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ร ูจ้กั ไออีซี 

บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) หรือ ไออีซี ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2465 โดยเร่ิมธุรกิจแรกด้วยการก่อสร้าง
ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ อนัเป็นคร้ังแรกของการเช่ือมโยงไทยกบัชายแดนกมัพูชา และเป็นการวางรากฐานการเป็นผูน้ า
ดา้นวิศวกรรม โดยร่วมกบั "แคทเตอร์พิลล่า" บริษทัผูผ้ลิตรถแทรคเตอร์อนัดับหน่ึงของโลก น า รถแทรคเตอร์  เขา้มาใช้ในงานเพื่อการ
พฒันาประเทศ 

นอกจากน้ี ไออีซี ยงัเป็นหน่ึงในผูว้างรากฐานการพฒันาสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการน าผลิตภณัฑ์ และบริการ เช่น เคร่ืองจกัร
อุตสาหกรรม วิทย ุโทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้ เขา้มาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย อีกทั้งด าเนินการด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ใหแ้ก่ภาครัฐ อาทิเช่น งานระบบไฟฟ้า และยงัไดข้ยายการด าเนินงานสู่ธุรกิจขนส่งทางทะเลและธุรกิจการส่ือสาร อนัน ามาซ่ึงช่ือเสียงและ
ความส าเร็จคร้ังยิ่งใหญ่ จนเม่ือปี พ.ศ.2472 ได้รับแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผูเ้ดียวให้กบัผลิตภณัฑ์ "เวสต้ิง
เฮา้ส์" 

หลงัจากส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไออีซีไดเ้ขา้ไปมีส่วนช่วยฟ้ืนฟูโครงการต่างๆ ดา้นวิศวกรรม โทรคมนาคม และมีส่วนร่วม
ในแผนพฒันาประเทศรวมไปถึงโครงการในพระบรมราชูปถมัภม์าโดยตลอด จนได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็น "บริษทัใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั" รับพระราชทาน "ตราตั้งครุฑ" โดยได้รับพระบรมราชานุญาต ในปี พ.ศ.2508 ด้วยเวลาท่ีผ่านไปไออีซีไม่
เคยหยุดน่ิงท่ีจะท างานแข่งขนักับตนเองและเวลาเพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีดีท่ีสุด ทุกผลิตภณัฑ์และการบริการของไออีซี ต้องมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง ทันยุคทันกบัความตอ้งการ ดังเช่นในปีพ.ศ. 2526 ไออีซีเป็นผูน้ ากระแสเทคโนโลยีด้วยการเป็นตวัแทนจ าหน่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี"โนเกีย"ซ่ึงครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในโลกในขณะนั้น โดยไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการ
เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ซ่ึงท าใหไ้ออีซีไดก้า้วเขา้สู่การเป็นหน่ึงในผูน้ าทางธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนับแต่นั้นมา  แต่ด้วย
การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีท าใหเ้กิดการแขง่ขนัในการท าตลาดคา้ปลีกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสูงมาก ส่งผลท าให้อตัราก าไรในการท า
ตลาดคา้ปลีกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในท่ีสุดบริษทัฯ จึงไดเ้ร่ิมเปล่ียนแผนในการท าธุรกิจตั้งแต่ปลายปี 2556 โดยเปล่ียน
ยทุธศาสตร์จากการขายปลีกโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมาท าธุรกิจทางด้านพลงังานทดแทน โดยการเขา้ด าเนินกิจการทางด้านพลงังานทดแทน
หลายโครงการ เร่ิมตน้ด าเนินการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยล์ าพนู 1 และล าพนู 2 อ.แม่ทา จ. ล าพนูเป็นแห่งแรก มีขนาด 



2 
 

ก าลงัการผลิต 1.92 เมกกะวตัต ์และต่อมาไดด้ าเนินกิจการโรงไฟฟ้าอีกหลายแห่งได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ม่มาลยั 1 และแม่
มาลยั 2 อ.แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่   โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ม่ระมาด อ.แม่ระมาด จงัหวดัตาก มีก าลังการผลิตรวมทั้ง 3 แห่ง 9.09 
เมกกะวตัต์ ต่อมาบริษทัฯได้ขยายการด าเนินกิจการด้านพลงังานทดแทน เขา้ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ขนาด 6.5 เมกกะวตัต ์โดยบริษทั จีเดค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯได้เขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารจดั การขยะมูล
ฝอยชุมชนวนัละ 250 ตนักบัเทศบาลนครหาดใหญ่ และน าขยะชุมชนดังกล่าวมาเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจ าหน่าย
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นับได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯเป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้ขยะเป็นเช้ือเพลิง ใช้
เทคโนโลยีจากยโุรปเพื่อใหมี้มาตรฐานขั้นสูงดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากน้ีบริษทัฯได้เขา้ไปลงทุน
ในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาด 8 เมกกะวตัต ์ท่ีจงัหวดัสระแกว้ โดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัแกว้ล าดวน เพาเวอร์ซัพ
พลาย จ ากดั จ านวน 75%  โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแกว้ ใชว้สัดุเหลือใชจ้ากภาคการเกษตร เช่น เปลือกไมยู้คาลิปตสั  ใยปาล์ม และกากถัว่ 
เป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 

จากการท่ีบริษทัฯไดด้ าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะและมีผูป้ระกอบกิจการด้านขยะเป็นพนัธมิตร บริษทัฯได้ท าการศึกษา
ส่วนประกอบของขยะจากชุมชน พบวา่ มีส่วนประกอบเป็นพลาสติกท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ โดยการน าไปเป็นส่วนประกอบของ
เช้ือเพลิง หรือผลิตเป็นเมล็ดพลาสติกรีไซเคิลและน ากลบัมาใช้ในอุตสาหกรรม บริษทัฯจึงได้ท าการศึกษาตลาดเม็ดพลาสติกทั้งในและ
ต่างประเทศและคน้พบช่องทางในการด าเนินธุรกิจการน าพลาสติกปนเป้ือนจากบ่อขยะมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีนรีไซเคิล 
โดยมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่การแปรรูปพลาสติกใชแ้ลว้จากโรงงานอุตสาหกรรมและสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ  

บริษัทจึงได้เร่ิมด าเนินโครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือน (Waste Plastic Recycling) เพื่อการส่งออก เป็น
โครงการท่ีบริษัทฯด าเนินการน าพลาสติกปนเป้ือนจากบ่อขยะมาท าการคดัแยกและผ่านกระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์เม็ด
พลาสติก  (Plastic pellet) ผลิตภณัฑน้ี์จะถูกน าไปเป็นวตัถุดิบตั้งตน้เพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑพ์ลาสติกส าหรับใช้ในงานด้านต่างๆ จากขอ้มูล
การวิจยัดา้นการตลาดพบวา่ ตลาดในต่างประเทศมีความตอ้งการ Plastic pellet จ านวนมากและมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน ปัจจุบนับริษทัฯ
ก าลงัด าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือน จ านวน 1 โรงงาน ขนาดก าลงัผลิตวนัละไม่น้อยกว่า 100 ตนั ท่ี
จงัหวดัระยอง ส าหรับผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือนเพ่ือการส่งออก เพ่ือเพ่ิมรายไดอ้ยา่งย ัง่ยืนใหก้บับริษทัฯ  
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วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ไ อ อี ซี อี ก ห้ า ปี

ขา้งหนา้ ตัง้แต่ 2559-2564 คือ

ไออีซีม ุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนัและคิดคน้

เทคโนโลยีชัน้สงูระดบัโลกเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตในธรุกิจพลงังานทดแทน 

(Renewable Energy) และธรุกิจอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

พนัธกิจส าคัญของไออีซี คือ ไออีซีจะ

ม ุ่งเน้นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใน

ธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะตลอดจน

พลงังานทดแทนจากพืชเศรษฐกิจท่ีจะ

ผลิ ต ไ บ โ อ แ ก๊ ส  ( CBG-Compressed 

Biogas) และรไีซเคิลพลาสติกเพ่ือสรา้ง

ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) ท่ีครบ

วงจรใหก้บัธรุกิจพลงังานทดแทนของ

ไออีซีอยา่งยัง่ยืน 

วิสยัทศัน ์

พนัธกจิ 
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สารจากกรรมการผ ูอ้ านวยการใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไออีซี มุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานทดแทนแบบ
ครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยด้ีานพลงังานทดแทน สารสนเทศ
และการส่ือสารช้ันสูง บริษัทฯจึงด าเนินธุรกิจหลักด้านการ
ผลติไฟฟ้าและพลงังานทดแทนที่หลากหลาย โดยมีนโยบาย
ในการบริหารการพฒันาที่ยัง่ยืน เพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกีย่วข้อง ด้วยการประสานความร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทางด้านเทคโนโลยพีลงังานทดแทน สารสนเทศและ
การส่ือสาร  การสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย โดย
ยดึแนวทางปฏิบัตงิานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยกระบวนการ
ธุรกิจที่มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ความยัง่ยืนของการอยู่ร่วมกนัของกจิการและชุมชน 

 

 

                                     ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช 
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บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2535 โดย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 มีทุนจดทะเบียน 2,048,245,850 บาท ด าเนินธุรกิจหลกัดา้นพลงังานทดแทน โดยมีโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนในหลายจงัหวดั  ไออีซี ตระหนกัถึงความส าคญัดา้นพลงังานทดแทนท่ีส่งผลดีต่อชุมชนและช่วยเพิ่มเสถียรภาพ
ดา้นพลงังานใหก้บัประเทศไทย  
 

ไออีซี เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน และบริษทัในเครือไดเ้ป็นสมาชิกใน

กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน  

 

 

 

ที่ตั้งส านกังานใหญ่ 

408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ช้ัน 9 ถ.พหลโยธิน แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศ

ไทย 

กลุ่มบริษัทไออซีีด าเนินงานใน 2 ประเทศ 

ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ 
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ห่วงโซ่คณุค่าของไออีซี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไออีซีมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยค านึงถึงห่วงโซ่คุณค่าและผูมี้ส่วนได้เสียในธุรกิจ รายงาน

ฉบบัน้ีครอบคลุมการรายงานผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณคา่เป็นส าคญั ห่วงโซ่คุณคา่ของไออีซีเร่ิมตน้จากแหล่งวตัถุดิบซ่ึงรวมถึงสถานท่ี

ท่ีไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ จากนั้นวตัถุดิบจะถูกขนส่งมายงัโครงการต่างๆเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหรือเม็ดพลาสติก และ

ส่งมอบใหก้บัลูกคา้ผา่นระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค และการขนส่งกระจายสินคา้ในธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกถึงกลุ่มลูกคา้ทั้งใน

และต่างประเทศ ในส่วนการด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร ไออีซีจะน าอุปกรณ์ Hardware และ Software ท่ีซ้ือจากผูผ้ลิต

หรือตวัแทนจ าหน่ายมาพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และส่งมอบงานตามก าหนดต่อไป 

                     
          

        
               
      

           

           
           

        
            

    /      
      

Hardware/ 
Software

            
         
        

            

G4-DMA, G4-12 
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กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information) 

เป็นธุรกิจ System Integrator ท่ีบริษทัฯได้ท างานร่วมกนักบัพนัธมิตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
น าเสนอระบบสารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยผลงานส าคญัท่ีผ่านมาบริษทัฯได้รับความไวว้างใจจากบริษทั กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) หรือ กสท. ให้จดัท าระบบแจง้ค่าใช้บริการและบริการลูกคา้ (Integrated Billing and Customer Service 
System; IBACSS) มูลคา่โครงการกวา่ 900 ลา้นบาท โดยส่งมอบงานเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และได้รับเลือกให้เป็นผูบ้ ารุงรักษา
ระบบมาอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2558 ไออีซีไดส่้งมอบงานโครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ IBACSS (Software) มูลค่า 48.80 
ลา้นบาท  และโครงการจา้งท าระบบบูรณาการการรับช าระค่าใช้บริการ (Enterprise payment integration system) ในส่วนของ Hardware, 
Software, Classroom Training (HW&SW) และ Conceptual Design  มูลคา่โครงการ 20.70 ลา้นบาท ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในงานบริการลูกคา้และท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

การด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯได้ร่วมมือกับพันธมิตรและสถาบันการศึกษาชั้ นน าด้านเทคโนโลยีทั้ งใน
ระดับประเทศและระดับโลก อาทิเช่น IBM, Oracle, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ Imperial College London (Centre for Bio-Inspired 
Technology and Centre for Quantitative Finance)  ท าโครงการใชเ้ทคโนโลยีในการจดจ าภาพและรูปแบบส าหรับการจดัการเอกสารของ
องคก์รภาครัฐ การจดัการฐานขอ้มูลและซอฟต์แวร์แบบครบวงจรส าหรับองคก์รโทรคมนาคมของภาครัฐ และการคาดการณ์แนวโน้ม
ราคาระยะสั้นของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส าหรับบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจดา้นน ้ ามนัและก๊าซ โครงการดงักล่าวด าเนินการโดยบริษทั E-Contech 
Management PTE.LTD. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อรองรับงานในระดบัสากล 

กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy)  

กลุ่มธุรกิจด้านพลงังานถือได้ว่าเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษทัฯ ประกอบด้วยบริษทัย่อยท่ีด าเนินธุรกิจด้านพลงังานทดแทนท่ี

หลากหลาย (Integrated Renewable Energy) และธุรกิจการน าทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) ธุรกิจด้านพลงังานทดแทนท่ีส าคญั

ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยล์ าพนู 1, 2 อ. แม่ทา จงัหวดัล าพนู ขนาด 1.92 MW โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ม่มาลยั 1, 

2 อ.แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ขนาด 1.92 MW โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งด าเนินงานโดยบริษทัไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย

ทางออ้มของบริษทัฯ (ถือหุ้นโดยบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่  จ ากดั บริษทัย่อยของบริษทัฯ) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ม่ระมาด

จงัหวดัตาก ขนาด 5.25 MW ด าเนินการโดยบริษทัไออีซี แม่ระมาด จ ากดั นอกจากน้ีบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากดั ได้ขยายการ

ด าเนินกิจการดา้นพลงังานทดแทน โดยเขา้ลงทุนในบริษทั จีเดค จ ากดั ร่วมกบับริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรือ EGCO ในสัดส่วน 

50:50 เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ขนาด 6.5 MW โดยบริษทั จีเดค จ ากดั ได้เขา้ท าสัญญารับจา้ง

บริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนวนัละ 250 ตนักบัเทศบาลนครหาดใหญ่ และน าขยะชุมชนดังกล่าวมาเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต

กระแสไฟฟ้าจ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้เทคโนโลยีการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาตรฐานขั้นสูงของยุโรปเป็นแห่งแรกของ

ประเทศไทย การด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงังานขยะของบริษทั จีเดค จ ากดั ส่งผลดีต่อชุมชนในการช่วยก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีปริมาณ

มากในแต่ละวนัไม่ใหต้กคา้งสะสมเพ่ิมเติมและก่อปัญหามลภาวะดังท่ีผ่านมาในอดีตท่ีใช้วิธีการฝังกลบในการก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน 

ต่อมาบริษทัฯไดเ้ขา้ไปลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาด 8 MW ท่ีจงัหวดัสระแกว้ โดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั

แกว้ล าดวน เพาเวอร์ซัพพลาย  จ ากดั จ านวนร้อยละ 75  ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นบริษทัไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล

ดังกล่าวได้น าวสัดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร เช่น เปลือกไม้ยูคาลิปตัส  ใยปาล์ม กากถั่ว มาเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต

กระแสไฟฟ้าท่ีสะอาดและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 1 ท่ีตั้งและก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของไออีซี 

 ท่ีตัง้ COD  
เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้า 

(Adder) บาท/กิโลวัตต์ ต่อ
ชั่วโมง 

ก าลังไฟฟ้ารับซือ้รวม 
(เมกะวัตต์) 

โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ ล าพนู 1และ
ล าพนู 2 

ต. ทากาศ อ.แมท่า จ.
ล าพนู 

ก.ย. 56 6.50 1.92  

โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ แมม่าลัย 1และ
แมม่าลัย 2 

ต.ขีเ้หล็ก อ. แมแ่ตง  
จ. เชียงใหม ่

มิ.ย. 57 8.00 1.92 

โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ แมร่ะมาด ต.ขะเนจือ้ อ.แมร่ะมาด  
จ.ตาก 

 ธ.ค. 
56 

6.50 5.25 

โรงไฟฟา้พลังงานชีวมวล สระแก้ว ต.ศาลาล าดวน อ.เมือง  
จ.สระแก้ว 

เม.ษ. 
56 

0.30 8 

โรงไฟฟา้พลังงานขยะ หาดใหญ่  ต.ควนรัง อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

ธ.ค. 57 3.50 6.5 

รวมก าลังการผลิตกระแสไฟฟา้ 23.59 

จากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะ หาดใหญ่ บริษทัฯไดเ้ห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ในการน าพลาสติกจากบ่อขยะเก่าท่ีสะสม
มายาวนานซ่ึงทั้งประเทศไทยมีปริมาณขยะเก่าตกคา้งกวา่ 28 ลา้นตนั โดยน าพลาสติกปนเป้ือนมาปรับปรุงสภาพด้วยเทคโนโลยีข ั้นสูงท่ี
บริษทัฯคิดคน้ข้ึน เพ่ือน าพลาสติกท่ีปรับสภาพแลว้มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกท่ีสามารถน าไปใช้ในการผลิตช้ินงานหรือวสัดุ
ต่างๆในอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการเม็ดพลาสติกท่ีมีคุณภาพในระดบัท่ีรองลงมาจากเม็ดพลาสติกท่ีผลิตจากปิโตรเลียม ในราคาต ่ากว่า 
และเป็นการช่วยน าทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้ใหส้ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ยา่งคุม้คา่ ช่วยลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตปิ
โตรเคมี เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มของโลก  ซ่ึงองคป์ระกอบของขยะชุมชนมีส่วนท่ีเป็นพลาสติกท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นส่วนผสมของเช้ือเพลิง
ผลิตไฟฟ้า หรือสามารถน ามาท าเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมต่างๆ บริษทัฯได้ท าการศึกษาตลาดเม็ด
พลาสติกเกรดรองทั้งในและต่างประเทศ พบว่า มีความตอ้งการจ านวนมาก และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษทัฯได้เป็นท่ีน่าพอใจ 
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือน (Waste Plastic Recycling) เพื่อการส่งออก ได้เร่ิมด าเนินงานในปี พ.ศ. 2558 และได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  โดยก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือน แห่งแรกข้ึนท่ี จงัหวดัระยอง และแห่งท่ีสอง
จะด าเนินการก่อสร้างท่ีจงัหวดัสงขลา มีก าลงัการผลิตเร่ิมตน้ไม่ต ่ากวา่วนัละ 100 ตนั  และขยายก าลงัการผลิตไดไ้ม่ต ่ากวา่วนัละ 300 ตนั 

ในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทฯยงัมีโครงการท่ีก าลังพฒันาอยู่อีกหลายโครงการ ทั้งโครงการผลิตเอทานอลจากพืชผลทาง

การเกษตร เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง ขนาดก าลงัผลิตประมาณ 150,000 ลิตรต่อวนั ท่ี จ.ระยอง ด าเนินการโดยบริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ท

เนอร์ส จ ากดั บริษัทย่อยของบริษทัฯ และโครงการผลิตก๊าซมีเทนชีวภาพ (Biogas) เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหรือใช้ใน

อุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯอยูใ่นกระบวนการเขา้เขา้ซ้ือหุน้ 100% ในบริษทัถาวร เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (TE) ซ่ึงด าเนินโครงการ Biogas ท่ี 

