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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
(บรษิทัฯ) จดัท�ารายงานความย่ังยืนเป็นประจ�าทกุปี โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยผลการด�าเนินงานในด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม แ ล ะ ส ะ ท ้ อ น 
การด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงการพัฒนาที่ย่ังยืนในประเด็น 
ที่ส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนซึ่งครอบคลุมตั้งแต ่ วันที่  1 มกราคม  
ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยขอบข่ายของรายงานฉบับนี้
ครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ ่มท่ีบริษัทฯ ถือครองหุ ้น
มากกว่าร้อยละ 50 และบริษัทฯ มีอ�านาจในการบริหาร
จดัการ (Operational Control) ซึง่ไม่มกีารเปลีย่นแปลง
จากการรายงานท่ีผ่านมา รวมท้ังรายงานฉบบัน้ีได้จดัข้ึน
ตามแนวทางการจัดท�ารายงานความยั่งยืนของ Global 
Reporting Initiative ฉบับ GRI Standards ในระดับ 
ตัวชี้วัดหลัก (Core Option) รวมถึงตัวชี้วัดเพ่ิมเติม
ส�าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
(Electric Utilities Sector Disclosures) ซึ่งถือเป็น
แนวทางที่ยอมรับในระดับสากลนอกจากน้ีบริษัทฯ  
ได้ก�าหนดเป้าหมายและมีการรายงานการด�าเนินงาน 
ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ขององค์การสหประชาชาต ิ(Sustainable Development 
Goals: SDGs)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์ : http://www.gpscgroup.com

โทรศัพท์ : +66 2140 4600

โทรสาร : +66 2140 4601

อีเมล : sustainability@gpscgroup.com

จดหมาย : ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 

ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือความถูกต้องและความ
สอดคล้องกับ Global Reporting Initiative ฉบับ GRI 
Standards ของเนื้อหาในรายงานความย่ังยืน รายงาน
ความย่ังยืนฉบับน้ีได้รับการตรวจสอบความถูกต้องให้
ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจ�ากัด (Limited 
Assurance) โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ�ากัด ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีหัวข้อการตรวจ
รับรอง ซึ่งป ีนี้  เป ็นปีที่  2 ในการตรวจรับรองจาก 
หน่วยงานภายนอก และบรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจท่ีจะด�าเนนิ
การเช่นนี้ต่อไป 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของรายงานเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนและคาดหวังทีจ่ะยกระดบัการเปิดเผย
ข้อมูลให้ดีย่ิงขึ้นโดยยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือ
น�าข้อคิดเห็นมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการด�าเนิน
งานและส่งเสรมิการพัฒนาท่ีย่ังยืนร่วมกันกับผู้มส่ีวนได้
เสียทุกภาคส่วน ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ มีดังน้ี
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รับผิดชอบและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการส่ง
เสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้ New S-Curve โดย
ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก เพ่ือคดิค้นผลติภณัฑ์และกระบวน
การใหม่ๆ เช่น การน�าเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage) มาเชือ่มโยงกับระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) และระบบ
การจ่ายกระแสไฟในระบบโครงข่ายขนาดเล็ก (Micro Grid) ที่
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้จริงและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจที่
ช่วยสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีการพิจารณาจัดท�าแผนธุรกิจท่ีเชื่อมโยงและ
สนับสนุนเป ้ าหมายการพัฒนา ท่ี ย่ั ง ยืน  (Sus tainable  
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือ
สร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ภาพรวมในการด�าเนินงานตามกรอบด้านความย่ังยืนของ 
บรษิทัฯ เป็นการสร้างสมดลุของ 3 มติหิลกั ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม 
และสิง่แวดล้อม โดยเริม่ต้นจากการปลกูฝังจติส�านกึทีดี่ในองค์กร
เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและ

ปี 2561 นับเป็นอีกหน่ึงปีท่ีบริษัทฯ เผชิญกับความท้าทาย
ใหม่ๆ ต่อการด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่ส�าคัญ 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบ
กับวิถีชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป และความต้องการใช้
พลงังานสะอาดทีเ่พ่ิมขึน้ โดยมปัีจจยัส�าคญัคอืเพ่ือลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ เหล่านัน้ จากการบรหิารจดัการความเสีย่งท้ังระยะสัน้ ระยะ
ยาว และจัดท�าแนวทางบริหารจัดการผลกระทบจากความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดย
เพ่ิมส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (Product and 
Technology Development) รวมถึงส่วนงานกลยุทธ์ธุรกิจและ
ประสานงานโครงการ (New Business Strategic and PMO) ใน
การศกึษาและพัฒนารปูแบบธุรกจิใหม่ๆ ของระบบผลติไฟฟ้าใน
อนาคต เพ่ือรองรบัการเติบโตขององค์กรท่ีมุง่สูก่ารเป็นบรษิทัผลติ
ไฟฟ้าชั้นน�าด้านนวัตกรรมและความย่ังยืนในระดับสากล โดย
บริษัทฯ ยึดมั่นเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอย่างมีความ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ด้วยมาตรฐานการก�ากบัดแูลกิจการทีด่อีย่างต่อเนือ่งของบรษิทัฯ 
ส่งผลให้ได้รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards 
ระดบั TOP 50 ASEAN PLCs จากงาน 2nd ASEAN Corporate 
Governance Awards Ceremony 2018 และได้รบัคะแนนดเีลศิ 
(Excellent CG Scoring) จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2561 (CGR 2018) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 อีกท้ัง ได้
รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC รวมถึง รางวัล
องค์กรนวัตกรรมยอดเย่ียมแห่งปีจากส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พร้อมทั้ง ได้รับรางวัล Most Innovative Power 
Company จาก International Finance Awards 2018 และรางวัล
ยอดเย่ียม CFO Innovation Awards จากนิตยสาร CFO Innovation 
ซึง่แสดงให้เหน็ถึงศกัยภาพในการเป็นองค์กรด้านนวัตกรรมของบ
ริษัทฯ นอกจากน้ี ในส่วนของการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ได้
รบัรางวัลอตุสาหกรรมสเีขียว ระดบัที ่4 และรางวัล 3Rs และ Zero 
Waste to  Landfi l l  จากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมท้ัง 
ประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

สุดท้ายน้ี ในนามของผู้บริหารและพนักงาน ขอขอบคุณผู้มี
ส่วนได้เสยีทกุภาคส่วนทีม่ส่ีวนส�าคัญในการผลกัดนัและสนบัสนุน
ให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ รวมถึง ให้ข้อเสนอเสนอแนะที่มี
คุณค่าต่อการด�าเนินงานด้วยดีตลอดมา ในฐานะแกนน�าด้าน
นวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กร
ด้านผลติไฟฟ้าและสาธารณปูโภคท่ีมคีวามสามารถในการแข่งขนั
ในระดบัสากล ด้วยการมค่ีานยิมและรากฐานทีม่ัน่คงจากภายใน
องค์กร เพ่ือบูรณาการความคิดท่ีแตกต่างสู่การด�าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกันควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ ่ม  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน

นายชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สั งคม ควบคู ่ ภาร กิจหลักในการ เป ็นผู ้ ผลิตไฟฟ ้าและ
สาธารณูปโภคท่ีให้ความส�าคญักับความมัน่คงของระบบการผลติ 
ส่งมอบพลังงานที่มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ไว้วางใจของผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มุง่ขยายธรุกจิเพือ่การเติบโตไปพร้อมกบั
กลุ่ม ปตท. และมีแผนการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา พร้อมท้ังมีการพัฒนากระบวนการผลิตผ่าน
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

การดูแลชุมชนโดยรอบพ้ืนที่การด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าถึงบริบทการอยู่ร่วมกันของชุมชนใน
พ้ืนที่และการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมจิตอาสา เช่น โครงการ
หมอไฟฟ้า โครงการ GPSC Young Social Innovator  และ
โครงการ GPSC : One Earth One Family นอกจากน้ี ยังคงด�าเนิน
โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร โดยการแปลงขยะมูลฝอย
ชมุชนมาใช้ผลติกระแสไฟฟ้า ซึง่เป็นรปูแบบการด�าเนนิธุรกิจเพ่ือ
สงัคมทีมุ่ง่หวงัในการแก้ปัญหาขยะชมุชนและลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ส�าหรับพนักงาน บริษัทฯ ให้
ความส�าคญักบัการเสรมิสร้างทกัษะและองค์ความรูแ้ก่พนักงาน
ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ด�าเนินไปอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งปีที่ผ่านมา ได้จัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
พนกังาน เช่น หลกัสตูรเพ่ือพัฒนาภาวะผูน้�าและความรูต้ามสาย
งาน โปรแกรมการพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้บริหารส�าหรับ
การด�ารงต�าแหน่งในล�าดบัถัดไป พร้อมกนันัน้ ได้มกีารพัฒนาองค์
ความรู้ด้านพลังงานแก่พนักงาน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการใช้
พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีกระบวนการผลิตท่ีมีการใช้
ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่า ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ปลอดภัย และเอือ้ต่อการท�างานอย่างมคีวามสขุและเตบิโตไปกับ
บริษัทฯ โดยยังปลูกจิตส�านึกและสร้างวัฒนธรรมท่ีดีจากภายใน
สูภ่ายนอก สร้างความตระหนกัในการเป็นหนึง่เดยีวโดยไม่กีดกัน
แบ่งแยกและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

บรษิทัฯ ยึดหลกับรรษทัภบิาลเป็นพ้ืนฐานส�าคญัมาเป็นกรอบ
ในการด�าเนินงาน ท้ังในการวางกลยุทธ์และการขับเคลื่อนธุรกิจ 
โดยมุ่งตอบสนองท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน จากผลการด�าเนินงานดังกล่าว สามารถพิสูจน์ได้ถึง
ความมุ่งมั่นในการบรรลุเจตนารมณ์และการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนในทุกมิติและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆ ในปีที่ผ่านมา เช่น ได้รับการจัดอันดับความน่า
เชื่อถือจาก Fitch Rating และ Standard & Poor’s ท่ีระดับ 
A+(tha) และ BBB- ตามล�าดับ รวมถึง ได้รับรางวัลยอดเย่ียม
ระดับเอเชียในงาน Asian Excellence Awards 2018 ประเภท
รางวัลผูน้�าองค์กรและนกัลงทนุสมัพันธ์ยอดเย่ียมแห่งปี นอกจากนี้ 



การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ผลการดำเนินงาน

พนักงาน

สังคม

0.33 ตัน

92.31%
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับการ
อบรมจาก IOD ในหลักสูตรที่มี
ความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ

ลดการใชปริมาณน้ำที่ใชซ้ำ
หรือนำกลับมาใชใหม

รายไดจากการขาย
กำไรสุทธิ

อัตราการลาออกของพนักงาน

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย

กำลังการผลิตไฟฟาที่
ดำเนินการเชิงพาณิชย

ความพรอมของระบบจำหนาย

1,529.8

86.60%

MW

สัดสวนผูบริหารผูหญิง

ความพึงพอใจของลูกคาการลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดโดยรวม

คาความเขมของการปลอย
กาซเรือนกระจก

ตอเมกะวัตตชั่วโมง

ตอเมกะวัตตชั่วโมง

ความเชี่ยวชาญของ
คณะกรรมการบริษัทฯ

คิดเป�น

คิดเป�น

55.90%



การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ผลการดำเนินงาน

พนักงาน

สังคม

0.33 ตัน

92.31%
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับการ
อบรมจาก IOD ในหลักสูตรที่มี
ความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ

ลดการใชปริมาณน้ำที่ใชซ้ำ
หรือนำกลับมาใชใหม

รายไดจากการขาย
กำไรสุทธิ

อัตราการลาออกของพนักงาน

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย

กำลังการผลิตไฟฟาที่
ดำเนินการเชิงพาณิชย

ความพรอมของระบบจำหนาย

1,529.8

86.60%

MW

สัดสวนผูบริหารผูหญิง

ความพึงพอใจของลูกคาการลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดโดยรวม

คาความเขมของการปลอย
กาซเรือนกระจก

ตอเมกะวัตตชั่วโมง

ตอเมกะวัตตชั่วโมง

ความเชี่ยวชาญของ
คณะกรรมการบริษัทฯ

คิดเป�น

คิดเป�น

55.90%

3,359
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ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัลยอดเย่ียมระดับเอเชีย ในงาน 
Asian Excellence Awards 2018

รางวัลดีเยี่ยม โครงการประกาศรางวัล
รายงานความยั่งยืน ปี 2561 
โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สถาบันไทยพัฒน์

International Finance Awards 2018
•  Most Innovative Power Company
โดย International Magazine

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture)  
โดย กระทรวงอุตสาหกรรม 

รางวัล 3Rs และ Zero Waste to Landfill
•  การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs  
•  การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด
โดย กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศนียบัตรเเละโล่เกียรติยศ ด้าน
การจัดการก๊าซเรือนกระจกในงาน “รอย
ดวงใจ ร่วมลดโลกร้อน” ประจำาปี 2561
•  โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม 
 มาตรฐานของประเทศไทย 1 โครงการ
•  โครงการคาร์บอนฟรุตพริน้ผลติภัณฑ์ 1 โครงการ  
•  โครงการฉลากลดโลกร้อน 1 โครงการ 
•  โครงการคาร์บอนฟรุตพริน้ขององค์กร 4 โครงการ 
•  โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก  
 5 โครงการ
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

ประกาศนียบัตรโครงการประเมินการ
ใช ้นำ้ าบาดาลตลอดวัฏจั กรชี วิ ต
ผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)
โดย สถาบันน�้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ประกาศนียบตัรรบัรองการเป็นสมาชกิ
แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)

รางวลัและเกียรตบิตัร CSR-DIW Award 
2018 จากโครงการส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  ปี 2561
โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล TOP 50 ASEAN PLCs ในงาน 2nd 

ASEAN Corporate Governance Awards 
Ceremony 2018
โดย Asean Capital Markets Forum (ACMF)

Power Deal of the Year - Highly 
Commended
โดย The Asset Asian Award

รางวัล Best Investor Relations 
Company Thailand
โดย Internation Business Magazine

•  รางวัลประเภทบุคคล : ผู้น�าองค์กรยอดเย่ียมใน 
 เอเชียแห่งปี  
•  รางวัลประเภทองค ์กร : นักลงทุนสัมพันธ ์ 
 ยอดเยี่ยมแห่งปี
โดย นิตยสารคอเปอร์เรตกอพเวอร์แนนซ์เอเซีย 
 

รางวัลยอดเยี่ยมในงาน CFO 
Innovation Awards 2018
•  CFO of the Year Excellence 
 in Technology
• Excellence In Treasury  
• Management Tranformation 
โดย นิตยสาร CFO Innovation

รางวลัองค์กรนวตักรรมยอดเยีย่ม ประจำา
ปี 2561
โดย ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ด้านการดําเนินงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน

รางวัลแห่งความสําเร็จ
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สัดส่วนผู้ถือหุ้น

เกี่ยวกับบริษัทฯ

ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า

เหตุการณ์สําคัญ

20.79%

18.00%

3.00%

79.00%

22.58%

22.73%

25.00%

8.91%

•  ก่อต้ังบรษิทัฯ จากการรวมกิจการระหว่าง
บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จ�ากัด (PTTUT) และ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (IPT) เมื่อ 10 มกราคม 2556

2556

• จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท 
มหาชน จ�ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น 
บ ริ ษั ท  โ ก ล บ อ ล  เ พ า เ ว อ ร ์  
ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
GPSC เมื่อ 27 พฤศจิกายน 
2557

• จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และเสนอขายหุ ้น (F irst  Day 
Trade) เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558

2557 2558

สัดสวนผูถือหุน

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ

สัดสวนการผลิตไฟฟา
กลยุทธในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน

พันธกิจ

กลยุทธ

“ บริษัทผลิตไฟฟาชั้นนำดานนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล ”

สรางมูลคาเพิ่มใหผูถือ

หุนในระยะยาวดวย

การเติบโตของผลกำไร

อยางมั่นคง

สงมอบพลังงานที่มี

เสถียรภาพสูลูกคา

ผานการดำเนินงาน

ที่เปนเลิศ

ดำเนินธุรกิจดวยความ

รับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม

แสวงหานวัตกรรมดาน

ไฟฟาและสารณูปโภค

เพื่อการบริหารจัดการ

พลังงานอยางมีประสิทธิ

ภาพดวยเทคโนโลยีการ

จัดการพลังงาน

หุนที่เสนอขายให
ประชาชนทั่วไป 

25%

22.73%

22.53%

8.91%

20.79%

0101

การบร�หารจัดการสูความเปนเลิศ การพัฒนาโครงการใหม

การพัฒนาธุรกิจใหมที่เปน
New S-Curve

ธุรกิจไฟฟาพลังงานความรอนรวม

การบริหารจัดการบริษัทที่เขาลงทุน

การลงทุนเพื่อการเติบโตไปพรอมกับ

กลุม ปตท.

การขยายธุรกิจในตางประเทศ

การพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

การศึกษาและพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมๆ ของระบบผลิต

ไฟฟาพลังงานเเสงอาทิตย

การศึกษารูปแบบธุรกิจเพ่ือพัฒนาเปนผูใหบริการจัดการ
ดานพลังงานครบวงจรในอนาคต (Energy Management 
Solution Provider) 

การพัฒนาธุรกิจเปนผูใหบริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบ

กักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่ (Energy Storage System 

Integrator : ESS) 

การพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยท่ีมีตนทุน
การผลิตต่ำ มีคุณภาพ และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพ่ือให
สามารถแขงขันกับตลาดได (Battery Manufacturing)

ไฟฟ้า

น�้าเย็น  น�้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม

ไอน�้า
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กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

กลยุทธ์

บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นน�าด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

• ได้รับการจัดอันดับใน SET 50 และ Asia Pacific 
ex Japan Small Cap

• ติดอันดับ 100 บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ประเทศไทยที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่ง
แวดล ้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ 
(ESG100)

• ผลส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการบริษทัจดทะเบยีน
ไทยอยู่ในระดับดีเลิศ

• ได้รับรางวัล Best CFO จากสมาคมนักวิเคราะห์
การลงทุน 

• ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
• ได ้รับการจัดล�าดับความน่าเชื่อถือจาก

สถาบัน Standard & Poor’s และ FitchRatings 
อยูใ่นกลุม่ BBB- และ A+(tha) ตามล�าดบั

• Company (Thailand) และ Environmental 
Responsibility จากสถาบัน Corporate 
Governance Asia

• ได้รับรางวัล ชนะเลิศองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม 
จากส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

• ได้รับรางวัล ผู้น�าองค์กรยอดเย่ียมในเอเชียแห่งปี 
(Asia’s Best CEO) และนักลงทุนสัมพันธ์ยอด
เยีย่มแห่งปี (Best Investor Relations Company) 
จากสถาบัน Corporate Governance Asia

• ได้รับรางวัล CFO of the Year Excellence in 
Technology และรางวัล Excellence in Treasury  
Management Transformation จากนิตยสาร 
CFO Innovation

• ได้จดัต้ังบริษทั โกลบอลรนีวิเอเบลิเพาเวอร์ จ�ากัด 
เพื่อรองรับแผนการขยายลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนของบริษัทฯ ในอนาคต

2559 2560 2561

การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
• ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
• การบริหารจัดการบริษัทที่เข้าลงทุน

การพัฒนาโครงการใหม่
• การลงทุนเพ่ือพัฒนาการเติบโตไป

พร้อมกับกลุ่ม ปตท.
• การขยายธุรกิจในต่างประเทศ
• การพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทน

การพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เป็น 
New S- Curve

• การศึกษาและการพัฒนารูปแบบธุรกิจ
ใหม่ๆ ของระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทิตย์

• การพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ 
ในประเทศไทยท่ีมีต้นทุนการผลิตต�่า  
มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้แข่งขันกับตลาดได้ (Battery  
Manufacturing)

• การพัฒนาธุรกิจเป็นผู ้ให้บริการครบ
วงจรเก่ียวกับระบบกักเก็บพลังงานและ
แบตเตอรี่ (Energy Storage System 
Integrator : ESS)

• การศึกษารูปแบบธุรกิจเพ่ือพัฒนาเป็น 
ผูใ้ห้บรกิารจดัการด้านพลงังานครบวงจร
ในอนาคต (Energy Management 
Solution Provider)

สร้างมูลค่า
เพิ่มให้ผู้ถือหุ้น

ในระยะยาว
ด้วยการเติบโต

ของผลก�าไร
อย่างมั่นคง

ส่งมอบพลังงาน
ที่มีเสถียรภาพ

สู่ลูกค้าผ่านการ
ด�าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ

ด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความ
รับผิดชอบ

ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

แสวงหานวัตกรรม
ด้านไฟฟ้าและ

สาธารณูปโภค เพื่อการ
บริหารจัดการพลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีการ

จัดการพลังงาน
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีโรงงานไฟฟ้าและไอน�้า รวมถึงบริษัทท่ีเข้าลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า
อตุสาหกรรมและหน่วยงานภาครฐั ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ Tohoku Electric Power Co., Inc. รวมท้ังจ�าหน่ายผลิตภัณฑ ์
ไอน�้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง

ระยอง

บร�ษัท  ไออาร�พ�ซี
คลีน พาวเวอร� จำกัด
(IRPC-CP)

ศูนย�ผลิตสาธารณูปการแห�งที่ 1-3
(CUP 1, 2, 3)

บร�ษัท ไฟฟ�า น้ำลิก 1 จำกัด
(NL1PC) (COD: 2562)

(COD: 2562)

บร�ษัท ผลิตไฟฟ�า
นวนคร จำกัด ส�วนต�อขยาย 
(NNEG Expansion)
(COD: 2563)

โรงงานผลิตเช้ือเพลิงจากขยะ (RDF)

ไฟฟ�า

น้ำเย็น น้ำเพ�่อการอ�ตสาหกรรม

ดำเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว

อยู�ในระหว�างการก�อสร�าง

SCOD หมายถึง เป�ดดำเนินการเชิงพาณิชย�

ไอน้ำ

117 MW

20.8 MW

1,285 MW (SCOD:2562)

64.7 MW (SCOD:2552)

80 MW

1,400 MW

12,000 RT

2,000 Cu.m./H

80 Cu.m./H

20 T/H

125 MW

30 T/H

60 MW

700 MW

10 T/H

240 MW

300 T/H

339 MW

1,340 T/H

5 MW

5 MW

45 MW

70 T/H

ศูนย�ผลิตสาธารณูปการแห�งที่ 4
(CUP 4) (COD: 2562)

15 MW

ศูนย�ผลิตสาธารณูปการแห�งที่ 3 
- ส�วนขยาย
(CUP 3) (Expansion)
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ห่วงโซ่คุณค่า

การมีส่วนร่วมในองค์กรระดับชาติ
 บรษิทัฯ ตระหนกัถึงการแสดงบทบาทและความรบัผดิชอบต่อการขบัเคล่ือนธุรกิจท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยนืของ

องค์กร โดยสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมในองค์กรระดบัชาติ เพ่ือให้ค�าปรกึษา แลกเปล่ียนข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทิศทางอตุสาหกรรมและ
การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน องค์กรระดับชาติที่บริษัทฯ มีส่วนร่วม ได้แก่

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.I.T)   สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (I.I.E)
สถาบันน�้าเพื่อความยั่งยืน (WIS)    กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า
กลุ่มพลังงานทดแทน      สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง (สอท.รย.)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุร ี    สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP)
สมาชิกองค์การซีเกรแห่งประเทศไทย (TNC-CIGRE)  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ก�าซธรรมชาติ

น้ำดิบ
น้ำกรองใส

ท�อน้ำ ไอน้ำ

น้ำเย็น

ระบบท�อส�ง ลูกค�าอุตสาหกรรม

น้ำเพ�่อการอุตสาหกรรมวัตถุดิบอื่นๆ

ก�าซอุตสาหกรรม

น้ำคอนเดนเสน

ระบบท�อส�ง

ท�อก�าซ ลูกค�าภาครัฐ

คู�ค�า ระบบการขนส�ง การผลิต การจำหน�าย ลูกค�า

ไฟฟ�า ระบบสายส�ง



14 รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2561

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกภาคส่วน บริษัทฯ มีการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ�า
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงประเดน็ต่างๆ ทีอ่ยู่ในความ
สนใจและรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการตัดสินใจและวางแผนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนการระบุและจัด
ล�าดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญขององค์กรให้ครบถ้วนและ
ครอบคลมุตลอดห่วงโซ่ธุรกิจมากข้ึน เพ่ือน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปวางแผน
จัดท�าแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่อไป 

บรษิทัฯ ตระหนักถึงความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีบนพ้ืนฐานของความไว้
วางใจ ตลอดจนความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของผูม้ส่ีวนได้เสยี
ท่ีมีต่อองค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าท่ีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้า
หมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงลดความเสีย่งด้านภาพลกัษณ์และโอกาสในการหยุดชะงกั
ทางธุรกิจ พร้อมทัง้สามารถสร้างคณุประโยชน์สงูสดุแก่ผูม้ส่ีวนได้เสีย

ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โดยบริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

กลุ่มคู่ค้า
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ให้ความสนใจ

 

กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้ถือหุ้นรายย่อย / 

ผู้ถือหุ้นกู้ นักวิเคราะห์ / ธนาคารสถาบัน

การเงิน)

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

- การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส

- การน�าเสนอข้อมูลเพ่ือการลงทุน (ผ ่านการ 

Roadshow และ IR Activity ต่างๆ)

- กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง

- การเปิดช่องทางในการสือ่สาร ผ่านสือ่ต่างๆ ได้แก่ 

เว็บไซต์ จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ โทรศพัท์ จดหมาย 

และอืน่ๆ      

- การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ ่มผู ้ถือหุ้น นักลงทุน 

(นักวิเคราะห์เพ่ือคาดคะเนการจัดการและเก็บ 

Market Signal Analysis)

- ผลประกอบการทีดี่ การเตบิโตของบริษทัอย่างต่อ

เนื่องและยั่งยืน

- ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจและการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- การบริหารจัดการความเสี่ยง

- การร่วมลงทุนและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

- การลงทุนทางธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

- การจัดกิจกรรมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อัน

ดีกับผู้ถือหุ้น 

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธ์ิต่างๆในการเข้า

ประชุมผูถ้อืหุน้ประจ�าปีอย่างเตม็ทีแ่ละเท่าเทยีม

กัน เช่นการซักถามและออกเสียงลงคะแนน  

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(หน่วยงานราชการ, รฐัวิสาหกิจ, องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วย

งานภาคเอกชนท่ีมีอ�านาจหน้าที่ก�ากับ

ดแูล หรอืให้ความเหน็ชอบในใบอนญุาต

ต่างๆ ของบริษัทฯ)

- การรายงานผลการด�าเนนิธุรกิจและผลการปฏบิตัิ

งานต่อหน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวข้องตามความถ่ีที่

หน่วยงานก�าหนด

- การมส่ีวนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วย

งานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

- การเข้าร่วมเป็นคณะท�างานในประเด็นที่หน่วย

งานภาครัฐขอความร่วมมือ

- การจัดงานสัมมนากลุ่มรัฐกิจสัมพันธ์บริษัทใน

เครือ ปตท. 

- การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและ

นโยบายของหน่วยงานก�ากับดูแล

- การขยายกิจการไปยังพลังงานทดแทน

- การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- การอยู่ร่วมกันกับชุมอย่างยั่งยืน

- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยที่ดี

-  การให้ความร่วมมือ สนับสนุนโครงการต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครฐั

กลุ่มพนักงาน 
(ผู้บริหาร / พนักงาน) 

-    การส�ารวจความผกูพันของพนักงานท่ีมต่ีอองค์กร 

(Employee Engagement Survey) ปีละ 1 ครั้ง 

- การร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของ 

บริษัทฯ (Whistle blowing)

-  การจดัการประชมุใหญ่ของบรษิทัฯ เพ่ือให้ผูบ้รหิารมี

โอกาสพูดคุยกับพนักงาน (Town Hall Meeting)

-  การสื่อสารภายใน (Internal Communication) 

-  การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

-  การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มพนักงาน   

-   คณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบกิจการ

-   การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

-   การดูแลพนักงาน

-   ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี

-   โอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพ

-   ระบบการประเมินผลงาน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ให้ความสนใจ

 

กลุ่มคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจ
(ผู้รับเหมา / ผู้ส่งมอบ)

-  กิจกรรมสัมมนาคู่ค้า (Supplier Relationship 

Management) ประจ�าปี

-   การส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า ประจ�าปี และน�า

ไปพฒันาปรบัปรงุการด�าเนินงาน

-  การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า 

และผู้รับเหมา

- การแข่งขันที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ

- การสื่อสารกับคู่ค้า

- ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้

- การพัฒนาคู่ค้า (ผู้รับเหมา/ผู้ส่งมอบ) ให้มีแนว

ปฏิบัติที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

กลุ่มลูกค้า
(ลูกค้าสัญญาระยะยาว / ลูกค้าสัญญา

ระยะสั้น)

- การส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าประจ�าปี และน�าไป

พัฒนาปรบัปรงุการด�าเนินงาน

- กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ แบ่งตามช่วงเวลาต่างๆ ทั้ง

รายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

- การประชุมร่วมรายเดือน เพ่ือติดตามและรายงาน 

เป็นรายเดือนเก่ียวกับ แผนงานความต้องการใช้ 

(Demand Plan) แผนการเตรียมความพร้อม และ

แผนการซ่อมบ�ารงุ และการตดิตามการแก้ปัญหาต่างๆ

- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

- Telemetry (Online Metering)

-   การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มลูกค้า

- การส่งมอบผลิตภัณฑ์และความมั่นคงของระบบ

การผลิต

- มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า

- การตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่าง

รวดเรว็ทันที

- ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่สะดวก รวดเร็ว

- การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม

- การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

- การก�าหนดราคาเป็นไปตามการก�ากับดูแลของ 

กกพ. (และราคาเป็นไปตามกรอบท่ีมกีรรมการและ

ผูบ้รหิารอนุมติั)

- ทีมเทคนิค Support มคีวามรูค้วามสามารถในการ

แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

กลุ่มชุมชนและสังคม 
(ชุมชนรอบพื้นที่โครงการใหม่ / ชุมชนรอบ

พื้นที่โรงไฟฟ้า)

- การส�ารวจความพึงพอใจชุมชนปีละ 1 ครั้ง

- กจิกรรมชมุชนสมัพันธ์ต่างๆ/การลงพ้ืนท่ีพบปะผูแ้ทน

ชมุชนและบคุคลทีอ่าจได้รบัผลกระทบทางตรงและ 

ทางอ้อมอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

- การเปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

- การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในการกระบวนการจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระ

ทบสิง่แวดล้อม (EIA), ประมวลหลกัการปฏิบตั ิ(Code of 

Practice : CoP)

- จัดกิจกรรมสานเสวนา “เคียงบ่า เคียงไหล่” อย่าง

น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

- ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ 

- การสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนสังคมและชุมชน

- การบรหิารจดัการลดผลกระทบด้านสงัคมและ

    สิง่แวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้จากการด�าเนินงานของ

    บรษิทัฯ 

- การด�าเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยใส่ใจสิ่ง

แวดล้อม

- การสร้างความเข้าใจการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ต่อชุมชน

-   ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับ

ชุมชน

-  สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม�า่เสมอ

-  การรับชุมชนเข้าท�างานในโรงไฟฟ้า

-  ใช้ความรู้ ทักษะ ความช�านาญของบริษัทฯ มา

พัฒนาชุมชน
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เสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสีย

คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย
รักษาการ รองหัวหน้าฝ่ายวิจัย 
นักวิเคราะห์พลังงานและสาธารณูปโภค 
/ ปิโตรเคมี
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

คุณนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
รองเลขาธิการนายกรฐัมนตรฝ่ีายบรหิาร

ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันนอกจากการเจริญเติบโตของบริษัทแล้ว นักลงทุนยังให้
ความสนใจลงทุนในบรษิทัทีม่คีวามโดดเด่นในการจดัการด้านสิง่แวดล้อม  
สังคม และบรรษัทภิบาล(ESG : Environment, Social and  
Governance) มากขึน้ โดยจะมองถึงความย่ังยืนในระยะยาว ซึง่ GPSC 
เป็นหน่ึงในบริษัทท่ีให้ความส�าคัญในเรื่องน้ี โดยมีการบริหารจัดการ
อย่างมธีรรมาภิบาล ค�านึงถงึสงัคมและสิง่แวดล้อม เหน็ได้จากการเพ่ิม
สัดส ่วนการลงทุนทางธุรกิจด ้านพลังงานทดแทน ซึ่ งสอดรับ 
กับแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development 
Plan : PDP) และสนับสนุนเป้าหมายความตกลงปารีส (Paris  
Agreement) จากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP 21) ด้วย

