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บริษัทในกลุ่มโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี (กลุ่ม GPSC) ที่
บริษัทฯ ถือครองหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 และมีอ�านาจใน
การบริหารจัดการ (Operational Control) รวมท้ังรายงาน
ฉบับนี้ได้จัดท�าขึ้นตามกรอบการรายงานแบบบูรณาการ 
(International Integrated Reporting Framework) ของ 
International Intergrated Reporting Council (IIRC) 
และแนวทางการจัดท�ารายงานความย่ังยืนของ Global 
Reporting Initiative ฉบับ GRI Standards ในระดับตัวชี้วัด
หลัก (Core Option) รวมถึงตัวชี้วัดเพิ่มเติมส�าหรับบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค (Electric Utilities Sector 
Disclosures: EUSD) ซึ่งถือเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายและมี
การรายงานการด�าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) 
(บริษทัฯ) จัดท�ารายงานความยั่งยนืเป็นประจ�าทุกปี โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยผลการด�าเนินงานในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสะท้อนการด�าเนินงาน 
ที่ค�านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่ส�าคัญต่อ
การประกอบธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
2562 โดยขอบข่ายของรายงานฉบับนี้* ครอบคลุม 
ทุกการด�าเนินธุรกิจ (ร้อยละ 100) ได้แก่

เกี่ยวกับ 
รายงานฉบับนี้
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เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความสอดคล้องกับ
กรอบการรายงานความย่ังยืนสากล (Global Reporting Initiative: 
GRI) ของเน้ือหาในรายงานความย่ังยืน รายงานฉบับน้ีได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องให้ความเชือ่มัน่ข้อมลูการรายงานในระดบั
จ�ากัด (Limited Assurance) โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ตดิตามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ท่ีหน้า 99-100 ซึง่ปีนีเ้ป็นปีที ่3  
ในการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก และบริษัทฯ มีความ
ตั้งใจที่จะด�าเนินการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพของรายงานเพ่ือการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนและคาดหวังท่ีจะยกระดับการเปิดเผยข้อมูลให้ดีย่ิงขึ้น 
โดยยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน�าข้อคิดเห็นมาบูรณาการ 
เข้ากับกระบวนการด�าเนนิงานและส่งเสรมิการพัฒนาทีย่ั่งยืนร่วมกัน 
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ มีดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

www.gpscgroup.com

ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค�กร

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ : * ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯ ได้ด�าเนินการควบรวมกิจการของบรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากัด (มหาชน) หรอื โกลว์ (GLOW) เสรจ็สิน้แล้ว โดยบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการ 

จดัท�าค�าเสนอซือ้หลักทรพัย์ของ GLOW เพ่ือเพิกถอนหลกัทรพัย์ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Delisting Tender Offer) สิน้สดุ 

เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 และได้ด�าเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  

13 ธันวาคม 2562 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ถือหุ้นของ GLOW ทั้งหมดจ�านวน 1,460,360,024 หุ้น หรือร้อยละ 99.83 ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

กิจการ ท�าให้ขอบเขตของการรายงานจึงเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา

แบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน : 
ผู้อ่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเสนอแนะ 

ความคิดเ ห็นของผู ้ อ ่ าน ท่ีมีต ่อรายงาน 

ความย่ังยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562 

ฉบับน้ี เพ่ือน�าไปปรับปรุงและพัฒนาการ 

จัดท�ารายงานในปีถัดไป
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ปี 2562 เป็นอีกปีที่มีความท้าทายต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
รนุแรงและบ่อยครัง้มากข้ึน รวมถึงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป 
อนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ยัง
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากความสามารถในการบริหารงาน
ได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ การเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า
น�้าลิก โรงไฟฟ้าไซยะบุรี และศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 อีกทั้ง 
ประสบผลส�าเรจ็ในการเข้าซือ้กจิการของบรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากัด 
(มหาชน) (GLOW) ท่ีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านไฟฟ้า
และสาธารณูปโภคให้แก่ลูกค้ามากขึ้นตามแผนกลยุทธ์ ส่งผลให้ 
ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21 จากปี 
2561 ท�าให้บริษัทฯ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของกลุ่มธุกิจไฟฟ้าใน
ประเทศไทย และด้วยการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินท�าให้ 
บริษัทฯ ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน โดย
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดยสถาบันจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือชั้นน�าต่างๆ เช่น ทริสเรตติ้ง (TRIS Rating) ท่ีระดับ 
AA- และ Fitch Rating ท่ีระดับ A+ สะท้อนถึงการมีฐานะทาง 
การเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

นอกจากน้ีแล้ว บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพัฒนา
นวัตกรรมทางธุรกิจควบคู ่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายที่ส�าคัญส�าหรับ
ธุรกิจไฟฟ้าท่ีก�าลังจะเผชิญท้ังในระยะสั้นและระยะยาว อันได้แก่ 
1) De -Carbonization: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 2) De -Centralize Power Generation: 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีจะสามารถเข้าถึงพลังงาน
ได้จากพื้นที่ห่างไกล 3) Disruptive Technologies: การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปแบบในการท�าธุรกิจเพ่ือสอดรับ 
กับพฤติกรรมการบริโภคที่ เปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่าน้ีจะสามารถตอบโจทย์ประเด็น
ความท้าทายข้างต้น เช่น การประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลงังานไฟฟ้า
ร่วมกับพลังงานหมุนเวียน โดยความท้าทายเหล่านี้ เป็นปัจจัยท่ีจะ
ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านความย่ังยืนของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มเีป้าหมาย 
ในการเพ่ิมสดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน รวมถึงขยาย

สารจากประธาน 
เจ�าหน�าที่บริหารและ
กรรมการผู�จัดการใหญ่

นายชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการน�าร่องตดิตัง้ระบบกักเก็บ 
พลังงาน (Energy Storage System: ESS) ต่อยอดจากการติด 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในสถานบีรกิารน�า้มนั 
PTT Station และ Café Amazon เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใช้พลังงาน 
แสงอาทิตย์ และลดต้นทุนพลังงานให้กับสถานีบริการในทุกช่วง
เวลา นับเป็นการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสู่
ความส�าเร็จไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร บริษัทฯ  
ได้ก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจในการด�าเนินงานขององค์กรภายใต้ 
ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดย
ก�าหนดกลยุทธ์ 3S ใช้เป็นกรอบและเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ด้านความย่ังยืนในระยะยาว สามารถตอบสนอง
ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียและร่วมสร้างนวัตกรรมพลังงานที่
ยั่งยืนส�าหรับทุกภาคส่วน (Co-create Innovative and Sustainable 
Power for All) ตลอดจนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ 
ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals: 
SDGs) ดังนี้
S1:  SYNERGY & INTEGRATION การสร้างมูลค่าร่วมส่วนเพ่ิมและ

การบริหารเชิงบูรณาการสินทรัพย์ 
S2:  SELECTIVE GROWTH การขยายธุรกิจและเพ่ิมก�าลังการผลิต

ไฟฟ้า จากการเติบโตร่วมกับกลุ่ม ปตท. และการเติบโตในพ้ืนที่
ศักยภาพในภูมิภาค 

S3:  S - CURVE การขยายการลงทุนด้านนวัตกรรม เพ่ือสร้างรายได้
จากธุรกิจในรปูแบบใหม่ พร้อมรองรบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ
พลังงานในอนาคต

พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อม
ของบคุลากร โดยมุง่เน้นการเพ่ิมศกัยภาพของพนกังานในการด�าเนนิ
ธุรกิจในอนาคต

จากการด�าเนินงานภายใต้บริบทการพัฒนาอย่างย่ังยืน ท้ังมิติ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 ท�าให้บริษัทฯ สามารถ
สร ้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ  

ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ รางวัล Rising Star 
Sustainability Awards และรางวลัหุน้ยัง่ยืน (Thailand Sustainability 
Investment: THSI) ประจ�าปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงได้รับรางวัล The Asset Platinum Award for 
Excellence in ESG และ The Asset Best Initiative in Innovation 
จาก Energy Storage System Solution โดยการประเมินของ 
The Asset ESG Awards 2019 นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะ
บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง 
และได้เข้าร่วมโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนไดออกไซด์ของ  
Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่งเป็นสถาบันท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลด้านการประเมินการบริหารจัดการผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ B 
(Management Level) ซึ่งเป็นบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าของ
ประเทศไทยท่ีได้รับการยอมรับในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ 
มีมาตรการในการลดผลกระทบต่อประเด็นดังกล่าว นอกจากน้ี 
บรษิทัฯ ยังได้รบัมอบโล่ประกาศเกียรตคิณุจากองค์การบรหิารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอน
ต�่าต้นแบบในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ตามนโยบายของรัฐบาลด้าน
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ส�าหรับทิศทางในอนาคต บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจเพื่อการ
เตบิโตอย่างต่อเนือ่งและย่ังยืน โดยให้ความส�าคญักับการเพ่ิมสดัส่วน
ของพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดมากข้ึนควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ 
กักเก็บพลังงาน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานให้กับประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน โดยค�านึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจท่ีจะมีการพัฒนารูปแบบไปในอนาคต (Energy 
Transformation) และเป็นผู้น�านวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.

ท้ายนี้ ในนามของบริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลควบคู่
ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยค�านึงถึงความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม พร้อมท่ีจะก้าวสู่การเป็นบริษัท
ไฟฟ้าชั้นน�าด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล
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รางวัลแห่งความส�าเร็จ
ด�านการด�าเนินงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน

03

รางวัล The Asset ESG Corporate 
Awards ประจ�าปี 2562 ประเภท 
Platinum Award Winners
The Asset

01

รางวัล Best Cross - Border M&A  
Deal Thailand: Global Power Synergy 
134.6 Billion Baht Acquisition of 
Glow Energy from Engie Global 
Development
The Asset

02

รางวัลการเปิดเผยข�อมูลความยั่งยืน 
ประจ�าปี 2562
สถาบันไทยพัฒน์

08

รางวัล CFO of the Year Award 2019 
in Treasury, Trade, Supply Chain 
and Risk Management 
The Asset

07

รางวัล The Asset ESG Corporate 
Awards ประจ�าปี 2562 ประเภท Best 
Initiative in Innovation: Energy 
Storage System (ESS)
The Asset

06

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนได�อย่างโดดเด่น  
(Rising Star Sustainability Awards)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

05

รางวัล The Asset ESG Corporate 
Awards ประจ�าปี 2562 ประเภท  
Best Investor Relations Team
The Asset

04

รางวัลหุ�นยั่งยืน ประจ�าปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

01

02

05

08

06

07

04

03
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ด�านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล�อม

ด�านความรับผิดชอบต่อสังคม

09

ใบรับรองการจัดประชุมสีเขียว  
(Green Meetings) ในองค�กร ปี 2562
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

12

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมคาร�บอนต่�า 
ต�นแบบ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

13

เกียรติบัตรองค�กรลดโลกร�อน 
โดยการใช�เสื้อผ�า Cool Mode
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

11

ประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศ ด�านการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร�อยดวงใจ 
ร่วมลดโลกร�อน” ประจ�าปี 2562
1.  โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย  
1 โครงการ

2.  โครงการสนับสนุนกิจกรรม 
ลดก๊าซเรือนกระจก 8 โครงการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

10

โล่เกียรติคุณเข�าร่วมโครงการจัดท�า 
ฐานข�อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
ร่วมกัน (RECP) และยกระดับ 
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

15

รางวัล Prime Minister Road Safety 
Awards ประจ�าปี 2562 ประเภทองค�กร 
ที่มีผลงานในการด�าเนินงานที่เด่นชัด 
ทางด�านการยกระดับมาตรฐาน 
ความปลอดภัยทางถนนที่ดี
ส�านักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัด

14

รางวัล CSR - DIW Continuous 
Award 2019 โครงการส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให�มีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน ประจ�าปี 2562
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

16

รางวัล Asia Responsible  
Enterprise Award 2019  
ประเภท Green Leadership Award
Enterprise Asia

09
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16
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12
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เกี่ยวกับบริษัทฯ

ในประเทศ ต�างประเทศภาพรวมการดำเนินธุรกิจ

4,238 เมกะวัตต (MW)ดำเนินการเชิงพาณิชย 

15,400 ตันความเย็นดำเนินการเชิงพาณิชย 

7,372 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมงดำเนินการเชิงพาณิชย 

318 เมกะวัตต (MW)อยูระหวางการกอสราง

2,698 ตัน/ชั่วโมงดำเนินการเชิงพาณิชย 

-

-

-

178 ตัน/ชั่วโมงอยูระหวางการกอสราง

470 เมกะวัตต (MW)ดำเนินการเชิงพาณิชย 

0 เมกะวัตต (MW)อยูระหวางการกอสราง
ไฟฟ�า

น้ำเย็น

ไอน้ำ

น้ำเพ�่อการ
อุตสาหกรรม

ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�

ธุรกิจโรงไฟฟ�าที่ใช�ถ�านหินเป�นเชื้อเพลิง ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานขยะ

ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังน้ำ

ธุรกิจโรงไฟฟ�าที่ใช�ก�าซธรรมชาติเป�นเชื้อเพลิง

449
เมกะวัตต (MW)

101
เมกะวัตต (MW)

1,064
เมกะวัตต (MW)

3,399
เมกะวัตต (MW)

13
เมกะวัตต (MW)

24.8%

สัดส�วนการผลิตไฟฟ�า

22.8%22.7%

8.9%

20.8%

สัดส่วนการถือหุ�น

2,819.7
ล้านหุ้น

10
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วิสัยทัศน� พันธกิจ
บริษัทผลิตไฟฟ�าชั้นน�า

ด�านนวัตกรรมและความยั่งยืน
ในระดับสากล

• สร�างมูลค่าเพิ่มให�ผู�ถือหุ�นด�วยการเติบโตของผลก�าไรอย่างมั่นคง
•  ส่งมอบพลังงานไฟฟ�าและสาธารณูปโภคท่ีมีเสถียรภาพสู่ลูกค�า

ผ่านการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ
• ด�าเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม
•  แสวงหานวัตกรรมด�านไฟฟ�าและสาธารณูปโภค เพื่อการบริหาร

จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด�วยเทคโนโลยีการจัดเก็บ
พลังงาน

กลยุทธ�ในการด�าเนินธุรกิจ

 การบริหารสินทรัพย์ทั้งหมดเชิงบูรณาการ 
เพ่ือปรบัรากฐานองค์กร ให้มเีอกภาพ คล่องตวั  
เข้มแข็ง พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
แผนการขยายธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
ทั้งนี้ รวมถึงการปรับปรุงผลประกอบการให้
สงูขึน้ ผ่านโครงการต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
ดังนี้
 •  Asset Integration การสร้างมูลค่า 

ร่วมส่วนเพิ่มจากการบริหารสินทรัพย์ 
•  Business Integration แผนงานการ 

บูรณาการกระบวนการท�างาน 
•  Peop le  In tegra t ion  การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

 การขยายธุรกิจและเพ่ิมก�าลังการผลิตไฟฟ้า 
ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแนวทางการ 
พิจารณาการลงทุนสอดคล้องตามกลยุทธ์  
ความเสี่ยง และเกณฑ์การตัดสินใจลงทุน 
แบ่งกลุ่มการลงทุน ดังนี้
•  Go along with PTT Group แสวงหา

โอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า 
ไปพร้อมกับการลงทุนของกลุ่ม ปตท.  
ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นโครงการ 
โรงไฟฟ้าที่เป็นห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ 

•  Domestic&International แสวงหา
โอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า 
ทั้งในและต่างประเทศ 

•  Renewable Energy การพัฒนาธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างหน่วยงาน
เอกชนกับเอกชน และโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานหมนุเวียนทัง้ในและต่างประเทศ

 การขยายการลงทุนด้านนวัตกรรมเพ่ือสร้าง 
รายได้จากธุรกิจในรปูแบบใหม่ การด�าเนินงาน 
ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ท่ีเป็น New S - Curve 
ผ่านการด�าเนินการพัฒนาธุรกิจใหม่ 3 ส่วน 
ดังนี้
•  Energy Storage Business การพัฒนา 

ธุรกิจเป็นผู ้ให ้บริการเก่ียวกับระบบ 
กักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่ (Energy  
Storage System Integrator: ESS) 

•  Battery Manufacturing การพิจารณา
การลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ
ในประเทศไทย

•  Energy Management  Sys tem 
การศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับตลาด New Energy

กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

1)  S1: SYNERGY & 
INTEGRATION

2)  S2: SELECTIVE
 GROWTH

3)  S3: S - CURVE
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เหตุการณ์ส�าคัญ

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

•  ได้รบัการจดัอนัดบัใน SET 50 และ Asia 
Pacific ex Japan Small Cap

•  ติ ดอันดับ  100  บริษัทหลักทรัพย  ์
จดทะเบียนในประเทศไทยท่ีมีการ 
ด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม 
สั งคม และการก� า กับดูแลกิจการ 
(ESG100)

•  ผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนไทยอยู่ในระดับดีเลิศ

•  ได้รับรางวัล Best CFO จากสมาคม 
นักวิเคราะห์การลงทุน 

•  จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน 
จ�ากัด และเปลีย่นชือ่เป็นบรษิทั โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
GPSC เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557

•  ได ้รับการคัดเลือกให ้อยู ่ ในรายชื่อ 
หุ้นยั่งยืน

•  ได้รับการจัดล�าดับความน่าเชื่อถือจาก 
สถาบัน Standard & Poor’s และ Fitch 
Ratings อยู่ในกลุ่ม BBB- และ A+(tha) 
ตามล�าดับ