จ.ก าแพงเพชร  ทั้งน้ีบริษทัได้ท าการศึกษาวิจยัเทคโนโลยีเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซมีเทนและจะน าเทคโนโลยี

ดงักล่าวมาขยายธุรกิจทางดา้น Biogas ในอีกหลายโครงการในอนาคต 
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กลุ่มธุรกิจส่ือสารและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม  (Communication and Engineering Consulting)  

กลุ่มธุรกิจส่ือสารเป็นธุรกิจเดิมท่ีบริษทัฯมีเทคโนโลยีและความเช่ียวชาญในการเป็นผู ้ให้บริการทางด้านโทรคมนาคม อีกทั้งยงัเคยเป็นผู ้
จดัจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นน า อีกหลายยี่ห้อ เช่น Nokia ในปี พ.ศ. 2553 บริษทัได้รับการว่าจา้งจาก บมจ .อสมท. ให้เป็น

ผูด้ าเนินการบริหารโครงขา่ยและท าตลาดกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบพกพา มูลค่าการลงทุนกว่า 250 ลา้นบาท ซ่ึงปัจจุบนัก าลงัอยู่

ในระหว่างการแก้ปัญหาของ อสมท. ในเร่ืองใบอนุญาตน าเขา้อุปกรณ์วิทยุคมนาคม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ส าหรับธุรกิจท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั E-Contech Management PTE.LTD. (E-Contech) มุ่งเน้นในการวิจยัและ

พฒันาเทคโนโลยีชั้นสูง ร่วมกบันกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือคิดคน้เทคโนโลยีท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้เชิง

ธุรกิจไดจ้ริง เพื่อสนบัสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ และรับท าวิจยัและพฒันาให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ผลงานท่ีผ่านมา E-Contech ได้ท า

สัญญากบับริษทั ปตท.สผ. ประเทศแคนาดา (PTTEP-CA) เพ่ือท าวิจยัระบบการลดความหนืดของน ้ ามนัดินท่ีใช้ขนส่งผ่านทางท่อน ้ ามนั  

(Adaptive Viscosity Reduction System; AVRS)  นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัและพฒันาอีกหลายโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อาทิเช่น 
การพฒันา Line Conditioner System เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์้วย Solar Cell และการพฒันา

ปรับปรุงประสิทธิภาพของ Boiler เป็นตน้ 
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นโยบายการบรหิารการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 

 

ดว้ยวิสัยทศัน์ของไออีซีท่ีมุ่งมัน่เป็น

ผูใ้ห้บริการด้านพลังงานทดแทนแบบครบ

วงจร โดยใช้เทคโนโลยีด้านพลงังานทดแทน 

สารสนเทศและการส่ือสารชั้นสูง บริษัทฯจึง

ด าเ นินธุรกิจหลักด้านการผลิตไฟฟ้าและ

พลงังานทดแทนท่ีหลากหลาย โดยมีนโยบาย

ในการบริหารการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพ่ือสร้าง

ผลประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ด้วยการประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วน

ทา ง ด้ าน เ ทคโน โลยี พ ลัง ง านท ด แทน 

สารสนเทศแลการส่ือสาร  การสร้างความ

เช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยยึดแนวทาง

ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี มุ่ ง สู่ ค ว า ม เ ป็น เ ลิ ศ  ด้ ว ย

กระบวนการธุรกิจท่ีมีความโปร่งใสและมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเน้นพฒันาในด้านต่างๆท่ีสอดคลอ้งวิสัยทศัน์ของบริษทัฯอย่างต่อเน่ือง โดยมีกรอบการ

บริหารการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯมุ่งเนน้ท าธุรกิจหลกัทางดา้นการผลิตไฟฟ้า พลงังานทดแทนและการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกจากขยะ

ท่ีหลากหลาย โดยใหค้วามส าคญัถึงการสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งในระยะยาว และ

ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเน้น

การพฒันาบุคลากรและเพ่ิมขีดควมสามาถและโอกาสปรับปรุงธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของธุรกิจ  

2. บริษทัฯมุ่งมัน่ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีนโยบายให้บุคลากรทุกระดับขององคก์ร ทั้งกรรมการ

บริษทัฯ ฝ่ายบริหารและพนกังานทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติัภารกิจท่ีรับผิดชอบโดยยึดหลกัจรรยาบรรณ

และการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน การพิจารณา

ค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว ทั้ งของ

พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งในสายโซ่อุปทานของธุรกิจ อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส ถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย

และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

G4-DMA, G4-8, G4-36, G4-45 
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3. บริษัทฯให้ความส าคญักบั การเติบโตอย่างย ัง่ยืนของธุรกิจ บริษัทฯจึงยึดมัน่ในการบริหารงานโดยมีแนว

ทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการความเส่ียง และมีกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนรอบด้าน

เป็นไปอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม  

4. บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และบริษทัฯมีความรับผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์ และกระบวนการโดยไม่

จ ากดัเพียงแคก่ารปฏิบติัตามกฏเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมาย เท่านั้น แต่ยงัมุ่งเน้นลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

ต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสร้างการอยูร่่วมกนัของกิจการและชุมชน รวมทั้งเคารพในสิทธิของผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย  และมีความมุ่งมัน่ในการร่วมพฒันาชุมชนโดยรอบอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งจดัให้มีการฝึกอบรม

พนกังานเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

5. บริษทัฯมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลรวมทั้งการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทนัต่อ
เวลา อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัว่ถึง โปร่งใสและยุติธรรม  โดยมีความสอดคลอ้งกบักรอบการ

รายงานดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI)  

 

                   ทั้งน้ี บุคลากรของบริษทัฯในทุกระดับมีภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการปฏิบติังานโดยยึดหลกันโยบายการบริหารการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน รวมทั้งมีหนา้ท่ีสนบัสนุนและผลกัดนัการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีก าหนด 
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การด าเนินงานเพ่ือการพฒันาส ูค่วามยัง่ยืน 

 

ไออีซี มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ควบคู่ไปกบัการให้ความส าคญัด้านผล

ประกอบการอนัเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการด าเนินธุรกิจ โดยมีอุดมการณ์ในการท า

ธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม มีการเช่ือมโยงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมและรับทราบขอ้มูลในการบริหารงานอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 

รวมทั้งมีปณิธานท่ีแน่วแน่ในการน าเทคโนโลยีมาผลกัดันให้องคก์ร มีการพฒันา

และเติบโตอย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือน าไปสู่

ความย ัง่ยืนขององคก์รในอนาคต บริษทัฯได้ก าหนดนโยบายในการบริหารการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน เพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยึดแนวทางปฏิบติังานท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยกระบวนการ

ธุรกิจท่ีมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเน้น

พฒันาบุคลากร และมาตรฐานการท างานในดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง โดยมีแผนงานในการขอรับรองมาตรฐานสากลทั้งทางด้านระบบการ

จดัการ ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพ่ือยกระดับการด าเนินงานของบริษทัฯสู่สากล รวมทั้งให้เป็นท่ียอมรับของลูกคา้ 

และนกัลงทุนต่างๆ นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษทัฯในการด าเนินงานด้วยระบบคุณธรรมท่ีดี บริษทัฯยงัได้เขา้ร่วม
ประกาศเจตนารมยเ์ป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  ในโครงการ CAC (Collective  Action Coalition 

Against Corruption) ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ IOD อีกดว้ย 

โครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือความยัง่ยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4-18, G4-19-22, G4-34-35, G4-38  
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ประเด็นดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยืน  

 
 
ไออีซี ไดจ้ดัล าดบัความส าคญัดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนทั้งในส่วนท่ีมีความส าคญัต่อบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกโดยก าหนด
ล าดบัความส าคญัไว ้7 ประเด็น ดงัน้ี 

1. การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
2. การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3. การเช่ือมโยงผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. การดูแลและพฒันาพนกังาน 
5. ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
6. ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
7. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
โดยไออีซี ใหค้วามส าคญัในระดบัสูงมากในดา้นการดูแลและพฒันาพนกังาน ความย ัง่ยืนด้านส่ิงแวดลอ้ม และการด าเนินธุรกิจด้วย

ความโปร่งใสและไม่ส่งเสริมการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมทั้งการดูแลด้านความปลอดภยั ชีวอนามยัและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในดา้นความส าคญัต่อผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก ไออีซีให้ความส าคญัระดับสูงมากต่อการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น ความย ัง่ยืนด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม การเช่ือมโยงผูมี้ส่วนไดเ้สียและความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงทั้งหมดด าเนินการอยู่ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
กลุ่มบริษทัไออีซี (IEC Corporate Governance) 
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 จะเห็นไดว้า่ในการท าธุรกิจของไออีซีนั้นใหค้วามส าคญัสูงสุดดา้นส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากธุรกิจหลกัของไออีซีในปัจจุบนัได้มุ่งเน้นใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทดแทนและเช้ือเพลิงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะและการ
ผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือนลว้นแลว้แต่ส่งผลดีต่อชุมชนและสังคมในการลดปริมาณขยะ อีกทั้งยงัสามารถแปรรูปไปเป็น
พลงังานไฟฟ้าและผลิตภณัฑท่ี์น ากลบัมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลงังานและกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ มีความ
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในหลายดา้นดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่2  บริษทัในเครือท่ีด  าเนินธุรกิจประเภทต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัท 
การ

ผลิต 

วัตถุดิบ ส่ิงแวดล้อม 
การอนุรักษ์

พลังงาน 

ความ

ปลอดภัย ขยะ 
ชีว

มวล 
แสงอาทิตย์ อากาศ น ้า 

ของ

เสีย 

อินเตอร์แนชัน่เนิล       
เอนจีเนียริง 

x x   x x x x x 

ไออีซี กรีน เอน็เนอร์ยี ่ x x   x x x x x 

จีเดค x x   x x x x x 

ไออีซี แม่ทา แม่แตง x   x    x x 

ไออีซี แม่ระมาด x   x    x x 

ไออีซี สระแกว้ 1 x  x  x x x x x 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มไออีซีค านึงถึงการรักษาสภาพแวดลอ้ม การอยู่ร่วมกนัระหว่างชุมชนและธุรกิจอย่างย ัง่ยืน และการ
อนุรักษพ์ลงังานเป็นส าคญั  บริษทัในเครือทุกบริษทัไดใ้ชว้ตัถุดิบหมุนเวียนและพลงังานจากธรรมชาติในการผลิต โดยบริษทั ไออีซี กรีน 
เอนเนอร์ยี่ จ ากดั บริษทั จีเดค จ ากดั และไออีซี ใช้ชยะเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการผลิตเม็ดพลาสติก บริษทั ไออีซี 
สระแกว้ 1 จ ากดั ใชว้ตัถุดิบเหลือใชท้างการเกษตรเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้า และ บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั 
และบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั ผูด้ าเนินโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตยใ์นภาคเหนือ ใช้พลงังานธรรมชาติคือพลงังานแสงอาทิตยใ์น
การผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีสะอาดและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

การด าเนินงานโรงไฟฟ้าและโครงการผลิตเม็ดพลาสติกของไออีซี ไดค้  านึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งด้านอากาศ น ้ า และของ
เสีย เพื่อใหโ้ครงการสามารถอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
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ผลงานและการด าเนินงานเพ่ือความยัง่ยืน  

ท่ีภาคภมิูใจในปี พ.ศ.2558 

 

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ในปี พ.ศ. 2558 ไออีซีและบริษทัในเครือ ได้ปรับปรุงโครงสร้าง
ธุรกิจโดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 คือ  I  (Information) ท่ีด าเนิน
ธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงานวิจยัและพฒันา  กลุ่มท่ี 2 คือ 
E (Energy) เป็นกลุ่มธุรกิจหลกัของไออีซี ปัจจุบนัประกอบด้วยโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียนชนิดต่างๆ ทั้งแสงอาทิตย ์ ชีวมวล และขยะ รวมทั้งธุรกิจ
ต่อยอด ในการผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือนจากบ่อฝังกลบขยะ 
และกลุ่มท่ี 3 คือ C (Communication) ซ่ึงมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา 
เช่นโครงการ Digital Mobile TV  เป็นตน้  ไออีซี มีความมุ่งมัน่ในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะเห็นได้จากวตัถุดิบท่ีน ามาผลิต ลว้นมาจากวตัถุดิบประเภทหมุนเวียน  (Renewable) รวมทั้ง

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีออกแบบมาให้ลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบและไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโครงการต่างๆของไออีซี จึงเป็นการด าเนินธุรกิจท่ี
ลว้นเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ท่ีน าวตัถุดิบจากพลาสติก 
ปนเป้ือนเศษดินทรายมาผา่นกระบวนการคดัแยกส่ิงปนเป้ือนออก จากนั้นน ามาผา่นกระบวนการลา้ง 
และหลอมเป็นเม็ด โดยมีการออกแบบกระบวนการ การน าน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนไปบ าบดัและน ากลบัมา
ใชใ้หม่เพื่อเป็นการใชท้รัพยากรน ้ าอยา่งคุม้คา่ รวมทั้งกระบวนการหลอมพลาสติกก็มีการบ าบดักล่ิน
และควนัท่ีเกิดข้ึน เพ่ือไม่ให้ออกไปรบกวนชุมชนโดยรอบ และไม่เป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานใน
โรงงาน ดงันั้นในปีพ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัฯจึงมีรายได้จากผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเทียบ
กบัรายไดร้วมถึงกวา่ร้อยละ 73 

 

 

 

 

 

 

 
ผลิตภณัฑ์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม, 73% 

ผลิตภณัฑ์อ่ืน, 27% 

สัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและผลิตภัณฑ์อ่ืน             

ของไออีซีและบริษัทในเครือ 

ผลิตภณัฑ์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ผลิตภณัฑ์อ่ืน 

G4-EN2, G4-EN34, G4-LA6, 

G4-LA10, G4-SO11 
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การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม 

ด้วยโครงสร้างธุรกิจใหม่ ไออีซีมุ่งมั่นในการลงทุนในกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในปี 2558 ไออีซีได้ลงทุนใน
กระบวนผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในแต่ละธุรกิจดงัน้ี 

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ ซ่ึงน าขยะชุมชนจากเทศบาลนครหาดใหญ่และใกลเ้คียงมาคดัแยก ปรับสภาพความช้ืน เผาด้วยความ
ร้อนสูง และผลิตไอน ้ าเพ่ือหมุนกงัหนัเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้า กระบวนการแต่ละขั้นตอนได้มีการออกแบบให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าน้อยท่ีสุด นับตั้ งแต่การรับขยะชุมชนเขา้มาคดัแยก ไออีซีได้ก่อสร้างระบบคดัแยก บด อบไล่ความช้ืนท่ีทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพสูง เ พ่ือไม่ให้มีขยะตกคา้งและส่งกล่ินเหม็น
กระทบต่อชุมชน รวมทั้งได้ลงทุนสร้างโรง Bio-dry เพื่อจดัเก็บ
ขยะในระบบปิด (Negative Pressure) ท่ีอาจตกคา้งในกรณีท่ีมี
การหยดุซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร นอกจากน้ีบริษทัฯได้ลงทุนสร้าง
โรงผลิตน ้ าหมกัชีวภาพ (EM Plant) เพื่อน าไปพ่นบนขยะชุมชน
ท่ีรับเขา้มาในโรงงานไม่ให้ส่งกล่ินเหม็นรบกวนชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า ไออีซีไดใ้ชป้ระโยชน์จากน ้ าหมกัชีวภาพดังกล่าวโดย
ใช้วิธีการน าไปฉีดพ่นบนหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ท่ีตั้ งอยู่บริเวณใกลเ้คียง เพ่ือลดผลกระทบจากกล่ิน
เหม็นท่ีรบกวนชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามาเป็นเวลายาวนานกวา่ 40 ปี 

ในกระบวนการเผาขยะด้วยความร้อนสูง (Thermal Process) และตม้
น ้ าเ พ่ือผลิตไอน ้ าแรงดันสูง ไออีซีได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน โดยได้เลือกใช้เทคโนโลยี Ash  Melting 
Gasification ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดจากทวีปยุโรป ซ่ึงมีมาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความร้อนกว่า 1,200 องศาเซลเซียส ท าให้ไม่มี
มลภาวะเกินกวา่มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีปล่อยออกสู่
อากาศ  แต่อยา่งไรก็ตามในปีพ.ศ. 2558 ไออีซีไดล้งทุนติดตั้งอุปกรณ์
ดักจับฝุ่ นและเขม่าคว ัน (Multi Cyclone)  เพื่อลดและป้องกัน
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต ในกรณีท่ีอุปกรณ์
บางส่วนช ารุดหรืออยูร่ะหวา่งซ่อมแซม 

 น ้ าท่ีใช้ในระบบผลิตไอน ้ าจะถูกน ากลบัมาสู่กระบวนการ
ควบแน่นเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ ถือเป็นการอนุรักษ์การใช้น ้ าจาก
ธรรมชาติอยา่งประหยดั นอกจากน้ีน ้ าเสียจากกระบวนการผลิต เช่นน ้ า
ชะล้างขยะจะถูกป๊ัมเข้าสู่ระบบบ่อบ าบัดเพ่ือท าการบ าบัดให้น ้ ามี
คุณภาพท่ีสะอาดตามมาตรฐานของกรมโรงงานฯ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ จีเดค หาดใหญ่ ได้ลงทุนเพ่ิมเติมใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ต่อเน่ือง  เม่ือเทียบกบัรายได้ในปีพ.ศ. 2558 แลว้ โรงไฟฟ้าพลงังาน

ด้านสิ่งแวดล้อม รายได้รวม 

สัดส่วนการลงทุนด้านส่ิงแวดล้อมเทียบกับรายได้ของ 

Gidec 

26.5 ล้านบาท (20.32%) 

130.39 ล้านบาท (100%) 
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ขยะ จีเดค อ.หาดใหญ่ ไดล้งทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ร้อยละ 20 ของรายได้ในปีดังกล่าว และมีแผนงานในการลงทุนด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติมอีกหลายโครงการในอนาคต 

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกปนเป้ือน  ต ั้งอยูท่ี่ อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง มีก าลงัการผลิตเม็ดพลาสติกไม่ต ่ากว่า 100 ตนัต่อ
วนั โดยน าพลาสติกประเภท P.E. ปนเป้ือน ผ่านกระบวนการคดัแยกส่ิงปนเป้ือน และเขา้สู่กระบวนการลา้งเศษดินทราย ส่ิงปนเป้ือนท่ี
คงเหลือออก จากนั้นใช้ความร้อนหลอมพลาสติกท าเป็นเม็ดพลาสติกเกรด 2  เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกทั้งในและ

ต่างประเทศ  ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2558 ไออีซีได้เร่ิมลงทุน
ก่อสร้างและติดตั้ งเคร่ืองจักร ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ทดสอบสายการผลิต การออกแบบโรงงาน ไออีซีค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมรอบ
โรงงาน นบัตั้งแต่การลงทุนในสถานท่ีจดัเก็บวตัถุดิบท่ีเป็น
พลาสติกปนเป้ือนเศษดินทราย โดยอาจมีกล่ินจากบ่อขยะ
บ้างเล็กน้อย การลงทุนในระบบบ าบัดน ้ าเสีย เ พ่ือให้
สามารถน าน ้ าท่ีใช้ล้างพลาสติกไปบ าบัดและน ากลับมา
ใชไ้ดใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด โดยไม่ปล่อยน ้ าเสียออกสู่แหล่งน ้ า
ภายนอกโรงงาน ไออีซีได้ลงทุนในระบบบ าบดักล่ินควนั

จากการหลอมพลาสติกดว้ยความร้อนเพ่ือลดปัญหาดา้นกล่ินขณะท าการหลอมพลาสติก ซ่ึงการลงทุนด้านส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดในปี พ.ศ. 
2558 คิดเป็นเงินร้อยละ 18  ของเงินลงทุนของโครงการ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ท่ีย ัง่ยืนให้กบักลุ่มบริษทัฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 
เป็นตน้ไป 
 
การใช้พลงังานทดแทนและวตัถดิุบจากวสัดุหมุนเวยีนในการผลิต 

โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ. สระแกว้มีก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า
ขนาด 8 เมกกะวัตต์ โดยใช้เ ช้ือ เพลิงชีวมวลร้อยละ 100 
ประกอบดว้ยเปลือกไมร้้อยละ 39 ไมส้ับร้อยละ 31 ใยปาล์มร้อยละ 
11 ทะลายปาลม์ร้อยละ 10 กากถัว่ร้อยละ 8 และเปลือกไม ้ร้อยละ 1 
ซ่ึงทั้ งหมดเป็นเศษวสัดุเหลือใช้จากการเกษตรในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง
โรงงาน อีกทั้งยงัเป็นเช้ือเพลิงจากพลงังานหมุนเวียนท่ีสะอาด โดย
เช้ือพลิงจะถูกล าเลียงสู่กระบวนการผลิตท่ีใช้ความร้อนสูงและผ่าน
กระบวนการกรองและดักจับฝุ่ นละออง เพื่อลดผลระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จ. 

