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   สารจาก 

   กรรมการผ ูอ้ านวยการใหญ่ 

 

ด้วยวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอน

จีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) ท่ีมุ่งมัน่ประกอบการธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน

และธุรกิจด้านอ่ืนๆท่ีให้ผลตอบแทนในการลงทุนท่ีดีและย ัง่ยืน จาก

ปัญหาและอุปสรรคในปี พ.ศ. 2559 ท าให้บริษทัฯและบริษทัย่อยของ

บริษัทฯจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการด าเนินธุรกิจให้

เหมาะสมกบัสภาพการณ์และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เพื่อให้บริษทัฯสามารถ

แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆและขบัเคล่ือนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี

โดยเร็ว โดยทีมงานบริหารชุดใหม่ท่ีให้ความส าคญัต่อการปฏิบติังาน

ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ

เทคโนโลยีควบคู่กบัคุณธรรมและจริยธรรม มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

การสร้างผลประกอบการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกบัการพฒันา

องค์กรให้เจ ริญเติบโตอย่างสมดุลทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อน าไป สู่การพฒันาองค์กร

อยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 

 

 

ร้อยโท     

( ดร.สุพรชยั  ศิริโวหาร ) 
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั(มหาชน) 
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บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน)  หรือ IEC ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2465 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างทาง
รถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ บริษทัฯ ไดท้  าการจดทะเบียนเป็นบริษทัสัญชาติไทยในปี พ.ศ. 2496 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2508 บริษทัฯไดรั้บพระบรมราชโองการแต่งตั้งใหเ้ป็น “บริษทัในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั” รับพระราชทาน “ตราตั้งครุฑ” 
โดยพระบรมราชานุญาต หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 2526 บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน)   ไดเ้ขา้มาลงทุนและดูแลกิจการทั้งหมด 
ส่งผลให้บริษทัฯ มีสถานะเป็นบริษทัในเครือซิเมนตไ์ทย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2533 เครือซิเมนตไ์ทยมีการปรับเปล่ียนนโยบายดา้นการ
ลงทุน กลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัฯจึงเสนอตวัเขา้เป็นผูล้งทุนทั้งหมดรวมถึงจดัหาผูล้งทุนรายใหม่เพ่ิมเติม และไดท้  าการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เป็น 120 ลา้นบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจดัอยู่ในกลุ่ม
ส่ือสารโทรคมนาคม และในปี พ.ศ. 2536 ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็น “บริษทัมหาชนจ ากดั” รวมทั้งไดท้  าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด         

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นวา่การขยายตวัของชุมชนท าให้ปริมาณของขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ประกอบกบัปริมาณความตอ้งการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของชุมชน บริษทัฯ จึงไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจพลงังาน (Energy Business) จนท าให้ปัจจุบนับริษทัฯ 
มีการประกอบธุรกิจใน 4 กลุ่ม  คือ (1) กลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทน (Renewable Energy Business) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานขยะรีไซเคิล โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวมวล (2) กลุ่มธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล 
(Waste Plastic Recycled) (3) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and communication Technology Business)  
(4) ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรรม (Engineering Consulting)   
 โดยวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559    ตลาดหลกัทรัพย ์ปรับยา้ยหมวดธุรกิจของ IEC ซ่ึงเดิมถูกจดัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม สารสนเทศ
และการส่ือสาร (Information & Communication Technology) ไปยงั  หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค (Resources)    

IEC เร่ิมตน้ด าเนินการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยล์  าพูน 1 และล าพูน 2 อ.แม่ทา จ. ล  าพูนเป็นแห่งแรก มีขนาดก าลงัการ
ผลิต 1.92 เมกกะวตัต ์ และต่อมาไดด้  าเนินกิจการโรงไฟฟ้าอีกหลายแห่งไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ม่มาลยั 1 และแม่มาลยั 2    
อ.แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่   โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ม่ระมาด* อ.แม่ระมาด จงัหวดัตาก มีก าลงัการผลิตรวมทั้ง 3 แห่ง 9.09 เมกกะ
วตัต์ ต่อมาบริษทัฯไดข้ยายการด าเนินกิจการดา้นพลงังานทดแทน เขา้ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ขนาด 6.5 เมกกะวตัต ์โดยบริษทั จีเดค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัฯ โดยเขา้ท าสัญญารับจา้งบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ชุมชนวนัละ 250 ตนักบัเทศบาลนครหาดใหญ่ และน าขยะชุมชนดงักล่าวมาเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจ าหน่ายให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นบัไดว้า่โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯเป็นโรงไฟฟ้าท่ีใชข้ยะเป็นเช้ือเพลิง ใชเ้ทคโนโลยีจาก
ยุโรปเพ่ือให้มีมาตรฐานขั้นสูงดา้นการจัดการส่ิงแวดลอ้มเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากน้ีบริษทัฯไดเ้ขา้ไปลงทุนในกิจการ
โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ขนาด 8 เมกกะวตัต ์ ท่ีจงัหวดัสระแกว้ โดยซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัแกว้ล าดวน เพาเวอร์ซัพพลาย 
จ ากดั จ  านวน 100%  โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแกว้ ใชว้สัดุเหลือใชจ้ากภาคการเกษตร เช่น เปลือกไมยู้คาลิปตสั  ใยปาลม์ และกากถัว่ เป็น
เช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 

จากการท่ีบริษทัฯไดด้  าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะและมีผูป้ระกอบกิจการดา้นขยะเป็นพนัธมิตร บริษทัฯไดท้  าการศึกษา
ส่วนประกอบของขยะจากชุมชน พบวา่ มีส่วนประกอบเป็นพลาสติกท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้โดยการน าไปเป็นส่วนประกอบของ
เช้ือเพลิง หรือผลิตเป็นเมล็ดพลาสติกรีไซเคิลและน ากลบัมาใชใ้นอุตสาหกรรม บริษทัฯจึงไดท้  าการศึกษาตลาดเม็ดพลาสติกทั้งในและ
ต่างประเทศและคน้พบช่องทางในการด าเนินธุรกิจการน าพลาสติกปนเป้ือนจากบ่อขยะมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีนรีไซเคิล 
โดยมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่การแปรรูปพลาสติกใชแ้ลว้จากโรงงานอุตสาหกรรมและคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระดบัท่ีน่าพอใจ ซ่ึง
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงเคร่ืองจกัร เพ่ือใหส้ามารถผลิตเมด็พลาสติกไดต้รงตามคุณสมบติัท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 
  
 

*IEC ไดข้ายเงินลงทุนใน บริษทั ไออีซีแม่ระมาด จ ากดั ไปในเดือนธนัวาคม 2559 
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ในปัจจุบนัโรงงานผลิตเมด็พลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือน แห่งแรกข้ึนท่ี จงัหวดัระยอง และแห่งท่ีสองจะด าเนินการก่อสร้างท่ี
จงัหวดัสงขลา มีก าลงัการผลิตเร่ิมตน้ไม่ต ่ากว่าวนัละ 96 ตนั  และขยายก าลงัการผลิตไดไ้ม่ต ่ากว่าวนัละ 300 ตนั แต่ในปัจจุบนัโครงการ
ผลิตเมด็พลาสติก จงัหวดัระยองอยูใ่นขั้นตอนการปรับปรุงระบบในกระบวนการผลิตเมด็พลาสติก เพื่อใหมี้คุณภาพตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

จากท่ีบริษทัฯไดด้  าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานขยะ พลงังานชีวมวล กลุ่มบริษทัไดข้ยายธุรกิจประเภท
พลงังานก๊าซชีวภาพ ในโครงการ Kampangpetch Biogas Power Plant  โดยใชก้ากน ้าตาลเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการผลิตและน าจุลินทรียม์า
ยอ่ยสลายโดยกระบวนการทางชีวภาพท่ีสมบรูณ์เพ่ือเปล่ียนเป็นอาหารจุลินทรียท่ี์มีความพร้อมส าหรับการน าไปยอ่ยสลายต่อใน
ขบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ และโดยวธีิการน้ีจะท าใหข้ั้นตอนการยอ่ยสลายเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพลดลง และสามารถควบคุมปริมาณการเกิด
ก๊าซได ้ทั้งน้ีปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดจ้ากบ่อหมกัทั้งสองบ่อน้ีสามารถผลิตไดถึ้ง 60,000 ลูกบาศก ์(Cubic meter) ต่อวนัซ่ึงเพียงพอการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าไดถึ้ง 6 เมกกะวตัตต่์อชัว่โมง เพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงบริษทัฯอยูใ่นกระบวนการเขา้ซ้ือหุน้ 100% 
ในบริษทัถาวร เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั (TE) ซ่ึงหลงัจากด าเนินการซ้ือ-ขายโครงการ Biogas ท่ี จ.ก าแพงเพชร เสร็จ ทางบริษทัฯมีนโยบาย เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซมีเทนและจะน าเทคโนโลยดีงักล่าวมาขยายธุรกิจทางดา้น Biogas ดว้ยการติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 6 
เมกกะวตัต ์และทางบริษทัฯจะไดท้  าการศึกษาวจิยัเทคโนโลยเีพ่ิมเติม ในอีกหลายโครงการในอนาคต 

 ทั้งน้ีบริษทัฯยงัไดศึ้กษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในดา้นกระบวนการผลิต 
คุณภาพของก๊าซชีวภาพตลอดจนสรรหาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการผลิตท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชภ้ายใตเ้งินลงทุนท่ีมี
อยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด IEC พบวา่โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน ้าเสียเช่น วแีนส (Vinasses) ซ่ึงเป็นผลผลิตจากโรงผลิตเอทานอลนั้น 
สามารถน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าได ้จึงด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพหนองรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ดว้ยการเขา้ซ้ือหุน้ 
ร้อยละ 100 จากกลุ่มวอ่งไวกลยทุธ์ ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้า 3 เมกกะวตัต ์ และมีนโยบายในการขบัเคล่ือนธุรกิจอยา่งยัง่ยนืตามแนวทางการ
พฒันาอยา่งยัน่ยนืของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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วิสัยทัศน์ของ ไอ อี ซี  อี กห้า ปี

ขา้งหน้าตั้งแต่ 2559-2564 คือไออีซี

ม ุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดันและคิดคน้เทคโนโลยี

ขัน้สงูระดบัโลก เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในธรุกิจ

พลงังานทดแทน(Renewable Energy)และ

ธรุกิจด้านอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนในการ

ลงทนุท่ีดีและยัง่ยืน  

พนัธกิจส าคญัของไออีซี คือ ไออีซีจะ

ม ุ่งเนน้เทคโนโลยีพลงังานในธรุกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานขยะตลอดจนพลงังานทดแทนจาก

พืชเศรษฐกิจท่ีจะผลิตไบโอแก๊ส รีไซเคิล

พลาสติก และธรุกิจดา้นสขุภาพ  
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ทนุจดทะเบียน  

2,440,745,055 บาท 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่                                                                

408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชัน้ 9  

ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรงุเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 

 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2535 

 

บริษทั อินเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธรุกิจหลกัดา้นพลงังานทดแทนโดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทดแทนในหลายจังหวัด  นอกจากนี้ ไออีซีไดต้ระหนักถึงความส าคัญด้านพลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มและช่วยเพ่ิม

เสถียรภาพดา้นพลงังานใหก้บัประเทศไทย  
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ห่วงโซค่ณุคา่ของไออีซี 
   

 

 

 

ไออีซีมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยค านึงถึงห่วงโซ่คุณค่าและผูมี้ส่วนไดเ้สียในธุรกิจ รายงาน
ฉบบัน้ีครอบคลุมการรายงานผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าเป็นส าคญั ห่วงโซ่คุณค่าของไออีซีเร่ิมตน้จากแหล่งวตัถุดิบซ่ึงรวมถึงสถานท่ี
ท่ีไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ จากนั้นวตัถุดิบจะถูกขนส่งมายงัโครงการต่างๆเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหรือเมด็พลาสติก และ
ส่งมอบใหก้บัลูกคา้ผา่นระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการขนส่งกระจายสินคา้ในธุรกิจผลิตเมด็พลาสติกถึงกลุ่มลูกคา้ทั้งใน
และต่างประเทศ ในส่วนการด าเนินธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสาร ไออีซีจะน าอุปกรณ์ Hardware และ Software ท่ีซ้ือจากผูผ้ลิต
หรือตวัแทนจ าหน่ายมาพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และส่งมอบงานตามก าหนดต่อไป 

G4-DMA, G4-12 
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โครงสรา้งการถือห ุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2560 
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กลุ่มธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Information And Communication Technology Business) 

เป็นธุรกิจ System Integrator ท่ีบริษทัฯไดท้  างานร่วมกนักบัพนัธมิตรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
น าเสนอระบบสารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยผลงานส าคญัท่ีผ่านมาบริษทัฯได้รับความไวว้างใจจากบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) หรือ กสท. ให้จดัท าระบบแจง้ค่าใชบ้ริการและบริการลูกคา้ (Integrated Billing and Customer Service 
System; IBACSS) มูลค่าโครงการกวา่ 900 ลา้นบาท โดยส่งมอบงานเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และไดรั้บเลือกให้เป็นผูบ้  ารุงรักษา
ระบบมาอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2558 ไออีซีไดส่้งมอบงานโครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ IBACSS (Software) มูลค่า 48.80 
ลา้นบาท  และโครงการจา้งท าระบบบูรณาการการรับช าระค่าใชบ้ริการ (Enterprise payment integration system) ในส่วนของ Hardware, 
Software, Classroom Training (HW&SW) และ Conceptual Design  มูลค่าโครงการ 20.70 ลา้นบาท ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในงานบริการลูกคา้และท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด การด าเนินธุรกิจดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษทัฯไดร่้วมมือกบั
พนัธมิตรน าดา้นเทคโนโลยทีั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก อาทิเช่น IBM, Oracle เป็นตน้ 
กลุ่มธุรกจิพลงังานทดแทน  (Renewable Energy Business)  

กลุ่มธุรกิจดา้นพลงังานถือไดว้่าเป็นธุรกิจหลกัในปัจจุบนัของบริษทัฯ ประกอบด้วยบริษัทย่อยท่ีด าเนินธุรกิจดา้นพลงังาน
ทดแทนที่หลากหลาย (Integrated Renewable Energy) และธุรกิจการน าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนท่ี
ส าคญัประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยล์  าพูน 1, 2 อ. แม่ทา จงัหวดัล าพูน ขนาด 1.92 MW โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ม่
มาลยั 1, 2 อ.แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ขนาด 1.92 MW โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งด าเนินงานโดยบริษทัไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯ (ถือหุน้โดยบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ม่ระมาด
จงัหวดัตาก ขนาด 5.25 MW ด าเนินการโดยบริษทัไออีซี แม่ระมาด จ ากดั นอกจากน้ีบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากดั ไดข้ยายการ
ด าเนินกิจการดา้นพลงังานทดแทน โดยเขา้ลงทุนในบริษทั จีเดค จ ากดั ร่วมกบับริษทัผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรือ EGCO ในสัดส่วน 
50:50 เพ่ือด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ขนาด 6.5 MW โดยบริษทั จีเดค จ ากดั ไดเ้ขา้ท าสัญญารับจา้ง
บริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนวนัละ 250 ตนักบัเทศบาลนครหาดใหญ่ และน าขยะชุมชนดงักล่าวมาเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใชเ้ทคโนโลยีการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาตรฐานขั้นสูงของยุโรปเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย การด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงังานขยะของบริษทั จีเดค จ ากดั ส่งผลดีต่อชุมชนในการช่วยก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีปริมาณ
มากในแต่ละวนัไม่ให้ตกคา้งสะสมเพ่ิมเติมและก่อปัญหามลภาวะดงัท่ีผ่านมาในอดีตท่ีใชว้ิธีการฝังกลบในการก 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 

ในกลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทน บริษทัฯยงัมีโครงการท่ีก าลงัพฒันาอยู่อีกหลายโครงการ ทั้งโครงการผลิตเอทานอลจากพืชผล
ทางการเกษตร เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ขนาดก าลงัผลิตประมาณ 150,000 ลิตรต่อวนั ท่ี จ.ระยอง ด าเนินการโดยบริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ท
เนอร์ส จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และโครงการผลิตก๊าซมีเทนชีวภาพ (Biogas) เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการบริษทัฯอยู่ในกระบวนการ
เขา้เขา้ซ้ือหุ้น 100% ในบริษทัถาวร เอนเนอร์ยี่ จ  ากัด (TE) ซ่ึงหลงัจากด าเนินการซ้ือ-ขายโครงการ Biogas ท่ี จ.ก าแพงเพชร เสร็จ ทาง
บริษทัฯมีนโยบาย เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซมีเทนและจะน าเทคโนโลยดีงักล่าวมาขยายธุรกิจทางดา้น Biogas ดว้ยการติดตั้งเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวตัต ์และทางบริษทัฯจะไดท้  าการศึกษาวจิยัเทคโนโลยเีพ่ิมเติม ในอีกหลายโครงการในอนาคต 
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ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดท้  าการศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในดา้นกระบวนการผลิต 
คุณภาพของก๊าซชีวภาพตลอดจนสรรหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการผลิตท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชภ้ายใตเ้งินลงทุนท่ีมี
อยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพ สูงสุด IEC พบวา่โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน ้ าเสียเช่น วีแนส (Vinasses) ซ่ึงเป็นผลผลิตจากโรงผลิตเอทานอลนั้น 
สามารถน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ซ่ึงในประเทศไทยมีโครงการตน้แบบ (Project Reference) ไดแ้ก่โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมโคราช หรือ 
‚เคไอ‛ ตั้งอยู่ท่ี อ  าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา นอกจากน้ีทาง IEC ไดศึ้กษาดูงานเพ่ิมเติม ท าให้เห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของระบบต่างๆ 
ภายในโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน ้าเสีย (Vinasses) ดว้ยเหตุน้ี IEC จึง สามารถเลือกเทคโนโลยีในการจดัการแต่ละส่วนไดอ้ย่างเหมาะสม
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของโรงไฟฟ้า จึงด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพหนองรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ดว้ยการเขา้ซ้ือ
หุน้ ร้อยละ 100 จากกลุ่มวอ่งไวกลยทุธ์ ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้า 3 เมกกะวตัต ์

 
ตารางท่ี 1 ท่ีตั้งและก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของไออีซี 

 ท่ีตัง้ COD  
เงนิสนับสนุนค่าไฟฟ้า 
(Adder) บาท/กิโลวัตต์ 

ต่อช่ัวโมง 

ก าลังไฟฟ้ารับซือ้รวม 
(เมกะวัตต์) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ล าพนู 1และ
ล าพนู 2 

ต. ทากาศ อ.แม่ทา จ.
ล าพนู 

ก.ย. 56 6.50 1.92  

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แม่มาลยั 1
และแม่มาลยั 2 

ต.ข้ีเหล็ก อ. แมแ่ตง  
จ. เชียงใหม ่

มิ.ย. 57 8.00 1.92 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แม่ระมาด 
*ขายไปเม่ือ 26 ธนัวาคม 2559 

ต.ขะเนจ้ือ อ.แม่ระมาด  
จ.ตาก 

 ธ.ค. 56 6.50 5.25 

โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล สระแกว้ ต.ศาลาล าดวน อ.เมือง  
จ.สระแกว้ 

เม.ษ. 56 0.30 8 

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ หาดใหญ่  ต.ควนรัง อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

ธ.ค. 57 3.50 6.5 

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพหนองรี  ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี 

คาดวา่
ภายใน    
ปี 60 

0.30 3 

รวมก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า 23.59 
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กลุ่มธุรกจิผลติพลาสติกรีไซเคิล (Waste Plastic Recycling) 
จากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะ หาดใหญ่ บริษทัฯไดเ้ห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ในการน าพลาสติกจากบ่อขยะเก่าท่ีสะสม

มายาวนานซ่ึงทั้งประเทศไทยมีปริมาณขยะเก่าตกคา้งกว่า 28 ลา้นตนั โดยน าพลาสติกปนเป้ือนมาปรับปรุงสภาพดว้ยเทคโนโลยีขั้นสูงท่ี
บริษทัฯคิดคน้ข้ึน เพื่อน าพลาสติกท่ีปรับสภาพแลว้มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเมด็พลาสติกท่ีสามารถน าไปใชใ้นการผลิตช้ินงานหรือวสัดุ
ต่างๆในอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการเมด็พลาสติกท่ีมีคุณภาพในระดบัท่ีรองลงมาจากเมด็พลาสติกท่ีผลิตจากปิโตรเลียม ในราคาต ่ากว่า
และมีความตอ้งการจ านวนมาก ซ่ึงการผลิตเมด็พลาสติกรีไซเคิล เพ่ือเป็นการใชท้รัยพยากรให้คุม้ค่าในการน ากลบัมาใชใ้หม่ ช่วยลดการ
ผลิตก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตปิโตรเคมีและช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มของโลก  ทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษทัฯไดเ้ป็นท่ี
น่าพอใจ โดยโครงการผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือน (Waste Plastic Recycling) เพ่ือการส่งออก ไดเ้ร่ิมด าเนินงานในปี พ.ศ. 
2558 และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  โดยก่อสร้างโรงงานผลิตเมด็พลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือน แห่งแรกข้ึนท่ี จงัหวดัระยอง 
และแห่งท่ีสองจะด าเนินการก่อสร้างท่ีจงัหวดัสงขลา มีก าลงัการผลิตเร่ิมตน้ไม่ต ่ากว่าวนัละ 96 ตนั  และขยายก าลงัการผลิตไดไ้ม่ต ่ากว่า
วนัละ 300 ตนั แต่ในปัจจุบนัโครงการผลิตเมด็พลาสติก จงัหวดัระยองอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพเมด็พลาสติก เพื่อให้มีคุณภาพ
ตามความตอ้งการของลูกคา้และตามทอ้งตลาดต่อไป 

 
กลุ่มธุรกจิส่ือสารและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม  (Engineering Consulting) 

ส่วนในกลุ่มธุรกิจส่ือสารและท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรรม  (Engineering Consulting) ปัจจุบนั โครงการวจิยัระบบลดความหนืดของ
น ้ ามนัดิบท่ีใชข้นส่งผ่านทางท่อ(Adaptive Viscosity Reduction System; AVRS) ท่ีท  าสัญญาร่วมกบับริษทั ปตท.ศผ. ประเทศแคนาดา 
(PTTEP-CA) ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ซ่ึงบริษทัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาด าเนินการเลิกธุรกิจกลุ่มน้ี   
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 นโยบายการบรหิาร 

การพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 
 

ดว้ยวสัิยทศัน์ของไออีซีท่ีมุ่งมัน่ผลกัดนัและใชเ้ทคโนโลยท่ีีดี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใน 
ธุรกิจพลงังานทดแทน บริษทัฯจึงด าเนินธุรกิจหลกัดา้นการผลิตไฟฟ้าและพลงังาน
ทดแทนท่ีหลากหลาย โดยมีนโยบายในการบริหารการพฒันาอย่างยัง่ยืน เพ่ือสร้าง
ผลประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้ง ดว้ยการประสานความร่วมมือกับ
หุน้ส่วนทางดา้นเทคโนโลยพีลงังานทดแทน สารสนเทศและการส่ือสาร การสร้าง
ความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยยึดแนวทางปฏิบติังานท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ด้วยกระบวนการธุรกิจท่ีมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเน้นพฒันาในดา้นต่างๆท่ีสอดคล้องวิสัยทัศน์ของบริษทัฯอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีกรอบการบริหารการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ดงัต่อไปน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► บริษัทฯมุ่งเน้นท าธุรกิจหลักทางด้านการผลิตไฟฟ้า 
พลงังานทดแทนและการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกจากขยะท่ี
หลากหลาย โดยให้ความส าคัญถึงการสร้างผลประโยชน์
สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวข้องในระยะยาว และด าเนิน
ธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากร
และเพ่ิมขีดควมสามาถและโอกาสปรับปรุงธุรกิจ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยนืของธุรกิจ  

 

► บริษทัฯมุ่งมัน่ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีนโยบายให้
บุคลากรทุกระดบัขององคก์ร ทั้งกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายบริหารและ
พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติัภารกิจท่ีรับผิดชอบโดยยึด
หลักจรรยาบรรณและการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และ
ค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนและแรงงาน การพิจารณาค่าตอบแทน
พนักงานท่ีสอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษทัฯทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาว ทั้งของพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งในสายโซ่อุปทาน
ของธุรกิจ อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส ถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย
และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

► บริษัทฯให้ความส าคัญกับ การเติบโตอย่างยัง่ยืนของ
ธุรกิจ บริษทัฯจึงยดึมัน่ในการบริหารงานโดยมีแนวทางการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการความเส่ียง และมี
กระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนรอบด้านเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและยติุธรรม  

 

► บริษัทฯมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อ
ความตอ้งการทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย และบริษทัฯมีความรับผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์ และ
กระบวนการโดยไม่จ ากัดเพียงแค่การปฏิบติัตามกฏเกณฑ ์ระเบียบ 
และกฎหมาย เท่านั้ น แต่ยงัมุ่งเน้นลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสร้างการอยู่ร่วมกันของกิจการ
และชุมชน รวมทั้ งเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  และมี
ความมุ่งมัน่ในการร่วมพฒันาชุมชนโดยรอบอย่างยัง่ยืน รวมทั้งจดั
ใหมี้การฝึกอบรมพนกังานเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
 

► บริษัทฯมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้ งการ
ส่ือสารกับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทนัต่อ
เวลา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัว่ถึง โปร่งใส
และยุติธรรม โดยมีความสอดคล้องกับกรอบการรายงาน
ดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของGlobal Reporting Initiatives  
 

G4-DMA, G4-8, G4-36, G4-45 
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การด าเนินงานเพ่ือ 

การพฒันาส ูค่วามยัง่ยืน 
    

 

 

 

 

 

 

 

ไออีซี มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ควบคู่ไปกบัการให้ความส าคญัดา้นผล
ประกอบการอนัเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการด าเนินธุรกิจ โดยมีอุดมการณ์ในการท าธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม มีการเช่ือมโยงผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมและรับทราบขอ้มูลในการบริหารงานอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมทั้งมีปณิธานท่ีแน่วแน่
ในการน าเทคโนโลยีมาผลกัดนัให้องค์กร มีการพฒันาและเติบโตอย่างสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือน าไปสู่
ความยัง่ยนืขององคก์รในอนาคต บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายในการบริหารการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยยดึแนวทางปฏิบติังาน และมาตรฐานการท างาน โดยมีแผนงานในการขอรับรองมาตรฐานสากล
ทั้งทางดา้นระบบการจดัการ ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพ่ือยกระดบัการด าเนินงานของบริษทัฯสู่สากล รวมทั้งให้เป็นท่ี
ยอมรับของลูกคา้ และนักลงทุนต่างๆ นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการด าเนินงานดว้ยระบบคุณธรรมท่ีดี 
บริษทัฯยงัไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมยเ์ป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ในโครงการ CAC (Collective  
Action Coalition Against Corruption) ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ IOD ทางไออีซีไดย้ื่นขยายระยะเวลาขอ
รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตเน่ืองจากอยู่ระหว่างจดัหาผูต้รวจสอบบญัชีใหม่ และทาง
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ  แจง้ผลการขอขยายระยะเวลายื่นขอรับรองโดยพิจารณา  และมีมติอนุมติัขยายกรอบระยะเวลาให้แก่
บริษทัฯ  เพ่ิม 6 เดือน  นบัจากวนัท่ีครบก าหนดตอ้งยืน่ขอรับรองของบริษทัฯ และก าหนดส่งเอกสารยืน่ขอรับรองของบริษทัฯ ภายในไตร
มาส 2/2560  
 

 

 

G4-18, G4-19-22, G4-34-35, G4-38 , G4-47 
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โครงสร้างการบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยืน 
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คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที ่10 มนีาคม 2560 

 

1. ร้อยโท สมศกัด์ิ ยมะสมิต  ประธานกิตติมศกัด์ิ 

2. นางสัณห์จุฑา วชิชาวธุ  รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

/รักษาการประธานกรรมการ 

3. ร้อยโท ดร. สุพรชยั ศิริโวหาร  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

4. ผศ. ดร. เกษมสันต ์พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายเมธา ธรรมวหิาร   กรรมการตรวจสอบ 

6. ดร. มรกต ศิริวฒันาโรจน์  กรรมการตรวจสอบ 

7. ศ.ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม  กรรมการ 

8. ดร. อรรถวฒิุ เลาหภกัดี  กรรมการ 

9. นายณรงค ์องอาจมณีรัตน์  กรรมการ 
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ประเด็นดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

จดัล าดบัความส าคญัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในรูปแบบแมทริกซ์(Materiality Matrix) โดยแกนนอน แสดงระดบัความส าคญัต่อ ไออีซี 
และแกนตั้งแสดงระดบัความส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก  โดยไออีซี ใหค้วามส าคญัในระดบัสูงมากในดา้นการดูแล ความยัง่ยืนดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการดูแลดา้นความปลอดภยั ชีวอนามยัและความรับผิดชอบต่อสังคม ในดา้นความส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก    
ไออีซีให้ความส าคญัระดบัสูงมากต่อความยัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม การเช่ือมโยงผูมี้ส่วนไดเ้สียและความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงทั้งหมด
ด าเนินการอยูภ่ายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัไออีซี (IEC Corporate Governance) ดงัภาพแสดงต่อไปน้ี 

 

 
 
 
จะเห็นไดว้า่ในการท าธุรกิจของไออีซีนั้นใหค้วามส าคญัสูงสุดดา้นส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากธุรกิจหลกัของไออีซีในปัจจุบนัไดมุ่้งเน้นในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทดแทนและเช้ือเพลิงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะและการผลิต
เมด็พลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือนลว้นแลว้แต่ส่งผลดีต่อชุมชนและสังคมในการลดปริมาณขยะ อีกทั้งยงัสามารถแปรรูปไปเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าและผลิตภณัฑท่ี์น ากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การใชพ้ลงังานและกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ มีความเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มในหลายดา้นดงัต่อไปน้ี 

Materiality Matrix 
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ตารางท่ี2  บริษทัในเครือท่ีด าเนินธุรกิจประเภทต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มไออีซีค านึงถึงการรักษาสภาพแวดลอ้ม การอยู่ร่วมกนัระหว่างชุมชนและธุรกิจอย่างยัง่ยืน และการ
อนุรักษพ์ลงังานเป็นส าคญั  บริษทัในเครือทุกบริษทัไดใ้ชว้ตัถุดิบหมุนเวียนและพลงังานจากธรรมชาติในการผลิต โดยบริษทั ไออีซี กรีน 
เอนเนอร์ยี่ จ  ากัด บริษัท จีเดค จ ากัด และไออีซี ใช้ชยะเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการผลิตเม็ดพลาสติก บริษัท ไออีซี 
สระแกว้ 1 จ ากดั ใชว้ตัถุดิบเหลือใชท้างการเกษตรเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้า และ บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั 
และบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั ผูด้  าเนินโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตยใ์นภาคเหนือ ใชพ้ลงังานธรรมชาติคือพลงังานแสงอาทิตยใ์น
การผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีสะอาดและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ส่วนโรงไฟฟ้าหนองรีใชน้ ้ ากากส่าซ่ึง
เป็นวสัดุเหลือใชจ้ากการผลิตเอทานอลเป็นวตัถุดิบ 

การด าเนินงานโรงไฟฟ้าและโครงการผลิตเมด็พลาสติกของไออีซี ไดค้  านึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นอากาศ น ้า และของ
เสีย เพ่ือใหโ้ครงการสามารถอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งยัง่ยนื    
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ผลงานและการด าเนินงาน 

เพ่ือความยัง่ยืนท่ีภาคภมิูใจในปี พ.ศ.2559 
 
 ไออีซี มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะ
เห็นได้จากวัตถุ ดิบท่ีน ามาผลิต ล้วนมาจากวัตถุดิบประเภทหมุนเวียน  
(Renewable) แมว้่าในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ไออีซี มีความพยายามอย่างยิ่งในการ
น าเทคโนโลยี และ ออกแบกระบวนการผลิตเพ่ือให้มีผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบให้น้อยท่ีสุด แต่กระบวนการผลิตท่ีเ ก่ียวข้องกับขยะในช่วงท่ี
เคร่ืองจกัรมีการช ารุดและตอ้งหยุดซ่อมแซม รวมทั้งกระบวนการคดัแยกและ
ลา้งขยะอาจส่งกล่ินเหม็นรบกวนชุมชนรอบโรงงานอยู่บา้ง ซ่ึงไออีซีมิไดน่ิ้ง
นอนใจและพยายามแก้ไขปัญหามาอย่างตอเน่ือง รวมทั้ งตัดสินใจแยก
กระบวนการคดัแยกและลา้งขยะในสายการผลิตเมด็พลาติกระยอง โดยยา้ยไป
ด าเนินการบนบ่อขยะแทนเพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชน 

 

 
 
 

G4-EN2, G4-EN34, G4-LA6, G4-LA10, G4-SO11 
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 การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม 
 
ดว้ยโครงสร้างธุรกิจใหม่ ไออีซี มุ่งมัน่ให้ความส าคญักบัการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในทุกพ้ืนท่ีท่ีด าเนินธุรกิจ เร่ิมจากการคดัเลือก
เทคโนโลยีท่ีดีและพยายามควบคุมมลภาวะท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมีการตรวจสอบผลกระทบโดยรอบโรงงานและท าการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงในปี 2559 ไออีซีไดล้งทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
แต่ละธุรกิจ ดงัน้ี  
 

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่  
ไดใ้ห้ความส าคญัต่อผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อมของสังคม โดยลงพ้ืนท่ี
ส ารวจความคิดเห็นและช้ีแจงปัญหาพร้อมด าเนินการหาแนวทางการแกไ้ข
ในด้านส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด  แมว้่าในช่วงท่ีผ่านมามีปัญหาในเร่ือง
กล่ินขยะท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ แต่บริษัทฯ ก็ได้หาแนว
ทางแกไ้ขดว้ยการน าเอนไซน์มาฉีดพ่นควบคู่ไปกบัน ้ าหมกัชีวภาพเพ่ือลด
กล่ินขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และลานรับขยะภายในโรงงาน 
อีกทั้งยงัเพ่ิมจ านวนในการฉีดพ่นเป็นสัปดาห์ละ 3 คร้ัง และในลานรับขยะ
วนัละ 4 คร้ัง โดยแผนการแก้ไขในระยะยาวนั้น บริษทัก าลงัอยู่ระหว่าง
การเสนอแผนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ทั้งน้ี บริษทัฯยงัไดด้  าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการผลิตในอีกหลายส่วน อาทิเช่น 
 ติดตั้ง ID fan เพื่อลดเสียงรบกวนและเพ่ิมลมช่วยในกระบวนการเผาไหมใ้ห ้
สมบรูณ์ยิง่ข้ึน  

 ติดตั้งระบบถุงกรอง (Bag filter)  เป็นระบบกรองอากาศเสียท่ีมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมในการควบคุมปริมาณมลพิษให้อยู่
ในระดบัท่ีมาตรฐานก าหนด  

 ติดตั้ง Heat Recovery เพ่ือใชค้วามร้อนลดความช้ืนของเช้ือเพลิง ท าใหก้ารเผาไหมส้มบรูณ์ยิง่ข้ึน 
 แกไ้ขระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบต่อเน่ือง (CEMs)  
 ปรับภูมิทศัน์ดูแลส่ิงแวดลอ้มบริเวณชุมชนและรอบโรงงาน โดยปลูกตน้อโศกอินเดียเป็นแนวร้ัวตามธรรมชาติบริเวณภายในและ
โดยรอบโรงงานเพ่ือเป็นแนวก าแพงธรรมชาติในเร่ืองดกัจบัฝุ่ นและกล่ินเหม็น และ ปรับปรุงถนนทางเดินเทา้รอบโรงงานเพื่อปรับ
ทศันียภาพของโรงงาน 
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โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกปนเป้ือน   ตั้งอยู่ท่ี อ.นิคมพฒันา 
จ.ระยอง ไดเ้ร่ิมด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงกลางปี 2558 จนกระทัง่ปัจจุบนัได้
น าขยะพลาสติกมารีไซเคิล เพ่ือท าเป็นเม็ดพลาสติกเกรดบี ปัจจุบันได้เร่ิม
เดินเคร่ืองทดสอบการผลิตและท่ีผ่านมามีปัญหากับชุมชนในเร่ืองของกล่ิน
เหมน็จากขยะท่ีน าเขา้สู่กระบวนการผลิต ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ขา้ไปท าการช้ีแจงให้
ชาวบ้านและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทราบ รวมทั้ งได้ด  าเนินการปรับปรุง 
แกไ้ข ขบวนการผลิตและสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมต่าง ๆ มาโดยตลอด และ
ไดท้  าการยา้ยกระบวนการคดัแยกขยะไปคดัแยกท่ีบริเวณหลุมฝังกลบ อ าเภอ
บา้นบึง จงัหวดัชลบุรี โดยน าเฉพาะพลาสติกท่ีคดัแยกมาแลว้เป็นวตัถุดิบเข้า
โรงงานหลอมเม็ดพลาสติกเท่านั้ น  ซ่ึงในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวน้ีได้ถูก
ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาไปแลว้ นอกจากการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองกล่ินโดยการยา้ย
กระบวนการคดัแยกแลว้นั้น ทางโรงงานไดจ้ดัตารางการท างานให้กบัพนักงาน
เขา้ฉีดน ้ าหมกัชีวภาพ EM ดบักล่ินอาทิตยล์ะ 3 คร้ังในบริเวณโรงงาน  และติต
ตั้งสเปรยป์รับอากาศแรงดนัสูงดว้ยระบบ Deodour Air โดยรอบบริเวณโรงงาน
ท าให้ไม่เกิดกล่ินภายในพ้ืนท่ีในโรงงาน และบริเวณชุมชน ทั้งน้ี บริษทัฯยงัได้
ด  าเนินการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการผลิตในอีกหลายส่วน อาทิเช่น 

 ปรับปรุงลานเทวตัถุดิบโดยการเทคอนกรีต และท าผนังกั้นขยะพลาสติก เพ่ือป้องกนัน ้ าจากขยะไหลซึมลงสู่น ้ าใตดิ้น และการปลิว
กระจายของเศษขยะพลาสติก  

 

 

 

 

  รูปภาพลานวัตถุดบิก่อนการปรับปรุง                                                รูปภาพลานวัตถุดบิหลงัการปรับปรุง 

 บ าบดัควนัท่ีเกิดจากการหลอมเมด็พลาสติก ดว้ยระบบ Activated carbon บ าบดัมลภาวะทางอากาศดา้นกล่ินดว้ยระบบโอโซน 

 แก้ไขข้อร้องเรียนของชาวบ้านและอบต. และสาธารณสุข เกีย่วกบัปัญหา เร่ืองเสียงดงัจากโรงงาน  
หลงัจากท่ีไดรั้บขอ้ร้องเรียนในปัญหาเร่ืองเสียงดงั ทางโครงการผลิตเมด็พลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือนไดท้  าการส ารวจขอ้มูลจาก
ชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากเสียงเพ่ือน าขอ้มูลเขา้พิจารณาในท่ีประชุมร่วมกบัทุกฝ่ายและไดท้  าการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองมลภาวะทาง
เสียง ดงัต่อไปน้ี 
1. ในส่วนของอาคารผลิตไดท้  าตวัอาคารแบบปิดโดยใช ้metal sheet ปิดรอบตวัอาคารทั้งหมดท าใหเ้สียงจากขบวนการผลิตไม่ออกไป 
ดา้นนอกอาคาร 
2. เสียงท่ีเกิดจากเคร่ืองสับทางโรงงานแกไ้ขโดยการลบัใบมีดเคร่ืองสับทุกอาทิตยท์  าใหป้ระสิทธิภาพในการสับวตัถุดิบดีข้ึนเสียงจึง 
ลดลง 
3. คุณภาพของวตัถุดิบเป็นอีกปัจจยัท่ีท  าใหเ้สียงดงัจากเคร่ืองสับ ทางโรงงานจึงไดค้ดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสับง่ายและเกิดเสียงนอ้ย 
ในการสับมาใชง้าน  

รูปภาพพลาสติกบา้นบึง จ.ชลบุรี 
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โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสระแก้ว อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือขอรับรองมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14000) 

เพ่ือใหบ้รรลุผลตามนโยบายส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ซ่ึงมุ่งเน้นการป้องกนัมลพิษและปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม โดยท าการประเมิน
ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มประจ าปี 2559 แลว้ก าหนดเป็นแผนงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาและป้องกนัมลพิษ โดยไดล้งทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

 ปรับปรุงระบบบ าบดัมลพษิอากาศแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) ไดท้  าการเปล่ียนแผน่ดกัจบัฝุ่ น collecting plate ประจุบวก และ 
เปล่ียนตวัป้อนประจุลบของ ESP เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ าบดัมลพิษอากาศ และเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าคุณภาพอากาศท่ีระบาย
ออกจากปล่องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

 ปรับเปลีย่นเทคโนโลยลี าเลยีงขีเ้ถ้าจากระบบใช้น า้ล าเลยีงเป็นระบบFly ash chain จากเดิมการล าเลียงข้ีเถา้ใชร้ะบบน ้าล  าเลียง 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มหลายดา้น  ไดแ้ก่   การส้ินเปลืองทรัพยากรน ้ า  การกระจายของมลพิษท าให้มีน ้ าทิ้งในปริมาณมากและ
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง จึงไดเ้ปล่ียนเทคโนโลยีเป็นระบบ Fly ash chain  ซ่ึงเป็นระบบล าเลียงแบบโซ่ขบั ซ่ึงลดปัญหาจากระบบ
เดิม ดงัน้ี 
1. ลดการใชท้รัพยากรน ้าในกระบวนการล าเลียงข้ีเถา้ 100% 
2. ลดการเกิดน ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตและลดการกระจายมลพิษ  
3. ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองในพ้ืนท่ีการผลิต เน่ืองจากเป็นระบบล าเลียงแบบปิด 
4. ลดการสึกกร่อนของเคร่ืองจกัร ในระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 

 
 

 

 

 

 
 

           ระบบล าเลียงข้ีเถา้แบบใชน้ ้ าล  าเลียง                                                                    ระบบล าเลียงข้ีเถา้แบบ Fly ash chain  

                       ภาพก่อนปรับปรุง                                                                                                   ภาพหลงัปรับปรุง 

 ระบบรวบรวมน ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต แต่เดิมน ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตจาก Boiler Zone มีแหล่งก าเนิดน ้ าทิ้งหลายจุด ไดแ้ก่ 
Blow down boiler ,Sampling ,Drain deaerator, น ้ าหล่อเยน็ ซ่ึงไม่มีระบบรวบรวมน ้ าทิ้งท  าให้น ้ าทิ้งไหลลงรางระบายน ้ าฝน และไหล
ออกนอกบริเวณโรงงาน  ดงันั้น จึงจดัท าระบบรวบรวมน ้าทิ้งเพ่ือรวบรวมน ้าทิ้งเขา้สู่บ่อบ าบดัน ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต และป้องกนั
ไม่ใหน้ ้ าทิ้งไหลลงรางระบายน ้าฝน 

 บ่อปรับสภาพน ้าทิง้จากกระบวนการผลติ (Neutralization pond Actual 50%) จากผลตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ น ้ าทิ้งจากกระบวน 
การผลิต มี pH สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้ง ดงันั้น จึงไดจ้ดัท าบ่อปรับสภาพน ้ าทิ้ง (Neutralization pond) โดยติดตั้งระบบเคมี
ปรับสภาพน ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต ดว้ยการจ่ายสารเคมีกรดซัลฟิวริค ( H2SO4 ) 50% ลงในรางรวบรวมน ้ าทิ้งเพ่ือปรับสภาพน ้ าทิ้ง
ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง 
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การใช้พลงังานทดแทนและวตัถุดบิจากวสัดุหมุนเวยีนในการผลติ 