ภาครัฐได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยน้อมน�าศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนควบคู่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาตโิดยภาคเอกชนถือเป็นกลไกส�าคญั
ในการขับเคลื่อนและผลักดันประเทศสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ส�าหรับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
และชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมถึงบทบาทการเข้าร่วมใน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่ง
บริษัทฯ ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม
และความเชื่อมั่นของชุมชนในพ้ืนท่ี อันจะน�าไปสู ่ เป ้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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พนักงานทุกคนมีส ่วนส�าคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ 
สามารถด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ โดยบริษัทฯ ต้องเริ่มจากการ
ปลูกฝังจิตส�านึกท่ีดี ความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานในทุก
ระดบั เพ่ือให้ค�านึงถึงจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ การก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น เมื่อเรื่องเหล่านี้อยู่ใน
จิตส�านึกของพนักงานแล้วก็จะส่งผลให้บริษัทฯ  ด�าเนินธุรกิจได้
อย่างยั่งยืนต่อไป

คุณนรณัฏฐ์ สิมารัตน์
ผู้จัดการส่วนสำานักกฎหมาย

บรษิทัฯ ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีครอบคลุมระบบ
ห่วงโซ่คุณค่าและเน้นการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
พร้อมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ใส่ใจต่อชุมชนสังคม
รอบข้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงจดุเด่นในด้านมาตรฐานจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ส่งผลให้มีการเจริญ
เติบโตควบคู่กับชุมชนสังคมและคู่ค้าได้เป็นอย่างดี เพ่ิมการ 
สร้างงานให้แก่ระบบเศรษฐกิจท�าให้มีการพัฒนาคุณภาพของคู่
ค้าให้เป็นไปตามแนวทางการบรหิารความย่ังยืนท่ีบรษิทัฯ สือ่สาร
กับคู่ค้าในแต่ละช่องทางอย่างสม�่าเสมอ

กลุ่มพนักงาน

กลุ่มคู่ค้า

คุณชัยวิชิต อะโน
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท พีอีจี อินเตอร์เทค จ�ากัด

คุณเดชฤทธิ์ สิมศิริ
รองปลดัเทศบาล รกัษาราชการแทนปลดั
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ขับเคลื่อนและพัฒนาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีภาคชุมชนและ
อตุสาหกรรมทีส่ามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจพร้อมทัง้พัฒนาเติบโต
ไปด้วยกัน ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจที่ดี มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขข้อก�าหนดของกฎหมาย 
ท่ามกลางยุคอตุสาหกรรม 4.0 บรษิทัฯ ควรมุง่พัฒนาด้านนวัตกรรมสูก่าร
สร้างมูลค่าควบคู่กับการลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมซึ่งจะส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันและพัฒนาพร้อมไปกับชมุชนโดยเฉพาะพลงังานทางเลือก อกี
ทั้งยังเป็นต้นแบบผู้น�าด้านนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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คุณจิรภา มหาเทพ
ประธานชุมชนมาบชลูด

คุณธีรชัย ธารากุล
General Manager 
บริษัท มาบตาพุดอินดัสเตรียลแก๊ส จ�ากัด 

การท่ีบรษิทัฯ เข้ามาด�าเนินการในพ้ืนที ่ได้ช่วยสร้างการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจให้กับชมุชน อย่างไรก็ตาม ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 
บรษิทัฯ ควรใช้ความรูค้วามเชีย่วชาญทีบ่รษิทัฯ น�ามาพัฒนาหรอืสร้าง
เสรมิศกัยภาพของชมุชนเพ่ือให้เตบิโตไปพร้อมๆ กันด้วย โดยให้ชมุชน
เข้าไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมหรอืสอบถามความต้องการของชมุชน ซึง่ที่
ผ่านมา บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับชมุชนเป็นอย่างดแีละรบัฟังความคดิ
เหน็จากชมุชนในการพัฒนาร่วมกันมาด้วยตลอด

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยท่ีดีอยู่แล้ว เนื่องด้วยเป็นธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ จึงไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ควรส่งเสริมชุมชนในการสร้างอาชีพ โดยใช้ความรู้
ความช�านาญของบรษิทัฯ ซึง่จะช่วยให้ความเป็นอยู่ของชมุชน
ดีขึ้น และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”

บรษิทัฯ มคีวามพยายามปรบัตวัในการลงทนุท�าธุรกิจท่ีหลากหลาย
มากขึ้น ไม่ใช่แค่ผลิตไฟฟ้า เช่น พลังงานทดแทน แบตเตอรี่  
ซึง่จะเป็นโอกาสทางธุรกิจในยุคท่ีรปูแบบการใช้พลงังานเปลีย่นแปลง
ไปจากเดิม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

กลุ่มลูกค้า

คุณจํานงค์ จ้อยทองมูล 
ประธานชุมชนมาบชลูด - ชากกลาง

กลุ่มสังคมและชุมชน

กลุ่มสังคมและชุมชน
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บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับการบรหิารจัดการประเดน็ ด้านการ
พฒันาอย่างย่ังยนืทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  โดยมกีระบวนการ
ประเมนิ และจดัล�าดบัความส�าคญัอ้างองิตามกรอบการรายงาน 
ความย่ังยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบบั GRI 
Standards ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้ด�าเนนิการ รวบรวมและประเมนิประเดน็
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผ่านการวิเคราะห์ประเดน็ความย่ังยืนที่
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความ
ส�าคัญในบรบิทของความย่ังยืนและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของ
โลก ประกอบกบัการน�าแนวทางการ ด�าเนนิกลยุทธ์ของบรษิทัฯ และ
ปัจจยัความเสีย่งขององค์กรในปัจจบุนัและอนาคตทีอ่าจส่งผลกระ
ทบหรือ เป็นโอกาสในการด�าเนินธุรกิจมาประกอบการประเมิน
ความส�าคญัของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ขั้นตอนที่ 1: การระบุประเด็นที่เกี่ยวข้อง (Identification)
ระบปุระเดน็ส�าคญัท่ีมผีลกระทบต่อความย่ังยืนของบรษิทัฯ 

และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากความคาด
หวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
โลก กลยุทธ์ของบริษัทฯ ปัจจัยความเสี่ยง โอกาสในการด�าเนิน
ธุรกิจ ตัวชี้วัดมาตรฐานของ GRI แนวโน้มของธุรกิจโลกและใน
กลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกัน อกีทัง้ ความสนใจของผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการรวบรวมประเดน็ต่างๆ 
ทีใ่กล้เคยีงกันมาจดัเป็นกลุม่ประเดน็ (Aspects) อนัเป็นการน�า
ไปสูก่ารบรหิารจดัการของบรษิทัฯ ได้อย่างเหมาะสมกับผูม้ส่ีวน
ได้เสียทุกฝ่าย

ขั้นตอนที่ 2: การจัดล�าดับประเด็นที่ส�าคัญ (Prioritization)
การจดัล�าดบัความส�าคญัต่อบรษิทัฯ โดยค�านงึถึงผลกระทบ 

2 มิติ ได้แก่ ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
เสยี น�า้หนักของคะแนนทีใ่ห้ต่อประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ ขึน้อยู่
กับเกณฑ์การประเมนิความเสีย่งและโอกาสในการด�าเนนิธุรกิจ 
รวมถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี
การน�าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาในการจัด
ล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่เก่ียวข้อง  ซึ่งกลุ่มประเด็นจะ
ถูกแบ่งตามความส�าคญั 3 ระดบัได้แก่ระดบัสงู ระดบักลาง และ
ระดบัต�า่ โดยรายงานฉบบันีค้รอบคลมุและเน้นประเด็นท่ีส�าคญั
ในระดับสูงและปานกลางเท่านั้น

ขั้นตอนท่ี 3: การทวนสอบประเด็นส�าคัญของรายงาน 
(Validation)

การจัดท�าผลสรุปประเด็นที่ส�าคัญต่อบริษัทฯ โดยรวบรวม
ผลการประเมินประเด็นท่ีส�าคัญและระบุความสอดคล้อง
ระหว่างประเด็นท่ีส�าคัญกับหมวดการรายงานของ GRI (GRI 
Aspects) เสนอต่อหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเพ่ือพิจารณาประเด็น
ส�าคญัด้านความย่ังยืน ขอบเขตของรายงานและตรวจสอบการ
ประเมนิดงักล่าว เพ่ือให้มคีวามสมบรูณ์และครอบคลมุประเดน็
ส�าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงการน�าเสนอผลสรุปให้กับ

• แนวปฏบิตักิารพัฒนาอย่างย่ังยืนของกลุม่ ปตท. และบรษิทัฯ
• แนวทางปฏิบัติสากล ได ้แก ่ GRI1, DJSI2, SDGs3,  
 WBCSD4, CDP5 , ISO 260006 , UNGC7 และอื่นๆ
• การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและ 
 ภายนอกองค์กร
• การส�ารวจความผูกพันของพนักงานประจ�าปี
• การส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน
• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
• กระบวนการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
• การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
• การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ

• การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากทุกหน่วยงาน 
 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• การประชุมกลุ่มย่อยแต่ละหน่วยงานเพ่ือทบทวนระดับ 
 ความส�าคัญที่วิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
• กลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ประชุมและทบทวนประเด็นที ่
 ส�าคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

การด�าเนินการ แนวทางการปฏิบัติ

การประเมินประเด็นที่ส�าคัญต่อความยั่งยืน
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แนวทางการปฏิบัติการดําเนินการ

หมายเหตุ:
1.  Global Reporting Initiative (GRI) คือ องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการจัดท�ารายงานความยั่งยืน
2.  Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) คือ ดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นน�าระดับโลก ซึ่งกองทุนต่าง ๆ   

จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์ในการลงทุน 
3.  Sustainable Development Goals (SDGs) คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบองค์กรสหประชาชาติ (United Nation: UN) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก ที่ต้องการ

บรรลุและด�าเนินการให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 
4.  World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) คือ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�าระหว่างประเทศกว่า 120 บริษัท และ

ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อม “Earth Summit” เมื่อปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) 
5.  Carbon Disclosure Project (CDP) คือ สถาบันระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูงสุดด้านการประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
6.  ISO 26000 คือ มาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
7.  UN Global Compact (UNGC) คือ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการที่ยอมรับโดยสากล ในขอบเขตเกี่ยว

กับสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต

ประเด็นที่สําคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ในปี 2561

ระ
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ด้เ
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ระดับความส�าคัญต่อบริษัท

หมายเหตุ

• ระดับของประเด็นส�าคะชัญในปี 2561 ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ

• ไม่มีประเด็นส�าคัญใหม่ในปี 2561

  8.    การจดัการสิง่แวดล้อมและการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ 

  9.   การจดัการพลงังานและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 10.  การรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ 

11.  การพฒันาศกัยภาพและการดแูลพนักงาน

12.  การด�าเนนิการด้านสทิธิมนษุยชน

13. สขุภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท�างาน

14.  การอยูร่่วมกับชมุชนอย่างย่ังยืน

สิ่งเเวดล้อม

สังคม

เศรษฐกิจระดับสูง ขอบเขตการรายงาน
 • วิธีการจัดการ
 • ผลการด�าเนินงาน
 • เป้าหมายการด�าเนินงาน
 • โครงการที่ส�าคัญ 

ระดับกลาง 
 • วิธีการจัดการ
 • ผลการด�าเนินงาน

ระดับต�่า 
 • ผลการด�าเนินงาน

 1.  การก�ากับดแูลกิจการทีดี่

 2.  จรรยาบรรณธรุกิจและการต่อต้านการทจุริต 

 3.  การบรหิารความเสีย่ง 

 4.  การบรหิารจดัการความสมัพันธ์กับลกูค้า

 5.  การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน

 6.  ความมัน่คงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการด�าเนนิการผลติ 

 7.  นวตักรรมทางธุรกิจและสงัคม

คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ทบทวนและอนุมัติ
เน้ือหาในประเด็นส�าคัญพร้อมทั้งตรวจทานข้อมูลการจัดท�า 
รายงานน้ันให้มีความโปร่งใสและถูกต้องสอดคล้องตามข้อ
ก�าหนดการรายงานตามตวัชีวั้ด มาตรฐานของ GRI เพ่ือน�าเสนอ
ในรายงานความยั่งยืนประจ�าปี

ขัน้ตอนท่ี 4: การพฒันาการรายงานอย่างต่อเน่ือง (Review)
การทบทวนและพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่องโดยทวน

สอบรายงานความยั่งยืนเพ่ือให้มั่นใจว่าการก�าหนดประเด็นท่ี
ส�าคัญของบรษิทัฯ ตอบสนองต่อความคาดหวังและความสนใจ
ของผูม้ส่ีวนได้เสยี และพัฒนากระบวนการมส่ีวนร่วมกับผูม้ส่ีวน
ได้เสยี รบัฟังและน�าข้อเสนอแนะมาพัฒนาคุณภาพของการจดั
ท�ารายงาน ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะของผูอ่้านในรปูแบบต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ 
เช่น การเข้าร่วม การประเมินรางวัลรายงานความย่ังยืน ซึ่งจัด
ท�าโดยส�านักงาน คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สถาบันไทยพัฒน์ เป็นต้น เพื่อ
สะท้อนถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้มีความสนใจได้ดียิ่งขึ้น

• การทวนสอบรายงานความยั่งยืนโดยหน่วยงานภายนอก
• การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ
• การประชมุกลุม่ย่อยจากหน่วยงานความย่ังยืน เพ่ือทบทวน 
 การรายงานผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การกาํหนดเป้าหมายและการดําเนินธุรกิจท่ีสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

บริษัทฯ ยังสานต่อเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและด�าเนินการเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินการสู่เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์กรสหประชาชาต ิโดยในปี 2561 บรษิทัฯ ได ้พิจารณาก�าหนดเป ้าหมาย
เพ่ิมเติม จ�านวน 2 เป ้าหมาย ได ้แก่ เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายท่ี 16 สงัคม
สงบสขุ ยุตธิรรม ไม่แบ่งแยก มาเป็นกรอบในการด�าเนนิการของบรษิทัฯ เพ่ิมเติมจากในปีท่ีแล้วท่ีได้ด�าเนินการสนับสนุนเป้าหมายจ�านวน 
4 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย
ที ่12 แผนการบรโิภคและการผลติทีย่ัง่ยืนและเป้าหมายที ่13 การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยผนวกเข้าในแผนงานเดิม
ทีไ่ด้ด�าเนนิการอยู่แล้วในปัจจบุนั และได้วางแผนเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายเหล่าน้ีในอนาคต เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าบรษิทัฯ  ได้ด�าเนนิ
การไปในทศิทางในระดบัสากล สร้างประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่ และขบัเคลือ่นเป้าหมายให้ประสบความส�าเรจ็ต่อไปในอนาคต
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เป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยนื

SDGs/ เป้าหมาย

7: 7.1, 7.2, 7.3

8: 8.1, 8.4, 8.5, 
8.8, 8.9

• ลงทนุพฒันาโรงไฟฟ้าและ
 พลังงานทดแทนในพืน้ท่ีชนบท
 และประเทศท่ีก�าลังพฒันา
• มองหาโอกาสใหม่ๆ ในการ
 พฒันาการผลิตพลังงาน
• ปรบัปรงุเพ่ิมประสิทธภิาพของ 
 กระบวนการผลิตพลังงาน

• จดัส่งพลังงานและส่งเสรมิการ 
 สร้างสาธารณูปโภคให้แก่พืน้ท่ี 
 อตุสาหกรรมในประเทศและ
 ประเทศทีก่�าลังพฒันาเพือ่ 
 สนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจ
• สนบัสนนุโครงการสาธารณปูการ 
 เพือ่สนบัสนุนระเบียงเขตเศรษฐกิจ 
 ภาคตะวันออก (EEC) และ เขต 
 นวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค 
 ตะวันออก  (EECi) 
• มุง่เน้นการขยายธรุกิจในประเทศ  
 และพฒันาโครงการสนับสนุนการ 
 ลงทนุของกลุ่ม ปตท.
• ปฏบัิติตามข้อก�าหนดและข้อบงัคบั 
 ตามกฏหมายแรงงานอย่าง 
 เคร่งครดั ต่อต้านการจ้างงาน
 ผดิกฏหมายทุกรปูแบบ
• จดัหาและอ�านวยพืน้ท่ีปฏบัิติงาน 
 ทีเ่หมาะสม ปลอดภยัในการท�างาน
• สนบัสนนุการพฒันาโครงการ 
 คุง้บางกระเจ้าของกลุ่มปตท.
 เพือ่ส่งเสรมิการท่องเท่ียว

• เพิม่โอกาสการด�าเนินธุรกจิใหม่ๆ
• ลดต้นทนุการผลิตพลังงาน
• ลดการใช้พลงังานและค่าใช้จ่าย

• เพิม่โอกาสการด�าเนินธุรกจิใหม่ๆ
• เพิม่ภาพลักษณ์ทีด่ต่ีอองค์กร
• เพิม่ประสิทธิภาพการท�างาน 
 ของพนกังานและลูกจ้าง
• รกัษาพนักงานและลดอตัรา
 การลาออกในองค์กร

• สนับสนนุความต้องการใช้
 พลังงานในพืน้ทีข่าดแคลน
• ลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อมและ
 ผลกระทบด้านการเปล่ียนแปลง
 สภาพภมิูอากาศ
• สนับสนนุนโยบายรฐัในการเพิม่
 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

• ส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกจิ
• ส่งเสริมการจ้างงานท้องถิน่
• เพ่ิมพืน้ท่ีสีเขยีวและแหล่งท่องเทีย่ว

• ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน 
 อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี
• เพ่ิมสัดส่วนการผลิตพลังงาน 
 ทดแทนเป็น 300 เมกะวัตต์ภายใน
 ปี 2566
• ลดต้นทุนในการผลิตพลังงาน 

• จัดส่งพลังงานในเขตอตุสาหกรรม 
 ของประเทศเป็นจ�านวน 1,594 
 เมกะวัตต์ ภายในปี 2562
• จัดส่งพลังงานให้ได้จ�านวน 30  
 เมกะวัตต์ในโครงการ EEC และ  
 EECi  
• ขยายการด�าเนินธุรกิจและ 
 สนับสนนุการลงทุนในกลุ่มปตท.
• ได้รบัความพงึพอใจด้าน
 สภาพแวดล้อมการท�างานของ 
 พนกังานและลูกจ้าง เท่ากับ 53%  
 ในปี 2562
• รายได้ชมุชนในพืน้ท่ีคุง้บางกระเจ้า 
 เพ่ิมขึน้ 40% และคนท้องถิน่มี 
 ความส�านึกรกับ้านเกิดเพ่ิมข้ึน  
 50 % 

แผนการดาํเนินงาน
• กาํลังดาํเนินการในปัจจบัุน
• อยูร่ะหว่างการวางแผน
 การดาํเนินงาน

ประโยชน์
ต่อบรษิทัฯ

ประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อม
และสังคม

เป้าหมาย
การดาํเนินงาน

9: 9.2, 9.4, 9.5 • ขยายธรุกิจไปในเขตประเทศ
 ทีก่�าลังพฒันาด้านอตุสาหกรรม
• ลงทนุพฒันาการเพิม่
 ประสทิธิภาพของกระบวน
 การผลิตเพือ่ลดผลกระทบ
 ด้านส่ิงแวดล้อมผ่านเทคโนโลยี
• พฒันาระบบสาธารณปูโภคให้แก่ 
 โรงเรยีน วดั และโรงพยาบาล
• ด�าเนินโครงการประกวด
 สิง่ประดษิฐ์ และนวตักรรม
 ส�าหรบัเยาวชน
• ด�าเนินโครงการประกวด
 นวตักรรมร่วมกับมหาวทิยาลัย 
 เชยีงใหม่ในหัวข้อ Smart City
• วจิยัและพฒันาการกักเก็บ
 พลงังานและแบตเตอรีกั่บหุ้นส่วน

• เพิ่มโอกาสการด�าเนิน
 ธุรกิจใหม่ๆ
• เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
• ได้รับเทคโนโลยีและ
 นวัตกรรมใหม่ๆ
• เพิ่มประสิทธิภาพของ
 กระบวนการผลิต

• ส่งเสรมิการขยายตัวทาง 
 อุตสาหกรรมและความต้องการ 
 ทางเศรษฐกิจ
• ชุมชนมีระบบสาธารณปูโภคท่ีดขีึน้
• ส่งเสริมการวจิยัและคดิค้นด้าน 
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• จ้างงานพนกังานในพืน้ทีก่าร
 ขยายธรุกิจให้ได้อย่างน้อย
 ประมาณ 20 คน/โรงไฟฟ้า 
 ภายในปี 2566
• พฒันาประสิทธิภาพการผลิต
• ลงทุนการน�าเทคโนโลยี
 มาปรบัใช้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
 การผลิตเป็นจ�านวนเงนิ 691 
 ล้านบาท ในปี 2562
• ส่งเสรมิพฒันาระบบสาธารณปูโภค
 ในพืน้ท่ีการด�าเนินธรุกิจและการ 
 สนบัสนนุการช่วยเหลือเหตุการณ์ 
 ภยัพบัิติของประเทศอย่างต่อเน่ือง 
• น�าโครงการจากการประกวด 
 นวตักรรมมาพฒันาต่อยอดใน 
 ธรุกิจ อย่างน้อย 1 โครงการ
• ด�าเนินการวจิยัการพฒันากักเก็บ 
 พลงังานและแบตเตอรีใ่ห้อยู่ในแผน  
 โดยได้รบัการทดสอบจรงิกับลูกค้า 
 อย่างน้อย 2 รายภายในปี 2562
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เป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยนื (ต่อ)

12: 12.2, 12.5

13: 13.2

• พฒันาแผนด้านความย่ังยืนและ 
	 ประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม	 
	 สังคมและธรรมาภบิาล	(ESG)	
	 ร่วมกับคูค้่า
• ปรับปรงุพฒันากระบวนการผลิต 
	 ให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมี 
	 ประสิทธภิาพ
• ด�าเนินการตามแผนการอนรุกัษ์ 
	 พลังงานของบรษัิทฯ
• ลดการใช้น�า้และพลังงาน
• ลดการก่อก�าเนิดของเสีย
• จดัต้ังโครงการ	Zero	waste	to	 
	 landfill
• จดัต้ังโครงการสานพลังวสิาหกิจ 
	 เพือ่สังคม	โครงการครวัเรอืน 
	 ต้นแบบคดัแยกขยะ	โครงการ 
	 ธนาคารขยะรีไซเคลิ	

• เข้าร่วมโครงการ-	Low	Emission	 
	 Support	Scheme	(LESS)	/	 
	 Thailand	Voluntary	Emission	 
	 Reduction	Program	(T-VER)/	 
	 Carbon	footprint	organization	 
	 (CFO)	projects
• จดัต้ังมาตรการลดการปล่อย 
	 ก๊าซเรอืนกระจก	และ	
	 CO

2
	Extraction

•	 ลดความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม	 
	 สังคมและธรรมาภบิาล	ในการ 
	 บรหิารจดัการคูค้่า
•	 ลดใช้ทรพัยากร	ค่าใช้จ่ายและ 
	 ต้นทุนในการบวนการผลิตและ
	 ของเสีย
•	 ลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย
•	 เพิม่ประสิทธภิาพการใช้ทรพัยากร 
	 และการบรหารจดัการท่ีดี
•	 ลดความเส่ียงด้านข้อร้องเรยีน
	 และข้อบังคบัทางกฏหมาย

•	 ใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
	 และการมรีะบบบรหิารจดัการท่ีดี
•	 ลดต้นทนุและค่าใช้จ่าย

•	 ส่งเสรมิการจดัการ
	 ด้านส่ิงแวดล้อม	สังคมและ
	 ธรรมาภบิาลของคูค้่า
•	 ส่งเสรมิการอนรุกัษ์ทรพัยากรและ 
	 ความยัง่ยืน
•	 ให้ความรูแ้ละสนับสนุนชมุชนด้าน 
	 การบรกิารจดัการขยะ

•	 ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
•	 ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและ 
	 การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

•	 ลดการใช้ทรพัยากรให้สอดคล้อง 
	 กับเป้าหมายในกลุ่มปตท.	
•	 ปรบัปรงุและเดนิระบบการผลิตน�า้	 
	 R.O.	และน�า้ปราศจากไอออนของ 
	 โรงผลิตสาธารณปูโภค	4	ใน 
	 ไตรมาสท่ี	3	ของปี	2562
•	 ลดการใช้และอนุรกัษ์พลังงานใน 
	 องค์กรเป็นจ�านวน	60	ล้านบาท
	 ในปี	2561
•	 ไม่มีของเสียส่งก�าจดัในหลุมฝังกลบ
•	 เพิม่สมาชกิโครงการและความ 
	 หลากหลายของช่วงอายุของ
	 ผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ
	 ให้ได้อย่างน้อย	1	หมูบ้่าน
	 ในปี	2562

•	 เป้าหมาย	5	ปี	ของการลด
	 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและ	
	 CO

2
	Extraction	สอดคล้องกับ 

	 กลุ่มปตท.

16:	16.5,	16.6 • เพิม่ความตระหนักของความ 
	 โปร่งใสผ่าน	CG	day
• สนบัสนนุกิจกรรมด้าน	CAC
• ปรับใช้กรอบการด�าเนินงานท่ี 
	 ครอบคลุมด้านสิทธมินุษยชน	
	 คอร์รบัชนั	การทุจรติ	เปิดช่องรบั 
	 ข้อร้องเรยีนด้านจรยิธรรม
• จดัอบรมด้านสิทธมินุษยชนแก่ 
	 พนักงานและประเมินความเส่ียง 
	 ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
• พฒันาหลักจรยิธรรมด้าน
	 การก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี

•	 มคีวามโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
•	 ลดความเส่ียงด้านการคอร์รปัชัน่ 
	 และการทจุรติในทุกรปูแบบ
•	 ส่งเสรมิการปฏบัิติอย่างถกูหลัก 
	 จรยิธรรมและการก�ากับดแูล 
	 กิจการท่ีดี
•	 ลดความเส่ียงด้านสิทธมินุษยชน 
	 ในองค์กร

•	 ลดปัญหาด้านการคอร์รปัชัน่ 
	 และการทจุรติและมบุีคลากร 
	 เป็นแบบอย่างท่ีดใีนสังคม

•	 รายงานความโปร่งใส
	 ด้านผลประโยชน์ทีซ่บัซ้อน 
	 ถงึระดบับรหิารครบทัง้	100%
•	 รกัษาระดบัโครงการการสร้าง
	 แนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทย 
	 ในการต่อต้านการทุจรติ	
	 อยู่ท่ีระดับ	5	ดาว
•	 ประเมินความเส่ียงด้าน
	 สิทธิมนุษยชนคลอบคลุม
	 ทุกพืน้ท่ีการด�าเนินงาน
•	 ผูเ้ข้าร่วมผ่านการประเมิน
	 ด้านหลักจรยิธรรมด้านการก�ากับ 
	 ดูแลกจิการทีดี่อย่างน้อย	80%

SDGs/ เป้าหมาย

แผนการด�าเนินงาน
• ก�าลังด�าเนินการในปัจจบัุน
• อยูร่ะหว่างการวางแผน
 การด�าเนนิงาน

ประโยชน์
ต่อบรษิทัฯ

ประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อม
และสังคม

เป้าหมาย
การด�าเนนิงาน



25บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

ประเดน็สาํคญัด้านความยัง่ยืนของบรษิทัฯ ประจําปี 2561

ประเดน็ความย่ังยนื
ท่ีส�าคญั

การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณธุรกิจและ
การต่อต้านทุจริต

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

• การก�ากับดูแลกิจการ
• การปฏิบัติตามหลักการ 
 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การสรรหาและแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการบรษัิทฯ
• การพฒันากรรมการ
• การประเมินผลการ 
 ปฏิบัติของคณะ
 กรรมการบริษัทฯ

• การด�าเนินธุรกิจตาม
 หลักการก�ากับดูแล
 กิจการที่ดีและ
 จรรยาบรรณในการ
 ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• การต่อต้านการ
 คอร์รัปชัน

• การสร้างวัฒนธรรมการ
 บริหารจัดการความเสี่ยง
 องค์กร
• ความเสี่ยงด้าน
 สิ่งแวดล้อม สังคม และ
 การก�ากับดูแลกิจการ 
 (ESG Risks)
• ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ 
 (Emerging Risks)

• ความพึงพอใจของลูกค้า
• การบริหารความสัมพันธ์
 ลูกค้า
• การรักษาข้อมูลของ
 ลูกค้า

• Management   
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• Governance (102-18, 
 102-19, 102-20,   
 102-22, 102-24, 
 102-27, 102-28,   
 102-29)
• Diversity and Equal  
 Opportunity (405-1)

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• Ethics and Integrity
 (102-16, 102-17, 
 102-25)
• Economic 
 Performance 
 (201-4)
• Anti-corruption 
 (205-2, 205-3)
• Anti-competitive   
 behavior (206-1)
• Public Policy 
 (415-1)

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• Organization Profile 
 (102-11)
• Strategy (102-15)
• Governance (102-30)

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• Stakeholder 
 Engagement
 (102-43, 102-44)



































ขอบเขตของ
ผลกระทบและ

โอกาส
(Scope of ESG 

risks and 
opportunities)

ความสอดคล้อง
กับมาตรฐาน

การจดัท�ารายงาน
ความย่ังยืน

(Global Report
Initiative: GRI)

กลุ่มผู้มส่ีวนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย

การพฒันาท่ีย่ังยนื
(SDGs)

ผู้ถ
อืหุ้

น 
นัก

ลง
ทุน

หน่
วย

งา
นภ

าค
รฐั

แล
ะ

หน่
วย

งา
นที่

เกี่
ยว

ข้อ
ง

พ
นัก

งา
น

หุ้น
ส่ว

นท
าง

ธรุ
กิจ

 
คูค่้

าแ
ละ

ผู้รั
บเ

หม
า

ลูก
ค้า

ชมุ
ชน

แล
ะสั

งค
ม

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

• การจัดการคู่ค้าอย่าง
 ยั่งยืน
• การบริหารความสัมพันธ์
 กับคู่ค้า
• การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
 (Spending analysis)

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• Organization Profile  
 (102-9)
• Supplier Environmental 
 Assessment (308-1, 
 308-2)
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ประเดน็ความย่ังยนื
ท่ีส�าคญั

ความมั่นคงด้าน
เสถียรภาพและ
ความพร้อมของการ
ด�าเนินการผลิต

นวัตกรรมทางธุรกิจ
และสังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ

• ระบบบริหารจัดการ
 การด�าเนินงานผลิต
 อันเป็นเลิศ (OEMS)
• ระบบบ�ารุงรักษาทวีผล
 ทีทุ่กคนมีส่วนร่วม (TPM)
• การปรบัปรงุประสทิธิภาพ
 และลดการสูญเสียใน 
 กระบวนการผลิต   
 (Productivity 
 Improvement)

• การพัฒนานวัตกรรม
• เทรนด์นวัตกรรมในธุรกิจ
 ไฟฟ้า
• การสร้างความร่วมมือ
 กับหน่วยงานภายนอกใน
 รูปแบบนวตักรรมแบบเปิด 
 (Open Innovation)

• ระบบการบริหารจัดการ 
 สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง 
 ตามมาตรฐานสากล
• คุณภาพอากาศ
• ของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง
• การบริหารจัดการน�้า
• การบริหารจัดการน�้า
 ภายในบริษัทฯ
• ระบบการบริหารจัดการ
 น�้าภายนอกบริษัทฯ

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• System Efficiency 
 (EU-1, EU-2, EU-11)
• Demand Side 
 Management (EU-10)
• Availability and 
 Reliability 
 (EU-28, EU-29, 
 EU-30)

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• Water (303-1, 303-2, 
 303-3)
• Emissions (305-7)
• Effluents and Waste 
 (306-1, 306-2)
• Environmental 
 Compliance (307-1)























การจัดการพลังงานและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

• การประเมินความเสี่ยง
 และโอกาสด้านการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพ
 ภูมิอากาศ
• การเพิ่มสัดส่วนการผลิต
 จากพลังงานทดแทน
• โครงการเปิดเผยข้อมูล
 คาร์บอน (Carbon 
 Disclosure Project: 
 CDP) 

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• Economic Performance 
 (201-2)
• Energy (302-1, 302-3, 
 302-4)
• Emission (305-1, 
 305-2, 305-3, 305-4, 
 305-5)

   





ขอบเขตของ
ผลกระทบและ

โอกาส
(Scope of ESG 

risks and 
opportunities)

ความสอดคล้อง
กับมาตรฐาน

การจดัท�ารายงานความ
ย่ังยนื

(Global Report Initiative: 
GRI)

กลุ่มผู้มส่ีวนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย

การพฒันาท่ีย่ังยนื
(SDGs)