สระแกว้ ยงัสามารถเพ่ิมรายไดใ้หก้บัชุมชนเกษตรใกลเ้คียงจากการขายเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร โดยในพ้ืนท่ีจ. สระแกว้มีการปลูก
ตน้ยคูาลิปตสั และพืชการเกษตรอ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมาก  

 

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ มีก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 6.5  เมกกะวตัต์ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการบริหารจดัการขยะท่ี
บริษทั จีเดค จ ากดั รับบริหารใหเ้ทศบาลนครหาดใหญ่ ขยะชุมชนจะถูกล าเลียงเขา้สู่กระบวนการคดัแยกและปรับสภาพความช้ืนขยะ เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาดว้ยความร้อนสูง น าความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไปใชใ้นการตม้น ้ า และน าไอน ้ าแรงดนัสูงไปหมุนเคร่ืองก าเนิด

เปลือกไม้, 
39% 

ไม้สบั, 31% 

ทะลายปาล์ม, 
10% 

ใยปาล์ม, 11% 
กากถั่ว, 8% เปลอืกมะพร้าว, 

1% 

สัดส่วนการใช้เชือ้เพลิง IEC SK1 

การลงทนุด้าน
สิ่งแวดล้อม 

18% 

การลงทนุด้าน
อ่ืน 
82% 

สัดส่วนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมโครงการผลติเม็ด
พลาสตกิ 
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กระแสไฟฟ้า ดงันั้นประโยชน์ท่ีชุมชนไดรั้บจากโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
อ.หาดใหญ่ จึงมีทั้งในเร่ืองการก าจดัขยะท่ีเพ่ิมปริมาณข้ึนทุกวนั และ
ประโยชน์จากการใช้กระแสไฟฟ้าท่ีได้จากการเผาเศษวสัดุเหลือใช้ใน
ครัวเรือน นับได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และช่วยลดมลภาวะจากการฝังกลบขยะ 

 

ไออีซี มีการด าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์จ านวน 3 แห่ง คือ โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ ล าพูน 1 และล าพูน 2 (จ าหน่ายกระแสไฟฟ้ารวม 1.92 เมกกะวตัต์) 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ แม่มาลัย  1 และแม่มาลยั 2 (จ าหน่ายกระแสไฟฟ้ารวม 1.92 
เมกกะวตัต์) และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ แม่ระมาด  (จ าหน่ายกระแสไฟฟ้ารวม 5.25 
เมกกะวตัต)์ เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานสะอาดจากธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่าย
ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังกล่าวมาแลว้
นั้น ในปี พ.ศ. 2558 ไออีซีได้ต่อยอดธุรกิจ
ในการหมุนเวียนวสัดุเหลือใช้จากชุมชนใน
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกเกรด  2 จาก
พลาสติกปนเป้ือนจากบ่อฝังกลบขยะ มีก าลงั

การผลิตมากกว่า 100 ตนัต่อวนั วตัถุดิบท่ีน ามาใช้ได้จากการคดัแยกพลาสติก P.E.ปนเป้ือนเศษดินทรายจากบ่อฝังกลบขยะ น าเขา้สู่
กระบวนการลา้งแยกดินทราย ส่ิงปนเป้ือน จากนั้นหลอมพลาสติกเป็นเม็ดพลาสติกเกรด 2  เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกทั้ง
ในและต่างประเทศ นบัไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีต่อยอดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะท่ีบริษทัฯมีความเช่ียวชาญ โดยการคดัแยก
ขยะ และน าพลาสติก P.E. ท่ีมีคุณคา่ทางเศรษฐกิจมากกวา่การน าไปเผาเพื่อใหไ้ดค้วามร้อน มารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกซ่ึงเป็นวตัถุดิบตั้ง
ตน้ของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑพ์ลาสติกอีกจ านวนมาก การผลิตเม็ดพลาสติกของไออีซี เป็นการช่วยลดมลภาวะท่ีเกิดต่อชุมชนจากการลด
ปริมาณขยะท่ีทบัถมในหลุมฝังกลบ และน าทรัพยากรท่ีมีคุณคา่ทางเศรษฐกิจกลบัมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อน ากลบัไปใช้ใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ขยะพลาสติก
และอื่นๆ 70% 

ขยะอินทรีย์
30% 

สัดส่วนขยะชุมชนที่ Gidec บริหารจัดการ 

100% 

สัดส่วนในการใช้พลงังานแสงอาทติย์เป็น
วตัถุดบิในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
 

100% 

สัดส่วนในการใช้ขยะพลาสติกจากบ่อขยะ
เป็นวตัถุดบิในโครงการผลติเมด็พลาสติก 
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การรับรองมาตรฐานของโรงงานหรือผลิตภัณฑ์ 

ไออีซี ได้ปรับกลยุทธ์องคก์รจากการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นผูผ้ลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในหลากหลาย
รูปแบบ (Integrated Renewable Energy) รวมถึงการด าเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากการรีไซเคิลพลาสติกปนเป้ือนจากบ่อฝังกลบขยะ  
ในปี พ.ศ. 2558 ไออีซีเร่ิมเดินหนา้พฒันามาตรฐานโรงงานให้อยู่ในระดับสากล  หน่ึงในนโยบายส าคญัคือการก าหนดให้ทุกโรงงานได้
การรับรองมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) ภายในระยะเวลา 2 ปีท่ีไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชย  ์โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ล าพูน 1, 2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 (UKAS)  เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2558 ส่วนโครงการอ่ืนๆอยู่
ระหว่างการปรับปรุงกระบวนผลิตและบริหารงานเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO คาดว่าในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ทุก
โรงงานของไออีซี จะไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO โดยโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแกว้ อยูร่ะหว่างการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 
ส่ิงแวดลอ้ม โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ อยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 และ 14000 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 
Recycle จ.ระยอง อยูร่ะหวา่งการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 และ 14000 พร้อมทั้งโรงงานสีเขียว (Green Factory) และโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 2 แห่ง อยูร่ะหวา่งการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 เช่นเดียวกนั 

 

การตรวจประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ถงึข้ันหยดุงาน 

ในช่วงปี พ.ศ.  2558 ไออีซี ได้ขยายการด าเนินธุรกิจและรับพนักงานใหม่เขา้มาปฏิบัติงานในโครงการต่างๆมากข้ึนโดยเฉพาะ
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ไออีซีมีนโยบายส าคญัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัเพื่อใหพ้นกังานท่ีปฏิบติังานมีความปลอดภยั
ในการท างานในสถานประกอบการตามมาตรฐาน รวมทั้งมีสุขอนามยัท่ีดี แมว้่าโรงงานหลายแห่งใช้วตัถุดิบท่ีมาจากขยะซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อสุขอนามยัของพนักงานในการท างาน เช่นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล  ใช้พลาสติกปนเป้ือนจากบ่อฝังกลบขยะเป็น
วตัถุดิบในการผลิต หรือโรงไฟฟ้าขยะ หาดใหญ่ ใชข้ยะชุมชนเป็นวตัถุดิบในการผลิต ไออีซีจึงไดก้ าหนดนโยบายความปลอดภยัและอาชี
วอนามยั โดยก าหนดใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้ ถุงมือ 
หนา้กากอนามยั ขณะท างาน จดัให้มีน ้ าด่ืมสะอาด มีสถานท่ีพกัรับประทานอาหาร มีห้องสุขาท่ีถูกสุขลกัษณะ การจดัชั่วโมงท างานให้
เหมาะสม และมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั (จป.) เป็นผูค้วบคุมการปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายฯอย่างเคร่งครัด  ส่งผลให้อตัราการเกิด
อุบติัเหตุและเจ็บป่วยของพนกังานถึงขั้นหยดุงานเม่ือเทียบกบัชั่วโมงการท างาน (Man-Hour) ในแต่ละสถานประกอบการอยู่ในระดับต ่า 
และบางแห่งพบวา่ไม่มีการเกิดอุบติัเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยดุงาน 
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28% 

40% 

8% 

0% 

24% 

ผลกระทบจากน า้เสีย ของโรงไฟฟ้าขยะ จีเดค 
หาดใหญ่ 

1.37% 

0.52% 

1.01% 

0.51% 

0.33% 

0.00% 

Gidec IEC HQ SK1 RY1 IECBP MT MT, MR
M, IECG

อัตราเจบ็ป่วยถงึขัน้หยุดงาน 
 

 

 

 

 

ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน  

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 ไออีซีมีนโยบายใหโ้รงไฟฟ้าทุกโครงการ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าท่ีใช้กระบวนการความร้อน (Thermal Process)ใน
การผลิต ด าเนินการส ารวจผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ ได้จดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ด้วยการออก
ส ารวจผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนรอบโรงงาน เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยชุมชนใหญ่ 5 ชุมชนรอบโรงงาน ได้แก่ ชุมชนวดั
เกาะ ชุมชนแอร์พอร์ท  ชุมชนอิงกมล ชุมชนฉตัรแกว้ และชุมชนบริเวณโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์จากการส ารวจผลกระทบด้าน
กล่ิน น ้ าเสีย ฝุ่ นละออง มลพิษทางอากาศ เสียงดัง และผลกระทบอ่ืนๆ พบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเร่ืองกล่ินซ่ึงมาจากบ่อขยะเดิม
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ท่ีมีมากวา่ 40 ปี ไออีซีตระหนกัและรับทราบปัญหาดงักล่าว จึงไดก้ าหนดแผนการปฏิบติังานฉีดน ้ าหมกัชีวภาพ 
(EM) บริเวณบ่อขยะเป็นประจ าอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง เพ่ือลดผลกระทบใหแ้ก่ชุมชน 

 

 

 

 

 8% 

24% 

32% 

20% 
16% 

ผลกระทบจากกลิ่น ที่มาจากโรงไฟฟ้าขยะ จีเดค 
หาดใหญ่ 

20% 

64% 

4% 0% 
12% 

ผลกระทบจากฝุ่นละออง ของโรงไฟฟ้าขยะ จีเดค 
หาดใหญ่ 

12% 12% 
0% 4% 

72% 

ผลกระทบจากมลพษิทางอากาศ ของโรงไฟฟ้าขยะ 
จีเดค หาดใหญ่ 

0.12% 

0.14% 

0.01% 
0.00% 

Gidec SK1 RY1 IEC HQ&Other

อัตรการเกดิอุบัตเิหตุถงึขัน้หยุดงาน 
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ผลการส ารวจผลกระทบชุมชนดา้นต่างๆรอบโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 

ปัญหามลพิษทางเสียงของโรงไฟฟ้า เกิดจากช่วงทดสอบระบบท่อไอน ้ าแรงดันสูงก่อนเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์หลงัจากเปิด
ด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นปรกติแลว้ ปัญหาดงักล่าวไดห้มดไป  มลพิษดา้นอ่ืนๆ เช่น น ้ าเสีย ฝุ่ นละอองและมลพิษทางอากาศ พบว่า 
มีผลกระทบนอ้ย-ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  อยา่งไรก็ตามไออีซีไดล้งทุนติดตั้งระบบเพ่ือช่วยลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอีกหลายรายการ
ในปีพ.ศ. 2558 อาทิเช่น โรงผลิตน ้ า EM เพ่ือใชพ้น่ลดปัญหากล่ินจากบ่อขยะ โรงเก็บขยะแบบปิด ( Bio dry) เพื่อรองรับขยะชุมชนรายวนั 
ระบบดักจบัฝุ่ นและเขม่าควนั (Multi Cyclone)  ซ่ึงโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จะได้ลงพ้ืนท่ีส ารวจอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2559 เพื่อ
ศึกษาขอ้มูลผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองและก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อไป 

 วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ.สระแกว้ ได้จดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์และออกส ารวจผลกระทบต่อ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พบวา่ ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบด้านความไม่สะดวกในการสัญจรจากรถบรรทุกเช้ือเพลิงเขา้-ออกบริเวณหมู่บา้น
ใกลโ้รงไฟฟ้า ทั้งน้ีปัญหาดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัต ่า 

 

 

3% 

16% 

31% 

49% 

ผลกระทบด้านการจราจร จากโรงไฟฟ้าชีวมวล SK1 

100% 

0% 0% 0% 0% 

ผลกระทบอ่ืนๆ จากโรงไฟฟ้าขยะ จีเดค หาดใหญ่ 

8% 

24% 

56% 

12% 

0% 

ผลกระทบจากเสียง  ของโรงไฟฟ้าขยะ จีเดค 
หาดใหญ่ 

6% 

25% 

44% 

25% 

ผลกระทบจากกลิ่น ที่มาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล SK1 
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ผลการส ารวจผลกระทบชุมชนดา้นต่างๆ โดยรอบโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ.สระแกว้  เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

ส าหรับผลกระทบต่อระบบนิเวศใน คลองพระสะทึง ซ่ึงเป็นคลองสาธารณะท่ีอยูติ่ดกบัโรงไฟฟ้า ในดา้นคุณภาพน ้ าในคลอง กลุ่มตวัอย่าง 
คิดวา่ไม่มีผลกระทบ ร้อยละ 29 ส่วนคุณภาพส่ิงมีชีวิตในคลอง  คิดวา่ไม่ผลกระทบ ร้อยละ 29  เช่นกนั 

 

กิจกรรมเพ่ือสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

38% 
31% 

24% 

ผลกระทบต่อน า้กนิน า้ใช้ บริเวณรอบ 
โรงไฟฟ้าชีวมวล SK1 

2% 

29% 

53% 

16% 

ผลกระทบจากฝุ่นละออง ของโรงไฟฟ้าชีวมวล SK1 

0% 

31% 

45% 

24% 

ผลกระทบจากเสียง  ของโรงไฟฟ้าชีวมวล SK1 

O.29 %  

การลงทุนด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (% ของรายได้รวม) 

     19.60 %  

การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม (% ของรายได้รวม) 
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ไออีซีและบริษทัยอ่ย ตระหนกัถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยืนของกิจการและชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจ 
ดังนั้นกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีไออีซีได้ด าเนินการจึงหมายถึงการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งด้านท่ี
เก่ียวพนักบัการด าเนินธุรกิจ (CSR-in-process) โดยเฉพาะทางด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไออีซีมีการลงทุนด้านส่ิงแวดลอ้มคิดเป็น
ร้อยละ 19.60 เม่ือเทียบกบัรายได้รวมของบริษทัฯ ส่วนด้านท่ีแยกออกมาจากการด าเนินธุรกิจ (CSR-After-process) ได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองหลงัจากการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีส าคญัในรอบปี พ.ศ. 2558 มีหลายโครงการอาทิเช่นโครงการสาน
สัมพนัธ์โรงงานและชุมชน โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ ใหค้วามรู้แก่ชุมชนทางดา้นวิชาชีพ ต่างๆ เช่น การท าขนม ท าอาหาร ท าน ้ า
หมกัชีวภาพจากเศษพืชผกัผลไม ้โครงการธนาคารขยะ เพื่อนอ้งๆ เด็กนกัเรียนในโรงเรียนใกลโ้รงไฟฟ้า เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชน
รู้จกัคดัแยกขยะท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน โดยพนกังานของโรงไฟฟ้าได้เขา้ไปรับซ้ือขยะท่ีคดัแยกแลว้จากนักเรียนในโรงเรียน และมอบเงิน
ทุนการศึกษา โดยค านวณตามปริมาณขยะท่ีไดรั้บเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการช่วยดูแลส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวยงัมีโครงการทาสี สู่ฝัน โรงเรียนบา้นหนองไทร สระแกว้ ในการปรับปรุงทาสีโรงเรียน 
หอ้งเรียน โต๊ะ เกา้อ้ี นกัเรียน ปรับปรุงหอ้งสมุด และห้องพยาบาล โดยพนักงานของไออีซี โครงการไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน ใกลเ้คียง
โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล สระแกว้ โครงการโซลาร์เพ่ือการแพทย ์โดยการมอบชุดผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดเล็กติดตั้งให้กบั
หอ้งเก็บเวชภณัฑ ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ทา  อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ซ่ึงบริษทัไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั และผูถื้อหุ้น
ไออีซี ร่วมกนับริจาค นอกจากน้ีบริษทัย่อยของไออีซี ได้ร่วมกนัท ากิจกรรมเพ่ือสังคมตามประเพณีทอ้งถ่ินอีกเป็นประจ าเพื่อพฒันา
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อชุมชน โดยคิดเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเพื่อสังคมเทียบกบัรายไดใ้นปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.29  
 

การฝึกอบรมของพนักงาน 
ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2558 พนักงานไออีซีและบริษทัย่อย  ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทกัษะในการท างานอย่างต่อเน่ือง โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ การอบรม
พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานเบ้ืองตน้ (Basic Training) เช่น ภาษาองักฤษ และ 
Microsoft Office และการอบรมในสาขาวิชาชีพเฉพาะ (Professional Training) เช่น 
ดา้นวิศวกรรม กฎหมาย บญัชี  เป็นตน้ มีสัดส่วนชัว่โมงอบรมดา้นภาษาองักฤษ MS-
Office CG& Anti-corruption และวิชาชีพต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 21 , 34, 34 และ 11 
ตามล าดบั 
นอกจากน้ีพนกังานทุกคนตอ้งเขา้รับการอบรมในเร่ืองหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(CG)  และนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น ซ่ึงมีการปรับปรุงหลกัการและนโยบาย

ตามความเหมาะสมของการด าเนินธุรกิจ ไออีซีถือว่าการ
เขา้รับการอบรมเป็นส่วนหน่ึงในหน้าท่ีส าคญัของการ
เป็นพนกังาน โดยไดก้ าหนดเป็นส่วนหน่ึงของตวัช้ีวดัใน
การประเมินผลงานประจ าปีของพนักงาน พนักงานทุก
คนต้องเขา้รับการอบรมขั้นต ่ า 6 ชั่วโมงต่อปีตามท่ี
กฎหมายก าหนด ในปี พ.ศ. 2558 พนักงานในกลุ่มบริษทั
ฯไดรั้บการอบรมคิดเป็น 24.11 ชั่วโมงอบรมต่อคน ต่อปี 
โดยเฉพาะส านกังานใหญ่มีพนกังานเขา้อบรมเฉล่ียต่อคน
สูงถึง 30 ชั่วโมงต่อปี นอกจากการอบรมตามหลกัสูตร
ต่างๆแลว้ ไออีซีไดใ้หค้วามส าคญักบัการฝึกฝนการปฎิบติัหน้าท่ีแบบ ‚พี่สอนนอ้ง‛ หรือ On The Job training  

