การประเมินผลกระทบที่มีตอ
ชุมชน
- การสงเสริมการศึกษาใหกับ
ชุมชน
- การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- การดูแลและแบงปน การสราง
คุณคาใหแกสังคม
- การพัฒนาดานการศึกษา
- การอนุรักษและสรางสรรค
วัฒนธรรม
- การพัฒนาชุมชนและสังคม

¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

คูคา

ชุมชน
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¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

หนวยงาน
กำกับดูแล

á¹Ç·Ò§
¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ

µÑÇÍÂ‹Ò§¢Í§»ÃÐà´็¹

º·ÃÒÂ§Ò¹

- การเขารวมรับฟงความคิดเห็น
และการนำเสนอขอคิดเห็นตอ
การบังคับใชกฏหมายที่จัดขึ้น
โดยภาครัฐ
- การเขาอบรมในหลักสูตรดาน
ตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานอื่นๆ
ใหการรับรอง
- การสรางความสัมพันธผานการ
ปฏิบัติ งานรวมกัน
- การมีสวนรวมในกิจกรรมและ
โครงการของหนวยงานที่กำกับ
อยางตอเนื่อง
- การสรางความสัมพันธกับ
องคกรตางๆ

- การบริหารและจัดการดานภาษี
อยางโปรงใส
- การดูแลสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของแรงงาน
- การดูแลดานสิทธิมนุษยชนและ
การใชแรงงานอยางถูกกฏหมาย
- การบริหารจัดการดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
- เขารวมการประชุม หรือชี้แจง
การดำเนินงานตางๆ ตอหนวย
งานกำกับดูแลอยางตอเนื่อง

- การกำกับดูแล และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
- การสงเสริมสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของผูใชบริการ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพ แวดลอมในการ
ทำงาน
- โอกาสไรขีดจำกัด
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ในป 2563 บริษัทฯ ทบทวนสาระสำคัญดานความยั่งยืน โดยพิจารณาจากขอมูลทิศทางการเปลี่ยนแปลงดานความยั่งยืนของโลก
บริบทขององคกร สาระสำคัญดานความยั่งยืนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน สาระสำคัญตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล และ
การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยบริษัทฯ จัดทำประเมินสาระสำคัญดานความยั่งยืน
ใหมทุกๆ 3 ป และจะมีการทบทวนสาระสำคัญทุกป ตามกระบวนการดังนี้

1. ¡ÒÃÃÐºØ»ÃÐà´็¹ÊÓ¤ÑÞ¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂáÅÐÍ§¤¡Ã
บริษัทฯ รวบรวมขอมูลประเด็นสำคัญจากกลุมผูมีสวนไดเสียทั้งภายใน และภายนอกองคกรผานชองทางและวิธีการตางๆ
ที่เหมาะสมกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุม เชน การประชุมการสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสอบถาม การสำรวจความ
ผูกพัน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดสรุปประเด็นที่มีความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจจากความเห็นของ ผูบริหารของบริษัทฯ ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เชน ความเสี่ยงขององคกร และปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอธุรกิจของบริษัทฯ เชน แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงในทางสภาพอากาศ
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

2. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÅØ‹Á»ÃÐà´็¹ÊÓ¤ÑÞ
ในปนี้ มีประเด็นจากผูมีสวนไดเสียจำนวน 12 ประเด็น คณะทำงานการพัฒนาอยางยั่งยืนไดรวมกันพิจารณาจัดกลุมเหลือ 9
ประเด็น และจัดลำดับความสำคัญของกลุมประเด็นโดยการพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑของแนวแกนตั้งและแกนนอน โดยอางอิงตาม
แนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI standards) แลวกำหนดประเด็นสำคัญลงในตาราง Materiality Matrix
1) แกนตั้ง (แกน Y) แสดงระดับความมีอิทธิพลของประเด็นที่มีผลตอการประเมินและการตัดสินใจของกลุมผูมีสวนไดเสีย
2) แกนนอน (แกน X) แสดงระดับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในประเด็นนั้น
หรือระดับความสำคัญของประเด็นที่มีตอบริษัทฯ
ในป 2563 บริษัทฯ ไดดำเนินการจัดทำการระบุและจัดลำดับประเด็นความสำคัญ ดานความยั่งยืนใหมในปนี้ เพื่อใหไดประเด็น
สำคัญดานความยั่งยืนที่ถูกตองและชัดเจน มากยิ่งขึ้น

3. ¡ÒÃ·Ç¹ÊÍº»ÃÐà´็¹ÊÓ¤ÑÞ
คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นชอบประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนและการจัดลำดับประเด็นสำคัญ และไดกำหนดแนวทางการตอบ
สนองผูมีสวนไดเสียในประเด็นตางๆ และมอบหมายใหผูบริหารที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป ซึ่งมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพธของ
การดำเนินงานทั้งระดับองคกร ระดับฝาย และระดับโครงการ และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานที่
เกี่ยวของดวย

ÊÃØ»»ÃÐà´็¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹ã¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹

ระดับผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดเสีย

สูงมาก

ปานกลาง

5

9
8

4
6

2

1
3

มิติเศรษฐกิจ

7

1. การบริหารจัดการทามกลาง
สถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดำเนินธุรกิจ
3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และการจัดการความเสี่ยง
5. หวงโซอุปทานที่ยั่งยืน
4. สิทธิมนุษยชนและแรงงานที่ถูกกฎหมาย
6. ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน
7. พนักงานของเรา

มิติสังคม

ระดับผลกระทบและโอกาสที่มีผลตอ BWG

สูงมาก
มิติสิ่งแวดลอม

8. อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
การทำงานที่ปลอดภัย
9. การจัดการสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ ใชสาระสำคัญดานความยั่งยืน ทั้งสามมิติ คือดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนพื้นฐานสวนหนึ่งในการะบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของทั้งดานผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นตามเกณฑการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการพิจารณารวมกับเปา
หมายและกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย ปจจัยทั้งภายในและภายนอก และแนวโนมที่สำคัญในดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมในอนาคต โดยระดับความเสี่ยงในแตละระดับที่ประเมินได จะมีมาตรการการตอบสนองหรือแกไขพรอมผูรับผิดชอบ
ตามที่กำหนดไว
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หมวดในรายงาน

ประเด็นที่มีความสำคัญ

ประเด็นดานความยั่งยืน
ตามแนวทางของ GRI

ภายใน

ขอบเขตผลกระทบ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก ภายนอกองคกร
ที่เกี่ยวของ

มิติดานเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการทามกลาง
สถานการณการแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

• สภาพทางเศรษฐกิจ
• สภาพสังคม

GRI 201 เศรษฐกิจและรายได
GRI 201 พันธมิตรทางธุรกิจ

ผูถือหุน, คูคา, คูธุรกิจ

การเพิ่มขีดความสามารถใน • ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
การดำเนินธุรกิจ

GRI 201 การสรางและการ
กระจายคุณคาทาง
เศรษฐกิจ
GRI 201 การสรางการมีสว นรวม
กับพันธมิตรทางธุรกิจ
GRI 201 ความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการ
GRI 201 การรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล

ผูถือหุน, คูคา, คูธุรกิจ

• การตอตานการทุจริต
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณ ทางธุรกิจ และ คอรรัปชัน
การจัดการความเสี่ยง

GRI 205 การตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน

ผูถือหุน, คูคา, คูธุรกิจ,
หนวยงานราชการและ
องคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ

หวงโซอุปทานที่ยั่งยืน

• การจัดการหวงโซคุณคา

GRI 308 การประเมินคูคาใน
ดานสิ่งแวดลอม
GRI 414 การประเมินคูคาใน
ดานสังคม
GRI 418 ความเปนสวนตัวของ
ลูกคา

คูคา
ผูรับเหมา
ลูกคา

ความรับผิดชอบตอสังคม
และชุมชน

• ความรับผิดชอบตอสังคม

GRI 203 ผลกระทบเศรษฐกิจ
ทางออม
GRI 413 การพัฒนาและการมี
สวนรวมของชุมชน

ชุมชน, สังคม

พนักงานของเรา

• ทรัพยากรบุคคล

GRI 401 การจางงาน
GRI 404 การฝกอบรมและการ
ใหความรู

พนักงาน, ชุมชน

สิทธิมนุษยชนและแรงงานที่
ถูกกฎหมาย

• สิทธิมนุษยชน
• การรับผิดชอบตอผูใช
บริการขององคกร

GRI 402 การบริหารความ
สัมพันธระหวาง
นายจางกับลูกจาง
GRI 405 ความหลากหลายและ
โอกาสที่เทาเทียมกัน
GRI 412 การประเมินสิทธิ
มนุษยชน

สังคม, ชุมชน

มิติดานสังคม
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

หมวดในรายงาน

ประเด็นที่มีความสำคัญ

ประเด็นดานความยั่งยืน
ตามแนวทางของ GRI

ภายใน

ขอบเขตผลกระทบ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก ภายนอกองคกร
ที่เกี่ยวของ

มิติดานสังคม
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

• อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

GRI 403 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
OGR ความพรอมตอภาวะ
ฉุกเฉิน

คูคา

GRI 307 ความสอดคลองตาม
กฎหมายสิ่งแวดลอม
GRI 305 มลภาวะทางอากาศ
GRI 306 ของเสียและนํ้าเสีย

ชุมชน, สังคม, หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ

มิติดานสิ่งแวดลอม
การจัดการสิ่งแวดลอม

• ระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม
• การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·‹ÒÁ¡ÅÒ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§àª×้ÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹‹Ò(COVID-19)
3

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

9

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFERASTRUCTURE

11

SUSTAINABLE CITIES
AND COMUNITIES

17

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ในป 2563 บริษัทฯ ไดจัดทำแผนเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ
เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย ตอเนื่องถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งชวยปองกัน
และลดความสูญเสีย
นอกจากนี้ การดำเนินงานตามมาตรการรับมือที่สำคัญสำหรับศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมและสำนักงานใหญ เชน
มาตรการรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing) มาตรการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ โดยทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสที่
ใชรวมกัน (Deep Clean) ใหบริการเจลแอลกอฮอลและสบูลางมือตามจุดตางๆ รวมถึงดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายเพื่อคัดกรองผูมา
ปฏิบัติงาน และผูมาติดตอ ดวยเครื่องวัดอุณหภูมิ
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บริษัทฯ ไดประเมินผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับบริษัท
แตละกลุม เพื่อวางแผนการชวยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับ
ตามความสามารถและศักยภาพของบริษัท ฯ ที่จะดำเนินการได ดังนี้

Lorem ipsum

1. กลุมพนักงาน

ชวงการแพรระบาด ทางบริษัทฯ มีการจัดมาตรการสำหรับ
พนักงานที่มีการเดินทางความเสี่ยงสูงใหทำงานจากที่บาน (WORK
FROM HOME) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ สำหรับพนักงาน
ที่เดินทางมาทำงานดวยรถโดยสารสาธารณะ บริษัทฯ ไดจัดใหมี
รถรับสงใหกับพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

2. กลุมลูกคา

บริษัทฯ ทำการสอบถามและรวบรวมขอมูลจากลูกคา
ที่ใชบริการเพื่อนำมาวางแผนในการชวยเหลือสำหรับการรวบรวม
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่รอสงกำจัด กรณีที่ไมสามารถ
ทำการขนสงไดตามระยะเวลาปกติ และบริษัท ฯ มีแผนการรองรับ
การใหบริการสำหรับ Food Waste ที่มีการใชอยางแพรหลายในชวง
สถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยเฉพาะ
พลาสติกตางๆ ที่เกิดจากการใชงานแลวของกลุมลูกคาในราคาพิเศษ

3. กลุมคูคา

สำหรับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมนี้ทางบริษัทฯ จะไมมีการขอปรับ
เลื่อนการชำระเงินคาสินคาและบริการ และหากคูคารายเดิมไมสามารถ
จัดหาสินคาและหรือบริการใหไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางบริษัท ฯ จะยกเวนและไมถือวา
ไมเปนไปตามขอตกลง
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บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

4. กลุมผูถือหุน

บริษัทฯ ไดกำหนดชองทางรับฟงความเห็นและสื่อสารแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงและรับมือในสถานการณการแพรระบาดของ
COVID-19 ไว หลากหลายชองทางไดแก
web site : www.bwg.co.th
Facebook : BWG - Better World Green / กำจัดกาก
อุตสาหกรรมแบบครบวงจร
line official account : @bwgcenter
TWITTER : @BWGBOONTHOM ของบริษัท และ ผานทาง
web site ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

5. กลุมชุมชน

บริษัทฯ ไดทำการประชาสัมพันธถึงภาวะวิกฤติการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ตอชุมชนบริเวณโดยรอบศูนยฯ
โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่ถือวามีความเสี่ยงสูงจึงไดมีการจัดการอบรม
ตั้งแตการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค และการแพรกระจาย
ของเชื้อ วิธีการปฏิบัติตนใหหางไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการใสผาปดจมูกเมื่ออยูในพื้นที่เสี่ยง การ
ทำความสะอาดโดยการใชแอลกอฮอลลเจลลางมือเมื่อตองเดิน
ทางออกไปขางนอก และวิธีการลางมืออยางไรใหสะอาดอยางถูกวิธี
ตามขั้นตอน และนอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการสรางรายไดใหกับ
ชุมชนดวยการสนับสนุนวัตถุดิบและจัดจางใหชุมชนจัดทำหนากากผา
สำหรับการแจกจายใหกับ พนักงาน ลูกคา และชุมชนที่ขาดแคลน

ÇÔ¶ÕªÕÇÔµãËÁ‹ã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
Google

Forms

สวมหนากาก
และวัดอุณหภูมิ
ผานจ�ดคัดกรอง
กอนเขาสำนักงาน

ประเมินความเสี่ยง
เช�้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

• กรอกขอมูลในแบบ
ประเมินฯ การเดินทาง
ทุกวัน
• ใหขอมูลตามความเปน
จริง หากพบขอมูลเท็จ
จะมีความผิดทางวินัย

• สวมหนากากอนามัย
ทุกครั้งเมื่อออกจากบาน
• วัดอุณหภูมิทุกเชาตอง
ไมเกิน 37.5 องศา
• หากมีไขควรรีบแจง
หัวหนางาน

• แสดงผลการประเมินฯ
ทุกวันแกเจาหนาที่

บันทึกอุณหภูมิ
ติดสติกเกอร

• กรอกขอมูลอุณหภูมิ
ประจำวัน
• ติดสติกเกอรประจำวัน
• ลางมือฆาเชื้อดวย
แอลกอฮอล

Digital
Check-in

• ลงทะเบียนดิจิทัลวันละ
2 ครั้ง และ Check-In /
เชา- Check-Out / เย็น
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¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่´Õ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาวและสงผลตอความนาเชื่อถือ
ของบริษัทฯ และความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสียที่มีตอบริษัทฯ อีกดวยคณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทหนาที่สำคัญในการกำกับดูแล
บริษัทฯ ใหดำเนินงานอยางมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และสงเสริมการสรางความยั่งยืนแกธุรกิจ รวมถึง
การดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ เพื่อเปนกลไกและกระบวนการ
ที่จะดูแลใหมีการดำเนินการอยางจริงจัง นำไปสูการเปนองคกรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แทจริง
BWG ไดรับการประเมินภายใตโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนประจำาป 2563 (Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies: CGR 2020 ระดับ “Excellent” ที่ 94 คะแนน
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Excellent CG Scoring
การประเมิ น รายงานการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี

ของบริ ษ ั ท จดทะเบี ย น ประจำป 2563 อยู  ในเกณฑ

“ดีเลิศ”

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่´Õ
ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ในจำนวนนี้เปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 3 คน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 6 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.67 และ 33.33 ตามลำดับ โดยที่กรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหารจำนวน 3 ใน 6 เปนกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่งถือวาเปนตัวแทน ของผูถือหุน โดยคณะกรรมการทุกคน
ผานกระบวนการสรรหา พิจารณาคุณสมบัติทางกฎหมายและหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) กำหนด คณะอนุกรรมการสรรหาและ กำหนดคาตอบแทนไดกำหนดหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาคณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรูความสามารถและประสบการณที่หลากหลายตาม Skill Matrix มาปฏิบัติ
หนาที่กำกับดูแลบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

ความรูความชำนาญ (หนวย : คน)
¸ØÃ¡Ô¨´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
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บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยจำนวน 4 ชุด ไดแกคณะกรรมการตรวจสอบคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
เพื่อทำหนาที่พิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน
คณะกรรมการมีบทบาทหนาที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ
การตัดสินใจดวยความระมัดระวังและดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสูงสุดขององคกรและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการดูแลระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน
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บริษัทฯ เชื่อวาการที่องคกรจะดำเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนนั้น จะตองยึดมั่นตอจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงมีกิจกรรมสง
เสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกร โดยยึดหลักปฏิบัติตามคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมนโยบายธรรมาภิบาล
นโยบายตอตานคอรรัปชัน รวมถึงจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ โดยสงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่ไมนิ่งเฉยตอ การทุจริตทุกประเภท
ซึ่งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลโดยคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ฝายเลขานุการองคกรและหนวยตรวจสอบภายในกำกับดูแล

