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รายงานความยั่งยืน 2561



“รักษาดุลยภาพของสิ่งแวดลอมสูความยั่งยืน 

พรอมพัฒนาศักยภาพและบริการสูความเปนเลิศ 

โปรงใส และเปนธรรมตอคูคาและผูลงทุน 

รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม”

ใสใจลูกคา

มีวินัยถวนหนา

พัฒนาทีมงาน 

เชี่ยวชาญรับผิดชอบ

รอบคอบเรื่องคุณภาพ

• ตอประเทศ      จะสรางความเปนมาตรฐาน และความยั่งยืน

                       ดานสิ่งแวดลอมใหแกประเทศ

• ตอสังคมชุมชน  จะมีสวนรวมในการพัฒนาวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

                       ใหมั่นคง และพรอมที่จะสนับสนุนกิจกรรมอันเปน

                       สาธารณประโยชนตอชุมชนในทุกๆ ดาน

• ตอภาครัฐ   จะดำเนินงานภายใตการหลักเกณฑ ขอกำหนดตามกฎหมาย พรอมทั้ง  

                       สนับสนุนนโยบายการจัดการมลพิษและของเสียอันตรายอยางถูกวิธี

• ตอผูถือหุน   จะดำเนินธุรกิจดวยคุณธรรม โปรงใส และตรวจสอบได และพรอมที่จะ

                       พัฒนาศักยภาพเพื่อผลตอบแทนที่ดี และเติบโตอยางตอเนื่อง

• ตอลูกคา   จะสรางความเชื่อมั่น และความพึงพอในแกลูกคา ดวยระบบการใหบริการที่

                       ไดมาตรฐานสากล ตลอดจนอัตราคาบริการที่เหมาะสมและเปนธรรม

• ตอคูคา   จะดำเนินธุรกิจดวยความรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลในระบบการจัดการที่ดี และกอใหเกิดประโยชน

                   สูงสุดตอสวนรวม พรอมที่จะแบงปนประสบการณเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสรางระบบ

                       มาตรฐานใหกับประเทศ

• ตอพนักงาน   จะสนับสนุนและสงเสริมความสามารถของพนักงานในองคกรอยางตอเนื่องและองคกรพรอมที่จะธำรงไว 

                       ซึ่งความเปนธรรม ในความรับผิดชอบตออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานดวยความเทาเทียม

โปรงใส และเปนธรรมตอคูคาและผูลงทุน 

รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม”

โปรงใส และเปนธรรมตอคูคาและผูลงทุน 

รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม”

รอบคอบเรื่องคุณภาพรอบคอบเรื่องคุณภาพ

• ตอประเทศ      จะสรางความเปนมาตรฐาน และความยั่งยืน

วิสัยทัศน

วัฒนธรรม
องคกร

พันธกิจ
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูอานรายงานความยั่งยืนฉบับนี้



เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

แนวทางการ

รายงานฉบับนี้

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)  

จัดทำรายงานความยั่งยืนตอเนื่องเปนปที่ 6 

เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นในการเปดเผยขอมูล

สำคัญดานการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร 

ครอบคลุมผลการดำเนินการทั้ง 4 ดาน คือ 

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และธรรมาภิบาล

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม

2561ตอผูมีสวนไดเสียอยางถูกตองและโปรงใส

รายงานความยั่งยืนประจำป 2561 จัดทำ

ใหสอดคลองกับแนวทางการรายงานของ

องคกรความรวมมือวาดวยการรายงานสากล

ดานความยั่งยืน ฉบับมาตรฐาน (Global 

Reporting Initiative : GRI Standard) 

ระดับพื้นฐาน (Core) นอกจากนี้บริษัทฯ 

ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบขององคการ

สหประชาชาติ (Sustainable Development 

Goals : SDGs)       

      จึงไดพิจารณาความสอดคลองเบ้ืองตน

ของการดําเนินงานขององคกรเทียบกับเปา

หมายเพื่อนํามาประยุกตใช ในการพัฒนา

อยางตอเนื่องและเปนแนวทางในการวาง

กลยุทธขององคกร และพรอมนําเสนอความ

สอดคลองของ SDGs ในรายงานฉบับนี้

ดวย

ขอบเขตของรายงานพิจารณาจากความ

เกี่ยวของทางธุรกิจความพรอมของขอมูล

และผลการดำเนินงานของบริษัท ภายใต

ธุรกิจหลัก คือธุรกิจการบริหารและจัดการ

กากอุตสาหกรรมอยางถูกตอง พรอมทั้ง

ขอมูลผลการดำเนินงานดานอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม กระบวน

การในการกําหนดเนื้อหาของรายงานจะ

สอดคลองกับหลักการสําคัญของ GRI 

Standard โดยขอมูลจะเกี่ยวเนื่องกับการ

พัฒนาอยางยั่งยืนของหนวยธุรกิจตางๆ 

ของบริษัทฯ ซึ่งถูกกําหนดโดยผูบริหาร

ระดับสูง และผานการพิจารณาถึงความ

สําคัญ โดยคํานึงถึงผู มีสวนไดเสียทั้ง

ภายในและภายนอกองคกรหัวขอตางๆ 

ในรายงานฉบับนี้มีความเชื่อมโยงกับแนว

ทางในการพัฒนาอยางย่ังยืนของเบตเตอรฯ 

และมีความสําคัญตอทั้งธุรกิจ และผูมีสวน

ไดเสีย

จัดทำรายงาน

ขอบเขตของ

รายงาน

หากมีขอสงสัยหรือขอแนะนำสามารถสงมาไดที่สวนสิ่งแวดลอมและชุมชนสัมพันธ 

envi_bkk@bwg.co.th, bwgpr1@gmail.com ,pr@bwg.co.th

02-0127888 ตอ 549, 344

@bwgcenter
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ขั้นตอนกระบวนการกำหนดเนื้อหาของรายงาน

       รายงานฉบับนี้ ไดกำหนดเนื้อหารายงานตามกรอบการรายงานของ GRI Standards แบบ Core และดำเนินการ

ตาม 4 ขั้นตอนของมาตรฐานการรายงาน GRI อีกทั้งยังมีการระบุวิธีการวัดผล หลักการคำนวณ และสมมติฐานที่ใช ใน

การประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับ

รายละเอียดตัวชี้วัดของประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ ไดรายงานแสดงอยูในตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) 

หนาที่

       ระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียให

ความสำคัญ ตลอดจนพิจารณาประเด็นความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการกำจัดของเสีย บริษัทฯ จำแนกผูมี

สวนไดเสีย ดวยการพิจารณาจากความเก่ียวของกับพันธกิจ กลยุทธ คานิยมของบริษัทฯ หรือไดรับผลกระทบ

ท้ังดานบวก และดานลบจากการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนผูท่ีมีความสนใจตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย

แบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุม

การประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับการประมวลผลขอมูลไวในหัวขอที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้น และไมมีการกลาวซ้ำขอมูลที่ไดรายงานในป 2560 สำหรับ

นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) นตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI Content Index) 

ระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหระบุประเด็นความยั่งยืน ที่สำคัญตอกลยุทธในการประกอบธุรกิจ หรือประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียให

ขั้นตอนที่ 1
การระบุประเด็น (Identification) 

       การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นโดยคำนึงถึงผลท่ีมีตอการประเมินและตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย 

ความสำคัญดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมตอธุรกิจของบริษัทฯ เปนสำคัญการจัดลำดับความสำคัญ

จะดำเนินการโดยหนวยงานกลางและหนวยงานที่เปนเจาของขอมูล

แบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุมแบงเปน 6 กลุม และมีกระบวนการสรางความผูกพัน และสะทอนความคาดหวังของแตละกลุม

การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นโดยคำนึงถึงผลท่ีมีตอการประเมินแลการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นโดยคำนึงถึงผลท่ีมีตอการประเมินแลการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นโดยคำนึงถึงผลท่ีมีตอการประเมินแลการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นโดยคำนึงถึงผลท่ีมีตอการประเมินแลการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นโดยคำนึงถึงผลท่ีมีตอการประเมินแลการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นโดยคำนึงถึงผลท่ีมีตอการประเมินแลการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นโดยคำนึงถึงผลท่ีมีตอการประเมินและตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียะตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียะตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียะตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียะตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียะตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียะตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียะตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียะตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียะตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียะตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียะตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียะตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย

ขั้นตอนที่ 2

การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization) 

การประเมินและจัดลำดับประเด็นที่มีสาระสำคัญ

1. การเพ่ิมขีดความสามารถ

   ในการดำเนินธุรกิจ 

2. การกำกับดูแลองคกร 

3. การบริหารจัดการความเส่ียง

   และเหตุการณวิกฤติ

4. การจัดการนวัตกรรม

5. การบริหารจัดการหวงโซคุณคา

6. ความรับผิดชอบตอสังคมและ

   ชุมชน

7. พนักงานของเรา

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9. การจัดการส่ิงแวดลอม

ความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท
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รายงานความย่ังยืน
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       ทบทวนประเด็นโดยหนวยงานกลางของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบการจัดทำรายงาน เพื่อใหมั่นใจวาการ

ระบุประเด็นครบถวนและสอดคลองกับหลักการระบุคุณภาพรายงาน

ขั้นตอนที่ 3

การทวนสอบประเด็น (Validation) 

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนในรายงาน

หมวดในรายงาน

การเพิ่มขีดความสามารถ

ในการดำเนินธุรกิจ 

• ศักยภาพทางเศรษฐกิจ • ผูถือหุน คูคา คูธุรกิจGRI 201 การสรางและการ

          กระจายคุณคาทาง

          เศรษฐกิจ

GRI 201 การสรางการมีสวน

          รวมกับพันธมิตร

          ทางธุรกิจ

GRI 201 ความพึงพอใจของ

          ผูมาใชบริการ

GRI 201 การรักษาความ

          ปลอดภัยของขอมูล

ประเด็นที่มีความสำคัญ
ประเด็นดานความยั่งยืน
ตามแนวทางของ GRI 

ภายใน

ขอบขายการรายงาน

ภายนอก
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกองคกร

ที่เกี่ยวของ

มิติดานเศรษฐกิจ

การกำกับดูแลองคกร • การตอตานการทุจริต

  คอรรัปชั่น

• ผูถือหุน คูคา คูธุรกิจ

  หนวยงานราชการและ

  องคกรภาครัฐที่เกี่ยว

  ของ

GRI 205 การตอตานการ

          ทุจริตคอรรัปชั่น

การบริหารจัดการ

หวงโซคุณคา

• การจัดการหวงโซคุณคา • คูคา ผูรับเหมา ลูกคาGRI 308 การประเมินคูคา

          ในดานสิ่งแวดลอม

GRI 414 การประเมินคูคาใน

          ดานสังคม

GRI 418 ความเปนสวนตัว

          ของลูกคา

การบริหารจัดการความ

เสี่ยงและเหตุการณวิกฤติ

• ความเสี่ยง GRI 201-2 ผลกระทบทาง

            การเงิน และ

            ความเสี่ยงอื่นๆ
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ความรับผิดชอบตอสังคม

และชุมชน

• ความรับผิดชอบตอสังคม • ชุมชน, สังคม

• ชุมชน, สังคม

• พนักงาน

GRI 203 ผลกระทบทาง

          เศรษฐกิจทางออม

GRI 413 การพัฒนาและการมี

          สวนรวมของชุมชน

หมวดในรายงาน ประเด็นที่มีความสำคัญ
ประเด็นดานความยั่งยืน
ตามแนวทางของ GRI 

ภายใน

ขอบขายการรายงาน

ภายนอก
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกองคกร

ที่เกี่ยวของ

มิติดานสังคม

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

• อาชีวอนามัยและความ

  ปลอดภัย

• คูคา, พนักงานGRI 403 อาชีวอนามัยและ

          ความปลอดภัย

OGR    ความพรอมตอภาวะ

          ฉุกเฉิน

พนักงานของเรา • ทรัพยากรบุคคล

• สิทธิมนุษยชน

GRI 405 ความหลากหลาย

          และโอกาสที่เทา

          เทียมกัน

GRI 412 การประเมินสิทธิ

          มนุษยชน

พนักงานของเรา • ทรัพยากรบุคคล

• สิทธิมนุษยชน

GRI 401 การจางงาน

GRI 404 การฝกอบรมและ

          การใหความรู

GRI 402 การบริหารความ

          สัมพันธระหวาง

          นายจางกับลูกจาง

มิติดานดานสิ่งแวดลอม

การจัดการสิ่งแวดลอม • ระบบการจัดการดาน

   สิ่งแวดลอม

• การเพิ่มประสิทธิภาพ

  กระบวนการผลิตเชิงนิเวศ

  เศรษฐกิจ

GRI 307 ความสอดคลองตาม

          กฎหมายส่ิงแวดลอม

GRI 305 มลภาวะทางอากาศ

GRI 306 ของเสียและนํ้าเสีย

• ชุมชน สังคม

  หนวยงานราชการ

  ที่เกี่ยวของ

รายงานความย่ังยืน
4บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)



กระบวนการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญดานความยั่งยืนของกลุมเบตเตอร ตามแนวทางของ GRI STANDARD

การดำเนินงานแบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

ดานการกำกับดูแลกิจการ

ดานเศรษฐกิจ

ดานสิ่งแวดลอม

ประเด็น
ความทาทายและโอกาสที่บร�ษัท

กำลังเผช�ญในการดำเนินธุรกิจ

ดานการกำกับดูแลกิจการ

ดานเศรษฐกิจ

ดานสิ่งแวดลอม

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

• การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผูมีสวนได

  สวนเสียตอองคกร

• ความคาดหวังตอการดำเนินงานอยางโปรงใส อันเนื่องมาจากโครงการ

  ขยายขนาดใหญในอนาคต

การจัดการหวงโซคุณคา

• การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจโดยการบริหารจัดการรวมกับคูคาเพื่อปองกัน

  และลดความเสี่ยงดาน ESG รวมถึงการแสวงหาโอกาสเพื่อใหเกิด

  ประโยชนรวมกันทุกฝาย

• การตอบสนองตอพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป

• การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีและแผนธุรกิจในการตอบสนองตอ

  พลังงานทางเลือกใหมๆ ที่มาทดแทนพลังงาน โดยใชวัตถุดิบทางธุรกิจ

  มาเปนพลังงานทางเลือกการจัดการนวัตกรรม

• ความหลากหลายทางชีวภาพเปนประเด็นที่ตองตระหนักและใหความ

  สำคัญกับการลงทุนโครงการใหมในพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต
ความหลากหลายทางชีวภาพ

• ขอกำหนดหรือมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่เขมขนขึ้นอันเนื่องมาจาก

  ทรัพยากรที่ลดลง รวมถึงขอตกลงและเปาหมายที่กำหนดขึ้นใน

  ระดับโลก

ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม
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ผลกระทบที่อาจเกิดข�้น การเตร�ยมความพรอม

      • การทุจริต และการติดสินบนเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่

สงผลเสียหายตอธุรกิจ เชน ชื่อเสียง และขวัญกำลังใจในการทำงานของ

พนักงานหรือความสัมพันธทางธุรกิจ รวมถึงความยากลำบากในการ

ดำเนินงานของโครงการท่ีกำลังจะเกิดขึ้น

      • บรรจุนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นในการกำกับดูแลที่ดี

ครอบคลุมบริษัท

      • ดำเนินโครงการโปรงใส เปนธรรม อยางมืออาชีพ (Clear Fair 

Professional) เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานในกลุมเบตเตอรฯ มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายตอตานการทุจริตอยางเครงครัดในทุกๆ ที่ที่ดำเนินธุรกิจ

      • บรรจุจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติ

ดานการตอตานคอรรัปช่ันเปนหลักเกณฑท่ีสำคัญในคูมือแนวทางปฏิบัติ

ของคูคา (Supplier Code of Conduct)รวมท้ัง ขยายความรูความเขาใจ

ไปยังคูคาของบริษัทฯ ผานชองทางตางๆ

      • หากขาดการบริหารจัดการหวงโซคุณคาที่มีประสิทธิภาพและ

โปรงใสยอมสงผลตอความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงขาดความ

รวมมือของคูคา สงผลตอตนทุนที่เพิ่มขึ้นและอาจกระทบตอความพึง

พอใจของลูกคา สงผลตอรายไดและกำไรขององคกร

      • สรางความยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมตลอด

หวงโซคุณคา โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ผลกระทบแผนพัฒนาและมีสวน

ในการเสริมสรางศักยภาพของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย

      • เสริมสรางความเขมแข็งของบุคลากรดานการจัดซื้อจัดจาง 

ใหยึดม่ันในการดำเนินธุรกิจอยางถูกตอง ผานโครงการโปรงใสเปนธรรม

อยางมืออาชีพ

      • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง

ผานการใชเทคโนโลยี หรือ e-Procurement ในอนาคต

      • แนวโนมการหาวัตถุดิบที่มีราคามีขึ้นและคูแขงทางธุรกิจที่เพิ่ม

ขึ้น การจัดหาวัตถุดิบเลยเปนเรื่องของการแขงขัน

      • พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอประสิทธิภาพการดำเนิน

ธุรกิจหลักรวมถึงการตอบสนองตอลูกคาในเรื่องการบริการและความ

ปลอดภัยในการขนสง 

      • สงเสริมและกระตุนกระบวนการทำงานท่ีสรางสรรค ผานกิจกรรม 

      • ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สภาพความสมบูรณของระบบนิเวศน

และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยากรธรรมชาติ และตลอดจน

ความเสี่ยงดานความสอดคลองตามกฎหมาย หรือขอกำหนดตางๆ ซึ่ง

สงผลตอไปยังเศรษฐกิจ สังคมอีกดวย

      • ดำเนินการตามระบบการจัดการแบบบูรณาการซึ่งสอดคลอง

ตามมาตรฐานระบบการจัดการสากล ดานการบริหารจัดการคุณภาพ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม (เชน ISO 14001 เปนตน)

เปนกรอบการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม

      •  ตรวจติดตามและประเมินความสอดคลองของการปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมใหมโดยการแบงกฎหมายออก

เปนหมวดหมูและจัดต้ังหนวยงานประเมินความสอดคลองของกฎหมาย 

เพื่อใหการประเมินความสอดคลองครบถวน ถูกตองและเปนมาตรฐาน

เดียวกันมากยิ่งขึ้น

      • แนวโนมการหาวัตถุดิบท่ีมีราคามีข้ึน และคูแขงทางธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน

การจัดหาวัตถุดิบเลยเปนเรื่องของการแขงขัน

      • พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอประสิทธิภาพการดำเนิน

ธุรกิจหลักรวมถึงการตอบสนองตอลูกคาในเรื่องการบริการและความ

ปลอดภัยในการขนสง 

      • สงเสริมและกระตุนกระบวนการทำงานท่ีสรางสรรค ผานกิจกรรม 

รายงานความย่ังยืน
6บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)



ดานสิ่งแวดลอม

ดานสังคม

ประเด็น
ความทาทายและโอกาสที่บร�ษัท

กำลังเผช�ญในการดำเนินธุรกิจ

ดานสิ่งแวดลอม

ดานสังคม

• ความหลากหลายทางชีวภาพเปนประเด็นที่ตองตระหนัก และใหความ

  สำคัญกับการลงทุนโครงการใหมในพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต

• ตั้งเปาหมายการดำเนินการเปนองคกรที่ปราศจากอุบัติเหตุตอพนักงาน

  ผูรับเหมาและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งตองสรางการบริหารจัดการ

  ที่เขมแข็งเพื่อใหสามารถจัดการความเสี่ยง จากการขยายการผลิตและ

  โครงการใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง

• ความทาทายจากภายนอกทำใหบริษัทตองเรงพัฒนาความพรอมของ

  บุคลากรอยูเสมอ เชน ความทาทายจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

• ตลาดแรงงานที่มีความแขงขันสูง

• มาตรการและขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจที่เขมงวดขึ้น

• นโยบายและความมุงมั่นดานสิทธิมนุษยชน

• ระบบและแนวทางการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพ

• การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผูมีสวนได

  สวนเสียตอองคกร

• การดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคมที่ดีชวยยกระดับขีดความสามารถ

  ในการแขงขันขององคกร

ความรับผิดชอบตอสังคม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน

ทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนในการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญดานความยั่งยืน

ความทาทายและโอกาสที่บร�ษัท

กำลังเผช�ญในการดำเนินธุรกิจ

ดานสิ่งแวดลอมดานสิ่งแวดลอม

ความทาทายและโอกาสที่บร�ษัท

การระบุ

ประเด็น
การทวน

สอบ

การลำดับ

ความสำคํญ
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      • หากมีการลงทุนโครงการในพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ

ในอนาคตอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนที่อาศัยอยูเดิม ซึ่งอาจไม

สามารถใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการดำเนิน

ชีวิตไดตามเดิม

      • เพื่อใหมั่นใจวาการดำเนินการผลิตในโครงการปจจุบัน และอนาคต

ไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนท่ีใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ

จึงดำเนินการดังนี้

      • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของนํ้าที่ผานการบำบัดแลวโดยหนวย

งานภายใน และภายนอกทุกเดือน พรอมทั้งมีการติดตามคา Chemical 

Oxygen Demand (COD) ในนํ้าตลอด 24 ชั่วโมง

      • ติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยหนวยงานจากภายนอกที่ไดรับใบ

อนุญาตจากหนวยงานราชการซึ่งพบวาคุณภาพนํ้าผิวดินในพื้นที่ใกลเคียงไม

่ไดรับผลกระทบที่มีนัยสำคัญ

      • หากองคกรไมสามารถบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยอาจสงผล

ตอความปลอดภัย ขวัญกำลังใจของพนักงาน ผูรับเหมา และผูมีสวนได

สวนเสียทุกฝายช่ือเสียงของบริษัทในระยะยาว และคาใชจายในการดำเนิน

งานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากคาปรับ หรือคาเสียหายจากความรับผิด

