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พลังงานเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ พลังงานหลาย

อย่าง เริ่มลดน้อยลง ท�าให้หลายภาคส่วนเร่ิมมองหาพลังงานใหม่ เพื่อมาทดแทน

แหล่งพลังงานเดิมกันมากขึ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล น�้ามัน

ดเีซลหมนุเร็ว กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ และผลิตภณัฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลติไบโอดเีซล 

นอกจากนั้นยังผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นผู้น�าในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทัน

สมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

World driven with Energy
เพราะพลังงานช่วยขับเคลื่อนโลก
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) หรือ (“บริษัทฯ”) 

ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 ในช่ือเดิมคือ บริษัท ซันเทคปาล์มออยล์ จ�ากัด ด้วย

ทนุจดทะเบยีนเร่ิมแรก 50.00 ล้านบาท โดยปัจจบุนับรษิทั มทีนุจดทะเบยีน และช�าระแล้วทัง้สิน้ 373.00 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 3,730,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งเป็น :
1. ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล (B100) น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B2, B3, B4, B5) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 

 และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 

แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2552 

2. ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แบ่งเป็น พลงังานจากพลงังานแสงอาทติย์ และพลงังานลม 

บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้น�าในธุรกิจพลังงานทางเลือก ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ 

ตระหนกัและให้ความส�าคัญกบัสิง่แวดล้อมและชุมชน ดงันัน้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทจงึได้ก�าหนดวิสัยทศัน์ 

พนัธกจิและค่านยิม เพือ่เป็นทศิทางในการด�าเนนิธุรกิจทีส่อดคล้องกบัการรักษาสิง่แวดล้อมและการอยูร่วมกนักับ

ชุมชนอย่างเกื้อกูล และเป็นมิตร และยึดถือเป็นกรอบการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน 

รู้จักบริษัท

หรอื
 ไม่?

คอื เช้ือเพลิงดีเซลทีผ่ลิต
จากพชืผลการเกษตร 
เช่น ปาล์มนำา้มัน สามารถ
ใช้ในเครือ่งยนต์ ทดแทน
นำา้มันดีเซลปิโตรเลียมได้

ไบโอ
ดีเซล

คอื พลังงานทีม่าจากแหล่ง
พลังงานที่ไม่หมดไป เช่น แสง
อาทติย์ และ ลม ทดแทนการใช้

ปิโตรเลียมและถ่านหิน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

สามารถนำากลับมา
ใช้ได้อกี

พลงังาน
ทดแทน 
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วิสัยทัศน์	(Vision)
เป็นผู้น�าในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ใช้ 

ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม

พันธกิจ	(Mission)
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

2. ส่งเสริมการใช้พืชพลังงาน และพลังงานธรรมชาติ เพื่อลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม

3. สนับสนุน นโยบายภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

4. ด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น

5. วางรากฐานด้านบุคลากร เพ่ือการเติบโตอย่างมั่นคง และยังยืน

ค่านยิม	(Values)	“FIRST”

บริษัทฯ ได้สื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมดังกล่าวไปยัง พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางต่างๆ 

ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการด�าเนนิแผนกลยทุธเพือ่สร้างความเจรญิเตบิโตให้กับบรษัิทฯ อย่างยัง่ยนื บรษัิทฯ มเีป้าหมาย

การด�าเนินธุรกิจในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่ได้ลงนามในสัญญาขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement : PPA) ไว้แล้วให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาตามสัญญา ในขณะเดียวกัน ก็เตรียมความพร้อมส�าหรับการ

เตบิโตในอนาคต เพือ่จะขยายการลงทนุไปยงัธรุกจิอ่ืนๆ ทีส่ร้างผลตอบแทน ในระยะยาวได้อย่างมัน่คงยิง่ขึน้ โดยไม่จ�ากัด

เฉพาะธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนเท่านัน้ โดยการใช้ความรู ้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ของทมีงาน มาเป็นหลกัส�าคญั

ในการขยายการลงทุน และสร้างโอกาส ในการเติบโตต่อไป

นโยบายการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	
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นโยบาย	และการดำาเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง การดำาเนินการของกลุ่มบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้น • ได้รบัผลตอบแทนท่ีมัน่คง สม�า่เสมอ 

ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว

• ได้รับข่าวสารข้อมูลประกอบ

 การตดัสินใจอย่างเพียงพอ

• สามารถใช้สิทธไิด้ตามกฎหมาย

• ได้รบัการอ�านวยความสะดวกอย่าง

เท่าเทยีมกนั

• ด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น วางแผนงานอย่างเป็น

ระบบ และค�านงึถงึผลตอบแทน และความเสีย่ง โดย

ด�าเนนิธรุกจิด้านพลงังานทางเลอืกทัง้ด้านธรุกจิผลติ 

และจ�าหน่ายน�า้มนัไบโอดเีซล และโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ และพลังงานลม 

• เปิดเผยข่าวสารข้อมลูอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา 

ด้วยความโปร่งใส ทัง้ผ่านเอกสาร เผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ และการให้ข่าวสารผ่านสือ่มวลชนตาม

โอกาสต่างๆ

• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

• อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยความเท่าเทียม 

และเหมาะสม เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้

ได้โดยสะดวก และจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ 

ของบริษัทฯ

2. ลูกค้า • สนิค้ามคีณุภาพได้ตามมาตรฐาน 

ราคาเหมาะสม ให้บริการเป็นที ่

พึงพอใจ

• สามารถขอตรวจสอบกระบวนการ

การผลิตได้เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่

• เปิดรบัฟังความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า และ

บริการร่วมกนั

• ก�าหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็น

ธรรม และเกือ้กลูการท�าธรุกจิร่วม

กนัในระยะยาวได้

• บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้า และ

บริการที่เข้มงวด และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

• ในส่วนของธุรกจิผลติไฟฟ้า บรษัิทฯ มกีารปฏบิตังิาน

เพื่อความคุมทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัย

ของระบบผลติ และจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ อีกท้ังใส่ใจ

ในการบ�ารุงรักษาเคร่ืองมอื อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยูใ่น