•  ได ้รับรางวัล Best CEO (Investor  
Relations), Best IR Company (Thailand)  
และ Environmental Responsibility 
จากสถาบัน Corporate Governance 
Asia

•  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เสนอขายหุ้น (First Day Trade) เมื่อ  
18 พฤษภาคม 2558

•  ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรนวัตกรรม
ยอดเย่ียม จากส�านักงานนวัตกรรม 
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

•  ได ้รับรางวัลผู ้น�าองค ์กรยอดเ ย่ียม 
ในเอเชียแห่งปี (Asia’s Best CEO) และ
นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเย่ียมแห่งปี (Best 
Investor Relations Company) จาก
สถาบัน Corporate Governance Asia

•  ได ้ รั บราง วัล  CFO o f  t he  Year 
Excellence in Technology และรางวัล 
Excellence in Treasury Management 
Transformation จากนิตยสาร CFO 
Innovation

•  ได้จัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล 
เพาเวอร์ จ�ากัด เพือ่รองรบัแผนการขยาย
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ของบริษัทฯ ในอนาคต

2556

2559

•  ได้เข้าลงทุนในโครงการ Energy Recovery Unit (ERU) โดย
การเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า ERU ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พลงังานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ของบรษิทั ไทยออยล์  
จ�ากัด (มหาชน)

•  ได้ท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท่ีเหลือท้ังหมดของโกลว์ เพ่ือ 
เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ้นสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2562 และได้ท�าการเพิกถอนหลกัทรพัย์ของโกลว์ออกจากการเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เมือ่วันที ่13 ธันวาคม 
2562 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ถือหุ้นของโกลว์ 

ทั้งหมดจ�านวน 1,460,360,024 หุ้น หรือร้อยละ 99.83 ของหุ้นที่
ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

•  ได้รับรางวัล The Asset Platinum Award for Excellence in 
ESG และ The Asset Best Initiative in Innovation จาก Energy 
Storage System Solution โดยการประเมนิของ The Asset ESG 
Awards 2019

•  ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards และรางวัล 
หุน้ย่ังยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจ�าปี  
2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562

2557

2560

2558

2561
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รายงานความยั่งยืนแบบบูรณ
าการ 

ประจ�าปี 2562



ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

สหรัฐอเมร�กา

อยูในระหวางกอสราง

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
ที่ใช�ก�าซธรรมชาติ
เป�นเชื้อเพลิง

ธุรกิจเทคโนโลยี
การจัดเก็บพลังงาน

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
พลังน้ำ

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
พลังถ�านหิน

สหรัฐอเมร�กา
24M Technologies, Inc.
(24M)

ญี่ปุ�น
บริษัท อิจิโนเซกิ โซลา
พาวเวอร 1 จีเค (ISP1)

 20.8 MW

บริษัท ไฟฟา น้ำลิก 1 จำกัด (NL1PC)

 65 MW

2 สปป.ลาว

บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR)

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรย่ี 1 จำกัด (SSE 1)

 80 MW

3 สุพรรณบุร� / 4 กาญจนบุร�

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

BIC 1 117 MW -20 T/H

BIC 2 117 MW -20 T/H

5 พระนครศร�อยุธยา

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จำกัด (NNEG)

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จำกัด
สวนตอขยาย (NNEG Expansion) (COD: 2563)

 185 MW -40 T/H

7 ปทุมธานี

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จำกัด (RPCL)

 1,400 MW

6 ราชบุร�

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน แสงอาทิตย
ติดตั้งบนหลังคา (โครงการ 1 สระบุรี),
(โครงการ 2 ระยอง)

 1.87 MW

12 สระบุร�

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จำกัด (Solar)

 5 MW

11 จันทบุร�

บริษัท ไฟฟาหวยเหาะ จำกัด

 152 MW

13 สปป.ลาว

บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จำกัด (IRPC - CP)

 240 MW 180-300 T/H

ศูนยผลิตสาธารณูปการระยอง

CUP 1 226 MW 890 T/H 720 Cu.m/H

CUP 2 113 MW 170 T/H 510 Cu.m/H

CUP 3 15 MW 280 T/H 770 Cu.m/H

CUP 4 45 MW 70 T/H

โรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF)

โรงไฟฟาจากเชื้อเพลิง RDF (COD: 2564)

โรงไฟฟาเก็คโค-วัน

 660 MW

โรงผลิตไอน้ำและน้ำโกลว 
พลังงาน โครงการระยะที่ 1

 250 T/H 1,340 Cu.m/H

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 2

 281 MW 300 T/H

 1,180 Cu.m/H

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 4

 77 MW 137 T/H 2,050 Cu.m/H

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โครงการระยะที่ 5

 328 MW 160 T/H

โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3  
(โครงการระยะที่ 3) (SPP2, SPP3)

 513 MW 190 T/H 150 Cu.m/H

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน ซีเอฟบี 3 (CFB)

 85 MW 79 T/H

โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 
โครงการ 1 120 MW 360 Cu.m/H 

โครงการ 3 42 MW

โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 

 110 MW 212 Cu.m/H

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โซลาร

 1.55 MW

10 ระยอง

1

3
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บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จำกัด (CHPP)

 5 MW 12,000 RT

8 กรุงเทพมหานคร

โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี

 713 MW

บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอรยี่ จำกัด

 6 MW

โรงไฟฟาศรีราชา

 700 MW

บริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จำกัด

 250 MW 175 T/H

9 ชลบุร� ญี่ปุ�น

บริษัท นที ซินเนอรยี่ จำกัด (NSC)

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด (XPCL)

 1,285 MW

1 สปป.ลาว

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
ที่ใช�กากน้ำมัน
เป�นเชื้อเพลิง

บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพ่ือการอุตสาหกรรมและน�้าเย็น รวมถึงบริษัทท่ีเข้าลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ELETRICITE DU LAOS (EDL) และ Tohoku Electric Power Co,Inc. รวมทั้งจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไอน�้า น�้าเพื่อ
การอุตสาหกรรมและน�้าเย็นให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง
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สายส�งไฟฟ�า

ท�อ Gas

ท�อน้ำ

ท�อไอน้ำ

GROUP

ทุนทางการเง�น
ต�อบร�ษัทฯ ต�อผู�มีส�วนได�เสีย

ป�จจัยนำเข�า ผลลัพธ�BUSINESS ACTIVITY

• ต�นทุนขาย 18,524 ล�านบาท
• หนี้สินรวม 141,841 ล�านบาท
• เง�นสดสุทธิได�มาจาก
 กิจกรรมดำเนินงาน 
 17,353 ล�านบาท 

• รายได�รวม 66,562 ล�านบาท
• EBITDA 16,783 ล�านบาท
• กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 4,061 ล�านบาท

• อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น 
 ร�อยละ 5.76 
• กำไรต�อหุ�น 2.25 บาท/หุ�น
• เง�นป�นผลจ�ายต�อหุ�น 1.30 บาท

ทุนด�านบุคลากร
• จำนวนพนักงาน 345 คน
• ค�าลงทุนพนักงาน 1,996 ล�านบาท
• ค�าใช�จ�ายอบรมพนักงาน 
 10.5 ล�านบาท
• การส�งเสร�มสุขภาวะและความ
 ปลอดภัยในสภาพแวดล�อมการทำงาน
• การพัฒนาศักยภาพและ
 การดูแลพนักงาน

ทุนทางการผลิต
• สินทรัพย� ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 
 101,272 ล�านบาท
• สินทรัพย�รวม 252,017 ล�านบาท

ทุนทางสังคม
• งบประมาณการลงทุนดำเนินกิจการ
 เพ�่อสังคม 39.3 ล�านบาท
• การประเมินตรวจสอบ
 ด�านสิทธิมนุษยชนเป�นประจำทุกป�
• ความร�วมมือกับผู�มีส�วนได�เสีย

ทุนทางป�ญญา
• พนักงานพัฒนานวัตกรรม 10 คน 
• งบประมาณการลงทุนงานว�จัย
 ระบบกักเก็บพลังงาน 
 (ป� 2562 - ป� 2566) 
 168.37 ล�านบาท

ทุนทางสิ�งแวดล�อม
• การใช�น้ำ 
 8.54 ล�านลูกบาศก�เมตร
• ทรัพยากรธรรมชาติ
• พนักงานสิ�งแวดล�อม 5 คน

• ไม�มีประเด็นการละเมิด
 ด�านสิทธิมนุษยชน
• ค�าใช�จ�ายภาษี 950 ล�านบาท
• รายได�ของชุมชนจากการสร�าง
 และส�งเสร�มอาชีพ “หมอไฟฟ�า” 
 252,000 บาท
• สร�างการมีส�วนร�วมกับชุมชน
 รอบพ�้นที่ประกอบการ 
 ร�อยละ 100

• ความพ�งพอใจชุมชน 
 ร�อยละ 87.80
• ความพ�งพอใจลูกค�า 
 ร�อยละ 86.30
• จำนวนโครงการที่มีการประเมินผล
 ผลตอบแทนจากการลงทุน
 ในชุมชน 6 โครงการ

• รายได�จากการสร�างความร�วมมือ
 กับหน�วยงานภายนอกองค�กร
 ในรูปแบบนวัตกรรมแบบเป�ด 
 50 ล�านบาท
• การนำแบตเตอร�่จากโครงการ
 ทดลองมาขยายผลเพ�่อทดลอง
 ใช�เชิงพาณิชย�

• โครงการนวัตกรรมแบบเป�ด
 กับหน�วยงานภายนอก 
 5 โครงการ
• การสร�างความรู�ให�แก�นักศึกษา 
 VISTEC คณะเทคโนโลยี
 สารสนเทศ ได�มีส�วนร�วม
 ในการเร�ยนรู� การพัฒนา
 การใช�งานเทคโนโลยีไฟฟ�า
 สมัยใหม� 

• การปล�อยก�าซเร�อนกระจก
 ทางตรง (Scope 1) 
 2.28 ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�
 เทียบเท�า
• การปล�อยก�าซเร�อนกระจก
 ทางตรง (Scope 2) 
 2,058.74 ตันคาร�บอนไดออกไซด�
 เทียบเท�า

• ปร�มาณการฝ�งกลบของเสีย 
 ร�อยละ 0
• ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
 จากโครงการลดก�าซเร�อนกระจก
 ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
 ประเทศไทยได� 422,185 
 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า
 ต�อป� 
• ลดการใช�น้ำภายในองค�กร 
 ร�อยละ 9.73

ทุนทางการเง�น

• อัตราการลาออก ร�อยละ 5.11
• การจัดทำแผนการสืบทอด
 ตำแหน�ง ร�อยละ 100
• สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ
 ถึงขั้นหยุดงานเท�ากับ 0 ต�อ 
 200,000 ชั่วโมงทำงาน

• ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย 
 38.05 ชั่วโมง/คน
• อัตราส�วนผลตอบแทนค�าลงทุน
 โครงการเสร�มสร�างทักษะ
 ด�านธุรกิจไฟฟ�า 10.54

ทุนด�านบุคลากร

ทุนทางสังคม

ทุนทางป�ญญา

ทุนทาง
สิ�งแวดล�อม

ผลผลิต

STAKEHOLDERS

กลุ�มผู�ถือหุ�น กลุ�มนักลงทุน

กลุ�มหน�วยงาน
ภาครัฐและหน�วยงาน

ที่เกี่ยวข�อง

กลุ�มพนักงาน 

กลุ�มหุ�นส�วนกลุ�มคู�ค�า
และผู�รับเหมา

กลุ�มลูกค�า กลุ�มชุมชน
และสังคม

Total Equity Capacity:
5,026 MW

Net Energy Generated:
7,546,789 MWh

Total GHG Emission Intensity:
0.30 tonnes CO

2
e/MWh

Total Water Withdrawal: 
8.54 Mm3

1. กลุ�มผู�จัดส�งวัตถุดิบ
 และผลิตภัณฑ� (Supplier)

2. กลุ�มการผลิต (Power Producer)

3. กลุ�มลูกค�า (Customers)

4. กลุ�มผู�บร�โภค
 (End-user)

น้ำเพ�่อ
การอุตสาหกรรม

ไอน้ำไฟฟ�า

• สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น 
 90,346 บาท
• กำไรจากการปรับปรุง
 ประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย
 ในกระบวนการผลิต 
 95.43 ล�านบาท

• ความพร�อมของระบบจำหน�าย 
 ระยอง ร�อยละ 99.936 
 ศร�ราชา ร�อยละ 99.94
• การรับพนักงานเพ��มข�้นจาก
 การเจร�ญเติบโตทางธุรกิจ
• ผลิตภัณฑ�ที่มีเสถียรภาพมากข�้นทุนทางการผลิต

การสร�างคุณค่าร่วมทางธุรกิจ14
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สายส�งไฟฟ�า

ท�อ Gas

ท�อน้ำ

ท�อไอน้ำ

GROUP

ทุนทางการเง�น
ต�อบร�ษัทฯ ต�อผู�มีส�วนได�เสีย

ป�จจัยนำเข�า ผลลัพธ�BUSINESS ACTIVITY

• ต�นทุนขาย 18,524 ล�านบาท
• หนี้สินรวม 141,841 ล�านบาท
• เง�นสดสุทธิได�มาจาก
 กิจกรรมดำเนินงาน 
 17,353 ล�านบาท 

• รายได�รวม 66,562 ล�านบาท
• EBITDA 16,783 ล�านบาท
• กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 4,061 ล�านบาท

• อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น 
 ร�อยละ 5.76 
• กำไรต�อหุ�น 2.25 บาท/หุ�น
• เง�นป�นผลจ�ายต�อหุ�น 1.30 บาท

ทุนด�านบุคลากร
• จำนวนพนักงาน 345 คน
• ค�าลงทุนพนักงาน 1,996 ล�านบาท
• ค�าใช�จ�ายอบรมพนักงาน 
 10.5 ล�านบาท
• การส�งเสร�มสุขภาวะและความ
 ปลอดภัยในสภาพแวดล�อมการทำงาน
• การพัฒนาศักยภาพและ
 การดูแลพนักงาน

ทุนทางการผลิต
• สินทรัพย� ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 
 101,272 ล�านบาท
• สินทรัพย�รวม 252,017 ล�านบาท

ทุนทางสังคม
• งบประมาณการลงทุนดำเนินกิจการ
 เพ�่อสังคม 39.3 ล�านบาท
• การประเมินตรวจสอบ
 ด�านสิทธิมนุษยชนเป�นประจำทุกป�
• ความร�วมมือกับผู�มีส�วนได�เสีย

ทุนทางป�ญญา
• พนักงานพัฒนานวัตกรรม 10 คน 
• งบประมาณการลงทุนงานว�จัย
 ระบบกักเก็บพลังงาน 
 (ป� 2562 - ป� 2566) 
 168.37 ล�านบาท

ทุนทางสิ�งแวดล�อม
• การใช�น้ำ 
 8.54 ล�านลูกบาศก�เมตร
• ทรัพยากรธรรมชาติ
• พนักงานสิ�งแวดล�อม 5 คน

• ไม�มีประเด็นการละเมิด
 ด�านสิทธิมนุษยชน
• ค�าใช�จ�ายภาษี 950 ล�านบาท
• รายได�ของชุมชนจากการสร�าง
 และส�งเสร�มอาชีพ “หมอไฟฟ�า” 
 252,000 บาท
• สร�างการมีส�วนร�วมกับชุมชน
 รอบพ�้นที่ประกอบการ 
 ร�อยละ 100

• ความพ�งพอใจชุมชน 
 ร�อยละ 87.80
• ความพ�งพอใจลูกค�า 
 ร�อยละ 86.30
• จำนวนโครงการที่มีการประเมินผล
 ผลตอบแทนจากการลงทุน
 ในชุมชน 6 โครงการ

• รายได�จากการสร�างความร�วมมือ
 กับหน�วยงานภายนอกองค�กร
 ในรูปแบบนวัตกรรมแบบเป�ด 
 50 ล�านบาท
• การนำแบตเตอร�่จากโครงการ
 ทดลองมาขยายผลเพ�่อทดลอง
 ใช�เชิงพาณิชย�

• โครงการนวัตกรรมแบบเป�ด
 กับหน�วยงานภายนอก 
 5 โครงการ
• การสร�างความรู�ให�แก�นักศึกษา 
 VISTEC คณะเทคโนโลยี
 สารสนเทศ ได�มีส�วนร�วม
 ในการเร�ยนรู� การพัฒนา
 การใช�งานเทคโนโลยีไฟฟ�า
 สมัยใหม� 

• การปล�อยก�าซเร�อนกระจก
 ทางตรง (Scope 1) 
 2.28 ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�
 เทียบเท�า
• การปล�อยก�าซเร�อนกระจก
 ทางตรง (Scope 2) 
 2,058.74 ตันคาร�บอนไดออกไซด�
 เทียบเท�า

• ปร�มาณการฝ�งกลบของเสีย 
 ร�อยละ 0
• ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
 จากโครงการลดก�าซเร�อนกระจก
 ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
 ประเทศไทยได� 422,185 
 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า
 ต�อป� 
• ลดการใช�น้ำภายในองค�กร 
 ร�อยละ 9.73

ทุนทางการเง�น

• อัตราการลาออก ร�อยละ 5.11
• การจัดทำแผนการสืบทอด
 ตำแหน�ง ร�อยละ 100
• สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ
 ถึงขั้นหยุดงานเท�ากับ 0 ต�อ 
 200,000 ชั่วโมงทำงาน

• ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย 
 38.05 ชั่วโมง/คน
• อัตราส�วนผลตอบแทนค�าลงทุน
 โครงการเสร�มสร�างทักษะ
 ด�านธุรกิจไฟฟ�า 10.54

ทุนด�านบุคลากร

ทุนทางสังคม

ทุนทางป�ญญา

ทุนทาง
สิ�งแวดล�อม

ผลผลิต

STAKEHOLDERS

กลุ�มผู�ถือหุ�น กลุ�มนักลงทุน

กลุ�มหน�วยงาน
ภาครัฐและหน�วยงาน

ที่เกี่ยวข�อง

กลุ�มพนักงาน 

กลุ�มหุ�นส�วนกลุ�มคู�ค�า
และผู�รับเหมา

กลุ�มลูกค�า กลุ�มชุมชน
และสังคม

Total Equity Capacity:
5,026 MW

Net Energy Generated:
7,546,789 MWh

Total GHG Emission Intensity:
0.30 tonnes CO

2
e/MWh

Total Water Withdrawal: 
8.54 Mm3

1. กลุ�มผู�จัดส�งวัตถุดิบ
 และผลิตภัณฑ� (Supplier)

2. กลุ�มการผลิต (Power Producer)

3. กลุ�มลูกค�า (Customers)

4. กลุ�มผู�บร�โภค
 (End-user)

น้ำเพ�่อ
การอุตสาหกรรม

ไอน้ำไฟฟ�า

• สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น 
 90,346 บาท
• กำไรจากการปรับปรุง
 ประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย
 ในกระบวนการผลิต 
 95.43 ล�านบาท

• ความพร�อมของระบบจำหน�าย 
 ระยอง ร�อยละ 99.936 
 ศร�ราชา ร�อยละ 99.94
• การรับพนักงานเพ��มข�้นจาก
 การเจร�ญเติบโตทางธุรกิจ
• ผลิตภัณฑ�ที่มีเสถียรภาพมากข�้นทุนทางการผลิต
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การมีส่วนร่วมของ
ผู�มีส่วนได�เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดย 
เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีบนพ้ืนฐานของความไว้วางใจ ตลอดจนความ 
คดิเหน็และข้อเสนอแนะของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีม่ต่ีอองค์กรเป็นทรพัย์สนิอนัมค่ีา 
ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรท่ีพัฒนาและเติบโตได้
อย่างย่ังยืน อีกทั้งการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้องค์กรสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถึงลด
ความเสีย่งอันจะก่อให้เกิดความเสยีหายต่อภาพลกัษณ์และโอกาสในการหยุด
ชะงักทางธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน บริษัทฯ มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจและรับข้อคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียมาบรูณาการเข้ากับกระบวนการตดัสนิใจและวางแผนการ
ด�าเนนิธุรกิจของบริษทัฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ
บริษัทในกลุ่ม GPSC พิจารณาทบทวนการด�าเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสยีพร้อมการระบแุละจดัล�าดบักลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�าคญัขององค์กร
ได้ครบถ้วนและครอบคลมุตลอดห่วงโซ่ธุรกิจมากข้ึน รวมทัง้หาแนวทางในการ
ตอบสนองต่อความคาดหวัง/ประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�าคัญได้อย่าง 
มปีระสทิธิภาพและเหมาะสม เพ่ือน�าข้อมลูท่ีได้ไปวางแผนจดัท�าแนวทางสร้าง
การมส่ีวนร่วมกับผูม้ส่ีวนได้เสยีต่อไป โดยบรษิทัฯ แบ่งกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็น 
8 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ถือหุ้น 2) นักลงทุน 3) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 4) กลุ่มพนักงาน 5) กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา 6) กลุ่ม 
หุ้นส่วนทางธุรกิจ 7) กลุ่มลูกค้า และ 8) กลุ่มชุมชนและสังคม ทั้งนี้ รูปแบบ 
การสือ่สารและการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุม่  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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กลุ่มผู�มีส่วนได�เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่กลุ่มผู�มีส่วนได�เสีย
ให�ความสนใจ

การด�าเนินงานของบริษัทฯ 

1. กลุ่มผู้ถือหุ้น 
(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และรายย่อย)

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
•  การเปิดช่องทางในการสื่อสารที่ 

หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 
จดหมาย และอื่นๆ

•  กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ  
ปีละ 1 ครั้ง

•  การเยี่ยมชมกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ในประเทศและต่างประเทศ

•  การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มผู้ถือหุ้น 
•  การจัดกิจกรรมสร้างและรักษา 

ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น 
•  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ต่างๆ  

ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน เช่น  
การซักถามและออกเสียงลงคะแนน

• ผลประกอบการที่ดีและเงินปันผล
•  มีการขยายการเติบโตทางธุรกิจ 

ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
•  ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ

และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทฯ

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
•  การร่วมลงทุนและพัฒนา

นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

•  การลงทุนทางธุรกิจ 
ด้านพลังงานหมุนเวียน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

วิวัฒนาการธุรกิจพลังงาน 
แห่งอนาคต 

ความมั่นคงด้านเสถียรภาพ 
และความพร้อมของ 
การด�าเนินการผลิต

2. กลุ่มนักลงทุน
(ธนาคาร สถาบันการเงิน /  
ผู้ถือหุ้นกู้ / บริษัทจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ / นักวิเคราะห์)

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส
•  การน�าเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน  

(ผ่านการ Roadshow และ  
IR Activity ต่างๆ)

•  กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ  
ปีละ 1 ครั้ง

•  การจัดกิจกรรมสร้างและรักษา 
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

•  การเปิดช่องทางในการสื่อสาร 
ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 
จดหมาย และอื่นๆ

•  การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มนักลงทุน 

• ผลประกอบการที่ดีและเงินปันผล 
•  มีการขยายการเติบโตทางธุรกิจ 

ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
•  ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ

และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทฯ

•  การด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
มีบรรษัทภิบาล หรือ ESG

•  การร่วมลงทุนและพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

•  การเปิดเผยข้อมลูผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน  
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
มีบรรษัทภิบาล หรือ ESG

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

วิวัฒนาการธุรกิจพลังงาน 
แห่งอนาคต 

ความมั่นคงด้านเสถียรภาพ 
และความพร้อมของ 
การด�าเนินการผลิต

การสื่อสารและการสร้าง 
ความน่าเชื่อถือ

3. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(หน่วยงานราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ / องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตลอดจน 
หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่

ก�ากับดูแล หรือให้ 
ความเห็นชอบในใบอนุญาต

ต่างๆ ของบริษัทฯ)

•  การรายงานผลการด�าเนินธุรกิจและ 
ผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน 
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามความถี่ที ่
หน่วยงานก�าหนด

•  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการ
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

•  การเข้าร่วมเป็นคณะท�างานในประเด็น
ที่หน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือ

•  การจัดงานสัมมนากลุ่มรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัทในเครือ ปตท. 

•  การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•  การเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับ 
ภาครัฐ

•  การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมาย และนโยบายของ 
หน่วยงานก�ากับดูแล

•  การขยายสัดส่วนการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

•  การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

•  การอยู่ร่วมกันกับชุมชน 
อย่างยั่งยืน

•  ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยที่ดี

•  การให้ความร่วมมือ สนับสนุน 
โครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐั

•  การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ท่ีมส่ีวน 
ในการบรรเทาปัญหาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

การจัดการสิ่งแวดล้อม

พลังงานสะอาดในอนาคตและ
การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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กลุ่มผู�มีส่วนได�เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่กลุ่มผู�มีส่วนได�เสีย
ให�ความสนใจ

การด�าเนินงานของบริษัทฯ 

4. กลุ่มพนักงาน 
(ผู้บริหาร / พนักงาน) 

•  การส�ารวจความผูกพันของพนักงานท่ี
มีต่อองค์กร (Employee Engagement 
Survey) ปีละ 1 ครั้ง

•  การร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน
ของบริษัทฯ ทางช่องทางต่างๆ

•  การจัดการประชุมใหญ่ของบริษัทฯ  
เพื่อให้ผู้บริหารมีโอกาสพูดคุยกับ
พนักงาน (Town Hall Meeting)

•  การสื่อสารภายใน (Internal 
Communication) ผ่านช่องทางต่างๆ

• การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มพนักงาน
•  คณะกรรมการสวัสดิการ 

ในสถานประกอบกิจการ

•  การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานให้สอดคล้องกับ
ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

•  การดูแลคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน รวมถึงสุขภาวะและ
ความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม
การท�างาน

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี 
•  โอกาสและความก้าวหน้าใน 

สายอาชีพ
•  ระบบการประเมินผลงานที่ 

เป็นธรรม

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

สุขภาวะและความปลอดภัย 
ในสภาพแวดล้อมการท�างาน

5. กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา
(ผู้รับเหมา / ผู้ส่งมอบ)

•  กิจกรรมสัมมนาคู่ค้า (Supplier 
Relationship Management) ประจ�าปี

•  การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มคู่ค้าและ 
ผู้รับเหมา

• การตรวจประเมินคู่ค้าประจ�าปี
•  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจาก 

คู่ค้าและผู้รับเหมา

•  การแข่งขันที่เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ

•  ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
เติบโตไปด้วยกัน

•  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้

•  การพัฒนาคู่ค้า (ผู้รับเหมา/ 
ผู้ส่งมอบ) ให้มีแนวปฏิบัติที่ดีและ
เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

6. กลุ่มหุ้นส่วน

•  ช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ 
ได้แก่ การประชุม เว็บไซต์บริษัทฯ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์  
และอื่นๆ

•  การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มหุ้นส่วน
• การเข้าพบ เจรจาธุรกิจการค้า
•  บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 

Understanding) ทางธุรกิจร่วมกัน

•  คุณค่าจากความร่วมมือกันของ
หุ้นส่วนในห่วงโซ่คุณค่า  
(Value Chain) การสร้างความ 
ไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความ 
ร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการด�าเนิน
ธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

•  สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
อย่างยั่งยืนร่วมกัน

การสร้างคุณค่าร่วมกัน 
ทางธุรกิจ
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กลุ่มผู�มีส่วนได�เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่กลุ่มผู�มีส่วนได�เสีย
ให�ความสนใจ

การด�าเนินงานของบริษัทฯ 

7. กลุ่มลูกค้า 
(ลูกค้าสัญญาระยะยาว / 
ลูกค้าสัญญาระยะสั้น)

•  การส�ารวจความพึงพอใจของ 
ลูกค้าประจ�าปี 

•  กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ แบ่งตาม 
ช่วงเวลาต่างๆ ทั้งรายเดือน  
รายไตรมาส และรายปี 

•  การประชมุรายเดือน เพ่ือตดิตาม 
และรายงานเก่ียวกับแผนงานความ
ต้องการใช้ (Demand Plan)  
แผนการเตรียมความพร้อม และ
แผนการซ่อมบ�ารุง และการติดตาม 
การแก้ปัญหาต่างๆ

• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
• Telemetry (Online Metering)
• ผู้บริหารเข้าพบลูกค้าในบางโอกาส
• การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มลูกค้า

•  การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เป็นธรรม

•  ความมั่นคงของระบบการผลิต
และจ�าหน่าย

• มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า
•  การตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ 

•  การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกกลุ่ม 
อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•  ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่
สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย

•  การพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

•  การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
ร่วมกัน

การบริหารจัดการ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ความมั่นคงด้านเสถียรภาพ 
และความพร้อมของ 
การด�าเนินการผลิต

8. กลุ่มชุมชนและสังคม 
(ชุมชนรอบพื้นที่โครงการใหม่ / 

ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า)

•  การส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน  
ปีละ 1 ครั้ง

•  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ/การลง 
พื้นที่พบปะผู้แทนชุมชนและบุคคลที่
อาจได้รับผลกระทบทางตรงและ 
ทางอ้อมอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

•  การเปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า 
(Open House)

•  การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในกระบวนการ 
จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม (EIA), ประมวลหลักการ
ปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)

•  จัดกิจกรรมสานเสวนา “เคียงบ่า  
เคียงไหล่” อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

•  ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ และรับเรื่อง 
ร้องเรียนจากชุมชน

•  การสนับสนุนและจัดกิจกรรมขับขี่
ปลอดภัย (ขับดีมีสุข) ให้กับชุมชนและ
โรงเรียน

•  การสัมภาษณ์กลุ่มผู้แทนชุมชนและ
สังคม

•  การบริหารจัดการลดผลกระทบ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ 

•  การด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

•  การสร้างความเข้าใจ 
การด�าเนนิงานของบริษัทฯ  
ต่อชุมชน

•  การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้
และลดรายจ่ายให้กับชุมชน

•  การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

•  การมอบโอกาสให้คนในชุมชน 
เข้าร่วมท�างานกับบริษัทฯ 

•  ใช้ความรู้ ทักษะ ความช�านาญ 
ของบริษัทฯ มาพัฒนาชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า

การอยู่ร่วมกับชุมชน 
อย่างยั่งยืน
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เสียงสะท�อน
จากผู�มีส่วนได�เสยี 

“บริษัทฯ ถือเป็นองค์กรที่มีการด�าเนินธุรกิจในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
กิจการท่ีด ีภายใต้แนวทางการพัฒนาทีย่ั่งยืน โดยคาดหวงัให้บรษิทัฯ พัฒนาการด�าเนนิงาน 
ให้ดมีากกว่ามาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ เพ่ือให้บรษิทัฯ อยู่ร่วมกับสงัคมและชมุชนได้
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายที่เท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ต้องให้
ความส�าคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ”  

เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย� 01

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติงาน 3)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณประทีป เอ่งฉ�วน

“บริษัทฯ มีการก�ากับกิจการท่ีดี โดยผู้บริหารมีธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสในการ
เปิดเผยข้อมูล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ขณะที่บริษัทฯ ด�าเนินการ
จัดหาพลังงานให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับประเทศ ท้ังนี้ การด�าเนินงานด้านความย่ังยืน (อาทิ 
โครงการธงขาว-ดาวเขียว) ไม่สามารถจะเกิดขึน้ได้จากการนิคมอตุสาหกรรมเพียงผูเ้ดยีว 
แต่ต้องอาศยัความร่วมมอืจากบรษิทัฯ และผูป้ระกอบการอืน่ๆ ในการนิคมอตุสาหกรรม”

02

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข�อง
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Vice President - Olefins Business and Operations
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด

คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ

“บริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีบทบาทส�าคัญใน
การส่งเสริมด้านความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศไทย ส�าหรับการควบรวมของ 
GPSC และ GLOW จะท�าให้ความมั่นคง
ด้านพลังงานมีมากขึ้นซึ่งส ่งผลต่อภาค
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ 
ในอนาคต เราคาดหวังว่าทางบริษัทฯ จะ
สามารถน�าเสนอสินค้าหรือบริการที่ต่อยอด

อย่างครบวงจร เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมในห่วงโซ่ 
คณุค่า (Value Chain) ได้ ทัง้นี ้มองภาพความ 
สัมพันธ์ระหว่าง SCG กับบริษัทฯ ในรูปแบบ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เชิงร่วมมือกัน 
(Collaboration) ท่ีไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้ากับ 
ผูข้าย อนัน�าไปสูก่ารด�าเนนิธุรกิจอย่างย่ังยืน 
ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย รวมถึงชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม”

04

Mr. Walter Heo 05

“GPSC เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าชั้นน�า
ของประเทศไทย โดยน�าหลักการการพัฒนา
อย่างย่ังยืนครอบคลมุทัง้ 3 มติมิาเป็นพ้ืนฐาน 
ของการด�าเนินธุรกิจเพ่ือส่งมอบคุณค่าที่ดี
ให้แก่สังคม โดยเฉพาะการเลือกใช้พลังงาน
สะอาดในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ได้ขยายขอบเขตการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมไปยังประเทศอ่ืนๆ ซึ่งส่งผล
ให้ธุรกิจเตบิโตและประสบความส�าเรจ็อย่าง 
ต่อเน่ืองภายใต้การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
กับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก”

“การก�ากับกิจการที่ดี (Corporate Governance) เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ต้องให้ความส�าคัญ 
เปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรก หากติดผิดเม็ดแรก การติดกระดุมเม็ดต่อๆ ไปจะ
ตดิผดิตามไปด้วย โดยควรมกีารก�ากับกิจการในแนวทางเดยีวกันตัง้แต่ต้นน�า้ถึงปลายน�า้  
ปัจจุบันเข้าสู่ยุคสมัยของ Disruptive Technology และอนาคตธุรกิจโรงไฟฟ้าที่หันไป
ลงทุนในพลังงานสะอาดมากขึ้น ดังนั้น กฟผ. และกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าควรมีการปรับตัว
และหันมาด�าเนินงานร่วมกัน เพื่อให้ภาพรวมของทั้งระบบเกิดความยั่งยืน”

ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คุณประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน 03

กลุ่มลูกค�า และกลุ่มคู่ค�าและผู�รับเหมา

กลุ่มลูกค�า

กลุ่มหุ�นส่วนทางธุรกิจ

Leader of Energy Solution Division
Hyundai Electric & Energy Systems Company Limited
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กลุ่มชุมชนและสังคม

กลุ่มคู่ค�าและผู�รับเหมา

ผู้จัดการดูแลบริษัทผลิตการไฟฟ้าขนาดกลางและใหญ่ของประเทศไทยและเมียนมา
GE Gas Power