35 
38 

16 

3 
6 7 

0 

4 

IEC HQ Gidec SK1 RY1 MTMT MRM IECG IECBP

เฉล่ียช่ัวโมงอบรมต่อคน 

34% 

21% 

34% 

11% 

การฝึกอบรม (คน) 

MS office

English

CG&Anti-
corruption

วิชาชีพ 

การลงทุนด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (% ของรายได้รวม) 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัฯ นอกเหนือจากการปฏิบติัตามขอ้กฏหมายแลว้ ไออีซีตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดต่อ
ชุมชนในดา้นต่างๆ ทุกโรงงานมีการตรวจสอบมาตรฐานด้านส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง ผลการตรวจวดัคุณภาพของอากาศ น ้ า และฝุ่ น
ละออง ของโรงงานต่างๆ พบว่า อยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐาน ค่าฝุ่ นละอองรวม (TSP) จากปล่องระบายดีกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ 52 
(สามารถตรวจวดัได ้57.73 mg/m3) คุณภาพอากาศ (ฝุ่ นละลองรวม) ดีกวา่มาตรฐานร้อยละ 82 (สามารถตรวจวดัได้ 0.06 mg/m3) ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ของน ้ าเสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และระดับเสียงต ่ากว่าค่ามาตรฐาน  นอกจากน้ีเพ่ือให้ชุมชนสามารถรับทราบถึง
คุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ ไออีซีได้แสดงค่าตรวจวดัคุณภาพอากาศไวบ้นเวปไซด์ของบริษทัฯ 
แบบ Real Time เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบขอ้มูลและสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.33 

0.06 

มาตรฐาน คุณภาพอากาศ 

คุณภาพอากาศท่ัวไป (ฝุ่นละอองรวม) โรงไฟฟ้า
ขยะ จีเดค (mg/m3) 

70 

62 

มาตรฐาน ระดับเสียง 

ระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) 24 ช่ัวโมง โรงไฟฟ้าขยะ    
จีเดค (dBA) 

120 

58 

มาตรฐาน ค่าฝุ่ นละออง 

ค่าฝุ่นละอองจากปล่องระบาย                           

โรงไฟฟ้าขยะ จีเดค (mg/m3) 

5.5-9.0 

8.0 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน า้เสีย โรงไฟฟ้า
ขยะ จีเดค 
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ความเสี่ยงและการบรหิารจดัการความเสี่ยง 

 

ไออีซีเล็งเห็นความส าคญัในการประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต ่า มีผลตอบแทนท่ี
สม ่าเสมอ ย ัง่ยืน และสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างย ัง่ยืน มีการพิจารณาประเมินความเส่ียงโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึง
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั มีอ านาจหนา้ท่ีคือ  1) ในการพิจารณาให้มีการจดัการและการควบคุมความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อ
การด าเนินการลงทุนและการด าเนินกิจกรรมของบริษทัฯ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  2) รายงานผลการจดัการความเส่ียงของธุรกิจให้
คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ  ในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยส าคญั ตอ้งรายงาน ให้
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด   3) พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงของบริษทัฯ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยึดถือแนวคิดทฤษฎีการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, 2004) เป็นกรอบความคิดการบริหารความเส่ียงขององคก์รเชิงบูรณาการ  (Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework) ท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการน าระบบ
บริหารความเส่ียงไปใชใ้นองคก์รต่างๆ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใชใ้นปัจจุบนั 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

กระบวนการในการบริหารความเส่ียงเร่ิมดว้ยการก าหนดขอบเขตของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคซ่ึ์งอาจเกิดข้ึนในอนาคตและอาจมีผลกระทบหรือ
ท าใหก้ารด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ทั้ งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบติังาน การเงิน และการ
บริหาร ซ่ึงอาจเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ โดยการวดัจากผลกระทบ (Impact) ท่ีได้รับ และโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของ
เหตุการณ์ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าการประเมินความเส่ียงโครงการต่างๆปีละ 4-5 โครงการ ความเส่ียงสามารถแบ่งออกเป็น 4 
ประเภทคือ 1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)  3) ความเส่ียงด้านการเงิน 
(Financial Risk)  4) ความเส่ียงด้านกฎระเบียบต่างๆ (Compliance Risk) เม่ือทราบความเส่ียงประเภทต่างๆแลว้ จึงเขา้สู่กระบวนการใน
การวิเคราะห์ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง และจดัล าดับความเส่ียง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)และผลกระทบ 
(Impact) การบริหารและควบคุมความเส่ียงสามารถท าไดต้ามหลกัการ ดงัน้ี 

1) การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) 
เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน มีความเส่ียงในระดับต ่าจนยอมรับได้ อาจจะไม่ตอ้งด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
ตน้ทุนการด าเนินการจดัการความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนไม่คุม้ค่ากบัความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นระดบัท่ีต ่าอยูแ่ลว้ 

 2) การลดความเส่ียง หรือการควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) 
 เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงหรือผลกระทบท่ีจะเกิดความ
เสียหาย ท าใหร้ะดบัความเส่ียงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได้ 

 3) การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) 
เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียงใหผู้อ่ื้นหรือองคก์รอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

G4-DMA, G4-14, G4-46 
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 4) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) 
เป็นการจดัการความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงมาก และองคก์รไม่อาจยอมรับได ้จึงตอ้งตดัสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

ความเส่ียงด้านความปลอดภัย สุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

ไออีซี มีแนวทางในการบริหารและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานดา้นความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม ให้เหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกิจอยูเ่สมอ โดยมีแผนการปฎิบติังานแตกต่างกนัในแต่ละโครงการ เน่ืองดว้ยสภาพภมิูอากาศ ประเภทโรงไฟฟ้าและประเภทการ
ด าเนินธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ แตกต่างกนั บริษทัฯมีนโยบายและแนวทางการปฎิบติัมุ่งเนน้ใหล้ดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ ส่งเสริมให้
พนกังานมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดีในการท างาน รวมถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน และมีการก าหนดแนวทางในการส่ือสาร
นโยบายและแนวปฎิบติัไปยงัคูธุ่รกิจดว้ย 

การด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้ม ไออีซี มุ่งเน้นให้ทุกโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในด้านการบริหารจดัการและการดูแลด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การรับรองมาตรฐาน ISO และการรับรองมาตรฐาน OHSAS เป็นตน้ 

ความเส่ียงด้านการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์  
ไออีซี ไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน Compliance ข้ึน โดยมีขอบเขตในการก ากบัดูแลธุรกิจใหด้ าเนินงานไดต้ามกฎเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
รวมทั้งนโยบายภาครัฐและนโยบายของบริษทัฯ ครอบคลุม 5 ดา้น ดงัน้ี 

1. การปฎิบติัตามกฎหมาย กฏระเบียบท่ีหน่วยงานราชการก าหนด 
2. การปฎิบติัตามพนัธะสัญญา 
3. การปฎิบติัตามระเบียบ นโยบายของบริษทัฯ  
4. การปฎิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG) 
5. การปฎิบติัตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ฝ่าย Compliance ไดก้ าหนดแผนงานในการสอบทานหน่วยงานต่างๆในกลุ่มบริษทัฯ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ต่อหน่วยงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่า
หน่วยงานต่างๆไดป้ฎิบติัตามกฎเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน อย่างเพียงพอ โดยฝ่าย Compliance เป็นผูส้นับสนุนให้หน่วยงานต่างๆปฎิบติัได้ตาม
กฎเกณฑท์ั้ง 5 ดา้นอยา่งต่อเน่ือง และมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ มาตรฐานการท างาน เช่น การสนบัสนุนโรงงานต่างๆให้ได้รับการ

รับรอง ISO 9001 และ ISO14000 หรือมาตรฐาน 
สากลต่างๆ  

ผลการทดสอบการปฎิบติัตามกฎเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2558 
พบวา่โดยเฉล่ียหน่วยงานต่างๆในกลุ่มบริษทัฯ ผ่าน
เกณฑ์การสอบทานการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้ ง 5 
ด้าน และอยู่ระหว่างการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 
76.55 ประเด็นท่ียงัไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ส่วนใหญ่เป็น
ประเด็นในเร่ืองการรายงานของหน่วยงานราชการท่ี

ยงัไม่สมบรูณ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากไออีซี เพ่ิงปรับโครงสร้างธุรกิจมาท าธุรกิจด้านพลงังานทดแทนได้เพียง 1-2 ปี ซ่ึงฝ่าย Compliance ได้ท า
ความเขา้ใจกบัหน่วยงานต่างๆภายในบริษทัฯ เพื่อให้กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการ 

77% 

23% 

ผลการทดสอบการปฎบัิตติามกฎเกณฑ์ 2558 

ผ่านเกณฑ์และอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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การสรา้งคณุค่ารว่ม (Creating Shared Value) 

 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของไออีซี 

ไออีซี เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินกิจการมายาวนาน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มี
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงการท่ีจะท าใหบ้ริษทัประสบผลส าเร็จด้วยดีอย่างย ัง่ยืนได้นั้น ทั้งบริษทัฯและบุคลากรทุกระดับจะตอ้งได้รับความ
เช่ือมัน่จากทุกฝ่ายบนพ้ืนฐานของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

ไออีซีก าหนดให้การด าเนินงานโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นหน้าท่ีส าคญัของบุคลากรทุกระดับหมายถึง กรรมการ
บริษทัฯ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคน โดยจะตอ้งมีความเขา้ใจ ร่วมมือร่วมใจกนัยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการท างานตามภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของไออีซี  
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้งรับทราบและปฎิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าว อีกทั้งผูบ้ริหารทุกระดับมีหน้าท่ี
ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัในการส่งเสริมใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชามีความรู้ความเขา้ใจและปฎิบติัตามคู่มือหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด  

ในปี พ.ศ. 2558 บริษทัฯ ได้จดัฝึกอบรมหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จ านวน 2 คร้ัง มีพนักงานเขา้ร่วมคร้ังละประมาณ 40 คน 
เพื่อใหพ้นกังานในกลุ่มบริษทัฯ มีความรู้ความเขา้ใจในการปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ รวมถึงแผนการพฒันา
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯได้มีการให้ความรู้ผ่าน web site Intranet ของกลุ่มบริษทัเพื่อประชาสัมพนัธ์ไปยงั
ทุกโรงงานของบริษทัฯ ท่ีตั้งอยูต่่างจงัหวดั เพ่ือใหพ้นงังานของบริษทัฯทุกคนรับทราบและปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่าง
ทัว่ถึง 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯใหท้ าหนา้ท่ีในการเสนอแนะนโยบายและทบทวน

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ปัจจุบนัมี

คณะกรรมการจ านวน 3 ท่าน ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง 

 

G4-44, G4-56 
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 จรรยาบรรณคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯเป็นองคก์รสูงสุดของบริษทัฯ และกรรมการบริษทัฯตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดีในการยึดมัน่และปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยกรรมการบริษทัฯทุกคนตอ้งมีภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการด าเนินงานของฝ่ายจดัการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นหวัใจของธุรกิจของบริษทัฯ โดยสามารถสร้างและเพ่ิมมูลค่าการลงทุนให้กบัผูถื้อ
หุน้และผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกนั คณะกรรมการบริษทัฯไดร่้วมกบัฝ่ายจดัการก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) และค่านิยม 
(Values) ของบริษทัฯ และใหพ้นกังานทุกคนไดป้ฏิบติัตาม นอกจากน้ี กรรมการบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบเต็มท่ีเชิงจริยธรรม
และตามกฎหมายต่อบริษัทฯและต่อผูถื้อหุ้น โดยต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวงั ด้วยทักษะ ความซ่ือสัตย์สุจริต และแสดง
ความเห็นของตนอยา่งอิสระ กรรมการบริษทัฯตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเป็นอิสระเสมอในการพิจารณาการด าเนินกิจการของบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อ
หุ้นสามารถไวว้างใจได้โดยสนิทใจ และตอ้งพิจารณาเสนอผูท่ี้มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อ
เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งอยา่งรอบคอบและโปร่งใส อีกทั้งตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กบับริษทัฯ อย่าง
เต็มท่ี และพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัฯเสมอ พร้อมทั้งเขา้รับการฝึกอบรมพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯได้ก าหนดนโยบายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีฝ่ายจดัการซ่ึงมีกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เป็นผูรั้บนโยบายไปปฎิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมต่อไป 
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การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่  

 
ไออีซี ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ยึดถือการปฏิบติั

ตามหลกับรรษทัภิบาลและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดว้ยเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไออี
ซี จึงไดล้งนามในค าประกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติั Collective Action Coalition (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต บริษทัฯ มีการก าหนดถึงแนวทางปฏิบติัและความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบใน
กิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไวด้งัต่อไปน้ี 
 
นิยามของ “คอร์รัปช่ัน” 
คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การแสวงหาอ านาจ ประโยชน์ หรือการติดสินบนโดยวิธีการท่ีผิดท านองคลองธรรมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใดๆ รวมถึงการกระท าทุกอย่างท่ีเป็นไปโดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยใช้อ านาจและอิทธิพลท่ีมีอยู่ในต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีตนมีอยู ่รวมทั้งการเสนอให ้สัญญาวา่จะให ้หรือมอบให ้ซ่ึงทรัพยสิ์นเงินทอง หรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงไม่เหมาะสม แก่เจา้หน้าท่ี
รัฐ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผูมี้หน้าท่ี ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยมุ่งหวงัให้เจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ยกเวน้ในกรณีท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบ 
อนุญาตใหก้ระท าได ้หรือเป็นแนวปฏิบติัอนัควรท่ีจารีตประเพณีทางการคา้ทัว่ไปยอมรับว่ากระท าได ้
 
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทั ตอ้งยึดมัน่ในการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ   ไออีซี โดย
เคร่งครัดและไม่ยอมให้ผูใ้ดละเมิดต่อนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 
โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มีการสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั่น อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฏหมาย ขอ้บงัคบั สังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ โดยกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตระหนกัและส านึกถึงความรับผิดชอบตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี โดยเฉพาะในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ความส านึกในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ (Responsibility) อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามอ านาจหน้าท่ี
ท่ีก าหนดไวข้องคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ โดยคณะกรรมการบริษทัฯจดัให้มีการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ (Internal Control and Internal Audit) โดยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และ
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการให้มีมาตรการป้องกนัการคอร์รัปชั่นและทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ
ต่างๆ  รวมทั้งใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนั และส่ือสารไปยงัพนักงานรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ใหย้ึดถือปฏิบติัตามนโยบายฯอยา่งเคร่งครัดและตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

2. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี (Accountability) การด าเนินงานหรือการตดัสินใจปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัใดๆของ 
กรรมการบริษทัฯ  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกคนตอ้งตระหนกัในผลท่ีจะเกิดข้ึนด้วยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้ ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การเขา้ไปยุง่เก่ียวหรือสนบัสนุนการกระท าให้เกิดการคอร์รัปชั่น หรือละเลย เพิกเฉย
เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ขา่ยคอร์รัปชัน่ อนัอาจส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ถือเป็นการละเมิดต่อนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาลงโทษทางวินยัตามระเบียบ  

3. การด าเนินงานดว้ยความความโปร่งใสตรวจสอบได้ ( Transparency) โดยยึดมัน่ในการปฏิบติังานตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี การบริหารจัดการความเส่ียง และกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนรอบด้านอย่างโปร่งใส และยุติธรรม หาก
ผูป้ฏิบติังานท่านใดพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ขา่ยคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัไออีซี ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูรั้บผิดชอบทราบ 

G4-DMA, G4-49, G4-57, G4-58, G4-SO4 
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หรืออาจแจง้ผา่นช่องทางสายตรงของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีบนหน้า web site ของ ไออีซี และให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ โดยบริษทัฯจะใหค้วามเป็นธรรมและความคุม้ครองแก่ผูใ้ห้ความร่วมมือในการรายงานหรือให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่อยา่งเต็มท่ี  

4. มีการเปิดเผยขอ้มูลรวมทั้ งการส่ือสารกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Communication) ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ไออีซีจะ

เปิดเผยขอ้มูลให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางช่องทางท่ีกฎหมาย

ก าหนดและช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสมตามขอบเขตกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ด้วยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทนัต่อเวลา เพื่อให้ผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มสามารถตรวจสอบการด าเนินงาน แนะน า เสนอแนะ สอบถามและติดตามความคืบหน้าของการด าเนิน

ธุรกิจของไออีซี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัว่ถึง โปร่งใส ยุติธรรม และมัน่ใจได้ว่าไออีซี  มีความมุ่งมัน่อย่าง

แน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกับรรษทัภิบาลและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการเคารพในสิทธิและการปฏิบติัต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียอยา่งสุจริตและเท่าเทียมกนั รวมถึงการใหโ้อกาสผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมอยา่งเป็นธรรม  

 
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นน้ี  ก าหนดให้มีผลครอบคลุมไปในทุกกระบวนการของธุรกิจ  ทุกหน่วยงานของไออีซี  ทั้ งน้ี 

คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังานของไออีซี ในทุกระดับมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการปฏิบติังานโดยยึดหลกันโยบายการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัดและถือว่าเร่ืองคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดใ้นวฒันธรรมองคก์รของไออีซี 
 

 อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ: มีหน้าท่ีพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นคอร์รัปชั่น ก ากบัดูแล และสนับสนุนเพื่อให้

มัน่ใจวา่มีการน านโยบายและแนวทางปฏิบติัไปใชท้ัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 คณะกรรมการตรวจสอบ: มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน และการจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อให้เกิดความ

มัน่ใจวา่การควบคุมภายในของบริษทัฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างพอเพียง และให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ

ภายในบริษทัฯมีความสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางต่อตา้นการคอร์รัปชัน่   

 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี:  มีหน้าท่ีก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อตา้นคอร์รัปชั่น และ

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง: มีหนา้ท่ีบริหารและประเมินความเส่ียงดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

 คณะกรรมการบริหาร: มีหนา้ท่ีในการผลกัดนัและสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนักงานมีการน านโยบายและแนวทางปฏิบติัการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไปใชท้ัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่: มีหน้าท่ีในบริหารงาน ส่ือสาร ก ากบัดูแล และสนับสนุน เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีการน า

นโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไปใชท้ัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการปฏิบติัตาม

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ใหค้ณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
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 ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับ: มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานโดยยึดหลกันโยบายและแนวทางการต่อตา้นการ

คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ และรายงานหรือให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่อยา่งเต็มท่ี 

 การก ากับดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียง 

1. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของไออีซี ตอ้งไม่มีส่วนร่วมหรือเก่ียวขอ้งกับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม โดยปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอรัปชั่น  หลกัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกาศ และขอ้ก าหนดอ่ืนๆของ

บริษทัฯ  

2. พนกังานของไออีซี ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัเร่ืองการบริจาคเพ่ือการกุศล การให้หรือรับของขวญั การเล้ียงรับรอง 

และการใหเ้งินสนบัสนุนต่างๆซ่ึงมีขั้นตอนตรวจสอบและอนุมติัตามอ านาจด าเนินการของไออีซีฉบบัปัจจุบนั ผูมี้อ านาจในการ

ตรวจสอบและอนุมติั มีหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศล การให้หรือรับของขวญั  การเล้ียง

รับรอง การใหเ้งินสนบัสนุนต่างๆไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งและไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการคอรัปชัน่ 

3. หากพบเห็นการกระท าความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชั่น ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือแจง้ผ่านช่องทางต่างๆท่ี บริษทัฯ 

ก าหนดไว ้

4. การกระท าใดๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น เป็นการกระท าท่ีผิดหลักจริยธรรมและหลักการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี 