สภาพดีอยู่เสมอ

• ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด จะท�าการส�ารวจ

ความพึงพอใจของลูกค้า และท�าการวางแผนการขาย 

และการจัดส่งร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

• ท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้า

อย่างต่อเนื่อง 

• ก�าหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และยืดหยุ่น

ตามความจ�าเป็น เพือ่ให้เกดิประโยชน์ร่วมท้ังสองฝ่าย
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง การดำาเนินการของกลุ่มบริษัทฯ

3. คู่ค้า • ก�าหนดเงือ่นไขทางการค้าระหว่าง

กนัอย่างชดัเจน ยตุธิรรม เหมาะสม 

• กระบวนการจดัซือ้มคีวามเป็นธรรม 

โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ หรือการถ่ายเท 

ผลประโยชน์ 

• ไม่มกีารละเมดิสิทธใินทรัพย์สนิทาง

ปัญญา หรอืเปิดเผยข้อมูลความลบั

ทางการค้า อนัก่อให้เกดิความเสีย

หายต่อคู่ค้า

• ยึดม่ันในการปฏิบัติต่อคู ่ค้าด้วยความเป็นธรรม 

ก�าหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนกับคู่ค้า

ทุกราย

• ในกรณีที่มีการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือลงทุน

ในโครงการที่มีมูลค่าสูง จะใช้วิธีการประกวดราคา 

เพ่ือให้ได้เงือ่นไขทีต่รงกบัความต้องการของบริษัทฯ 

และเป็นเงื่อนไขที่คู่ค้ายอมรับได้

• ปฏบิตัติามข้อตกลงในสญัญา และจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจอย่างเข้มงวด

• มีระบบการควบคุมภายใน และจรรยาบรรณในการ

ด�าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใด น�าความลับของ 

คู่ค้าไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ เพื่อประโยชน์อื่น นอก

เหนือจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

4. เจ้าหนี้ • ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน

สัญญาอย่างเข้มงวด

• มรีะบบการรายงาน การควบคมุ 

การจดัการ และการบริหารความ

เสีย่งทีเ่หมาะสม และมมีาตรฐานที่

เป็นทีย่อมรับได้

• บรษัิทฯ มฝ่ีายวางแผนการลงทนุ และฝ่ายการเงนิที่

ท�าหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหนี้ ทั้งสถาบัน

การเงนิ และเจ้าหนีก้ารค้าอืน่ เพือ่ให้การด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตาม

เงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

• บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ให้ค�า

แนะน�า ก�ากับ ติดตาม ดูแล เพื่อให้บริษัทฯ มีกลไก

ที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

• จดัให้มกีารประชมุกบัเจ้าหนี ้และทมีงานทีเ่กีย่วข้อง

เป็นประจ�า เพื่อติดตามความคืบหน้า ประสานงาน 

และร่วมกันวางแผน หารืออย่างใกล้ชิด ด้วยความ

สัมพันธ์อันดี
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5. ชมุชน 

รอบถ่ินทีต่ัง้ 

ของโรงงาน  

• การด�าเนนิงานของบริษทัฯ ต้อง
ไม่ส่งผลกระทบเชงิลบต่อชมุชน 
และส่ิงแวดล้อม 

• หากเกดิปัญหาใดๆ ขึน้ บริษัทฯ
ต้องตอบสนอง และเร่งแก้ไขอย่าง
จริงจัง ด้วยความรวดเร็ว

• ประสานความสมัพนัธ์อนัด ี และ
ร่วมสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ของ
ชมุชน

• เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน
สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน 
ทมีงานของบริษทัฯ ได้ เพือ่เป็น 
การสร้างรายได้

• ส่งเสริมการพัฒนาวสิาหกจิชุมชน
ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

• จดัท�าการรบัฟังความคิดเหน็จากชมุชนตามทีท่างการ
ก�าหนดก่อนการลงทนุสร้างโรงไฟฟ้า อกีทัง้มกีารติดตาม
ความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของ
ชมุชนอย่างต่อเนือ่ง และใกล้ชดิ โดยจดัให้มทีมีงาน
ชุมชนสัมพันธ์ประจ�าโรงงานแต่ละแห่ง เพื่อเป็นผู้
ตดิตาม และประสานงาน และรับฟังความคดิเหน็ต่างๆ 
โดยตรง

• จดัให้มทีมีงานทีท่�าหน้าทีต่ดิตาม และดแูลคณุภาพ 
สิง่แวดล้อม และความปลอดภยัประจ�าโรงงาน เพือ่ท�า
หน้าทีใ่นการดแูลด้านส่ิงแวดล้อม และความปลอดภยั
อย่างต่อเนือ่ง

• ให้ความรู ้และจดัการอบรมแก่พนกังาน ชมุชน นกัเรยีน 
และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน 
การด�าเนนิธรุกจิของบริษัทฯอย่างถกูต้อง

• จดังบประมาณในการช่วยเหลือ และสนบัสนุนกิจกรรม
ของชมุชน ทัง้ด้านการศึกษา ประเพณ ีและวฒันธรรม
ท้องถิน่ ด้านสขุอนามยั และสิง่แวดล้อม 

• จดัท�าแหล่งกักเก็บน�า้ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ และแบ่งปันให้ชุมชนโดยรอบสามารถใช้
เป็นแหล่งน�า้ส�ารองในยามขาดแคลนได้

• สนับสนุนการว่าจ้างพนักงานประจ�า และพนักงาน
ช่ัวคราว จากสมาชิกในชุมชนตามศักยภาพ ความ
สามารถ และความถนดั เพ่ือให้เกดิการจ้างงาน และ
การพฒันาความรูค้วามสามารถ ทัง้ในระยะการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า ซึง่มกีารจ้างงานนบัพนัอตัรา และระยะหลงั
จากการก่อสร้างเสร็จ และท�าการจ�าหน่ายไฟฟ้าแล้ว
เพือ่ดแูลโรงไฟฟ้า การท�านบุ�ารงุทรพัย์สนิโรงไฟฟ้า การ
รกัษาความปลอดภัย การดแูลภมูทิศัน์ และอืน่ๆ ซึง่มี
การจ้างงานอีกหลายอัตรา ส่งผลให้การด�าเนนิธุรกิจ 
โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เกิดการจ้างงานโดยรอบเป็น
จ�านวนมาก