คุณณัฐ สารพา

“บริษัทฯ มีการปฏิบัติกับกลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมาเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นการด�าเนินงานของ 
บรษิทัฯ ช่วยขบัเคลือ่นด้านเศรษฐกิจและสงัคมในพ้ืนที ่อาท ิสร้างงาน สร้างอาชพี สร้างธุรกิจ 
เพ่ิมผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ต่างๆ เพ่ือ
ลดผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยในอนาคตคาดหวงัให้เกิดความร่วมมอืระหว่าง GE และบรษิทัฯ 
ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจเพ่ือด�าเนินโครงการเพ่ือสังคม อาทิ โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ หรือสมาร์ทกริด ที่ส่งผลให้ชุมชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาถูก”

06

ประธานชุมชนชากกลาง

คุณจ�านงค� จ�อยทองมูล

“ในอดตีถึงปัจจบุนัความสมัพันธ์ของคนในพ้ืนทีก่บับรษิทัฯ ค่อนข้างด ีผ่านการด�าเนนิกิจกรรม
เพ่ือสังคม (CSR) อาทิ การส่งเสริมกิจกรรมประเพณี การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ท้ังน้ี  
การด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทฯ รวมถึงกลุ่ม ปตท. ควรพิจารณาการสนับสนุนหรือ
ให้ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในระดับชุมชนในพื้นที่ก่อน เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ 
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน”

08

ปะธานชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-เขาห้วยมะหาด (เลขานุการ นายกเทศมนตรี)
เทศบาลเมืองมาบตาพุด

คุณสุเมธ คณฑา 07

“การท่ีบริษัทฯ เข้ามาด�าเนินธุรกิจในพ้ืนที่ 
ท�าให้เศรษฐกิจดีข้ึน ยกระดับการศึกษา
และสุขภาพ เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภค
ต่างๆ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และใส่ใจต่อ 
สิ่งแวดล้อมรอบชุมชน ท้ังน้ี การสนับสนุน
ด้านงบประมาณหรือโครงการเพ่ือสังคม 

(CSR) ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ถือเป็นเรื่องส�าคัญที่แสดง
ให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความใส่ใจคุณภาพชีวิต
ของคนในพ้ืนที่ อันน�าไปสู่การยอมรับของ
ชุมชนและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”
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การประเมินประเด็น 
ที่ส�าคัญต่อความยั่งยืน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนท้ังภายใน 
และภายนอกองค์กร โดยมีกระบวนการประเมิน และจัดล�าดับความส�าคัญ อ้างอิงตาม 
กรอบการรายงานความย่ังยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบบั GRI Standards 
และกรอบการรายงานแบบบูรณาการ (International Integrated Reporting Framework) 
ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้ด�าเนินการรวบรวมและประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผ่าน 
การวิเคราะห์ประเด็นความย่ังยืนที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ให้ความส�าคัญในบริบทของความย่ังยืนและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลก ประกอบกับ
การน�าแนวทางการด�าเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ และปัจจัยความเส่ียงของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
และอนาคตที่อาจส่งผลกระทบหรือเป็นโอกาสในการด�าเนินธุรกิจมาประกอบการประเมิน
ความส�าคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 1:
การระบุประเด็นที่เกี่ยวข�อง (Identification)

ขั้นตอนที่ 2:
การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ (Prioritization)

ขั้นตอนที่ 3:
การทวนสอบประเด็นสำคัญของรายงาน (Validation)

ขั้นตอนที่ 4:
การพัฒนาการรายงานอย�างต�อเนื่อง (Review)
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ขั้นตอนที่ 1 : การระบุประเด็นที่เกี่ยวข้อง (Identification)

การด�าเนินการ แนวทางการปฏิบัติ

ระบุประเด็นส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อความย่ังยืนของบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมในมิติด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากความคาดหวัง และ 
ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของโลก กลยุทธ์ของบริษัทฯ ปัจจัยความเสี่ยง โอกาสในการ 
ด�าเนนิธุรกิจ ตวัชีว้ดัมาตรฐานของ GRI แนวโน้มของธุรกิจโลกและ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกท้ัง รวมถึงการรวบรวมประเด็น
ต่างๆ มาจัดเป็นกลุ ่มประเด็น (Aspects) อันเป็นการน�าไปสู ่ 
การบริหารจัดการของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย

• แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. และบริษัทฯ
•  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•  แนวทางปฏิบัติสากล ได้แก่ GRI1, DJSI2, SDGs3, WBCSD4, 
CDP5, ISO 260006, UNGC7, IIRC8 และอื่นๆ

•  การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ 
ภายนอกองค์กร

• การส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน
• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
• กระบวนการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
• การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
•  การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มผู้บริหาร 

ของบริษัทฯ และโกลว์

Energy Mix Emission
Reduction

Contribution to 
Decarbonization

Innovation Decentralized Disruptive
Technology

Energy Policy &
Regulation

Customer’s Ability to
Control and Make

a Choice

Customer Data and 
Information Privacy 

Natural
Disasters

Efficiency of 
Operations

Workforce 
Planning

External 
Transparency

to Build Credibility

Internal 
Communication

Training for 
Current Employees

Diversity and 
Equal Opportunity

Labour Rights Board of Directors Code of Conduct Crisis and 
Risk Management

Personal Safety
and Health

Waste Community
Relationship

Community Involvement
and Development
Project to Improve

Livelihood

Manage 
Supply Risks

Leverage Opportunity
with Suppliers and

Contractors

Supplier Rights

กลุ่มประเด็นในภาพรวมที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
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ขั้นตอนที่ 2 : การจัดล�าดับประเด็นที่ส�าคัญ (Prioritization)

การด�าเนินการ แนวทางการปฏิบัติ

การจัดล�าดับความส�าคัญต่อบริษัทฯ โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อ
บริษัทฯ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย น�้าหนักของคะแนนที่ให้
ต่อประเดน็ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ขึน้อยู่กับเกณฑ์การประเมนิความเสีย่ง
และโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบริษัทฯ 
และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการน�าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
มาพิจารณาในการจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งกลุ่มประเด็นจะถูกแบ่งตามความส�าคัญ 3 ระดับได้แก่ ระดับสูง  
ระดับกลาง และระดับต�่า โดยรายงานฉบับน้ีครอบคลุมและ 
เน้นประเด็นที่ส�าคัญในระดับสูงและปานกลางเท่านั้น

•  การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ระบุและจัดลำดับความสำคัญ
กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย

และว�ธีการการมีส�วนร�วม

11 ระบุกลุ�ม
ผู�มีส�วนได�เสีย

ในการมีส�วนร�วม

เตร�ยมคำถามเฉพาะ
สำหรับผู�มีส�วนได�เสีย

ภายนอกเพ�่อการมีส�วนร�วม

22 พัฒนาคำถาม
ในการสัมภาษณ�

ดำเนินการสัมภาษณ�

33 สัมภาษณ�
ผู�มีส�วนได�เสีย

ภายนอก

ว�เคราะห�ผลลัพธ�
จากการสัมภาษณ�
และนำเสนอหัวข�อ
ประเด็นสำคัญ

44 ว�เคราะห�ผลลัพธ�
จากการมีส�วนร�วม

ภายนอก

ขั้นตอนที่ 3 : การทวนสอบประเด็นส�าคัญของรายงาน (Validation)

การด�าเนินการ แนวทางการปฏิบัติ

การจัดท�าผลสรุปประเด็นที่ส�าคัญต่อบริษัทฯ โดยรวบรวม 
ผลการประเมินประเด็นท่ีส�าคัญและระบุความสอดคล้องระหว่าง
ประเด็นท่ีส�าคัญกับหมวดการรายงานของ GRI (GRI Aspects) 
เสนอต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือพิจารณาประเด็นส�าคัญด้าน
ความย่ังยืน ขอบเขตของรายงานและตรวจสอบการประเมิน 
ดังกล่าว เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นส�าคัญ 
ที่ เ ก่ียวข ้องกับบริษัทฯ รวมถึงการน�าเสนอผลสรุปให ้ กับ 
คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ทบทวนและอนุมัติเนื้อหา
ในประเด็นส�าคัญ พร้อมทั้งตรวจทานข้อมูลการจัดท�ารายงานนั้น
ให้มคีวามโปร่งใสและถูกต้องสอดคล้องตามข้อก�าหนดการรายงาน
ตามตวัชีวั้ดมาตรฐานของ GRI เพ่ือน�าเสนอในรายงานความย่ังยืน
ประจ�าปี

•  การประชุมกลุ่มย่อยแต่ละหน่วยงานเพื่อทบทวน 
ระดับความส�าคัญที่วิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

• สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้ง 8 กลุ่ม
•  กลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ประชุมและทบทวนประเด็นที่ส�าคัญ 

ต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ
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หมายเหตุ :
1  Global Reporting Initiative (GRI) คือ องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงาน

สากล เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการจัดท�ารายงานความยั่งยืน
2  Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) คือ ดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธ ิ

ผลการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทชั้นน�าระดับโลก  

ซึ่งกองทุนต่างๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์ในการลงทุน
3  Sustainable Development Goals (SDGs) คอื เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายใต้

กรอบองค์กรสหประชาชาติ (United Nation: UN) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก  

ที่ต้องการบรรลุและด�าเนินการให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
4  World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) คือ  

คณะกรรมการนกัธุรกิจเพือ่ส่ิงแวดล้อมโลก ซึง่เป็นกลุ่มบรษิทัชัน้น�าระหว่างประเทศ

กว่า 120 บริษัท และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดด้าน 

สิ่งแวดล้อม “Earth Summit” เมื่อปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)

ขั้นตอนที่ 4 : การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง (Review)

การด�าเนินการ แนวทางการปฏิบัติ

การทบทวนและพัฒนาการรายงานอย่างต่อเน่ืองโดยทวนสอบ
รายงานความย่ังยืนเพ่ือให้มั่นใจว่าการก�าหนดประเด็นที่ส�าคัญ 
ของบริษัทฯ ตอบสนองต่อความคาดหวังและความสนใจของ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยี และพัฒนากระบวนการมส่ีวนร่วมกับผูม้ส่ีวนได้เสยี  
รบัฟังและน�าข้อเสนอแนะมาพัฒนาคณุภาพของการจดัท�ารายงาน 
ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ่าน
ในรูปแบบต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วม 
การประเมินรางวัลรายงานความย่ังยืน ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และ 
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นต้น เพ่ือสะท้อนถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้มีความสนใจได้ดียิ่งขึ้น

• การทวนสอบรายงานความยั่งยืนโดยหน่วยงานภายนอก
• การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ
•  การประชุมกลุ่มย่อยจากหน่วยงานความยั่งยืน เพื่อทบทวน 

การรายงานผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5  Carbon Disclosure Project (CDP) คือ สถาบันระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูงสุด

ด้านการประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
6  ISO 26000 คือ มาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
7  UN Global Compact (UNGC) คือ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นแนวทาง

ในการก�าหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการที่ยอมรับโดยสากล  

ในขอบเขตเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต
8  International Integrated Reporting Council (IIRC) คือ รายงานแบบบูรณาการ 

เป็นรายงานที่น�าเสนอการด�าเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและ

การก�ากับดูแลกิจการขององค์กร ตลอดจนน�าเสนอผลการด�าเนินการขององค์กร  

ที่สร้างคุณค่าต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทั้งภายในและภายนอก ทั้งใน

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ประเด็นส�าคัญด�านความยั่งยืนของบริษัทฯ ปี 2562

ขอบเขตการรายงาน

ระดับสูง
•  พลังงานสะอาดในอนาคต

และการรับมือต่อการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

•  ความมั่นคงด้านเสถียรภาพ
และความพร้อมของ 
การด�าเนินการผลิต 

•  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
การบริหารความเสี่ยง และ
การปฏิบัติตามข้อก�าหนด

•  วิวัฒนาการธุรกิจพลังงาน
แห่งอนาคต 

•  การพัฒนาศักยภาพและ 
การดูแลพนักงาน

• การจัดการสิ่งแวดล้อม
•  สุขภาวะและความปลอดภัย 

ในสภาพแวดล้อมการท�างาน
•  การอยู่ร่วมกับชุมชน 

อย่างยั่งยืน

ระดับกลาง
•  การบริหารจัดการ 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

•  การมีส่วนร่วมกับผู้ก�าหนด
นโยบายและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

• การสื่อสารและความเชื่อมั่น

ระดับต�่า
•  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
•  การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดับสูง
• วิธีการจัดการ

• ผลการด�าเนินงาน

• เป้าหมายการด�าเนินงาน

• โครงการที่ส�าคัญ

ระดับกลาง
• วิธีการจัดการ

• ผลการด�าเนินงาน

ระดับต�่า
• ผลการด�าเนินงาน

ระ
ดับ

คว
าม

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

ระดับความส�าคัญต่อบริษัทฯ
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NURTURING  
SUSTAINABLE  
ENERGY SECURITY
WITH DUE RESPECT TO SOCIAL, ECONOMIC,  
AND ENVIRONMENTAL EQUILIBRIUM
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข�อก�าหนด

ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส  
(Scope of ESG Risks and Opportunities)

ความสอดคล�องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืน (Global Report Initiative: GRI)

กลุ่มผู�มีส่วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

•  การก�ากับดูแลกิจการ
•  การบริหารความเสี่ยง
•  จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริต
• สิทธิมนุษยชน

Capital Value

-

•  Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
•  Organization Profile (102-11)
• Strategy (102-15)
•  Governance (102-18, 102-19, 102-20, 102-22,  

102-24, 102-27, 102-28, 102-29,102-30)
•   Diversity and Equal Opportunity (405-1)
•  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)
•  Non - Discrimination (406-1)
•  Rights of Indigenous Peoples (411-1)
•  Human Rights Assessment (412-1, 412-2)

ความสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

การบริหารจัดการความสัมพันธ�กับลูกค�า

ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส  
(Scope of ESG Risks and Opportunities)

ความสอดคล�องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืน (Global Report Initiative: GRI)

กลุ่มผู�มีส่วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

•  ความพึงพอใจของลูกค้า
•  การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
•  การรักษาข้อมูลของลูกค้า

Capital Value

Social and Relationship

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

ความสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

ความมั่นคงด�านเสถียรภาพและความพร�อมของการด�าเนินการผลิต

ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส  
(Scope of ESG Risks and Opportunities)

ความสอดคล�องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืน (Global Report Initiative: GRI)

กลุ่มผู�มีส่วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

•  ระบบบริหารการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ (OEMS)

•  ระบบบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
(TPM)

•  การปรับปรุงประสิทธิภาพและ 
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 
(Productivity Improvement)

Capital Value

Financial, Manufactured

•  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)

ความสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

ประเด็นส�าคัญด�านความยั่งยืน 
ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน กลุ่มหุ้นส่วน หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พนักงาน คู่ค้าและ 
ผู้รับเหมา

ลูกค้า ชุมชนและ
สังคม
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส  
(Scope of ESG Risks and Opportunities)

ความสอดคล�องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืน (Global Report Initiative: GRI)

กลุ่มผู�มีส่วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

•  การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน
•  การบริหารความสมัพนัธ์กับคู่ค้า
•  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spending 

Analysis)

Capital Value

Social and Relationship

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

ความสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

วิวัฒนาการธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต

ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส  
(Scope of ESG Risks and Opportunities)

ความสอดคล�องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืน (Global Report Initiative: GRI)

กลุ่มผู�มีส่วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

•  การพัฒนานวัตกรรม
•  นวัตกรรมการบริหารจัดการในการกระจาย

พลังงาน (Distributed Generation)

Capital Value

Intellectual, Manufactured

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

ความสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

การมีส่วนร่วมกับผู�ก�าหนดหรือก�ากับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข�อง

ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส  
(Scope of ESG Risks and Opportunities)

ความสอดคล�องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืน (Global Report Initiative: GRI)

กลุ่มผู�มีส่วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

•  การสนับสนุนนโยบายด้านพลังงาน
•  การตอบสนองต่อมาตรการภาครัฐ

Capital Value

Social and Relationship

•  Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
• Public Policy (415-1)

ความสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)
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พลังงานสะอาดในอนาคตและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส  
(Scope of ESG Risks and Opportunities)

ความสอดคล�องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืน (Global Report Initiative: GRI)

กลุ่มผู�มีส่วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

•  พลังงานสะอาดในอนาคต
•  การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ

Capital Value

Natural, Manufactured

•  Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
•  Economic Performance (201-2)
•  Energy (302-1, 302-2, 302-3, 302-4)
•  Emission (305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5)
• Water (303-2)

ความสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล�อมการท�างาน

ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส  
(Scope of ESG Risks and Opportunities)

ความสอดคล�องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืน (Global Report Initiative: GRI)

กลุ่มผู�มีส่วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

•  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
•  ความปลอดภัยของกระบวนการด�าเนินงาน 

(Process Safety)

Capital Value

Human

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

EU-25)

ความสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

การจัดการสิ่งแวดล�อม

ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส  
(Scope of ESG Risks and Opportunities)

ความสอดคล�องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืน (Global Report Initiative: GRI)

กลุ่มผู�มีส่วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

• คุณภาพอากาศ
• การบริหารจัดการน�้า
•  ของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง
•  Ash Disposal Management

Capital Value

Natural

•  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)

ความสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)
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การพัฒนาศักยภาพพนักงานและดูแลพนักงาน

ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส  
(Scope of ESG Risks and Opportunities)

ความสอดคล�องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืน (Global Report Initiative: GRI)

กลุ่มผู�มีส่วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

•  Workforce Planning
•  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
•  Diversity and Equal Opportunity
• การดูแลพนักงาน

Capital Value

Human

•  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)
•  Occupational Health and Safety (403-1)
•  Training and Education (404-1, 404-2, 404-3)
•  Diversity and Equal Opportunity (405-1)

ความสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

การสื่อสารและความเชื่อมั่น

ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส  
(Scope of ESG Risks and Opportunities)

ความสอดคล�องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืน (Global Report Initiative: GRI)

กลุ่มผู�มีส่วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

•  เป้าหมาย แนวทางการบริหารจัดการ  
และผลการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มที่ 
GPSC ถือครองหุ้นมากกว่าร้อยละ 50  
และที่มีอ�านาจในการบริหารจัดการ 
(Operational Control)*

Capital Value

-

• GRI Standards

ความสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)
-

การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส  
(Scope of ESG Risks and Opportunities)

ความสอดคล�องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืน (Global Report Initiative: GRI)

กลุ่มผู�มีส่วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

•  การมีส่วนร่วมกับชุมชน
•  การเคารพสิทธิของชุมชน

Capital Value

Social and Relationship

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

ความสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

หมายเหตุ : * ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯ ได้ด�าเนินการควบรวมกิจการของบรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากัด (มหาชน) หรอื โกลว์ (GLOW) เสรจ็สิน้แล้ว โดยบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการ 

จดัท�าค�าเสนอซือ้หลักทรพัย์ของ GLOW เพ่ือเพิกถอนหลกัทรพัย์ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Delisting Tender Offer) สิน้สดุ 

เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 และได้ด�าเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  

13 ธันวาคม 2562 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ถือหุ้นของ GLOW ทั้งหมดจ�านวน 1,460,360,024 หุ้น หรือร้อยละ 99.83 ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

กิจการ ท�าให้ขอบเขตของการรายงานจึงเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา
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การก�าหนดเป�าหมายและการด�าเนินธุรกิจ 
ที่สนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค�การสหประชาชาติ (SDGs)

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนหลัก 6 เป้าหมายจากทั้งหมด 17  
เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายท่ี 7 (พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถึงได้) เป้าหมายที่ 8 (การจ้างงานที่
มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ) เป้าหมายที่ 9 (อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน) 
เป้าหมายที ่12 (แผนการบรโิภคและการผลติท่ีย่ังยืน) เป้าหมายท่ี 13 (การรบัมอืการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ) และเป้าหมายที่ 16 (สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก) เพื่อก�าหนดแนวทาง
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs/
เป�าหมาย

แผนการด�าเนินงาน
• ก�าลังด�าเนินการในปัจจุบัน
• อยู่ระหว่างการวางแผนการด�าเนินงาน

ประโยชน�ต่อบริษัทฯ ประโยชน�ต่อ 
สิ่งแวดล�อมและสังคม

เป�าหมายการด�าเนินงาน

7: 7.1, 7.2, 
7.3

•  พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนใน
พ้ืนที่ชนบทและประเทศที่ก�าลังพัฒนา
เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงได้ โดยด�าเนินการ 
ส ่ ง เสริมและพัฒนาโครงการไฟฟ ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  
แ ม ่ ฮ ่ อ ง ส อ น  น ่ า น  แ ล ะ เ ชี ย ง ร า ย  
รวมท้ังด�าเนินการสร้างโรงอบแห้งพลงังาน 
แสงอาทิตย์ (Solar Drier) เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรที่เพาะเมล็ดกาแฟ ที่จังหวัดน่าน

•  ขยายการด�าเนินโครงการติดต้ังเซลล์
แสงอาทิตย์บนดิน (Solar Farm) และ 
บนหลงัคา (Solar Rooftop) ในเชงิพาณิชย์

•  มองหาโอกาสใหม ่ๆ เ พ่ิมเติมในการ
พัฒนาการผลิตพลังงาน รวมถึงโอกาส 
ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

•  เข ้าร ่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•  เพ่ิมโอกาสการด�าเนิน
ธุรกิจใหม่ๆ

•  ล ด ต ้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต
พลังงาน

•  ลดการใช้พลังงานและ
ค่าใช้จ่าย

•  ตอบสนองความต้องการ
ใ ช ้ พ ลั ง ง า น ใ น พ้ื น ที่
ขาดแคลน

•  ลดมลพิษด้านสิง่แวดล้อม 
แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ด ้ า น
การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ

•  สนับสนุนนโยบายรัฐ
ในการเพ่ิมสัดส่วนการ 
ใช้พลังงานหมุนเวียน

•  ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
ในพ้ืนท่ีชนบทและประเทศที่ก�าลัง
พัฒนาอย่างน้อย 3 โครงการต่อปี 

•  เ พ่ิมสัดส ่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 20 
ภายในปี 2567

•  ลดต้นทุนในการผลติพลงังาน ซ่ึงอยู่
ในแผนการด�าเนินงานปี 2563

•  ด�าเนินโครงการด้านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ โดยการก่อสร ้าง 
โรงไฟฟ้าใหม่ ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
ภายในปี 2565

8: 8.1, 8.2, 
8.3, 8.4, 8.5, 
8.6, 8.7, 8.8, 
8.9

•  ขยายการจัดส ่งพลังงานให ้แก ่ พ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยพัฒนาโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมา 
เพ่ือพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

•  สนับสนุนโครงการสาธารณูปการเพ่ือ
สนับสนุนระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค 
ตะวันออก (EEC) และเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) 
เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

•  มุ ่งเน้นการขยายธุรกิจในประเทศ และ
พัฒนาโครงการสนับสนุนการลงทุนของ
กลุ่ม ปตท.

•  ด� า เ นินโครงการด ้ านประสิท ธิภาพ
พลังงานและลงทุนด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตพลังงาน เพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการจ้างงาน

•  ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและข้อบังคับตาม 
กฏหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ต่อต้าน
การจ้างงานผดิกฏหมายทุกรปูแบบ รวมถึง 
ด�าเนินงานตามนโยบายสิทธิมนุษยชน 
ของบริษัทฯ

•  จั ด ห า พ้ื น ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ เ ห ม า ะ ส ม 
ปลอดภัยในการท�างานโดยด�าเนินการ 
จัดท�าแผนงานวัฒนธรรมด้านความ
ปลอดภัยส�าหรับกลุ่มบริษัท และมีการ
ด�าเนินงานเก่ียวกับการประเมินความ
ปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา

•  เพ่ิมโอกาสการด�าเนิน
ธุรกิจใหม่ๆ

•  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร

•  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท�างานของพนักงาน
และลูกจ้าง

•  รั ก ษ า พ นั ก ง า น แ ล ะ 
ลดอัตราการลาออกใน
องค์กร

•  ส่ง เ ส ริ ม ก า ร เ ติ บ โ ต
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที ่
ปฏิบัติงานและระดับ
ประเทศ

•  ส ่งเสริมและเพ่ิมการ 
จ้างงานท้องถิ่น

•  พ้ืนที่สีเขียวและแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

•  เพ่ิมก�าลังการผลิต จ�านวน 3,000 
เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

•  พั ฒ น า โ ร ง ไ ฟ ฟ ้ า ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
เมียนมาภายในปี 2563 - 2568 ซึ่ง
ช่วยส่งเสริมการจ้างงานและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจได้ท้ังทางตรง
และทางอ้อม

•  พัฒนาโครงการพลังงานความร้อน
และพลงังานหมนุเวียนในโครงการ 
EEC และ EECi

•  ข ย า ย ก า ร ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ แ ล ะ
สนับสนุนการลงทุนในกลุ่ม ปตท. 
ในปี 2564 - 2566

•  ด�าเนินงานตามแผนงานวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัยในทุกโรงงาน
ของกลุ ่มบริษัท รวมถึงสามารถ
ติดตามผลและคัดเลือกผู้รับเหมา
ที่มีความโดดเด ่นในด ้านการ 
ด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
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SDGs/
เป�าหมาย

แผนการด�าเนินงาน
• ก�าลังด�าเนินการในปัจจุบัน
• อยู่ระหว่างการวางแผนการด�าเนินงาน

ประโยชน�ต่อบริษัทฯ ประโยชน�ต่อ 
สิ่งแวดล�อมและสังคม

เป�าหมายการด�าเนินงาน

9: 9.2, 9.4, 
9.5

•  ขยายธุรกิจไปในเขตประเทศท่ีก�าลงัพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม

•  ลงทุนพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตเพ่ือลดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยี

•  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้แก่โรงเรียน 
วัด และโรงพยาบาล

•  ด�าเนินโครงการเพ่ือสาธารณประโยชน์
และโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมส�าหรับเยาวชน ครั้งท่ี 2 โดย
ขยายโครงการให้เป็นการแข่งขันระดับ
ประเทศ

•  ด� า เนิน โครงการประกวดนวัตกรรม 
ร่วมกับสถาบันการศึกษา อาท ิจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในหัวข้อ Smart City

•  วิจัยและพัฒนาการกักเก็บพลังงานและ
แบตเตอรี่กับหุ้นส่วนธุรกิจ

•  ด� า เ นิ น ง า น วิ จั ย เ พ่ิ ม มู ล ค ่ า แ ล ะ ล ด 
ผลกระทบโดยการแปลงเถ้าถ่านหินท่ีได้
จากการผลิตไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิก

•  เพ่ิมโอกาสการด�าเนิน
ธุรกิจใหม่ๆ

•  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร

•  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ

•  เ พ่ิมประสิท ธิภาพใน
กระบวนการผลิต

•  ส่งเสรมิการขยายตวัทาง
อุตสาหกรรมและความ
ต้องการทางเศรษฐกิจ

•  ชุ ม ช น มี ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคที่ดีขึ้น
และขยายการจ้างงาน

•  ส ่ง เสริมการวิจัยและ
คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

•  ส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ใ น พ้ื น ที่ ก า ร ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ แ ล ะ
สนับสนุนการช่วยเหลือเหตุการณ์
ภัยพิบัติของประเทศอย่างต่อเนื่อง

•  คัดเลือกโครงการที่ได ้รับรางวัล
จากการประกวดนวัตกรรมมา
พัฒนาต่อยอดในธุรกิจ อย่างน้อย 
1 โครงการ

•  พัฒนาโครงการ Smart Energy 
ธุรกิจจ�าหน ่ายน�้ า เ ย็นเ พ่ือปรับ
อ า ก า ศ  ( D i s t r i c t  C o o l i n g 
Business) บนพื้นที่ที่มีศักยภาพ

•  ด�าเนินโครงการก่อสร้างโรงงาน
แบตเตอรี่ต้นแบบ (Pilot Plant) 
ขนาด 10 - 30 เมกะวัตต์ชั่วโมง

•  จ้างงานพนักงานในพ้ืนท่ีการขยาย
ธุรกิจให้ได ้อย ่างน้อยประมาณ  
20 คน/โรงไฟฟ้า ภายในปี 2566

•  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
ด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคโดยการประยุกต์ใช้
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาร่วม
ด�าเนินการ 

12: 12.2, 
12.5

•  พัฒนาแผนด้านความย่ังยืนและประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
บรรษัทภิบาล (ESG) ร่วมกับคู่ค้า

•  ด�าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
ของบริษัทฯ

•  ด�าเนินโครงการด้านการจัดการของเสีย 
ตามหลัก 3R โครงการ Water Footprint 
และลดการใช ้น�้าและพลังงานอย่าง 
ต่อเนื่อง

•  ปรับปรุ ง ระบบการผลิตน�้ า รี เ วอร ์ส 
ออสโมซิส (R.O.) และน�้าปราศจาก
ไอออน

•  ลดการก่อก�าเนิดของเสีย
•  จัดตั้งโครงการ Zero Waste to Landfill
•  ด�าเนนิโครงการ Zero Waste Village เพ่ือ

ด�าเนินกิจการเพ่ือสังคมด้านการจัดการ
ขยะในพ้ืนที่รอบศูนย์คัดแยกขยะเพ่ือ
แปลงเป็นเชื้อเพลิง RDF โดยด�าเนินงาน
ใน 4 พ้ืนที่ ได้แก่ เทศบาลต�าบลทับมา  
เทศบาลต�าบลน�้าคอก เทศบาลต�าบล 
มาบข่าพัฒนา และองค์การบริหารส่วน
ต�าบลหนองตะพาน

•  จัดตั้งโครงการลดปริมาณของเสียใน
ชุมชน โดยน�าไปผลิตเป็นสารปรับปรุงดิน

•  ด�าเนินการน�าของเสียจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมของ
อิฐมวลเบาเพื่อการก่อสร้างอาคาร

•  ด�าเนนิการน�าน�า้ทิง้มารดกองถ่านเป็นการ
น�ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดปริมาณน�้าเสีย
ในกระบวนการผลิต

•  ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตให ้ 
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

•  ลดการใช้น�้าดิบในกระบวนการผลิต

•  ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ด ้ า น 
สิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล ในการ
บริหารจัดการคู่ค้า

•  ล ด ใ ช ้ ท รั พ ย า ก ร  
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนใน
กระบวนการผลิตและ
ของเสีย

•  ลดการใช้พลังงานและ
ค่าใช้จ่าย

•  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรและการ
บริหารจัดการที่ดี

•  ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ด ้ า น 
ข ้ อ ร ้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ 
ข้อบังคับทางกฎหมาย

•  ส่งเสริมการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาลของคู่ค้า

•  ส ่ ง เสริมการอนุรักษ ์
ทรัพยากรและความ
ยั่งยืน

•  ให้ความรู้และสนับสนุน
ชุมชนด้านการบริการ
จัดการขยะ

•  ลดการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายในกลุ่ม ปตท. ภายใน
ปี 2562 - 2566

•  ไม ่มีของ เสียส ่ งก� าจัดในหลุม 
ฝังกลบ

•  มโีครงการและกิจกรรมย่อยในพ้ืนที่ 
ได้แก่ กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรม
บริจาคขยะเ พ่ือสาธารณกุศล  
กิจกรรมการคัดแยกขยะพ้ืนฐาน
และการจัดการขยะอินทรีย ์ใน 
ครัวเรือน โครงการอบรมนักเรียน
และครูแกนน�าคัดแยกขยะใน
โรงเรียน โครงการแปรรูปขยะเพ่ือ
เพิ่มมูลค่า โครงการตลาดสีเขียว

•  สามารถลดปริมาณของเสียจาก
โรงงานถ่านหิน 200,000 ตันต่อปี

•  สามารถลดปริมาณน�้ า เ สียได  ้
260,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

•  ส า ม า ร ถ ล ด ก า ร ใ ช ้ น�้ า ดิ บ ไ ด ้
ประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี
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SDGs/
เป�าหมาย

แผนการด�าเนินงาน
• ก�าลังด�าเนินการในปัจจุบัน
• อยู่ระหว่างการวางแผนการด�าเนินงาน

ประโยชน�ต่อบริษัทฯ ประโยชน�ต่อ 
สิ่งแวดล�อมและสังคม

เป�าหมายการด�าเนินงาน

13: 13.2 •  เข้าร่วมโครงการ Low Emission Support 
Scheme (LESS)/Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program (T - VER)/
Carbon Footprint Organization (CFO) 
Projects

•  ก� าหนดมาตรการลดการปล ่อยก ๊าซ 
เรือนกระจก

•  การรับรองโครงการ T - VER จากการ 
ด�าเนินงาน ได ้แก ่  โครงการปรับปรุง
อปุกรณ์และระบบควบคมุน�า้ในหม้อไอน�า้ 
แรงดันสูง โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 
หน่วยที่ 3 (CFB3) โครงการผลิตเชื้อเพลิง
ขยะจากขยะมลูฝอยชมุชนทีจ่งัหวัดระยอง 
โครงการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วย
การเปลีย่นใบพัดระบบหล่อเย็น ทีศ่นูย์ผลติ
สาธารณูปการแห่งที่ 3 (CUP - 3)

•  ใช ้ทรัพยากรอย ่ างมี
ประสิทธิภาพและการมี
ระบบบริหารจัดการที่ดี

• ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

•  ล ด ก า ร ป ล ่ อ ย ก ๊ า ซ
เรือนกระจกและการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ 
ภูมิอากาศ

•  ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ด ้ า น 
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

•  เป้าหมาย 5 ปี ของการลดการปล่อย 
ก ๊าซเรือนกระจกสอดคล ้องกับ 
กลุ่ม ปตท.