á¹Ç·Ò§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
บริษัทฯ มีอุดมการณ ในการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ใหความสำคัญและ
ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริตใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑตางๆ อยางเครงครัด โดยมีแนวทาง
สอดคลองกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและ
พฤติกรรมที่พนักงานทุกคนของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการและผูบริหารพึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติไป
ในวิถีทางเดียวกัน
ผูบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามนโยบายและคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสง
เสริมคานิยมความซื่อสัตยสุจริตและมีความรับผิดชอบใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและมีจิตสำนึก
ที่ดี คำนึงถึงผลประโยชนและผลกระทบ จากการดำเนินงาน ดวยความเสมอภาคและเปนธรรมทางสังคมตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ
ดาเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ และสรางระบบงานที่เขมแข็งเพื่อปองกันการทุจริตผานระบบการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ไดประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุงใหมเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและสอดคลองกับ
หลักเกณฑและขอกำหนดที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปรวมถึงสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานอยางมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และได
เผยแพร คูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคูมือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายตางๆ บนอินทราเน็ตภายใน
บริษัทและเว็บไซต เพื่อใหพนักงานทุกคนสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทผูบริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ประกาศเจตนารมณตอตานคอรรัปชันใน โครงการบันทึกขอตกลง
รวมกันระหวางคูคา บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
และบริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับและใหของขวัญ
ในชวงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังผูบริหารพนักงาน บริษัทยอย
และผูเกี่ยวของภายนอก ใหรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อใหผูบริหารและ
พนักงานไดมีหลักปฏิบัติที่ถูกตองในการรับและใหของขวัญ หลีกเลี่ยง
การเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และสรางบรรทัดฐานที่ดีในการ
ดำเนินธุรกิจตอผูเกี่ยวของทุกฝายอยางยุติธรรมและโปรงใส
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¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÑº¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹

บริษทั ฯ กำหนดนโยบายการแจงเบาะแสและจัดใหมชี อ งทางในการสือ่ สารทีป่ ลอดภัยใหพนักงานของบริษทั ฯ และผูม สี ว นไดเสีย
ทุกฝายสามารถขอคำแนะนำ แจงเบาะแสขอเสนอแนะ หรือรองเรียนกรณีเกีย่ วกับการกระทำผิดใดๆ ทีข่ ดั ตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการตอตาน การทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีมาตรการคุมครองสิทธิใหแก
บุคคลดังกลาว และขอมูลจากผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับใหจำกัดเฉพาะผูที่รับผิดชอบมีหนาที่ตรวจสอบประเด็นที่รองเรียน
เทานั้น จึงจะสามารถเขาถึงขอมูลได ขอรองเรียนดังกลาวจะถูกนำเขาสูกระบวนการดำเนินการตามที่ไดกำหนดไวในจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ

ในป 2563 BWG

การละเมิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ไดรับการยืนยัน
การทุจริตและละเมิดจรรยาบรรณที่ไดรับการยืนยัน
การฟองรองเรื่องการกีดกันทางการคาที่ไดรับการยืนยัน

ไมมีกรณีขอรองเรียน
หรือกรณีการฟองรอง
ที่ไดรับการยืนยัน

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÑºàÃ×่Í§ÃŒÍ§àÃÕÂ¹
Ê×่Í

ชองทางการรองเร�ยน

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส
- ไปรษณีย
- เว็บไซตบริษัทhttp : //www.bwg.co.th

คณะกรรมการสอบสวน
รวบรวมขอเท็จจริงและขอมูลที่เกี่ยวของ
ดวยการสัมภาษณ และหรือตรวจสอบ
เอกสาร

กรรมการผูจัดการใหญ / ผูบังคับบัญชา
ทุกระดับที่ไวใจ / ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ภายใน / คณะกรรมการบริษัท

ผูรับเร�่องรองเร�ยน

ผูรับเร�่อง

รวบรวมขอเท็จจริง
ที่เกี่ยวของ หรือมอบหมายใหบุคคล
ที่มีความเหมาะสมดําเนินการ

นําเสนอกรรมการ
ผูจัดการใหญ เพื่อแตงตั้งคณะ
กรรมการสอบสวน ซึ่งเปนผู
เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสม
และเที่ยงธรรมเพื่อสอบสวน
ขอเท็จจริง

ไมมีมูล

มีมูล
คณะกรรมการสอบสวน

รวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ หรือ
มอบหมายใหบคุ คลทีม่ คี วามเหมาะสม
ดําเนินการ

คณะกรรมการสอบสวน

กําหนดมาตรการแกไขบรรเทา
ความเสียหายใหผูไดรับผลกระทบ

แจงผล

ผูรองเร�ยน

รับทราบ
รายงานผลลัพธ

รายงานผล
คณะกรรมการบร�ษัท
รับทราบผลและกํากับดูแล

กรรมการผูจัดการใหญ

รายงานผล

รับทราบรายงานผล และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

บันทึกขอมูล
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹áÅÐá¨Œ§àºÒÐáÊ

CONTACT
TEL : 02-0127888
FAX : 02-0127889

WEBSITE
www.bwg.co.th
E-mail
bwgpr1@gmail.com
pr@bwg.co.th

Facebook
Line @
@
f
BWG Better World Green BWG-ONLINE CENTER

¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÅØ‹Á¾Ñ¹¸ÁÔµÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
บริษัทฯ สนับสนุนการสรางสรรคและสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สรางความสมดุลระหวาง
มูลคาตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืนในสวนขององคกร สถาบัน และหนวยงานตางๆ ที่
บริษัทฯ เขาไปมีสวนรวมและสรางเครือขายในรูปแบบตางๆ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจนั้นสามารถตอบสนองเปาหมายทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในป 2563 บริษัทฯ ไดประสานความรวมมือและมีสวนรวมกับหนวยงานตางๆ ดังนี้
สมาช�ก

ผูรวมโครงการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

โครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรม
ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
ชุมชนอยางยั่งยืน

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
โครงการแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต (CAC)
กลุมอุตสาหกรรมการจัดการ
เพื่อสิ่งแวดลอม
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทย

สมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทย
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¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

9

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFERASTRUCTURE

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการจัดการความเสี่ยงเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน จึงไดกำหนดแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการตามแนวทางของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทั่วทั้ง
องคกร โดยมีคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในระดับตางๆเปนผูกำกับดูแล
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบการตรวจสอบภายในโดยสำนักตรวจสอบที่มีความเปนอิสระจากสายปฏิบัติการและ
รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติสำาหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่
สอดคลองตามมาตรฐานสากลของ Institute of Internal Auditors (IIA)

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อยูภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได
มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหนาที่กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลงานดานบริหารความเสี่ยงองคกรใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
äµÃÁÒÊÅÐ 1 ¤ÃÑ้§

¤³Ð·Ó§Ò¹ºÃÔËÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕ่Â§/¾Ñ²¹ÒÃÐºº

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹

¤³Ð·Ó§Ò¹ºÃÔËÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕ่Â§/¾Ñ²¹ÒÃÐºº

äµÃÁÒÊÅÐ 1 ¤ÃÑ้§

ÊÒÂ§Ò¹µ‹Ò§æ ·Ø¡ÊÒÂ§Ò¹

รับทราบผลการบริหาร
ความเสี่ยงไตรมาสละครั้ง
äµÃÁÒÊÅÐ 1 ¤ÃÑ้§

ÊÒÂ§Ò¹µ‹Ò§æ ·Ø¡ÊÒÂ§Ò¹
µÔ´µÒÁ¼Åà´×Í¹ÅÐ¤ÃÑ้§

¤³Ð·Ó§Ò¹ºÃÔËÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕ่Â§/¾Ñ²¹ÒÃÐºº

ตรวจสอบความถูกตอง รัดกุม
ถูกตองในกระบวนการทำงาน
ภายในบริษัท
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

¤ÇÒÁàÊÕ่Â§¢Í§ BWG »‚ 2563
áº‹§à»š¹ 8 »ÃÐàÀ· ´Ñ§¹Õ้

¤ÇÒÁàÊÕ่Â§´ŒÒ¹¡ÅÂØ·¸
(Strategic Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการกำหนดแผน กลยุทธ
แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกลาวไปปฏิบัติอยาง
ไมเหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงดานกลยุทธยังรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน อัน
สงผลกระทบตอการกำหนดกลยุทธ หรือการดำเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก เปาหมาย และแนวทางการ
ดำเนินงาน

¤ÇÒÁàÊÕ่Â§´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹
(Financial Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทาง
การเงิน อันสงผลกระทบตอการดำรงอยู หรือ
ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน รวมถึงสงผลใหเกิด
ความเสียหายตอบริษัทฯ

¤ÇÒÁàÊÕ่Â§´ŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ
(Fraud Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนา
เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ
ดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอื่น เชน คน
ในครอบครัว (ญาติมิตร) เปนตน

¤ÇÒÁàÊÕ่Â§´ŒÒ¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
(Operational Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
แตละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายใน รวมทั้งความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และขอมูลความรูตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายที่กำหนดซึ่งความเสี่ยงดานปฏิบัติการจะสง
ผลกระทบตอประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และสง
ผลตอการบรรลุวัตถุประสงคหลัก

¤ÇÒÁàÊÕ่Â§´ŒÒ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ
¡®ÃÐàºÕÂº (Compliance Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล
เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

¤ÇÒÁàÊÕ่Â§´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒÃÊ¹à·È (IT Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นได
และทำใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสารสนเทศ เชน
ไวรัสทำใหขอมูลเสียหาย ระบบคอมพิวเตอรแมขายหลัก
เสียหาย ขอมูลสำคัญถูกเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
เปนตน

SUSTAINABILITY REPORT 2020

BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED

¤ÇÒÁàÊÕ่Â§´ŒÒ¹ÀÒ¾ÅÑ¡É³
(Reputation Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และทำใหเกิดภาพลักษณในเชิงลบสงผลใหเปนที่วิพากษ
วิจารณในสังคมจนนำไปสูการสูญเสียชื่อเสียง
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¤ÇÒÁàÊÕ่Â§·Õ่¨Ðà¡Ô´ãËÁ‹
(Emerging Risk)
ความเสี่ยงที่จะเกิดใหมเปนความสูญเสียที่ยังไมได
ปรากฏขึ้นในปจจุบัน แตอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
เนื่องจากสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไปความเสี่ยงประเภทนี้
เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางชาๆ ยากที่จะระบุได
มีความถี่ของการเกิดนอยแตเมื่อเกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบ
อยางรุนแรง ความเสี่ยงที่จะเกิดใหมนี้มักจะถูกระบุขึ้นมา
จากการคาดการณบนพื้นฐานของการศึกษาจากหลักฐาน
ที่มีปรากฏอยู ความเสี่ยงที่จะเกิดใหมนี้มักจะเปนผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลง ทางการเมือง กฎหมาย สังคม
เทคโนโลยีสภาพแวดลอมทางกายภาพ หรือการ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ในบางครั้งผลกระทบของความ
เสี่ยงประเภทนี้อาจจะไมสามารถระบุไดในปจจุบัน
ตัวอยาง เชน ปญหาที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงของภาวะภูมิอากาศ หรือโรคระบาดที่เปน
ความเสี่ยงใหม เปนตน

¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ãËÁ‹
ความเสี่ยงของธุรกิจในการขนสง
ความเสี่ยงของธุรกิจทางดานการเงิน
ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ
ความเสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบหรือวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม (New Normal) ที่แตกตาง
จากอดีต และบริบททางธุรกิจที่เกี่ยวของกับวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยตรง เชน มาตรการล็อคดาวน เพื่อลดการแพร
ระบาด / การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) /การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือมีผูรวมตัวอยูกันจำนวนมาก
การเกิดขึ้นของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังเปนตัวเรงใหผูคนใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำงาน โดยทั้งหมดมีผลกระทบ
อยางชัดเจนตอความตองการใชบริการ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจอยางมีนยั สำคัญ

âÍ¡ÒÊã¹ÇÔ¡Äµàª×้ÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹‹Ò(COVID-19)
แมวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำใหธุรกิจตองสูญเสียรายไดหรือหยุกชะงัก แตในอีกมุมหนึ่งก็เปนโอกาสที่เรงใหองคกร
รวมถึง เบตเตอร เวิลด กรีน ตองปรับกลยุทธและการลงทุนโดยใชเทคโลโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหมในทุกกิจกรรมภายใตหวงโซ
คุณคา ตั้งแตการจัดซื้อ จัดหา การผลิต การขนสง การตลาดและการขาย อยางเต็มรูปแบบเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจดาน
ความสามารถในการแขงขันใหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทำใหลูกคาเกิดประสบการณใหมที่ดีกวา ทั้งนี้การเติบโต
ของธุรกิจจะแตกตางกันตามระยะเวลาหรือวงจรของการแพรระบาด
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õ่â´´à´‹¹
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹ »‚ 2563
ÃÒÂä´ŒÃÇÁ 892.39 ÅŒÒ¹ºÒ·

»ÃÔÁÒ³¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

422,148 µÑ¹

¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ã¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

94.288 %

¾¹Ñ¡§Ò¹ ªÒÂ
ËÞÔ§
¡ÒÃ¢¹Ê‹§¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

54.4 %
45.6 %

83,940 à·Õ่ÂÇ

องคกรที่มีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกภายใต โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือน
กระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 :
2015) ทั้งองคกร และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ง
แวดลอม (ISO 14001 : 2015) ทั้งองคกร
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Excellent CG Scoring
การประเมิ น รายงานการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี

ของบริ ษ ั ท จดทะเบี ย น ประจำป 2563 อยู  ในเกณฑ

“ดีเลิศ”

ประกาศเจตนารมณตอตานคอรรัปชันใน โครงการ
บันทึกขอตกลงรวมกันระหวางคูคา

Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies (CGR) 2020 ที่ระดับ “Excellent” โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD

บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนทจำกัด (มหาชน)
(ETC) เขาตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปนกลุมบริษัทในเครือ

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ทั้งองคกร

ไดรับคัดเลือกเปนหุนยั่งยืน (THSI)
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Sustainability Disclosure Recognition การนำเสนอ
ขอมูลดานความยั่งยืน ครบทุกมิติ โดยสถาบันไทยพัฒน
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨

¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨
กลุมผูมีสวนไดเสียหลักไดแก ผูถือหุน คูธุรกิจ และ
พนักงาน ใหความสำคัญกับผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจและ
การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากเปนผูไดรับประโยชน
โดยตรง และมีผลตอการตัดสินใจของกลุมผูมีสวนไดเสียดังกลาว
บริษัทฯ จึงไดพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และสรางผล
ตอบแทนที่ดีใหแก ผูถือหุน คูธุรกิจ และพนักงาน
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อยางตอเนื่องโดยความรวมมือของพนักงานทุกระดับ เนนการใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด บริหารตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ
ดวยนวัตกรรม และชวยพัฒนาลูกคาและคูธุรกิจใหเติบโตไปดวยกัน
อยางเขมแข็ง เพื่อทำใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ จากหลักการการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ที่สราง
ความสมดุลระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนา
ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดลอม การดำเนินงานของบริษัทฯ
จึงทำใหเกิดการกระจายรายไดไปสูผูมีสวนไดเสียเพื่อชวยพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมอีกทางหนึ่ง

¡ÒÃ¢ÂÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹

ºÃÔÉÑ· àÍÔÃ¸ à·็¤ àÍ¹äÇÃÍ¹àÁ¹· ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
à¢ŒÒ¨´·ÐàºÕÂ¹ã¹µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â

ในป 2563 บริษัทเบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
นำบริษัทในเครืออยาง บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด
(มหาชน) (ETC) เขาสูบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดวยทุน
จดทะเบียน 1,120,000,000 บาท ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหนาย
ไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานทดแทนแบบครบวงจร ซึ่งปจจุจบัน
มีโรงไฟฟาพลังงานขยะอุตสาหกรรมตั้งอยู 3 แหง คือ จังหวัด
สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร รวมกำลังการผลิต 20.4
เมกะวัตต มีสัญญาซื้อขายไฟฟา 16.5 เมกะวัตต กับการไฟฟสวน
ภูมิภาคระยะเวลา 20 ป และมีแนวโนมการเติบโตสูงจากการเตรียม
เปดประมูลโรงไฟฟาที่ใชขยะเปนเชื้อเพลิงกวา 400 เมกะวัตต โดย
จุดแข็งของ ETC คือเชื้อเพลิงจากขยะที่ไดจากบริษัทแมคือ บริษัท
เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) เปนผูประกอบการ
ดานกำจัดขยะอุตสาหกรรมรายใหญที่สุดของประเทศ
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â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÅÓËŒÇÂ¤ÅÔµÕ้ ¨Ò¡¡ÒÃ»¹à»„œÍ¹
ÊÒÃµÐ¡Ñ่Ç ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ
ในการดำเนินงาน ”โครงการฟนฟูลำหวยคลิตี้จากการ
ปนเปอนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี” ตามมาตรการการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามโครงการที่ไดมาจากการชนะ
การประมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สำหรับในป 2563 มีการดำเนิงานในสวนตางๆ
ภายในโครงการฟนฟูลำหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว อาทิ
- งานกอสรางหลุมฝงกลบแบบปลอดภัย : ไดดำเนิน
การเททรายหยาบ ปูกนหลุม หนา 0.30 เมตร และ
ปดคลุมหลุมฝงกลบชั่วคราวดวยแผน HDPE หนา 1
มม. จากนั้นดำเนินการขนยายถุงที่บรรจุกากตะกอน
ในลำหวยคลิตี้ ลงในหลุมฝงกลบแบบปลอดภัยและ
ดินปนเปอนที่ไดจากการปรับเสถียรแลวก็จะนำมาฝง
ภายในหลุมฝงกลบ

