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รู้จักบริษัท

บริ ษัท พลังงานบริ สุทธิ์  จำากัด (มหาชน) (Energy  
Absolute Public Company Limited) หรือ (“บริษัทฯ”) 
ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้น เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2549 
ในชื่อเดิมคือ บริษัท ซันเทคปาล์มออยล์ จำากัด ด้วย 
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50.00 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัท
มีทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วทั้งสิ้น 373.00 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 3,730,000,000 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งเป็น :

ผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันไบโอดีเซล (B100) นำ้ามันดีเซล 
หมนุเรว็ (B2,B3,B4,B5) กลเีซอรนีบรสิทุธิ ์และผลติภัณฑ์
พลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำามันตามมาตรา 7  
แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
จากกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 

ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
แบง่เปน็ พลงังานจากพลงังานแสงอาทติย ์และพลงังานลม 
 
บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้นำาในธุรกิจพลังงานทางเลือก  
ซ่ึงถือว่าเ ป็นเป้าหมายหลักของการดำา เ นินธุรกิจ 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังตระหนักและให้ความสำาคัญกับ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยในปี 2557 คณะกรรมการ 
บริษัท ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เพื่อเป็น
ทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการรักษา 
สิ่งแวดล้อมและการอยู่รวมกันกับชุมชนอย่างเกื้อกูล 
และเป็นมิตร
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นโยบายการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

1.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2. ส่งเสริมการใช้พืชพลังงาน และพลังงานธรรมชาติ เพื่อลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุน นโยบายภาครัฐ เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
4. ดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น
5. วางรากฐานด้านบุคลากร เพ่ือการเติบโตอย่างมั่นคงและยังยืน

พันธกิจ

เป็นผู้นำาในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู ้ร ่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม

วิสัยทัศน์

ค่านิยม

“FIRST”
Friend
พันธมิตรที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Integrity
ดำ�เนินธุรกิจถูกต้อง เชื่อถือได้

Resourcefulness
ใช้ทรัพย�กรอย�่งมีประสิทธิผล

Security
สร้�งคว�มมั่นคงท�งพลังง�น

Transparency
โปร่งใสมีธรรม�ภิบ�ล
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง การดำาเนินการของบริษัท

1. ผู้ถือหุ้น • ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคง สมํ่าเสมอ 

ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

• ได้รับข่าวสารข้อมูลประกอบการ 

ตัดสินใจอย่างเพียงพอ

• สามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย

• ได้รับการอํานวยความสะดวก 

อย่างเท่าเทียมกัน

• ดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น วางแผนงานอย่างเป็นระบบ 

และคํานึงถึงผลตอบแทนและความเส่ียง โดยดําเนินธุรกิจ 

ด้านพลังงานทางเลือกทั้งด้านธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ้ามัน 

ไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 

• เปิดเผยข่าวสารข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ด้วย 

ความโปร่งใส ทั้งผ่านเอกสาร เผยแพร่บน website ของบริษัท 

และการให้ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนตามโอกาสต่างๆ

• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิ

ของผู้ถือหุ้น

• อํานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ดว้ยความเทา่เทยีม และเหมาะสม 

เพือ่ใหส้ามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ไดโ้ดยสะดวก และจดัให้มี

การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

2. ลูกค้า • สินค้ามีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 

ราคาเหมาะสม ให้บริการเป็นที่  

พึงพอใจ

• สามารถขอตรวจสอบกระบวนการผลิต

ได้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น

• เปดิรบัฟงัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ 

เพือ่พฒันาคณุภาพสนิคา้และบรกิาร

ร่วมกัน

• กําหนดเงือ่นไขทางการคา้ทีเ่ปน็ธรรม 

และเกื้อกูลการทําธุรกิจร่วมกัน 

ในระยะยาวได้

• บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการท่ีเข้มงวด 

และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

• ในส่วนของธรุกจิผลิตไฟฟา้ บรษิทัฯ มกีารปฏิบตังิานเพือ่ความคมุ

ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของระบบผลิตและจําหน่าย

ไฟฟ้าเข้าระบบ อีกทั้งใส่ใจในการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์

ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

• ฝ่ายขายและวางแผนการตลาดจะทําการสํารวจความพึงพอใจ

ของลูกค้า และทําการวางแผนการขายและการจัดส่งร่วมกับ

ลูกค้าอย่างใกล้ชิด

• ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

• กําหนดเง่ือนไขทางการค้าท่ีเป็นธรรม และยืดหยุ่นตามความจาํเป็น 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมทั้งสองฝ่าย

นโยบายและการดำาเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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3. คู่ค้า • กําหนดเง่ือนไขทางการค้าระหว่างกัน

อย่างชัดเจน ยุติธรรม เหมาะสม 

• กระบวนการจัดซื้อมีความเป็นธรรม 

โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ หรือการถ่ายเท 

ผลประโยชน์ 

• ไม่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน 

ทางปัญญา หรือเปิดเผยข้อมูลความ

ลับทางการค้า อันก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อคู่ค้า

• ยึดม่ันในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม กําหนดเงื่อนไข 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนกับคู่ค้าทุกราย