ผู้ถ
อืหุ้

น 
นัก

ลง
ทุน

หน่
วย

งา
นภ

าค
รฐั

แล
ะ

หน่
วย

งา
นที่

เกี่
ยว

ข้อ
ง

พ
นัก

งา
น

หุ้น
ส่ว

นท
าง

ธรุ
กิจ

 
คูค่้

าแ
ละ

ผู้รั
บเ

หม
า

ลูก
ค้า

ชมุ
ชน

แล
ะสั

งค
ม

• Freedom of Association 
 and Collective  
 Bargaining (407-1)
• Child Labor (408-1)
• Forced or Compulsory 
 Labor (409-1)
• Supplier Social 
 Assessment (414-1, 
 414-2)
• Health and Safety for 
 Contractor and 
 Subcontractor 
 Employees (EU-17, 
 EU-18)

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ)
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ประเดน็ความย่ังยนื
ท่ีส�าคญั

ขอบเขตของ
ผลกระทบและ

โอกาส
(Scope of ESG 

risks and 
opportunities)

ความสอดคล้อง
กับมาตรฐาน

การจดัท�ารายงานความ
ย่ังยนื

(Global Report Initiative: 
GRI)

กลุ่มผู้มส่ีวนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 

ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย

การพฒันาท่ีย่ังยนื
(SDGs)

ผู้ถ
อืหุ้

น 
นัก

ลง
ทุน

หน่
วย

งา
นภ

าค
รฐั

แล
ะ

หน่
วย

งา
นที่

เกี่
ยว

ข้อ
ง

พ
นัก

งา
น

หุ้น
ส่ว

นท
าง

ธรุ
กิจ

 
คูค่้

าแ
ละ

ผู้รั
บเ

หม
า

ลูก
ค้า

ชมุ
ชน

แล
ะสั

งค
ม

การรักษาความหลาก
หลายทางชีวภาพ

การพัฒนาศักยภาพและ
การดูแลพนักงาน

การด�าเนินการด้านสิทธิ
มนุษยชน

สุขภาวะและความ
ปลอดภัยในสภาพ
แวดล้อมการท�างาน

การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

• การศึกษารายงาน
 ผลวิเคราะห์ผลกระทบ
 ทางสิ่งแวดล้อม
• มาตรการการป้องกันและ
 แนวทางการจัดการ

• การพัฒนาศักยภาพ
 บคุคลกรและความเป็นผูน้�า
• การวางแผนสืบทอด
 ต�าแหน่ง (Succession 
 Planning)
• การเสริมสร้างความ
 ผูกพันของพนักงาน
• การบริหารจัดการ
 ความรู้องค์กร
• การประเมินผลการ
 ปฏิบัติงาน
• ความหลากหลาย
 ในบริษัทฯ

• การบริหารจัดการด้าน
 สิทธิมนุษยชน
• การสื่อความและให้
 ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
• การประเมินความเสี่ยง
 ด้านสิทธิมนุษยชน

• ความปลอดภัยของ
 กระบวนการด�าเนินงาน  
 (Process Safety)
• ความปลอดภัยส�าหรับ
 บคุคล (Personal Safety)
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
 ที่เกี่ยวข้องด้านอาชีว
 อนามยัและความปลอดภยั

• กลยุทธ์การด�าเนิน
 กิจการเพื่อสังคม (CSR 
 Strategy)
• การส�ารวจระดับความ
 พึงพอใจชุมชน
• การประเมินผลตอบแทน
 ทางสังคม (SROI)

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• Biodiversity (304-2)
• Local Communities 
 (413-1, 413-2)

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• Organizational Profile 
 (102-8)
• Market Presence 
 (202-1)
• Employment (401-1, 
 401-2, 401-3, EU-15)
• Labor/Management 
 Relations (402-1)
• Training and 
 Education (404-1, 
 404-2, 404-3)
• Diversity and Equal 
 Opportunity (405-1)

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• Non-Discrimination 
 (406-1)
• Rights of Indigenous 
 Peoples (411-1)
• Human Rights 
 Assessment (412-1, 
 412-2)

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• Occupational Health 
 and Safety (403-1, 
 403-2, EU-25)

• Management 
 Approach
 (103-1, 103-2, 103-3)
• Economic Performance 
 (201-1)
• Indirect Economic 
 Impacts (203-1, 
 203-2)
• Local Communities 
 (413-1)
• Socioeconomic 
 Compliance (419-1)
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางการจัดการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีดังนี้ :

“ความสมัพันธ์ระหว่างผูถื้อหุ้น คณะกรรมการ 
ฝ่ายจัดการ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  
ซึง่มโีครงสร้างท่ีใช้เป็นแนวทางในการก�าหนด
วัตถปุระสงค์ของบรษิทัฯ และมวิีธีต่างๆ ทีจ่ะ
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมถึงดูแล 
ผลปฏบิตังิานของบรษิทัฯ” 

ผลการประเมนิโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูล
กิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ในระดับดีเลิศ

ผลการประเมินการปฏบัิติงานคณะกรรม
การบรษัิทฯ ในระดับดีเย่ียม

การก�ากับดูแลกิจการ คือ

การก�ากับดูแลกิจการเป็นความสัมพันธ์ในเชิงก�ากับดูแลระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการและผู้มีส่วนได้เสียของ 
บริษัทฯ รวมทั้งการก�าหนดกลไกและมาตรการท่ีใช้ก�ากับการตัดสินใจของบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในขณะที่บริษัทฯ ด�าเนินการเพื่อก้าวสู่ความส�าเร็จและการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังด�าเนิน
ธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว มีธรรมาภิบาลซึ่งจะน�าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้น�าหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ได้รับการแต่งต้ังมาจากผู้ถือหุ้นให้มีบทบาทส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนองค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ผ่านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์และนโยบายการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ด�าเนินการเพ่ือความย่ังยืน โดยการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการปรับตัวภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการสรรหาคณะกรรมการท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ ความช�านาญท่ีหลากหลาย เน่ืองจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ด�าเนินไปสู่ความย่ังยืน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 
บริษัทฯ

• นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ์

เป้าหมาย

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ
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พร้อมดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันก�ากับต่างๆ  
พร้อมกันน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายด้าน 
การก�ากับดูแล กิจการที่ดี และได้ก�าหนดให้บุคลากรทุกระดับ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
(Corporate Governance Code) ส�าหรบับรษัิทจดทะเบยีน ปี 2560

คณะกรรมการได้ก�ากับดูแลให้บรษิทัฯ น�าหลักปฏิบติัของหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) ไปปรบัใช้ โดยจากการประเมนิร่วมกนัของคณะกรรมการและ
ฝ่ายจดัการพบว่าบรษิทัฯ ปฏิบติัสอดคล้องกับหลกัปฏบิตัหิลกัการ
ก�ากับดแูลกิจการท่ีดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ท้ังหมดจ�านวน 
8 หลกัปฏิบตั ิท้ังนี ้บรษิทัฯ จะทบทวนการด�าเนนิการดงักล่าวเป็น
ประจ�าทุกปี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ด�าเนินการในด้านต่างๆ  
อย่างสมดลุ เพ่ือน�าไปสูค่วามย่ังยืนของกิจการ

โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัฯ ณ ปัจจบุนั ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการชดุย่อยจ�านวน 4 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีซึง่บรษิทัฯ ได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมกฎบัตร
คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์
และบริหารความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในมิติเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
เป็นผู้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ 
บรษิทัฯ รวมทัง้ทบทวนแนวทางหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีอง 
บริษัทฯ อย่างสม�า่เสมอโดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล 

การก�ากับดูแลกิจการ

กระบวนการ

• กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัฯ และกฎบตัรคณะกรรมการ ชดุย่อย จ�านวน 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ  
 สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code)
• การกลั่นกรองและเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านการบริหารความย่ังยืนโดยคณะกรรมการก�ากับ 
 ดูแลกิจการที่ดี
• การวิเคราะห์องค์ประกอบความรู้ความช�านาญ และการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ
• การประเมินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การจัดเก็บและรายงานผลการด�าเนินงาน

• ระบบการจดัเก็บและรายงานข้อมลูในระบบสารสนเทศ ได้แก่ รายงานประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลที่ส�าคัญของ 
 กรรมการบริษัทฯ
• ระบบการรายงานข้อมูลบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและกรรมการตามระเบียบข้อก�าหนดต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

(ติดตามและสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.gpscgroup.com/th/about/directors และรายงานประจ�าปี 2561)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
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ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ก�าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหา โดยให้ความส�าคัญกับความโปร่งใส 
โดยค�านึงถึงความหลากหลายของคณุสมบตักิรรมการ ท้ังในด้าน
ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจน เพศและอายุ โดยคณะกรรมกา
รบริษัทฯ ได้จัดท�าตารางองค์ประกอบความรู้ความช�านาญของ
คณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพ่ือให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการโดยรวมมีความเหมาะสม ครบถ้วนตามความ
จ�าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ จึงส่งผล
ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน เป็นไปตาม
กฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับสากล โดยม ี
รายละเอียดดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือท�าหน้าท่ีสรรหาและกลั่นกรองบุคคล 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก 
ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อ
กรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงานท่ีน่าเชือ่ถือซึง่เป็นฐาน
ข้อมลูกรรมการท่ีได้รวบรวมรายชือ่ผูท้รงคณุวุฒใินสาขาต่างๆ ไว้ 
จากน้ันคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คณุสมบตัขิองกรรมการในประเดน็ต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบรษิทัฯ 
ก�าหนด และน�า เสนอต ่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

เพศ สถานะ

หลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

หลกัการ
ก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี

ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผิดชอบในฐานะผู้น�าท่ี
สร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน

ส่งเสริมนวตักรรม
และการประกอบธุรกิจ

อย่างมีความรบัผิดชอบ

ก�าหนดวตัถปุระสงค์ 
เป้าหมายหลกัของกิจการ
ท่ีเป็นไปเพือ่ความย่ังยืน

สนับสนุนการมีส่วนร่วม
และการสือ่สารกับผู้ถอืหุน้

เสริมสร้างคณะกรรมการ
ท่ีมีประสทิธิผล

รกัษาความน่าเชือ่ถอื
ทางการเงนิและ

การเปิดเผยข้อมูล

สรรหาและพฒันาผู้บรหิาร
ระดับสงู และการบริหาร
บุคลากร

ดูแลให้มีระบบการบรหิาร
ความเสีย่งและการควบคมุ

ภายในท่ีเหมาะสม

1 2
3

456
7

8
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ตารางองค์ประกอบความรู้ความช�านาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix)

การพัฒนากรรมการบริษัทฯ

นอกจากการสรรหาบุคคลผู้ทรงวุฒิในด้านต่างๆ มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ของกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถท่ีเป็น 
พื้นฐานส�าหรับการด�านินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้า 
เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น เช่น หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
จัดโดยสถาบันวิทยาพลังงาน หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Business Revolution and Innovation Network 
: BRAIN) เป็นต้น

การพัฒนานโยบาย (Policy Development)
13 คน

การตัดสินใจ (Business Judgement)
12 คน

การวางแผนกลยุทธ�องค�กร 
(Strategic Planning)

13 คน

5 คน
การบัญชีและการเง�น 
( Finance and Accounting )

5 คน
การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit )

2 คน
กฏหมาย ( Law )

10 คน
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต�อสังคม
( Coporate Governance and CSR )

10 คน
การบร�หารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
( Risk Management and 
Internal Control )

9 คน
การบร�หารทรัพยากรมนุษย�
และการพัฒนาองค�กร
(HR and Organization 
Development)

10 คน
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ�า
( Power Industry Expertise )

6 คน
การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ
( International Business )

7 คน
การบร�หารจัดการนวัตกรรม
( Innovation Management )
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คะแนนเฉลี่ย (%) 2561

แบบที่ 1 : ผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 88.76 (ดีเยี่ยม)

แบบที่ 2 : ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล

1. ผลการประเมินตนเอง 96.01 (ดีเยี่ยม)

2. ผลการประเมินไขว้ 96.19 (ดีเยี่ยม)

แบบที่ 3 : ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 100.00 (ดีเยี่ยม)

2. กรรมการตรวจสอบ (ประเมินตนเอง) 98.24 (ดีเยี่ยม)

3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 99.44 (ดีเยี่ยม)

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 92.22 (ดีเยี่ยม)

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 86.57 (ดีเยี่ยม)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

 เพ่ือประสิทธิผลสูงสุดในการด�าเนินงานและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจ�าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล ในกระบวนการดังกล่าว  
คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่เีป็นผูก้ลัน่กรองและเหน็ชอบในน�าเสนอวิธีการประเมนิ หลักเกณฑ์การประเมนิ และแบบประเมนิผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการประเมินฯ ดังกล่าว โดย
การประเมินประจ�าปีประกอบไปด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุด และ
กรรมการรายบุคคล ทั้งแบบประเมินตนเองและแบบไขว้ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
การจากประเมินให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ต่อ
ไป ซึ่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 มีผลประเมิน ดังน้ี

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561ปี 2561 ปี 2562
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คุณนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

	 บรษิทัฯ	มเีปา้หมายชดัเจนดา้นการก�ากบัดแูลกิจการทีด่แีละตระหนกัถึงความ
ส�าคัญเร่ืองความหลากหลายและความเท่าเทียมกันทางเพศ	 โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ	
มีการส่งเสริมสตรีเข้ามามีบทบาทเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ	 และต�าแหน่งผู้บริหาร 
ระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น	 รวมถึงภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ยังประกอบ
ด้ วยผู้ ท ร ง คุณ วุฒิที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ความรู้ 	 ค วามช� านาญแล ะ
ปร ะสบการณ์ เ พ่ื อส นับส นุนการก� า กับดู แล กิ จการอ ย่ า งมี ความสมดุ ล
และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ เ สียมากย่ิงขึ้น 	 ส่วนนโยบายหรือวิสัยทัศน์ และหลัก 
ธรรมาภิบาลถูกถ่ายทอดสู่พนักงานและผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
ปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 มุ่งสู่การด�าเนินธุรกิจ 
ที่ยั่งยืน	 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	

ผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2561
บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2561 (Corporate Governance  

Report (CGR) of Thai Listed Companies 2018 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 
ระดับดีเลิศ (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่สามพร้อมได้คะแนนการประเมินที่สูงขึ้นเท่ากับร้อยละ 96 

แผนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ประจ�าปี 2561-2562 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีมติ ได ้ เห็นชอบแผนการด�าเ นินงานด ้านความย่ังยืน ประจ�าป ี  2561-2562  
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท�างานองค์กรอย่างต่อเน่ืองในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมองค์กร
ชั้นน�าตามหลักการและกรอบการบริหารจัดการของการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนองค์กรในประเทศและระดับสากล และเตรียมความ
พร้อมเพ่ือให้มโีอกาสได้รบัการคดัเลอืกและจัดอนัดบัใน DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) เพ่ือการสร้างคณุค่าให้กิจการอย่าง
ย่ังยืน สร้างโอกาสความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร สร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยค�านึงถึงผลกระทบใน
ระยะยาว พร้อมท้ังเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส ่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือ 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริต

 จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเป็นประเด็นท่ีส�าคัญและได้รับ
ความสนใจจากผู้มีส่วนได้เสีย เน่ืองจากเป็นการช่วยลดความเส่ียง 
จากผลกระทบและต้นทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้จากการไม่ด�าเนินการ 
ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งในยุคสังคมสื่อสารไร้พรหมแดน
สามารถกระจายข่าวสารอย่างรวดเรว็ไปสูทุ่กกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังในแง่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ การกระท�าที่ขัดต่อหลักปฏิบัติ
ด้านการดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับ
บริษัทฯ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันจากการสร้างความเชื่อมั่นแก่
นักลงทุน ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้
สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังปรากฎ
ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
(Corporate Governance & CG Code of Conduct) 

แนวทางการจัดการด้านจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ มีดังนี้ :

กลยุทธ์

• นโยบายและคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
• นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
• นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ 
• นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง 
• นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• นโยบายการจดัการทรพัย์สนิ การรกัษาความลบั และการใช้ข้อมลูของบรษิทัฯ อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ
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กระบวนการ การจัดเก็บและรายงานผลการด�าเนินงาน

• การจดัเก็บและรายงานการถือหลกัทรพัย์ของ 
 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 
• การจดัเก็บและรายงานข้อมลูการมส่ีวนได้เสยี 
 ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความ 
 เกีย่วข้อง
• การจดัเก็บบนัทึกรายการของขวัญ ของทีร่ะลกึ 
 หรือประโยชน์อื่นใด ตามแนวปฏิบัติตาม 
 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันการรับ - ให้ 
 ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในรูปแบบ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
• การจดัเก็บและรายงานเปิดเผยความขดัแย้ง 
 ทางผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

• บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบหน่วยงาน 
 ก�ากับกฎหมาย
• แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การ 
 รบั-ให้ของขวัญหรอืประโยชน์อืน่ใดในเทคโนโลยี 
 สารสนเทศและการสือ่สาร 
• แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  
 ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและหลัก 
 เกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น หลกัเกณฑ์ 
 ส�าหรับการรายงานคร้ังแรก การรายงานการ 
 เปลีย่นแปลงข้อมลูการมส่ีวนได้เสยีประจ�าไตรมาส  
 และการรายงานข้อมูลท่ีมีส่วนได้เสียประจ�าปี
• การส่งเสรมิและให้ความรูเ้รือ่งจรรยาบรรณในการ 
 ด�าเนนิธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รปัชนักับผูม้ ี
 ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน  
 ผู้บริหาร ผู้แทนจากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า และ 
 บุคคลภายนอกกลุม่อืน่ๆ

การด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยา
บรรณในการด�าเนินธุรกิจของ GPSC (Corporate Governance 
& CG Code of Conduct) 

การต่อต้านการคอร์รปัชนั 

บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ด�าเนินงานตามแนวทาง
ปฏิบัติในคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Corporate Governance & 
CG Code o f  Conduct )  ภายใต ้การก�า กับดูแลของ 
คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีเพ่ือสร้างความย่ังยืนเทียบกับ
แนวปฏิบัติของสากล บริษัทฯ ปลูกฝังวัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างมีจรรยาบรรณ โดยก�าหนดให้เป็นหน่ึงในค่านิยมองค์กร 
คือ Integrity รวมถึงการส่งเสริมผ่านกิจกรรมและช่องทางๆ ต่าง
อย่างสม�่าเสมอ โดยท่ีคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุก
คน ได้ลงนามรบัทราบในคู่มอืการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละจรรยา
บรรณในการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ พร้อมยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมา พร้อมกันนี้ในปี 2561 บริษัทฯ 
ได้จัดท�าคู ่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของ บริษัทฯ  
(ฉบับย่อ) ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางปฏิบัติ 15 ด้าน น�าไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือการด�าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการอัน
เป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นน�า พร้อมการ
จัดท�ารายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องรายงานความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและรายงานทุกคร้ังในกรณีท่ี
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถูกระบุอยู่ในหลักจรรยาบรรณว่าด้วยการ
มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจและการบริหารงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม
และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ
ที่ดีและจรรณยาบรรณธุรกิจ และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุก 
รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ ได้ประกาศ
เจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม พร้อมร่วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทจุรติ” (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC) ตั้งแต่ปี 2558 มี
การก�าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)  
พร้อมแนวปฏิบตัติามนโยบายคอร์รปัชนั เรือ่งการรบั-ให้ของขวัญ 
การเลีย้งหรอืประโยชน์อืน่ใด หรอื No Gift Policy เพ่ือให้มกีารด�าเนนิ
การอย่างจรงิจงั และการด�าเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รปัชนั  
ในปี 2561 ได้แก่ 

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง  
เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพมากขึน้  พร้อมท้ังบคุลากรของบรษิทัฯ 
และบคุคลภายนอก ด�าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิรรม 
และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณใน 
การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ รวมทัง้ป้องกันความเสีย่ง และความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมไปถึงการ

(ติดตามและสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.gpscgroup.com/th/cg/policy)
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คุ้มครองอย่างเป็นธรรมกับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียน
ด้วยความสุจริต บริษัทฯ จึงได้ออกนโยบายการรับเร่ืองร้องเรยีน
และการให้ความคุม้ครอง (Whistle blowing and Complaints  
Handling Policy) พร้อมประกาศกระบวนการในการรับเรื่องร้อง
เรียนและการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลท่ี
เก่ียวข้องพร้อมกลไกในการตดิตามและตรวจสอบ ทัง้น้ี ในปี 2561 
บรษิทัฯ ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสการทจุรติ 
(Whistle Blowing) เก่ียวกับการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจของ 
บริษัทฯ โดยมีข้อร้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์และมีมูล จ�านวน 1 เรื่อง 
โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการสอบสวนเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงและ
ด�าเนนิการพิจารณาทางวนิยักับผูเ้ก่ียวข้องแล้ว ตามกระบวนการ
ที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความ
คุม้ครองของบรษิทัฯ พร้อมทัง้เปิดเผยจ�านวนและกรณีการละเมดิ
จรรยาบรรณธุรกิจต่อสาธารณะ ได้แก่ รายงานประจ�าปี และ 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) ทั้งนี้ ไม่ปรากฎข้อร้อง
เรยีนด้านพฤตกิรรมการกีดกันทางการแข่งขนัหรอืการผกูขาดทาง 
การค้าในทุกรูปแบบ (Anti-Competitive Behavior, Anti-Trust 
และ Monopoly Practices) ผ่านทางช่องทางรบัข้อร้องเรยีนของ 
บรษัิทฯ

การส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได ้มีการส ่งเสริมสนับสนุนให ้ความรู ้และจัด
กิจกรรม เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบ ตระหนักในหลักการ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชัน
อย่างเป็นรูปธรรมสามารถน�าไปปฏิบัติใช้ในการด�าเนินธุรกิจ  
ในปี 2561 จึงได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

• กิจกรรม PTT Group CG Day 2018 ภายใต้แนวคิด “Born to be 
REAL” ตลอดเวลากว่า 40 ปี กลุ่ม ปตท. จึงเป็น “ตัวจริง” ที่สาน
รับมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามหลัก CG ให้เป็น CG 4.0 พร้อมขับ
เคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ตามหลกัคณุธรรม 4.0 (INTEGRITY) ไปสูผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่าง
โปร่งใสและจริงใจ

• กิจกรรม GPSC CG Day 2018 จดัข้ึนเป็นปีแรก โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และ
นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั รวมถึงการปฏบิตัติามค่านิยมองค์กรใน
ด้านสร้างพลงัความด ี(Integrity & Ethics) พร้อมทบทวนท�าความเข้าใจ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน กิจกรรม “IT’S  Power  Day  เพื่อเน้น
ย�า้ค่านิยมองค์กรในด้านสร้างพลงัความด ี(Integrity & Ethics) แสดงให้
เห็นค่านิยมขององค์กรสอดคล้องกับค่านิยม “SPIRIT” ของกลุ่ม ปตท.

• กิจกรรมตอบแบบทดสอบความเข้าใจเก่ียวกับจรรยาบรรณในการ 
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้พนักงานทุกท่านใช้ส�าหรับทบทวน  
ท�าความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

• กจิกรรมปฐมนเิทศพนักงานใหม่ เพ่ือสือ่สารความรู ้ความเข้าใจในหลกั
การก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกิจและการต่อ
ต้านการคอร์รปัชนั

• การถ่ายทอดความรูม้าตรการการต่อต้านการคอร์รปัชันในสมันาคูค้่าประจ�า
ปี 2561 (Supplier Relationship Management 2018) 

• บริษทัฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เน่ืองในวันต่อต้านคอร์รปัชนั ภายใต้
หวัข้อ “ คนไทย...ตื่นรู้สู้โกง ” 

• บริษทัฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปัชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้
แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  

คุณพัชณียา มไหสวริยะ 
ผู้จัดการส่วนกำากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในด้านจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจเป็นอย่างย่ิง	 โดยได้ก�าหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติอ ย่าง เ ป็น รูปธรรม	 ตลอดจน 
ปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในการด�าเนิน
ธุรกิจ	 ควบคู่กับการจัดกิจกรรมต่างๆ	 รวมถึงการจัด
อบรมเพ่ือมุ่งสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้บุคลากร
ทุกคนยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 ตลอดจนส่ือสาร
ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ  
ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้บริษัทฯ	 สามารถบรรลุ 
เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจเติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

GPSC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต CAC Certified 

GPSC ได้รับรางวัล TOP 50 ASEAN PLCs ในงาน 2nd  

ASEAN Corporate Governance Awards Ceremony 2018

คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านทุจริต ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร
รับรองเป็นแนวร่วมต้านทุจริต จาก CAC (Collective Action 
Coalition Against Corruption’s) ซึง่ได้ผ่านกระบวนการประเมนิ
ตนเองแล้วว่ามีมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการป้องกันทุจริตภายในองค์กรอย่างครบถ้วน ตาม
เกณฑ์ที ่CAC ก�าหนด โดยบรษิทัฯ ได้รายงานการด�าเนนิงานตาม
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี ใน
รายงานประจ�าปีและ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
(แบบ 56-1) 

เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรท่ีมีการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกในประเทศอาเซียน โดยบริษัทฯ ที่มีการ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ ่มรับทราบ ประกอบกับวิสัยทัศน ์และบทบาทของ 
กรรมการที่อนุมัติกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ ท่ีดีต ่างๆ ให ้
กับผู ้บริหาร เ พ่ือน�าไปเป ็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ  
จากโครงการการประเมินอย่างเป็นอิสระต่อคะแนนการก�ากับ 
ดูแลกิจการอาเซียนอันเป ็นการประเมินผลในภาพรวม 
ของประเทศไทย

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561ปี 2561 ปี 2562

100

- 97 93 >90 >90

100 100 100 100
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การบริหารความเสี่ยง

จากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่ งแวดล ้อม อันน�ามาซึ่ งความเสี่ยงทางธุรกิจที่บริษัทฯ  
ไม่อาจหลกีเลีย่งได้ ด้วยพันธกิจท่ีมต่ีอผูม้ส่ีวนได้เสยีและผูถ้อืหุ้น
ในอันที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงควบคู่กับการสร้าง 
ความย่ังยืนของชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม การบรหิารความเสีย่ง
ในมติต่ิางๆ จงึเป็นกลไกหนึง่ทีบ่รษิทัฯ น�ามาช่วยสนบัสนุนในการ
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารด�าเนนิการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) 
ตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การก�าหนดนโยบาย การวางกลยุทธ์ 
ก�าหนดโครงสร้างและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ครอบคลมุทัง้ระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงาน รวมถึงการตดัสนิใจ 
ลงทุนด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ พร้อมกับเสริมสร้างความตระหนักรู้ใน
การบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือเตรียมพร้อม
รับมือกับโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น 

กระบวนการ

• กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่การประเมิน  
 ควบคุม ติดตาม ตลอดจนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่า 
 ทุกปัจจัยเสี่ยงจะได้รับการก�ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
• การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับวิกฤตการณ์ต่างๆ และ 
 จดัท�าแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิส�าหรบัทุกหน่วยงาน
• การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในภาพรวมองค์กรท่ี 
 ครอบคลุมประเดน็ด้านความย่ังยนืท้ังปัจจยัเสีย่งปัจจบุนัและ 
 ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risks)
• การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ทั่วทั้งองค์กร

กลยุทธ์

• นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
• กลยทุธ์ในการบรหิารจดัการความเสีย่งท่ีมี 
 ทศิทางเดยีวกันท้ังองค์กร  โดยการก�าหนด 
 ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 ภายใต้มาตรการการบริหารความเสี่ยงที ่
 เหมาะสม
• โครงสร้างและกรอบบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 ที่ครอบคลุมท้ังระดับองค์กรและระดับ 
 หน่วยงาน

แนวทางการจัดการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้ :

การจัดการความเสี่ยง ติดตามและ
ทบทวนความเสี่ยงระดับหน่วยงานครบ 

100%

การอบรมด้านความเสี่ยง พนักงานใหม่

และผู้รับเหมาหลักได้รับการอบรมพื้นฐาน 

การบริหารความเสี่ยงครบ  

100% 

การจัดเก็บและรายงานผลการด�าเนินงาน

• ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
 ของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ
• ระบบการทดสอบและประมวลผลความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง

(ติดตามและสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.gpscgroup.com/th/sustainability/economic/risk-and-crisis-management)

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจเป้าหมาย
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 การสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร 

บริษัทฯ มุ ่งมั่นในการสร ้างวัฒนธรรมความเสี่ยงภายในองค์กรโดยการผนวกการบริหารจัดการความเส่ียงเป ็นหนึ่ง 
ในดัชนีชี้วัดผลปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน และจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงานและ 
ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และความตระหนักรู้ในการบริหารความเสี่ยงของ
พนักงานท้ังองค์กร ผ ่านการอบรมและการด�าเนินงานบริหารความเส่ียงในทุกกิจกรรมของการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือก ่อให ้ 
เกิดวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการอบรมเผยแพร่ความรู้และท�าแบบทดสอบพ้ืนฐานด้านการบริหารความเส่ียงผ่านระบบออนไลน์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน บริษัทฯ จึงมอบหมายให้มีผู ้ประสานงานความเสี่ยงประจ�าหน่วยงาน  
(Risk Agent) รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุมตลอดทั้งโครงสร้างองค์กรมากขึ้น 
โดยทกุปัจจยัเสีย่งจะได้รบัการขึน้ทะเบยีนความเสีย่ง (Risk Register) จากหน่วยงานท่ีมหีน้าท่ีรบัผดิชอบโดยตรงและผ่านการทวนสอบ
โดยผู้บริหารสูงสุดในแต่ละหน่วยงาน ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกระดับในองค์กรเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะท�าให้การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงเกิดความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ (ESG Risks)

บริษัทฯ มีการด�าเนินการป้องกันความเสียหายจากเหตุการณ์หรือความเส่ียงตามภาพรวมองค์กรอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร (Corporate Risk) และระดับหน่วยงาน (Functional Risk) พร้อมก�าหนด 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงและติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดในการด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ทุกระดับโดยพิจารณาผลกระทบของ 
ความเสีย่งทัง้ในด้านการเงนิ กระบวนการ ชือ่เสยีง กฎระเบยีบ ลกูค้า และบคุลากร เพ่ือสะท้อนความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังด�าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ (Environmental, 
Social and Governance : ESG) เช่น ความเสี่ยงจากการด�าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน ความเสี่ยงจากการกระท�าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคู่ค้า เป็นต้น

ปี 2561 บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (CAC) โดยได้รบัความร่วมมอื
จากหน่วยงานทัง้หมดในองค์กรทีอ่าจมคีวามเก่ียวข้องกับความเสีย่งดังกล่าว ท�าการประเมนิความเสีย่งและจดัท�ามาตรการจดัการความเสีย่ง
ที่สอดคล้องกัน

ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risks)

จากกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในกิจกรรมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดและ 
ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดใหม่และเตรียม
มาตรการในการรองรับความเปลี่ยนแปลงในประเด็นความเสี่ยงท่ีส�าคัญ อาทิ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
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ความเสี่ยงต่อบริษัทฯ: แนวทางการบริหารจัดการ: 

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วตลอด

ช่วงหลายทศวรรตที่ผ่านมาที่มีผลในวงกว้าง ท้ังด้านการเป็นส่วนหน่ึง

ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภค การรับรู้ข่าวสารของภาคสังคม รูปแบบ

เทคโนโลยีท่ีทุกธุรกิจต้องก้าวข้ามความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา การปรับ

ตัวต่อการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งใน

กลยุทธ์หลักที่บริษัทฯ ก�าหนดในการด�าเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ คงรักษา

ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างย่ังยืน ทั้งการแสวงหาธุรกิจ

ใหม่ๆ ท่ีเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์

ปรบัปรงุการด�าเนินธุรกิจปัจจบุนั การเตรยีมความพร้อมรบัมอืกับผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

• การจัดต้ังทีมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ เพ่ือติดตาม วิเคราะห์ 

ประเมินผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงท่ีมตีอ่ธุรกิจอย่างมนัียส�าคัญ 

ตลอดจนมีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพ่ือจัดท�ามาตรการ

เผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที

• การปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ เพ่ือคงความได้เปรียบทางการ

แข่งขันท้ังด้านต้นทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือคงไว้ซึ่งการ

เติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

• การศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดรับกับ 

เทคโนโลยีเดิมท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบัน และการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร 

• การสร้างโอกาสในการลงทุนธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

• การด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพองค์กร

ความเสี่ยงต่อบริษัทฯ: แนวทางการบริหารจัดการ: 

ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ 

เช่น วาตภัย อุทกภัย ความแห้งแล้ง ซึ่งมีความรุนแรงและความถ่ี 

ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองถือเป็นประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

เช ่น ปริมาณน�้าฝนหรือความเข้มของแสงอาทิตย์ ท่ีเปลี่ยนแปลง 

ส ่งผลให ้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได ้จากโรงไฟฟ ้าพลังแสงอาทิตย ์

ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์และกระทบต่อรายได้จากการขายไฟฟ้า อีกทั้ง  

ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจในอนาคตท่ีภาครัฐมีแนวทางใช้นโยบาย

การควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการ 

เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง  

สภาพภูมิอากาศ

• การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ เพื่อระบุประเด็น

ความเสี่ยงและโอกาส พร้อมทั้งประเมินผลกระทบและความ

สัมพันธ์ทางการเงินจากความเสี่ยงและโอกาสของบริษัทฯ ด้านการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

