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วิสัยทศัน ์พันธกจิ และวัฒนธรรมองคก์ร ประจาํปี 2565 

วิสัยทศัน ์

เป็นผูน้าํดา้นธุรกิจพลงังานทดแทน อปุกรณ ์และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม

ท่ีทนัสมยั เพ่ือพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหแ้ข็งแกร่งอย่างยั่งยืน และเป็นผูน้าํดา้นธุรกิจกญัชงกญัชาใน

ระดบัสากล เพ่ือเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตและสขุภาพท่ีดี 

พันธกิจ 

1. ด้านพลังงานทดแทน : มุ่งสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนที่ไดม้าตรฐาน และมีประสิทธิภาพสงูสุดโดยคาํนึงถึง

สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั 

ด้านกัญชงกัญชา : ผลิตกัญชงกัญชาให้ไดต้ามมาตรฐาน GAP และ GMP เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริม

คณุภาพชีวิตในทกุรูปแบบ เพื่อประโยชนส์งูสดุตอ่ผูบ้รโิภค 

2. ด้านการขาย : จัดหาและนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพ ทั้งด้านระบบไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน 

ผลิตภณัฑก์ญัชงกญัชา และช่องทางการจาํหน่ายรวมถึงการใหบ้รกิารที่ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้  

3. ด้านเทคโนโลยี : พฒันาระบบสารสนเทศ นาํเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทนัสมยั มาเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร

จัดการ การผลิต การบริการ และสรา้งสรรคสิ์นคา้และบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

พนัธมิตรทางธุรกิจในทกุรูปแบบ 

4. ด้านผลตอบแทน : สรา้งผลตอบแทนสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุภาคสว่นอย่างสมดลุและเป็นธรรม 

5. ด้านบุคลากร : พัฒนาศักยภาพและเพิ่มความรูค้วามสามารถของบุคลากรใหอ้ยู่ในระดับสากล สอดคลอ้งกับ

สมรรถนะหลักขององคก์ร (Core Competency) พรอ้มใส่ใจดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ภายใตห้ลัก

สิทธิมนษุยชน 

6. ด้านการจัดการ : จดัโครงสรา้งธุรกิจและบรหิารจดัการตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี ดว้ยความรบัผิดชอบต่อ

เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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วัฒนธรรมองคก์ร 

We GROWTH together 

1. “G” Goal 

มุ่งมั่นสูเ่ปา้หมาย ไม่หวั่น ไม่ถอดใจ 

2. “R” Reliability  

ทาํงานแบบมืออาชีพ ไวใ้จได ้

3. “O” Ownership 

ดแูล ใสใ่จ เป็นหนึ่งเดียว 

4. “W” Wisdom Learning 

เรยีนรูต้ลอดเวลา ก่อใหเ้กิดปัญญาและการปรบัตวั  

5. “T” Technology and Innovation 

เปิดรบัเทคโนโลยี และตอ่ยอดนวตักรรม 

6. “H” Honesty and Governance 

ซื่อสตัย ์โปรง่ใส และทุ่มเทตอ่ความรบัผิดชอบท่ีมี  
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ฉบับที ่

/ แก้ไข 

ครั้งที ่

วันที ่ ส่วนทีแ่ก้ไข เหตุผลทีแ่ก้ไข กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 2551 1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทาํใหม่  

  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางใน

การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และ

กลุม่บรษัิทฯ   

29 ธ.ค. 2559 

OMD 

2559/14 

2.0 29 ธ.ค. 2559 ทบทวน 

  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางใน

การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และ

กลุม่บรษัิทฯ ที่เป็นปัจจบุนั 

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/19 

3.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางใน

การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และ

กลุม่บรษัิทฯ ที่เป็นปัจจบุนั 

8 มี.ค. 2562 

OMD 

2562/09 

4.0 8 มี.ค. 2562 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางใน

การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และ

กลุม่บรษัิทฯ ที่เป็นปัจจบุนั 

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/11 

5.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางใน

การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และ

กลุม่บรษัิทฯ ที่เป็นปัจจบุนั 

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-001 

6.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2565 

POL-BOD 

65-011 

7.0 25 ก.พ. 2565 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  
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