ชอบดานอื่นๆ

      • องคกรตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงดานการพัฒนาทักษะ

ของแรงงานในการทำงานใหมๆ และหลากหลายมากขึ้น

      • หากขาดความพรอมในการเปนผูนำ ซ่ึงอาจสงผลตอการขับเคล่ือน

องคกรใหมีประสิทธิภาพและมีการเติบโตทางธุรกิจ

      • จัดทำคูมือความปลอดภัยสำหรับงานกอสราง รวมถึงกฎความปลอดภัย

โดยมีแผนที่จะแปลเปนหลายภาษาสำหรับผูรับเหมาตางชาติที่จะเขามาปฏิบัติ

งานในโครงการขยายในอนาคต

      • ปลูกฝงความปลอดภัยไวเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรและ

ดำเนินโครงการปรับปรุงการดำเนินงานดานอาชีวอนามัยอยางตอเน่ืองรวมกับ

ผูรับเหมาและพนักงาน 

      • ผลกระทบจากความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน เชน ดานชื่อเสียง

องคกร การระงับใชสินคาและบริการ ตลอดจน ความเสี่ยงในการถูก

ฟองรองดำเนินคดีตามกฎหมาย

      • มีสวนผลักดันใหองคกรปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการความ

เส่ียงดานช่ือเสียงและยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานใหตอบโจทย

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียโดยใหความสำคัญกับการสรางความ

รวมมือกับชุมชนทองถิ่นและภาครัฐ อันนำมาซึ่งความไววางใจในการ

ปฏิบัติงาน 

      • ดำเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาสังคม โดยมุงเนนการสรางความสัมพันธ

ที่ดีกับชุมชนรอบสถานที่ปฏิบัติงาน และสงเสริมประโยชนทางสังคมรวมกัน

      • กระบวนการสานสัมพันธผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือนโยบายและแผน

งานที่มีการระบุผูรับผิดชอบและหนาที่อยางชัดเจน

      • เสริมสรางความรูความเขาใจในดานการสรางคุณคารวม หรือ Creating

 Shared Value (CSV) แกผูปฏิบัติงาน พรอมทั้งริเริ่มและพิจารณาโครงการ 

กิจกรรม หรือการลงทุนของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับแนวทาง CSV เพื่อปรับ

เปลี่ยนมุมมองแนวคิดของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

      • รวมกอต้ังบริษัท สานพลังเพ่ือชุมชน เพ่ือมุงเนนการเติบโตของชุมชน

อยางยั่งยืน

      • แสดงความมุงมั่นที่จะเคารพและปกปองสิทธิของพนักงาน คูคา ผูมี

สวนไดสวนเสียโดยยึดมั่นตอหลักการขององคกรสากลดานสิทธิมนุษยชน

อยางเครงครัด และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวของผานการประกาศนโยบาย

      • ดำเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบ

ดาน (Human Rights Due Diligence)ที่ครอบคลุมตลอดหวงโซคุณคาและ

สามารถระบุประเด็นที่อาจสงผลตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน

      • ใหความสำคัญในการรักษาและเพิ่มศักยภาพพนักงานเพื่อตอบสนอง

ตอการเปลี่ยนแปลงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเปนแนวโนมการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ตมาใชในกระบวนการผลิต เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ

บุคลากรที่ตอบสนองตอธุรกิจในอนาคต และสรางความพรอมของบุคลากร 

รวมทั้ง พื่อมุงสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีสุขภาพดีอยาง

ยั่งยืนซึ่งถือเปนปจจัยพื้นฐานสงเสริมใหองคกรมีความเขมแข็งสามารถขับ

เคลื่อนองคกรไดตามบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจที่วางไว

      • สรรหาคนเกงและคนดี โดยใชกลยุทธการสรรหาบุคลากรเชิงรุกและ

การตลาด อาทิ โครงการดึงดูดพนักงานที่มีสามารถพิเศษ

      • สรางแรงจูงใจในการทำงาน และสรางความผูกพันภายในองคกร 

เพื่อใหพนักงานอยูรวมกับบริษัทฯ ในระยะยาว 

ผลกระทบที่อาจเกิดข�้น การเตร�ยมความพรอม

รายงานความย่ังยืน
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ผูถือหุนและ
นักลงทุน

- นักลงทุนสวน
  บุคคล
- กองทุน

รายงาน : รายงานประจำป
รายงานความยั่งยืนการประชุม
สามัญผูถือหุนนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี IR News
letter
การประชุม : การประชุมผูถือ
หุน, Company visit, Analyst 
meeting, Roadshow
กิจกรรม : Site visit, 
ชองทางสื่อสาร : Website, 
Facebook, IR Newsletter,
Line @

    สรางผลตอบแทนที่คุมคา
    การดำเนินธุรกิจอยางเปน
ธรรมและโปรงใสเปดเผยขอมูล
อยางพอเพียงและทันการณ
    การเติบโตของธุรกิจ เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม

    เงินปนผล
    สวนตางราคาหุน
    การกำกับดูแลกิจการที่ดี
    เปดเผยขอมูล
    การปฎิบัติกับผูถือหุนอยาง
เทาเทียม

พนักงาน - พนักงานประจำ รายงาน : รายงานประจำป
รายงานความยั่งยืน
การประชุม : การเยี่ยมเยียน
พนักงานของผูบริหาร, ปฐม
นิเทศพนักงาน, กิจกรรมสราง
ความผูกพันพนักงาน, กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพพนักงาน 
ชองทางสื่อสาร : อินทราเน็ต, 
Blog ปายประกาศออนไลน, 
เสียงตามสาย, E-letter, 
Website, Facebook, Line

    ไดรับคาตอบแทนและ
สวัสดิการท่ีจูงใจและเทียบเคียง
ไดกับธุรกิจเดียวกัน
    ความกาวหนาในอาชีพการ
งานและการมีสวนรวมในการ
วางแผนตามระดับตำแหนงและ
หนาที่ความ
    รับผิดชอบการพัฒนาศักย
ภาพของพนักงาน
    สภาพแวดลอมท่ีดีและความ
ปลอดภัยในการทำงาน

    การสื่อสารภายใน
    ชองทางการแสดงความคิด
เห็นและรองเรียน
   กิจกรรมสันทนาการและเวที
ที่เปดใหพนักงานมีสวนรวม

ผูมีสวนไดเสีย ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย

กระบวนการสื่อสาร
อยางมีสวนรวม

ความตองการ / 
ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ชุมชนและสังคม - ชุมชนสังคม
  ระยะใกล
- ชุมชนสังคม
  ระยะไกล

กิจกรรม : กิจกรรมตาม
ประเพณีไทย การเยี่ยมชม
กิจการ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ 
โครงการเพื่อพบเพื่อน
ชองทางสื่อสาร : ลงพื้นที่เยี่ยม
ชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง,เว็บไซด,
 Facebook

    ดำเนินงานดวยความรับผิด
ชอบและปองกันผลกระทบทาง
ลบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
    ดูแลและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
    มีสวนรวมกับชุมชนและเปด
กวางรับฟงความคิดเห็น
    ดำเนินกิจการอยางเปนมิตร
ตอสังคมและส่ิงแวดลอมมีสวน
รวมในการลดภาวะมลพิษจาก
กิจการที่ทำ
    การมีสวนรวมในกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธของบริษัทฯ

    การเยี่ยมชมกิจการ
    การรับฟงความคิดเห็นและ
เยี่ยมเยียนชุมชน
    กิจกรรมเพื่อสังคมและการ
รณรงคตางๆ
    การพัฒนารูปแบบการ
สื่อสารไปยังชุมชน
    เปดเผยขอมูลคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
    มีการจัดกิจกรรมชุมชน
สัมพันธที่สอดคลองกับความ
ตองการของแตละกลุมเปาหมาย
    ประเมินผลงานชุมชน
สัมพันธ
    เปดโอกาสใหชุมชนมีสวน
รวมในการทำกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ
    สรางอาชีพและหาชองทาง
นำสินคาชุมชนมาเปนสินคา
ตลาด
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คูคา - ผูรับเหมา (Con-
   tractors)
- ผูรับเหมาแรงงาน
- ผูสงมอบ (Sup-
   pliers)
- ผูรวมลงทุนใน
  ธุรกิจใหม(part   
   ners)

การประชุม : การประชุม/ 
ฝกอบรม
กิจกรรม : การบริหารความ
สัมพันธกับผูรับเหมาและผูสง
มอบรวมโครงการ CSR-DIW 
ชองทางสื่อสาร : ประกาศอีเมล
เว็บไซดเจาหนาท่ีจัดซ้ือเอกสาร
เชิญประกวดราคา (Invitation 
tobid) 

    เปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี
และมีความสัมพันธระยะยาว
    มีการแขงขันท่ีเปนธรรมและ
โปรงใส
    สถานะทางการเงินที่แข็ง
แกรง
    ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ

    ทบทวนกระบวนการดูแล
ผูรับเหมา
    ปรับปรุงสภาพแวดลอม
และอุปกรณในการทำงานให
เหมาะสมและเพียงพอกับงาน
    กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
อยางถูกตอง

ผูมีสวนไดเสีย ตัวอยาง
ผูมีสวนไดเสีย

กระบวนการสื่อสาร
อยางมีสวนรวม

ความตองการ / 
ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ลูกคา - โรงงานอุตสาห
กรรมทั่วประเทศ

การรายงาน : รายงานประจำป
รายงานความยั่งยืน
การประชุม : Road Show
ชองทางการสื่อสาร : ประกาศ
อีเมล, เว็บไซด, Facebook, 
Line

    สงมอบงานแบบครบวงจร
    บริหารและกำจัดกากอุตสา
หกรรมดวยกระบวนการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมไมสรางผล
กระทบตอชุมชน
    ราคาสมเหตุสมผล

    จัดโปรแกรมการสงเสริม
การขาย /การอบรมสำหรับ
ผูประกอบการตามโรงงาน
    พัฒนาชองทางการสื่อสาร
ผาน Social Network

หนวยงานกำกับ
ดูแล

- สำนักงานเขต
- กรม
- กระทรวง
- ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
- กลต

การรายงาน : รายงานประจำป
รายงานความยั่งยืน รายงาน
การติดตามมาตรการลดผล
กระทบสิ่งแวดลอม
กิจกรรม : การเยี่ยมชมกิจการ
กฎระเบียบ : ปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบขอบังคับและ
การกำกับดูแลกิจการการตรวจ
โรงงาน/พื้นที่
ชองทางการสื่อสาร : การให
ขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางถูกตอง และตรงเวลา, 
เว็บไซด

    ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอกำหนดที่เกี่ยวของ
    การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และดูแลชุมชน
    การดำเนินธุรกิจอยางเปน
ธรรมและโปรงใส
    เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
ครบถวน และทันการณ

    การประชุมและพบปะหารือ
อยางเปนทางการและไมเปน
ทางการการเยี่ยมชมกิจการ
    ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียว
ของกับการดำเนินธุรกิจอยาง
ถูกตอง โปรงใส
    การควบคุณภาพส่ิงแวดลอม
ใหดีกวามาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนด
    การเขาช้ีแจงขอมูลกับหนวย
งานราชการที่กำกับดูแลอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว
    การสงผูแทนเปนคณะทำงาน
ในกิจกรรม/โครงการของภาครัฐ
    รวมกิจกรรมของรัฐ เชน 
Green Industry Level 3, CSR-
DIW เพื่อเปนตนแบบในกลุม
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

รายงานความย่ังยืน
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 ในโลกปจจุบันการดำเนินธุรกิจพบกับความทาทายที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ในหลายมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนประเด็น

เรื่องการจัดหาและการใชทรัพยากรที่มีจำกัดอยางยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ การเขาสูยุคสังคม Artificial Intelligence (AI) หรือปญญา

ประดิษฐ  พัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและการเติบโตของสังคมเมือง 

ซึ่งลวนสรางแรงกดดันและความคาดหวังตอการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน 

เบตเตอรฯ จึงมุงม่ันและตอกย้ำนโยบายการทำธุรกิจอยางย่ังยืน ผานภาคีความ

รวมมือระหวางประเทศทั้งการตั้งเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals หรือ SDGs)  เพื่อเปนกรอบใหนำไปดำเนินการ 

ซึ่งบริษัทฯ ไดขานรับและมีการกำหนดแผนงาน และเปาหมายไวชัดเจนเปน

   ปจจัยท่ีมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือนำไปสูการปรับ

     กระบวนทัศนของบริษัทฯ และคำนึงถึงประเด็นเปาหมายดานการพัฒนา

         อยางยั่งยืน 

 ในป 2561 บริษัทฯ ไดวางแนวทางการต้ังเปาหมายการสรางพลังงาน

              สะอาดของกลุมบริษัทโดยวิธีการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จาก

                ปจจุบันที่มีแคจังหวัดสระบุรี และมีการเพิ่มกลุมบริษัทดาน

                 พลังงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพิจิตร

                 โดยใชเชื้อเพลิงทดแทนจากกากอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม     

                   บริษัทฯ ไดวางเปาหมายระยะยาวที่จะเพิ่มกำลังผลิตจาก

                   พลังงานทดแทนใหได 20% ของกำลังผลิตที่ตั้งเปาหมาย

                   ไว ใหสำเร็จ

นายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

สารจากประธานเจาหนาที่บร�หาร
และกรรมการผูจัดการ

      ความรวมมือของทุกภาคสวนในสังคมเปน

สิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสมดุลระหวาง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 



ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

      การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

อยางเครงครัด และสามารถรักษาเกณฑมาตรฐานที่กำหนดได

เปนอยางดี อันเปนผลมาจากการดูแลและรักษาประสิทธิภาพ

ในกระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงถึงความมุงมั่นของ

บริษัทฯ ที่จะผลิตพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมการจางงาน

ที่มีคุณคาและเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมุงมั่นที่จะสงเสริมการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยบรรลุเปาหมายการผลิต

ผานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สนับสนุนนโยบายที่สงเสริมให

ผูประกอบการและการสรางงานเปนกุญแจสำคัญในเรื่องนี้

เสริมสรางความแข็งแกรงขององคกร

      จากแผนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนใหสอดรับกับแนวโนมของ

ธุรกิจตามท่ีกลาวมาขางตน บริษัทฯ ไดนำเคร่ืองมือการบริหาร

จัดการหลายอยางเขามาใชเพ่ือยกระดับความเปนเลิศขององคกร 

ตั้งแตการประเมินองคกรสมรรถนะสูงหรือ High Performance 

Organization เพื่อวิเคราะหสถานะดานตางๆ จัดทำแผนงาน

อีกทั้งมีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน สงเสริมแนวคิด

การสรางนวัตกรรมองคกรดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ

แนวคิด Design Thinking ใหกับคณะกรรมการผูบริหารและทีม

งานวิศวกรที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนกำลังสำคัญขององคกรในการ

บุกเบิกธุรกิจใหมของบริษัทฯ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

      ในอนาคต บริษัทฯ พยายามมองหาโอกาสขยายการลงทุน

ในหวงโซธุรกิจทั้งธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสตารทอัพ

เพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มและตอยอดธุรกิจ ซึ่งคาดวาในปหนา

จะมีความชัดเจน และเห็นผลเปนรูปธรรมมากขึ้นหลังจากการ

เริ่มดำเนินการ ความพยายามดังกลาวจะตั้งอยูบนพื้นฐานการ

จัดการปองกันความเสี่ยงอยางรอบคอบและรัดกุมรวมทั้งการ

ยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารและดำเนินงานภายในองคกร

และยังสงเสริมการสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดลอม ปกปองสิทธิ

มนุษยชน และความเทาเทียมของพนักงาน ตลอดจนการตอตาน

การคอรรัปชั่นทุกรูปแบบในฐานะสมาชิกแนวรวมภาคเอกชน

ตอตานการคอรรัปชั่นอยางตอเนื่อง

          โอกาสน้ี กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารพนักงาน รวมท้ังผูมีสวนไดเสียทุกทานท่ีไดสะทอน

ความเห็นที่ชวยจุดประกายความคิดและเปนประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงบริษัทฯ เชื่อมั่นวาแนวทางที่ไดวางไวและ

กำลังดำเนินเคียงขางไปกับภาคสวนตางๆ ในวันนี้ จะนำเราไปถึงจุดหมายปลายทางคือความยั่งยืน

ประโยชนรวมตอชุมชนและสังคม

       ความไววางใจและการยอมรับของชุมชนโดยรอบกิจการ 

และสังคมโดยรวม เปนปจจัยสำคัญตอการเติบโตขององคกร 

บริษัทฯ จึงใหความสำคัญกับการสื่อสารสรางความเขาใจกับ

ชุมชนเพื่อใหเกิดความไววางใจระหวางกัน อีกทั้งเปดโอกาสให

ชุมชนเขามารวมติดตามการดำเนินงานของกระบวนการตางๆ 

ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการรวมระหวางชุมชน ภาคประชาสังคม 

หนวยงานและภาครัฐ นอกจากน้ี ยังมีการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในดานตางๆ ของคนในชุมชน อาทิเชน การเสริมสรางอาชีพ  

การพัฒนาการศึกษา และการดูแลชวยเหลือผูดอยโอกาส



       ผู ใหบริการดานการบริหาร และจัดการสิ่งแวดลอมอยางครบวงจรทั้งการ บำบัด กำจัด และนำกลับมาใชประโยชนใหมดาน

พลังงานดำเนินกิจการมากวา 2 ทศวรรษ  ดวยกระบวนการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและยังขยายหวงโซอุปทานจากธุรกิจตนน้ำ

จนถึงปลายน้ำ เพื่อสรางความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจ

เปดบาน BWG 

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

          บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ผู ใหบริการดานการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม โดยการบำบัด กำจัด

และนำกลับมาใชประโยชนใหมดานพลังงานอยางครบวงจรกอต้ังข้ึนโดยไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2555 ซึ่งสามารถตอบโจทยการบริหารจัดการกากไดอยางครบวงจร

      ใหบริการปรับคุณภาพของ

เสียรวมและรับฝงกลบสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนอันตราย

และบำบัดน้ำเสียรวม

      ใหบริการคัดแยกและ

รับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่

ไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย

     ปรับคุณภาพวัสดุที่ไมใช

แลวเพื่อเปนเชื้อเพลิงทดแทน

และวัตถุดิบทดแทนและผลิต

เชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมเพื่อ

เปนเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแส

ไฟฟา

ลำดับที่ 101 ลำดับที่ 105

ใบอนุญาตประกอบการ

ลำดับที่ 106

เลขที่ 488 ซ.ลาดพราว130 (มหาดไทย 2) ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร 10240

สำนักงานใหญ

เลขที่ 140 หมู 8 ตำบลหวยแหง  อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110ศูนยบริหารและจัดการ
กากอุตสาหกรรม

นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ

23 กรกฏาคม 2540

จดทะเบียนกอตั้ง

BWGชื่อในตลาดหุน

1,184,236,157.25 บาท 

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว 958,029,378 บาท

ทุนจดทะเบียน
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      ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025และขึ้นทะเบียนหองวิเคราะห

ของกรมโรงงาน (ทะเบียนเลขที่ ร-223) สามารถตรวจวิเคราะหองคประกอบ

ของกากอุตสาหกรรม ทั้งของแข็งและของเหลวดวยการวิเคราะหที่ทันสมัย

และแมนยำตามมาตรฐานสากล

หองปฏิบัติการ

ว�เคราะห

      ระบบหลุมฝงกลบทั้งกากอุตสาหกรรมแบบที่ไมเปนอันตรายและกาก

อุตสาหกรรมที่เปนอันตราย (Secured & Sanitary Landfill) ที่มีการจัดสรร

พื้นที่อยางชัดเจนเพื่อการจัดการที่เหมาะสม

ระบบฝงกลบ

กากอุตสาหกรรม

      ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำชะกากอุตสาหกรรม ออกแบบใหเปนระบบ

บำบัดรวมกัน (Combine System) ระหวางการบำบัดทางเคมีและชีวภาพ 

และยังเพิ่มประสิทธิภาพดวยระบบ RO (Reverse Osmosis)ในการบำบัด

ระบบบำบัด

น้ำเสียรวม

       ระบบปรับเสถียรลดความเปนพิษของสิ่งปฏิกูลฯ แตละชนิดกอนจะนำ

ไปยังพื้นที่ของการฝงกลบอยางปลอดภัย (Secured Landfill) เปนแบบ Area 

&Trench

ระบบการปรับเสถียรและ

การฝงกลบสิ่งปฏิกูล

หร�อวัสดุที่ไมใชแลว

ที่เปนอันตราย

      ระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพ่ือใชประโยชนโดยผลิตภัณฑ

ที่เกิดขึ้นคือ “ผลิตภัณฑทดแทนเชื้อเพลิง” “Refuse Derived Fuel” (RDF) 

ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีคาความรอน (Heating Value) ความชื้น ขนาด และความ

หนาแนน เหมาะสมในการใชเปนเชื้อเพลิง ปอนหมอไอน้ำ มีองคประกอบทาง

เคมีและกายภาพที่เหมาะสมแกการนำไปใชผลิตไฟฟา หรือความรอน

ระบบคัดแยกและแปรรูป

กากอุตสาหกรรมเพื่อ

ใชประโยชนดานพลังงาน

รายงานความย่ังยืน
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       นอกจากนี้บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)  ยังสรางคุณคารวมทางธุรกิจใหกับกลุมบริษัทในเครือเพื่อเปนกลไกใน

การขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจขององคกร โดยคำนึงถึงการรักษาคุณคาทางธุรกิจ (Value Protection) 

การพัฒนาคุณคาทางธุรกิจ (Value Enhancement ) และการสรางคุณคาท่ีย่ังยืน (Sustainable Value Creation) เพ่ือสรางผลประกอบการ