• ในกรณีที่มีการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือลงทุนในโครงการที่

มีมูลค่าสูง จะใช้วิธีการประกวดราคา เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ตรงกับ

ความต้องการของบริษัท และเป็นเงื่อนไขที่คู่ค้ายอมรับได้

• ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

อย่างเข้มงวด

• มีระบบการควบคุมภายใน และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใด นําความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนําไป

ใช้ เพื่อประโยชน์อื่น นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท

4. เจ้าหนี้ • ปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามเงือ่นไขในสญัญา

อย่างเข้มงวด

• มีระบบการรายงาน การควบคุม  

การจัดการ และการบริหารความเส่ียง

ที่เหมาะสม และมีมาตรฐานที่เป็นที่

ยอมรับได้

• บริษัทมีฝ่ายวางแผนการลงทุน และฝ่ายการเงินที่ทําหน้าที่ใน 

การประสานงานกบัเจา้หนี ้ทัง้สถาบนัการเงนิ และเจา้หนีก้ารคา้

อื่น เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัท เป็นไปตามแผนงาน และ

เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

• บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ให้คําแนะนํา กํากับ 

ติดตาม ดูแล เพื่อให้บริษัทมีกลไกที่ดีในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

• จัดให้มีการประชุมกับเจ้าหนี้ และทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจํา 

เพือ่ตดิตามความคืบหนา้ ประสานงาน และรว่มกนัวางแผน หารอื

อย่างใกล้ชิด ด้วยความสัมพันธ์อันดี

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง การดำาเนินการของบริษัท
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5. ชุมชนรอบ

ถิ่นที่ตั้งของ

โรงงาน 

• การดําเนินงานของบริษัทต้องไม่ 

ส่งผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม 

• หากเกิดปัญหาใดๆ ข้ึน บริษัทต้อง

ตอบสนอง และเรง่แกไ้ขอยา่งจรงิจงั 

ด้วยความรวดเร็ว

• ประสานความสัมพันธ์อันดี และร่วม

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

• เ ปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน

สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ ง ใน 

ทีมงานของบริษัทได้ เพื่อเป็นการ

สร้างรายได้

• จัดทําการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนตามที่ทางการกําหนด
ก่อนการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า อีกทั้งมีการติดตามความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และใกล้ชิด โดยจัดให้มีทีมงานชุมชนสัมพันธ์ประจําโรงงาน 
แต่ละแห่ง เพื่อเป็นผู้ติดตาม และประสานงาน และรับฟัง 
ความคิดเห็นต่างๆ โดยตรง

• จัดให้มีทีมงานที่ทําหน้าที่ติดตามและดูแลคุณภาพส่ิงแวดล้อม
และความปลอดภัยประจําโรงงาน เพื่อทําหน้าที่ในการดูแล 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

• ให้ความรู้และจัดการอบรมแก่พนักงาน ชุมชน นักเรียน และ 
ผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างถูกต้อง

• จดังบประมาณในการชว่ยเหลอื และสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชน 
ทัง้ดา้นการศกึษา ประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถิน่ ดา้นสุขอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม 

• ทาํโครงการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเริม่ตน้ทีโ่รงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทติย ์นครสวรรค ์เปน็แหง่แรก และไดเ้ปดิโอกาสใหช้มุชน 
นักเรียนจากโรงเรียนท่ีอยู่โดยรอบโรงงาน และผู้สนใจ เข้าเรียนรู้
การทําเกษตรแบบผสมผสาน ที่บริษัทจัดโครงการสาธิตไว้ บน
พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ 
ข้าวโพด การปลูกพืชผักสวนครัว และต้นไม้ต่างๆ การปรับปรุง
คุณภาพดิน การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

• จัดทําแหล่งกักเก็บนํ้าภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ และแบ่งปันให้ชุมชนโดยรอบสามารถใช้เป็นแหล่งน้ํา
สํารองในยามขาดแคลนได้

• สนับสนุนการว่าจ้างพนักงานประจํา และพนักงานชั่วคราว จาก
สมาชิกในชุมชนตามศักยภาพ ความสามารถ และความถนัด 
เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้ง
ในระยะการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซ่ึงมีการจ้างงานนับพันอัตราและ
ระยะหลังจากการก่อสร้างเสร็จและทําการจําหน่ายไฟฟ้าแล้ว
เพื่อดูแลโรงไฟฟ้า การทํานุบํารุงทรัพย์สินโรงไฟฟ้า การรักษา 
ความปลอดภัย การดูแลภูมิทัศน์ และอื่น ซึ่งมีการจ้างงาน 
อีกหลายร้อยอัตรา ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัท
เกิดการจ้างงานโดยรอบเป็นจํานวนมาก