- งานฟนฟูพื้นที่รอบโรงแตงแร : บริษัท ฯ ดำเนินงาน
ติดตามเฝาระวังการทรุดตัวของพื้นที่ดำเนินการปด
คลุม
- งานปดคลุมบอที่อยูหางจากโรงแตงแรมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 500 เมตร
พื้นที่ 10 ไร ปจจุบันดำเนินการปดคลุมดวย
ดินสะอาดแลวเสร็จ
- งานปดคลุมฟนฟูบอเก็บตะกอนหางแร (เดิม)
ที่อยูในพื้นที่สัมปทานของโรงแตงแร พื้นที่
22.31 ไร ปจจุบันดำเนินการปดคลุมดวยดิน
สะอาดแลวเสร็จ
- งานฟนปดคลุมฟูลานกองแร (เดิม) พื้นที่
12.44 ไร ปจจุบันดำเนินการปดคลุมดวยดิน
สะอาดแลวเสร็จ
- งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่โรง
แตงแร (เดิม)ไดแก พื้นที่ลอยแร พื้นที่ขนาด
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4,250 ตร.ม. โรงเก็บเครื่องจักร พื้นที่ขนาด
850 ตร.ม. หองแถวคนงาน พื้นที่ขนาด 620
ตร.ม. และสหกรณพื้นที่ขนาด 600 ตร.ม.
- งานรางระบายน้ำฝน : ขางถนนระหวางโรงแตงแรเหมืองบองาม และขางบอเก็บตะกอนหางแร (เดิม)
ไดดำเนินการขุดปรับระดับ และบดอัดตกแตงราง
ระบายน้ำพรอมวางแบบเพื่อเตรียมที่จะเทคอนกรีต

- งานกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม : บริษัทฯ ดำเนินการรับฟงความคิดเห็น
ของชาวบานหมูบานทุงเสือโทน แลวนำขอวิตกกังวล
ของชาวบานมาจัดทำเลมรายงานเพื่อทำการกำหนด
มาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทั้งหมด 9 ดานไดแก ดานคุณภาพอากาศ ดานเสียง
ดานคุณภาพดิน ดานคุณภาพน้ำ ดานการคมนาคม
ดานชีวภาพ ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานการจัดการ
ของเสียและดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมงานกอสราง และไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ

- งานฟนฟูลำหวยคลิตี้โดยการดูดตะกอน : บริษัทฯ
ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงงานดูดตะกอน ณ ชุมชน
คลิตี้บน และชุมชนคลิตี้ลางกอนการดำเนินงานดูด
ตะกอน จากนั้นไดดำเนินงานดูดตะกอนบริเวณ หมู
บานคลิตี้บนระยะทาง 2 กิโลเมตร หมูบานคลิตี้ลาง
ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยดำเนินการจัดตั้งสถานี
ดูดตะกอนในลำหวยคลิตี้ ชวงคลิตี้บนจำนวน 6
สถานี และชวงคลิตี้ลางจำนวน 10 สถานี จากนั้นได
ดำเนินการขนสงถูกบรรจุตะกอนไปฝงกลบภายใน
หลุมฝงกลบแบบปลอดภัย
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»‚ 2563
ในป 2563 บริษัทฯ ไดใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 422,148 ตัน คิดเปนรายไดที่ไดรับ 892.39 ลานบาท แบงออกเปน
การใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย 313,914 ตัน และกากอุตสาหกรรมไมอันตราย 108,234 ตัน โดยแบงออกเปนระบบการจัดการ
ดังนี้

การบำบัดน้ำเสีย

34,524 ตัน

8.2%
15.6%

การใชประโยชนในรูปแบบ
พลังงานทดแทน

213,710 ตัน

50.6%

65,680 ตัน

รวมทั้งสิ้น

422,148ตัน
25.6%

กราฟแสดงรายไดจากการใหบร�การเปร�ยบเทียบระหวางป 2561 - 2563
1,500

1,375

1,000

1,046

892.39

500
0
2561

2562

การปรับเสถียร
และฝงกลบ

2563

การฝงกลบ

108,234 ตัน
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¨Ó¹Ç¹ÅÙ¡¤ŒÒ·Õ่ãªŒºÃÔ¡ÒÃáÂ¡µÒÁÀÙÁÔÀÒ¤ »‚ 2563

ภาคเหนือ

1%

ภาคกลาง

53 %

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

2%

ภาคตะวันตก

1%

ภาคตะวันออก

42 %

¡ÃÒ¿áÊ´§»ÃÐàÀ·¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚ 2561 - 2563
Non-Hazardous

Hazardous

ภาคใต

108,234
147,664
182,064
65,680
64,047
79,755

BLENDING

1%

213,710
189,587
171,808

34,524
21,311
29,673

WASTE WATER

2561

2562

2563
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹
ã¹Ë‹Ç§â«‹¸ØÃ¡Ô¨
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»‚ 2563

การบริหารหวงโซอุปทานนับเปนองคประกอบสำคัญที่จะสงผลตอความสำเร็จทางธุรกิจอยางยั่งยืนบริษัทฯ จึงใหความสำคัญกับการ
ดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและโปรงใสโดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมคูคาและลูกคา นอกเหนือจากการสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพได
มาตรฐานแลว บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่มีตอการดำเนินงานของคูคา (Supplier) ผูรับเหมา(Contractor) และลูกคา
(Customer) ที่อาจกอให เกิดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมได บริษัทฯ จึงไดประเมินความเสี่ยงดานความยั่งยืนภายในหวงโซอุปทาน
ของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงคูคา และผูรับเหมา ในดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และกำหนดแนวทางบริหาร
จัดการและกลยุทธที่เหมาะสมกับคูคา ผูรับเหมา และลูกคาแตละกลุม เพื่อลดความเสี่ยงดานความยั่งยืนและผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใหความสำคัญเรื่องการบริหารความสัมพันธกับคูคา ผูรับเหมา และลูกคาซึ่งเปนสิ่งจำเปนสำหรับการสราง
ความยั่งยืนในหวงโซธุรกิจ เพื่อสงเสริมและสรางความเชื่อมั่นในการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤Ù‹¤ŒÒáÅÐ¼ÙŒÃÑºàËÁÒ

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการจัดซื้อสินคาและจัดจางบริการจากคูคาและผูรับเหมาในกิจกรรมหลักของการดำเนินธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรมและงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม การดำเนินงานของคูคาและผูรับเหมาที่ไมไดมาตรฐานอาจสงผลกระทบ
สังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทฯ ได การบริหารจัดการคูคาและผูรับเหมาจึงเปนประเด็นสำคัญในการสรางความยั่งยืนในหวง
โซธุรกิจที่บริษัทฯ และคูคาใหความสนใจ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบไดรวมไปถึงการดำเนินงานอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของคูคาและผูรับเหมา ที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน

ºÃÔÉÑ·Ï ¡ÓË¹´á¹Ç·Ò§´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃË‹Ç§â«‹¸ØÃ¡Ô¨·Õ่ÂÑ่§Â×¹ ´Ñ§¹Õ้
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤Ù‹¤ŒÒáÅÐ¼ÙŒÃÑºàËÁÒ

การปรับปรุงนโยบาย
และแนวทาง
ในการจัดซื้อจัดจาง
ที่โปรงใสและเปนธรรม

การระบุ
กลุมคูคาสำคัญ

แนวทาง
ในการบริหารจัดการ การตรวจ
หวงโซธุรกิจ
ประเมินคูคา
การประเมิน
ความเสี่ยง
ในหวงโซธุรกิจ
การขึ้นทะเบียน
และจากคูคา
คูคาใหม
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ในป 2563 บริษัทฯ ไดจัดทำการบันทึกขอตกลงการซื้อขายสำหรับคูคาของกลุม บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG
Supplier Code of Conduct) ที่สอดคลองกับจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใตขอกำหนด ระเบียบขอบังคับ กฎหมาย และหลักปฏิบัติสากลที่เกี่ยวของ
ทั้งดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ไดชี้แจงรายละเอียดในจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคูคา โดยแบงออกเปน 5
หมวด ไดแก

ความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม

ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

จริยธรรมทางธุรกิจ

สิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ã¹Ë‹Ç§â«‹ÍØ»·Ò¹
จัดกลุมคูคาสำคัญ
เกณฑในการวิเคราะห
คูคาและผูรับเหมาที่มีคุณสมบัติตรงตามขอใดขอหนึ่ง
1. มีมูลคาการซื้ออยูใน 80% แรกของมูลคาการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด หรือ
2. เปนผูขายวัตถุดิบหรือใหบริการที่เปนองคประกอบสำคัญของธุรกิจ หรือ
3. เปนผูขายนอยราย หรือ ไมสามารถหาทดแทนได
»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§´ŒÒ¹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹¢Í§¤Ù‹¤ŒÒ

¼Å¡ÃÐ·º´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨

¼Å¡ÃÐ·º´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

¼Å¡ÃÐ·º´ŒÒ¹ÊÑ§¤Á

¨Ñ´ÅÓ´Ñº¤ÇÒÁàÊÕ่Â§¨Ò¡âÍ¡ÒÊáÅÐ¼Å¡ÃÐ·º·Õ่à¡Ô´¢Ö้¹
ã¹ÃÐ´Ñº ÇÔ¡Äµ / ÊÙ§ / ¡ÅÒ§ / µ่Ó

ÁÒµÃ¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ ÊÓËÃÑº¤Ù‹¤ŒÒ·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ã¹ÃÐ´ÑºÇÔ¡ÄµáÅÐÊÙ§

Site Visit

ESG Audit

á¼¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¤Ù‹¤ŒÒ
บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการตรวจประเมินคูคาและผูรับเหมา ประกอบดวยกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของคูคาและ
ผูรับเหมา วามีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ไดกำหนดไวหรือไม ในขณะที่คูคาและผูรับเหมาที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯในปจจุบัน จะไดรับการ
ประเมินเพิ่มเติมไดแก การประเมินความเสี่ยงดานความยั่งยืนครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอม และผลงานที่ผานมา การ
ตรวจประเมินในสถานประกอบการ รวมทั้งประเมินความสัมพันธของผูขายสินคา/บริการรายนั้นๆกับบริษัทฯ ดวย ตามขอกำหนดและ
รายการที่บริษัทฯ กำหนดไวและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001)

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§¤Ù‹¤ŒÒ´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ ÊÑ§¤Á áÅÐ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ
ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ
ÀÒÂãµŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´«×้Í

• การคัดเลือกคูคาที่มี
คุณสมบัติเปนไปตาม
หลักเกณฑของบริษัท
(Pre-qualiﬁcation)
• การประเมินคุณภาพ
และราคา (Price Performance)
• การตรวจประเมินดาน
ความยั่งยืน (ESG
Criteria)

ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ
ÀÒÂãµŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´«×้Í

• การจัดกลุมคูคาตาม
ลำดับความสำคัญและ
ความเสี่ยงที่มีผลตอ
ความยั่งยืนและความ
เสี่ยงที่มีผลตอกระบวน
การจัดซื้อ (Supplier
Risk Assessment)
การคัดเลือกคูคา
(Supplier Selection)
การประเมินคูคา
(Performance
Evaluation

• การประเมินความพึง
พอใจคูคาประจำป
เพื่อสงเสริมและสนับ
สนุนใหมีการพัฒนา
และปรับปรุงแนวทาง
การดำเนินธุรกิจอยาง
ยั่งยืน
• การทบทวนแลประเมิน
ผลงานคูค า รายปรวมถึง
มีการแบงปนความคิด
เห็นเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
การทำงานของคูคา
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ù‹¤ŒÒ

¡ÒÃ¨Ñ´ÅÓ´Ñº¢Ñ้¹¤Ù‹¤ŒÒ

• การจัดใหคูคารับทราบ
ผลการประเมินเพื่อใหคู
คาไดแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพการ
ดำเนินธุรกิจรวมกัน

¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¤Ù‹¤ŒÒ

(Supplier Selection)

(Performance Evaluation)

(Supplier Segmentation)

¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¤Ù‹¤ŒÒ

(Supplier Selection)

¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¹âÂºÒÂáÅÐá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¨Ñ´«×้Í¨Ñ´¨ŒÒ§·Õ่â»Ã‹§ãÊáÅÐà»š¹¸ÃÃÁ
บริษัทฯ ไดดำเนินการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางของ บริษัทฯ ที่มีอยูเดิมใหม โดยมุงเนนใหเกิดการจัด
ซื้อจัดจางอยางโปรงใสและเปนธรรม และครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม เชน
การปฏิบัติตามขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ ความเสี่ยงทางดานการเงิน จรรยาบรรณทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และการจัดการสิ่งแวดลอมเปนตน ซึ่งบริษัทฯ ไดประกาศใชนโยบายการจัดซื้อจัดจางในกลุม
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) แลว สวนแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางของบริษัทฯ กำลังอยูในระหวางการพัฒนาให
สามารถใชไดกับทุกบริษัทยอย
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¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÅÙ¡¤ŒÒ
ความพึงพอใจของผูใชบริการในฐานะลูกคา ถือเปนหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญโดยใสใจดูแล
และรับฟงขอคิดเห็นจากลูกคาเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานและการบริการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

ประเมินการใหบริการอยางตอ
เนื่องทั้งในดานระดับการให
บริการ (Level of Service :
LOS) คุณภาพการใหบริการ
(ASQ) และการรับฟงความคิด
เห็นของลูกคา (Customer
Feedback) ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

ดำเนินกิจกรรมลูกคาสัมพันธกับลูกคา
เพื่อสรางแรงจูงใจและเชื่อมความ
สัมพันธอันดีกับลูกคาอยางยั่งยืน

1
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

3

2

วิเคราะหจุดการใหบริการ
เพื่อระบุปญหาที่แทจริงของแตละ
กระบวนการและยกระดับการให
บริการแบบบูรณาการ

¡ÒÃÊÓÃÇ¨¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ
บริษัทฯ ไดทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาโดยการสงแบบสอบถามไปยังลูกคา พรอมกับมีเจาหนาที่ฝายการตลาดติดตอกับ
ลูกคาโดยตรง เพื่อใหบริษัทฯ ทราบถึงปญหาและความตองการของลูกคาอยางแทจริง อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
ผลคะแนนความพึงพอใจ ของลูกคา รวมถึงปญหาและขอเสนอแนะไดถูกนำเสนอในที่ประชุมผูบริหารดวย เพื่อพิจารณาปรับปรุงผลิตภัณฑ
บริการและกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ตอไป
¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ /»ÃÐÊÒ¹§Ò¹
ÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ÃÐºº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁÀÒÂã¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§¡Ò¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹àÍ¡ÊÒÃµÒÁ¡¯ËÁÒÂ

94.28%
89.37%
87.68%
88.37%
90.63%

¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÒÁà»š¹Ê‹Ç¹µÑÇ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาขอมูลของลูกคาปจจุบันและลูกคาในอนาคต โดยไมเปดเผยและไมนำไปใชประโยชน
โดยไมไดรับอนุญาตจากลูกคา โดยที่ในสัญญาจะซื้อจะขายมีเงื่อนไขระบุเรื่องการรักษาความลับของคูสัญญา ทั้งนี้ เพื่อสรางความเชื่อมั่นให
กับลูกคาของบริษัทฯ และปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได ในป 2563 บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียนในประเด็นนี้
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ù‹¤ŒÒ ¼ÙŒÃÑºàËÁÒ áÅÐÅÙ¡¤ŒÒ
บริษัทฯ ใหความสำคัญในการพัฒนาคูคาในหวงโซธุรกิจอัน
ไดแก คูคาและผูรับเหมา ตลอดจนลูกคาเพื่อลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมและสรางความมั่นใจตอผูมี
สวนไดเสียทุกภาคสวนวา บริษัทฯ มีการจัดการดูแล ลูกคา และ
คูคาและผูรับเหมาของบริษัทฯ ไดอยางเหมาะสม อีกทั้งสนับสนุน
การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของคูคา ผูรับเหมา และลูกคา
ใหดียิ่งขึ้นและเปนไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ เชน สนับสนุนให
คูคาและผูรับเหมาที่สงมอบผลิตภัณฑ และบริการหลักใหแก
บริษัทฯ มีการพัฒนาในกระบวนการดำเนินธุรกิจและไดรับการ
รับรองระบบการบริหารจัดการที่สอดคลองตาม มาตรฐานสากล
เชน ISO 9001, ISO 14001, OSHA 18000 เปนตน

