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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
โครงสร้างการถือหุ้นโครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กร
ETE กับความยั่งยืนETE กับความยั่งยืน
นโยบายด้านความยั่งยืนนโยบายด้านความยั่งยืน
กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การประเมินประเด็นสำาคัญการประเมินประเด็นสำาคัญ
ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการดำาเนินงานประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการดำาเนินงาน
แนวทางการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนร่วมแนวทางการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
การดำาเนินงานด้านสังคมการดำาเนินงานด้านสังคม
การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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3บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

สารจากประธาน
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5บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

 ตลอดเวลาการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) หรือ
อีทีอี และกลุ่มบริษัท ได้เจอกับการเปล่ียนแปลงของ
การทำาธุรกิจอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จาก
ยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic ซึ่ง
เป็นยุคท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำารง
ชีวิตและการทำางาน  ส่งผลให้ อีทีอี ต้องมีการ
ประกาศเปล่ียนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อขับ
เคล่ือนการดำาเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขันอย่างรุนแรง
โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีจะ “มุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการท่ีหลาก
หลายของลูกค้า พร้อมขับเคล่ือนการดำาเ นิน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน” อีกท้ังยังคำานึงถึง
ความย่ังยืนของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายจึงได้กำาหนด
พันธกิจทั้ง 4 ด้าน  ประกอบด้วย 1.ยั่งยืนต่อธุรกิจ
 2.ย่ังยืนต่อผู้มีส่วนร่วม 3.ย่ังยืนต่อการเรียนรู้
และการพัฒนา และ4.ย่ังยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 สำาหรับผลการดำาเนินงาน ปี 2562 ท่ี
ผ่านมา อีทีอี มีผลการดำาเนินงานเติบโตเป็นที่
น่าพอใจ โดยมีรายได้รวม 1,845 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น10% จาก 1,674 ล้านบาทในปีก่อนซึ่งมาจาก
การเพิ่มขึ้นของรายได้ ในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะ
ธุรกิจบริการบริหารจัดการและธุรกิจจัดหาและ
จัดจำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย ท้ังน้ี
ในปี 2563 อีทีอีได้กำาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างการ
บริการท่ีแตกต่างและเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ท่ีหลากหลายของลูกค้า โดยทิศทางกลยุทธ์ของ
อีทีอีจากน้ีไปจะมีการปรับเปล่ียนการให้บริการ
ด้วยการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้
ในทุกธุรกิจของอีทีอีพร้อมท้ังเดินหน้าพัฒนา
ความร่วมมือกับผู้นำาในอุตสาหกรรมเพื่อเสริม
ความแข็งแกร่งและสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ทุกฝ่าย 

 อีทีอี และกลุ่มบริษัท มุ่งมั่นท่ีจะดำาเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และส่ิงแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งในปีท่ีผ่านมาน้ีเป็น
ปี ท่ี อี ที อี ได้รับการประเมินด้านการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีระดับส่ีดาว(ดีมาก) รวมถึงยังได้รับ
คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2562 หน่ึงร้อยคะแนนเต็ม
นอกจากน้ี อีทีอีและกลุ่มบริษัทยังให้ความสำาคัญ
กับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยได้ย่ืนแบบ
ประเมินเพื่อขอเข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) เม่ือเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

 ในนามของคณะกรรมการ บริษัท บูรพา
เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) และกลุ่ม
บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทาง
ธุรกิจ คู่ค้า ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้บริหาร
และพนักงาน รวมท้ังบุคคลที่ มี ส่วนเ ก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายท่ีได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำาเนินงาน
และได้มอบความไว้วางใจแก่บริษัทฯมาโดยตลอด
และขอให้ทุกฝ่ายเชื่อม่ันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และทีมงาน ยังมุ่งม่ันในการกำากับดูแลทิศทางการ
ดำาเนินงานของบริษัท ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท พร้อมขับเคล่ือน
การดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน ท้ายสุด
น้ีหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับการสนับสนุนและ
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ชื่ อ ม่ั น จ า ก ทุ ก ท่ า น ด้ ว ย ดี ต่ อ ไ ป
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ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
ประธานกรรมการ

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
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59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำาบลบางกุ้ง
อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ :   0 7729 5316-8  โทรสาร  :   0 7729 5319-20

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์ :   0 2158 2000 โทรสาร  : 0 2158 6148-49 , 0 2158 6149

สำานักงานใหญ่ สำานักงานสาขากรุงเทพฯ

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี   :  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
ท่ีตั้งสำานักงานใหญ่  :  ชั้น 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179/74-80 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  : 0 2344 1000   โทรสาร  : 0 2286 5050

www.eastern-groups.com

EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PUBLIC CO.,LTD.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

280 ล้านบาท /  560 ล้านหุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนจดทะเบียน
( ชำาระแล้ว )

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจพลังงานทดแทนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

ธุรกิจจัดหาและจัดจำาหน่าย
สินค้าอุปกรณ์ความ

ปลอดภัย
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          บริษัทมีการสร้างรากฐานขององค์กรด้วยค่านิยมองค์กร ซึ่งทำาให้บริษัทมีความโดดเด่น และแตกต่างจากผู้อื่น โดยบริษัทดำาเนิน
ธุรกิจในการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพร่วมกัน รวมถึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักจรรยาบรรณกฎหมาย 
การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนสากล และการอนุรักษ์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม อันจะนำาประโยชน์มาสู่ชุมชน ภายใต้ชื่อ“ EASTERN ”

ดำาเนินธุรกิจให้ยั่งยืน ภายใต้
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

“ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

พร้อมขับเคลื่อนการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ” 

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์นวัตกรรม
การบริการในกลุ่มธุรกิจหลัก

 ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง
ความคุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้า

ดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบ
แทนที่ดีให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อ

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ,พนักงาน, คู่ค้า , 
พันธมิตรทางธุรกิจ

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น 

พัฒนาศักยภาพและกระบวนการ
ทำางานด้วยนวัตกรรมที่แตกต่าง
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิต

การทำางานของบุคลากร  

1. ยั่งยืนต่อธุรกิจ 2. ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วม 3. ยั่งยืนต่อการเรียนรู้ 
และการพัฒนา

4. ยั่งยืนด้วยหลัก
ธรรมมาภิบาล

ETHICAL ACCOM- 
PLISHMENT

TEAMWORK ENERGETIC RESPECT NEUTRAL

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

มีคุณธรรม 
จริยธรรม

บรรลุผลสำาเร็จ
ร่วมกัน

ดูแลรับผิดชอบ
เอาใจใส่ต่อ

สังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม

ความ
กระตือรือร้นใน

การทำางาน

เคารพสิทธิ
มนุษยชน

มีความเป็น
กลาง และความ

เสมอภาค

การทำางานเป็นทีม

SOCIAL
RESPON-
SIBILITY
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
จากการขยายขอบเขตการดำาเนินธุรกิจและการปรับโครงสร้างของบริษัทเพื่อแบ่งแยกการดำาเนินธุรกิจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทำาให้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบริษัทย่อย รวมกันทั้งสิ้น  5 บริษัท ดังนี้

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
และธุรกิจพลังงานทดแทน
จากพลังงานแสงอาทิตย์

วันก่อตั้ง 12 ตุลาคม 2550

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ธุรกิจการบริหารจัดการ

วันก่อตั้ง 19 มิถุนายน 2550

ธุรกิจพลังงานทดแทน
จากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานอื่นๆ

วันก่อตั้ง 4 พฤษภาคม 2550

ธุรกิจจัดหาและจำาหน่าย
สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัย

วันก่อตั้ง 5 พฤษภาคม 2560

รายชื่อกรรมการ

นายไรวินท์ เลขวรนันท์
นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร
นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร
นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ
นางสาวประไพ พิมพา

รายชื่อกรรมการ

นายไรวินท์ เลขวรนันท์
นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร
นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร
นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ
นางสาวประไพ พิมพา

รายชื่อกรรมการ

นายรชต ยอดบางเตย
นางสาวประไพ พิมพา
นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ

รายชื่อกรรมการ

นายรชต ยอดบางเตย
นางสาวประไพ พิมพา
นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ

EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PUBLIC CO.,LTD

99.27 % 70.00 % 99.80 % 99.99 %

ETE MANAGEMENT CO.,LTD
GLOW TRADING

AND SERVICES CO.,LTD SYN 168 CO.,LTD ETG ENERGY CO.,LTD

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
88 ซอยโยธินพัฒนา
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
88 ซอยโยธินพัฒนา
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
88 ซอยโยธินพัฒนา
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
88 ซอยโยธินพัฒนา
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240
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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  คือ นายไรวินท์        เลขวรนันท์ 
และบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน
ร้อยละ 27.11  และร้อยละ 26.11  ของทุนจดทะเบียน ตามลำาดับ
 โดยบรษัิท วรนันท ์โฮลดิง้    จำากัด            เป็นบรษัิทบรหิารจดัการเงนิลงทุน
โดยนายไรวินท์และพี่น้องของนายไรวินท์ เป็นผู้ถือหุ้นท้ังหมดใน
สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัท

 อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่
นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลด้ิง จำากัด
จะประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ท้ัง 2 ราย
ข้างต้น จึงได้ทำาสัญญากับบริษัท ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกันกับกลุ่มบริษัท รวมถึงธุรกิจอ่ืนของกลุ่มบริษัท
ในอนาคต รวมท้ังจะไม่กระทำาการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกลุ่มบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำากัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้าง หรือเป็น
ผู้มีอำานาจควบคุมในกิจการใดท่ีประกอบกิจการ อันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัท

ไม่ว่าจะทำา เ พ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อ่ืน โดยหาก
ผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณา
ให้บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการน้ันๆ ซึ่งสัญญา
นี้มีผลผูกพันจนกว่านายไรวินท์ เลขวรนันท์ รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกัน ต่ำากว่าร้อยละ
10.00 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัท และไม่มีท่าน
ใดดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท

 ท้ังน้ี นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์
โฮลดิ้ง จำากัด ได้จัดทำาสัญญากับบริษัท ว่าจะรักษาสัดส่วน
การถือหุ้นมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51.00 ของจำานวนหุ้น
ท้ังหมดของบริ ษัทฯ ตลอดอายุสัญญาให้สินเชื่อสำาหรับ
โ ค ร ง ก า ร โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์  เ พื่ อ ป้ อ ง กั น
มิให้บริษัทฯ ทำาผิดเ ง่ือนไขตามสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่่
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ผังโครงสร้าง องค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กลุ่มนโยบายและ
กลยุทธ์องค์กร

สำานักงานเลขานุการบริษัท

สำานักงานนักลงทุนสัมพันธ์

สำานักงานกฎหมาย

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

คณะกรรมการ
บริหาร

กลุ่มธุรกิจหลัก

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน
อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กลุ่มงานสนับสนุน
การดำาเนินธุรกิจ

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

กลุ่มงานบัญชี
และการเงิน
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ETE กับความยั่งยืน
 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำากัด เมื่อปี 2540 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงาน
วิศวกรรม ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจจัดหาและจัดจำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยเป้าหมาย
สูงสุดไม่ใช่เพียงแสวงหาผลกำาไร แต่พิจารณามูลค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจร่วมด้วย
 โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายทราบถึงทิศทางของอีทีอี โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนดังนี้
วิสัยทัศน์ : “ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตรกรรมทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนการดำาเนิน 
      ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ :    1. ยั่งยืนต่อธุรกิจ : สร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการในกลุ่มธุรกิจหลักตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความคุ้มค่าสูงสุด
                        ให้กับลูกค้า
     2. ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วม : ดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ต่อผู้ถือหุ้น,ลูกค้า, พนักงาน,
                       คู่ค้า,พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น
     3. ยั่งยืนต่อการเรียนรู้และการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพ และกระบวนการทำางานด้วยนวัตกรรมที่แตกต่างเพื่อให้ทันต่อ
                       การเปลี่ยนแปลง และสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตการทำางานของบุคลากร
     4. ยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล : ดำาเนินธุรกิจให้ยั่งยืน ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

สร้างสรรค์นวัตกรรม
การบริการในกลุ่มธุรกิจหลัก
ตามมาตรฐานสากล เพื่อ
สร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้กับ
ลูกค้า

ดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างผล
ตอบแทนที่ดีให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน ต่อผู้ถือหุ้น, ลูกค้า
พนักงาน, คู่ค้า,พันธมิตรทาง
ธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น

พัฒนาศักยภาพ
และกระบวนการทำางานด้วย
นวัตกรรมที่แตกต่างเพื่อให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง และสร้าง
ความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
การทำางานของบุคลากร

ดำาเนินธุรกิจให้ย่ังยืน ภายใต้
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วม

ยั่งยืนต่อธุรกิจ ยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยั่งยืนต่อการเรียนรู้และการพัฒนา
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คณะกรรมการบริษัท 
กำาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
กำาหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ การกำากับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างให้มีการนำาไปปฏิบัติการอย่างครบถ้วน สามารถ
สร้างคุณค่า และการเจริญเติบโตในการดำาเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

คณะทำางานการส่งเสริมด้านความยั่งยืน
กำาหนดกรอบ และแผนการปฏิบัติงานแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องตามประเด็นความยั่งยืนตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
และรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

จากวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยกำาหนดให้มีโครงสร้างการกำากับดูแลเกี่ยวกับ
ความยั่งยืนดังต่อไปนี้

บทบาท/ความรับผิดชอบ

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน
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นโยบายด้านความยั่งยืน
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 1.ดำาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดม่ันในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำาหนดทางการค้า สร้างเสริมความ
ชัดเจน โปร่งใส ในการบริการจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลัก
สากลรวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การป้องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์ การใช้อำานาจในทางมิชอบ เพื่อสร้าง
ประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนร่วม
 2.ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดย
คำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสริภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคลท่ีได้รับการคุ้มครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่บริษัทฯ 
ตั้งอยู่
 3.มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำางาน
และการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหาร
คุณภาพท่ัวทั้งองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่
บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและ
การเติบโตระยะยาว
 4.ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม
ซึ่งเป็นผลมาจากการดำาเนินการของบริษัท และรวมถึงคู่ค้าท่ี
เกี่ยวข้อง
 5.ห่วงใยและให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงาน คู่ค้า
ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจน
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำางาน

 6.บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม
ให้ความสำาคัญในการพัฒนาความสามารถด้านบุคลากร และส่ง
เสริมให้เกิดความสุขในการทำางาน อันจะนำาไปสู่การขับเคล่ือน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7.ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรผู้มีส่วนร่วม 
 8.สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อม
ท้ังการให้ความสนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกที่ดีต่อ
การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติต่อสังคมด้วยความรับผิดชอบ
 9.มุ่งม่ันในการบริหารความเสี่ยงรอบด้าน ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสความสำาเร็จและลดโอกาส
ความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด
 
ท้ังนี้ บริษัทยังกำาหนดนโยบายอ่ืนๆ ที่สอดคล้องตามบริบท
ความยั่งยืน และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยผู้ท่ีสนใจสามารถ
ดาวน์โหลด รายงานฉบับนี้ผ่าน  www.eastern-groups.com

นอกจากมีนโยบายท่ีเป็นกรอบการดำาเนินงานแล้ว  บริษัทยังมี
เครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเป็นมาตรฐาน มาปรับใช้เพื่อเป็น
แนวทางนำาไปสู่ความยั่งยืน ได้แก่ ระบบมาตรฐานการจัดการ
ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เป็นต้น