• การมองหาโอกาสการลงทุนในพลังงานทดแทนชนิดต่างๆ เพ่ือลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• การร่วมมือในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน

ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction 

Program: T-VER)

• การด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

การอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติการ

ตามแผนการด�าเนินงานของคณะท�างานการจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติการ (Operation Risk Management : ORM)  
ซึง่เป็นหนึง่ในองค์ประกอบของระบบบรหิารการปฏิบตักิารเพ่ือความเป็นเลศิ (Operation Excellence Management System : OEMS) 
ได้ด�าเนินการจัดอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีความเข้าใจกระบวนการบริหารความเส่ียงและทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของบรษิทัฯ อนัจะน�ามาซึง่การบรรลเุป้าหมายการด�าเนินงานของหน่วยงานและองค์กร ส่วนบรหิารความเสีย่งองค์กรร่วมกับส่วนบรหิาร
ความเป็นเลศิองค์กรจงึได้จดัอบรมการบรหิารจดัการความเสีย่งพ้ืนฐานให้กับพนักงานบรษิทัฯ ท่ียังไม่เคยได้รบัการอบรม รวมถึงพนกังาน
สัญญาจ้างระยะยาวจาก GC Maintenance and Engineering Company Limited (GCME) และบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไล
แอนซ์ จ�ากัด (BSA) ในเขตพื้นที่ระยองและศรีราชา เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561

คุณสุรจิตร บัวเทิง
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำารุงรักษา

ความเสี่ยงถือเป็นปัจจัยส�าคัญต่อทุกส่วนงานในองค์กร	หากทราบถึง
ความเสี่ยงต่างๆ	 จะสามารถจัดล�าดับความส�าคัญของงานได้เป็นอย่างดี	
โดยในส่วนของงานด้านการปฏิบัติการผลิต	การประเมินความเสี่ยงจะช่วย
ในการตัดสินใจและวางแผนงานได้อย่างเหมาะสม	 ในการลดความเสี่ยงที่จะ
สูญเสียทั้งในด้านตัวเงินและอุปกรณ์ที่จะเสียหาย	 และช่วยให้บริษัทฯ	บรรลุ
เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจ�าหน่วย
งานได้รับการอบรมพื้นฐานการ

บริหารความเสี่ยงครบ 100(ร้อยละ)

ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจ�าหน่วย
งานได้รับการอบรมพื้นฐานการ

บริหารความเสี่ยงครบ 100

พนักงานและผู้รับเหมาหลัก
ได้รับการอบรมพื้นฐานการ
บริหารความเสี่ยงครบ 100

พนักงานและผู้รับเหมาหลัก
ได้รับการอบรมพื้นฐานการ
บริหารความเสี่ยงครบ 100

พนักงาน 100
ผู้รับเหมา 73

ผลการด�าเนินงาน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของฐานแห่งความส�าเร็จ และเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีเก้ือหนุนต่อผลการด�าเนินงานของ
องค์กรให้ได้มาซึ่งการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างย่ังยืน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การส่งมอบและการให้
บริการตลอดจนกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ ลดราย
จ่ายให้กับบริษัทฯ  ผ่านแผนการรับผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนตรงเวลาสามารถน�าไปสู่การบริหารจัดการแผนการซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์เครื่องจักร
ของบริษัทฯ และการควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ (Optimization) สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
รวมไปถึงได้รบัการแนะน�าลกูค้ารายใหม่จากกลุม่ลกูค้าเดมิทีม่คีวามพึงพอใจ เชือ่ถอืไว้วางใจและสมัพันธ์ทีด่กัีบบรษิทัฯ พร้อมทัง้ได้รบั
ข้อมูลที่ส�าคัญเป็นประโยชน์ต่อการน�ามาพัฒนาต่อยอดธุรกิจอื่นๆ ให้กับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทฯ มีดังนี้ :

	 กลยุทธ์

 • กลยุทธ์ด้านการรักษาและสร้างความสัมพันธ์รวมถึงการบริหารความคาดหวังและความความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • นโยบายและจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งรวมถึงการปกปิดข้อมูล 
  ลูกค้าและความลับทางการค้า

	 กระบวนการ

 • ระเบยีบปฏิบตังิานระดบัองค์กร (Corporate Procedure) ท่ีครอบคลมุตัง้แต่การทบทวนข้อตกลง การจดัท�าเอกสารเรยีกเกบ็เงิน 
  และการวัดความพึงพอใจลูกค้า เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามความ 
  ต้องการของลูกค้า มีกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • ช่องทางการตดิต่อสือ่สาร รบัเรือ่งร้องเรยีนจากลกูค้าในลักษณะการส่ือสารสองทาง (Two- Way Communication) ระหว่างบรษิทัฯ  
  กับลูกค้า ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ Hotline ปฏิบัติการ โทรศัพท์เคล่ือนที่ อีเมล์ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น
 • แผนงานกิจกรรมลกูค้าสมัพันธ์ประจ�าปี ประกอบได้ด้วยกิจกรรมท่ีสร้างและรกัษาความร่วมมอื ความสมัพันธ์ ความพึงพอใจ 
  ร่วมกับลกูค้า เป็นช่องทางหนึง่ในการสือ่สารสองทาง (Two-Ways communication) สนับสนุนการรบัส่งข่าวสารการด�าเนินงาน 
  ของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกเข้าถึงอย่างรวดเร็ว 
 • การส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าเป็นประจ�าทุกปีและการจดักจิกรรมเพ่ือรกัษาความสมัพันธ์อนัดกัีบลกูค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยก 
  ระดบัความผกูพันและความสมัพันธ์กับลกูค้าอย่างสม�า่เสมอและเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อร้องเรยีนจากลกูค้าอย่างถูกต้องและรวดเรว็ 
 • แนวปฏิบัติในการดูแลและเก็บรักษาข้อมูลสัญญา ข้อตกลงซื้อขายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจของลูกค้า
มากกว่าหรือเท่ากับ

85%

การจัดท�าสัญญาและ/หรือ
ข้อตกลงซื้อขายผลิตภัณฑ์
ระยะยาวที่เป็นลูกค้าเอกชน	
อุตสาหกรรม	จ�านวน

4 ฉบับต่อปี

เป้าหมาย

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ
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	 การจัดเก็บและรายงานผลการด�าเนินงาน
 
 • ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ได้แก่ รายงานและติดตามความต้องการ ข้อตกลง แผนการรับส่ง 
  ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเอกสารเรียกเก็บเงิน ข้อร้องเรียน ผลส�ารวจความพึงพอใจและข้อมูลส�าคัญของลูกค้า
 • การเพ่ิมช่องทางระบบออนไลน์ (Internet Online) ในการสือ่สารระหว่างบรษิทัฯ กับลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึน้ รวมถึงเพ่ิม 
  ความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่จะสื่อสารจากบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า อาทิ ข้อมูลการบันทึกปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ ์
  ของบรษิทัฯ ผ่านมเิตอร์ (Telemetry) เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมลูจากมเิตอร์ซือ้ขายผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ  
  กบัลกูค้าแต่ละรายผ่านระบบออนไลน์โดยตรง ท�าให้บรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการและวางแผนการผลติให้เกิดผลสูงสดุและ 
  มีความชัดเจนถูกต้องของข้อมูลซื้อขาย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดสอบการใช้งานภายในปี 2562 นี้

ความพึงพอใจของลูกค้า

 บริษัทฯ ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละครั้ง และได้น�าเสนอผลการส�ารวจต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการจัดการของบริษัทฯ เพ่ือน�ามาใช้เป็นแนวทางการวางแผน บริหารจัดการ พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การส่งมอบ
และบริการ ตลอดจนถ่ายทอดข้อมูล และการด�าเนินการตอบสนองต่อผลตอบรับของลูกค้าต่อหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัด
กิจกรรมร่วมกนัเพ่ือรกัษาและสร้างความสมัพันธ์อนัดกัีบลกูค้าอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ ทัง้รายเดอืน รายไตรมาส และรายปี จากผล
การด�าเนนิกิจกรรมเหล่านีส้ามารถน�ามาพิจารณาในการพัฒนาการด�าเนินงาน และตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าในแต่ละกลุม่
ได้อย่างชัดเจน ท้ังยังสามารถตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงาน และการบรหิารจดัการความสมัพันธ์ของลกูค้า รวมท้ัง ยังสร้างและรกัษา
ความพงึพอใจให้ลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่ง โดยมีประเด็นส�าคัญ 6 รายการพร้อมแนวทางการจัดการ (Mitigation) จากผลการวัดความพึง
พอใจลูกค้า ปีที่ผ่านมา ได้แก่ 
• ความมั่นใจเรื่องความมั่นคงในการผลิตและจำาหน่าย และเสถียรภาพของระบบเชื่อมต่อระหว่าง CUP 1 และ CUP 3 
 • บรษิทัฯ ได้ด�าเนินการก่อสร้างระบบสายส่งระหว่างศนูย์ผลติสาธารณปูการแห่งที ่1 (CUP 1) และศนูย์ผลติสาธารณูปการแห่งที ่3  
  (CUP 3) ในลักษณะ 2 Feeder พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบควบคุมแล้วเสร็จ
• คุณภาพไอนำ้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลง
 • บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงชุดควบคุมคุณภาพไอน�า้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
• ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 (CUP 4) ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบ
 • บรษิทัฯ ได้สือ่สารกับลกูค้าให้ทราบถึงสถานการณ์ทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างเพ่ือให้แล้วเสรจ็ตามปรมิาณความต้องการของลกูค้าทีเ่พ่ิมข้ึน
• ความพร้อมของการวางแผนและเข้าสำารวจพื้นที่ลูกค้าก่อนเข้าซ่อมบำารุง
 • นัดหมายเข้าพบลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและข้อจ�ากัด พร้อมจัดท�าแผนส�ารวจพื้นที่ร่วมกับลูกค้าก่อนเข้าด�าเนินการซ่อมบ�ารุง  
  รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและ Spare part ที่จ�าเป็น
• การติดตามงานบำารุงรักษา (Maintenance) และเพิ่มช่องทางติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
 • นดัหมายเข้าพบลกูค้าเพ่ือรบัทราบปัญหาและข้อจ�ากัด พร้อมปรบัปรงุกระบวนการสือ่สารก่อนเข้าปฏบิตังิานในพ้ืนท่ีลกูค้า และจดั 
  ให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมงานซ่อมบ�ารุงของบริษัทฯ ที่ติดต่อประสานงานได้โดยตรง
• ความคาดหวังในการตอบสนองการติดตามข้อมูลอย่างรวดเร็ว
 • รายงานความคืบหน้าสถานะของการจัดหาและเตรียมข้อมูล พร้อมใช้ระบบ Customer Requirement ทุกกรณี และจัดเตรียม 
  บุคลากรในการสนับสนุนงาน

ผลการด�าเนินงาน
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 ในปี 2561 ผลส�ารวจความพึงพอใจจากลกูค้าจ�านวน 21 บรษิทั โดยมผีูต้อบแบบสอบถามท้ังหมด 57 ราย  คดิเป็นร้อยละ 81.43 ของ
จ�านวนแบบสอบถามทัง้หมด ผลคะแนนทีไ่ด้เท่ากับร้อยละ 86.60 สงูกว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ คือ ความพึงพอใจของลกูค้ามากกว่าหรอืเท่ากับ
ร้อยละ 85 ส�าหรับการด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงตามประเด็นที่ส�าคัญและแนวทางในการแก้ไขจากผลส�ารวจความพึงพอใจจากลูกค้า 
เมื่อปีที่ผ่านมา จ�านวน 6 ประเด็น บริษัทฯ สามารถด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างครบถ้วน

ในมมุของบรษิทัฯ และลกูค้าร่วมกัน นอกจากนี ้บรษิทัฯ จดักิจกรรมสมัมนาลกูค้าระดบัผูบ้รหิาร เพ่ือสือ่สารความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ด�าเนินงานและการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ผ่านการเย่ียมชมสถานท่ีจรงิ พร้อมรบัฟังการบรรยายจากผูเ้ชีย่วชาญ ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท เจ พาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองคามิโนคุนิ จังหวัดฮอกไกโด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท อิชิโนเชกิ 
โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่เมืองอิชิโนะเซกิ จังหวัดอิวะเตะ 

การรักษาข้อมูลของลูกค้า

 บรษิทัฯ ตระหนกัถึงความปลอดภยัของข้อมลูของลกูค้าพร้อมให้ความส�าคญัและก�ากับดแูลอย่างเข้มงวดซึง่จะถูกระบเุป็นส่วนหนึง่
ในข้อตกลงเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายสาธารณูปโภคตัง้แต่เริม่ต้นพร้อมนโยบายการจดัการทรพัย์สิน การรกัษาความลบั และการใช้ข้อมลู
บริษัทฯ อย่างถูกต้อง ซึ่งมีการระบุแนวปฏิบัติในการดูแลและเก็บรักษาข้อมูลสัญญา ข้อตกลงซื้อขายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยในปีที่
ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องของการรักษาความลับการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
  บรษิทัฯ มแีผนการบรหิารความสมัพันธ์ลกูค้า
ประจ�าปี เพื่อมุ่งรักษาและสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าผ่านกิจกรรมการต่างๆ การประชุมวางแผน
การรับผลิตภัณฑ์และซ่อมบ�ารุง รวมถึงรับบริการ
ด้านต่างๆ รายเดือนซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางในการ
สือ่สารแบบสองทาง (Two-Way Communication)  
โดยในการประชุมวางแผนการรับผลิตภัณฑ์ฯ 
ประจ�าเดือนธันวาคม 2561 ได้มีการจัดการน�า
เสนอแผนงานบรหิารความย่ังยืนของบรษิทัฯ หรอื   
Sustainability Roadmap ให้แก่ลูกค้าเพ่ือเป็น 
การสื่อความและสร้างความตระหนัก ในความ
ส�าคัญและผลกระทบของการบริหารความย่ังยืน

ระดบัความพงึพอใจลูกค้า (ร้อยละ)

การจัดท�าสัญญาและ/หรือ
ข้อตกลงซื้อขายผลิตภัณฑ์ระยะยาว
ที่เป็นลูกค้าเอกชน อุตสาหกรรม

87.40

-

86.80

1	ฉบับ

86.60

9	ฉบับ

> 85.00

จัดท�าสัญญา
และ/หรือข้อ
ตกลงซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์
กับลูกค้า

จ�านวน	4	ฉบับ

> 85.00

จัดท�าสัญญา
และ/หรือข้อ
ตกลงซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์
กับลูกค้า	

จ�านวน	4	ฉบับ

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561ปี 2561 ปี 2562

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 
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การรักษาและขยายฐานลูกค้า

 ในช่วงปี 2560 – 2561 ทีผ่่านมา จากคุณภาพของสนิค้า ความมัน่คงและการจดัส่งผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นไปตามข้อตกลงและความต้องการ
ของลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเน่ือง อาทิ การปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิต บ�ารุงรักษาและระบบ
การจดัจ�าหน่าย ประกอบกับการน�าข้อเสนอแนะจากลกูค้าในการจดัประชมุแผนการรบัส่งผลติภณัฑ์ประจ�าเดอืน ช่องทางการรบัข้อร้อง
เรยีน การวดัความพึงพอใจประจ�าปี มาปรบัปรงุพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บรษิทัฯ สามารถรกัษา
ลูกค้าในการเข้าต่ออายุสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้ 4 ฉบับ ได้แก่ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด, บริษัท บางกอ
กอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด และบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ�ากัด รวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรมภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด บริษัทฯ สามารถจัดท�าข้อตกลงซื้อขายสาธารณูปการ (Head of Agreement) กับลูกค้าจ�านวน 4 ฉบับ จัดท�าสัญญาซื้อขาย
สาธารณูปการระยะยาวกับลูกค้าจ�านวน 3 ฉบับ 

มูลค่าสัญญา
							โดยรวมประมาณ	

1 แสนล้านบาท

คุณธีรชัย ธารากุล
General Manager
บริษัท	มาบตาพุดอินดัสเตรียลแก๊ส	จ�ากัด	

คุณปริญญา นรพักตร์ 
ผู้จัดการส่วนการพาณิชย์และซัพพลายเชน

บรษัิทฯ  มีการพฒันาในเรือ่งคณุภาพไฟฟ้าและความม่ันคงของ
ระบบไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง รวมถงึมีการปรบัปรงุเรือ่งการสือ่สาร ส่ง
เสริมสนับสนุนการด�าเนินการต่างๆ และมีการวางแผนร่วมกันกับ
ลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนให้บริษัทฯ มีความใกล้ชิด 
และเข้าใจลกัษณะธุรกิจของลกูค้า สามารถน�ามาปรบัปรงุพัฒนาการ
ด�าเนินงานทั้งด้านการผลิต การวางแผนขยายก�าลังการผลิต การ
จัดจ�าหน่าย และการให้บริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลกูค้าท้ังในปัจจบัุนและการขยายตวัของลกูค้าในอนาคต เพือ่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันอย่างยั่งยืน
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า เป็นประเด็นส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน เน่ืองจากเป็นปัจจัย
หลักที่สนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายความสามารถในการแข่งขัน และพร้อม
ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อความย่ังยืน ภายใต้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการด�าเนิน
ธุรกิจและเป็นการสร้างโอกาสที่เกิดขึ้นร่วมกันภายใต้ระบบการติดตาม ตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดมั่นใน
การร่วมมือกับคู่ค้าทุกรายตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ สิทธิ
มนุษยชน ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพ
ของพนักงานและการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การตรวจประเมินการด�าเนินงาน
ด้าน	ESG	ของคู่ค้าโดยหน่วยงาน

ภายนอก	จ�านวน	

8 ราย 

การอบรมพนักงานในประเด็น
ESG	ที่สอดคล้องกับการบริหาร

จัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน

ครบ

100%

การลงนามรับทราบแนวทาง
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของ 
คู่ค้าที่มีนัยส�าคัญในระดับที่	1

(Tier	1)	ครบ

100%

	 กลยุทธ์

 •  นโยบายการจัดหาพัสดุและบริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืน

	 กระบวนการ

 • แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า
 • ระเบยีบการปฏิบตักิาร ได้แก่ ระเบยีบการปฏิบตังิานการจดัหาพัสด ุระเบยีบการปฏิบตังิานการคดัเลอืกคูค้่า ระเบยีบการปฏบิตังิาน 
  วางแผนบริหารจดัการพัสดุ ระเบยีบการปฏิบตังิานจดัการวิธีการประกวดราคา ระเบยีบการปฏิบติังานจดัการบรหิารสัญญาคู่ค้า  
  ระเบียบการปฏบิตังิานกลยุทธ์การค้นหาคูค้่า ระเบยีบการปฏบิตังิานการประเมนิผลงานคูค้่า ระเบยีบการปฏิบตังิานการวัดผลงานส่วนจดัหา
 • การตรวจประเมินการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้าโดยค�านึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และก�ากับดูแลกิจการ  
  (Environment Mental, Social and Governance : ESG)
 • การด�าเนินงานของคูค้่าสูค่วามย่ังยืนผ่านกิจกรรมสมัมนาส่งเสรมิความสมัพันธ์คูค้่าประจ�าปี (GPSC Supplier Relationship  
  Management 2018)
 • การบริหารความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานและการก�าหนดแผนการพัฒนาคู่ค้า

เป้าหมาย

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ

แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ มีดังนี้ :
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การจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน

 บริษัทฯ มีระบบการตรวจประเมินคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนโดยค�านึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance : ESG) เพ่ือให้คู่ค้าทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนของบริษัทฯ เพ่ือร่วมผลักดันและยกระดับในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนร่วมกัน ซึ่งคู่ค้าส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเกณฑ์การ
ประเมิน สามารถประเมินตามความเป็นจริงได้ คู่ค้ามีความสนใจและให้ความร่วมมือกับแผนการตรวจประเมินเป็นอย่างดี โดย
ในปี 2561 ได้มีการตรวจประเมินคู่ค้าระดับท่ี 1 (Tier 1) ท้ังส้ิน 9 ราย เพ่ิมจากปีท่ีแล้ว 5 ราย ซึ่งผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับ
ดี โดยมีการบริหารจัดการด้าน ESG ท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  และไม่พบความเสี่ยงด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และในปีน้ีได้มีการตรวจประเมินคู่ค้าระดับท่ี 2 (Tier 2) จ�านวน 1 ราย  
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนจะด�าเนินการตรวจประเมินคู่ค้าระดับที่ 2 อย่างต่อเนื่อง

การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า	

 บริษทัฯ ได้ท�าการยกระดบัการด�าเนินงานของคูค้่าสูค่วามย่ังยืนผ่านกจิกรรมสมัมนาส่งเสรมิความสมัพันธ์คูค้่าประจ�าปี (GPSC Sup-
plier Relationship Management) เพื่อเป็นการสื่อสารแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้
คู่ค้ารับทราบ ภายใต้ค�าขวัญ “Collaboration for Growth” โดยในปี 2561 มีหัวข้อการสื่อความกับคู่ค้า ดังนี้ 1) GPSC Business Profile  
2) Procurement Policy 3) มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 4) Bill Placement Process Improvement และ 5) Supply Chain  
Management for Eco Factory โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุและบริหารงานคู่ค้าอย่างยั่งยืน ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ตามนโยบายที่
ก�าหนดไว้ร่วมกัน พร้อมท้ังจัดหาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม อีกท้ังมีแผนการด�าเนินการจัดท�าแนวทางการจัดหาที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในปี 2562 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย	(Spending	Analysis)
 บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดๆ ตามมิติต่างๆ ได้แก่ รายคู่ค้า รายกลุ่มวัสดุ รายกลุ่มค่าใช้จ่าย รายพื้นที่ 
เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ี สามารถน�าไปวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินงานจัดซื้อจัดหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
ระเบียบ ตลอดจนน�าไปเป็นข้อมูลส�าหรับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานจัดหาได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

	 การจัดเก็บและรายงานผลการด�าเนินงาน
 
 • ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศ ได้แก่ ทะเบียนคู่ค้า การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spending Analysis)
 • ระบบบริหารจดัการคูค้่า ได้แก่ Vender Approve System, Material Receive (MR), Vender Management System (VMS),  
  Group Strategic Sourcing (GSS) 
 

ผลการด�าเนินงาน

(ติดตามและสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.gpscgroup.com/th/sustainability/economic/supply-chain-managemnet)
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โครงการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหา	(Procurement	Process	Improvement)
 ในปี 2561 ได้มีโครงการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหา (Procurement Process Improvement) เพื่อเพิ่มบทบาทของหน่วยงาน
จัดหา ให้มีอ�านาจหน้าท่ีตรวจสอบและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณากระบวนการจัดซื้อจัดหาท้ังหมดของบริษัทฯ ด้วยความละเอียด
รอบคอบ เพื่อลดต้นทุนในการจัดหาพัสดุและบริการที่เกิดจากความเร่งด่วน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันระ
หว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า ทั้งนี้ ยังเพิ่มระบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบออนไลน์ (Online) ในการพิจารณาน�าเสนออนุมัติการจัดซื้อจัดหาแต่ละ
ครั้ง เพื่อความรวดเร็วในการเดินเอกสารและความถูกต้องเป็นอันเดียวกันของข้อมูลที่น�าเสนอ ท�าให้บริษัทฯ สามารถลดจ�านวนการจัด
จ้างวิธีพิเศษด้วยสาเหตุความฉุกเฉินเร่งด่วนได้ร้อยละ 60 ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ เกิดความโปร่งใส และเกิดการแข่งขัน
ทั้งด้านราคาและคุณภาพมากขึ้น

หมายเหตุ *บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินการด�าเนินงานด้าน ESG ของคู่ค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการก�ากับดูแลในบริบทของบริษัทฯ 

การตรวจประเมินการด�าเนินงานด้าน ESG 
ของผู้ค้าโดยหน่วยงานภายนอก

การอบรมพนักงานในประเด็นด้าน ESG 
ที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการคู่ค้า
อย่างยั่งยืน (ร้อยละ)

การลงนามรับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืนของคู่ค้า

คู่ค้าระดับที่ 1
(Tier 1)

จ�านวน 4 ราย

พนักงาน
ส่วนจัดหาพัสดุ
ได้รับการอบรม

ครบ 100

คู่ค้าในระดับที่ 1
(Teir 1) 

จ�านวน 100 ราย

คู่ค้าระดับที่ 2
(Tier 2) 

จ�านวน 1 ราย*

ผู้ใช้หลักคู่มือ
การบริหาร
จัดการพัสดุ

ได้รับการอบรม
ครบ 100

คู่ค้าในระดับที่ 1 
(Teir 1) 

จ�านวน 114 ราย

คู่ค้าระดับที่ 2 
(Tier 2) 

จ�านวน 10 ราย

ผู้ใช้หลักคู่มือ
การบริหาร
จัดการพัสดุ

ได้รับการอบรม
ครบ 100

คู่ค้าที่มี
นัยส�าคัญ

ในระดับที่ 1 
(Teir 1) ทั้งหมด

คู่ค้าระดับที่ 1 
(Tier 1) 

จ�านวน 8 ราย

ผู้ใช้หลักคู่มือ
การบริหาร
จัดการพัสดุ

ได้รับการอบรม
ครบ 100

คู่ค้าที่มี
นัยส�าคัญ

ในระดับที่ 1
(Teir 1) ทั้งหมด

คุณวิโรจน์  วรรณศิวพร  
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	เอ็มเออาร์ซี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

คุณปรีชา ค�าตั๋นมูล 
ผู้จัดการส่วนจัดหาพัสดุ

 ด้วยความต้องการพลังงานของประเทศมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้มี
การขยายตัวด้านธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มข้ึน ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตมากข้ึน มี
การจ้างงานมากข้ึนตามเป็นการช่วยพฒันาคณุภาพชวีติของคนในสงัคม อกีท้ังในการ
ขยายตวัธุรกิจไฟฟ้าในปัจจบัุนน้ีต้องค�านึงถงึเรือ่งสิง่แวดล้อมค่อนข้างมากเน้นการเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงท�าให้คู่ค้าต้องเพิ่มมาตรฐานในการ
ผลติภณัฑ์และบรกิารให้สอดคล้องกับความต้องการของธรุกิจท่ีตระหนักถงึสงัคม และ
สิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการด�าเนินงานบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตามนโยบายการ
บริหารความยั่งยืนและการบริหารจัดการคู่ค้าของบริษัทฯ และกลุ่ม ปตท. โดยบริษัทฯ 
มีแผนการปรับปรุงการจัดท�า Management of Contractor & Supplier Strategy 
Roadmap & Develop Implementation Plan ซึ่งจะครอบคลุมการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานทั้งระยะสั้นและระยะยาว”

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย
ปี 2560 ปี 2561ปี 2561 ปี 2562
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ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและ
ความพร้อมของการด�าเนินการผลิต 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่การด�าเนินการผลิตอันเป็นเลิศโดยเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ�ากัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในการด�าเนินธุรกิจของบริ
ษัทฯ เพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อม (Reliability & Availability) ของระบบผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอ
น�า้ ซึง่ถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีบรษิทัฯ มุง่เน้นเพ่ือผลประโยชน์สงูสุดแก่ผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่ม และคงไว้ซึง่ความเป็นผู้น�าด้านเสถียรภาพและ
ความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าอย่างยั่งยืนพร้อมร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ   

ความพร้อมของ
ระบบจ�าหน่าย

(Plant	Availability)

ร้อยละ100 การหยุดการผลิต
โดยไม่เป็นตามแผน

(Unplanned	Shutdown)	

0	เหตุการณ์

Very High Reliability
Vision

Driver

Management
System

Process/
Workflow

Foundation

KPI

Work Process (CMMS-SAP)

External 
Knowledge

Sharing

OEMS-RAI

Risk Management SSHE

TPM
PM Pillar

ISO

Lesson
Learnt Best

Practice

KM

คุณสมรชัย คุณรักษ์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ  

เป้าหมายสงูสดุของการพัฒนาสูก่ารด�าเนินการผลติอนัเป็นเลศิท้ัง 3 ด้าน
คือ Zero Unplanned Shutdown ความมั่นคงด้านเสถียรภาพ และ ความ
พร้อมของการด�าเนินการผลิต โดยพนักงานเป็นปัจจัยแรกและส�าคัญท่ีสุดท่ี
ให้ ได้มาซึ่งความส�าเร็จตามเป้าหมายทั้ง 3 ด้าน โดยบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการเรียนรู้ ความช�านาญท้ังด้าน 
Functional หรือ Competency ของพนักงาน ในขณะเดียวบริษัทฯ ก็มีวิสัย
ทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการความ
เสี่ยงท่ีชัดเจน พร้อมการติดตามวัดผลการด�าเนินงานต่อปัจจัยส�าคัญของ
ความส�าเร็จได้อย่างเหมาะสม”

เป้าหมาย

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ
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	 กลยุทธ์

 • การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ธุรกิจหลักขององค์กร (Maximize Core Business)
 • การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศด้านการผลิตให้แก่บริษัทที่เข้าร่วมลงทุนสอดคล้องไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
  (Operational Excellence Management for Affiliates Companies along with Business Growth)

กระบวนการ

• ระบบบริหารจัดการการด�าเนินการผลิตอันเป็นเลิศ (Operational Excellence Management Systems: OEMS) 
• การดูแลเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบบ�ารุงรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance: TPM)
• ระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานทั้งสภาวะปกติและกรณีวิกฤต
• การเพ่ิมทกัษะให้แก่พนกังานในการควบคมุการท�างานของเครือ่งจกัรด้วยโปรแกรมฝึกอบรมแบบจ�าลองสถานการณ์ (Operator  
 Training Simulator: OTS)
• ระบบการควบคมุการผลติแบบทันทท่ีีสอดคล้องต่อความเปลีย่นแปลงของความต้องการลกูค้า (Real-Time Optimization: RTO)

การจัดเก็บและรายงานผลการด�าเนินงาน
 
• ระบบการจัดเก็บและรายงานเหตุการณ์โรงงาน (Plant Incident System)
• ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลโรงงาน (Plant Information: PI)
• PTT Group Operational Excellence Portal
• ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลการบริหารจัดการการด�าเนินการผลิตอันเป็นเลิศ 

ระบบบริหารจัดการการด�าเนินการผลิตอันเป็นเลิศ	 (Operation	Excellence	
Management	System:	OEMS)
  Element “Reliability & Asset Integrity” (RAI) เป็นหนึ่งในระบบบริหาร
จดัการการด�าเนนิการผลติอนัเป็นเลศิ (Operation Excellence Management  
System: OEMS) ซึง่เป็นระบบส�าคญัท่ีจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพ ประสทิธิภาพด้าน 
การผลติ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยมีการให้ 
ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับระบบบรหิารการปฏิบติัการเพ่ือความเป็นเลิศมาปรบั
ใช้ในการปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จนน�าไปสูก่ารสร้างจติส�านึกในการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานภายใต้งานท่ีรับผิดชอบอย่างจริงจังบนวิธีปฏิบัติอัน
เป็นท่ียอมรบัในกลุม่บรษิทั ปตท. เพ่ือมุง่สูก่ารสร้างระบบการบรหิารการปฏิบัติ
งานอย่างเป็นเลศิมัน่คง และย่ังยืน เพ่ือท�าให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีารบ�ารงุรกัษา 
Asset ทัง้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ตามแผนงานอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธิภาพสงูสดุ ภายใต้การจดัการต้นทุนท่ีมปีระสทิธิภาพ โดย

บรษิทัฯ ยังคงยึดมัน่มาตรฐานความเป็นเลศิในการรกัษาระดบัความมัน่คงด้านไฟฟ้าและความพร้อมของระบบการผลติ รวมท้ังค�านงึถึง
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าและตรงเวลารวมถึงยังคงพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรหลักใน
การผลติอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ในปัจจบุนั OEMS ได้รบัการตรวจประเมนิการพัฒนาระบบบรหิารจดัการการด�าเนินการผลติอนัเป็นเลศิ รวมถึง
น�าส่งคนเข้าตรวจประเมินร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติการด�าเนินงาน ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
และน�าข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงพัฒนาไปต่อยอดการด�าเนินงานในบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยปีนี้หัวข้อ Reliability & Asset Integrity 
(RAI) ได้มีคะแนนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 39 จากการตรวจประเมินครั้งล่าสุดในปี 2561 ท�าให้ได้รับรางวัล OEMS Top Score Award และ
บริษัทฯ ได้มีแผนจะตรวจประเมินอีกครั้งในปี 2563 เพื่อความต่อเนื่องในการปรับปรุงพัฒนาสู่การด�าเนินการผลิตอันเป็นเลิศ
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ระบบบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม	(Total	Productive	Maintenance:	TPM)

