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รู้จักบริษัท

บรษิทั พลังงานบรสิทุธิ ์จ�ากัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) หรอื (“บรษิทัฯ”) ได้จดทะเบยีนก่อตัง้
บรษิทัข้ึน เม่ือวนัที ่6 มนีาคม 2549 ในชือ่เดมิคอื บรษิทั ซนัเทคปาล์มออยล์ จ�ากดั  ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 50.00 ล้านบาท 
โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งสิ้น 373.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 3,730,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งเป็น :

1. ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

 บรษิทัฯ ได้รบัอนญุาตเป็นผูค้้าน�า้มนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัตกิารค้าน�า้มนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลงังาน 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 

2. ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แบ่งเป็น พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม  

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าในธุรกิจพลังงานทางเลือก ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของการด�าเนินธุรกิจ  
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน ดังนั้น ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�าหนดวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม เพื่อเป็นทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่รวมกันกับ
ชุมชนอย่างเกื้อกูลและเป็นมิตร และยึดถือเป็นกรอบการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน

3. ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอร่ี บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท Amita Technologies Inc. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.20 
โดยบริษัท Amita Technologies Inc, เป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเป็น 
บริษัทจดทะเบียนใน Emerging Stock Market (ESM) ของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและ 
ผลติแบตเตอรี ่ประเภทลเิทยีม-ไอออน โพลเีมอร์ (Lithium-Ion Polyymer) โดยมกี�าลังการผลิตประมาณ 80 เมกะวัตต์ต่อปี 
เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัฯ ในธุรกิจพลังงานทดแทน รวมไปถงึเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายด�าเนนิธรุกจิ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมโดยการเข้าซื้อหุ้น 
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Amita ด้วยวิธีการซื้อหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Emerging Stock Merket) คิดเป็น
สดัส่วนการถอืหุน้เพิม่ร้อยละ 15.49 โดยผลจากการซ้ือหุน้ดงักล่าว ท�าให้บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใน Amita คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
50.69 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของ Amita
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4. ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและธุรกิจธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ขยายการด�าเนินธุรกิจไปยังธุรกิจบริการสถานีอัด

ประจุไฟฟ้าส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “EA Anywhere” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าพลังงานสะอาดมา

ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ด�าเนินงานโดยบริษัทย่อยทางตรง – บริษัท พลังงานมหานคร จ�ากัด ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้านี้ เป็นสถานีให้บริการ

เพือ่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ทัง้ประเภทปล๊ักอนิไฮบริค และประเภทแบตเตอรี ่โดยสามารถอัดประจไุฟฟ้าได้สงูสดุที ่22 กิโลวัตต์/

ชัว่โมง / เครือ่ง ท้ังนีเ้พือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิทฯ ในธุรกิจพลงังานทดแทน รวมไปถงึเพือ่ให้สอดคล้องกบั

นโยบายด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ต่อไป

5. ธรุกจิวจิยั และพฒันา ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยทางตรง – บรษิทั กรีน เทคโนโลย ีรเีสร์ิช จ�ากดั และ 

บรษิทั เอน็เนอร์ยี ่บยีอนด์ รีเสิร์ช จ�ากัด เพ่ือท�าการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ทีเ่ก่ียวเนือ่งจากน�า้มนัปาล์ม และแบตเตอรีลิ่เธียม 

ตามล�าดับ ทั้งนี้เพ่ือต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของสินค้าในธุรกิจของบริษัทฯ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มีความยั่งยืนในระยะยาว
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นโยบายการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้สื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมดังกล่าวไปยังพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางต่างๆ 

ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการด�าเนินแผนกลยุทธเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ มีเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่ได้ลงนาม ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

(Power Purchase Agreement : PPA) ให้แล้วเสรจ็ภายในก�าหนดเวลาตามสญัญา ในขณะเดยีวกนั กเ็ตรยีมความพร้อมส�าหรบั 

การเติบโตในอนาคต เพื่อจะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอ่ืนๆ ที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น โดยไม่จ�ากัด

เฉพาะธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น โดยการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของทีมงานมาเป็นหลักส�าคัญ 

ในการขยายการลงทุนและสร้างโอกาสในการเติบโตต่อไป

เปนผูนำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูใช ผูถือหุน ผูรวมคา

และพนักงานอยางเปนธรรม

พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)

• สงเสร�มการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพในการผลิต

• สงเสร�มการใชพืชพลังงาน และพลังงานธรรมชาติ

เพื่อลดมลพิษแกสิ่งแวดลอม

• สนับสนุน นโยบายภาครัฐ เพื่อสรางความมั่นคง

ดานพลังงานของประเทศ

• ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเปนธรรม

สรางความไววางใจตอคูคา และผูถือหุน

• วางรากฐานดานบุคลากร เพื่อการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน 

ค่านิยม (Values)
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พันธมิตรที่ดีของผูมีสวนไดสวนเสีย

ดำเนินธุรกิจถูกตอง เช�่อถือได

ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธ�ผล
สรางความมั่นคงทางพลังงาน

โปรงใสมีธรรมาภิบาล
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นโยบายและการด�าเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง การด�าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น • ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคง สม�่าเสมอ 

ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

• ได้รับข่าวสารข้อมลูประกอบการตดัสิน

ใจอย่างเพียงพอ

• สามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย

• ได้รับการอ�านวยความสะดวกอย่าง

เท่าเทียมกัน

• ด�าเนนิธรุกจิด้วยความมุง่มัน่ วางแผนงานอย่างเป็นระบบ และค�านงึถงึผลตอบแทน

และความเสีย่ง โดยด�าเนนิธรุกจิด้านพลงังานทางเลอืกทัง้ด้านธรุกจิผลติและจ�าหน่าย

น�้ามันไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 

• เปิดเผยข่าวสารข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ด้วยความโปร่งใส 

ทั้งเอกสารที่เผยแพร่บน website ของบริษัทฯ และการให้ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน

ตามโอกาสต่าง ๆ

• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

• อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุน้ด้วยความเท่าเทยีมและเหมาะสม เพ่ือให้สามารถเข้า

ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยสะดวก และจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ 