ที่ดีพรอมทั้งสรางคุณคาใหกับชุมชนสังคมและดูแลสิ่งแวดลอม

บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด “BWC”

      จัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่ไมใชแลว โดยออก

แบบพิเศษใหเหมาะสมกับวัสดุหรือส่ิงปฏิกูล

แตละประเภทพรอมติดตั้งระบบ GPS เพื่อ

 ควบคุมการขนสง และทีมงานฉุกเฉินคอย

  ใหความชวยเหลือระหวางขนสง

บริษัท เบตเตอร ทรานสปอรตจำกัด “BWT”

       ระบบการเผาทำลายสิ่งปฏิกูลฯ ดวยเตา

เผาอุณหภูมิสูงและเทคโนโลยีกำจัดมลพิษที่ทันสมัย

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) “AKP”

    ใหบริการเปนนายหนาและหรือตัวแทนในการให

บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหรือ

ไมอันตราย ทั้งที่เปนของแข็ง และหรือของเหลว

      การวิเคราะหกากอุตสาหกรรม การขนสง      

         หรือการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

บริษัท เบตเตอร มี จำกัด “BME”

    ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรทีดิน,

ซ้ือ-ขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือประกอบกิจการ

โรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมในรูปแบบ

การนิคมอุตสาหกรรมและในรูปแบบอื่นที่มี

ลักษณะเดียวกัน

บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเมนท จำกัด “BE Green”

    ใหบริการผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา 

ภายใตโครงการ ผลิตและจัดจำหนายกระแส

ไฟฟา 9.4 เมกะวัตต จากวัสดุอุตสาหกรรม

ที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย

บริษัท เอิรธ เท็ค  เอนไวรอนเมนท จำกัด “ETC

    ตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรม 
เพื่อทำเชื้อเพลิงผสมจากของเหลวที่มีคา
พลังงานความรอนและสารละลายเคมีที่ผาน
 การใชงาน, สารเคมีจำพวกกรดและดาง
    ท่ีไมใชแลวมาผานกรรมวิธีทาง
     อุตสาหกรรม เพื่อนำกลับ
         มาใชใหม

บริษัท เบตเตอร มี จำกัด “BME”
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       การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเปาหมายเพื่อสงมอบคุณคาดานเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการสรางความสัมพันธและความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรวมถึงพัฒนาผลดำเนินงานดาน

ความยั่งยืนอยางตอเนื่อง ผานการดำเนินยุทธศาสตรและนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อการพัฒนาสูความยั่งยืนโดยมี

คณะกรรมการและคณะทำงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อพัฒนาสูความยั่งยืน 

เปาหมาย กลยุทธและแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนขององคกร

ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการ

การบริหาร
จัดการความยั่งยืน

เพื่อพัฒนาสถานะผลประเมิน

ความยั่งยืน และคุณภาพองคกร 

รวมถึงบูรณาการแนวปฏิบัติ

ความยั่งยืนกับการดำเนินธุรกิจ

ความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเชื่อมโยง
ผูมีสวนไดเสีย

เพื่อสรางการยอมรับ และยกระดับ

ผลกระทบที่ครอบคลุมผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุมทั้งชุมชนและสังคม

กิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อสรางคุณคารวมกันกับชุมชน

และสังคมรวมกับการบรูณาการ

การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
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          บริษัทฯ ไดกำหนดแนวปฏิบัติดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจ ใหบรรลุเปาประสงคที่

วางไวในแตละดาน ซ่ึงจะนำไปสูความย่ังยืนขององคกรไดในท่ีสุด ในป 2561 ประเด็นสำคัญในแตละมิติและแนวทางการดำเนินงานสรุป

ไดดังนี้

กรอบแนวคิดดานการพัฒนาความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญ • การกำหนดกลยุทธและกำหนดเปาหมายองคกร

• การบริหารประสิทธิภาพการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการลูกคา

• การบริหารจัดการคูคา (ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย)

• การบริหารหวงโซอุปทานและพันธมิตรธุรกิจแบบระยะยาว

• การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกรและระดับโครงการ

แนวทางดำเนินงาน • แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจ รวมทั้งบริหารประสิทธิภาพการสรางรายได

  ของสินทรัพยเพื่อสรางผลตอบแทนผูถือหุน และคุณคารวมในหวงโซธุรกิจ

  ควบคูกันไป

• มุงเนนการสรางความสัมพันธแบบพันธมิตรระยะยาวกับคูคาที่อยูในหวงโซ

  อุปทาน เพื่อความสามารถในการแขงขันที่แข็งแกรง

• วางมาตรฐานการคัดเลือกคูคา และการจัดซ้ือจัดจางบนหลักการโปรงใส ตรวจ        

  สอบได และเทาเทียม

• ประเมินความเส่ียงดานเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม สังคม ธรรมาภิบาลและกำหนด    

  มาตรการปองกันและลดความเสี่ยงนั้น

• ในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ คำนึงถึงประเด็นความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม

   และสังคม

ประเด็นสำคัญ • การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมและเปนธรรม

• การดูแลชุมชนและสังคม

• การเคารพตอสิทธิมนุษยชน

• การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมที่ดีในการทำงาน

  ของพนักงานและคูคา

• การพัฒนาขีดความสามารถองคกรและความผูกพันของพนักงาน

ดานเศรษฐกิจ

สรางมูลคาองคกรใหเติบโตและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเปาหมาย

ดานสังคม

เปาหมาย สรางความไววางใจและการยอมรับของผูมีสวนไดเสีย
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แนวทางดำเนินงาน • เปดกวาง รับฟง และสรางความสัมพันธอยางสม่ำเสมอกับผูมีสวนไดเสียดวย    

  ความโปรงใส จริงใจ และเทาเทียม

• เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคน และยอมรับความแตกตางใน

  คานิยม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของแตละชุมชนและสังคม

• กำหนดมาตรการความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน    

  เพื่อปองกันความสูญเสียและอุบัติเหตุที่สงผลตอพนักงาน ผูรับเหมา ชุมชนที่

  อยูรอบขางและธุรกิจของบริษัทฯ สรางเสริมบรรยากาศการทำงานท่ีสมดุลระหวาง

  งานกับชีวิต พรอมพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรแบบคุณธรรม และ

  พัฒนาศักยภาพและความสามารถ ใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ

แนวทางดำเนินงาน • ศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการครอบคลุมดานอากาศ น้ำ   

  ของเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือกำหนดมาตรการปองกันและจัดการ

  คุณภาพส่ิงแวดลอม โดยตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด

• คนหาวิธีเพ่ิม/ปรับปรุงประสิทธิภาพ และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

  รวมทั้งอนุรักษพลังงานภายในโรงงานและอาคารสำนักงานเพื่อลดกาซเรือน

  กระจก

ดานสังคม

เปาหมาย สรางความไววางใจและการยอมรับของผูมีสวนไดเสีย

ประเด็นสำคัญ • การจัดการสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน

• การจัดการน้ำ

• การใชทรัพยากร

• การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกและการปรับตัว

• การจัดการวัสดุเหลือใช

ดานสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการผลิตและการดำเนินธุรกิจใหนอยที่สุด

รายงานความย่ังยืน
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แนวทางดำเนินงาน • ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และในหวงโซธุรกิจ

  ทั้งหมด

• ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการปองกันและควบคุม   

  รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว

• ปรับปรุงกลไกควบคุมภายใน ระเบียบ และขอบังคับบริษัทฯ ใหสอดคลอง

  กับสถานการณตลอดเวลาและจำกัดความเส่ียงดานธรรมาภิบาลใหเหลือนอย

  ที่สุด

• ปลูกฝงคานิยมองคกรที่มุงเนนคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย และรับ

  ผิดชอบ ผานกลไกกระบวนการทำงาน และกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ

• ปฏิบัติกับพนักงาน และผูมีสวนไดเสียดวยความเทาเทียม และเปนธรรม    

  ไมกระทำการใดที่เปนการลวงละเมิดและเลือกปฏิบัติ

ประเด็นสำคัญ

เปาหมาย

ดานธรรมาภิบาล

• การสงเสริมธรรมาภิบาลขององคกร

• คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

• วัฒนธรรมความซื่อสัตยและรับผิดชอบ

• การบริหารจัดการองคกร

เปนองคกรที่โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
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การเติบโตอยางยั่งยืน 

เศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางการเงิน
และการบริการที่เปนเลิศ

สังคม
การยอมรับในแนวทาง

การดำเนินธุรกิจ

สิ่งแวดลอม
และสภาพแวดลอม

ที่ดีของสังคม

ธรรมาภิบาล
ความโปรงใส

ในการดำเนินธุรกิจ

• บริการที่มีคุณภาพและตาม

  สัญญาใหกับลูกคา

• สรางรายไดสม่ำเสมอและ

  ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล

  แกผูถือหุน

• การบริหารและจัดการความ

  เสี่ยงในทุกมิติ

• แสวงหาความรวมมือธุรกิจ

  ระยะยาวกับผูมีสวนไดเสีย

  ที่ดำเนินธุรกิจดวยความ

  รับผิดชอบ

• สรางนวัตกรรมทางพลังงาน

  ใหกับประเทศเพื่อพัฒนา

  เศรษฐกิจและสังคม

• ปฏิบัติตามกฎหมายสงเสริม

  ความเทาเทียม และเคารพ

  สิทธิมนุษยชน

• ดูแลความปลอดภัยและ

  อาชีวอนามัยของพนักงาน

  และผูมีสวนไดเสีย

• สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

  ชีวิตของชุมชนและสังคม

• การสื่อสารและเปดเผย

  ขอมูลอยางเพียงพอเทา

  เทียมและทั่วถึง

• ปฏิบัติตามมาตรการทาง

  กฎหมายตลอดจนขอกำหนด

  ดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ

  อยางเครงครัด

• ประเมินผลกระทบและ

  กำหนดแนวทางบริหาร

  จัดการความเสี่ยง

• เพิ่มและปรับปรุง

  ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อ

  ลดการใชเชื้อเพลิงพลังงาน

  และทรัพยากรอื่นๆ

• ประยุกตใชมาตรฐานสากล     

  เพื่อยกระดับระบบจัดการ

  สิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น

    

• กำหนดบทบาทหนาที่ของ

  ผูเกี่ยวของและปรับปรุง

  ระบบงานใหสอดคลองตาม

  หลักสากลมีความเช่ือมโยง     

  บูรณาการระหวางกันใน

  การปลูกฝง ปองกันและ    

  ปราบปรามการทุจริต

• การนำแนวคิดการบริหาร

  จัดการแบบ 3 ป. คือ   

  "ปองกัน ปลูกฝง เปดโปง"

  มาใชในองคกรเพื่อปรับ

  ปรุงกระบวนการตรวจสอบ

  ภายในใหครอบคลุมทุก

  ระดับการดำเนินงานและเกิด

  การบูรณาการระหวางกัน

• ลงนามบันทึกขอตกลงการ

  ปองกันการตอตานการ

  ทุจริตในองคกร 
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เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ระดับความสอดคลอง

สมรรถนะองคกร

หมายเหตุ : ระดับความสอดคลองกับบริษัทในระดับตางๆ     สูง      ปานกลาง   นอย

อุตสาหกรรม

เปาหมายที่ 4

การศึกษาที่เทาเทียม

เปาหมายที่ 6

การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

เปาหมายที่ 7

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได

เปาหมายที่ 9
อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสรางพื้นฐาน

เปาหมายที่ 16

สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก

เปาหมายที่ 17

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดูแลและสงมอบคุณคาแก “ทุกคน”

อยางจริงใจ

ดูแลและจัดการโดยไมมีการปลอย

ออกสูภายนอก

กาวสูการเปนพลังงานที่สะอาด

สงเสริมมาตรฐานดานความปลอดภัย

และมั่นคง

สงเสริมมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชน

สงเสริมการกำกับดูแลกิจการและการบริหาร

ความเสี่ยง

กลยุทธมุงสูความยั่งยืน
รายละเอียดอยูในบท

         องคการสหประชาชาติไดประกาศเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ขอ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 โดยประเทศไทย

ไดเขารวมลงนามใหการรับรองที่จะดำเนินกิจการตางๆ ใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 15 ป

 ในป 2561 บริษัทฯเช่ือมโยงเปาหมายยุทธศาสตรดานความย่ังยืน(SDGs) เขากับกลยุทธในการดำเนินงานดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ทั้งสิ้น 7 ดาน ดังนี้ 

4 quality
education

7 Affordable and 
Clean energy 

เปาหมายที่ 8 

การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

สงมอบประสบการณแหงความประทับใจ8 Decent work
and economic
development

9 Innovation and
Infrastructure

17 Global
Partnerships

16 Peace and
Justice

6 Clean water
and sanitation

1NO

POVERTY 2 ZERO

HUNGER 3 GOOD HEALTH

AND WELL-BEING 4 QUALITY

EDUCATION 5 GENDER

EQUALITY

7 AFFORDABLE AND

CLEAN ENERGY 8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH 9 INDUSTRY, INNOVATION

AND INFERASTRUCTURE 11SUSTAINABLE CITIES

AND COMUNITIES10 REDUCED

INEQUALITIES

=
12 RESPONSIBLE

CONSUMPTION
AND PRODUCTION

13 CLIMATE

ACTION 14 LIFE BELOW

WATER 15 LIFE

ON LAND 17 PARTNERSHIPS

FOR THE GOALS16 PEACE AND JUSTICE

STRONG INSTITUTIONS

6 CLEAN WATER
AND SANITATION

THE GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
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การบร�หารจัดการความเสี่ยง โอกาส เหตุการณว�กฤติ และความเสี่ยงเกิดใหม 

โครงสรางการบร�หารจัดการความเสี่ยง

       การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญที่ชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัทได จึงมุงมั่นพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในองคกร (Enterprise Risk Management)และใหความสำคัญตอการบริหารความ

เสี่ยงอยางเปนระบบ โดยนำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (Enterprise Risk Management Framework) มาเปน

เครื่องมือในการสรางความเชื่อมั่นวา บริษัทจะสามารถดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลใหกับบริษัท 

 บริษัทฯ ไดใชเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงระยะยาว ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ ความเสี่ยงองคกรประจำป 

และการติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงสามารถดำเนินงานตามแผนงานไดครบถวน ดังนี้

กรรมการผูจัดการใหญคณะกรรมบริหารความเสี่ยง

ไตรมาสละครั้งไตรมาสละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

รับทราบผลการบริหาร

ความเสี่ยงไตรมาสละครั้ง

คณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยง/พัฒนาระบบ

สายงานตางๆ ทุกสายงาน

ติดตามผลเดือนละครั้ง

ฝายตรวจสอบภายใน

ติดตามผลเดือนละครั้ง

ตรวจสอบความถูกตอง

 รัดกุม ถูกตองในกระบวนการ

ทำงานภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
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การบร�หารความเสี่ยงและการจัดการภาวะว�กฤติ 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการบริหารความเสี่ยง และภาวะวิกฤตอยางมีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมทั้งองคกรจะสงเสริมใหบริษัทฯ 

มีภูมิคุมกันที่แข็งแกรง สามารถรับมือกับภาวะวิกฤตและความไมแนนอนตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันทวงทีคงไวซึ่งความเชื่อมั่นของ

ผูมีสวนไดสวนเสียและลดผลกระทบตอธุรกิจในระยะยาว โดยกำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกที่เชื่อมโยงกันใน

ทุกระดับขององคกร จัดต้ังระบบการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ รวมถึงกำหนดมาตรการปองกันและสงเสริมวัฒนธรรมภายในองคกร

ใหพนักงานมีสวนรวมในการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ

02

03

04

01

กระบวนการ

บร�หาร

ความเสี่ยง

การกำหนด
วัตถุประสงค

ขอมูลและ
การติดตอสื่อสาร

การบงชี้เหตุการณกิจกรรม
การควบคุม

การประเมิน
ความเสี่ยง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

สภาพแวดลอม
     ภายในองคกร

การติดตาม

08

07

06

05

       ในป 2561 บริษัทฯ ไดใชกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยวิเคราะหปจจัยเส่ียงท่ีจะกระทบกับเปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ

(Key Performance Indicator : KPI) ท่ีกำหนดไวในแผนกลยุทธ จากน้ันก็พิจารณาปจจัยเส่ียงของหนวยงานและโครงการท่ีมีสวนในการ

รับผิดชอบตอเปาหมายและตัวช้ีวัดแตละดานตางๆ (Business Unit and Project Risk Profile) ซ่ึงการประเมินความเส่ียงใหสามารถจัดการ

ความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ทันเวลา และเปาหมายขององคกรบรรลุผล
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ปจจัยเสี่ยง เหตุบงช�้ แนวทางการจัดการความเสี่ยง/โอกาส

ความเสี่ยงดานกฎ

ระเบียบ (Compliance

 Risk)

        ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแลรวม

ทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ

กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเมื่อมีความเสี่ยง

ดานนี้เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอชื่อเสียงและภาพ

ลักษณขององคกรโดยรวม

     • ดำเนินการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

ใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

     • มีการวางแผนและเตรียมมาตรการรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 

     • การใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ

และในการบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมที่มีการ

ลักลอบทิ้งในที่สาธารณะใหไดรับการจัดการอยาง

ถูกวิธี

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม 

(Emerging Risk)

 เปนความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากความ

เส่ียงท่ียังไมเคยปรากฏข้ึนหรือไมเคยมีประสบการณ 

ณ เวลาปจจุบันแตเนื่องจากในอนาคตมักจะมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดหลายกรณี อันอาจเปนผล

จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย 

สังคม เทคโนโลยีสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งในบาง

เหตุการณอาจจะไมสามารถประเมินผลกระทบ 

หรืออาจจะ ไมสามารถระบุความเสี่ยงไดแนนอน 

เชน ความเสี่ยงจากนาโนเทคโนโลยี ความเสี่ยง

จากภาวะเศรษฐกิจ หรือความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เปนตน

     • การจัดหา และพิจารณาลงทุนในสภาพ

พ้ืนท่ีในการจัดการกากอุตสาหกรรม ตามพระราช

บัญญัติการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของสหรัฐ

อเมริกา (USEPA) ท่ีมีภูเขาลอมรอบเปนแนวกันชน 

(Buffer zone) ตามธรรมชาติ

     • การนำเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช

ในกระบวนการผลิต“ผลิตภัณฑทดแทนเชื้อเพลิง” 

(Refuse Derived Fuel –RDF) ที่เปนการนำของ

เสียที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำเปนผลิตภัณฑ

เชื้อเพลิงทดแทน เพื่อใช ในการผลิตกระแสไฟฟา 

ตามนโยบายภาครัฐในการสงเสริมใหความสำคัญ

และสนับสนุนในการแปรรูป เพ่ือเปนพลังงานทดแทน

การใชพลังงานจากเชื้อเพลิง อันชวยลดการปลอย

กาซที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอน

     • การประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

(Strategic Risk)

        ความเสี่ยงจากการพัฒนาหรือขยายการ

ลงทุนหากโครงการลงทุนไมประสบความสำเร็จ

อาจสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนซึ่งทางบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญ

ในเรื่องนี้ 

     • มีการกำหนดนโยบายการลงทุนของบริษัท 

ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อ

ประโยชนตอการทำธุรกิจของบริษัทหรือเปนธุรกิจ

ที่อยูในอุตสาหกรรม ที่มีแนวโนมเจริญเติบโตใน

อนาคตทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่

ไดรับจากการลงทุนเพื่อประโยชนตอผูถือหุนของ

บริษัทเปนสำคัญ

รายงานความย่ังยืน
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โครงสรางการบร�หารความเสี่ยงและหนาที่ความรับผิดชอบ

• กำหนดและอนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

• พิจารณาความเส่ียงและแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง

  หลักของบริษัทกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง • สอบทานใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ

   บริษัทเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

• ติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อใหเขาใจความ

  เสี่ยงที่สำคัญและเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ

• พิจารณากลั่นกรองเรื่องการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่

  สำคัญกอนนำเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

• เสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องตางๆ

คณะกรรมการบริหาร

• สอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหองคกร

  สามารถปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงและ

การควบคุมภายในใหดียิ่งขึ้น

ฝายตรวจสอบภายใน

• กำกับดูแลใหพนักงานทำการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง

  อยางสม่ำเสมอ

• ใหความเห็นชอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

  กับการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

• จัดใหมีระบบควบคุมภายในเพื่อปองกันความเสี่ยง

• กำกับดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด

• ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ผูบริหารหนวยงาน

• กำหนดกลยุทธการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองตามวัตถุ

  ประสงคของบริษัท

• กำกับดูแลใหมีการวิเคราะห ประเมินและบริหารจัดการความ

  เสี่ยงอยางตอเนื่อง

• กำกับดูแลและกระตุนใหพนักงานทุกระดับมีความตระหนัก

  ในเรื่องความเสี่ยงและสงเสริมใหมีกระบวนการบริหารความ

  เสี่ยงอยางตอเนื่องจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร

• สนับสนุนใหพนักงานไดรับความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

  ความเสี่ยง

กรรมการผูจัดการ

• กำหนดและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

• กำกับดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและครอบ

  คลุมในทุกๆ ดานขององคกร

คณะกรรมการบริษัท

การรายงาน
การประสานงาน
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การกำกับดูแลกิจการ

 การกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเปนรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงไดกำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” 

อันเปนขอปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในการดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยมี “คณะอนุกรรมกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดตอสังคมและสิ่งแวดลอม” (Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Sub-Com

mittee) ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ4 ทาน ทำหนาท่ีกำกับดูแลใหบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล โดยในป 2561 มีการจัดประชุมแตงต้ังคณะกรรมเปนคร้ังแรก เพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในดานตางๆ ดังนี้ 

 การกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมดานกำกับดูแล

กิจการที่ดีและการตอตานคอรรัปชั่นใหเกิดขึ้นทั่วทั้ง

องคกรตลอดจนการเนนยํ้าการปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎระเบียบและมาตรฐานการดำเนินงานที่โปรงใสและ

เปนธรรม

เปาหมายดานความยั่งยืน

 เรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ 

และการกระทำที่อาจกอใหเกิดการคอรรัปชั่น

ไมมีขอพิพาทหร�อขอรองเร�ยน

      ไดรับการตออายุรับรองเปนสมาชิกในโครงการ

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตาน

ทุจริต (Collective Action Coalition against 

Corruption : CAC) 

     ลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน ระหวางบริษัทและ

บริษัทในเครือเพื่อรวมกันตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

ในองคกร 

การดำเนินการในปจจ�บัน

       กลุมบริษัท เบตเตอร ใหความสำคัญตอการ

ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมี

จรรยาบรรณธุรกิจ บนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุจริต 

โปรงใส เปนธรรมและคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

อยางเทาเทียมกัน ควบคูไปกับการดำเนินงานอยางมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมถึงการ

สงเสริมใหมีการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการอยาง

ตอเนื่อง ในการสรางความเชื่อมั่น และความไววางใจ

ใหกับผูถือหุน นักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

อยางเสมอภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

และการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน

ความมุงมั่นสูอนาคต Sustainable Develop Ment Goals (SDGs)

        การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

จดทะเบียนไทย (CGR) ประจำป 2561 ดำเนินการ

โดย IOD ที่ไดรับการประเมินCGR ตอเนื่องเปนที่ 3 

และอยูในระดับ “ดีเลิศ” (90-100 คะแนน) ซึ่งเปน

ระดับสูงสุด

       ผลประเมินระดับ “ดีเลิศ” จากการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2561 

โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (TIA)

 93 คะแนน

16 Peace and
Justice
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นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 กำหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อพัฒนาสูความยั่งยืน เพื่อใชเปนแนวทางการดำเนินธุรกิจ

สงมอบคุณคาตอสังคม สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยแนวนโยบายครอบคลุมประเด็น ดังนี้

     ปฏิบัติตามขอกำหนดโปรงใส

รักษาสมดุลมิติความยั่งยืน

     การตอตานการคอรรัปชั่นและ

ดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ             

      ปฏิบัติและจัดใหมีสวัสดิการ

อยางเทาเทียม สนับสนุนการทำ

ประโยชนตอสังคม

     พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อลดผล

กระทบเชิงลบตอผูมีสวนไดเสียและ

พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน

      สงมอบคุณคาดานเศรษฐกิจ 

สังคมสิ่งแวดลอมและความปลอด

ภัยสูชุมชน

       เปดเผยขอมูลการบริหาร

จัดการและผลดำเนินงานเพื่อความ

โปรงใสและความนาเชื่อถือ

การกำกับดูแลที่ดี
การดำเนินธุรกิจ
อยางเปนธรรม

การมีสวนรวม
ในการพัฒนา
ชุมชน

แนวทางการ
เปดเผยขอมูล

ความรับผิดชอบ
ตอผู ใชบริการและ
การพัฒนานวัตกรรม

สิทธิมนุษยชนและสิทธิ
ประโยชนของพนักงาน
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โครงสรางของคณะกรรมการบร�ษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัท ถือเปนหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารองคกร โครงสรางและทักษะของคณะกรรมการบริษัท

ที่เหมาะสม จึงชวยสนับสนุนการนำองคกรใหมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกมุมมอง เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่นำไปสูการบริหาร

จัดการอยางยั่งยืน โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2561 ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ประกอบดวยกรรมการจำนวน 9 ทาน เปน

กรรมการอิสระ (Independent Director) 6 ทาน และเปนกรรมการบริหาร (Executive Director) 3 ทาน โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกทาน

ผานกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูกำหนดนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

และเสนอในวาระการประชุมผูถือหุนเพื่อลงมติแตงตั้ง  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดแตงตั้งกรรมการชุดยอย 4 ชุด เพื่อใหมีการพิจารณา

กลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการทุกทานมีคุณสมบัติ มีความรู

ประสบการณที่หลากหลาย ทำใหมีมุมมองที่กวางขวาง เปนประโยชนสูงสุดในการพิจารณา การกำกับดูแลกิจการ และบริหารจัดการ

บริษัทฯ

การดำเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัทป 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการชุดยอย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบร�หาร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

และกรรมการผูจัดการ

สำนักกรรมการผูจัดการ

สายงานบัญช�และการเง�น สายงานปฏิบัติการ สายงานบร�หาร สายงานพัฒนาธุรกิจ

และสื่อสารองคกร

คณะอนุกรรมการ

บร�หารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม

ฝายเลขานุการบร�ษัท

รายงานความย่ังยืน
28บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)



        บริษัทฯ กำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ (Self-Assessment) ทั้งคณะ เพื่อใช ในการ

ตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งใน

ป2560 พบวาคณะกรรมการไดรับผลการประเมินผลการปฏิบัติ

งานในระดับที่ดี และสำหรับผลการประเมินฝายจัดการไดมีการ

รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงตอไป

        เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบาย 

แผนการดำเนินงานและเปาหมายท่ีวางไว คณะกรรมการบริษัทฯ 

ไดติดตามผลการดำเนินงานของฝายบริหารโดยไดกำหนดใหมี

การรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจำทุกไตรมาส ซ่ึงผลการ

ดำเนินงานประกอบดวยดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และความ

รับผิดชอบตอสังคม ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ จะใหขอคิดเห็น

หรือคำแนะนำ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป ทั้งนี้ รายชื่อ 

รายละเอียดของคณะกรรมบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย

ทุกชุด รวมถึงขอบเขตอำนาจหนาท่ี คาตอบแทนและรายละเอียด

อ่ืนๆ สามารถดูเพ่ิมเติมไดจากรายงานประจำป 2561 ซ่ึงเผยแพร

บนเว็บไซตบริษัทฯ www.betterworldgreen.com

        บริษัทฯ ยึดถือจรรยาบรรณและความซื่อสัตยเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการทำงาน โดยกำหนดไวเปน

คานิยมองคกรไวในจรรยาบรรณบริษัท จรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนระเบียบบริษัทฯ ในป 2561 

บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและมีการเพิ่มน้ำหนักการตรวจสอบในประเด็นดังกลาวขมขนมาก

ขึ้น เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอชื่อเสียง ความนาเชื่อถือขององคกร คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน

ทุกคนมีหนาท่ีตองศึกษา เรียนรู ทำความเขาใจ และทราบหลักปฏิบัติท่ีระบุไวในจรรยาบรรณท่ีกลาวขางตนพนักงานสามารถ

แจง รายงาน หรือรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิด พฤติกรรมที่หมิ่นเหมทางจริยธรรม หรือขอสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตยกับ

ผูบังคับบัญชา หรือฝายทรัพยากรบุคคลได ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณา ตรวจสอบ 

สอบสวน และบทลงโทษไวในระเบียบของบริษัทฯ ไวอยางชัดเจนรวมถึงการรายงานผลดวยปท่ีผานมาไมมีเหตุการณรองเรียน

หรือรายงานที่เกี่ยวของกับจริยธรรมและความซื่อสัตยเกิดขึ้นแตอยางใด รายละเอียดของจรรยาบรรณสืบคนไดที่เว็บไซต  

http://www.betterworldgreen.com

ประเมินผลงานคณะกรรมการ
แนวทางติดตามผลการปฏิบัติงาน

สำหรับคณะกรรมการบร�ษัทฯ

จรรยาบรรณและความ �่อสัตย
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        การทุจริตคอรรัปชั่นภายในองคกรจะสงผลกระทบดานลบอยางมีนัยสำคัญตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นจากผูมี

สวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคา BWG ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น จึงกำหนดใหมีการ

ดำเนินการอยางเรงดวนและเด็ดขาด โดยกำหนดนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการดำเนิน

ธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมายและเปนหนาที่ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในการ

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด ซึ่งนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และไดอนุมัติในวันที่

11 สิงหาคม 2561

       ในป 2561 จัดใหมีการลงนามบันทึกขอตกลง

ระหวางบริษัทและกลุมบริษัทในเครือ เพื่อรวมกันเปน

องคกรโปรงใส ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร 

โดยมีการลงนามระหวาง บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน 

จำกัด (มหาชน), บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) 

และบริษัท เอิรท เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด พรอมท้ัง

ยังสงเสริมใหพนักงานเขารวมโครงการ We can do 

Together รวมพลัง สรางจุดเปลี่ยน สูองคกรสีขาว

นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น 

การตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น

และยังกำหนดแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการตอตานคอรรัปช่ันในจรรยาบรรณธุรกิจ เชน จรรยาบรรณวาดวยการให

และการรับของขวัญ หรือทรัพยสินประโยชนอื่นใด และจรรยาบรรณวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน 

สำหรับเน้ือหาสาระนโยบายการตอตานคอรรัปช่ันและจรรยาบรรณธุรกิจท้ังหมด ไดบรรจุอยูในคูมือหลักการกำกับ

ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดผานเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือใหการกำกับดูแลกิจการ

เปนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนการรักษาการความเปนสมาชิกและภาคีเครือขายตางๆ กับหนวย

งานภายนอก อาทิ สมาชิกในโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Action 

Coalition against Corruption: CAC) เปนตน

รายงานความย่ังยืน
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        บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางสำหรับพนักงานและผูมีสวนไดเสียภายนอก

เพื่อรายงานหรือรองเรียน เกี่ยวกับเหตุการณผิดปกติ หรือพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสมที่เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ชองทางดังกลาวนี้

ยังเปนกลไกสำหรับการปรึกษาหารือ และใหขอมูลแกผูมีสวนไดเสียตางๆ ใน

กรณีที่มีคำถามหรือขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับธุรกิจหรือกระบวนการทำงานของ

บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกำหนดให ฝายตรวจสอบภายในเปนชองทางในการ

รับรายงาน และ/หรือขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ชองทางการรายงานและรองเร�ยน

0-2012-7888

http://www.betterworldgreen.com

0-2012-7889
FAX

BWG – Better World Green 

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

กระบวนการรับเร�่องรองเร�ยน

ประชุมหารือเพื่อหาขอเท็จจริง
โดยความเห็นชอบของกรรมการ

ผูจัดการหรือคณะกรรมการ

แจงหรือรายงานผล 
ตอบกลับผูรองเรียน

พิจารณาและไตสวนตาม
ระเบียบของบริษัท

รับเรื่องรองเรียน

พิจารณาและไตสวน
ตามระเบียบของบริษัท

เสนอตอ
กรรมการผูจัดการ

มีมูล
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       กลยุทธความยั่งยืนของเบตเตอร กรุปคือ การเสริมสรางสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยใหกับพนักงาน การดูแลสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาและสรางคุณคารวมกันกับท้ังคูคา ลูกคา รวมท้ังชุมชนและสังคม เพ่ือการเติบโตไปดวยกันอยางย่ังยืน ตลอดจนการเสริมสราง

ใหเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปรงใส ดังนั้น จึงไดมีการกำหนดกลยุทธความยั่งยืน 3 ดาน ดังนี้

องคกรเขมแข็ง  เปนเลิศในการบร�หารธุรกิจ

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

       มุงเนนการบริการอยางตอเนื่องการวางแผน

การบริการอยางมีประสิทธิภาพมีความยืดหยุนดาน

การบริการ การผลิต และจำหนายผลิตภัณฑ ใหมี

คุณภาพ ตอบสนองความตองการของลูกคาดวย

มาตรการการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่

ยอมรับในระดับสากลเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและลด

ตนทุนจากการดำเนินงานใหกับองคกร ตลอดจน

ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

         มุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถขององคกร ใหสอดคลองกับแนวโนมของอุตสาหกรรมในปจจุบันและ

เตรียมความพรอมรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในภาวะที่มีการแขงขัน

ทางธุรกิจอยางเขมขนโดยประยุกตใชแนวคิด และกระบวนการผลิตเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑและการบริการที่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม อาทิ เพ่ิมพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน ผนวกกับการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

เพื่อการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอยางยั่งยืน

       ภายใตกลยุทธดานความยั่งยืน ยังตระหนักถึงการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง เพื่อเขาใจ

และรับฟงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และนำไปใชเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการดำเนินงานดานตางๆ 

ตลอดจนการกำหนดทิศทางและกลยุทธทางธุรกิจในอนาคตใหสอดคลองอยางเหมาะสม

       มุงเนนการตอยอดหวงโซคุณคาจากธุรกิจ

หลักดวยการเพิ่มมูลคาใหกับการบริการและผลิต

ภัณฑขององคกรรวมทั้ง การพิจารณาการลงทุน

ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของโดยแตละธุรกิจมีความสำคัญและสราง

คุณคาใหแกสังคม

กลยุทธดานการปฏิบัติงานอยางเปนเลิศ กลยุทธดานการเติบโต

กลยุทธดานความเปนเลิศทางธุรกิจ และความยั่งยืน

มีสวนไดสวนเสีย

รายงานความย่ังยืน
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       ในป 2561 บริษัทฯ ไดใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 463,300 ตัน คิดเปนรายไดที่ไดรับ 1,375 ลานบาท  

แบงออกเปนการใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย 281,236  ตัน และกากอุตสาหกรรมไมอันตราย 182,064 ตัน  

โดยแบงออกเปนระบบการจัดการ ดังนี้  

การฝงกลบ      จำนวน    182,064  ตัน

การปรับเสถียรและฝงกลบ    จำนวน        79,755  ตัน

การบำบัดน้ำเสีย     จำนวน       29,673  ตัน

การใชประโยชนในรูปแบบพลังงานทดแทน  จำนวน            171,808  ตัน

รวมทั้งสิ้น       463,300  ตัน  

กรา แสดงปร�มาณกากอุตสาหกรรม  ป 2559 - 2561  

กรา แสดงประเภทการใหบร�การเปร�ยบเทียบ ป 2559  2561

29,673
25,418

37,880

171,808
146,265

109,550

182,064

188,144

165,707

79,755

90,501

82,220

Waste WaterBleningNon-HazHaz

2559 2560 2561

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

60,000

450,000

30,000

15,000

0

2559

ป  (  ตัน)

2560

2561

ป  (  ตัน)

ป  (  ตัน)
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จำนวนลูกคาที่ใชบร�การแยกตามภูมิภาค ป 2561  

กรา แสดงรายไดจากการใหบร�การ

เปร�ยบเทียบระหวางป  2559 - 2561 

กรา แสดงรายไดจากการใหบร�การ

เปร�ยบเทียบระหวางป  2559 - 2561 

.  ลานบาท

.  ลานบาท

2560

2559

2561

.  ลานบาท

4 1  

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

1 0  
ภาคเหนือ

0  
ภาคใต

1 75 
ภาคตะวันออก

62 0 
ภาคกลาง

29 31 
ภาคตะวันออก
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เปาหมายดานความยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)

      กำหนดเปาหมายดานนวัตกรรมใหเปนหนึ่งในตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององคกร โดยเนนการนำไป
ใชประโยชนในเชิงพาณิชย ทั้งภายในองคกรและการสราง
รายไดจากภายนอก

การดำเนินการในปจจ�บัน

การดำเนินการในปจจ�บัน

ความทาทาย และโอกาสในการดำเนินงาน

โครงการ RDF (Refuse-
derived fuel) เฟส 3

โครงการผลิตและจัดจำหนาย
กระแสไฟฟา ขนาด 4 เมกะวัต 
จังหวัดพิจิตร และขนาด 7 เมกะวัต
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และสภาพแวดลอมใน
การดำเนินธุรกิจที่รวดเร็ว แนวโนมพฤติกรรมของลูกคาที่
ใหความสำคัญตอคุณภาพสินคา และบริการในการเลือกใช
การคิดคน และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการใชพลังงาน
ทางเลือกเพ่ือทดแทนพลังงานในรูปแบบการนำกากอุตสาหกรรม
มาตอยอดเปน RDF (Refuse-derived fuel) การเปล่ียนแปลง
เหลานี้ถือเปนความทาทายตอความอยูรอดของธุรกิจ ที่ยังใช
เทคโนโลยีเดิมในการผลิต ดังนั้นกลุมบริษัท เบตเตอร จึงให
ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีแนวโนม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแผนในการพัฒนานวัตกรรม ทั้ง
นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ดานกระบวน
การ (Process Innovation) และดานรูปแบบการดำเนินธุรกิจ 
(Business Model Innovation) เพื่อพรอมรับตอสภาพการ
แขงขัน และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอการ
ดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาทิ การลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทางเลือกอ่ืนๆ โดยเฉพาะธุรกิจไฟฟา ซ่ึงถือเปนพลังงาน
สำคัญสำหรับไฟฟาในอนาคต นอกจากนี้ยังมุงมั่นที่จะผลิต
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดวยประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ
แขงขันได ตลอดจนพรอมที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ 
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกองคกรในระยะยาว

        บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะพัฒนางานนวัตกรรมอยางตอเน่ือง
เพื่อประโยชนในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการสราง
โอกาสทางธุรกิจใหมๆ รวมถึงการสรางความสามารถในการ
แขงขันเพื่อใหผลการดำเนินงานทางธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน
ทามกลางสภาพการแขงขันที่รุนแรง บริษัทฯ ใหความสำคัญ
กับการพัฒนานวัตกรรมและการนำนวัตกรรมไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและสรางมูลคาเพ่ิม
ใหแกธุรกิจ ดวยการบูรณาการเคร่ืองมือท่ีสำคัญคือการสงเสริม
ความคิดสรางสรรค การวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยีมา
ประยุกตใช และการสรางประโยชนในเชิงพาณิชยนอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังไดนำการบริหารจัดการนวัตกรรมมาใช เพื่อตอบ 
สนองความตองการของลูกคา โดยกำหนดเปนแผนการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พรอมทั้งตอบรับตอแนวโนมในการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

การจัดการนวัตกรรม

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH 9 INDUSTRY, INNOVATION

AND INFERASTRUCTURE
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การขยายธุรกิจและการลงทุน

        บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ในดานหนึ่งเพื่อการเติบโตของรายไดและอีกดานเพื่อประโยชน

ดานสิ่งแวดลอมในการลดกาซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุงมั่นที่จะขยายฐานธุรกิจไป

ยังสาขาอื่นที่มีศักยภาพเพื่อผลักดันมูลคากิจการใหเพิ่มขึ้น

        ในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดวิเคราะหโอกาสและศึกษาความเปนไปไดการลงทุนโครงการดานพลังงานทดแทนและธุรกิจ

อื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ความกาวหนา ที่สำคัญสรุปไดดังนี้

เแผนการดำเนินงาน

       • บริหารประสิทธิภาพโรงงานผลิต ผลิตกอนเชื้อเพลิงจาก สิ่งปฏิกูลที่ไมใชที่ไมเปนอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม      

          หรือที่เรียกวา RDF / SRF ใหมีกำลังเพียงพอตอความตองการ

       • บริหารประสิทธิภาพโรงไฟฟาหลักและโรงไฟฟาที่เดินเครื่องใหม

       • ติดตามการกอสรางโรงไฟฟาสหรัตนนครและ โรงไฟฟาพิจิตรใหแลวเสร็จเดินเครื่องเชิงพาณิชยในป 2562

       • เดินหนาขยายการลงทุนใหมและแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม

รายงานความย่ังยืน
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การบร�หารจัดการหวงโซคุณคา

เปาหมายดานความยั่งยืน กลยุทธการดำเนินงานสำหรับการบร�หารจัดการ

หวงโ คุณคา

      • ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
และมีความโปรงใสในทุกการดำเนินงานตลอดหวงโซคุณคา
      • บริหารความเสี่ยงดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม
ตลอดหวงโซคุณคา
      • เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการคูคาและผูรับเหมาผาน
ระบบฐานขอมูลคูคา
      • เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจางผานโครงการ
บริหารจัดการตนทุน
      • ตอบสนองตอความตองการของลูกคาดวยหลักการ
บริการที่เปนเลิศ

การดำเนินการในปจจ�บัน ความพงพอใจของลูกคา

    • การใหบริการของเจาหนาที่ฝายบริหารการตลาด 88%
    • การใหบริการของเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 93% 
    • การใหบริการขนสง 82%

ความมุงมั่นสูอนาคต Sustainable Development Goals (SDGs)

        ในป 2561 กลุมบริษัทมีแผนการขยายกำลังการผลิต

กอนเชื้อเพลิงจากวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย เพื่อนำมา

ใชกับโรงไฟฟาที่กำลังจะเกิดขึ้นจำนวน  2 แหง คือที่่นิคม

อุตสาหกรรมสหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนิคม

อุตสาหกรรมพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อเปนแรงสนับสนุนความ

ม่ันคงทางพลังงานใหกับประเทศ ท้ังน้ีความทาทายหน่ึงของการ

ขยายกำลังการผลิตคือศักยภาพในการดำเนินงานรวมกับคูคา

และผูรับเหมาท้ังในสวนของการจัดซ้ือเทคโนโลยีและการจัดจาง

แรงงานมีฝมือ ตระหนักดีถึงการบริหารจัดการหวงโซคุณคา

อยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณในการ

    สรางความเชื่อมั่นแกผูมี
สวนไดเสีย โดยกำกับดูแล
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของจัดให
มีความชัดเจนในกระบวนการ
เพื่อความโปรงใสเปนธรรม

   ใหความสำคัญในการจัดการ
ความเสี่ยงดาน ESG ตามโครง
การทวนสอบความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมสังคมและจริยธรรม

12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

      บริษัทมุงมั่นสรางความยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซคุณคา โดยมุงเนนการคำนึงถึง
ความเส่ียง ผลกระทบท้ังในสวนของการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของบุคลากรดานการจัดซื้อจัดจาง ประสิทธิภาพของระบบงาน
และกระบวนการ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม 
โปรงใส และมีสวนในการเสริมสรางศักยภาพของผูมีสวนได
สวนเสียทุกฝายใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับ
Sustainable Development Goals (SDGs) ตลอดจนคำนึงถึง
ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑและบริการของลูกคา
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การผิดนัดสงมอบสินคาและ
บริการ

เศรษฐกิจ     • กำหนดบทปรับกรณีการสงมอบงานลาชาตามสัญญา
โดยคูคาตองรับผิดชอบ คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการสง
มอบงานลาชา

การละทิ้งงานกลางคัน เศรษฐกิจ     • กำหนดใหมีการวางหลักประกันสัญญาและหลักประกัน
      ของมูลคางาน
    • กำหนดอัตราการจายเงินลวงหนาไวโดยกำหนดใหมีการ
      วางหลักประกันการจายเงินลวงหนา
    • ปรับลดสถานะเปนคูคาในบัญชีดำ

ความนาเชื่อถือของคูคา เศรษฐกิจ
สังคม
สิ่งแวดลอม

    • กำหนดใหมีการวางหลักประกันการสอบราคา และการ
      ประกวดของมูลคางาน
    • แบบประเมินคุณสมบัติคูคา ซึ่งจะตองแสดงขอมูลที่
      เกี่ยวของทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
    • แบบประเมินผลงานคูคาของหนวยงานเจาของงาน

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

เศรษฐกิจ
สังคม

   • จัดทำคูมือและระเบียบปฏิบัติการประเมินความเส่ียงคูคา
      และผูรับเหมาที่จะเขามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของโรง
      ไฟฟา
   • นำมาตรฐาน OHSAS 18001 มาเปนขอกำหนดการปฏิบัติ
      งานของคูคาและผูรับเหมา
   • ประเมินความเส่ียงจากคนเคร่ืองจักรวัสดุและส่ิงแวดลอม
      เพ่ือคนหาอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับคูคาและผูรับเหมาพรอม
      ทั้งทบทวนการประเมินความเสี่ยงทุก 1-2 ป

การ ั้วราคา เศรษฐกิจ
ธรรมาภิบาล

   • แบบประเมินคุณสมบัติคูคาซ่ึงตองเปดเผยขอมูลของคูคา
      ตามที่บริษัทฯ ตองการตามความเปนจริง
   • ตรวจสอบรายชื่อผูบริหารและกรรมการของบริษัทคูคาที่
     เขารวมเสนองานตองไมมีความเกี่ยวพันหรือเปนบุคคล
     เดียวกันในหลายบริษัท
   • ตรวจสอบประวัติการทำงานจากลูกคาเดิมของคูคา

         เพื่อรองรับทิศทางกลยุทธการเติบโตของธุรกิจ จึงตองมีการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยใหความสำคัญตอกฏหมายที่เกี่ยวของการใหความสำคัญตอคูคาเสมือนเปนคูธุรกิจและมีการเตรียมความพรอมของงานดานจัดซื้อ

และสัญญาเพื่อใหการบริหารจัดการตามกระบวนการเปนไปดวยดีตามแผนอยางชัดเจน การพัฒนาไมเพียงแตมุงเนนแตการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ แตยังมุงเนนใหครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ 3 ดานทาง ESG คือ ส่ิงแวดลอม (Environment) สังคม (Social) และจริยธรรม

ทางธุรกิจ (Governance) ซ่ึงบริษัทฯ ไดนำแนวคิดของ ก.ล.ต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มาจัดทำ

แผนการพัฒนาตามการบริหารความเสี่ยงตลอดสายโซอุปทาน

การบร�หารความเสี่ยงตลอดสายโ อุปทาน

         เน่ืองจากคูคาและผูรับเหมาเปนกลไกขับเคล่ือนการเติบโตของบริษัทฯ ใหมีความตอเน่ือง บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการปองกัน

ความเสี่ยงที่อาจจะสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดังนี้

การบร�หารจัดการความเสี่ยงคูคา

ปจจัยเสี่ยง มิติผลกระทบ ว�ธ�ควบคุมและจัดการ

รายงานความย่ังยืน
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   • การทำสัญญาและการประกัน
     ผลงาน

   • การดูแลความปลอดภัยของคูคา
   • การตรวจสอบการจางแรงงาน

• มีการตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบและไมละทิ้งงาน

• ไดรับการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

• การปฏิบัติตอลูกจางแรงงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน

• ไมใชแรงงานเด็กหรือแรงงานตางดาวผิดกฏหมาย

• ไมละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

• มีความรับผิดชอบตอสังคม

   • คุณภาพสินคาและบริการ
   • การปฏิบัติงานและสงมอบ

         กรอบและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคูคาไดกำหนดไวในคำส่ังวิธีปฏิบัติสำหรับการพัสดุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซ่ึงจำแนก

วิธีการจัดซื้อจัดจางคูคาเปน 5 วิธี ขึ้นอยูกับมูลคาของการซื้อและการจาง ซึ่งเปนวิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยงประการหนึ่ง

ว�ธ�การคัดเลือกคูคา

         ในป 2561 บริษัทฯ ไดพัฒนากระบวนการประเมินคูคาและผูรับเหมาใน 3 ขั้นตอน คือ 

               1) การประเมินเพื่อคัดเลือกคูคา 

               2) การประเมินการทำงานของคูคา 

               3) การประเมินผลงานของคูคา          

         การประเมินคูคาและผูรับเหมาถือเปนเคร่ืองมือในการปองกันความเส่ียงท่ีชวยคัดกรองคูคาท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงดำเนินธุรกิจดวย

ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของบริษัทฯ

การประเมินคูคา

การบร�หารจัดการคูคา

การคัดเลือกคูคา การปฏิบัติงานของคูคา การประเมินผลงานคูคา

ทะเบียนคูคา
การตรวจประเมิน
ความเสี่ยงเช�งลก

การประเมินแผนการพัฒนา
ศักยภาพคูคา ผลงานคูคา

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่ได

จากการประเมินตนเองดาน ESG 

ของป 2560 นำสูการจัดทำโครงการ

ทวนสอบความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม

สังคมและจริยธรรม

พัฒนาระบบ

เชิญคูคาที่อยูในทะเบียนคูคาเดิม

เขารวมประเมินตนเองดาน ESG

เริ่มทำการสำรวจความ

สนใจจากคูคาเพื่อเก็บขอมูล

ไปจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ

คัดกรองคูคารายใหมทุกรายดวย

แบบประเมินตนเองดาน ESG

การคัดกรอง
คูคา
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สิ่งแวดลอมยั่งยืน : เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

        เพราะสิ่งแวดลอมคือบานหลังใหญที่เราอาศัยอยูรวมกันเพื่อใหบานหลังนี้ยังคงสดชื่น

และเบิกบานเราจึงมุงบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการและพัฒนาประสิทธิภาพการใช

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดจนสรางอนาคตและ

สังคมใหเติบโตควบคูไปกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

เปาหมายดานความยั่งยืน

การใชทรัพยากรและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

การปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบดานสิ่งแวดลอม

        มุงมั่นบริหารจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมอัน
เปนปจจัยพื้นฐานของสังคมใหมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมุงเนน
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม ผานโครงการ และกิจกรรมตางๆ ซ่ึงมีการกำหนด
เปาหมายและตัวชี้วัด อันจะนำไปสูความเปนเลิศในการปฏิบัติ
งานดานสิ่งแวดลอม

      • ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
และมีความโปรงใสในทุกการดำเนินงานตลอดหวงโซคุณคา
      • บริหารความเสี่ยงดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม
ตลอดหวงโซคุณคา
      • เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการคูคาและผูรับเหมาผาน
ระบบฐานขอมูลคูคา
      • เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจางผานโครงการ
บริหารจัดการตนทุน
      • ตอบสนองตอความตองการของลูกคาดวยหลักการ
บริการที่เปนเลิศ

การดำเนินการในปจจ�บัน

Sustainable Development Goals (SDGs)

จัดตั้งคณะกรรมการดานความสอดคลอง
กับกฎหมายและคณะกรรมการรายงาน
ความเสี่ยง

ความมุงมั่นสูอนาคต

หนึ่งในความมุงมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน 
คือ การใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีกรอบการ
ดำเนินงานดานความย่ังยืนทางส่ิงแวดลอม และแนวทางสำหรับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยดำเนินงานบนพ้ืนฐาน
ความเสี่ยง (Risk-Based Approach) ในการระบุและบริหาร
จัดการประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม
ซ่ึงครอบคลุมถึงคุณภาพทางอากาศ การบริหารจัดการของเสีย
น้ำ การใชพลังงาน และการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อ
ปองกันผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญต้ังแตเร่ิมแรกของการดำเนินงาน
และมุงสูความเปนเลิศดานการปฏิบัติงานทางสิ่งแวดลอม 
(EnvironmentalOperational Excellence)

ประเมินความสอดคลองตางๆ อาทิ 
ISO14001 มาตรการ EIA เพื่อใหเปน
ไปตามขอกำหนดกฎหมายและขอกำหนด
ดานสิ่งแวดลอม

ศึกษาโครงการขยายตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 
อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน
คัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ป 2561

12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

6 CLEAN WATER
AND SANITATION

รายงานความย่ังยืน
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การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนของ BWG จะตองดำเนินการใน 3 เรื่องหลักควบคูกันไป

         1) การบริหารประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งมี 3 องคประกอบ คือ
               

         2) การจัดการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน

         3) การลดตนทุนการผลิตจากวัตถุดิบและคาใชจายในการกำจัดมลสารและของเสีย

การใชทรัพยากรและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

การบร�หารจัดการน้ำ

         การควบคุม และติดตามตรวจสอบระบบบำบัดนํ้าเสียอยางตอเนื่อง ทำใหคุณภาพของนํ้าทิ้งหลังจากผาน

กระบวนการบำบัดมีคุณภาพดี รวมทั้งมุงมั่นพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่ใช ในการควบคุม อาทิ การอบรม

ผูปฏิบัติงานในการดูแลระบบบำบัดนํ้าเสียการศึกษาวิจัยเชื้อจุลินทรียและคัดเลือกประเภทของเชื้อจุลินทรียที่

เหมาะสมกับสภาพน้ําเสียในการบำบัดดวยระบบบำบัดแบบชีวภาพ การติดตามคาปริมา Chemical Oxygen Demand 

(COD) ในนํ้าทิ้งตลอด 24 ชั่วโมง

         บริษัทฯ ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอผูปฏิบัติงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมผูบริหารทุกระดับ

และผูปฏิบัติงานทุกคนจึงมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

         - ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดตางๆ ดานคุณภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยตลอดจน

            ขอกำหนดของลูกคา

         - ปองกันและลดมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงานขนสง บำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติ

            ที่มีใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด

         - อบรมและปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย และความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงาน          

            รวมทั้งมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

         - สนับสนุน สงเสริมสภาพแวดลอมและสถานที่ทำงานใหปลอดภัย เพื่อขจัดอันตรายลดอุบัติเหตุ ความเสี่ยง การบาดเจ็บ   

            การเจ็บปวยและโรคอันเกิดจากการปฏิบัติงานในทุกหนวยงานขององคกร

         - รับฟงความคิดเห็นและใหคำปรึกษาเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

ปร�มาณน้ำที่ผานการบำบัด 61,192

61,192ปร�มาณน้ำที่นำกลับมาใชประโยชน

การใชทรัพยากร
 (Input)

1 2 3
กระบวนการผลิต

(Process) การปลดปลอย
มลสาร
(Output)
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การบร�หารจัดการอากาศ

         ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดมลสารทางอากาศแบบตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring) 

เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะระบบปรับเสถียรกากอุตสาหกรรมเพื่อลดความเปนพิษเปน

ระบบปดและยังจัดใหมีระบบบำบัดมลพิษแบบ Wet Scrubber กอนระบายออกสูภายนอก โดยผลการตรวจวัดปริมาณ

มลสารตางๆ มีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐานเฉพาะกำหนดใน

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และยังมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศบริเวณชุมชน

โดยรอบ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับชุมชนที่อยูโดยรอบพื้นที่ศูนยฯ และเพื่อสามารถวางแผนการจัดการดานมลพิษ

ทางอากาศไดอยางทันทวงที  ซึ่งในป 2560ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณภายใน และภายนอกพื้นที่ปฏิบัติ

การศูนยบริหารฯ

การบร�หารจัดการเสียง

         มีการตรวจติดตามระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดทุก 6 เดือนในพื้นที่ และในพื้นที่ชุมชน 

พบวาระดับเสียงทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวคือ ไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ) และไมเกิน 115 เดซิเบล 

(เอ) ตามลำดับ เพื่อควบคุมปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชนโดยรอบบริษัทฯ รวมทั้งตอสุขภาพของพนักงาน 

พรอมมีมาตรการดำเนินการควบคุม ปองกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การติดตั้งอุปกรณตรวจวัดคุณภาพเสียง

ทำการตรวจวัดติดตามและประเมินผลอยางสม่ำเสมอ  

การบร�หารจัดการของเสีย

         ใชหลักการ 3R การลดการเกิดของเสีย การคัดแยกของเสียแตละประเภทและการนำกลับมาใชประโยชน 

สวนของเสียที่ใชประโยชนไมไดแลวจะบริหารจัดการดวยวิธีฝงกลบตามประเภทที่เปนอันตราย และไมเปนอันตราย 

ซึ่ง BWG เปนบริษัทรับกำจัดและบำบัด จึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว จึงสามารถจัดการไดอยางถูกตองและ

เปนไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานทั้งนี้การนำของเสียกลับไปใชซ้ำ (reuse) นำกลับไปใชใหม (recycle) และนำ

กลับไปฟนตัวใหม (recovery) เชน การเผาไหมเพื่อผลิตไอน้ำ เพื่อตอบสนองเปาหมายบริษัทฯ ในการลดปริมาณ

ของเสียที่ตองนำไปฝงกลบ (landfill) และพยายามที่จะลดปริมาณของเสียอันตรายที่นำไปฝงกลบใหเปนศูนย

รายงานความย่ังยืน
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การบร�หารจัดการการใชทรัพยากร

         การปฏิบัติงานยึดหลักการ 3R เพื่อลดผลกระทบจากของเสียที่ออกไปปนเปอนสูสิ่งแวดลอม โดยรณรงค

สรางจิตสำนึกและกำหนดมาตรการเพื่อลดการสรางของเสียทั้งในกระบวนการผลิตและในสำนักงานโดยชี้ใหเห็นผล

กระทบจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ซึ่งกลายเปนของเสียจำนวนมากที่ตองถูกทิ้งและนำไปฝงกลบสงผลใหเกิด

การปนเปอนลงสูดินน้ำ พืช และสัตว

         ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไดแก งานเดินเครื่อง-บำรุงรักษา และของเสียที่เกิดจากสำนักงาน จะมี

การคัดแยกประเภทอยางชัดเจน ท้ังประเภทอันตรายและไมอันตรายโดยแตละประเภทจะถูกจัดเก็บไวในอาคารจัดเก็บ

ของเสียที่ออกแบบปองกันการรั่วไหล การทำปฏิกิริยาเคมีตอกัน ตลอดจนอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ เปนอยางดี

พรอมทั้งยังมีอุปกรณปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินไวอยางครบถวน

การบร�หารจัดการกา เร�อนกระจก

        ดวยเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกของ

ประเทศและขององคกรในภาพรวม ผูปฏิบัติงานทุกคน

จึงรวมกันศึกษา คิดคนวิธีการหรือมาตรการใหมๆ  ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลดการใช

พลังงานไฟฟาใหไดอยางตอเน่ือง แตจากขอจำกัดของ

เทคโนโลยีและอายุการใชงานโรงไฟฟาทำใหการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตนอกจากนี้กลุมบริษัทฯ ยังคง

ขยายผลกิจกรรมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ไปสูอาคารสำนักงาน คูคา และชุมชนดวย

ความหลากหลายทางช�วภาพ

      มุงเนนการฟนฟูและรักษาระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพภายในพ้ืนท่ีใหอยูในสภาพท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตมีการพัฒนาโครงการ

ภายในพื้นที่กลายเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา ทั้ง

สัตวประจำถิ่น และสัตวอพยพ โดยเฉพาะลิงที่เพิ่ม

จำนวนขึ้นอยางชัดเจน

REUSE

RECYCLERECYCLE

REUSE

REDUCE- ลดขยะได 517.96 ตัน
- คาใชจายลดลง 16,039.40 (กระดาษ)
- คาใชจายลดลง (น้ำเสีย ตะกอน)

- เปลี่ยนการสงขอมูลในรูปแบบเอกสารเปนอิเล็กทรอนิกส
  ไฟลและใชโปรแกรมประยุกต 11 แผนก
  (แผนกเขารวมโครงการเพิ่มขึ้นจากปมี่แลว 7 แผนก)
- Liner ภาชนะขนสง (1 Box ลดของเสีย 300 กก.)

- ลดขยะได 0.53 ตัน
(ตลับหมึก/เศษกระดาษ
   /เศษอาหาร)

1. น้ำที่ผานการบำบัดใชในสาธารณูปโภค หองน้ำและ
   ลางภาชนะบรรจุ
2. ตลับหมึกขายคืนผูขายเพื่อนำไปบรรจุใหม 
3. กระดาษใชแลว 1 หนาใชใหมใหครบ 2 หนา 
4. เศษอาหารพนักงานนำกลับไปใหอาหารสัตวที่บาน

ลดขยะได 4.69 ตัน

1. PPE ใชงานแลว(ผาปดจมูก/รองเทาบูท/ถุงมือยาง) /ถุง /
   แกวน้ำพลาสติก/กากทดสอบ/ถุงมือแพทย/กระดาษ
   ใชแลว/กระดาษลังสงไปทำ RDF
2. ขวดน้ำพลาสติก/ขวดแกว/หมวก Safety/แกลลอนพลาสติก
   ของเกา

ขยะอินทร�ย ขยะทั่วไป ขยะร�ไ เคิล ขยะร�ไ เคิล ขยะอันตราย ขยะติดเช�้อ

ขยะที่ยอยสลาย

เนาเปอยได เชน

เศษอาหาร พืช ผัก 

ผลไมตาง

ขยะที่ปนเปอน

สารไมอันตราย

เชน กลองโ ม

ถุงพลาสติก 

เศษฝุนผงจากการ

ทำความสะอาด

เศษหญา ใบไม 

เศษเหล็ก ยางรถ 

ฯลฯ

ขยะที่สามารถนำไป

ผานกระบวณการ

แปรรูปนำกลับมา

ใชใหม เชน 

ขวดพลาสติก 

ขวดแกว 

กระปองอลูมิเนียม

เศษแม็ก  

เศษเหล็กจากงาน

กอสราง

ขยะท่ีมีคาความรอน

สามารถนำไปผาน

กระบวนการเพ่ือผลิต

เปนเช�อ้เพลิงผสม

เชน เศษพลาสติก

กระดาษ ผา ไม ยาง

ถุงมือหนัง/ยาง

องผลิตภัณ /ขนม

แบตเตอร�่ หลอดไ

กระปองสเปรย

ขยะท่ีปนเปอนสาร

อันตราย

เชน ถานไ ฉาย

ปากกา ตลับหมก

ตย กากฯ ท่ีเหลือ

จากงานทดสอบ

สารเคมีเส่ือมสภาพ

ขยะท่ีปนเปอน

เช�อ้โรคหร�อเกิด

จากการทำแผล

เชน เข็มฉีดยา

เข็มเจาะเลือด 

ถุงมือยาง/ผากอช

เปอนเลือด 

เปอนหนอง 
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ขั้นตอนการรับขอรองเร�ยน

- หนังสือรองเรียนจากหนวยงานราชการ
- หนังสือรองเรียนจากชุมชนถึงบริษัท
- โทรศัพท
- Walk In

ชองทางการรับขอรองเร�ยน

เสนอผูบร�หารพิจารณา

มอบหมายผูรับผิดชอบ

ในการดำเนินงานการแกไข

แจงผลการแกไข

ไปยังผูรองเร�ยน

มอบหมายผูรับผิดชอบ

ในการดำเนินงานการแกไข

เก็บบันทก

เจาหนาที่แผนกว�ชาการสิ่งแวดลอมฯ 

พิจารณา

ขอรองเร�ยนและตรวจสอบเบื้องตน

หนังสือแจงกลับ

ผูรองเร�ยน

ไมไดเกิดจากบร�ษัท

เกิดจากบร�ษัท

ขั้นตอนการรับขอรองเร�ยนภายใน ขั้นตอนการรับขอรองเร�ยนภายนอก

- แบบฟอรมใบบันทึก (ภายในบริษัท)
- กลองรับความคิดเห็น
- Walk In
- Morning Talk
- โทรศัพทภายใน
- หัวหนางาน

ชองทางการรับขอรองเร�ยน

- แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนกวิชาการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

  และสิ่งแวดลอม

- คณะกรรมการสวัสดิการ

ผูรับผิดชอบ

พิจารณาขอรองเร�ยนและตรวจสอบเบื้องตน

เสนอผูบร�หารพิจารณา

ฝายบุคคลแจงเร�่องกลับ

ใหพนักงานทราบ
มอบหมายผูที่เกี่ยวของ

ดำเนินการ

เห็นชอบไมเห็นชอบ

เก็บบันทก

รายงานความย่ังยืน
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การมีสวนรวม

 การมีสวนรวมระหวางธรรมชาติและมนุษย เปนส่ิงท่ีบริษัทฯ ตระหนักและต้ังใจอยางเต็มท่ี ท่ีจะใหกระบวนการท่ีเก้ือกูลคุณคา

รวมกันผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทฯ ไดทุมเทและเอาใจใสกับการจัดการกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพใชพลังงานและ

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การสงเสริมใหพนักงานในบริษัทรูจักการรักษาส่ิงแวดลอมผานโครงการกิจกรรมการมีสวนรวมระหวาง

พนักงานกับชุมชนรอบขางโดยเริ่มจากพนักงาน ชุมชน รอบพื้นที่ศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม 

     โครงการ Buffer one การจัดปลูกตนไมจำนวน 200 ตน

เพื่อชวยกรองมลพิษและลดผลกระทบจากปญหามลพิษในดาน

ตางๆ ท้ังในบริษัท และชุมชนโดยรอบ อาทิ เชน ปญหาเร่ืองฝุน

ปญหาเร่ืองกล่ิน ปญหาเร่ืองเสียง เปนตน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิม

ทัศนียภาพท่ีสวยงาม และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวสรางความรมร่ืนใหกับ

ทางบริษัทฯ อีกดวย

     โครงการสงความรูจากพี่สูนองป 3 เกิดจากที่บริษัทฯ เล็ง

เห็นถึงปญหาการเรียนการสอนขาดแคลนคุณครูในวิชาเฉพาะ 

ทำใหเด็กในพื้นที่ตองเรียนผานทางจอโทรทัศน บริษัทฯ จึงจัด

พนักงานที่มีความรูเฉพาะทางเชน วิชาวิทยาศาสตร เขารวมจัด

กิจกรรมกับโรงเรียน โดยรวมฝกนักเรียนใชอุปกรณการทดลอง 

ทวนสอบความเขาใจของนักเรียนขณะเรียน รวมไปถึงการมอบ

ของรางวัลกับกิจกรรมการทดสอบความรูเพ่ือกระตุนใหนักเรียน

มีความกระตือรือรน/สนใจ และมีความสนุกกับการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรมากขึ้น
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ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน

การดำเนินการในปจจ�บัน

ดูแลสรางอาชีพใหกับชุมชนระยะใกล
รักษาความสัมพันธอยางใกลชิดและ
พัฒนาเปนความผูกพันธ

การดำเนินการในปจจ�บัน

       ความทาทายในการพัฒนาสังคมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด คือการพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมใหสามารถอยูไดดวยตนเอง
อยางย่ังยืน จึงจำเปนตองรวมมือกับภาคีพันธมิตรหลากหลายกลุม เพ่ือทำความเขาใจในลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนน้ันๆ อยางลึกซ้ึง 
ผานการศึกษารายละเอียดขอมูลชุมชน ทำการวิเคราะหผลกระทบเชิงสังคมและมูลคาโครงการตอธุรกิจและสังคมในขณะเดียวกัน 
บริษัทเล็งเห็นโอกาสการนำประสบการณความเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทนมาประยุกตใช ในการเพิ่มความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้นบนพื้นฐานของความพอเพียง

เพิ่มชองทางการสื่อสารเพื่อใหชุมชนได
รับขาวสารตามขอเท็จจริงอยางครบถวน 
รวมถึงการเขาดำเนินการตามขอเรียก
รองอยางมีประสิทธิภาพ

รางวัล ESG 100 Sustainable Development Goals (SDGs)

4.51 ลานบาท สำหรับการ
ดำเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชน
และสังคม

6 หมูบาน รอบศูนยบริหารและ
จัดการกากอุตสาหกรรมท่ีไดรับ
การชวยเหลือ

ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อ
สังคมโดยการเปดเผยและสื่อสารขอมูล
อยางโปรงใส 

สังคมเขมแข็ง : เปนมิตรตอชุมชนและสังคม

ขอพิพาทหร�อขอรองเร�ยนเปาหมายดานความยั่งยืน

      1. การถายทอดประสบการณความรูขององคกร  โดยนำ
ความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการบริหารกำจัด
กากอุตสาหกรรมและพลังงาน
      2. การสรางความรวมมือจับมือรวมกับพันธมิตรเพื่อให
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ดำเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่เปนประโยชนตอสังคม และผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม
      3. การปลูกฝงจิตอาสาพนักงานมุงสรางจิตสำนึกในการ
ทำความดีตอบแทนสังคมตามหลักพลเมืองที่ดีและตามคานิยม
องคกร “POSITIVE”
      4. สงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของ
คนในชุมชนเพื่อใหชุมชนเติบโตไดอยางเขมแข็งและมั่นคงทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว กิจกรรมที่ดำเนินการจะมุงเนนใน 
3 ดาน คือ สุขภาพอนามัย การศึกษาและการสงเสริมอาชีพ

        มีการบริหารจัดการการรับเรื่องแจงเหตุ และเรื่องรอง
เรียนอยางมีระบบ โดยดำเนินงานภายใตขอปฏิบัติสำหรับการ
รับเรื่องโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะดำเนินการตอบสนองตอขอ
แจงเหตุรองเรียน ซึ่งในป 2561 พบวา ไดรับเรื่องแจงเหตุและ
ตรวจสอบพบวาเก่ียวของกับการดำเนินงานโดยประเด็นท่ีไดรับ 
อาทิ กลิ่นในชวงหนาหนาวการขนสงที่เกิดฝุนในชวงหนารอน 
เปนตน ซ่ึงทางบริษัทไดมีการไดดำเนินการแกไขและตอบสนอง
ตอขอรองเรียนภายในเวลาท่ีกำหนดตรงตามเปาหมายทุกกรณี
และไดรับการแกไขเสร็จสิ้นทั้งหมด

3 GOOD HEALTH

AND WELL-BEING 4 QUALITY

EDUCATION

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH 11SUSTAINABLE CITIES

AND COMUNITIES

รายงานความย่ังยืน
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         บริษัทฯ ใหความสำคัญในการเขาถึงและตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด โดยการแลกเปล่ียนส่ือสารตลอดจน

การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยางสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปสูบริการท่ีเปนไปตามหลักวิชาการและมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม

การสรางความผูกพัน การพัฒนารวมกับลูกคาและเคร�อขาย 

       กลุมบริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และ

บริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยางตอเนื่องไมวาจะเปน

เชื้อเพลิงทดแทนการผลิตกระแสไฟฟาดวยเชื้อเพลิงจากวัสดุ

ที่ไมใชแลวและไมเปนอันตรายรวมถึงผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช

อยางมีประสิทธิภาพลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสังคม ชุมชน

และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค จึงมีการประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากผลิตภัณฑและบริการ

ตลอดวัฏจักรชีวิต 

ความรับผิดชอบ
ตอกระบวนการ
ผลิต

ความรับผิดชอบ
ตอกลุมลูกคา

       ความรับผิดชอบตอลูกคาตระหนักถึงคุณคาของเสียง

สะทอนจากลูกคาวาเปนส่ิงสำคัญย่ิงตอการผลักดันใหองคกร

สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน จึงดำเนินงานภายใต

แนวคิด “การบริการที่เปนเลิศ : Customer Service Excel-

lence”  ซึ่งมุงเนนถึงความสำคัญตอ คุณภาพของผลิตภัณฑ 

และการบริการใหลูกคาไดรับผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานตรงตอ

เวลาไดรับการแกไขปญหาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

                              นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกำหนด     

                            ใหมีชองทางสำหรับคำแนะนำขอ

                        เสนอแนะหรือขอรองเรียนของลูกคา      

                      เพื่อการตอบสนองความตองการของ

                ลูกคาไดอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณทั้ง

           ในดานคุณภาพการใหบริการทั้งกอนหลังการขาย 

พรอมการเสนอราคาที่เหมาะสม เชน การพบปะกับลูกคา

โดยตรงโดยฝายบริหารการตลาดและมีสวนงานลูกคาสัมพัน

ธคอยรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคา รวมทั้ง

การประสาน และอำนวยความสะดวกดานการใหบริการกับ

ลูกคาในดานเอกสารตางๆ ใหกับลูกคาอยางทันทวงทีรวมถึง

อีเมล โทรสาร เว็บไซต เฟสบุค Line และจดหมายขาว เพื่อ

สื่อสารขอมูลระหวางบริษัทฯ และลูกคา

     การเก็บรักษาขอมูลความ

ลับของลูกคาถือเปนหลักปฏิบัติ

ทางธุรกิจที่บริษัทฯ ใหความสำคัญ 

และกำหนดแนวทางดำเนินการไว

อยางชัดเจน เอกสารหรือขอมูลใดที่มี

การลงนามสัญญารักษาขอมูลความลับจะเก็บ

รักษาเปนการเฉพาะและกำหนดผูรับรูขอมูลเฉพาะท่ีเก่ียวของ

เทาน้ัน สวนเอกสารหรือขอมูลอ่ืนๆ แมจะไมมีขอตกลงรักษา

ขอมูลความลับ บริษัทฯ จะไมมีการเปดเผยตอบุคคลท่ีไมเก่ียว

ของหรือภายนอกโดยเด็ดขาดในกรณีที่มีเหตุจำเปนให

ตองเปดเผยขอมูลของลูกคา บริษัทฯ จะตองแจงใหลูกคา

ทราบและตองไดความยินยอมจากลูกคากอนทุกครั้ง 

     ในป 2561 บริษัทฯ ไดดำเนินการรักษาขอมูลของลูกคา 

 โดยไมมีการละเมิดขอตกลงการรักษาขอมูลความลับหรือ

    ดำเนินการในลักษณะอื่นใดที่เขาขายดังกลาว

 การรักษาขอมูล
    ความลับของ
       กลุมลูกคา

ชองทางการ
ตอบสนอง
กลุมลูกคา
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         บริษัทฯ ใหความสำคัญในการเขาถึงและตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด โดยการแลกเปล่ียนส่ือสารตลอดจน

การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยางสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปสูบริการท่ีเปนไปตามหลักวิชาการและมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม

การสำรวจความพงพอใจตอการใหบร�การ 

         บริษัทฯ สนับสนุนการสรางสรรคและสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางความสมดุล

ระหวางมูลคาตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม ควบคูไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอยางย่ังยืนมีองคกร สถาบัน และหนวยงานตางๆ 

ท่ีบริษัทฯ เขาไปมีสวนรวมและสรางเครือขายในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจสามารถตอบสนองเปาหมายทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอม มีประสิทธิผลย่ิงข้ึน ในป 2561 บริษัทฯ ไดประสานความรวมมือและมีสวนรวมกับหนวยงานตางๆ ดังน้ี

การสรางความผูกพัน การพัฒนารวมกับลูกคาและเคร�อขาย 

ความพงพอใจตอการใหบร�การ 2561

ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ีฝายบริหารการตลาด

ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ

ความพึงพอใจตอการใหบริการขนสง 

ความพึงพอใจตอการใหบริการของสวนงานวิชาการส่ิงแวดลอม

ความพึงพอใจตอการใหบริการของฝายบัญชีและการเงิน

88%

93.7%

82.8%

88.9%

90.2%

ภาพรวม

ของบร�ษัท

7 

สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย(IOD)

สมาช�ก ผูรวมโครงการ

สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย

กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

สมาคมบริษัท

จดทะเบียนไทย

สมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทย

กลุมอุตสาหกรรมการ

จัดการเพ่ือส่ิงแวดลอม โครงการสงเสริม

โรงงานอุตสาหกรรม

ใหมีความรับผิดชอบ

ตอสังคมและชุมชน

อยางย่ังยืน

โครงการแนวรวมปฏิบัติ

ภาคเอกชนไทย ในการตอ

ตานการทุจริต (CAC)

รายงานความย่ังยืน
48บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)



        รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือการ

เขารวมโครงการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน

คัดแยกรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟา และอุปกรณอิเล็ก

ทรอนิกส”  รวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม

      รวมลงนามในบันทึกความเขาใจในการศึกษาความ

เปนไปไดของโครงการจัดการขยะของเสียและการแปรรูป

ขยะเปนพลังงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวม

กับบริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (EGATi)

      รวมลงนามบันทึกความเขาใจในการศึกษาความ 

เปนไปไดของโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อเปนพลัง

งาน เมือง านอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวม

กับบริษัทรวมทุน ทังลอง เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส 

จำกัด(Thang Long Environmental Services oint 

Stock Company)

      การสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการ

ทำงาน ภายใตโครงการ ดานความปลอดภัย (โครงการ

“Safety Act.”) ในการปฏิบัติงานใหกับลูกคา รวมทั้ง

การสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (โครงการ “Green 

Fingger”) ในสถานประกอบการของลูกคา
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การพัฒนาข�ดความสามารถองคกร

เปาหมายดานความยั่งยืน ประสิทธ�ภาพการบร�หารดานบุคลากร

      ยกระดับศักยภาพทางการแขงขันดานบุคลากรทั้งในเชิง
ปริมาณ (Capacity) และคุณภาพ (Capability) เพื่อสนับสนุน
ขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจและเปนองคกรตนแบบ
ในการปฏิบัติดานแรงงานที่เปนธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากล

รอยละ
พนักงานไดรับการพัฒนาตามแบบแผน
รอยละ
การฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

การดำเนินการในปจจ�บัน ความผูกพันของพนักงานตอองคกร

รอยละ  2 %  อัตราการออกจากองคกร

สิทธ�มนุษยชน

รอยละ   

     ไมมีขอรองเรียนดานสิทธิมนุษยชน

ความมุงมั่นสูอนาคต

Sustainable Development Goals (SDGs)

       การบริหารจัดการดานบุคลากรที่เปนเลิศถือเปนปจจัย

สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหบรรลุเปาหมายภายใตบริบท

ทางธุรกิจที่ทาทายและเต็มไปดวยการแขงขันบริษัทจึงใหความ

สำคัญตอการดูแลบุคลากรและมุงมั่นเตรียมความพรอมทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพอยางตอเนื่องเพื่อใหบุคลากรมีความ

สามารถดานการแขงขันและมีความคลองตัวในการรองรับการ

ขยายธุรกิจในอนาคต

     ดำเนินโครงการพัฒนา

ระบบการบริหารสายอาชีพ

สำหรับบุคลากรในสายงาน

ธุรกิจใหมีแผนการพัฒนา

สายอาชีพแบบขามสายงาน

เพื่อรองรับการบริหารงาน

ตามแผนธุรกิจในอนาคตที่

มุงเนนบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถทางธุรกิจที่

หลายหลาย และพัฒนาคุณ

ลักษณะบุคลากรที่ตอบ

สนองตอธุรกิจในอนาคต

    • ตรวจสอบการปฏิบัติตาม

หลักสิทธิมนุษยชน

5GENDER

EQUALITY

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

และความผูกพันของพนักงาน

 100

0
0

 100
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การจัดการองคความรู

สิทธ�มนุษยชน

 การจัดการองคความรูจากประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรถือเปนโอกาสที่สำคัญขององคกร ในแงของความ

สามารถทางการแขงขันและศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ บริษัทจึงใหความสำคัญกับการรวบรวมองคความรูซึ่งรวมถึง นวัตกรรม 

แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ การปรับปรุงการดำเนินงาน การใชเครื่องมือและเกร็ดความรูตางๆ เพื่อแบงปนภายในองคกรและกอใหเกิดผล

ประโยชนในการดำเนินงานในป 2561 ไดดำเนินโครงการ มีการจัดองคความรู 6 ประเภทคือ

 บริษัทฯ แสดงเจตนารมณในการดำเนินงานดวยการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยสมัครใจมาโดยตลอด เพื่อปกปองและหลีกเลี่ยง

การละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลาย รวมถึงการเยียวยาหากเกิดผลกระทบทางลบจากกิจกรรมขององคกรที่อาจ

เกิดขึ้นไดโดยไมคาดคิดจึงไดพัฒนาระบบบริหารจัดการดานสิทธิมนุษยชนที่สอดคลองกับหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

แหงสหประชาชาติข้ึน เพ่ือใหม่ันใจวาการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ียังกำหนดเร่ืองการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

ไวในมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององคกร รวมถึงแนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคาที่มีเนื้อหา

ครอบคลุมประเด็นความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน เพ่ือขยายขอบเขตของแนวปฏิบัติท่ีสอดคลองกับการเคารพสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ

ตลอดสายโซอุปทาน

      ในป 2561 บริษัทฯ ไดประเมินความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ

ตางๆ ท้ังความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและสงผลกระทบ

ตอสิทธิชุมชนจากโครงการพัฒนาความเสี่ยงใน

เรื่องขอฟองรองเนื่องจากการปฏิบัติงานไมสอด

คลองกับกฎหมายแรงงาน ในกรณีที่อาจมีการ

จางผูรับเหมา และชาวตางชาติเขามาทำงานใน

บริษัท เชน       

      - โครงการผลิต และจัดจำหนายกระแส

ไฟฟา ขนาด 4 เมกะวัตต และ 7 เมกะวัตต              

      - โครงการฟนฟูลำหวยคลิตี้ จากการ

ปนเปอนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี  ฯลฯ 

      รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิด

ขึ้นจากคูคาเชน ปญหาดานสุขภาพ และความ

ปลอดภัยของแรงงานผูรับเหมา เปนตน โดย

ประเด็นความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนดังกลาว

อาจมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจในภาพรวม

รวมถึงภาพลักษณขององคกร ดวยเหตุน้ีจึงไดนำ

กระบวนการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยาง

รอบดานมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการดาน

สิทธิมนุษยชนของบริษัทและกลุมบริษัท

กระบวนการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยาง

รอบดาน

      - การกำหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชน

        และการบูรณาหลักสิทธิมนุษยชน

      - การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียในเรื่อง

        สิทธิมนุษยชน

      - การอบรมพนักงานเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน

      - การดำเนินการประเมินความเสี่ยงและ

        ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน

      - การบริหารจัดการและดำเนินการ

      - กระวนการสื่อสาร และรายงานผลการ

        ดำเนินงาน

การเร�ยนรู ในงาน
(Work Lesson Learned)

ใชกับการทำงานจร�ง
การนำองคความรูไปประยุกต

(Knowledge Application)

ดำเนินงานที่เปนเลิศ 
ขั้นตอนการ

(Best Practice)

ผูมีสวนสนับสนุนการ 

(Best Contributor)

ความคิดสรางสรรค 
(Initiative Ideas)

นวัตกรรม
(Innovation) จัดการความรูสูงสุด
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สิทธ�พนักงาน

 บริษัทฯ ไดใหสิทธิชุมชนมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ

ที่กำลังพัฒนา 

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางย่ังยืนท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิของพนักงานและการปฏิบัติอยางเทาเทียมตาม

กรอบสากล เชน The UN “Protect, Respect and Remedy” Framework for Business and Human Rights 2011, องคกรแรงงาน

ระหวางประเทศ รวมทั้งใหความสำคัญของสมดุลเรื่องงานและเรื่องสวนตัว ดวยการสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน มี

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีดี รวมท้ังการมีสวนรวมตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตางๆ นอกจากน้ียังมีการสรางกลไกหรือ

ชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เชน การแจงโดยผูบังคับบัญชาและหัวหนางาน การประกาศขาวภายใน อินเทอรเน็ต เปนตน

สิทธ�ประโยชนของพนักงาน

• หองพยาบาลพรอมทีมพยาบาล

• ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

• ตรวจสุขภาพประจำป

• เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน และคาลวงเวลาทำงาน(OT)

• เสื้อฟอรมชุดทำงาน

• เงินชวยเหลือพิเศษ (งานแตงงาน, 
  เงินชวยเหลืองานศพพนักงานและครอบครัว,
  งานบวช, ชวยคาคลอดบุตร)

• อุปกรณและเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล

• กิจกรรมสังสรรคประจำป (งานปใหม, ทำบุญบริษัท, ทองเที่ยวประจำป ฯลฯ)
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การสรางความผูกพันตอองคกร

       รากฐานสำคัญที่หลอหลอมพนักงานทุกคนใหมีพฤติกรรมการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน สะทอนใหเห็นอัตลักษณ อยางชัดเจน

ในความเปนคนดี คนเกง และมีความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม ทั้งนี้ บริษัทมีกลไกและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรกลาวคือ ผูบริหารตองเปนแบบอยางที่ดี ดวยการปฏิบัติงานที่สอดคลองตามคานิยม พรอมทั้งกระตุนและสรางแรง

จูงใจใหพนักงานมีสวนรวม รวมกัน

       คณะผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงาน รวมกัน

ทำบุญตักบาตรพรอมพบปะพูดคุยกับพนักงาน และ

เจาหนาที่กอนที่จะเริ่มตนทำงาน 

       “BWG Songkran Festival” เพื่อการรณรงค

อนุรักษการแตงกายแบบไทย ใหพนักงานไดมีโอกาส

สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไวตลอดไป

 

        คณะผูบริหารและพนักงาน เบตเตอร กรุป รวม

ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสง  

เพื่อเสริมสิริมงคลกาวสูปที่ 21

      งานเลี้ยงสังสรรคเทศกาลปใหมประจำป 2561 

เพื่อตอบแทนแรงกายแรงใจที่มุงมั่น ตั้งใจ และทุมเท

ในการทำงานอยางเต็มที่ตลอดทั้งปภายใต themes 

“อาชีพในฝน”  
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เปาหมายดานความยั่งยืน ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

       เปาหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการคุมครองสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน ใหมีความปลอดภัยในการ
ทำงานดวยตระหนักวาชีวิตและสุขภาพของพนักงานไมสามารถ
ประเมินมูลคาได อีกทั้งยังมีความสำคัญตอครอบครัว และผูมี
สวนไดเสียอื่นๆ อีกในวงกวาง ดังนั้น บริษัทฯ จึงเนนย้ำใหมี
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
เปนประเด็นสำคัญ โดยมุงหมายท่ีจะเปนองคกรปลอดอุบัติเหตุ 
เปนสถานประกอบการท่ีปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และมีสภาพ
แวดลอมที่ดีตอสุขอนามัยของพนักงาน