 (Total Productive Maintenance: TPM) ระบบบ�ารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม หมายถึง ระบบการบ�ารุงรักษาที่
ครอบคลุมตลอดช่วงอายุอุปกรณ์นับตั้งแต่การวางแผน การผลิต การบ�ารุงรักษา และอื่นๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงาน
ทุกคน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน  ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้และด�าเนินการ จนกระทั่งได้
ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของ JIPM Assessors (Japan) สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในวงการอุตสาหกรรม จากประเทศ
ญ่ีปุ่น และเข้ารับรางวัล TPM Excellence Award ประจ�าปี 2560 ในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยบริษัทฯ เป็นผู ้ผลิตไฟฟ้า
รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นรางวัลส�าคัญท่ีมอบให้กับองค์กรท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
ความสามารถในการบริหารจัดการด้านคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งในด้านความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตที่มีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพ (Reliability) มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยท้ังบุคลากรระดับปฏิบัติการและบุคคลภายนอก (Safety)  
รวมถึงประสทิธิภาพการบรหิารจดัการต้นทุน และการลดการปล่อยของเสยีให้อยู่ในค่าท่ีก�าหนด ส่งผลให้ขดีความสามารถในการแข่งขัน
และประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าของบรษิทัฯ เป็นท่ียอมรบักับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วน และจากผลการตรวจประเมนิดงักล่าวบรษิทัฯ 
ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายในการย่ืนรับการตรวจประเมินท่ีจะมุ่งสู่การขอรับรองรางวัล Excellence in Consistent 
TPM Commitment ต่อไป

การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต	(Productivity	Improvement)

 การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต หรือ Productivity Improvement ถือเป็นการด�าเนินงานร่วม
กันภายใต้สายงานปฏิบัติการ ประกอบไปด้วยหน่วยงานปฏิบัติการผลิต หน่วยงานวิศวกรรมและบ�ารุงรักษา รวมถึงหน่วยงานบริหาร
โครงการก่อสร้างได้ร่วมกันวางแผนพร้อมก�าหนดเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตของศูนย์
ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1, 2 และ 3 (CUP 1 – 3) รวมถึงโรงไฟฟ้าศรีราชา (SRC) เป็นประจ�าปี โดยในปี 2561 มีโครงการทั้งสิ้น 15 
โครงการ สามารถเพิ่ม Contribution Margin ได้ถึง 124.80 ล้านบาท บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านบาท ได้ตามที่วางแผนไว้

คณะผู้แทนบริษัทฯ	เข้ารับรางวัล	TPM	Excellence	Award	Category	A	ประจ�าป	ี2560
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โปรแกรมการฝึกอบรมแบบจ�าลองสถานการณ	์(Operator	Training	Simulator:	OTS)	

 เป็นการฝึกอบรมพนกังานปฏิบตักิารเพ่ือตอบโต้ต่อสถานการณ์ท่ีมคีวามเสีย่งท่ีส่งผลกระทบต่อระบบการผลติและจ�าหน่ายของบรษิทัฯ   
ในปีนีไ้ด้น�าสถานการณ์ทีเ่คยเกิดขึน้จรงิต่อบรษิทัฯ ในอดตีมาวเิคราะห์และเพ่ิมแบบจ�าลองสถานการณ์มากขึน้ ซึง่ค�านงึถึงผลกระทบแก่
ลูกค้าและบริษัทฯ เป็นหัวใจส�าคัญ โดยสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือคาดการณ์ล่วงหน้ามาจาก อุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ 
ที่ท�าให้เกิดเหตุขัดข้องจากระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า หรือระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้พนักงานสามารถฝึกทักษะและความช�านาญ
การเผชิญหน้าต่อเหตุการณ์อันไม่คาดคิด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที  โดยปีนี้ได้มีการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง CUP 1 - 3 
ครบถ้วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 เป็นจ�านวน 64 คน

จากการด�าเนินโครงการ OTS 
สามารถลดค่าใช้จ่าย

ได้ปีละ 5.2 ล้านบาท

คุณวศิน  นิรันตรานนท์ 
วิศวกร แผนกประสิทธิภาพ

จากการได ้ เข ้าร ่วมโปรแกรมการฝึกอบรมแบบจ�าลอง
สถานการณ์ พบว่าพนักงานเข้าใจในภาพรวมของการผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าท้ังระบบซ่ึงถูกพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจาก
ปีท่ีแล้ว รวมไปถึงความสามารถในการลดความผิดพลาดในการ
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์พร้อมท้ังป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นย�า
และถูกต้อง

ความพร้อมของระบบ
จ�าหน่าย* (ร้อยละ)

การหยุดการผลิต
โดยไม่เป็นตามแผน** 
(เหตุการณ์)

CUP 1-3 
100

SRC
100

0

CUP 1-3 
99.999

SRC
100

1

CUP 1-3
99.999

SRC
99.72

2

CUP 1-3 
99.995

SRC 
99.03

0

CUP 1-3 
100

SRC
99.295

0

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561ปี 2561 ปี 2562

หมายเหตุ  *ในปี 2561 มีวิธีการค�านวณความพร้อมของระบบ ต่างจากปี 2559 และ ปี 2560
   **การหยุดการผลิตโดยไม่เป็นตามแผน นับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า
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รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล	Zero	Unplanned	Shutdown	ประจ�าปี	2561

 จากผลการด�าเนินงานในปี 2560 ท�าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Zero unplanned shutdown ในระดับ Complex ทั้ง 4 สถานที่ ได้แก่ 
CUP 1, CUP 2, CUP 3และโรงไฟฟ้าศรีราชา (SRC) ในรอบ 12 ปี และเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัล Zero Unplanned Shutdown ใน
ระดับ Cluster  คือ Zero Unplanned Shutdown ของทุก Complex ที่มีความต่อเนื่องกัน ได้แก่ Power and Steam (CUP 1 และ CUP 
3) จากงาน PTT Group Operational Excellence Award 2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 

ลดค่าใช้จ่ายได้

25.66
ล้านบาท

โครงการลดระยะเวลาตรวจสอบและเพิม่ประสิทธภิาพเครือ่งจกัรหลัก	
(Optimized	Duration	for	Main	Machine	Shutdown)

 บริษัทฯ ด�าเนินการตรวจสอบและทดสอบหม้อไอน�้าตามหลัก
วิศวกรรม โดยใช้กระบวนการประเมินอายุของเครื่องจักรและการ
ทดสอบระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยโดยไม่จ�าเป็นต้องหยุด
การผลิต (Remaining Life Assessment และ Safe Guarding & 
Instrument Function Online Test) เทียบเท่าได้กับมาตรฐานสากล 
ท�าให้สามารถขยายระยะเวลาการตรวจสอบจากทุก 1 ปี เป็น 3 ปี 
ส่งผลให้โรงงานไม่ต้องหยุดเครือ่งจกัรทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้าและไอ
น�า้รวมถึงสามารถลดทรพัยากรด้านบคุคลและเพ่ิมประสทิธิภาพใน
การท�างาน บรษิทัฯ ได้เริม่ด�าเนนิการปรบัใช้ทกุโรงไฟฟ้าในปี 2561 
โดยผลจากการด�าเนนิโครงการน้ี ท�าให้บรษิทัฯ ลดค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงาน 30.91 ล้านบาทและมีรายได้เพิ่มขึ้น 34.18 ล้านบาท

ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 

30.91
ล้านบาท

รายได้เพิ่มขึ้น 

34.18  
ล้านบาท

โครงการลดอณุหภมิูจากปล่องของหน่วยผลิตไอน�า้พลังงานท่ีเหลือท้ิง	
(Utilization	HRSG	Stack	Temp	Loss	Reduction	CUP	1)	

 จากแนวคิดในการใช ้พลังงานให้เกิดประโยชน์อย ่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
เปรยีบเทียบประสทิธิภาพการผลติในแต่ละหน่วยผลติไอน�า้ (Heat 
Recovery Steam Generation: HRSG) ของ CUP 1 ทั้งหมด จึง
พบว่าหน่วยผลิตฯ ที่ 5 และ 6 มีความสามารถในการน�าพลังงาน
ที่สูญเสียไปกลับมาใช้ในการผลิตไอน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยผลิตไอน�า้ (HRSG) อื่นๆ ณ ระดับ
ปริมาณการผลิตไอน�้าเดียวกัน จึงปรับปรุงแผนการผลิตไอน�้าโดย
การจดัล�าดบัการผลติไอน�า้มารวมไว้ท่ีหน่วยผลติไอน�า้ (HRSG) ที่ 
5 และ 6 เพือ่ลดการสญูเสยีพลังงานและเปน็การน�าพลังงานมาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากผลการด�าเนินการ
ดังกล่าวบริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจ�านวน 25.66 ล้าน
บาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561
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นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

การพัฒนานวัตกรรมผ่าน
กระบวนการภายในของบริษัทฯ	พร้อม
ร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือหน่วยงาน

วิจัยของกลุ่ม	ปตท.

Investment in Research 
& Development (R&D) company
เข้าไปลงทุนในบริษัท	R&D	หรือ	

start-up	company	เพื่อได้สิทธิในการน�า 
งานวิจัยมาพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์

 
 บรษิทัฯ ขบัเคลือ่นองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมุง่เน้นท้ังด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการด้าน
นวัตกรรม ซึง่บรษิทัฯ เห็นความส�าคญัของนวัตกรรมท่ีสามารถท�าให้องค์กรสามารถแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะใน
รปูแบบธุรกิจปัจจบุนั หรอืรปูแบบธุรกิจทีม่แีนวโน้มท่ีเปลีย่นไปในอนาคต โดยค�านงึถึงคณุค่าของนวตักรรมท่ีส่งผลแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
และเชือ่มัน่ว่าบรษิทัฯ จะต้องเตบิโตอย่างย่ังยืน มกีารก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนานวตักรรมขององค์กร แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

คุณสุทธิภูมิ พุ่มหิรัญ
ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยี

นวัตกรรมมีความส�าคัญต่อองค์กรอย่างย่ิง เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบัน
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อีกท้ังการเข้าถึงตลาด และผู้ใช้ (End user) เป็นไป
ได้โดยง่ายตามทิศทางของโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ดังน้ัน การพัฒนาของ
องค์กรอย่างต่อเน่ืองจงึมีความส�าคญัย่ิงในการสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) และท�าให้บรษัิทฯ  อยู่ใน Blue Ocean จากการด�าเนิน
งานท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญของนวัตกรรมในองค์กรอย่างต่อเน่ือง  
ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งงบประมาณด้าน R&D อย่างชัดเจน หรือการท่ีบริษัทฯ ให้
ความส�าคญัด้านนวตักรรมแบบเปิด (Open Innovation) ท�าให้เราสามารถด�าเนิน
งานไปสู่ระดับพาณิชยกิจได้

มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและ
ราคาที่เหมาะสม	สามารถน�ามา
ผนวกรวมเป็นระบบด�าเนินการของ
การกักเก็บพลังงานพร้อมเพิ่ม
ความได้เปรียบของการแข่งขันใน
ตลาดธุรกิจไฟฟ้าภายในปี	2565

จัดท�าสัญญาและ/หรือข้อตกลงการ
ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่	จ�านวนอย่างน้อย	

3 ราย

เป้าหมาย

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ
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 ในปี 2561 มกีารจดัโครงสร้างองค์กรเพ่ือสนบัสนนุฝ่ายนวตักรรมพลงังาน เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรมในแต่ละ
ส่วนงาน ดงัน้ี  

 นอกจากน้ี ยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ 
เป้าหมายท่ี 9 : อตุสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนานวัตกรรม
 บรษิทัฯ มุง่เน้นการจดัการด้านนวัตกรรมตามวิสยัทัศน์ขององค์กร โดยการก�าหนดเป็นหน่ึงในกลยทุธ์การเตบิโตไปทางด้าน Future  
Energy ท่ีมรีะบบกักเก็บพลงังาน (Energy Storage System: ESS) เป็นหัวใจหลกั จากต้นปี พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา ฝ่ายนวัตกรรมพลงังานได้
มกีารพัฒนาโครงการโรงงานแบตเตอรีล่เิธียมไอออนต้นแบบ รวมท้ังพัฒนาธุรกิจด้านการตลาดของ ESS โดยมกีารพัฒนาตลาดและตดิตัง้ 
ESS ในประเทศไทยจ�านวนหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านท่ีอยู่อาศยัหรอือตุสาหกรรมให้กับบรษิทัในกลุม่ ปตท. และการเข้าร่วมประมลูใน
โครงการตดิตัง้ ESS ขนาดใหญ่ให้กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการน้ี บรษิทัฯ จงึมกีารร่วมมอืพัฒนานวัตกรรม
กับหน่วยงานต่างๆ ในกลุม่ ปตท.และพันธมติรทางธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือเข้าใจและร่วมเพ่ิมคณุค่าของการใช้ประโยชน์ ESS ให้
มากยิง่ข้ึน รวมถึงการพัฒนาคณุภาพของระบบการใช้พลงังานในรปูแบบต่างๆ โดยเฉพาะกลุม่พลงังานทางเลอืกเพ่ือแสดงถึงความมุง่มัน่
ในการเป็นบรษิทัผลติไฟฟ้าชัน้น�าในระดบัสากลทัง้ในด้านนวัตกรรมและความย่ังยืน 

เทรนด์นวัตกรรมในธุรกิจไฟฟ้า

 นวตักรรมทีส่�าคญัส�าหรบัธรุกิจไฟฟ้าคอื การบรหิารจดัการในการกระจายพลงังาน (Distributed Generation) โดยการพัฒนาของ 
บรษิทัฯ จะยึดตามหลกัการ 3D (Decentralize Decarbonize และ Digitalize) ซึง่สอดคล้องกับเทรนด์การเปลีย่นแปลงของธุรกิจพลงังาน 
และเป็นการปรบัเปลีย่นห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) โดหลกัการ 3D มดีงันี้ 

ฝ่ายนวัตกรรมพลังงาน

ส่วนปฏิบัติการผลิต
แบตเตอรี่

ส่วนพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยี

ส่วนกลยุทธ์ธุรกิจและ
ประสานงานโครงการ

แนวทางการจัดการด้านนวัตกรรมของบริษัทฯ	มีดังนี้:

 กลยทุธ์

 • นโยบายการวิจยัพัฒนาและเทคโนโลยี
 • กลยทุธ์การบรหิารจดัการและสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรม
 • การร่วมมอืทางธุรกิจในการส่งเสรมิงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทีส่อดคล้องการด�าเนินการธุรกิจของบรษิทัฯ

 
 กระบวนการ
 
 • การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของสภาวะอตุสาหกรรม และผลกระทบจากนวัตกรรมใหม่ๆ
 • การก�าหนดเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทนุในงานวิจยัและนวัตกรรมพร้อมการติดตามงบประมาณการลงทนุอย่างต่อเนือ่ง
 • กระบวนการคดัสรรโครงการ พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทนุ

  การจดัเก็บและรายงานผลการด�าเนินงาน
 
 • ระบบการจดัเก็บและรายงานข้อมลูในระบบสารสนเทศ ได้แก่ รายงานผลการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของสภาวะอตุสาหกรรม  
  และผลกระทบจากนวัตกรรมใหม่ รายงานผลตอบแทนจากการลงทนุในงานวิจยัและนวตักรรม รายงานการตดิตามงบประมาณ 
  การลงทนุ รวมถึงรายงานผลการวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทนุ

(ติดตามและสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.gpscgroup.com/th/sustainability/economic/innovation)
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Descentralize
 การกระจายศูนย์รวมของพลังงานจากโรงงานขนาดใหญ่สู่โรงงานขนาดเล็ก โดยการใช้พลังงาน
ทดแทนมาใช้เพ่ิมเติม เช่น การใช้โซล่าร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ในการต่อยอดสู่ระบบโครง
ข่ายขนาดเล็ก (Micro Grid) และระบบโครงข่ายอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Grid) ซึ่งในการ 
ปรบัตวัเพ่ือการ Decentralize นัน้สามารถแบ่งออกเป็นเรือ่งส�าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาซอร์ฟแวร์
และแบตเตอรี่ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญในการ 
กักเก็บพลังงานเพ่ือการขยายขีดความสามารถในการท�างานของลูกค้า และเป็นเหตุผลหลักในการ
ร่วมมือกับบริษัท 24 M Techonologies, Inc. เพ่ือมุ่งหน้าสู่การสร้างโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 
มาต่อยอดธุรกิจไฟฟ้า 

Decarbonize 
 บริษัทฯ ค�านึงถึงการลดมลภาวะและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
การใช้พลังงานทางเลือกจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด�าเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาแบตเตอรี่และน�ามาต่อยอดเพ่ือประยุกต์ใช้กับพลังงานทางเลือกและสามารถตอบโจทย์
ของเทรนด์ในอนาคตท่ีมุ่งเน้นไปในด้านการกักเก็บพลังงานทางเลือก อีกท้ัง ยังสอดคล้องกับแผน 
บรูณาการพลงังานแห่งชาต ิ ด้านสิง่แวดล้อม (Ecology) เพ่ิมสดัส่วนการผลติพลงังานหมนุเวียนภายใน
ประเทศ และการผลติพลงังานด้วยเทคโนโลยีประสทิธิภาพสงู เพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน

Digitalize
 บรษิทัฯ น�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการท�างานมากย่ิงขึน้ ท้ังในการท�างานให้กระชบั 
ลดต้นทุน และการปรบัตัวจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจสูส่งัคมเทคโนโลยี และเพ่ือการเสรมิสร้างความ
สามารถในการแข่งขันในธุรกิจทีจ่ะมกีารพัฒนารปูแบบไปในอนาคต

 จากการมุง่มัน่การด�าเนินงานตามหลกั 3D ท่ีกล่าวมา บรษิทัฯ ได้มโีครงการโรงงานแบตเตอรีล่เิธียมไอออนทีร่่วมมอืกับบรษิทั 24 M 
Technologies, Inc. โดยบรษิทัฯ ได้ส่งทีมวิศวกรไปประจ�าท่ีบรษิทั 24 M Technologies, Inc. ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพ่ือเสรมิสร้างความรู้
ด้านนวัตกรรม และรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติแบตเตอรีร่ปูแบบก่ึงของแข็ง (Semi Solid) ซึง่ในปี 2561 วิศวกรกลุม่ดงักล่าวได้รบั
มอบหมายให้รบัผดิชอบดแูลในแต่ละขัน้ตอนตัง้แต่เริม่ต้นจนจบกระบวนการผลติเซลล์แบตเตอรี ่มส่ีวนร่วมในการออกแบบเครือ่งจกัร รวม
ถึงหารอืกับผูผ้ลติวัตถุดิบท่ีส�าคัญส�าหรบัใช้ในการผลติเซลล์แบตเตอรีใ่นระดบัโครงการทดลอง (Pilot Scale)

ผลการเด�าเนินงาน

การจัดตั้งฝ่ายนวัตกรรมพลังงาน และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

จัดท�าสัญญาและ/หรือข้อตกลงการติดตั้งระบบ
กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (Reach 
potential customers for battery market)

ด�าเนินการ
แต่งตั้งฝ่าย
นวัตกรรม
พลังงาน

-

ด�าเนินการ
แต่งตั้งส่วน

สนับสนุนภายใต้
ฝ่ายนวัตกรรม

พลังงาน
เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การพัฒนาด้าน

นวัตกรรม

-

การจัดตั้งส่วน
สนับสนุนภายใต้
ฝ่ายนวัตกรรม

พลังงาน
เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การพัฒนาด้าน

นวัตกรรม

-

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเพื่อ 
เชิงพาณิชย์

3

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 
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การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกองค์กรในรูปแบบนวัตกรรมแบบเปิด	(Open	Inovation)
 บริษทัฯ ให้ความส�าคัญและเลง็เหน็โอกาสของนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ในการเปิดรบัและแลกเปลีย่นองค์ความรู ้แนวคดิ 
รวมถึงประสบการณ์จากภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมหรอืผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท�าให้ธุรกิจมคีวามสามารถในการแข่งขนัและยกระดบั
นวัตกรรมพลงังานตามวิสยัทศัน์และพันธกิจของบรษิทัฯ 

 ในปีนี้ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่างๆ (Energy Storage System Application) มาใช้กับสถานการณ์ท่ี 
หลากหลายเพ่ือท่ีจะท�าให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุของระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นในด้านความคุ้มค่า หรอืการสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้า
แก่ลกูค้าและผูใ้ช้งาน โดยร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกเป็นจ�านวน 3 โครงการ ตามรายละเอยีด ดงัน้ี  

 1) การร่วมมือกับศนูย์วจัิยพลงังานนครพงิค์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
  • ได้น�าระบบกักเก็บพลงังานประเภทแบตเตอรีไ่ปตดิตัง้ใช้งานร่วมกับโซล่าร์เซลล์เพ่ือกักเก็บพลงังานไฟฟ้าส่วนทีเ่หลอืใช้ในช่วงที่ 
   ไม่มกีารใช้งาน น�ามาใช้ในช่วงทีค่วามต้องการใช้งานไฟฟ้าของทางศนูย์วิจยัสงู รวมไปถึงเป็นแหล่งพลงังานส�ารองให้กับห้องทดลอง 
   ทีต้่องการคุณภาพไฟฟ้าสงู โดยสามารถเก็บพลงังานจากโซล่าร์รฟูท็อปท่ีผลิตได้เกินกว่าความต้องการการใช้งานในช่วงวันเสาร์  
   – อาทิตย์ และวนัหยุด โดยน�ามาใช้ในช่วงวันท�างาน จนัทร์ – ศกุร์ พร้อมทัง้ป้องกันความเสยีหายของอปุกรณ์ในห้องทดลองจาก 
   เหตกุารณ์ไฟตกและไฟดบั

    2) การร่วมมือกับสถาบนันวตักรรม บรษัิท ปตท. จำากัด (มหาชน)  
  • ใช้ทดสอบความสามารถและการท�างานของระบบกักเก็บพลงังานประเภทแบตเตอรี ่(Battery Energy Storage System) และ 
   แบตเตอร่ีเป็นแหล่งพลงังานส�ารองให้กับอปุกรณ์ในห้องทดลอง

 3) การร่วมมือกับบรษัิท จีซ ีโลจิสตกิส์ โซล่าร์รฟูท็อฟ จำากัด (GCL)
  • กักเก็บพลังงานที่ผลิตได้จากในช่วงท่ีระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้าต�่า (Off Peak) และมาใช้ในช่วงที่ระบบมี 
   ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ (Peak) เพ่ือเพ่ิมมลูค่าของพลังงานท่ีผลติได้จากโซล่าร์รฟูท็อป โดยสามารถสร้างมลูค่าจากระบบ ESS  
   ทีต่ดิตัง้ได้ ประมาณ 240,000 บาทต่อปี
                                    
โครงการบริหารจัดการทางการเงิน	บัญชีเสมือน	“Virtual	Account	for	Payment	Solution”	
 ในปี 2561 ได้มกีารพัฒนาระบบนวัตกรรมทางการเงินและน�ามาใช้ภายในองค์กร ท่ีเรยีกว่า Virtual Account for Payment Solution 
ร่วมกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ เพ่ือให้การบรหิารจดัการด้านการเงนิขององค์กร รวมถึงการวางแผนทางการเงนิ มปีระสทิธิภาพและมี
ความคล่องตวัในการบรหิารจดัการในส่วนของบญัชธีนาคารในระบบเสมอืนจรงิ โดยระบบการช�าระเงินดงักล่าว ท�าให้บรษิทัฯ สามารถเปิด
เพียงแค่ 1 บญัช ีแต่สามารถใช้บรหิารจดัการบญัชธีนาคารเสมอืนท่ีมหีลายบญัชไีด้ โดยใช้ตัวเลขเสมอืนเพ่ือทดแทนแต่ละบญัชธีนาคารใน
การช�าระเงนิของแต่ละส�านกังานได้อย่างครบถ้วน น�าไปสูก่ารประมวลผลและการวเิคราะห์ตวัเลขทางการเงนิทีม่ปีระสทิธิภาพมากข้ึน ส่งผล
ให้สามารถลดต้นทุน เพ่ิมประสทิธิภาพในการท�างาน และยังเป็นการประมวลผลแบบเป็นเวลาจรงิ (Real Time) อกีทัง้ ยังสามารถรองรบั
การขยายตวัของบรษิทัฯ ทีม่แีผนการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งทัง้ในและต่างประเทศ จงึจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องน�าเอาระบบการบรหิารจดัการ
ทางการเงนิทีม่ปีระสทิธิภาพและทันสมยั โดยประยุกต์เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม น�ามาพัฒนาเป็นระบบให้เกิดประโยชน์สงูสดุกับองค์กร รวม
ถึงการสร้างประโยชน์ต่อกลุม่ลกูค้าและคูค้่าของบรษิทัฯ  
 ทัง้น้ี นบัว่าเป็นครัง้แรกในประเทศไทยท่ีภาคเอกชนและสถาบนัการเงนิ ได้ร่วมมอืกันพัฒนาการสร้างระบบบญัชธีนาคารเสมอืนจรงิทีใ่ช้
นวัตกรรมจดัการทางการเงนิในรปูแบบดงักล่าวข้างต้น โดยบรษิทัฯ เชือ่ว่าระบบนวตักรรมทางการเงนิน้ีจะสนับสนุนการเตบิโตของธุรกิจใน
อนาคตให้มรีากฐานทีแ่ข็งแกร่ง 

ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ  200,000 บาทต่อปี

คุณวนิดา บุญภิรักษ์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและ
บัญชีองค์กร

การมุ่งหานวัตกรรมใหม่ๆ ทางการเงินเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
คือหน่ึงในเป้าหมายของบริษัทฯ และยังสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล Thailand 4.0: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 

Virtual Account for Payment เป็นการน�าเอาเทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทในการท�างานทางด้านการเงิน โดยสามารถลดจ�านวน
บัญชีธนาคารและเสริมสร้างการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้
เป็นอย่างดี อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถ
ลดต้นทุน และท�าให้การบรหิารเงนิของบรษัิทฯ  มีประสทิธิภาพสงูข้ึน
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รางวลัจากนิตยสาร	CFO	Innovation	
ได้แก่	CFO	of	the	Year	Excellence	in	
Technology	และรางวลั	Excellence	
in 	 T reasury 	 Management	
Transformation	
 สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ สามารถน�า
เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาสร้างคณุค่าเพ่ิม
ทางธุรกิจในด้านการเงิน ซ่ึงนับเป็นความ
ภาคภูมิใจของบริษัทฯ และเป็นแรงผลัก
ดันให้บริษัทฯ ยังคงมุ่งหน้าเสาะแสวงหา
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการ
ท�างานในองค์กรตามวิสยัทศัน์ “บรษิทัผลติ
ไฟฟ้าชัน้น�าด้านนวัตกรรมและความย่ังยืน
ในระดบัสากล” 

รางวัล	Most	 Innovative	 Power	
Company	จากนิตยสาร	International	
Finance	Magazine	 (IFM)	 ในงาน	
International	Financial	Awards	2018

 บรษิทัฯ ได้รบัรางวัล Most Innovation 
Power Company – Thailand ซึ่งเป็น
รางวัลที่มอบให้กับองค์กรในอุตสาหกรรม
พลังงาน ท่ีมีการด�าเนินกิจการท่ีโดดเด่น
และสรรค์สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ง ใน
งาน International Financial Awards 2018 
ซึ่งรางวัลนี้ได้สะท้อนถึงความตั้งใจของ 
บรษิทัฯ ท่ีมุง่เน้นสูด้่านนวัตกรรมในการเพ่ิม
ประสทิธิภาพการผลติและการสร้างโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือน�าไปสูก่ารเจรญิเติบโต
อย่างย่ังยืน  

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม	
(TOP	 Innovation	Organization)	
ประจ�าปี	2561

 
 บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิสถานะความ
สามารถทางนวัตกรรมของบริษัทฯ โดย
ได้มีการพิจารณาจากความสามารถด้าน
นวัตกรรม (Innovation Capabilities) 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ประการ 
ได้แก่ กลยุทธ์นวัตกรรม การมุ่งเน้นลูกค้า 
บุคลากรหลักด้านนวัตกรรม กระบวนการ
นวัตกรรม การจัดการความรู้ วัฒนธรรม
องค์กร ทรพัยากรสนับสนนุและผลลพัธ์ด้าน
นวัตกรรม จากการประเมนิทัง้หมด 37 บรษิทั
ชัน้น�าท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการ
ยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรม
ต่อไป

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าเป็นแหล่งก�าเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและ 
จ�าเป็นต่อวัฏจักรในการด�ารงชีวิต บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่ใช้ทรัพยากรน�้าเป็นปัจจัยหลัก 
ในการผลิตจึงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงรวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรที่อาจหรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลระหว่าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาระบบนิเวศ โดยก�าหนดให้มีการบริหารจัดการ ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

กระบวนการ กลยุทธ์

• การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนด 
 ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Impact  
 Assessment: EIA)
• การตรวจสอบผลการด�าเนนิงานโดยหน่วยงานให้การรบัรองมาตรฐานสากล 
 ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015)
• ความเป็นเลิศในประสิทธิภาพเชงินิเวศท่ีได้รบัการรบัรองโดยโครงการโรงงาน 
 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
• ระบบปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศ (Operational Excellence Management System  
 : OEMS) ในการบริหารจัดการและการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
• โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ของเสียและวัสดุเหลือท้ิงอย่างม ี
 ประสิทธิภาพตามหลัก 3Rs และการบริหารจัดการน�า้ภายนอกบริษัทฯ

 • นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความ 
  ปลอดภัยอาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม
 • นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ 
  อากาศ
 • นโยบายการจัดการของเสียตามหลัก  
  3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)

แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ มีดังนี้

เป้าหมาย

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ

คงไว้ซึ่งการรับรองมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

ปริมาณการฝังกลบ
ของเสียอันตรายเป็น 0

ไม่มคี่าปรับสำาหรับเหตุการณ์
ละเมิดกฏหมายสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง
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การจัดเก็บและรายงานผลการดำาเนินงาน

• ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
• ระบบการจดัเก็บ ตดิตาม และจดัการข้อมลูการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมท่ีน่าเชือ่ถือและผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก 
• ระบบการจัดท�าบัญชีการบริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting : EMA) 
• ระบบติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น�้าพ้ืนท่ีมาบตาพุด (จังหวัดระยองและภาคตะวันออก) ของคณะท�างานบริหาร 
 จัดการน�้าของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Water Management : PTTWT) 

(ติดตามและสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.gpscgroup.com/th/sustainability/environmental/environmental-responsibility)

  เฝ้าระวังและตรวจสอบปริมาณการปล่อยมลพิษทาง
อากาศโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ
อตัโนมตัอิย่างต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring 
Systems : CEMS) บริเวณปล่องระบายอากาศ ส�าหรับ
ตรวจวัด NOx และ CO2 และเชื่อมโยงสัญญาณเพ่ือ 
ส่งข้อมลูผลการตรวจวัดไปยังศนูย์รบัข้อมลูของส�านกังาน
นิคมอุตสาหกรรม

  ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีภายในและ
ภายนอกสถานประกอบการ ตามเกณฑ์กฎหมายก�าหนด

  จัดท�าแผนและด�าเนินการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการแสดงถึงความรบัผดิชอบต่อการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมและการบรหิารจดัการทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ เพ่ือ
ลดผลกระทบต่อชมุชน รวมถึงเพ่ิมผลผลติ (Productivity Improvement) มุง่สูค่วามเป็นเลศิ เพ่ือความย่ังยืนในการด�าเนินธุรกิจผลติไฟฟ้า
และสาธารณปูการ ดงัน้ัน บรษิทัฯ จงึบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและทรพัยากรให้สอดคล้องตามทิศทางของนโยบายคณุภาพ ความมัน่คง  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Health and Environment Policy: QSHE) ของบริษัทฯ โดย
ยึดถือเป็นกรอบในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและสอดคล้องตามข้อก�าหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, มอก. 18001, IMS ระบบมาตรฐานสากลและความยั่งยืน โดยการควบคุมผ่านระบบการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลศิ (Operation Excellence Management System : OEMS) อกีทัง้ บรษิทัฯ ยังยึดมัน่ในการด�าเนนิธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อก�าหนด
และกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม มาตรฐานสากล และด�าเนนิโครงการเพ่ือส่งเสรมิการรกัษาสิง่แวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี

คุณภาพอากาศ

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เป็นมลพิษส�าคัญของ
การผลิตไฟฟ้าโดยก๊าซธรรมชาติ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมท่ี
เหมาะสมอาจท�าให้เกิดผลกระทบต่อระบบการหายใจของ
มนุษย์และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เช่น ฝนกรด ดังน้ัน บริษัทฯ 
จึงมุ่งเน้นการควบคุมและตรวจสอบปริมาณมลพิษทางอากาศ
จากแหล่งก�าเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีแนวทาง
ในการด�าเนินการดังนี้

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและพัฒนา
แผนด�าเนินงานเพ่ือลดปริมาณการปล่อยมลพิษทาง
อากาศอย่างต่อเนือ่ง โดยการน�าเทคโนโลยี Ultra Low NOx 