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสด

การประชมุผูถ้อืหุ้น ผ่านแอปพลเิคชัน่ของบรษิทัฯ ได้ (สามารถเข้าดคููม่อืการใช้งาน 

แอปพลเิคช่ันดังกล่าว ได้ทาง http://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.php) 

เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจลงคะแนนเสียงผ่านผู้รับมอบฉันทะได้อย่างมี 

ประสทิธภิาพมากขึน้

ลูกค้า • สนิค้ามคีณุภาพได้ตามมาตรฐาน ราคา

เหมาะสม ให้บริการเป็นที่พึงพอใจ

• สามารถขอตรวจสอบกระบวนการผลิต

ได้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น

• เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

ร่วมกัน

• ก�าหนดเงือ่นไขทางการค้าทีเ่ป็นธรรม 

และเก้ือกูลการท�าธรุกิจร่วมกันในระยะ

ยาวได้

• บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการที่เข้มงวด และมีการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

• ในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมทั้งด้านคุณภาพ

และความปลอดภัยของระบบผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ อีกทั้งใส่ใจ 

ในการบ�ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

• ฝ่ายขายและวางแผนการตลาดจะท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าและ 

ท�าการวางแผนการขายและการจัดส่งร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

• ท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

• ก�าหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และยืดหยุ่นตามความจ�าเป็น เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ร่วมทั้งสองฝ่าย

คู่ค้า • ก�าหนดเงื่อนไขทางการค้าระหว่าง

กันอย่างชัดเจน ยุติธรรม เหมาะสม 

• กระบวนการจัดซื้อมีความเป็น

ธรรม โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือการถ่ายเทผล

ประโยชน์ 

• ไม่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญา หรือเปิดเผยข้อมูลความลับ

ทางการค้า อันก่อให้เกิดความเสีย

หายต่อคู่ค้า

• ยึดม่ันในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม ก�าหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อ 

จัดจ้างที่ชัดเจนกับคู่ค้าทุกราย

• ในกรณีที่มีการจัดซื้อเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูง 

จะใช้วธิกีารประกวดราคา เพือ่ให้ได้เง่ือนไขทีต่รงกบัความต้องการของบรษิทัฯ และ

เป็นเงื่อนไขที่คู่ค้ายอมรับได้

• ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเข้มงวด

• มีระบบการควบคุมภายใน และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกัน 

มิให ้ผู ้ ใด น�าความลับของคู ่ค ้าไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ เพื่อประโยชน์อื่น 

นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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เจ้าหนี้ • ปฏบัิตใิห้เป็นไปตามเงือ่นไขในสญัญา

อย่างเข้มงวด

• มีระบบการรายงาน การควบคุม 

การจัดการ และการบริหารความเสี่ย

ที่เหมาะสม และมีมาตรฐานที่เป็นที่

ยอมรับได้

• บริษัทฯ มีฝ่ายวางแผนการลงทุน และฝ่ายการเงินที่ท�าหน้าที่ในการประสาน

งานกับเจ้าหนี้ ทั้งสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าอื่น เพื่อให้การด�าเนินงาน 

ของบรษิทัฯ เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามเงือ่นไขข้อตกลงในสญัญาทีเ่กีย่วข้อง 

• บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท่ีให้ค�าแนะน�า ก�ากับ ติดตาม ดูแล 

เพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

• จดัให้มกีารประชมุกบัเจ้าหนี ้และทมีงานทีเ่กีย่วข้องเป็นประจ�า เพือ่ตดิตามความคบืหน้า 

ประสานงาน และร่วมกันวางแผน หารืออย่างใกล้ชิด ด้วยความสัมพันธ์อันดี

ชุมชน

รอบถิ่น

ที่ตั้งของ

โรงงาน 

• การด�าเนินงานของบริษัทฯ ต้องไม่

ส่งผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม 

• หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ต้อง

ตอบสนอง และเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง 

ด้วยความรวดเร็ว

• ประสานความสัมพันธ์อันดี และร่วม

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

• เปิดโอกาสให้สมาชกิในชมุชนสามารถ

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของ 

บริษัทฯ ได้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้

• ส่งเสริมการพัฒนาวสิาหกิจ ชุมชนตาม

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• จัดท�าการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนตามที่ทางการก�าหนดก่อนการลงทุน 

สร้างโรงไฟฟ้า อกีทัง้มกีารตดิตามความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการ

ของชมุชนอย่างต่อเนือ่ง และใกล้ชดิ โดยจดัให้มีทมีงานชมุชนสมัพนัธ์ประจ�าโรงงาน

แต่ละแห่ง เพือ่เป็นผูต้ดิตาม และประสานงาน และรบัฟังความคิดเหน็ต่าง ๆ  โดยตรง

• จัดให้มีทีมงานที่ท�าหน้าที่ติดตามและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ประจ�าโรงงาน เพ่ือท�าหน้าที่ในการดูแลด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

อย่างต่อเนื่อง

• ให้ความรู้และจัดการอบรมแก่พนักงาน ชุมชน นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้

เกิดความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

• จดังบประมาณในการช่วยเหลอื และสนบัสนนุกจิกรรมของชุมชน ทัง้ด้านการศกึษา 

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

• จดัท�าแหล่งกกัเกบ็น�า้ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และแบ่งปันให้

ชุมชนโดยรอบสามารถใช้เป็นแหล่งน�้าส�ารองในยามขาดแคลนได้

• สนับสนุนการว่าจ้างพนักงานประจ�า และพนักงานชั่วคราว จากสมาชิกในชุมชน

ตามศักยภาพ ความสามารถ และความถนัด เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน และการ

พัฒนาความรู้ความสามารถ ท้ังในระยะการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึง่มีการจ้างงาน 

นับพันอัตราและระยะหลังจากการก่อสร้างเสร็จและท�าการจ�าหน่ายไฟฟ้าแล้ว 

เพือ่ดแูลโรงไฟฟ้า การท�านบุ�ารงุทรพัย์สนิโรงไฟฟ้า การรกัษาความปลอดภัย การดแูล

ภมูทิศัน์และอืน่ๆ ซึง่มกีารจ้างงานอีกหลายอตัรา ส่งผลให้การด�าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้า 

