รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน (102-46)
ธุรกิจ/บริษัท(102-45)
ธุรกิจไร่บริษทั
บริษัท ไร่ด่านช้าง จากัด
บริษัท ไร่อีสาน จากัด
ธุรกิจนา้ ตาล
บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด
บริษัท น้าตาลสิงห์บุรี จากัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด (ภูเวียง)
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด (ภูหลวง)
บริษัท น้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จากัด
บริษัท น้าตาลมิตรผล (อานาจเจริญ) จากัด
บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท น้าตาลมิตรสยาม จากัด
บริษัท ชูการ์ เอคเซ็ลเล็นซ จากัด
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจไฟฟ้า
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จากัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จากัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จากัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จากัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กุฉินารายณ์) จากัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อานาจเจริญ) จากัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (สงขลา) จากัด
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ขอนแก่น) จากัด
บริษัท เอ็มพี ชูศักดิ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
บริษัท นรา พลังงานสะอาด จากัด
บริษัท ชีวมวล พลังงานสะอาด จากัด
บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
บริษัท เพชรบูรณ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
บริษัท เสลภูมิ ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
บริษัท มิตรผล ไบโอเทค จากัด
บริษัท มิตรผล สเปเชียลตี้ ไบโอเทค จากัด
ธุรกิจเอทานอล
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จากัด
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จากัด (สาขาชัยภูมิ)
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จากัด (สาขากาฬสินธุ์)
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จากัด (สาขากุฉินารายณ์)
บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จากัด
ธุรกิจ Alternative
บริษัท มิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จากัด

ผลการดาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม

ผลการดาเนินงานด้านสังคม
ความปลอดภัย
ทรัพยากรบุคคล































NR









NR









NR



NR

NR

NR


























NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR









NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR









NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR






































ธุรกิจ/บริษัท(102-45)
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จากัด
บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จากัด
บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จากัด
บริษัท บีเอ็มซี เอ็นเนอร์ยี จากัด
บริษัท เอเพ๊กซ์ แอลโก้ จากัด
บริษัท ทีแอชเอล เพาเวอร์ จากัด
บริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด
บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จากัด
ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้
บริษัท พาเนล พลัส จากัด
บริษัท พาเนล เดคคอร์ จากัด
บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จากัด
บริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จากัด
บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จากัด
บริษัท พาเนล ดีไซน์ แล็บ จากัด
ธุรกิจปุ๋ย
บริษัท เพิ่มผลผลิต จากัด (ด่านช้าง)
บริษัท เพิ่มผลผลิต จากัด (ภูเขียว)
บริษัท เพิ่มผลผลิต จากัด (สระบุรี)
บริษัท ไซโล เพิ่มผลผลิต จากัด
ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)
บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จากัด
บริษัท อ่าวไทยสินค้า จากัด
ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้าตาล จากัด
บริษัท มิตรผลพัฒนา จากัด
บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท มิตรผล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จากัด
บริษัท มิตรชื่นใจ จากัด
บริษัท ปลูกมิตร จากัด
บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จากัด

ผลการดาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ
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หมายเหตุ : NR (Not Relevant) – ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงานด้านสังคม
ความปลอดภัย
ทรัพยากรบุคคล
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