• ด�าเนนิโครงการเกษตรอนิทรย์ีแบบผสมผสาน โดยเริม่ต้น
ทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ จงัหวดันครสวรรค์ เป็น
แห่งแรก ต่อมาได้ขยายไปถงึโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์
ทีจ่ังหวัดล�าปาง และจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อทดลอง
ทางเลือกอาชีพเกษตรกรรมทีย่ัง่ยนื และเป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม  และเปิดโอกาสให้ชมุชน นกัเรยีนจาก
โรงเรยีนทีอ่ยูโ่ดยรอบโรงไฟฟ้า และผู้สนใจ เข้าเรยีนรูใ้น
พ้ืนทีโ่ครงการสาธิต ซ่ึงประกอบไปด้วย การปลกูข้าว
หอมอบุล ข้าวโพด อ้อย การปลกูพชืผกัสวนครวั และ
ต้นไม้ต่าง ๆ  การปรบัปรงุคณุภาพดนิ การเล้ียงสตัว์ และ
ประมง เป็นต้น  ตลอดจนไปเผยแพร่อบรมความรู้ให้แก่
โรงเรยีนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้าท่ีจงัหวัดนครสวรรค์ และ
ต่อยอดการพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูป  การพฒันาท�า
ตลาด และเชือ่มโยงถงึผูบ้รโิภคโดยตรง

เกษตรอินทรีย์
แบบผสมผสาน

ระบบการผลิตที่รักษาสมดุล
ของธรรมชาติและระบบนิเวศ 

ไม่ ใช้สารเคมีสังเคราะห์ 
เน้นการใช้อินทรีย์วัตถุ 

ต้านทานโรค และแมลง
ด้วยสารธรรมชาติ

เกษตรประณีต 
และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559 6



ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง การดำาเนินการของกลุ่มบริษัทฯ

6. พนักงาน • ได้รบัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม 

เหมาะสม รวมทัง้มีสวสัดกิาร

ทัง้เป็นตวัเงนิ และไม่เป็นตวัเงนิ

ทีส่ามารถจูงใจพนกังานได้

• ให้โอกาสในการเตบิโต ก้าวหน้า 

ตลอดจนพัฒนาความรู ้ความ

สามารถอย่างเท่าเทียมกัน 

และสม�า่เสมอ

• จดัสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ทีด่ ีถกูสขุอนามยั ปลอดภยั

• ปฏบิตัต่ิอพนกังานด้วยความเป็นธรรม มกีารก�าหนด

หลกัเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทน และการประเมนิ

ผลงานที่อ้างอิงกับผลการปฏิบัติงานที่วัดผลได้

• จดัให้มสีวสัดกิารทีเ่พยีงพอ ไม่ต�า่กว่าทีก่ฎหมายก�าหนด

• ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลอนามัย และความ

ปลอดภัยในการท�างาน  

• จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ทั้ง

หลกัสตูรภายใน และภายนอก เพือ่เพิม่ความรูค้วาม

สามารถ อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพ

ท�าการโยกย้ายการปฏิบัติงานไปยังจุดอื่นที่เหมาะ

สมกับศกัยภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเตบิโตมาก

ยิ่งขึ้น

• เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถร้องเรยีนได้ในกรณทีี่

ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยจัดให้มีกระบวนการใน

การไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนด�าเนินการใดๆ

7. คู่แข่ง • มจีรยิธรรม ด�าเนนิธรุกิจอย่าง

โปร่งใส ในกรณท่ีีมกีารแข่งขนั 

ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม 

และเป็นไปตามกฎหมายที่

เกีย่วข้อง

• บริษัทฯ ก�าหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ไว้ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยจริยธรรมอันดี และเป็น

ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

8. หน่วยงาน

ก�ากบัดูแล 

และภาครัฐ

• ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามข้อก�าหนด

ที่เกี่ยวข้อง ไม่จงใจฝ่าฝืน 

ละเลย ไม่ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ 

และข้อก�าหนด  ซึง่อาจก่อให้

เกดิความเสยีหายอย่างร้ายแรง

• จัดให้มีผู ้รับผิดชอบในการติดตามให้ทุกฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง 

• บริษัทฯมีฝ่ายตรวจสอบภายใน และการว่าจ้าง

บริษัทธรรมนิติ จ�ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่

เป็นอิสระ ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อ

ท�าการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ 

อย่างสม�า่เสมอ
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การดำาเนินธุรกิจ	อย่างยั่งยืน

บริษทัฯ มุง่มัน่พฒันาองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับหลกับรรษทัภบิาล ซึง่เป็นระบบบรหิารจดัการ

ทีท่�าให้ก่อให้เกดิความเชือ่มัน่ต่อผูมี้ส่วนได้เสียทกุฝ่าย และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั

ของให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ด�าเนินงานต่างๆ ตามแนวทางหลักบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี้ 

ในปี	2011	สำานักงานพลังงานระหว่างประเทศ	คาดการว่า	
การใชัพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์	อาจกลายเป็นพลังงานหลัก

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโลกในอีก	50	ปีข้างหน้า	

years

The next

50 
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1.	บริษัทฯ	มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	เพื่อสนับสนุนงานบรรษัทภิบาล		

	 คณะกรรมการสรรหา	ทำาหน้าที่
1. พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ  

มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร 

แล้วแต่กรณี 

2. ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหาร 

3. ดูแลให้มีแผนการสืบแทนต�าแหน่งหน้าที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริหารระดับสูง

4. จัดท�าแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) และทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ 

ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

หรือผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงานของ 

บริษัทฯ สามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

5. จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบัน และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่

กรรมการบริษัทด�ารงต�าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น ภาวะ

อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน		ทำาหน้าที่	
1. พจิารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ แก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสูง 

รวมทั้งหาแนวทาง และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน 

2. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน และเหมาะสมกับ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถรักษาคนดีที่มีความสามารถให้คงอยู่กับบริษัทฯได้ รวมทั้งเป็น 

