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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) จัดทำา
รายงานความยั่งยืนเป็นประจำาทุกปี โดยปีนี้จัดทำาเป็นปีที่ 2 เพื่อ
แสดงความมุ่งมั่นและสื่อสารผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยรายงานความ
ยั่งยืน ประจำาปี 2559 ฉบับนี้ มีขอบเขตของข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รายงานตามแนวทางของ 
Global Reporting Initiative Guidelines รุ่นที่ 4 (GRI G4) ในระดับตัวชี้วัด
หลัก (Core Option) และตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมสำาหรับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค พร้อมท้ังเช่ือมโยงการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนของโลก (Sustainable
Development Goals: SDGs) โดยครอบคลุมประเด็นที่สำาคัญต่อการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และขอบข่ายของการรายงาน
ฉบับน้ีครอบคลุมถึงบริษัทท่ีเข้าลงทุนท่ีบริษัทฯ ถือครองหุ้นมากกว่า
ร้อยละ 50 และบริษัทฯ มีอำานาจในการบริหารงาน (Operational 
Control) ท้ังน้ี สามารถอ้างอิงข้อมูลได้จากรายงานประจำาปีของบริษัทฯ 
และจากเว็บไซต์ 
http://www.gpscgroup.com/th/about/subsidiaries-associated-companies

ช่องทางการติดต่อ

ดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้	:		http://www.gpscgroup.com/th/sustainability/reporting	
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	:	ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)
555/2	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	อาคารบี	ชั้น	5	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์:	0	2140	4600
โทรสาร:	0	2140	4601
อีเมล์:	sustainability@gpscgroup.com

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

 เนื้อหาของรายงานฉบับนี้มุ่งเน้นในประเด็นที่สำาคัญต่อมิติ
ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมไปพร้อมกับการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยแสดงถึงประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและ
ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี ความเป็น
พลเมืองร่วมกัน และการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ มีความต้ังใจท่ีจะส่ือสารแนวการดำาเนินงานและผลงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั ่งยืนให้ผู ้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและ
ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อนำาข้อคิดเห็นมาบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการดำาเนินงานและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันกับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
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รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ในปี 2559 เป็นปีที่มีความท้าทายสำาหรับ บริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) เนื่องจากต้องเผชิญกับความ
ไม่แน่นอนของทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดย
ราคานำา้มนัและเชือ้เพลงิพลงังานซึง่เปน็ปจัจยัหนึง่ของกระบวนการ
ผลิตมีความผันผวนอย่างมาก แต่ในความท้าทายเหล่านั้น บริษัทฯ 
ยังสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากความสามารถในการบริหาร
งาน การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต และการเริ่มดำาเนินการเชิง
พาณิชย์ตามแผนที่วางไว้ของโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
ซึ่งเห็นได้จากผลการดำาเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ส่งผลให้
นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในพื้นฐานการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ซึ่งสะท้อนผ่านการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
มีสาระสำาคัญตามมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริง โดยบริษัทฯ ได้รับการ
จัดอันดับอยู่ใน 50 อันดับแรกของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET 50) ที่มีความเคลื่อนไหวเชิงบวกสูงสุดของ
ราคาหุ้นสามัญที่มีมูลค่าตามราคาตลาด ทั้งยังนับเป็นปีที่ภาคภูมิใจ
ของบริษัทฯ ท่ีได้รับรางวัลเป็น 1 ใน 100 บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน
ด้วยการดำาเนินงานท่ีโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(ESG 100) และรางวัลเกียรติคุณ (Recognition) จากโครงการประกาศ
รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559 (Sustainability Report 
Award 2016) 

 ความสำาเร็จดังกล่าวเป็นบทพิสูจน์ของการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ อันเกิดจากความมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองแนวทาง
การดำาเนินงานอย่างยั่งยืนของธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ทั้ง
การสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจจากการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี เน้นการดำาเนินงานและเปิดเผยข้อมูล
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการบริหารจัดการ 3M อันได้แก่ 
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ต้องก่อให้เกิดความมั่นคงเชื่อถือได้
และเกิดประโยชน์สูงสุด (Maximize) การบริหารจัดการโครงการธุรกิจ
ท่ีดำาเนินการอยู่ให้ประสบผลสำาเร็จและมีประสิทธิผลสูงสุด (Manage)
และการมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือธุรกิจต่อเนื่อง
ท้ังในและต่างประเทศ (Move) ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม 
(Technovation) และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพ 
(Environmental Friendly Focus) รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมได้
อย่างเป็นมิตรโดยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างความ
เช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
ของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทช้ันนำาต่อการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรม
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคในเวทีระดับโลก 
และส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
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บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อความมั่นคงของระบบการผลิตการจำาหน่ายไฟฟ้าและ
ไอนำา้อย่างมีประสิทธิภาพ	 พร้อมท้ังสร้างความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยควบคู่
ไปในการดำาเนินงาน	และมองถึงความสำาคัญด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอด
การดำาเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและสร้างความหลาก
หลายมากยิ่งขึ้น	 เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค	 และรับมือต่อความเสี่ยง
เชิงเทคโนโลยีและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	รวมทั้ง
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจรูปแบบอื่นๆ	อันจะเกิดขึ้นในอนาคต

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559
บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)
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 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อความมั ่นคงของระบบการผลิต
การจำาหน่ายไฟฟ้าและไอนำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้าง
ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยควบคู่ไปในการดำาเนินงาน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองถึงความสำาคัญด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ต่อยอดการดำาเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ
และสร้างความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภค และรับมือต่อความเสี่ยงเชิงเทคโนโลยีและผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจรูปแบบอื่นๆ อันจะเกิดขึ้นในอนาคต

 ในปีท่ีผ่านมา ความก้าวหน้าของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ มีพนักงาน
ทุกระดับชั้นซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของบริษัทฯ เป็นกำาลัง
หลักสำาคัญในการขับเคลื ่อนความสำาเร็จ บริษัทฯ ให้สัญญาว่า
จะส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของพนักงานเพื่อสร้างโอกาสในการ
พัฒนาตนเองและการเจริญเติบโตในองค์กร พร้อมทั้งเอาใจใส่ดูแล
พนักงานในด้านอ่ืนๆ ท่ีสำาคัญจำาเป็นให้สามารถร่วมสร้างประสบการณ์
ในดำาเนินงานที่ดีร่วมกันในระยะยาวและนำาพาบริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่
การเป็นผู้นำาของภาคธุรกิจนี้อย่างยั่งยืน

 บริษัทฯ พิสูจน์ให้เห็นถึงการดำาเนินงานด้วยความมุ่งม่ันในการ
มุ่งสู่การเป็นผู้นำาในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
ในเวทีระดับโลกอย่างยั่งยืนและยังคงทุ่มเทให้กับการพัฒนาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมในทุกพ้ืนท่ีการดำาเนินธุรกิจ
ต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ร่วมทุน คู่ค้า 
ผู้รับเหมา ลูกค้า สังคมและชุมชน ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดี
ตลอดมา และขอให้เช่ือม่ันว่าบริษัทฯ จะสานต่อความมุ่งม่ันและทุ่มเท 
ในการดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป 

นายเติมชัย	บุนนาค
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 13
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รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
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การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย	โดยยึดแนวทางปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ	มีความโปร่งใส
ในการทำาธุรกิจ	มีการพัฒนาด้านต่างๆ	อย่างต่อเน่ืองรวมถึงการดูแล
และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)16
รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)



17ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 17
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รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

ดำเนินการเชิงพาณิชย�ในประเทศ 1,381 เมกะวัตต� 
อยู�ระหว�างก�อสร�างในประเทศ 173 เมกะวัตต�

และอยู�ระหว�างก�อสร�างในต�างประเทศ 368 เมกะวัตต�



19

ดำเนินการเชิงพาณิชย�ในประเทศ 1,381 เมกะวัตต� 
อยู�ระหว�างก�อสร�างในประเทศ 173 เมกะวัตต�

และอยู�ระหว�างก�อสร�างในต�างประเทศ 368 เมกะวัตต�

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 19
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รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)20
รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน



2121ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
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รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

บริษัทฯ จะไม่สามารถดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนได้ หากปราศจากความเข้าใจ

และการสนับสนุนอันดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ จำาแนก

ผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นทั้งหมด 6 กลุ่มตามรูปแบบการสื่อสารและการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจเป็นบุคคลและกลุ่มที่มีความสำาคัญ

ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ 

มีเป้าหมายเพื่อทำาความเข้าใจกับความคาดหวังและความสนใจของผู้มี

ส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกันและส่ือสารการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

ในการตอบสนองความคาดหวังและความสนใจในประเด็นสำาคัญเหล่าน้ัน

รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ตลอดจน

ความคิดเห็นและคำาแนะนำาของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กรเป็นทรัพย์สิน

อันมีค่าและมีความสำาคัญที่จะส่งผลต่อการประสบความสำาเร็จอย่าง

ยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้นความคาดหวัง ความสนใจ ตลอดจนข้อเสนอ

แนะของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส่ิงท่ีบริษัทฯ ให้ความสำาคัญมาโดยตลอด 

และน้อมรับเพื่อนำามาพิจารณาปรับใช้ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เสมอมา
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กลุ่มผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	

การแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส	 รวมถึงผลประกอบการ
ประจำาปี	และมีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ	ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำาปี
กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ	
การจัดกิจกรรม	CSR
เปิดช่องทางในการสื่อสาร	ผ่านสื่อต่างๆ	ได้แก่	เว็บไซต์	จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์		โทรศัพท์	จดหมายและอื่น	ๆ	
การร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

การสำารวจความผูกพันของพนักงานประจำาปี
(Employee	Engagement	Survey)
การร้องเรียนผ่านหัวหน้างาน	และระบบรับเรื่องร้องเรียนของ
บริษัทฯ	
กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส	์

การคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าและ
ผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์คู่ค้า	(Supplier		Relationship
Management)	ปีละ	1	ครั้ง

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า	ปีละ	2	ครั้ง
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์	แบ่งตามช่วงเวลาต่างๆ	(รายเดือน	ราย
ไตรมาส	และรายปี)
การประชุมร่วมรายเดือน	เพื่อติดตามและรายงาน	เป็นรายเดือน
เกี่ยวกับ		(1)	แผนงานความต้องการใช้	(Demand	Plan)	
	 (2)	แผนการเตรียมความพร้อม	และแผนการซ่อมบำารุง	
	 (3)	ติดตามการแก้ปัญหาต่าง	ๆ

สำารวจข้อมูลและความพึงพอใจของชุมชนด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกับกลุ่ม	ปตท.	ปีละ	1	ครั้ง
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม	ผ่านกิจกรรมบริษัทฯ	และร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถ่ิน	อย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง
ลงพื้นที่พบปะผู้แทนชุมชน	และบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบทาง
ตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ

การรายงานผลการดำาเนินธุรกิจและผลการปฏิบัติงานต่อ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามความถี่ที่หน่วยงานกำาหนด
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง

การได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม	
การดำาเนินงานอย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และเป็นธรรม
การดำาเนินกิจการที่มีผลประกอบการมั่นคงอย่างยั่งยืนและ
การพัฒนาธุรกิจ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	และมีประสิทธิภาพ

สิทธิประโยชน์	และสวัสดิการ
ค่าตอบแทน	และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การธำารงรักษาพนักงาน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม	ตรวจสอบได้ภายใต้
กระบวนการที่กระชับและเป็นระบบ
เพิ่มความสัมพันธ์อันดี	 และพัฒนาประสิทธิภาพการทำางาน
ระหว่างกันอย่างยั่งยืน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพ	
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	และ
ทันต่อเวลา

การอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม
การพัฒนาชุมชนและสังคม
รับรู้ผลกระทบจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ	
การสื่อสารที่รวดเร็วในกรณีมีเหตุที่อาจเกิดผลกระทบเกิดขึ้น
ในพื้นที่		

การปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย	กฎระเบียบและข้อบังคับ
ที่กำาหนด
การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ปลอดการทุจริต	 และคุ้มครอง
สิทธิผู้ ใช้พลังงาน	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นท่ีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

กลุ่มลูกค้า	

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ
คู่ค้า	ผู้รับเหมา	

กลุ่มสังคมและชุมชน	

กลุ่มพนักงาน	
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

เสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสีย

คุณเกศรา	มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มผู้ถือหุ้น

“บริษัทฯ	 อยู่ในตำาแหน่งที่ได้เปรียบ	 ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน	 ทั้งใน
การผลิตไฟฟ้าและผลิตแบตเตอรี่	จากแนวโน้มของโลกที่เป็นผลกระทบเชิงบวกกับบริษัทฯ	เอง”

กลุ่มพนักงาน

“บริษัทฯ	มีแผนกลยุทธ์การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลท่ีชัดเจน	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือการจัดหา	
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบ/กระบวนการทำางานให้สอดคล้องต่อการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต”

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“บริษัทฯ	กำาหนดทิศทางของความยั่งยืนได้ดี	 จะเห็นได้จากเป้าหมายของความเป็นเลิศในการให้
บริการ	การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	สำาหรับมุมมองทางธุรกิจ	บริษัทฯ	ควรจะขยาย
ธุรกิจไปในทิศทางของพลังงานสีเขียวและธุรกิจต่อเน่ืองท่ีเก่ียวข้อง	ตอบสนองต่อรูปแบบการดำาเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต	และความต้องการของผู้บริโภค	อีกนัยหนึ่ง	
บริษัทฯ	 สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งช่วยลดผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นหนทางต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”

คุณสมชัย	วงศ์วัฒนศานต์	
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านกลยุทธ์องค์กร
บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)

คุณศศิธร	สติฐิต
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และศักยภาพองค์กร
บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	

จำากัด	(มหาชน)
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บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)
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คุณทิวา	โชคเกษม	
เลขานุการชุมชนตลาดมาบตาพุด

จังหวัดระยอง

คุณนวายุทธ	อินทร์ชัย	
Executive	Director	Sales
and	Marketing	Department	
บริษัท	พีเคเค	สยาม	จำากัด

Mr.Nilesh Mittal
Finance	Controller

Overseas	Chemical	Business	
Aditya	Birla	Group

Mr.Throop Wilder
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

บริษัท	24M	Technologies,	Inc.

กลุ่มสังคมและชุมชน

“ในมุมของชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใหญ่เป็นอันดับต้น	ๆ	ของประเทศ	
แน่นอนว่าชาวบ้านในชุมชนต่าง	ๆ	ทุกคนต่างมีความรู้สึกกลัว	กังวล	และรู้สึกไม่ปลอดภัย	โดยความ
รู้สึกกลัวน้ีไม่ได้มาจากการบอกเล่าแต่มาจากการประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่าง	ๆ	มาด้วยตนเอง	
ปีหลังๆ	มานี้	บริษัทฯ	 ได้มีการดำาเนินงานในด้านของการสื่อสารเพื่อทำาความเข้าใจกับชาวบ้าน	
ผ่านตัวแทนมวลชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ	เอง	ท้ังการเปิดบ้านให้เข้าไปเย่ียมชมการทำางาน	การลงพ้ืนท่ี
เพื่อชี้แจงการดำาเนินงาน	 การรับฟังปัญหาและข้อห่วงกังวลของชาวบ้านอย่างเป็นประจำา	 รวมถึง
การให้ความรู้เรื่องสารเคมี	 การปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและการร่วมซ้อมแผนอพยพชุมชน	
จึงทำาให้ชาวบ้านมีความรู้	และความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึนในเร่ืองของการทำางานของโรงงาน”

กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ	คู่ค้า	ผู้รับเหมา	(คู่ค้า)

“ตอนนี้บริษัทฯ	 เริ่มพัฒนาระบบหลายอย่างเข้ามารองรับการเติบโตขององค์กร	 ซึ่งอาจจะมาจาก
ความคาดหวังมาตรฐานท่ีสูงจากคนภายนอก	 และจากบุคลากรในองค์กรเอง	 หลายๆ	 อย่างผมเห็น
ว่าบริษัทฯ	มีการพัฒนาปรับปรุงไปอย่างรวดเร็ว	ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะมีการสื่อสารกับคู่ค้าก่อนที่จะมี
ประกาศออกมาเป็นนโยบายเสมอ	ในฐานะที่เป็นคู่ค้า	ต้องการให้พัฒนาแบบนี้ต่อไปและรู้สึกว่าเรา
จะได้รับการสนับสนุนไปเรื่อย	ๆ	ทำางานกับบริษัทฯ	ที่พัฒนาต่อเนื่องได้เร็ว	เราก็จะพัฒนาไปด้วย”

กลุ่มลูกค้า

“การดำาเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามหลักของความย่ังยืนท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	
เพื่อการขยายตัวทางธุรกิจการผลิตไฟฟ้า	รวมถึงการดำาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงและปรับตัว
เน่ืองด้วยสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง	รวมถึงการควบคุมการดำาเนินงานตามหลักประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ	และเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย”

กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ	คู่ค้า	ผู้รับเหมา	(หุ้นส่วนทางธุรกิจ)

“เรามีความประทับใจตลอดมากับความมุ่งม่ันของบริษัทฯ	 ต่อเร่ืองความย่ังยืนต้ังแต่ก่อนจดทะเบียน
เป็นบริษัทมหาชน	เราเช่ือว่าความมุ่งม่ันของบริษัทฯ	ในการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานและความเข้าใจ
รายละเอียดของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

25การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

การประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญ

 บริษัทฯ นำาหลักการประเมินประเด็นสำาคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) มาประยุกต์ใช้ 
เพื่อกำาหนดประเด็นซึ่งมีผลกระทบที่สำาคัญต่อความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประเด็นที่มีระดับความสนใจของผู้มีส่วน
ได้เสียสูง จากการประเมินดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำามาใช้จัดทำารายงานแนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงผลการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่มีความสำาคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคำานึงถึงปัจจัยที่สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญสามารถแสดงโดยสรุปในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได้ดังนี้

คว
าม
สน
ใจ
แล
ะผ
ลก
ระ
ทบ
ที่ม
ีต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ
ด้เ
สีย

ผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมีนัยสำาคัญ

ขอบเขตการนำาเสนอในการรายงาน

ระดับสูง	 -	 แนวทางการบริหารจัดการ	ผลการดำาเนินงาน	
	 เป้าหมาย	และกรณีตัวอย่าง

ระดับกลาง	-	แนวทางการบริหารจัดการ	และผลการดำาเนินงาน

ระดับต่ำา	 -	ผลการดำาเนินงานหรือไม่มีการรายงาน

MATERIALITY MATRIX

1	 ความซื่อตรง	จรรยาบรรณ
	 และการกำากับดูแลกิจการทางธุรกิจ

2	 ความพึงพอใจของลูกค้า

3 นวัตกรรม

4	 ความมั่นคงของระบบการผลิต
	 และการจำาหน่ายไฟฟ้า	และไอน้ำา

5	 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

6	 ความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการ
	 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7	 การปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัย
	 และความหลากหลายทางชีวภาพ

8 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

9	 การสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10	 ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย

11 การมีส่วนร่วม	ชุมชนสัมพันธ์
	 และการสร้างคุณค่าร่วมกัน

IMPACT ITEM MATERIAL ISSUES

MATERIAL ISSUES



27การประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญ

ข้ันตอน แนวทางปฏิบัติ

ขั้นที่	1	การระบุประเด็นที่เกี่ยวข้อง	(Identification)

	 การรวบรวมและระบุประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องด้านความยั่งยืนต่อ
บริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า	โดยพิจารณาจากความเสี่ยง
และโอกาสของการดำาเนินธุรกิจร่วมกับทิศทางของธุรกิจโลกและกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน	และตัวชี้วัดมาตรฐานของ	GRI	พร้อมกับระบุขอบเขตของประเด็น
ความสำาคัญที่เกี่ยวข้องและผลกระทบต่อบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร

ขั้นที่	3	การทวนสอบประเด็นสำาคัญของรายงาน	(Validation)

	 นำาเสนอประเด็นที่สำาคัญต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาประเด็น
สำาคัญด้านความยั่งยืน	(Material	Aspects)	ขอบเขตของรายงานและตรวจสอบ
การประเมินสาระสำาคัญเพื่อให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นสำาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	พร้อมทั้งตรวจทานข้อมูลการจัดทำารายงานนั้นให้มีความ
โปร่งใสและถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำาหนดการรายงานตามตัวชี้วัด
มาตรฐานของ	GRI

แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่ม	ปตท.	และบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติสากล	ได้แก่	GRI¹,	DJSI²,	SDGs³,	WBCSD		,	CDP			และอื่น	ๆ
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การสำารวจความผูกพันของพนักงานประจำาปี
การสำารวจความพึงพอใจของชุมชน
การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
กระบวนการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง	ๆ
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
	การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ	

การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง
กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	

การประชุมกลุ่มย่อยแต่ละหน่วยงานเพื่อทบทวนระดับความสำาคัญที่
วิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
กลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ	ประชุมและทบทวนประเด็นสำาคัญของบริษัทฯ