Burner เพ่ือลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากห้อง
เผาไหม้ของท้ัง Gas Turbine และเทคโนโลยี Selective 
Catalytic Reduction (SCR) ซึ่งใช้สารละลายแอมโมเนีย
มไฮดรอกไซด์เป็นตัวช่วยในการดักจับก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนที่เกิดจากการเผาไหม้ ด้วยการท�าปฏิกิริยาออก
ซิเดชั่นเพ่ือเปลี่ยนก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนให้อยู่ในรูป
ของก๊าซไนโตรเจน (N2) และน�้า (H2O) โดยสารละลาย
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
จะปฏิกิริยากันบนสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) 

 
  

ผลการด�าเนินงาน
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ประเภทวัสดุที่คัดเเยก

ของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยท่ีสุด และเพ่ิมขีดความสามารถในการน�า
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน�าทรัพยากร กลับมาหมุนเวียนและใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งยกระดับการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) โดยในปี 2561 
บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs เพ่ือผู้บริหารและพนักงานทุกระดับสนับสนุนผลักดัน และปฏิบัติตาม
กรอบการบรหิารจดัการของเสยีตามหลกั 3Rs ทีก่�าหนด

บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการของเสียโดยการน�า
กลับไปใช้ซ�้าหรือใช้ประโยชน์ใหม่ ส่งผลให้ลดปริมาณ
การฝังกลบของเสยีอย่างต่อเน่ือง และสามารถบรรลเุป้า
หมายในการลดปรมิาณของเสียท่ีน�าไปฝังกลบเป็นศนูย์  
(Zero Waste to Land Fill) โดยมีการประสานงาน 
ร่วมกับผู้รับเหมาในการคัดแยก

หลงัจากกิจกรรมต่าง  ๆในงานซ่อมบ�ารงุ งานเดนิเครือ่ง
รวมถึงงานส�านักงาน ก่อนน�ามารวบรวมส่งก�าจดั ซึง่การ 
ด�าเนนิงาน ดงักล่าวนี ้ สามารถน�าเงนิกลบัคนืให้บรษิทัฯ 
รวมเป็นเงนิ 260,671.88 บาท และประหยัดเงนิในการ
ก�าจดัของเสยีได้ 211,246.20 บาท

เพื่อลดของเสียให้เกิดน้อยที่สุด

สายไฟเกา อะลูมิเนียม พลาสติก

นํ้ามันหลอลื่น
ที่ใชแลว 

 

สแตนเลส เศษกระดาษ เหล็กที่ไมปนเปอน
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การบริหารจัดการน�้าภายในบริษัทฯ

การจัดการน�้าในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ จัดท�าแผนและลดการใช้น�้าอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดรวมถึงด�าเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลการใช้น�้าเพ่ือพิจารณาก�าหนด
แนวทางบริหารจัดการน�้าตามหลัก 3Rs ในการบริหารจัดการน�้าภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการใช้น�้าในกระบวนการผลิต
ให้มากที่สุด โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและพยายามน�าน�า้ที่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ เช่น 

รวมทั้งการน�าน�้าคอนเดนเสท (Condensate) กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตไอน�้า (Steam) น�้าใช้ในกระบวนการผลิต 
ของบรษิทัฯ  รบัมาจาก 4 แหล่ง ได้แก่ ศนูย์ผลติสาธารณูปการแห่งท่ี 1 และ 3 (CUP 1 และ 3) รบัน�า้ใช้ (Clarified water) จากบรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
ยูทิลตีิส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรอื WHA UP และน�า้ Condensate  จากบรษิทัลกูค้า  ศนูย์ผลติสาธารณูปการแห่งที ่2 (CUP 2)  
รบัน�า้ดิบ (Raw water) จากบรษิทั อาร์ ไอ แอล 1996 จ�ากัด (RIL) และน�า้ Condensate จากบรษิทัลกูค้า รวมถึงโรงไฟฟ้าศรรีาชา (SRC) รบัน�า้ดิบ  
(Raw water) จากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�า้ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) หรือ East Water

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณน�้าใช้จ�านวน 8,196,195.40  ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน�้าท่ีใช้ซ�้าหรือน�ากลับมาใช้ใหม่ 
4,582,002.35 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55.90 ของปริมาณน�า้ใช้ 

การบรหิารจดัการน�า้

น�า้เป็นวัตถุดบิทีส่�าคญัในกระบวนการผลติ บรษิทัฯ ตระหนักและให้ความส�าคญั จงึก�าหนดให้มแีนวทางในการบรหิารจดัการน�า้เชงิรกุ 
เพ่ือจดัสรรน�า้ใช้ในการด�าเนนิงานให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ โดยมุง่เน้นการลดใช้ทรพัยากรน�า้ และเพ่ิมการน�าน�า้ท่ีผ่านการใช้แล้วกลบัมาใช้
ซ�า้หรอืน�ากลบัมาใช้ใหม่รวมถึงมกีารด�าเนนิงานร่วมกับบรษิทัในกลุม่ ปตท. ในฐานะสมาชกิคณะท�างานการบรหิารจดัการน�า้ของกลุม่ ปตท.
ทีม่พ้ืีนทีป่ฏิบตักิารอยู่ในจงัหวดัระยอง ซึง่เป็นพ้ืนทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการขาดแคลนน�า้ เพ่ือติดตาม ประเมนิและรายงานสถานการณ์น�า้ภาค
ตะวันออก รวมถึงการวางแผนพัฒนาการบรหิารจดัการน�า้ของกลุม่ ปตท. ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชนและ
สิง่แวดล้อม ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ก�าหนดแผนในการบรหิารจดัการน�า้ในช่วงภัยแล้ง โดยมกีารตดิตามสถานการณ์น�า้อย่างต่อเนือ่ง ตรวจสอบ
ประสทิธิภาพการใช้น�า้ของทกุโรงงาน ปรมิาณการใช้น�า้ของลกูค้า และจดัท�าแผนการเตรยีมรบัมอืภยัแล้ง นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารบรหิาร
จดัการน�า้ท้ังภายในและภายนอกบรษิทัฯ ดงัน้ี

การจัดการน�้าทิ้งในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ  ด� า เนินการตรวจสอบคุณภาพน�้ าก ่อนการ
ระบายออกอย่างสม�่าเสมอ ท้ังที่ส่งเข้าสู ่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ส่วนกลางของการนิคมฯ / คลองห้วยใหญ่ เพ่ือให้มั่นใจว่า
คุณภาพน�้าที่ออกจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีคุณภาพ
และความปลอดภัยต่อชุมชนและสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
กฎหมายก�าหนด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผลตรวจวัดคุณภาพน�า้ดีกว่า 
ค่ามาตรฐานที่ก�าหนดทุกโครงการ  

Water Footprint

บริษัทฯ มีการจัดท�า Water Footprint เพ่ือประเมินการ
ใช้น�้าท้ังทางตรงและทางอ้อมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์  
โดยหาค ่าการใช ้น�้าต ่อหน ่วยผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน 
ISO14046  ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการประเมนิการใช้ 
น�้าบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยโครงการศูนย์
ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 (CUP 2) เป็นโครงการน�าร่อง ซึ่ง
ผลการประเมินนี้จะช่วยให้โรงไฟฟ้าทราบถึงปริมาณการใช้
น�้าในแต่ละขั้นตอน และทราบถึงจุดที่มีการใช้น�้าในปริมาณ 

ท่ีสูง ซึ่งสามารถวางแผนและพิจารณาก�าหนดแนวทางเพ่ือลด
การใช้น�้าได้ 

การบริหารจัดการน�า้ภายนอกบริษัทฯ
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการน�้า โดยร่วม

เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ากับหน่วยงานภายนอก ใน
ฐานะสมาชิกคณะท�างานบริหารจัดการน�้ากลุ่มภาคตะวันออก  
ซึ่งท�าหน้าท่ีในการบริหารจัดการน�้าในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
เช่น กรมชลประทาน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า 
ภาคตะวันออก หรืออีสท์ วอเตอร์ หน่วยงานระดับท้องถ่ิน ผู้
แทนชุมชน และผู้แทนบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม ใน
การบริหารจัดการน�้าในภาวะวิกฤติ ซึ่งในภาวะปกติการประชุม
คณะท�างานได้ด�าเนินการติดตามการรายงานสถานการณ์
น�้าในแต่ละช่วงเวลาจากการส�ารวจและวิเคราะห์ด้วยแบบ
จ�าลองสถานการณ์น�้า และน�ามาก�าหนดเป็นแผนการบริหาร
จัดการน�้าและแนวทางการติดตามสถานการณ์น�้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้น�าแผนการบริหารจัดการ
น�้าดังกล่าวมาปรับใช้ในการวางแผนการผลิตของบริษัทฯ

การลดปริมาณการใช้น�้าใกระบวน 

การผลิตไฟฟ้าต่อหนึ่ง 

หน่วยการผลิต

การเพิ่ม Cycle Time ของ Cooling 

Tower เพื่อลดปริมาณน�า้ 

Make up

การลดปริมาณการใช้น�้าในอาคาร

ส�านักงาน

การน�าน�้า Cooling Blow down มา

ใช้ในการหล่อเย็นน�้า Blow Down 

จากหม้อน�้า (Boiler)

การใช้น�า้ที่ผ่านการบ�าบัดแล้วให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดด้วยการน�ามารดน�้า

ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่บริษัทฯ
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ตัวชี้วัดความสำาเร็จ 

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2559

ปริมาณการฝังกลบ
ของเสียอันตราย (ร้อยละ)

มาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม
ISO 14001

คงไว้ซ่ึงการรับรองมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 140001 : 2008

คงไว้ซ่ึงการรบัรองมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 140001 : 2008

คงไว้ซ่ึงการรบัรองมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 140001 : 2015

คงไว้ซ่ึงการรบัรองมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 140001 : 2015

คงไว้ซ่ึงการรบัรองมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 140001 : 2015

ค่าปรับส�าหรับเหตุการณ์
ละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมร้ายเเรง

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

0 0 0 0 0

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

เป้าหมาย

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ริเริ่มขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มี

การประกอบการที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยผลักดันให้อุตสาหกรรมยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต ่อเน่ือง พร ้อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน อุตสาหกรรมสีเขียว แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ความมุ ่งมั่นที่จะลดผลกระทบ 
ส่ิงแวดล ้อมและมีการสื่อสาร
ภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

การด�าเนินกิจกรรมเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
ส�าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ต้ังไว้

การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
ประเมินผลและทบทวนเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่
เป็นทีย่อมรบั และการรบัรองระบบ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

การที่ทุกคนในองค์กรให้ความ
ร่วมมอืร่วมใจด�าเนินงานอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของ
การประกอบกิจการจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

การแสดงถึงการขยายเครือข่าย
ตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียวโดย
สนับสนุนให้คู่ค้าและพนัธมติรเข้าสู่
กระบวนการรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวด้วย
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คุณนัทชธีร์ญา บัวสรวง
ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมตลอดห่วงโซ่อปุทานอย่างย่ังยืนถอืเป็นหนึง่ในปัจจยั
แห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญในการด�าเนิธุรกิจในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทั้ง 
ผู้ลงทุนพนักงานและสังคม ต่างเร่ิมให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการประเด็นด้าน
ความย่ังยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการห่วง
โซ่อุปทานมากยิ่งขึ้น  

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์และโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจจึงได้
เร่ิมผนวกแนวความคิดด้านความย่ังยืนเข้าไปในการด�าเนินกิจกรรมตลอดห่วง
โซ ่อุปทานโดยเฉพาะการบริหารจัดการความเส่ียงที่ เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการ
คัดเลือกคู ่ค ้าการจัดซ้ือจัดจ้างและการติดตามการด�าเนินงานของคู ่ค ้าผ ่าน
กิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และอุตสาหกรรมสีเขียว  
( G r e e n  I n d u s t r y ) เพื่อยกระดับการด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ 
เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืนร่วมกัน

บริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมและพัฒนา

สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

ระดับท่ี 4 ส�าหรับโรงไฟฟ้าศรีราชา ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ

แห่งที่ 1 ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 และศูนย์ผลิต

สาธารณูปการแห่งที่ 3 จากการท่ีบริษัทฯ มีนโยบายด้าน

ส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจน มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน 

สิ่งแวดล้อม และมีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมตามหลักการของ ISO 26000 ซึ่งถือเป็นก้าวที่บริษัทฯ 

มุ่งสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

มีแผนในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องตามหลัก

เกณฑ์ของกระทรวงอตุสาหกรรมเพ่ือก้าวสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว 

ระดับ 5 โดยจะด�าเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม

กับผูม้ส่ีวนได้เสยีทีค่รอบคลมุทัง้ห่วงโซ่อปุทาน ทัง้ชมุชนและ 

ผู้บริโภคให้เป็นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด เพ่ือตอบสนองสังคมแห่งอนาคต ซึ่งสอดรับกับทิศทางของ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าท่ีมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต�่า โดยไม่ท�าลายสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา ดังน้ัน การออกแบบ
ความมั่นคงของระบบพลังงานและการผลิตไฟฟ้าจะต้องมีวิธีคิดและวิธีการแบบใหม่โดยต้องสามารถบริหารจัดการ ประเด็น
หลักๆ คือ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาท่ีย่ังยืน ภายใต้เป้าหมายราคาท่ีสมเหตุสมผล จัดหาซื้อได้ และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อน่ึง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการ 
เข้าร่วมสัตยาบันสารเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

กลยุทธ์

 • กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกรูปแบบและทุกกิจกรรม
 • นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

แนวทางการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ มีดังนี้ :

เพิ่มสัดส่วนการผลิต
พลังงานทดแทนให้เป็น

เมกะวัตต์

ภายในปี 2565

ความเข้มข้นของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ทางตรงและทางอ้อม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง)

ไม่เกิน 0.45
700

 
กระบวนการ 

 • การประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การจัดเก็บและรายงานผลการดำาเนินงาน

 • บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยอ้างอิงวิธีค�านวณตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2006, the Greenhouse  
  Gas Protocol, American Petroleum Institute (API 2009), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2006  
  และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • ระบบการจัดเก็บและการรายงานผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่ม ปตท. 
 • ระบบการจดัเก็บและรายงานข้อมลูในระบบสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือใช้พิจารณา 
  ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคต
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เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับที่ 9 ของโลก
[1]

 บริษัทฯ ได้ประเมิน
ความเสี่ยงที่เก่ียวเน่ืองกับประเด็นด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกายภาพ 
(Physical Risks) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมคาร์บอนต�่า  
(Transition Risks) ซึ่งครอบคลุมถึงกฏหมาย/นโยบาย การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และชื่อเสียง/ภาพลักษณ์องค์กร จากการ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานขององค์กร  
ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ 
[1]

 Global Climate Risk Index 2018 ขององค์กร Germanwatch

การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการจัดการ

ความเสี่ยงต่อเนื่องระยะยาว (Chronic Risk) : 

ความเสี่ยงต่อเนื่องในระยะยาว เช่น อุณหภูมิที่สูงข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่อง

• การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

• การด�าเนินงานรว่มกับคณะกรรมการบรหิารจดัการน้�าภายในกลุม่ปตท. กลุม่ภาคีภาค

รัฐและเอกชน

• การเข้าร่วมโครงการ Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) 

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ความเสี่ยงแบบเฉียบพลัน (Acute Risk) : 

ความเสีย่งแบบเฉยีบพลนัซึง่เกิดจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิ

อากาศที่มีความรุนแรง เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย พายุ เป็นต้น

• การส�ารองทรัพยากรในการผลิตพลังงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

• การอบรมและฝึกซ้อมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน

• การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

การเปลี่ยนแปลงกฏหมาย (Regulatory Risk) : 

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงด้านกฏหมาย และนโยบายท่ี

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• การตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกฏหมายอย่างต่อเนื่อง

• การเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ทิศทางการติดตามและประเมินผลการลด 

ก๊าซเรอืนกระจกในภาคการผลติไฟฟ้า” ระหว่างผูป้ระกอบการผลติไฟฟ้า ภาครฐั และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการและ

สร้างแนวทางในการด�าเนินการร่วมกันในการลดก๊าซเรือนกระจก

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology Risk) : 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีจากการเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงาน

คาร์บอนต่�ามากขึ้น

• การลงทุนด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ

• การศกึษาและติดตามเทคโนโลยดีา้นสิง่แวดลอ้มเพ่ือน�ามาปรับใชใ้นการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ

การเปลีย่นแปลงสนิคา้ /ผลติภณัฑแ์ละบรกิารรปูแบบใหม ่

(Market Risk) : ความเสี่ยงด้านการตลาดจากการปรับเปลี่ยน

รูปแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการรูปแบบใหม่

• การขยายการลงทุนด้วยความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งสู่

เทคโนโลยีการผลิตจากพลังงานทดแทน

การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk) : 

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ และการ

มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

• การตรวจติดตามผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และชุมชน

จากกระบวนการผลิต

• การสนับสนุนนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและนโยบายด้าน

พลังงานทดแทน

• การด�าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ
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การเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีสัดส ่วนการผลิตไฟฟ้า
โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลักในปริมาณร้อยละ 79 
ของก�าลังการผลิตท้ังหมด โดยสัดส่วนท่ีเหลือเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย ์และพลังงานน�้า 
ทั้งนี้  ประเทศไทย มีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน 
ทางเลือก พ.ศ.  2558 -  2579 (A l te rna t ive  Energy  
Development Plan : AEDP2015) โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม 
สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนให้เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลงังาน
ขัน้สดุท้ายของประเทศ ภายในปี 2579 ทัง้น้ี เพ่ือสนับสนนุแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ บริษัทฯ  
ต้ังเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนจาก 
400 เมกะวัตต์ เป็น 700 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 นอกจากนี้  
ยังได้ลงนามสัญญาในการซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศอีก 9 โครงการซึ่งมีก�าลังการผลิตโดยรวมเท่ากับ  
39.5 เมกะวัตต์ และมีแผนที่จะขยายอย่างต่อเนื่องในอนาคต

โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Disclosure 
Project: CDP) 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการเปิดเผยข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามแบบสอบถามข้อมูลของ CDP ซึ่ง
เป็นสถาบนัซึง่เป็นสถาบนัระดบัโลกท่ีได้รบัการยอมรบัด้านการประเมนิ
การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพในปัจจุบัน
และการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินการด้านการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เพ่ิม
กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เก่ียวข้องและสอบทานข้อมูลของ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากย่ิง
ขึ้น ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการผลการประเมินผลการด�าเนินงาน
อยู่ในระดับ C

Resource Efficiency : 
ลดต้นทนุการด�าเนนิงานและการปรบัปรงุ
ประสทิธิภาพในกระบวนการผลติ

Products and Services :  
การจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ท่ีม ี
ต้นทนุต�า่ มคีณุภาพมาตรฐานและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

Resilience :  
การปรับตัวขององค์กรเพื่อบริการจัดการความเสี่ยง
และสร้างโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Market :  
แสวงหาตลาดใหม่หรอืการลงทนุในด้านพลงังานทาง
เลือกเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนา
ธุรกิจด้านการตลาดของระบบการกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System : ESS)

Energy Source :
ใช้พลังงานทางเลือกและพัฒนาธุรกิจจากพลังงาน
ทดแทน เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม เชื้อเพลิง
ชีวภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังช่วยให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาส (Opportunities)  
ในการด�าเนินธุรกิจดังนี้
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ มีการควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้มีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ หรือ 
LCA (Life Cycle Assessment) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product : CFP)  นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยัง
ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: 
T-VER) ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 ซึ่งในปี 2560 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ถึง 40,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายการด�าเนินการโดยขึ้นทะเบียนและได้รับการ
รับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 3 (CUP 3) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Co-generation  
System) สามารถผลิตไอน�้าที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบ Combined Cycle ที่ใช้เทคโนโลยี Heat  
Recovery Stream Generator (HRSG) ซึ่งโครงการนี้สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 187,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อปี รวมเป็น 227,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย์ผลิตสาธาณูปการ ท้ัง 3 แห่งรวมถึงโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งสามารถ 
สรุปผลการลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
เมกกะวัตต์ชั่วโมง)

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2559

ไม่เกิน 0.450.33 0.30 0.33

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562

เป้าหมาย
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ซึง่จากด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่งท้ังภายในองค์กรและการเข้าร่วม
โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับหน่วยงาน
ภายนอก จึงส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร
และโล ่เกียรติยศด้านการจัดการก ๊าซเรือนกระจกในงาน  
“ร ้อยดวงใจ ร ่วมลดโลกร้อน” ประจ�าปี 2561 รวมท้ังส้ิน 
12 รางวัล 
 • โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน

ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission  
Reduction Program: T-VER) 1 โครงการ

 • โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon  
Footprint Product: CFP) 1 โครงการ

 • โครงการฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction: 
  CFR) 1 โครงการ
 • โครงการคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร (Carbon Footprint 
  for Organization: CFO) 4 โครงการ
 • โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low  

Emission Support Scheme: LESS) 5 โครงการ

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญและร่วมเป็นหนึ่งในภาคีหลักด้าน
การลดก๊าซเรือนกระจกในระดบัองค์กรและระดบัโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบในการประเมินผลการ
ลดก๊าซเรอืนกระจกผ่านกลไก และเครือ่งมอืที ่อบก.ได้พัฒนาข้ึน 
อบก. ต้องแสดงความขอขอบคุณและช่ืนชมในความตั้งใจของ 
บริษัทฯ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะ
สามารถสนบัสนนุให้ประเทศไทยบรรลเุป้าหมายการลดก๊าซเรอืน
กระจกทีไ่ด้แสดงเจตจ�านงร่วมกับนานาอารยประเทศ ซึง่ถอืได้ว่า
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบของ
อตุสาหกรรมทีม่กีารปล่อยคาร์บอนต�า่ ในการน�าประเทศไทยไป
สู่สังคมคาร์บอนต�า่ และร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คุณประเสริฐสุข จามรมาน 
ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

 การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้ัน เป็นส่วน
หน่ึงในค่านิยมองค์กรและก�าหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายคณุภาพ ความมัน่คง ปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ 
เนือ่งจากตระหนกัดว่ีาการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ อาจก่อให้เกดิผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสิ่ งแวดล ้อม รวมท้ัง ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่อาจจะท�าลายแหล่งที่อยู ่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการ
ป้องกันและควบคมุผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ โดยปฏบิตัติามหลกัสากลขององค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources : IUCN) ครอบคลุม
ถึงการไม่บุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่มรดกโลก เพ่ือลดความเสี่ยง ปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบในการด�าเนินงานโครงการของ 
บริษัทฯ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว

โครงการใหม่
หรือโครงการที่ขยายกำาลัง 

การผลิตได้รับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพทุกโครงการ
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การศึกษารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ก�าหนดให้ทุกโครงการท่ีบริษัทฯ วางแผนเพ่ือ
พัฒนาธุรกิจใหม่หรือขยายก�าลังการผลิตจากการด�าเนิน
ธุรกิจเดิมท้ังหมดต้องผ่านการศึกษารายงานการวิเคราะห  ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการศึกษาเก่ียวกับแหล่งที่อยู่อาศัย
และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหัวข้อหลักหนึ่งที่ต้องถูก
ประเมินให้ครอบคลุมท้ังจ�านวนและชนิด รวมถึงสภาพแวดล้อม 
การด�ารงชวิีตของสิง่มชีวิีตโดยรอบ ในการศกึษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่า ทุก
โครงการของบริษัทฯ มีการตรวจสอบชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์
สัตว์ให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในประเทศน้ันๆ ทั้ง
ในและพ้ืนที่โดยรอบตั้งโครงการท่ีอาจได้รับผลกระทบ เช่น  
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และ
พระราชกฤษฎีกา ก�าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ส�าหรับใน
ประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงข้อบังคับในระดับสากล ได้แก่ 
องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) 
เป็นต้น ซึง่การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในเขตนิคม
อตุสาหกรรม อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศในระดับ
ต�่า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในประเด็น
ดังกล่าวและมีความมุ่งมั่นในการรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการพัฒนาระบบการบริหาร ควบคุมและการ
ติดตามผลตามข้อปฏิบัติของรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดความเสี่ยง 

ปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบในการด�าเนินงานโครงการ 
ของบริษัทฯ ท่ีอาจจะท�าลายแหล่งท่ีอยู่อาศัยของพืชและสัตว์
ตามธรรมชาติ อีกท้ัง ยังก�าหนดให้มีการด�าเนินการศึกษา 
ผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพส�าหรับโครงการใน
อนาคตทัง้ในและต่างประเทศด้วย ซึง่ในปี 2561 พบว่าการด�าเนิน
การของบรษิทัฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพ
ในพื้นที่การด�าเนินธุรกิจ

มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการ

บริษัทฯ มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมก่อน
เริ่มด�าเนินโครงการตามกฎหมายก�าหนด ซึ่งการประเมินผล 
กระทบส่ิงแวดล้อมเป็นการใช้หลักการทางวิชาการในการคาด
การณ์ผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบ จากโครงการท่ีอาจจะเกิด
ขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจว่าผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการน้ัน 
ได้ถกูน�ามาพิจารณาอย่างรอบด้านตัง้แต่ข้ันตอนการวางแผนและ
การตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินโครงการ อีกทั้ง บริษัทฯ มี
การด�าเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ี
ระบเุพ่ิมเตมิในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ควบคู่
ไปพร้อมกันให้เกิดการด�าเนินงานอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยเนือ้หา
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงการ
จดัการคณุภาพน�า้ การจดัการคณุภาพอากาศ การมส่ีวนร่วมของ
ชุมชน การจัดการของเสีย และการจัดการเสียง เป็นต้น

กลยุทธ์ กระบวนการ

การจัดเก็บและรายงานผลการดำาเนินงาน

• นโยบายคณุภาพ ความมัน่คง ปลอดภัย  
 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ 
 บริษัทฯ

• การศกึษารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมท้ังโครงการในประเทศ 
 และต่างประเทศ
• การศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพส�าหรบัโครงการในต่างประเทศอย่าง 
 รัดกุมโดยการก�าหนดแผนปฏิบัติงานและแผนการบริหารจัดการและการ 
 ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
• มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและ 
 ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคู่มือการจัดการความหลากหลายทาง 
 ชวีภาพและบรกิารของระบบนิเวศ ของกลุม่ ปตท. (PTT Group Biodiversity  
 and Ecosystem Services Management Procedure)

• ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
• การปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

(ติดตามและสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http:// www.gpscgroup.com.th/sustainability/social / environment / biodiversity)

แนวทางการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัทฯ มีดังนี้ : 
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* ไม่มีโครงการที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่มรดกโลก

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

การฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านเครอืข่ายความร่วมมือ
กับชมุชนและผูมี้ส่วนได้เสีย 

โครงการสร้างฝายขยายป่า

ถึงแม้ธุรกิจภายในประเทศของบริษัทฯ จะด�าเนินการอยู่ใน 
เขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศในระดับต�่า แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนัก
ว่าการด�าเนินธุรกิจอาจจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของ 
สิง่มชีวิีตในพ้ืนทีไ่ม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม ดงัน้ัน บรษิทัฯ จงึ
ก�าหนดให้มีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยจัดท�า
โครงการสร้างฝายขยายป่า ฟ้ืนฟูระบบนิเวศชมุชนในการสร้างฝาย
ชะลอน�า้และปลกูป่าทดแทน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีวภายใต้โครงการ 
GPSC : One Earth One Family โดยร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน
บ้านเนินกระปรอกบน เทศบาลต�าบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ซึ่งเป ็นโครงการท่ีให ้ความส�าคัญในการฟื ้นฟูระบบนิเวศ 

ท้ังทางน�้าและผืนป่า จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ 
พนักงานจิตอาสา ชุมชน หน่วยงานท้องถ่ิน และกองทัพ
เรือ ในการก่อสร้างฝายชะลอน�้า จ�านวน 20 ฝาย ซ่ึงจะช่วย 
ลดปัญหาน�้าป่าไหลทะลักเข้าท่วมที่พักอาศัยของชุมชน ทั้งน้ี  
ในการก่อสร้างฝายชะลอน�้านั้นเป็นการน�าวัสดุทางธรรมชาติ 
ซึ่งชุมชนและสามารถดูแลและด�าเนินการซ่อมบ�ารุงได้เอง
อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ ฝายชะลอน�้าจะช่วยสร้างความ
ชุ ่มชื้นให้กับผืนดินและสามารถฟื ้นฟูพันธุ ์ไม้ต่างๆ ซึ่งเป็น
พันธุ ์ ไม ้ท ้องถิ่น และยังได ้ร ่วมกันปลูกป ่าทดแทน เช ่น  
ต้นไผ่ ต้นยางนา เพ่ือใช้เป็นป่าไม้เศรษฐกิจให้ชุมชนสามารถ
เก็บผลผลิตของป่าใช้ในการบริโภคและจ�าหน่าย ซึ่งจะสามารถ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างย่ังยืน ท้ังนี้ บริษัทฯ มีแผน 
ต่อยอดในโครงการดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
ต่อไปในอนาคตด้วย

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย
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คุณพนม โนนพิมาย
กรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายป่าชุมชน  
อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ก่อนหน้านี้บริเวณป่าชุมชนบ้านเนินกระปรอกบนจะพบปัญหาใน
ช่วงฤดูฝน เมื่อฝนตกหนักน�้าจะพัดน�้าดินตะกอนเข้าสู่ป่าชุมชน 
ท�าให้เกิดการกัดเซาะหน้าดิน ส่งผลให้ต้นไม้ล้มเป็นจ�านวนมาก 
พร้อมท�าให้เกิดน�้าท่วม เมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นท�าให้ช่วยลดปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังช่วยสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้

พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน�า้ในโครงการสร้างฝายขยายป่า

ในการด�าเนินโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้สนับสนุน
การด�าเนินการปกป้อง ป้องกัน แก้ไขปัญหา ฟื้นฟูคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือเสริมสร้างจิตส�านึกในการดูแลทรัพยากรท้องถ่ินของตนเอง
และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งนับเป็นแนวทางการพัฒนานวัตกรรมระดับชุมชนท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
แท้จริง

ความร่วมมือในการด�าเนินโครงการนี้ นับเป็นประโยชน์กับ
ชุมชนในระยะยาว ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าเพ่ือการ
เพาะปลกูในช่วงฤดแูล้ง และลดปัญหาผลกระทบจากปัญหาอทุกภยั
ในช่วงมรสุมให้กับชุมชน รวมถึงการปลูกป่าทดแทนเพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียว และยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์ นับ
เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

คุณสุชิน พูลหิรัญ 
นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านฉาง

โครงการสร้างฝายขยายป่านีไ้ด้ร่วมด�าเนนิการ ในพ้ืนทีป่่าชุมชนบ้านเนนิกระ
ปรอกบนเทศบาลต�าบลบ้านฉาง จังหวดัระยอง โดยเป็นโครงการพัฒนาแหลงน�า้
และสร้างป่าชมุชน เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนเิวศของป่าชุมชนในพ้ืนทีบ่รเิวณดงักล่าว รวม
ทั้ง ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดข้ึนได้ช่วงฤดูน�้าหลาก ซึ่งเป็น
แนวทางที่บริษัทฯ เห็นความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพและดูแลสิ่งแวดล้อมให้
ยัง่ยนื โดยพ้ืนทีด่งักล่าวเป็นพ้ืนทีเ่ป้าหมายทีส่�าคัญของบรษิทัฯ และในอนาคตจะ
ขยายความร่วมมือไปยังชุมชนโดยรอบด้วยคุณสมรชัย คุณรักษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ 
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การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน

	 บริษัทฯ	ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความส�าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เจริญเติบโต	บริษัทฯ	 จึงให้
ความส�าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพ	การดูแลพนักงาน	การรักษาพนักงานท่ีมีความรู้
ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว	รวมไปถึงการสร้างแรงจงูใจและความความผกูพันของพนกังาน	ด้วยเชือ่ว่าการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรบคุคลอย่างมปีระสทิธิภาพจะช่วยเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจและผลกัดันให้องค์กรประสบความส�าเรจ็ได้ตาม
เป้าหมาย	อันจะน�าไปสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นน�าด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

	 ความท้าทายของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	 สู ่การด�าเนินงานอย่างย่ังยืนขององค์กร	 คือ	 การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
โลกที่ไม่หยุดน่ิงท้ังด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งอาจส่งผลต่อทักษะ	 ความรู ้	 ความสามารถของพนักงาน	 รวม
ถึงการสร้างความผูกพันกับพนักงาน	 โดยในปี	 2561	 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท�างานเพ่ือรองรับ
การเติบโตในธุรกิจใหม่ๆและพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน	 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์	 ตลอดจนมีการเสริม
สร้างศักยภาพความเป็นผู ้น�าของพนักงาน	 เพ่ือท่ีจะสามารถสนับสนุนการเติบโตขององค์กรต่อไปได้ในอนาคต	 รวมถึง 
การสรรหาบุคลากรภายในที่มีความพร้อมในการสืบทอดต�าแหน่งที่ว่างลงได้อย่างรวดเร็ว	