คณะกรรมการบริษทัฯจะเป็นผูติ้ดตามและด าเนินการแก่ผูก้ระท าความผิดตามระเบียบของบริษัทฯต่อไป โดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอรัปชั่น  แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อสอบทานและน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯต่อไป 

5. บริษทัฯจดัให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการควบคุมภายในทัว่ทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลพอเพียง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่และแนวทางการปฏิบติัน้ีถูกน าไปปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร 

6. ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ฝึกอบรม และท าความเขา้ใจกบับุคคลากรของบริษทัฯให้ค  านึงถึงผลกระทบต่อบริษทัฯ 

อนัเน่ืองมาจากการคอร์รัปชัน่ 

7. มีการจดัเก็บเอกสารอยา่งเป็นระบบเพื่อง่ายและพร้อมส าหรับการตรวจสอบ การยืนยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายงาน

การเงินและขั้นตอนปฏิบติั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีรายการใดไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

8. นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และแนวการปฏิบติัทั้งหมด ครอบคลุมทั้งไออีซี และบริษทัยอ่ย 

 การฝึกอบรมพนักงาน 

ในปี พ.ศ. 2558 ไออีซี ได้จดัการฝึกอบรมด้านการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น  1 คร้ัง ควบคู่ไปกบัการอบรมหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี พ.ศ. 2558 โดยมีเน้ือหาครอบคลุมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น มีพนักงานเขา้รับการ

ฝึกอบรม จ านวน 43 คน 

 มาตราการการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) 

พนักงานและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจง้เบาะแสการกระท าผิดผ่านทางหน้าเวปไซด์ของบริษทัฯ โดย แจง้ถึงประธาน

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดโ้ดยตรงตลอดเวลา เม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนแลว้ บริษทัฯจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบและก าหนด

แนวทางในการปฎิบติัเร่ืองท่ีมีการร้องเรียนต่อไป 
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การเช่ือมโยงผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

การด าเนินธุรกิจของไออีซี มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ การเช่ือมโยงผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียมีความส าคญัต่อการพฒันาการด าเนินงานของไออีซี  และช่วยเพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจให้มีความย ัง่ยืน
มากยิง่ข้ึน  

ไออีซี แบ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุ้น คู่ธุรกิจ พนักงาน ลูกหน้ี เจ้าหน้ี คู่แข่ง ผูบ้ริโภค ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไออีซีไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารและการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเหมาะสม มีการดูแลและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงที่มีต่อกนั และไดก้  าหนดแนวทางการปฎิบติัเพื่อก  ากบัดูแลบทบาทต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม
ไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อใหพ้นกังานทุกระดบัยดึถือเป็นแนวปฎิบติัโดยถือเป็นภาระหน้าที่ส าคญัของบุคคลากรทุกระดบัของบริษทัฯ 
ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไว้ในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ปี พ.ศ. 2558  และจากการประเมินของ IOD ในปีที่ผ่านมา ไออีซีได้
คะแนน CG ในหมวดสิทธิของผูถ้ือหุน้ถึงร้อยละ 98 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าไออีซีใหค้วามส าคญัและค านึงถึงสิทธิของผูถ้ือหุ้นทุก
รายอยา่งเท่าเทียมกนั 

การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก 

ล าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การส่ือสารและการตอบสนอง ความคาดหวงั/ความสนใจ 
1. ผูถื้อหุน้ 1.1 นกัลงทุนสถาบนั 

1.2 ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 การส่ือสารผา่นพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การแถลงผลประกอบการผ่านส่ือต่างๆ 
 การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีส าคญับนเวปไซด์ของ

บริษทัฯ 
 การประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 
 การเยี่ยมชมกิจการของบริษทัฯ (We love 

IEC Outing) (ปีละ 2-3 คร้ัง) 
 กิจกรรม Opportunity day รายไตรมาส 
 กิจกรรมผูถื้อหุน้พบผูบ้ริหาร (IEC Line 

club Meeting) (ปีละ 2-3 คร้ัง) 

 การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และทนั
เหตุการณ ์ 

 ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึง
การจ่ายเงินปันผลอยา่งสม ่าเสมอ 

 ความมัน่คงและการเติบโตของธุรกิจ 
 บริหารธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 

2. คูธุ่รกิจ 
  

2.1 คูค่า้/ธุรกิจ  การพบปะคูธุ่รกิจเพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะ
และปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข
ร่วมกนั 

 การจดัการประชุมร่วมกนัไตรมาสละ 2-3 
คร้ัง 

 การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส 
 การร่วมกนัพฒันาและส่งเสริมการด าเนิน

ธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน 

2.2 Supplier และ EPC  การจดัการประชุมร่วมกนัตามความ
เหมาะสมของงาน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ 

 คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังาน 
 ความชดัเจนและขอบเขตของงาน 
 การจดัสรรพ้ืนท่ีในการท างานอยา่งเหมาะสม 
 ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

 

G4-24-27, G4-37 
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ล าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การส่ือสารและการตอบสนอง ความคาดหวงั/ความสนใจ 

3. พนกังาน 
  

3.1 พนกังานประจ า  การส่ือสารผา่นช่องทางอีเล็คทรอนิค  
 Whistle Blowing เพื่อส่งขอ้คิดเห็นและ

ร้องเรียนไปยงัประธานคณะกรรมการ
ก ากบักิจการท่ีดี 

 การพบปะสังสรรคป์ระจ าปีระหวา่ง
ผูบ้ริหารและพนกังาน 

 บนัทึกจากกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
(เดือนละ 1 คร้ัง) 

 คา่ตอบแทนและสวสัดิการตามความ
เหมาะสมของงาน 

 ความปลอดภยัในการท างาน 
 ความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชีพ 

3.2 พนกังานรายวนั  การส่ือสารผา่นผูแ้ทนของบริษทัฯ  คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังาน 
 การดูแลดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

4. ลูกคา้ 4.1 การไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาค 
 
 
 
 

 การพบปะเพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะและ
ปัญหาต่างๆ ปีละ 1 คร้ัง 

 การจดัการประชุมยอ่ยในกรณีเกิดเหตุท่ี
ตอ้งแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

 การส่งกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 การปฎิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) 
อยา่งเคร่งครัด 

 การปฎิบติัตามกฎเกณฑ์หรือขอ้เสนอแนะ
อ่ืนๆ 

4.2 ลูกคา้โครงการเม็ด
พลาสติก 

   การพบปะเพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะและ
ปัญหาในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นคร้ัง
คราว 
             

 

 การจ าหน่ายวตัถุดิบในราคาท่ีเป็นปรกติธุรกิจ
และมีความยติุธรรม 

 การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ อยา่งสม ่าเสมอ 

5. ชุมชนรอบ
โรงงาน 

5.1 ชุมชนระยะใกล ้
 หมู่บา้น 
 โรงเรียน 
 วดั 
 หน่วยงานต่างๆ 

รอบโรงงาน 

 การจดัมวลชนสัมพนัธ์ตามความ
เหมาะสม 

 การเชิญผูแ้ทนชุมชนเขา้เยี่ยมชมโรงงาน 
 การจดักิจกรรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ

สังคมของทุกโรงงานไตรมาสละ 1-2 คร้ัง 

 การดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโครงการ 
 การแกไ้ขปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน

อยา่งรวดเร็ว 
 การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
 การประชาสัมพนัธ์ในดา้นต่างๆ 
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การดแูลและการพฒันาเพ่ือนรว่มงาน 

 

ทิศทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของไออีซี 

มุ่งเน้นในการปฏิบัติด้านแรงงานและค านึงถึงสิทธิ

ม นุ ษ ย ช น โ ด ย ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง ทั้ ง ต า ม

พระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 กฏหมาย

สากลและท้องถ่ินอ่ืนๆ และการพฒันาพนักงานให้มี

ศักยภาพ ความ รู้ความสามารถให้พร้อมในการ

ปฏิบติังานในหน้าท่ี พร้อมรับต่อการขยายตวัและการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ เน่ืองจาก  ไออีซี  มีความ

หลากหลายของพนักงานทั้งทางด้านพ้ืนท่ีตั้งโรงงาน 

วฒันธรรมองคก์รท่ีแตกต่างกนัอนัเกิดจากการเขา้ซ้ือกิจการ อีกทั้งลกัษณะของการด าเนินธุรกิจการผลิตพลงังานไฟฟ้า และเม็ดพลาสติก

จากขยะชุมชน ท าให้ไออีซี มีการจา้งแรงงานทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงจุดท่ีตั้งโรงงานทั้งประเภทพนักงานประจ าและพนักงานรายวนั
เพื่อใหส้ะดวกต่อการเดินทางและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงงานกบัชุมชนรอบโรงงาน ทั้งน้ี ณ ส้ินปี พ.ศ.  2558 ไออีซีมีพนักงานรวม

ทั้งส้ิน 283  คน แบ่งตามพ้ืนท่ีปฏิบติังาน/โรงงานไดด้งัน้ี 

พื้นที่ปฏิบัติงาน/โรงงาน บริษัท จังหวดั 
จ านวนพนักงาน 

ชาย หญิง รวม 

ส านกังานใหญ่   บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง กรุงเทพมหานคร 53 38 91 

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ บริษทั จีเดค จ ากดั หาดใหญ่ สงขลา 48 17 65 

โรงไฟฟ ้ าพลงังานชีวมวล บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 สระแกว้ 44 12 56 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ล าพนู 1,2 บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั แม่ทา ล าพนู 2 1 3 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แม่มาลยั 1,2 บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั แม่แตง เชียงใหม่ 2 - 2 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แม่ระมาด บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั แม่ระมาด ตาก 3 - 3 

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก จากพลาสติกปนเป้ือน บมจ. อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง ระยอง 50 10 60 

โครงการผลิต 

เอทานอล 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ระยอง 2 1 3 

รวม   204 79 283 

 

G4-DMA, G4-9, G4-11, G4-LA1,       

G4-LA4,G4-9-11 



38 
 

ไออีซี  ให้ความเคารพต่อความแตกต่างหลากหลายของ

แรงงานในบริษทัฯ โดยไม่มีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง

เพศ อายุ หรือสภาพร่างกาย โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ

การปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสมรรถนะและ

ความปลอดภยั ของพนักงาน ตามเพศ สภาพร่างกาย และอายุ

ของพนกังาน 

    พนกังานของไออีซี ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 18-40  ปี บริษทัฯ

ได้ให้ความส าคญัในการดูแลเพ่ือนพนักงานตั้งแต่แรกเขา้

จนถึงเกษียณอายุ  โดยพนักงานจะได้รับสวสัดิการเงิน

ชดเชยเม่ือเกษียณท่ีอาย ุ60 ปี ตามกฏหมายแรงงาน 

ทางด้านการจ่ายเงินเ ดือน ค่าแรง และเงินสมทบตาม

กฎหมาย ส าหรับพนักงานรายเดือนและรายวนันั้น ไออีซี 

ยึดถือการปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานเป็นส าคัญ โดย

ค านึงถึงปัจจัยต่างๆในการดูแลด้านเงินเดือน ค่าจ้างและ

สวสัดิการต่างๆ ทั้งพนักงานประจ าและพนักงานรายวนั 

โดยการก าหนดคา่จา้ง คา่ตอบแทน และสวสัดิการต่างๆ ไดค้  านึงถึงสภาพเศรษฐกิจ และอตัราการจา้งงานทัว่ไป ซ่ึงในด้านสวสัดิการนั้น 

จะมีคณะกรรมการสวสัดิการเป็นผูก้  าหนดและปรับปรุงอตัราและขอ้มูลดา้นสวสัดิการใหส้อดคลอ้งกบัการท างานและเหมาะสมกบัสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบนั อีกทั้งบริษทัฯยงัใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัในเร่ืองการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย, 72% 

หญิง, 28% 

สัดส่วนของพนักงาน ชาย-หญิง โดยรวม 

18-30 ปี, 45% 

31-40 ปี, 32% 

41-50 ปี, 18% 51-60 ปี, 5% 

สัดส่วนอายุของพนักงานโดยรวม 
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คนไข้นอกตอ่ครัง้ คา่ห้องคนไข้ใน 

คา่ผ่าตดั  

คา่แพทย์ 

คา่รักษา 

คา่ท าฟัน 

0

5,000

10,000

15,000

20,000
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30,000

เปรียบเทียบอัตราค่ารักษาพยาบาลระหว่างไออีซีและ 
HR-Center (บาท) 

IEC

HR-Center

กลุ่มบริษทัฯไดจ้ดัใหพ้นกังานไดรั้บสวสัดิการทั้งประเภทพ้ืนฐานตามกฎหมายแรงงาน และประกนัสังคม นอกจากน้ีบริษทัฯยงัได้จดัให้มี

สวสัดิการอ่ืนๆเพ่ิมเติมอาทิเช่น  การตรวจสุขภาพประจ าปี การรักษาพยาบาลในระบบบตัรประกนัสุขภาพและประกนัอุบติัเหตุ  เพื่อให้

พนกังานมีความพร้อมทางดา้นร่างกายและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้เต็มประสิทธิภาพ การจดัสวสัดิการด้านรักษาพยาบาลเพ่ิมเติมน้ีเม่ือ

เทียบกบัคา่เฉล่ียของตลาดตามการส ารวจของ HR Center (บริษทั เอช อาร์ เซนเตอร์ จ ากดั) ปี พ.ศ. 2558 พบว่าค่าเฉล่ียการรักษาพยาบาล

พยาบาลในแต่ละดา้น บริษทัฯจดัใหสู้งกวา่คา่เฉล่ียของตลาดประมาณ 5%และประกนัอุบติัเหตุท่ีสูงกวา่คา่เฉล่ียของตลาด ประมาณ 58% 

โดยการจดัสวสัดิการใหเ้พ่ือนพนักงานนั้น บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการสวสัดิการ ท่ีมีผูแ้ทนจากแต่ละฝ่ายงานเขา้ร่วมเพื่อแสดงความ

คิดเห็นและเสนอแนะการจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมเป็นธรรมทั้งฝ่ายลูกจา้งและฝ่ายนายจา้ง 
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รักษาพยาบาล
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เปรียบเทียบประกันอุบัตเิหตุระหว่าง ไออีซีและ        
HR-Center (บาท) 

IEC

HR-Center

 “การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของไออีซี ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก
ครับ ผมได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย ความสขุในการท างานกับเพื่อน
ร่วมงานนัน้เป็นสิ่งมีค่าครับ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกฝ่าย ทุกคนให้
ความร่วมมอื ช่วยเหลือกันอย่างเต็มท่ี นอกจากนีท้างท่านผู้ บริหาร
ทกุคนยงัให้ความเป็นกันเองกับพนกังานทกุคน รวมถึงตัวผม ท าให้
พนกังานรู้สึกว่า ไออีซีเป็นบ้านอีกหน่ึงหลงัครับ 

ด้านสวสัดิการท่ีบริษัทฯให้กับพนกังาน ก็เหมาะสมและเพียงพอกับ
การใช้ชีวิตในสถานการณ์ในปัจจบุนัครับ 

สดุท้ายขอขอบคณุทกุรอยยิม้ และความรู้สึกดี ๆ จากผู้บริหารและ

เพื่อนร่วมงานทกุคนครับ” 

คณุถนดัชยั  ปินธ ุ      สงักัด ฝ่าย Accounting Controller 
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การพัฒนาบุคคลากรของไออีซี 

ไออีซีให้ความส าคญัต่อการท างานตั้งแต่วนัแรกของพนักงาน เร่ิมตน้ด้วยการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รายละเอียดในการปฐมนิเทศ

ครอบคลุมเร่ืองสวสัดิการ กฎระเบียบของบริษทั การปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG) การปฎิบติัตามแนวปฎิบติัด้านการ

ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ การจดัท ารายงานประจ าสัปดาห์ และด้านอ่ืนๆ ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานมีความเขา้ใจในการท างานและอยู่ร่วมกบั

เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งมีความสุข ส่งผลใหส้ามารถปฎิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การปฐมนิเทศพนกังานนับเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาบุคคลากรของไออีซี ไออีซีมีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่าง

สม ่าเสมอ โดยจะมีการจดัการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ในการเป็นพนกังานอยา่งสมบรูณ์แบบ การอมรมครอบคลุมด้านวิชาชีพ 

และดา้นการปฎิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

ดา้นวิชาชีพ 

ผูบ้ริหารในแต่ละสายงานของไออีซีทุกท่านไดส่้งเสริมและสนบัสนุนพนกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชาใหเ้ขา้ร่วมการอบรมหรือฝึกอาชีพท่ี

ส าคญั ซ่ึงจะสามารถน ามาใชใ้นการท างานใหดี้ยิ่งข้ึน และเพ่ิมพนูความรู้และความเขา้ใจของพนักงาน โดยในปี 2558 แต่ละส่วนธุรกิจได้

มีการส่งพนกังานเพื่อเขา้รับการอบรม เช่น สายวิชาชีพดา้นบญัชีการเงิน สายวิชาชีพดา้นกฎหมาย และสายวิชาชีพดา้นวิศวกรรม เป็นตน้ 

ดา้นการปฎิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฎิบติัต่างๆของไออีซี ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการด าเนินธุรกิจอยู่

เสมอ โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าท่ีในการจดัเตรียมขอ้มูลในการจดัการอบรมด้านก ารปฎิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ การเขา้รับการอบรมถือเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลงานประจ าปีของพนักงาน ในปี พ.ศ. 2558 มีการจดัการอบรมหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. 2558 และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น มีเน้ือหาครอบคลุมด้านจรรยาบรรณของพนักงาน การส ารวจการก ากบั

ดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย พ.ศ. 2557 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) แผนการพฒันาการปฎิบติัตามหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ไออีซี ไดจ้ดัการอบรมเพ่ือใหพ้นกังานมีความเขา้ใจความหมายของค าว่า คอร์รัปชั่น ซ่ึง

ครอบคลุมหลายดา้น เช่น การใหห้รือรับสินบน การขูก่รรโชก รีดไถ รวมถึงการแจง้เบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้การ

ปฎิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

ในปี พ.ศ. 2558 มีสัดส่วนชัว่โมงการอบรมด้านวิชาชีพร้อย

ละ 45 ภาษาอังกฤษร้อยละ 29 และโปรแกรม Microsoft 

Office ร้อยละ 26 โดยบริษทั จีเดค จ ากดั (Gidec) มีจ านวน

ชัว่โมงเฉล่ียสูงสุดท่ี 38 ชัว่โมง ต่อคน ต่อปี 
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เฉล่ียช่ัวโมงอบรมต่อคน ต่อปี  รายบริษัท 
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ภาษาอังกฤษ, 
29% 

MS Office, 
26% 

วิชาชีพ, 45% 

สัดส่วน % ชั่วโมงอบรมตามหลักสูตร 

1,019 

1,092 0 

901 

32 21 12 

ชั่วโมง อบรมสายวิชาชีพ IEC

Gidec

IEC Green

IEC SK1

IEC MTMT

IEC MRM

IEC BP

“ต่ายเป็นพนกังานไออีซีมา 2 ปี ค่ะ ตัง้แต่วนัแรกท่ีเข้าท างานก็ได้รับ
การต้อนรับอย่างดีจากพี่ๆในฝ่าย ท่ีให้ค าปรึกษาในการท างาน มี

หวัหน้างานท่ีมคีวามสามารถ ทกุๆวนัต่ายได้เรียนรู้ทกัษะต่างๆในการ

ท างานเพิ่มขึน้ มฝ่ีายบคุคลฯ เป็นผู้ให้ข้อมลูในด้านต่างๆท่ีจ าเป็น และ

บริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้เข้าอบรมในหลกัสตูรต่างๆเช่น ความรู้พืน้ฐาน

ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาษาองักฤษค่ะ 

    ต่ายคดิว่าการเพิ่มพนูความรู้ในการท างานเป็นสิ่งส าคญัค่ะ” 