ความปลอดภัยสวนบุคคล

การดำเนินการในปจจ�บัน อุบัติเหตุจากการทำงาน

อุบัติเหตุที่เกิดจากผูรับเหมา

ความมุงมั่นสูอนาคต Sustainable Development Goals (SDGs)

       - ลดการเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน

       - ลดความเสียหายตออุปกรณเครื่องจักร

       - ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม

อัตราการเกิดอุบัติเหตุข
องพนักงานกลุมบริษัท
IFR 3.51 

การจัดการความปลอด
ภัยสำหรับผูรับเหมา
รอยละ 100

อาช�วอนามัยและความปลอดภัย

พนักงานสุขภาพดีและชีวิตปลอดภัย

     - เขมงวดวินัยการทำงาน

     - ยึดหลัก“กันไวดีกวาแก”

     - กวดขันผูรับเหมาใหปฏิบัติ

       ตามกฎความปลอดภัย

     - เครงครัดและปฏิบัติตาม

       กฎความปลอดภัย

3 GOOD HEALTH

AND WELL-BEING

5 ครั้ง

0%

รอยละ 100

รอยละ 100
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การประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัย

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทำงานของผูปฏิบัติงานเปนลำดับแรก 

เพื่อใหทราบเหตุปจจัย และกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ผลกระทบหรือความสูญเสียทั้งตอบุคคล กระบวนการผลิต ทรัพยสิน 

ความตอเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งสิ่งแวดลอมและชุมชน นอกจากนี้ยังมีระบบการติดตามผล และทบทวนประสิทธิผลของมาตรการและ

แผนงานอยางสม่ำเสมอเพื่อใหบรรลุสูเปาหมายอุบัติเหตุเปนศูนย ( ERO Accident)

SAFETY FRIST

กระบวนการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

 กลุมบริษัทเบตเตอรฯ ดำเนินโครงการความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดลอม เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมรวมกับผูรับเหมาและลดอุบัติเหตุ และอุบัติการณที่อาจเกิดตอความมั่นคง ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสรางความเชื่อมั่นแกชุมชนรอบศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมและผูมีสวนไดสวนเสีย

การสำรวจ

สภาพการณใน

การปฏิบัติงาน

การประเมิน

ความเสี่ยงของ

การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติตาม

มาตรการปองกัน

ความเสี่ยง

การติดตามผลการ

ดำเนินมาตรการ

เพื่อปรับปรุง

กระบวนการทำงาน

การกำหนดมาตรการ

ปองกันความเสี่ยงและ

ผลกระทบที่อาจเกิดข�้น

ZERO Accident

เปดโอกาสใหผูรับเหมาเขามามีสวนรวม

ในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย

เพื ่อสื ่อสารแนวทางการดำเนินงาน 

เปาหมาย พรอมทั้ง รวมกันปรับปรุง

แนวทางการดำเนินงานใหครอบคลุม

ประเด็นดานความปลอดภัยความมั่นคง

และสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ 

มีแผนงานที่จะพัฒนาใหเปนรายงานตรวจ

ประเมินสำหรับการดำเนินงานตอไป

สนับสนุนภาครัฐในการปองปรามการใช

สารเสพติดทุกชนิด โดยดำเนินโครงการ

รณรงคปองกันการใชสารเสพติดรวมกับ

ภาครัฐอยางตอเนื่องสำหรับรายที่ตรวจ

พบสารเสพติดในรางกายจะมีมาตรการ

หามบุคคลดังกลาวเขามาทำงานซึ่งใน 

ปจจุบันยังไมเคยพบกรณีดังกลาว

มุงเนนกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, 

สะอาด, สรางมาตรฐาน, สรางนิสัย) รวม

กับผูรับเหมาเพื่อบริหารจัดการผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมที่อาจกอใหเกิดความเดือด

รอนตอชุมชนรอบขาง โดยไดจัดทำแบบ

ประเมินความพึงพอใจ และลงพื้นที่เพื่อ

ปรึกษาหารือและรับฟงขอคิดเห็นจากชุมชน

รอบขางอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งนำขอ

คิดเห็นที่ไดรับมาปรับปรุงการดำเนินงาน

ปลอดสารเสพติด ปราศจากการรองเรียนความปลอดภัยสูงสุด
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ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

ความปลอดภัยจากการขนสง

      เนื่องจากความปลอดภัยในกระบวนการผลิตเปนสิ่งสำคัญยิ่ง

ตอการดำเนินงาน ดังนั้น ทุกสายงานการผลิตของบริษัทจึงดำเนิน

งานภายใตระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน

ทัดเทียมในระดับสากลซ่ึงครอบคลุมดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และส่ิงแวดลอม โดยมีการกำหนดเปาหมายและแตงต้ังคณะกรรมการ

ความปลอดภัย ท่ีประกอบดวยตัวแทนจากพนักงานระดับปฏิบัติการ

ไมต่ำกวารอยละ 44.44 ของคณะกรรมการท้ังหมดทำหนาท่ีบริหาร

จัดการดานความปลอดภัยขององคกร ติดตามและตรวจสอบการ

ดำเนินงานใหสอดคลองตามมาตรฐานพรอมทั้งใหความรูและความ

เขาใจดานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต แกพนักงานทุกฝาย 

เพื่อชวยยกระดับการดำเนินงานใหมีความปลอดภัย ทั่วทั้งองคกร

และสอดคลองตามเปาหมายที่กำหนด ซึ่งในป 2561 ไดดำเนินการ

สื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปองกันการสูญเสีย

ในศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม ผานการปฐมนิเทศ 

พนักงานใหม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรมใหแก

พนักงานทุกคน เพื่อเสริมสรางความตระหนัก และการแกปญหา

ความเสี่ยงดานความปลอดภัยที่อาจเกิดระหวางการดำเนินงานและ

ผลกระทบที่ตามมาหากเกิดเหตุขึ้น

         การขนสงดำเนินงานภายใตระบบการบริหารจัดการขนสง

ซึ่งประกอบดวย การจัดการดานความปลอดภัย การบริหารจัดการ

พนักงานขับรถรายการตรวจสอบความปลอดภัยกอนเขารับ/ขน

ผลิตภัณฑ และระบบการตรวจสอบ เพื่อใหการขนสงตรงตามเวลา

และขอกำหนด โดยมุงลดการปฏิบัติที่เสี่ยงตอความปลอดภัย ซึ่ง

ในป 2561 ไดมีการจัดอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยดานการขนสง

ทั้งในสวนของทางบริษัท และในสวนของผูรับเหมาและยังทำการ

ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการรถขนสงใหมีการติดตั้ง GPS

ทุกคัน ตรวจสอบมาตรฐานรถขนสงทุกชนิดและคนขับเพ่ือยกระดับ

การบริหารจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอมเพ่ือ

ใหมั่นใจวามีการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงอยางเหมาะสมเพื่อ

ลดผลกระทบในทุกๆ ดาน

         การขนสงดำเนินงานภายใตระบบการบริหารจัดการขนสง

และขอกำหนด โดยมุงลดการปฏิบัติที่เสี่ยงตอความปลอดภัย ซึ่ง

ในป 2561 ไดมีการจัดอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยดานการขนสง

ทั้งในสวนของทางบริษัท และในสวนของผูรับเหมาและยังทำการ

รายงานความย่ังยืน
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         เตรียมความพรอมเพื่อรองรับตอเหตุการณฉุกเฉินอยาง

สม่ำเสมอในป 2561 ไดดำเนินการฝกซอมแผนฯ เพื่อเตรียมความ

พรอมรองรับเหตุการณฉุกเฉินจากการผลิต จำนวน 4 ครั้ง และ

ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

ดำเนินงาน โดยมีพนักงานเขารวมกวารอยละ 90 ของจำนวนพนัก

งานฝายกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรม

การเตร�ยมพรอมตอเหตุฉุกเฉินและภาวะว�กฤต

อาช�วอนามัย

 บริษัทฯ มีการปองกันความเส่ียงดานสุขภาพท่ีอาจเกิด

จากการสัมผัสสารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิต และอาจสราง

ผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน โดยใชระบบตามแนวทาง

ขององคการแรงงานระหวางประเทศมาเปนแนวทาง ซ่ึงพนักงาน

ท่ีไดรับมอบหมายดำเนินงานเก่ียวของกับกระบวนการผลิตจะได

รับการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง (Health 

Risk Assessment) ทุกป เพ่ือจัดลำดับความสำคัญของระดับความ

เสี่ยง (Risk Level) ซึ่งนำไปสูการกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อ

ลดระดับความเส่ียงและใชเปนแนวทางในการพิจารณามาตรการ

ที่ตองลงทุนในดานความปลอดภัยตอไปในป 2561 ดำเนินการ

ประเมินความพรอมของผูปฏิบัติงานกอนกลับมาเริ่มปฏิบัติงาน

อีกครั้งหลังการหยุดพักรักษาตัวเนื่องจากไดรับบาดเจ็บจากการ

ทำงานและนอกเหนือเวลางาน รวมถึงการหยุดพักรักษาตัวจาก

การเจ็บปวย โดยกำหนดเปาหมายใหทำการประเมินพนักงาน

ทุกคนท่ีหยุดพักรักษาตัวจากกรณีท่ีกลาวมา นอกจากน้ี ยังมีการ

ติดตามการแพรระบาดของโรคติดตอสำคัญ เชน โรคไขหวัดใหญ 

เปนตน โดยมีการตรวจประเมินพื้นที่และใหความรูปองกันอยาง

สม่ำเสมอ

มาตรการดานความปลอดภัย

         สื่อดานความปลอดภัยในการทำงาน และสงเสริมให

พนักงานมีความหยั่งรูอันตราย (K T) กอนเริ่มงานนำโดยจป.

หัวหนางาน

               - จุดตรวจสอบความปลอดภัย “Check point  

Safety” ยังคงสรางจิตสำนึกใหพนักงานใหม พนักงานใหมเพื่อ

เปนตนแบบแนวทางรอบป 2561 พบประเด็นเรื่องการสวมใส

อุปกรณ PPE ลดลง
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        - บอรดดานความปลอดภัยกำหนดพ้ืนท่ีตนแบบติดตาม

การบันทึกปฏิทินดานความปลอดภัยพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุเยอะที่

สุดวันทำงานที่ปลอดภัยที่มีสีเขียวก็จะนอยตามไปดวยประกอบ

ดวยพื้นที่ ผสมกากเชื้อเพลิงของแข็ง แผนกปรับปรุงคุณภาพ

กากฯ  แผนกบำบัดกาก  

        - กิจกรรมดานความปลอดภัย พี่เตือนนองเพื่อนเตือน

เพื่อน”จัดทำวารสาร Safety & Envi New 

        - การสงเสริม K T กอนเร่ิมงานโดยจป.หัวหนางานและ

MEETING เชาวันจันทรมีหนวยงานทีสง K T เขารวมกิจกรรม

การหย่ังรูอันตรายท้ังหมด 23 แผนก ในรอบปแผนกท่ีสงเขารวม

นอยท่ีสุดไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ/ปรับปรุงคุณภาพน้ำNON/ 

บริหารทัพยากรบุคคล/วิศวกรรมพลังงานสวนแผนกท่ีสงเขารวม

มากที่สุดไดแก แผนกปฏิบัติการวิเคราะห/แผนกบำบัดกากฯ

รายงานความย่ังยืน
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การดูแลชุมชนและสังคม

      บริษัทฯ มุงมั่นที่จะใหความชวยเหลือสังคมดวยความตั้งใจจริง

บนพื้นฐานแนวคิดการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืนระหวางอุตสาหกรรม

ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการลดความเสี่ยงและผลกระทบอัน

เกิดจากการดำเนินงาน สรางความสัมพันธที่ดีตอสังคมรอบขาง พรอมทั้งยกระดับ

คุณภาพชีวิตใหกับชุมชนรอบโรงกลั่นและชุมชนระดับประเทศซึ่งกอใหเกิดการสรางคุณคารวม

อยางแทจริงระหวางองคกรกับสังคม ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

        การถายทอดประสบการณความรูขององคกร  โดยนำความรู ประสบการณและความเช่ียวชาญดานการบริหารจัดการ

กากอุตสาหกรรมและพลังงานเขาไปพัฒนาสังคมในดานการพัฒนาพลังงานทดแทนและการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

ออกบูธ
จัดกิจกรรม
จำนวน 

กิจกรรม
23

เปดบานเขาเยี่ยมชม

ทั้งหมด

บริษัท
939

 คน

ทั่วไป 26 กลุมลูกคา
เอกชน 585

สถาบัน
การศึกษา 17

ผูถือหุน
นักลงทุน ธนาคาร 7

หนวยงาน
ราชการ 31
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       การปลูกฝงจิตอาสาพนักงานมุงสรางจิตสำนึกในการทำความดีตอบแทนสังคม ตามหลักพลเมืองที่ดี และตามคา

นิยมองคกร “POSITIVE” ซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะของพนักงานผูเปนทรัพยากรสำคัญที่สุดขององคกรใหไดรับการพัฒนา

ทักษะทั้งดานงานบริหารและการทำงานควบคูไปกับการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมคิดรวมทำและรวมพัฒนากิจกรรม

เพื่อชุมชนและสังคมและสนับสนุนใหพนักงานไดคิดริเริ่มกิจกรรมจิตอาสาดวยตัวเองและนำเสนอเขาพิจารณา

       โครงการ "ศูนยการเรียนรูชุมชนตามรอยศาสตรพระราชา " (หญาแฝกกำแพงสรางชีวิต) เพื่อสงเสริม
ใหความรูและรณรงคใหมีการใชประโยชนจากหญาแฝก เพื่อการอนุรักษดินและน้ำพรอมทั้งสงเสริมอาชีพให
คนในชุมชนไดมีรายไดจากการปลูกหญาแฝกและสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางชุมชน บริษัท และสิ่งแวดลอม

       รวมเปนสวนหนึ่งในการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการมีสวนรวมทำกิจกรรม
สาธารณประโยชนชวยเหลือสังคมในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ดวยหัวใจ" ณ สำนักพระราชวัง สนาม
เสือปา

      โครงการแตมสีเติมฝนกิจกรรมทาสี โดยรอบบริเวณโรงเรียน ท้ังสนามเด็กเลนสนามกี า ณ โรงเรียนวัด
หนองน้ำเขียว 

รายงานความย่ังยืน
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 สงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน เพื่อใหชุมชนเติบโตไดอยางเขมแข็งและมั่นคง

ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว กิจกรรมท่ีดำเนินการจะมุงเนนใน 3 ดาน คือ สุขภาพอนามัย การศึกษาและการสงเสริมอาชีพ

       โครงการสงเสริมแปลงเกษตรจากพลังงานอาทิตย (โซลาเซล) เปนการนำมาประยุกตใช ในรูปแบบ
เกษตรผสมผสานสรางใหเกิดผลผลิตที่หลากหลาย เปนการสงเสริมรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนใหมี
ความเปนอยูดีย่ิงข้ึนสอดรับความรวมมือการปกครองทองถ่ินอาทิ กำนัน ผู ใหญบาน ชุมชนทองถ่ินจัดประชุม
คัดเลือกคนยากจนท่ีมีความมุงม่ันจะพัฒนาตนเอง พรอมเขาทำแปลงท่ีดินตามแนวทางเกษตรผสมผสาน เพ่ือให
รายไดท่ีม่ันคงคุณภาพชีวิตท่ีดีมีครอบครัวอบอุนเปนแบบอยางความสำเร็จนำไปสูการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูวิถีชีวิตของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม

       โครงการ Better Market ตลาดนัดท่ีใหชาวบานท่ีอยูรอบๆ บริษัท นำสินคาพืชผลทางการเกษตร เขามา
จำหนายใหกับพนักงานภายในบริษัทฯ เปนอีกหน่ึงโครงการท่ีชวยสงเสริมชาวบาน ใหเกิดรายไดจากผลิตภัณฑ
ของตน

การสงเสริมอาชีพ

       “โครงการเบตเตอรฯ ใสใจผูอายุ” เปนโครงการตอเน่ืองท่ีบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการดูแลใสใจผูสูงอายุ
ที่อยูในชุมชนโดยรอบศูนยฯ ดวยผูสูงอายุเปนวัยที่มีความตองการแตกตางไปจากวัยอื่นรวมทั้งปญหาในดาน
สุขภาพรางกายท่ีถดถอยและเส่ือมลงบริษัทฯ จึงไดรวมมือในการดูแลผูสูงอายุรอบพ้ืนท่ีศูนย โดยการลงพ้ืนท่ี
เย่ียมเยียน พูดคุยสอบถามถึงความตองการของผูสูงอายุและมอบของอุปโภค บริโภคแดผูสูงอายุในหมูบานรอบ
พ้ืนท่ีศูนย

สุขภาพอนามัย
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       โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เสริมสรางจิตใจ รางกายใหแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงเปนเปาหมาย
หลักของสังคมคือประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจทุกเพศ ทุกวัย เน่ืองจากผูสูงอายุมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสงเสริมใหผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูพ้ืนท่ีรอบศูนยบริหาร
และจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงและมีสุขภาพจิตท่ีเบิกบานจึงมีนโยบายในการ
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผูสูงอายุอยางตอเน่ือง

สุขภาพอนามัย

       โครงการเย่ียมบานเบตเตอรฯ เปนโครงการตอเน่ืองท่ีทางบริษัทไดจัดข้ึนทุกๆ ป โดยปน้ีเปนปท่ี 12
เพ่ือใหเยาวชนเรียนรูการดำเนินงานของบริษัท และเขาคายพักแรมรวมกับโรงเรียนตางๆ ท้ัง 5 โรงเรียนรอบ
พ้ืนท่ีศูนยบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยพานองๆ นักเรียนดูงาน RDF พรอมท้ังใหความรู เขารวมฐาน
กิจกรรมตางๆ 

       โครงการสอนนอกแยกขยะ ลดมลพิษ ลดโลกรอน ไปรอบๆ พ้ืนท่ีรอบศูนยฯ โดยป 2561 มีท้ังหมด
6 โรงเรียน ท่ีเขารวมโครงการ มีการอธิบายเก่ียวกับการแยกขยะ สาธิตการแยกขยะอยางถูกวิธี พรอมท้ังการ
สอดแทรกเน้ือหาตางๆ ภายในกิจกรรมอยางตอเน่ือง

การศึกษา
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        รางวัลองคกรนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำป 2561 

“Total Innovation  Management Award” ตามโครงการ

สงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผูประกอบการ

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใหเกิดการยกระดับ

ความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย

        รางวัล Thailand Sustainability 

Investment หรือ “หุนยั่งยืน” ประจำป 

2018 ตอเน่ืองปท่ี  4 จากตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียน 

ท่ีดำเนินธุรกิจโดดเดน คำนึงถึงสมดุลดาน

สิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล

        รางวัลโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซาก

ผลิตภัณฑไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ป 

2561 (การรีไซเคิลหลอดไฟ) จากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม

     การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียนไทยหรือ Corporate Governance 

Report (CGR) ประจำป 2561 ระดับ "ดีเลิศ" 

(Excellent CG Scoring) ตอเนื่องเปนปที่ 4

รางวัล และความสำเร็จ

Excellent CG Scoring

        สำหรับการประเมินคุณภาพการ

จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 

(Annual General Meeting AGM) 

เพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรมของผูลงทุน 

จัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

ดเย่ยม
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      รางวัล ESG100 Certificate ป2018 ตอเนื่อง

เปนปที่ 4 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีความ

โดดเดนในการดำเนินธุรกิจดานสิ่งแวดลอม สังคม 

และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and 

Governance : ESG) โดย สถาบันไทยพัฒน

        รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2018 

รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอ

สังคมและอยูรวมกับสังคมอยางยั่งยืนโดย กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตอเนื่องปที่ 4

        รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม  

“ระดับ Gold Plus”  ประเภทการฝงส่ิงฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว

ที่เปนของเสียอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

        รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม  

“ระดับ Gold Plus” ประเภทการฝงส่ิงฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว

ที่ไมเปนของเสียอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
        รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม  
“ระดับเหรียญทอง” ประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิง

แข็งผสม (Solid Blending) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

        รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม  
“ระดับเหรียญทอง”  ประเภทประกอบกิจกรรมทำเช้ือเพลิง

เหลวผสม (Li uid Blending) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ดานเศรษฐกิจ

SUSTAINABILITY PERFORMANCE DATA 2018

ผลการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ป 

201-1 มูลคาเศรษฐกิจทางตรงที่บริษัทสรางขึ้น 

มูลคาเศรษฐกิจที่กระจายสูสังคม

ลานบาท

      • รายไดรวม ลานบาท 1,967.91 1,542.53 1,636.03

      • สินทรัพยรวม ลานบาท 4,072.55 4,012.66 4,337.54

      • ตนทุนการดำเนินงาน 

      • คาจางและสวัสดิการพนักงาน 

      • เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน 

      • ภาษีที่ชำระแกรัฐ 

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

1,343.67

146.21

140.39

90.01

1,049.57

148.71

164.77

56.87

1,193.20

151.01

111.13

39.36

มูลคาเชิงเศรษฐกิจสะสม 

      • กำไรสุทธิ

      • กำไรสะสม

ลานบาท

ลานบาท

344.35

865.12

231.47

925.79

159.42

966.64

สิ่งแวดลอมยั่งยืน

303-5

จำนวนการรั่วไหลของเสียจากกระบวนการทำงานที่มีนัยสำคัญ

คาปรับจากการดำเนินงานไมสอดคลองกับกฎหมายสิ่งแวดลอม

จำนวนครั้งในการดำเนินงานที่ไมเปนไปตามกฎหมายสิ่งแวดลอม

ปริมาณน้ำที่ผานการบำบัดและปริมาณน้ำที่

นำกลับมาใชประโยชน

ครั้ง 0 0

0 0

ปริมาณน้ำที่ผานการบำบัด

ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใชประโยชน

ลูกบาศกเมตร

ลูกบาศกเมตร

52,211

52,211

61,192

61,192

บาท

0 0บาท

2560 2561หนวย

การดำเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดลอม 

GRI รายละเอียดทางเศรษฐกิจ หนวย 256125602559

GRI รายละเอียดทางสิ่งแวดลอม หนวย 256125602559
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ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวัดมลสารในน้ำเสียที่ผานการบำบัดแลว