ขั้นที่	4	การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง	(Review)

	 ทบทวนรายงานความยั่งยืนเพื่อพิจารณาหาโอกาสในการปรับปรุงแก้ ไข
รวมถึงทบทวนนโยบาย	วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ	และพัฒนากระบวนการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้รายงานสะท้อนถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้
ความสนใจ

หมายเหตุ	
1.	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	คือ	องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล	เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการจัดทำารายงานความยั่งยืน
2.	Dow	Jones	Sustainability	Indices	(DJSI)	คือ	ดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำาระดับโลก	ซึ่งกองทุนต่าง	ๆ	จาก
					ทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์ในการลงทุน	
3.	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	คือ	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบองค์กรสหประชาชาติ	(United	Nation:	UN)	ประกอบด้วย	17	เป้าหมายหลัก	ที่ต้องการบรรลุและ
					ดำาเนินการให้ ได้ภายในปี	ค.ศ.	2030	(พ.ศ.	2573)	
4.	World	Business	Council	for	Sustainable	Development	(WBCSD)	คือ	คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก	ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำาระหว่างประเทศกว่า	200	บริษัท	และได้รับ
					การยอมรับอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดด้าน	สิ่งแวดล้อม	“Earth	Summit”	เมื่อปี	ค.ศ.	1992	(พ.ศ.	2535)	
5.	Carbon	Disclosure	Project	(CDP)	คือ	สถาบันระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูงสุดด้านการประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ
การประชุมกลุ่มย่อยจากหน่วยงานความยั่งยืน	เพื่อทบทวนการรายงาน
ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขั้นที่	2	การจัดลำาดับประเด็นที่สำาคัญ	(Prioritization)

	 การจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความย่ังยืน	โดยพิจารณา
และเรียบเรียงความสำาคัญในแต่ละประเด็น	ด้วยวิธีการประเมินระดับคะแนนระหว่าง	
1-4	ใน	2	มิติ	เพื่อกำาหนดประเด็นลงใน	Materiality	Matrix	คือ	การมีผลกระทบ
ที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ	ทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เทียบกับ
มุมมองที่มีอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	

	 น้ำาหนักของคะแนนท่ีให้ต่อประเด็นท่ีเก่ียวข้องต่างๆ	ข้ึนอยู่กับเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงและโอกาสในการดำาเนินธุรกิจ	 รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบริษัทฯ	
และผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยมีการนำาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาใน
การจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้อง	 โดยเนื้อหาของรายงานฉบับ
นี้ครอบคลุมและเน้นเฉพาะประเด็นที่มีระดับความสำาคัญสูงและปานกลาง

27
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การพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

นวัตกรรม
เชิงเทคโนโลยี

ความเป็น
พลเมืองร่วมกัน

ความซื่อตรง	
จรรยาบรรณ	และ
การกำากับดูแล
กิจการทางธุรกิจ

นวัตกรรม

ความเป็นเลิศด้าน
ความปลอดภัย

ความมั่นคงของ
ระบบการผลิต
และการจำาหน่าย
ไฟฟ้าและไอน้ำา

ความพึงพอใจของ
ลูกค้า

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มพนักงาน	

กลุ่มพนักงาน	

กลุ่มพนักงาน	

กลุ่มพนักงาน	

กลุ่มพนักงาน	

กลุ่มพนักงาน	

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	
กลุ่มลูกค้า	
กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ
คู่ค้า	ผู้รับเหมา

กลุ่มผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	
กลุ่มลูกค้า	
กลุ่มสังคมและชุมชน	
กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ
คู่ค้า	ผู้รับเหมา

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสังคมและชุมชน	
กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ
คู่ค้า	ผู้รับเหมา

กลุ่มลูกค้า	
กลุ่มสังคมและชุมชน	
กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ
คู่ค้า	ผู้รับเหมา

กลุ่มลูกค้า	
กลุ่มสังคมและชุมชน	

กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ
คู่ค้า	ผู้รับเหมา
กลุ่มสังคมและชุมชน	

Organizational	Profile	(G4-13)
Governance	(G4-34)
Ethics	and	Integrity	(G4-56,	G4-57,	G4-58)
Anti-Corruption	
(G4-DMA,	G4-SO4,	G4-SO5)
Anti-Competitive	Behavior	(G4-DMA,	G4-SO7)

Research	and	Development	
(G4-DMA(EUSD))

Occupational	Health	and	Safety	
(G4-DMA,	G4-LA6)
Training	and	Education	
(G4-DMA,	G4-LA10)

Availability	and	Reliability
(G4-DMA(EUSD),	EU10)

Product	and	Service	Labeling	
(G4-DMA,	G4-PR5,	G4-EU27,	G4-EU28,	G4-
EU29,	G4-EU30)

Supplier	Environmental	Assessment	
(G4-DMA,	G4-EN33)
Supplier	Assessment	for	Labor	Practices
(G4-DMA,	G4-LA15)

MATERIAL SUSTAINABILITY ISSUES

Report
Chapter

GPSC
Material Issues Corresponding	GRI	Aspects SDGs

Key	Stakeholder	and	Impact	Boundary	

Within	Organization Outside	Organization

การสรรหาและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

กลุ่มพนักงาน	 -Employment	(G4-DMA,	G4-LA1-LA2,	G4-
EU15,	G4-EU17	)
Labor/Management	Relations
(G4-DMA,	G4-LA4)
Training	and	Education	
(G4-DMA,	G4-LA9,	G4-LA10)
Diversity	and	Equal	Opportunity	(G4-DMA,	
G4-LA12)
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Report
Chapter

GPSC
Material Issues Corresponding	GRI	Aspects SDGs

Key	Stakeholder	and	Impact	Boundary	

Within	Organization Outside	Organization

ความเป็น
พลเมืองร่วมกัน

การบริหารจัดการ
ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงและการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ

การปกป้องแหล่งที่
อยู่อาศัยและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

การมีส่วนร่วม	
ชุมชนสัมพันธ์	และ
การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน

กลุ่มพนักงาน	

กลุ่มพนักงาน	

กลุ่มพนักงาน	

กลุ่มสังคมและชุมชน	
กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ	
คู่ค้า	ผู้รับเหมา

Water	
(G4-DMA,	G4-EN8,	G4-EN10)
Emissions	(G4-DMA,	G4-EN21)
Effluents	and	Waste	(G4-DMA,	G4-EN22,	
G4-EN23)
Compliance	(G4-DMA,	G4-EN29)
Local	Communities	(G4-DMA,	G4-SO2)

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสังคมและชุมชน

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	
กลุ่มสังคมและชุมชน	

กลุ่มสังคมและชุมชน

Organizational	Profile	(G4-DMA,	G4-EU1,	
G4-EU2)
Emissions	(G4-DMA,	G4-EN15,	G4-EN16,	
G4-EN18,	G4-EN19)

Biodiversity	(G4-DMA,	G4-EN13) -

Indirect	Economic	Impacts	
(G4-DMA,	G4-EC7)	

หมายเหตุ	:	
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	(Millennium	Development	Goals:	MDGs)	จะสิ้นสุดลงในปี	2558	องค์การสหประชาชาติจึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อกำาหนดวาระการพัฒนาภายหลัง
ปี	2558	(Post-2015	Development	Agenda)	ตามกระบวนทัศน์	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”	โดยประเด็นสำาคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี	2558	คือ	การจัดทำาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ซึ่งประกอบไปด้วย	17	เป้าหมาย	ได้แก่

แหล่งที่มา	:	http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/

29การประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญ
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ความซื่อตรง จรรยาบรรณ
และการกำากับดูแลกิจการทางธุรกิจ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทฯ มุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน เสริมสร้างระบบบริหาร

จัดการท่ีดี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจนเป็นสากล ซ่ึงจะผลักดันให้บริษัทฯ

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ การป้องกันและขจัดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและคำานึงถึง

ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้หลักคุณธรรม

และธรรมาภิบาลในการบริหารงานอย่างโปร่งใสตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ

บริษัทฯ โดยมีนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการ

และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี (สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.gpscgroup.com/th/cg/policy)

 ส่วนการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ 

ได้รายงานผ่านรายงานประจำาปีและในเว็บไซต์ http://www.gpscgroup.com/

th/cg/action  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดม่ัน

ในการปฏิบัติตามคู่มือกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดำาเนิน

ธุรกิจท่ีบริษัทฯ ได้จัดทำาข้ึน รวมถึงการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องห่วงโซ่คุณค่า

ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเนื้อหาในคู่มือฯ ได้กำาหนดบทบาท ขอบเขต

หน้าที่ความรับผิดชอบว่าด้วยการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ

ในการดำาเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน (สามารถ

สืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpscgroup.com/th/cg/policy) 

 บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีรวมถึงการตรวจสอบการทำางานต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกซึ่งจะเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ นำาไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

การดำาเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะผู้บริหารเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

หลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี	6	ประการ

Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาของ
ตนเองสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความ
สามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม	 มีความ
เป็นธรรมและมีคำาอธิบายได้

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้	
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง

การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
ในระยะยาว

การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

Responsibility

Equitable
Treatment

Vision	to	Create	
Long	Term	Value

Transparency

Ethics

“บริษัทฯ	 จะดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 การบริหาร
จัดการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจตามท่ีกำาหนดไว้อย่างต่อเน่ือง”

คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)
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 ในด้านการกำากับดูแลกิจการการดำาเนินงานของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ

มีคณะกรรมการ (Board of Directors) ซ่ึงมีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิด

ชอบในการกำากับดูแลการดำาเนินงานภาพรวมของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากล กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อพึง

ปฏิบัติที่ดีและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์บริษัท

จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรรมการชุดย่อย ซึ่งมี

องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี (The Corporate Governance Committee Charter) 

และสอดคล้องกับข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ทั้งการกำาหนดแนวทาง และเสนอแนะแนว

นโยบายด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจตามระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

พร้อมด้วยรายงานผลการกำากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรท่ีได้มาตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง 

 ส่วนการบริหารงานของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการจัดการ

ของบริษัทฯ (GPSC Management Committee) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ เป็นคณะกรรมการในการทำาหน้าที่บริหารองค์กร

โดยรวมให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้กำาหนดไว้ ตลอดจนการอนุมัติแผนงาน งบประมาณและติดตามความ

ก้าวหน้าของการดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ

 ในส่วนของการบริหารงานตามโครงสร้างขององค์กร บริษัทฯ มีการ

แบ่งหน้าท่ีบริหารงานตามกลุ่มสายงานสนับสนุนและสายงานปฏิบัติการ 

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินงานและการตรวจติดตามภายใน

หน่วยงานของตนภายใต้สายงานที่รับผิดชอบ โดยในเดือนพฤศจิกายน

2559 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพ่ือให้บริษัทฯ 

สามารถกำากับดูแลหน่วยงานต่างๆ อย่างทั่วถึงและบูรณาการมากยิ่งขึ้น 

ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจและเสริมสร้างบริษัทฯ 

ให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่ความเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของ

ประเทศไทยและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

ในเวทีสากล (สามารถสืบค้นรายละเอียดแผนผังโครงสร้างองค์กรได้ที่ 

http://www.gpscgroup.com/th/about/organization)

 สำาหรับการดำาเนินงานตามหลักความยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ 

ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กร (Corporate

Sustainability Management) เพ่ือดูแลและติดตามการดำาเนินงานตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติด้านความความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างสมำ่าเสมอ รวมถึง

พัฒนาการดำาเนินงานสู่ทิศทางความยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง 

โดยยังคงมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในการกำากับดูแล

กิจการและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

	 จัดขึ้นเมื่อวันที่	 18	ตุลาคม	2559	ภายใต้แนวคิด	 “See	Through	 the	 Future”	ที่มุ่งเน้นให้บริษัทในกลุ่ม	 ปตท.	 เป็น
องค์กรที่โปร่งใส	ให้ความสำาคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืนและร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำาเนินงานอย่างโปร่งใสให้ขยายไปยังเครือข่ายธุรกิจ	สังคม	และประเทศชาติโดยรวม

ความซื่อตรง	จรรยาบรรณ
และการกำากับดูแลกิจการทางธุรกิจ

กิจกรรม	PTT	Group	CG	Day
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จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการประมวล
แบบแผนเพ่ือกำาหนดขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรม
ที่บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ พึงกระทำา รวมถึงบริษัทในกลุ่มให้
ดำาเนินธุรกิจและปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค 
เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้
เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืน 

 จรรยาบรรณของบริษัทฯ ถูกรวบรวมไว้ใน “คู่มือการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ” ครอบคลุม
หลายด้าน อาทิ จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลัก

รางวัลแห่งความสำาเร็จ

	 รางวัลแห่งความสำาเร็จและความภาคภูมิใจที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ	ไม่ได้มุ่งหวังเพียงผลประกอบการ	แต่บริษัทฯ	คำานึงถึงและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	พร้อมด้วยการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	รวมถึงมีความโปร่งใสถึงระดับการเปิดเผยข้อมูลในการดำาเนินธุรกิจสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างเสมอมา

	 รางวัลดังกล่าวเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของบริษัทฯ	 ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีมีการพัฒนามาตรฐานการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง	
โดยให้ความสำาคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืนควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง	 ๆ	 อย่างโปร่งใส	 รวมทั้งการปรับบทบาทและเสริม
ภาวะผู้นำาของบริษัทฯ	 ในเชิงรุกมากขึ้น	อาทิ	ด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ	รวมถึงการดูแลเรื่องความเสี่ยงต่าง	ๆ	ขององค์กร	ตอบโจทย์ผู้
มีส่วนได้เสีย	โดยเฉพาะนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

	 รางวัลหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ	ESG100	ด้วยการดำาเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	
และธรรมาภิบาล	(Environmental,	Social	and	Governance:	ESG)	ปี	2559	จากสถาบันไทยพัฒน์	เมื่อ
วันที่	10	สิงหาคม	2559	โดยการคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด	621	บริษัท

	 บริษัทฯ	 ได้รับการประเมินจากผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี	 2559	
(Corporate	 Governance	 Report	 (CGR)	 of	 Thai	 Listed	 Companies	 2016)	 จากสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors:	IOD)	โดยปีนี้เป็นปีแรกของบริษัทฯ	ที่เข้ารับการประเมิน	
ซึ่งได้ผลการประเมินอยู่ระดับดีเลิศเป็นระดับสูงสุด	 และเป็น	 Top	 Quartile	 ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาด	 (Market	Capitalization)	สูงกว่า	10,000	ล้านบาทขึ้นไป	จากบริษัทที่เข้าร่วมการ
ประเมินทั้งสิ้น	601	บริษัท

	 บริษัทฯ	ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	(AGM	Checklist)	100	คะแนนเต็ม	ตั้งแต่
ปีแรกที่มีการจัด	AGM	ส่งผลให้บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	Investors’	Choice	Awards	จากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย	ในกลุ่ม	“100	คะแนนเต็ม”	เป็นปีแรก	

	 รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ	 ที่ให้ความสำาคัญการเปิดเผยข้อมูลแก่
ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และการปฏิบัติต่อผู้หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

CGR	ระดับดีเลิศ

ESG 100

Investors’	Choice
Award	2016

สิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์
ขัดกัน จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล
และการใช้ข้อมูลภายใน จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหา และ
การปฏิบัติต่อคู่ค้า ฯลฯ โดยบุคลากรของบริษัทฯ จะต้องลงนาม
รับทราบและถือปฏิบัติในทุกลำาดับชั้นของหน่วยงานจะมีผู้บังคับ
บัญชาทำาหน้าที่กำากับดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจนติดตามให้
พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือกำากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อเน้นให้บุคลากร
ตระหนักถึงความสำาคัญของหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ และสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานได้จริง
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การต่อต้านคอร์รัปชัน

	 ในปีนี ้	 บริษัทฯ	 ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ	 (Collective	
Action	 Coalition)	 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 เมื่อวันที่	 8	
กุมภาพันธ์	 2559	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
จากภาคเอกชน	โดยบริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธ
การรับและจ่ายสินบน	รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถตรวจสอบได้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ซึ่งได้ประกาศและบังคับใช้กับบุคลากรของบริษัทฯ โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดปี 
2559 บริษัทฯ มีการพัฒนาการดำาเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีระบบ
การดำาเนินงานที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันเชิงรุกจากการกำาหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน อาทิ นโยบายการงดรับ-ให้ของขวัญ การเล้ียง 
หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) หลีกเลี่ยงการกระทำาอันอาจนำาไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำาเนินการเปิดรับเรื ่องร้องเรียน 
ผ่านระบบ “Whistle Blowing: การแจ้งเบาะแสการทุจริต” ซึ่งสามารถ
ดำาเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีระบบการปกปิดชื่อ
ผู้ร้องเรียน เพื่อรับฟังทุกเรื่องร้องเรียนอย่างเสมอภาคและให้ความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การจัดการข้อร้องเรียนเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการ

การติดตามตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียน

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เป้าหมาย	ปี	2559 ผลการดำาเนินงาน	ปี	2559 เป้าหมาย	ปี	2560

จำานวนข้อร้องเรียนที่ ได้รับการ
ตรวจสอบ

จำานวนข้อร้องเรียนทั้งหมดได้รับ
การตรวจสอบแก้ ไข

ข้อร้องเรียน	 1	 กรณีอยู่ระหว่าง
การดำาเนินการตรวจสอบ

จำานวนข้อร้องเรียนทั้งหมดได้รับ
การตรวจสอบแก้ ไข

คอร์รัปชัน พร้อมทั้งทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำาเนิน
งานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื ่อการดำาเนินธุรกิจที่
เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับเรื ่องร้องเรียนผ่านระบบทั้งสิ ้น
จำานวน 1 กรณี โดยเป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม
ด้านการจัดซื้อ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำาเนินการตรวจสอบ

ความซื่อตรง	จรรยาบรรณ
และการกำากับดูแลกิจการทางธุรกิจ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
และสภาวะวิกฤต

มีการประเมินและบริหารความเส่ียงในทุกหน่วยงาน	
โดยให้พนักงานทุกคน	 (ร้อยละ	 100)	 มีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	

ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานทุกหน่วยงานเรื่องการ
บริหารความเสี่ยง	และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ		
โดยเปิดให้พนักงานทุกคน	 (ร้อยละ	 100)	 มีส่วนร่วมในการ
ประเมินความเสี่ยงและซ้อมแผนการติดต่อสื่อสารในสภาวะ
วิกฤติ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
(Enterprise Risk Management (ERM) Process)

 การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนสำาคัญในการขับ
เคลื่อนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
โดยกำาหนดกลยุทธ์รวมทั้งแผนเชิงรุกของการดำาเนินธุรกิจด้าน
ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนจากการประเมินความเสี่ยง
ซึ่งเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่าง
เป็นระบบขององค์กร  การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นพื้นฐาน
สำาคัญที่จะกำาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนพัฒนาธุรกิจทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุน้ี การสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการ
ความเส่ียงในองค์กรจึงถือเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรท้ังองค์กร

 การประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ จะครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
องค์กร (Corporate Level) ลงมาจนถึงระดับหน่วยงาน (Functional 
Level) โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่่ 
  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
  ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางธุรกิจ (Business Risk)
  ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk)
  ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำาเนินงาน (Operational Risk)

 ความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk) จะมีการประเมินทุกปี 
พร้อมทั้งกำาหนดและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงและกรอบเวลา
ที่กำาหนดขึ้นจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับจัดการ 
(Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) ซึ่งเป็นผู้
กำาหนดแนวทางปฏิบัติ พิจารณากล่ันกรองและตรวจติดตามแผนการ
ดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
โดยแผนการดำาเนินงานและผลการตรวจติดตามการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงองค์กรจะรวบรวมและนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ที่คณะกรรม
การบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาจากกรรมการผู้มีประสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา
กำาหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวม
ทั้งติดตาม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการดำาเนิน
งานของบริษัทฯ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้
คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) รับทราบตามลำาดับต่อไป
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และสภาวะวิกฤต

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

 สำาหรับการระบุปัจจัยเสี ่ยง (Risk Identification) ซึ ่งมีการ
ดำาเนินการเป็นประจำาทุกปีตามสถานการณ์แวดล้อมในปัจจุบัน
และแผนการดำาเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้น ในปี 2559
บริษัทฯ ได้เพิ่มความสมบูรณ์ของการประเมินความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงานข้ึน โดยทำาการปรับปรุงการแต่งต้ังผู้แทนด้านการประเมิน
ความเสี่ยงของหน่วยงาน (Risk Management  Agent) เพื่อทำาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางของแต่ละหน่วยงานในการระบุปัจจัยเสี่ยงและ
ประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของตนผ่านการใช้แบบทะเบียน
ความเสี่ยง (Risk Register Form) โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล เพื่อนำามาวิเคราะห์และ
รายงานต่อ RMCC ซึ่งทำาหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการ
ความเสี่ยงและปรับแผนการจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 
 การรายงานความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร มีการดำาเนินการผ่านการประชุมรายเดือนของ RMCC 
และรายงานผลต่อ RMC ซึ่งมีการประชุมอย่างน้อยทุก 2 เดือน เพื่อ
ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการ
กำาหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบ (Mitigation Plan) 
รวมทั้ง แผนการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ให้แก่ RMCC เพื่อนำาไปดำาเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางแผนเชิงรุกสำาหรับสภาวะวิกฤต
อันอาจเกิดขึ้นได้ ผ่านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management: BCM) โดยใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk  
Analysis) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานทางธุรกิจที่สำาคัญ (Critical 
Business Function: CBF) ในสภาวะวิกฤตที่เป็นไปได้ 

 กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น จะครอบคลุมผลกระทบ 
5 ด้าน ได้แก่ การเงิน กระบวนการทางธุรกิจ/การปฏิบัติการ ช่ือเสียง
ขององค์กร ลูกค้า/คู่ค้า และบุคลากร โดยประเมินความเสี่ยงทั้ง
ระดับของโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับของผลกระทบ (Impact)
ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งจะ
แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงบน Risk Matrix เพื่อให้ทราบ
ถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และสามารถกำาหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ 
(Mit igat ion Plan) และแผนรองรับต่อเหตุการณ์ในสภาวะวิกฤตที่
เหมาะสมต่อไป
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
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นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี

ความสามารถในการใช้ความรู้	 ความคิดสร้างสรรค์	 ทักษะและ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ	 มาพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่	กระบวนการผลิตใหม่	หรือบริการใหม่	เพ่ือตอบสนอง
โอกาสทางธุรกิจ
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

นวัตกรรม

 การวิจัยพัฒนาเชิงเทคโนโลยีให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมเป็นกลไก
สำาคัญในการขับเคล่ือนองค์กรบนพ้ืนฐานของการพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน
ขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความสนใจ
และมีส่วนร่วมริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์ความรู้ใหม่ และนำาองค์ความรู้
น้ันมาประยุกต์ใช้ภายใต้การดำาเนินงานในปัจจุบันโดยผ่านการจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสม การกำาหนดหลักการและกระบวนการ
กลั่นกรองงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง
การส่งเสริมสนับสนุนโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรซึ่งมีการร่วมมือกันระหว่าง
บุคลากรด้านงานวิจัยและกลุ่ม ปตท. ด้วย

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานด้านการวิจัยพัฒนาและ
เทคโนโลยี เพื่อแสวงหาโอกาสเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่หรือธุรกิจ
ต่อเนื ่องอื ่นๆ ทำาให้เกิดการพัฒนาเชิงพาณิชย์ อาทิ โครงการ
วิจัยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จับมือ
เป็นพันธมิตรร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (MTEC) บริษัท 24M Technologies, Inc. และบริษัทฯ 
ในการร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อจะสามารถพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน
ตอบสนองต่อการเติบโตของตลาดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการ
มุ่งสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเลือก ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในประเทศไทย เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้การสร้างความ
ยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว

	 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่าง	สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 บริษัท	 24M	
Technologies,	Inc.	และบริษัทฯ	วันท่ี	18	พฤศจิกายน	2559

“บริษัทฯ	 ดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในระดับปฏิบัติการ
มาโดยตลอด	โดยปัจจุบันบริษัทฯ	ส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาและ
เทคโนโลยี	(RD&T)	รูปแบบทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างออกไป”



39นวัตกรรม

 ผลงานที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ คือรางวัลด้านนวัตกรรมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Innovation Award 2016) 
จากการนำาเสนอโครงการลดการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงโดยใช้ External Fogging System ในงาน PTT Group Excellence Days 2016

	“บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)	มีความก้าวหน้า
ในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงาน	 (Energy	 Storage)	
และการบูรณาการแผนงานด้านระบบกักเก็บพลังงานในแผนการดำาเนิน
งานระยะยาวของบริษัทฯ	 เราชื่นชมที่แผนกลยุทธ์นั้นมีความสมบูรณ์	 มี
รายละเอียด	และระบุถึงโอกาสทางธุรกิจระดับโลกและที่สำาคัญยังสามารถ
ระบุถึงโอกาสทางธุรกิจในระดับภูมิภาคอีกด้วย	 เราขอแนะนำาว่าบริษัทฯ	
ควรกำาหนดโครงการนำาร่องที่ดีเกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงานเสริม
ด้วยพลังงานทดแทนเพื่อความก้าวหน้าที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง”

Mr.Throop Wilder
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

บริษัท	24M	Technologies,	Inc.

PTT	Group	Innovation	Award	2016	-	โครงการลดการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงโดยใช้	External	Fogging	System

	 การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ	ด้านนวัตกรรมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ	ให้การสนับสนุน
และส่งเสริม	 โดยผลักดันให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์
ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 โครงการลดการใช้
ทรัพยากรเชื้อเพลิงโดยใช้	 External	 Fogging	 System	 ใน
โรงไฟฟ้าศรีราชาซึ่งเป็นกระบวนการลดอุณหภูมิของอากาศ
ก่อนเข้าชุดเครื่องกรองอากาศ	 (Air	 Inlet	 Filter)	 ของเครื่อง
กังหันก๊าซ	 ทำาให้ประสิทธิภาพของเครื่องกังหันก๊าซโดยรวม
เพิ่มขึ ้น	 สามารถลดการใช้ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติได้ถึง	
236,520	ล้านบีทียูต่อปี	และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ	12,483	ตันต่อปี	คิดเป็นค่าใช้จ่าย
ที่สามารถประหยัดได้ถึง	 70.96	 ล้านบาทต่อปี	 นอกจากนี้	
บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื ่องเพิ่มเติม	
โดยคาดว่าในปี	2560	จะดำาเนินการพัฒนาปรับปรุงการบำารุง

รักษาระบบ	External	Fogging	เป็นแบบรางเลื่อน	ซึ่งจะมีผล
ทำาให้การปฏิบัติงานสะดวก	มีความปลอดภัยและช่วยประหยัด
เวลามากยิ่งขึ้น	 เนื่องจากไม่ต้องตั้งนั่งร้าน	 รวมทั้ง	 การติด
ตั้งระบบ	 Fogging	 Reuse	 สามารถนำาน้ำาทิ้งกลับมาใช้ ใหม่
ได้ถึงปีละ	34,560	ลูกบาศก์เมตร

พิธีมอบรางวัล	PTT	Group	Innovation	Award	2016
งาน	PTT	Group	Excellence	Days	2016	วันที่	9	พฤศจิกายน	2559
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

ความมั่นคงของระบบการผลิต
และการจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำา

 ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อม (Reliability and 
Availability) ของระบบผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอนำ้า จัดเป็น
ประเด็นสำาคัญที่สุดที่ส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการทางการเงิน
ของบริษัทฯ รวมทั้งศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ เนื่องจาก
ในภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการพลังงานที่มีเสถียรภาพสูง จึง
เป็นความท้าทายท่ีสำาคัญของบริษัทฯ เพราะการหยุดชะงักของการส่ง
จ่ายไฟฟ้าและไอนำ้าอันเนื่องจากความผิดพลาดของระบบไฟฟ้า
หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้องอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่าง
รุนแรงต่อกระบวนการผลิตและเครื่องจักรของลูกค้า ดังนั้นเพื่อให้
แน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถส่งจ่ายไฟฟ้าและไอนำ้าได้ตรงตามความ
ต้องการและการขยายตัวท่ีเพ่ิมมากข้ึนของลูกค้า บริษัทฯ ต้องบริหาร
จัดการภายในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถของเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม รวมท้ังดูแลความปลอดภัย
ในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน 

 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ให้มีการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงของระบบ (Reliability) 
ในระดับสูง โดยมีกลยุทธ์หลักต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า การบริหารจัดการการดำาเนินงานโรงไฟฟ้า และ
การริเริ่มโครงการโรงไฟฟ้าใหม่
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 บริษัทฯ ดำาเนินงานในด้านความมั่นคงของระบบการผลิต
และจำาหน่ายไฟฟ้าและไอนำา้ท่ีย่ังยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการ
ภายในเพื่อตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งตามสภาวะปกติและกรณี
วิกฤต ระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตจะ
แสดงข้อมูลให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถประเมินและวิเคราะห์เชิงรุก
ในทุกขั้นตอนของการดำาเนินงาน และสามารถดำาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงในช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ หรือในกรณีวิกฤต ซ่ึงระบบ
สามารถแจ้งเตือนได้โดยทันที เพ่ือรักษาความปลอดภัยของบุคลากร

และอุปกรณ์ในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงควบคุมสถานการณ์เพื ่อ
หลีกเลี่ยงความผิดปกติตลอดจนการลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ระบบน้ีสามารถประยุกต์ใช้ผ่านระบบมาตรฐาน
และโปรแกรมต่างๆ พร้อมกับมีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
การดำาเนินงานโดยปกติและข้อมูลความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 
(Tracking Record) โดยส่งถึงผู ้รับผิดชอบให้รับทราบทุกวันและ
รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นประจำา
ทุกสัปดาห์

ความมั่นคงของระบบการผลิต
และการจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำา

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า	(Power	Management	Controller:	PMC)	เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำางานของระบบจำาหน่าย
ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ	และช่วยป้องกันความผิดพลาดในการรับ-ส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ

ระบบการบำารุงรักษาทวีผล	(Total	Productive	Maintenance)	เป็นระบบการดูแลเคร่ืองจักรอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด	 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ	 จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถที่มีอยู่

โปรแกรมฝึกอบรมแบบจำาลองสถานการณ์	 OTS	 (Operator	 Training	 Simulator)	 เป็นโปรแกรมจำาลองสถานการณ์การ
เดินเครื่องจักร	Gas	Turbine	(GTG)	ใช้ ในการฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะในการแก้ ไขปัญหาในการควบคุมการทำางานของ
เครื่องจักรในระบบผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสถานการณ์จำาลองต่างๆ	กัน	

ระบบบริหารคุณภาพ	เช่น	ระบบ	ISO	9001	ISO14001	และ	OHSAS	/	TIS	18001	และ	IMS

 บริษัทฯ คำานึงถึงความมั่นคงในการผลิตและจำาหน่ายกระแส
ไฟฟ้าต่อลูกค้า และดำาเนินการตามกรอบแผนบูรณาการพลังงาน
แห่งชาติ โดยให้ความสำาคัญในด้านความมั่นคงทางพลังงาน ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเพื่อรองรับความ
ต้องการในการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
พันธกิจในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมอย่างมั่นคง
และยั่งยืนสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ  

 บริษัทฯ ได้มีแผนขยายกำาลังการผลิตและเพิ ่มศักยภาพให้
ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากข้ึน โดยอยู่ในระหว่างการพัฒนา
โครงการโรงผลิตสาธารณูปการระยอง 4 (Central Utility Plant 4: CUP 4) 
ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมที่สามารถผลิตได้ทั้ง
ไฟฟ้า ไอนำ้า และนำ้าปราศจากแร่ธาตุ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
จังหวัดระยอง โดยมีกำาลังการผลิตไฟฟ้าเบื้องต้นที่ 45 เมกะวัตต์ 
และไอนำ้า 70 ตัน/ชั่วโมง เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มาก
ขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้าและยังสามารถ

ขยายกำาลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมตามการขยายตัวทางธุรกิจของ
ลูกค้าในอนาคตด้วย โดยคาดว่าโครงการโรงผลิตสาธารณูปการ ระยอง
4 จะแล้วเสร็จในปี 2561

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้อง
กับนโยบายพลังงานของประเทศ และทิศทางการดำาเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปการของโลกตามเจตจำานง
ของการกระจายประเภทและสัดส่วนของเชื ้อเพลิงให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีการจัดสรรสัดส่วนเชื้อเพลิงให้มี
ความหลากหลายและยังเพ่ิมสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนมากข้ึน 
ควบคู่ไปกับการคำานึงถึงต้นทุนพลังงานต่อหน่วยอย่างเหมาะสม
และไม่กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะยาว โดยใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงหรือเทคโนโลยีเชิง
นวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการผลิตและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เป้าหมาย	ปี	2559 ผลการดำาเนินงาน
ปี	2559

เป้าหมาย	ปี	2560

ความมั่นคงของระบบ
	 ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า	(Reliability)
	 ความพร้อมของระบบไฟฟ้า	(Availability)

100
100

99.99
99.99

100
100



43

	 เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ	มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนิน
งานในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเสมอมา	 และยังสามารถสื่อสาร
องค์ความรู้จากการดำาเนินงานที่ดีส่งผ่านถึงหน่วยงานภายนอกองค์กร		
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายนอกในการนำาความรู้เหล่านั้นไป
ประยุกต์ใช้ในส่วนงานที่รับผิดชอบได้	บริษัทฯ	ได้นำาเสนอ	Best	Practice	
Sharing	ในการประชุมสัมมนา	PTT	Group	Operational	Excellence	
คร้ังท่ี	3/2559	ผ่านการประชุมย่อยเร่ือง	OpEx	Thinking	&	Knowledge	
Sharing	จำานวน	2	โครงการ	ในวันที่	9	กันยายน	2559	ที่ผ่านมา	ซึ่งได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก

	 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า
ภายในหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง	 (On	 Load	 Tap	 Changer	
OLTC)	ให้เป็นแบบกระบอกสูญญากาศไฟฟ้า	(VACUTAB)	
ในการดับประกายไฟฟ้าแทนแบบดั้งเดิม	 ซึ่งสามารถลด
การเกิดก๊าซ	 และเขม่าระหว่างการทำางานของ	 OLTC	 ซึ่ง
เป็นการเสริมสร้างความม่ันคงด้านเสถียรภาพ	(Reliability)	
ของหม้อแปลง	 KT2B	 ให้ดียิ่งขึ้น	 และเป็นแนวทางในการ
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ระเบิดเหมือนกรณี	 KT1B	
รวมถึงยังช่วยยืดอายุระยะเวลาการซ่อมบำารุงได้อีกด้วย

ผลสำาเร็จ	 :	 หม้อแปลง	 KT2B	 ไม่เกิดเพลิงไหม้	 และหลัง
จากดำาเนินโครงการ	 สามารถลดการสูญเสีย	 ซึ่งคิดเป็น
มูลค่าทางการเงินได้มากถึง	134	ล้านบาท

	 โครงการเปล่ียน	Distribuled	Control	System	(DCS)	
สำาหรับเครื่องกังหันไอน้ำา	 (Steam	 Turbine)	 และระบบ
สมดุลของโรงไฟฟ้า	 (Balance	 of	 Plant)	 เพื่อเพิ่มความ
เชื่อมั่น	 (Reliability	 and	 Inlegrity)	 ให้กับระบบควบคุม	
กำาจัดปัญหาการหยุดเดินเครื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	
(Emergency	 Shutdown)	 อันเนื่องมาจากระบบควบคุม
ผิดปกติ	แก้ไขปัญหาเรื ่อง	DCS	part	obsolescence
นอกจากน้ี	DCS	ระบบใหม่ยังเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน	เน่ืองจาก
เป็น	Windows	Base	ที่สามารถให้งานได้ง่ายขึ้น	

ผลสำาเร็จ	:	สามารถลดค่าปรับและความเสียหายอันเนื่อง
มาจากการหยุดเดินเคร่ืองเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน	(Emergency	
Shutdown)	ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทางการเงินได้มากถึง	8	ล้าน
บาทต่อปี

ความมั่นคงของระบบการผลิต
และการจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำา

การประชุมสัมมนา	PTT	Group	Operation	Excellence	2016	-	OpEx	Thinking	&	Knowledge	Sharing	Session	
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย

“บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพ	 ความมั่นคง	
ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ ่งแวดล้อมให้มีผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม	 สามารถบรรลุสู่เป้าหมายที่จะทำาให้ทุกคนได้ทำางาน
ด้วยความปลอดภัย	มีสุขอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี
ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมด้าน	 QSHE	 ซึ่งได้แก่	 “we	 SAFE”	 หรือ	
“ทำางานอย่างปลอดภัย	 ใส่ใจกับทุกคน	 คิดก่อนลงมือทำา	 หยุดก่อนถ้า
ไม่ปลอดภัย”	ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน	

การที่จะสร้างหรือปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้น	ต้องเริ่มจาก
การปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านความปลอดภัยของทุกคน	โดยเริ่มต้นจาก
ระดับหัวหน้างานข้ึนไปท่ีต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทำางาน	อาคาร	สถานท่ี
วิธีการทำางานต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย	และท่ีสำาคัญคือทุกหน่วยงาน
และทุกคนต้องแสดงถึงความรับผิดชอบร่วมกันที่จะป้องกันอุบัติเหตุ	
โดยไม่คิดว่าไม่ใช่หน้าที่	เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น	วัฒนธรรมความปลอดภัย
ก็ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้้”

	 คำากล่าวเปิดงาน	QSHE	DAY	2016
	 เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2559	
	 คุณเติมชัย	บุนนาค	
	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
	 บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่
	 จำากัด	(มหาชน)

 บริษัทฯ ดำารงไว้ซึ ่งวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย
“we SAFE” โดยการปลูกฝังจิตสำานึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน
และผู้รับเหมาท้ังท่ีปฏิบัติงานอยู่ในเวลางาน และดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 
นอกเวลางานครอบคลุมท้ังภายในและภายนอกสถานประกอบการ  
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความปลอดภัยใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
ความปลอดภัยในกระบวนการดำาเนินงาน (Process Safety) และ
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) โดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านความ
ปลอดภัย ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุน
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 การบริหารจัดการความปลอดภัยของกระบวนการดำาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิด
อุบัติภัยร้ายแรงและเป็นกรอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การกำากับ
ดูแลระบบและกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
คำานึงถึงวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย จึงปลูกฝังและประยุกต์
ใช้หลักการพื้นฐาน แนวปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งแต่
การออกแบบทางวิศวกรรม การดำาเนินงานด้านการผลิต และการ
บำารุงรักษาซึ่งรวมไปถึงการบริหารจัดการวัตถุอันตราย

ความปลอดภัยของกระบวนการดำาเนินงาน 
(Process Safety)

 บริษัทฯ บริหารจัดการความปลอดภัยของกระบวนการ
ดำาเนินงานผ่าน “ระบบปฏิบัติการสู ่ความเป็นเลิศกลุ่ม GPSC” 
(GPSC Operation Excellence Management System: GPSC OEMS) 
สอดคล้องกับกฎหมายและทิศทางการดำาเนินงานของกลุ่ม ปตท. 
ตลอดจนมาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น TIS/OHSAS 18001 และ 
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System: 
IMS) ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานทวนสอบภายนอกที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล

ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

ความปลอดภัยส่วนบุคคล
(Personal Safety)

 การดำาเนินธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพย่อมเกิดจากการดำาเนินงาน
ของบุคลากรในองค์กรที่มีความพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ 
และที่สำาคัญสูงสุดคือความตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงกำาหนดให้พนักงานปฏิบัติงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยพื้นฐานด้านต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นการทำางานกับ
บริษัทฯ เช่น ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการเตรียมความพร้อม
ร่างกายก่อนการทำางาน การสวมชุดปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และ
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติม
การฝึกอบรมการป้องกันอันตรายเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายผ่านแผนการฝึกอบรม
ประจำาปี (Annual Training Plan) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความ
มั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) ของ
บริษัทฯ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ควบคู่ไปกับการ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนรอบสถานประกอบการ

 นอกจากนี้ จากความตระหนักถึงความสำาคัญของวัฒนธรรม
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กรซ่ึงถือเป็นปัจจัยหลักต่อการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน บริษัทฯ 
จึงได้จัดทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับวัฒนธรรมความมั่นคง 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมขึ้น สำาหรับบุคลากร
ใน 5 กลุ่มงาน และ 7 หมวดคำาถาม ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบวิธีการ
ประเมินของกลุ่ม ปตท. โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นองค์กรท่ี
ปราศจากการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ สำาหรับผลการประเมินซ่ึงมีผู้เข้าร่วม
ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 72.3 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
พบว่าบริษัทฯ อยู่ในระดับท่ีมีระบบบังคับใช้และเอาใจใส่อย่างจริงจัง
ต่อวัฒนธรรมความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
จากผลคะแนนที่ได้รับที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 จากคะแนนเต็ม 5 
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 นอกจากความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยภายใต้การกำากับ
ดูแลของบริษัทฯ โดยตรงแล้ว บริษัทฯ ยังคำานึงถึงความปลอดภัย
ตลอดห่วงโซ่อุปทานสำาหรับคู่ค้าและผู้รับเหมา โดยมีการกำาหนด
เงื่อนไขของความปลอดภัยในส่วนกระบวนการดำาเนินงานและ
ความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อให้คู่ค้าและผู้รับเหมาสามารถใช้
เป็นกรอบในการบริหารจัดการความปลอดภัยและเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้กำาหนดรายละเอียดไว้ในแนวทางปฏิบัติ
อย่างยั่งยืนของคู่ค้า (GPSC Supplier Sustainable Code of Conduct) รวม
ถึงแนวทางการจัดการอาชีวอนามัยด้านอื่นๆ ตลอดจนกระบวนการ

ติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยของคู่ค้าและ
ผู้รับเหมาอีกด้วย 

 นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ต่อการดำาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยอย่างใส่ใจและเคร่งครัดเสมอมา ซึ ่งสะท้อนผล
การดำาเนินงานให้ประจักษ์ผ่านสถิติด้านความปลอดภัย โดยตั้งแต่
ปี 2557-2559 พบว่า อุบัติเหตุถึงขั้นรักษาทางการแพทย์และต้อง
หยุดงานเป็นศูนย์ (Medical Treatment and Loss Time Incident Free) 
ซึ่งมีชั่วโมงการทำางานโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานรวม 4.7 ล้าน
ชั่วโมง (นับรวมทั้งพนักงานและผู้รับเหมา)

หมายเหตุ	
*				อัตราความถี่การบาดเจ็บ	คือ	Total	Recordable	Injuries	Rate	(TRIR)
**			การบาดเจ็บจากการทำางานถึงขั้นหยุดงาน	คือ	Lost	Time	Injuries	Frequency	Rate	(LTIFR)	ของพนักงานและผู้รับเหมา

	 ทิศทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ	
ถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก	ให้สอดคล้องตาม
วิสัยทัศน์	“มุ่งสู่อุบัติการณ์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์”	ซึ่งส่งผลต่อ
การรักษาความน่าเชื่อถือในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	ดังน้ันผลการดำาเนินการด้านความปลอดภัย
รวมถึงอุบัติการณ์ต่างๆ	บริษัทฯ	จึงกำาหนดให้มีการปรับปรุงการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	เพื่อความ
รวดเร็วและถูกต้องของข้อมูลที่สามารถนำาไปใช้ ในการวิเคราะห์	
การสืบหาสาเหตุ	 และแนวทางการแก้ ไขอุบัติการณ์นั้นๆ	 รวมถึง
ป้องกันการเกิดซ้ำาได้อย่างมีประสิทธิผล

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้พัฒนาโปรแกรมการรายงานอุบัติการณ์	
(Incident	Report	Program)	เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยอาศัย
ความร่วมมือของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
พัฒนาโปรแกรมผ่านระบบ	Intranet	สำาหรับการส่ือสารภายใน	บริษัทฯ
ซึ่งพนักงานทุกคนจะสามารถเข้าถึงระบบสื่อสารด้านอุบัติการณ์
แบบรวมศูนย์	(Single	Point	Communication)	โดยโปรแกรมจะ
ประกอบด้วยการเก็บข้อมูล	การประมวลผล	การรายงานอุบัติการณ์
อุบัติเหตุ	(Accident)	และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ	(Near	Miss)	
การสอบสวนและการวิเคราะห์	การรายงานสภาพการณ์และการกระทำา
ท่ีไม่ปลอดภัย	หรือต่ำากว่ามาตรฐานความปลอดภัย	ซ่ึงระบบน้ีจะช่วย
ส่งเสริมและสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยให้แก่
พนักงานทุกภาคส่วนได้ดียิ่งขึ ้น	 โดยคาดว่าโปรแกรมนี้จะเสร็จ
สมบูรณ์และเริ่มใช้งานได้ภายในปี	2560

ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย

โปรแกรมการรายงานอุบัติการณ์	(Incident	Report	Program)	
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
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ความเป็นพลเมืองร่วมกัน

ภาระหน้าที่ที่ควรกระทำาเพื่อสร้างการดำาเนินงานทางธุรกิจอย่าง
มีคุณค่าสร้างสรรค์ร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนได้เสียและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียให้มากขึ้นตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
สื ่อสังคมออนไลน์ที่แพร่หลาย	เช่น	Facebook	และ	Linkedin	เป็นต้น	เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับทราบข่าวสารการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ	ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจของลูกค้า

“ถือว่าเป็นปียอดเยี่ยมสำาหรับบริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	
จำากัด	(มหาชน)		ที่ผลิตไฟฟ้าได้ราบรื่นและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

Mr. Nilesh Mittal
Financial	Controller-Overseas	Chemical	Business

Aditya	Birla	Group

ร้อยละ	100	ของลูกค้าท้ังหมด
ได้รับการสำารวจความพึงพอใจ

 การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: 
CRM) เป็นหลักในการดำาเนินธุรกิจที่สำาคัญของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับ
การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าให้มีประสบการณ์การดำาเนินงาน
ร่วมกันที่ดีในภาพรวม ด้วยการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง บริษัทฯ กำาหนดเป้าหมายและ
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานการสร้างคุณค่าและการเติบโต
ไปพร้อมกันกับลูกค้า บริษัทฯ พัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ผ่านการนำาระบบการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ โดยในปี 2559 บริษัทฯ เริ่มวางระบบหลายระบบ
พร้อมกันเพื่อให้เกิดความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องในการดำาเนิน
งานส่งเสริมการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

  ระบบ Salesforce ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมสำาหรับ
งานด้านการบริหารจัดการงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ แบบ Cloud 
Computing โดยครอบคลุมถึงการประมวลผล และหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมโปรแกรมการรับเรื่องร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบดังกล่าว
ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยตรง 
  ระบบ Telemetry เป็นระบบการตรวจวัดปริมาณการซื้อขาย
ไฟฟ้าของลูกค้าแต่ละรายโดยลูกค้าสามารถสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์โดยตรงกับบริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ สามารถปรับแผนการ
ส่งมอบและบริหารจัดการปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด ระบบนี้ได้ถูกนำามาทดลองใช้กับหน่วยงานภายในบริษัทฯ 
รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบ และมอบรางวัลให้กับหน่วย
ปฏิบัติงานที่มีการใช้งานระบบดังกล่าวมากที่สุด เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำาเนิน
การผลิตของบริษัทฯ

 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าทั้ง 2 ระบบข้างต้นจะสามารถใช้งาน
เชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2560
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 บริษัทฯ ยังคงดำาเนินกิจกรรมเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้าอย่างต่อเน่ืองและสมำา่เสมอ ท้ังรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
จากผลการดำาเนินกิจกรรมเหล่าน้ันสามารถนำามาพิจารณาในการพัฒนา
การดำาเนินงานและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละ
กลุ่ม ทั้งยังสามารถติดตามผลการดำาเนินงานและการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ของลูกค้า รวมทั้งยังสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้
อย่างต่อเนื่อง

 บริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับการยอมรับ
จัดทำาการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้ารวมท้ังส้ินจำานวน 20 บริษัท

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และผลการสำารวจนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงระดับ
ความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าผ่านการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ
สามารถวางแผนเชิงรุกในการบริหารจัดการความสัมพันธ์และ
ความพึงพอใจให้ตรงประเด็นตามความคาดหวังของลูกค้ามากขึ้น 
พร้อมกันนี้ผลของการสำารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจาก
ลูกค้าจะถูกพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
โดยรวมถึงประเด็นสำาคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขจากผลการสำารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ

โดยมีผู ้ตอบแบบสอบถามจำานวน 60 รายแบ่งตามกลุ่มผู ้ตอบ
แบบสอบถามตามหน่วยงานที ่ต ิดต่อประสานงานกับบริษัทฯ 
ในส่วนต่างๆ ได้แก่ ส่วนพาณิชย์และการบัญชี ส่วนแผนและ
กระบวนการ ส่วนปฏิบัติงาน และส่วนวิศวกรรมและบำารุงรักษา 
โดยทำาการสำารวจ 2 ครั้งต่อปี เป็นประจำาทุกปี  ซึ่งรูปแบบของการ
เก็บข้อมูลในปีนี้นอกเหนือจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์
ผ่านการใช้ Google Forms แล้ว บริษัทฯ ยังได้เพิ่มเติมการสัมภาษณ์
เชิงลึกจำานวน 11 บริษัท ผ่านคำาถาม 5 กลุ่มหลักในการสำารวจความ
พึงพอใจของลูกค้า

วางแผนงาน พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐาน
การบริการสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยผลการสำารวจความ
พึงพอใจของลูกค้าในปี 2559 พบว่าได้คะแนน ร้อยละ 87.40 ซึ่ง
ถือว่าประสบความสำาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือไม่ตำ่ากว่า
ร้อยละ 85 และพบว่าแนวโน้มความพึงพอใจของลูกค้าจะเพิ่มสูง
ขึ้นทุกปี เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าการดำาเนินงานด้านการบริหาร
จัดการลูกค้าสัมพันธ์สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
เป็นอย่างดี
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

คุณนวายุทธ	อินทร์ชัย
Executive	Director	Sales	and	Marketing	Department

บริษัท	พีเคเค	สยาม	จำากัด

“บริษัท	 โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	 (มหาชน)	มีระบบการ
เลือกคู่ค้าที่ทำางานด้วยไม่ใช่แค่ซื้อขายกันอย่างเดียว	 โดยจะมีการ
ประชุมเพื่อประเมินว่าปีนี้คู่ค้าแต่ละรายทำาได้ดีหรือไม่	เหมือนเป็น
การตัดเกรดคู่ค้า	 ในการประเมินทุกครั้งบริษัทฯ	 จะพิจารณาว่า
คู่ค้ารายนี้ควรจะช่วยอะไรได้บ้าง	 อีกทั้ง	 มีการปรับระบบเดิมเป็น
ระบบห่วงโซ่อุปทาน	 คือถ้าบริษัทฯ	 จะซื้ออะไร	 คุณก็อยู่สายโซ่
ตรงนั้นและจะมีความเกี่ยวเนื่องกัน	 เป็นทำางานร่วมกันไป	 พอเป็น
ความคิดแบบนั้น	 คู่ค้าก็จะมองว่า	 ถ้าเราเป็นคู่ค้ากับบริษัทนี้แล้ว
ยั่งยืนแน่	ๆ	ถ้าเป็นแบบเดิมอยู่	ก็จะมีการเปรียบเทียบกัน	3-4	ราย	
สุดท้ายก็ดูแค่การแข่งขันเชิงราคาเท่านั้น	จะไม่มีความยั่งยืน	จากนี้
พอเข้าไปประชุม	ถ้าเรานำาเสนอเทคโนโลยี/	นวัตกรรมใหม่	ๆ	มันจะ
ดีกว่า”

 การสร้างให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนต่อการแข่งขัน
และตอบสนองต่อความต้องการท่ีรวดเร็วทันตามความเปล่ียนแปลง
ของลูกค้าในปัจจุบันนั้น องค์ประกอบที่เป็นส่วนสำาคัญและช่วยใน
การบริหารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำาเป็น
อย่างยิ่งและเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยองค์กรในสภาวะการ
แข่งขันในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีก็คือ ระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain Management) ซึ่งเป็นระบบการบริหารที่มี
แนวคิดที่มุ่งเน้นความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นแบบเครือข่ายที่คำานึงถึงธรรมาภิบาล 
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกันได้

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและเสริมสร้าง
ศักยภาพร่วมกันกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยกำาหนดนโยบายการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นเลิศ โปร่งใส มีความเป็นธรรม และ
ประยุกต์แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลมาใช้ เพ่ือให้เกิดการผสมผสาน
ในการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านการจัดหาและบริการ
คลังพัสดุ งานประกันภัยและการดำาเนินงานอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดย
คำานึงถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม รวมถึงการมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (สามารถศึกษารายละเอียด
นโยบายการพัสดุเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpscgroup.com/th/
sustainabi l i ty/economic)
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แนวทางการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ ดำาเนินงานผ่าน 3 กระบวนการ ได้แก่ 

 เพื่อให้ได้มาซึ่งคู่ค้าที่มีคุณลักษณะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และบริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ว่าคู่ค้าจะส่งมอบพัสดุและบริการ
ตรงกับความต้องการสอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้อของบริษัทฯ โดยกระบวนการนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานตามหลักการ
ประเมินคู่ค้า (Measuring Supplier Performance) ทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนร่วมด้วยเป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2559 บริษัทฯ 
ทำาการประเมินผลงานคู่ค้าเพื่อกำาหนดระดับความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการประเมินคู่ค้าที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทฯ ในปี 2559 
โดยผลจากการประเมินคู่ค้าที่ได้นั้นจะถูกนำาไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา
คุณภาพสินค้า การปรับปรุงการให้บริการ การร่วมมือในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน เป็นต้น  เพื่อมุ่งสู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน 
(Creating Shared Value) และการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า

 เพื่อควบคุมและจัดการการบริหารสัญญาคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามข้อกำาหนดของบริษัทฯ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างเท่าเทียม รวมถึงการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการและงานบริการ 
ตาม 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลัก ได้แก่ 
  การจัดตั้งทีมงานและจัดทำาแผนการเริ่มดำาเนินงาน (Team Set-Up and Mobilization) 
  การดำาเนินงานตามสัญญา (Contract Execution) 
  สรุปการดำาเนินงานและชี้แจงการทำางาน (Closeout and Feedback)

 เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของคู่ค้าให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และข้อกำาหนดตามนโยบายการจัดหาพัสดุ อาทิ พัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ควบคุมต้นทุนและความเส่ียงอันอาจเกิดจากผลกระทบ
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของคู่ค้า เป็นต้น โดยครอบคลุมส่วนงานด้านต่างๆ คือ จัดหาพัสดุ อุปกรณ์ใน
การทำางาน งานพัสดุสำานักงาน อะไหล่สำาหรับซ่อมบำารุงเครื่องจักร งานบริการและงานจ้างทำางานซ่อม งานสอบเทียบ วิเคราะห์ รวมถึง
งานจัดจ้างโครงการ กลุ่มงานอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งส่วนบุคคลและส่วนกระบวนการผลิต ซึ่งต้องผ่าน 2 กระบวนการ ได้แก่ 
  กำาหนดระดับความสัมพันธ์คู่ค้าเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำาหรับแผนการบริหารจัดการพัสดุ (Category Management Plan) 
  การแบ่งประเภทความสัมพันธ์คู่ค้าในรูปแบบของการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spending Analysis)

 ผลของการดำาเนินการทั้ง 2 กระบวนการดังกล่าว บริษัทฯ สามารถจำาแนกระดับความสัมพันธ์คู่ค้าเป็น 3 ระดับ ได้แก่  คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Suppliers)  คู่ค้าระดับสำาคัญ (Key Suppliers) และคู่ค้าระดับจัดการ (Managed Suppliers) ซ่ึงบริษัทฯ กำาหนดแผนบริหารจัดการคู่ค้าแตก
ต่างกันในแต่ละระดับความสัมพันธ์

 นอกจากนี้ บริษัทฯ กำาหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า โดยจัดทำาคู่มือสำาหรับการดำาเนินงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติ
อย่างยั่งยืนของคู่ค้าของบริษัทฯ (GPSC Supplier Sustainable Code of Conduct) เพื่อให้คู่ค้าและผู้รับเหมามีกรอบการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน 
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามปณิธานของบริษัทฯ ที่จะดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการกำากับดูแลกิจการ
เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรอบของแนวทางประกอบไปด้วย 4 แนวทางหลัก ดังนี้
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	 บริษัทฯ	จัดกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมความสัมพันธ์กับคู่ค้า
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี	เพื่อพัฒนางานร่วมกันเพื่อให้เกิด
ผลประกอบการที่มั่นคงอย่างยั่งยืนทั้งสองฝ่าย	สำาหรับปี	2559	
บริษัทฯ	 ได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่	 2	 สิงหาคม	 ที่ผ่านมา	 ณ	
อาคารเอนกประสงค์โรงผลิตสาธารณูปการระยอง	2	โดยมี
พนักงานบริษัทฯ	ระดับผู้จัดการฝ่ายฯ	หรือตัวแทน	และคู่ค้าร่วม
ทำากิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ทั้งสิ้น	22	ราย
บริษัทฯ	ได้จัดวิทยากรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเร่ืองประโยชน์
ของการร่วมมือกันระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ	 และร่วมทำากิจกรรม
แลกเปล่ียนความรู้	เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	ซ่ึงในปีน้ี

สัมมนาส่งเสริมความสัมพันธ์กับคู่ค้าประจำาปี	2559
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  ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ครอบคลุม 4 หมวด ได้แก่ ความชื่อสัตย์ทางธุรกิจ การรักษาความลับ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  และผลประโยชน์ทับซ้อน
  ด้านสิทธิมนุษยชน ครอบคลุม 8 หมวด ได้แก่ อิสรภาพของแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เวลาทำางาน
  การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การเลิกจ้าง  ด้านมนุษยธรรมและเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ และสหพันธ์
  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครอบคลุม 3 หมวด ได้แก่  ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน การเตรียม
  ความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน และอาชีวอนามัยการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำางาน 
  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 5 หมวด ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการ ของเสีย
  และของเสียอันตราย มลพิษทางนำ้า มลพิษทางอากาศ/ก๊าซเรือนกระจก และดินปนเปื้อน/นำ้าใต้ดิน

 บริษัทฯ มุ่งหวังให้คู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายดำาเนินการสอดคล้องกับคู่มือสำาหรับการดำาเนินงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ของคู่ค้าของบริษัทฯ (GPSC Supplier Sustainable Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด โดยแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้าอ้างอิงแนวทางตามคู่มือฯ น้ี 
เป็นส่วนหนึ่งที่ระบุในหัวข้อประโยคในสัญญา (Contract Cause) และใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ กำาลังดำาเนินการปรับปรุงและแก้ไข ซึ่ง
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 เพื่อให้คู่ค้าตลอดจนผู้รับเหมาสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง ครอบคลุม และรัดกุม ตามกรอบ
ของสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ (Environmental Social and Governance: ESG) ตามที่ระบุไว้ในคู่มือฯ ดังกล่าว

บริษัทฯ	จะมุ่งเน้นไปในเร่ืองของการสร้างคุณค่าร่วมกัน	(Creating
Shared	Value)	การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	(Green
Procurement)	การบริหารจัดการ	และปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับ
การดำาเนินงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนของคู่ค้าของ
บริษัทฯ	 (GPSC	 Supplier	 Sustainable	 Code	 of	 Conduct)	
รวมถึงการแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะจากทางคู่ค้า	 ซึ่งข้อ
เสนอแนะที่ได้รับในงานสัมมนา	บริษัทฯ	 ได้รวบรวมและจัดลำาดับ
ความสำาคัญในการแก้ไขปรับปรุง	 พร้อมแผนงานปรับปรุง	 เพื่อ
กำาหนดเป็นแผนงานของบริษัทฯ	ต่อไป



55การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

	 ปัจจัยหนึ่งในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	และคู่ค้าคือการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพในกรอบ
เวลาของกระบวนการดำาเนินงานที่เหมาะสม	ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการลดเวลาในการอนุมัติใบรายการสั่งซื้อ	(Reducing	
Purchase	Order	Approval	Time)	ซึ่งสามารถลดเวลาการดำาเนินกระบวนการดังกล่าวได้ถึงร้อยละ	50	และสามารถประเมิน
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ถึง	2.61	ล้านบาทภายในเวลา	6	เดือน	(ระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม)

	 จากแนวคิดนี้สามารถปรับใช้ ในการดำาเนินการของระบบรับสินค้า	 (Material	 Receive	 System)	 ของคลังสินค้า	 โดย
สามารถลดเวลาการดำาเนินงานดังกล่าวได้ถึงร้อยละ	 30	 และสามารถประเมินค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ถึง	 1.22	 ล้านบาทภายใน
เวลา	7	เดือน	(ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม)

การดำาเนินการลดเวลาในการอนุมัติใบรายการสั่งซื้อและการดำาเนินการของระบบรับสินค้า

55
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การสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุณศศิธร	สติฐิต
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)

“ความท้าทายของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	สู่การดำาเนินงานอย่างยั่งยืน
ขององค์กร	คือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้
สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์องค์กรภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงแบบไม่หยุดนิ่ง
ของโลกธุรกิจ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ	และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจใหม่ๆ	เช่น	Smart	Grid	/	Energy	Storage	รวมถึงการพัฒนาความ
ผูกพันกับพนักงาน	ซึ่งในปีนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างกระบวนการ
ทำางานเพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถและ
แสดงความเป็นผู้นำาได้อย่างเต็มที่	โดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนา
ระบบค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำาเนินงานด้านทรัพยากร
บุคคลของปี	2560	ที่มีความชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย”

 นโยบายการบริหารงานบุคคลให้ความสำาคัญกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ เสริมสร้าง
วัฒนธรรม และบรรยากาศการทำางานที่เหมาะสมต่อการแสดง
ความสามารถของพนักงานได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมผ่านการ
สื่อสารหลายช่องทางภายในองค์กร เพื่อใช้ในการกำาหนดทิศทาง
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
และสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ด้วยตระหนักว่า
พนักงานทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำาคัญและมีคุณค่า นำามาซึ่งผล
แห่งความสำาเร็จ ก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้วางแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลที่ดีไว้ เช่น 
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและแบ่งแยก ซึ่ง