คณุสณุิสา สิทธิฤทธ์ิ สงักัด ฝ่าย IT service 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq-IP0pI3LAhXRW44KHZdHDS0QjRwIBw&url=http://www.dek-d.com/nugirl/37232/&bvm=bv.114733917,d.dGY&psig=AFQjCNHHXi38ExoPmwUJsgb8tZyvJavKiA&ust=1456296354899381
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ผลงานด้านการดูแลเพ่ือนพนกังานในปี พ.ศ. 2558 

ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯได้จดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ ตามกฎหมายแรงงาน โดยมีผูแ้ทนพนักงานจากแต่ละฝ่ายงานเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือดูแลการปฏิบติัต่อแรงงาน สิทธิมนุษยชน และด้านสวสัดิการของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่มีการปฏิบติัท่ีไม่เป็น

ธรรมต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน ในรอบปี พ.ศ. 2558 ไออีซีจา้งแรงงานใหม่กวา่ 300 คน เป็นพนกังานประจ า 166 คน พนักงานรายวนั 

145 คน โดยการจา้งแรงงานรายวนัจะค านึงถึงอตัราคา่ครองชีพและอตัราค่าแรงรายวนัในพ้ืนท่ี ซ่ึงไออีซีได้มีการจา้งแรงงานรายวนัตาม

อตัราคา่แรงรายวนัในพ้ืนท่ีมีการจดัสภาวะแวดลอ้มของสถานประกอบการท่ีเหมาะสมกบัการท างาน ไออีซี มีนโยบายปฎิบติัต่อพนักงาน

ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั เคารพในความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา และด้านอ่ืนๆ และส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกนัของพนักงาน

เพื่อใหเ้กิดความสามคัคีปรองดองภายในองคก์ร  ไออีซีใหค้วามส าคญัในการปฎิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน โดยเฉพาะการ

เคารพในสิทธิมนุษยชนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยเร่ิมตั้งแต่การจา้งงานตามความเหมาะสมโดยไม่ไดแ้บ่งแยกหรือกีดกนัด้านเช้ือชาติ เพศ อาย ุ

และการนบัถือศาสนา  ซ่ึงรวมไปถึงการปฎิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนอยา่งเป็นธรรม 
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การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 

ในทุกๆ ปี ไออีซีไดมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานและผูบ้ริหารโดย

โรงพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นความส าคญัใน

การดูแลสุขภาพอยา่งสม ่าเสมอ พนกังานทุกคนจะได้พบแพทยเ์พื่อพูดคุยด้าน

ปัญหาสุขภาพต่างๆ โดยแพทยจ์ะแนะน าการปฎิบติัตวัหรือแนวทางการรักษา

ในกรณีท่ีแพทยเ์ห็นวา่เหมาะสม 

 

 

Power of Love 

โครงการ Power of Love เป็นโครงการท่ีตั้งข้ึนตามแนวความคิดในการส่งเสริมให้พนักงานมีความรักและความมุ่งมัน่ในการผลกัดันผล

ประกอบการของบริษทัฯ (เศรษฐกิจ) ความรักและช่วยเหลือชุมชน สังคม

รอบตวั และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม อยา่งสมดุล     

Love planet            รักษ์โลก หมายถึงความรักท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม การ

ช่วยกนัดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานปฎิบติั

หนา้ท่ีดว้ยความตระหนกัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

Love people รักสังคม หมายถึงการใหค้วามรักต่อชุมชน ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียของธุรกิจ โดยค านึงถึงความตอ้งการและความสงบสุขของชุมชน

และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นหลกั เพ่ือใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

Love profit         รักและมุ่งมัน่ในการช่วยกนัผลกัดันสร้างผลก าไรอย่าง

ย ัง่ยืนในธุรกิจของบริษทั หมายถึงการค านึงถึงองคก์รและปฎิบติัหน้าท่ีเพื่อให้องคก์รได้ประโยชน์และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งย ัง่ยืน 

โครงการ Power of Love ถูกตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2558 โดยมีกิจกรรมแรกในการให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการด้วยการประกวดการ

ออกแบบเส้ือยนิูฟอร์มภายใตแ้นวคิด Power of Love ซ่ึงผูช้นะการประกวดจะได้รับเงินรางวลั แบบเส้ือท่ีชนะการประกวดเป็นยูนิฟอร์ม

ใหพ้นกังานทุกคนสวมใส่ทุกๆวนัจนัทร์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามคัคีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสร้างความตระหนักในการ

ร่วมกนัสร้างการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยพลงัแห่งความรักของเพื่อนพนกังาน  

 

 

 

http://intranet.iec.co.th/iec_event/eventnews/11.Annual_Cheak_up_2016/ev0011.html
http://intranet.iec.co.th/iec_event/eventnews/11.Annual_Cheak_up_2016/ev0011.html


44 
 

แผนการพัฒนาบุคคลากรในอนาคต 

ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

ไออีซี มีแผนในการยกระดบัการช่วยเหลือสังคมด้านสิทธิมนุษยชน โดยในอนาคตไออีซีจะเพ่ิมศกัยภาพของบริษทัในด้านต่างๆเพื่อให้

โอกาสคนพิการท่ีมีศกัยภาพไดมี้โอกาสร่วมงานในหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย  ไออีซีจะมุ่งเน้นให้การปฏิบติัต่อแรงงานเป็นไป

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด โดยให้ความส าคญัด้านสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นส าคญั เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถ

ท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

การดูแลสุขภาพพนกังาน ไออีซีจะพฒันาดา้นการตรวจสุขภาพและแผนการตรวจเพ่ิมเติมส าหรับผูมี้ความเส่ียงในด้านต่างๆ รวมถึงเพ่ิม

ความคุม้ครองในการประกนัสุขภาพและประกนัอุบติัเหตุพนกังาน รวมทั้งมุ่งเนน้การดูแลสุขภาพพนักงานเชิงป้องกนั มากกว่าการเยียวยา

รักษา เช่นการออกก าลงักาย การใหค้วามรู้การท างานอยา่งถูกสุขลกัษณะ เป็นตน้ 

โครงการส ารวจรับฟังความคิดห็นด้านความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) 

ในปี 2559 ไออีซีมีแผนในการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานด้านความผูกพนัต่อองคก์ร เพื่อให้บริษทัทราบถึง ปัจจยัท่ีจะ

สร้างความรักความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร ความสุขในการท างานของพนกังาน ความพึงพอใจในด้านต่างๆ และปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร เพ่ือศึกษาและพฒันาองคก์รในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานใหดี้ยิ่งข้ึน โดยมีหวัขอ้หลกัดงัน้ี 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างความรักความผกูพนัของพนักงานท่ีมีต่อองคก์ร 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัโอกาสและความกา้วหนา้ทางอาชีพในองคก์ร 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั 

 

ด้านการพัฒนาพนักงาน 

แผนการพฒันาพนักงานในปี พ.ศ. 2559 ไออีซี ยงัคงมุ่งเน้นให้พนักงานได้เพ่ิมพูนความรู้และทกัษะในการท างาน โดยการเขา้รับการ
อบรมในหลกัสูตรต่างๆทั้งในดา้นสายอาชีพและการปฎิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั โดยมีหลกัสูตรท่ีส าคญั เช่น สายวิชาชีพ

ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการผลิต ดา้นวิศวกรรม ภาษาองักฤษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมทั้งหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาด้าน

จิตใจและภาวะผูน้ า 
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ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

ไออีซีใหค้วามส าคญัในดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยการก าหนด
แผนการปฎิบติังาน การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการท างานในส่วนต่างๆ และการรณรงคเ์พื่อใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งท างานใน
สถานประกอบการท่ีถูกสุขลกัษณะและมีมาตรฐานดา้นความปลอดภยั  

การด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าและโครงการผลิตเม็ดพลาสติกไดมี้การจดัวางโครงสร้างการบริหารงานโดยผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญในแต่ละ

ดา้น รวมถึงจดัใหมี้หน่วยงานท่ีดูแลดา้นความปลอดภยัในแต่ละโครงการเพื่อก ากบั ดูแลใหพ้นกังานท่ีปฎิบติังานใช้อุปกรณ์คุม้ครองความ

ปลอดภยัส่วนบุคคล วิเคราะห์งานในส่วนต่างๆเพ่ือคน้หาความเส่ียงหรืออนัตรายเบ้ืองตน้ รายงานการประสบอนัตราย การเจ็บป่วยหรือ

การเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการท างาน การตรวจสอบหาสาเหตุ และการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภยัในการท างาน เปิด

โอกาสใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานด้านความปลอดภยั  เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดอุบติัเหตุและการเจ็บป่วย

ของพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งในการท างาน ท าใหพ้นกังานมีความรู้สึกมัน่คงและปลอดภยัในการท างานในโครงการของไออีซี  

ในปี พ.ศ. 2558 นับเป็นจุดเร่ิมตน้ของการด าเนินงานด้านความปลอดภยั หลังจากการปรับปรุงโครงสร้างองคก์รมาด าเนินธุรกิจด้าน

พลงังานทดแทนอยา่งเต็มรูปแบบ มีอตัราการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงานคิดเป็นร้อยละ 0.12-0.14% เทียบกบัจ านวนชั่วโมงต่อคน ในปี 

พ.ศ. 2559 ไออีซี มีแผนการปฎิบติังานดา้นความปลอดภยัท่ีรัดกมุมากข้ึน เพ่ือใหโ้ครงการของไออีซีเป็นโครงการท่ีปราศจากอุบติัเหตุและ

การเจ็บป่วยจากการท างานของพนกังาน มาตรการดา้นความปลอดภยัในแต่ละโรงงานอาจมีความแตกต่างกนัเพื่อให้มีความเหมาะสมตาม

สภาพของธุรกิจ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ านวน 3 แห่งของไออีซี ตั้งอยูใ่นเขตภาคเหนือของประเทศ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นับว่าเป็น

ธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีแทบจะไม่มีผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มจากการ

ด าเนินงาน เน่ืองจากขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่มี

กระบวนการเผาไหม ้จึงไม่ก่อใหเ้กิดควนั ก๊าซ กล่ิน หรือของเสีย

ต่างๆ นอกจากน้ีพนกังานผูป้ฎิบติังานถือเป็นผูค้วบคุมและตรวจ

ตราการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลกั ดังนั้นแผนในการปฎิบติังาน

ด้านความปลอดภัย จึงมุ่ งเน้นการดู แลโรงไฟฟ้าโดยรวม 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกแห่งของไออีซี มีแผนการ

ปฎิบติังานเพื่อให้เกิดความปลอดภยั พนักงานของโรงไฟฟ้าทุก

แห่งมีหน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ให้มีความ

พร้อมและความปลอดภยัในการด าเนินงานผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างสม ่าเสมอ มีการรายงานผูบ้ังคบับัญชาอย่างเร่งด่วนในกรณีท่ีมี

เคร่ืองจกัรช ารุด เพื่อให้สามารถซ่อมแซมได้ทนัและป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุอนัตรายต่างๆ  พนักงานท่ีปฎิบติังานตอ้งสวมใส่อุปกรณ์

คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลในการปฎิบติังาน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยทุ์กแห่งได้จดัให้มีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั

ส ารองเพื่อรองรับผูเ้ขา้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าท่ีมีอยูส่ม ่าเสมอทุกปี และมีแผนปฎิบติัการฉุกเฉินและแผนซอ้มกรณีเกิดอคัคีภยั  เพื่อเตรียมตวัใน

G4-DMA, G4-5 
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การป้องกนัเหตุฉุกเฉิน และช่วยใหพ้นกังานมีความคุน้เคยในการใชอุ้ปกรณ์ระงบัอคัคีภยั โรงไฟฟ้าทุกแห่งได้ติดตั้งอุปกรณ์ระงบัอคัคีภยั

ภายในอาคารควบคุมและบริเวณด้านนอก และจดัให้มีการซ้อมแผนปฎิบติัการฉุกเฉินเป็นประจ าปีละ 1 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2558 โรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยท์ั้ง 3 แห่งของไออีซี ไม่มีอุบติัเหตุใดๆเกิดข้ึน  

ด้านสุขภาพและอาชีวอนามยัของพนักงาน ไออีซีได้จดัให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกระดับท่ีปฎิบัติงานในโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ปีละ 1 คร้ัง มีสวสัดิการประกนัสุขภาพและประกนัอุบติัเหตุ และส่งเสริมใหพ้นกังานรักษาความสะอาดภายในโรงไฟฟ้าอย่าง

สม ่าเสมอ  

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะและชีวมวล 

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ตั้งอยูท่ี่อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และโรงไฟฟ้าชีวมวล ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสระแกว้ โรงไฟฟ้าทั้ง 2 

แห่ง มีกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีคลา้ยคลึงกนั มีข ั้นตอนในการเผาไหม ้ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มโรงงานประเภทท่ีตอ้งมีการควบคุมด้าน

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความปลอดภยัของพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 

1) ความปลอดภยัในการปฎิบติังานกบัเคร่ืองจกัรในการผลิต

กระแสไฟฟ้าและความปลอดภัยรอบโรงไฟฟ้า พนักงานและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีตอ้งปฎิบติังานกบัเคร่ืองจกัรนบัวา่มีความเส่ียงด้านความ

ปลอดภยัในการท างานสูงกวา่ผูป้ฎิบติังานในส่วนอ่ืน โดยโรงไฟฟ้า

ทั้ง 2 แห่งมีแผนการปฎิบติังานดา้นความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฎิบติังานกบัเคร่ืองจกัรครอบคลุมการควบคุมให้พนักงานสวมใส่

อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล รณรงคแ์ละจดัให้มีการ

อบรมดา้นความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ การประชุมร่วมกนัระหว่าง

เจา้หน้าท่ีด้านความปลอดภยัในระดับต่างๆ และผูรั้บเหมาท่ีเขา้มา

ปฎิบติังานในโรงไฟฟ้า จดัให้มีแผนการอพยพและซ้อมหนีไฟประจ าปี มีการรายงานการเกิดอุบติัเหตุ การคน้หาสาเหตุของการเกิด

อุบติัเหตุ และแนวทางในการป้องกนัเพ่ือไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ซ ้ า มีการประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการปฎิบติังานเป็นประจ าปี

ละ 1 คร้ัง มีคณะกรรมการความปลอดภยัเป็นผูก้  าหนดนโยบายและแผนการปฎิบติังานดา้นความปลอดภยั และควบคุฒดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

2) การด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีมีกระบวนการผลิตท่ี

จะต้องมีการควบคุมดูแลด้านส่ิงแวดล้อม โรงไฟฟ้านั้ นๆ

จะตอ้งมีการดูแลพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งด้านอาชีวอนามยัใน
การปฎิบติังานเป็นอยา่งดี โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งของไออีซีมี

แผนในการดูแลด้านอาชีวอนามัย ท่ีส าคญัคือ จัดให้มี Big 

cleaning day เพื่อท าความสะอาดโรงไฟฟ้าปีละ 1 คร้ัง 

กิจกรรม 5 ส. การตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงาน โดยผู ้

ปฎิบติังานในโรงไฟฟ้าได้รับการตรวจสุขภาพท่ีครอบคลุม

ดา้นทางเดินหายใจ และโรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท างาน การ

รณรงค์ให้พนักงานล้างมือ ก่อนและหลังการปฎิบัติงานใน
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โรงไฟฟ้า การจดัสถานท่ีส าหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ จดัห้องอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ และจดัให้มีน ้ าด่ืมท่ีสะอาด เพ่ือสุขภาพท่ีดีใน

การท างานของพนกังาน นอกจากน้ีคณะกรรมการความปลอดภยัได้จดัให้มีการตรวจวดัและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในโรงไฟฟ้าปีละ 2 

คร้ัง โดยจะตรวจวดัค่าความร้อน แสงสว่าง เสียง และสารเคมี เพื่อให้แน่ใจได้ว่าโรงไฟฟ้ามีความปลอดภยัในการท างาน และป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียง 

 

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือน 

ในปี พ.ศ. 2558 ไออีซีไดล้งทุนโครงการผลิตเม็ดพลาติกจากพลาสติกปนเป้ือน เร่ิมเปิดด าเนินงานโครงการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

โครงการไดมี้การวางรากฐานการดูแลดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมุ่งเน้นการอบรมให้พนักงาน

และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการปฎิบติังาน เพื่อให้เกิดความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีดีในการท างาน การซักซ้อมการอพยพ

และป้องกันการเกิดอคัคีภยั โดยมีคณะกรรมการความปลอดภยัเป็นผูก้  าหนดแนวปฎิบติัและประกาศให้เป็นท่ีทราบในโรงงาน มีการ

ควบคุมใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองภยัส่วนบุคคล การตรวจสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เพื่อคน้หาความเส่ียงในการท างานท่ีอาจเกิด

ข้ึนกบัพนักงาน การรณรงครั์กษาความสะอาดของโรงงาน การรณรงคใ์ห้พนักงานท่ีปฎิบติังานในโรงงานล้างมือก่อนและหลังการ

ปฎิบติังาน การจดัสถานท่ีรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลกัษณะ และการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงาน ด้านการบนัทึกขอ้มูลและ

ประเมินผล มีคณะกรรมการความปลอดภยัเร่ิมบนัทึกขอ้มูลในปี พ.ศ. 2559 มีการบนัทึกสถิติการเกิดอุบติัเหตุต่างๆ การเจ็บป่วยของ

พนกังาน วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในโครงการเพื่อคน้หาความเส่ียงในด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีโครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือน จงัหวดัระยอง ได้มีการรณรงคด์้านสุขภาพโดยจดัให้มีจกัรยานจ านวนกว่า 30 คนั 

เพื่อให้พนักงานใช้ในการสัญจรบริเวณใกล้โครงการและส าหรับพนักงานท่ีพกัอาศัยใกลโ้ครงการ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและ

ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั 
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ความยัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

น า้ 

การรักษาทรัพยากรน ้ าถือเป็นเร่ืองส าคญัในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือประหยดัตน้ทุนในการด าเนินกิจการ รักษาส่ิงแวดลอ้ม และสามารถอยู่

ร่วมกบัชุมชนรอบโรงงานอย่างสงบสุข ไออีซีให้ความส าคญัต่อการใช้ทรัพยากรน ้ า มีการติดตั้ งระบบบ าบดัน ้ าเสียและระบบการ

หมุนเวียนน ้ าเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งปล่อยน ้ าลงสู่แหล่งน ้ าตามธรรมชาติ ไออีซีมี

มาตรการในการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทั้งด้านปริมาณอ๊อกซิเจน อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด-ด่าง เพ่ือให้น ้ าท่ีถูกปล่อยออกจากโรงงาน 

เป็นไปตามมาตรฐานกรมโรงงานฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศรอบโรงงาน 

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือนไดติ้ดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียในปี พ.ศ. 2558 เป็นระบบบ าบดัน ้ าโดยการล าเลียงน ้ าจากการ

ชะลา้งพลาสติกในกระบวนการผลิตมาบ าบดัเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ ไม่มีการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าภายนอกโรงงาน 

การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าถือเป็นหน่ึงตวัช้ีวดัส าคญัส าหรับประเมินผลการปฏิบติังานของโรงงานในด้านการตระหนักถึงผลกระทบ

ต่อชุมชนรอบโรงงาน น ้ าท่ีใชใ้นโรงงานส่วนใหญ่เป็นน ้ าประปาและน ้ าบาดาลในบางโรงงาน การประหยดัน ้ าถือเป็นส่ิงส าคญัในการอยู่

ร่วมกบัชุมชนท่ีมีความจ าเป็นในการใชน้ ้ าทั้งทางภาคเกษตร ครัวเรือน และอุตสาหกรรมรอบโรงงาน 

ในปี พ.ศ. 2558 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของไออีซี มีปริมาณน ้ าท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่คิดเป็นร้อยละ 70  และมี

ปริมาณการปล่อยน ้ าลงสู่แหล่งน ้ าตามธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 30 

อากาศ/กลิน่ 

การบริหารงานโรงไฟฟ้าท่ีมีกระบวนการในการเผาไหม ้ตอ้งมีการดูแลและ

ควบคุมมลภาวะทางอากาศท่ีอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชน ในปี พ.ศ. 