á¼¹ÃÐÂÐÂÒÇ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ã¹¡ÒÃÃÑºÃÍ§¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) สงผลใหผูใชบริการชะลอตัวและลดลงอยางตอเนื่อง
ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ เชื่อมั่นวาธุรกิจการบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรมจะสามารถฟนตัวได ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังคงดำเนิน
การตามแผนระยะยาวเพื่อปองกันปญหาการขนสง การเขาใช
บริการ ปจจุบันไดกำหนดแผนใหสอดคลองกับนโยบายเรื่องความ
ปลอดภัยดานสาธารณสุข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการ
ขนสง การติดตอพบปะ โดยการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนรวม
ภายใตบริบทการพัฒนาการบริการในอนาคตอันเปนการรักษา
โอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการคาและการลงทุน
ตางๆ

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹
(Complaints Management)

WE
www.bBwSgIT.cEo.th

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
ขอเสนอแนะและขอรองเรียนของลูกคานับเปนขอมูลที่
มีคา และเปนเสียงสะทอนตอคุณภาพการใหบริการของบริษัทฯ
ใหสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ ใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จะมีการติดตอ
กลับลูกคาทุกครั้งเพื่อแจงความคืบหนาในการแกไขปญหา
โดยชองทางในการรับฟงขอคิดเห็นไดจัดใหมีชองทาง
ที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกตอลูกคาและ
ผูใชบริการ ไดแก โทรศัพท อีเมล โซเชียลมีเดีย โทรสาร
และเว็บไซต

E-mail
bwgpr1@gmail.com
pr@bwg.co.th

f
@

Facebo

BWG : Better Woo k
rld Green

Lin

BWG-ONLINeE@CE

NTER

CONTACT
TEL : 02-0127888
FAX : 02-0127889

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ
พนักงานที่รับแจงเหตุสงใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อทำาการตรวจสอบ

แจงผลใหลูกคาทราบ

ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
(หากจริงตองดำเนินการแกไข
พรอมหามาตรการปองกันไมใหเกิดเหตุซ้ำ)

แจงผลใหผูบริหาร
ที่กำกับดูแลรับทราบ
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ãÊ‹ã¨´ÙáÅÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการดูแลดานสิ่งแวดลอมและจัดใหเปนประเด็นสำคัญ
ดานความยั่งยืนซึ่งมีผลอยางยิ่งตอการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตางๆ
อันเกิดจากการดำเนินธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน รวมไปถึงการกำกับดูแลดานสิ่งแวดลอมผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมที่สำคัญ ไดแก มลพิษทางอากาศ และ มลพิษทางน้ำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุงเนนการบริหารจัดการ
มลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด
ภายใตกฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายเกี่ยวของกับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม มาตรการที่กำหนดเอาไว
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรฐานสิ่งแวดลอมตางๆ อยางเครงครัด ทำใหผูมีสวนไดเสีย
มีความมั่นใจในการทำงานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ
ในป 2563 บริษัทฯ มุงเนนการบริหารจัดการโดยคำนึงความรับผิดชอบ 3 ดานหลัก คือ ดานสิ่งแวดลอม (Environmental) ดานสังคม
(Social) และดานบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ในการขับเคลื่อนองคกรภายใตกลยุทธเพื่อนแทสูความยั่งยืน (Partner For Life) เพื่อ
ใหธุรกิจเติบโตอยางโปรงใส โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ควบคูกับการดูแลสิ่งแวดลอมและความสุข
ของชุมชนอยางยั่งยืน

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃã¹ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ
บริษัทฯ ไดกำกับดูแลใหดำเนินการไปตามกรอบกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และ
ปฏิบัติตามนโยบายดานสิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบเชิงลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในป 2563 บริษัทฯ ไดดำเนินการติดตาม และควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดลอมในศูนยบริหารฯอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตอชุมชนขางเคียง และสงเสริม
แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดวยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. ศูนยเฝาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Monitoring and Control Center : EMCC) ศูนยเฝาระวังและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมอยาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เพื่อติดตามและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมผานสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย
ระบบแสดงผลออนไลนตอเนื่อง 24 ชั่วโมง 5 ระบบ ไดแก
• ระบบฐานขอมูลสวนกลาง เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอม เชน ปริมาณการใชน้ำ ปริมาณน้ำเสีย
คุณภาพน้ำเสีย ปริมาณของเสีย และคุณภาพอากาศ เปนตน
• ระบบการเฝาระวังและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง หลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางใหเปนระบบที่
เชื่อมโยงกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผานการบำบัด ดวยเครื่อง BOD Online จากระบบน้ำบัดน้ำเสียสวน
กลาง โดยหากพบวาคุณภาพนน้ำทิ้งเกินมาตรฐานจะแจงเตือนไปที่ศูนยควบคุมน้ำเสียสวนกลาง เพื่อวิเคราะห
สาเหตุของปญหาและทำการแกไขโดยทันที
• ระบบการเฝาระวังและควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ ไป เปนระบบเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ผานสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตอเนื่องของพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
• ระบบการเฝาระวังและควบคุมคุณภาพอากาศจากปลองระบายของโรงงาน เปนระบบติดตามและควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมโดยการเชื่อมโยงขอมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองของโรงงาน (Emission Inventory) หาก
พบโรงงานมีการปลอยคามลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน ศูนย EMCC จะมีการแจงเตือนเพื่อตรวจสอบและรายงาน
สาเหตุ เพื่อแกไขปรับปรุงทันที
• ระบบการเฝาระวังดานความปลอดภัยในพื้นที่จากกลองวงจรปด (CCTV) เพื่อประมวลผลและใชวางแผนงานดาน
ความปลอดภัยและจราจรภายใน การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องของศูนย EMCC จะสรางความ
มั่นใจแกผูมีสวนไดเสียไดวา บริษัทฯ สามารถตอบสนองและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ไดอยางทันทวงที

43

รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

2. การเปดเผยผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA Monitoring Report) บริษัทฯ จัดทำ
รายงาน EIA Monitoring เปนประจำทุก 6 เดือน โดยจัดสงใหกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 13 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) เพื่อเปด
เผยผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมาตรการ

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹้Ó
บริษัทฯ มีกรอบการบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ โดยใชกลยุทธ 3Rs (Reduce Reuse
Recycle) เพื่อการใชน้ำอยางคุมคาตั้งแตตนทางของหวงโซการผลิตเพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนน้ำ
ในระบบอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม อาทิ การอบรม
ผูป ฏิบตั งิ านในการดูแลระบบบำบัดนํา้ เสีย การศึกษาวิจยั เชือ้ จุลนิ ทรียแ ละคัดเลือกประเภทของเชือ้ จุลนิ ทรีย
ที่เหมาะสมกับสภาพนํ้าเสียในการบำบัดดวยระบบบำบัดแบบชีวภาพ การติดตามคาปริมาณ Chemical Oxygen Demand (COD) ในนํ้าทิ้งตลอด
24 ชั่วโมง

¼ÅµÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾¹้Ó

2

2

22

22

2

2
22

2

2
22

22

22

32

38

67

2

<2
22

2
22

22

2
22

3

<2

2
22

<2

<2

22

22

<2

22

1
22

22

2
1
22

2
1

2

32

2
57

32

2
1
22

61

1
22

35

25

38

51

54

1
22

2
1
22

2
1

1

1
44

38

56

1

2

4

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

<0.005

<0.005

<0.013

<0.005

<0.005

<0.005

0.011

0.005

<0.005

<0.005

0.005

<0.005

<0.005

<0.005

0.005

0.008

0.005

0.010

มี.ค. 61

พ.ค. 61

ก.ค. 61

ก.ย. 61

พ.ย. 61

ม.ค. 62

มี.ค. 62

พ.ค. 62

ก.ค. 62

ก.ย. 62

พ.ย. 62

ม.ค. 63

มี.ค. 63

พ.ค. 63

ก.ค. 63

ก.ย. 63

พ.ย. 63

0.004
0.004
0.002
0.002
0.002
0.005
0.002
0.007
0.002
0.004
0.003
0.005
0.002

พ.ค. 61
ก.ค. 61
ก.ย. 61
พ.ย. 61
ม.ค. 62
มี.ค. 62
พ.ค. 62
ก.ค. 62
ก.ย. 62
พ.ย. 62
ม.ค. 63
มี.ค. 63
พ.ค. 63

พ.ย. 63
0.006

MANGANESE

0.006

ก.ค. 63

ก.ค. 63

พ.ย. 63
ม.ค. 63

พ.ย. 63
ม.ค. 63

ก.ย. 63

พ.ค. 63

พ.ค. 63

ก.ย. 63

มี.ค. 63

มี.ค. 63

พ.ค. 62

พ.ค. 62

ม.ค. 63

มี.ค. 62

มี.ค. 62

ม.ค. 63

ม.ค. 62

ม.ค. 62

พ.ย. 62

พ.ย. 61

พ.ย. 61

พ.ย. 62

ก.ย. 61

ก.ย. 61

ก.ย. 62

ก.ค. 61

ก.ค. 61

ก.ย. 62

พ.ค. 61

พ.ค. 61

ก.ค. 62

มี.ค. 61

มี.ค. 61

ก.ค. 62

ม.ค. 61

ม.ค. 61

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

พ.ค. 61

ก.ค. 61

ก.ย. 61

พ.ย. 61

ม.ค. 62

มี.ค. 62

พ.ค. 62

ก.ค. 62

ก.ย. 62

พ.ย. 62

ม.ค. 63

มี.ค. 63

พ.ค. 63

ก.ค. 63

<0.004

0.004

พ.ย. 63

ม.ค. 63

<0.004

<0.004

มี.ค. 61

ก.ย. 63

<0.004

0.0
ม.ค. 61

NICKLE

ก.ย. 63

0.007

0.011

มี.ค. 61

ก.ค. 63

0.02

ม.ค. 61

0.2

ม.ค. 61
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¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´ÁÅÊÒÃã¹¹้ÓàÊÕÂ·Õ่¼‹Ò¹¡ÒÃºÓºÑ´áÅŒÇ

NICKLE 2561 – 2563
1.2

มาตรฐาน ไมเกิน 1.0 mg/L

1.0

0.8

0.6

0.4

CADMIUM 2561 - 2563
มาตรฐาน ไมเกิน 0.03 mg/L

MANGANESE 2561 – 2563
มาตรฐาน ไมเกิน 5.0 mg/L

LEAD 2561 - 2563

มาตรฐาน ไมเกิน 0.2 mg/L
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

»ÃÔÁÒ³¡ÒÃãªŒ¹้ÓºÒ´ÒÅ

»ÃÔÁÒ³¹้Ó¼‹Ò¹¡ÒÃºÓºÑ´áÅŒÇ
·Õ่¹Ó¡ÅÑºÁÒãªŒãËÁ‹

หนวย : ลูกบาศกเมตร

2561 13,728.66
2562 13,533.27
2563 9,537.54

หนวย : ลูกบาศกเมตร

2561
2562
2563

54,161
53,710
57,662
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มีการตรวจติดตามระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดทุก 6 เดือนในพื้นที่และพื้นที่ชุมชน พบวาระดับเสียงทั้งหมดมีคา
อยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวคือไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ) และไมเกิน 115 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ เพื่อควบคุมปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ตอชุมชนโดยรอบบริษทั ฯ รวมทัง้ ตอสุขภาพของพนักงาน พรอมมีมาตรการดำเนินการควบคุม ปองกัน ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ อาท การติดตัง้
อุปกรณตรวจวัดคุณภาพเสียงทำการตรวจวัดติดตามและประเมินผลอยางสม่ำเสมอ

2561

55.0
56.2
62.1
59.6

2561

2562

87.1
92.8
97.3
89.2

55.56
53.35
58.08
65.08

2562

91.21
87.01
93.35
92.76

2563

54.4
53.06
56.55
62.68

91.3
84.4
90.5
94.36

2563

83.9 82.4 82.6 83.2 84.8 84.6 83.2 78.8 81.2 84.1 73.4 83.3
73.7 72.7 63.1 66.6 66.1 75.5 66.0 75.3 72.8 69.3 81.3 70.3
67.6 72.2 65.0 55.1 59.2 72.5 64.5 70.2 78.2 70.8 71.8 66.3
63.8 68.8 66.8 64.8 71.3 62.5 69.2 57.0 72.0 59.1 73.4 69.7
แหลงกำเนิดเสียงหลักๆ มาจากเครื่องจักรที่กำลังทำงานบริเวณเครื่องจักร ซึ่งพนักงานเดินระบบไดตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรตัดหยาบ
รวมถึง Power pack ซึ่งอาจเปนเหตุทำใหผลวิเคราะหมีคาสูงเล็กนอย

47

รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍÒ¡ÒÈ

การควบคุมผลกระทบดานมลภาวะทางอากาศเปนหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ใหความสำคัญ ตั้งแตการออกแบบและติดตั้งเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพสูงในระดับสากล ควบคุมกระบวนการผลิตที่เปนเลิศ ตลอดจนมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณแหลงกำเนิดและคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โดยรอบอยางสม่ำเสมอ โดยใชการตรวจวัดโดยผูตรวจสอบคุณภาพอากาศภายนอกและเทคโนโลยี
การตรวจสอบคุณภาพอากาศ (Continuous Emission Monitoring System) ที่มีการตรวจวัดแบบเปนปจจุบัน

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ½Ø†¹ÅÐÍÍ§

ดวยความตระหนักเกี่ยวกับปญหาฝุนละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย บริษัทฯ ไดดำเนินการตานวิกฤติ
PM 2.5 โดยใชแนวคิด 4C คือ Control(ควบคุม) Contain(จำกัด) Clean (ทำใหสะอาด) และ Check(ตรวจสอบ) มาใชในการบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตแหลงกำเนิด ตลอดจนดำเนินมาตรการลดฝุนละอองบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อสุขภาพที่ดีของ
พนักงานและชุมชน เชน
• มีการติดตั้งสเปรย (Water Spray System) เพื่อควบคุมฝุนละอองขนาดเล็กจากพื้นที่ที่มีการกอสราง การควบคุมฝุนละออง
ขนาดเล็กจากการขนสงเขามายังศูนยบริหาร (Lorry Loading Area) และพื้นที่ชุมชน เปนตน
• การควบคุมฝุนละอองจากการขนสงซึ่งมีการควบคุม ดูแลถนน ทั้งภายในศูนยและถนนสาธารณะ ผานกิจกรรมตางๆ เชน
การใชน้ำจากกากบำบัดฉีดบริเวณภายในศูนยเพื่อลดการเกิดฝุน เปนตน

¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´ÁÅÊÒÃã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ (ÀÒÂ¹Í¡)
ºŒÒ¹à¢ÒäÁŒâ¤‹¹
2561
0.074
0.034
4.21
1.46

0.062
0.030
4.22
1.40

2562
0.062
0.030
4.23
1.40

0.065
0.032
4.29
1.41

2563
0.071
0.033
1.27
4.30

0.054
0.025
1.20
4.14

ºŒÒ¹Ë¹Í§»Ã×Í
2561
0.067
0.030
4.10
1.36

0.089
0.044
4.10
1.50

2562
0.074
0.036
4.12
1.41

0.066
0.032
4.09
1.39

2563
0.065
0.031
1.33
4.26

0.062
0.026
1.25
4.17
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ÃÔÁÃÑ้Çâ¤Ã§¡ÒÃ´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ (·ÔÈãµŒ)
2561
0.261
0.094
4.45
1.56

0.214
0.085
4.45
1.56

2562
0.189
0.080
4.44
1.42

0.268
0.102
4.48
1.49

2563
0.170
0.069
1.43
4.37

0.141
0.056
1.36
4.41

¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´ÁÅÊÒÃã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ (ÀÒÂã¹)
2561
1.8
4.46
4.1

2.5
5.91
3.5

2562
0.97
4.34
3.7

3.1
5.93
6.8

2563
2.6
4.28
3.9

0.70
4.01
7.4
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§àÊÕÂáÅÐÇÑÊ´Ø·Õ่äÁ‹ä´ŒãªŒáÅŒÇ
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการกากของเสียอยางเปนระบบตามการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (Waste Management
Procedure) และมีการดำเนินงานผานคณะกรรมการบริหารจัดการของเสีย (Waste Management Committee) ที่ทำหนาที่ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการ ตลอดจนติดตามการจัดการของเสียตั้งแตแหลงกำเนิดไปจนถึงขึ้นตอนการกำจัดอยาง ตอเนื่อง เพื่อบรรลุเปาหมายดานการบริหาร
จัดการของเสีย ที่ตั้งเปาหมายคัดแยกของเสียที่สามารถนำไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิง Solid Recovered Fuel (SRF) ไดกอนนำไปกำจัดดวย
วิธีฝงกลบใหไมต่ำกวา 6 ตัน ทั้งหมดโดยนำกลยุทธ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ที่มุงเนนการลดการใช การใชซ้ำและการนำกลับมาใชใหม
เพื่อลดปริมาณการกำจัดของเสียและลดปริมาณการฝงกลบของเสียใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
นอกจากนั้น ในป 2563 ไดดำเนินโครงการตางๆ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มเติม