นโยบายการบริหารงานบุคคล
ถือว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในการสนับสนุนพฤติกรรม
การทำางานอย่างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบ พร้อมด้วยการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารบุคคลเพิ่มเติม
ให้โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ ขององค์กรแบบ
บูรณาการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนงานและเอกสาร นอกจากนี้พนักงานยัง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและโปร่งใส

 ท้ังน้ี ความมุ่งม่ันในการพัฒนาและการเพ่ิมคุณค่าของบุคลากร
ถือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาบุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือเป้าหมาย
ในการสร้างความสำาเร็จร่วมกัน ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนของบุคลากรและบริษัทฯ 

(สามารถศึกษานโยบายการบริหารงานบุคคลเพิ่มเติมได้ที่ http://
www.gpscgroup.com/th/sustaibability/social)
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 บุคลากรที่มีศักยภาพถือเป็นหัวใจสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ดังนั ้น บริษัทฯ จึงดำาเนินธุรกิจด้วยสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรมตามกรอบการดำาเนินงานด้านทรัพยากร
บุคคลท่ีสอดคล้องไปกับนโยบายการบริหารงานบุคคล จรรยาบรรณ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ ที่ระบุรายละเอียดทาง
ปฏิบัติในคู่มือระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ

 เพื่อรองรับกลยุทธ์การขยายตัวและการเติบโตทางธุรกิจใน
ปัจจุบันของบริษัทฯ ดังนั้น การสรรหาพนักงานที่เหมาะสมตาม
กระบวนการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ
ทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ทำางานตรงกับความต้องการในตำาแหน่งต่างๆ ที่องค์กรเปิดรับสมัคร
ผ่านระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System: 
IMS) ที่มีความโปร่งใสและไม่มีการเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) 
เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติในการเฟ้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
มีศักยภาพสูงและขับเคล่ือนธุรกิจไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ ได้อย่างย่ังยืน 

 การดำาเนินการสรรหาพนักงานเริ่มต้นจากหน่วยงานภายใน
ของบริษัทฯ วางแผนอัตรากำาลังที่ต้องการเพิ่มเติม หรือทดแทน
ตำาแหน่งเดิม ส่งผ่านมายังหน่วยงานทรัพยากรบุคคลเพื่อทำาการ
สรรหา โดยกระบวนการสรรหาพนักงานของบริษัทฯ จำาแนก
เป็นการสรรหาบุคลากรจากภายในและภายนอกองค์กร ท้ังน้ี ตำาแหน่ง
งานว่างจะประกาศจากภายในบริษัทฯ เพื่อคัดสรรพนักงานปัจจุบัน
ท่ีมีศักยภาพสามารถทำาหน้าท่ีในตำาแหน่งท่ีว่างลงได้อย่างเหมาะสม
ก่อนกระจายข่าวสารการเปิดรับการสมัครงานสู่ภายนอกเพื่อเฟ้น
หาบุคลากรที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในรอบ
ปี 2559 บริษัทฯ มีตำาแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 31 ตำาแหน่ง สามารถ
สรรหาพนักงานเข้าทำางานในตำาแหน่งงานว่างได้ 27 ตำาแหน่ง 
คิดเป็นทั ้งหมดร้อยละ 87.10 จำาแนกโดยโยกย้ายจากพนักงาน
ปัจจุบันได้ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 และสรรหาจากภายนอกได้ 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 70.97 ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถสรรหาพนักงาน
โดยเฉลี่ยได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน

 การพัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านการฝึกอบรมในด้านต่างๆ 
ถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้ทรัพยากรบุคคล
เพื ่อขับเคลื ่อนองค์กรสู ่การเติบโตและพัฒนาอย่างยั ่งยืน ในปี 
2559 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดฝึกอบรมให้แกพ่นักงาน
ทั้งหมด 9,698,723 บาท ทั้งส่วนของการพัฒนาความรู้ในเรื่องการ
บริหารจัดการและเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 
โดยพนักงานมีจำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 37.10 ชั่วโมง คิด
เป็นเงินลงทุนสำาหรับการพัฒนาบุคลากรเฉลี ่ยรายคน 3,243.72 
บาท ซึ่งถือเป็นความสำาเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมายของจำานวนชั่วโมง
การฝึกอบรมเฉลี่ยที่เท่ากับ 30 ชั่วโมง 

 สำาหรับการกำาหนดหลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงเพื่อ
ให้เกิดองค์ความรู้สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในองค์กรตามหน้าที่
หรือส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จัดทำาการสำารวจ
หลักสูตรการฝึกอบรมไปยังแต่ละหน่วยงานภายในผ่านการดำาเนิน
งานของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งทำาการสำารวจปีละ 1 ครั้ง 
ผลที่ได้จากการสำารวจบริษัทฯ นำาไปใช้ในการวางแผนกำาหนด
หลักสูตรในการฝึกอบรมในปีถัดไปให้ตรงจุดประสงค์ของแต่ละ
หน่วยงานภายในและบุคคลมากที่สุด

แนวทางการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาพนักงาน

การฝึกอบรม
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

 บริษัทฯ ธำารงรักษาพนักงานและดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถ
ให้เข้ามาร่วมทำางาน ผ่านการจัดสรรผลประโยชน์และสวัสดิการ
ต่างๆ ที ่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ซึ ่ง
ครอบคลุมค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสตลอดจน
ผลประโยชน์เชิงสวัสดิการ เช่น กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษา
พยาบาลสำาหรับพนักงานและบุคคลในครอบครัว ประกันชีวิต ค่า
เช่าบ้านสำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามหลักการที่
บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรและพนักงาน 
รวมถึงเงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ 
และการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะพนักงาน
ทุก 2 เดือน เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารสื่อสารกับพนักงานในเรื่อง
ของนโยบายต่างๆ ผลประกอบการ องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการ
แบ่งปันทัศนคติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผู้บริหารได้โดยตรง 
และเพ่ือสร้างความผูกพันและแสดงถึงความเป็นหน่ึงเดียวกันภายใน
องค์กร

 ความก้าวหน้าในการทำางานของพนักงานจะพิจารณาจากการ
ประเมินผลงานพนักงานประจำาปี โดยทำาการประเมินทั้งหมด 2 ด้าน 
ได้แก่ ประเมินพฤติกรรมและประเมินผลงานผ่านตัวชี้วัด (KPI) ของ
พนักงาน ซ่ึงจะทำาการประเมินร่วมกันระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน
เทียบกับดัชนีชี้วัดความสำาเร็จของพนักงานในสังกัดเป็นรายบุคคล 
เพื่อใช้ระบุทิศทางการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
ตามสายอาชีพ พร้อมใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทน
และเล่ือนตำาแหน่งให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานในระดับองค์กร

 นอกจากการทบทวนและประเมินผลงานของพนักงานเพื่อ
ปรับเลื่อนตำาแหน่งตามปกติแล้ว ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สรรสร้าง
โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำา (GPSC Leadership Development Program) 
เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำาของบริษัทฯ และ
พร้อมรับผิดชอบในตำาแหน่งที่สูงขึ้นหรือโยกย้ายตำาแหน่งไปสู่งาน
ที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยพนักงานที่ถูกคัดเลือกจะต้องผ่าน
กระบวนการวางแผนการพัฒนาส่วนบุคคลตามสายงานที่ต้องการ
มุ่งพัฒนาขึ้นและต้องผ่านขั้นตอนการประเมินคุณสมบัติความ
เป็นผู้นำาที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการนี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าบริษัทฯ ให้ความใส่ใจและตระหนักถึงโอกาสสำาหรับความ
ก้าวหน้าในการทำางานของพนักงานที่มีศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม

การธำารงรักษาพนักงาน

ความก้าวหน้าในการทำางาน
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	 เพ่ือตอบสนองต่อจุดประสงค์ในการเตรียมศักยภาพของบุคลากร
ในการเป็นผู้นำาที่พร้อมรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีความท้าทายตาม
การปรับตัวทางยุทธศาสตร์ในการดำาเนินธุรกิจ	 และการสรรหาบุคลากร
ภายในที่มีความพร้อมในการสืบทอดตำาแหน่งที่ว่างลงได้อย่างรวดเร็ว
ตรงตามคุณสมบัติของตำาแหน่งงานนั้นๆ	 บริษัทฯ	 จึงริเริ่มโครงการ
พัฒนาความเป็นผู้นำา	 โดยมีกระบวนการเร่ิมจากคัดเลือกบุคลากรจาก
กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อสืบทอดตำาแหน่งในระดับบริหารที่ว่างลง
ของบริษัทฯ	 นำาร่องโดยการคัดเลือกพนักงานระดับผู้จัดการส่วนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการไปดำารงตำาแหน่งในระดับผู้จัดการฝ่าย	(VP	Pool)

 บริษัทฯ เคารพในสิทธิแรงงานและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยส่ือสารถึงสิทธิและแนวทางการปฏิบัติ
ให้พนักงานภายในองค์กรผ่านคู ่มือพนักงานและจรรยาบรรณ
อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองและสามารถแจ้ง
ข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ 
โดยคณะกรรมการสวัสดิการฯ นี ้มีวาระดำารงตำาแหน่ง 2 ปี ในปี
2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ
ชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการสวัสดิการฯ ชุดเดิมได้หมดวาระลง
โดยประกาศรับสมัครตัวแทนของพนักงานทั้ง 3 พื้นที่ที ่บริษัทฯ
ประกอบกิจการอยู ่  ได้แก่ ระยอง ศรีราชา และกรุงเทพ และ
ดำาเนินการจัดการเลือกตั้งโดยให้พนักงานทุกคนใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตัวแทนพนักงานเพื่อเข้ามาทำาหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการฯ
ซึ่งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯมีสมาชิกจำานวน 13 คน
พร้อมมีวาระการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
เป็นประจำาทุก 2 เดือน ร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือว่า
เป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้าง เพื่อปรึกษาหารือถึงประเด็นต่างๆ ของ
พนักงาน เช่น สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการช่วยเหลือ
พนักงานจากเหตุการณ์อุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น

 บริษัทฯ สำารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรทุกปี
ซึ่งดำาเนินการโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง
และเชื่อถือได้ โดยผลการสำารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กรในปี 2559 พบว่าระดับความผูกพันของพนักงานอยู ่ที ่
ร้อยละ 50 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ และพบว่า
ประเด็นที่ต้องเร่งนำาไปวางแผนแก้ไขคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างและกระบวนการทำางาน ความมั่นใจในตัวผู้นำาและการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเอาใจใส่ของบริษัทฯ 
ต่อพนักงานและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่ง
บริษัทฯ ได้นำาผลการสำารวจดังกล่าวไปพัฒนาวางแผนในงานการ
บริหารบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน
และพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นผู้นำาในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปการในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็น
เลิศอย่างยั่งยืน ส่วนข้อเสนอแนะและความคาดหวังของพนักงาน
จากผลการประเมินการสำารวจความผูกพันของพนักงานนี้ ทาง
บริษัทฯ จะนำาไปปรับปรุงโครงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของพนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิแรงงาน การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่
มีต่อองค์กร
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

	 พนักงานท่ีถูกคัดเลือกจะถูกประเมินศักยภาพและความ
เหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งใหม่จากองค์กรภายนอกเพ่ือ
ระบุทิศทางการพัฒนาศักยภาพพร้อมกับการจัดทำาแผนการ
พัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	Plan:	IDP)	เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและเตรียมความพร้อมในคุณสมบัติ
ท่ีต้องพัฒนาและใช้ในการตรวจติดตามผลการพัฒนาต่อไป	
โดยองค์กรจะพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารจากกลุ่มน้ีเป็นลำาดับ
แรกในการไปดำารงตำาแหน่งท่ีว่างลงต่อไป	

	 ท้ังน้ี	โครงการดังกล่าวเร่ิมต้นในปี	2559	โดยมีพนักงานรับ
การคัดเลือกท้ังหมด	8	คนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผู้นำา	และ

อยู่ในระหว่างข้ันตอนการพัฒนาศักยภาพตามแผนการพัฒนา
รายบุคคล	พร้อมกันน้ีในปี	2560	บริษัทฯ	มีแผนงานท่ีจะคัดเลือก
บุคลากรจากกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพเพิ่มเติม	 เพื่อเข้าร่วม
โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำาดังกล่าว	

	 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการน้ี	 คือการสนับสนุน
ให้พนักงานมีความมุ่งม่ันในการแสดงศักยภาพสูงสุดของตัวเอง
เพ่ือพัฒนาตนเองและภาคภูมิใจต่อความก้าวหน้าในการทำางาน	
ท้ังมีความม่ันใจในการทำางานในตำาแหน่งใหม่	 โดยบริษัทฯ	 ม่ันใจ
ได้ว่าจะมีผู้บริหารท่ีมีศักยภาพ	 และความพร้อมในจำานวนท่ีเพียง
พอท่ีจะสามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในอนาคตต่อไปได้

	 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“การจัดการความรู้สำาหรับผู้บริหาร”	หรือ	Knowledge	Management	(KM)	for	Executive	
Workshop	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนและผู้จัดการฝ่ายมีความเข้าใจและเกิดกระบวนทัศน์ใหม	่ (New	
Paradigm)	 ในเรื่องของการจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้	 รวมถึงการประยุกต์ใช้	 KM	 ในการพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	 จัดขึ้นในวันที่	 7-8	 มิถุนายน	 2559	 มีจำานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น	 30	 คน	 ซึ่งผลสัมฤทธิ์จาก
สัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้คือ	 การกำาหนดกรอบการดำาเนินงานและโครงสร้างการบริหารจัดการความรู้ซึ่งจะใช้ดำาเนินการต่อไป	
และคาดหวังว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นจากระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“การจัดการความรู้สำาหรับผู้บริหาร”	
(Knowledge	Management	(KM)	for	Executive	Workshop)



61การมีส่วนร่วม	ชุมชนสัมพันธ์	และการสร้างคุณค่าร่วมกัน

การมีส่วนร่วม ชุมชนสัมพันธ์ และการสร้างคุณค่าร่วมกัน

“รู้สึกดีใจที่บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	 จำากัด	 (มหาชน)		
นึกถึงชุมชนและดีใจที่ผู้บริหารรวมถึงพนักงานลงพื้นที่เพื่อจัด
โครงการดีๆ	 โครงการสานเสวนาชุมชน	 “เคียงบ่าเคียงไหล่” 
แบบนี้กับเราชุมชนมาบข่า	–	มาบใน”

คุณสมควร	สันทัด
ประธานชุมชนมาบข่า	-	มาบใน

จังหวัดระยอง

 การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในปัจจุบันไม่ได้ตัดสินจากผล
การดำาเนินงานที่มุ ่งแต่ผลกำาไรทางการเงินและอัตราการเจริญ
เติบโตของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังต้องคำานึงถึงความรับผิดชอบและ
การตอบแทนให้กับส่วนรวมซึ่งรวมถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผ่านทางการสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพื้นที่การดำาเนินงานด้วย บริษัทฯ มีการดำาเนินงานภายใต้
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนและนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งให้ความสำาคัญในด้านการสื ่อสาร
การสร้างปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกับผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู ้มีส่วนได้เสียที่ใกล้ชิดกับพื้นที่การดำาเนินงานของบริษัทฯ  
ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ในพื้นที่การดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ โดยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม
ภายใต้กรอบกลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื ่อสังคม 4 ด้าน อันได้แก่ 
ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านการ
มีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และด้านสิ ่งแวดล้อม โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดปี 2559 มากกว่า 
231 ล้านบาท

 บริษัทฯ สร้างสรรค์และสืบสานกิจกรรมเพ่ือสังคมให้ครอบคลุม
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ความเอื้ออาทรและเกื้อกูลซึ่งกันและกันของ
ทั้งชุมชนในพื้นที่การดำาเนินงาน  โครงการและกิจกรรมที่บริษัทฯ 
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง โครงการพัฒนาโรงพยาบาล
มาบตาพุด โครงการเคียงบ่าเคียงไหล่และการบริหารจัดการขยะ
ครบวงจรจังหวัดระยอง เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดกิจกรรม
เพื่อสังคมต่างๆ จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.
gpscgroup.com/th/news/pr/csr)

รายละเอียดตามประเภท
กิจกรรมเพื่อสังคม

ร้อยละ

การบริจาค
(Charitable	Donation)		 1.01

1.57

97.42

การลงทุนเพื่อสังคม	
(Community	Investment)	

การเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์	
(Commercial	Initiative)	
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

 ทั ้งนี ้ เพื ่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและทิศทาง
การดำาเนินงานด้วยความยั่งยืนตามนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (สามารถศึกษารายละเอียดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อมเพิ ่มเติมได้ที ่  http://
www.gpscgroup.com/th/sustainability/gpsc) บริษัทฯ ได้ดำาเนิน
การและติดตามผลสำาเร ็จของโครงการต่างๆ โดยมีด ัชนีช ี ้ว ัด
ความสำาเร็จของการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2559 ได้แก่ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำาผลการดำาเนินงานและการสร้าง
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชน รวมถึงแนวการปฏิบัติที่ดีและ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มาแลกเปลี่ยน
องค์ความรู ้ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้นำาไปปรับใช้ในพื้นที ่
รับผิดชอบของตน ซึ่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. นั้นจัดขึ้นเป็นประจำา เดือนละ 1 ครั้ง

 ภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืน บริษัทฯ พยายามผลักดัน
และริเริ่มโครงการและกิจกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าร่วมกัน
สำาหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสร้างรายได้ พัฒนา
คุณภาพชีวิต หรือลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
และสังคมในบริเวณพ้ืนท่ีการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายระดับจังหวัดและประเทศได้

จำานวนชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานรวม 
1,987  ชั่วโมงหรือคิดเป็น 7 ชั่วโมงต่อพนักงานรายคนซึ่งน้อยกว่า
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ที่ 10 ชั่วโมง และผลการสำารวจความพึงพอใจ
ของชุมชนโดยหน่วยงานภายนอกร่วมกับกลุ่ม ปตท. พบว่า คะแนน
ความพึงพอใจต่อการทำางานกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นร้อยละ 90.2
สูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนด (ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ เป้าหมาย	ปี	2559 ผลการดำาเนินงาน
ปี	2559

เป้าหมาย	ปี	2560

การสำารวจความพึงพอใจของชุมชน
ต่อการทำางานกิจกรรมเพื่อสังคม

ในระดับพอใจ
ที่ร้อยละ

ในระดับพอใจ
ที่ร้อยละ

ร้อยละ

	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษาและการส่งเสริมการให้ความรู้	 เพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	นอกจากนี้	ยังสามารถตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐในด้านการขาดแคลนแรงงานฝีมือ	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	ใน	3	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชาไฟฟ้ากำาลัง	สาขาวิชาช่างยนต	์
และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	 จำานวน	 6	 ทุน	 เป็นทุนต่อเนื่องจนกว่าจะสำาเร็จการศึกษา	 บริษัทฯ	 มุ่งหวังว่าจะสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถ	 สร้างอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่ที ่บริษัทฯ	
ดำาเนินธุรกิจ	อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนที่สำาเร็จการศึกษาสามารถต่อยอดคุณภาพชีวิตและเป็นพลังแรงงาน
ที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ	 ทั้งยังสามารถสมัครเข้าทำางานและร่วมงานกับบริษัทฯ	 ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันอีก
ทางหนึ่ง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	คาดว่าจะขยายการดำาเนินงานโครงการดังกล่าวต่อเนื่องในปี	2560	ต่อไป	โดยเพิ่มจำานวนการมอบ
ทุนการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาอื่น	ๆ	และขยายการมอบทุนในสถาบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	เป็นต้น

โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษา	จังหวัดระยอง

90.2 8080
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นายมณฑล	ชื่นเงิน
ระดับชั้น	ปวช.1
สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคระยอง

นายชเยนทร	วัฒนตรานนท์
ระดับชั้น	ปวช.1
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำาลัง
วิทยาลัยเทคนิคระยอง

“รู้สึกดีใจมากครับท่ีบริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ย่ี	จำากัด	
(มหาชน)	ได้มอบโอกาสดีๆ	ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอย่าง
พวกผม	ทำาให้ผมรู้สึกดีอย่างยิ่ง	และไม่รู้จะหาสิ่งใดตอบแทนได้
นอกจากจะทำาให้ดีที่สุดกับโอกาสที่ได้รับ	ส่วนทุนที่ได้	ผมจะ
นำาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง	ผมขอ
ขอบพระคุณ	ทางบริษัทฯ	อย่างยิ่งที่มอบทุนการศึกษาและ
ให้โอกาสดีๆนี้กับผม”	