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จ. สระแก้ว มีก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 8 
เมกกะวตัต ์โดยใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลร้อยละ 100 ประกอบดว้ยเปลือกไม ้ 
ไมสั้บ ใยปาลม์ ทะลายปาลม์สับ กากถัว่ เปลือกไม ้และ RDF ซ่ึงทั้งหมดเป็นเศษ
วสัดุเหลือใช้จากการเกษตรในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงโรงงาน อีกทั้งยงัเป็นเช้ือเพลิงจาก
พลงังานหมุนเวียนท่ีสะอาด โดยเช้ือเพลิงจะถูกล าเลียงสู่กระบวนการเผาท่ีใช้
ความร้อนสูงและผ่านกระบวนการกรองและดกัจบัฝุ่ นละออง เพ่ือลดผลระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ. สระแก้ว ยงั
สามารถเพ่ิมรายไดใ้หก้บัชุมชนเกษตรใกลเ้คียงจากการขายเศษวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตร โดยในพ้ืนท่ีจ. สระแกว้มีการปลูกตน้ยูคาลิปตสั และพืชการเกษตร
อ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมาก  
 
 

 

     
 
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ มีก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 6.7 เมกกะวตัต์ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการบริหารจดัการขยะท่ี
บริษทั จีเดค จ ากดั รับบริหารใหเ้ทศบาลนครหาดใหญ่ ขยะชุมชนจะถูกล าเลียงเขา้สู่กระบวนการคดัแยกและปรับสภาพความช้ืนขยะ เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาดว้ยความร้อนสูง น าความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไปใชใ้นการตม้น ้า และน าไอน ้าแรงดนัสูงไปหมุนเคร่ืองก าเนิด
กระแสไฟฟ้า ดงันั้นประโยชน์ท่ีชุมชนไดรั้บจากโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จึงมีทั้งในเร่ืองการก าจดัขยะท่ีเพ่ิมปริมาณข้ึนทุกวนั 
และประโยชน์จากการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการเผาเศษวสัดุเหลือใชใ้นครัวเรือน นบัไดว้า่เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใชท้รัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และช่วยลดมลภาวะจากการฝังกลบขยะ 
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พลังงานจากดวงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนท่ีส าคัญท่ีสุด เป็น
พลงังานสะอาดไม่ท าปฏิกิริยาใดๆอนัจะท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษ ไออีซี
จึงไดมี้การด าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์จ  านวน 3 
แห่ง คือ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ล  าพูน 1 และล าพูน 2 (จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้ารวม 1.92 เมกกะวตัต)์ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แม่
มาลยั 1 และแม่มาลยั 2 (จ าหน่ายกระแสไฟฟ้ารวม 1.92 เมกกะวตัต์) 
และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แม่ระมาด (จ าหน่ายกระแสไฟฟ้ารวม 
5.25 เมกกะวตัต)์ เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานสะอาดจากธรรมชาติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจุบนั ไออีซี
ไดข้ายเงินลงทุนใน บจ.ไออีซี แม่ระมาดไปแลว้ทั้งหมด  
นอกจากการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดงักล่าวมาแลว้นั้น ในปี พ.ศ. 2559 ไออีซีไดต่้อยอดธุรกิจในการ
หมุนเวยีนวสัดุเหลือใชจ้ากชุมชนในโครงการผลิตเมด็พลาสติกเกรด 2 จากพลาสติกปนเป้ือนจากบ่อฝังกลบขยะ วตัถุดิบท่ีน ามาใชไ้ดจ้าก
การคดัแยกพลาสติก P.E.ปนเป้ือนเศษดินทรายจากบ่อฝังกลบขยะ น าเขา้สู่กระบวนการลา้งแยกดินทราย ส่ิงปนเป้ือน จากนั้นหลอม

พลาสติกเป็นเมด็พลาสติกเกรด 2  เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์
พลาสติกทั้งในและต่างประเทศ นบัไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยต่ีอ
ยอดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะท่ีบริษัทฯมีความเช่ียวชาญ 
โดยการคดัแยกขยะ และน าพลาสติก P.E. ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
มากกว่าการน าไปเผาเพื่อให้ได้ความร้อน มารีไซเคิลเป็นเม็ด
พลาสติกซ่ึงเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์พลาสติก
อีกจ านวนมาก การผลิตเม็ดพลาสติกของไออีซี  เป็นการช่วยลด
มลภาวะท่ีเกิดต่อชุมชนจากการลดปริมาณขยะท่ีทบัถมในหลุมฝัง

กลบ และน าทรัพยากรท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจกลบัมารีไซเคิลเป็นเมด็พลาสติกเพ่ือน ากลบัไปใชใ้หม่อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

สัดส่วนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นวัตถุดิบใน
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
 

100% 

สัดส่วนในการใช้ขยะพลาสติกจากบ่อขยะเป็นวัตถุดิบในโครงการ
ผลิตเม็ดพลาสติก 
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 การตรวจประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 

อตัราการเกดิอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ถึงขั้นหยุดงาน  

ไออีซีไดต้ระหนกัถึงความส าคญัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ของพนกังาน คู่ธุรกิจ ผูรั้บเหมา และผูม้าติดต่องานในบริษทัซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ใหป้ฏิบติัตามกฏระเบียบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีทางบริษทัก าหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี 
เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบติังาน เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวชิาชีพ (จปว.) ไดห้าวิธีการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ
ไม่ใหเ้กิดซ ้าข้ึนอีกพร้อมติดตามมาตรการแกไ้ขอย่างต่อเน่ือง และไดก้ าหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (Personal 
Protection Equipment) เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้ ถุงมือ หนา้กากอนามยั ในขณะปฏิบติังานและก าหนดพ้ืนท่ีอนัตรายใหพ้นกังานไดท้ราบ
และปฏิบติัตามขอ้ก าหนด จากการด าเนินงานดงักล่างนั้น ส่งผลใหปี้ 2559 อตัราการเกิดอุบติัเหตุและเจ็บป่วยของพนักงานถึงขั้นหยุดงาน
เม่ือเทียบกบัชัว่โมงการท างาน (Man-Hour) ในแต่ละสถานประกอบการโดยรวมของไออีซีลดลง และบางแห่งพบว่าไม่มีการเกิดอุบติัเหตุ
ร้ายแรงถึงขั้นหยดุงาน 

       

 

0.12% 0.14% 

0.01% 0% 

0.25% 

0% 0.01% 0% 

Gidec SK1 RY1 IEC HQ&Other

อตัราการเกดิอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน   

2558 2559 1.37% 

0.52% 
1.01% 

0.51% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gidec IEC HQ SK1 RY1 MT MT,
MRM,IECG

อตัราการเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงาน   
2558 2559
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ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน  

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ไออีซีมีนโยบายใหโ้รงไฟฟ้าทุกโครงการ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าท่ีใชก้ระบวนการความร้อน (Thermal Process)ใน
การผลิต ด าเนินการส ารวจผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ ไดจ้ดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ดว้ยการออก
ส ารวจผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนรอบโรงงาน เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยชุมชนใหญ่ 5 ชุมชนรอบโรงงาน ไดแ้ก่ ชุมชน
วดัเกาะ ชุมชนแอร์พอร์ท  ชุมชนอิงกมล ชุมชนฉัตรแกว้ และบา้นพกัพนักงานเทศบาลหาดใหญ่ จากการส ารวจผลกระทบดา้นกล่ิน น ้ า
เสีย ฝุ่ นละออง มลพิษทางอากาศ เสียงดัง และผลกระทบอ่ืนๆ พบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเร่ืองกล่ินซ่ึงมาจากบ่อขยะเดิมของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ท่ีมีมากว่า 40 ปี ไออีซีตระหนักและรับทราบปัญหาดงักล่าว จึงไดก้ าหนดแผนการปฏิบติังานฉีดน ้ าหมกัชีวภาพ 
(EM) บริเวณบ่อขยะเป็นประจ าอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง เพ่ือลดผลกระทบใหแ้ก่ชุมชน 
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18% 
30% 27% 

0% 

ไม่มีผลกระทบ นอ้ย ปานกลาง มาก ไม่แน่ใจ 

ผลกระทบจากกลิน่ ทีม่าจากโรงไฟฟ้าขยะจีเดคหาดใหญ่ 

2558 2559

28% 
40% 

8% 
0% 

24% 
33% 

42% 

0% 0% 

25% 

ไม่มีผลกระทบ นอ้ย ปานกลาง มาก ไม่แน่ใจ 

ผลกระทบจากน า้เสีย ของโรงไฟฟ้าขยะจีเดคหาดใหญ่ 

2558 2559

20% 

64% 

4% 0% 
12% 

39% 43% 

0% 0% 
18% 

ไม่มีผลกระทบ นอ้ย ปานกลาง มาก ไม่แน่ใจ 

ผลกระทบจากฝุ่นละออง ของโรงไฟฟ้าขยะจีเดคหาดใหญ่  

2558 2559

ผลกระทบจากกล่ิน ท่ีมาจากโรงไฟฟ้าขยะจีเดคหาดใหญ่จากปี
ผ่านมาพบว่าปัญหาในเร่ืองกล่ินเหม็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
32% เม่ือเปรียบเทียบผลส ารวจของปีน้ีพบว่ามีกล่ินเหม็นท่ี
ลดลงจากเดิม เน่ืองจากทางบริษทัไดแ้กไ้ขปัญหาในผลกระทบ
จากกล่ินดว้ยการฉีดน ้ าหมกัชีวภาพEMเพ่ิมความถ่ีในการฉีด
จากเดิมและเพิ่มพื้นท่ีในลานเทขยะ ส่งผลให้กล่ินท่ีชาวบา้น
ไดรั้บลดนอ้ยลง 
 

ผลส ารวจผลกระทบจากน ้ าเสียท่ีมาจากโรงไฟฟ้าขยะจีเดค 
หาดใหญ่จากปีผา่นมาพบวา่ชาวบา้นไม่ไดรั้บผลกระทบในเร่ือง
น ้าเสียน้อยในร้อยละ75 ซ่ึงสูงข้ึนกว่าปี 2558 เน่ืองจากบริษทัมี
การปรับปรุงและเพิ่มบ่อพกัน ้ าในขบวนการผลิตเพื่อให้น ้ าใน
ขบวนการผลิตทั้งหมดลงไปยงับ่อพกัน ้าท่ีสร้างข้ึนใหม่ ส่วนน ้ า
เสียจากขยะมูลฝอยถูกส่งไปยงับ่อบ าบัดน ้ าเสีย ท าให้ไม่มีน ้ า
เสียจากขบวนการผลิตและน ้าเสียจากขยะออกสู่นอกโรงงาน 
 

ผลส ารวจผลกระทบจากฝุ่ นละอองมาจากโรงไฟฟ้าขยะจีเดค 
หาดใหญ่จากปีผ่านมา พบว่าชาวบา้นไดรั้บผลกระทบในเร่ือง
ฝุ่ นละอองนอ้ยที่สุดร้อยละ64 เม่ือเปรียบเทียบผลส ารวจของปี
น้ีพบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บผลกระทบเพ่ิมมากข้ึนเป็น
ร้อยละ39 เน่ืองจากทางบริษัทได้แก้ไขปัญหาโดยการติดตั้ ง
ระบบถุงกรอง (Bag filter) เพื่อกรองอากาศเสียให้มีปริมาณ
มลพิษใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีมาตรฐานก าหนด 
 



    

 

การพฒันาเพื่อความยัง่ยืน        | 26  

 

  

 
 
ประมวลภาพกจิกรรมลงพ้ืนที่รอบโรงงาน ส ารวจทัศนคติ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนรอบโรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

12% 12% 
0% 4% 

72% 68% 

32% 

0% 0% 0% 

ไม่มีผลกระทบ นอ้ย ปานกลาง มาก ไม่แน่ใจ 

ผลกระทบจากมลพษิทางอากาศ ของโรงไฟฟ้าขยะจีเดค 
หาดใหญ่ 

2558 2559

 
 
 
 

ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศท่ีมาจากโรงไฟฟ้าขยะจีเดค 
หาดใหญ่ จากผลส ารวจชุมชนของปี 2559 พบว่าส่วนใหญ่ไม่มี
ผลกระทบกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 68 ส่วนในช่วง
เดือน พ.ย.- ธ.ค. 2559 โรงงานไฟฟ้าจีเดดไดปิ้ดปรับปรุง เน่ืองจาก
ค่ามลพิษทางอากาศท่ีออกจากปล่องเกินกฏหมายก าหนด ทาง
บริษัทจึงได้แก้ไขปัญหาผลกระทบโดยการติดตั้ งระบบถุงกรอง
อากาศ (Bag filter) เพ่ือกรองปริมาณมลพิษทางอากาศให้อยู่ใน
ระดบัท่ีมาตรฐานก าหนด เพราะของเสียท่ีออกจากปล่องบางชนิด
ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
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โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ.สระแกว้ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไดท้  าการส ารวจผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานในพ้ืนท่ี 2 
หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่บา้นเนินตะเคียน และหมู่บา้นโคกเจริญ จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า ปี 2558 บริษทั
ไดน้ าผลการส ารวจความคิดเห็นฯมาปรับปรุง แกไ้ข การด าเนินงาน เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อชุมชน เช่น ผลกระทบต่อภาพ
ถนนและการเดินทาง ฝุ่ นละออง เสียงรบกวน กล่ินเหมน็รบกวน คุณภาพน ้าในคลองพระสะทึง และสุขภาพอนามยัของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ดงัน้ัน จากการลงพ้ืนท่ีส ารวจความคิดเห็นของประชาชนประจ าปี  2559 จะสะทอ้นผลการด าเนินงานปรับปรุง แกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา (2559)  พบว่า  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  การใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ า และสุขภาพ
อนามยัของประชาชนดีข้ึน ช้ีวดัจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแง่ลบลดนอ้ยลง ดงัน้ี 
1.การเปลีย่นแปลงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 สภาพถนนและการเดินทาง จากผลส ารวจ ปี 2559 ประชาชนรู้สึกแยล่ง ลดลงมาจากปี 2558 ร้อยละ 59.8 เหลือร้อยละ 18.5  
 ฝุ่ นละออง จากผลส ารวจ ปี 2559 ประชาชนรู้สึกแยล่ง ลดลงมาจากปี 2558 ร้อยละ 28.2  เหลือร้อยละ 8.7  
 เสียงรบกวน  จากผลส ารวจ ปี 2559 ประชาชนรู้สึกแยล่ง ลดลงมาจากปี 2558 ร้อยละ 23.6   เหลือร้อยละ 9.6 
 กล่ินเหมน็รบกวน จากผลส ารวจ ปี 2559 ประชาชนรู้สึกแยล่ง ลดลงมาจากปี 2558 ร้อยละ 21.0   เหลือร้อยละ 6.0 

2.การเปลีย่นแปลงผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้า 
 คุณภาพน ้าในคลองพระสะทึง จากผลส ารวจ ปี 2559 ประชาชนรู้สึกแยล่ง ลดลงมาจากปี 2558 ร้อยละ 28.7 เหลือร้อยละ 10.7  
 สัตวน์ ้ าในคลองพระสะทึง จากผลส ารวจ ปี 2559 ประชาชนรู้สึกแยล่ง ลดลงมาจากปี 2558 ร้อยละ 26.4 เหลือร้อยละ 9.6  

3.การเปลีย่นแปลงผลกระทบต่อสุขภาพ  
 การเจบ็ป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจจากผลส ารวจ ปี 2559 ประชาชนรู้สึกแย่ลง ลดลงมาจากปี 2558 ร้อยละ 18.4 เหลือร้อยละ 
4.9 

 การเจบ็ป่วยดว้ยโรคผวิหนงั ผืน่คนัจากผลส ารวจ ปี 2559 ประชาชนรู้สึกแยล่ง ลดลงมาจากปี 2558 ร้อยละ 21.8  เหลือร้อยละ 11.4  
 การเจ็บป่วยดว้ยอาการตาแดง เคืองตา จากฝุ่ นเขา้ตาจากผลส ารวจ ปี 2559 ประชาชนรู้สึกแย่ลง ลดลงมาจากปี 2558 ร้อยละ 12.6   
เหลือร้อยละ 8.7 
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เปรียบเทียบผลส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน ปี 2558 - 2559 เร่ือง การได้รบัผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 
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เปรียบเทียบการได้รบัผลกระทบต่อสขุภาพ จากผลส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน ปี 2558 - 2559 
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เปรียบเทียบการได้รบัผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้า จากผลส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน ปี 2558 - 2559 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวบ้าน  
จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน พบวา่ ประชาชนเรียกร้องและเสนอแนะใหโ้รงไฟฟ้าฯเขา้มาด าเนินการเพ่ือปรับปรุง แกไ้ข
ปัญหา และผลกระทบ เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
  1. ประชาชนส่วนมากร้อยละ 53  ตอ้งการใหโ้รงไฟฟ้าท าตามสัญญาประชาคม เร่ือง ไฟถนนเขา้หมู่บา้น  จากหนา้ปากทางถึงหนา้วดั
หนองไทร  เบ้ืองตน้เรียกร้องขอไฟถนนจากหนา้ปากทางถึงทางแยกหลงัโรงงานก่อน 
  2. รองลงมา ร้อยละ 30  ตอ้งการใหป้รับปรุงถนนเขา้หมู่บา้นท่ีช ารุด ซ่ึงโรงไฟฟ้าฯไดด้  าเนินการปรับปรุงแกไ้ขก่อนลงพ้ืนท่ีส ารวจความ
คิดเห็น และด าเนินการไปแลว้ 80% โดยน าปูนซีเมนตม์าปะถนนจุดท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  ทั้งน้ียงัเหลือจุดท่ีตอ้งแกไ้ข 20% 
 

  

        รูปภาพปรับปรุงถนน ด าเนินการแก้ไขถนนทางเข้าหมู่บ้าน โดยเทคอนกรีตบริเวณท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 80% 
 
3. ประชาชนร้อยละ 11 ตอ้งการใหโ้รงไฟฟ้าปรับปรุงร่องระบายน ้าฝนหนา้ – ขา้งโรงไฟฟ้า เพ่ือให้น ้ าฝนสามารถไหลลงคลองพระสะทึง
ไดส้ะดวกในช่วงหน้าฝน เน่ืองจากปัจจุบนัร่องระบายน ้ าขา้งบริษทัไม่ไดเ้ช่ือมต่อรางระบายน ้ าท่ีลงคลองพระสะทึง อีกทั้งรางระบายน ้ า
ของหมู่บา้นท่ีลงคลองพระสะทึงซ่ึงผา่นหนา้บริษทันั้นมีเศษหญา้เศษดินไปอุดตนั ท าใหข้ดัขวางการไหลของน ้า เม่ือฝนตกหนักน ้ าจึงไหล
ไม่สะดวก ท่วมถนนลูกรังท่ีอยูข่า้งโรงงานท าใหสั้ญจรไปมายากล าบาก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  
  4. ประชาชนร้อยละ 4 ตอ้งการให้โรงไฟฟ้าช่วยปรับปรุงถนนลูกรังขา้งบริษทัซ่ึงเป็นถนนสาธารณะ ท่ีประชาชนใช้สัญจรเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร  เน่ืองจากสภาพปัจจุบนัถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ยากล าบากต่อการสัญจร 
  5. ประชาชนร้อยละ 1 เสนอแนะใหโ้รงไฟฟ้าช่วยซ่อมแผ่นทางขา้มถนนส าหรับรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงช ารุดแตกหัก ท าให้เส่ียงต่อการเกิด
อนัตรายได ้ ทั้งน้ีบริษทัไดแ้กไ้ขใหเ้รียบร้อยแลว้  
  6. ประชาชนร้อยละ 1 เสนอแนะขอให้โรงไฟฟ้าช่วยแกไ้ขไฟรายทางจ านวน 4 ดวง ซ่ึงชาวบา้นแจง้วา่มีพนกังานโรงไฟฟ้าฯรับปากว่าจะช่วยเหลือ 
 

 
รูปภาพซ่อมแผ่นทางข้ามถนนส าหรับรถจักรยานยนต์ ด าเนินการปรับปรุงแผ่นทางข้ามถนนส าหรับรถจักรยานยนต์ เรียบร้อยแล้ว 100% 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัฯ นอกเหนือจากการปฏิบติัตามขอ้กฏหมายแลว้ ไออีซีตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดต่อ
ชุมชนในดา้นต่างๆ ทุกโรงงานมีการตรวจสอบมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง ผลการตรวจวดัคุณภาพของอากาศ น ้ า และฝุ่ น
ละออง ของโรงไฟฟ้าขยะจีเดคหาดใหญ่ เปรียบเทียบระหวา่งปี 2558 และ 2559 พบว่า ค่าฝุ่ นละอองจากปล่องระบายลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
และ มีค่าต ่ากว่ามาตรฐานร้อยละ 67 (สามารถตรวจวดัได ้22.9 mg/m3,ค่ามาตรฐานอยู่ท่ี70 mg/m3) ในส่วนคุณภาพอากาศทัว่ไป (ฝุ่ น
ละอองรวม) เพ่ิมข้ึนกว่าปีท่ีผ่านแต่มีค่าต ่ากว่ามาตรฐานร้อยละ42  (สามารถตรวจวดัได ้0.19 mg/m3) คุณภาพอากาศจากปล่องมลสาร 
(NO2, SO2, TSP, Pb,Cd,Hg,HCl,Dioxins,Opacity) อยู่ในเกณฑค์วบคุมท่ีกฎหมายก าหนด ยกเวน้ค่าไดออกซินและไฮโดรเจนคลอไรด ์
(HCl)พารามิเตอร์ท่ีสูงกว่ามาตรฐาน ดว้ยการวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาการปล่อยระบาย Dioxin & Furans และ Hydrogen chloride จาก
กระบวนการเผามูลฝอยเป็นปัญหาหลกัท่ีเกิดข้ึนกบัเตามูลฝอยเกือบทุกแห่งในประเทศไทย โดยเฉพาะการควบคุมการปล่อยระบายDioxin 
& Furansค่อนขา้งท าไดอ้ยาก ทางโรงงานไดท้  าการลดการปล่อยระบายของ Hydrogen Chloride และ Dioxins & furans สามารถท าไดโ้ดย 
ดงัน้ี 
1. ลดความช้ืนของขยะมูลฝอยผน่ระบบการท าใหแ้หง้ก่อนไดค้วามช้ืนท่ีเหมาะสม 
2. ควบคุมอุณหภูมิในหอ้งเผาใหเ้หมาะสมกบัเช้ือเพลิง 
3. ติดตั้งระบบ Carbon Injection ซ่ึงใช้หลกัการฉีดผงถ่านกัมมนัต ์เขา้ไปในกระแสอากาศเสียก่อนถึงระบบก าจดัฝุ่ น โดย Dioxins & 

furans รวมทั้งโลหะหนกั จะถูกผงถ่านกมัมนัตซ่ึ์งมีพ้ืนท่ีผวิเป็นรูพรุนดูดซบัไวจ้ากนั้นผงถ่านกมัมนัตจ์ะถูกดกัจบัอีกทีดว้ยระบบดกัฝุ่ น 
4. การใชส้ารเคมีบางชนิดผสมกบัขยะ จะช่วยลดการเกิด Hydrogen Chloride และ Dioxins & furans ในกระบวนการเผาไหม ้เช่นปูนขาว 
ดินขาว และ CEMs 

ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน ้าเสียเพ่ิมข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นแต่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด และระดบัเสียงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี
ท่ีผา่นจะมามีค่าเท่าเดิมแต่ต ่ากวา่ค่ามาตรฐาน  นอกจากน้ีเพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปและชุมชนใกลเ้คียงทุกกลุ่มรับทราบถึงคุณภาพอากาศท่ี
ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ ทางบริษทัไดแ้สดงค่าตรวจวดัคุณภาพอากาศไวบ้นเวป็ไซด์ของบริษทัฯ แบบ Real 
Time และ แสดงผลทางหน้าจอLEDติดตั้งบริเวณหน้าโรงงานเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบขอ้มูลและสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
 
 

       

120 

70 58 
23 

2558 2559

ค่าฝุ่นละอองจากปล่องระบาย 
 ของโรงไฟฟ้าขยะจีเดคหาดใหญ่ (mg/m3) 

ค่ามาตรฐาน ค่าฝุ่ นละออง 

0.33 0.33 

0.06 
0.19 

2558 2559

ค่าฝุ่นอากาศทัว่ไป (ฝุ่นละอองรวม)  
โรงไฟฟ้าขยะจีเดคหาดใหญ่ (mg/m3) 

ค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศ 
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ผลการตรวจวดัคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าชีวมวลสระแกว้ พบวา่ ค่าฝุ่ นอากาศทัว่ไป มีค่าต ่ากว่ามาตรฐานร้อยละ 81 (สามารถ
ตรวจวดัได ้0.06  mg/m3) ในส่วนปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจากปล่องมีค่าต ่ากว่ามาตรฐานร้อยละ1 (สามารถตรวจวดัได ้118.4  
mg/m3) ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน ้าเสียและระดบัเสียงมีค่าอยูใ่นเกณฑต์ ่ากวา่มาตรฐานก าหนด  

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 

8.0 
8.6 

2558 2559

ค่าความเป็นกรดด่าง(pH)น า้เสีย 
โรงไฟฟ้าขยะจีเดคหาดใหญ่  

ค่ามาตรฐาน ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
70 70 

62 62 

2558 2559

ระดบัเสียงเฉลีย่(Leq) 24 ช่ัวโมง 
 โรงไฟฟ้าขยะจีเดคหาดใหญ่ (dBA) 

ค่ามาตรฐาน ระดบัเสียง 

0.33 

0.06 

ค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศ 

ค่าฝุ่นอากาศทัว่ไป (ฝุ่นละอองรวม)  
โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว ปี 2559 

 
120 118.4 

ค่ามาตรฐาน ค่าฝุ่นละออง 

ค่าปริมาณสารมลพษิทีร่ะบายออกจากปล่อง 
โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว ปี 2559 

5.5 - 9.0 
8 

ค่ามาตรฐาน ค่าความเป็นกรด-
ด่าง 

ค่าความเป็นกรดด่าง(pH) ของน า้เสีย 
โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว ปี 2559 

 
70 

52.9 

ค่ามาตรฐาน ระดบัเสียง 

ระดบัเสียงเฉลีย่(Leq) 24 ช่ัวโมง 
โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว (dBA) ปี 2559 
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5.5-9.0 
7.5 

ค่ามาตรฐาน ค่าความเป็นกรด-
ด่าง 

ค่าความเป็นกรดด่าง(pH) ของน า้เสีย 
โครงการผลติเมด็พลาสตกิรีไซเคลิจากพลาสตกิปนเป้ือน 

2559 

ผลการตรวจวดัคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการผลิตเมด็พลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกปนเป้ือนพบวา่ ค่าฝุ่ นอากาศทัว่ไป มีค่าต ่ากว่า
มาตรฐานร้อยละ 67 (สามารถตรวจวดัได ้0.11 mg/m3) ในส่วนระดบัเสียงมีค่าต ่ากว่ามาตรฐานร้อยละ 21 (สามารถตรวจวดัได ้55.2 
mg/m3) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน ้าเสียมีค่าอยูใ่นเกณฑต์ ่ากวา่มาตรฐานก าหนด  
 

 

      

  

รูปภาพผลตรวจวัดส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

70 55.2 

ค่ามาตรฐาน ระดบัเสียง 

ระดบัเสียงเฉลีย่(Leq) 24 ช่ัวโมง 
โครงการผลติเมด็พลาสตกิรีไซเคลิจากพลาสตกิปนเป้ือน 

2559 

0.33 
0.11 

ค่ามาตรฐาน ค่าฝุ่ นละออง 

ค่าฝุ่นอากาศทัว่ไป (ฝุ่นละอองรวม) 
โครงการผลติเมด็พลาสตกิรีไซเคลิจากพลาสตกิปนเป้ือน

2559 
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การฝึกอบรมของพนักงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2559 พนกังานไออีซีและบริษทัย่อย ไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการท างานอย่างต่อเน่ือง ในหลกัสูตร in house 
training เช่น หลกัสูตรภาคบงัคบั CAC code of conduct, healthy workplace และเร่ืองน่ารู้ดว้ยกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ, ความ
ปลอดภยัในการท างานบนอาคารสูงและการบริหารร่างกายตา้น office syndrome เป็นตน้ และในหลกัสูตร public training เช่น Microsoft 
office สายอาชีพดา้นการเงิน สายวชิาชีพดา้นกฎหมาย และสายอาชีพดา้นวศิวกรรม มีสัดส่วนชัว่โมงอบรมดา้นภาคบงัคบั ความปลอดภยั 
Ms. Office และสายวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 12, 36, 11 และ 41 ตามล าดบั นอกจากน้ีพนักงานทุกคนตอ้งเขา้รับการอบรมในเร่ือง CAC - 
Code of conduct  และนโยบายและแนวปฏิบติัต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงมีการปรับปรุงหลกัการและนโยบายตามความเหมาะสมของการ
ด าเนินธุรกิจ ไออีซีถือวา่การเขา้รับการอบรมเป็นส่วนหน่ึงในหน้าท่ีส าคญัของการเป็นพนักงาน โดยไดก้ าหนดเป็นส่วนหน่ึงของตวัช้ีวดั
ในการประเมินผลงานประจ าปีของพนักงาน พนักงานทุกคนตอ้งเขา้รับการอบรมขั้นต ่า 6 ชัว่โมงต่อปีตามท่ีกฎหมายก าหนด ในปี พ.ศ. 
2559 พนกังานในกลุ่มบริษทัฯไดรั้บการอบรมคิดเป็น 17 ชัว่โมงอบรมต่อคน ต่อปี แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา19 ชัว่โมงลดลง ร้อย
ละ 2 เน่ืองจากพนักงานบางส่วนปฏิบติังานนอกสถานท่ีในวนัท่ีจดัการอบรมจึงไม่สามารถเขา้ร่วมอบรมได ้ทั้งน้ีส าหรับแผนอบรมปี 
2560 จะท าการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมจากผูบ้ริหารสายงานเพื่อจดัท าแผนต่อไป 
 
 

 

10 

23 
31 

10 
16 

10 

IEC HQ Gidec SK1 RY1 MTMT MRM

เฉลีย่ช่ัวโมงอบรมต่อคน ต่อปี (รายบริษทั) 
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ความเสี่ยงและการบรหิาร 

จดัการความเสี่ยง 

ไออีซีเล็งเห็นความส าคญัในการประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต ่า มีผลตอบแทนท่ี
สม ่าเสมอ ยัง่ยืน และสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนไดอ้ย่างย ัง่ยืน มีการพิจารณาประเมินความเส่ียงโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึง
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั มีอ  านาจหน้าท่ีคือ  1) ในการพิจารณาให้มีการจดัการและการควบคุมความเส่ียงของธุรกิจ เพ่ือ
การด าเนินการลงทุนและการด าเนินกิจกรรมของบริษทัฯ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ 2) รายงานผลการจดัการความเส่ียงของธุรกิจให้
คณะกรรมการบริษทัฯรับทราบ  ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์ส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯอย่างมีนัยส าคญั ตอ้งรายงาน ให้
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด  3) พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงของบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยึดถือแนวคิดทฤษฎีการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, 2004) เป็นกรอบความคิดการบริหารความเส่ียงขององคก์รเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework) ท่ีมีมาตรฐานในระดบัสากล เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการน าระบบ
บริหารความเส่ียงไปใชใ้นองคก์รต่างๆ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใชใ้นปัจจุบนั 
กระบวนการบริหารความเส่ียง 
กระบวนการในการบริหารความเส่ียงเร่ิมดว้ยการก าหนดขอบเขตของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิด
ความผดิพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคซ่ึ์งอาจเกิดข้ึนในอนาคตและอาจมีผลกระทบหรือ
ท าใหก้ารด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ทั้งในดา้นกลยุทธ์ การปฏิบติังาน การเงิน และการ
บริหาร ซ่ึงอาจเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได ้โดยการวดัจากผลกระทบ (Impact) ท่ีไดรั้บ และโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของ
เหตุการณ์ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าการประเมินความเส่ียงโครงการต่างๆปีละ 4-5 โครงการ โดยในปี 2559 คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงไดป้ระเมินโครงการต่างๆดงัน้ี 1.)โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ไออีซี สระแก้ว 1 
จ  ากดั 2.)โครงการปรับแผนการลงทุนระหวา่งบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั 3.)พิจารณาประเมินความเส่ียงบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 
จ ากดั กรณีศาลลม้ละลายกลางมีค าส่ังพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด 4.)โครงการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรคดัแยกพลาสติก อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี เป็นตน้ 
ความเส่ียงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
เม่ือทราบความเส่ียงประเภทต่างๆแลว้ จึงเขา้สู่กระบวนการในการวิเคราะห์ความ
เส่ียง การประเมินความเส่ียง และจดัล าดบัความเส่ียง โดยการประเมินจากโอกาส
ท่ีจะเกิด (Likelihood)และผลกระทบ (Impact) การบริหารและควบคุมความเส่ียง
สามารถท าไดต้ามหลกัการ ดงัน้ี 
1) การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึน มีความเส่ียงในระดบัต ่าจนยอมรับได ้อาจจะไม่ตอ้งด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากต้นทุนการด าเนินการจดัการความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนไม่คุม้ค่ากับ
ความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นระดบัท่ีต ่าอยูแ่ลว้ 
2) การลดความเส่ียง หรือการควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ 
เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงหรือผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหาย ท าใหร้ะดบัความเส่ียงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

G4-DMA, G4-14, G4-46, G4-47 
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 3) การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียงให้ผูอ่ื้นหรือองคก์รอ่ืนช่วยแบ่ง
ความรับผดิชอบในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 4) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เป็นการจดัการความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงมาก และองคก์รไม่อาจยอมรับได ้จึงตอ้งตดัสินใจ
ยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
 

ความเส่ียงด้านความปลอดภัย สุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
ไออีซี มีแนวทางในการบริหารและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานดา้นความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม ให้เหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกิจอยูเ่สมอ โดยมีแผนการปฎิบติังานแตกต่างกนัในแต่ละโครงการ เน่ืองดว้ยสภาพภูมิอากาศ ประเภทโรงไฟฟ้าและประเภทการ
ด าเนินธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ แตกต่างกนั บริษทัฯมีนโยบายและแนวทางการปฎิบติัมุ่งเนน้ใหล้ดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ ส่งเสริมให้
พนักงานมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดีในการท างาน รวมถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน และมีการก าหนดแนวทางในการส่ือสาร
นโยบายและแนวปฎิบติัไปยงัคู่ธุรกิจดว้ย 
การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไออีซี มุ่งเน้นให้ทุกโรงงานไดรั้บการรับรองมาตรฐานทั้งในดา้นการบริหารจดัการและการดูแลดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การรับรองมาตรฐาน ISO  เป็นตน้ 

ความเส่ียงด้านการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์  
ไออีซี ไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน Compliance ข้ึนตั้งแต่ปี 2588- ส.ค. 2559 ซ่ึงหลงัจากเดือน ส.ค.59 หน่วยงาน Complience ไดย้า้ยเขา้ไปสังกดั
ส านักงานตรวจสอบภายใน โดยโอนภาระหน้าท่ีให้ส านักงานตรวจสอบภายในเป็นผูด้  าเนินการ ภายใตก้ารก ากับของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีขอบเขตในการก ากับดูแลธุรกิจให้ด าเนินงานไดต้ามกฎเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายภาครัฐและ
นโยบายของบริษทัฯ ครอบคลุม 5 ดา้น ดงัน้ี 

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

ฝ่าย Compliance ไดก้ าหนดแผนงานในการสอบทานหน่วยงานต่างๆในกลุ่มบริษทัฯ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ต่อหน่วยงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่า
หน่วยงานต่างๆไดป้ฎิบติัตามกฎเกณฑท์ั้ง 5 ดา้น อย่างเพียงพอ โดยฝ่าย Compliance เป็นผูส้นับสนุนให้หน่วยงานต่างๆปฎิบติัไดต้าม
กฎเกณฑท์ั้ง 5 ดา้นอยา่งต่อเน่ือง และมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ มาตรฐานการท างาน เช่น การสนบัสนุนโรงงานต่างๆใหไ้ดรั้บการ
รับรอง ISO 9001 และ ISO14000 หรือมาตรฐาน สากลต่างๆ  

ผลการสอบทานการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่ ม.ค.-ส.ค.) 
พบวา่ หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษทัฯมีการปฏิบติัตามกฏเกณฑโ์ดยเฉล่ีย
คิดเป็นร้อยละ 56.57 ประเดน็ท่ียงัไม่ผา่นเกณฑฯ์ ส่วนใหญ่เป็นประเด็นใน
เร่ืองการรายงานของหน่วยงานราชการท่ียงัไม่สมบรูณ์ และการด าเนินการ
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ียงัด าเนินการไม่สอดคล้องกับข้อกฏหมาย ซ่ึงฝ่าย 
Compliance ไดท้  าความเขา้ใจกบัหน่วยงานต่างๆภายในบริษทัฯ เพ่ือให้
กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
หน่วยงานราชการ  

57% 

43% 

ผลการสอบทานการปฎบิัตติามกฎเกณฑ์ 
2559 

ผา่นเกณฑแ์ละอยู่
ระหวา่งการ
ด าเนินการ 
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การสรา้งคณุคา่รว่ม (Creating Shared Value) 
 

การก ากบัดแูลกจิการท่ีดีของไออีซี 

ไออีซี เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินกิจการมายาวนาน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงการท่ีจะท าให้บริษทัประสบผลส าเร็จดว้ยดีอย่างยัง่ยืนไดน้ั้น ทั้งบริษทัฯและบุคลากรทุกระดบัจะตอ้งไดรั้บความ
เช่ือมัน่จากทุกฝ่ายบนพ้ืนฐานของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

ไออีซีก าหนดให้การด าเนินงานโดยยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นหน้าท่ีส าคญัของบุคลากรทุกระดบัหมายถึง กรรมการ
บริษทัฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน โดยจะตอ้งมีความเขา้ใจ ร่วมมือร่วมใจกนัยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการท างานตามภาระหน้าท่ี
ความรับผดิชอบ และปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของไออีซี  
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้งรับทราบและปฎิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณดงักล่าว อีกทั้งผูบ้ริหารทุกระดบัมีหน้าท่ี
ดูแลรับผดิชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัในการส่งเสริมใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชามีความรู้ความเขา้ใจและปฎิบติัตามคู่มือหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด  

 

ในปี พ.ศ. 2559 บริษทัฯ จดัอบรมภาคบงัคบัในหลกัสูตร CAC - Code of conduct แนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ควบคู่ไป
กบัการอบรมหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ.2559  จ  านวน  4 คร้ัง โดยไดล้งพ้ืนท่ีจดัอบรมรวมทั้งบริษทัในเครือทั้งหมดจ านวน 4 แห่ง 
ไดแ้ก่  ไออีซีส านกังานใหญ่   โรงไฟฟ้าพลงังานขยะจีเดคหาดใหญ่  โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแกว้  โครงการเมด็พลาสติกระยอง โดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพ่ือให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ มีความรู้ความเขา้ใจในการปฎิบัติตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้การให้ความรู้ผ่าน web site Intranet ของกลุ่มบริษทัเพ่ือประชาสัมพนัธ์ไปยงั
ทุกโรงงานของบริษทัฯ ท่ีตั้งอยูต่่างจงัหวดั เพ่ือให้พนังงานของบริษทัฯทุกคนรับทราบและปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่าง
ทัว่ถึง 

G4-44, G4-56 
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คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯใหท้  าหนา้ท่ีในการเสนอแนะนโยบายและทบทวน

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ปัจจุบนัมี

คณะกรรมการจ านวน 3 ท่าน ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง 

 จรรยาบรรณคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯเป็นองคก์รสูงสุดของบริษทัฯ ตามนโยบายและหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการบริษทัฯตอ้งเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีในการยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยกรรมการบริษทัฯทุกคนตอ้งมีภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการ
ด าเนินงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นหวัใจของธุรกิจของบริษทัฯ โดยสามารถสร้าง
และเพ่ิมมูลค่าการลงทุนให้กับผูถื้อหุ้นและผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทฯไดร่้วมกับฝ่ายจดัการก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) พนัธกิจ (Mission) และค่านิยม (Values) ของบริษทัฯ และใหพ้นกังานทุกคนไดป้ฏิบติัตาม นอกจากน้ี กรรมการบริษทัฯ ตอ้งเป็น
ผูท่ี้มีความรับผดิชอบเตม็ท่ีเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษทัฯและต่อผูถื้อหุน้ โดยตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยทกัษะ 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และแสดงความเห็นของตนอยา่งอิสระ กรรมการบริษทัฯตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเป็นอิสระเสมอในการพิจารณาการด าเนิน
กิจการของบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถไวว้างใจไดโ้ดยสนิทใจ และตอ้งพิจารณาเสนอผูท่ี้มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ทดแทนต าแหน่งท่ีว่างอย่างรอบคอบและโปร่งใส อีกทั้งตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเท
ความสนใจใหก้บับริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี และพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัฯเสมอ พร้อมทั้งเขา้รับการฝึกอบรมพฒันาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
 ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีฝ่ายจดัการซ่ึงมีกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เป็นผูรั้บนโยบายไปปฎิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมต่อไป 
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การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่   

 

ไออีซี ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ยึดถือการปฏิบติั
ตามหลกับรรษทัภิบาลและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดว้ยเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ไออี
ซี จึงไดล้งนามในค าประกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติั Collective Action Coalition (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต บริษทัฯ มีการก าหนดถึงแนวทางปฏิบติัและความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบใน
กิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไวด้งัต่อไปน้ี 
 
นิยามของ “คอร์รัปช่ัน” 
คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การแสวงหาอ านาจ ประโยชน์ หรือการติดสินบนโดยวิธีการท่ีผิดท านองคลองธรรมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใดๆ รวมถึงการกระท าทุกอย่างท่ีเป็นไปโดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั โดยใช้อ  านาจและอิทธิพลท่ีมีอยู่ในต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีตนมีอยู ่รวมทั้งการเสนอให ้สัญญาวา่จะให ้หรือมอบให้ ซ่ึงทรัพยสิ์นเงินทอง หรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงไม่เหมาะสม แก่เจา้หน้าท่ี
รัฐ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผูมี้หน้าท่ี ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยมุ่งหวงัให้เจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ยกเวน้ในกรณีท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบ 
อนุญาตใหก้ระท าได ้หรือเป็นแนวปฏิบติัอนัควรท่ีจารีตประเพณีทางการคา้ทัว่ไปยอมรับวา่กระท าได ้
 
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทั ตอ้งยดึมัน่ในการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ   ไออีซี โดย
เคร่งครัดและไม่ยอมให้ผูใ้ดละเมิดต่อนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นหรือยอมรับการคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 
โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มีการสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ อย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฏหมาย ขอ้บงัคบั สังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจ โดยกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตระหนกัและส านึกถึงความรับผดิชอบตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี โดยเฉพาะในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

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

2. ความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี (Accountability) การด าเนินงานหรือการตดัสินใจปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัใดๆของ 
กรรมการบริษทัฯ  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกคนตอ้งตระหนักในผลท่ีจะเกิดข้ึนดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การเขา้ไปยุง่เก่ียวหรือสนบัสนุนการกระท าให้เกิดการคอร์รัปชัน่ หรือละเลย เพิกเฉย
เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ อนัอาจส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ถือเป็นการละเมิดต่อนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาลงโทษทางวนิยัตามระเบียบ  

3. การด าเนินงานดว้ยความความโปร่งใสตรวจสอบได ้ ( Transparency) โดยยึดมัน่ในการปฏิบติังานตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี การบริหารจดัการความเส่ียง และกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนรอบด้านอย่างโปร่งใส และยุติธรรม หาก
ผูป้ฏิบติังานท่านใดพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัไออีซี ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูรั้บผิดชอบทราบ 

G4-DMA, G4-49, G4-57, G4-58, G4-SO4 
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หรืออาจแจง้ผา่นช่องทางสายตรงของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีบนหน้า web site ของ ไออีซี และให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ โดยบริษทัฯจะให้ความเป็นธรรมและความคุม้ครองแก่ผูใ้ห้ความร่วมมือในการรายงานหรือให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่อยา่งเตม็ท่ี  

4. มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งการส่ือสารกับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Communication) ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ไออีซีจะ
เปิดเผยข้อมูลให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียได้รับทราบและรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางช่องทางท่ีกฎหมาย
ก าหนดและช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสมตามขอบเขตกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทนัต่อเวลา เพ่ือให้ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มสามารถตรวจสอบการด าเนินงาน แนะน า เสนอแนะ สอบถามและติดตามความคืบหน้าของการด าเนิน
ธุรกิจของไออีซี ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัว่ถึง โปร่งใส ยุติธรรม และมัน่ใจไดว้่าไออีซี  มีความมุ่งมัน่อย่าง
แน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกับรรษทัภิบาลและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการเคารพในสิทธิและการปฏิบติัต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียอยา่งสุจริตและเท่าเทียมกนั รวมถึงการใหโ้อกาสผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมอยา่งเป็นธรรม  