â¤Ã§¡ÒÃÅ´¢ÂÐâÅ¡ÃŒÍ¹ à¾×่ÍÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ·Õ่ÂÑ่§Â×¹
à»‡ÒËÁÒÂ
1. สามารถแยกประเภทขยะเพื่อนำไปใชประโยชนไดถูก
ตอง 100% ป 2563 สามารถแยกขยะไปใชประโยชน
Solid Recovered Fuel (SRF) ได 27% (จากขยะรวม
ทั้งหมด)
2. ลดปริมาณขยะที่ตองกำจัด ลดลง 50 % ป 2563
ปริมาณขยะที่ตองสงกำจัด ลดลง 22.5% (ในป 2562
สงกำจัด 40 กก./วัน และป 2563 31 กก./วัน)

Sent to SRF
up

Å´»ÃÔÁÒ³¢ÂÐ·Õ่µŒÍ§¡Ó¨Ñ´
»‚ 2563

50

% µ‹Í»‚

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
เปาหมาย : ลดปริมาณขยะที่สงกำจัดลงได 50% ของปริมาณที่สงในป 2562 (ปริมาณเฉลี่ย 40 กก./วัน)

เดือน
ม.ค.-63
ก.พ.-63
มี.ค.-63
เม.ย.-63
พ.ค.-63
มิ.ย.-63
ก.ค.-63
ส.ค.-63
ก.ย.-63
ต.ค.-63
พ.ย.-63
ธ.ค.-63

ขยะที่สงกำจัด ปริมาณเฉลี่ย
ทั้งหมด
ตอวัน*
788
28.14
771
32.1
801.1
29.6
737.7
28.3
789.55
32.8
797.3
31.9
782.8
31.32
826.4
33.06
776
32.32
880
35.2
30.1
752.4
28.79
719.8

ปริมาณ
SDF
395.3
193.1
266.6
184
258.2
218.3
275.3
363.2
361.7
401.6
302.3
304.9

ปริมาณ
โลหะ/แกว

189

27%
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â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡»ÃÐàÀ·¢Í§àÊÕÂáÅÐ¡ÒÃ¡Ó¨Ñ´¢Í§àÊÕÂµÒÁËÅÑ¡ 3Rs
- การจัดการคัดแยกประเภทของเสียและการกําจัดของเสียตามหลัก 3Rs
- NO Zero Waste to Landfill

สรุปปริมาณของเสีย Recycle (SRF) สะสม (ม.ค.-ธ.ค. 63)
14.00
12.00
10.00

7.50

8.00
6.00

4.61

4.00
2.00
0.00

5.66

8.07

9.63

10.18

11.21 11.60

12.17

6.74

>6.07 ตัน

2.33
1.01
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

2563

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

Target

ปริมาณของเสีย Recycle สงเขา SRF บรรลุตามเปาหมายกำหนด
เพิ่มขึ้น จากป 62 รอยละ 100.51 (ปริมาณ 12.17 ตัน) *ลด คาใชจายไดทั้งสิ้น …36,498.94.. บาท

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
การปฏิบัติงานยึดหลักการ 3R เพื่อลดผลกระทบจากของเสียที่ออกไปปนเปอนสูสิ่งแวดลอม โดยรณรงคสรางจิตสำนึกและกำหนด
มาตรการเพื่อลดการสรางของเสียทั้งในกระบวนการผลิต และในสำนักงาน โดยชี้ใหเห็นผลกระทบจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ซึ่งกลาย
เปนของเสียจำนวนมากที่ตองถูกทิ้งและนำไปฝงกลบ สงผลใหเกิดการปนเปอนลงสูดินน้ำ พืช และสัตว ซึ่งสามารถดำเนินการได ดังนี้

- ลดขยะได 52 ตัน
- คาใชจายลดลง 28,300
- ลดขยะได 48 ตัน
(เศษฝุนจากระบบบำบัดอากาศ)

3

ลดขยะได ตัน
(ของเสียอื่นๆ)

บาท

REDUCE
REUSE
RECYCLE

- วิเคราะหและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อลดการเกิดของเสีย
และการนำของเสียที่เกิดขึ้นมาใชประโยชน

นำเศษฝุนจากระบบบำบัดอากาศมาใชเปนวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิง Solid Recovered Fuel (SRF)

- ลดของเสียจากการเปลี่ยนรอบการบำรุงรักษาหรือตรวจสภาพ
อุปกรณใหเหมาะสม
- ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเกี่ยวกับการเตรียมสารเคมีในการ
วิเคราะหตัวอยาง
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

ÊÃØ»»ÃÔÁÒ³¢Í§àÊÕÂà»ÃÕÂºà·ÕÂº»ÃÐ¨Ó»‚ 2562 áÅÐ»‚2563
เนื่องจากในป 2563 ยังคงเนนนโยบายการลดการเกิดของเสีย
1. สื่อประชาสัมพันธ How to ทิ้ง
2. ขอความรวมมือลดใชพลาสติกจากพอคา/แมคา
3. นำเศษใบไม-กิ่งไมที่รวบรวมสงเขาระบบ Solid Recovered
Fuel (SRF)
4. การวิเคราะหงานเพื่อการจัดการของเสีย

ป 2562
ป 2563

5,904.84
3,417.45
ลดลงจากป 62

42.12%

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡
ดวยเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศและขององคกรในภาพรวม ผูปฏิบัติงานทุกคนจึงรวมกันศึกษา คิดคนวิธีการหรือ
มาตรการใหมๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลดการใชพลังงานไฟฟาใหไดอยางตอเนื่อง แตจากขอจำกัดของเทคโนโลยีและ
อายุการใชงานโรงไฟฟาทำใหการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนอกจากนี้กลุมบริษัทฯ ยังคงขยายผลกิจกรรมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ไปสูอาคารสำนักงาน คูคา และชุมชนดวย การลดการปลอยกาซเรือนกระจก บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความรวมมือจากทุก
ภาคสวน เพื่อรวมกันลดการปลอยกาซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงไดบูรณาการนโยบายการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เขามาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาแผนธุรกิจของการดำเนินงาน ดวยความตระหนักถึงความสำคัญนี้ บริษัทฯ จึงไดวางแนวทางการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวในนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองคกร ซึ่งเปนกรอบการดำเนินงาน การริเริ่มพัฒนาโครงการตางๆ
ดังนี้

á¹Ç¹âÂºÒÂ
คิดคนและแสวงหาแนวทาง
และวิธีลดการใชทรัพยากร
และพลังงาน ตลอดจน
การปลอยมลสารและกาซ
เรือนกระจก

á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹/
¡Ô¨¡ÃÃÁ
- การลงทุนโครงการผลิต
กอนเชื้อเพลิงทดแทน
- การลดการใชพลังงาน
ภายในอาคารสำนักงาน

à»‡ÒËÁÒÂ
ปริมาณกาซเรือนกระจกลด
ลงจากการผลิตกอนเชื้อ
เพลิง

à»‡ÒËÁÒÂ SDGs

7

AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY
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á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹/
¡Ô¨¡ÃÃÁ

á¹Ç¹âÂºÒÂ

à»‡ÒËÁÒÂ

à»‡ÒËÁÒÂ SDGs

ปองกัน ควบคุม และลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ชุมชน และสังคมใหนอยที่สุด
และสามารถดำเนินธุรกิจให
เติบโตไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืน

- การสงเสริมการลดใช
พลังงานในชุมชน

สนับสนุนชุมชน เพื่อการ
อนุรักษและฟนฟูปาไม และ
ระบบนิเวศ

กำหนดเปาหมายการปลอย
กาซเรือนกระจก ประเมิน
ผลกระทบและความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและวิธีการ
ตอบสนอง

- โครงการการประเมิน
คารบอนฟุตพริ้นทของ
องคกร (Carbon Footprint for Organization)
- การประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
- สงเสริมการคิดคนนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

- บัญชีกาซเรือนกระจก
ในการปลอย
- ปริมาณกาซเรือนกระจก
นอยกวาหรือเทากับคาการ
ปลอยกาซเรือนกระจก 5%
จากการวัดในแตละป

13

15

CLIMATE
ACTION

LIFE
ON LAND

¡ÃÒ¿áÊ´§»ÃÔÁÒ³¡ÒÃãªŒä¿¿‡Ò¢Í§ÈÙ¹ÂÏ »‚ 63 (Ë¹‹ÇÂ:MJ)

เปาหมาย 17,264,242

18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000

เดือนกันยายน : ศูนยฯ ใชพลังงานไฟฟา 431,400 kWh หรือเทากับ 1,553,040 MJ
ปริมาณการใชไฟฟาสะสมอยูที่ 3,585,900 kWh
หรือเทากับ 12,909,240 MJ เทากับใชไฟฟาไป
แลว 74.70 % คงเหลือใหใชอีก 25.5 %

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1,572,264 1,585,656 1,222,128 1,387,152 1,306,584 1,442,448 1,269,216 1,570,752 1,553,040
ปริมาณสะสม(MJ) 1,572,264 3,157,920 4,380,048 5,767,200 7,073,784 8,516,232 9,785,448 11,356,200 12,909,240
เปาหมาย(MJ) 17,264,242 17,264,242 17,264,242 17,264,242 17,264,242 17,264,242 17,264,242 17,264,242 17,264,242 17,264,242 17,264,242 17,264,242

ปริมาณการใชตอเดือน(MJ)

ควบคุมการใชทรัพยากรประจำป โดยป 2563 มีเปาหมายลดการใชไฟฟาลง 0.42 % เมื่อเทียบกับป 2562 หรือลดลง 72,632 MJ โดยมีกลยุทธ
หลักคือควบคุมการใชไฟฟาในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงผสมและระบบบำบัดน้ำเสียผลการดำเนินงานยังคงมีแนวโนมที่จะสามารถบรรลุเปาหมาย
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

ปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกป 2563

การปลอยกาซเรือนกระจก
ทางตรง

การปลอยกาซเรือนกระจก
ทางออม

การปลอยกาซเรือนกระจก
ทางออมอื่นๆ

63,648

2,803

98,930

หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Tons CO2e)
¢Íºà¢µ

¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡Ò«
àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡¢Í§Í§¤¡Ã

ÊÑ´Ê‹Ç¹àÁ×่Íà·ÕÂº
¢Íºà¢µ 1 áÅÐ 2

ÊÑ´Ê‹Ç¹àÁ×่Íà·ÕÂº
¢Íºà¢µ 1,2 áÅÐ 3

ประเภท 1

63,648.00

95.78

38.49

ประเภท 2

2,803.00

4.22

1.69

ประเภท 3

98,930.00

อื่นๆ

12.00

รวม Scope 1 & 2

66,451.00

63,648.00
2,803.00
98,930.00

59.82
12.00

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

100.00

20,000

100.00

ในป 2563 บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) รวมเปนสวนหนึ่งในโครงการขยายผลการสงเสริมการจัดทำคารบอนฟุตพริ้นท
ขององคกรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 8 ประจำป 2563 โดยมุงเนนที่จะสามารถคำนวณคาการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนิน
งานของบริษัทฯ และพิจารณาถึงแนวทางในการลดกาซเรือนกระจกในภาพรวมระดับประเทศลดลง
à»´à¼Â»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ»Å‹ÍÂ
¡Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡¢Í§Í§¤¡Ã
à»‡ÒËÁÒÂ

• Å´¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¡Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡¼‹Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐà¾×่Í¡ÒÃÃÕä«à¤ÔÅ

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ :

¨Ñ´·Ó¤ÒÃºÍ¹¿Øµ¾ÃÔ้¹·¢Í§Í§¤¡Ã

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
¡ÓÅÑ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢ÍÃÑºÃÍ§
¤ÒÃºÍ¹¿Øµ¾ÃÔ้¹·¢Í§Í§¤¡Ã

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ à¾×่Í¡ÒÃÃÕä«à¤ÔÅ
ÊÒÁÒÃ¶Å´¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡
ä´Œ 0.62 µÑ¹ ¤ÒÃºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´à·ÕÂºà·‹Ò
(tCO2e)

• ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐà¾×่Í¹ÓÁÒ¼ÅÔµà»š¹àª×้Íà¾ÅÔ§¢ÂÐ
Solid Recovered Fuel (SRF)

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ :

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐà¾×่Í¹ÓÁÒ¼ÅÔµ
à»š¹àª×้Íà¾ÅÔ§¢ÂÐ Solid Recovered Fuel
(SRF) Å´»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡
ä´Œ 4.29 µÑ¹ ¤ÒÃºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´à·ÕÂºà·‹Ò (tCO2e)
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¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾
ความหลากหลายทางชีวภาพ ถือเปนตัวชี้วัดความสมบูรณของระบบนิเวศทางธรรมชาติ การบริหารจัดการ
การใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่มีการใชประโยชน โดยมีการกำหนดแนวทางบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อใหแตละประเทศนำไปเปนกรอบสำหรับกำหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะธุรกิจและอุตสาหกรรม

¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·º
ËÃ×Í·ÓÅÒÂ

ÃÑ¡ÉÒáÅÐ¿„œ¹¿Ù

µÔ´µÒÁáÅÐÊÓÃÇ¨

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒÃÐºº
¹ÔàÇÈÍÂ‹Ò§ÂÑ่§Â×¹

• หลีกเลี่ยงการทำโครงการ
ในพื้นที่ใกลเคียงกับแหลง
พื้นที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ
ของพืชหรือสัตว
• ปองกันการรั่วไหลหรือ
ปนเปอนที่เปนภัยคุกคาม
ตอสายพันธุ และสงผล
กระทบตอความหลาก
หลายทางชีวภาพ

• คงรักษาสภาพนิเวศเดิม
ใหใกลเคียงกับธรรมชาติ
ที่เปนที่อยูของสัตวปา
• ฟนฟูพื้นที่ระบบนิเวศที่
เสื่อมโทรมและจํานวน
ตนไมรอบพื้นที่

• ติดตามและสํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รอบพื้นที่

• บริหารจัดการการใชพื้นที่
โดยรอบ
• สรางพื้นที่สีเขียวและเพิ่ม
พื้นที่ปาใหเพิ่มขึ้น

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§áÅÐÅ´¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾
มีการใชทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณมาก และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่และสิ่งแวดลอมโดยรอบซึ่งบริษัทฯ มีหนาที่ตองดูแล
และบริหารจัดการพื้นที่เพื่อใหมั่นใจวาโครงการของบริษัทฯ จะไมสรางผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพการประเมิน
ความเสี่ยงและวิเคราะหผลกระทบของโครงการที่จะมีตอความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการ จึงมีความสำคัญอยางมากและตอง
ดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและสากลยอมรับอยางเครงครัด ในการดำเนินงานจะไมเปนพื้นที่เสี่ยงตอการสูญพันธุของพืชและ
สัตวหายาก ในกระบวนการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจะดำเนินการตามหลักเกณฑของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่
กำหนดขึ้นโดยหนวยงานกำกับดูแลดานสิ่งแวดลอม โดยทีมผูเชี่ยวชาญจะเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¤Ø³¤‹ÒÃ‹ÇÁ
ÊÙ‹ÊÑ§¤Á
ªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนนั้นจำเปนตองคำนึงถึง
การสรางคุณคารวมกับชุมชน และสังคมโดยรอบ เพือ่ เติบโตไป
พรอมๆ กัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “การเปน
พลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบานที่ดีของชุมชน” มุงดำเนินการ
ดานชุมชนสัมพันธ โดยสรางการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นและเกิดการยอมรับจากชุมชนและสังคม
แมวาในป 2563 หลายกิจกรรมเพื่อสังคมอาจไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ไดมีการปรับการดำเนินการดานชุมชนสัมพันธให
สอดคลองกับสถานการณและความตองการที่จำาปนของชุมชน
ใหมากที่สุดเชน การจัดทำและแจกจายหนากากปองกันใบหนา
(Face Shield) และถุงยังชีพ ตลอดจนสงเสริมการฟนฟูเศรษฐกิจ
ของชุมชนโดยรอบ

- ดำเนินการตามแผนแมบทดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
- พัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมทั้งในระดับองคกรและระดับ
ชุมชนเพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางองคกรกับ
ชุมชนใกลเคียงหรือสังคมในวงกวางอยางตอเนื่อง
- สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ระหวางองคกรผานกิจกรรมสรางสัมพันธเครือขาย
ประสานงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

à»‡ÒËÁÒÂ
เปนผูนำดานกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ที่สรางโอกาสดีๆ
ใหกับสังคม

Ã‹ÇÁÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊãËŒ¡ÑºªØÁª¹
¼‹Ò¹¸ØÃ¡Ô¨·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐãÊ‹ã¨ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ
กลยุทธที่ 1 : สรางประชาคมที่ดี
เพื่อรวมกันสรางประโยชนแกสังคมโดยรวม
• สรางความผูกพันกับชุมชนโดย
ประสานความรวมมือกับผูมีสวน
เกี่ยวของทุกกลุม
• คำนึงถึงสิทธิเด็กเปนสำคัญ