60 100

เป้าหมาย

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ

น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
พนักงานเพื่อใช้

วางแผนในอนาคต

กระบวนการ 

•	 การบริหารจัดการทรัพยากร 
	 บุคคลของบริษัทฯ	ครอบคลุม 
	 ตั้งแต่กระบวนสรรหาพนักงาน	 
	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 
	 การรักษาพนักงาน	และการดูแล 
	 ผลตอบแทน	/สวัสดิการ	เป็นต้น	
•	 แนวปฏบิติัในการบรหิารทรพัยากร 
	 บคุคล	เพือ่ให้พนกังาน	ได้รบัทราบ 
	 ถึงนโยบาย	หลักเกณฑ์ 	และ 
	 ร ะ เบี ยบป ฏิบั ติ 	 ร วมถึ งสิ ท ธิ 
	 ประโยชน์ต่างๆ	ของพนักงานอย่าง 
	 ชัดเจน

การจัดเก็บและรายงานผลการด�าเนินงาน

•	 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
	 บคุคล	(Human	Resource	Information	 
	 System:	HRIS)	เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน 
	 การน�ามาวเิคราะห์	วางแผนการพฒันา 
	 และดูแลพนักงาน
•	 ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู ้	 
	 (GPSC	KM	 Por ta l ) 	 ผ ่ านระบบ 
	 อินทราเน็ตของบริษัทฯ

กลยุทธ์

การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน

การเรียนรู้ & พัฒนา

การบริหารบุคคล
ด้วยตนเอง

การสรรหาบุคลากร

การจัดการ
ระบบเงินเดือน/

สวัสดิการ

การวางแผน
สายอาชีพ

ข้อมูลอัตราก�าลัง
พนักงาน

•	 ก า ร พัฒน า ศั ก ย ภ า พ 
	 บุคลากร	(Readiness	of	 
	 Employee)
•	 การพัฒนาความเป็นผู้น�า 
	 ของบุคลากรและผู้บริหาร	 
	 (Strengthen	Leadership	 
	 Capability)
•	 มุ ่งเน้นการสร้างค่านิยม	 
	 วัฒนธรรมองค์กร	และสร้าง 
	 ความผกูพันในองค์กร	
						(Embed	Corporate	
	 Culture	and	Increase	 
	 Employee	Engagement)
• มุ ่ ง เ น ้ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง 
	 กระบวนการท�างานด้าน 
 ทรัพยากรบุคคล 	 (HR	 
	 Operation	Excellence)

แนวทางการจัดการด้านการพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงานของบริษัทฯ มีดังนี้

(ติดตามและสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.gpscgroup.com.th/sustainability/social/our-employee)

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ

HRIS
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	 การด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี	 2561	
มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองต่อแนวทางการเติบโตของ	บริษัทฯ
ในอนาคตตามกลยุทธ์ขององค์กร	 โดยอาศัยกลไกการบริหาร
จัดการทั้ งในส ่วนของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 การ
ปรับปรุงระบบและกระบวนการท�างาน	 ตลอดจนการสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมในการท�างานที่จะช่วยเกื้อหนุนให  ้
การด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด	โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็นแผนงานใน	4	ด้านที่ส�าคัญ	ดังนี้

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Readiness of Talent  
Employee)   
	 •	 ปรับปรุงกระบวนการ	กลไก	และเครื่องมือในการสรรหา
และคดัเลอืกบคุลากรให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนการ
เติบโตทางธุรกิจขององค์กร	ทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อม
ท้ังรองรับความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส�าหรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ	 ตลอดจนการพัฒนา	Employee	
Branding	 เพ่ือให้เป็นท่ีรู ้จักและสามารถดึงดูดบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพในล�าดับต้นๆเข้ามาสู่องค์กรได้มากขึ้น
	 •		 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับต�าแหน่งงาน
ในแต่ละระดบัทีส่ามารถสนบัสนนุแผนการเตบิโตทางธุรกิจท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ	และแผนพฒันาธุรกิจใหม่ๆของบรษิทั	อาทิ	
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่

2. การพัฒนาความเป ็นผู ้น�าของบุคลากรและผู ้บริหาร  
(Strengthen Leadership Capability)
	 •		 การวางแนวทางการบริหารจัดการสายอาชีพ	 (Career		 
Management	Model)	ตลอดจนการพัฒนาหลกัสตูรการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับสมรรถนะ	 (Competency)	ทีก่�าหนด	ทัง้ในส่วนของ
สมรรถนะหลกั	(Core	Competency)	สมรรถนะตามลักษณะงานใน
แต่ละสายอาชพี	(Functional	Competency)	และสมรรถนะความ
เป็นผู้น�า	(Leadership	Competency)	เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและขดีความ
สามารถของบคุลากรได้อย่างเหมาะสม	และสอดคล้องกับทิศทาง 
การด�าเนนิงานขององค์กร
	 •		 ทบทวนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารกลุ่ม
ศักยภาพ	 ตลอดจนก�าหนดแนวทางการพัฒนารายบุคคล	
และจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	 Plan)	
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู ้บริหารกลุ ่มศักยภาพ	 ส�าหรับ 
การทดแทนผู ้บริหารที่จะเกษียณอายุและรองรับการแผน
ขยายธุรกิจในอนาคต

3. มุ่งเน้นการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสร้างความ
ผูกพันในองค์กร (Embed Corporate Culture and Increase 
Employee Engagement)
	 •		 มุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร	โดยใช้ค่า
นิยม	 “SPIRIT”	 ในการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ด้วยการใช้ระบบ	และกลไกทางด้านทรัพยากรบุคคล	ตลอด
จนกิจกรรมต่างๆ	 ในการสร ้างให้พนักงานเกิดพฤติกรรม
ในการท�างานท่ีองค์กรต้องการ	 และมุ ่งเน้นให้มีการสื่อสาร
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพ่ือสร้างความพึงพอใจ	 และ
ความผูกพันในองค์กรต่อไป

4. มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการท�างานด้านทรัพยากรบุคคล 
(HR Operation Excellence)
	 •		 ทบทวนและปรั บปรุ ง ก ระบวนการท� า ง านด ้ าน
ทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจ	โดย
มุ่งเน้นใน	 3	ด้านหลัก	 คือ	ระบบการบริหารผลการด�าเนินงาน	
(Performance	Management	System)	การวางแผนอัตราก�าลัง
เชิงกลยุทธ์	 (Strategic	Workforce	Planning)	และการทบทวน
และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	(Organization	Restructuring)
	 •		 ปรับปรุงกระบวนการท�างานด้านทรัพยากรบุคคล	
ให้รองรับทิศทางการด�าเนินธุรกิจขององค์กรในต่างประเทศให้
มีประสิท ธิภาพเ พ่ิมขึ้น 	 โดยการสร ้างแพลตฟอร ์มและ
ระบบการท�างานท่ีรองรบักับรปูแบบการท�างานใหม่ๆ	ในอนาคต

ผลการด�าเนินงาน
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	 โดยในปี	2561	บรษิทัฯ	ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารสายอาชพี	(Career	Management	Committee:	CMC)	อนัประกอบ

ไปด้วยผูบ้รหิารท่ีมคีวามรูค้วามเข้าใจในรายละเอยีดของแต่ละสายอาชพีอย่างครบถ้วน	ท�าหน้าทีใ่นการพิจารณาอนุมตัแิละให้ข้อเสนอ

แนะด้านการบริหารสายอาชีพของพนักงานให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน	การเจริญเติบโตของสายอาชีพ	 เพื่อให้องค์กรมีความ

สามารถในการแข่งขันน�าไปสู่การพัฒนาและเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเป็นผู้น�า

ศักยภาพของพนักงานเป็นสิ่งส�าคัญที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรโดยเฉพาะภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจผลิตไฟฟ้า	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงตระหนักถึงการพัฒนาให้พนักงานมีความรู ้และทักษะท่ีจ�าเป็นตาม

ทิศทางของธุรกิจ	 โดยก�าหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 นอกจากนี	้

บริษัทฯ	 ได้วางแผนและพัฒนาศักยภาพตามสายอาชีพ	 (Career	Management)	 ให้พนักงานทุกระดับได้รับโอกาสในการพัฒนา

อย่างเท่าเทียม	 โดยก�าหนดแนวทางเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน	 ให้สามารถมองเห็นอนาคตใน

ชีวิตการท�างานของตนเอง	 และมีการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงานในปัจจุบันและอนาคตได้	 อันจะน�า

ไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน	ตลอดจนเพ่ิมโอกาสในการท�างานด้านอื่นๆ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนด

สมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร	 ได้แก่	 สมรรถนะหลัก	 (Core	 Competency)	 สมรรถนะตามลักษณะงานในแต่ละสายอาชีพ	

(Functional	Competency)	 และสมรรถนะความเป็นผู้น�า	 (Leadership	Competency)	 โดยน�าไปวางแผนก�าหนดหลักสูตรอบรม 

ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรความรู้หลัก	หลักสูตรหลักสูตรความรู้ตามสายอาชีพ	และหลักสูตรเพื่อพัฒนาความผู้น�า

การพัฒนาพนักงานตาม
สมรรถนะหลัก

(Core Competency Denelopment)

การพัฒนาพนักงานตามสมรรถนะตาม
ลักษณะงานในแต่ละสายอาชีพ
(Functional Competency)

การพัฒนาสมรรถนะ
ความเป็นผู้น�าของพนักงาน

(Leadership Competency)
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ในปี	2561	ได้เริม่มกีารพิจารณาต�าแหน่งทีส่�าคญัขององค์กรแล้ว

จ�านวน	16	ต�าแหน่ง	และด�าเนินการระบพุนกังานท่ีมศัีกยภาพและ

จัดท�าแผนพัฒนาแก่กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพแล้ว	

การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน

บริษัทฯ	ได้ส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเป็น

ประจ�าทุกปี	 โดยบริษัทท่ีปรึกษาจากภายนอกเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี

เป็นกลาง	ส�าหรับในปี	2561	ผลการส�ารวจความผูกพันพนักงาน

ต่อองค์กรอยู่ท่ีร้อยละ	57%	จากจ�านวนพนกังานท่ีตอบแบบส�ารวจ	

305	คน	คดิเป็นร้อยละ	98%	ของพนกังานทีม่สีทิธิท�าแบบส�ารวจฯ

ทัง้หมด	(พนกังานท่ีมอีายุงานตัง้แต่	6	เดอืนเป็นต้นไป)	ซ่ึงผลการ

ส�ารวจสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	จะน�าข้อมูลที่

ได้จากผลส�ารวจไปพัฒนาปรบัปรงุแผนการด�าเนินงานในปี	2562	

เพื่อตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความผูกพันของ

พนักงานอย่างต่อเนื่อง	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี	้	

การประมวลผลการส�ารวจ

การน�าเสนอผลต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา

การประชุมย่อยกับพนักงาน

การจัดท�าแผนด�าเนินงาน
เพื่อยกระดับความผูกพันการบริหาร

จัดการความรู้องค์กร
พิจารณาต�าแหน่งที่ส�าคัญขององค์กร

การจัดกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพในการ
ด�ารงต�าแหน่งบริหาร

การน�าผลการประเมินที่ได้น�าไปใช้ในก�าหนด
แผนพัฒนารายบุคคลของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ติดตามผลการพัฒนาของพนักงานในกลุ่มที่มี
ศักยภาพในการด�ารงต�าแหน่งบริหาร

การประเมินสมรรถนะผู้บริหารของพนักงาน
ที่ครอบคลุมการประเมินสมรรถนะความเป็น

ผู้น�าและคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Personal Attribute)

การวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning)

บริษัทฯ	 ได้เตรียมความพร้อมของพนักงานในต�าแหน่งที่

ส�าคัญเพ่ือสบืทอดต�าแหน่งท่ีว่างลงจากการเกษยีณอายุ	หรอืเพ่ือ

เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ท่ีเกิดขึ้นตามแผนขยายกิจการ	 โดยจัดท�า

แผนการสืบทอดต�าแหน่งงานท่ีส�าคัญเพ่ือเตรียมความพร้อมให้

พนักงานส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งบริหารอย่างมีระบบ	และเพื่อ

ท�าให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความสามารถและมีความพร้อมทีจ่ะ

ขึ้นมาในระดับผู้บริหารที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไป

ได้อย่างย่ังยืน	 การด�าเนินการภายใต้แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

งานที่ส�าคัญมีรายละเอียด	ดังนี้

1

3

2

4

การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร 

การบริหารจัดการความรู ้ภายในองค์กร	 ก่อให้เกิดการ

พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

พร้อมท้ังส่งเสรมิการพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู	้เพือ่สนบัสนนุ

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทฯ	 ในการลดความเสี่ยง	 และ

สร้างความเป็นเลิศในการแข่งขัน	 บริษัทฯ	 จึงส่งเสริมการ 

แบ่งปันความรู้ภายในองค์กรและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วย

ตนเองผ่านการพัฒนาระบบ	Knowledge	Management	Portal	

ตามแผนการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร

การประเมินผลปฏิบัติงาน

ในปี	2561	บรษิทัฯ	ได้ปรบัปรงุระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน	

(Performance	Management	System:	PMS)	ให้มีความชัดเจน

และเป็นระบบในการวัดและประเมินผลงานปฏิบัติของพนักงาน	

เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายและ

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 โดยได้ท�าการปรับปรุงการประเมิน

เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ	Core	Competency	และค่านิยม

องค์กร	SPIRIT	ซึง่การประเมนิพนักงานได้ถูกแบ่งออกเป็น	2	ด้าน	

ได้แก่	การประเมินพฤติกรรมและการประเมินผลงานผ่านตัวชี้วัด

ของพนักงาน	โดยพนักงานทุกคนต้องก�าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลที่

สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร	ผลการประเมนิจะ

ถูกน�ามาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวางแผนในการระบุทิศทางการพัฒนา

สายอาชีพท่ีเหมาะสมแก่พนักงานท้ังในระยะส้ันและระยะยาว	

อกีท้ังยงัน�ามาใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาปรบัค่าตอบแทนและ

เลื่อนต�าแหน่งให้สอดคล้องกับผลด�าเนินงานในระดับองค์กร	
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โครงการพัฒนาภาวะผู้น�า

การพัฒนาความผู้เป็นน�าเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีบริษัทฯ	 เชื่อว่าถ้าคนในองค์กรมีความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร	 จะเกิดแรงผลักดัน

จากระดับพนักงานข้ึนมาสู่ระดับผู้บริหาร	 และได้คนท่ีมีศักยภาพมาขับเคล่ือนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ	 ในปี	 2561	 นี้	 บริษัทฯ	 

ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้น�า	โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�าของประเทศไทยในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	ดังนี้

จัดอบรมหลักสูตร	 Trusted	 Leaders	 ให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการ

ส่วนขึ้นไป	 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อมให้กับผู้น�าให้เหมาะ

สมกับยุคปัจจบุนัและอนาคตในการเตรยีมพร้อมรบัความท้าทายต่างๆ	

ทกัษะการเป็นผูน้�าทีส่ามารถสร้างความไว้วางใจ	สร้างความเชือ่มโยง

การด�าเนินงานของทีมและเป้าหมายขององค์กร	 โดยมีผู้เข้าร่วมการ

อบรมทั้งสิ้น	40	คน

คุณชาติชาย แซ่ลิ้ม
ผู้จัดการซ่อมบ�ารุง
และรักษาการผู้จัดการส่วนวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนรู ้จากโครงการ Trusted Leaders  
สามารถน�ามาปรบัใช้ในการท�างานได้จรงิ เช่น การสร้างความน่าเชือ่ถอื ความ
ไว้วางใจให้เกิดข้ึนในการท�างานร่วมกับคนในทีม โดยเปิดใจรับฟังปัญหาและ
ความคิดเหน็กันมากขึน้ รวมถงึ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของคนในทมี พร้อมทัง้  
มกีารสือ่สารวสัิยทศัน์ พันธกิจ และกลยทุธ์ขององค์กรแก่ทมีงานอย่างชดัเจน 
เพ่ือให้เข้าใจถงึภารกิจหลกัของหน่วยงานทีส่อดคล้องกับเป้าหมายการด�าเนนิ
งานขององค์กร และต้องสร้างคนและผลักดันให้คนในทีมได้ใช้ความรู้ความ
สามารถอย่างเต็มที่ โดยก�าหนดความคาดหวังและความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
ซึ่งเราจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือหากเกิดอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ (Clear the 
Path) สุดท้ายจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ โดยรวม หากทุกหน่วยงานน�าไปสร้างให้
พนกังานเกิดความร่วมมอืและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะใช้ศักยภาพอย่างเตม็ทีใ่นการ
ท�างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย
ปี 2559

ผลการส�ารวจความผูกพัน
ของพนักงาน (ร้อยละ)

อัตราการลาออก
(ร้อยละ)

50

3.87

52

2.40

57

3.25

55

น้อยกว่า

60

ปี 2560 ปี 2561ปี 2561 ปี 2562

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน*

หมายเหตุ	:	*ข้อมูลการส�ารวจอัตราการลาออกในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและสาธารณูปโภคปี	2561	อยู่ที่ร้อยละ	6.20
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จัดอบรมหลักสูตร	Trusted	Leaders	-	Effective	Supervisor	 

ให้กับพนักงานระดับอาวุโส	 และผู้จัดการแผนก	 โดยมุ่งเน้น 

ให้ความรูใ้นเรือ่งการสร้างความไว้วางใจแก่หวัหน้าและลกูน้อง	

รวมท้ังการใช้ทักษะการพูดและการจงูใจเพ่ือน�าทีมไปสู ่ความ

ส�าเร็จ	โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมการอบรมท้ังส้ิน	23	คน

การเข้าอบรมในโครงการนี้สามารถน�ามาปรับใช้พัฒนา
ตนเองในการสร้างความไว้วางใจให้กับหัวหน้าและทีมงาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท�างาน อีกทั้ง ได้เข้าใจถึง 
เหตุ/ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของคนในทีมที่มาจากต่างรุ่น 
และได้เรียนรูเ้พือ่เตรยีมพร้อมและรบัมอื รวมถงึเรยีนรูถ้งึการให้ 
feedback กับทีมที่ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพและได้รับการ
ยอมรับจากทีมงาน

คุณจินตนา สิทธิแก้ว
พนักงานตรวจสอบอาวุโส

โดยผลสัมฤทธ์ิจากการเข้าโครงการพัฒนาความเป็นผู ้น�า	 ท�าให้พนักงานสามารถน�าความรู ้	 แนวคิด	 เทคนิคต่างๆ	 ไปใช้ 

ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ความหลากหลายในบริษัทฯ

บริษัทฯ	 ให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างและความหลากหลายของแต่ละบุคคล	 ท้ังในเรื่องความ

แตกต่างทางเพศ	 เช้ือชาติ	 สัญชาติ	 ศาสนา	 ความคิดเห็นทางการเมือง	 สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม	 อายุ	 ภูมิล�าเนา	 รวม

ถึงความพิการ	 โดยตระหนักว่าความหลากหลายในองค์กรจะช่วยให้บริษัทฯ	 สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง

ของผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 และลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสร้างสรรค์	 อันส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ	

อย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดคุณสมบัติในการสรรหาบุคลากร	 การให้ความเท่าเทียมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเติบโตในสายอาชีพแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม	 โดยในปี	 2561	 บริษัทฯ	 มีผู ้บริหาร 

เพศหญิงอยู่ท่ีร้อยละ	28.85	และมีอตัราส่วนพนักงานเพศหญิงอยู่ทีร้่อยละ	32.39	(รายละเอยีดเพ่ิมเตมิตามผลการด�าเนนิงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน)
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การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า	โดยประกาศใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	
Rights	Policy)	สอดคล้องตามหลักการของสหประชาชาติว่าด้วย
การดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	(UN	Guiding	Principles	on	
Business	and	Human	Rights	หรือ	UNGP)	เพื่อเป็นการลดความ
เสี่ยง	ป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	รวมถึงดําเนินการตามกระบวนการดําเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Due	Diligence	Processes)	 
ซ่ึงประกอบด้วยการระบุประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	 
การระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	การป้องกันหรือจัดทําแผนแก้ไข	
พร้อมทั้งกําหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาเยียวยาความเสียหายและ
การติดตามผล	เพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินธุรกิจตั้งอยู่บนการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

คุณศิริเมธ ลี้ภากรณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์

 เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องพ้ืนฐานของบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและเป็นหน้าที ่
ของบริษัทฯ  ที่ต้องดูแลให้การด�าเนินการของบริษัทฯ  ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้
ความเท่าเทียมให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะสิ่งนี้คือมิตรภาพที่จะเกิดขึ้น ซึ่งบรษิัทฯ  
มนีโยบายด้านสทิธมินษุยชนทีชั่ดเจน รวมไปถงึบรษิทัร่วมทนุทีอ่ยูใ่นการควบคุมก็
สามารถก�ากับดูแลในกระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนได้ดี 
 ในส่วนโครงการก่อสร้าง บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญเรือ่งความปลอดภยัเป็นอนัดบั 1 
โดยปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้างอย่าง
เคร่งครดั และให้ความส�าคัญด้านความปลอดภยักับผูร้บัเหมาทกุระดบั โดยก�าหนด
ให้มีการจัดท�าแผนความปลอดภัยในการก่อสร้างคู่มือระเบียบปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา และแผนฉุกเฉินในกรณีต่างๆ อีกทั้ง ยังเตรียมความ
พร้อมกรณีมีผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน ด้วยการจัดหาที่อยู่ที่
เหมาะสมรวมไปถึงแผนการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้ด้วย

ไม่มปีระเด็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนครบทุกหน่วยธุรกิจ  

และพื้นที่ด�าเนินการครบทั้ง 

100%
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ไม่พบกรณีการละเมิด
ด้านสิทธิมนุษยชน

	 การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทฯ		ได้กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี	้เพื่อให้เกิดการดําเนินธุรกิจที่ดีตามหลักจริยธรรม
และหลักการสิทธิมนุษยชนขององค์กรสากลควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	อย่างสมดุลพร้อมกันน้ีฝ่ายบริหารความย่ังยืน
องค์กรได้มกีารดาํเนนิการจดัการอบรมเชิงปฏิบตักิารประเมนิความเสีย่งและผลกระทบด้านสทิธิมนษุยชน	(Human	Rights	Risk	and	Impact	
Assessment)	เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(Human	Rights	Due	Diligence	-HRDD)

กลยุทธ์ กระบวนการ

การจัดเก็บและรายงานผลการด�าเนินงาน

•	 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	(Human		
 Rights Policy)

•	 กระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษชนอย่างรอบด้าน 
	 ของบรษิทัฯ	(Human	Rights	Due	Dilgence-HRDD)
•	 ระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิ 
	 มนุษยชน	(Human	Rights	Risk	and	Impact	Assessment		
	 Methodology)
•	 ระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	 
	 Management	System)

	•	 ระบบการจดัเก็บและรายงานข้อมลูระบบสารสนเทศ	ได้แก่	การสือ่สาร	ติดตาม	และตรวจสอบข้อมลู	และข้อร้องเรยีน 
	 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

(ติดตามและสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.gpscgroup.com/th/sustainability/social/ human-rights)

แนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ	มีดังนี้	:

การประกาศนโยบาย
สิทธิมนุษยชน

การประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน

การบรูณาการผลการประเมิน
กับการบร�หารภายในองคกร

การติดตามและการรายงาน
ผลการดำเนินงาน

การแก ไขและเยียวยา
ผลกระทบผานกลไก
การรับเร�่องรองเร�ยน
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

ปี 2559

0

-ประเมินความเสี่ยงและผล 
กระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ครบทุกหน่วยธุรกิจและ

พื้นที่ด�าเนินการ (ร้อยละ)

ประเด็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ปี 2560

0

-

ปี 2561

0

100

ปี 2561

0

100

ปี 2562

0

100

หมายเหตุ	:	ในปี	2559	และ	2560	ยังไม่มีการดําเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ

ด้านสิทธิมนุษยชน

กระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ของบรษัิทฯ	(Human	Rights	Due	Diligence)	ประกอบด้วย	5	ขัน้ตอน
หลกั	ดงันี้
1)	 ประกาศนโยบายสทิธมินุษยชน	ดาํเนินการประกาศเรยีบร้อย	
แล้ว	โดยสื่อความผ่านระบบสารสนเทศ
2)	 ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	ซึ่ง
ทําการประเมินในระดับประเทศ	กลุ่มอุตสาหกรรม	พื้นที่ปฏิบัติการ	
จนถึงระดับบุคคล
3)	 บรูณาการผลการประเมินกับการบรหิารภายในองค์กร	เมือ่
ทําการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ	กําหนดแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง	โดยใช้มาตรฐาน	แนวทาง	เช่น	กรอบการบริหารจัดการ
ความยัง่ยืนของกลุม่	ปตท.,	ระบบการบรหิารจดัการด้านความมัน่คง	
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม,	คู่มือด้านการมี 
ส่วนร่วมของชมุชน	เป็นต้น	มาประยกุต์ใช้ในการลด	หรอืควบคุมผล 
กระทบที่อาจเกิดขึ้น
4)	 การติดตามและการรายงานผลการด�าเนินงาน	โดยกาํหนด
ระยะเวลาในการติดตาม	และประเมินผลตามความเหมาะสมของ
แต่ละแผนงาน	รวมถึงการตรวจประเมินเพื่อให้มั่นใจประสิทธิภาพ
ของกระบวนการบริหารจัดการ	เปิดเผยผลการดําเนินงาน	และ
ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
5)	 การแก้ไขและเยียวยาผลกระทบผ่านกลไกการรบัเรือ่งร้องเรยีน	
เมือ่บรษิทัฯ	ระบุได้ว่าบรษิทัฯ	ก่อให้เกิดหรอืมส่ีวนก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน	บริษัทฯ	ก็ควรแก้ไขให้ถูกต้อง	หรือมีส่วน
ร่วมกับการแก้ไขผ่านกระบวนการที่ชอบธรรม	โดยจัดตั้งหรือมีส่วน
ในการจดัตัง้กลไกรบัเรือ่งร้องเรยีนสาหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีอาจได้รบั
ผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมของตน

การสื่อความและให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทฯ	ใช้ระบบการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่ม	ปตท.	 
(PTT	Group	Human	Rights	Management	System)	เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานและจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน	รวมทั้ง 
การจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	
(Human	Rights	Due	Diligence)	และได้มกีารสือ่สารนโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชนให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ	เข้าใจ
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(E-Mail)	อีกท้ังมีแผนการอบรม 
ด้านสิทธิมนุษยชนสําหรับพนักงานบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ดําเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิ
มนุษยชนในระดับองค์กรของบริษัทฯ	หน่วยงานที่เข้าร่วมใน
กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนนี้	ได้แก่	หน่วย
งานท่ีมีความรับผิดชอบในด้านทรัพยากรบุคคล	ชุมชนและรัฐกิจ
สมัพันธ์	สายโซ่อปุทาน	หน่วยงานรกัษาความปลอดภยั	ความมัน่คง	
ปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	การลงทุน	วิเคราะห์	และ
วางแผน	รวมทั้ง	ลูกค้าสัมพันธ์	และครอบคลุมกลุ่มบุคคลภายนอก
ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง	หรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัทฯ	
เช่น	คู่ค้าธุรกิจ	ลูกค้า	และชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง	รวมถึง จัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนสําหรับพนักงานส่วนต่างๆ	เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความ

เข้าใจเก่ียวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมร่วมกันประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

เพื่อนําไปจัดทําแนวทางการควบคุมป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทในเครือ	เพ่ือทราบถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิด
ขึน้ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีจากภายในและภายนอกองค์กร	และยงัช่วยให้
บรษิทัฯ	สามารถระบแุละจดัลําดับความสําคญัของความเสีย่งด้าน
สทิธิมนุษยชนในระดบัองค์กร	ซึง่ส่งผลให้บรษิทัฯ	สามารถวางแผน
จัดการผลกระทบจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนท่ีมีความเสี่ยงสูง
ได้ด้วยการประเมินผลกระทบเพ่ิมเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

	 ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	ไม่พบความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ยังคงดําเนินมาตรการ
บรรเทาผลกระทบทีม่อียู่และตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กับความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอและยังคงให้ความสําคัญกับประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีระบุว ่าข ้อความเส่ียงสูงและปานกลาง	 
นอกจากนี	้บริษัทฯ	ได้มีช่องทางเพื่อรับและบริหารจัดการร้องเรียน
สําหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ทั้งช่องทางภายในสําหรับพนักงาน	
เช่น	คณะกรรมการสวัสดิการ	กล่องรับความคิดเห็นพนักงาน	และ
ช่องทางสําหรับบุคคลภายนอก	เช่น	เว็บไซต์ของบริษัทฯ	โทรศัพท	์
โทรสาร	และจดหมาย	เป็นต้น	โดยในปี	2561	ไม่พบข้อร้องเรียนที่
เกิดจากการละเมดิสทิธิมนุษยชนในทกุประเดน็	หรอืการปฏบิตัท่ีิไม่
สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน

ผลการดำาเนินงาน เป้าหมาย
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	 บรษิทัฯ	มุง่มัน่ท่ีจะสรา้งความเปน็เลศิในการดำาเนนิงานให้สำาเรจ็ตามพันธกิจขององคก์ร	โดยคำานงึถึงความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และ
สภาพแวดล้อมท่ีดีในการทำางานของผู้ปฏิบัติงานเป็นประเด็นสำาคัญ	รวมถึงกำาหนดให้มีการบริหารจัดการเพ่ือลดและควบคุมความเสี่ยง
ในทุกกระบวนการทำางานและการดำาเนินธุรกิจของ	บริษัทฯ	ที่อาจนำาไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต	การบาดเจ็บ	ความเจ็บป่วย	ผลกระทบต่อ
ชมุชนโดยรอบและสิง่แวดลอ้ม	โดยใหค้วามสำาคญัในเรือ่งการตรวจสอบประสทิธิภาพในการผลติ	ความพรอ้มของเครือ่งจกัร	และมาตรการ
จัดการที่เหมาะสม	รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและอาชีวอนามัย	อย่างเคร่งครัด	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึง
ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย	สังคม	และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง	และ
ใช้มาตรการเชิงรุกในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากเครื่องจักรในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทำางาน	โดยมีวิสัยทัศน์	พันธกิจ	
และการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	ในการขับเคลื่อนให้องค์กรมุ่งสู่อุบัติการณ์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย	์ดังนี้

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม
การทำางาน

คุณชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สรุปคำากล่าวเปิดงาน	QSHE	2018	และ		Town	Hall	ครั้งที่	2	(CEO	พบพนักงาน)

เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2561และ	18	ธันวาคม	2561

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญกับมาตรฐานด้านคุณภาพ ความม่ันคง 

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม โดยสิง่ทีส่ำาคัญทีส่ดุทีบ่รษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญ

อยา่งยิง่ยวด คือความปลอดภยัของพนกังานและผูป้ฏบิตังิานทกุคน ทัง้นี ้พนกังาน

ต้องมีความสุขในการทำางานและใช้ชีวิตอย่างมีสมดุล (Work Life Balance)  

นั่นเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ปรารถนาอย่างยิ่ง โดยถือว่าพนักงานทุกท่านเป็นทรัพยากร

และทรัพย์สินท่ีสำาคัญที่สุดขององค์กร ผมมีความมั่นใจว่าพวกเราจะสามารถ

ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย 10,000,000 ชั่วโมงทำางานสะสมโดยไม่มี

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน  โดยทุกคนจะต้องทำางานด้วยความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น

ตัวพนักงานเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องในทุกภาคส่วน ซึ่งผมจะให้การสนับสนุนอย่าง

เต็มที่ เพื่อให้เราบรรลุพันธกิจร่วมกัน
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วิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัย (Safety Vision) 
 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย	สังคม	และสิ่งแวดล้อมมา
โดยมีวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัย	คือ

“Drive to Zero incidents that harm people”
มุ่งสู่อุบัติการณ์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์

พันธกิจด้านความมั่นคง ปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
	 1.	 คุณภาพและความเชื่อมั่นต้องตอบสนองความต้องการ	
	 	 ของลูกค้า	
	 2.	 กำาหนดมาตรฐานและขับเคล่ือน	QSHE,	Process	 
	 	 Safety	Management	และดำารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมด้าน	 
	 	 QSHE	‘we	SAFE’	เพ่ือปลูกฝังจิตสำานึกความปลอดภัย 
	 	 ให้เป็น	GPSC	DNA
	 3.	 ทุกอันตรายจะมีการระบุและควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำา 
	 	 ที่สุดเท่าที่จะมีการปฏิบัติที่เหมาะสม	
	 4.	 เพ่ิมประสิทธิภาพ	QSHE	ด้วย	3E	ได้แก่	วิศวกรรม	 
	 	 Engineering),	การให้ความรู้ 	 (Education)	และ 
	 	 การส่งเสรมิแก่พนักงานและผู้รบัเหมา	(Encouragement	 
	 	 to	Staff	and	Contractors)		