2557-2558 เป็นช่วงระยะเวลาในการเร่ิมเปิดด าเนินกิจการของโรงไฟฟ้า

พลังงานขยะ จังหวดัสงขลา รอบโรงไฟฟ้ามีชุมชนใกล้เคียงกว่า  300 

ครัวเรือน โรงไฟฟ้าได้มีการเฝ้าระวงัและตรวจวดัค่าฝุ่ นละอองและก๊าซ

ต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัชุมชนรอบขา้ง มี

การติดตั้งระบบ Multi Cyclone ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีในการดักจบัฝุ่ น เพื่อให้

อากาศท่ีถูกปล่อยสู่บรรยากาศภายนอกมีความบริสุทธ์ิมากยิ่งข้ึน 

ในปี พ.ศ. 2558 ค่าฝุ่ นละอองรวมจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้าพลงังาน

ขยะ อ.หาดใหญ่ เท่ากบั 57.73 mg/m3 มีค่าต ่ากว่ามาตรฐานร้อยละ 52 

โดยรวม การปล่อยก๊าซต่างๆ อาทิ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซ

ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนออกไซด์ มีเกณฑต์ ่ากวา่มาตรฐาน ร้อยละ 29-48 

G4-DMA, G4-EN30 
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โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จงัหวดัสระแกว้ เป็นอีกโรงไฟฟ้าท่ีมีกระบวนการเผาไหมใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า มีพนักงานท่ี มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในการดูแลและตรวจตราคุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากปล่องให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ มีการติดตั้งระบบดักจบั

ฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตยซ่ึ์งเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้แรงไฟฟ้าในการแยกอนุภาค ระบบดังกล่าว สามารถดักฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ได้

มากกวา่ 99.5% และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของไออีซี ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากกระบวนการผลิต

กระแสไฟฟ้าไม่มีการเผาไหมจึ้งไม่ก่อใหเ้กิดฝุ่ นละอองหรือมลภาวะทางอากาศใดๆ  

 

ของเสีย 

การด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ จะมีกากของเสียจากการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ

หลีกเล่ียงได ้ไออีซีตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง มีการวางแผนจดัการข้ีเถา้ท่ีออกมาจากการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จงัหวดัสระแกว้ มีข้ีเถา้จากกระบวนการผลิตวนัละ50-60 ตนั ใช้วิธีการฝังกลบข้ีเถา้ภายในโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ จังหวดัสงขลา มีข้ีเถ้าจากกระบวนการผลิตวนัละ 30 ตนั ใช้วิธีการฝังกลบภายในโรงไฟฟ้า มีการตรวจสาร

ปนเป้ือนและโลหะหนกัในข้ีเถา้ทุกเดือน เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม มีแผนระยะยาวในการจดัการกบัของเสียจากการ

ผลิตคือการน าไปท าปุ๋ยชีวภาพ และเป็นส่วนหน่ึงของแผนการพฒันาชุมชน 

 

ด้านอ่ืนๆ 

การขนส่ง 

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งขนส่งวตัถุดิบในการผลิตโดยใช้การขนส่งทางบก โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ.สระแกว้ และ

โครงการผลิตเม็ดพลาสติก จ.ระยอง ใช้รถบรรทุกในการขนส่งวตัถุดิบหลกัในการผลิต ซ่ึงผูข้ายจะเป็นผูข้นส่งวตัถุดิบมายงั โรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ จ.สงขลา ใชร้ถบรรทุกขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นผูข้นส่งขยะมายงัโรงไฟฟ้า ไออีซีได้ค  านึงถึงผลกระทบท่ี
อาจเกิดกบัสภาพแวดล้อม ไออีซีได้ประสานงานและขอความร่วมมือผูข้นส่งวตัถุดิบให้สัญจรด้วยความระมัดระวงัและไม่สัญจรใน

ช่วงเวลาเร่งด่วน นอกจากน้ีไออีซีตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดกบัถนนท่ีใชใ้นการขนส่งวตัถุดิบมายงัโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานชีว

มวล จ.สระแกว้ ไดมี้การปรับปรุงสภาพถนนท่ีช ารุดบริเวณหนา้โรงไฟฟ้าเน่ืองจากการสัญจรของรถบรรทุก เป็นระยะทาง 1.7 กิโลเมตร 

และติดไฟส่องสวา่งบนถนน ไดด้ าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพ่ือใหช้าวบา้นในชุมชนไดส้ัญจรบนถนนท่ีปลอดภยัมากยิ่งข้ึน 
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Social Environment 

Economy 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและชมุชน 

 

ไออีซี มุ่งเนน้การด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อลดผลกระทบเชิงลบและส่งเสริมกิจกรรมท่ีส่งผลเชิงบวกต่อผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม เพ่ือพฒันาองคก์รไปสู่ความย ัง่ยืนทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีของไออีซี และใชแ้นวทางธรรมะ พรหมวิหาร 4 ในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

พรหมวหิาร 4 กับการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของไออีซี 

เมตตา: ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากใหผู้ ้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกคนมีความสุข  

กรุณา: ความสงสาร คิดช่วยใหพ้น้ทุกข ์  

มุทิตา: ความยินดีเม่ือผูอ่ื้นอยูดี่มีสุข  

อุเบกขา: ความวางใจเป็นกลาง คือมีจิต เรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชัง่  

ไม่เอนเอียง ดว้ยรักและชงั 

 

ในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ค  านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มในทุกพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯไดเ้ขา้ไปด าเนิน

กิจการ จากความมุ่งมัน่ในการพฒันาการด าเนินธุรกิจควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บริษทัฯไดเ้ขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืนในหลายโรงงานท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึน  

 

การดูแลด้านส่ิงแวดล้อม 

ระบบ Multi cyclone เทคโนโลยีในการดักจบัฝุ่ นเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศหรือก๊าซไอเสียท่ีออกจากปล่องควนั ซ่ึง

ด าเนินการท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในด้านมลภาวะทางอากาศ โดย

ไดด้ าเนินการติดตั้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2558  

 ระบบ Bio dry อาคารปิดซ่ึงตั้งอยูท่ี่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ช่วยในการรองรับปริมาณขยะท่ีเขา้

สู่โรงไฟฟ้า โดยใชร้ะบบ Negative Pressure เพ่ือลดผลกระทบดา้นกล่ินท่ีออกสู่ภายนอก เม่ือขยะถูกล าเลียงเขา้ไปในอาคาร น ้ าจะระเหย

ออกจนมีระดบัท่ีเหมาะสม จากนั้นจึงล าเลียงขยะสู่ขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป นอกจากน้ีอาคาร Bio dry จะช่วยลดปัญหาด้าน

กล่ินของขยะเช้ือเพลิงสะสมในช่วงเวลาท่ีโรงไฟฟ้าหยดุการด าเนินงานเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ ปัจจุบนัอาคาร Bio dry ยงัคงอยู่

ระหวา่งการก่อสร้าง 

 

Dhamma 

G4-DMA, G4-EN23, G4-So1-2 
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 ระบบ Electrostatic Precipitator (ESP)  เทคโนโลยีน้ีติดตั้งอยูท่ี่โรงไฟฟ้าชีวมวล อ.เมือง จ.สระแกว้ เป็นระบบดักจบัฝุ่ นแบบ

ไฟฟ้าสถิตย ์ซ่ึงใชแ้รงไฟฟ้าในการแยกอนุภาค อาศยัหลกัการสร้างสนามไฟฟ้า โดยใส่ประจุให้อนุภาค แลว้ผ่านอนุภาคท่ีมีประจุเขา้ไป

ในสนามไฟฟ้าสถิต อนุภาคฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกจะเคล่ือนท่ีเขา้หาแผน่ดกัท่ีมีศกัยไ์ฟฟ้าตรงขา้มกนั ระบบ ESP สามารถดักฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็ก

กวา่ 1 ไมครอน ไดม้ากกวา่ 99.5% และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบ ESP ได้ช่วยลดผลกระทบด้านมลภาวะทาง

อากาศ  

 การฉีดน ้าหมักชีวภาพ (EM) ด าเนินการท่ีบริเวณหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อช่วยลดผลกระทบ

ด้านกล่ินท่ีมีมายาวนาน โดยเขา้ท าการฉีดน ้ าหมกัชีวภาพ (EM) สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ส่งผลให้กล่ินขยะจากหลุมฝังกลบลดลง เพ่ือความ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของผูอ้าศยัในชุมชนใกลเ้คียง 

 

การร่วมพฒันาชุมชน 

โครงการหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ จากความตั้งใจในการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้

แห่งใหม่ใหก้บัครู นกัเรียน และบุคคลทัว่ไป โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ไดท้ าการก่อสร้างหอสมุดอิเลคทรอนิคส์ เพ่ือ

เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ใหแ้ก่ ครู นกัเรียน และบุคคลทัว่ไป ไดเ้ขา้มาศึกษาหาความรู้ หอสมุดแห่งน้ีใชร้ะบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตยด์ว้ยการติดตั้งแผน่โซลาร์เซลลบ์นหลงัคาของหอสมุด บริษทัฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่เยาวชนและชุมชนโดยรอบ จึง

ไดเ้ขา้ร่วมโครงการโดยบริจาคระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคาขนาด 10 กิโลวตัต์  ซ่ึงจะสามารถดู

ก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าไดจ้าก Monitoring system ท่ีติดตั้งภายในอาคาร ปัจจุบนัหอสมุดดงักล่าวไดติ้ดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ คงเหลือในส่วนอาคารท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการแพทย์ชนบท โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ล าพนู 1, 2 อ.แม่ทา จ.ล าพูน ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ชุมชนดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ล าพูน โดยการน ากระบวนการผลิตและเทคโนโลยี

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยม์าใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการเก็บรักษายาเวชภณัฑ์ ท าให้ประชาชนได้รับยาท่ี

มีประสิทธิภาพ หอ้งเก็บเวชภณัฑด์งักล่าวไดเ้ปิดใชง้านเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในปี พ.ศ. 2558 

 

 

โครงการธนาคารขยะ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และปลูกฝังใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม เร่ิมตน้จากการ

คดัแยกขยะ ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณขยะดว้ยการน าขยะบางส่วนกลบัมาใช้ใหม่ โครงการดังกล่าวได้ริเร่ิมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 โดย

วิธีการปลูกฝังเด็กในชุมชนให้มีความรู้ ความเขา้ใจในขยะแต่ละประเภท การคดัแยกขยะ และประโยชน์ของการการคดัแยกขยะอย่าง

ถูกตอ้ง บริษทัฯไดด้ าเนินโครงการท่ีโรงเรียนจ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบา้นบึงพิชัย และ โรงเรียนบา้นทุ่งเลียบ ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยู่

ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของบริษทัฯ บริษทัฯ 

ได้รับซ้ือขยะประเภท ขวดน ้ าพลาสติก เศษกระดาษ และ

ถุงพลาสติก ท่ีคัดแยกแล้วตามถังท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้แก่

โรงเรียน ในปี พ.ศ. 2558 โครงการธนาคารขยะได้รับซ้ือขยะ

จากโรงเรียนทั้ งสองแห่งจ านวน 799 กิโลกรัม รายได้ ท่ี

โรงเรียนได้รับจากการขายขยะดังกล่าว โรงเรียนได้น าเข ้า

กองทุนสนบัสนุนการศึกษาและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ส่งผล

ใหเ้ด็กในชุมชนเห็นความส าคญัในการคดัแยกขยะมากข้ึนและ

เสริมสร้างนิสัยในการช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน ใน

อนาคตโครงการธนาคารขยะจะขยายโครงการไปยงัโรงเรียนอ่ืนๆ และสถานท่ีต่างๆในชุมชนมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นชุมชนตวัอย่างในการช่วย

รักษาส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
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กิจกรรม CSR Day เพ่ือชุมชนจากใจสู่ใจ  บริษทัฯ ได้จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจให้แก่ชุมชนเร่ืองการ

ก าจดัขยะและแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าเพ่ือคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีดีข้ึน พร้อมเปิดศูนยก์ารเรียนรู้ "การบริหารจดัการขยะและแปรรูป

เป็นพลงังานไฟฟ้า" ในวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงงานก าจดัขยะมูลฝอยและแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย

พนกังานของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน พนักงานของบริษทัฯ ได้ลงพ้ืนท่ีในการพบปะ ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้

เกิดความเขา้ใจในการก าจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการส ารวจความ รู้ ความเขา้ใจ และขอ้เสนอแนะต่างๆ ผ่าน

แบบสอบถามท่ีไดจ้ดัท าข้ึน  

 

บริษทัฯ ไดแ้บ่งกลุ่มพนกังานลงพ้ืนท่ีส ารวจชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทั้งหมด 5 กลุ่ม โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบา้นในชุมชน

เป็นอย่างดี ซ่ึงสามารถรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 299 ฉบบั จากการส ารวจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานขยะของบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 81.61  โดยทราบว่าโครงการใช้ขยะชุมชนเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  

54.52 ผูต้อบแบบสอบถามเช่ือว่าโรงไฟฟ้าถูกสร้างข้ึนเพ่ือลดปัญหาขยะลน้เมืองและผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน คิดเป็นร้อยละ 

60.20  ผูต้อบแบบสอบถามทราบขา่วสารของโรงไฟฟ้าจากการรับฟังกนัต่อๆมา คิดเป็นร้อยละ 22.74 และมีขอ้เสนอแนะจากชุมชนใน

ดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ ไดร้วบรวมไวเ้พื่อพิจารณาด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
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 การซ่อมแซมถนนและติดตั้งไฟถนนท่ีหมู่ 4 บ้านโคกเจริญ บริษทัฯไดด้ าเนินติดตั้งไฟส่องสว่างท่ีบริเวณหมู่ 4 บา้นโคกเจริญ 

ต.ศาลาล าดวน อ.เมือง จ.สระแกว้ ซ่ึงเป็นชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ.สระแกว้ เพื่อสร้างความปลอดภยัในการสัญจรไปมาของ

ประชาชนในชุมชน ไดด้ าเนินการแลว้เสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และบริษทัฯไดด้ าเนินการซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดบริเวณด้านหน้า

โรงไฟฟ้า ท าการปรับแต่งผิวถนนท่ีเสียหายดว้ยยางมะตอยส าเร็จรูป  เพ่ือใหป้ระชาชนท่ีสัญจรมีความปลอดภยัมากยิ่งข้ึน 

 กิจกรรม CSR Day เติมสี ปันฝัน จากใจ สู่ใจ บริษทัฯร่วมกบัผูน้ าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล อ.เมือง จ.สระแกว้ ได้จดั

กิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองพลงังานทดแทนแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบา้นหนองไทร ในวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยพนักงานในกลุ่ม

บริษัทฯได้ร่วมกนัปรับปรุงสนามเด็กเล่นในรูปแบบ BBL (Brain-Based Learning) ทาสีห้องเรียนและโต๊ะ-เกา้อ้ีนักเรียน ปรับปรุง

หอ้งสมุด หอ้งพยาบาล ใหก้บัโรงเรียนบา้นหนองไทร และถวายอุปกรณ์ท่ีขาดแคลนให้แก่วดัหนองไทร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ แก่

วดัและชุมชน  

 โครงการสานสัมพันธ์โรงงานสู่ชุมชน บริษทัฯไดจ้ดักิจกรรมการฝึกอาชีพร่วมกบัผูแ้ทนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมือง

ควนลงั กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บา้น เพื่อเสริมสร้างอาชีพหรือรายไดพ้ิเศษใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน การเรียนรู้ด้านการท าขนม การประดิษฐ์

เทียนเจล การท าสบู่หอม การท าส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้และการเรียนภาษาองักฤษ มีการจดักิจกรรมจดัต่อเน่ืองทุกวนัเสาร์ระหว่าง

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน  – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ผูร่้วมกิจกรรมได้รับความรู้และความเขา้ใจในขั้นตอนการก าจดัขยะและแปรรูปเป็น

พลงังานไฟฟ้า และรู้คุณคา่ของขยะ กิจกรรมดงักล่าวไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากชุมชน มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน 95 คน 

 โซลาร์เพ่ือการเรียนรู้  ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา บริษทัฯได้ให้การตอ้น รับบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน

การเกษตรดอยเต่า จ. เชียงใหม่ และส านักนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เขา้ศึกษาดูงานท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ของบริษทัฯโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ล าพนู 1, 2 อ.แม่ทา จ.ล าพนู โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ม่มาลยั 1, 2 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อเสริมสร้างความรู้ดา้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้า
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ทุกแห่งไดจ้ดัสถานท่ีสัมมนาพร้อมวิทยากรบรรยายตลอดการเขา้ศึกษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้เยี่ ยม

ชมโรงไฟฟ้า 

 กิจกรรมชุมชนเพ่ือสาธารณะ เพ่ือความสัมพนัธ์อนัดีและการอยูร่่วมกนัของชุมชนและโรงงานอยา่งย ัง่ยืน บริษทัฯได้สนับสนุน

กิจกรรมของชุมชนเพ่ือสาธารณะ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหบ้ริษทัฯไดเ้รียนรู้วฒันธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน และ

พบปะกบัชุมชนอย่างใกลชิ้ด ตวัอย่างกิจกรรมท่ีได้เขา้ร่วมเช่น งานประจ าปี งานวนัเด็ก งานทอดกฐินสามคัคี และการบริจาคเงินเพื่อ

สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน เป็นตน้   
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ความหลากหลายทางชีวภาพและ                                     

การรกัษาระบบนิเวศ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจดัการขยะและแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าและโครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือนเป็นหน่ึงในธุรกิจ
หลกัของไออีซี ขยะเป็นปัญหาของสังคมก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอยา่งมาก ปัจจุบนัประเทศไทยมีขยะสะสมถึง 28 ลา้นตนั 
ไออีซีไดริ้เร่ิมการบริหารจดัการขยะเพื่อลดผลกระทบท่ีมีต่อระบบนิเวศอนัเกิดจากการใช้ระบบหลุมฝังกลบท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะในการ
บริหารจดัการขยะ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลาสามารถลดการฝังกลบขยะไดถึ้งวนัละ 250 ตนั หรือมากกว่า 90,000 ตนัต่อปี ด้วย
การแปรรูปขยะเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีสะอาดและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ขยะเหล่าน้ีหากไม่น ามาบริหารจดัการจะถูกฝัง
กลบทบัถมในบ่อขยะ สร้างปัญหาใหก้บัระบบนิเวศและชุมชนใกลเ้คียงเป็นอยา่งมาก ซ่ึงบ่อขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่มีเน้ือท่ี 135 ไร่ 
ตั้งอยูท่ี่    ต.ควนรัง เขตเทศบาลเมืองควนรัง บนเส้นทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยมีขยะเดิมฝังกลบอยู่มากกว่า 1 

บอ่ขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ บอ่ขยะอ่อนนชุ 

โรงไฟฟา้พลงังานขยะ หาดใหญ่ โครงการผลติเม็ดพลาสติกจาก               
พลาสติกปนเปือ้น 

G4-DMA, G4-EN11-12 
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ลา้นตนั    มีความสูงเทียบเท่าอาคารพาณิชย ์5-6 ชั้น การด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะของไออีซีจึงมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบ
จากการฝังกลบขยะเพ่ิมข้ึน  