นโยบายด้าน
ความยั่งยืน

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ มีอุดมการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม เพื่อสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ โดยยึดมั่น
ในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่
ไปกับการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อประโยชน์
ร่วมกันอย่างย่ังยืน จึงได้กำาหนดกรอบการพัฒนา
อย่างย่ังยืน โดยอ้างอิงกับแนวทางการดำาเนินการใน
ระดับสากล ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ที่ดี ซึ่งได้กำาหนด
นโยบายความยั่งยืนไว้ดังนี้
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กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 บริษัท ได้ ยึดหลักแนวคิดในการพัฒนา
องค์กรอย่างย่ังยืนของ “JohnElkington” ซ่ึงพัฒนา
จากแนวคิดเดิมท่ี “Brundtland Commission” ของ
องค์การสหประชาชาติได้กำาหนดไว้เม่ือปี1987 โดยเน้น 
เรื่อง People Planet และ Profit คือให้ความสำาคัญกับ
การมองคุณค่า และประเมินความสำาเร็จองค์กรอย่าง
สมดุล ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ (การทำาให้ธุรกิจ
เติบโต) ด้านสังคม (การเก้ือกูลต่อสังคมรอบข้าง) และ
ด้านสิ่งแวดล้อม (การดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม) รวมถึง
ดำาเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที่ดี ซึ ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินความเสี ่ยง
ได้อย่างครบถ้วน อันจะนำาไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

 นอกจากน้ีบริษัทได้กำาหนด CSR เชิงกลยุทธ์ท่ีองค์กรสามารถดึงประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และ ส่ิงแวดล้อมเข้ามารวมอยู่ใน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กร พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการเป็น
ส่วนหน่ึงของการดำาเนินธุรกิจโดยปกติและหลอมรวมจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กรด้วย ดังน้ันพนักงานในองค์กรจึงต้อง
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการดำาเนินงาน

กลยุทธ์มิติ กลยุทธ์มิติ กลยุทธ์มิติ

มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานในทุกธุรกิจ

ดำาเนินกิจการที่รับผิดชอบต่อคุณภาพ 
ความปลอดภัย สังคม และชุมชน

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นสาระสำาคัญ
• ความน่าเชื่อถือของการบริการ
• การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
• จริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ประเด็นสาระสำาคัญ
• การใช้ทรัพยากร
• สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม

ประเด็นสาระสำาคัญ
• ความปลอดภัยและสุขภาพของ

พนักงาน
• สภาพการทำางานและความเป็นอยู่ที่ดี 
• การพัฒนาบุคลากร
• การพัฒนาสังคมและชุมชน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของอีทีอี

PLANET
( ENVIRONMENT ) ( SOCIETY )

( ECONOMICS )

PEOPLE

PROFITS

3P’s
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 บริษัท กำาหนดกระบวนการประเมินสาระสำาคัญตามแนวทางการจัดทำารายงานความยั ่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ และ
Sustainability Reporting Guidelines ของ GRI Standards โดยมีเน้ือหาครอบคลุมการดำาเนินงานของบริษัทและการตอบสนองต่อ
ประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ความสำาคัญ เพื่อ
แสดงถึงความโปร่งใส อันจะทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในการดำาเนินงาน

การประเมินประเด็นที่สำาคัญ

กระบวนการกำาหนดเนื้อหาในรายงาน
  บริษัทได้จัดทำารายงานฉบับน้ีขึ้นตามหลักการสำาคัญ
ในการกำาหนดเนื้อหาตามแนวทางการจัดทำารายงานความยั่งยืน
ของตลาดหลักทรัพย์ และ Sustainability Reporting Guide-
lines ของ GRI Standards อันประกอบไปด้วย บริบทความยั่งยืน
(Sustainability Context) ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญ (Materiality) 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนร่วม (Stakeholder Inclusiveness) และยังได้ดำาเนิน
งานเพื่อให้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้มีคุณภาพตามหลักการสำาคัญ
ในการกำาหนดคุณภาพ (Principles for Defining Report 
Quality) อันได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) 
ความสมดุลของผลการดำาเน ินงาน ทั ้งเช ิงบวกและเช ิงลบ
(Balance) ความชัดเจนของข้อมูลและเข้าใจง่ายต่อผู้มีส่วนร่วม
ทุกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้เพื่อแสดง
ถึงแนวโน้มของการดำาเนินงานท่ีผ่านมา (Comparability) ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและเนื้อหา (Reliability) และขอบเขตของเวลา
ในการรายงานเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนร่วม
(Timeliness)

สำาหรับกระบวนการและขั้นตอนที่ใช้ในการประเมินประเด็นความ
ยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

1.การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทได้พิจารณาประเด็นด้านความยั ่งยืนที ่ เกี ่ยวข้องกับ
การดำาเนินงาน ควบคู่ไปกับความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจของ
องค์กร รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
เป้าหมายด้านความย่ังยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs)

2. การจัดลำาดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ
บริษัทนำาประเด็นที ่ ได้รับการระบุจากขั ้นตอนที่ 1 มาประเมิน
และจัดลำาดับความสำาคัญ โดยพิจารณาแนวโน้ม ผลกระทบที่มีต่อ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และความ
สำาคัญ ความสนใจของผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า 
พนักงาน และชุมชน เพื่อกลั่นกรองประเด็นด้านความยั่งยืน

ที ่ส ำาคัญ และกำาหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นโดยคำานึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อการดำาเนินธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร
3. การตรวจสอบความถูกต้อง
บริษัทได้ดำาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดลำาดับ
ประเด็นด้านความยั ่งยืนที ่ส ำาคัญ พร้อมทั ้งได้นำาเสนอต่อ
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อพิจารณาและขอความ
เห็นชอบ จากนั้นจึงได้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น มุมมอง
และข้อเสนอแนะที ่หลากหลาย เพื ่อให้ผู ้มีส่วนร่วมได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน
ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะนำาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเน้ือหา
การจัดทำารายงานในปีต่อไป
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ความน่าเชื่อถือของการบริการ

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

จริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เศรษฐกิจ

1

2

3

4

ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

สภาพการทำางานและความเป็นอยู่ที่ดี

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาสังคมและชุมชน

สังคม

5
6

7

8

การใช้ทรัพยากร

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

9

10
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ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการดำาเนินงาน
ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้น          =  ภายในองค์กร          = ภายนอกองค์กร         = ภายในและภายนอกองค์กร

ประเด็นสำาคัญ ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ เนื้อหาที่รายงาน SDGs หน้า

1.ความน่าเชื่อถือของการบริการด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ 
การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

30-31

32

33-38

42-44

45-50

51

58

59-60

51-55

39

2.การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

3.จริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ

4.การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

5.ความปลอดภัยและสุขภาพของ
พนักงาน

6.สภาพการทำางานและความเป็นอยู่ที่ดี

7.การพัฒนาบุคลากร

8.การพัฒนาสังคมและชุมชน

9.การใช้ทรัพยากร

10.สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม

กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคู่ค้า

อุบัติเหตุและอาชีวอนามัยความปลอดภัย
สุขภาพของพนักงาน

สภาพแวดล้อมในการทำางาน
การจ้างงานและสิทธิมนุษชน

การพัฒนาบุคลากร

การร่วมพัฒนาชุมชน
กิจกรรมเพื่อสังคม

การประหยัดพลังงาน

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การกำากับดูแลกิจการ
การต่อต้านการทุจริต
การบริหารจัดการความเสี่ยง

การดูแลลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจ
การจัดการข้อร้องเรียน
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แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนร่วม

 บริษัทได้กำาหนดกลุ่มผู้มีส่วนร่วมที่สำาคัญตามพันธกิจของบริษัท และผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการระบุ การมีส่วน
ของผู้มีส่วนร่วมแต่ละกลุ่ม เพื่อลดผลกระทบจากการดำาเนินงานและมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนร่วมดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนร่วม เรื่องที่ผู้มีส่วนร่วมคาดหวัง

• การดำาเนินธุรกิจให้บรรลุ      
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ของบริษัท

• ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า
และ ยั่งยืน 

• มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

• ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและ 
ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการ
บริการที่ดี 

• การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน            
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

• การตอบสนองความต้องการ
ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 

• ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม 
• มีความมั่นคงและการเติบโตใน

การทำางาน 
• สวัสดิการ สิทธิประโยชน์      

ด้านการบริหารงานบุคลากร 
• ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา 

ความสามารถ 
• ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

อย่างสม่ำาเสมอ 

• การประชุมผู้ถือหุ้น
• การแสดงความคิดเห็นหรือแจ้ง

ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน

• การเปิดเผยผลการดำาเนินงาน
• การจัดทำารายงานประจำาปี
• การประสานงานกับหน่วยงาน IR 

• การสำารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า 

• การนำาเสนอผลิตภัณฑ์และการ
บริการ 

• การให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ 
• การพบปะลูกค้า

• การสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายของบริษัท 

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
• การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถของพนักงาน 
• คณะกรรมการสวัสดิการ 
• การสำารวจความพึงพอใจของ

พนักงาน 
• การแสดงความคิดเห็นหรือแจ้ง

ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน 

• สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่าง      
ต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น 

• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน 

• เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และ
ข้อมูลอื่นๆ

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วม
กับลูกค้า

• ส่งเสริมการให้บริการของบริษัท
ในเครือ ที่ดำาเนินธุรกิจด้านการ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น

• มีกระบวนการสรรหาบุคลากร
อย่างโปร่งใส

• ดูแลผลตอบแทนที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับภาระหน้าที่

• ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน   
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำางาน

วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนร่วม

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

พนักงาน
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กลุ่มผู้มีส่วนร่วม เรื่องที่ผู้มีส่วนร่วมคาดหวัง

• การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็น
 ธรรม

• มีการชำาระเงินตามกำาหนด 
• การสร้างมูลค่าเพิ่มและความ 

ร่วมมือในระยะยาว 
• การรักษาความลับของคู่ค้า      

คู่แข่ง ทางการค้า

• การปฏิบัติตามกฎหมาย         
ข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ

• การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ 
• การร่วมมือทางธุรกิจ 
• การจัดทำาสัญญา

• การเข้าร่วมกิจกรรมและ
โครงการของหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

• มีการคัดเลือกคู่ค้าหรือคู่สัญญา
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะและเป็นธรรม

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด

วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนร่วม

คู่ค้า คู่แข่ง
ทางการค้า
และเจ้าหนี้

หน่วยงาน
ของรัฐและ

เอกชน
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 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรายงานความ
ย่ังยืนปี 2562 มีเน้ือหาสาระมุ่งเน้นการดำาเนินงาน ตามแผน
กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร
โดยมีแนวทางในการดำาเนินงาน ภายใต้นโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ท้ังในด้านการดูแลพนักงาน 
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และการสร้างโอกาสให้กับสังคมและ
ชุมชนตามวิถีของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาสำาคัญ โดยทีมงานที่
รับผิดชอบในแต่ละประเด็นพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และเสนอ
ต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ให้นำาเสนอข้อมูลสู่สาธารณชน ทั้งนี้บริษัทยังไม่มีนโยบายให้ตรวจ
รับรองรายงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีสำาคัญโดยหน่วย
งานภายนอก  

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

สำานักงานเลขานุการบริษัท 
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) 
88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02 158 2000  กด 1 กด 5
โทรสาร 02 158 6148
อีเมล์ cs@eastern-groups.com

การจัดทำารายงานความย่ังยืนฉบับน้ี บริษัทมีความมุ่งม่ันนำาเสนอผลการดำาเนินงานของ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อยในรอบปี 2562 ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่งยืนจุดประสงค์หลักของรายงานฉบับนี้เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน ด้วยการนำาเสนอข้อมูลทีน่าเชื่อถือและมี
คุณภาพ โดยการแสดงนโยบาย แนวทางการดำาเนินงาน รวมทั้งผลของการดำาเนินงานใน 3 มิติ อัน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การสอบถามข้อมูล
บริษัท ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
เพื่อส่งเสริมการดำาเนินงานตามความยั่งยืน โดยสามารถติดต่อได้
ตามช่องทางการติดต่อดังนี้
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ผลการดำาเนินงาน
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การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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ประเด็นด้าน
เศรษฐกิจ 

จากการเปรียบเทียบผลดำาเนินงานกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน 
 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 171 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำาไรเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 จาก 1,674 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น
1,845 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกธุรกิจ ได้แก่ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม ธุรกิจบริการด้านบริหารจัดการแรงงาน
ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจจำาหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย โดยกลุ่มกิจการใช้กลยุทธ์ใน
การรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม ธุรกิจบริการด้านบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก

หมายเหตุ : รายได้อื่นได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยรับ กำาไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ค่าสินไหมทดแทน รายได้จากการขายสินค้า กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการ
ให้เช่ารถยนต์ เป็นต้น

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ

1 ความน่าเชื่อถือของการบริการ

ด้านรายได้
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ผลดำาเนินงานแยกตามธรุกิจ

นอกจากนี้อัตรากำาไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 9.4 เป็นร้อยละ
11.0 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท เน่ืองจากเหตุผลดังต่อ
ไปนี้ 
 1. ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม (EN) กำาไรเพิ่มขึ้น 28 
ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 3/2561 มีการปรับประมาณการ
ต้นทุนโครงการ จากค่าใช้จ่ายในการเร่งงานโครงการ ในขณะท่ีปี 
2562 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว และมีรายได้สูงขึ้น 25 ล้านบาท 
 2. ธุรกิจบริการด้านบริหารจัดการ (MS) มูลค่ากำาไร
เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท และมีอัตรากำาไรขั้นต้นเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อย
เหตุผลหลักเกิดจากรายได้ที ่ เพิ ่มขึ ้น 90 ล้านบาท จากการ
ขยายฐานลูกค้า 

 3. ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ มี
มูลค่ากำาไรขั้นต้น และอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ในระดับเดิม 
 4. ธุรกิจจำาหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัย มีกำาไรเพิ่มข้ึน 6 ล้านบาท โดยมีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ใน
ระดับเดิม เหตุผลหลักเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท

การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนร่วม

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น
การจ่ายปันผล

การลงทุนด้านบุคลากร การลงทุนด้านชุมชนและสังคม มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม

ไม่มีการจ่ายปันผลในปี 2562 
เนื่องจากบริษัทต้องการรักษา
สภาพคล่องและใช้ในการลงทุน

ธุรกิจใหม่

ค่าตอบแทนพนักงาน

การจัดซื้อในประเทศ การจัดซื้อต่างประเทศ

เงินบริจาค ต้นทุนทางการเงิน

ค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร กิจกรรมเพื่อสังคม ภาษีที่จ่ายให้รัฐ

49.79 ล้านบาท

599 ล้านบาท 79 ล้านบาท

656,350 บาท 51.92 ล้านบาท

13.25 ล้านบาท 239,330 บาท 20.13 ล้านบาท
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 การสร้างความพึงพอใจของลูกค้านับว่าเป็นเรื่องสำาคัญท่ีบริษัทยึดถือมาตลอด การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหน้าท่ี
ของผู้บริหาร พนักงานทุกคนในองค์กร ที่จะนำาเสนอบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทใส่ใจ
กับทุกความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการ โดยมีระบบการตรวจสอบและติดตามเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้
บริการอย่างสม่ำาเสมอ โดยผลการดำาเนินงานในปัจจุบัน สามารถนำามาเป็นส่วนช่วยในการกำาหนดต้ังเป้าหมายสำาหรับการดำาเนินงาน
ในอนาคต ส่งผลให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 โดยบริษัทได้ดำาเนินการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนด้านความพึงพอใจของลูกค้า เพ่ือนำามาพัฒนาการบริการ วางแผนการดำาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

2 การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การดูแลลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

ขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

TARGET

ความพึงพอใจของลูกค้า
ทุกธุรกิจ มากกว่าหรือเท่ากับ

พนักงานรับแจ้งเหตุ ส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ทำาการตรวจสอบ

รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบ

ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(หากจริงต้องดำาเนินการแก้ไข
พร้อมหามาตรการป้องกันไม่ให้
เกิดซ้ำา)

แจ้งผลกับลูกค้า

แจ้งผลและแนวทางแก้ไขให้
ลูกค้าทราบ

แจ้งผลให้ผู้บริหารทราบ

แจ้งผลให้ผู้บริหารที่กำากับ
ดูแลรับทราบ

RESULT

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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 ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของลูกค้านับเป็นข้อมูลที่มีค่าและเป็นเสียงสะท้อนต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ให้สามารถ
นำาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยช่องทางในการับฟังข้อคิดเห็นได้จัดให้มีช่องทางที่หลากหลาย เพื่ออำานวยความสะดวกต่อลูกค้าและผู้ใช้
บริการ ได้แก่ 

 บริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินงานตามหลักการการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 
อย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดี ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นในการดำาเนินกิจการ ของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมอ่ืนๆ แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหลักสำาคัญที่จำาเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
การพัฒนาสังคม ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนร่วมกลุ ่มต่างๆ จึงได้กำาหนดนโยบายกำากับดูแลกิจการที ่ดี (Good
Corporate Governance) ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใต้การกำากับดูแลของ “คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี” ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหาร
ของบริษัทฯ 5 ท่าน ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในด้าน
ต่างๆ ทุกไตรมาส ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายต่างๆ เพื่อสร้างมาตรการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

3 จริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านความพึงพอใจของลูกค้า

การกำากับดูแลกิจการ

จดหมาย : ฝ่ายการตลาด บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร : 02-158-2000 / โทรสาร : 02-158-6148
อีเมล : marketingcenter@eastern-groups.com
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ผลการประเมิน
การกำากับดูแลกิจการที่ดีโดย IOD

79%

81%

82%

CG Scoring

Good

CG Scoring

Very Good

2560

2561

2562

กำาหนดช่องทางในการสื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้

 คณะกรรมการ ได้จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้การประเมินผลสามารถ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดี โดยการนำาผลท่ีได้มาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ และ
นำาข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาการดำาเนินงานต่อไป

 บริษัท ให้ความสำาคัญและยึดมั่นในเรื่องการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
ซึ ่งนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั ่นได้กำาหนดหลักปฏิบัติสำาคัญเพื่อเป็นแนวทางในการนำาไปปฏิบัติ ิ กล่าวคือ
ไม่กระทำาหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด จัดให้
มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ รวมท้ังตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำาแนะนำาในการพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี  และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา 
 นอกจากน้ีการติดตามตรวจสอบการดำาเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริจคอร์รัปชั่น และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องน้ัน
ถูกดูแลโดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมอบหมายให้ บริษัท ไอเอซิกเนเจอร์ จำากัด  ทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการดำาเนินงาน
ภายในของบริษัท ทุกกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีความถี่ไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยรายงานผล
การดำาเนินงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

รูปแบบการสื่อสารกับผู้มีส่วนร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

การประเมิน
คณะกรรมการบริษัท
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

การประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อย
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

การประเมิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

94.48 %

95.47 %

99.06 %

ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 

100 %

88 %

86 %

       Very Good

       Very Good

                      Excellent

2560

2561

2562

CG Scoring

Very Good

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปี2562
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 นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับ
“นโยบายการงดให้ของขวัญ” ในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นๆ
โดยได้ส่ือสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่าน
ทางอีเมลล์ และเว็บไซต์ของบริษัท

 ในปี 2562 บริษัทได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และได้จัดทำาเป็นฉบับพกพา แจกจ่าย อบรม
ช้ีแจงให้พนักงาน ผู้บริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับทราบ
และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
บริษัทได้เชิญคุณสุธี ตาณวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการ
สร้างความตระหนักรู้ในแนวทางปฏิบัติ ต่อต้านคอร์รัปช่ันจาก
บริษัท ไอ เอ ซิกเนเจอร์ จำากัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ
พนักงานได้รับทราบถึงมาตรการต่อนต้านทุจริตคอรัปชั่น ณ
โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร และสำาหรับพนักงานท่ี
เข้าใหม่ บริษัทได้บรรจุหลักสูตร นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหลักสูตรความจำาเป็นในการ
ฝึกอบรม โดยพนักงานท่ีเข้าใหม่จะต้องผ่านการอบรม และ
ทดสอบความรู้ทุกตำาแหน่งงาน

การปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การอบรมให้ความรู้

นโยบายงดให้ของขวัญ ประจำาปี 2562

 ในกรณีท่ีผู้มีส่วนร่วมมีข้อสังเกตเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน เบาะแส
การกระทำาที่ทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ผ่านคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสท่ีแจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่ง
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี จะกำากับการให้ตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

กำาหนดช่องทางในการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนร่วม

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
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 บริษัท มีนโยบายที่ดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ท้ังน้ี บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสมของ
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ “บรรษัทภิบาล” 
ของบริษัท
 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็น
แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำาหนด
“นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำาหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ได้มีมติอนุมัติ
แบบประเมินฯ เพื่อยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption)  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบประเมินตนเองฯ และเอกสารประกอบเกี่ยวกับ
มาตรการทุจริตคอร์รัปชั่นของคณะกรรมการ CAC เพื่อประเมินและให้การรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต

              คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เส่ียงของบริษัท โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในท่ีมีความสอดคล้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดี สำาหรับการกำากับดูแลกิจการและ
ระบบควบคุมภายใน ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพการดำาเนินงาน  ภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 และการบริหารความ
เสี่ยงซึ่ง ได้จัดทำาและกำาหนดแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายในที่สอดคล้องตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(COSO Enter-
prise Risk Management Framework : COSO-ERM) เพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลเป็น
ไปตามเป้าหมายของบริษัทได้ มีรายละเอียดดังนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 โดยบริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นต่อ บริษัท โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ  ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
E-mail: independentdirector@eastern-groups.com

2. แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.eastern-groups.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

3. แจ้งผ่านช่องทางส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึก 
ถึง  ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง สำานักงานสาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

4. แจ้งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริต
คอร์รัปชั่น” (ต้ังอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
หรือเลขานุการบริษัท)
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 การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทดำาเนินงานภายใต้หลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดีที่มีการควบคุมกระบวนการทำางาน
ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน  3  ท่าน  ทำาหน้าท่ีใน
การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ทำา
หน้าที่ในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน
ต่างๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ความเชื่อ
ม่ันได้ว่า การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าสมประโยชน์
มีการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา
ตลอดจนมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบของ
บริษัทฯ ข้อกำาหนดกฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการและหน่วย
งานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563  เมื่อ
วันท่ี  17 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึง
กรรมการอิสระ 3 ใน 4 ท่านดังกล่าวดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 องค์
ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง
การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร

ข้อมูล และระบบการติดตาม และพิจารณาร่วมกับรายงานการ
ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน พร้อมท้ังรายงาน
การติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งจัด
ทำาโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานข้อสังเกต
และผลการติดตามของผู้สอบบัญชีในการประเมินประสิทธิผล
ระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัท จากการตรวจสอบงบ
การเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562  
 จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงาน
การตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในน้ัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท มีความเพียงพอและ
เหมาะสม มีการจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดำาเนินการ
ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังมีระบบ
ควบคุมภายใน ในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงาน
เกี่ยวกับการป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการ
ที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ
รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สำาหรับการควบคุมภายในใน
หัวข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

การควบคุมภายในองค์กร 
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 บริษัท ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการทำา
สัญญาว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  ซึ ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยบริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในสำาหรับปี 2562 เพื่อ
สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเน่ือง
โดยท่ีผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้นำาเสนอรายงานการตรวจสอบ และรายงานการติดตามผลตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน  ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหาร
ความเส่ียงให้มีความเข้มแข็งท่ัวท้ังองค์กร และมุ่งหวังให้
พนักงาน ตระหนักรู้ถึงความเส่ียงในการดำาเนินงานประจำาของ
ตนเอง รวมถึงรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว
อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางดำาเนินการ ดังนี้
 1. ส่ือสารให้พนักงานรับทราบการให้ความสำาคัญ
จากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจนและ
สม่ำาเสมอ ในเรื่องการยอมรับหรือการจัดการกับความเสี่ยง 
 2. กำาหนดให้การประเมินความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของ
การตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้พิจารณาถึงความสมดุลระหว่าง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับ 

 3. สนับสนุนให้มีการดำาเนินการประเมิน ระบุ และ
รายงานความเสี่ยงในทุกกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อกำาหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำาแผนการจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 4. กำาหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของ
หลักส ูตรการฝึกอบรมผู ้บร ิหารและพนักงานทุกระด ับ
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเส่ียงอย่าง
ต่อเนื่อง