กลยุทธที่ 2 : สรางโอกาสใหกับชุมชน

กลยุทธที่ 3 : สรางสังคมที่มีความปลอดภัย

• พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและ
การเขาถึงบริการ
• พัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจ
• พัฒนาชุมชนดานสุขภาพ
• พัฒนาชุมชนดานการศึกษา

• การพัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยเปนสำคัญ

และใสใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

SUSTAINABILITY REPORT 2020

BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED

56

¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
ขั้นตอนที่ 3 : กำหนดกลยุทธ และรูปแบบกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับประเด็นสำคัญ

ขั้นตอนที่ 1 : สรางการมีสวนรวมกับผูมีสวน
ไดเสียเพื่อสำรวจความตองการ
ความคาดหวัง และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

¢Ñ้¹µÍ¹
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

ขั้นตอนที่ 2 : จัดลำดับความสำคัญ
เพื่อหาประเด็นความสำคัญ
ดานความยั่งยืน

บริษัทฯ ไดกำหนดกลยุทธและรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมอยาง
เหมาะสม ซึ่งความคาดหวังสวนใหญของกลุมเปาหมายทั้ง 2 กลุมจะมุงเนนไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก การพัฒนาชุมชน และความ
ปลอดภัย รวมถึงการจัดการผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตน โดยกำหนดเปาหมายของป 2563ใหชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ไมนอยกวา 85% และไมมีเรื่องรองเรียนที่มีนัยสำคัญจากชุมชน

á¹Ç·Ò§¡ÒÃÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹ÒÊÙ‹ÊÑ§¤ÁµÒÁ¡ÅÂØ·¸´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑ่§Â×¹
กลยุทธ

เปาหมายดาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
: สรางประชาคมที่ดี เพื่อรวมกัน
: สรางโอกาสใหกับชุมชน
สรางประโยชนแกสังคมโดยรวม
17

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

แนวทาง

ประสานความรวมมือ สงเสริม
การพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่ของ
บริษัทฯ อยางยั่งยืน

คุณคาตอสังคม

• ชุมชนไดรับประโยชนจากองค
ความรู / แนวทางการพัฒนา
ที่หลากหลายของบริษัทฯ
• เกิดภาคีเครือขายดานการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในพื้นที่

คุณคาตอบริษัทฯ

• เกิดการยอมรับของชุมชนใน
พื้นที่ตอธุรกิจในพื้นที่ดำเนินการ
ของบริษัทฯ
• ชุมชนและบริษัทฯ สามารถอยูรวม
กันไดอยางราบรื่น

1

NO
POVERTY

8

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

9

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFERASTRUCTURE

11

SUSTAINABLE CITIES
AND COMUNITIES

สรางโอกาสในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการพื้นฐานที่
จำเปนตอการดำรงชีวิตของคนใน
ชุมชน
• ชุมชนลดภาระดานคาใชจาย
ในการเขาถึงบริการขั้นพื้นฐาน
• ชุมชนไดประโยชนจากการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
• เขาถึงบริการดานสุขภาพ
และการพัฒนาการศึกษา
• เพิ่มความผูกพันชุมชนตอ
บริษัทฯ
• เกิดการยอมรับในการประกอบ
กิจการของบริษัทฯ

กลยุทธที่ 3
: สรางสังคมที่มีความ
ปลอดภัยและใสใจทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
15

LIFE
ON LAND

12

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

ฟนฟูระบบนิเวศปา ของชุมชน
ดวยองคความรูดานการบริหาร
จัดการของบริษัทฯ
• อนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสายพันธุทองถิ่น
• องคความรูดานการบริหาร
จัดการน้ำและการจัดการขยะ
• ลดผลกระทบและขอรองเรียน
ดานสิ่งแวดลอม
• สรางตนทุน และขีดความ
สามารถทางการแขงขัน ดาน
การบริหารจัดการผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×่ÍÊÑ§¤Á
»‚ 2563
¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸à¾×่ÍÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานในกระบวนการตางๆ ของ
บริษัทฯ เปนสิ่งที่บริษัทฯ ใหความสำคัญมาอยางตอเนื่องเพื่อสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจใหกับชุมชนที่อยูโดยรอบพื้นที่ใหสามารถใช
ชีวิตไดอยางเปนปกติสุข บนฐานการดำเนินงานที่ยึดมั่นในการดูแลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางสูงสุด ที่มีโอกาสสรางผลกระทบจาก
การดำเนินงานไดมากทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ จึงแบงระดับการสื่อสารเปน 2 กลุม ดังนี้
1) การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความมั่นใจของชุมชนสำหรับการสื่อสาร เพื่อสรางความรูความเขาใจในการ
ดำเนินงานของบริษัทใหกับชุมชนโดยรอบถือเปนสิ่งที่สำคัญ เพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตอง และลดความวิตกกังวลที่อาจเกิดกับชุมชน
เกี่ยวกับการดำเนินงาน ในป 2563 มีดังนี้

¡Ô¨¡ÃÃÁ/ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ

¼Å·Õ่ä´ŒÃÑº

1. การศึกษาดูงาน
• ภาคประชาชนทั่วไป
• หนวยงานราชการ
• สถาบันการศึกษา

เพื่อขยายขอบเขตการสรางความ
รูความเขาใจ ในการดำเนินงาน
และเสริมสรางความสัมพันธและ
ความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน

นักเรียน,นักศึกษา/หนวยงาน
ราชการ/ผูถือหุน,นักลงทุน

• หนวยงานทีเ่ นนศึกษาดูงาน เพื่อนำ
ความรูไปปรับใชในองคกร
(สถาบันการศึกษา, หนวยงาน
ราชการ รวมถึงหนวยงานภาครัฐ
ฯลฯ ) รวมทั้งสิ้น 702 หนวยงาน
คิดเปน 2,633 คน

2. การแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมจาก
หนวยงานผานจดหมายรับรอง

เพื่อใหขอมูลกับชุมชนและแสดง
ความโปรงใสในการรายงานผล
การดำเนินงาน

ชุมชนรอบพื้นที่ศูนยบริหารและ
จัดการกากอุตสาหกรรมรอบระยะ
ไมเกิน 10 กิโลเมตร

ชุมชนเขาใจ และรับทราบผล
การดำเนินงานดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น

3. จดหมายแจงขาวใหแกผูนำชุมชน

เพือ่ ใหชมุ ชนไดรบั ทราบเหตุการณ
สำคัญที่บริษัทจะดำเนินการ

ผูนำชุมชนและชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ

ผูนำชุมชนรับทราบขอมูลขาวสารและ
เผยแพรประชาสัมพันธใหกับชุมชนได
รับทราบอยางทั่วถึง

4. การสื่อสารผานสื่อตางๆ รวมสื่อ
สังคมออนไลน

เพื่อใหการสื่อสารประชาสัมพันธ
เขาถึงชุมชน ไดทันทวงทีและยัง
สามารถสื่อสารขอมูลไดสองทาง

ผูนำชุมชนและเครือขายตางๆ
ที่รวมดำเนินงาน

บริษัทฯ และชุมชนสามารถสื่อสาร
ขอมูลแกกันไดอยางทันทวงทีและ
เขาถึงไดงายขึ้น

5. การแจงขอเสนอแนะหรือ
ขอรองเรียน

เพื่อรับฟงความเห็นและความวิตก
กังวลจากการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ที่อาจสงผลกระทบตอ
ชุมชนและสิ่งแวดลอม

ชุมชน หรือผูมีสวนไดเสียจาก
การดำเนินงาน

นำขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนมา
แกไข พัฒนา และปรับปรุงในการ
ดำเนินงานใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถ
อยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

¡ÒÃ¨Ñ´ª‹Í§·Ò§Ê×่ÍÊÒÃà¾×่ÍÃÑº¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐáÅÐÃŒÍ§àÃÕÂ¹
กรณีที่ชุมชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบหรือมีขอรองเรียน ชุมชนสามารถแจงเรื่องรองเรียนมายังบริษัท ไดโดยตรงผาน
ทางโทรศัพท กลองรับความคิดเห็นดานหนาโรงงาน อีเมล จดหมาย หรือชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพท อีเมล SMS หรือ LINE หรือ
แจงผานมายังผูนำชุมชน หรือตัวแทนผูตรวจการสิ่งแวดลอม เพื่อใหทำการตรวจสอบประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น โดยเจาหนาที่จะลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบและเริ่มดำเนินการแกไขภายใน 24 ชั่วโมงพรอมกับแจงใหชุมชนรับทราบและเห็นชอบผลการแกไขภายหลังดำเนินงานเสร็จสิ้น

¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃÃÑº¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹
ขั้นตอนการรับขอรองเรียนภายนอก

ชองทางการรับขอรองเร�ยน
หนังสือรองเรียนจากหนวยงานราชการ / หนังสือ
รองเรียนจากชุมชนถึงบริษัท / โทรศัพท / กลองรับ
ความคิดเห็น/จดหมาย/ อีเมล / LINE หรือ Walk In
/ แจงโดยตรงที่ศูนย

เจาหนาที่
แผนกว�ชาการสิ่งแวดลอมฯ
พิจารณาขอรอง
เรียน

หนังสือแจงกลับ
ผูรองเร�ยน

หนังสือแจงกลับผูรองเรียน

ผูบร�หาร
เสนอผูบริหารพิจารณา

ผูรับผิดชอบ

ไมไดเกิดจากบริษัท

เกิดจากบริษัท

มอบหมายผูรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานการแกไข

แจงผล
แจงผลการแกไข
ไปยังผูรองเรียน

เก็บบันทึก
เก็บบันทึก

ติดตามผล

ติดตามผลการดำเนินการแกไข

SUSTAINABILITY REPORT 2020

BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED

60

2) การสื่อสารผานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
การสื่อสารกับสังคมโดยรวมจะเนนการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท สอดแทรกผาน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ
¡Ô¨¡ÃÃÁ/ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ

¼Å·Õ่ä´ŒÃÑº

ผูสนใจ / ชุมชน / สังคมโดยรวม

การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน

เพื่อเผยแพรผลการดำเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการ
ดำเนินงานและสรางภาพลักษณ
ที่ดีขององคกร

ผูสนใจไดรับทราบถึงผลการดำเนินงาน
ของกลุมบริษัทฯ อันเปนการสราง
ความนาเชื่อถือและภาพลักษณที่ดีให
กับองคกร

โครงการสอนนองรักวิทย

เพื่อสรางความตระหนักการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ศักยภาพของกลุม เด็กและเยาวชน
ผานการสอนวิทยาศาสตร

เด็กและเยาวชน โรงเรียนรอบ
พื้นที่ศูนยฯ

เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรูและ
ตระหนักในเรื่องการชวยกันอนุรักษ
สิ่งแวดลอม สามารถใชประโยชน
จากแหลงชุมชนไดมากขึ้น

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤ÁáÅÐªØÁª¹

รับฟงเสียงสะทอนของชุมชน
ในพื้นที่เปาหมาย เพื่อการสงมอบ
ความตองการเฉพาะของแตละชุมชน
ไดอยางตรงจุด

ผสานพลังและศักยภาพของ
กลุมธุรกิจ และสงเสริมใหเกิดการ
มีสวนรวมของพนักงานในกลุม
บริษัท และลูกคาผูใชบริการ
เพือ่ สรางสรรคคณุ คาทีย่ ง่ั ยืนสูส งั คม
อาจสงผลกระทบตออัตราผล
ตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งทาง
บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญใน
เรื่องนี้

สรางเครือขายความรวมมือกับ
พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางเพื่อขยายศักยภาพในการ
ชวยเหลือชุมชนและสังคมตอไป
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
การศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของ
ทรัพยากรมนุษยใหมศี กั ยภาพและมีประโยชนตอ องคกร ประเทศชาติ
และสังคมโลกจึงใหความสำคัญ และสนับสนุนดานการศึกษามา
อยางตอเนื่องเพื่อสรางเยาวชนที่ดีใหเติบโตเปนบุคลากรที่มีคุณคา
มุงหมายที่จะใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริงโดยสรางสังคม
แหงการเรียนรูรวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ ดำเนินโครงการและ
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้การสนับสนุนการศึกษากับ
สถาบันการศึกษา บุคลากรทั้งนอกองคกรและบุตรพนักงาน อยาง
ตอเนื่องเปนปที่ 13 เพื่อเปนสวนหนึ่งในการดูแลชีวิตความเปนอยู
ของพนักงาน

85 ทุน
จำนวนเงิน 93,500 บาท
มัธยมศึกษา 10 ทุน
ประถมศึกษา 75 ทุน
จำนวนทุน

Better Group áµŒÁÊÕ àµÔÁ½˜¹
สงมอบการปรับปรุงภูมิทัศน พรอมอุปกรณการเรียนให
แกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกุดนกเปลา จังหวัดสระบุรี เพื่อเปนสวน
หนึ่งในการการเติมเต็มความฝนของเด็กๆ ใหสดใสขึ้นอีกครั้ง
พรอมเสริมสรางจินตนาการ และการเรียนรูใหแกเด็กๆ โดยจัดให
ผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมดเปนพนักงาน รวมกับนักเรียนและคุณครู
เขารวมรวมทั้งสิ้น 101 คน สรางความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 86.72 %
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

การสาธารณสุข คือการปองกันและรักษาโรคเพือ่ ใหประชาชน
ทุกคนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ ทั้งทางรางกายและจิตใจ
สังคมที่พลเมืองมีสุขภาพอนามัยดีจะเปนสวนสำคัญในการพัฒนา
ทัง้ ตัวบุคคล สังคม และประเทศชาติ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ใหความสำคัญ
ในการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมดานสาธารณสุขมาอยางตอเนือ่ ง
ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมขององคกร หนวยงานดานสาธารณสุข
ตางๆ โดยมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายใหทุกคนในสังคมมีสขุ ภาพทีด่ ี
อีกทัง้ ยัง สอดคลองกับเปาหมายทีต่ ง้ั ไวเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ในดาน
การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี

BWG ºŒÒ¹¹้ÓãÊÊÙ‹ªØÁª¹

BWG ãÊ‹ã¨¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ
โครงการ BWG ใสใจผูส งู อายุ เปนโครงการทีจ่ ดั ตัง้ เพือ่ เปนการ
รวมกลุมของผูสูงอายุ รอบศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ใหสามารถเพิ่มเติม
ความรูแ ละสรางรายไดเสริม และบริษทั ฯ ไดตระหนักถึงภาวะวิกฤติ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมีความหวงใย
ตอชุมชนบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง
จึงไดจัดการอบรมตั้งแตการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค
และการแพรกระจายของเชื้อ วิธีการปฏิบัติตนใหหางไกลจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยไดคุณหมอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลหวยแหงและกลุม อสม. มาใหความรูการอบรมกับผูสูงอายุ
ในโครงการ เรียกไดวาถูกสุขลักษณะอนามัย

โครงการตอเนือ่ ง ทีน่ ำเจาหนาทีว่ ศิ วะเขาตรวจสอบระบบ
เครือ่ งกรองน้ำและปรับปรุงแทงคเพือ่ ทำความสะอาด สำหรับเครือ่ ง
กรองน้ำชุดนีต้ ดิ ตัง้ อยูท ่ี วัดบุรกี าราม ตำบลหวยแหง อำเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี เดิมทีเปนระบบน้ำประปาเกาของชุมชน
แตมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม ทำใหชาวบานชุมชนบุรีการามตอง
บริโภคน้ำประปาที่ไมสะอาด นอกจากชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
ยังมีโรงเรียนและวัดทีไ่ ดรบั ผลกระทบดวยเชนกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงไดเขามาทำการปรับปรุง ซอมแซม วางระบบตางๆ จนสามารถ
กลับมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามเดิม และเพือ่ เปนการดูแล
อยางตอเนือ่ ง ทางบริษทั ฯ ยังไดมกี ารสงเจาหนาทีเ่ ขาไปดูแลระบบ
ความเรียบรอยตางๆและคอยตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดตาม
รอบการซอมบำรุงอยางสม่ำเสมอ เพือ่ ใหพน่ี อ งชาวชุมชนไดมนี ำ้ ดืม่
น้ำใชทส่ี ะอาด
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BWG âÍºÍØŒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ áÅÐ¼ÙŒ»†ÇÂ·Õ่äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂàËÅ×Íµ¹àÍ§ä´Œ
โครงการ "โอบอุมชวยเหลือผูสูงอายุและผูปวยที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได" โดยตอเนื่องเปนปที่ 8 เพื่อเปนชวยการดูแล
ผูสูงอายุชุมชนรอบพื้นที่ศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี เปนการยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดีใหเหมาะสม โดยไดรับการรวมมือจากกลุมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ซึ่งปจจุบันมีกลุมผูสูงอายุ
และผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเขารวมอยูทั้งสิ้น 90 คน
ในพื้นที่กวา 3 ตำบล ไดแก ตำบลหวยแหง, ตำบลหนองปลาไหล,
ตำบลกุดนกเปา และจะขยายพื้นที่มากขึ้นในปตอๆ ไป