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จ.ระยอง และ จ.สงขลา เป็นโครงการต่อยอดของไออีซี  โดยอาศยัประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญท่ีได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ในการคดัแยกพลาสติกท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ 
พลาสติก P.E. มาผา่นกระบวนการหลอมและผลิตเป็นเม็ดพลาสติกเกรด 2 เพื่อขายเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ให้แก่ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ โครงการดงักล่าวใชข้ยะวนัละ 1,000 ตนั ซ่ึงเป็นขยะท่ีจะถูกฝังกลบไวต้ามบ่อขยะต่างๆ เช่น บ่อขยะอ่อนนุช บ่อ
ขยะบา้นบึง และบ่อขยะหาดใหญ่ การด าเนินโครงการดังกล่าวสามารถลดปริมาณการฝังกลบขยะได้ปีละ 365,000 ตนั ซ่ึงหากน าขยะ
ดงักล่าวไปฝังกลบจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีกวา่ 60 ไร่ต่อปีในการฝังกลบ 

 จากกระบวนการคดัแยกขยะเพื่อน าพลาสติก P.E. ไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกนั้น ไออีซีสามารถน าวสัดุท่ีย่อยสลายทางชีวภาพ 
(Biodegradable) เช่น พอลิเมอร์ เศษอาหาร ไปผลิตเป็น RDF (Refuse Derived Fuel)   เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหแ้ก่โรงไฟฟ้า ไออีซี สระแกว้ 
1 ไดอี้กดว้ย นบัไดว้า่เป็นกระบวนการผลิตท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและระบบนิเวศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เสน้ทางส ูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 

2465  ก่อตั้งบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)  และก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ เพื่อเช่ือมโยง

ประเทศไทยกบักมัพชูาเป็นคร้ังแรก  

2496   จดทะเบียนบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท  

2508  ไดรั้บพระบรมราชโองการแต่งตั้งใหเ้ป็น “บริษทัในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั” รับพระราชทาน “ตราตั้งครุฑ” 

2526  ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี “โนเกีย” แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

2535  ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2555  บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

2556  - เปล่ียนยทุธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนในหลายโครงการ 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ.แม่ทา จ.ล าพนู ขนาด 1.92 เมกกะวะตต ์เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ 

 - โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ.แม่ระมาด จ.ตาก ขนาด 5.25 เมกกะวตัต ์เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย  ์

2557 - เขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญับริษทั E-Contech Management Pte.Ltd. เพื่อด าเนินธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวิศวกรรม โดยด าเนินการศึกษา
การลดความหนืดของน ้ ามนัในระบบขนส่งทางท่อใหแ้ก่บริษทั ปตท.สผ. (แคนาดา) จ ากดั  

 - โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ขนาด 1.92 เมกกะวะตต ์เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย  ์

 - โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขนาด 6.5 เมกกะวตัต ์เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย  ์

- เขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญับริษทั แกว้ล าดวน เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 75 เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 

อ.เมือง จ.สระแกว้ ขนาด 8 เมกกะวตัต ์

 - จดัท าคูมื่อหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 2557 

 - จดัตั้งหน่วยงานก ากบัการปฎิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance Unit)  

2558 - ประกาศนโยบายการบริหารการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

 - ประกาศนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
 - รับมอบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ.แม่ทา จ.ล าพนู 

 - การประเมินผลการปฎิบติังานคณะกรรมการบริษทั 

 - การปรับปรุงอาจด าเนินการ 

- ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต 
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ข้อมูลการด าเนินงาน (ด้านเศรษฐศาสตร์) หน่วย 2558 2557

รวมรายได้ บาท 607,791,740        512,482,993          

 ก  าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ บาท 141,773               13,408,550            

ตน้ทุนทางการเงิน บาท 43,765,103          15,252,974            

รวมสินทรัพย์ บาท 4,498,060,051     3,891,165,811       

รวมหน้ีสิน บาท 1,118,647,620     1,031,472,110       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น บาท 3,379,412,431     2,859,693,701       

(รายได้)ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ บาท (920,584)              600,554                 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน บาท 148,810,327        72,960,716            

รวมถึง เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน และ เงินสมทบกองทุน

ข้อมูลการด าเนินงาน (ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม) หน่วย 2558

ค่าใชจ่้ายในการลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม บาท 118,900,000        

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม บาท 2,658,925.90

ข้อมูลพนักงาน

จ านวนพนกังาน คน 283

สดัส่วนพนกังาน

ชาย คน 204

หญิง คน 79

สดัส่วนพนกังานเขา้ใหม่

ชาย คน 121

หญิง คน 45

จ านวนผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการอาวุโส คน 40

สดัส่วนผูบ้ริหารท่ีมีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ี % 67.5

อตัราการ Turnover พนกังาน % 12

อตัราวนัลาป่วย (ค านวณจากวนัท างาน)

ชาย % 0.50                     

หญิง % 0.29                     

ขอ้มลูดา้นการด าเนินงานอยา่งยัง่ยืน 

.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4-9-10, G4-EC5-6, G4-EN3, G4-EN31, 

G4-LA2-3, G4-LA7 
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ข้อมูลการด าเนินงาน (ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม) ต่อ หน่วย 2558

การฝึกอบรมพนกังาน ชัว่โมง 5,467                   

สดัส่วนพนกังานแยกตามกลุ่มงาน

บริหาร % 36

สนบัสนุน % 31

วิศวกรรม % 12

การผลิต % 15

สารสนเทศ % 6

จ านวนพนกังานลาคลอดบุตร -

อตัราการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน % 0.26
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ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 2558

ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง

ไม้ ตนั 88,268.12            

ปาล์ม ตนั 18,136.29            

กากถัว่ ตนั 6,914.08              

เปลือกมะพร้าว ตนั 941.36

ขยะ ตนั 11,700.00            

ปริมาณข้ีเถา้จากการผลิต ตนั 26,150.00            

ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 2558

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ MWh 15,915.24            

โรงไฟฟ้าชีวมวล MWh 34,116.47            

รวม MWh 50,031.70            

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (โรงไฟฟ้า)

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ MWh 70.15

โรงไฟฟ้าชีวมวล MWh 1,200.00              

รวม MWh 1,270.15              

ปริมาณการผลิตและใชไ้อน ้า ตนั 89,200        

ปริมาณการน าน ้ากลบัมาใช้ m3 210.24
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การจดัท ารายงาน 

 

รายงานการพฒันาเพ่ือความย ัง่ยืนประจ าปี พ.ศ. 2558 จดัท าข้ึนเพ่ือเปิดเผยการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของไออีซี ครอบคลุม
การด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558 รายงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึนปีละ 1 คร้ัง ตามปีงบประมาณ โดยได้จดัท าเป็นฉบบั
แรกส าหรับปี พ.ศ. 2558 รายงานฉบบัน้ีครอบคลุมการน าเสนอขอ้มูลของบริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัท าตามแนวทางการรายงานขององคก์รความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากล
ด้านความย ัง่ยืนรุ่นท่ี 4 (Global Reporting Initiative G4) มีตวัช้ีวดัท่ีสัมพนัธ์กบัประเด็นความย ัง่ยืน  (‘In Accordance’ Comprehensive 
option) ผลการด าเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีน าเสนอในรายงานฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของไออีซี และผูบ้ริหาร 

 

GRI Content Index 

 

G4 

Index
Description

    Annual 

Report        

(Page)

Sustainable 

Development Report      

(Page)

Note

G4-1 statement from the most senior decision-maker of the organization 7 4

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities. 13-32 27-28

G4-3 Report the name of the organization. Front cover 5

G4-4 Report the primary brands, products, and services. 1 5

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. 242 5

G4-6 Report the number of countries where the organization operates 242 5

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 83 5

G4-8 Report the markets served 13-29 7-10

G4-9 Report the scale of the organization - 37,59

G4-10 Report the total number of employees by employment contract and gender - 59

G4-11

Report the percentage of total employees covered by collective bargaining 

agreements. - 38

G4-12 Describe the organization’s supply chain. - 6

G4-13 Report any significant changes during the reporting period regarding the 

organization’s size, structure, ownership, or its supply chain.

- -

G4-14

Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed 

by the organization. 29-32 27-28

G4-15

List externally developed economic, environmental and social charters, 

principles, or other initiatives 13-29 5

G4-16 List memberships of associations. - 5

G4-17

List all entities included in the organization’s consolidated financial statements 

or equivalent documents. 10 62

G4-18 Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries. - 15,62

G4-19

List all the material Aspects identified in the process for defining report 

content. - 15

G4-20 Descriptions of material aspect boundaries within the organisation. - 15

G4-21 Descriptions of material aspect boundaries outside the organisation. - 15

G4-22

Report the effect of any restatements of information provided in previous 

reports. - 15

G4-23

Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and 

Aspect Boundaries. - -

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGY AND ANALYSIS

ORGANIZATIONAL PROFILE

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-DMA, G4-28-30, G4-32-33, G4-48, G4-EN2 
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G4 

Index
Description

    Annual 

Report        

(Page)

Sustainable 

Development Report      

(Page)

Note

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. - 34-35

G4-25

Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to 

engage. - 34-35

G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement. - 34-35

G4-27

Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder 

engagement. - 34-35

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. Front cover 62

G4-29 Date of most recent previous report (if any). - 62

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). Front cover 62

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. 241 back cover

G4-32 Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen. - 62

G4-33

Report the organization’s policy and current practice with regard to seeking 

external assurance for the report. - 62

G4-34 Report the governance structure of the organization. 10 13

G4-35

Report the process for delegating authority for economic, environmental and 

social topics from the highest governance body to senior executives and other 

employees. - 13

G4-36

Report whether the organization has appointed an executive-level position or 

positions with responsibility for economic, environmental and social topics. - 11-14

G4-37

Report processes for consultation between stakeholders and the highest 

governance body on economic, environmental and social topics. - 34-35

G4-38 Report the composition of the highest governance body and its committees. - 13-14

G4-39

Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive 

officer 9,59 -

G4-40

Report the nomination and selection processes for the highest governance 

body and its committees 76 -

G4-41

Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of 

interest are avoided and managed. - -

G4-42 Board and executives’ roles in the organization’s mission statements, 67 -

G4-43 Board knowledge of sustainability topics - -

G4-44 Board performance with respect to governance of sustainability topics 69 29

G4-45 Board role in the identification and management of sustainability - 11-12

G4-46 Board role in reviewing risk management processes for sustainability topics. - 27-28

G4-47

Frequency of the board’s review of sustainability impacts, risks, and 

opportunities - 27

G4-48

Report the highest committee or position that formally reviews and approves 

the organization’s sustainability report and ensures that all material Aspects 

are covered. - 62

G4-49

Report the process for communicating critical concerns to the highest 

governance body. - 33

G4-50

Report the nature and total number of critical concerns that were 

communicated to the highest governance body and the mechanism(s) used to 

address and resolve them. - -

G4-51

Report the remuneration policies for the highest governance body and senior 

executives 70-71 -

G4-52 Report the process for determining remuneration. 71 -
G4-53 Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding - -

G4-54

 Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s 

highest-paid individual in each country of significant operations to the median 

annual total compensation for all employees - -

G4-55

Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the 

organization’s highest-paid individual in each country of significant operations 

to the median percentage increase in annual total compensation for all 

employees - -

G4-56

Describe the organization’s values, principles, standards and norms of 

behavior such as codes of conduct and codes of ethics. 1,7 29-30

G4-57

Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and 

lawful behavior 242 33

G4-58

Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about 

unethical or unlawful behavior, and matters related to organizational integrity 242 33

GOVERNANCE

ETHICS AND INTEGRITY

REPORT PROFILE

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
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G4 

Index
Description

    Annual 

Report        

(Page)

Sustainable 

Development Report      

(Page)

Note

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. 26-28 -

G4-EC1 Report the direct economic value generated and distributed - -

G4-EC2

Report risks and opportunities posed by climate change that have the potential 

to generate substantive changes in operations, revenue or expenditure - -

G4-EC3 Coverage of the organisation's defined benefit plan obligations - -

G4-EC4 Financial assistant received from the government - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-EC5

Report the ratio of the entry level wage by gender at significant locations of 

operation to the minimum wage. - 60

G4-EC6

Report the percentage of senior management at significant locations of 

operation that are hired from the local community. - 59

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 48

G4-EN1

Report the total weight or volume of materials that are used to produce and 

package the organization’s primary products and services during the reporting 

period. - -

G4-EN2

Report the percentage of recycled input materials used to manufacture the 

organization’s primary products and services. - 20,61

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-EN3

Report total fuel consumption from non-renewable sources in joules or 

multiples. - 59

G4-EN4 Report energy consumed outside of the organization, in joules or multiples. - -

G4-EN5 Report the energy intensity ratio. - -

G4-EN6

Report the amount of reductions in energy consumption achieved as a direct 

result of conservation and efficiency initiatives, in joules or multiples. - -

G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 48

G4-EN8 Report the total volume of water withdrawn. - -

G4-EN9 Report the total number of water sources. - -

G4-EN10 Report the total volume of water recycled and reused by the organization. - 61

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 56

G4-EN11

Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas 

and areas of high biodiversity value outside protected areas - 56-57

G4-EN12

Description of significant impacts of activities, products, and services on 

biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside 

protected areas - 56-57

G4-EN13 Habitats protected or restored - -

G4-EN14

Total number of IUCN Red List species and national conservation list species 

with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk - -

G4 

Index
Description

    Annual 

Report        

(Page)

Sustainable 

Development Report      

(Page)

Note

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) - -

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) - -

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) - -

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity - -

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions - -

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) - -

G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions - -

MATERIAL ASPECT: BIODIVERSITY

MATERIAL ASPECT: EMISSIONS

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIAL ASPECT: MATERIALS

MATERIAL ASPECT: ENERGY

MATERIAL ASPECT: WATER

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC
MATERIAL ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

MATERIAL ASPECT: MARKET PRESENCE
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G4 

Index
Description

    Annual 

Report        

(Page)

Sustainable 

Development Report      

(Page)

Note

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 49

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination - -

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method - 49

G4-EN24 Total number and volume of significant spills - -

G4-EN25

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed 

hazardous under the terms of the Basel Convention2 Annex I, II, III, and VIII, 

and percentage of transported waste shipped internationally - -

G4-EN26

Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and 

related habitats significantly affected by the organization’s discharges of water 

and runoff - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. 13-29 8-10

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services - -

G4-EN28

Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed 

by category - - Not relevance

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 27-28

G4-EN29

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 

sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 49

G4-EN30

Significant environmental impacts of transporting products and other goods 

and materials for the organization’s operations, and transporting members of 

the workforce - 49

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 62

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type - 59

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria - -

G4-EN33

Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply 

chain and actions taken - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 21

G4-EN34

Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms - 21-23

G4-DMA Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect material. - 37

G4-LA1

Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age 

group, gender, and region - 37,38,59

G4-LA2

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or 

part-time employees, by significant locations of operation - 59

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender - 59

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 37

G4-LA4

Minimum notice periods regarding operational changes, including whether 

these are specified in collective agreements - 37

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 45

G4-LA5

Percentage of total workforce represented in formal joint 

management–worker health and safety committees that help monitor and 

advise on occupational health and safety programs - 45

G4-LA6

Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and 

absenteeism, and total number of workrelated fatalities, by region and by 

gender - 22, 60-61

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation - -

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions - -

MATERIAL ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

MATERIAL ASPECT: EMPLOYMENT

MATERIAL ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

MATERIAL ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE

MATERIAL ASPECT: TRANSPORT

MATERIAL ASPECT: OVERALL

MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

MATERIAL ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
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G4 

Index
Description

    Annual 

Report        

(Page)

Sustainable 

Development Report      

(Page)

Note

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 40

G4-LA9

Average hours of training per year per employee by gender, and by employee 

category - 40

G4-LA10

Programs for skills management and lifelong learning that support the 

continued employability of employees and assist them in managing career 

endings - 25, 41

G4-LA11

Percentage of employees receiving regular performance and career 

development reviews, by gender and by employee category - 40-41

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 42

G4-LA12

Composition of governance bodies and breakdown of employees per 

employee category according to gender, age group, minority group 

membership, and other indicators of diversity - 59-60

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-LA13

Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee 

category, by significant locations of operation - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria - -

G4-LA15

Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the 

supply chain and actions taken -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 42

G4-LA16

Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved 

through formal grievance mechanisms - -

G4-DMA Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect material. - 42

G4-HR1

Total number and percentage of significant investment agreements and 

contracts that include human rights clauses or that underwent human rights 

screening - -

G4-HR2

Total hours of employee training on human rights policies or procedures 

concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including 

the percentage of employees trained - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 42

G4-HR3  Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-HR4

Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of 

association and collective bargaining may be violated or at significant risk, and 

measures taken to support these rights - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - - Not relevance

G4-HR5

Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of 

child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child 

labor - - Not relevance

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-HR6

Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of 

forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of 

all forms of forced or compulsory labor - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-HR7

Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights 

policies or procedures that are relevant to operations - -

MATERIAL ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR

MATERIAL ASPECT: SECURITY PRACTICES

MATERIAL ASPECT: CHILD LABOR

MATERIAL ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

MATERIAL ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

MATERIAL ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

MATERIAL ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS
MATERIAL ASPECT: INVESTMENT

MATERIAL ASPECT: NON-DISCRIMINATION

MATERIAL ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
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G4 

Index
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    Annual 

Report        

(Page)

Sustainable 

Development Report      

(Page)

Note

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - 42

G4-HR8

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples 

and actions taken - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-HR9

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples 

and actions taken - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-

HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria - -

G4-

HR11

Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply 

chain and actions taken - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-

HR12

Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. 84 51-55

G4-SO1

Percentage of operations with implemented local community engagement, 

impact assessments, and development programs 84 51-55

G4-SO2

Operations with significant actual or potential negative impacts on local 

communities 84 -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. 81-82 31-33

G4-SO3

Total number and percentage of operations assessed for risks related to 

corruption and the significant risks identified - - No incident

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures - 33

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken - - No incident

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-SO7

Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and 

monopoly practices and their outcomes - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-SO8

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 

sanctions for non-compliance with laws and regulations - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-SO9

Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on 

society - -

G4-

SO10

Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain 

and actions taken - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - -

G4-

SO11

Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved 

through formal grievance mechanisms - 21-23

MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

MATERIAL ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE

MATERIAL ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS

MATERIAL ASPECT: ASSESSMENT

MATERIAL ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

MATERIAL ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

SUB-CATEGORY: SOCIETY
MATERIAL ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

MATERIAL ASPECT: ANTI-CORRUPTION

MATERIAL ASPECT: PUBLIC POLICY

MATERIAL ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
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G4 

Index
Description

    Annual 

Report        

(Page)

Sustainable 

Development Report      

(Page)

Note

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - - Not relevance

G4-PR1

Percentage of significant product and service categories for which health and 

safety impacts are assessed for improvement - - Not relevance

G4-PR2

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary 

codes concerning the health and safety impacts of products and services 

during their life cycle, by type of outcomes - - Not relevance

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - - Not relevance

G4-PR3

Type of product and service information required by the organization’s 

procedures for product and service information and labeling, and percentage 

of significant product and service categories subject to such information 

requirements - - Not relevance

G4-PR4

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary 

codes concerning product and service information and labeling, by type of 

outcomes - - Not relevance

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction - -

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - - Not relevance

G4-PR6 Sale of banned or disputed products - - Not relevance

G4-PR7

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary 

codes concerning marketing communications, including advertising, 

promotion, and sponsorship, by type of outcomes - - Not relevance

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - - Not relevance

G4-PR8

Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer 

privacy and losses of customer data - - Not relevance

G4-DMA

Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect 

material. - - Not relevance

G4-PR9

Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and 

regulations concerning the provision and use of products and services - - Not relevance

MATERIAL ASPECT: CUSTOMER PRIVACY

MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
MATERIAL ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

MATERIAL ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

MATERIAL ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS
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