วัฒนธรรมความเสี่ยง

การติดตามและการประเมินผลการดำาเนิน
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4 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 บริษัทมุ่งบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยมี
เป้าหมายสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ ่งเบื ้องต้นบริษัทพิจารณาแบ่งกลุ่มคู่ค้าที่สำาคัญ ตามลักษณะการให้บริการใน
ห่วงโซ่อุปทานและพิจารณาผลกระทบ ถ้าหากบริษัทไม่สามารถรับบริการจากคู่ค้าดังกล่าวได้ บริษัทสามารถจัดหาคู่ค้ารายอื่น
ซึ่งจะยังคงสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้หรือไม่ โดยมีการจัดทำาแบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อพิจารณาถึงด้านคุณภาพ การให้บริการ การส่งมอบ ความปลอดภัย ซึ่งผลการประเมินจะช่วยทำาให้เราทราบปัญหา และปัจจัยเสี่ยง 
เพื่อใช้ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานต่อไป
 ในปี 2562 บริษัทจัดกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ขึ้น โดยมีตัวแทนจากคู่ค้ากว่า 20 รายเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบริษัทและคู่ค้า และระหว่างคู่ค้าด้วยกันเอง โดยกิจกรรมคร้ังน้ี บริษัทยังได้อธิบาย
ถึงหลักการการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และแนวทางด้านจริยธรรมผ่านการนำาเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีดีของบริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถปรับปรุงการดำาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน
 จากผลตอบรับที่ดีของคู่ค้า ที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงวางแผนที่จะจัดกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ เป็นประจำาทุกปี 
เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในการทำาธุรกิจของบริษัท

 บริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน จึงได้กำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินงานและการปฏิบัติงาน
ที่ทำาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการการดำาเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ
โดยบริษัท มุ่งเน้นการการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งรายเดิม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายใหม่
 กลุ่มคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท มีทั้งโรงงานผลิตสินค้า ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
มากมาย โดยบริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้ายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์

การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
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การดำาเนินงานด้านสังคม
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 ความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน บริษัทให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนร่วมอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง โดยบริษัทกำาหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
อย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2549) และกำาหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ
ความปลอดภัย (นายจ้างแต่งต้ัง) กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกต้ัง) และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ในการทำางานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ ) เป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งหน้าท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย มีหน้าที่ใน
การจัดทำานโยบาย โครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยในการทำางาน สอดส่อง ส่งเสริม ผลักดัน และบริหารความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัย รวมถึงการสร้างวินัย ความตระหนักและให้ความรู้แก่พนักงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการประสบอันตราย และการ
บาดเจ็บอันเนื่องจากการทำางาน

5 ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
ความปลอดภัย

ประเด็นด้าน
สังคม

ร้อยละ 100

( 2560 - 2562 )

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ในการทำางาน

0

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำางานของพนักงานประจำา
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ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำางาน ของพนักงานแบบจ้างเหมาบริการ (Outsource) 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 1. บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำางาน การให้บริการเป็นสิ่ง
สำาคัญยิ่ง ให้ถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการปฎิบัติงาน
ให้สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 2. จัดทำาแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ
นำาไปสู่การปฎิบัติ ติดตามผล ทบทวน และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 3. มุ่งม่ันในการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมให้ความรู้ และสร้าง
จิตสำานึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำางาน
 4. ส่งเสริม รณรงค์การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน
 5. ให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างพอเพียงและเหมาะสมในการดำาเนิน
การระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 ผู้บริหารบริษัทได้ให้ความสำาคัญ และสนับสนุนการดำาเนินงาน โดยการจัดสรรงบประมาณการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
ไว้อย่างเหมาะสม พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบผลการดำาเนินการงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำา นอกจากนี้ยัง
กำาหนดให้ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อกำากับดูแลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ
คณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานที่ได้มาจากการเลือกตั้ง

การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง

(คน)

 ผลการติดตามการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 พบว่าอัตราการบาดเจ็บของพนักงานอยู่ในระดับต่ำากว่าปี 2561
โดยมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำางานและส่งผลกระทบกับบุคลากร จำานวน 9 คน ลดลงจากปี 2561 ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำางานและ
ส่งผลกระทบกับบุคลากร 19 คน ซึ่งเป็นผลมาจากการดำาเนินการและปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางานอย่างเคร่งครัด
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 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟขั้นต้น
และการซ้อมหนีไฟประจำาปี ซ่ึงถือเป็นหลักสูตรหน่ึงด้านความปลอดภัยท่ีได้
จัดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกปี โดยเชิญวิทยากรผู้ชำานาญการเฉพาะเพื่อ
มาให้ความรู้ รวมถึงการสาธิตการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยขั้นต้นแก่
พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมท้ังพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานเก่าที่จำาเป็น
ต้องรับการทบทวนใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องในการปฎิบัติ 

 ส ุขภาพที ่ด ีของพนักงาน เป ็นปัจจ ัยสำาคัญที ่ท ำาให ้พนักงาน
สามารถปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทตระหนัก
และใส่ใจสุขภาพของพนักงานด่ังคนในครอบครัวเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจำาปีอย่างต่อเน่ืองในทุกๆปี เพื่อตรวจวินิจฉัย คัดกรองโรค
ให้พนักงานทุกท่านเพ่ือได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ซึ่งปี 2562 ได้จัดให้มี
การตรวจสุขภาพขึ้นท่ีสำานักงานกรุงเทพ ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 โดยโรง
พยาบาลสายหยุดและสำาหรับพนักงานที่ประจำาอยู่สำานักงานสุราษฎร์ธานี
บริษัทได้ติดต่อโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่ออำานวยความสะดวกให้พนักงาน
สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ตามวันและเวลาท่ีสะดวกในช่วงเดือนเดียวกัน 

สุขภาพของพนักงาน

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฎิบัติ สร้างการมีส่วนร่วม

สำาหรับการดำาเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานตาม
ปัจจัยเสี่ยงครบถ้วน ร้อยละ 100 โดยไม่พบอาการผิดปกติ หรือสภาพไม่ปกติของการเจ็บ
ป่วยที่เกี่ยวกับการทำางาน ส่งผลให้ อัตราการเจ็บป่วยจากการทำางานเป็น 0

สุขภาพจากการทำางาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

2561 2562

อัตราการเจ็บป่วย
จากการทำางาน

อัตราการเจ็บป่วย
จากการทำางาน

0 0
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6 สภาพการทำางานและความเป็นอยู่ที่ดี
การจ้างงาน 

 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพการทำางานของพนักงาน โดยเน้นการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานนำาทักษะความรู้ที่ได้ มาใช้ในการต่อยอด ขยาย และพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ส่งผล
ให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสร้างผลตอบแทน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนร่วมในระยะยาว

บุคลากรแยกตามอายุและเพศ
ตารางสัดส่วนการจ้างงาน (เฉพาะพนักงานประจำา ของกลุ่ม บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง เท่านั้น)

หมายเหตุ : การจำาแนกระดับพนักงานและผู้บริหารอ้างอิงตามโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร
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ค่าตอบแทน

ตารางสัดส่วนการจ้างงานแบบจ้างเหมาบริการ (Outsource) แยกตามตำาแหน่งการจ้างงาน 

 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงาน
เพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เหมาะสมกับความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญท่ีต้องการในงานน้ันๆ รวมถึง
การรักษาพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยการกระตุ้น และจูงใจให้พนักงานทำางานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ โดย
กำาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ1ครั้ง ทั้งนี้การแตกต่างทางเพศ ไม่ส่งผลต่อการกำาหนดค่าตอบแทนและการ
เลื่อนตำาแหน่งของพนักงาน

สวัสดิการ
 บริษัทได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างชัดเจน ในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำาปี ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ การพยาบาลด้านต่างๆ โดยเน้นความสะดวกรวดเร็วหากเกิดกรณีพนักงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน และนอกจากน้ี
บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานเก็บออมเงินผ่านกองทุนสำารองเล้ียงชีพ เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญในชีวิตของพนักงานช่วงหลัง
เกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ และเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงาน จึงจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัท
จะนำาไปลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งจะได้ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงิน
สมทบมาเฉลี่ยคืนให้แก่พนักงานตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน 

สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
 บริษัทมุ่งเน้นการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำาคัญต่อการดูแลพนักงานให้มีความสุข โดยจัดให้มีระบบการ
ทำางานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานท่ีทำางานอย่างเหมาะสมมีการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนทักษะของพนักงาน
อย่างสม่ำาเสมอตามแผนการอบรมประจำาปี และบริษัทฯมีการใช้ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อใช้ในการ
พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำาปี (Bonus) ให้กับพนักงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯได้ดูแลและปรับปรุงใน
เรื่องสวัสดิการให้พนักงานได้รับตามความเหมาะสม อย่างสม่ำาเสมอ ทั้งสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน และสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน
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ตารางแสดงข้อมูลสวัสดิการ

 นอกจากนี้ บริษัท ยังยึดถือแนวทางการปฎิบัติต่อพนักงานที่กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสุขที่
ยั่งยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์การวัดความผูกพันธ์องค์กรภายใต้แบบประเมิน หัวข้อ “Voice of ETE 2019” ซึ่งเสียงสะท้อนดังกล่าวจะนำาไป
สู่การปรับปรุง และพัฒนาได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับพนักงานในองค์กรต่อไป
 ผลการประเมินความผูกพันธ์องค์กร “Voice of ETE 2019”  ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านองค์กร, ด้านเพื่อนร่วมงาน, 
ด้านผู้บังคับบัญชา, ด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน, ด้านสวัสดิการ โดยผลการประเมิน ประจำาปี 2562 นั้น อยู่ในระดับดี
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กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
 บริษัทเล็งเห็นความสำาคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีแก่พนักงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดของพนักงานให้
ตระหนักถึงการเป็น “คนดีของสังคม” มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ประพฤติปฎิบัติในสิ่งดีงาม รู้จักการเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่และการ
แบ่งปัน ตลอดไปถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยไว้ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้น เช่น

กีฬาสีสัมพันธ์ และงานเลี้ยงบริษัทประจำาปี
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2562

การสืบสานประเพณีไทย แต่งกายด้วยชุดไทย
ร่วมสรงน้ำาพระในวันสงกรานต์

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  10 เมษายน 2562
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ชิม ชิลล์ แชร์ คริสมาสต์แห่งการแบ่งปัน 
จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ทำาบุญบริษัท และรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันครบรอบ 22 ปีของบริษัท   ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  18 มิถุนายน 2562
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สิทธิมนุษยชน

 บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ส่วนร่วมทุกกลุ่มตามหลัก
บรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณท่ีดี ปฎิบัติตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนและปฎิบัติตาม
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทำางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work)
 เพื่อให้ม่ันใจว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
สิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) 
และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ดังนี้

 1. การให้ความเคารพ เป็นธรรม ให้เกียรติ คำานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน รวมถึงเคารพในสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำาเนิด ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ภาษา
ความเชื่อ การศึกษา เผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าร่วมกลุ่มหรือ
สถานะทางสังคมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือเรื่อง
อื่นใดก็ตาม 
 2. การใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ ดำาเนิน
ธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
 3. การสนับสนุนส่งเสริมการดำาเนินการเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
 4. การสื ่อสาร เผยแพร่ ให ้ความรู ้  ท ำาความเข ้าใจ
กำาหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอ่ืนใดแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในการ
ดำาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value 
Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Con-
tractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ
ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน ตามแนวนโยบายนี้
 5. การสอดส่องดูแลเรื ่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เก่ียวข้อง ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำาหนดไว้ 
 6. การให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลท่ีแจ้งเรื่อง
การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตามที่ได้กำาหนดไว้ 
 7. การพัฒนาและดำาเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิ
มนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะระบุ

ประเด็นความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำาหนดกลุ่มหรือ
บุคคลที่ได้รับผลกระทบ วางแผนและกำาหนดแนวทางการแก้ไขและ
ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไขและป้องกันปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มี
กระบวนการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้วย
 8. การมุ่งม่ันท่ีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียึด
มั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนี้ 
 9. การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านสิทธิ มนุษยชน
รวมถึงมีการติดตาม รายงานและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินผล
กระทบและผลการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะเพื่อ
ความโปร่งใส 
 10. ผู้กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระทำาผิด
จรรยาบรรณท่ีดี จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ
ท่ีบริษัทกำาหนดไว้ นอกจากน้ีอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหาก
การกระทำานั้นผิดกฎหมาย

ท้ังน้ี นโยบายดังกล่าว จะถูกนำามาทบทวนความเหมาะสม
สอดคล้องกับการดำาเน ินธุรกิจในทุกๆปี เพื ่อน ำาเสนอต่อ
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
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7 การพัฒนาบุคลากร
 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน
เข้าอบรมอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำาหนด
แผนการฝึกอบรมประจำาปีให้กับพนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
 สำาหรับในปี 2562 แผนกฝึกอบรมได้มีการจัดทำาแผนการดำาเนินงานด้านฝึกอบรม โดยมีนโยบายเรื่องการฝึกอบรมของ
พนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งมีแบบสำารวจความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ประจำาปี เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับการทำางาน
ของพนักงาน โดยเริ่มดำาเนินการสำารวจความต้องการฝึกอบรมในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 โดยให้ผู้บริหารของแต่ละ
ฝ่ายเสนอหลักสูตรแล้วนำามาจัดทำาแผนฝึกอบรมประจำาปี 2562

 นอกจากการพัฒนาความรู้ความชำานาญจาก
การส่งเสริมผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆแล้วนั้น บริษัท
ยังได้วางเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะ และพัฒนาสาย
อาชีพของบุคลากรแต่ละสายงานรวมไปถึงการจัดทำา
แผนพัฒนารายบุคคลซึ่งจะเริ่มดำาเนินการและสะท้อนผล
ในปีถัดไป

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญนอกเหนือจากการทำาธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังแค่ความสำาคัญด้านการสร้างรายได้ให้กับ
องค์กรเท่าน้ัน บริษัทยังคงให้ความสำาคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งท่ีอยู่โดยรอบพื้นที่ให้บริการ และในภาพรวม โดยให้การ
สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อันจะส่งเสริมหรือนำาไปสู่ความยั่งยืนต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

8 การพัฒนาสังคมและชุมชน

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของพลังงานทดแทน
ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและไม่มีวัน
หมดในการนำามาใช้ผลิตไฟฟ้า และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานของประเทศ จึงได้ดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขึ้น โดยดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility 
: CSR) ตามพันธกิจ และค่านิยมขององค์กร จึงได้ใช้กลยุทธ์การ
แบ่งปันความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชนและผู้มีส่วนร่วม โดยจัดตั้ง
โครงการ “แบ่งปันความรู้ สู่เยาวชนไทย (Knowledge Sharing)”  
ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานและเยี ่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจของ
ผู้มีส่วนร่วมในเร่ืองพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ หรือ Solar 
Farm ร่วมถึงการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานกับคนในชุมชน
ต่อไปในอนาคต 
 ผลการดำาเนินงานในปี 2562 ได้มีสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการจำานวน 1 สถาบัน คือ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำานวนผู้เข้าเย่ียมชมงาน 40 ท่าน เข้า
เย่ียมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ในวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าว 
ประกอบไปด้วย 

35,831 ชั่วโมง

สถิติชั่วโมงการฝึกอบรม ปี 2562

สถิติชั่วโมงการฝึกอบรม พนักงานจ้างเหมาบริการ 
(Outsource) ปี 2562

161 ชั่วโมง
ผู้บริหาร

1,861 ชั่วโมง
พนักงาน

ข้อมูลชั่วโมง
ฝึกอบรมเฉลี่ย

ข้อมูลชั่วโมงฝึกอบรม13 ชั่วโมง
ต่อคน / ปี

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานประจำา กลุ่มบริษัท

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม
ของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource)
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กิจกรรมที่ 1
การบรรยายที ่มาของโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, ความรู้เกี่ยว
กับพลังงานแสงอาทิตย์ และกระบวนการ 
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้เวลาประมาณ
 30 นาที

กิจกรรมที่ 2
การแนะนำา และพาชมอุปกรณ์สำาคัญใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้า ภายนอกอาคาร
และภายในอาคารควบคุม(Control Room) 
โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที