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง การดำาเนินการของบริษัท
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6. พนักงาน • ได้ รับค่ าตอบแทนที่ เป็นธรรม  

เหมาะสม รวมทั้งมีสวัสดิการทั้ง 

เ ป็นตั ว เงิน  และไ ม่ เ ป็นตัว เงิน 

ที่สามารถจูงใจพนักงานได้

• ให้โอกาสในการเติบโต ก้าวหน้า 

ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถ

อย่างเท่าเทียมกัน และสมํ่าเสมอ

• จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี 

ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย

• ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม มีการกําหนดหลักเกณฑ์

การกําหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับ 

ผลการปฏิบัติงานที่วัดผลได้

• จัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ ไม่ตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนด

• คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลอนามัยและความปลอดภัยใน 

การทํางาน  

• จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ทั้งหลักสูตรภายใน 

และภายนอก เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ อีกทั้งเปิดโอกาสให้

พนกังานทีม่ศีกัยภาพทาํการโยกยา้ยการปฏบิตังิานไปยงัจดุอืน่ที่

เหมาะสมกบัศักยภาพ และส่งเสรมิโอกาสในการเตบิโตมากยิง่ขึน้

• เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนได้ในกรณีที่ไม่ได้รับ 

ความเปน็ธรรม โดยจดัใหม้กีระบวนการในการไตส่วนขอ้เทจ็จรงิ

ก่อนดําเนินการใดๆ

7. คู่แข่ง • มจีรยิธรรม ดําเนนิธรุกจิอยา่งโปรง่ใส 

ในกรณีท่ีมีการแข่งขัน ต้องเป็นไป

อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทกําหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจไว้ที่จะปฏิบัติ

ต่อคู่แข่งด้วยจริยธรรมอันดี และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทุกประการ

8. หน่ วยงาน

กํากับดูแล

และภาครัฐ

• ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่

เกี่ยวข้อง ไม่จงใจฝ่าฝืน ละเลย ไม่

ปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนด  

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรง

• จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน และการว่าจ้างบริษัทธรรมนิติ 

จํากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ ให้บริการด้านการ

ตรวจสอบภายใน เพือ่ทาํการตรวจสอบการปฏิบตัติามขอ้กาํหนด

ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง การดำาเนินการของบริษัท
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การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับหลัก 
บรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการที่ทำาให้ก่อให้
เกิด ความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริม 
ความสามารถในการแข่งขันของให้เติบโตอย่างยั่งยืน ใน 
2557 ปทีีผ่า่นมา บรษิทัฯ ดำาเนนิงานตา่งๆ ตามแนวทางหลกั 
บรรษัทภิบาลดังต่อไปนี้ 

	คณะกรรมการสรรหา	ทำาหน้าที่
 1. พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

  ระดบัสงู สรรหา คดัเลอืกและเสนอบคุคลทีท่รงคณุวฒุ ิ

  มคีณุธรรม จรยิธรรมและคณุสมบตัเิหมาะสมทีส่มควร 

  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารแล้ว 

  แต่กรณี 

 2. ทบทวนระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ 

  และผู้บริหาร 

 3. ดแูลใหม้แีผนการสบืแทนตําแหนง่หนา้ทีเ่ฉพาะเจาะจง 

  ของผู้บริหารระดับสูง

 4. จัดทําแผนการสืบทอดงาน (Succession plan)  และ 

  ทบทวนแผนการพฒันาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรอื 

  ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผน 

  ต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่ 

  บริหาร หรือ ผู้บริหารระดับสูงในตําแหน่งนั้นๆ  

  เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้ 

  การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดําเนินไปได้ 

  อย่างต่อเนื่อง

 5. จัดทําแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้ 

  กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ 

  ที่กรรมการบริษัท ดํารงตําแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ 

  ของกรรมการ และพฒันาการตา่งๆ ทีสํ่าคญั เชน่ ภาวะ

  อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

  ธุรกิจของบริษัท

1.  บรษิทัฯ จดัใหม้คีณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ เพิม่ขึน้  
นอกเหนอืจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่สนบัสนนุ 
งานบรรษัทภิบาล
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	คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	ทำาหน้าที่	
 1. พจิารณานโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน ์

  ตอบแทนอืน่ๆ แก่กรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารระดบัสูง  

  รวมทั้งหาแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน 

 2. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทน 

  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาด ณ ปจัจบุนั และเหมาะสม 

  กบัผลการดําเนนิงานของบรษิทัฯ เพือ่ใหส้ามารถรกัษา 

  คนดีที่มีความสามารถให้คงอยู่กับบริษัทฯ ได้ รวมทั้ง 

  เป็นแรงจูงใจสําคัญท่ีจะทําให้กรรมการและผู้บริหาร 

  ทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาบริษัทฯ 

  ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทำาหน้าที่
 1. กําหนดนโยบายและระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้  