	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม	จำากัด	(Combined	
Heat	and	Power	Producing		Co.,	Ltd.:	CHPP)	ภายใต้การ
ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ทั้งหมด	 ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ
ในการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดต้ังบนพ้ืนดินให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีผ่านการคัดเลือก	
เพื่อผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าตามประกาศคณะกรรมการกำากับ
กิจการพลังงาน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล	
ซึ่งรัฐบาลได้มอบสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโครงการให้แก่สหกรณ์
ภาคการเกษตร	 และผู้สนับสนุนโครงการจะมีการแบ่งรายได้ที่
เกิดข้ึนจากการจำาหน่ายไฟฟ้าให้กับสหกรณ์	เพ่ือให้สหกรณ์นำาไป
จัดสรรให้กับสมาชิกสหกรณ์อย่างทั่วถึง	

	 โครงการนี้ใช้เงินลงทุนทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า	225	ล้านบาท	
ด้วยกำาลังการผลิต	5	 เมกะวัตต์	บนพื้นที่ประมาณ	75	 ไร่	 ของ
สมาชิกสหกรณ์ผู้เล้ียงกุ้งจันทบุรี	จำากัด	ต้ังอยู่ท่ีตำาบลนายายอาม	
อำาเภอนายายอาม	จังหวัดจันทบุรี	โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้า

“ผมต้องขอขอบคุณ	 บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	
จำากัด	 (มหาชน)	 ที่คัดเลือกให้ผมได้เป็นผู้รับทุนการศึกษา	
รู้สึกดีใจมาก	 จำานวนเงินที่ได้รับจะเก็บเป็นทุนการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน	ทุนนี้เป็นเหมือนแรงผลักดันให้ผมต้องขยันเรียน
และขยันทำางาน	ใช้เวลาท่ีมีให้คุ้มค่าและต้องทำาเกรดให้ออกมาดี
ทุกเทอม	พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคม	ผมจะทำาตาม
ความฝันของผมให้ได้	คือเป็นวิศวกรไฟฟ้า	การได้รับโอกาสน้ี	
ส่งผลกับอนาคตของผมอย่างมากครับ	”	

ระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	ได้ต้ังแต่วันท่ี	30	ธันวาคม	
2559	

	 ภายใต้การดำาเนินงานของโครงการ	บริษัทฯ	สามารถมี
รายได้ที่มั่นคงตลอดอายุสัญญาโครงการ	 25	 ปี	 และถือเป็น
โอกาสในการเป็นผู้ผลิตจัดหาพลังงานทางเลือกให้กับภาค
รัฐในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ	
รวมถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันกับภาคชุมชนท้องถิ่นในการ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	แบบติดตั้งบนพื้นดินสำาหรับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี	จำากัด



64
รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที ่ผลิตขึ ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับ
ผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง	เพื่อให้
ม่ันใจผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ	ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงและการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คุณสุรงค์	บูลกุล
ประธานกรรมการ
บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)

“การตั้งเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่	 21	 (COP21)	 เป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ	 จะสามารถ
ตอบสนองเป้าหมายดังกล่าวของประเทศ	โดยขยายการลงทุน
ในการเพ่ิมสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน	นอกเหนือจากพลังงาน
หลักจากก๊าซธรรมชาติ”	

คุณสมชัย	วงศ์วัฒนศานต์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านกลยุทธ์องค์กร
บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	
(มหาชน)

“ในการวางแผนหรือการดำาเนินธุรกิจ	 เพื่อลดความเสี่ยง
และแสวงหาโอกาสจากประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	บริษัทฯ	พร้อมปรับตัวเพื่อหาสมดุลระหว่างการ
ใช้แหล่งพลังงานสิ้นเปลืองและแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น	 เพื่อลดผลกระทบต่อการปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของโลก”	
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ความเสี่ยงและการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไม่จำากัดจาก
กิจกรรมต่างๆ ท่ีผ่านมาของประชาคมโลก ทำาให้อุณหภูมิบนพ้ืนโลก
ร้อนขึ้น ส่งผลต่อการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติต่างๆ ที่รุนแรง
และมีความถี่มากขึ้น อาทิ ความแห้งแล้งและนำ้าท่วม รวมไปถึง
ข้อบังคับอันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้สำาหรับการควบคุมการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทั้งระดับประเทศและระดับโลก 
ความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจในภาพรวมของ
บริษัทฯ และในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
ดังน้ันบริษัทฯ จึงมุ่งม่ันท่ีจะสนับสนุนการดำาเนินงานท่ีจะช่วยยับย้ัง
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก
องค์กร และยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของบริษัทฯ (สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.
gpscgroup.com/th/sustainability/environmental)

 บริษัทฯ สืบต่อการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทา 
รวมท้ังปรับตัวต่อผลกระทบต่างๆ อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลัก
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ผ่านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนำ้าของบริษัทฯ 
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศให้น้อยท่ีสุดและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนตำา่ อีกท้ัง บริษัทฯ
ยังไม่หยุดยั้งที่จะแสวงหาโอกาสในการวิจัยและพัฒนาผลิตไฟฟ้า
และไอนำา้ด้วยพลังงานทดแทนท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการสร้างความ
ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ด้วยการดำาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างยั่งยืน 

 แม้ว่าบริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงจากก๊าซ
ธรรมชาติ (Natural Gas) เป็นหลัก ซึ่งมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่น้อยกว่าเทียบกับผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้ารายอื่นๆ ที่ใช้
เช้ือเพลิงจากนำา้มันและถ่านหินเพ่ือผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ยังคงผลักดันและส่งเสริมการดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อลด
และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้มุ่งสู่ความเป็นสังคมคาร์บอนตำ่าในอนาคต
ดังที่ตั้งปณิธานไว้

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดตั้งส่วนงานการกำากับนโยบาย
ความยั ่งยืนและการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Division of 
Sustainability and Climate Change Policy) ภายใต้ฝ่ายบริหารความ
ยั่งยืนองค์กร (Department of Corporate Sustainability Management) 
เพื่อทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการบริหารจัดการภายใน โดยมีการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานด้านพลังงาน ดังนี้

 บริษัทฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน โดยมุ่งเน้น
การปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้พลังงาน
ต่อหน่วยการผลิตอย่างคุ้มค่า การตรวจสอบสมรรถนะการทำางาน
ของเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำาหนดเพื่อควบคุมการเผาไหม้
เชื้อเพลิงให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ และการลดปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีการเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint) 
จากทุกกิจกรรม ทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 
และทางอ้อม (Scope 2) เพื่อนำาไปพิจารณากำาหนดเป้าหมายและ
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีความท้าทายมากย่ิงข้ึนรวม
ไปถึงการจัดหาโครงการการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) อีกด้วย
โดยการดำาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีความ
เข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.33 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์ช่ัวโมง (ton CO2e/MWh) ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีกำาหนดไว้ไม่เกิน 0.45 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์
ชั่วโมง (ton CO2e/MWh)
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (Energy
Conservation Committee) ซึ่งทำาหน้าที่ในการพิจารณาวางแผนการ
ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้สอดคล้องตามข้อกำาหนด
ของ ISO 50001 นอกจากนี ้  บริษัทฯ ยังได้ดำาเนินโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด จากการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้เครื่องจักร
และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ทั้งในกระบวนการผลิตและกิจกรรม
สนับสนุนทุกประเภท โดยในปี 2559 บริษัทฯ สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ได้ 268 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ton CO₂e)

 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้แสดงบทบาทในเชิงรุกภาคสมัครใจใน
การเข้าร่วมโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure
Project: CDP) ด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปีแรก
โดย CDP (https://www.cdp.net/en) เป็นสถาบันระดับโลกที่ได้รับ
การยอมรับสูงสุดด้านการประเมินการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีส่งเสริมการเปิดเผย
ข้อมูลการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการ
ต้นแบบการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) อีกด้วย

	 บริษัทฯ	 เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นโครงการต้นแบบของ	 T-VER	 โดยพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมจากระบบโคเจนเนอเรช่ัน	 (Cogeneration)	
ในโรงผลิตสาธารณูปการระยอง	2	(Central	Utility	Plant	2	:	CUP	2)	จนได้รับการขึ้น
ทะเบียนและได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปี	 2559	 แล้วจำานวน	 40,013	
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	(ton	CO₂e)	ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก	 (อบก.)	 (สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่	 http://
ghgreduction.tgo.or.th/t-ver/)

	 บริษัทฯ	ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก	อบก.	ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลด
ก๊าซเรือนกระจก	(Low	Emission	Support	Scheme	:	LESS)	(http://ghgreduction.tgo.
or.th/less/)	จากการดำาเนินโครงการและกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรง
ไฟฟ้า	4	โรงงาน	อันได้แก่	โรงผลิตสาธารณูปการระยอง	1	โรงผลิตสาธารณูปการระยอง	
2	 โรงผลิตสาธารณูปการระยอง	 3	 จังหวัดระยอง	 และโรงไฟฟ้าศรีราชา	 จังหวัดชลบุร	ี
โดยกิจกรรมที่เข้าร่วม	 ได้แก่	 การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
การคัดแยกขยะเพื่อนำาไปรีไซเคิล	การบำารุงรักษาชิ้นส่วนต่าง	ๆ	ในระบบอัดอากาศ	การ
ลดการใช้ ไฟฟ้าโดยใช้ประโยชน์จากน้ำาทิ้งของระบบทำาความเย็น	(Cooling	Blowdown)	
และการหุ้มฉนวนกันความร้อนที่ท่อส่งไอน้ำา	 เป็นต้น	 โดยกิจกรรมเหล่านี ้สามารถ
เป็นต้นแบบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและมีแรงจูงใจใน
การมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำาต่อไป	 ทั้งนี้	 คาด
ว่าจะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง	 268	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	
(ton	CO₂e)	จากกิจกรรมเหล่านี้

โครงการผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมจากระบบโคเจนเนอเรชั่น

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก	(Low	Emission	Support	Scheme	:	LESS)
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ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

คุณทิวา		โชคเกษม
เลขานุการชุมชนตลาดมาบตาพุด
จังหวัดระยอง

คุณเติมชัย	บุนนาค
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)

“จุดเริ่มต้นในการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งเเวดล้อมของ
อุตสาหกรรม	เริ่มจากโรงงานจะต้องตรวจสอบ	ปรับปรุง
ให้โรงงานของตนเองมีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	
ควบคุมปริมาณการปลดปล่อยมลพิษและไอระเหยของ
สารเคมี	 ควบคู่ไปกับการทำาโครงการหรือกิจกรรมที่จะ
เป็นการดำารงรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 ซึ่งเป็นการคงไว้
ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีของทั้งชุมชนและจังหวัดระยอง”

“บริษัทฯ	มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านน้ำา	 อากาศ	 และของเสีย	
รวมไปถึงการคัดเลือกผู้รับเหมาหรือคู่ค้าที่มีการดำาเนินงาน
โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน”
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ตระหนักว่าคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญต่อการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องตามทิศทางของนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, 
Health and Environment Policy: QSHE) ของบริษัทฯ และบริษัทท่ีเข้าลงทุน
ในทุกช่วงของกระบวนการดำาเนินงาน โดยยึดถือนโยบายฯ นี้เป็น
กรอบในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามข้อกำาหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, มอก. 18001, IMS และระบบมาตรฐาน
สากลและความยั่งยืน โดยการควบคุมผ่านระบบการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศ (GPSC Operation Excellence Management System: 
GPSC OEMS) รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำาเนินงานอย่างเคร่งครัด 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำาเนินงานสู่ความเป็นเลิศ
ให้เป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังน้ีเพ่ือความย่ังยืนในการดำาเนิน
ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ

 นอกจากที ่บริษัทฯ มีการดำาเนินงานตามกรอบนโยบายฯ
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังดำาเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมีการระบุเพ่ิมเติมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ควบคู่ไป
พร้อมกัน เพื่อให้เกิดการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อหาในรายงานฯ ครอบคลุมถึงการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณ
ภาพนำ้า และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางานของ
พนักงาน เป็นต้น (สามารถสืบค้นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Monitoring and Audit: 
EM&A ได้ที ่ http://www.gpscgroup.com/th/about/eia-monitoring)

 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory:  EF) ประจำาปี 2559 ซึ ่งปัจจุบ ันอยู่ระหว่าง
กระบวนการให้การรับรองโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการ
วางแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศด้าน
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency) ด้วยการมุ่งเน้นใน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร รวมถึงการสื ่อสารรายละเอียดของระบบ
ที่ทำาให้มีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศมากขึ้น อาทิ การบริหาร
จัดการนำ้า การจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการของเสียและวัสดุ
เหลือทิ้ง

 ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับ
เข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 ภายในปี 2560
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การบริหารจัดการนำา

การบริหารจัดการนำาภายนอกบริษัทฯ

 นำ้าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำากัดและความ
ต้องการการใช้นำา้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม
ที่จำาเป็นต้องใช้นำ้าในกระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรมที่ใช้นำ ้า
ในการเพาะปลูก การปศุสัตว์ และภาคประชาชนเพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภค ดังนั้น ประเด็นเรื่องการจัดสรรแบ่งปันนำ้าในพื้นที่
อุตสาหกรรมและชุมชนจึงเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ 
จึงตระหนักและให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ ่งในเรื ่องการบริหาร
จัดการนำา้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 
รวมทั้งการควบคุมปริมาณไอนำ้าสูญเสียให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการ
ลดการใช้นำ้าดิบจากแหล่งนำ้าธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้
ความสำาคัญในการเข้าร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการนำ้าของภาค
รัฐท่ีร่วมกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนำา้ภาคตะวันออก จำากัด 
(มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ และชุมชนรอบพื้นที่เขตอุตสาหกรรม
ที่บริษัทฯ ดำาเนินการด้วยการบริหารจัดการนำ้าทั้งภายนอกและ
ภายในบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะทำางานบริหารจัดการนำ ้า
กลุ ่ม ปตท. ซึ ่งประกอบด้วยสมาชิกจากหลายบริษัทฯ ร่วมกัน
บริหารจัดการนำ้าในภาพรวมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้ง
การแก้ปัญหาการขาดแคลนนำา้จากภัยแล้งและการป้องกันนำา้ท่วม โดย
อาศัยความร่วมมือกับหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กรมชลประทาน 
บริษัท อีสท์ วอเตอร์ หน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง 
โดยคณะทำางานบริหารจัดการนำ้ากลุ่ม ปตท. ได้จัดให้มีการประชุม
ติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกเดือน เพื่อ
ประเมินปริมาณนำ้าสำารองในพื้นที่ วางแผนการแก้ไขปัญหาหาก
ปริมาณนำ้ามีแนวโน้มที่จะเกิดความขาดแคลนและบริหารจัดการนำ้า
เชิงรุกร่วมกันในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 

 รายละเอียดในการประชุมร่วมกับคณะทำางานบริหารจัดการ
นำ้ากลุ่ม ปตท. แต่ละครั้ง จะมีการรายงานถึงสถานการณ์นำ้าที่ได้
จากการสำารวจและวิเคราะห์ด้วยแบบจำาลองสถานการณ์นำ้า ซึ่ง
เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณนำ้าสำารองรายเดือน ทั้งใน
กรณีที่สถานการณ์นำ้าปกติ เช่น กรณีนำ้าไหลเข้าอ่างเก็บนำ้าตามปกติ 
หรือกรณีที่มีการผันนำ้าอย่างต่อเนื่อง และกรณีที่ผลการวิเคราะห์
พบว่ามีความเสี่ยงของการขาดแคลนนำ้าต่อการดำาเนินงานหรือ
กิจกรรมต่างๆ คณะทำางานจะมีการวางแผนบริหารจัดการนำ้าโดย
ระบุมาตรการป้องกัน เช่น การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นำ้า
อย่างต่อเนื่อง การติดตามมาตรการบริหารจัดการนำ้าก่อนภัยแล้ง 
หรือติดตามและเร่งรัดการดำาเนินโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าต่างๆ 
ของภาครัฐ เป็นต้น ผลการประชุมคณะทำางานบริหารจัดการนำ้า
กลุ ่ม ปตท. จะสรุปเป็นรายงานประจำาเดือน และสื ่อสารต่อให้
บริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบถึงสถานการณ์นำ้า
และดำาเนินการตามแผนงานโครงการฯ ต่อไป 

 นอกจากน้ี ผลการดำาเนินงานจากคณะทำางานบริหารจัดการนำา้
กลุ ่ม ปตท. และบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ในรายงานประจำาปีของ
บริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมถึงการประเมินสถานการณ์นำ้า
ภาคตะวันออก การรับมือกับภาวะวิกฤติ การบริหารความเสี่ยง 
ความก้าวหน้าและแผนการบริหารจัดการนำ้ารายบริษัท แนวทาง
การบริหารจัดการนำ้ากรณีเกิดภัยแล้งของหน่วยงานต่างๆ ในภาค
ตะวันออก รวมถึงมาตรการและแผนการบริหารจัดการนำ้าอย่าง
ยั่งยืนพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ซึ่งระบบใหม่นี้จะมุ่งเน้นให้บริษัทฯ ทำาความเข้าใจเพื่อการพิจารณา
ความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นจากบริบทขององค์กรและผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการนำาภายในบริษัทฯ

 บริษัทฯ บริหารจัดการการใช้นำ้าภายใน โดยยึดแนวปฏิบัติตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้การใช้นำ้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการปรับวิธีการปฏิบัติงานและการนำานำ้าทิ้งที่ได้จากกระบวนการผลิตในส่วนต่างๆ กลับมาใช้หมุนเวียนใหม่ 
เพื่อลดปริมาณการใช้นำ้าดิบ

 ในปี 2559 บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้นำา้ในกระบวนการผลิตตามแนวปฏิบัติ 3Rs คิดเป็นปริมาณนำา้ 4,587,196.61 ลูกบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ 62.28 ของปริมาณนำ้าใช้ (นำ้าขาเข้า) ทั้งหมด 7,364,742.4 ลูกบาศก์เมตร บริษัทฯ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 59.63 ล้านบาท

การลดปริมาณการใช้น้ำาในกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยการผลิต
การเพ่ิมรอบการทำางานของหอทำาความ
เย็นเพื่อลดปริมาณน้ำาที่ ใช้ ในระบบ
หล่อเย็น	 และการลดปริมาณการใช้น้ำา
ในสำานักงาน

การนำาน้ำาทิ้งจากระบบทำาความ
เย็นมาใช้ ในการหล่อเย็นน้ำาทิ้งจาก
หม้อน้ำา
การใช้น้ำาที่ผ่านการบำาบัดแล้วให้
เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำามา
รดน้ำาต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่บริษัท

การนำาน้ำาคอนเดนเสทกลับมาใช้
ในกระบวนการผลิตไอน้ำา

การจัดการคุณภาพอากาศ

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
ภายในสถานประกอบการและชุมชนรอบข้าง โดยดำาเนินการตรวจวัด
และติดตามคุณภาพอากาศในจุดตรวจวัดทั้งภายในและภายนอก
สถานประกอบการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุม
และกำาจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนดเป็นพื้นฐาน ทั้งยังปลูกต้นไม้เป็นแนว
กันชนบริเวณพื้นที่โดยรอบเพื่อลดผลกระทบและสร้างความมั่นใจ
ให้กับชุมชนโดยรอบ 

 ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงดำาเนินการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ โดยสำารวจความเข้มข้นของมลสารแต่ละชนิดผ่านอุปกรณ์
ที่ติดตั้งบริเวณปล่องระบายสู่ภายนอกสถานประกอบการอย่าง
ต่อเน่ืองแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS)
และตรวจวัดในบริเวณพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบสถานประกอบการท่ี
ได้กำาหนดไว้อีกด้วย โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีการระบาย

 บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการดำาเนินงานสู่ความยั่งยืนและส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดซึ่งปริมาณของเสียที่ลดลง
สามารถแสดงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง
ยังช่วยลดผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมและยัง
ลดค่าใช้จ่ายในการกำาจัดของเสีย ในปี 2559 บริษัทฯ สามารถลด
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 60.06 ตัน และยังลดปริมาณ
ของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายนำาไปฝังกลบเป็น
ศูนย์ (Zero Waste to Landfill) โดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากของเสีย
และวัสดุเหลือทิ้ง บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณของ
เสียนำาไปฝังกลบเป็นศูนย์ในปีต่อไป

มลสารออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 754.45 ตัน ซึ่งน้อยกว่าค่า
ควบคุมที่กำาหนดไว้เท่ากับ 4,404.02 ตัน ร้อยละ 17.13
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	 โดยหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดในการจัดการน้ำา	 มลพิษทางอากาศ	 ขยะ	 และ
กากของเสียอุตสาหกรรม	 ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่การทำางาน	 การ
จัดการอุบัติเหตุ/อุบัติภัย	รวมทั้งการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน		
	 	 รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	ประเภทธงขาว-
	 	 ดาวเขียว	(Green	Star	Award)	ประจำาปี	2558	ต่อเนื่องเป็นปีที่	6	
	 	 รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	ระดับยอดเยี่ยม	
	 	 ประเภทธงขาว-ดาวทอง	(Gold	Star	Award)	เป็นปีแรก