	 แแนวทางการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำางานของบริษัทฯ	มีดังนี	้:

ความปลอดภัยของกระบวนการดำาเนินงาน (Process Safety)

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันความเส่ียงอัน

อาจจะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงและเป็นกรอบเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ	โดยคำานึงถึงวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	และ
วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย	จึงปลูกฝังและประยุกต์ใช้หลักการพ้ืนฐาน	แนวปฏิบัติท่ีดีและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	ต้ังแต่การออกแบบ
ทางวิศวกรรม	การดำาเนินงานด้านการผลิต	และการบำารุงรักษาซ่ึงรวมไปถึงการบริหารจัดการวัตถุอันตราย
	 บริษัทฯ	บริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำาเนินงานผ่าน	“ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ”	(Operation	Excellence	 
Management	System:	OEMS)	ระบบมาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล	(International	Organization	for	Standardization	 
/	ISO)	ด้วยความสอดคล้องตามกฎหมายและทิศทางการดำาเนินงานของกลุ่ม	ปตท.	อย่างจริงจังและเข้มแข็ง	เป็นผลให้บริษัทฯ	ได้รับการรับรอง
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	TIS/OHSAS	18001	จากสถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ	(MASCI)	มาอย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่	ปี	2557	จนถึงปัจจุบัน	และได้มีการพัฒนาการจัดการระบบอย่างต่อเน่ืองโดยคำานึงถึงความเส่ียง	โอกาส	และข้อกำาหนดทางกฎหมายท่ี
ครอบคลุมด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	และสามารถยกระดับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยสู่	ISO	45001	:	2018	รวมถึง	ระบบการจัดการแบบบูรณาการ	(Integrated	Management	System:	IMS)
 

กลยุทธ์ กระบวนการ

การจัดเก็บและรายงานผลการดำาเนินงาน

•	 นโยบายคุณภาพ	ความมั่นคง	ปลอดภัย	 
	 อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	(Quality,	 
	 Secur i t y , 	 Sa fe ty , 	 Hea l th 	 and	 
	 Environmental	Policy)

•	 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(TIS/OHSAS	18001,	ISO	45001	:	2018)	
•	 ระบบการจัดการสู่ความเป็นเลิศ	 ด้านความม่ันคง	ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 
	 และส่ิงแวดล้อม	(OEMS	SSHE	Element)	ได้แก่	การบริหารจัดการความปลอดภัย 
	 ในกระบวนการดำาเนินงาน	(Process	Safety)	และความปลอดภัยส่วนบุคคล	 
	 (Personal	Safety)	การจัดการความมั่นคงปลอดภัย	(Security	Management)	 
	 การจัดการความปลอดภัยสำานักงาน	(Office	Safety	Management)	การจัดการ 
	 ภาวะฉุกเฉิน	(Emergency	Management)	การจัดการความปลอดภัยสำาหรับ 
	 ผู้รับเหมา	(Contractor	Safety	Management)
• ระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย	ได้แก่	การประเมินความเสี่ยงด้าน 
	 สุขภาพ	(Health	Risk	Assessment)	การดำาเนินการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	 
	 (Industrial	Hygiene)	การตรวจสุขภาพประจำาปี	(Annual	Checkup	Program)

	 •	 ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศได้แก่		การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์	(Incident	Report	Program)	
	 •	 ระบบบันทึกผลตรวจสุขภาพและการวิเคราะห์	(Health	Record	and	Analysis;	GPSC	E-Health	book)

(ติดตามและสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.gpscgroup.com/th/sustainability/social/occupational-health-and-safety)
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ความปลอดภัยสำาหรับบุคคล (Personal Safety)

	 บริษัทฯ	ตั้งเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงข้ันหยุด
งาน	(Lost	Time	Injury	Frequency:	LTIF)	และสถิติอุบัติเหตุท่ีมี
การบาดเจ็บจากการทำางานรวม	(Total	Recordable	Injury	Rate:	
TRIR)	เป็นศูนย์	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	โดยกำาหนดให้ผลการ
ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหน่ึงในดัชนี 
ชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	(KPI)	ในระดับองค์กร

	 ท้ังนี้	จากการดำาเนินงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง	จริงจัง	และต่อ
เน่ือง	สง่ผลใหบ้รษิทัฯ	ประสบความสำาเรจ็ในการบรรลเุปา้หมายใน
การเป็นองค์กรท่ีปราศจากอุบัติเหตุจากการทำางานถึงขั้นหยุดงาน
อย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	2556	จนถึงปัจจุบัน	(ณ	31	ธันวาคม	2561)	
และมีสถิติการทำางานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานเท่ากับ	
7,839,305	ชั่วโมงทำางานสะสม	โดยมีเป้าหมายที่	10,000,000	
ชั่วโมงทำางานสะสม

	 การดำาเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพย่อมเกิดจากการดำาเนิน
งานของบุคลากรในองค์กรท่ีมีความพร้อมด้วยความรู้	ความ
สามารถ	และที่สำาคัญสูงสุดคือ	ความตระหนักถึงความปลอดภัย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ 
ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงกำาหนดให้พนักงานปฏิบัติงานทุกคนต้อง
ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยพ้ืนฐานด้านต่างๆ	ต้ังแต่ 
เริ่มต้นการทำางานกับบริษัทฯ	เช่น	ความปลอดภัยส่วนบุคคลใน 
การเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการทำางาน	การสวมชุด 
ปฏบิตังิานทีป่ลอดภัยและการใชอ้ปุกรณ์ปอ้งกันอนัตรายสว่นบคุคล

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	และพัฒนาความรู้	ทักษะ
ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอย่างสม่ำาเสมอให้แก่พนักงาน
และผู้รับเหมา	เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมามีความตระหนักและ
สามารถปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายอย่างเคร่งครัด	รวม
ถึง	จัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้
กับพนักงานเข้าใหม่และพนักงานทุกระดับผ่านแผนการฝึกอบรม
ประจำาปี	(Annual	Training	Plan)	โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
คณุภาพ	ความมัน่คง	ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสิง่แวดลอ้ม	
(QSHE)	ของบริษัทฯ	รวมถึงระเบียบ	ข้อบังคับ	กฎหมายด้านความ
ปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	ควบคู่ไป
กับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนรอบสถานประกอบการ

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน	ซ่ึงประกอบด้วยผู้
บริหาร	ผู้ปฏิบัติงาน	และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ	บริษัทฯ	ทั้ง
ท่ีสำานักงานใหญ่	และที่โรงไฟฟ้า	โดยกำาหนดให้มีการจัดประชุม
อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง	เพื่อรายงานและรับข้อเสนอแนะแนว
ทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภยัในการทำางาน	และมาตรฐานความปลอดภยัในการทำางาน
ต่อบริษัทฯ	พร้อมทั้ง	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ในการทำางาน	รวมถึงมีการติดตามผลดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
อยู่เสมอและนำาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดำาเนินงานต่อไป
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การส่งเสริมอาชีวอนามัยของพนักงาน

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมในการทำางานและสุขภาพ
อนามัยท่ีดีของพนักงานจะช่วยส่งเสริมให้มีการทำางานอย่างปลอดภัย
และมีความสุขในการทำางาน	บริษัทฯ	จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำา
ปีให้กับพนักงานทุกคน	โดยให้มีการตรวจเพ่ิมเติมตามปัจจัยเส่ียง
จากการทำางานในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน	และมีการนำาผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานบันทึกในระบบ	GPSC	E-Health	Book	ซ่ึงพนักงานทุก
คนสามารถเข้าไปดูข้อมูลสุขภาพของตนเองได้	และข้อมูลน้ีจะช่วย
ให้สามารถวิเคราะห์และติดตามผลการตรวจสุขภาพได้โดยบุคลากร
ทางการแพทย์	และสามารถนำาข้อมูลไปใช้ในการจัดทำาแผนในการส่ง
เสริมเพ่ือให้พนักงานมีสุขภาพท่ีดี	โดยในปี	2561	บริษัทฯ	ได้มีการจัด
กิจกรรมต่างๆ	เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาวะ
ท่ีดี	ดังน้ี
	 -	 จัดทำาจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
	 	 เก่ียวกับการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาล	 
	 	 เช่น	อันตรายของโรคความดันโลหิต	ไขมันทรานส์อันตราย 
	 	 ต่อสุขภาพ	โรคท่ีมากับฤดูหนาว	โรคติดต่อไม่เร้ือรัง	สัญญาณ 
	 	 บ่งบอกโรคเครียด	เลือกกินลดพุง-ลดโรค	อ้วนลงพุง	ไวรัส 
	 	 โรต้าเช้ือโรคร้ายถ่ายไม่หยุด	เป็นต้น
	 -	 จัดบรรยายพิเศษให้กับพนักงานโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ	เร่ือง	 
	 	 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	(NCDs)	และ	โรคออฟฟิศซินโดรม	 
	 	 (Office	Syndrome)
	 -	 กิจกรรม	5	ส	และ	Big	Cleaning	Day	เพ่ือส่งเสริมและ 
	 	 กระตุ้นให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแล 
	 	 สภาพแวดล้อมในการทำางานบริเวณพ้ืนท่ีของตนเองให้มี 
	 	 ระเบียบและถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำาเสมอ	ท้ังน้ี	บริษัทฯ	ได้ 
	 	 ให้ความสำาคัญในเร่ืองน้ี	โดยกำาหนดเป็นตัวช้ีวัดการดำาเนิน 
	 	 งานของทุกหน่วยงาน	ซ่ึงผลในการประเมิน	5	ส	ของบริษัทฯ	 
	 	 โดยพนักงานท้ังหมด	สามารถผ่านเกณฑ์ปฏิบัติตาม 
	 	 หลัก	5	ส	คิดเป็นร้อยละ	100
	 -	 จัดโครงการ	“เดิน-ว่ิง	วันละนิดพิชิตโรค”	เพ่ือส่งเสริมให้ 
	 	 พนักงานหันมาสนใจในการกำาลังกาย	เพ่ือลดความเส่ียงใน 
	 	 การเกิดโรคต่างๆ	
	 -	 จัดโครงการ	“GPSC	ลดพุง	ลดโรค”	เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน 
	 	 ดูแลสุขภาพ	เลือกรับประทานอาหารท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ

โปรแกรมการรายงานอุบัติการณ์ GPSC Web-accident

บริษัทฯ	มีวิสัยทัศน์ในการ	“มุ่งสู่อุบัติการณ์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็น
ศูนย์”	ท่ีมุ่งจะสร้างความเช่ือม่ันในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	ดังน้ัน	จึงกำาหนดให้มีการปรับปรุงการจัด
เก็บข้อมูลผลการดำาเนินการด้านความปลอดภัยรวมถึงอุบัติการณ์
ต่างๆ	อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน	เพ่ือความรวดเร็ว
และถูกต้องของข้อมูลท่ีสามารถนำาไปใช้ในการวิเคราะห์	การสืบหา
สาเหตุ	และกำาหนดแนวทางการแก้ไขอุบัติการณ์น้ันๆ	รวมถึงป้องกัน
การเกิดซ้ำาได้อย่างมีประสิทธิผล	โดยการพัฒนาโปรแกรมการรายงาน
อุบัติการณ์	(Incident	Report	Program)	ซ่ึงได้เร่ิมใช้งานต้ังแต่ปี	2560	
ภายใต้ความร่วมมือของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในการพัฒนาโปรแกรมผ่านระบบ	Intranet	สำาหรับการส่ือสารภาย
ในบริษัทฯ	ซ่ึงพนักงานทุกคนจะสามารถเข้าถึงระบบส่ือสารด้านอุบัติ
การณ์แบบรวมศูนย์	(Single	Point	Communication)	สามารถบันทึก	
ประมวล	และวิเคราะห์เหตุการณ์	พร้อมท้ังดำาเนินการสอบสวนเพ่ือ
จัดทำามาตรการแก้ไขและป้องกันผ่านระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์

การรายงานสภาพการณ์และการกระทำาท่ีไม่ปลอดภัยหรือต่ำา
กว่ามาตรฐานความปลอดภัย	(Sub	Standard)	คือ	การรายงาน
เหตุการณ์หรือสภาพการณ์ท่ีพบเห็นจากการปฏิบัติงานท่ีไม่ได้
มาตรฐานอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุข้ึนได้ในอนาคต

ตัวชี้วัดสู่ความส�าเร็จ
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การจัดบรรยายในหัวข้อ	โรคออฟฟิศซินโดรม	(Office	Syndrome)	

ให้กับพนักงาน

 บริษัทฯ มีเจตจำานงค์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเพ่ือยกระดับการ

บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางานให้

สอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่มีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ ด้วยความ

ตระหนกัและรบัผดิชอบตอ่พนกังานตลอดจนผูป้ฏบิตังิานทกุคนอยา่ง

ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 

45001: 2018 ที่ประกาศใช้ทดแทน BS OHSAS 180001: 2007 เมื่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทแรกๆ ของประเทศไทยที่ได้

รับการรับรองระบบมาตรฐานนี้

คุณธนาวุฒิ ชัยเบญจกุล
ผู้จัดการส่วนนโยบายคุณภาพ ความมั่งคง ปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เน่ืองด้วยเชื่อมั่นว่าการท่ีธุรกิจจะพัฒนา
ได้อย่างอย่างย่ังยืนน้ันชุมชนและสังคมจะต้องเติบโตไปพร้อมกัน โดยยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจโดยสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือยก
ระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนในชุมชนให้เกิดการพัฒนาและอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน โดยมีกรอบกลยุทธ์ด้านการพัฒนา
ชุมชนและสังคมเป็นแนวปฏิบัติให้มุ่งสู่ทิศทางเดียวกับมาตรฐานสากล อีกท้ัง มีเป้าหมายท่ีจะเป็นบริษัทในกลุ่มผลิตไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภคท่ีอยู่ใน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) หรือการเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมถึงสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์กการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งนำามาผนวกและปรับใช้ใน
การแก้ไขปัญหาสังคมหรือตอบสนองความต้องการของสังคม โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นสนับสนุน
เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และเป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้กรอบกลยุทธ์ด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคม 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และ
ด้านสิ่งแวดล้อม อันมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสมดุล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและอยู่ร่วมกันกับ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนใน
โครงการเพื่อพัฒนาสังคม  

(Social Return on Investment: SROI) 

จ�านวน 6 โครงการ

ผลส�ารวจความพึงพอใจ 
ของชุมชนมากกว่า

75%

สัดส่วนของงบประมาณกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 
ต่อก�าไรสุทธิมากกว่า

1%

กระบวนการ 

• คู่มืองานชุมชนสัมพันธ์
• การสำารวจความพึงพอใจของ 
 ชุมชนในพื้นที่ดำาเนินการ
• การปลูกฝังจิตอาสาพนักงาน
• การประเมินผลตอบแทนจากการ 
 ลงทุนในโครงการเ พ่ือพัฒนา 
 ชุมชนและสังคม (SROI) 
• ช่องทางการติดต่อส่ือสารและ 
 รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน

การจัดเก็บและรายงานผลการด�าเนินงาน

• ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลใน 
 ระบบสารสนเทศ

กลยุทธ์

• นโยบายความรับผิดชอบ  
 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• กรอบกลยุท ธ์ด้ านการ 
 พัฒนาชุมชนและสังคม 
 ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์และ 
 ทศิทางในการดำาเนนิธุรกิจ 
 ขององค์กร

เป้าหมาย

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ

(ติดตามและสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.gpscgroup.com/th/sustainability/social/community-responsibility)

แนวทางการจัดการด้านการอยู่ร่วมกันชุมชนอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ มีดังนี้
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กลยุทธ์การด�าเนินกิจการเพื่อสังคม (CSR Strategy)
 บริษัทฯ มีการดำาเนินงานภายใต้นโยบายการบริหารจัดการความ
ย่ังยืนและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดย
ดำาเนินการผ่านโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร 
โดยให้ความสำาคัญกับรูปแบบธุรกิจเพ่ือสังคมในการสร้างประโยชน์
และคุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Value: CSV) และวิสาหกิจ
ชุมชน (Social Enterprise : SE) มากข้ึน พร้อมท้ัง มุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดย
เฉพาะอย่างย่ิงผู้มีส่วนได้เสียรอบพ้ืนท่ีการดำาเนินงานของบริษัทฯ  
โดยกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมของ 
บริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
ภารกิจองค์กรและมีความเก่ียวข้องการดำาเนินธุรกิจ 2) การใช้ความ
เช่ียวชาญและทักษะ สมรรถนะหลักขององค์กร เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชน และ 3) การคำานึงถึงความต้องการและความคาด
หวังของชุมชนและสังคม อันมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมเพ่ือสังคม
ภายใต้กรอบกลยุทธ์โครงการเพ่ือสังคม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา 
ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และด้านส่ิงแวดล้อม

โครงการด้านการศึกษา
โครงการผูน้�าเพ่ือการพัฒนาการศึกษาทีย่ัง่ยืน (CONNEXT ED)
• วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำารุ่นใหม่ที่จะ

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละวางแผนพฒันาโรงเรยีนรวมกบัผูบ้ริหาร
โรงเรียน

• กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์ : โรงเรียนวัดพลา โรงเรียน
ชมุชนวัดทบัมา โรงเรยีนวัดเกาะ และโรงเรยีนบ้านพยูน จงัหวัด
ระนอง

• ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : สร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน
การเรียนและการสอน โดยมุ่งเสริมทักษะด้าน Facilitator  
ให้แก่ครูในการออกแบบโครงการเพ่ือการพัฒนาการศึกษา
อย่างย่ังยืนในบริบทของโรงเรียนนับเป็นความภาคภูมิใจและ
ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้อย่าง
ยั่งยืน

โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ Light for a Better Life ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชุมชนและสังคม
• วตัถปุระสงค์ - เพ่ือดแูลระบบไฟฟ้าให้กับชมุชน สงัคม สะท้อน

การเป็นบริษัทแกนนำานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. 
โดยใช้ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านของพนกังานเพ่ือดูแลผูค้นใน
ชุมชน สังคมและประเทศ รวมถึงฝึกอบรมให้กับคนในชุมชนมี
ทกัษะอาชพีสามารถเป็นช่างไฟฟ้าพ้ืนฐานดแูลครวัเรอืนชนุชน
ของตนเอง

• กลุม่เป้าหมายท่ีได้รบัผลประโยชน์ : โรงเรยีน วดั สถานพยาบาล
ท้องถิน่ เช่น โรงเรยีนบ้านวังตะเคยีน จงัหวดัฉะเชงิเทรา โรงเรยีน
บ้านซากยายจีน จังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัดประชุมมิตร จังหวัด
ระยอง

โครงการด้านการมีส่วนร่วมการศึกษาของภาคประชาชน

โครงการเคียงบ่าเคียงไหล่
• วัตถุประสงค์ - เพ่ือให้ชุมชนรับรู้และเข้าใจการดำาเนินงาน

ในด้านต่างๆ ของ บรษิทัฯ และสร้างความเชือ่มัน่ให้กับชุมชน 
รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงข้อสงสัยให้กับชุมชน 
พร้อมท้ังสร้างความสัมพันธ์และสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่าง 
บริษัทฯ กับชุมชน โดยมีการให้ความรู้เรื่องภาพรวมของธุรกิจ 
กระบวนการผลติและการดแูลด้านสิง่แวดล้อม การให้ความรูเ้รือ่ง
การดแูลระบบไฟฟ้าภายในบ้าน และการดแูลด้านความปลอดภยั

• กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลประโยชน์ : ชุมชนรอบพ้ืนที่ดำาเนิน
การประกอบด้วย ชุมชนกระเฉทบน ชมชุนกระเฉทล่าง 
(เทศบาลตำาบลมาบข่าพัฒนา) ชุมชนสีทอง (เทศบาลเมือง
บ้านฉาง) ชมุชนล้อเกวียน (เทศบาลตำาบลบ้านฉาง) และชมุชน
ตลาดมาบตาพุด (เทศบาลเมอืงมาบตาพุด)

• ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : มีการสร้างความร่วมมือของ
ชุมชนในการให้ข้อคิดเห็นต่อการดำาเนินของบริษัทฯ

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
• วัตถุประสงค์ - เพื่อร่วมแก้ปัญหาขยะที่ตรงตามความต้องการ 
 ของท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือของจังหวัดระยอง องค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยองและบริษัทฯ ภายใต้การ 
 สนับสนุนผลักดันของภาครัฐเพ่ือให้เกิดการกำาจัดขยะมูลฝอย 
 โดยแปลงเป็นพลังงาน (Waste to Energy) ซึ่งเป็นแนวทาง 
 การกำาจัดขยะมูลฝอยที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ และมิตร 
 ต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนในจังหวัดระยอง โดยโครงการ 
 ดังกล่าวได้เริ่มดำาเนินการรับกำาจัดขยะได้ตั้งแต่ปลายเดือน 
 เมษายน ปี 2561 เป็นต้นมา
• มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : ชุมชนในพ้ืนที่มีการบริหาร 
 จัดการขยะอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน  
 รวมถึงลดผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัยของคนในชุมชน 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง 
 เสถียรภาพไฟฟ้าพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ในขณะที่ชุมชนรอบ 
 โครงการโรงไฟฟ้าจะได้รบัผลประโยชน์จากเงนินำาส่งเข้ากองทุน 
 พัฒนาไฟฟ้าเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
• แผนงานในอนาคต : บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาเพ่ือ 
 พัฒนาโครงการร่วมกับ อบจ. ระยองเพ่ือการแก้ปัญหาขยะ 
 มลูฝอยท่ีเหลอือยู่ท้ังหมดของจงัหวดัระยอง ท้ังขยะมลูฝอยใหม่ 
 ที่มีปริมาณอีกกว่า 500 ตันต่อวันและขยะมูลฝอยในหลุมฝัง 
 กลบที่ เป ็นปัญหาตกค้างรอการแก้ไข ส ่งผลให้ป ัญหา 
 ขยะมูลฝอยท้ังหมดจะได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
 เบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยแนวทางการจัดการท่ีย่ังยืนและเป็นการ 
 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขยะชุมชนนอกจากนี้ ในอนาคตจะเป็น 
 ศูนย์การเรยีนรูข้องประเทศด้านการจดัการขยะซึง่จะครอบคลมุ 
 ถึงการคัดแยกขยะไปจนถึงการนำาเชื้อเพลิงไปผลิตเป็นกระแส 
 ไฟฟ้าต่อไปด้วย

• ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 
และก่อให้เกิดรายได้เสรมิหรอือาจพัฒนาเป็นรายได้หลกัให้กับ
ตนเองต่อไป
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โครงการนี้สามารถแก้ปัญหาขยะชุมชนในจังหวัดระยองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเรามองว่าขยะจริงๆ มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้ รู้จัก 
คัดแยก แล้วน�าไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานได้ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่ 
จะท�าโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร (ศูนย์คัดแยกขยะ)  
นีใ้ห้เป็นต้นแบบในการบรหิารจดัการขยะให้กับประเทศและศูนย์เรยีนรู้
ของชุมชนในอนาคต เพ่ือที่จะให้ความรู้กับชุมชนรวมถึงนักเรียน 
นกัศึกษาในเรือ่งการคัดแยกขยะเพ่ือแปลงเป็นพลงังาน ให้เหน็ประโยชน์
ของขยะชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนและช่วย 

สิ่งแวดล้อมด้วย 
คุณจารุวัฒน์ สิงห์สมดี 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร
ประธานคณะท�างานโครงการ Rayong Waste to Energy

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมลงทนุกับกลุม่ ปตท. ในการจดัตัง้
บรษิทัสานพลงัวิสาหกิจเพ่ือสงัคม จำากัด เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถึงการส่งเสรมิสนบัสนุน
การจ้างงานชุมชนในท้องถ่ินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บนพ้ืนฐานของความย่ังยืน ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้ดำาเนินโครงการ 
Zero Waste Village โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำานึก
และรณรงค์ให้คนในชุมชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นการ
สร้างคุณค่าให้กับขยะและสิ่งของเหลือใช้ อีกทั้ง ช่วยลดปัญหา 
สิง่แวดล้อมและดแูลทรพัยากรธรรมชาตใิห้กับชมุชน โดยโครงการ 
Zero Waste Village น้ี เป็นโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตควบคู ่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีพัฒนาต่อยอดใน

เชิงธุรกิจเพ่ือสังคม หรือ Social Enterprise ต่อไป ซึ่งจะก่อให ้
เกิดรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและมีความย่ังยืนภายในสังคมและ
ชุมชนด้วยตนเอง ผ่านการดำาเนินกิจกรรม 3 ประเภทได้แก่ 
ธนาคารขยะรีไซเคิล การแปรรูปขยะเป็นสินค้าและจัดการ 
ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยปี 2561 เริ่มดำาเนินการในชุมชน
ต้นแบบ 2 พ้ืนท่ี ได้แก่ ชุมชนบ้านไผ่ ตำาบลหนองตะพาน  
จังหวัดระยอง และหมู่บ้านโมเดิร์นซิต้ี จังหวัดระยอง ตำาบล
ทับมา อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง ท้ังนี้ จะสามารถดำาเนิน 
โครงการอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 
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  บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทั้งในด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การนำาแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมาย
หลักมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการประกวด 
GPSC Young Social Innovator 2018 เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) 
หรือเทียบเท่า ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกอันได้แก่จังหวัดระยอง 
ชลบุรี จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา ได้นำาเสนอแนวคิดโครง
งานนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการที่มุ ่งเน้นแก้
ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืนในพ้ืนที่จริง โดยผลงานเหล่านี้มีโอกาสในการนำาไป 
ใช้ในพ้ืนที่จริงที่มีปัญหา หรืออาจนำาไปสู่สินค้าหรือบริหารออก

โครงการ GPSC Young Social Innovator 2018 จัดข้ึนเป็น 
ปีแรก ภายใต้แนวคิดพลงังาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ท่ียัง่ยนื เพ่ือให้เดก็ๆ ได้น�าเสนอแนวคิดโครงงาน ผลติภณัฑ์ หรอืวธิี
การ รวมถึงกระบวนการที่จะแก้ปัญหาผสมผสานนวัตกรรมและ
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็รู้สึกภาคภูมิใจว่าเรามีทรัพยากร
ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีแนวความคิดและให้ความส�าคัญในเรื่องของการ
ใช้ความรูม้าต่อยอดในเชิงนวตักรรม เพ่ือมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่จะสามารถใช้
ประโยชน์ในชุมชนได้จริงๆ

สู่ตลาดในรูปแบบธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ได้  
ซึง่ท้ังหมดนีจ้ะนำาไปสูก่ารมส่ีวนร่วมระหว่างองค์กรกับชมุชน และ
จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างย่ังยืนของประเทศไทย
ต่อไป โดยมีเยาวชนในภาคตะวันออกได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
จำานวน 20 ทีม เข้าร่วมการอบรมและฝึกฝนการพัฒนาผลงาน 
ซึง่ม ี3 ผลงานท่ีมุง่แก้ไขปัญหาชมุชนสงัคมและสามารถดำาเนนิการ
ได้จริงท่ีผ่านเข้าสู ่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ 1) ผลงาน Smart  
Biogas จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัด
ชลบุรี 2)The Food Waste Separating Machine จากโรงเรียน
กำาเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 3) Packaging D.I.Y. by กาบกล้วย 
จากโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง ซึ่งการประกวดในรอบ 
ชิงชนะเลิศในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะมีทีมชนะเลิศได้รับ
รางวัลและมีโอกาสต่อยอดผลงานในเชิงธุรกิจเพื่อสังคม (Social  
Enterprise) ต่อไป

โครงการ GPSC Young Social Innovator  

คุณชวลิต ทิพพาวณิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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การได้เข้าร่วมโครงการนี้ท�าให้ได้รับความรู ้ในการคิดพัฒนา
โครงการ ออกแบบชิ้นงานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และสามารถ
น�าไปใช้ได้จริง

การส�ารวจระดับความพึงพอใจของชุมชน

  ในปี 2561 เป็นปีแรกทีบ่รษิทัฯ ได้มกีารสำารวจระดับความพึงพอใจต่อโครงการกิจการเพ่ือสังคมและการดำาเนินงานชมุชนสมัพันธ์
ของชุมชนรอบพื้นที่ดำาเนินธุรกิจจังหวัดระยอง ประจำาปี 2561 จากหน่วยงานภายนอก คือ ศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยผลการประเมนิระดบัความพึงพอใจของชมุชนต่อโครงการกิจการเพ่ือสงัคมและการดำาเนินงานชมุชนสมัพันธ์ของบรษิทั
ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 60.4 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำาเอาผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับนำาไปทบทวน พัฒนา ปรับปรุงกลยุทธ์และ
แผนการดำาเนินงานในการลงทุนและพัฒนาชุมชนสังคมต่อไป 

*หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการขยายขอบเขตการสำารวจเพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีมากขึ้นและเป็นปีแรกท่ีดำาเนินการสำารวจโดยองค์กรภายนอก 

เพื่อความเป็นกลางของข้อมูล

นายสุภกร กอกน้อย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี

ผลการส�ารวจความพึงพอใจ
ของชุมชน (ร้อยละ)

ประเมินผลตอบแทนจากการ 
ลงทุนในโครงการเพ่ือพัฒนาสังคม
(Social Return on Investment : SROI) 

สัดส่วนของงบประมาณกิจกรรม
เพือ่สงัคมและชมุชนต่อก�าไรสุทธิ 

(ร้อยละ)

90.20

-

0.30

82.40

1

0.79

60.40*

5

0.94

75

3

มากกว่า

0.75

75

6

มากกว่า

1

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561ปี 2561 ปี 2562

ขอขอบคุณโครงการนีท้ีเ่ปิดโอกาสให้เยาวชนได้คิดพัฒนาโครงการ 
ท�าให้รู ้สึกว่าโครงงานของตัวเองมีคุณค่า และมีแรงบันดาลใจที่จะ 
ต่อยอดพัฒนาโครงงานต่อไป

นางสาวอักษราภัค เกียรติขจรฤทธิ์
โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
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 บริษัทฯ ลงทุนสนับสนุนโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและ
สังคมของบริษัทฯ ตลอดปี 2561 เป็นจำานวนเงินมากกว่า 29.7 
ล้านบาท คิดเป็น 0.94 % ของกำาไรสุทธิของบริษัทฯ 
 จำานวนเงินท่ีสนบัสนนุโครงการเพ่ือสงัคมทัง้หมด 29.7 ล้านบาท
แบ่งเป็นประเภทการสนับสนุน ดังนี้

• การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ 20.7 ล้านบาท 
• การลงทุนเพื่อชุมชนและสังคม 9 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำาคัญของประเมินผล
ตอบแทนจากการลงทุนในโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
(Social Return on Investment : SROI) เพื่อนำาไปปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการเพ่ือสงัคมต่อไป โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิ
การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคม (Social Return on Investment : SROI) ทั้งสิ้น 
5 โครงการ ดังนี้ 

กิจกรรม
งบประมาณด�าเนิน

งาน (บาท)
ประโยชน์ทางธุรกิจ

ประโยชน์ทางชุมชน
และสังคม

SROI

โครงการหมอไฟฟ้า 903,942 ฝึกพัฒนาความเชี่ยวชาญและ

ทักษะเฉพาะของพนักงาน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ของชุมชน

0.85

โครงการหมอไฟฟ้า

สร้างอาชีพ

126,826 ฝึกพัฒนาทักษะในการเป็น

วิทยากรของพนักงาน         

สร้างและส่งเสริมอาชีพ 

ให้ชุมชนมีทักษะให้สามารถ

เป็นช่างไฟฟ้าพื้นฐานดูแล

ครัวเรือนชุมชน

0.81

โครงการเพิ่มผลผลิต

เห็ดนางฟ้าชุมชน

มาบชลูด

72,928 เกิดความสัมพันธ ์ที่ดี ระหว ่าง

ชุมชนและบริษัท

สร้างและส่งเสริมอาชีพ 

ให้กับชุมชน

0.76

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพชุมชน

ผูกผ้างานพิธี

47,006 เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง

ชุมชนและบริษัท

สร้างและส่งเสริมอาชีพ 

ให้กับชุมชน

0.40

โครงการลดค่าใช้จ่าย

การขนส่งขยะรีไซเคิล

ของชุมชน

74,433 เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง

ชุมชนและบริษัท

สร้างและส่งเสริมอาชีพ 

ให้กับชุมชน

6.54



รายงานฉบับนี้พิมพดวยกระดาษ PS Green
และใชกระบวนการผลิตกระดาษที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนใชหมึกพิมพที่ทำจากถั่วเหลือง 
ชวยลดการปลอย CO2 

เทียบเทากับการปดไฟ 514 ดวง/วัน

0.9 Kg
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