ของบริษัทฯเกิดการจ้างงานโดยรอบเป็นจ�านวนมาก

• ด�าเนินโครงการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน โดยเร่ิมต้นที่โรงไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทติย์ จงัหวดันครสวรรค์ เป็นแห่งแรก ต่อมาได้ขยายไปถึงโรงไฟฟ้าพลงังาน 

แสงอาทติย์ ทีจ่งัหวดัล�าปาง และจงัหวดัพษิณโุลกตามล�าดบั เพือ่ทดลองทางเลอืก

อาชพีเกษตรกรรมทีย่ัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชมุชน นกัเรยีน

จากโรงเรียนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า และผู้สนใจ เข้าเรียนรู้ในพ้ืนที่โครงการสาธิต 

ซึ่งประกอบไปด้วยการปลูกข้าวหอมอุบล ข้าวโพด อ้อย การปลูกพืชผักสวนครัว 

และต้นไม้ต่างๆ การปรับปรงุคณุภาพดนิ การเลีย้งสตัว์และประมง เป็นต้น ตลอดจน 

ไปเผยแพร่อบรมความรู้ให้แก่โรงเรียนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์ 

และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป การพัฒนาท�าตลาดและเชื่อมโยงถึง 

ผู้บริโภคโดยตรง
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พนักงาน • ได้รับค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม เหมาะสม 

รวมทัง้มสีวสัดกิารทัง้เป็นตวัเงนิ และ

ไม่เป็นตัวเงินทีส่ามารถจงูใจพนักงานได้

• ให้โอกาสในการเติบโต ก้าวหน้า                        

ตลอดจนพฒันาความรู ้ความสามารถ 

อย่างเท่าเทียมกัน และสม�่าเสมอ

• จัดสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี 

ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย

• ปฏบิตัต่ิอพนักงานด้วยความเป็นธรรม มกีารก�าหนดหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทน 

และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับผลการปฏิบัติงานที่วัดผลได้

• จัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ ไม่ต�่ากว่าที่กฎหมายก�าหนด

• ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน  

• จดัให้มกีารอบรมพฒันาศกัยภาพพนกังาน ทัง้หลกัสตูรภายใน และภายนอก เพือ่เพิม่

ความรูค้วามสามารถ อกีทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานทีม่ศีกัยภาพท�าการโยกย้ายการปฏบิตัิ

งานไปยังจุดอื่นที่เหมาะสมกับศักยภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเติบโตมากยิ่งขึ้น

• เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนได้ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

โดยจัดให้มีกระบวนการในการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนด�าเนินการใดๆ

คู่แข่ง • มจีรยิธรรม ด�าเนนิธุรกจิอย่างโปร่งใส 

ในกรณทีีม่กีารแข่งขัน ต้องเป็นไปอย่าง

เป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ ก�าหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจไว้ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วย 

จริยธรรมอันดี และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

หน่วยงาน

ก�ากบัดแูล

และภาครัฐ

• ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดที่

เกี่ยวข ้อง ไม ่จงใจฝ่าฝ ืน ละเลย 

ไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ และข้อก�าหนด  

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรง

• จัดให้มีผู ้รับผิดชอบในการติดตามให้ ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• บรษิทัฯมีฝ่ายตรวจสอบภายใน และการว่าจ้างบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากดั 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน 

เพื่อท�าการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ
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การด�าเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน

1.    บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ท�าหน้าที่

1. พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารแล้วแต่กรณี 

2. ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร 

3. ดูแลให้มีแผนการสืบแทนต�าแหน่งหน้าที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริหารระดับสูง

4. จัดท�าแผนการสืบทอดงาน (Succession plan)  และทบทวนแผนการพฒันาประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 

เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู ้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง 

ในต�าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถด�าเนินไป 

ได้อย่างต่อเนื่อง

5. จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการ เพ่ือพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัท 

ด�ารงต�าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าทีข่องกรรมการ และพฒันาการต่างๆ ทีส่�าคัญ เช่น ภาวะอตุสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรอืกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการ 

ที่ท�าให้ก่อให้เกิด ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่าย และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ 

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ด�าเนินงานต่างๆ 

ตามแนวทางหลักบรรษัทภิบาล
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คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  ท�าหน้าที่ 

1. พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ แก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง 

หาแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน 

2. พจิารณาทบทวนโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน และเหมาะสมกบัผลการด�าเนนิงาน 

ของบรษิทัฯ เพือ่ให้สามารถรักษาคนดทีีมี่ความสามารถให้คงอยูก่บับรษัิทฯ ได้ รวมทัง้เป็นแรงจูงใจส�าคญัทีจ่ะท�าให้กรรมการ

และผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่

1. ก�าหนดนโยบายและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 

2. ติดตามการน�าไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง 

มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเส่ียงได้ถูกน�าไป

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

3. ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอโดยการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมลูทีเ่ก่ียวกบัความเส่ียงและ

การควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท�าหน้าที่

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

2. ก�าหนดนโยบายและวางแผนเกีย่วกบักจิการทีเ่ก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมตดิตามความคบืหน้าของแผนงาน 

บรรษทัภบิาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ให้ข้อแนะน�าและการสนบัสนนุทีจ่�าเป็น ตรวจประเมนิภายในด้วยเกณฑ์

บรรษัทภิบาล เพื่อก�าหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง 

3. เป็นตวัแทนบรษิทัฯ ในการสือ่สารและการด�าเนนิกจิการด้านบรรษทัภิบาลทัง้กบัผูบ้รหิาร พนกังาน และหน่วยงานภายนอก
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2.    บริษัทฯ ทบทวนและรวบรวมนโยบาย แนวปฎิบัติต่างๆ และจัดท�าเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล 

นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ได้รวบรวมและจัดท�าเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวท้ังภายในและ

ภายนอกองค์กร มีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

• สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อพนักงาน

• ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย

• การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท�าธุรกรรมของบริษัทฯ

• การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

• การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

• การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

- นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา

• การปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด

• การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้)

• การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

• การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

• การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ

• การประพฤติตนภายในกรอบของศีลธรรม และคุณธรรม

• การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บรรษัทภิบาล (การก�ากับดูแลกิจการ – CG)