•  ส า ม า ร ถ ล ด ก า ร ป ล ่ อ ย ก ๊ า ซ 
เรือนกระจก จากโครงการ LESS 
และ T - VER

16: 16.5, 
16.6

•  เพ่ิมความตระหนักในเรื่องความโปร่งใส
อย่างมีจริยธรรมและการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีโดยการจัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ 
อาทิ การปฐมนิเทศพนกังาน CG day และ 
QSHE&KM Day 

•  สนับสนุนกิจกรรมโครงการการสร ้าง 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC)

•  จัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม 
ทุกหน่วยงาน

•  เปิดช่องรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม
•  ปรับใช้กรอบการด�าเนินงานที่ครอบคลุม

ด้านสิทธิมนุษยชน คอร์รัปชัน การทุจริต
•  พัฒนาหลักจริยธรรมด้านการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

•  มีความโปร่งใสในการ
ด�าเนินธุรกิจ

•  ลดความเสี่ยงด้านการ
ค อ ร ์ รั ป ชั น แ ล ะ ก า ร
ทุจริตในทุกรูปแบบ

•  ส่งเสรมิการปฏบิตัอิย่าง
ถูกหลักจริยธรรมและ
การก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี

•  ลดความเสี่ยงด้านสิทธิ
มนุษยชนในองค์กร

•  ล ด ป ั ญ ห า ด ้ า น ก า ร
คอร์รปัชนัและการทุจรติ
และมีบุคลากรเป็นแบบ
อย่างที่ดีในสังคม

•  คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
จากผูต้อบแบบทดสอบความเข้าใจ
เก่ียวกับจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษทัมากกว่าร้อยละ 90

•  ร า ย ง า น ค ว า ม โ ป ร ่ ง ใ ส ด ้ า น 
ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนถึงระดับ
บริหารครบทั้งร้อยละ 100

•  รักษาระดับโครงการการสร ้าง 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต อยู่ที่
ระดับ 5 ดาว

•  ประ เมินความเสี่ ย งด ้ านสิท ธิ 
มนุษยชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่การ
ด�าเนินงานร้อยละ 100

•  ผูเ้ข้าร่วมผ่านการประเมนิด้านหลกั
จรยิธรรมด้านการก�ากับดแูลกจิการ
ที่ดีอย่างน้อยร้อยละ 80
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OPERATIONAL 
EXCELLENCE
CREATE LONG-TERM STAKEHOLDER’S 
VALUE WITH PROFITABLE GROWTH
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามข�อก�าหนด

เป�าหมายระยะยาว

การทบทวนคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

ผลการประเมินโครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียน (CGR)  
ในระดับ

การจัดฝึกอบรมหรือ 
สื่อความทุกไตรมาส  
ด�านจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงถูกน�ามาใช�ใน 
การด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั่วทั้ง

องค�กร ทั้งในระดับองค�กร (Corporate 
Risk) และระดับหน่วยงาน (Functional 

Risk) โดยมีการด�าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงระดับหน่วยงานดีเลิศ ทุกไตรมาส

ครบทุกหน่วยงาน

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ

“คู ่ มื อการก� า กับดูแล กิจการ ท่ีดี  และ 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
ทีไ่ด้มกีารทบทวนและปรบัปรงุใหม่น้ี เป็นการ
แสดงให ้ เห็นถึงความตั้ งใจและมุ ่ งมั่น 
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของแต่ละคนอย่างมีธรรมาภิบาล 
รอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือสร้างความ
เจริญก้าวหน้าและผลตอบแทนที่ดีให้แก่
องค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

 วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือส่งเสรมิให้บรษิทัฯ มรีะบบการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี สอดคล้องกับบริบทของบริษัทฯ 
และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate 
Governance Code) 

 ประโยชน์ต่อองค์กร :
พัฒนาระดับการก�า กับดูแลกิจการให ้
สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล 
โดยได้ระดับคะแนน CGR ในระดับดีเลิศ 
รวมถึงเข้าร ่วมเป็นสมาชิกของโครงการ 
แนวร่วมปฏิบัติ CAC*

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
ยกระดับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับ
อาเซียน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล Top 50 
ASEAN CG Award 

หมายเหต ุ: * CAC หมายถึง แนวร่วมปฏิบตัขิองเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต
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การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการค�านึง
ถึงสิทธิมนุษยชนเป็นแนวทางในการด�าเนินงานที่จะขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู ่
การบรหิารองค์กรแบบบรูณาการอย่างมคีณุค่า ซึง่บรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่ง
อย่างเหมาะสม ถือเป็นพ้ืนฐานการท�างานทีผู่บ้รหิารและพนกังานทกุคน ต้องปฏบิตัิ
อย่างเคร่งครัด จริงจัง อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

สามารถรับทราบรายละเอียดแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดสิทธิมนุษยชน 

(กลยุทธ์ กระบวนการ การจัดเก็บและรายงาน) ได้ที่ 

https://www.gpscgroup.com/th/about/directors 

https://www.gpscgroup.com/th/cg/risk-management 

https://www.gpscgroup.com/th/cg/policy 

https://www.gpscgroup.com/th/cg/manual 

https://www.gpscgroup.com/th/sustainability/social/human-rights

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดหลักเกณฑ์การสรรหา โดยค�านึงถึง 
ความหลากหลายในกระบวนการคัดเลือก ทั้ งในด ้านทักษะ 
ประสบการณ์ เพศและอายุ ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะด้าน  
ที่จ�าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และวัฒนธรรมขององค์กร โดย 

จัดท�าตารางองค์ประกอบความรู้ความช�านาญของกรรมการ รวมท้ัง  
มีกรรมการอิสระที่ไม ่ได ้เป ็นผู ้บริหารอย่างน ้อย 1 - 2 คนท่ีมี
ประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า สาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ผลการด�าเนินงาน 

องค�ประกอบคณะกรรมการ (คน)

รวม สถานะ เพศ

กรรมการ 
ทั้งหมด

13
กรรมการที่ 
ไม่เป็นผู้บริหาร

7
กรรมการ 
อิสระ

5
กรรมการที่ 
เป็นผู้บริหาร

1 เพศชาย

11
เพศหญิง

2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

ตารางองค�ประกอบความรู�ความช�านาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix)

การตัดสินใจ
(Business Judgement)

12 คน

การวางแผนกลยุทธ�องค�กร
(Strategic Planning)

13 คน

การบัญชีและการเง�น
(Finance and Accounting)

4 คน

การตรวจสอบภายใน
(Internal Audit)

5 คน

กฎหมาย
(Law) 

3 คน

การพัฒนานโยบาย
(Policy Development)

13 คน
การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ

(International Business)

6 คน

13 คน

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

10 คน

การบร�หารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(Risk Management and Internal Control)

10 คน

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต�อสังคม
(Corporate Governance and CSR)

8 คน

การบร�หารจัดการนวัตกรรม
(Innovation Management)

6 คน

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ�า
(Power Industry Expertise)

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ
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ชื่อ - นามสกุล

กรรมการ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทักษะ / ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ�
MANAGEMENT = 
การบริหารจัดการ (M)
ACADEMIA** = 
ความรู้ความช�านาญ /  
การฝึกอบรม (A)
CONSULTING = 
การให้ค�าปรึกษา (C)
RESEARCH = 
การค้นคว้าวิจัย (R)

ทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน�าที่กรรมการ
ทักษะพื้นฐานที่

จ�าเป็นต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

กา
รพ

ัฒ
นา

นโ
ยบ

าย

กา
รต

ัดส
ินใ

จ

กา
รว

าง
แผ

นก
ลย

ุทธ
์

อง
ค์ก

ร

กา
รบ

ัญ
ชีแ

ละ
กา

รเ
งิน

กา
รต

รว
จส

อบ
ภา

ยใ
น

กฎ
หม

าย

กา
รก

�าก
ับด

ูแล
กิจ

กา
รท

ี่ด ี
แล

ะค
วา

มร
ับผ

ิดช
อบ

ต่อ
สัง

คม
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
รค

วา
ม

เส
ี่ยง

แล
ะก

าร
คว

บค
ุม

ภา
ยใ

น
กา

รบ
ริห

าร
ทร

ัพย
าก

ร
มน

ุษ
ย์แ

ละ
กา

รพ
ัฒ

นา
อง

ค์ก
ร

คว
าม

เช
ี่ยว

ชา
ญ

ใน
อุต

สา
หก

รร
มไ

ฟฟ
้า*

กา
รจ

ัดก
าร

ธุร
กิจ

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

ร
นว

ัตก
รร

ม

1 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระและ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

M, A

2 นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระและ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

M, A

3 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการอิสระและ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

M, A

4 พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการอิสระและ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

M, A

5 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการอิสระและ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

M, A

6 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร M, A

7 นายวุฒิกร สติฐิต กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร M, A

8 นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร M, A, C

9 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร M, A

10 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร M, A

11 นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร M, A

12 นายบุญชัย ชุณหวิกสิต กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร M, A

13 นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการที่เป็นผู้บริหาร M, A

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Functional Risk Level) ให้มีความเชื่อมโยงกับการบริหาร 
ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Level) เพื่อตอบสนองการด�าเนินงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงานในมิติต่างๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ

ตัวเลขเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ : * ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน Global Industry Classification Standard (GICS) ในประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า

   ** Academia รวมถึงโปรแกรมการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ONE-TIER 
SYSTEM

โครงสร�างของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นประเภท

93
ค่าเฉลี่ยการเข�าประชุมของ 

คณะกรรมการเท่ากับร�อยละ 13
มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้า 

(การบริหารจัดการความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ การให้ค�าปรึกษา)

ราย

คณะกรรมการทั้งค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการเท่ากับ

2ปี
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ความเสี่ยงที่ 
เกิดขึ้นใหม่

รายละเอียดเกี่ยวกับ 
ความเสี่ยง

ผลกระทบต่อธุรกิจ แนวทางการบริหารจัดการ

การบรหิารเสถยีรภาพ 
การผลิตภายใต้วิกฤต
น�้าขาดแคลน

•  การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างรุนแรง
และมีนัยส�าคัญ ท�าให้
อาจเกิดปัญหาภัยแล้ง
ในระยะสั้นขึ้นได้

•  ความไม่เพียงพอต่อการ
จัดสรรการใช้ทรัพยากร
น�้าของหน่วยงานภาครัฐ
ต่อภาคประชาชน  
ภาคเกษตรกรรม  
และภาคอุตสาหกรรม 
ในพื้นที่

•  ขาดแคลนน�้าดิบ/ 
น�้าใช้ อันเนื่องมาจาก 
สภาพแวดล้อมที่มี 
การเปลี่ยนแปลง
รุนแรงและมีนัยส�าคัญ 
ท�าให้ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตและ
การน�าส่งผลิตภัณฑ์ 
แก่ลูกค้า

•  จดัตัง้คณะท�างานการบรหิารจดัการน�า้  
เพื่อติดตาม ประเมิน และจัดท�า
แผนบริหารจัดการน�้าเพื่อรองรับต่อ
สถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้

•  ปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
ประสิทธิภาพของหน่วยผลิต เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการน�้าใช้อย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด

•  ติดตามสถานการณ์น�้าอย่างใกล้ชิด
ร่วมกับคณะท�างานบริหารจัดการน�้า
ภาคตะวันออก

•  บริหารสัญญาร่วมกับผู้จ�าหน่าย 
(Supplier) เพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณ
น�้าส�ารองเพียงพอในกรณีที่เกิด 
สภาวะวิกฤต

การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้
พลังงานของลูกค้า 
และผู้บริโภค

•  การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน ท�าให้
ต้นทุนในการใช้พลังงาน
ของลูกค้าลดลง

•  การเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบการใช้พลังงาน
ของลูกค้า เช่น การใช้
พลังงานหมุนเวียนร่วม
กับระบบกักเก็บพลังงาน 
เป็นต้น

•  การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของลูกค้า  
ส่งผลให้ลูกค้า 
ขอปรับปรุงการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ไอน�้า/ไฟฟ้า
ขั้นต�่าตามที่ก�าหนดไว้
ในสัญญา (Minimum 
Take or Pay: MTOP) 
ซึ่งจะส่งผลต่อการ 
บริหารต้นทุนการผลิต
ที่เพิ่มขึ้นและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง

•  บริษัทฯ อาจสูญเสีย
ความสามารถในการ
แข่งขัน หากไม่สามารถ
ปรับปรุงรูปแบบการ
ด�าเนินธุรกิจ/การ 
ให้บริการที่จะตอบสนอง 
ต่อความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง 
จากเดิมได้

•  การพัฒนารูปแบบธุรกิจการบริหาร
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
น�าเสนอต่อลูกค้าเพื่อสนับสนุน
ประสิทธิภาพด้านต้นทุนการผลิตจาก
ค่าพลังงานของลูกค้า อาทิ การบริหาร
สัญญาการจ�าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม
จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่
กับการใช้พลังงานปกติ

•  แสวงหาโอกาสในการลงทนุธุรกิจ
พลงังานทดแทน ควบคูก่บัการน�าเสนอ 
การให้บริการด้านเทคโนโลยีระบบ
กักเก็บพลังงาน เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าและรูปแบบการ 
ใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลง

•  มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด 
ประหยัดพลังงาน ควบคู่กับการพัฒนา
เป็นผู้ให้บริการด้าน Digital Energy 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่น ต้นทุนต�่า  
มีความมั่นคง ตลอดจนเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ 41
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ความเสี่ยงที่ 
เกิดขึ้นใหม่

รายละเอียดเกี่ยวกับ 
ความเสี่ยง

ผลกระทบต่อธุรกิจ แนวทางการบริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยี

•  การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
อาทิ Blockchain IoT 
เป็นต้น ส่งผลให้ภาค
ธุรกิจต่างๆ ต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน และพัฒนา 
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อ
ต่อยอดองค์ความรู้ที่จะ
เติบโตในธุรกิจใหม่ใน
อนาคต

•  ความสามารถในการ
แข่งขันลดลง หากไม่
สามารถปรับรูปแบบการ
ด�าเนินธุรกิจให้รองรับต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้

•  พัฒนาทักษะและศักยภาพของ
บุคลากร ทั้งความรู้แขนงวิชาชีพและ
ด้านการจัดการเทคโนโลยี เพื่อให้มี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 
ดิจิทัลในกระบวนการท�างานต่างๆ  
ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป

ภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์

•  ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ซึ่งมาจากการพึ่งพา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการประมวลผล 
ข้อมูล และปฏิบัติงาน
ต่างๆ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

•  ข้อมูลส�าคัญซึ่งเป็น
ความลับของบริษัทฯ  
ถูกรั่วไหลออกสู่ภายนอก

•  การหยุดชะงักของระบบ
สารสนเทศอาจส่ง 
ผลกระทบต่อระบบผลิต
และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
แก่ลูกค้า ซึ่งจะกระทบ
ต่อความน่าเชื่อถือทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ

•  ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศและระบบการจัดการ
ข้อมูล (IT Infrastructure & System) 
ที่มีความปลอดภัยและรัดกุม และ 
มีความพร้อมต่อการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง

•  ควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
และข้อมูล เพื่อป้องกันการถูกบุกรุก
จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยไม่ได้รับอนุญาต

•  จัดท�าแผนบริหารจัดการเพื่อรองรับต่อ
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต  
(Business Ethics and Anti-corruption)
คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
ครอบคลุมหลัก 19 ข้อ โดยหนึ่งในจรรยาบรรณท่ียึดถือปฏิบัติ คือ  
การไม่ฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่ และจะไม่ด�าเนินการ
ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันจะส่งผลให้ไม่เกิดความเป็นกลาง
ทางการเมือง ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีการสนับสนุนภาคการเมือง
แต่อย่างใด

สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
บรษิทัฯ ด�าเนนิการปรบัปรงุนโยบาย อบรม สือ่ความด้านสทิธิมนุษยชน 
ส�าหรับพนักงานบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื รวมถึงประเมนิความเสีย่ง
เพ่ือก�าหนดมาตรการแก้ไขและเยียวยาผลกระทบด้านสทิธิมนุษยชน 
ครบร้อยละ 100 ของทุกหน่วยธุรกิจและพ้ืนท่ีด�าเนินการ ซึ่ง 
ผลการประเมินไม่พบความเสี่ยงและไม่พบกรณีการละเมิดด้าน
สิทธิมนุษยชน ท้ังในส่วนที่บริษัทฯ ก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิด 
ผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ผลการด�าเนินงาน เป�าหมาย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563

ผลการประเมินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียน (CGR) ในระดับดีเลิศ (ร้อยละ)

91 95 96 96 96 97

การจัดฝึกอบรมหรือสื่อความด้านจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ

อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อปี

อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อปี

อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อปี

4 ครั้ง
อย่างน้อย 1 

ครั้งต่อปี
อย่างน้อย 1 

ครั้งต่อปี
การจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (ติดตามและทบทวน 
ความเสี่ยงระดับหน่วยงานครบทุกกลุ่มความเสี่ยง) (ร้อยละ)

100 100 100 100 100 100
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PURSUING  
SUSTAINABLE  
INNOVATION
TO DRIVE IMPROVEMENT INITIATIVES
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การบริหารจัดการความสัมพันธ�กับลูกค�า

เป�าหมายระยะยาว

การส่งมอบผลิตภัณฑ�ให�แก่ลูกค�า

ความพึงพอใจ 
ของลูกค�า  

ไม่น�อยกว่า ร�อยละ

85

การจัดท�าสัญญาและ/หรือ 
ข�อตกลงซื้อขายผลิตภัณฑ�ระยะยาวที่
เป็นลูกค�าเอกชนอุตสาหกรรม จ�านวน

4
ฉบับต่อปี

การรักษาระดับความสัมพันธ�กับลูกค�า 
(โดยวัดจาก การรักษาสัดส่วนจ�านวน
ลูกค�าที่พึงพอใจ) ไม่น�อยกว่า ร�อยละ

90
ของจ�านวนลูกค้าที่ส�ารวจ 

ความพึงพอใจ

Director
Iharanikkei Chemical (Thailand) Company Limited (INC)

Mr. Toshiaki Kaneko

“บรษิทัฯ ส่งมอบไอน�า้ท่ีมคีณุภาพได้ตรงเวลา 
อย่างมีเสถียรภาพและราคาที่เหมาะสม ซึ่ง
การใช้ไอน�้าจากบริษัทฯ สนับสนุนให้ INC 
ลดภาระการลงทนุระบบการผลติไอน�า้ท�าให้
สามารถบรหิารจดัการปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 วัตถุประสงค์ : 
ลูกค้าได้รับมอบไอน�้าท่ีตรงเวลาอย่างมี
คุณภาพ ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและ
ความพร้อมของการด�าเนินการผลิตท่ีสูง 
ราคาท่ีมีความเหมาะสม ลดภาระการลงทุน
ระบบการผลิตไอน�้า