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นน้ี  ก าหนดให้มีผลครอบคลุมไปในทุกกระบวนการของธุรกิจ  ทุกหน่วยงานของไออีซี  ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนักงานของไออีซี ในทุกระดบัมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการปฏิบติังานโดยยึดหลกันโยบายการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัดและถือวา่เร่ืองคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดใ้นวฒันธรรมองคก์รของไออีซี 

 
 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ก ากบัดูแล และสนบัสนุน 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการน านโยบายและแนวทางปฏิบติัไปใชท้ัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 คณะกรรมการตรวจสอบ: มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน และการจดัท ารายงานทางการเงิน เพ่ือใหเ้กิด 

ความมัน่ใจวา่การควบคุมภายในของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างพอเพียง และให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ต่างๆภายในบริษทัฯมีความสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางต่อตา้นการคอร์รัปชัน่   

 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีหนา้ท่ีก าหนดและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และ 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีบริหารและประเมินความเส่ียงดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
 คณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีในการผลกัดนัและสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีการน านโยบายและแนวทาง 

ปฏิบติัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไปใชท้ัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ มีหนา้ท่ีในบริหารงาน ส่ือสาร ก ากบัดูแล และสนบัสนุน เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีการน า 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไปใชท้ัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการปฏิบติัตาม 
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ใหค้ณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั: มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานโดยยดึหลกันโยบายและแนวทางการต่อตา้นการ 
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ และรายงานหรือให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่อยา่งเตม็ท่ี 
 ในรอบปี 2559 ท่ีผ่านมา แมว้่าบริษัทจะได้พยายามก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รับชั่น เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนปฏิบติัตาม แต่ในทางปฏิบติัยงัพบวา่ มีกระบวนการธุรกิจในบางจุดท่ียงัมีปัญหาในการ
ปฏิบตั อาทิเช่น ระบบควบคุมภายใน ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ตรวจรับสินคา้ การช าระเงิน ท่ียงัเป็นจุดอ่อนท่ีตอ้งแกไ้ข เพ่ือท าให้นโยบายและ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัถูกน าไปใชอ้ยา่งเป็นรูปแบบ และมีประสิทธภาพและประสิทธิผลตามวตัถุประสงค ์
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 การก ากบัดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียง 
1. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของไออีซี ตอ้งไม่มีส่วนร่วมหรือเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม 
โดยปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอรัปชัน่  หลกัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกาศ และขอ้ก าหนดอ่ืนๆของบริษทัฯ  

2. พนกังานของไออีซี ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัเร่ืองการบริจาคเพ่ือการกุศล การใหห้รือรับของขวญั การเล้ียงรับรอง และ

การให้เงินสนับสนุนต่างๆซ่ึงมีขั้นตอนตรวจสอบและอนุมติัตามอ านาจด าเนินการของไออีซีฉบับปัจจุบนัผูมี้อ  านาจในการ

ตรวจสอบและอนุมติั มีหนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การบริจาคเพื่อการกุศล การใหห้รือรับของขวญั  การเล้ียงรับรอง 

การใหเ้งินสนบัสนุนต่างๆไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งและไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการคอรัปชัน่ 

3. หากพบเห็นการกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคับบญัชาหรือแจง้ผ่านช่องทางต่างๆท่ี บริษทัฯ 

ก าหนดไว ้

4. การกระท าใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าท่ีผิดหลกัจริยธรรมและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ

บริษทัฯจะเป็นผูติ้ดตามและด าเนินการแก่ผูก้ระท าความผิดตามระเบียบของบริษทัฯต่อไป โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้ง

รายงานผลการตรวจสอบประเมินการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นคอรัปชัน่  แก่คณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือสอบ

ทานและน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯต่อไป 

5. บริษัทฯจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการควบคุมภายในทั่วทั้ งองค์กรมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลพอเพียง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่และแนวทางการปฏิบติัน้ีถูกน าไปปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร 

6. ตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ฝึกอบรม และท าความเขา้ใจกบับุคคลากรของบริษทัฯให้ค  านึงถึงผลกระทบต่อบริษทัฯ 

อนัเน่ืองมาจากการคอร์รัปชัน่ 

7. มีการจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบเพ่ือง่ายและพร้อมส าหรับการตรวจสอบ การยืนยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายงาน

การเงินและขั้นตอนปฏิบติั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีรายการใดไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

8. นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และแนวการปฏิบติัทั้งหมด ครอบคลุมทั้งไออีซี และบริษทัยอ่ย 

จากการก ากบัดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียง ดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของคณะกรรมการตรวจสอบในระบบปี 2559 เม่ือพบว่ามี
เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่นในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดด้  าเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบและขอ้กฏหมายต่อไป 
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การฝึกอบรมพนักงาน 

ในปี พ.ศ. 2559 ไออีซี ไดจ้ดัอบรมภาคบงัคบัในหลกัสูตร CAC - Code of conduct แนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ควบคู่ไป
กบัการอบรมหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ.2559  จ  านวน  4 คร้ัง โดยไดล้งพ้ืนท่ีจดัอบรมรวมทั้งบริษทัในเครือทั้งหมดจ านวน 4 แห่ง 
ไดแ้ก่  ไออีซีส านกังานใหญ่   โรงไฟฟ้าพลงังานขยะจีเดคหาดใหญ่  โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแกว้  โครงการเมด็พลาสติกระยอง โดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมถึงนโยบายและแนวปฏิบติัต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  

รูปภาพอบรมภาคบังคับในหลกัสูตร CAC - Code of conduct แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

มาตราการการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) 
พนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถแจง้เบาะแสการกระท าผิดผ่านทางหน้าเวปไซดข์องบริษทัฯ โดยแจง้ถึงประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดโ้ดยตรงตลอดเวลา เม่ือไดรั้บเร่ืองร้องเรียนแลว้ บริษทัฯจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบและก าหนดแนวทางในการ
ปฎิบติัเร่ืองท่ีมีการร้องเรียน และ ในปี2559 ไม่มีขอ้ร้องเรียนใดๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

การพฒันาเพื่อความยัง่ยืน        | 42  

 

การเช่ือมโยงผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

การด าเนินธุรกิจของไออีซี มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ การเช่ือมโยงผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียมีความส าคญัต่อการพฒันาการด าเนินงานของไออีซี  และช่วยเพ่ิมโอกาสในการด าเนินธุรกิจใหมี้ความยัง่ยนืมากยิง่ข้ึน  

ไออีซี แบ่งผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผูถื้อหุ้น คู่ธุรกิจ พนักงาน ลูกหน้ี เจ้าหน้ี คู่แข่ง ผูบ้ริโภค ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไออีซีไดจ้ดัให้มีช่องทางในการส่ือสารและการตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเหมาะสม มีการดูแลและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามกฎหมายหรือ
ขอ้ตกลงท่ีมีต่อกัน และได้ก าหนดแนวทางการปฎิบัติเพ่ือก ากับดูแลบทบาทต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไวอ้ย่างชัดเจนเพ่ือให้
พนกังานทุกระดบัยดึถือเป็นแนวปฎิบติัโดยถือเป็นภาระหนา้ท่ีส าคญัของบุคคลากรทุกระดบัของบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นคู่มือหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปี พ.ศ. 2558 และจากการประเมินของ IOD ในปีท่ีผา่นมา ไออีซีไดค้ะแนน CG ในหมวดสิทธิของผูถื้อหุ้นถึงร้อยละ 
98 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ไออีซีใหค้วามส าคญัและค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

แต่ในปี 2559 เน่ืองจาก ไออีซี ประสบปัญหายงัหาผูส้อบบญัชีหรือตรวจและรับรองงบการเงินในไตรมาส 2,3 และงบประจ าปี 
2559 ไม่ไดส่้งผลใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย SP และNC ในขณะน้ี และท าให้บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บผลคะแนน CG 
จาก IOD 
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การส่ือสารกบัผู้มส่ีวนได้เสียหลกั  
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พนกังานของไออีซี เป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลือ่นองคก์รใหเ้ดนิหนา้สู่การประสบความส าเร็จในอนาคต ไออีซีจึง

ไดใ้หค้วามส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดแูลและพัฒนาบคุลากรเพื่อใหม้ีศักยภาพ ความรูค้วามสามารถใหพ้รอ้มในการ

ปฏิบตังิานในหนา้ท่ีไดอ้ย่างเต็มประสทิธิภาพ ทั้งนี้ ผลด าเนินงานของปี 2559 จึงมุ่งเนน้ในการเสริมสรา้งฐานความรู ้

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนงาน

การพัฒนาดา้นสายอาชีพให้กับพนักงานทุกระดับ โดยแผนงานดังกล่าวจะไดร้ับการทบทวนร่วมกับพนักงาน  

ผูบ้ังคับบัญชาและการบริหารงานทรัพยากรบคุคลขององคก์รอย่างต่อเนื่องทกุปี  เพื่อใหม้ัน่ใจว่าแผนงาน มีความ

เหมาะสมและพนกังานสามารถพฒันาตามสายอาชพีได ้

 

การดแูลและการพฒันาเพ่ือนรว่มงาน 
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   ด้านการพฒันาศักยภาพของบุคลากร 

ไออีซี มุ่งเน้นในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรโดยจดัให้มีการอบรมและพฒันาบุคลากรในหลายรูปแบบ ปี 2559 ไดจ้ดัอบรมหลาย
หลกัสูตร อาทิเช่น  

หลกัสูตรอบรมภายในบริษัท ประจ าปี 2559 วตัถุประสงค์ 

1.หลกัสูตรการพฒันาด้านทรัพยากรบุคคล 
เช่น หลกัสูตรการเขียนรายงายต่างๆ ของหน่วยงาน 

 เตรียมความพร้อมและเพ่ิมศกัยภาพกบัพนกังาน  เช่น กลุ่ม
งานเลขานุการในการเขียนรายงายต่างๆ ของหน่วยงาน 

2. หลกัสูตรด้านความปลอดภยั 
เช่น การท างานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง  การดบัเพลิง  

 เพ่ือรองรับกบัสถานการณ์การท างานทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต และลดความเส่ียงในการปฏิบติังาน 

3. หลกัสูตรทางด้านชีวอนามัยและการออกก าลงักาย 
 เช่น การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ฝึกอบรมการออกก าลงักายตา้น Office syndrome  

 การเขา้ถึงการรักษาพยาบาลและมุ่งเนน้ส่งเสริมสุขภาพ 
มากกวา่การรักษาเยี่ยวยา  

4.การพฒันาด้านวศิกรรม 
เช่น นิวเมติกเบ้ืองตน้  

 เสริมสร้างทกัษะและกระบวนการท างาน และความกา้วหนา้ 
ดา้นวิศกรรม 

5. การพฒันาด้านสายการผลติ 
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน  

 ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิต ลดการสูญเสีย และ 
เพ่ิมผลผลิต 

6. ระบบมาตรฐานการจัดการ 
ISO 9001, ISO 14000 

 การควบคุมและการรับรองมาตรฐานของอุตสาหกรรมและ 
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัสากล 

7. หลกัสูตรการพฒันาด้าน IT 
 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงเคร่ือข่ายรับ-ส่งขอ้มูล 
ระหวา่งส านกังานใหญ่กบัพ้ืนท่ีปฏิบติังาน  

8. หลกัสูตรอบรมทั่วไป 
เช่น การส่ือสาร ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ การปฐมนิเทศพนกังานใหม่และ 
ระเบียบการปฏิบติังาน 

 ส่งเสริมการพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง และสามารถ 
รองรับการหมุนเวียนและทดแทนพนกังานได้ 

 

 หลกัสูตรการเขียนและการใช้ภาษาในการเขียนท่ีถูกต้อง 

บริษทัไออีซีส านักงานใหญ่ไดจ้ดัอบรมหลกัสูตรการเขียนและการใชภ้าษาในการเขียนท่ีถูกตอ้งให้แก่พนักงานกลุ่มงานเลขานุการและ
ต าแหน่งงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัท ารายงานต่างๆ ของหน่วยงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เขียนรายงานตลอดจนบนัทึกต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน ในการอบรมคร้ังน้ีไดรั้บเกียรติจาก รศ.นภาลยั สุวรรณธาดาและผศ.ดร.
อภิรักษ ์อนะมาน ส านักงานศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มาให้ความรู้โดยหัวขอ้ในการอบรมเช่น การเขียนหนังสือ
ราชการและหนงัสือตอบโต ้การเขียนบนัทึกเสนอ การใชภ้าษาในหนงัสือราชการการเขียนรายงานการประชุม และตวัอยา่งกรณีศึกษา 
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 ด้านการปฎิบัตติามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั  
 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฎิบติัต่างๆของไออีซี ไดรั้บการปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการด าเนินธุรกิจอยู่
เสมอ โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าท่ีในการจดัเตรียมขอ้มูลในการจดัการอบรมดา้นการปฎิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ การเขา้รับการอบรมถือเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลงานประจ าปีของพนักงาน ในปี พ.ศ. 2559 มีการจดัการอบรมหลกัการ
หลกัสูตรภาคบงัคบั เช่น CAC code of conduct แนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่, healthy workplace และเร่ืองน่ารู้ดว้ยกฎหมาย
หลกัประกนัทางธุรกิจ, ความปลอดภยัในการท างานบนอาคารสูง เป็นตน้  

 หลกัสูตร CAC - Code of conduct แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ไออีซี ไดจ้ดัอบรมภาคบงัคบัในหลกัสูตร CAC - Code of conduct แนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ควบคู่ไปกบัการอบรม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ.2559  จ  านวน  4 คร้ัง ไดจ้ดัอบรมให้ส านักงานใหญ่และบริษทัในเครือทั้งหมดจ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
โรงไฟฟ้าพลงังานขยะจีเดคหาดใหญ่  โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว  โครงการเมด็พลาสติกระยอง โดยมีเน้ือหาครอบคลุมถึงนโยบายและ
แนวปฏิบติัต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ภาษาองักฤษ 
11% 

Ms Office 
11% 

วชิาชีพ 
78% 

สัดส่วน%ช่ัวโมงอบรมตามหลกัสูตร 
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351 264 

1,274 0 0 
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กลุ่มบริษทัฯไดจ้ดัใหพ้นกังานไดรั้บสวสัดิการทั้งประเภทพ้ืนฐานตามกฎหมายแรงงาน และประกนัสังคม นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดจ้ดัให้มี
สวสัดิการอ่ืนๆเพ่ิมเติมอาทิเช่น  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี การรักษาพยาบาลในระบบบตัรประกันสุขภาพและ
ประกันอุบติัเหตุ  เพ่ือให้พนักงานมีความพร้อมทางดา้นร่างกายและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดเ้ต็มประสิทธิภาพ การจดัสวสัดิการดา้น
รักษาพยาบาลเพ่ิมเติมน้ีเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของตลาดตามการส ารวจของ HR Center (บริษทั เอช อาร์ เซนเตอร์ จ  ากดั) ปี พ.ศ. 2559 พบว่า
ค่าเฉล่ียการรักษาพยาบาลพยาบาลในแต่ละดา้น บริษทัฯจดัใหสู้งกวา่ค่าเฉล่ียของตลาดประมาณ 5%และประกนัอุบติัเหตุท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ของตลาด ประมาณ 58% โดยการจดัสวสัดิการให้เพ่ือนพนักงานนั้น บริษทัฯไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ ท่ีมีผูแ้ทนจากแต่ละฝ่าย
งานเขา้ร่วมเพ่ือแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมเป็นธรรมทั้งฝ่ายลูกจา้งและฝ่ายนายจา้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าคนไขน้อก
(บาท/คร้ัง) 

ค่าห้องคนไขใ้น 
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 ผลงานด้านการดูแลเพ่ือนพนักงานในปี พ.ศ. 2559 

 การจ่ายค่าตอบแทนเป็นธรรมและเหมาะสมดไออีซีไดเ้ห็นความส าคญั

ของพนกังานทุกคนซ่ึงเป็นทรัพยากรส าคญัในการขบัเคล่ือนขององคก์รให้

ด าเนินธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ เพื่อใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมและเหมาะสมในความทุ่มเทอุตสาหะในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี

โดยพนกังานจะไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนตามโครงสร้าง

เงินเดือนของบริษทัตามอตัราค่าจา้งของตลาดแรงงานทัว่ไป โดยพิจารณา

จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 

และไดรั้บพิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปีตามผลการประเมินการ

ปฏิบติังานจากหวัหนา้งานโดยพิจารณาจากผลส าเร็จตามดชันีวดัผลส าเร็จรายบุคคล KPI เพือ่สร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังานรวมทั้ง

จูงใจใหพ้นกังานมีส่วนร่วมเพื่อการเติบโตขององคก์รอนัจะน ามาซ่ึงผลตอบแทนและความมัน่คงของพนกังานในระยะยาว  

ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน  
บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ ตามกฎหมายแรงงาน โดยมีผูแ้ทนพนักงานจากแต่ละฝ่ายงานเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือดูแลการปฏิบติัต่อแรงงาน สิทธิมนุษยชน และดา้นสวสัดิการของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่มีการปฏิบติัท่ีไม่เป็น
ธรรมต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน ในรอบปี พ.ศ. 2559 ไออีซีจา้งแรงงานใหม่กวา่ 102 คน เป็นพนกังานประจ า 279 คน พนักงานรายวนั 
106 คน โดยการจา้งแรงงานรายวนัจะค านึงถึงอตัราค่าครองชีพและอตัราค่าแรงรายวนัในพ้ืนท่ี ซ่ึงไออีซีไดมี้การจา้งแรงงานรายวนัตาม
อตัราค่าแรงรายวนัในพ้ืนท่ี มีการจดัสภาวะแวดลอ้มของสถานประกอบการท่ีเหมาะสมกบัการท างาน ไออีซี มีนโยบายปฎิบติัต่อพนักงาน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เคารพในความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา และดา้นอ่ืนๆ และส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกนัของพนักงาน
เพ่ือใหเ้กิดความสามคัคีปรองดองภายในองคก์ร  ไออีซีใหค้วามส าคญัในการปฎิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน โดยเฉพาะการ
เคารพในสิทธิมนุษยชนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยเร่ิมตั้งแต่การจา้งงานตามความเหมาะสมโดยไม่ไดแ้บ่งแยกหรือกีดกนัดา้นเช้ือชาติ เพศ อาย ุ
และการนบัถือศาสนา  ซ่ึงรวมไปถึงการปฎิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนอยา่งเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“ขอบคุณครอบครัวใหญ่ไออีซี ท่ีท  าให้ความฝันของคนคนหน่ึงเป็นจริง นับตั้ งแต่ 
เร่ิมแรกสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จนสามารถ COD ไดส้ าเร็จ จากวนันั้นจนถึงวนัน้ี
เหล่ามนุษยไ์ฟฟ้าทุกคนยงัคงมุ่งมัน่ปฏิบติังานเพ่ือความมัน่คงของครอบครัวของพวกเรา
ตลอดไป” 
คุณอรอรุณ  ปาลีกุย,  รักษาการผูจ้ดัการทัว่ไป  

                                                            โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แม่ทา แม่แตง 
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กองทุนส ารองเลีย้งชีพเป็นสวัสดกิาร ท่ีเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่พนักงานภายหลงัส้ินสุด

การเป็นพนกังานหรือเกษียณอายุ โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนทุกคร้ังท่ีมีการ

จ่ายค่าจา้งในอตัราร้อยละ3ของค่าจา้ง โดยบริษทัจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ใน

อตัราร้อยละ3 ของค่าจา้งพนกังาน  

นโยบายสวัสดิการเงินกู้ยืมฉุกเฉินให้แก่พนักงาน ทางคณะกรรมการสวสัดิการของ

บริษทัไดจ้ดัท านโยบายสวสัดิการเงินกู้ยืมฉุกเฉินให้แก่พนักงาน เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของพนกังานหรือในกรณีท่ีพนกังานมีภาระซ่ึงจ าเป็นเร่งด่วน เช่น การศึกษา 

การฝึกอบรม การเจ็บป่วย การช่วยเหลือครอบครัว การเกิดอุบติัเหตุ และค่าใชจ่้ายใน

งานประเพณีนิยม เช่น งานบวช งานศพ เป็นตน้  

การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี  ไออีซีมีนโยบายท่ีจะดูแลใหพ้นกังานมีสุขภาพท่ีดี 
ในทุกๆปีจะมีการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนกังานและผูบ้ริหารโดยโรงพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน พนกังานทุกคนจะไดพ้บแพทยเ์พื่อพูดคุย
ดา้นปัญหาสุขภาพต่างๆ โดยแพทยจ์ะแนะน าการปฎิบติัตวัหรือแนวทางการรักษาในกรณีท่ีแพทยเ์ห็นว่าเหมาะสม และไดเ้พ่ิมเติมในส่วน
ของการตรวจสุขภาพพนักงานบริษทัในเครือให้สอดคล้องกับลกัษณะงานท่ีท า เช่น ตรวจในเร่ืองปอด ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะหา
สารเคมี  
 

 
ห้องปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
ในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะจีเดคหาดใหญ่ไดจ้ดัสถานท่ีส าหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้โดยมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัวิชาชีพเป็น
ดูแลการให้บริการในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการเบิกจ่ายยาเวชภณัฑ ์แต่ไม่มีพยาบาลวิชาชีพเขา้มาอยู่ประจ า เน่ืองจากพนักงาน
ภายในบริษทัมีจ านวนไม่ถึงตามท่ีกฎหมายก าหนด (กฎหมาย
ก าหนดให้ตอ้งมีพยาบาลประจ า ส าหรับบริษัทท่ีมีพนักงาน
มากกว่า 200 คนข้ึนไป) ถ้าเกิดกรณีพนักงานเกิดอุบัติเหตุ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพจะท าการปฐมพยาบาล
พนักงานเบ้ืองต้น หากเกิดอาการบาดเจ็บขั้นรุนแรงจะส่ง
พนกังานคนดงักล่าวส่งไปยงัโรงพยาบาลใกลเ้คียงเพื่อท าการ
รักษาต่อไป 
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กจิกรรมดูแลพนักงานโดยการบริหารร่างกายต่อต้าน Office Syndrome  
ไออีซีได้ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงานได้จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพท่ีเรียกว่าการบริหารร่างกายต่อต้าน Office 
Syndrome เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพใหพ้นกังานมีความแขง็แรงป้องกนัการเกิดโรคต่างๆ มีการด าเนินกิจกรรมทุกวนัพุธและวนัพฤหัสบดี
ในช่วงบ่าย โดยมีพนกังานผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในดา้นน้ีช่วยสอนท่าบริหารร่างกายอยา่งถูกวธีิ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พธีิน้อมร าลกึในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลยั พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บริษทัฯไดจ้ดัพิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายความอาลยั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิต
ลาธิเบศร รามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น าโดยคุณสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมทั้ง
คณะผูบ้ริหารและพนักงาน เพ่ือร่วมกนัยืนสงบน่ิง เป็นเวลา 89 วินาที ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายความอาลยัใน
สมุดลงนาม เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ ณ ห้องโถง IEC ชั้น 17 อาคารพหลโยธินเพลส เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ี 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ไดมี้พระ
บรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็น "บริษทัในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว" รับพระราชทาน "ตราตั้งครุฑ" โดยพระบรมราชานุญาต ในปี 
พ.ศ. 2508 สืบมา 
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กจิกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น  