	 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ	ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	ตามที่กำาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบและเห็นความสำาคัญ
ของการป้องกันและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลประจำาปี	 2559	 (EIA	 Monitoring	 Award	
2016)	ดังนี้
	 	 ประเภทยอดเยี่ยม	สำาหรับโรงไฟฟ้าศรีราชา
	 	 ประเภทดีเด่น	สำาหรับโรงผลิตสาธารณูปการระยอง	1

	 จากการดำาเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย	 และข้อกำาหนดต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบทำาให้บริษัทฯ	ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆ	ดังนี้

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น

รางวัลที่ ได้รับในปี	2559
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

การปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัย
และความหลากหลายทางชีวภาพ
 การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติเป็น
ส่วนสำาคัญในการดำารงอยู่ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสภาพภูมิอากาศใน
พื้นที่จะส่งผลต่อความคงอยู่ของระบบนิเวศโดยรวม ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศผ่านการดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน โดยเฉพาะการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้ังแต่ต้นนำา้ถึงปลายนำา้
ทั้งกิจการภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อคงธำารงสภาพของ
ระบบนิเวศแต่เดิมไว้ รวมถึงฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์พร้อม 
ตลอดจนเคารพสิทธิของชุมชนในการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัย และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างเสริมความมั่นคงทางทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 บริษัทฯ มีการควบคุมและดูแลการดำาเนินงานโดยให้ความ
สำาคัญในการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพให้น้อยที่สุดตั้งแต่การออกแบบและการ
ก่อสร้างโครงการ ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจเสมอมา โดยทุก
โครงการที่บริษัทฯ วางแผนเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่หรือขยายกำาลัง
การผลิตจากการดำาเนินธุรกิจเดิมทั้งหมดต้องผ่านการวิเคราะห์
ความเส่ียง และการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงประเด็น
ด้านแหล่งท่ีอยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหัวข้อหลัก
ข้อหนึ่งที่ได้วิเคราะห์ โดยการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมายพื้นฐานในประเทศที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอยู่ รวมถึง
แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักสากลต่างๆ 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังกำาหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยท่ีบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน
พร้อมทั้งนำาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานของภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่องตามความถี่ที่กำาหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม พื้นที่การดำาเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งแผนผัง (ผังเมืองรวม) ได้แสดงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม (สีม่วง) เพื่อการส่งเสริม
และพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยรวมจึงไม่ส่ง
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และสอดคล้องตาม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการดำาเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปพร้อมกับการธำารงรักษาระบบนิเวศ แหล่งที่อยู่อาศัยและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 สำาหรับโครงการในต่างประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำาคัญใน
เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างสูง โดยโครงการที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน
จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและต้องทำาการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อความหลาก
หลายทางชีวภาพของทรัพยากรบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ 
เพื่อกำาหนดมาตรการฯ แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนการ
บริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental
Management and Monitoring Plan: EMMP) โดยบริษัทฯ นำาผลที่ได้
จากการศึกษาและแผนการปฏิบัติทั้งหมดมาปรับใช้ตั้งแต่การ
ออกแบบ การก่อสร้างโครงการ และการดำาเนินงานโครงการทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในการ
ดำาเนินงานโครงการของบริษัทฯ ที่อาจจะรบกวนสภาพแหล่งที่อยู่
ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ให้น้อยที่สุด เช่น โครงการโรงไฟฟ้า
ในประเทศลาว ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าไซยะบุรีที่มีการ
ออกแบบและก่อสร้างทางปลาผ่าน (Fish Passing Facility) และ
โครงการโรงไฟฟ้านำ้าลิก 1 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่กระทบต่อแหล่งที่
อยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

	 การสำารวจภาคสนามศึกษาชนิดของป่าไม้และสภาพ
แหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต	โครงการโรงไฟฟ้าน้ำาลิก	1

SUSTAINABILITY
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

SUSTAINABILITY PERFORMANCE DATA 2013-2016
Corporate Governance

GRI UNIT

Persons

Persons

Persons

Cases

Cases

Cases

Cases

Cases

Cases

Million	Baht

10

NA

199

0

0

0

0

0

0

0

10

NA

209

0

0

0

0

0

0

0

10

NA

240

0

0

0

0

0

0

0

10

3

260

1

0

0

0

0

0

0

%

%

%

100

NA

100

100

NA

100

100

NA

100

100

3.33

100

G4-SO4

G4-SO5

G4-EN34

G4-HR12

G4-LA16

G4-SO11

G4-SO7

G4-SO8

Governance	body	members	that	the	organization’s	
anti-corruption	policies	and	procedures	have	been	
communicated	to

Governance	body	members	that	have	received	
training	on	anti-corruption

Employees	that	anti-corruption	policies	and
procedures	have	been	communicated	to

Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken

Number	of	grievances	about	environmental	impacts	
through	formal	grievance	process

Number	of	grievances	about	human	rights	through	
formal	grievance	process

Number	of	grievances	about	labor	practices 
through	formal	grievance	process

Number	of	grievances	about	impacts	on	society 
through	formal	grievance	process

Total	number	of	legal	actions	for	anti-competitive	
behavior,	anti-trust,	and	monopoly	practices	and	
their	outcomes

Total	monetary	value	of	significant	fines	and	total	
number	of	non-monetary	sanctions	for
non-compliance	with	laws	and	regulations

DATA COLLECTION PERIOD

2013 2014 2015 2016
REQUIRED DATA

Anti-Corruption

Grievance
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Economic

Product Responsibility

Health and Safety

UNIT

UNIT

UNIT

Million	Baht

%	of	total	clients

Cases

%	of	total	clients

Cases

%	of	total	clients

Cases

Million	Baht

Million	Baht

Million	Baht

Cases

Cases

Million	Baht

	(SAIFI)

	(SAIDI)	

%

26,221

85.75

0

24,525

100

0

357

85.00

0

0

-

0

430

0.56

0.88

99.9995

23,654

85.98

0

21,981

100

0

300

85.00

0

112

-

0

422

0.03

0.04

99.9900

22,444

86.85

0

20,847

100

0

448

85.00

0

1,120

-

0

552

0.63

0.70

99.9837

20,675

87.40

0

18,265

100

0

407

85.00

0

1,573

-

0

697

0.00

0.00

100

G4-EC1

G4-PR5

G4-LA6

G4-EU27

G4-EU28

G4-EU29

G4-EU30

Sale	revenues

Customer	satisfaction	survey

Total	workforce

Operating	cost

	 Data	coverage	

Supervised	workers

Employee	wages	and	benefits	

Customer	satisfaction	target

Employees

Contractors

Dividend	payments	for	the	performance

Total	number	of	residential	disconnections	for	
non-payment,	broken	down	by	duration	of
disconnection	and	by	regulatory	regime

Payments	to	government	

Power	outage	frequency	

Average	power	outage	duration	

Average	plant	availability	factor	by	energy	source	
and	by	regulatory	regime

DATA COLLECTION PERIOD

DATA COLLECTION PERIOD

DATA COLLECTION PERIOD

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

REQUIRED DATA

REQUIRED DATA

REQUIRED DATA

GRI

GRI

GRI
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

UNIT

Cases

Cases

Cases

Cases

Cases/1	million	
Manhours

Cases/1	million	
Manhours

Cases/1	million	
Manhours

Cases/1	million	
Manhours

Cases/1	million	
Manhours

Day/1	million	
Manhours

Cases/1	million	
Manhours

Cases/1	million	
Manhours

%	of	total	
employee

%	of	total	
Contrator

Cases/1	million	
Manhours

Day/1	million	
Manhours

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

G4-LA6
(cont.)

Total	workforce

Total	workforce

Supervised	workers

Supervised	workers

Total	workforce

Total	workforce

Employees

Contractors

Total	workforce

Total	workforce

Supervised	workers

Supervised	workers

	 Data	coverage

	 Data	coverage

Supervised	workers

Supervised	workers

DATA COLLECTION PERIOD

2013 2014 2015 2016
REQUIRED DATAGRI

Injuries	Rate	(IR)

Lost-Time		Injury	Frequency	Rate	(LTIFR)

Lost	Workday	Case	(LWC)

Lost	Day	Rate	(LDR)

Occupational	Diseases	Rate	(ODR)
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บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)

Total	recordable	injuries	case
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Day

Day

Day

Cases

Cases

%

365

365

365

0

0

0

365

365

365

0

0

0

365

365

365

0

0

0

365

365

365

0

0

0

G4-EU17

G4-EU25

Construction	activities

Operation	activities

Maintenance	activities

Number	of	injuries	to	the	public	involving	company	
assets,	including	legal	judgment,	settlements	and	
pending	legal	cases	of	diseases

Number	of	fatalities	to	the	public	involving	company	
assets,	including	legal	judgment,	settlements	and	
pending	legal	cases	of	diseases

Contractor	and	subcontractor	working	on	electric	
utility	systems,	employees	that	have	undergone	
relevant	health	and	safety	training	in	comparison	to	
total	contractor	and	subcontractor

GRI UNIT
DATA COLLECTION PERIOD

2013 2014 2015 2016
REQUIRED DATA

Days	worked	by	contractor	and	subcontractor	employees	on	electric	utility	systems	(generation,	distribution,	transmission)

Customer	health	and	safety

Corporate Social Responsibility

UNIT

Baht

Persons

%	of	total
contribute

%	of	total
contribute

%	of	total
contribute

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

2,375,523

0

0

100

0

0

2,375,523

0

0

0

1,809,365

0

0

100

0

0

1,809,365

0

0

0

36,450,515

0

5,325,420

14.61

85.39

0

5,184,075

141,345

31,125,095

0

230,959,445

0

2,337,911

1.01

1.57

97.42

2,195,411

142,500

3,621,534

225,000,000

G4-EC1

G4-EU22

Total	contribution

Number	of	people	physically	or	economically
displaced	and	compensation

	 Charitable	donations

	 	 -	Cash	contribution

	 	 -	Product	or	service	donations

	 Community	investments

	 Commercial	initiatives

DATA COLLECTION PERIOD

2013 2014 2015 2016
REQUIRED DATAGRI

Philanthropic	activities
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

UNIT

%

%

%

0

NA

NA

0

81.23

80.00

0

84.00

80.00

0

90.20

80.00

G4-EU26 Population	unserved	in	licensed	distribution	or	
service	areas

Community	satisfaction	survey

Community	satisfaction	target

DATA COLLECTION PERIOD

2013 2014 2015 2016
REQUIRED DATAGRI

Environment

GRI UNIT

%

GJ

%

GJ

MW

GJ

0.01

NA

1.32

NA

1,052

NA

0.03

NA

0.01

NA

1,052

NA

0.01

68,581

0.01

17,431,618

7,524,889

1,052

NA

0.01

1,131,594

0.01

15,105,688

11,907,675

1,052

83,246

%

GJ

GJ

GJ/MWh

%

GJ

GJ

GJ

%

GJ

99.99

NA

NA

NA

98.68

NA

45,208,873	

NA

0

NA

38,175,268	

NA

0

NA

37,516,853	

1,827,095

0

38,664,689

2,842,749

0

99.97

NA

NA

NA

99.99

NA

99.99

56,033,631

56,102,212

5.60

99.99

24,956,508

99.99

15,747,727

16,879,321

2.05

99.99

27,013,364

G4-EU1

G4-EN3

G4-EN5

G4-EU2

G4-EU12

Primary	energy	sources

Total	energy	consumption

Total	energy	intensity

Net	energy	generated	

Steam

Transmission	and	distribution	losses	as	a	percentage	
of	total	energy

	 Steam

	 Natural	gas

Total	direct	energy	consumption

	 Natural	gas	

Total	energy	sold

	 Oil

Total	indirect	energy	consumption	by	primary	
energy	source	

	 Oil

	 Electricity

Installed	capacity	

Electricity	purchased

DATA COLLECTION PERIOD

2013 2014 2015 2016
REQUIRED DATA

Production

Energy	consumption
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m³

Tonnes	NO₂

m³

kg

m³

MWh

MWh

m³

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

13,121,371

985

11,141,838

5

1,979,533

9,876,082

9,431,108

1,459,287

7,367,897

754

7,364,742	

0

3,155																	

9,343,420

4,289,807

1,620,696														

G4-EN8

G4-EN21

G4-EN22

Total	water	withdrawal

Nitrogen	oxides	(NOx)

	 Surface	water

SF6

	 Municipal	water	

Report	Net	generation	from	all	generating	capacity

Report		Net	generation	from	all	combustion	power	plants

Total	water	discharge	to	surface	water

GRI UNIT
DATA COLLECTION PERIOD

2013 2014 2015 2016
REQUIRED DATA

Water	withdrawn

Water	discharge

Greenhouse	Gas	Emission	(GHGs)

Emissions

Waste disposal

Tonnes	CO₂e

Tonnes	CO₂e

Tonnes	CO₂e

Tonnes	CO₂e/MWh

Tonnes	CO₂e

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3,076,991

1,889

NA

0.29

40,199

2,716,523

2,484

517

0.33

268

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN18

G4-EN19

Direct	total	GHGs	(scope	1)

Indirect	total	GHGs	(scope	2)

Other	indirect	GHGs	emission	(scope	3)
(calculated	from	Business	travel)

GHG	intensity	

Reduction	of	Greenhouse	Gas	(GHG)	emissions

Tonnes

Tonnes

Tonnes

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tonnes

Tonnes

Tonnes

Tonnes

Tonnes

Tonnes

Tonnes

Tonnes

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

189.12

34.25

162.39

665.39

0.05

39.31

23.88

44.11

107.35

34.36

245.27

468.65

23.00

57.59

583.73

0.10

8.73

27.94

31.23

68.00

34.49

0

G4-EN23 Total	hazardous	waste	as	defined	by	National	Legislation

	 Composting

	 Incineration

Other	management	methods	(central	wastewater	
treatment	plant	and	land	reclamation)

	 On-site	storage	

	 Recovery

	 Recycle

Total	non-hazardous		waste	as	defined	by	National	
Legislation

	 Recovery

	 Recycle

	 Incineration
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

Million	Baht 0 0 0 0.88G4-EN29 Monetary	value	of	significant	fines	and	total	number	
of	non-monetary	sanctions	for	non-compliance	with	
environmental	laws	and	regulations

GRI UNIT
DATA COLLECTION PERIOD

2013 2014 2015 2016
REQUIRED DATA

Compliance

Labor Practices

GRI UNIT

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

199

22

42

3

109

157

19

108

160

20

112

180

29

NA

NA

209

24

49

8

NA

NA

240

24

63

16

NA

NA

258

25

78

17

188

70

G4-10,
G4-LA12

Total	workforce

Rayong

Permanent	contract

<30	years	

Chonburi-Sriracha

Full-time

30	-	50	years	

Other

Temporary	contract

Supervised	workers

Employees

Bangkok

Part-time

>50	years	

DATA COLLECTION PERIOD

2013

Male Male Male MaleFemale Female Female Female

157

35

157

131

13

0

7

0

0

NA

NA

160

35

160

133

17

0

7

0

0

NA

NA

177

36

177

137

29

0

8

0

0

112

177

32

NA

NA

180

37

180

143

31

0

8

0

0

122

58

42

6

42

38

14

0

1

0

0

NA

NA

49

6

49

41

19

0

0

0

0

NA

NA

63

5

63

47

34

0

0

0

0

NA

NA

78

4

78

61

49

0

0

0

0

66

12

2014 2015 2016
REQUIRED DATA

Workforce	by	area

Workforce	by	employee	type

Workforce	by	age
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Workforce
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GRI UNIT

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

Persons

0

6

2 2 10

21

0

32

0

22

Executive

New	employees

Middle	Management	

Rayong

Chonburi-Sriracha

Bangkok

Other

<30	years	

30	-	50	years	

>50	years	

Employee	

Senior	

New	hire	rate

DATA COLLECTION PERIOD

2013

16

6

6

0

0

0

3

3

0

24

3.02

3.02

0

0.00

0

1.51

1.51

0

115

16

11

6

0

5

0

3

8

0

26

5.26

2.87

0

2.39

0

1.44

3.83

0

116

19

17

5

1

11

0

13

4

0

24

7.08

2.08

0.42

4.58

0

5.42

1.67

0

132

2

19

6

3

1

2

0

2

4

0

38

2.31

1.15

0.38

0.77

0

0.77

1.54

0

122

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0

38

4

10

3

0

7

0

6

4

0

1

4.78

1.44

0

3.35

0

2.87

1.91

0

44

5

15

0

0

15

0

10

5

0

1

6.25

0.00

0

6.25

0

4.17

2.08

0

57

7

16

1

0

15

0

7

9

0

5

6.15

0.38

0

5.77

0

2.69

3.46

0

66

2014 2015 2016
REQUIRED DATA

New	employees	by	area	

New	employees	by	age	group	

G4-LA1

Workforce	by	employee	category

83

Male Male Male MaleFemale Female Female Female

Total	number	and	rates	of	new	employees	hires	and	employee	turnover

ประสิทธิผลการดำาเนินงาน	ปี	2556-2559



84
รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

GRI UNIT

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

%	of	total	
employees

Total	employee	turnover	rate

Voluntary	employee	turnover	rate

<30	years	

30	-	50	years	

>50	years	

Rayong

Chonburi-Sriracha

Bangkok

Other

DATA COLLECTION PERIOD

2013

5

5

4

1

0

4

1

0

0

2.51

2.51

2.01

0.50

0

2.01

0.50

0

0

5

5

0

5

0

4

0

1

0

2.39

2.39

0

2.39

0

1.91

0

0.48

0

4

4

2

2

0

2

0

2

0

1.67

1.67

0.83

0.83

0

0.83

0

0.83

0

7

7

1

6

0

1

0

6

0

2.69

2.69

0.38

2.31

0

0.38

0

2.31

0

2

2

0

2

0

0

2

0

0

1.01

1.01

0

1.01

0

0

1.01

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0.48

0.48

0.48

0

0

0

0

0.48

0

3

3

2

1

0

0

0

3

0

1.25

1.25

0.83

0.42

0

0

0

1.25

0

3

3

1

2

0

0

0

3

0

1.15

0.38

0.77

0

0

0

1.15

0

2014 2015 2016
REQUIRED DATA

Turnover	rate	by	age	group	

Turnover	by	area

Employee	turnover

1.15

84
รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)
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G4-LA1
(cont.)
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GRI UNIT

Persons

Persons

%

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

%

Persons

Persons

%

Persons

%

0

0

5

1

2

100

16

84.21

24

96.00

115

75.16

0

0

3

15.79

1

4.00

38

24.84

2

100

16

80.00

26

96.30

116

72.50

0

0

4

20.00

1

3.70

44

27.50

2

100

19

79.17

24

96.00

132

69.84

0

0

5

20.83

1

4.00

57

30.16

5

100

20

74.07

42

85.71

115

64.25

0

0

7

25.93

7

14.29

64

35.75

5

1

6

5

0

0

0

0

0

0

Rayong

Executive

Executive	

Chonburi-Sriracha

Middle	Management	

Senior	

Other

Employee	

Employee	

Bangkok

Senior	

Middle	Management

DATA COLLECTION PERIOD

2013

0

6

2

0

0

0

0

6

2

0

0

0

0

7

3

0

0

0

5

1

0

4

4

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014 2015 2016
REQUIRED DATA

Eligible	employees	to	retire	in	the	next	5	and	10	years	by	category

G4-EU15

G4-LA11

Remark	: 
NA	means	data	is	not	available
The	boundary	performance	data	reporting	is	considered	and	conduted	from	GPSC	(CUP	1-3	and	Sriracha	Power	Plant)

Eligible	employees	to	retire	in	the	next	5	and	10	years	by	area

85

Male Male Male MaleFemale Female Female Female

Eligible	employees	to	retire	in	the	next	5	and	10	years

Employees	receiving	regular	performance	and	career	development	reviews

ประสิทธิผลการดำาเนินงาน	ปี	2556-2559
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

GRI CONTENT INDEX
GENERAL STANDARD DISCLOSURES

DESCRIPTION PAGE / LINK
OMISSIONS /

REMARKS

GENERAL 
STANDARD 
DISCLSURES

12-13

11

31

70-72

16-21

34-35

11

16

16

16-17

16-21

82

Omit

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In	2016	-	GPSC	does	
not	have	the	official	
trade	union.	However,	
there	is	“GPSC
employee	committee”
which	its	members	are
as	the	representatives	
from	operation	units,	in
order	to	support	the	
labor’s	right,	welfare	
and	benefit

-

Statement	from	the	most	senior	decision-maker	of	
the	organization	about	the	relevance	of	sustainability

Name	of	the	organization

Significant	changes	during	the	reporting	period	
regarding	the	organization’s	size,	structure,
ownership,	or	its	supply	chain

List	externally	developed	economic,
environmental	and	social	charters,	principles,
or	other	initiatives	to	which	the	organization
subscribes	or	which	it	endorses