 2. ติดตามการนําไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหาร 

  ความเสีย่ง และดาํเนนิการเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การจดัการ 

  ความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ 

  จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ 

  การบริหารความเสี่ยงได้ถูกนําไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 3. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง 

  สม่ําเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลที่ 

  เกี่ ยวกับความเ ส่ียงและการควบคุมภายในที่มี  

  ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ สนับสนุน 

  ใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุ 

  ภายในที่เหมาะสม

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ทำาหน้าที่
 1. กําหนด และทบทวนนโยบาย ข้อกําหนด และวิธีการ 
  ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลที่ดี 
 2. กาํหนดนโยบายและวางแผนเกีย่วกบักจิการทีเ่ก่ียวขอ้ง 
  กับความรับผิดชอบต่อสั งคม ประชุมติดตาม 
  ความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะนําและ 
  การสนับสนนุทีจํ่าเปน็ ตรวจประเมนิภายในดว้ยเกณฑ ์
  บรรษัทภิบาล เพื่อกําหนดประเด็นที่ความปรับปรุง 
 3. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่ือสารและการดําเนิน 
  กจิการดา้นบรรษทัภบิาลทัง้กบัผูบ้รหิาร พนกังานและ 
  หน่วยงานภายนอก
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	จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
 1.  สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อพนักงาน
 2. ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
 3. การรบัหรอืใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีอ่าจสรา้ง 
  แรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด 
 4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการทําธุรกรรมของ 
  บริษัทฯ
 5. การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมูล 
  ภายในของบริษัทฯ
 6. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
 7. การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
  ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
  • นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยี  
   สารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา
 8. การปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสาร 
  ทางการตลาด
 9. การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้)
 10. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

	 จรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน																																										
 1. การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
 3. การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ
 4. การประพฤติตนภายในกรอบของศีลธรรม และ 
  คุณธรรม

 5. การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Natural Energy
For BETTER
FUTURE

2. บรษัิทฯ ทบทวนและรวบรวมนโยบาย แนวปฎบัิติตา่งๆ 
และจัดทำาเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล 

นโยบาย และแนวปฎิบัติต่างๆ ที่ได้รวบรวมและจัดทำาเป็น
คู่มือบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรมีเนื้อหาโดยสรุป ดังต่อไปนี้
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	บรรษัทภิบาล	(การกำากับดูแลกิจการ	–	CG) 
	 หมวดที	่1	:	สิทธิของผู้ถือหุ้น	

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

	 หมวดที่	2	:		การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

 1. นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและ 

  การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 2. นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 3. การรายงานการมีส่วนได้เสีย

	 หมวดที่	3	:		การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 1. นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 2. นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

 3. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

  สภาพแวดล้อมในการทํางาน   

 4. นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 5. นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

 6. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ 

  รับจ้างทํางานให้แก่บริษัทฯ

	 หมวดที	่4	:		การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 1. การเปิดเผยข้อมูล

 2. ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน

	 หมวดที่	5		ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ                                                                                                         

 2. คุณสมบัติของกรรมการ                                                                                                                

 3. วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ                                                                                                    

 4. การประชุมคณะกรรมการ                                                                                                              

 5. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                                                                        

 6. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ :  คณะกรรมการบริหาร  

  / คณะกรรมการตรวจสอบ  / คณะกรรมการสรรหา /  

  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการ 

  บริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบรรษัทภิบาล          

 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ                                                                             

 8. ค่าตอบแทนกรรมการ                                                                                                                    

 9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ                                                                                             

 10. แผนการสืบทอดงาน และ  นโยบายว่าด้วยแผนการ 

  สืบทอดตําแหน่ง

	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)
 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

 • การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 • การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 • สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อพนักงาน 

 • ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 • สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 • การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 • การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนิน 

  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

	การต่อต้านคอร์รัปชั่น	(Anti-Corruption)	
 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

 • คํานิยาม

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • แนวทางการปฏิบัติ

 • ข้อกําหนดในการดําเนินการ
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	 โรงงานผลิตนำ้ามันไบโอดีเซล	จุดเริ่มต้นของ	CSR	in	
Process		
บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลังงานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเอง 

เพื่อทําการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลโดยสกัดจากนํ้ามันปาล์มดิบ ซ่ึง

เปน็วตัถดุบิจากธรรมชาต ินํา้มนัไบโอดเีซลทีผ่ลติไดน้าํไปจาํหนา่ย

ใหก้บัลกูคา้ทีเ่ปน็โรงกลัน่นํา้มนัขนาดใหญข่องประเทศ ใชผ้สมกบั

นํ้ามันดีเซลเพื่อลดการใช้นํ้ามันที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ และ

เปน็การเพิม่สดัสว่นการใชพ้ลงังานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม จงึถอื

เป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การดําเนินธุรกิจที่ให้ความสําคัญ

กับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

	 ระบบการผลิตที่ยั่งยืน	ตามมาตรฐานสากล	RSPO
บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญัตอ่การกระบวนการผลตินํา้มนัไปโอดเีซลที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง กล่าวคือ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือ

การเพาะปลูกปาล์ม จนถงึผู้บรโิภคสุดทา้ย โดยในป ี2551 บรษิทัฯ 

ได้เข้าเป็นสมาชิกสามัญของ  Roundtable on Sustainable 

Palm Oil (RSPO) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศ 

ที่เกิดจากการร่วมมือของผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า นักอนุรักษ์และ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนํ้ามันปาล์ม (International 

organization of producers, distributors, conservationists 

and other stakeholders) จากประเทศสมาชิกต่างๆ จํานวน 

42 ประเทศร่วมกันกําหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้การปลูกและใช้ 

นํ้ามันปาล์มเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยหลังจากที่แหล่งปลูกและ 

โรงสกัดนํ้ามันปาล์มเป็นไปตามหลักการและเกณฑ์กําหนดของ 

RSPO แล้ว การส่งมอบนํ้ามันปาล์มในห่วงโซ่อุปทานต่อมาก็ต้อง

เป็นไปตามเกณฑ์กําหนดของมาตรฐาน RSPO Supply Chain 

Certification Systems ด้วยเช่นเดียวกัน

3. บริษทัฯ ไดด้ำาเนนิธรุกจิตามแนวทางการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลักโดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย
นำ้ามันไบโอดีเซล โดยกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็น
ไปตามมาตรฐาน และได้รับใบรับรองคุณภาพการผลิต
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เพื่อให้การผลิตนํ้ามันปาล์มเป็นไปตามแนวทางของการผลิตที่

ยั่งยืน RSPO ได้กําหนดรูปแบบ หรือโมเดลในการค้านํ้ามันปาล์ม 

ออกเปน็แตล่ะประเภท โดยรปูแบบทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองอยู่

ในประเภท สมดุลมวล (Mass Balance)  ซึ่งเป็นการเฝ้าติดตาม

การค้านํ้ามันปาล์มและอนุพันธ์ที่ได้รับการรับรอง RSPO อย่าง

มีการจัดการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และยินยอมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ทุกรายในห่วงโซ่อุปทานแสดงความมุ่งมั่นของตนเองในเรื่องการ

ผลิตนํ้ามันปาล์มที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการส่งเสริมในเชิงรุกต่อ

การค้านํ้ามันปาล์มที่ได้รับการรับรอง RSPO รูปแบบหรือโมเดล

นี้จะช่วยกระตุ้นการค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและผลักดัน

ให้อุตสาหกรรมจัดทําระบบห่วงโซ่อุปทานให้เป็น แบบแยกและ

สุดท้ายก้าวสู่ระดับการค้านํ้ามันปาล์มกระแสหลัก ระบบสมดุล

มวลอนญุาตใหม้กีารผสมกนัระหวา่งนํา้มนัปาลม์ทีไ่ดร้บัการรบัรอง

และที่ไม่ได้รับการรับรอง RSPO ในขั้นใดๆ ก็ได้ในห่วงโซ่อุปทาน

ซึ่งบริษัท สามารถควบคุมปริมาณได้ โดยยึดหลักว่าปริมาตรของ

น้ํามันปาล์มที่ได้รับการรับรอง RSPO ที่ส่งมอบออกไปนั้นจะต้อง

ไม่มากกว่าปริมาตรที่ผู้ใช้คนสุดท้ายได้รับ
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ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานตามมาตรฐาน RSPO 

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน RSPO ครั้งแรกในปี 2555 และ

ใบรับรองมาตรฐานฉบับปัจจุบัน ยังคงมีผลถึงปี 2560

	 มาตรฐานการจดัการระดบัสากล	ISO	9001	:	2008		จาก
สถาบนั	United	Kingdom	Accreditation	Service	(UKAS) 
โรงงานผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลของบริษัทฯ ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการบริหารจัดการในระดับสากล ตามมาตรฐาน ISO 

9001 : 2008

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความ

สําคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารงานและการดําเนินงาน

ภายในองคก์ร การจดัวางระบบบรหิารงานเพือ่การประกนัคณุภาพ  

จึงเป็นระบบที่ทําให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ไดรับการ

ควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอน 

และวิธีการทํางาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าท่ี

ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้อง 

มีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการ 

จดบนัทกึขอ้มลู รวมทัง้การตรวจสอบการปฏบิตังิานเพือ่ใหเ้ปน็ไป

ตามทีร่ะบไุวใ้นระบบ การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดรวมทัง้กําหนดแนวทาง

ในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

	 ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

 • มีกระบวนการทํางานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น

 • มีคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น

 • ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากของเสยีไดอ้ยา่งเปน็รูปธรรม

 • เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานดีขึ้น

 • มีระบบเอกสารที่ดีขึ้น 

	 ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

 • ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ

 • ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่าย

 • เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารวมทั้งคู่ค้า

 • เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
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	 หลักการของการบริหารงานคุณภาพ	(Quality	Management	 

	 Principle	QMP)	8	ประการ	ได้แก่

 • การให้ความสําคัญกับลูกค้า (Customer Focus)

 • ความเป็นผู้นํา (Leadership)

 • การมสีว่นรว่มของบคุลากร (Involvement of People) 

 • การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)

 • การบริหารที่เป็นระบบ (System Approach)

 • การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (Continual Improvement) 

 • การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง (Factual  

  Approach to Decision Making)

 • ความสมัพนัธก์บัผูข้ายเพือ่ประโยชนร์ว่มกนั (Mutually  

  Beneficial Supplier Relationship)

	 Kosher	Certificate	โดย	Thai	Kashrut	Services	Ltd. 
มาตรฐาน “กลีเซอรีนผ่านการตรวจสอบท่ีมาของวัตถุดิบและ

กระบวนการผลิต ตามมาตรฐานโคเชอร์ (Kosher) ของกลุ่มผู้ซื้อ

ชาวยิว สามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ 

	 ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

 • มีกระบวนการทํางานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น

 • มีคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น

 ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร 

 • ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ

 • เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 • ขยายตลาด เพิ่มฐานลูกค้ามากขึ้น

 • เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

 • ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่าย

	 ธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อม	 สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมแก่สถานประกอบการ 

ถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนัก

ถึงความสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม เพือ่สรา้งภูมคุ้ิมกนัใหก้บัสถานประกอบการและชมุชน

ใหส้ามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งเขา้ใจกนั ดว้ยการผสานความรว่มมอื 

ให้สถานประกอบการเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน โดยมีภาครัฐ คือ 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทําหน้าที่เป็นผู้ประสาน เพื่อให้ 

เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมี 

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมีช่องทางใน

การรับข้อร้องเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการ

ประกอบกิจการอุตสาหกรรม โดยการร่วมมือกันทั้งสามฝ่าย คือ  

สถานประกอบการ ชุมชน และภาคราชการ 

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถาน

ประกอบการอุตสาหกรรม” ประจําปี 2557 โดยมุ่งม่ันที่จะนํา

หลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมมาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษา

สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
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	 1.	 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	

  • ข้อมูลการจัดการมลภาวะที่ถูกต้อง   

  • ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล

	 2.	 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

  • แจ้งข้อมูลเมื่อการประกอบการอาจก่อผลกระทบ

  • ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมใน 

   การแก้ไขปัญหา

	 3.	 ความโปร่งใส

  • มีข้อมูลมลภาวะ  

  • เปิดเผยข้อมูล

	 4.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม

  • แสดงความรับผิดชอบเมื่อกิจการก่อผลกระทบต่อ 

   สังคม

  • มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น และมีขบวนการใน 

   การตอบสนองข้อร้องเรียน

	 5.	 นิติธรรม

  • มีการจัดการด้านมลภาวะเป็นไปตามกฎหมาย 

  •  มกีารจดัการดา้นความปลอดภัยเปน็ไปตามกฎหมาย

	 6.	 ความยุติธรรม

  • การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม

  • คืนประโยชน์ให้สังคม

	 7.	 ความยั่งยืน

  • ผูป้ระกอบการ ประกอบกจิการอยา่งมจีติสาํนกึและ 

   ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

  • ลดปัญหาการร้องเรียน

  • ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
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ตรวจติดตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
วันที่ 2 / 04 / 2014
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 ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

 • บริษัทฯ ลดความเสียงการเกิดความเสียหายจากการ 

  ก่อมลภาวะ

 • พนักงานทํางานในสภาพแวดล้อมที่ดี ไร้มลพิษ

 • ปลูกจิตสํานึกของพนักงานต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม  

  เกิดเป็นวัฒนธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

  ที่ยั่งยืน

 • เชื่อมโยงความร่วมมือ การได้รับคําแนะนําที่เป็น 

  ประโยชน์ต่อบริษัทฯจากภายนอกองค์การ

 ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

 • ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุน 

 • ตอบสนองนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม

	 มาตรฐานความปลอดภัยของพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานที่

ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยว

กับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง 

ความปลอดภัยเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ กําหนดให้จัดเป็นประจํา และ

ให้รายงานผลการดําเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร  

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างและจัดหา

เครือ่งมอื อปุกรณ ์เพือ่ความปลอดภยัของพนกังานทีป่ฏบิตัหินา้ที่

ในโรงงาน ที่ปราจีนบุรี ดังนี้  

 • หลักสูตร “เทคนิคการตรวจวัดแก๊สในที่อับอากาศ” 

 • หลกัสูตร “ความปลอดภยัในการทํางานในทีอ่บัอากาศ  

  (Confined Space Entry) 

 • ทําการตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบนํ้า 

  ดับเพลิง ประจําปี 2557 

 • จัดทําป้ายแจ้งเตือนแบบเคลื่อนที่เพิ่มเติมอีก 12 ชนิด  

  เพื่อใช้ในงานที่อับอากาศ งานในพื้นที่ถนนหลัก  

  พร้อมทั้งจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับ 

  เหตุฉุกเฉิน เพิ่มเติม เพื่อระงับเหตุให้ทันทวงที 

 • จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (Self-Contained  

  Breathing Apparatus : SCBA)

 • ยื่นเอกสารขออนุญาตต่อกรมการอุตสาหกรรมทหาร  

  เพื่อขอ ย.ภ.5  (ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์) และอบรม 

  การใช้งาน

 • การปฏิบัติ ช่วยฟื้นคืนชีพ (ปฏิบัติการช่วยชีวิต)  

  (Cardiopulmonary resuscitation : (CPR)



19บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท ช่วยลด 
ก๊าซคาร์บอร์นไดออกไซด์ ได้ถึง 330 ล้านตันต่อปี หรือ
เท่ากับเพิ่มการปลูกต้นไม้จำานวน 45 ล้านต้น

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการของ
กลุ่มบริษัท สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 600 ล้านหน่วย
ตอ่ป ีหรือเทา่กบัการใช้ ไฟฟา้มากกวา่ 360,000 ครัวเรอืน

ช่วยลดการนำาเข้าของน้ำามันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า  
ได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน ต่อปี

เป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ Tracking 
system ที่ใหญ่ที่สุดใน อาเซียน

ประโยชน์ที่ได้รับจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 278 เมกะวัตต์

Lampang Solar Farm

Nakornsawan Solar Farm
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“พัฒนาพ้ืนท่ีว่างของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ น้อมนำาแนวพระราชดำาริ เพื่อเป็นต้นแบบ
การเกษตรแบบผสมผสาน และแปลงสาธิต จนสามารถเปิดเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน ชุมชนในพื้นที่ 
และหน่วยงานราชการ สามารถเข้ามาศึกษา ทดลอง และนำาไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผล”

ข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษ

แปลงสาธิต
เกษตรอินทรีย์

ผักปลอดสารพิษ



21บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)

	 ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

 • ลดการเกดิอบุตัเิหตใุนสถานประกอบการอตุสาหกรรม

 • เพิ่มความปลอดภัยในสถานประกอบการ

 • พนักงานเกิดความชํานาญจากการได้รับการฝึกอบรม 

  เป็นประจําและต่อเนื่อง

 • เพิ่มความเชื่อมั่น และการแข่งขันด้านการคัดสรร 

  บุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

	 ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

 • เพิ่มความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ 

  การดูแรงแรงงาน และความปลอดภัยในสถาน 

  อุตสาหกรรม

 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ และการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ  

  กับหน่วยงานรัฐ
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	 การสร้างรายได้	 /	สนับสนุนนโยบายความม่ังคงการ
พลังงาน	/	รักษาสิ่งแวดล้อม

 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน  

  4 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวมจํานวน 278  

  เมกะวัตต์  สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและจําหน่ายได้  

  600 ล้านหน่วยต่อปี เพียงพอต่อการใช้งานมากกว่า  

  360,000 ครัวเรือน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทฯ

 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน  

  4 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวมจํานวน 278  

  เมกะวตัต ์ชว่ยภาครฐัลดการน้าํเขา้ของนํา้มนัเช่ือเพลิง 

  เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี

 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จัดเป็นการ 

  ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและเป็นมิตร 

  ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีสุด ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

  คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง  

  330 ล้านตันต่อปี หรือเท่ากับเพิ่มการปลูกต้นไม้  

  จํานวน 45 ล้านต้น

4. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน CSR เต็มรูปแบบ
ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้พัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเริ่มจากโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่ง ขนาดกำาลังการผลิต
ตามสัญญารวม 278 เมกะวัตต์ และจะต่อเนื่องด้วยการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำาลังการผลิตตาม
สัญญารวม 386 เมกะวัตต์ ซึ่งจะดำาเนินการภายใต้ชื่อ
ของบริษัทย่อยต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุก
แห่ง ยังคงยึดมั่นในการดำาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายความมั่นคงทางพลังงานของภาครัฐ รวม
ทั้งให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ได้
ดำาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า มีจำานวน 4 โครงการ 
ขนาดกำาลังการผลิตรวม 278 เมกกะวัตต์ ได้ส่งผลอ
ย่างยั่งยืนทั้งต่อกลุ่มบริษัทฯ ชุมชน และภาครัฐ ดังนี้

	 เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า	
 • บริษัทฯ จัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา  

  ผู้นําชุมชน และหน่วยงานราชการได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อ 

  ศึกษากระบวนการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 

  แสงอาทิตย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงปฎิบัติ 

  มากยิ่งขึ้น 

	 การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 • บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน 