 ท าบุญประเพณีและรดน ้าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ปี 2559 ของโรงไฟฟ้าสระแก้ว 1 จ ากดั 
 

 

 

 

กจิกรรมสันทนาการประจ าปี 2559 พบปะสังสรรค์ 

 ส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ ของกลุ่มบริษัท ไออซีี 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนพฒันาบุคคลากรในอนาคต 

ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน  
ไออีซี มีแผนยกระดบัความสามารถของพนักงาน โดยให้ความส าคญักบัพนักงานในการใชบุ้คลากรให้เหมาะกบังาน (Put the 

right man on the right job) ในการปรับระบบการท างานขององคก์รให้เขา้กบัรูปแบบเศรษฐกิจ การจา้งงานและการช่วยเหลือสังคมดา้น
สิทธิมนุษยชน  ซ่ึงในอนาคตไออีซีพร้อมเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีศกัยภาพและตอ้งการความกา้วหน้ามาร่วมเป็นก าลงัส าคญัในการสร้างสรรค์
และพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน โดยเล็งเห็นความส าคญัของความกา้วหน้าในสายอาชีพ การบริหารจดัการมุ่งส่งเสริม
การพฒันาศกัยภาพของพนักงานให้มีความสมดุลระหว่างการด าเนินชีวิตและการท างาน  รวมทั้งค  านึงถึงการให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัใน
การท างาน เปิดโอกาสใหผู้พิ้การท่ีมีศกัภาพไดมี้โอกาสร่วมงานหากมีต าแหน่งงานท่ีเหมาะกบัสภาพร่างกาย ไออีซียงัมุ่งเน้นการปฏิบติัต่อ
แรงงานใหเ้ป็นไปตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด โดยให้ความส าคญัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นส าคญั เพ่ือให้พนักงาน
ทุกคนท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 การดูแลสุขภาพพนกังาน ไออีซีมีการพฒันารูปแบบการตรวจสุขภาพและแผนการตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมส าหรับผูท่ี้มีความเส่ียง
ในการปฏิบติังานดา้นต่างๆรวมถึงเพ่ิมความคุม้ครองในการประกนัสุขภาพและประกนัอุบติัเหตุพนักงาน รวมทั้งมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ
พนกังานเชิงป้องกนั มากกวา่การเหยยีวยารักษา เช่น การออกก าลงักาย การใหค้วามรู้การท างานอยา่งถูกสุขลกัษณะ เป็นตน้ 
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โครงการส ารวจรับฟังความคิดเห็นด้านความผูกพนัต่อองค์กร( Employee Engagement survey) 
 ในปี 2560 ไออีซี ใหค้วามคาดหวงัของพนกังาน จึงก าหนดให้มีแผนการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานดา้นความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใหบ้ริษทัทราบถึงปัจจยัท่ีจะสร้างความรักความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อองคก์ร เพ่ือ
ศึกษาและพฒันาองคก์รในดา้นท่ีเก่ียวกบัพนักงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน โดยน าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจมาปรับปรุงกระบวนการดา้น
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างความรักความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัโอกาสและความกา้วหนา้ทางอาชีพในองคก์ร 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพระหวา่งการท างานและชีวติส่วนตวั 
ไออีซี มีการก าหนดแผนการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองคก์ร ในการยกระดบัความสัมพนัธ์องคก์รกบัพนกังานใหใ้กลชิ้ดและมีความ

เขา้ใจใหม้ากยิง่ข้ึนในรูปแบบการท ากิจกรรมในดา้นต่างๆ ร่วมกนั เช่น การร่วมกิจกรรมภาคสนาม การประชุมย่อยกบัพนักงาน กิจกรรม
สาธารณประโยนช ์กิจกรรมการกุศล และกิจกรรมการพฒันาชุมชน เป็นตน้  

 

ด้านการพฒันาพนักงาน 
 แผนพฒันาพนกังานในปี พ.ศ. 2560 ไออีซี มุ่งพฒันาให้พนักงานมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามทิศทางของธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องค์กรทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต จึงพฒันาสายงานอาชีพและส่งเสริมความรู้ควบคู่กันไป โดยให้
พนกังานเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเป็นหลกัสูตรภายในและภายนอก ภายใตก้ารปฏิบติัตามกฏระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึง
ในปีน้ีมีหลกัสูตรท่ีส าคญัท่ีก าหนดข้ึนในการจดัอบรมให้แก่พนักงานทุกระดบั กล่าวคือ หลกัสูตรการพฒันาตนเอง (Self-Development) 
การพฒันาทีมงาน(Team Development) และการพฒันาการท างานร่วมกนั (HR for Non HR )นอกจากน้ีไดมุ่้งเนน้และส่งเสริมให้พนักงาน
มีความรู้ในงานสายวิชาชีพท่ีด ารงต าแหน่งอีกดว้ย อาทิเช่น สายวิชาชีพดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการผลิต ดา้นวิศกรรม ดา้นความปลอดภยั 
เป็นตน้ ถือเป็นกลไกในการพฒันา สมรรถนะ องคค์วามรู้ ประสบการณ์ คุณลกัษณะ และความกา้วหนา้ของต าแหน่งงาน ท าใหพ้นกังานมี
ทิศทางท่ีชดัเจนและเกิดแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองต่อไปในอนาคต 
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ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 

ไออีซีไดใ้หค้วามส าคญัในดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ของพนกังานซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียขององคก์ร ให้ปฏิบติัตามกฏระเบียบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดอย่างเคร่งครัด  ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภยัสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบติังาน ไออีซีไดห้าแนวทางป้องกนัลดการเกิดอุบติัเหตุเพ่ือไม่ให้เกิดซ ้ าซ้อนข้ึนอีก โดยก าหนดให้มี
มาตรการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีรัดกุมยิง่ข้ึน  สอบสวนอุบติัเหตุในทุกกรณี การประเมินความเส่ียงของแต่ละพ้ืนท่ีอนัตรายของสถานปฏิบติังาน 
เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บความปลอดภยัอย่างสูงสุด อีกทั้งไออีซีมีนโยบาย zero accident อุบติัเหตุเป็นศูนย ์และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
เดินส ารวจ (Safety patrol ) ความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังาน กิจกรรมsafety talk ของพนกังานและผูรั้บเหมาก่อนเขา้ปฏิบติังานในทุกเชา้ 
และแผนการปฎิบติังานดา้นความปลอดภยัท่ีรัดกุมมากข้ึน เช่น เร่ืองขอ้บงัคบัใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลหลงัออกจาก
บริเวณในอาคาร จดัใหมี้การซอ้มรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และจดัประชุมถึงเร่ืองความปลอดภยัทุกสัปดาห์ โดยผลด าเนินงานของปี 2559 
มีอตัราการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงานคิดเป็นร้อยละ 0.26 เม่ือเทียบกบัจ านวนชัว่โมงต่อคน ลดลงจากปีท่ีผา่นมา 
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1,190 
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36 36 

ช่ัวโมงการอบรมด้านความปลอดภยั 

IEC

Rayong 1

IEC SK1

Gidec

IEC MTMT

IEC MRM

G4-DMA, G4-5  

0.12% 0.14% 

0.01% 0% 

0.25% 

0% 0.01% 0% 

Gidec SK1 RY1 IEC HQ&Other

อตัราการเกดิอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน   

2558 2559
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  

 
 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์  านวน 3 แห่งของไออีซี ตั้งอยูใ่นเขตภาคเหนือของประเทศ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสง อาทิตย์
นับว่าเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีแทบจะไม่มีผล กระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินงาน เน่ืองจากขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่มี
กระบวนการเผาไหม ้จึงไม่ก่อใหเ้กิดควนั ก๊าซ กล่ิน หรือของเสียต่างๆ ดงันั้นแผนในการปฎิบติังานดา้นความปลอดภยัจึงมุ่งเน้นการดูแล
โรงไฟฟ้าโดยรวม  

ตลอดระยะเวลา 2 ปีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยทุ์กแห่งของไออีซี ไดด้  าเนินตามนโยบายดา้นความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยั และในปีน้ีไดก้ าหนดใหช่้างไฟฟ้าในโรงงานทุกคนตอ้งเขา้ร่วมอบรมและ
ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั1 เพื่อรับการประเมินหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตาม 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน(ฉบบัท่ี2) และมีแผนการปฎิบติังานเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั
โดยพนกังานของโรงไฟฟ้าทุกแห่งมีหน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ให้มีความพร้อม
และความปลอดภยัในการด าเนินงานผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างสม ่าเสมอ มีการรายงานผูบ้งัคบับญัชา
อยา่งเร่งด่วนในกรณีท่ีมีเคร่ืองจกัรช ารุด เพ่ือให้สามารถซ่อมแซมไดท้นัและป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ
อนัตรายต่างๆ พนักงานท่ีปฎิบติังานตอ้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลในการ
ปฎิบติังาน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยทุ์กแห่งไดจ้ดัใหมี้อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส ารองเพ่ือ

รองรับผูเ้ขา้เยีย่มชมโรงไฟฟ้าท่ีมีอยูส่ม  ่าเสมอทุกปี และมีแผนปฎิบติัการฉุกเฉินและแผนซอ้มกรณีเกิดอคัคีภยั เพ่ือเตรียมตวัในการป้องกนั
เหตุฉุกเฉิน และช่วยให้พนักงานมีความคุน้เคยในการใช้อุปกรณ์ระงบัอคัคีภยั โรงไฟฟ้าทุกแห่งไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ระงบัอคัคีภยัภายใน
อาคารควบคุมและบริเวณดา้นนอก และจดัให้มีการซ้อมแผนปฎิบติัการฉุกเฉินเป็นประจ าปีละ 1 คร้ัง ในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยท์ั้ง 3 แห่งของไออีซี ไม่มีอุบติัเหตุใดๆเกิดข้ึน ดา้นสุขภาพและอาชีวอนามยัของพนักงานไออีซีไดจ้ดัให้มีการตรวจสุขภาพ
พนกังานทุกระดบัท่ีปฎิบติังานในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ปีละ 1 คร้ังมีสวสัดิการประกนัสุขภาพและประกนัอุบติัเหตุ และส่งเสริม
ใหพ้นกังานรักษาความสะอาดภายในโรงไฟฟ้าอยา่งสม ่าเสมอ กกกกกกก  
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โรงไฟฟ้าพลงังานขยะหาดใหญ่ 

ในปี2559 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะหาดใหญ่ไดด้  าเนินงานตามนโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีจะให้พนักงานทุกคนและ
พนกังานทุกระดบั ปราศจากการบาดเจบ็และการเจบ็ป่วย ดงัน้ี  

 ตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน หรือพ้ืนท่ีการท างาน โดยจะมีการด าเนินการตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม และพ้ืนท่ีการท างานใน
ทุกๆปีตามกฎหมายไดก้ าหนด  

 การฝึกอบรมใหค้วามรู้และเพ่ิมความสามารถในการท างานเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ทกัษะ วธีิการปฏิบติังานในการท างาน เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถในการท างานให้พนักงานปฏิบติังานไดอ้ย่างปลอดภยั เช่น การอบรม 
จป.หวัหนา้ จป.ผูบ้ริหาร การฝึกดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ การอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสารเคมี การท างานเก่ียวกบั
ไฟฟ้า และ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เป็นตน้ 

 การจดัซ้ือ จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล(PPE) และอุปกรณ์ดบัเพลิง  บริษทัฯจะสนับสนุนในการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล(PPE) ตามความเส่ียงของแต่ละประเภทของงานให้กบัพนักงาน เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั บูทยางนิรภยั เข็มขดั
นิรภยักนัตกจากท่ีสูง เป็นตน้  

 การจดัการดา้นอคัคีภยั ไดมี้การติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถงัดบัเพลิง และตูน้ ้ าดบัเพลิงไวใ้นทุกๆพ้ืนท่ี 
 โครงการสนับสนุนดา้นความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน  เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานให้การท างานอย่าง

ปลอดภยั จึงไดมี้โครงการจดัเล้ียงอาหารกลางวนัพนักงานประจ าทุกเดือน กรณีท่ีไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงานในเดือนนั้นๆ โดยทั้งน้ีทาง
ฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม(QSHE: Quality, Safety, Health & Environment ไดมี้การจดัประชุมใน
คณะกรรมการความปลอดภยั ทุกๆเดือนเพ่ือทบทวนระบบการจดัการ และแกไ้ขปัญหาดา้นความปลอดภยัในแต่ละเดือน โดยจะมีการเชิญ
ตวัแทนในแต่ละฝ่ายเขา้มาเพ่ือเปิดโอกาสในการเสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนดา้นความปลอดภยัท่ีเกิดข้ึนเพ่ือร่วมกันด าเนินการแก้ไข
ปัญหา และหาแนวทางป้องกนัใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานใหม้ากท่ีสุด 

 ด้านความปลอดภัย 
1. การอบรมดา้นความปลอดภยัเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แบ่งเป็น 3 หลกัสูตร  
    1.1 อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี บริษทัไดจ้ดัอบรมพนักงานในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัสารเคมีเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านสารเคมีได้
ถูกอย่างตอ้งและปลอดภยั เช่นการเลือกอุปกรณ์ป้องกนั การเก็บกูก้รณีสารเคมีร่ัวไหล และ การ
เลือกใชง้านอยา่งถูกตอ้ง  
    1.2 ซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟโดยมีพนกังานท่ีปฏิบติังานในช่วงกลางวนัและช่วงกลางคืน
เขา้ร่วมการฝึกอบรมคร้ังน้ีเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  
    1.3 การอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เพื่อให้ผูท่ี้เข้าร่วมฝึกอบรมไดมี้ความรู้ความเข้าใจใน
หลกัการและวธีิการในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้อยา่งถูกวธีิ 
 

2. จัดอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า อบรมให้กบัฝ่ายผลิตไฟฟ้าและฝ่ายซ่อม
บ ารุงระบบไฟฟ้า เพื่อให้ผูท่ี้เขา้ร่วมฝึกอบรมไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 
และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้าส าหรับลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงาน
เก่ียวกบัไฟฟ้า  
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 ด้านอาชีวอนามยั 
ดา้นอาชีวอนามยัไดจ้ดัให้มี Big cleaning day เพื่อท าความสะอาดโรงไฟฟ้าปีละ 1 คร้ัง กิจกรรม 5 ส. การตรวจสุขภาพประจ าปีของ
พนักงาน โดยผูป้ฎิบติังานในโรงไฟฟ้าไดรั้บการตรวจสุขภาพท่ีครอบคลุมดา้นทางเดินหายใจ และโรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท างาน การ
รณรงคใ์หพ้นกังานลา้งมือ ก่อนและหลงัการปฎิบติังานในโรงไฟฟ้า การจดัสถานท่ีส าหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ จดัห้องอาหารท่ีถูก
สุขลกัษณะ และจดัให้มีน ้ าด่ืมท่ีสะอาด เพ่ือสุขภาพท่ีดีในการท างานของพนักงาน นอกจากน้ีคณะกรรมการความปลอดภยัไดจ้ดัให้มีการ
ตรวจวดัและวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มในโรงไฟฟ้าปีละ 2 คร้ัง โดยจะตรวจวดัค่าความร้อน แสงสว่าง เสียง และสารเคมี เพ่ือให้แน่ใจไดว้่า
โรงไฟฟ้ามีความปลอดภยัในการท างาน และป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียง 
 
1. กจิกรรม Big Cleaning Day   

 
 
 

2. สถานที่ส าหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
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โรงไฟฟ้าชีวมวลจงัหวดัสระแก้ว  
 ด้านความปลอดภัย 

1. กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาบุคลากรด้านความปลอดภัย หน่วยงานความปลอดภยั จดักิจกรรม Safety Talk ใหพ้นกังานและ
ผูรั้บเหมา ท่ีเขา้ปฏิบติังานช่วงระหว่างซ่อมบ ารุงประจ าปี ใหต้ระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างาน ตามนโยบาย ของบริษทั Zero 
Accident อุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย ์   

 
 
 
 

 
 

        2. การอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ในหลกัสูตรดบัเพลิงขั้นตน้ และ การซ้อมแผนดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้พนักงานไดมี้ความรู้และความเข้าใจในหลกัสูตร ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง หากมีเหตุฉุกเฉินอคัคีภัย
เกิดข้ึน ทั้งน้ีมีวทิยากรผูท้รงเกียรติจากหน่วยปฏิบติัการอบรมเทศบาลเมืองสระแกว้ มาบรรยายใหก้บัพนกังานของบริษทั จ านวน 51 คน 
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 ด้านอาชีวอนามยั 
1. ตรวจวดัสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ ค่าแสงสว่าง เสียง และความร้อน (ความถี่ในการตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) 

1.1 ตรวจวัดระดบัความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 
ด าเนินการตรวจวดัระดบัความเขม้ของแสง บริเวณ Control Room  บริเวณ
แผนก Store  บริเวณอาคารส านักงาน  บริเวณห้องชัง่น้าํหนัก และบริเวณ
หอ้งปฏิบติัการทดลอง พบว่า ผลการตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้499 lux 
ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้600 lux ตามกฎ กระทรวงแรงงาน 
พ.ศ. 2549 เร่ืองการก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ซ่ึงทางบริษัทจึงเข้าไปแก้ไขโดยการติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมให้ความเข้มแสงได้ตาม
มาตราฐาน 

    1.2 ตรวจดวัดระดบัความดงัของเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง ในสถานประกอบการ 
ด าเนินการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงเฉล่ีย8ชัว่โมง(Leq 8 hr.)ใน อาคาร
Boiler, บริเวณfeed pump, บริเวณBoiler ชั้นล่าง, อาคารTurbine, บริเวณหน้า
เคร่ืองGenerator, บริเวณห้องDCS room, บริเวณใต้อาคารTurbine และ 
อาคารโกดงับริเวณเคร่ืองย่อยเช้ือเพลิง พบว่าผลการตรวจ วดัทั้งหมดอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจดัการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน เก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 

 

1.3 ตรวจวัดค่าความร้อนเฉลีย่ (˚C) 8 ช่ัวโมงในสถานประกอบการ  
ด าเนินการตรวจวดัระดบัความร้อน บริเวณหน้าเตา พบว่าผลการตรวจวดั
มีระดบัอุณหภูมิเวตบลับโ์กลบ(Wet Bulb Globe Temperature : WBGT)  
เท่ากับ 36 ˚C มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเม่ือน าค่าไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2549 ซ่ึงทางบริษัทจึงเข้าไปแก้ไขโดยการหุ้มฉนวนความร้อนใน
ส่วนท่ีมีการแผ่ความร้อนออกมาภายนอกท าให้อุณภูมิในบริเวณหน้าเตา
ลดลงใหไ้ดต้ามค่ามาตราฐานท่ีก าหนด  
 

2. กจิกรรม Big Cleaning Day 

 

 

600 
499 

ค่ามาตรฐาน ความเขม้ของแสง 

ค่าเฉลี่ยตรวจวัดระดับความเข้มของแสง 
ของโรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว  ปี 2559 

90 
79 

ค่ามาตรฐาน ระดบัเสียง 

ค่าเฉลี่ยระดับเสียงเฉลี่ย(Leq) 8 ช่ัวโมง 
โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว  ปี 2559 

34 36 

ค่ามาตรฐาน ค่าความร้อน 

ค่าเฉลี่ยความร้อนเฉลี่ย(˚C) 8 ช่ัวโมง 
โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว ปี 2559 
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โครงการผลติเมด็พลาสตกิจากพลาสตกิปนเป้ือน 
ในปี พ.ศ. 2559 โครงการผลิตเมด็พลาติกจากพลาสติกปนเป้ือน ไดมุ่้งเนน้การอบรมความปลอดภยัในการท างานเบ้ืองตน้ส าหรับพนักงาน
ทุกคนท่ีเร่ิมท างานใหม่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการปฎิบติังาน เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีดีในการท างาน รวมถึงอบรม
ความปลอดภยัก่อนเร่ิมงาน สัปดาห์ละหน่ึงคร้ังโดยไม่กระทบกบักระบวนการผลิตทุกแผนก และมีการตรวจสอบความเส่ียงในพ้ืนท่ีเพ่ือ
เสนอต่อนายจา้งทุกวนั สรุปรายงานส่งทุกเดือนเร่ืองของสถิติชัว่โมงการท างานการเกิดอุบติัเหตุของเดือนนั้นๆ สรุปการแกใ้ขความเส่ียง
ประจ าเดือน เป็นตน้ ในทุกๆเดือนจะมีการประชุมคณะความปลอดภยัพร้อมเดินส ารวจพ้ืนท่ีเส่ียงเพ่ือหาแนวทางการแกใ้ขร่วมกนั พร้อม
สรุปส่งหน่วยงานราชการทุก 3 เดือนและสรุปผลการด าเนินงาน (จปว. 3) ส่งหน่วยงานราชการทุกๆ 3 เดือน ในส่วนของตรวจวดัตรวจ 
สอบเคร่ืองจกัรอุปกรณ์เช่น ตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน ตรวจสอบรถเครนโดยหน่วยงานภายนอก (2 คร้ังต่อปีตาม
น ้าหนกัของเครน) พร้อมแจง้รายงานต่อหน่วยงานราชการ ตรวจวดั แสง เสียง ความร้อน ฝุ่ น โดยหน่วยงานภายนอก พร้อมส่งรายงานต่อ
หน่วยงานราชการ 