แรงจงูใจส�าคญัทีจ่ะท�าให้กรรมการ และผู้บรหิารทกุคนปฏบัิตหิน้าทีใ่นการบรหิาร และพฒันาบรษัิทฯ ให้เจรญิ

ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทำาหน้าที่
1. ก�าหนดนโยบาย และระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 

2. ติดตามการน�าไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการ

ความเสี่ยงมีความเพยีงพอ และเหมาะสม สามารถจดัการความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ และการบริหาร

ความเสี่ยงได้ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

3. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับ

ความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ทำาหน้าที่
1. ก�าหนด และทบทวนนโยบาย ข้อก�าหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลที่ดี 

2. ก�าหนดนโยบาย และวางแผนเกีย่วกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชมุตดิตามความคบืหน้า

ของแผนงานบรรษทัภิบาล และความรับผดิชอบต่อสงัคม รวมทัง้ให้ข้อแนะน�า และการสนบัสนนุทีจ่�าเป็น ตรวจ

ประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก�าหนดประเด็นที่ความปรับปรุง 

3. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสาร และการด�าเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และ 

หน่วยงานภายนอก
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2.	บรษิทัฯ	ทบทวน	และรวบรวมนโยบาย	แนวปฎบิตัต่ิางๆ	และจดัทำาเป็นคูมื่อบรรษทัภบิาล	

นโยบาย และแนวปฎิบัติต่างๆ ที่ได้รวบรวม และจัดท�าเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวทั้ง

ภายใน และภายนอกองค์กรมีเนื้อหาโดยสรุป ดังต่อไปนี้

	 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	
1. สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน

2. ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 

3. การรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท�าธุรกรรมของบริษัทฯ 

5. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

7. การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

 •  นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา

8. การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด 

9. การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้) 

10. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

	 จรรยาบรรณของกรรมการ	
	 ผู้บริหาร	และพนักงาน
1. การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

3. การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ

4. การประพฤตตินภายในกรอบของศลีธรรม และคณุธรรม

5. การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 บรรษัทภิบาล	(การกำากับดูแลกิจการ	–	CG)	
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

1. นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2. นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. การรายงานการมีส่วนได้เสีย
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หมวดที่ 3 : การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

3. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน   

4. นโยบายด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

6. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น

 ที่รับจ้างท�างานให้แก่บริษัทฯ

หมวดที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

2. ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

2. คุณสมบัติของกรรมการ

3. วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

4. การประชุมคณะกรรมการ

5. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

6. การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ : คณะกรรมการบรหิาร  

/ คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา 

/ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง / คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

9. การอบรม และพัฒนาความรู้กรรมการ

10. แผนการสืบทอดงาน และนโยบายว่าด้วยแผนการ

สืบทอดต�าแหน่ง

	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

3. สิทธิมนุษยชน และการปฎิบัติต่อพนักงาน 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

5. สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม 

7. การพัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมจาก

 การด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

	 การต่อต้านคอร์รปัชัน่	(Anti	-	Corruption)	
	 นโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่
1. ค�านิยาม

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

3. แนวทางการปฏิบัติ

4. ข้อก�าหนดในการด�าเนินการ
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3.	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน	

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจหลักโดยเป็นผู้ผลิต และจัดจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล โดยกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็น

ไปตามมาตรฐาน และได้รับใบรับรองคุณภาพการผลิต 

	 โรงงานผลิตนำ้ามันไบโอดีเซล	จุดเริ่มต้นของ	CSR	in	Process		
บรษิทัฯ ก้าวเข้าสู่ธรุกจิพลังงานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยขีึน้เอง เพือ่ท�าการผลติน�า้มนัไบโอดเีซลโดยสกดัจากน�า้มนั

ปาล์มดิบ ซึง่เป็นวตัถดุบิจากธรรมชาต ิน�า้มนัไบโอดเีซลทีผ่ลติได้น�าไปจ�าหน่ายให้กบัลกูค้าทีเ่ป็นโรงกลัน่น�า้มนัขนาด

ใหญ่ของประเทศ ใช้ผสมกับน�้ามันดีเซลเพื่อลดการใช้น�้ามันที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มสัดส่วน

การใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การด�าเนินธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับ

สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

1. บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการกระบวนการผลติน�า้มนัไปโอดเีซลทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่างแท้จรงิ กล่าวคอื 

ต้ังแต่จุดเริ่มต้นคือการเพาะปลูกปาล์ม จนถึงผู้บริโภคสุดท้าย ในปี 2551 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกสามัญของ  

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ซึง่เป็นมาตรฐานทีอ่งค์การระหว่างประเทศ และบริษัทฯ ได้รับ

ใบรบัรองมาตรฐานตัง้แต่ปี 2555 ตดิต่อกนัเป็นต้นมา  โดยใบรบัรองมาตรฐาน RSPO ปัจจบุนั มผีลตัง้แต่ เดอืน 

มถินุายน 2557 - มถินุายน 2560 มาตรฐาน RSPO Supply Chain Certification Systems เป็นมาตรฐานทีอ่งค์การ

ระหว่างประเทศซึง่เกิดจากการร่วมมือของผู้ผลติ ผูก้ระจายสนิค้า นกัอนรุกัษ์ และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั

น�้ามันปาล์ม (International organization of producers, distributors, conservationists and other 

stakeholders) จากประเทศสมาชกิต่างๆ จ�านวน 42 ประเทศร่วมกนัก�าหนดขึน้ เพือ่ส่งเสรมิให้การปลกู และใช้

น�้ามันปาล์มเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยหลังจากที่แหล่งปลูก และโรงสกัดน�้ามันปาล์มเป็นไปตามหลักการ และเกณฑ์ 

ก�าหนดของ RSPO แล้ว การส่งมอบน�า้มนัปาล์มในห่วงโซ่อปุทานต่อมากต้็องเป็นไปตามเกณฑ์ก�าหนดของมาตรฐาน 

RSPO Supply Chain Certification Systems ด้วยเช่นเดยีวกนั

2. บริษัทฯ น�ากลีเซอรีน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล มาผ่านกระบวนการที่บริษัทฯ คิดค้นขึ้น

อีกครั้งหนึ่ง เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุด และเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด จนได้เป็นกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ

ซึ่งสามารถน�าไปเป็นสารตั้งต้นส�าหรับธุรกิจอาหาร ยา เครื่องส�าอาง และสบู่ การคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นเองด้วย

ทีมงานภายในของบริษัทฯ  และน�าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนี้ นอกจากจะท�าให้

บริษัทฯ มีความสามารถในการท�าก�าไร และความสามารถในการแข่งขันที่สูงแล้ว ยังลดขยะหรือของเหลือทิ้ง

ในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

3. บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญกบัทกุๆ ขัน้ตอนการผลติ ตัง้แต่การออกแบบ และตดิตัง้เคร่ืองจกัร การคดัเลอืกวัตถดุบิ

ทีมี่คณุภาพซ่ึงต้องผ่านการทดสอบจากห้องแล็ปของบรษิทัฯ ทกุครัง้ การควบคมุการผลติในทกุๆ ขัน้ตอน การตรวจสอบ

คณุภาพของสนิค้าอย่างเข้มงวดด้วยอปุกรณ์ทีทั่นสมยั และทมีงานทีเ่ชีย่วชาญก่อนบรรจลุงถงั และรถขนส่ง ระบบการ

จดัการกบัของเหลือ และบ�าบดัน�า้ทิง้จากการผลติ รวมไปถงึการใส่ใจด้านความปลอดภยั สขุอนามยั และดแูลรกัษา

สิง่แวดล้อม ท้ังภายในโรงงาน และบรเิวณโดยรอบ โดยด�าเนนิการร่วมกับเขตอุตสาหกรรมกบนิทร์บุรี เพ่ือท�าการตรวจสอบ 

ตดิตาม และปรบัปรงุกระบวนการด�าเนนิงานเพือ่ไม่ให้มผีลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ ท�าให้เกิด CSR in Process
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4. บริษัทฯ ได้ตกลงเข้าร่วมโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม” กับกระทรวง

อตุสาหกรรม โดยเป็นการมุง่ม่ันทีจ่ะน�าหลักธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม มาปฏบิตัใินการประกอบกจิการให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด และมุ่งเน้นการป้องกัน และรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน และสังคมท้องถิ่น

5. บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยัของพนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงงาน รวมทัง้การปฏิบตัติามกฎหมาย

เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ก�าหนดให้จัด

เป็นประจ�า และให้รายงานผลการด�าเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ

อบรมหลักสูตรต่าง และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพ่ือความปลอกภัยของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงงาน ที่

ปราจีนบุรี ดังนี้  

 • หลักสูตร “เทคนิคการตรวจวัดแก๊สในที่อับอากาศ” 

 • หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศ (Confined Space Entry)”

 • ท�าการตรวจสอบ และทดสอบระบบเครื่องสูบน�้าดับเพลิง ประจ�าปี 2558

 • จัดท�าป้ายแจ้งเตือนแบบเคล่ือนท่ีเพ่ิมเติมอีก 12 ชนิด เพื่อใช้ในงานท่ีอับอากาศ งานในพื้นที่ถนนหลัก 

พร้อมทั้งจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน เพิ่มเติม เพื่อระงับเหตุให้ทันท่วงที 

 • จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (Self - Contained Breathing Apparatus : SCBA)

 • ยืน่เอกสารขออนญุาตต่อกรมการอตุสาหกรรมทหาร เพือ่ขอ ย.ภ.5  (ใบอนญุาตมซีึง่ยทุธภณัฑ์) และอบรม

การใช้งาน

 • การปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ (ปฏิบัติการช่วยชีวิต) 

  (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)

 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีมีผู้ประสบเหตุการณ์ต่างๆ 

โครงการน�้ามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน�้ามันปาล์ม 
โครงการพระราชด�าริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ไปร่วมแสดงในงานนทิรรศการ
ส่ิงประดิษฐ์นานาชาต ิ“Brussels Eureka 2001” ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยีย่ม ทรงได้รับการทลูเกล้าฯ
ถวายรางวัลเหรียญทอง และประกาศนียบัตรสดุดีเทิดพระเกียรติคุณสูงสุดพร้อมถ้วยรางวัล
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	 มาตรฐานการจัดการระดับสากล	ISO	9001	:	2008		
	 จากสถาบัน	United	Kingdom	Accreditation	Service	(UKAS)

โรงงานผลติน�า้มนัไบโอดเีซลของบรษิทัฯ ได้รบัการรับรองมาตรฐานการบริหารจดัการในระดบัสากล ตามมาตรฐาน 

ISO 9001 : 2008

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลทีอ่งค์กรธรุกจิทัว่โลกให้ความส�าคญั เพือ่ความเป็นเลศิทางด้านคณุภาพตามมาตรฐาน

สากล ความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน และการด�าเนินงานภายในองค์กร การจัดวางระบบบริหารงาน

เพื่อการประกันคุณภาพ จึงเป็นระบบที่ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจ

สอบได้ โดยผ่านระบบท่ีระบขุัน้ตอน และวธิกีารท�างาน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบคุลากรในองค์กรรูห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

และขัน้ตอนต่าง ๆ  ในการปฏิบตังิาน โดยต้องมกีารฝึกอบรมให้ความรู ้และทกัษะในการปฏบิตังิาน มกีารจดบนัทกึ

ข้อมูล รวมท้ังการตรวจสอบการปฏบิตังิานเพือ่ให้เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในระบบ การแก้ไขข้อผดิพลาดรวมท้ังก�าหนด

แนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร
1. มีกระบวนการท�างานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น

2. มีคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น

3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากของเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม

4. เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท�างานดีขึ้น

5. มีระบบเอกสารที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร
1. ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้า และบริการ

2. ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่าย

3. เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารวมทั้งคู่ค้า

5. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

หลักการของการบริหารงานคุณภาพ	
(Quality Management Principle QMP) 8 ประการ ได้แก่

1. การให้ความส�าคัญกับลูกค้า (Customer Focus)

2. ความเป็นผู้น�า (Leadership)

3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People)

4. การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)

5. การบริหารที่เป็นระบบ (System Approach)

6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

7. การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง (Factual Approach to Decision Making)

8. ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier Relationship)