Primary	brands,	products,	and	services

Precautionary	approach	or	principle	is	addressed	
by	the	organization

Location	of	the	organization’s	headquarters

Countries	of	operation

Nature	of	ownership	and	legal	form

Markets	served	

Scale	of	reporting	organization

Total	workforce	by	type

Percentage	of	total	employees	covered	by
collective	bargaining	agreements

Organization’s	supply	chain	description

G4-1

G4-3

G4-13

G4-15

G4-4

G4-14

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

STRATEGY AND ANALYSIS 

ORGANIZATIONAL	PROFILE
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DESCRIPTION PAGE / LINK
OMISSIONS /

REMARKS

GENERAL 
STANDARD 
DISCLSURES

68,	73

30-31,	85

22-23

11,	26-27

22-23

26

23

28-29

23-25

28-29

Not	Applicable

Not	Applicable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Memberships	of	associations	(such	as	industry	
associations)	and	national	or	international
advocacy	organizations

List	all	entities	included	and	not	included	in	the	
organization’s	consolidated	financial	statements	
or	equivalent	documents

List	of	stakeholder	groups	engaged	by
the	organization

Process	for	defining	the	report	content	and	the	
Aspect	Boundaries	with	explanation	how	the	
organization	has	implemented	the	Reporting
Principles	for	Defining	Report	Content

Basis	for	identification	and	selection	of
stakeholders

List	all	the	Material	Aspects	identified	in	the
process	for	defining	report	content

Organization’s	approach	to	stakeholder
engagement

Material	Aspect	Boundary	within	the	organization	
and	any	specific	limitation	regarding	the	Aspect	
Boundary	within	the	organization

Key	topics	and	concerns	raised	through
stakeholder	engagement,	and	how	the
organization	has	responded

Material	Aspect	Boundary	outside	the	organization	
and	any	specific	limitation	regarding	the	Aspect	
Boundary	outside	the	organization

Effect	of	any	restatements	of	information
provided	in	previous	reports,	and	the	reasons	for	
such	restatements

Significant	changes	from	previous	reporting
periods	in	the	Scope	and	Aspect	Boundaries

G4-16

G4-17

G4-24

G4-18

G4-25

G4-19

G4-26

G4-20

G4-27

G4-21

G4-22

G4-23

IDENTIFIED	MATERIAL	ASPECTS	AND	BOUNDARIES

STAKEHOLDER	ENGAGEMENT

87

No	any	restatements
that	effect	to	information
provided	in	previos	
report	

No	any	significant	
changes	from	previos
reporting	periods

GRI	Content	Index
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

DESCRIPTION PAGE / LINK
OMISSIONS /

REMARKS

GENERAL 
STANDARD 
DISCLSURES

11

11

11

11

86-93

Not	Applicable

http://www.gpscgroup.com/
en/about/organization

30-33

-

-

-

-

-

-

-

-

Reporting	period

Date	of	the	most	recent	previous	report

Reporting	cycle

Contact	point	for	the	questions	regarding	the	
report

GRI	Content	Index	for	“in	accordance”	option	the	
organization	has	chosen

Report	the	organization’s	policy	and	current
practice	regarding	external
assurance	for	the	report

Governance	structure	of	the	organization

Organization’s	values,	principles,	standards	and	
norms	of	behavior

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

G4-34

G4-56

REPORT	PROFILE

GOVERNANCE

ETHICS	AND	INTEGRITY

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

DMA AND
INDICATORS 

DESCRIPTION PAGE / LINK OMISSIONS /
REMARKS

19,	77

22,61

63

52-54

-

-

-

-

-

Disclosure	on	Management	Approach

Direct	economic	value	generated	and	distributed

Disclosure	on	Management	Approach

Development	and	impact	of	infrastructure
investments	and	services	supported

Disclosure	on	Management	Approach

G4-DMA

G4-EC1

G4-DMA

G4-EC7

G4-DMA

30-43,	50-55

CATEGORY:	ECONOMIC

Economic	Performance

Indirect	Economic	Impacts

 Procurement	Practices
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DMA AND
INDICATORS 

DESCRIPTION PAGE / LINK OMISSIONS /
REMARKS

42

38

-

-

-

Disclosure	on	Management	Approach

Planned	capacity	against	projected	electricity
demand	over	the	long	term,	broken	down	by	
energy	source	and	regulatory	regime

Disclosure	on	Management	Approach

G4-DMA	(EUSD)

EU10

G4-DMA	(EUSD)

40-42

Availability	and	Reliability

Research	and	Development 

80

70

80

67-68

71-72

74

80

72,	81

74

80

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Installed	capacity,	broken	down	by	primary	energy	
source	and	by	regulatory	regime

Net	energy	output	broken	down	by	primary	energy	
source	and	by	regulatory	regime

Disclosure	on	Management	Approach

Transmission	and	distribution	losses	as	a	
percentage	of	total	energy	

Disclosure	on	Management	Approach

Disclosure	on	Management	Approach

Disclosure	on	Management	Approach

Direct	energy	consumption

Total	water	withdrawal	by	source

Details	of	all	habitat	protected	areas	or	restored	
area	including	standards,	methodologies,	and	
assumptions	used

Energy	intensity

Percentage	and	total	volume	of	water	recycled	
and	reused

G4-EU1

G4-EU2

G4-DMA

G4-EU12

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-EN3

G4-EN8	(EUSD)

G4-EN13

G4-EN5

G4-EN10

80

CATEGORY:	ENVIRONMENTAL

Organizational	Profile

System	Efficiency

Energy

Water

Biodiversity

89GRI	Content	Index
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

81

81

81

67,	81

81

81

70-71

72

82

81

72,	81

52-54

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disclosure	on	Management	Approach

Direct	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Scope	1)

Energy	indirect	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	
(Scope	2)

Energy	indirect	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	
(Scope	3)

Greenhouse	gas	(GHG)	emissions	intensity

Reduction	of	greenhouse	gas	(GHG)	emissions

NOx,	SOx,	and	other	significant	air	emissions

Disclosure	on	Management	Approach

Disclosure	on	Management	Approach

Monetary	value	of	significant	fines	and	total
number	of	non-monetary	sanctions	for
non-compliance	with	environmental	laws	and	
regulations

Total	water	discharge	by	quality	and	destination

Total	weight	of	waste	by	type	and	disposal	method

Disclosure	on	Management	Approach

Significant	actual	and	potential	negative
environmental	impacts	in	the	supply	chain
and	actions	taken

G4-DMA

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN18

G4-EN19

G4-EN21

G4-DMA

G4-DMA

G4-EN29

G4-EN22

G4-EN23

G4-DMA

G4-EN33

66-67

Emissions

Compliance

Effluents	and	Waste

Supplier	Environmental	Assessment

57,	83

-

-

Disclosure	on	Management	Approach

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

G4-DMA	(EUSD)

G4-LA1	(EUSD)

57-59

CATEGORY:	SOCIAL

SUB-CATEGORY:	LABOR	PRACTICES	AND	DECENT	WORK

Employment
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DMA AND
INDICATORS 

DESCRIPTION PAGE / LINK OMISSIONS /
REMARKS
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58 -Benefits	provided	to	full-time	employeesG4-LA2	

-Percentage	of	employees	eligible	to	retire	in	the	
next	5	and	10	years	broken	down	by	job	category	
and	by	region

G4-EU15 85

79 -Days	worked	by	contractor	and	subcontractor	
employees	involved	in	construction,	operation	&	
maintenance	activities

G4-EU17

Labor/Management	Relations

Occupational	Health	and	Safety

Training	and	Education

Diversity	and	Equal	Opportunity

Equal	Remuneration	for	Woman	and	Men

59-60

44,	77

58

82

59-60

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disclosure	on	Management	Approach

Disclosure	on	Management	Approach

Disclosure	on	Management	Approach

Disclosure	on	Management	Approach

Disclosure	on	Management	Approach

Minimum	notice	periods	regarding	operational	
changes,	including	whether	these	are	specified	in	
collective	agreements

Types	of	injury	and	rates	of	injury,	occupational	
diseases,	lost	days,	absenteeism,	and	total
number	of	work-related	fatalities

Average	hours	of	training	per	year	per	employee

Composition	of	governance	bodies	and
breakdown	of	employees	per	employee	category	
according	to	gender,	age	group,	minority	group	
membership,	and	other	indicators	of	diversity

Programs	for	skills	management	and	lifelong	
learning	that	support	the	continued	employability	
of	employees	and	assist	them	in	managing	career	
endings

Percentage	of	employees	receiving	regular	
performance	and	career	development	reviews,	by	
gender	and	by	employee	category

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-LA4

G4-LA6	(EUSD)

G4-LA9

G4-LA12

G4-LA10

G4-LA11

59

44-47

46-47,	57

59-60

56

91

DMA AND
INDICATORS 

DESCRIPTION PAGE / LINK OMISSIONS /
REMARKS

GRI	Content	Index
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

53-55

-

-

Disclosure	on	Management	Approach

Significant	actual	and	potential	negative	impacts	
for	labor	practices	in	the	supply	chain	and	actions	
taken

G4-DMA

G4-LA15

52-54

Supplier	Assessment	for	Labor	Practices

61-62

76

76

33,	76

33,	76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disclosure	on	Management	Approach

Disclosure	on	Management	Approach

Disclosure	on	Management	Approach

Disclosure	on	Management	Approach

Operations	with	significant	actual	or	potential	
negative	impacts	on	local	communities

Total	number	of	legal	actions	for	anti-competitive	
behavior,	anti-trust,	and	monopoly	practices	and	
their	outcomes

Monetary	value	of	significant	fines	and	total	
number	of	non-monetary	sanctions	for	non-com-
pliance	with	laws	and	regulations

Communication	and	training	on	anti-corruption	
policies	and	procedures

Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	
taken

G4-DMA	(EUSD)

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-SO2

G4-SO7

G4-SO8

G4-SO4

G4-SO5

22-24,	61-62

32

31-33

33

SUB-CATEGORY:	SOCIETY

Local	Communities

Anti-Competitive	Behavior

Compliance

Anti-Corruption
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บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)

DMA AND
INDICATORS 

DESCRIPTION PAGE / LINK OMISSIONS /
REMARKS
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รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
ข�อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู�อ�านที่มีต�อรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 ฉบับนี้

จะนำไปใช�เพ�่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานในป�ถัดไป 
บร�ษัท โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณอย�างสูงสำหรับความร�วมมือของท�าน

เพศ              หญิง              ชาย              ไม่ต้องการระบุ1. กรุณากรอกข�อมูลพ�้นฐานของท�าน 

2. ท�านเป�นผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มใด

3. ท�านพบรายงานความยั่งยืนของบร�ษัทฯ ได�อย�างไร

4. วัตถุประสงค�ของท�านในการอ�านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ของบร�ษัทฯ เพ�่อวัตถุประสงค�ใด 

5. ท�านมีความพ�งพอใจต�อรูปแบบรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 มากน�อยเพ�ยงใด

6. ท�านสนใจเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 บทใดมากที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล)

9. หลังจากอ�านรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 ท�านมีความคิดเห็นอย�างไรต�อบร�ษัทฯ 

10. ข�อเสนอแนะเพ��มเติมเพ�่อการพัฒนาของรายงานของบร�ษัทฯ ในป�ถัดไป

นักลงทุน ผู้ถือหุ้น พนักงาน
สังคมและชุมชน อื่นๆ (กรุณาระบุ....................................)

หน่วยงานภาครัฐ ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ผู้รับเหมา 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เพื่อการวิจัยและการศึกษา

มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง

มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง

เพื่อรู้จักบริษัทฯ 
เพื่อต้องการทราบข้อมูลเป็นพิเศษ (กรุณาระบุ....................................) เพื่อใช้ในการจัดเตรียมรายงานความยั่งยืน

(หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม) ของตน อื่นๆ (กรุณาระบุ....................................)

อื่นๆ (กรุณาระบุ....................................)

งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ  เว็บไซต์อื่นๆ

ความสมบูรณ์ของรายงาน
การกำหนดประเด็นของรายงาน
เนื้อหาน่าสนใจ
เนื้อหาเข้าใจง่าย
การออกแบบรูปเล่ม 
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม

ครบถ�วน ไม�ครบถ�วน

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

พนักงานบริษัทฯ

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

7. ท�านสนใจเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 บทใดน�อยที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล)

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

8. ท�านคิดว�าประเด็นที่มีความสำคัญต�อความยั่งยืนของบร�ษัทฯ ได�รับการระบุในรายงาน 
หากท�านคิดว�ายังไม�ครบถ�วน กรุณาระบุประเด็นที่ท�านคิดว�าควรเพ��มเติมในรายงาน

EN V I R O N M E N T A L  F R I E N D LY  F O C US

T EC H N O VAT I ON

พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี เ ชิ ง
น วั ต ก ร ร ม อ ย� า ง ไ ม� ห ยุ ด ยั้ ง

ใ ส� ใ จ ต� อ สิ� ง แ ว ด ล� อ ม ตั้ ง แ ต�
ต� น ท า ง ถึ ง ป ล า ย ท า ง

ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น  ป ร ะ จ ำ ป�  2 5 5 9

SUSTAINABLE
GROWTH

ฝ�ายบร�หารความยั่งยืนองค�กร
บร�ษัท โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่ จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคารบี ชั้น 5 
ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

      โทรศัพท� : 0 2140 4600             โทรสาร : 0 2140 4601
      อีเมล� : sustainability@gpscgroup.com 
      www.gpscgroup.com

บริการธุรกิจตอบรับใบอนุญาตที่ ปน. (น.) 12 ปทจ. จตุจักร

ถ้าฝากส่งในประเทศไทยไม่ต้องผนึกตราไปรษณีย์

 เ ติ บ โ ต  อ ย� า ง ยั่ ง ยื น

ลูกค้า

มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
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แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
ข�อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู�อ�านที่มีต�อรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 ฉบับนี้

จะนำไปใช�เพ�่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานในป�ถัดไป 
บร�ษัท โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณอย�างสูงสำหรับความร�วมมือของท�าน

เพศ              หญิง              ชาย              ไม่ต้องการระบุ1. กรุณากรอกข�อมูลพ�้นฐานของท�าน 

2. ท�านเป�นผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มใด

3. ท�านพบรายงานความยั่งยืนของบร�ษัทฯ ได�อย�างไร

4. วัตถุประสงค�ของท�านในการอ�านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ของบร�ษัทฯ เพ�่อวัตถุประสงค�ใด 

5. ท�านมีความพ�งพอใจต�อรูปแบบรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 มากน�อยเพ�ยงใด

6. ท�านสนใจเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 บทใดมากที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล)

9. หลังจากอ�านรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 ท�านมีความคิดเห็นอย�างไรต�อบร�ษัทฯ 

10. ข�อเสนอแนะเพ��มเติมเพ�่อการพัฒนาของรายงานของบร�ษัทฯ ในป�ถัดไป

นักลงทุน ผู้ถือหุ้น พนักงาน
สังคมและชุมชน อื่นๆ (กรุณาระบุ....................................)

หน่วยงานภาครัฐ ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ผู้รับเหมา 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เพื่อการวิจัยและการศึกษา

มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง

มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง

เพื่อรู้จักบริษัทฯ 
เพื่อต้องการทราบข้อมูลเป็นพิเศษ (กรุณาระบุ....................................) เพื่อใช้ในการจัดเตรียมรายงานความยั่งยืน

(หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม) ของตน อื่นๆ (กรุณาระบุ....................................)

อื่นๆ (กรุณาระบุ....................................)

งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ  เว็บไซต์อื่นๆ

ความสมบูรณ์ของรายงาน
การกำหนดประเด็นของรายงาน
เนื้อหาน่าสนใจ
เนื้อหาเข้าใจง่าย
การออกแบบรูปเล่ม 
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม

ครบถ�วน ไม�ครบถ�วน

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

พนักงานบริษัทฯ

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

7. ท�านสนใจเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 บทใดน�อยที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล)

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

8. ท�านคิดว�าประเด็นที่มีความสำคัญต�อความยั่งยืนของบร�ษัทฯ ได�รับการระบุในรายงาน 
หากท�านคิดว�ายังไม�ครบถ�วน กรุณาระบุประเด็นที่ท�านคิดว�าควรเพ��มเติมในรายงาน

EN V I R O N M E N T A L  F R I E N D LY  F O C US

T EC H N O VAT I ON

พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี เ ชิ ง
น วั ต ก ร ร ม อ ย� า ง ไ ม� ห ยุ ด ยั้ ง

ใ ส� ใ จ ต� อ สิ� ง แ ว ด ล� อ ม ตั้ ง แ ต�
ต� น ท า ง ถึ ง ป ล า ย ท า ง

ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น  ป ร ะ จ ำ ป�  2 5 5 9

SUSTAINABLE
GROWTH

ฝ�ายบร�หารความยั่งยืนองค�กร
บร�ษัท โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่ จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคารบี ชั้น 5 
ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

      โทรศัพท� : 0 2140 4600             โทรสาร : 0 2140 4601
      อีเมล� : sustainability@gpscgroup.com 
      www.gpscgroup.com

บริการธุรกิจตอบรับใบอนุญาตที่ ปน. (น.) 12 ปทจ. จตุจักร

ถ้าฝากส่งในประเทศไทยไม่ต้องผนึกตราไปรษณีย์

 เ ติ บ โ ต  อ ย� า ง ยั่ ง ยื น

ลูกค้า

มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
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รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
ข�อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู�อ�านที่มีต�อรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 ฉบับนี้

จะนำไปใช�เพ�่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานในป�ถัดไป 
บร�ษัท โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณอย�างสูงสำหรับความร�วมมือของท�าน

เพศ              หญิง              ชาย              ไม่ต้องการระบุ1. กรุณากรอกข�อมูลพ�้นฐานของท�าน 

2. ท�านเป�นผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มใด

3. ท�านพบรายงานความยั่งยืนของบร�ษัทฯ ได�อย�างไร

4. วัตถุประสงค�ของท�านในการอ�านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ของบร�ษัทฯ เพ�่อวัตถุประสงค�ใด 

5. ท�านมีความพ�งพอใจต�อรูปแบบรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 มากน�อยเพ�ยงใด

6. ท�านสนใจเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 บทใดมากที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล)

9. หลังจากอ�านรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 ท�านมีความคิดเห็นอย�างไรต�อบร�ษัทฯ 

10. ข�อเสนอแนะเพ��มเติมเพ�่อการพัฒนาของรายงานของบร�ษัทฯ ในป�ถัดไป

นักลงทุน ผู้ถือหุ้น พนักงาน
สังคมและชุมชน อื่นๆ (กรุณาระบุ....................................)

หน่วยงานภาครัฐ ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ผู้รับเหมา 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เพื่อการวิจัยและการศึกษา

มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง

มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง

เพื่อรู้จักบริษัทฯ 
เพื่อต้องการทราบข้อมูลเป็นพิเศษ (กรุณาระบุ....................................) เพื่อใช้ในการจัดเตรียมรายงานความยั่งยืน

(หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม) ของตน อื่นๆ (กรุณาระบุ....................................)

อื่นๆ (กรุณาระบุ....................................)

งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ  เว็บไซต์อื่นๆ

ความสมบูรณ์ของรายงาน
การกำหนดประเด็นของรายงาน
เนื้อหาน่าสนใจ
เนื้อหาเข้าใจง่าย
การออกแบบรูปเล่ม 
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม

ครบถ�วน ไม�ครบถ�วน

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

พนักงานบริษัทฯ

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

7. ท�านสนใจเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559 บทใดน�อยที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล)

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

8. ท�านคิดว�าประเด็นที่มีความสำคัญต�อความยั่งยืนของบร�ษัทฯ ได�รับการระบุในรายงาน 
หากท�านคิดว�ายังไม�ครบถ�วน กรุณาระบุประเด็นที่ท�านคิดว�าควรเพ��มเติมในรายงาน

EN V I R O N M E N T A L  F R I E N D LY  F O C US

T EC H N O VAT I ON

พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี เ ชิ ง
น วั ต ก ร ร ม อ ย� า ง ไ ม� ห ยุ ด ยั้ ง

ใ ส� ใ จ ต� อ สิ� ง แ ว ด ล� อ ม ตั้ ง แ ต�
ต� น ท า ง ถึ ง ป ล า ย ท า ง

ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น  ป ร ะ จ ำ ป�  2 5 5 9

SUSTAINABLE
GROWTH

ฝ�ายบร�หารความยั่งยืนองค�กร
บร�ษัท โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่ จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคารบี ชั้น 5 
ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

      โทรศัพท� : 0 2140 4600             โทรสาร : 0 2140 4601
      อีเมล� : sustainability@gpscgroup.com 
      www.gpscgroup.com

บริการธุรกิจตอบรับใบอนุญาตที่ ปน. (น.) 12 ปทจ. จตุจักร

ถ้าฝากส่งในประเทศไทยไม่ต้องผนึกตราไปรษณีย์

 เ ติ บ โ ต  อ ย� า ง ยั่ ง ยื น

ลูกค้า

มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง





บร�ษัท โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคารบี ชั้น 5 ถนนว�ภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท� : 0-2140-4600 โทรสาร : 0-2140-4601
www.gpscgroup.com