 ด้านความปลอดภัย 
1. จดัประชุมพนกังานก่อนปฏิบตังิาน 

ทางโครงการผลิตเมด็พลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือนระยองจะมีการจดัประชุมพนกังานก่อนเร่ิมงานเร่ืองความปลอดภยัเพ่ือให้
พนกังานมีความรู้และความเขา้ใจในดา้นความปลอดภยัในท่ีท างานในทุกวนัพฤหสัของทุกสปัดาห์ 

               

 

 

 

2. ฝึกอบรมหลกัสูตรการดบัเพลงิเบ้ืองต้น โดย ทีมดบัเพลงิเทศบาลมะขามคู่  

 

3. อบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  
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4. อบรมหลกัสูตร การขับขีก่ารบ ารุงรักษารถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย  

 
 ด้านอาชีวอนามยั   

1. ติดตั้งไลนท่อสเปรย์ปรับอากาศแรงดนัสูง ทางโครงการผลิตเมด็พลาสติก
จากพลาสติกปนเป้ือนไดส้ ารว จพ้ืนท่ีภายในโรงงานเพ่ือหาต าแหน่งท่ีเกิด
มลภาวะทางกล่ินและน าขอ้มูลมาเขียนLay-outในการติดตั้งไลน์ท่อสเปรยป์รับ
อากาศแรงดนัสูงซ่ึงจะช่วยบรรเทากล่ินเหมน็ท่ีเกิดจากขยะใหล้ดลง 

 
 
2. ตรวจวดัสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ ค่าแสงสว่าง เสียง และความร้อน (ความถี่ในการตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) 

2.1 ตรวจวัดระดบัความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 
ด าเนินการตรวจวดัระดบัความเข้มของแสง บริเวณ Control Room  
บริเวณแผนก Store, บริเวณอาคารส านักงาน, บริเวณห้องส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยั และ บริเวณ QC  พบว่า ผลการตรวจวดัค่าความเขม้
แสงได ้186 lux ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้600 lux ตามกฎ 
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2549 เร่ืองการก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ สภาพแวดลอ้มใน
การท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ซ่ึงทาง
บริษทัจึงเขา้ไปแกไ้ขโดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมให้ความเขม้แสง
ไดต้ามมาตราฐาน 
2.2 ตรวจดวัดระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ในสถาน
ประกอบการ ด าเนินการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงเฉล่ีย8ชั่วโมง 
(Leq 8 hr.) ในบริเวณCrusher Line2, Office, ทา้ยไลน์ Extruder, ลานคดั
แยกขยะไลน์ผลิต1-6 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพ 
แวดลอ้มในการท างาน เก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549  

 

600 

186 

ค่ามาตรฐาน ความเขม้ของ
แสง 

ค่าตรวจวดัระดบัความเข้มของแสง 
โครงการผลติเมด็พลาสตกิจากพลาสตกิปนเป้ือน ปี 59 

90 83 

ค่ามาตรฐาน ระดบัเสียง 

ระดบัเสียงเฉลีย่(Leq) 8 ช่ัวโมงในสถานประกอบการ 
โครงการผลติเมด็พลาสตกิจากพลาสตกิปนเป้ือน ปี59 
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2.3 ตรวจวัดค่าความร้อนเฉลีย่ (˚C) 8 ช่ัวโมงในสถานประกอบการ  
ด าเนินการตรวจวดัระดบัความร้อน บริเวณหน้าเตา พบว่า ผลการ
ตรวจ วดัมีระดับอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ(Wet Bulb Globe 
Temperature : WBGT) เท่ากบั 35.8 ˚C  มีค่าสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน
เม่ือน าค่าไปเปรียบเทียบกบัมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 ซ่ึงทางบริษทัจึงเขา้
ไปแก้ไขโดยการหุ้มฉนวนความร้อนในส่วนท่ีมีการแผ่ความร้อน
ออกมาภายนอกท าให้อุณภูมิในบริเวณหน้าเตาลดลงให้ได้ตามค่า
มาตราฐานท่ีก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

34 36 

ค่ามาตรฐาน ค่าความร้อน 

ค่าความร้อนเฉลีย่(˚C) 8 ช่ัวโมงในสถานประกอบการ  
โครงการผลติเม็ดพลาสติกจากพลาสติกปนเป้ือน ปี 59 
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ความยัง่ยนืดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

น า้    
ทรัพยากรน ้าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีความจ าเป็นอยา่งมากต่อ
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และการใชน้ ้ าของแต่ละโรงไฟฟ้า

มีความจ าเป็นแตกต่างกนั ตามเทคโนโลยแีละรูปแบบของ
เช้ือเพลิง โดยโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะ ใชเ้ช้ือเพลิงเป็นขยะสด
จากเทศบาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีใชเ้ช้ือเพลิงจากวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตร เช่น ทลายปลาร์ม เปลือกไมย้คูาลิฟตลั ไมสั้บ และ
เปลือกมะพร้าว ในการเผาไหม ้เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิของน ้าให้
กลายเป็นไอน ้าท่ีมีแรงดนัสูงเพ่ือใชข้บัเคล่ือนเคร่ืองกงัหนัไอน ้า
และหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ทั้งน้ีปริมาณน ้าดิบจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ ท่ีเป็นแหล่งน ้าผวิดิน คลองชลประทาน และแหล่งน ้าใต้

ดิน ท่ีมีปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง และอ่างเก็บน ้าท่ีออกแบบไวใ้หเ้ป็นแหล่ง
น ้าส ารอง ส าหรับใชใ้นภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เพ่ือไม่ใหก้ระทบกบัแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีใชใ้น

ภาคการเกษตรของชุมชน ซ่ึงทางบริษทัมีมาตรการ การควบคุมคุณภาพน ้าอยา่งเคร่งครัด โดยมีอาคาร
บ าบดัน ้าระบบปิด ท่ีสามารถน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ภายในโรงงานได ้100 % และสามารถปล่อยออกสู่
แหล่งน ้าธรรมชาติใหก้บัภาคการเกษตรท่ีสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื ส าหรับโรงไฟฟ้าท่ีไม่ใช้
น ้ าในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงจะใชน้ ้ าในการดูแลบ ารุงรักษา

อุปกรณ์  เช่น การลา้งท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล ์ เป็นตน้  
นอกจากน้ีน ้าถือเป็นส่วนส าคญัมากในโครงการผลิตพลาสติกปนเป้ือน 
ในกระบวนการผลิต ท่ีน าขยะจากบ่อขยะฝังกลบบา้นบึงมาผลิตเป็นเมด็
พลาสติกรีไซเคิล โดยใช้น ้ าชะล้างเอาส่ิงสกปรกออกจากขยะใน
ขั้นตอนแรก และหล่อเย็นคัดแยกคุณภาพเม็ดพลาสติกในขั้นตอน
สุดทา้ย ทั้งน้ีปริมาณน ้าดิบท่ีไดจ้ากน ้ าผิวดิน น ้ าใตดิ้น รวมถึงการสร้าง
อ่างเก็บน ้ าส ารองใช้ในสภาวะฉุกเฉินและสภาวะปกติ เพ่ือไม่ให้
กระทบกับชุมชน รวมถึงการมีระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบปิด ในการ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ และการน า
กลบัมาใชไ้หมใ้นกระบวนการผลิต ท่ีมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดและ
เป็นการใชท้รัพยากรน ้าใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด 

 

 

 

 

 
 

โครงการผลิตเมด็พลาสติก 
น ้าท่ีกลบัมาใชใ้หม ่

100% 

G4-DMA, G4-EN30 
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มลพษิทางอากาศ 
การบริหารงานโรงไฟฟ้าท่ีมีกระบวนการในการเผาไหม ้ตอ้งมีการดูแลและ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศท่ีอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชนใกลเ้คียงกว่า 
300 ครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2559 โรงไฟฟ้าไดมี้การเฝ้าระวงัและตรวจวดัค่าฝุ่ น
ละอองและก๊าซต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอโดยบริษทัไดจ้า้งให้บริษทัเอกชนท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษมาตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง และทางกรมควบคุม
มลพิษจะเขา้มาวดัเองอีกปีละ 2 คร้ัง รวมแลว้เป็น 4 คร้ังในการตรวจวดัต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2559 ค่าฝุ่ นละอองรวมจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
อ.หาดใหญ่ เท่ากบั 22.9 mg/m3 มีค่าต ่ากว่ามาตรฐานร้อยละ 67 โดยรวม การ
ปล่อยก๊าซต่างๆ อาทิ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
และคาร์บอนมอนออกไซด ์มีเกณฑต์ ่ากว่ามาตรฐาน ร้อยละ 85-97 ยกเวน้ค่า
ไดออกซินและไฮโดรเจนคลอไรด ์(HCl)พารามิเตอร์ท่ีสูงกว่ามาตรฐาน ดว้ย
การวเิคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาการปล่อยระบายไดออกซินและไฮโดรเจนคลอ
ไรด ์จากกระบนการเผามูลฝอยเป็นปัญหาหลกัท่ีเกิดข้ึนกบัเตามูลฝอยเกือบทุก
แห่งในประเทศไทย โดยเฉพาะการควบคุมการปล่อยระบายไดออกซิน 
ค่อนขา้งท าไดอ้ยาก ทางโรงงานไดท้  าการลดการปล่อยระบายไดออกซินและไฮโดรเจนคลอไรด ์สามารถท าไดโ้ดย ดงัน้ี 
1. ลดความช้ืนของขยะมูลฝอยผา่นระบบการท าใหแ้หง้ก่อนไดค้วามช้ืนท่ีเหมาะสม  
2. ควบคุมอุณหภูมิในหอ้งเผาใหเ้หมาะสมกบัเช้ือเพลิง 
3. ติดตั้งระบบ Carbon Injection ซ่ึงใช้หลกัการฉีดผงถ่านกัมมนัต์ เขา้ไปในกระแสอากาศเสียก่อนถึงระบบก าจดัฝุ่ น ไดออกซินและ
ไฮโดรเจนคลอไรด ์รวมทั้งโลหะหนกั จะถูกผงถ่านกมัมนัตซ่ึ์งมีพ้ืนท่ีผวิเป็นรูพรุนดูดซบัไวจ้ากนั้นผงถ่านกมัมนัตจ์ะถูกดกัจบัอีกทีดว้ย
ระบบดกัฝุ่ น 

4. การใชส้ารเคมีบางชนิดผสมกบัขยะ จะช่วยลดการเกิดไดออกซินและไฮโดรเจนคลอไรด์ ในกระบวนการเผาไหม ้เช่นปูนขาว ดินขาว 
และระบบตรวจวดัคุณภาพการเผา่ไหมอ้ตัโนมติั(CEMS : Continuous Emission Montoring System) 
 

โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จังหวัดสระแก้ว เป็นอีกโรงไฟฟ้าท่ีมีกระบวนการเผาไหมใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า มีพนักงานท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในการดูแลและตรวจตราคุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากปล่องมีเกณฑต์ ่ากวา่มาตรฐานร้อยละ 2 เน่ืองจากไดมี้การติดตั้งระบบดกั
จบัฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตยซ่ึ์งเป็นเทคโนโลยีท่ีใชไ้ฟฟ้าสถิตยใ์นการแยกอนุภาค ระบบดงักล่าว สามารถดกัฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน 
ไดม้ากกวา่ 99.5% และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า  
 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของไออีซี ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าไม่มีการเผาไหมจึ้งไม่ก่อใหเ้กิดฝุ่ นละอองหรือมลภาวะทางอากาศใดๆ  
โครงการผลิตเม็ดพลาสติก จ.ระยอง เดิมมีปัญหากล่ินขยะท่ีนะมาคดัแยกในพ้ืนท่ีโรงงานระยอง แต่ปัจจุบนัไดย้า้ยกระบวนการคดัแยก
พลาสติกจากขยะไปด าเนินการท่ีบ่อขยะ ท าใหล้ดผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง จึงไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน แต่ยงัติดปัญหาเร่ืองเคร่ือง
บ าบดัอากาศภายในไลน์ผลิตยงัไม่สามารถใชง้านได ้และยงัอยูร่ะหวา่งปรับปรุง 
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ของเสีย 
ไออีซีไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานประจ าวนัและเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีไม่
สามารถหลีกเล่ียงได ้โดยใชห้ลกัการ 3R(R:REDUCE  R:REUSE  R:RECYCLE ) จดัการของเสียแต่ละประเภทเพ่ือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และชุมชน ดงันั้น ของเสียจากโรงไฟฟ้านั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ของเสียที่ไม่อนัตราย คือ ของเสียท่ีนอกเหนือจากกระบวนการผลิตท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรของบุคลากรภายในโรงงาน เช่น ขยะมูลฝอย 
กระดาษ  พลาสติก ซ่ึงของเสียเหล่าน้ีสามารถน าเขา้สู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าได ้และของเสียท่ีเกิดจากการคดัแยกขยะท่ีไม่สามารถ
เผาใหพ้ลงังานความร้อนได ้เช่น ขวดแกว้ เศษเหลก็ กระป๋องอะโลมิเนียม จะถูกน าส่งไปเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป 
ของเสียที่อันตราย คือ ของเสียท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจึงตอ้งน าไปก าจดัอย่างถูกตอ้ง เช่น ข้ีเถา้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
น ้ามนั กระป๋องสเปรย ์แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย ยกตวัอยา่งเช่น การด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ จะมีกาก
ของเสียจากการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ไออีซีตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง มีการ
วางแผนจดัการข้ีเถา้ท่ีออกมาจากการผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จงัหวดัสระแกว้ มีข้ีเถา้จากกระบวนการผลิตวนั
ละ32 ตนั ใชว้ิธีการฝังกลบข้ีเถา้ภายในโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ จงัหวดัสงขลา มีข้ีเถา้จากกระบวนการผลิตวนัละ 18 ตนั ใชว้ิธี 
การฝังกลบภายในโรงไฟฟ้าอย่างปลอดภยัมีการตรวจสารปนเป้ือนและโลหะหนักในข้ีเถา้ทุกเดือน เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ส่ิงแวดลอ้ม มีแผนระยะยาวในการจดัการกบัของเสียจากการผลิตคือการน าไปท าปุ๋ยชีวภาพ การผลิตอิฐบล็อกจากข้ีเถา้ลอยและการผสม
ปูนซีเมนตเ์พื่อท าถนน 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*หมายเหตุ: ขอ้มูลของเสียจากโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสระแกว้และโรงไฟฟ้าพลงังานขยะหาดใหญ่ 

ของเสียทีไ่ด้จากการด าเนินชีวติประจ าวนั  

ขยะมูลฝอยท่ัวไป ขยะรีไซเคิล  ปริมาณทั้งปี หน่วย 

 น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีก  0.5 ตนั 
 ฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 3.65 ตนั 

ของเสียจากอุตสาหกรรม 
ของเสียอนัตราย ปริมาณทั้งปี หน่วย 
 ฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล  6,338 ตนั 
 น ากลบัมาใชซ้ ้า 0.60 ตนั 
 น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีก  2.50 ตนั 

 น ากลบัคืนใหม ่ 0.30 ตนั 
 จดัเก็บในพ้ืนท่ี เพื่อรอน ามาใชป้ระโยชน์  7,500 ตนั 
 จดัเก็บเพ่ือรอส่งก าจดั 0.02 ตนั 

ของเสียไม่อนัตราย ปริมาณทั้งปี หน่วย 
 น ากลบัมาใชซ้ ้า  4 ตนั 

 น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีก  20 ตนั 
 น ากลบัคืนใหม ่ 0.10 ตนั 
 จดัเก็บในพ้ืนท่ี เพ่ือรอส่งก าจดั 0.04 ตนั 
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ด้านอ่ืนๆ 
การขนส่ง 

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งขนส่งวตัถุดิบในการผลิตโดยใชก้ารขนส่งทางบก โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ.สระแก้ว และ
โครงการผลิตเมด็พลาสติก จ.ระยอง ใชร้ถบรรทุกในการขนส่งวตัถุดิบหลกัในการผลิต ซ่ึงผูข้ายจะเป็นผูข้นส่งวตัถุดิบมายงัโรงไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ จ.สงขลา ใชร้ถบรรทุกขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นผูข้นส่งขยะมายงัโรงไฟฟ้า ไออีซีไดค้  านึงถึงผลกระทบท่ี
อาจเกิดกับสภาพแวดลอ้ม ไออีซีไดป้ระสานงานและขอความร่วมมือผูข้นส่งวตัถุดิบให้สัญจรดว้ยความระมดัระวงัและไม่สัญจรใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน นอกจากน้ีไออีซีตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดกบัถนนท่ีใชใ้นการขนส่งวตัถุดิบมายงัโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานชีว

มวล จ.สระแกว้ ไดมี้การปรับปรุงสภาพถนนท่ีช ารุดบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าเน่ืองจากการสัญจรของรถบรรทุก เป็นระยะทาง 1.7 กิโลเมตร 
และติดไฟส่องสวา่งบนถนน ไดด้  าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพ่ือใหช้าวบา้นในชุมชนไดสั้ญจรบนถนนท่ีปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

รูปภาพปรับปรุงถนนด าเนินการแกไ้ขถนนทางเขา้หมู่บา้น โดยเทคอนกรีตบริเวณท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  ด าเนินการแลว้เสร็จ 80% 
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ความรบัผิดชอบ 

ต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
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การร่วมพฒันาชุมชน 
 

โครงการหอสมุดอเิลก็ทรอนิกส์เฉลมิพระเกยีรติ สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกต์ิพระบรมราชินีนาถ  
จากความตั้งใจในการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้แห่งใหม่ให้กบัครู นักเรียน และ
บุคคลทัว่ไป โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ไดท้  าการ
ก่อสร้างหอสมุดอิเลคทรอนิกส์ เพ่ือเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ให้แก่ ครู นักเรียน 
และบุคคลทัว่ไป ไดเ้ขา้มาศึกษาหาความรู้ หอสมุดแห่งน้ีใชร้ะบบการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยการติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์บน
หลงัคาของหอสมุด บริษทัฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่เยาวชนและ
ชุมชนโดยรอบ จึงได้ เข้า ร่วมโครงการโดยสนับสนุนระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้ งบนหลังคาขนาด 10 กิโลวตัต์  ซ่ึงจะสามารถดูก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้จาก 
Monitoring system ท่ีติดตั้งภายในอาคาร ปัจจุบนัหอสมุดอิเลก็ทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติไดติ้ดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและในส่วนของ
อาคารเสร็จเรียบร้อยแลว้    
 

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะหาดใหญ่ 
 โครงการธนาคารขยะ ไดริ้เร่ิมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 จนถึง 
ปัจจุบนัไดด้  าเนินการรับซ้ือขยะอย่างต่อเน่ืองในโรงเรียนจ านวน 2 
แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย และ โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ บริษัท
ไดรั้บซ้ือขยะประเภทขวดน ้ าพลาสติก เศษกระดาษ และถุงพลาสติก 
เพื่ อป ลูกจิตส า นึกให้ เด็กนัก เ รียน ได้ตระหนักถึง คุณค่าของ
ส่ิงแวดลอ้มโดยการส่งเสริมการคดัแยกขยะก่อนทิ้งเพ่ือลดปริมาณ

ขยะด้วยการน าขยะบาง 
ส่วนสามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ แต่ในปีน้ีปริมาณขยะภายในโรงเรียนมี
จ านวนท่ีลดน้อยลงร้อยละ3 เน่ืองจากเด็ก
นกัเรียนมีการจบัจ่ายซ้ือขนมท่ีลดนอ้ยลง  
ท าให้ปริมาณขยะสะสมต่อเดือนลดน้อยลง
ตามไปดว้ย ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้แผนในอนาคต
ท่ีจะเพ่ิมขยายการรับซ้ือขยะจากชุมชนเพ่ือเป็นการสนบัสนุนรายไดเ้สริมของชุมชนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

การพฒันาเพื่อความยัง่ยืน        | 69  

 

กิจกรรมป่ันจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะหาดใหญ่ได้เขา้ร่วมกิจกรรมป่ันเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
วโรกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กบัชมรมจกัรยานควนลงั เทศบาลเมืองควนลงั และสมาชิกนักป่ันจกัรยานจาก
พ้ืนท่ีต่างๆ ประมาณ 300 คน โดยมีระยะทางไปกลับ 50 กิโลเมตร เร่ิมต้นแรกท่ี
โรงเรียนวดัควนลงั จุดท่ีสองโรงไฟฟ้าพลงังานขยะหาดใหญ่ และจุดท่ีสามอ่างเก็บ
น ้าคลองหลา พร้อมกนัน้ีทางโรงไฟฟ้าพลงังานขยะหาดใหญ่ไดส้นบัสนุนกิจกรรมน้ี
โดยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนวดัควนลัง เพ่ือ
จดัซ้ืออุปกรณ์การศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนต่อไป  

 

โครงการน ้าหมักชีวภาพ ชีวภาพ จดัตั้งข้ึนเพ่ือน าขยะออร์แกนิคท่ีไม่สามารถน ามาเป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหมข้องกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าได ้เช่น ผลไมสุ้ก เศษผกั เศษอาหาร มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมในการท าน ้ าหมกัชีวภาพ(EM) ส าหรับการฉีด
พ่นน ้าหมกัชีวภาพ(EM)สัปดาห์ละ 3 คร้ังบริเวณหลุมฝังกลบขยะและบริเวณรอบโรงงานเพ่ือลดผลกระทบจากกล่ินและแมลงจากบ่อขยะ
ฝังกลบ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากเทศบาลนครหาดใหญ่ในการสนับสนุนรถฉีดน ้ าหมกัชีวภาพ ทั้งน้ียงัเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัชุมชนใน
การท าน ้าหมกัชีวภาพจากขยะออร์แกนิคมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เช่น ในดา้นครัวเรือน การเกษตร การเล้ียงสัตว ์และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

 
 
  

 

 

รูปภาพขั้นตอนการท าน ้าหมักชีวภาพจากเศษผัก ผลไม้ จากการคัดแยกขยะ 

รูปภาพน ้าหมักชีวภาพ(EM)ฉีดในบริเวณหลุมฝังกลบขยะ 
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ประชาสัมพนัธ์กบัชุมชนโดยเขา้ร่วมจดังานแสดงนิศทรรศการต่างๆ เช่น โครงการนิทรรศการงานส้มโอหอมของดีเมืองควนลงัโดยมี
กิจกรรมสาธิตการท าน ้าหมกัชีวภาพ EM  น ้ ายาเอนกประสงค ์ใหผู้ท่ี้มาร่วมงาน และเล่นเกมส์ตอบค าถามเก่ียวกบัโรงงาน                                                                         