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

1. นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2. นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. การรายงานการมีส่วนได้เสีย
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หมวดที่ 3 : การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

3. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

4. นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

6. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างท�างานให้แก่บริษัทฯ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

2. ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

2. คุณสมบัติของกรรมการ

3. วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

4. การประชุมคณะกรรมการ

5. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

6. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ : คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา / 

    คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง/ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

10. แผนการสืบทอดงาน และ  นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

• สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

• การพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมจากการด�าเนนิความ

รับผิดชอบต่อสังคม

การต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

• ค�านิยาม

• หน้าที่ความรับผิดชอบ

• แนวทางการปฏบิตัิ

• ข้อก�าหนดในการด�าเนินการ
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3.    บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

บรษัิทฯ ด�าเนนิธรุกิจหลกัโดยเป็นผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายน�า้มนัไบโอดเีซล โดยกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน 

และได้รับใบรับรองคุณภาพการผลิต 

โรงงานผลิตน�้ามันไบโอดีเซล จุดเริ่มต้นของ CSR in Process  

บรษิทัฯ ก้าวเข้าสู่ธรุกจิพลังงานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยขีึน้เอง เพือ่ท�าการผลติน�า้มนัไบโอดเีซลโดยสกัดจากน�า้มนัปาล์มดบิ 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ น�้ามันไบโอดีเซลท่ีผลิตได้น�าไปจ�าหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นโรงกลั่นน�้ามันขนาดใหญ่ของประเทศ 

ใช้ผสมกับน�้ามันดีเซลเพ่ือลดการใช้น�้ามันท่ีต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ

สิง่แวดล้อม จงึถอืเป็นจุดเร่ิมต้นของการก้าวเข้าสูก่ารด�าเนนิธุรกิจทีใ่ห้ความส�าคญักับสิง่แวดล้อมเป็นหลกั และให้ความส�าคญั  

ต่อกระบวนการผลิต น�้ามันไบโอดีเซลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

• โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาระบบบริหารจัดการ มาตรฐานการผลิตน น�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil : RSPO), ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (Quality Management 

Systems) และมาตรฐาน Kosher จากผู้ให้การรับรอง ตลอดระยะเวลาในช่วงปี 2560 ส�าหรับปี 2560 

บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบ การจดัการด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Management System) 

ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and 

Safety Management System) OHSAS 18001 : 2007 จาก URS Thailand (United Registrar of Systems 

(Thailand) Ltd.) ในไตรมาสแรกของปี 2560 Certificate Number : 79935/A/0001/UK/EN (ISO 14001 : 2015) 

และ Certificate Number : 75535/B/0001/UK/EN (OHSAS 18001 : 2007) ซึง่เป็นบรษิทัทีใ่ห้การรบัรองมาตรฐานสากล 

ทัง้นี ้มจีดุประสงค์ เพือ่พฒันาปรบัปรงุการจัดการ ด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั อย่างเป็นระบบ 

สอดคล้องตามข้อก�าหนด กฎหมาย เกดิสภาพ แวดล้อมในการท�างานทีด่ ีพนกังานมคีวามปลอดภัยในการท�างาน 

และแสดงถงึความมุง่มัน่ในความรับผดิชอบต่อสังคม และสิง่แวดล้อมท้ังภายในและภายนอก สร้างภาพลักษณ์ทีด่ ี

ให้แก่องค์กร 

• บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองอตุสาหกรรมสีเขียว (Green System) ระดบัที ่3 : ระบบสีเขยีว (Green System (Gl3) 

จากกระทรวงอตุสาหกรรม เพือ่รบัรองว่าบรษิทัฯ ได้มกีารบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยกระทรวง

อตุสาหกรรม ได้มกีารส่งเสรมิภาคอตุสาหกรรมให้มกีารประกอบการทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม มีความรับผิดชอบ

 ต่อสงัคม ให้สามารถอยูร่่วมกบัสงัคมและชุมชนได้อย่างมคีวามสุข ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ด้วยการมุ่งเน้น 

ใน 3 เรื่อง ได้แก่

 1. การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

 2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ

 3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ตลอดห่วงโซ่อุปทาน)

 ทั้งนี้ จะมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามการรับรองเลขที่ 3-6471/2561 

(ส�าหรับทะเบยีนโรงงานเลขที ่ข3-47(2)-2/52 ปจ.) และ 3-6472/2561 (ส�าหรบัทะเบยีนโรงงานเลขที ่ข3-7(1)-1/44 ปจ.) 
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• บริษัทฯ น�ากลีเซอรีน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล มาผ่านกระบวนการที่บริษัทฯ คิดค้นขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง 

เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุด และเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด จนได้เป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ซึ่งสามารถน�าไป

เป็นสารตัง้ต้นส�าหรับธรุกจิอาหาร ยา เคร่ืองส�าอาง และสบู ่การคดิค้นเทคโนโลยขีึน้เองด้วยทมีงานภายในของบรษัิทฯ 

และน�าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนี้ นอกจากจะท�าให้บริษัทฯ มีความสามารถในการท�า

ก�าไร และความสามารถในการแข่งขันที่สูงแล้ว ยังลดขยะหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

• บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัทกุๆ ขัน้ตอนการผลติ ต้ังแต่การออกแบบและตดิตัง้เคร่ืองจักร การคดัเลือกวัตถุดบิทีม่คีณุภาพ

ซ่ึงต้องผ่านการทดสอบจากห้องแล็ปของบริษัทฯ ทุกครั้ง การควบคุมการผลิตในทุกๆ ขั้นตอน การตรวจสอบคุณภาพ

ของสินค้าอย่างเข้มงวดด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและทีมงานที่เช่ียวชาญก่อนบรรจุลงถัง และรถขนส่ง ระบบการจัดการ

กบัของเหลอืและบ�าบดัน�า้ทิง้จากการผลติ รวมไปถึงการใส่ใจด้านความปลอดภยั สขุอนามยั และดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 

ทัง้ภายในโรงงาน และบรเิวณโดยรอบ โดยด�าเนนิการร่วมกบัเขตอุตสาหกรรมกบนิทร์บรีุ เพ่ือท�าการตรวจสอบ ตดิตาม 

และปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ท�าให้เกิด CSR in Process

• บรษิทัฯ ได้ตกลงเข้าร่วมโครงการ “ธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม” กับกระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยเป็นการมุ่งมัน่ทีจ่ะน�าหลกัธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม มาปฏิบตัใินการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด

และมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น
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มาตรฐานการจดัการระดบัสากล ISO 9001 : 2008  จากสถาบนั United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

โรงงานผลติน�า้มนัไบโอดเีซลของบริษทัฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบรหิารจดัการในระดับสากล ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความส�าคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารงานและการด�าเนินงานภายในองค์กร การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกัน

คุณภาพ จึงเป็นระบบที่ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุ

ขั้นตอนและวิธีการท�างาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิาน มกีารจดบนัทกึข้อมลู รวมทัง้การตรวจสอบการปฏบิตังิานเพือ่ให้

เป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบ การแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งก�าหนดแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

• มีกระบวนการท�างานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น

• มีคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น

• ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากของเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม

• เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานดีขึ้น

• มีระบบเอกสารที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

• ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ

• ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่าย

• เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารวมทั้งคู่ค้า

• เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

หลักการของการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principle QMP) 8 ประการ ได้แก่

• การให้ความส�าคัญกับลูกค้า (Customer Focus)

• ความเป็นผู้น�า (Leadership)

• การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People)

• การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)

• การบริหารที่เป็นระบบ (System Approach)

• การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

• การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง (Factual Approach to Decision Making)

• ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier Relationship)
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Kosher Certificate โดย Thai Kashrut Services Ltd.

มาตรฐาน “กลเีซอรีนผ่านการตรวจสอบทีม่าของวตัถุดบิและกระบวนการผลติ ตามมาตรฐานโคเชอร์ (Kosher) ของกลุม่ผูซ้ือ้ชาวยวิ 

สามารถน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ 

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

• มีกระบวนการท�างานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น

• มีคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร 

• ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ

• เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

• ขยายตลาด เพิ่มฐานลูกค้ามากขึ้น

• เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

• ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่าย
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ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมแก่สถานประกอบการ ถือเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

ตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถานประกอบ

การและชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจกัน ด้วยการผสานความร่วมมือให้สถานประกอบการเป็นหนึ่งเดียวกับ

ชมุชน โดยมภีาครฐั คอื ส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวัด ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ประสาน เพ่ือให้เกดิความโปร่งใสเป็นธรรม พร้อมเปิด

โอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อม และมช่ีองทางในการรบัข้อร้องเรยีน เพือ่ป้องกนัและแก้ไข

ปญัหาจากการประกอบกจิการอตุสาหกรรม โดยการร่วมมือกนัทัง้สามฝา่ย คือ สถานประกอบการ ชุมชน และภาคราชการ 

บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “ธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม สถานประกอบการอตุสาหกรรม” โดยมุง่มัน่ทีจ่ะน�าหลกัธรรมาภบิาล

สิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

• ข้อมูลการจัดการมลภาวะที่ถูกต้อง

• ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

• แจ้งข้อมูลเมื่อการประกอบการอาจก่อผลกระทบ

• ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหา

3. ความโปร่งใส

• มีข้อมูลมลภาวะ

• เปิดเผยข้อมูล

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม

• แสดงความรับผิดชอบเมื่อกิจการก่อผลกระทบต่อสังคม

• มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น และมีขบวนการในการ

ตอบสนองข้อร้องเรียน

5. นิติธรรม

• มีการจัดการด้านมลภาวะเป็นไปตามกฎหมาย

• มีการจัดการด้านความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมาย

6. ความยุติธรรม

• การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม

• คืนประโยชน์ให้สังคม

7. ความยั่งยืน

• ผู้ประกอบการ ประกอบกิจการอย่างมีจิตส�านึกและไม่มี

ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

• ลดปัญหาการร้องเรียน

• ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

• บริษัทฯ ลดความเสี่ยงการเกิดความเสียหายจากการก่อมลภาวะ

• พนักงานท�างานในสภาพแวดล้อมที่ดี ไร้มลพิษ

• ปลูกจิตส�านึกของพนักงานต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นวัฒนธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่ยั่งยืน

• เชื่อมโยงความร่วมมือ การได้รับค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จากภายนอกองค์การ

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

• ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุน 

• ตอบสนองนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานความปลอดภัยของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การจัดให้มีการฝึกอบรมเร่ือง ความปลอดภัยเป็นส่ิงที่บริษัทฯ ก�าหนดให้จัดเป็นประจ�าทุกปี 

และให้รายงานผลการด�าเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ และจัดหา

เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน (จังหวัดปราจีนบุรี)  ส�าหรับ 2560 บริษัทฯ 

ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรทางด้านความปลอดภัยในการท�างาน ดังต่อไปนี้  

 

• หลกัสตูร “ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรบัลกูจ้างทัว่ไปและลกูจ้างเข้าท�างานใหม่ 

ลูกจ้างเปลี่ยนสถานที่ท�างาน หรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัยเส่ียงแตกต่างไปจากเดิม และส�าหรับ

ลูกจ้างในระดับหัวหน้างาน” 

• หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (จป. บริหาร) ระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) 

• หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�างาน (คปอ.)” 