BWG Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÍØ»¡Ã³
·Ò§¡ÒÃá¾·Â
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการ
จัดซื้ออุปกรณทางการแพทยสำหรับรองรับผูปวยสูงอายุ, ผูปวย
ติดเตียง ผูปวยโรคเบาหวาน และผูปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง
ซึ่งปจจุบันอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย คอนขางขาดแคลน
ทั้งในเรื่องของงบประมาณในการดูแลและอุปกรณในการคัดกรอง
ผูปวยใหแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองสองหองและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหวยแหง อ.แกงคอย จ.สระบุรี

¡Ô¨¡ÃÃÁ “ÁÕáÅŒÇáº‹§»˜¹”ª‹ÇÂàËÅ×Í
¼ÙŒä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡ COVID-19

บริษัทฯ เปนอีกหนึ่งกำลังในการชวยเหลือสังคม และชุมชน
โดยรอบที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) โดยจัดทำถุงยังชีพใหแก
ชุมชนรอบพืน้ ทีท่ ง้ั ในศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมจังหวัด
สระบุรี และศูนยพลังงานทดแทน จังหวัดพระนครศรีอยุธยากวา
1,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการตั้งตูปนสุขจากใจพนักงาน
ชองบริษัทฯ นำสิ่งของที่จำเปนในการอุปโภค และบริโภคไปรวม
สนับสนุนตูปนสุขของชุมชนโดยรอบ

â¤Ã§¡ÒÃµÑ´áÇ‹¹ÊÒÂµÒ¿ÃÕ

โครงการการตัดแวนสายตาฟรี เกิดจากบริษัทฯ
เล็งเห็นความสำคัญในการชวยเหลือผูสูงวัยรอบพื้นที่ศูนยบริหาร
และจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปญหาดานสายตาใหกลับมาดำเนิน
ชีวิตประจำวันไดอยางปกติสุข โดยมีการตรวจวัดสุขภาพตาใหกับ
ผูสูงอายุพรอมทั้งตัดแวนสายตาฟรี ใหแกผูสูงอายุที่มีปญหาในดาน
สายตา ครัง้ นีม้ ผี สู งู อายุในโครงการกวา 100 ทานทีเ่ ขารวมโครงการ
โดยจัดตอเนื่องขึ้นเปนปที่ 9
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¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¡ÑºªØÁª¹
บริษัทฯ มุงเนนเรื่องการสรางความผูกพันกับชุมชนโดยรอบในกิจกรรมตางๆ และรับฟงปญหาความคาดหวังและขอเสนอแนะ
จากชุมชนเพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้นผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ตลอดจนใหขอเท็จจริงและแกไขขอรองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำใหผูมีสวนไดเสียสำคัญของบริษัทฯ ไดแก ชุมชนและหนวยงานราชการที่ทำหนาที่กำกับดูแลบริษัทฯ เกิดความเขาใจในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนการสรางความเชื่อมั่นความไววางใจ และความผูกพันใหเกิดขึ้นระหวางกัน
BREAKING NEWS

¡ÒÃÊÓÃÇ¨¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§ªØÁª¹
บริษัทฯ ไดทำการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอ
บริษัทฯ เปนประจำทุกปจากการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของชุมชนที่มีตอบริษัท
ความพึงพอใจของชุมชนรอบโดยศูนยบริหารฯ

S

NEW

การรับรูขาวสารกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธและความคิดเห็น
ของชุมชนตอโครงการ

100%

100%
ãÊ‹ã¨´ÙáÅºØ¤ÅÒ¡Ã
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å
ดวยทรัพยากรบุคคลเปนฟนเฟองสำคัญของการดำเนิน
ธุรกิจใหประสบความสำเร็จและเปนกำลังสำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นธุรกิจ
ของบริษัทฯใหไปสูเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในสภาพแวดลอมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
การแขงขันที่สูงขึ้นจึงเปนความทาทายของบริษัทฯ อยางยิ่ง

บริษัทฯ จึงใหความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ตั้งแตกระบวนการสรรหา การดูแลและรักษาบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุงมั่น
ตอบสนองประเด็นความตองการและความคาดหวังของพนักงานใหเกิดความผูกพันตอบริษัทฯ
โดยยึดหลักการดูแลพนักงานแบบองครวม ทั้งรางกายและจิตใจเพื่อใหพนักงานมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่มีความสุขในการทำงาน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี จะสงผลใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเติบโตไปพรอมกับบริษัทฯ นำไปสูผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ
อยางยั่งยืนตอไป
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áÅÐáÃ§§Ò¹·Õ่¶Ù¡¡®ËÁÒÂ
ประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเปนประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกใหความสำคัญ และเปนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมจึงได
ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในหวงโซอุปทานและในพื้นที่ปฏิบัติงาน จึงไดกำหนดนโยบาย ประเมิน
ความเสี่ยงและกำหนดมาตรการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคา

à»‡ÒËÁÒÂ

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

1. รอยละ 100 ของพื้นที่ดำเนินงาน ไดรับการตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน
2. รอยละ 100 ของกลุมคูคาที่พบวามีความเสี่ยงดานการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไดรับการกำหนดมาตรการลด
ความเสี่ยง
3. ไมมกี รณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีไ่ ดรบั การยืนยันตอเนือ่ ง
ทุกป

1. ดำเนินงานตาม “นโยบายสิทธิมนุษยชน”ที่สอดคลองตาม
หลักปฏิบัติในระดับสากล
2. ดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยาง
รอบดาน (HumanRights Due Diligence) อยางตอเนื่อง
เพือ่ ประเมินความเสีย่ งดานสิทธิมนุษยชนกำหนดมาตรการ
จัดการ และติดตามผลพรอมรายงานผลดำเนินงานตอ
สาธารณะ
3. ผนวกเกณฑดานสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนสวนหนึ่งในการ
ประเมินความเสี่ยงดานความยั่งยืนในหวงโซอุปทาน

¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡ÒÃÇ‹Ò¨ŒÒ§
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการสรรหา การคัดเลือกและการวาจางพนักงานที่จะมารวมงานกับบริษัทฯ เพื่อใหไดบุคลากรที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคลองกับกลยุทธการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีศักยภาพในการพัฒนาบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักดานการสรรหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากพนักงานภายในกลุมบริษัทและจากบุคคลภายนอก
ผานชองทางตางๆ ดังนี้

GRI

102-8

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ
จำนวนพนักงานทั้งหมด
จำนวนพนักงานจำแนกตามเพศ
• ชาย
• หญิง
จำนวนพนักงานจำแนกตามอายุ
• 23-30 ป
• 31-49 ป
• 50 ปขึ้นไป
จำนวนพนักงานแบงตามสถานที่ทำงาน
• สำนักงานใหญ
• ศูนยบริหารจัดการกากฯ จ.สระบุรี
• ศูนยพลังงานทดแทน SDF เฟส 1, 2 จ.สระบุรี
• ศูนยพลังงานทดแทน SDF เฟส 3 จ.อยุธยา

Ë¹‹ÇÂ

2561

2562

2563

คน
คน

405

420

364

คน

186
219

216

198
166

204
166
199
40
148
257
คน

193
182
45
136
284

168
165
31
84
185
57
38
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GRI

102-8

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ

Ë¹‹ÇÂ

จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับของพนักงาน
• ผูบริหาร
• หัวหนางาน
• ระดับปฏิบัติการ / เจาหนาที่
สัดสวนพนักงานประจำ
สัดสวนพนักงานสัญญาจาง(รายเดือน/รายวัน)
จำนวนพนักงานที่ลาออก
สัดสวนพนักงานที่ลาออก
จำนวนพนักงานที่ลาออกจำแนกตามเพศ
• ชาย
• หญิง
จำนวนพนักงานที่ลาออกจำแนกตามอายุ
• 23-30 ป
• 31-49 ป
• 50 ปขึ้นไป
จำนวนพนักงานใหม
สัดสวนพนักงานใหม
จำนวนพนักงานใหม
• ชาย
• หญิง
จำนวนพนักงานใหมจำแนกตามอายุ
• 23-30 ป
• 31-49 ป
• 50 ปขึ้นไป
จำนวนพนักงานที่ใชสิทธิลาคลอด
จำนวนพนักงานที่ใชสิทธิลาคลอดและกลับมาทำงาน
จำนวนขอรองเรียนดานทรัพยากรบุคคล
จำนวนการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ
สัดสวนของพนักงานที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คน

รอยละ
รอยละ
คน
รอยละ
คน

2561

2562

2563

6
49
350
100
0
110
2.24%

6
58
362
100
0
144
2.86%

6
40
318
100
0
82
1.93%

58
52

80
64

55
27

62
43
5
109
2.22%
109
59
50

74
64
6
159
3.15%
126
33

51
25
6
70
1.64%
70
52
18

63
42
4
4
4
0
0
0

98
58
3
5
5
0
0
100

52
17
1
3
3
0
0
100

คน

คน
คน

กรณี
กรณี
รอยละ
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¼Å»ÃÐâÂª¹Í×่¹ æ
บริษัทฯ จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชนเพิ่มเติมจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนดใหแกพนักงานทุกคนอยางไมเลือก
ปฏิบัติ โดยยึดหลักความเหมาะสมตามหนาที่ความรับผิดชอบ กรณีที่เปนพนักงานประจำจะไดรับสวัสดิการเพิ่มในรูปแบบเดียวกัน ไดแก การ
ชวยเหลือคาตรวจรักษาพยาบาล, เงินชวยเหลือประเภทตางๆ ตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนดแตมีความแตกตางที่พนักงานประจำจะ
ไดรับสิทธิ์เขารวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และเงินชดเชยเกษียณอายุเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดสวัสดิการของพนักงาน
ประจำที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงานอีกดวย เชน เงินทุนการศึกษาบุตร, เงินชวยเหลืองานศพ เปนตน

ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹

ÍØ»¡Ã³áÅÐà¤Ã×่Í§»‡Í§¡Ñ¹
ÍÑ¹µÃÒÂÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å

ËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ
¾ÃŒÍÁ·ÕÁ¾ÂÒºÒÅ

àÊ×้Í¿ÍÃÁªØ´·Ó§Ò¹
»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ
áÅÐ»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØ
Save Money

àºÕ้ÂàÅÕ้Â§ àºÕ้Â¢ÂÑ¹
áÅÐ¤‹ÒÅ‹Ç§àÇÅÒ·Ó§Ò¹(OT)

µÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐ¨Ó»‚
à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Í¾ÔàÈÉ

(§Ò¹áµ‹§§Ò¹, à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Í
§Ò¹È¾¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ,
§Ò¹ºÇª, ª‹ÇÂ¤‹Ò¤ÅÍ´ºØµÃ)

¡ÒÃ´ÙáÅ¾¹Ñ¡§Ò¹áººÍ§¤ÃÇÁ
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานแบบองครวม ดวยการสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ บริษัทฯ ไดนำ
แนวคิดความสุขในที่ทำงาน “HAPPYWORKPLACE” มาสรางสรรค เพื่อสรางความสมดุลระหวางการทำงานและการใชชีวิตสวนตัวของพนักงาน
ทำใหพนักงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำใหบริษัทฯ เปนองคกรแหงความสุขและสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน พรอมรับมือกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงทุกประเภทในอนาคต
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Happy Brain
Happy Body
สงเสริมสุขภาพ เชน การตรวจ
สุขภาพประจำป เงินชวยเหลือ
รักษาพยาบาล เวชภัณฑและยา

สงเสริมใหพนักงานไดศึกษา\
หาความรูเพิ่มเติม เพิ่มพูน
ทักษะ และประสบการณ
ตลอดจน มีการพัฒนาตนเอง
อยางสม่ำเสมอ นำไปสูความ
เปนมืออาชีพ และมีความ
กาวหนาในหนาที่การงาน

68

Happy Soul
สงเสริมพนักงานใหยดึ มัน่ ในหลัก
ศาสนา ศีลธรรม สนับสนุนให
เปนคนดี คิดดี ทำดี โดยรวม
กิจกรรมทางศาสนาในโอกาส
ตางๆ และจัดการสอนนั่ง
สมาธิเพื่อลดความ เครียดและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน





Happy Society
สงเสริมใหพนักงานมีความรัก
สามัคคีเอื้อเฟอตอชุมชนที่ตน
ทำงานและที่พักอาศัย และยัง
สนับสนุนใหพนักงานไดมโี อกาส
ตอบแทนสังคม โดยทำหนาที่
จิตอาสา เชน กิจกรรมทาสี
โรงเรียน และการบริจาคโลหิต
เปนตน

Happy Money
สงเสริมใหพนักงานรูจัก
เก็บออม ไมเปนหนี้สินและ
ปลูกฝงนิสัยการออมเงิน
ผานกองทุน

Happy Heart
สงเสริมการมีน้ำใจเอื้ออาทรตอ
กันและกัน เนื่องจากมีความวา
เชือ่ ความสุขทีแ่ ทจริงคือการเปน
ผูให เชน การจัดกิจกรรม
Happy Birthday เพื่อสราง
ความสุขใหกับพนักงาน และ
การใหความชวยเหลือคารักษา
พยาบาลกับเพื่อนพนักงานตาม
ความสมัครใจ
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

BREAKING N

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾¹Ñ¡§Ò¹

EW

บริษัทฯ มุงสูการสราง High Performance Organization ที่ตระหนักถึง
ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถของพนักงาน
เพื่อรองรับความทาทายและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ในการทำงานที่องคกรตองการและนำไปสูการพัฒนาพนักงานในเรื่อง การฝก
อบรม การพัฒนาผูสืบทอดตำแหนง เพื่อชวยใหบริษัทฯ เตรียมความพรอม
รับมือตอการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางธุรกิจอยางรวดเร็วไดในอนาคต

¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹
GRI

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁµÑÇªÕ้ÇÑ´

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ป)
จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยตอคนตอป (ตามเพศ)
• เพศชาย
404-1
• เพศหญิง
จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยตอคนตอป (ตามระดับพนักงาน)
• ระดับปฏิบัติการ
• ระดับหัวหนาแผนก สวนงาน ฝาย และผูจัดการ

Ë¹‹ÇÂ

2562

2563

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

29.7

21.5

33.2
37

28.4
29

16.5
30.5

14.3
27.5

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะเพิ่มพูนความรูและทักษะที่จำเปนในการปฏิบัติงานของพนักงานตามระดับและลักษณะงาน
อยางตอเนื่องโดยในปนี้มีผูปฏิบัติงานเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและภายนอก คิดเปนรอยละ 41 ของผูปฏิบัติงาน
ทั้งหมดนอยกวาปที่ผานมาที่รอยละ 11
• การจัดหลักสูตรและอบรมใหกับพนักงาน รวม 37 ครั้ง แบงเปน 2 ประเภท คือ การฝกอบรมภายใน และการฝก
อบรมกับสถาบันภายนอก
• การศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรง เชน การพัฒนาธุรกิจ
ÃÐ´ÑºµÓáË¹‹§

¨Ó¹Ç¹
¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ (¤¹)

¨Ó¹Ç¹
¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁ (¤¹)

ผูบริหารระดับสูง
ระดับหัวหนา
พนักงาน

-

41
115

à»‡ÒËÁÒÂ

»‚ 2563

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

»‚ 2563

(ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹áµ‹ÅÐÃÐ´Ñº)

รอยละ 10 ของ
พนักงานทั้งหมดไดรับ
การอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูและ
นำยื่นสงกรมพัฒนฯ

เปนไปตามเปาหมาย
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¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹µ‹ÍÍ§¤¡Ã
บริษัทฯ ตระหนักดีวาทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจหลักของการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแขงขันขององคกร
บริษัทฯ จึงไดใหความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาพนักงานใหมีการเติบโตอยางมั่นคงไปพรอมกับบริษัทฯ พรอมทั้งใหโอกาสพนักงาน
ไดมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

¡ÒÃÊÃŒÒ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤¡Ã
นอกจากบริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลว บริษัทฯ ยังปลูกฝงใหพนักงานเปนคนดี มีคุณธรรม
ซึ่งจะทำใหการทำงานรวมกันระหวางบุคลากรที่มีความแตกตางกันทั้งในดานเพศ วัย ภาษา เชื้อชาติและวัฒนธรรม สามารถดำเนินไป
ดวยความราบรื่น หลอมรวมเปนหนึ่งเดียวภายใตวัฒนธรรมขององคกร

¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹ª‹Ç§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§àª×้ÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹‹Ò (COVID-19)

มาตรการตรวจวัด
อุณหภูมิเพื่อคัดกรองผูมา
ติดตอและผูปฏิบัติงาน

สงเสริมการรักษา
ระยะหางทางสังคม

การรักษาความสะอาด
ของจุดสัมผัสที่ใชรวมกัน

การปฏิบัติงานปกติ
(Daywork)
แบบเหลื่อมเวลาทำางาน

การปฏิบัติงานจากบาน
(Work from Home)

ระบบการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Video Conference)
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹·Õ่»ÅÍ´ÀÑÂ
นอกจากบริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลว
บริษัทฯ ยังปลูกฝงใหพนักงานเปนคนดี มีคุณธรรม ซึ่งจะทำใหการทำงานรวมกัน
ระหวางบุคลากรที่มีความแตกตางกันทั้งในดานเพศ วัย ภาษา เชื้อชาติและวัฒนธรรม
สามารถดำเนินไปดวยความราบรื่น หลอมรวมเปนหนึ่งเดียวภายใตวัฒนธรรมขององคกร