  แสงอาทติยแ์ละพลังงานลมตอ้งใช้พืน้ทีข่นาดใหญ ่และ 

  มีชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของ 

  โรงไฟฟ้า จํานวนหลายครัวเรือน การวางแผนเพื่อ 

  ก่อสร้างและพัฒนาโครงการจึงมุ่งเน้นการสร้าง 

  ประโยชน์ต่อแรงงานในท้องถิ่นเป็นสําคัญ ก่อให้เกิด 

  การจ้างงานทั้งทางตรง และทางอ้อม (ผ่านผู้รับเหมา)  

  จํานวนมากทัง้ระหวา่งการกอ่สรา้ง ตน้แบบของบรษิทัฯ  

  ในการสร้างโรงไฟฟ้าที่ชุมชมเข้ามามี ส่วนร่วม 

  อย่างใกล้ชิด คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

  นครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,852 ไร่ และเมื่อ 

  ก่อสร้างเสร็จโรงไฟฟ้าเปิดดําเนินการ บริษัทฯ ยังคง 

  จา้งงานในทอ้งถิน่เพือ่ดแูลรกัษาโรงไฟฟา้อยา่งตอ่เนือ่ง 

 • ดว้ยพืน้ทีข่นาดใหญด่งักล่าว บรษิทัฯ จงึสามารถจดัสรร 

  พื้นที่ส่วนที่เหลือจากการจัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการ 

  ผลิตไฟฟ้า มาใช้ทําเป็นบ่อนํ้าสํารองขนาดใหญ่ เพื่อ 

  ใช้ภายในโครงการ และเปิดให้ชุมชนโดยรอบสามารถ 

  ร่วมใช้เป็นแหล่งน้ําในยามขาดแคลนอีกด้วย 

 • จากนโยบายการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพื่อให้เกิด 

  ประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อโครงการของกลุ่มบริษัทฯ และ 

  ต่อชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาพื้นที่ว่างของ 

  โครงการโดยนอ้มนําแนวพระราชดําร ิเพือ่เปน็ตน้แบบ 

  การเกษตรแบบผสมผสาน และแปลงสาธติ จนสามารถ 

  เปดิเปน็แหลง่เผยแพรค่วามรูแ้กน่กัเรยีน ชมุชนในพืน้ท่ี  

  และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษา ทดลอง และ 

  นําไปใชป้ฏิบัติกันอยา่งได้ผล และแจกจ่ายผลผลติที่ได้ 

  ให้แก่บุคคลทั่วไป



24 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557

เพือ่สง่เสริมการดําเนนิงานเกีย่วกบัการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ บรษิทัฯ 

ได้กําหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และข้อกําหนดอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวในการพิจารณา และปฎิบัติดังนี้ 

 คณะกรรมการบริษัท	 ได้อนุมัตินโยบายการรับ 
เรือ่งรอ้งเรยีน	เพือ่รบัเรือ่งรอ้งเรยีน	ทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

 เพ่ือเปน็การสง่เสรมิใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายใน และภายนอก 

 องคก์ร มสีว่นรว่มในกระบวนการกาํกับดแูลกจิการ บรษิทัฯ  

 จึงกําหนดนโยบายในกรณีท่ีผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

 มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทําที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน 

 หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่อง 

 รอ้งเรียน พร้อมสง่รายละเอยีดหลกัฐานตา่งๆ ไดท้ี ่ประธาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

	 เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน

 1) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มี 

  ความชดัเจน และมขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะนําสืบหาขอ้เทจ็ 

  จริงเพื่อดําเนินการต่อไปได้

 2) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อ 

  เป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

 3) ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือ

  เป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จําเป็น โดยคํานึงถึง 

  ความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน

 4) เรื่องร้องเรียนที่ ได้รับการกล่ันกรองและสืบหา 

  ขอ้เทจ็จรงิแลว้ จะถกูรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท  

  เพื่อพิจารณาและกําหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

 5) ผูร้อ้งเรยีนจะไดร้บัการคุม้ครองสทิธ ิทัง้ทีเ่ปน็พนกังาน 

  บริษัทฯ และ บุคคลภายนอก

 • บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพิ่มขึ้น  

  จากปกติที่ ผู้ ร้ อ ง เรี ยนสามารถ ส่งจดหมายถึ ง 

  ประธานคณะกรรมการบริษัท ผู้ร้องเรียนยังสามารถ 

  ส่งข้อร้องเรียน ทางหน้า website ของบริษัทฯ  

  ผ่านทาง Email ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  โดยตรง 

Friend
พันธมิตรที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Integrity
ดำ�เนินธุรกิจถูกต้อง เชื่อถือได้

Resourcefulness
ใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิผล

Security
สร้�งคว�มมั่นคงท�งพลังง�น

Transparency
โปร่งใสมีธรรม�ภิบ�ล

F
I

S
R

T

5. การดำาเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์ รัปช่ัน  
(Anti-corruption Policy)
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