 

 

 
โครงการฟ้ืนฟูแหล่งน ้าพรุจูด เ พ่ืออนุรักษ์แหล่งน ้ าและธรรมชาติ
โดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า เน่ืองจากตน้กระจูดท่ีมีในแหล่งน ้ าพรุจูดเป็น
แหล่งเสริมสร้างรายไดจ้ากการน าตน้กระจูดมาใชท้  าประโยชน์ เช่น ท า
เส่ือ ท  ากระเป๋า เป็นตน้ แต่เน่ืองดว้ยปัจจุบนัตน้กระจูดใกลสู้ญพนัธ์ุจาก
การเส่ือมโทรมของพ้ืนท่ีและขาดการดูแลรักษา บริษทัฯจึงไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัของตน้กระจูดท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตชุมชน จึงให้ความสนับสนุน
ในการฟ้ืนฟูแหล่งน ้ าพรุจูด เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของแหล่งน ้าธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัสามารถพฒันา
สร้างรายได้เป็นอาชีพให้กับครอบครัวเพ่ือส่งผลให้คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนดว้ยวถีิชีวติท่ีย ัง่ยนื  
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โครงการสร้างฝายชะลอน ้าคลองจูด กิจกรรมนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อนัเน่ืองจากโครงการในพระราชด าริ โดย
คณะผูบ้ริหารพร้อมกบัพนกังานร่วมกบัชุมชนผูท่ี้อาศยัอยูบ่ริเวณรอบๆ คลองจูด ด าเนินการสร้างฝายแบบก่ึงถาวรจากหินและยางรถยนต์
ท่ีมิไดใ้ชแ้ลว้ เพ่ือการจดัการน ้าใชใ้นการเกษตร และคืนความชุ่มช่ืนใหผ้นืป่าอนัจะส่งผลดีต่อชุมชนบริเวณโดยรอบ 

 

กจิกรรมปล่อยพนัธ์ุปลาน ้าจืดและปลูกต้นไม้พ้ืนถิ่นเน่ืองในวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไดร่้วมกบั
เทศบาลเมืองควนลงัจดักิจกรรมปลูกตน้ไม ้ปล่อยพนัธ์ุปลา ขยายพนัธ์ุพืช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ท่ี
บึงน ้าพรุจูด อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พร้อมทั้งจดับูธนิทรรศการประชาสัมพนัธ์โรงงานเก่ียวกบัตน้ทาง- สู่ปลายทางของขยะมูลฝอย 
และภายในงาน บริษทัไดแ้จกผลิตภณัฑ์น ้ าหมกัชีวภาพ ซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากขยะออร์แกนิค และน ้ ายาอเนกประสงค์ เพ่ือให้คนใน
ชุมชนไดท้ดลองใชสู่้ครัวเรือน 
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โรงไฟฟ้าชีวมวลจงัหวดัสระแก้ว  
เข้าร่วมเป็นคณะท างานไตรภาคีเพ่ือบริหารจัดการน ้าเสียและแก้ไขปัญหา ส่ิงแวดลอ้มชุมชนแนวคลองพระปรง ในฐานะภาค
ผูป้ระกอบการท่ีตั้งอยูติ่ดลุ่มน ้าพระสทึง  ทั้งน้ีเพ่ือร่วมดูแล รักษาลุ่มน ้าพระปรง-พระสทึง ของจงัหวดัสระแกว้และปราจีนบุรี โดยบริษทั
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน ตามค าส่ังของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ี 187/2559  เร่ือง การแต่งตั้งคณะท างานไตรภาคีเพ่ือบริหาร
จดัการน ้าเสียและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชนแนวคลองพระปรง  บริษทัไดจ้ดักิจกรรมน้ีจ านวน 3 คร้ัง ดงัน้ี  

คร้ังท่ี1 เดือนมีนาคม 2559 ในกิจกรรม ไตรภาคีร่วมใจ  ชาวท่าชา้งสดใส ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

คร้ังท่ี2 เดือนสิงหาคม 2559 ในกิจกรรม ไตรภาคี  รวมพลงั สร้างสรรคชุ์มชน 
คร้ังท่ี3 เดือนธนัวาคม 2559 ไดมี้การประชุมเพ่ือหารือดา้นสถานการณ์คุณภาพน ้ าในลุ่มน ้ าพระปรง-พระสทึง ไดมี้การออกบูธ 

ประชาสัมพนัธ์ด้านส่ิงแวดลอ้มรวมทั้ งจัดกิจกรรมต่างๆในงาน เช่น กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์โดยการแข่งขนักีฬา และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์เพ่ือชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา ทาสีก าแพงโบสถ ์ 
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ต้อนรับคณะท างานตรวจเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  (เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2559) รวมทั้งบรรยายขอ้มูล
โรงงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจการและบรรยายกระบวนการผลิตไฟฟ้า การด าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
และการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม     

 

โครงการผลติเมด็พลาสตกิจากพลาสตกิปนเป้ือนระยอง 
กจิกรรมเลีย้งอาหารกลางวันแก่เดก็นักเรียน คณะผูบ้ริหารและพนกังาน ไดจ้ดักิจกรรมนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร ณ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล ต าบลมะขามคู่ อ  าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง  
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กจิกรรมร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นทีสี่เขียว เม่ือวนัที่ 10 มิถุนายน 2559 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมร่วมใจภกัด์ิ รักษพ้ื์นท่ีสีเขียวจงัหวดัระยอง 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและด าเนินรอยตามพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ โดย
กิจกรรมดงักล่าว เป็นการรักษาพ้ืนท่ีป่า ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั อนัเป็นตน้ก าเนิดของแหล่งน ้าและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
โดยมีกิจกรรมหลกัท่ีส าคญั คือ การสร้างฝายชะลอน ้ า และปลูกตน้ไมบ้ริเวณพ้ืนท่ีรอบเขาจอมแห ต าบลมะขามคู่ อ  าเภอ นิคมพฒันา 
จงัหวดัระยอง 

 
 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แม่ทา แม่แตง แม่ระมาด 
กจิกรรมศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไดเ้ปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลยัต่างๆ ไดเ้ขา้มาศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษา
แผนกช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ และ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ไดมี้ความรู้เพ่ือต่อยอดภายหลงัส าเร็จการศึกษา โดยมี
คุณมงคล นันตากาศ เจา้หน้าท่ีเทคนิค เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ตลอดจนตอบขอ้ซักถามของนักศึกษา  ไดมี้ความรู้เพ่ือต่อยอด
ภายหลงัส าเร็จการศึกษา 

 

 

ส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่นในเร่ืองการจ้างแรงงานตัดหญ้าและล้างแผงโซลาร์  ตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทัโดยไม่
แบ่งแยก เพศ อายุ เช้ือชาติ รวมถึงมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบติังานอย่างครบถว้นตามมาตรฐานความปลอดภัย และจัดท่ีพกั
หลงัจากการปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บัแรงงานทอ้งถ่ิน อีกทั้งการลา้งแผงโซลาร์ยงัไดค้  านึงถึงการรักษาระบบนิเวศ โดยใชเ้พียงน ้ าปะปาในการ
ลา้งเพ่ือไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

 



    

 

การพฒันาเพื่อความยัง่ยืน        | 75  

 

กจิกรรมบวชป่าชุมชนต าบลทากาศ เพ่ือเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั ไออีซี แม่ทา 
แม่แตง จ ากดั ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการบวชป่าชุมชนต าบลทากาศ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เสด็จเถลิง
ถวลัยราชสมบติั ครบ 70 ปี และ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา จดัโดยเทศบาลต าบล
ทากาศเหนือ ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ ส่วนราชการในอ าเภอแม่ทา รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ร่วมกนับวชตน้ไม ้ 
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ความหลากหลายทางชีวภาพและการรกัษาระบบนิเวศ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
โครงการผลิตเมด็พลาสติกรีไซเคิล จ.ระยอง และ จ.สงขลา อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดของไออีซี โดยอาศยั

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ในการคดัแยกพลาสติกท่ีมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ อนัไดแ้ก่ พลาสติก P.E. มาผ่านกระบวนการหลอมและผลิตเป็นเมด็พลาสติกเกรด 2 เพ่ือขายเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ให้แก่ผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑพ์ลาสติกต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โครงการดงักล่าวใชข้ยะวนัละ 16 ตนั ซ่ึงเป็นขยะท่ีจะถูกฝังกลบไวต้ามบ่อขยะต่างๆ เช่น 
บ่อขยะบา้นบึง และบ่อขยะหาดใหญ่ การด าเนินโครงการดงักล่าวสามารถลดปริมาณการฝังกลบขยะไดปี้ละ 5,941 ตนั ซ่ึงหากน าขยะ
ดงักล่าวไปฝังกลบจะตอ้งใช้พ้ืนท่ีกว่า 60 ไร่ต่อปีในการฝังกลบ จากกระบวนการคัดแยกขยะเพื่อน าพลาสติก P.E. ไปผลิตเป็นเม็ด
พลาสติกนั้น ไออีซีสามารถน าวสัดุท่ียอ่ยสลายทางชีวภาพ (Biodegradable) เช่น พอลิเมอร์ เศษอาหาร ไปผลิตเป็น RDF (Refuse Derived 
Fuel) เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหแ้ก่โรงไฟฟ้า ไออีซี สระแกว้ 1  

G4-DMA, G4-EN11-12 
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และในปีน้ีทางโครงการผลิตเมด็พลาสติกรีไซเคิล จ.ระยอง ไดข้นส่งRDF ไปยงัโรงไฟฟ้าไออีซี สระแกว้ 1 จ านวน 201 ตนัเพ่ือใชเ้ป็น
เช้ือเพลิง นบัไดว้า่เป็นกระบวนการผลิตท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและระบบนิเวศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

 
 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนตามอตัราของจ านวนประชากร สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการอุปโภค บริโภค
ของประชากร ดงันั้น ประเทศไทยจึงประสบปัญหาในเร่ืองขยะสะสมท่ีมากถึง 28 ลา้นตนั จากปัญหาดงักล่าว ไออีซีไดริ้เร่ิมการบริหาร
จดัการขยะเพ่ือลดผลกระทบท่ีมีต่อระบบนิเวศอนัเกิดจากการใช้ระบบหลุมฝังกลบท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ โดยโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา ในปี 2559 สามารถลดการฝังกลบไดถึ้งวนัละ 100 ตนั หรือมากกว่า 86,497 ตนัต่อปี ดว้ยการแปรรูปขยะเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะอาดและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ขยะเหล่าน้ีหากไม่น ามาบริหารจดัการจะถูกฝังกลบทบัถมในบ่อขยะ สร้าง
ปัญหาให้กับระบบนิเวศและชุมชนใกลเ้คียงเป็นอย่างมาก ซ่ึงบ่อขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่มีเน้ือท่ี 135 ไร่ ตั้งอยู่ท่ี ต.ควนลงั เขต
เทศบาลเมืองควนรัง บนเส้นทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยมีขยะเดิมฝังกลบอยู่มากกว่า 1 ลา้นตนั มีความสูง
เทียบเท่าอาคารพาณิชย ์5-6 ชั้น การด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะของไออีซีจึงมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบจากการฝังกลบขยะ
เพ่ิมข้ึน  
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เสน้ทางส ูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 

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

2496   จดทะเบียนบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท  
2508  ไดรั้บพระบรมราชโองการแต่งตั้งใหเ้ป็น ‚บริษทัในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั‛ รับพระราชทาน ‚ตราตั้งครุฑ‛ 

2526  ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ‚โนเกีย‛ แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 
2535  ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2555  บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
2556  - เปล่ียนยทุธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนในหลายโครงการ 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ.แม่ทา จ.ล  าพูน ขนาด 1.92 เมกกะวะตต ์เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ 
 - โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ.แม่ระมาด จ.ตาก ขนาด 5.25 เมกกะวตัต ์เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์
2557 - เขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญับริษทั E-Contech Management Pte.Ltd. เพ่ือด าเนินธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรรม โดยด าเนินการศึกษา

การลดความหนืดของน ้ามนัในระบบขนส่งทางท่อใหแ้ก่บริษทั ปตท.ศผ. (แคนาดา) จ  ากดั  
 - โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ขนาด 1.92 เมกกะวะตต ์เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์
 - โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขนาด 6.5 เมกะวตัต ์เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์

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

อ.เมือง จ.สระแกว้ ขนาด 8 เมกะวตัต ์
 - จดัท าคู่มือหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 2557 
 - จดัตั้งหน่วยงานก ากบัการปฎิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance Unit)  
2558 - ประกาศนโยบายการบริหารการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 - ประกาศนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  
 - รับมอบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ.แม่ทา จ.ล  าพูน 
 - การประเมินผลการปฎิบติังานคณะกรรมการบริษทั 
 - การปรับปรุงอาจด าเนินการ 

- ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต 

2559        - ลงทุนเขา้ซ้ือหุน้สามญับริษทัโรงไฟฟ้าหนองรี จ  ากดั เพ่ือท าโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ                                                                                       
- ยา้ยหมวดธุรกิจของบริษทัฯจากเดิมหมวดธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ไปยงักลุ่มทรัพยากร(Resources) 
หมวดธุรกิจพลงังานและสาธาณูปโภค (Energy and Utilities)  
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ขอ้มลูดา้นการด าเนินงาน 

อยา่งยัง่ยืน ปี 2557-2559 
 
. 

 
 

 

ข้อมูลการด าเนินงาน (เศรษฐศาสตร์) หน่วย 2557 2558 2559

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

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

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

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

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

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ บาท 2,859,693,701          3,379,412,431          NA

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

72,960,716              148,810,327            NA
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานรวมถึงเงินเดือน และ 

ผลตอบแทนอ่ืน และ เงินสมทบกองทุน
บาท

ข้อมูลการด าเนินงาน (ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม) หน่วย 2558 2559

       ค่าใชจ่้ายในการลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม บาท 118,900,000           NA

       ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม บาท 2,658,925.90          NA

ข้อมูลพนักงาน

       จ  านวนพนกังาน คน 283 279

สัดส่วนพนักงาน

ชาย คน 204 203

หญิง คน 79 76

สัดส่วนพนักงานเข้าใหม่

ชาย คน 121 78

หญิง คน 45 24

จ านวนผู้บริหารระดบัผู้จดัการอาวุโส คน 40 43

สัดส่วนผู้บริหารที่มภูีมลิ า เนาในพื้นที่ % 67.5 31

อัตรา Turnover พนักงาน % 12 25

อัตราวนัลาป่วย (ค านวนจากวนัท างาน)

ชาย % 0.5 1

หญิง % 0.29 0

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

EN31, G4-LA2-3, G4-LA7,G4-EN2 
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ข้อมูลการด าเนินงาน (ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม)ต่อ หน่วย 2558 2559

การอบรมพนกังาน ชัว่โมง 5,467 6,115

สัดส่วนพนักงานแยกตามกลุ่มงาน

บริหาร % 36 36

สนบัสนุน % 31 31

วิศวกรรม % 12 12

การผลิต % 15 15

สารสนเทศ % 6 6

จ านวนพนกังานลาคลอดบุตร % - 4

อตัราการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน % 0.27 0.26
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ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง หน่วย 2558 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง หน่วย 2559
ไม้ ตนั 88,268.12                เปลือกไม้ ตนั 61,561.47                
ปาลม์ ตนั 18,136.29                ไมท้อ่น/ไมส้บั ตนั 49,562.01                
กากถัว่ ตนั 6,914.08                  ใยปาลม์ ตนั 3,145.55                  
เปลือกมะพร้าว ตนั 941.36                      กากถัว่ ตนั 18,199.40                
ขยะ ตนั 11,700.00                ทะลายปาลม์ ตนั 7,346.84                  

ปริมาณขี้เถ้าจากการผลิต ตนั 26,150.00                เหงา้มนั ตนั 400.44                      
เช้ือเพลิง - ไมไ้ผ่ ตนั 29.99                        
RDF ตนั 201.51                      
ขยะ ตนั 34,268.48                

ปริมาณขี้เถ้าจากการผลิต ตนั 32,721.61                

ข้อมูลการด าเนนิงาน
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ปรมิาณน า้ทีก่ลบัมาใชใ้หม ่

 

     113,860 𝒎𝟑 
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การจดัท ารายงาน 

ไออีซี จดัท ารายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนประจ าปี พ.ศ. 2559 เพ่ือเปิดเผยการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนของไออีซี 
ครอบคลุมการด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559 รายงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึนปีละ 1 คร้ัง ตามปีงบประมาณ รายงานฉบบั
น้ีครอบคลุมการน าเสนอขอ้มูลของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัท าตามแนวทางการรายงานขององคก์รความร่วมมือว่าดว้ยการรายงานสากลดา้นความยัง่ยืนรุ่นท่ี 4 (Global Reporting 
Initiative G4) มีตวัช้ีวดัท่ีสัมพนัธ์กบัประเดน็ความยัง่ยนื  (‘In Accordance’ Comprehensive option) ผลการด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืท่ีน าเสนอในรายงานฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของไออีซี และผูบ้ริหาร 

 

G4 Index Description

Sustainable 

Development 

Report      (Page)

Note

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

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities. 34-35

G4-3 Report the name of the organization. 6

G4-4 Report the primary brands, products, and services. 6

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. 6

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

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 6

G4-8 Report the markets served 9-12

G4-9 Report the scale of the organization 42-43

G4-10 Report the total number of employees by employment contract and gender 79

G4-11 Report the percentage of total employees covered by collective bargaining agreements. 79

G4-12 Describe the organization’s supply chain. 7

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. 34-35

G4-15

List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or 

other initiatives 6

G4-16 List memberships of associations. 6

G4-17

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

equivalent documents. 79

G4-18 Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries. 13,83

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content. 13

G4-20 Descriptions of material aspect boundaries within the organisation. 13

G4-21 Descriptions of material aspect boundaries outside the organisation. 13

G4-22 Report the effect of any restatements of information provided in previous reports. 13

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,  
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G4 Index Description

Sustainable 

Development 

Report      (Page)

Note

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. 42-43

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 42-43

G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement. 42-43

G4-27

Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder 

engagement. 42-43

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. 83

G4-29 Date of most recent previous report (if any). 83

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). 83

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

G4-32 Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen. 83

G4-33

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

assurance for the report. 83

G4-34 Report the governance structure of the organization. 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. 12-17

G4-37

Report processes for consultation between stakeholders and the highest governance 

body on economic, environmental and social topics. 42-43

G4-38 Report the composition of the highest governance body and its committees. 14-15

G4-39 Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer -

G4-40

Report the nomination and selection processes for the highest governance body and its 

committees -

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, -

G4-43 Board knowledge of sustainability topics -

G4-44 Board performance with respect to governance of sustainability topics 16-17

G4-45 Board role in the identification and management of sustainability 12-13

G4-46 Board role in reviewing risk management processes for sustainability topics. 13,34-43

G4-47 Frequency of the board’s review of sustainability impacts, risks, and opportunities 13,43

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. 83

G4-49

Report the process for communicating critical concerns to the highest governance 

body. 38-40

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 -

G4-52 Report the process for determining remuneration. -

G4-53

Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding 

remuneration -

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. 36-37

G4-57

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

behavior 38-40

G4-58

Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or 

unlawful behavior, and matters related to organizational integrity 38-40

GOVERNANCE

ETHICS AND INTEGRITY

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

REPORT PROFILE
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G4 Index Description

Sustainable 

Development 

Report      (Page)

Note

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

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. 79-80

G4-EC6

Report the percentage of senior management at significant locations of operation that 

are hired from the local community. 79

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

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. 18,79

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. 77

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 - Not relevance

G4-DMA Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect material. 63

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. 79

G4-DMA Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect material. 76-77

G4-EN11

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

areas of high biodiversity value outside protected areas 76-77

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 76-77

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

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 -

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIAL ASPECT: MATERIALS

MATERIAL ASPECT: ENERGY

MATERIAL ASPECT: WATER

MATERIAL ASPECT: BIODIVERSITY

MATERIAL ASPECT: EMISSIONS

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC
MATERIAL ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

MATERIAL ASPECT: MARKET PRESENCE
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G4 Index Description

Sustainable 

Development 

Report      (Page)

Note

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

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination -

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 63

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. 9-11

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.

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.

G4-EN30

Significant environmental impacts of transporting products and other goods and 

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

workforce 63-75

G4-DMA Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect material. 80

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type 79

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. 63

G4-EN34

Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved 

through formal grievance mechanisms 18-32

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

G4-LA1

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

gender, and region 45-48,79

G4-LA2

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

time employees, by significant locations of operation 79-80

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 79-80

G4-DMA Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect material. 79-80

G4-LA4

Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are 

specified in collective agreements 79-80

G4-DMA Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect material. 56,58,60

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 43-62

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 43-52

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: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

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

MATERIAL ASPECT: EMPLOYMENT

MATERIAL ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

MATERIAL ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

MATERIAL ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE

MATERIAL ASPECT: TRANSPORT

MATERIAL ASPECT: OVERALL

MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
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G4 Index Description

Sustainable 

Development 

Report      (Page)

Note

G4-DMA Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect material. 60

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category

G4-LA10

Programs for skills management and lifelong learning that support the continued 

employability of employees and assist them in managing career endings 18

G4-LA11

Percentage of employees receiving regular performance and career development 

reviews, by gender and by employee category 43

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

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 79-80

G4-DMA Report why the Aspect is material. Report the impacts that make this Aspect material. 54

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.

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.

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.

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: INVESTMENT

MATERIAL ASPECT: NON-DISCRIMINATION

MATERIAL ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

MATERIAL ASPECT: CHILD LABOR

MATERIAL ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR

MATERIAL ASPECT: SECURITY PRACTICES

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
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G4 Index Description

Sustainable 

Development 

Report      (Page)

Note

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

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. 66-77

G4-SO1

Percentage of operations with implemented local community engagement, impact 

assessments, and development programs 66-77

G4-SO2 Operations with significant actual or potential negative impacts on local communities 33-37

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

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 38-40

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 40 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 18-32

MATERIAL ASPECT: ANTI-CORRUPTION

MATERIAL ASPECT: PUBLIC POLICY

MATERIAL ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE

MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

MATERIAL ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

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
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G4 Index Description

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

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

MATERIAL ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

MATERIAL ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

MATERIAL ASPECT: CUSTOMER PRIVACY

MATERIAL ASPECT: COMPLIANCE
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