• หลกัสตูร “ผูบ้งัคบัป้ันจ่ัน ผูใ้ห้สญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ ผู้ยดึเกาะวัสดขุองป้ันจัน่ และผู้ควบคมุการใช้ป้ันจัน่ชนดิต่างๆ” 

• หลักสูตร “วิธีการใช้และบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ส�าหรับลูกจ้าง” 

• การฝึกซ้อมการควบคุมและการระงับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย, เกี่ยวกับหม้อไอน�้า และการฝึกซ้อมดับเพลิง 

และการอพยพหนีไฟ ประจ�าปี

นอกเหนือจากที่ก�าหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่งรายงานการปฎิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษัทฯ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังได้ก�าหนดการตรวจสอบ โรงงาน และโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ 

ไว้ในแผนการตรวจสอบประจ�าปี 

วัตถุประสงค์ในการการเข้าตรวจสอบ เยี่ยมชมโรงงาน และโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การด�าเนินงานต่างๆ 

ของบรษิทัฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก�าหนดของระเบยีบ ข้อบงัคับ และเป็นไปตามแนวทางวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ของบรษัิทฯ 

ตลอดจน เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล ทัง้นี ้ได้มกีารตัง้เป้าหมายทีจ่ะไม่มอีบุติัเหตจุนถงึข้ันการด�าเนนิ

งานหยุดชะงัก ซึ่งในระหว่างปี 2560 ยังไม่ปรากฎว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว  

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

• ลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการอุตสาหกรรม

• เพิ่มความปลอดภัยในสถานประกอบการ

• พนักงานเกิดความช�านาญจากการได้รับการฝึกอบรมเป็นประจ�าและต่อเนื่อง

• เพิ่มความเชื่อมั่น และการแข่งขันด้านการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

• เพิม่ความเชือ่มัน่ต่อหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้องกบัการดแูลแรงงาน และความปลอดภยัในสถานประกอบการอตุสาหกรรม

• ส่งเสริมความสัมพันธ์ และการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานรัฐ
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4.    โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน CSR เต็มรูปแบบ

ตัง้แต่ปี 2555 บริษทัฯ ได้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีน โดยเริม่จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

4 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิตตามสัญญา รวม 278 เมกะวัตต์ และต่อเนื่องด้วยการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม 8 โครงการ 

ขนาดก�าลงัการผลติตามสญัญา รวม 386 เมกะวตัต์ ซึง่จะด�าเนนิการภายใต้ช่ือของบรษัิทย่อยต่างๆ ทัง้นี ้บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยทกุแห่ง  

ก็ยังคงยึดมั่นในการด�าเนินงาน ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง เช่นกัน  สรุปกิจกรรมส�าคัญได้ดังนี้

• การเผยแพร่ความรู้ จากการเล็งเห็นประโยชน์ และความส�าคัญของการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน 

บรษัิทฯ ในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด จงึสนบัสนนุส่งเสรมิ และเผยแพร่ความรูด้้านการใช้ 

พลงังานหมุนเวยีนเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า โดยจดักจิกรรมเปิดโอกาสให้นกัเรยีน นกัศกึษา ผูน้�าชมุชน และประชาชน 

ทีส่นใจ นกัวเิคราะห์ หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ รวมถงึสือ่มวลชนทกุแขนง ได้เข้าเยีย่มชมโรงไฟฟ้าของบรษิทั 

ทั้งที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดล�าปาง และจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนการร่วมแสดงข้อมูลในนิทรรศการต่าง ๆ 

เพือ่เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าเยีย่มชมได้ศกึษากระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์และสร้างความรูค้วามเข้าใจ 

และเห็นภาพจริงในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน และชาวบ้าน

ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า โดยริเริ่มที่โรงไฟฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการสอนในห้องเรียน และปฏิบัติจริง

ในพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าและภายในโรงเรียน เพื่อมีผลผลิตส�าหรับเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และบางส่วน

จ�าหน่ายเป็นผักอนิทรีย์ไร้สารเคมีให้แก่ชมุชน และน�ารายได้กลับมาเป็นทุนส�าหรับโครงการต่อยอดอย่างยั่งยืน  

 แบ่งปันทรัพยากรและเกื้อกูลกัน ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ดังกล่าว บริษัทฯ จึงสามารถจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือ 

จากการจัดวางอปุกรณ์เกีย่วกบัการผลติไฟฟ้า มาใช้ท�าเป็นบ่อน�า้ส�ารองขนาดใหญ่ เพือ่ใช้ภายในโครงการ และเปิด 

ให้ชุมชนโดยรอบสามารถร่วมใช้เป็นแหล่งน�้าในยามขาดแคลนอีกด้วย  จากนโยบายการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อโครงการของกลุ่มบริษัทฯ และต่อชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาพื้นที่ว่าง

ของโครงการโดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริ เพื่อเป็นต้นแบบการเกษตร และออกแบบจัดสรรการกักเก็บและ

บริหารน�้าในโครงการเพื่อเอื้อต่อการท�าเกษตรกรรมในพื้นที่ระหว่างแผงโซล่าร์ในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที ่

จงัหวดั พิษณุโลก เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ม่มทีีด่นิท�ากนิ และใช้ทรพัยากรได้อย่างเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูม้ส่ีวนร่วม

• การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ

พลังงานลมต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ และมีชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจ�านวนหลาย 

ครวัเรอืน การวางแผนเพือ่ก่อสร้างและพัฒนาโครงการจงึมุง่เน้นการสร้างประโยชน์ต่อแรงงานในท้องถิน่เป็นส�าคญั 

ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม (ผ่านผู ้รับเหมา) จ�านวนมาก ทั้งระหว่างการก่อสร้างที่มี 

การจ้างงานในท้องถ่ินหลายพันอตัรา และเมือ่ก่อสร้างเสรจ็โรงไฟฟ้าเปิดด�าเนนิการ บรษัิทฯ ยงัคงจ้างงานในท้องถิน่ 

เพือ่ดแูลรกัษาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง และบรษัิทฯ ยงัได้ร่วมสนบัสนนุผลติภณัฑ์ชมุชนโดยการซือ้ผลติภณัฑ์ท้องถ่ิน 

รวมไปถึงช่วยเหลือพัฒนาแปรรูป ตลอดจนพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้าเกษตรของบริษัทฯ และชุมชน 

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 การสร้างทางเลือกอาชีพให้แก่ชุมชนตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อความยั่งยืน 

ทางบริษัทฯ มีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความเจริญร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นแนวทางการสร้างอาชีพที่เพิ่ม

รายได้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน  บนพื้นฐานการพัฒนาที่

เป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนร่วมทกุฝ่ายและเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม ซึง่เป็นคณุค่าหลกัในธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 

ที่ผ่านมา โครงการตามแนวทางกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ  มีดังนี้ 
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• เกษตรอนิทรีย์ท่ียัง่ยนื : โครงการทดลองปลกูพชืแนวทางเกษตรอนิทรย์ีแบบผสมผสาน เป็นระบบการเกษตร