 I nternational 
O rganization for 
S tandardization
คอืองค์กรทีมี่การกำาหนด
มาตราฐานระหว่างประเทศ
ซึง่ประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานหลายแห่ง

IS
ย อ ม า จ า ก
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	 Kosher	Certificate	โดย	Thai	Kashrut	Services	Ltd.
มาตรฐานกลีเซอรีนผ่านการตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานโคเชอร์ (Kosher)  

ของกลุ่มผู้ซื้อชาวยิว สามารถน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ 

	 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	สถานประกอบการอุตสาหกรรม
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมแก่สถานประกอบการ ถือเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ทุก 

ภาคส่วนตระหนกัถึงความส�าคญัในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม เพือ่สร้างภมูคิุม้กนัให้กบั

สถานประกอบการ และชมุชนให้สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างเข้าใจกนั ด้วยการผสานความร่วมมอืให้สถานประกอบ

การเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน โดยมีภาครัฐ คือ ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ท�าหน้าที่เป็นผู้ประสาน เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสเป็นธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อม และมช่ีองทางในการ 

รับข้อร้องเรียน เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม โดยการร่วมมือกันทั้งสามฝ่าย 

คือ สถานประกอบการ ชุมชน และภาคราชการ 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม” โดยมุ่งมั่นที่จะน�าหลัก 

ธรรมาภบิาลส่ิงแวดล้อมมาปฏิบตัใินการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด และมุง่เน้นการป้องกัน 

และรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร
1. มีกระบวนการท�างานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น

2. มีคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร 
1. ลูกค้าเกิดความมัน่ใจในสินค้า และบริการ

2. เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3. ขยายตลาด เพิ่มฐานลูกค้ามากขึ้น

4. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

5. ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่าย
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1.	ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	
 • ข้อมูลการจัดการมลภาวะที่ถูกต้อง   

 • ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล 

  และการเข้าถึงข้อมูล

2.	ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
 • แจ้งข้อมลูเมือ่การประกอบการอาจก่อผลกระทบ

 • ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

3.	ความโปร่งใส
 • มีข้อมูลมลภาวะ  

 • เปิดเผยข้อมูล

4.	ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • แสดงความรับผิดชอบเมื่อกิจการ

  ก่อผลกระทบต่อสังคม

 • มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น 

  และมีขบวนการในการตอบสนองข้อร้องเรียน

5.	นิติธรรม
 • มีการจัดการด้านมลภาวะเป็นไปตามกฎหมาย  

 • มีการจัดการด้านความปลอดภัย

  เป็นไปตามกฎหมาย

6.	ความยุติธรรม
 • การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม  

 • คืนประโยชน์ให้สังคม

7.	ความยั่งยืน
 • ผู้ประกอบการ ประกอบกิจการ

  อย่างมจีติส�านกึ และไม่มผีลกระทบต่อชุมชน 

  และสิ่งแวดล้อม

 • ลดปัญหาการร้องเรียน

 • ผู้ประกอบการ และชุมชนอยู่ด้วยกัน

  อย่างมีความสุข

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร
1. บริษัทฯ ลดความเสียงการเกิดความเสียหาย

 จากการก่อมลภาวะ

2. พนักงานท�างานในสภาพแวดล้อมที่ดี ไร้มลพิษ

3. ปลกูจติส�านกึของพนกังานต่อการรกัษาสิง่แวดล้อม 

 เกิดเป็นวัฒนธรรมการรักษาส่ิงแวดล้อมขององค์กร

ที่ยั่งยืน

4. เชื่อมโยงความร่วมมือ การได้รับค�าแนะน�าที่เป็น

 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ จากภายนอกองค์การ

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร
1. ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุน 

2. ตอบสนองนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม
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	 มาตรฐานความปลอดภัยของพนักงาน
1. บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อความปลอดภัยของพนกังานทีป่ฏบิติัหน้าทีใ่นโรงงาน รวมทัง้การปฏบิตัติามกฎหมาย

เกีย่วกบัความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั การจดัให้มกีารฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภัยเป็นส่ิงทีบ่ริษัทฯ ก�าหนดให้จดัเป็น

ประจ�า และให้รายงานผลการด�าเนนิการโดยตรงต่อคณะกรรมการบรหิาร บริษทัฯ ได้จดัให้มกีารอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ

และจัดหาเครือ่งมอื อปุกรณ์ เพ่ือความปลอดภยัของพนักงานทีป่ฏิบตัหิน้าทีใ่นโรงงานทีป่ราจีนบรีุ ดงันี้  

 • หลักสูตร “เทคนิคการตรวจวัดแก๊สในที่อับอากาศ” 

 • หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศ (Confined Space Entry)” 

 • ท�าการตรวจสอบ และทดสอบระบบเครื่องสูบน�้าดับเพลิง ประจ�าปี 2558

 • จัดท�าป้ายแจ้งเตือนแบบเคล่ือนที่เพิ่มเติมอีก 12 ชนิด เพ่ือใช้ในงานที่อับอากาศ งานในพื้นที่ถนนหลัก 

พร้อมทั้งจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน เพิ่มเติม เพื่อระงับเหตุให้ทันท่วงที 

 • จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ  (Self - Contained Breathing Apparatus : SCBA)

 • ยืน่เอกสารขออนญุาตต่อกรมการอตุสาหกรรมทหาร เพือ่ขอ ย.ภ.5  (ใบอนญุาตมซีึง่ยุทธภณัฑ์) และอบรม

การใช้งาน

 • การปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ ( ปฏิบัติการช่วยชีวิต ) (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)

 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีมีผู้ประสบเหตุการณ์ต่างๆ 

2. นอกเหนอืจากทีก่�าหนดให้ฝ่ายจดัการต้องส่งรายงานการปฎบิตังิานต่อคณะกรรมการบรหิารแล้ว คณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังได้ก�าหนดการตรวจสอบ โรงงาน และโครงการต่างๆ ของกลุ่ม

บริษัทฯ ไว้ในแผนการตรวจสอบประจ�าปี 

วัตถุประสงค์ในการการเข้าตรวจสอบ เยี่ยมชมโรงงาน และโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การด�าเนิน

งานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก�าหนดของระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ 

และพนัธกจิ ของบริษทัฯ  ตลอดจน เป็นไปตามมาตรฐานอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ทัง้นี ้ได้มกีารตัง้เป้าหมาย

ที่จะไม่มีอุบัติเหตุจนถึงขั้นการด�าเนินงานหยุดชะงัก ซึ่งในระหว่างปี 2559 ยังไม่ปรากฎว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว  

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร
1. ลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการอุตสาหกรรม

2. เพิ่มความปลอดภัยในสถานประกอบการ

3. พนักงานเกิดความช�านาญจากการได้รับการฝึกอบรมเป็นประจ�า และต่อเนื่อง

4. เพิ่มความเชื่อมั่น และการแข่งขันด้านการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร
1. เพิ่มความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแรงแรงงาน 

 และความปลอดภัย ในสถานอุตสาหกรรม

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานรัฐ
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4.	โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	CSR	เต็มรูปแบบ
ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเร่ิมจากโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิตตามสัญญารวม 278 เมกะวัตต์ และต่อเนื่องด้วยการพัฒนา 

โรงไฟฟ้าพลังงานลม 8 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิตตามสัญญารวม 386 เมกะวัตต์ ซึ่งจะด�าเนินการภายใต้ชื่อ

ของบรษัิทย่อยต่างๆ ทัง้น้ี บริษทัฯ และบรษัิทย่อยทกุแห่ง ยงัคงยดึมัน่ในการด�าเนนิงานให้ความส�าคญักบัส่ิงแวดล้อม 

ชุมชนและสังคมเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน  สรุปกิจกรรมส�าคัญได้ดังนี้

1. การเผยแพร่ความรู้ จากการเล็งเหน็ประโยชน์ และความส�าคญัของการผลติ และใช้พลงังานหมนุเวียน บรษัิทฯ 

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จึงสนับสนุนส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงาน

หมุนเวียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้น�าชุมชน และประชาชนที่สนใจ 

นักวิเคราะห์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของบริษัท ทั้งที่

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดล�าปาง และจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนการร่วมแสดงข้อมูลในนิทรรศการต่างๆ เพื่อ 

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ 

และเห็นภาพจริงในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ 

ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า โดยริเริ่มที่โรงไฟฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการสอน

ในห้องเรียน และปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้า และภายในโรงเรียน เพื่อมีผลผลิตส�าหรับเป็นอาหารกลางวัน

ส�าหรับเด็กนักเรียน และบางส่วนขายเป็นผักอินทรีย์ปลอดสารเคมีให้แก่ชุมชน และน�ารายได้กลับมาใช้ต่อภายใน

โครงการอย่างยั่งยืน

2. แบ่งปันทรัพยากร และเกือ้กลูกัน ด้วยพ้ืนทีข่นาดใหญ่ดงักล่าว บรษัิทฯ จงึสามารถจดัสรรพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืจาก

การจัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า มาใช้ท�าเป็นบ่อน�้าส�ารองขนาดใหญ่ เพื่อใช้ภายในโครงการ และเปิดให้

ชุมชนโดยรอบสามารถร่วมใช้เป็นแหล่งน�้าในยามขาดแคลนอีกด้วย 

3. จากนโยบายการใช้ทรัพยากรให้คุม้ค่า เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้ต่อโครงการของกลุม่บรษิทัฯ และต่อชมุชน

โดยรอบ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาพื้นที่ว่างของโครงการโดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริ เพื่อเป็นต้นแบบการเกษตร และ

ออกแบบจัดสรรการกักเก็บ และบริหารน�้าในโครงการเพื่อเอื้อต่อการท�าเกษตรกรรมในพื้นที่ระหว่างแผงโซล่าร์ใน

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท�ากิน  และใช้ทรัพยากรได้อย่างเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนร่วม

	 การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน	
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ และมีชุมชน

ในท้องถิ่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงไฟฟ้า จ�านวนหลายครัวเรือน การวางแผนเพื่อก่อสร้าง และพัฒนา

โครงการจึงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อแรงงานในท้องถิ่นเป็นส�าคัญ ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรง และทาง

อ้อม (ผ่านผูรั้บเหมา) จ�านวนมากทัง้ระหว่างการก่อสร้างทีมี่การจ้างงานในท้องถิน่หลายพนัอตัรา และเมือ่ก่อสร้าง

เสร็จโรงไฟฟ้าเปิดด�าเนินการ บริษัทฯ ยังคงจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อดูแลรักษาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยัง

ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  รวมไปถึงช่วยเหลือพัฒนาแปรรูป ตลอดจนพัฒนา

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้าเกษตรของบริษัท และชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
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การสร้างทางเลือกอาชีพให้แก่ชุมชนตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม	
(Social	Enterprise)	เพื่อความยั่งยืน	 

ทางบริษัทฯ มีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความเจริญร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นแนวทางการสร้างอาชีพที่เพิ่ม

รายได้ และปรบัปรงุคณุภาพชวีติของชมุชนทีช่มุชนสามารถพ่ึงพาตวัเองได้อย่างยัง่ยนื  บนพืน้ฐานการพัฒนาทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคุณค่าหลักในธุรกิจของบริษัทฯ   ในปี 2559 ที่

ผ่านมา โครงการตามแนวทางกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ  มีดังนี้ 

1.	 เกษตรอนิทรย์ีทีย่ัง่ยนื โครงการทดลองปลกูพชืแนวทางเกษตรอนิทรย์ีแบบผสมผสาน  เป็นระบบการเกษตร

ทีมี่การเพาะปลกูพชืหรอืการเลีย้งสตัว์ต่างๆ ชนดิอยูใ่นพ้ืนทีเ่ดยีวกันภายใต้การเก้ือกลูประโยชน์ต่อกนั และกนัอย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี และฟื้นฟู

สภาพผืนดินเกิดเป็นระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ และยั่งยืน  ซึ่งจะช่วยสร้างประสิทธิผล และช่วยลดต้นทุนการเพาะ

ปลูก  โดยได้ด�าเนินโครงการทดลองปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด ผักสวนครัว  ผลไม้ และสมุนไพรหายากที่ปลอดสาร