NICKLE 2559  2561

รายละเอียดการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม

คุณภาพน้ำที่

ผานการบำบัดแลว

      

      

คุณภาพน้ำผิวดิน 

ภายนอกรอบ

โครงการ
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ผลการตรวจวัดมลสารในน้ำเสียที่ผานการบำบัดแลว

CADMIUM 2559  2561

MANGANESE 2559  2561

LEAD 2559  2561
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การบร�หารจัดการเสียง

ระดับเสียงในสถานที่ปฏิบัติงาน  Leq  hrs

ริมรั้วทางเขาโครงการ (ทิศเหนือ)

บานหนองปรือ

บานเขาไมโคน

ริมรั้วทางเขาโครงการ (ทิศใต)

สถานีตรวจวัด 256125602559

ผลการตรวจวัด

เทียบมาตรฐาน 

Leq 24 hr Lmax Leq 24 hr Lmax

 70dB (A)  115dB (A)

57 2 94 3

52 7 7 5

57 13 92 2

5 6 94 97

55 3 7 5

54 62 94 5

62 30 97 25

59 07 93

55 0 7 1

56 2 92

62 1 97 3

59 6 9 2

 70dB (A)  115dB (A)

Leq 24 hr Lmax

 70dB (A)  115dB (A)

สถานีตรวจวัด 256125602559

ก พ พ ค ส ค พ ย ก พ พ ค ส ค พ ย ก พ พ ค ส ค พ ย

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน

อาคารปรับเสถียรเฟส 1

อาคารซอมบำรุง

หลุมฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล

หลุมฝงกลบแบบปลอดภัย

5 dB(A)

5 dB(A)

5 dB(A)

5 dB(A)

2 7

64 5

66 9

76 3

74 2

70 6

66 2

62 2

2 1

67 0

63 5

62 3

2 0

73 4

62 1

7 4

0 7

67 1

66 3

60 1

1 6

56 2

71 6

66 9

3 1

57 1

69 2

64

3 2

71 4

66 9

71 0

3 9

73 7

67 6

63

2 4

72 7

72 2

6

7 2 6

63 1

65 0

66

2 2

66 6

55 1

64

การบร�หารการจัดการอากาศ

ผลการตรวจวัดมลสารในบรรยากาศ (ภายนอก)

บานเขาไมโคน

mg/m3 0.33

mg/m3 0.12

-

-

-

-

0.081

0.041

1.097

4.403

0.092

0.045

1.347

4.427

0.059

0.026

1.727

4.353

0.079

0.038

1.473

4.573

0.074

0.034

4.21

1.46

0.062

0.030

4.22

1.40

พารามิเตอร
256125602559

ผลการตรวจวัด

 

พ ค พ ย

Total  Suspended Particulate (TSP)

Pm10

Non Methane Hydrocarbon (NMHC)

Total Hydrocarbon (THC)

พ ค พ ย พ ค พ ย

หนวย มาตรฐาน
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บานหนองปร�อ

mg/m3 0.33

mg/m3 0.12

0.047

0.023

1.110

4.617

0.075

0.036

1.270

4.300

0.043

0.021

1.487

4.753

0.107

0.043

4.170

1.573

0.067

0.030

4.10

1.36

0.089

0.044

4.10

1.50

-

-

-

-

ร�มรั้วโครงการดานหนา (ทิศใต)

mg/m3 0.33

mg/m3 0.12

0.047

0.023

1.110

4.617

0.075

0.036

1.270

4.300

0.188

0.081

1.393

4.383

0.276

0.090

1.370

4.373

0.261

0.094

4.43

1.39

0.214

0.085

4.45

1.56

-

-

-

-

พารามิเตอร
256125602559

ผลการตรวจวัด

 

พ ค พ ย

Total  Suspended Particulate (TSP)

Pm10

Non Methane Hydrocarbon (NMHC)

Total Hydrocarbon (THC)

พ ค พ ย พ ค พ ย

หนวย มาตรฐาน

พารามิเตอร
256125602559

ผลการตรวจวัด

 

พ ค พ ย

Total  Suspended Particulate (TSP)

Pm10

Non Methane Hydrocarbon (NMHC)

Total Hydrocarbon (THC)

พ ค พ ย พ ค พ ย

หนวย มาตรฐาน

ผลการตรวจวัดมลสารในบรรยากาศ (ภายใน)

mg/m3 15 0.29

4.95

6.1

1.4

4.65

5.7

0.81

5.42

3.2

0.43

4.93

2.8

1.8

4.46

4.1

2.5

5.91

3.5

-

-

-

-

พารามิเตอร
256125602559

ผลการตรวจวัด

 

พ ค พ ย

Total Dust

Methane

Total Voc

พ ค พ ย พ ค พ ย

หนวย มาตรฐาน
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ดานความปลอดภัยและอาช�วอนามัย

สถิติความปลอดภัยประจำ ป 2561 ไดจำนวนวันทำงาน 361 วัน

GRI

403

รายละเอียดความปลอดภัยและอาช�วอนามัย

ชั่วโมง

ชั่วโมง

-

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

30

219

33

250

20

213

1 1 1

564,263

-

597,078

-

626,630

-

หนวย 256125602559

ชั่วโมงการทำงานพนักงาน และผูรับเหมาประจำ

ชั่วโมงการทำงานรวม

 • ผูรับเหมา

จำนวนการฝกอบรม

 • การจัดการฝกอบรมหลักสูตรดานความ

   ปลอดภัย

 • จำนวนผูเขาการฝกอบรมตอหลักสูตร

   ดานความปลอดภัย

 • การฝกซอมแผนฉุกเฉินเพลิงไหมประจำป

จำนวนการเกิดเหตุ

 • จำนวนผูบาดเจ็บจากการทำงานของผูรับเหมา

 • จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของผูรับเหมา

 • จำนวนผูเสียวชีวิตจากการทำงานของผูรับเหมา

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รายงานความย่ังยืน
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ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน

201-1 ลานบาท

รอยละ

1.83

85.1

4.51

88.7

งบประมาณทั้งหมดในการพัฒนาสังคมและชุมชน

ดานงานบริการ

ระดับความพึงพอใจของลูกคา

GRI รายละเอียดความปลอดภัยและอาช�วอนามัย หนวย 25612560

การฝกอบรบของพนักงาน

404-1 ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

42.73

31.79

49.43

49.03

16.17

36.4

31.1

36

17

33.55

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ป)

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยตอคนตอป (ตามเพศ)

       • เพศชาย

       • เพศหญิง

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยตอคนตอป (ตามระดับพนักงาน)

       • ระดับปฏิบัติการ

       • ระดับหัวหนาแผนก สวนงาน ฝาย และผูจัดการ

GRI รายละเอียดความปลอดภัยและอาช�วอนามัย หนวย 25612560

ดานบุคคลากร

102-8 คน

คน

คน

420

192

228

226

171

23

183

237

405

186

219

166

199

40

148

257

จำนวนพนักงานทั้งหมด 

จำนวนพนักงานจำแนกตามเพศ

       • ชาย

       • หญิง

จำนวนพนักงานจำแนกตามอายุ

       • 23-30 ป

       • 31-49 ป

       • 50 ปขึ้นไป

จำนวนพนักงานแบงตามสถานที่ทำงาน

       • สำนักงานใหญ

       • ศูนยบริหารจัดการกากฯ จ.สระบุรี

GRI รายละเอียดดานบุคคลากร หนวย 25612560
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ดานบุคคลากร

คน

รอยละ

รอยละ

คน

รอยละ

คน

คน

คน

คน

กรณี

กรณี

รอยละ

  

6

62

352

100

0

82

2%

35

47

47

31

4

117

2.3%

117

51

66

72

45

2

9

9

0

0

100

6

49

350

100

0

110

2.24%

58

52

62

43

5

109

2.22%

109

59

50

63

42

4

4

4

0

0

0

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

GRI รายละเอียดดานบุคคลากร หนวย 25612560

รายงานความย่ังยืน
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GRI 102  General Disclosures

Organizational Profile

Ethics and integrity

GRI
Standard

Disclosure Page number SDGs E ternal
Assurance

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

Strategy

102-14

102-15

102-16

102-17

102-1

102-19

102-20

102-21

102-22

17-19

29

26

2

27

9-10

2

13

13

13

13

14-15

13,15

13

50-52

37

37-3

40

35

4

11

24

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

E ternal initiatives

Membership of associations

Statement from senior decision-maker

Key impacts, risks, and opportunities

Values, principles, standards, and norms of behavior

Mechanisms for advice and concerns about ethics

Governance structure

Delegating authority

E ecutive-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

GRI Content Index &UNGC Principles COP & SDGs
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GRI 102  General Disclosures

Stakeholder engagement

GRI
Standard

Disclosure Page number SDGs E ternal
Assurance

Governance

102-23

102-24

102-25

102-26

102-27

102-2

102-29

102-30

102-31

102-32

102-33

102-34

102-35

102-36

102-37

102-3

102-39

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

List of stakeholder groups

Collective bargaining agreements

Identifying and selecting stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Key topics and concerns raised

Chair of the highest governance body

Nominating and selecting the highest governance body 

Conflicts of interest

Role of highest governance body in setting purpose, 

values, and strategy

Collective knowledge of highest governance body

Evaluating the highest governance body s performance

Identifying and managing economic, environmental, 

and social impacts

Effectiveness of risk management processes

Review of economic, environmental, and social topics

Highest governance body s role in sustainability 

reporting

Communicating critical concerns

Nature and total number of critical concerns

Remuneration policies

Process for determining remuneration

Stakeholders  involvement in remuneration

Annual total compensation ratio

Percentage increase in annual total compensation ratio

Reporting practice

102-45

102-46

Entities included in the consolidated financial statements

Defining report content and topic Boundaries

2

27

-

27

2 -29

29

17-1

24

3

-

-

-

-

-

-

-

-

9-10

9-10

9-10

9-10

5-

-

3-4

รายงานความย่ังยืน
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GRI 102  General Disclosures

Reporting practice

GRI 201  Economic Performance

GRI 202  Market Presence

GRI
Standard

Disclosure Page number SDGs E ternal
Assurance

102-47

102-4

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

201-1

201-2

201-3

201-4

Direct economic value generated and distributed

Financial implications and other risks and opportunities 

due to climate change

Defined benefit plan obligations and other retirement 

plans

Financial assistance received from government

202-1

202-2

Ratios of standard entry level wage by gender 

compared to local minimum wage

Proportion of senior management hired from the local

 community

GRI 203  Indirect Economic Impacts

203-1

203-2

Infrastructure investments and services supported

Significant indirect economic impacts

GRI 204  Procurement Practices

204-1 Proportion spending on local suppliers

List of material topics 

Restatements of information

Changes in reporting

Reporting period

Date of most recent report

Reporting cycle

Contact point for questions regarding the report

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

GRI content inde

E ternal assurance

2-3

-

1

1

1

1

1

1

73-79

-

34

43

-

-

3, 35-36

35-36

4, 35-36

35-36

37-39
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GRI 205  Anti-corruption

GRI 301  Materials

GRI
Standard

Disclosure Page number SDGs E ternal
Assurance

205-1

205-2

205-3

301-1

301-2

301-3

GRI 302  Energy

302-1

302-2

302-3

302-4

302-5

Materials used  by weight or volume

Recycled input materials used

Reclaimed products and their packaging materials

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 

Operations assessed for risks related to corruption

Communication and training about anti-corruption 

policies and procedures 

Confirmed incidents of corruption and actions taken

3, 30

30

30

-

36

-

35-36

35

35

43

43

41

41

41

41

41

GRI 303  Water and Effluents

303-1

303-2

303-3

303-4

303-5

Interactions with water as a shared resource

Management of water discharge-related impacts

Water withdrawal

Water discharge

Water consumption

GRI 304  Biodiversity

304-1

304-2

304-3

Operational sites owned, leased, managed in, or 

ad acent to, protected areas and areas of high 

biodiversity value outside protected areas

Significant impacts of activities, products, and services 

on biodiversity

Habitats protected or restored

43

43

-

รายงานความย่ังยืน
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GRI 305  Emissions

GRI
Standard

Disclosure Page number SDGs E ternal
Assurance

GRI 306  Effluents and  Waste

GRI 307  Environmental Compliance

GRI 401  Employment

306-1

306-2

306-3

306-4

306-5

307-1

GRI 30   Supplier Environmental Assessment

30 -1

30 -2

Non-compliance with environmental  laws and 

regulations

New suppliers that were screened using environmental 

criteria 

Negative environmental impacts in the supply chain and 

actions taken

401-1

401-2

401-3

New employee hires and employee turnover

Benefits provided to full-time employees that are not 

provided to temporary or part-time employees

Parental leave

GRI 402  Labor/Management Relations

402-1 Minimum notice periods regarding operational changers

Water discharge by quality and destination

Waste by type and disposal method

Significant spills

Transport  of hazardous waste

Water bodies affected by water discharges and/or runoff

305-1

305-2

305-3

305-4

305-5

305-6

305-7

Direct (Scope 1) GHG emissions

Energy indirect (scope 2) GHG emissions

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

GHG emissions intensity

Reduction of GHG emissions

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

Nitrogen o ides (NO ),sulfur o ides (SO ), and other 

significant air emissions

3

43

43

-

-

-

6 -69

3, 41

43

-

56

41

3, 40

3, 39

3 , 39

50

52

73-74

-
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55

55

54-5

54-5

54-5

56-57

54-5

54-5

54

54-5

-

54-5

51

-

59

-

GRI 403  Occupational Health and Safety

GRI
Standard

Disclosure Page number SDGs E ternal
Assurance

GRI 412  Human Rights Assessment

403-6

403-7

403-

403-9

403-10

GRI 411  Rights of indigenous Peoples

411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous 

peoples

412-1

412-2

412-3

Operations that have been sub ect to human rights 

reviews or impact assessments

Employee training on human rights policies or 

procedures

Significant investment agreements and contracts that 

include human rights clauses or that underwent human 

rights screening

GRI 413  Local Communities

413-1

413-2

New suppliers that were screened using social criteria

Negative social impacts in the supply chain and actions

taken 

Promotion of worker health

Prevention and mitigation of occupational health and 

safety impacts directly linked  by business relationships

Workers covered by an occupational health and safety

management system

Work-related in uries

Work-related ill health

403-1

403-2

403-3

403-4

403-5

Occupational health and safety management system

Hazard identification, risk assessment, and  incident 

investigation

Occupational health services

Worker participation, consultation, and communication 

on occupational health  and  safety

Worker training on occupational health and safety

รายงานความย่ังยืน
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GRI 414  Supplier Social Assessment

GRI
Standard

Disclosure Page number SDGs E ternal
Assurance

GRI 417  Marketing and Labeling

GRI 419  Socioeconomic  Compliance

417-1

417-2

417-3

GRI 41   Customer Privacy

41 -1 Substantiated complaints concerning breaches of 

customer privacy and losses of customer data

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the 

social and economic area

Requirements for product and service information and 

labeling 

Incidents of non-compliance concerning product and 

service information and labeling

Incidents of non-compliance concerning marketing 

communications

414-1

414-2

New suppliers that were screened using social criteria

Negative social impacts in the supply chain and actions 

taken 

415-1 Political contributions 

Assessment of the health and safety impacts of product 

and service categories

Incidents of non-compliance concerning the health and 

safety impacts of products and services

GRI 415  Public Policy

416-1

416-2

GRI 416  Customer Health and Safety

3, 39

3, 39

-

-

-

-

-

-

3, 31

31
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูอานรายงานความยั่งยืนประจำป  

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ G

ขอมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นนี้จะนำมาใชในการปรับปรุงเนื้อหา

และรูปแบบการเปดเผยขอมูลในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป  ของ G ตอไป

“ความคิดเห็นของทาน จะเปนขอมูลสำคัญที่จะนำไปสูการพัฒนารายงานความยั่งยืนของเราใหดียิ่งขึ้น”

กรุณาทำเครื่องหมาย     ลงในชอง และเขียนขอคิดเห็นของทานลงในชองวาง

. เพศ    

. ระดับการศึกษา

หญิง ชาย

ต่ากวาปริญญาตรี     ปริญญาตรี

ปริญญาโท           สูงกวาปริญญาโท

. ทานไดรับรายงานความยั่งยืนของบริษัท  ผานชองทางใด

เว็บไซตบริษัท ( . . . )

งานสัมมนา บรรยาย นิทรรศการ

งานประชุมสามัญผูถือหุน

หนวยงานภายใน G

อื่นๆ (กรุณาระบุ ..)

. วัตถุประสงคในการอานรายงานความยั่งยืน บับนี้

เพื่อทำความรูจากการดำเนินธุรกิจของเบตเตอร เวิลด กรีน

เพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

เพื่อใชในการจัดเตรียมรายงานความยั่งยืน (หรือรายงานความรับผิดชอบตอสังคม) ของตน

เพื่อเปนขอมูลสำหรับการศึกษาวิจัย 

อื่นๆ (กรุณาระบุ ..)

. ทานเปนผูอานในกลุมใด

ผูถือหุน นักลงทุน                    ลูกคา            พนักงาน

ชุมชนรอบสถานประกอบการ       นักวิชาการ          คูคา

หนวยงานราชการ                นักเรียน นักศึกษา

อื่นๆ กรุณาระบุบ .

รายงานความย่ังยืน
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. ความพึงพอใจภาพรวมตอรูปแบบรายงานความยั่งยืน บับนี้

. . ความสมบูรณของรายงาน               มาก         ปานกลาง          ไมพอใจ

. . การกำหนดประเด็นของรายงาน     มาก         ปานกลาง           ไมพอใจ

. . เนื้อหานาสนใจ เขาใจงาย              มาก         ปานกลาง          ไมพอใจ 

. . ไอเดียสรางสรรคการออกแบบ              มาก         ปานกลาง          ไมพอใจ 

. ทานสนใจประเด็นดานความยั่งยืนของ G เรื่องใดบาง

. ทานคิดวาเนื้อหาในรายงานครอบคลุมประเด็นดานความยั่งยืนของ G หรือไม

                ครอบคลุม         ไมครอบคลุม

         หากทานคิดวาไมครอบคลุม โปรดระบุประเด็นที่ทานคิดวาควร

         เพิ่มเติม

          

. เนื้อหาใดบางที่ทานใหความสนใจ (กรุณาระบุเหตุผล)

    

    

. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการทำรายงานใน บับป 

     

     

“บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีนจำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกทานสำหรับความรวมมือในการทำแบบสอบถามในครั้งนี้”

กรุณาสงคืนที่ ายสื่อสารองคกรและการตลาด

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

 ซอยลาดพราว  (มหาดไทย ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพ 

โครงสรางพื้นฐานและการเขาถึง G      ความรวมมือและพันธมิตรทางธุรกิจ

หวงโซอุปทานที่ยั่งยืน        นวัตกรรม

ความปลอดภัยของขอมูลและความเปนสวนตัว      ผลการดำเนินงานดานเศรษฐกิจ

การตลาดและการจัดการชื่อเสียงองคกร       ความพึงพอใจของลูกคา

การบริหารทรัพยากรน้าและน้าเสีย       การจัดการทรัพยากรและของเสีย

ความหลากหลายของพนักงาน         การสรางการมีสวนรวมกับชุมชนโดยรอบ

สิทธิมนุษยชนและแรงงานที่ถูกกฎหมาย

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพการทำงาน และความเปนอยูที่ดีของพนักงาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ช การดึงดูดและรักษาบุคลากร

อื่นๆ กรุณาระบุ .
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ซอยลาดพราว 130 (มหาดไทย 2 )

ซอยลาดพราว 122 (มหาดไทย 1 )

ซอยลาดพราว 128/2ซอยลาดพราว 128/3
ซอยลาดพราว 101

รพ.ลาดพราว

ตลาดบางกะป

ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค

ซอยลาดพราว 128/3

ซอยลาดพราว 128/4

ถน
นล

าด
พร

าว

ไปแยกลำสาลี

อาคาร BETTER GROUP
ที่อยู 488 ซอยลาดพราว 130 (มหาดไทย 2) ถ.ลาดพราว
แขวงคลองจั�น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240  
โทรศัพท. 0-2012-7888     โทรสาร. 0-2012-7889

รร.ไดรฟอิน

ไดรฟอินอพารทเมนท

ที่ทำการไปรษณีวังทองหลาง

เดอะนิชคอนโด

Lotus express

Lotus บางกะป

THE MALLบางกะป

130 Hotel & Residence

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

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED
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5th Cavalry Regiment 
Royal's Guard

BETTER WORLD GREEN 
PUBLIC COMPANY LIMITED

14°27'36.0"N 100°59'29.0"E
14.460000, 100.991389

Adisorn 
Camp Army

Kasemrad
Hospital

Mitraphap
Memorial Hospital

BETTER  WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED 

140 Moo 8,  Huai Haeng, Kaeng Khoi District, Saraburi Province 18110

Tel : 036 -231- 402      FAX 036 -231- 412

Head O�ce    BETTER  WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED 

488 Soi Laproa,  Khlong Chan Sub District, Bang Kapi District, Bangkok 10240 Thailand.

Tel : 02 021 7888 

Bypass Rd. To Nakhon Ratchasima
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อาคาร BETTER GROUP
ที่อยู 488 ซอยลาดพราว 130 (มหาดไทย 2) ถ.ลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240  
โทรศัพท. 0-2012-7888     โทรสาร. 0-2012-7889

www.betterworldgreen.com

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
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