ท่ีมีการเพาะปลูกพืชหรือการเล้ียงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและ

กันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคม ี

เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพผืนดนิเกดิเป็นระบบนเิวศทีส่มบรูณ์และยัง่ยนื ซึง่จะช่วยสร้างประสิทธิผล และช่วยลดต้นทนุ

การเพาะปลูก  โดยด�าเนินโครงการทดลอง ผักสลัด พืชผักสวนครัว ข้าว อ้อย ข้าวโพด ผลไม้ และสมุนไพร 

หายาก ทีเ่ป็นอนิทรีย์ ไร้สารเคมทีัง้หมด ภายในพืน้ทีแ่ปลงทดลองในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทัง้ 3 จงัหวดัคอื 

จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดล�าปาง และ จังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมให้สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย

น�าร่องพื้นที่ในแปลงทดลองในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  2 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ และ 

จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร 

(Organic Thailand) ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากองค์กรมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย ์ภาคเหนือ (มอน.) โดยมุ ่งหวังว ่าพื้นที่น�าร ่องในการเพาะปลูกผลิตทางการเกษตร

อินทรีย ์  และจูงใจให ้ชุมชนรอบโรงไฟฟ ้าหันมาปลูกพืชแบบวิถี เกษตรอินทรีย ์  ซ่ึงดีต ่อผู ้ปลูก 

ผู้รับประทาน และสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร และผู้บริโภคว่าผลิตผลที่ได้รับ

การรับรองจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นผลิตผลที่ไร้สารเคมี ปลอดภัยต่อการบริโภค และยังเอ้ือ

ประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

• การสร้างทางเลือกอาชีพที่ยั่งยืนให้เกษตรกร / ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า เน้นการเพิ่มรายได้ขยายผล 

และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยการวิเคราะห์คัดเลือกพืชที่เหมาะสมปลูกในที่พ้ืนท่ีนั้น สรุปองค์ความรู ้

ข้ันตอนการปลูก การดูแล และการป้องกันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย และต่อยอดให้มีการ 

จัดท�าคู่มือการท�าเกษตรอินทรีย์อย่างเข้าใจง่ายๆ ให้เกษตรกรผู้ที่สนใจน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง 

อย่างเข้าใจ และรู้จดุข้อควรระวงั ป้องกนั ในจดุทีต้่องดแูลเป็นพเิศษ เพ่ือลดความเสยีหายของผลผลติ รวมทัง้ยงัส่งเสรมิ 

และพัฒนาเกษตรกรรม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบ

ดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพของผลิตผล สภาพแวดล้อมของฟาร์ม 

ที่เชื่อมโยงถึงกัน รวมถึงการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อคงคุณภาพไว้ให้นานที่สุด และเพื่อ

ป้องกนัผลผลติเสยีหายจากความแปรปรวนของฤดกูาลต่างๆ และลดมลูค่าการลงทนุให้ย่อมเยา อยูใ่นเกณฑ์ที่

ไปขยายผลต่อ และปฏบิตัไิด้จริง  โดยได้ทดลองจรงิบนพืน้ท่ีโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ทัง้ 2 จงัหวัด คอื นครสวรรค์ 

และพิษณุโลก ซึง่ทดลองการสร้างระบบการจัดฟาร์มทีดี่ และมปีระสทิธภิาพ ภายใต้การท�าเกษตรกรรมใต้แผง

โซล่าร์ ท่ีจงัหวดัพิษณโุลก และพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืจากการจดัวางอุปกรณ์เกีย่วกบัการผลติไฟฟ้า นอกแผงโซล่าร์ 

ที่จังหวัดนครสวรรค์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และมีการบริหารการจัดข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน

ระหว่างส่วนกลาง และพ้ืนที่ฟาร์ม โดยค�านึงถึงคุณภาพ และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 

(GMP) และส่งเสริมจรรยาบรรณการผลิต เพื่อจ�าหน่ายสินค้าที่ปลอดภัยให้ผู้บริโภค ตลอดจนช่วยวางแผน

และทดลองจดัการขนส่งสนิค้าของกลุม่วสิาหกิจชนุชนไปสูต่ลาดทีต้่องการ โดยเร่ิมต้นจากการขนส่งผกัอนิทรีย์ 

ไร้สารเคมีจากจังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดพิษณุโลกรวมไปถึงการเชื่อมโยงการตลาดสู่ผู้บริโภคโดยตรง 

และจ�าหน่ายสู่โรงงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

• การปรับปรุงดินแบบลดต้นทุนโดยน�าวัสดุที่ไม่มีมูลค่ามาเพิ่มคุณค่า เน้นการลดต้นทุนและสร้างคุณค่า

เพ่ิมจากส่ิงใกล้ตัว อาทิเช่น โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์จากหญ้าและจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่จังหวัดล�าปาง 

การท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์จากผักตบชวา และมูลแพะใช้ในแปลงเกษตรที่ จังหวัดนครสวรรค์ และเผยแพร่อบรม

ให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่ จังหวัดลพบุรี

18 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560



• การเชื่อมโยงตลาดและการบริหารจัดการแบบรวมกลุ่มวิสาหกิจ โครงการได้เน้นการวางแผนธุรกิจส�าหรับ

วิสาหกิจชุมชนโดยการน�าหลักเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ และอุปทาน มาใช้เชื่อมโยงตลาดเพ่ือวางแผนการ 

ปลกูพชืของเกษตรกร ป้องกนัความเส่ียงในด้านราคาจากการผลิตอย่างใดอย่างหนึง่มากเกินไป การเตรียมตลาด

และการจ�าหน่ายที่เชื่อมโยงเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรง  การวางแผนและเตรียมตลาด และความต้องการ

ของผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์ออร์แกนคิไร้สารเคม ีเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกรในปัจจบุนั และอนาคต จดัท�าสือ่

ประชาสมัพันธ์ เพ่ือส่งเสรมิการตลาดให้โครงการเป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ จดัท�าโครงการตลาดเกษตรอนิทรีย์ในท้องที ่