กิจกรรมที่ 3
การให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องอุปกรณ์
และกระบวนการผลิตไฟฟ้า และเปิด
โอกาสให้ซักถาม แลกเปล่ียนความคิด
เห็นของคณะเยี่ยมชมงาน
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กิจกรรมเพื่อสังคม
 บริษัทให้ความร่วมมือกับชุมชน หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีมีการประสานความร่วมมือมาไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม หรือการขอรับบริจาค ทั้งนี้
บริษัทใช้วิธีการพิจารณาจัดลำาดับความสำาคัญวิเคราะห์
ความจำาเป็นเหตุผลของการจัดกิจกรรม รวมถึงการ
พิจารณาถึงความสามารถของบริษัทในการดำาเนินกิจกรรม
หรือการบริจาคนั้นๆ ภายใต้งบประมาณที่กำาหนด ซึ่งใน
ปี 2562 บริษัทฯมีกิจกรรมเพื่อสังคมที่สำาคัญ เช่น

 เป็นกิจกรรมที่ ได้มองเห็นถึงความด้อยโอกาส
ของเด็กกำาพร้าและเยาวชนของชาติ ซึ่งอาศัยอยู่ในสถาน
สงเคราะห์เด็กกำาพร้าบ้านพระพร จึงได้เข้าไปสนับสนุน
บริจาคส่ิงของเครื่องใช้ท่ีจำาเป็นในชีวิตประจำาวัน รวม
ถึงจัดเล้ียงอาหารให้กับเด็กกำาพร้า และเจ้าหน้าท่ีประจำา
โดยล่าสุดบริษัทได้จัดกิจกรรม “น้องอ่ิมท้อง พี่อ่ิมใจ” ท่ี
สถานสงเคราะห์เด็กกำาพร้าบ้านพระพร แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562  

กิจกรรมแบ่งปัน “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” 

 บริษัท เล็งเห็นถึงความสำาคัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนของชาติ จึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำาปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยบริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนดังกล่าว ผ่าน อบต.โนนหมากเค็ง ผู้จัดงาน  อีกท้ังยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร อ.วัฒนานคร 
จ.สระแก้ว เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ดูแลต่อไป

สนับสนุนทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
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 บริษัทได้ศึกษา และประเมินภายในองค์กรแล้วยังไม่มีความพร้อมที่จะดำาเนินการลงทุนเพื่อสังคมได้โดยทางตรง หรือเป็นอีก
ธุรกิจหนึ่งของบริษัท จึงมีแนวทางการลงทุนเพื่อสังคมในรูปแบบการส่งเสริมการขายการตลาด โดยการให้คำาปรึกษาและแนะนำาธุรกิจ
ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมอื่นๆตามงานแสดงสินค้าและบริการของบริษัท เช่น

ร่วมสนับสนุน
งานเสวนา การบริหารจัดการน้ำา

จัดขึ้น ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 เมษายน 2562

การลงทุนเพื่อสังคม
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งาน mai FORUM 2019
จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

แอท เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

งาน Digital Thailand Big Bang 2019 

จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562
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การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม

9 การใช้ทรัพยากร
 จากความผันผวนของราคาพลังงานและข้อจำากัดของแหล่งพลังงาน ส่งผลให้ราคาพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงปัจจัย
จากนโยบายระดับสากลตามข้อตกลงปารีส ท่ีมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียของ
โลกให้ต่ ำากว่า 2 องศาเซลเซียส บริษัทในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง
ถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการช่วยลดการเกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม เราจึงมุ่งม่ันในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการดำาเนินงานให้มีความทันสมัย เพ่ือให้สามารถประหยัดพลังงาน และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน 
ตลอดจนใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การใช้พลังงานทดแทน
 บริษัทมีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์
ไว้บริเวณหลังคาอาคารสำานักงานกรุงเทพฯ เพื่อผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ สำาหรับนำามาใช้ภายในอาคาร
สำานักงาน นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของ
สำานักงาน 
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10 สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ภายใต้เงื่อนไขการเติบโตของเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับจำานวนประชากร และผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แต่ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำากัด จึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงการดำาเนินธุรกิจภายใต้การดูแลสังคม
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อชะลอการขาดแคลนทรัพยกรธรรมชาติในอนาคต รวมถึงลดปริมาณของเสียที่อาจเกิดจากการดำาเนินธุรกิจ
หลายปีท่ีผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจ ภายใต้การรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นสำาคัญ โดยในปี 2562 บริษัทให้บริการ
โครงการต่างๆที่เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อม มากมาย อาทิ 

1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน
 บริษัทได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำาเนินการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเกาะเมือง รอบนอกพื้นท่ีบริเวณ
อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการ
ปรับปรุงนำาระบบไฟฟ้าบนดินท้ังหมดเป็นเคเบ้ิลใต้ดิน เพื่อลด
อุบัติเหตุจากรถชนเสาไฟฟ้าและอันตรายจากกิ่งไม้ไปพาดเกี่ยว
สายไฟฟ้าเสียหายส่งผลต่อไฟฟ้าดับโดยรวม อีกทั้งยังเพิ่มความ
สวยงามสบายตาต่อผู้พบเห็นในด้านภูมิทัศน์บริเวณรอบบริเวณ
อุทยานประวัติศาสตร์สำาคัญของจังหวัด

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 โรงไฟฟ้าของบริษัทท่ีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จำานวน 4 โครงการ บริเวณ อำาเภอบางสะพานน้อยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ , อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว, อำาเภอ
เมือง จังหวัดสระแก้ว, อำาเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อีกท้ังแผง
โซล่าเซลล์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้ายังเป็นแผงชนิด MULTICRYSTALINE 
MODULE  ผลิตจากประเทศจีน ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ISO และมาตรฐาน CE มีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดด้านสุขภาพ
ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีอายุการใช้งาน
25 ปี

3. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร
 บริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการ
ทำาเกษตรของพี่น้องเกษตรกร จึงได้ดำาเนินการโครงการติดตั้ง
ระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ให้กับเกษตรกร
จังหวัดมหาสารคาม และในพื้นท่ีการเกษตรท่ีประสบวิกฤตการณ์
ด้านภัยแล้ง โดยใช้เทคโนโลยีระบบสูบน้ำาท่ีมาจากพลังงานแสง
อาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานท่ีได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทดแทน
การใช้ระบบสูบน้ำาโดยพลังงานที่ได้จากน้ำามันเบนซินหรือดีเซล
ส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้น้ำาในการอุปโภคบริโภค หรือใช้เพื่อ
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์จึง
เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ตรงจุด มีความสะดวก ปลอดภัย ได้น้ำา
ปริมาณมากตามความต้องการ ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในการทำาการเกษตรแล้วยังช่วยลดการสร้างมลพิษ
ในอากาศด้วย
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5. โครงการก่อสร้างสนามยิงปืนยุทธวิธีในอาคาร หน่วยงาน 191
 บริษัทได้ดำาเนินโครงการก่อสร้างสนามยิงปืนยุทธวิธีในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ของ บก.สปพ. ซ่ึงเป็นสนามยิงปืนท่ีมีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดย
 - ใช้นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการทำางานของระบบหมุนเวียนอากาศภายในสนามยิงปืนออกไปสู่ภายนอกอาคาร
                  ไม่ไหลเวียนย้อนกลับ จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้สนามจากเขม่าควันปืนในขณะที่มีการซ้อมยิง
 - ใช้นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยดักเก็บหัวกระสุนปืนจากการซ้อมยิงภายในสนาม โดยไม่สะท้อนกลับไปยังผู้ซ้อมยิง
                  หรือ บริเวณด้านข้างสนามและจัดเก็บในถังจัดเก็บกระสุนปืนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา

4. โครงการ Solar Rooftop ที่กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
 บริษัทได้ดำาเนินโครงการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ท่ีกรมช่างโยธาทหารอากาศ ซึ่งนวัตกรรมโซล่าร์เซลล์กำาลังเป็นที่นิยม
ในบ้านเราและท่ัวโลกอย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นการนำาพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาด และอาจเรียกได้ว่าฟรีแบบไม่มีจำากัดมาใช้
เป็นพลังงานไฟฟ้า นอกจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย



“ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

พร้อมขับเคลื่อนการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ” 
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