à»‡ÒËÁÒÂ
1. ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ทั่วทั้งองคกรภายใน
2. อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTISR) ของพนักงานและ
ผูรับเหมาเปน 0 ตอเนื่องทุกป
3. จำนวนการเสียชีวติ จากการทำางานของพนักงานและผูร บั เหมาเปน 0 ตอเนือ่ งทุกป

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
1. ดำเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001 : 2018 ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุม
พนักงาน ลูกจางและผูรับเหมา โดยพิจารณาผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของภานในศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมและ
สำนักงานใหญ
2. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลดานความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมการทำงานที่ดีของพนักงานและลูกจางทุกคน โดยในป 2563 มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัย และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้ง และยังไดจัดใหมี
การจัดอบรมใหความรูในดานตางๆ เชน การฝกซอมแผนการเตรียมความพรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน การตรวจ
สอบสภาพพืน้ ทีท่ ำงานอยางสม่ำเสมอ จัดอบรมหลักสูตรความรูด า นการดับเพลิงขัน้ ตน จัดอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÏ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

1 คน
ผูแ ทนระดับหัวหนางาน
จำนวน 3 คน
เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยวิชาชีพ จำนวน 1 คน
ตัวแทนลูกจาง
จำนวน 4 คน
ตัวแทนนายจาง เปนประธานคณะกรรมการ

**¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 3.70 ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ â´ÂºÃÔÉÑ·áµ‹§µÑ้§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ้§**
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3. ดำเนินการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทำางานอยางสม่ำเสมอ เชน อุณหภูมิ ฝุนละอองในอากาศ กลิ่น สารเคมีฯลฯ
4. กำาหนดใหคูคาดำเนินงานตามขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทำงานสำาหรับผูรับเหมา โดยระบุไวในขอ
กำาหนดรายละเอียดงานจาง (Term of Reference)
5. ติดตามสถิติความปลอดภัยของพนักงานและผูรับเหมาเปนประจำอยางตอเนื่อง

Ê¶ÔµÔ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹·Õ่»ÅÍ´ÀÑÂã¹ª‹Ç§ COVID-19
ดวยความมุงมั่นในการรักษาสภาพแวดลอมการทำงานที่ปลอดภัย ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ผานมาตรการตาง ๆ เชน มาตรการรักษา ระยะหางทางสังคม (Social Distancing) มาตรการรักษาความสะอาดของ
อาคาร สถานที่ โดยมีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสที่ใชรวมกัน (Deep Clean) ใหบริการเจลแอลกอฮอลและสบูลางมือ
ตามจุดตางๆ มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ รางกายเพื่อคัดกรองผูมาปฏิบัติงาน ผูมาติดตอดวยเครื่องวัดอุณหภูมิ เปนตน

¤ÇÒÁàÊÕ่Â§µ‹Í¡ÒÃà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและคูค า ธุรกิจเปนสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ และผูม สี ว นไดสว นเสียใหความสำคัญเปนอยางยิง่
อีกทั้ง ยังเปนเรื่องที่อาจสรางผลกระทบตอขวัญและกำลังใจของพนักงานและคูคาธุรกิจ ซึ่งในป 2563 อัตราการบาดเจ็บของ
พนักงานและผูรับเหมาลดลงอยางตอเนื่อง โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 21 ครั้ง เปนอุบัติเหตุที่มีพนักงานไดรับบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงาน จำนวน 1 ครั้ง
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

Ê¶ÔµÔ¡ÒÃà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹µÑ้§áµ‹ Á¡ÃÒ¤Á - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563
¨Ò¡Ê¶ÔµÔ¨Ó¹Ç¹ªÑ่ÇâÁ§¡ÒÃ·Ó§Ò¹·Ñ้§»‚ÍÂÙ‹·Õ่ 210,966 ªÑ่ÇâÁ§¡ÒÃ·Ó§Ò¹
1,200,000
1,000,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

210,966

พ.ค.

160,550

มี.ค.

108,628

0

57,996

505,596

เม.ย.

200,000

5,852

498,891

ก.พ.

448,530

ม.ค.

354,045

400,000

303,414

600,000

25,6758

800,000

400,324

Target

ธ.ค.

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ
GRI

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ

Ë¹‹ÇÂ

2561

2562

2563

ชั่วโมง
ชั่วโมง

626,630

198,740

210,966

-

-

-

403

ชั่วโมงการทำงานพนักงาน และผูรับเหมาประจำ
ชั่วโมงการทำงานรวม
• ผูรับเหมา
จำนวนการฝกอบรม
• การจัดการฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย
• จำนวนผูเขาการฝกอบรมตอหลักสูตรดานความปลอดภัย
• การฝกซอมแผนฉุกเฉินเพลิงไหมประจำป
จำนวนการเกิดเหตุ
• จำนวนผูบาดเจ็บจากการทำงานของผูรับเหมา
• จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของผูรับเหมา
• จำนวนผูเสียชีวิตจากการทำงานของผูรับเหมา
• จำนวนการรั่วไหลของเสียจากกระบวนการทำงานที่มีนัยสำคัญ
การดำเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดลอม
• คาปรับจากการดำเนินงานไมสอดคลองกับกฎหมายสิ่งแวดลอม
• จำนวนครั้งในการดำเนินงานที่ไมเปนไปตามกฎหมายสิ่งแวดลอม

20
213
1

14
608
1

10
362
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

0
บาท
ครั้ง

0
0

0
0

0
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¡Ô¨¡ÃÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÃ‹ÇÁ

¡Ô¨¡ÃÃÁÃ³Ã§¤¢Ñº¢Õ่»ÅÍ´ÀÑÂ

ผลจากการดำเนินกิจกรรมกำหนดเสน สัญลักษณจุดจอดและกำหนดวิธีการจอดและการเอาออกรถเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน1 พื้นที่
บริเวณจุดจอดรถหนาอาคารปฏิบัติการวิเคราะห ขยายผลจำนวน 4 พื้นที่ ปจจุบันมีพื้นที่ตนแบบทั้งหมดแลว 5 พื้นที่ ในป 2563 จะ
มีการตรวจติดตามจากคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย เพื่อคงไวซึ่งวัฒนธรรมดานความปลอดภัยอีกทั้ง
ความเปนระเบียบ หลังจากกำหนดจุดจอดพรอมวิธีการจอดที่ปลอดภัยยังไมพบอุบัติเหตุจากการเบียด ชน จากการนำรถเขา-ออก
พื้นที่โรงจอดรถ

¡Ô¨¡ÃÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ·Õ่¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
¡Ô¨¡ÃÃÁ KYT ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃËÂÑ่§ÃÙŒÍÑ¹µÃÒÂ»‚ 2563

ดำเนินกิจกรรมมาตลอดป 2563 นำขอบกพรองจากกิจกรรมมาวิเคราะห อีกทั้งชี้แจงสรางความเขาใจใหจป.หัวหนางานถึง
“กิจกรรมKYT“ ที่ถูกตองและนำไปใชในการเตือนสติพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดกลุมที่มีความเสี่ยง 5 กลุมงานดังนี้ เชน
กลุมงานกากและสารเคมี กลุมงานเครื่องจักรหนัก กลุมเครื่องจักรเคลื่อนที่กลุมงานซอม-สราง กลุมงานเอกสาร เพื่อใหพนักงาน
ทีป่ ฏิบตั งิ านแตละกลุม งาน นำKYT งานทีเ่ กีย่ วของกับตนเองมาทำ “ มือชี้ ปากย้ำ” เตือนสติกอ นเกิดเหตุการณเสีย่ งอันตรายตอเนือ่ ง
ไปถึงป 2564

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁµÑÇªÕ้ÇÑ´

Ë¹‹ÇÂ

»‚
2561

2562

2563

อัตราการเกิดอุบัติเหตุรายแรงและอัตราการเจ็บปวยที่รุนแรง
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (IR)

รายตอชั่วโมง
การทำงาน

-

4

1

อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน (ORD)

รายตอชั่วโมง
การทำงาน

0

0

0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน (LDR)

รายตอชั่วโมง
การทำงาน

-

-

1

อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บปวย
จากการทำงาน (AR)

คนตอชั่วโมง
การทำงาน

-

-

1

คน

0

0

0

จำนวนผูเสียชีวิตจากการทำงาน
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

¡Ô¨¡ÃÃÁÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹
กิจกรรมสรางความตระหนักดานความปลอดภัยโดยกำหนดเปนบทลงโทษพนักงานกลุมที่ทำผิดกฎระเบียบดานความปลอดภัย
ในรอบป 2563 พบประเด็นกลุมของพนักงานที่ทำผิดกฏระเบียบดานความปลอดภัย ป 2563 มีผูทำสาธารณประโยชนจำนวน 7 คน

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานเพราะตระหนักดีวาผูที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ดำเนินงานของบริษัทฯ มี
ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ใหความสำคัญเปนอยางยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราช
บัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เปนตน
และการปลูกฝงวัฒนธรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับผานนโยบายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยมีเปาหมายเพื่อลดจำนวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานใหเปนศูนย (Zero Accident)
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทฯ ไดดำเนินการจัดฝกอบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานใหแก
พนักงานของบริษัท ไดแก การดับเพลิงเบื้องตน การฝกซอมอพยพหนีไฟ และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สภาพแวดลอมในการทำงาน เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดสำรวจพื้นที่ในอาคารสำนักงานในจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการทำงานและอัคคีภัย และดำเนินการ
ปรับปรุงโดยการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และมีการตรวจสอบอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานเปนประจำ เชน เครื่องดับเพลิงชนิดปราศจากCFC, ไฟฉายสำรองติดอยูบริเวณทางออกฉุกเฉิน, ปายเตือน (Safety Sign)
เปนตน
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External
Assurance
GRI 102: General Disclosures
ORGANIZATIONAL PROFILE
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
Strategy

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

102-14
Statement from senior decision-maker
102-15
Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and integrity
102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17
Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance
102-18
102-19
102-20
102-21
102-22
102-23

Governance structure
Delegating authority
Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics
Consulting stakeholders on economic,
environmental, and social topics
Composition of the highest governance body and
its committees
Chair of the highest governance body

7
7
8
8
Annual Report
7
31,66-67
66-67
11-12
1-2
28-30
6,11-12
27
1-2
11,20-21,30
Annual Report
11,25
24-27
24-27
24-27
16-18, 24-27
,65,57-60
24-27
24-27
25

76

77

รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

External
Assurance
Governance
102-25
102-26

Conﬂicts of interest
Role of highest governance body in setting
purpose, values, and strategy
102-29
Identifying and managing economic, environmental, and social impacts
102-30
Effectiveness of risk management processes
102-31
Review of economic, environmental, and social
topics
102-32
Highest governance body’s role in sustainability
reporting
102-33
Communicating critical concerns
102-34
Nature and total number of critical concerns
102-35
Remuneration policies
102-36
Process for determining remuneration
102-37
Stakeholders’ involvement in remuneration
102-38
Annual total compensation ratio
102-39
Percentage increase in annual total compensation ratio
Stakeholder engagement
102-40
List of stakeholder groups
102-41
Collective bargaining agreements
102-42
Identifying and selecting stakeholders
102-43
Approach to stakeholder engagement
102-44
Key topics and concerns raised
Reporting practice
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50

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

24-27
24-27
33-34
11-15, 24-27
11-15
3-6,17-18,
24-27
24-27
25
24-27
67
24-27
Annual Report
Annual Report

16-18
33-34
16-18
16-18
16-18
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3
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External
Assurance
Reporting practice
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
102-55
GRI 200 : Economic
102-51
102-52
102-53
102-54

3
6
3
3
76-82

GRI 201 : Economic Performance
103 :
201-1

Management Approach
Direct economic value generated and distributed

35-36
35-36

GRI 203 : Indirect Economic Impacts
103 :
203-1
203-2

Management Approach
Infrastructure investments and services supported
Signiﬁcant indirect economic impacts

33-34
33-34
33-34

GRI 205: Anti-corruption
103 :
205-1
205-2
205-3

Management Approach
Operations assessed for risks related to corruption
Communication and training about anti-corruption policies and procedures
Conﬁrmed incidents of corruption and actions
taken

25-26
25-26
25-26
25-26

GRI 300 : Environmental
GRI 301 Materials
103 :
301-1
301-2
301-3

Management Approach
Materials used by weight or volume
Recycled input materials used
Reclaimed products and their packaging materials

42-54
52-53
49-51
49-51

78

79
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External
Assurance
GRI 302 : Energy
Management Approach
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
GRI 303 : Water and Efﬂuents

51-53
51-53
51-53
51-53
51-53
51-53

103 :
Management Approach
303-1
Interactions with water as a shared resource
303-2
Management of water discharge-related impacts
303-3
Water withdrawal
303-4
Water discharge
303-5
Water consumption
GRI 304 : Biodiversity
103 :
Management Approach
304-2
Signiﬁcant impacts of activities, products, and
304-3
services on biodiversity
Habitats protected or restored
GRI 305 : Emissions
103 :
Management Approach
305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2
Energy indirect (scope 2) GHG emissions
305-3
Other indirect (Scope 3) GHG emissions
305-4
GHG emissions intensity
305-5
Reduction of GHG emissions
305-6
Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
305-7
Nitrogen oxides (NOx),sulfur oxides (SOx), and
other signiﬁcant air emissions

43-45
45
43-44
43-45
43-45
43-45

103 :
302-1
302-2
302-3
302-4
302-5

54
54
54

51-53
51-53
51-53
51-53
51-53
51-53
51-53
51-53
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External
Assurance
GRI 306 : Efﬂuents and Waste
103 :
306-1
306-2
306-3
306-5

Management Approach
Water discharge by quality and destination
Waste by type and disposal method
Signiﬁcant spills
Water bodies affected by water discharges and/or
runoff

GRI 307 : Environmental Compliance
103 :
Management Approach
307-1
Non-compliance with environmental laws and
regulations

49-51
43-44
49-50
49-50
43-44

42-43
42-43

GRI 308 : Supplier Environmental Assessment
103 :
308-1
308-2

Management Approach
New suppliers that were screened using environmental criteria
Negative environmental impacts in the supply
chain and actions taken

37-39
38-39
38-39

GRI 400 : Social
GRI 401 : Employment
Management Approach
New employee hires and employee turnover
Beneﬁts provided to full-time employees that are
not provided to temporary or part-time employees
401-3
Parental leave
GRI 403 : Occupational Health and Safety
103 :
Management Approach
403-1
Occupational health and safety management
system
403-2
Hazard identiﬁcation, risk assessment, and
incident investigation
403-3
Occupational health services
103 :
401-1
401-2

37-39
38-39
38-39

71-75
71
72
74-75

80

81
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External
Assurance
GRI 403 : Occupational Health and Safety
403-4
Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety
403-5
Worker training on occupational health and safety
Promotion of worker health
403-6
Workers covered by an occupational health and
403-8
safety management system
403-9
Work-related injuries
403-10
Work-related ill health
GRI 404 : Training and Education
103 :
Management Approach
404-1
Average hours of training per year per employee
404-2
Programs for upgrading employee skills and
transition assistance programs
404-3
Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews
GRI 413 : LOCAL COMMUNITIES
103 :
Management Approach
413-1
Operations with local community engagement,
impact assessments, and
413-2
development programs
Operations with signiﬁcant actual and potential
negative impacts on local communities
GRI 414 : Supplier Social Assessment
Management Approach
103 :
New suppliers that were screened using social
414-1
criteria
414-2
Negative social impacts in the supply chain and
actions taken

71-72
75
74-75
71-72
72-73
72-73
69
69
69
69

55-64
64
60

37-39
39
37-39

114
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United Nations Global Compact Principles
Principles
Human Rights

Labor

Environment

Anti-corruption

Page
Principle 1 : Businesses should support and respect the
protection of internationally proclaimed
human rights
Principle 2 : Businesses should make sure that they are
not complicit in human rights abuses

64 - 70

Principle 4 : The elimination of all forms of forced and
compulsory labour
Principle 5 : The effective abolition of child labour
Principle 6 : The elimination of discrimination in respect of
employment and occupation

64 - 70

Principle 7 : Businesses should support a precautionary
approach to environmental challenges
Principle 8 : Undertake initiatives to promote greater
environmental responsibility
Principle 9 : Encourage the development and diffusion of
environmentally friendly technologies
Principle 10 : Businesses should work against corruption in
all its forms, including extortion and bribery

42-54

25

82
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูอานรายงานความยั่งยืนประจำป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG
ขอมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นนี้จะนำมาใช ในการปรับปรุงเนื้อหา
และรูปแบบการเปดเผยขอมูลในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2563 ของ BWG ตอไป
“ความคิดเห็นของทาน จะเปนขอมูลสำคัญที่จะนำไปสูการพัฒนารายงานความยั่งยืนของเราใหดียิ่งขึ้น”
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รายงานความยั่งยืน ป 2563
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

488 ซ.ลาดพราว130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
โทร : 0-2012-7888, แฟกซ : 0-2012-7889
www.bwg.co.th