พษิ และเคม ี ภายในพ้ืนทีแ่ปลงทดลองในโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ทัง้ 3 จงัหวัด  คือ นครสวรรค์  ล�าปาง และพษิณโุลก  

2.	การปรบัปรงุดนิแบบลดต้นทนุโดยนำาวสัดทุี่ไม่มีมูลค่ามาเพ่ิมคณุค่า	 เน้นการลดต้นทนุ และสร้างคณุค่า

เพิม่จากสิง่ใกล้ตวั  อาทเิช่น  โครงการปุย๋หมกัอินทรีย์จากหญ้า และจลุนิทรีย์ทีม่ปีระสทิธิภาพทีจ่งัหวัดล�าปาง  การ

ท�าปุย๋หมักอนิทรีย์จากผักตบชวา มลูแพะใช้ในแปลงเกษตรทีจ่งัหวัดนครสวรรค์ และเผยแพร่อบรมให้แก่ชมุชนรอบ

โรงไฟฟ้าที่จังหวัดลพบุรี

3.	การยืดอายุ	และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ ์เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพิ่มรายได้ และก�าไร ให้แก่ กลุม่วสิาหกจิ

ชมุชน จากการทดลองแปรรปู และศกึษาการออกแบบบรรจภัุณฑ์เพือ่เพิม่มลูค่าสนิค้า โดยเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทที่ผลิตมาจากผลผลิตแนวทางเกษตรอินทรีย์ เช่น แยมเสาวรส จากพื้นที่โครงการที่จังหวัดล�าปาง และชาตะ

ไคร้ และสมนุไพร จากพ้ืนท่ีโครงการทีจ่งัหวดัพิษณโุลก โดยเสรมิแนวทางการจ้างงานผูส้งูอายเุพือ่เพิม่รายได้ในงาน

ที่ไม่ใช้แรงงานหนัก เช่น การแพ็คบรรจุสินค้า เพื่อสร้างความรู้สึกมีคุณค่าให้แก่คนชราในท้องถิ่น พร้อมกับเตรียม

รับปรับตัวการเริ่มเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของเรา
					มี	4	แห่ง

รวมผลิตได้ถึง 278 MW

หรอื
 ไม่?

พิษณุโลก	90	MW

ลพบุรี	8	MW

นครสวรรค์	90	MW

ลำาปาง	90	MW
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4.	การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการแบบรวมกลุ่มวิสาหกิจ โครงการได้เน้นการวางแผนธุรกิจ

ส�าหรบัวสิาหกิจชุมชนโดยการน�าหลักเศรษฐศาสตร์ อปุสงค์ และอปุทาน มาใช้เชือ่มโยงตลาดเพือ่วางแผนการปลกูพืช

ของเกษตรกร ป้องกันความเสีย่งในด้านราคาจากการผลิตอย่างใดอย่างหนึง่มากเกินไป การเตรียมตลาด และการขาย

ทีเ่ชือ่มโยงเกษตรกรถึงผูบ้รโิภคโดยตรง การผลติสนิค้าให้ได้มาตรฐานความปลอดภยั GMP และ ส่งเสรมิจรรยาบรรณ

การผลติเพือ่ขายสินค้าปลอดภัยให้ผู้บริโภค ตลอดจนช่วยวางแผน และทดลองการจดัการการขนส่งสนิค้าของกลุม่

วสิาหกจิชุนชนไปสูต่ลาดท่ีต้องการ โดยเริม่ต้นจากการขนส่งผักอินทรีย์ไร้สารเคมจีากจงัหวัดนครสวรรค์ และจงัหวัด

พษิณโุลก

จากต้นแบบความส�าเร็จของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าควบคูไ่ปกับการพฒันาชมุชน สิง่แวดล้อม และเปิดโอกาส

ให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วม ท�าให้โครงการโรงไฟฟ้าของบรษิทัฯ มกีารเติบโตไปพร้อมๆ กับความเจรญิ และการพฒันา

ชวีิตความเป็นอยู่ของผู้คนในทอ้งถิ่น ซึ่งจะน�ารปูแบบดงักล่าวไปใช้กับโรงไฟฟ้าทุกๆ โครงการของบริษทัฯ เพื่อการ

เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

5.	การดำาเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น	(Anti	-	corruption	Policy)
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน และ 

ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวในการพิจารณา และปฎิบัติดังนี้ 

1. คณะกรรมการบรษัิทได้อนมุตันิโยบายการรบัเรือ่งร้องเรยีน เพือ่รบัเรือ่งร้องเรียน ทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
 เพือ่เป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร มส่ีวนร่วมในกระบวนการก�ากบัดแูลกจิการ 

บรษัิทฯ จงึก�าหนดนโยบายในกรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีกลุ่มต่างๆ มข้ีอสงสัย หรือพบเหน็การกระท�าทีส่งสัยว่ามกีาร

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือ 

เรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

	 เงื่อนไข	และการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน
 1. รายละเอยีดของเรือ่งร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มคีวามชดัเจน และมีข้อมลูเพยีงพอทีจ่ะน�าสบืหาข้อเทจ็จริง

เพื่อด�าเนินการต่อไปได้

 2. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

 3. ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็น โดยค�านึงถึง

ความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน

 4. เร่ืองร้องเรียนทีไ่ด้รับการกล่ันกรอง และสบืหาข้อเทจ็จรงิแล้ว จะถกูรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่

พิจารณา และก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

 5. ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอก

2. บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเพิ่มขึ้น จากปกติที่ผู้ร้องเรียนสามารถส่งจดหมายถึงประธาน 

คณะกรรมการบริษัท ผู้ร้องเรียนยังสามารถส่งข้อร้องเรียนทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านทาง อีเมลล์ ถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559 20 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559 20



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน) 21

โครงการปัจจบุนัรวม 8 โครงการ

386 MW แบ่งเป็น  
3 โครงการ ที่ 
นครศรธีรรมราช 
และสงขลา 

126 MW

 5 โครงการ ที่

ชัยภูมิ   260 MW

หรอื
 ไม่?

โรงไฟฟ้าพลังงานลมของเรา



ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9

โทรสาร 0-2248- 2493