และรวบรวมรายชื่อสมาชิกผู้สนับสนุน ลูกค้าในท้องที่ และกรุงเทพฯ รองรับผลผลิตในช่วงการขยายตลาด 

รวมไปถึงออกงาน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ ด้วยการออกบูธ เช่น งานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ

แห่งประเทศไทย (Organic & Natural Expo 2017 in Thailand) ประจ�าปี 2560 ณ. ศนูย์ประชมุแห่งชาตสิิ

ริกิติ์ จัดโดยกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ เห็นความส�าคัญของ

การส่งเสริมพัฒนาฟาร์ม และผลิตผลให้มีคุณภาพ น�าไปสู่ความเช่ือมั่นของผู้บริโภค และเพ่ิมฐานลูกค้าใหม ่

จนสามารถน�าไปขยายผล ปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ในระยะยาวส�าหรับชุมชนต่อไป

• การพฒันา/แปรรปูผลิตภัณฑ์ เพ่ือต่อยอดผลผลิตของชุมชน รวมถงึการเพ่ิมมลูค่าผลผลิต และอายกุารเกบ็รกัษา 

เพ่ือเพ่ิมรายได้และก�าไรให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนตัวอย่าง มาจากผลผลิตแนวทางเกษตรอินทรีย ์

ไร้สารเคมี เช่น น�้าอ้อยผสมใบเตยบรรจุขวด และพืชผักสวนครัวไว้ส�าหรับปรุงอาหาร จากพื้นที่โครงการ 

จังหวัดนครสวรรค์ และข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมปทุมบรรจุถุงสูญญากาศ และผักสลัดรวม 

จากพื้นที่โครงการจังหวัดพิษณุโลก และพัฒนาต่อยอดกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน

อาหาร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ สร้างความหลากหลาย สร้างมูลค่า และยืดอายุการเก็บรักษา         

จากต้นแบบความส�าเร็จของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาส 

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ท�าให้โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการเติบโตไปพร้อมๆ กับความเจริญและการพัฒนา

ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และผู้คนในท้องถ่ิน ซึ่งจะน�ารูปแบบดังกล่าวไปใช้กับโรงไฟฟ้าทุกๆ โครงการของบริษัทฯ 

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

จากต้นแบบความส�าเร็จของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน 

ส่ิงแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ท�าให้โครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ มีการเติบโต 

ไปพร้อมๆ กับความเจริญและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งจะน�ารูปแบบ 

ดังกล่าวไปใช้กับโรงไฟฟ้าทุกๆ โครงการของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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• ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) กบัองค์การบรกิารจดัการ

ก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นโครงการที่ อบก. พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารน�าปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ซึ่งภายใต้ T-VER นี้เรียกว่า “TVERs” ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ 

ในประเทศได้ ทัง้นี ้อบก. ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และข้ันตอนในการพัฒนาโครงการ ระเบยีบวธิกีารในการลดก๊าซเรือนกระจก 

(Methodology) การข้ึนทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยจะต้องเป็นโครงการท่ีก่อให้เกิดการลด/ดูด

ซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน, 

เพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก มีรายได้เพิ่มจากการซ้ือ-ขาย  บริษัทฯ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

ของอบก. ผ่านบริษัทย่อยส�าหรับโครงการดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่นครสวรรค์ ประเทศไทย (Solar Farm at Nokhonsawan, 

Thailand) ของบริษัทย่อย - บจ. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณ 

ก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได้จากโครงการนี ้ส�าหรบัเดอืนธนัวาคม 2558 ถงึ เดอืน พฤศจกิายน 2559 อยูท่ีจ่�านวน 106,148 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO
2
e)

2. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ล�าปาง ประเทศไทย (Solar Farm at Lumpang, Thailand) 

ของบริษัทย่อย - บจ. อีเอ โซล่า ล�าปาง โดยคณะอนุมกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ที่ลดได้จากโครงการนี้ ส�าหรับเดือน ธันวาคม 2558 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2559 อยู ่ที่จ�านวน 111,104 ตัน 

คาร์บอนไดออกโซด์ เทียบเท่า (tCO
2
e) 

3. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่พิษณุโลก ประเทศไทย (Solar Farm at Pisanulok, Thailand) 

ของบรษิทัย่อย - บจ. อเีอ โซล่า พษิณโุลก โดยคณะอนกุรรมการฯ อบก. เหน็ชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ด

ได้จากโครงการนี้ ส�าหรับเดือนเมษายน 2559 ถึง เดือนกันยายน 2559 อยู่ที่จ�านวน 63,178 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า (tCO2e)

ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการเก็บสะสมปริมาณก๊าซเรือนกระจกของทั้ง 3 โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่าง 

มีมติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ของ อบก. ในการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

และมีการขยายการด�าเนนิงานไปยงัธรุกจิสถานอีดัประจไุฟฟ้าส�าหรบัรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครือ่งหมายการค้า “EA Anywhere” 

โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่น�าพลงังานสะอาดมาใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถงึส่งเสริม

การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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5.    การด�าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)

เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวในการพิจารณาและปฎิบัติดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการก�ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ 

จึงก�าหนดนโยบายในกรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้เสียกลุม่ต่างๆ มข้ีอสงสยั หรอืพบเหน็การกระท�าทีส่งสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ 

ได้ที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน

1. รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะน�าสืบหาข้อเท็จจริง 

เพื่อด�าเนินการต่อไปได้

2. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

3. ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็น โดยค�านึงถึงความปลอดภัย

ของผู้ร้องเรียน

4. เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ

ก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

5. ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และ บุคคลภายนอก

การด�าเนินการ

1. แจ้งความคืบหน้า / ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ 

2. บรษิทัฯ สงวนสทิธไิม่เปิดเผยข้อมลูในรายละเอยีดเกีย่วกบัการสอบสวนหรอืการลงโทษทางวนิยั อนักระทบต่อข้อมลูส่วนบคุคล 

และการรักษาความลับ

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพิ่มขึ้น จากปกติที่ผู้ร้องเรียนสามารถส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการบริษัท 

ผูร้้องเรยีนยังสามารถส่งข้อร้องเรยีน ทางหน้า website ของบรษัิทฯ ผ่านทาง Email ถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) 21
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