 ประโยชน์ต่อองค์กร :
มูลค่าสัญญาประมาณ 200 ล้านบาท

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
ประหยัดการก ่อสร ้างระบบผลิตไอน�้ า
ประมาณ 40 ล้านบาท
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ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

คุณปวเรศ รัตนสุวรรณ

“บรษิทัฯ มกีารสนบัสนนุให้ลกูค้าตระหนกัถึง 
ความส�าคญัของพลงังานหมนุเวียนและได้มี
การน�าเสนอโครงการการจ�าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดย
มีรูปแบบธุรกิจที่ผสานกับการจ�าหน่ายไฟใน
รูปแบบปกติซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้า
เป็นอย่างดี ภายใต้กลยุทธ์ด้านความย่ังยืน
ของบริษัทฯ”

การลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 
พร ้อมการจัดท� าสัญญาซื้ อขายไฟฟ ้า 
รูปแบบสัญญาซื้ อขายไฟฟ ้าระหว ่ าง 
หน่วยงานเอกชนกับเอกชน (Private Power 
Purchase Agreement: PPA) ร่วมกับลูกค้า 
1 ราย

 วัตถุประสงค์ : 
ร่วมลงทุนโครงการ Solar Rooftop ทีผ่สานกับ 
การจ�าหน่ายไฟในรูปแบบปกติ 

 ประโยชน์ต่อองค์กร :
รายได้จากการขาย 60 ล้านบาทตลอดอายุ
สัญญา

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
ลูกค้ารับไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) 856.8 kWp และประหยัดค่าใช้จ่าย 
18 ล้านบาทตลอดอายุสัญญาเมื่อเทียบกับ 
การใช้ไฟฟ้าในรูปแบบปกติ

การบริหารความสัมพันธ ์ กับลูกค ้าต ้อง
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค ้าและธุรกิจ ท่ีหลากหลาย รองรับ
การเติบโตในสภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว พร ้อมมุ ่งเน ้นการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบการผลิตและ
การจัดจ�าหน่ายที่มีเสถียรภาพ เพ่ือส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ได้ตามแผนการผลติ สามารถสร้าง
ความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า เป็นฐานในการ
สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อเพ่ิมความม่ันใจในเสถียรภาพในการผลิตและ
การจัดจ�าหน่าย คุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านเทคนิค การซ่อมบ�ารุงและการขาย 
• การติดต่อผ่านทีมงานลูกค้าสัมพันธ์
• การประชุมสื่อสารแผนการรับผลิตภัณฑ์และซ่อมบ�ารุงประจ�าเดือน
• การรับฟังข้อมูลความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์ 
• การจัดจ�าหน่ายและบริการกับลูกค้าทุกรายในกลุ่มอุตสาหกรรม
• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อยปีละครั้ง

การรักษาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
•  กิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าประจ�าปีในรูปแบบต่างๆ การประชุมส่ือสารแผนการ

รับผลิตภัณฑ์และซ่อมบ�ารุงประจ�าเดือน
• การเยี่ยมเยียนสถานประกอบการลูกค้า
• การอบรมสัมมนา การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (Improve Efficiency) ประจ�าปี
• กิจกรรมสันทนาการและกีฬา
• การจัดสัมมนาเยี่ยมชมกิจการพลังงาน

สามารถรับทราบรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า (กลยุทธ์ กระบวนการ การจัด

เก็บและรายงาน) ได้ที่ https://www.gpscgroup.com/

th/sustainability/economic/customer-relationship-

management 

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน 

ความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อและรับรู้ข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงส�ารวจ 
ความพึงพอใจเป็นประจ�าโดยวิธีการเชงิปรมิาณด้วยระบบแบบสอบถาม และเชงิคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึ พร้อมน�าข้อมลูมาวิเคราะห์
ความส�าคัญและความพึงพอใจ รวมทั้งสรุปประเด็นหลักพร้อมแนวทางการจัดการประเด็นที่ลูกค้าเป็นกังวลหรือสนใจ
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ประเด็นที่ลูกค�าสนใจ และแนวทางการจัดการประเด็น

แผนการส่งมอบไฟฟ้าในช่วงที่บริษัทฯ ขอ
หยุดซ่อมบ�ารุงเร่งด่วนพร้อมแนวทางการ
ชดเชยที่ขาดความชัดเจน
•  ด�าเนินการตรวจสอบระบบผลิตและ

จ�าหน่ายท้ังระบบพร้อมวิเคราะห์สาเหตุ 
หาแนวทางป ้องกันและสื่อสารให ้
ลูกค้ารับทราบและเข้าใจ พร้อมจัดท�า 
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือสามารถบริหาร
จัดการการซ่อมบ�ารุงเร่งด่วนและการ
ชดเชยพร้อมแนวทางเชงิรกุ (Proactive) 
กับลูกค้า

การตอบสนองด้านข้อมูล การแก้ไขปัญหา
ที่ล่าช้าในบางครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบกับการ
ตัดสินใจของลูกค้า
•  เพ่ิมประสทิธิภาพในการตอบสนองความ

ต้องการด้านข้อมูลโดยจัดให้มีโปรแกรม
อัปเดตสถานะของการปรับปรุง แก้ไข
เป็นระยะอย่างต่อเน่ืองและสม�า่เสมอให้
เหมาะสมกับลกัษณะงานและผลกระทบ

ปริมาณการตรวจวัดปริมาณการใช้ไอน�้าท่ี 
ไม่ตรงกับผลการตรวจวัดของลูกค้า
•  ด�าเนินการเร่งหาสาเหตุของปริมาณท่ี

แตกต่างกัน พร้อมผลการตรวจวัดตาม
มาตรฐานจากสถาบันภายนอกและ
สื่อสารชี้แจงลูกค้า

ประเด็นด้าน 
การให้บริการด้าน 
การซ่อมบ�ารุงและ 
การบริการ

ประเด็นด้านการ 
ให้บริการด้านการขาย
และเทคนิค

ประเด็นด้าน
ผลิตภัณฑ์และ
การส่งมอบ

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ผลการด�าเนินงาน เป�าหมาย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563

ระดับความพึงพอใจลูกค้า (ร้อยละ) 87.40 86.80 86.60 86.30 >85.00 >85.00

การจัดท�าสัญญา และ/หรือข้อตกลง 
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ระยะยาวที่เป็น 
ลูกค้าเอกชน อุตสาหกรรม (ฉบับ)

- 1 9 9 4 6

ระดับความสัมพันธ์กับลูกค้า (ร้อยละ)* 90.4 85.7 85.7 90.9 ≥90 ≥90

หมายเหตุ : *ระดับความสัมพันธ์กับลูกค้า = จ�านวนลูกค้าที่ให้คะแนนความพึงพอใจมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

      จ�านวนลูกค้าทั้งหมดที่ส�ารวจความพึงพอใจ

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาลูกค้าระดับผู้บริหารประจ�าปี 2562 
เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงทิศทางการด�าเนินธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนในระดับสากลด้วยการเข้าเย่ียมชมส�านักงานใหญ่ของ
บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี โครงการเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 
Rooftop) และนวัตกรรมเทคโนโลยี Huawei Fusion Solar Smart 
PV Cloud Centralized Monitoring and Management Center 
ร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัทลูกค้า ณ เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

การรักษาข้อมูลของลูกค้า 
บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลป้องกันและรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่าง 
เข้มงวด โดยเป็นหน่ึงในข้อตกลงเงือ่นไขสญัญาซือ้ขายสาธารณปูโภค 
และแนวปฏิบัติในการดูแลและเก็บรักษาข้อมูลสัญญา ข้อตกลง 
ซื้อขายในนโยบายการจัดการทรัพย์สิน การรักษาความลับและการ
ใช้ข้อมูลบริษัทฯ

นอกจากน้ี ส�าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการผู ้บริหารหรือ
พนักงานของบริษัทลูกค้า บริษัทฯ ได้ด�าเนินการวางแผน วิเคราะห์
และปฏิบัติการเพ่ือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีแผนจะประกาศใช้นโยบายท่ีเก่ียวข้อง
ภายในไตรมาสแรก ปี 2563 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไม่พบกรณกีารละเมดิข้อมลู
ของลูกค้าและไม่มีข้อร้องเรียนด้านการรักษาข้อมูลลูกค้า
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ความมั่นคงด�านเสถียรภาพ
และความพร�อมของการด�าเนินการผลิต

เป�าหมายระยะยาว

บรษิทัฯ พลงังานแนวหน้าของกลุม่ ปตท. และมนีวัตกรรมการกักเก็บ
พลงังานเสรมิสร้างความแข็งแกร่งการผลติไฟฟ้า และกระบวนการผลติ 
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที

GLOW มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
โดยมีระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือ

ความพร�อมของระบบจ�าหน่าย  
(Plant Availability) ร�อยละ

100

รายได�ที่สูญเสียจากการหยุดการผลิต 
ไม่เป็นไปตามแผน (Unplanned Shutdown)

0
บาท

การหยุดการผลิตไม่เป็นไปตามแผน 
(Unplanned Shutdown)

0
เหตุการณ์

โครงการสร�างพลังร่วมความมั่นคงและการผลิต (Synergy Project of GPSC and GLOW)
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 วัตถุประสงค์ : 
การควบรวมระหว ่าง GPSC และ 
GLOW ได้ยกระดับขีดความสามารถ
ขององค์กรในด้านการผลิต การส่งจ่าย  
และการใช้พลังงาน รวมถึงการวางแผน
เ พ่ิ ม เ ส ถี ย ร ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม พ ร ้ อ ม 
(Reliability and Availability) จากการ
เชื่อมระบบสายส่งไฟฟ้าและท่อไอน�้า 
(Power and Steam Integration) เพ่ือ 
มุ ่ ง สู ่ บ ริษั ท ผลิ ต ไฟฟ ้ าชั้ นน� าด ้ าน
นวตักรรมและความย่ังยืนในระดบัสากล 
พร้อมร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ให้กับประเทศ

 ประโยชน์ต่อองค์กร :

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลการผลิตสูงสุด 

จากการเจริญเติบโตด้านการผลิต 

ได้มากถึง 5,000 ล้านบาท จากการ 
เชื่อมระบบสายส่งไฟฟ้าและท่อไอน�้า

จากแผนการปรับเปลี่ยนการส่งจ่าย
ผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพ 
มากที่สุด

การใช้เครื่องจักร 
ของ 2 บริษัท

โอกาสในการได้ 
ลูกค้ารายใหม่

ลดการลงทุน 
โรงไฟฟ้าใหม่

การสูญเสียในระบบ
จ�าหน่ายลดลง

บรษิทัฯ ได้มกีารประเมนิมลูค่า Synergy เบือ้งต้นจากการควบรวมระหว่าง GPSC และ GLOW 
และมีเป้าหมายระยะยาวที่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้แก่บริษัทฯ โดยประมาณ 1,600 ล้านบาท 
ภายในปี พ.ศ. 2567

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :

จากการมีพลังงานหลายแหล่ง จากการส่งจ่ายผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้าที่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ 
ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบ�ารุงรักษา

คุณสุรจิตร บัวเทิง

“บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาด้านความมั่นคง
ด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการ
ด�าเนินการผลิตในทุกๆ ปี จากการควบรวม
ครั้งนี้ เราจะมีการปรับปรุงพัฒนาการรวม
ระบบ (Network Integration) ระหว่าง GPSC 
และ GLOW เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มจุดแข็งของ
องค์กร ท�าให้ระบบมกีารพัฒนามากย่ิงข้ึนไป
อีก และเรามั่นใจว่าจะสามารถส่งไฟฟ้าและ
ไอน�้าให้กับลูกค้าได้ท้ังปริมาณและคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง”
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OEMS ROADMAP 
IN 5 YEARS

RECAP PROGRESS

2020

OEMS MATURITY
ASSESSMENT

OEMS CONTINUOUS
PERFORMANCE IMPROVEMENT,

DIGITIZATION

2022

OEMS PRE-MA

2024

OEMS MATURITY 
ASSESSMENT

20212019

OEMS RAPID PERFORMANCE
IMPROVEMENT

2023

VISION
VERY HIGH

RELIABILITY

KPI

TPM

RISK MANAGEMENT SSHE

SHARING

EXTERNAL
KNOWLEDGEOEMS-RAI

WORK PROCESS (CMMS-SAP)

ISO

DRIVER

MANAGEMENT
SYSTEM

PROCESS/
WORKFLOW

FOUNDATION

PM
PILLAR

LESSON
LEARNT

BEST
PRACTICE

KM

ผลการด�าเนินงานระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ 
(Opera t iona l  Exce l lence  
Management System: OEMS) 
ออกแบบขึ้นมาเพ่ือสร้างพ้ืนฐาน
ของการท�างาน และยกระดับการ
ปฏิบตักิารของบรษิทัฯ สูม่าตรฐาน
ชั้นน�าระดับโลก

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะยกระดับการผลิตอันเป็นเลิศโดยใช้นวัตกรรมเพ่ือบริหารทรัพยากรท่ีมี
จ�ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อม (Reliability and  
Availability) ของระบบผลิตและจ�าหน่ายเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดแก ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และคงไว้ซึ่งความเป็นผู้น�าด้านเสถียรภาพและความพร้อม 

สามารถรับทราบรายละเอียดแนวทางการบริหาร

จัดการความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อม

ของการด�าเนินการผลิต (กลยุทธ์ กระบวนการ การ

จดัเก็บและรายงาน) ได้ท่ี https://www.gpscgroup.

com/th/sustainability/economic/operational-

excellence  

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ
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ความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของ
สินทรัพย์ (Reliability and Asset Integrity: 
RAI) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ OEMS ที่
เป็นหวัใจส�าคญัในการเสรมิสร้างความมัน่คง
ด้านเสถียรภาพและความพร้อม (Reliability 
and Availability) ของระบบผลติ โดยปีน้ีหวัข้อ 
RAI ได้ด�าเนินการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินครั้งล่าสุดในปี 2561 และ
ได้มีการตั้งคณะท�างานเพ่ือความต่อเน่ือง
ในการปรับปรุงพัฒนาสู่การด�าเนินการผลิต 
อันเป็นเลิศ ดังนี้
•  คณะบริหารการปรับปรุงเสถียรภาพ 

สายปฏิบัติการ
•  คณะท�างานปรับปรุงเสถียรภาพของ

ระบบไฟฟ้า
•  คณะท�างานปรับปรุงเสถียรภาพของ

ระบบผลิตไอน�้าและน�้าอุตสาหกรรม
•  คณะบริหารการบ�ารุงรักษาใหญ่ 

(Turnaround Steering Committee)
•  คณะท�างานการบ�ารุงรักษาใหญ่ 

(Turnaround Core Team)

ระบบบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM)
บริษัทฯ ได้น�าระบบบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้และสามารถผ่าน
เกณฑ์การตรวจประเมนิของ JIPM Assessors (Japan) ซึง่เป็นสถาบนัทีม่คีวามน่าเชือ่ถือ
ในวงการอตุสาหกรรม จากประเทศญีปุ่น่ โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง
และเตรียมความพร้อมขอรับรองรางวัล Excellence in Consistent TPM Commitment 
ในปี 2563

ระบบการบ�ารุงรักษาที่ครอบคลุมตลอดช่วงอายุอุปกรณ์นับตั้งแต่
การวางแผน การผลิต การบ�ารุงรักษา โดยอาศัยความร่วมมือจาก

ทุกคน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูงจนถึงพนักงานหน้างาน 

2018
TPM Excellence 

Award

2019
Leverage Internal 

Processes

2020
Excellence in 

Consistent TPM 
Commitment

Goal:

ในปี 2562 มีการด�าเนินโครงการการลด
การใช้พลังงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เครื่องจักร การน�าพลังงานท่ีเหลือและ 
น�า้ท้ิงกลบัมาใช้ประโยชน์ การลดการสญูเสยี
ในกระบวนการผลิตและการจ�าหน่าย การ
บริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Spare Parts) 
การน�านวัตกรรมมาเสริมสร้างศักยภาพการ
ผลติและการบ�ารงุรกัษา ตลอดจนด้านความ 
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
รวมท้ังสิน้ 38 โครงการ ซึง่สามารถเพ่ิมก�าไร 
(Contribution Margin) ได้ถึง 95.43 ล้านบาท

การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย
ในกระบวนการผลิต เป็นการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างสายงานปฏิบัติการ ได้แก่ 
หน่วยงานปฏิบัติการผลิต หน่วยงานวิศวกรรม
และบ�ารุงรักษา รวมถึงหน่วยงานบริหาร
โครงการก่อสร้าง เพ่ือวางแผนพร้อมก�าหนด
เป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลด
การสูญเสียในกระบวนการผลิตของศูนย์ผลิต
สาธารณูปการแห่งที่ 1, 2, 3 และ 4 (CUP 1-4)  
รวมถึงโรงไฟฟ้าศรีราชา (SRC) เป็นแผนงาน
ประจ�าปี

การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต  
(Productivity Improvement) 

เพิ่มก�าไรได�ถึง

95.43
ล้านบาท

50

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณ
าการ 

ประจ�าปี 2562



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
(Operational Excellence Award)

Zero Unplanned Shutdown Award
• CUP 2
• CUP 3
• SRC

OEMS Improvement Award
มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
การด�าเนินการปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ 
ได้อย่างดีเยี่ยม

Best Practices Sharing Award
3 โครงการ ลดค่าใช�จ่ายได� 61 ล�านบาท 
•  โครงการลดการใช้น�้าจากกระบวนการ

แลกเปลี่ยนความร้อน
•  โครงการบริหารการผลิตไอน�้า 

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
• โครงการการล้างด้วยไอน�้า

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ผลการด�าเนินงาน เป�าหมาย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563

ความพร้อมของระบบจ�าหน่าย (ร้อยละ) CUP 1-3
99.999

CUP 1-3
100

CUP 1-3
99.999

CUP 1-3
99.936

CUP 1-3
100

   N/A**

SRC
100

SRC
100

SRC
99.72

SRC
99.94

SRC
99.925

   N/A**

การหยุดการผลิต 
โดยไม่เป็นไปตามแผน* (เหตุการณ์)

1 0 2 3 0 0

รายได้ที่สูญเสียจาก 
การหยุดการผลิตไม่เป็นไปตามแผน  
(ล้านบาท)

1.36 0 2.03 6.89 0 0

หมายเหตุ : * การหยุดการผลิตโดยไม่เป็นตามแผน นับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า

 ** บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการด�าเนินการปรับโครงสร้างและการหามูลค่า Synergy จากการควบรวมระหว่าง GPSC และ GLOW จึงไม่มีเป้าหมายปี 2563
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เป�าหมายระยะยาว

การตรวจประเมินคู่ค�าโดยหน่วยงาน
ภายนอก ด�านสิ่งแวดล�อม สังคม  

และการก�ากับดูแล (Environmental, 
Social, Governance: ESG) จ�านวน

8

การส่งเสริมและพัฒนา 
คู่ค�าหลักให�ด�าเนินธุรกิจ 

อย่างยั่งยืน  
ครบร�อยละ

100

การลงนามรับทราบแนวทาง 
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค�าที่
มีนัยส�าคัญในระดับที่ 1 (Tier-1) 

ครบร�อยละ

100
ราย

 วัตถุประสงค์ : 
น�าเครือ่งมอืการท�างานทีใ่ช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) มาช่วยวางแผนกลยุทธ์การจัดหาในทุกกลุ่มสินค้า
และบริการของ GPSC และ GLOW

 ประโยชน์ต่อองค์กร :
•  เพ่ิมประสทิธิภาพของระบบงานจดัซือ้จดัจ้าง และสามารถจดัการ

ข้อมูลของทั้งสองบริษัทให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน
•  หามูลค่า Synergy จากกิจกรรมจัดหา และสามารถช่วยลด 

ค่าใช้จ่ายจากการลดขัน้ตอนต่างๆ โดยรวมได้ร้อยละ 3 เมือ่เทยีบ
กับค่าใช้จ่ายในปี 2561

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
คู่ค้าสามารถขยายฐานสินค้าและบริการไปทั้ง GPSC และ GLOW 
และเพ่ิมโอกาสการแลกเปล่ียนข้อมูล เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ตอบสนองความต้องการของทั้งสองบริษัทร่วมกัน

ผู้จัดการส่วนจัดหาพัสดุ

คุณพฤทธิ์ คัมภีร�

“จากการที่ปีน้ี GPSC และ GLOW ได้ท�างานร่วมกัน ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นของระบบการจัดซื้อ ซึ่งเป็นการน�าจุดแข็ง
ของท้ังสองบริษัทมาพัฒนาร่วมกัน โดยได้น�าเครื่องมือใหม่ๆ เข้ามา
ใช้ในการท�างาน เช่น ระบบ E -auction หรอื Spend Cube ซึง่จะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายและท�าให้การท�างานของบรษิทัฯ มปีระสทิธิภาพมากข้ึน”

หมายเหตุ : * TCO: Total cost of ownership

แผนงานลดค่าใช�จ่าย Cross Category TCO* Reduction 

52

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณ
าการ 

ประจ�าปี 2562



การด�าเนินธุรกิจต้องอาศัยวัตถุดิบ อุปกรณ์ 
และการบริการจากคู่ค้า ซึ่งหากคู่ค้าไม่ให้
ความส�าคัญหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทฯ จึง
ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการบริหาร 
ความเสีย่งจากคูค้่า ซึง่สามารถลดต้นทุนและ
ลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าและบริการ  
ตลอดจนพัฒนาคูค้่าให้สามารถด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนและเติบโตร่วมกันในระยะยาว

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ

การจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain Management)
ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุกระบวนการจดัซือ้จดัหาโดยจดัท�าแนวปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Procurement) และระบบการเชื่อมต่อ
ข้อมลูแบบออนไลน์ (Online) ในการอนุมตักิารจดัซือ้ (Procurement Process Improvement) 
ซึ่งส่งผลให้กระบวนการจัดหาของบริษัทฯ มีความถูกต้องตรงกันของข้อมูลและชัดเจน 
ตรวจสอบได้มากขึ้น

บริษัทฯ มีการขึ้นทะเบียนคู่ค้าใหม่ท่ีผ่านการคัดเลือก และท�าการประเมินคู่ค้าเป็นประจ�า 
ทุกปี ท้ังในด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงท่ีอาจ 
เกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดหา ท�าให้ไม่พบความเสี่ยงด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่าง
การด�าเนินการตรวจประเมินคู่ค้าระดับที่ 1 (Tier - 1) อีก 8 ราย 

ผลการด�าเนินงาน 

สามารถรับทราบรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน (กลยุทธ์ กระบวนการ การจัดเก็บและ

รายงาน) ได้ ท่ี https://www.gpscgroup.com/th/

sustainability/economic/supply-chain-management 

ตัวอย่างรายงาน 
ในระบบ Spend Cube
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การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
(Supplier Relationship Management)
บริษัทฯ มีการยกระดับการด�าเนินงานของคู่ค้าผ่านการจัดกิจกรรม
สัมมนาคู่ค้า GPSC ประจ�าปี (GPSC Annual Supplier Seminar) 
เป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2562 มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคู่ค้า 
ภายใต้แนวคิด “Innovation & Collaboration” ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ
การสื่อความ อาทิ แผนธุรกิจ นโยบายจัดซื้อจัดหา แนวปฏิบัติ
ด้านการควบคุมดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และการบริหารจัดการด้าน
ความย่ังยืน โดยมผีูแ้ทน ผูบ้รหิาร และพนกังานจากคูค้่าทีไ่ด้รบัเชญิ
เข้าร่วมจ�านวน 40 บริษัท

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spending Analysis)
บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่  
รายคูค้่า รายกลุม่วัสด ุรายกลุม่ค่าใช้จ่าย รายวัตถุดบิ และรายพ้ืนที่ 
เพ่ือวิเคราะห์และก�าหนดเป็นกลยทุธ์ในการด�าเนินงานจดัซือ้จดัหา 
ตลอดจนน�าไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัการประเมนิความเสีย่ง
ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดหาได้อย่างรอบคอบ

จางออกแบบ/กอสราง

Mechanical Equipment

จางที่ปรึกษา

เครื่องจักร

จางบริการ IT

Other

63%

11%

6%

3%
3%

14%

Domestic

Overseas

69%

31%

Fuel

Non-fuel

83%

17%

By Year (Non-fuel)

By Domestic/Overseas

By Product/Service Group (Non-fuel)

By Fuel/Non-fuel

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

-

1,xxx

ปี 2560

3,xxx

ปี 2561

3,xxx

ปี 2562

ล้านบาท
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แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) 
บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการส่งเสรมิให้เกดิการจัดหาพสัดทุีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในองค์กร 
และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างย่ังยืน จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมหน่วยงานภายในองค์กรให้เข้าใจ
และเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการจัดหาพัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ในปี 2562 บริษัทฯ 
ได้มีการจัดท�าแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางและผลักดันให้คู่ค้าค�านึงถึงการด�าเนินงานที่ค�านึงถึง 
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการบริโภคที่ย่ังยืนจากการสร้างอุปสงค์ให้เกิดอุปทานใน 
การสร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มประกาศใช้แนวปฏิบัติ
ดังกล่าวในวันที่ 1 มกราคม 2563

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ผลการด�าเนินงาน เป�าหมาย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563

การตรวจประเมินการด�าเนินงาน 
ด้าน ESG ของผู้ค้าโดยหน่วยงาน
ภายนอก

- คู่ค้าระดับที่ 1 
(Tier-1)  

จ�านวน 4 ราย

คู่ค้าระดับที่ 1 
(Tier-1)  

จ�านวน 8 ราย,
คู่ค้าระดับที่ 2 

(Tier-2)  
จ�านวน 2 ราย

คู่ค้าระดับที่ 1 
(Tier-1)  

จ�านวน 8 ราย

คู่ค้าระดับที่ 1  
(Tier-1)  

จ�านวน 8 ราย

คู่ค้าระดับที่ 1  
(Tier-1)  

จ�านวน 8 ราย

การส่งเสริมและพัฒนาคู่ค้าหลักให้
ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ราย)

- 20 40 40 40 40

การลงนามรับทราบแนวทาง 
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า  
(ร้อยละ)

-
คู่ค้าระดับที่ 1  

(Tier-1)  
จ�านวน 114 ราย

คู่ค้าระดับที่ 1 
(Tier-1) 

100

คู่ค้าระดับที่ 1 
(Tier-1) 

100

คู่ค้าระดับที่ 1  
(Tier-1) 

100

คู่ค้าระดับที่ 1  
(Tier-1) 

100
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วิวัฒนาการธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต

เป�าหมายระยะยาว

มีผลิตภัณฑ�ใหม่ที่มีคุณภาพและราคา
ที่เหมาะสม สามารถน�ามาผนวกรวม
เป็นระบบด�าเนินการของการกักเก็บ

พลังงานพร�อมเพิ่มความได�เปรียบของ
การแข่งขันในตลาดธุรกิจไฟฟ�าภายในปี

2565

ผู�น�าด�านระบบ 
กักเก็บพลังงานใน 

ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย  

ภายในปี

2565

การสร�างโมเดลธุรกิจ  
(Business Model) ใหม่  

เพื่อรองรับกับธุรกิจไฟฟ�า 
ในอนาคต  
ภายในปี

2565

 วัตถุประสงค์ : 
บรษิทัฯ ได้ร่วมมอืกับบรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เพ่ือสร้างนวัตกรรม
ไฟฟ้าและระบบจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดท่ีพิจารณาถึงความ
สมดลุระหว่างการใช้และการกักเก็บพลงังาน ก่อให้เกิดการใช้พลงังาน
สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย 3 นวัตกรรม 

•  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีเสถียรภาพ (Solar 
Rooftop และ Solar Floating)

•  การน�าระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS)  
มาใช้เพ่ือเพ่ิมสดัส่วนการใช้พลงังานหมนุเวียน

•  การน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
มาวิเคราะห์การผลิตไฟฟ้า จัดเก็บไฟฟ้า ส่งกระแสไฟฟ้า ให้ 
สอดรบักับการใช้งานท่ีแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาและสามารถ
ประมาณการพลังงานที่เหลือจากการใช้งานในแต่ละอาคารเพ่ือ 
น�าไปกักเกบ็ใน ESS และน�ามาใช้ตอนท่ีไม่มพีลงังานแสงอาทิตย์
แล้ว ตลอดจนการประยุกต์ใช้ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชี
ธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) เพ่ือให้แต่ละอาคารสามารถ 
ซื้อขายไฟแบบเชื่อมต่อโครงข ่ายโดยตรง ระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Peer - to - Peer: P2P) ซึ่งสามารถท�าธุรกรรมแบบ
ดิจิทัล ที่ก�าหนดขั้นตอนการท�าธุรกรรมโดยอัตโนมัติไว้ล่วงหน้า  
(Smart Contract) โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางและแสดงผล 
การท�างานแบบตอบสนองทันที (Real Time) 

โครงการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด เพื่อเป็นชุมชนต�นแบบแห่งอนาคตในสถาบันวิทยสิริเมธี*  
(Smart Energy Community in Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology)
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หมายเหตุ : * สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC) ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 3,500 ไร่ ในวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง เป็นความตั้งใจของ 

บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน และเป็นศูนย์รวบรวมผลงาน งานวิจัย และนวัตกรรม พร้อมทั้งร่วมกับภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านพลังงาน  

ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

คุณอธิป ตันติวรวงศ�

“บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญของนวัตกรรมที่
นอกเหนือจากการท�างานเพ่ือบุกเบิกธุรกิจ
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System) อีกท้ังยังแสวงหาโอกาสการเป็น
ผู้น�าการให้บริการการจัดการพลังงานอย่าง
ครบวงจร ซึ่งความภูมิใจจากการท�างาน 
คือ การได้สร้างมูลค่าให้กับองค์กรไปพร้อม
กับการสร้างคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมและ
สังคมไทย”

บรษิทัฯ ขบัเคลือ่นองค์กรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับกลยุทธ์
องค์กร New S -Curve ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรม และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
พลังงานและไฟฟ้าในอนาคตที่ต ้องการ
พลังงานสะอาด และมุ่งสู่การเป็นผู้น�าการ
ให้บริการการจัดการพลังงานอย่างครบวงจร 

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ

สามารถรับทราบรายละเอียด Evolving the Business 

Model (กลยุทธ์ กระบวนการ การจัดเก็บและรายงาน) 

ได้ท่ี https://www.gpscgroup.com/th/sustainability/

economic/innovation  

การทำธุรกรรม
โดยอัตโนมัติไว�ล�วงหน�า

การทำงาน
แบบตอบสนองทันที

Artificial 
Intelligence

Blockchain

Smart Contract Real Time

P2P

ปร
ะม
าณ

กา
รพ
ลัง
งา
นท
ี่เห
ลือ
จา
กก
าร
ใช
�งา
นแ
ต�ล
ะอ
าค
าร

ESS

จัดเก็บ
ไฟฟ�า

ผลิต
ไฟฟ�า

ส�งกระแส
ไฟฟ�า

 ประโยชน์ต่อองค์กร :
•  ประหยัดค่าไฟฟ้าของ VISTEC ได้ปีละ

ประมาณ 6 ล้านบาท
• ศึกษานวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
•  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 644,000 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกิโลกรัม/ปี
•  เกดิแหล่งเรยีนรูพ้ลงังานหมนุเวียนระดบั

ชุมชน
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
•  สร้างความรู ้ให้แก่นักศึกษา VISTEC 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มส่ีวนร่วม 
ในการเรียนรู ้  การพัฒนาการใช้งาน
เทคโนโลยีไฟฟ้าสมัยใหม่ 
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24M develops unique semi solid lithium-ion battery.
Founded and led by some  of the battery industry’s
foremost inventors, scientists and entrepreneurs.

JOURNEY

24M was
established fund

Demonstrate end to end 
faster cell production concept

Equity fund $50M  
9000th experiment and 
sample cells have been made

Manufacturing 
scale up development

Sample cells 
delivered to GPSC

M/C Build, Install, Test 

2010

2012

2014

2018

2016

2019

           Unique Battery Design

No binder 
needed

Cheaper
Safer

Greener

Shorter
process

Remove

Inactive material
40% Low Risk

of contamination

นวัตกรรมการบริหารจัดการในการกระจายพลังงาน (Distributed Generation) 
ในปี 2562 บริษัทฯ ยกระดับการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมโดยได้น�าแบตเตอรี่จากบริษัท 
24M Technologies, Inc. ทีท่ดลองในห้องปฏิบตักิารมาใช้จรงิในการประกอบจ�าลองต้นแบบ
การใช้ไฟในบ้าน 10 kWh ควบคู่ไปกับระบบ Energy Management System* สามารถ 
จ่ายไฟให้บ้านที่อยู่อาศัย 3 - 4 คน เป็นระยะเวลา 3 - 4 ชั่วโมง เพื่อรับรองการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจไฟฟ้ารูปแบบใหม่ในอนาคต

ผลการด�าเนินงาน 

หมายเหตุ : * Energy Management System เป็นระบบ

อตัโนมติัท่ีน�าเข้ามาใช้ในการควบคุม การผลติ การส่งจ่าย 

และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า

ข้อดีของแบตเตอรี่ 24 M ได้แก่
1.  Cheaper: กระบวนการผลิตที่มีระยะสั้น

กว่าแบตเตอรี่ท่ัวไปประมาณร้อยละ 50 
ท�าให้ต้นทุนลดลง

2.  Safer :  กระบวนการออกแบบของ
แบตเตอรี่ ที่สามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อน
ในแบตเตอรี่ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหต ุ
ไฟไหม้ 

3.  Greener: แบตเตอรี่ลิเธียมไออน ทั่วไป
ต้องมกีารผสม Binder* แต่แบตเตอรีข่อง 
บริษัทฯ ไม่จ�าเป็นต้องมี Binder ท�าให้
สามารถรีไซเคิลได้ง ่าย เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : * Binder หมายถึง สารยึดเกาะวัสดุ ซึ่งเป็น 

ส่วนประกอบส�าคัญในการประกอบแบตเตอรี่ทั่วไป

Launching of Innovative
Energy Storage Prototype ESS Prototype

15
00

 m
m

.

940 mm.

250 mm.

Convert AC to DC to charge 
the battery and convert DC to AC 
for residential use

Software that controls the operation 
of hybrid inverter and battery storage
to work effectively

Hybrid Inverter

Energy Management 
System (EMS)

32 cells of semi solid lithium ion battery
to charge and store electrical energy

Software that manages the battery,
charging time and discharge,
including managing the energy
of each cell and temperature

Battery Management
System (BMS)

Battery Module

Capacity
10 kWh

Voltage Range
220 V

Weight
155 kg.

Charging to full
4 hrs

Max Power Output
5 kW

Warranty 
10 yrs.

Installation
Outdoor
Floor/Wall Mounted
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บริษัทฯ ร่วมมือกับ ปตท. วิจัยโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบต่อยอดการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมีการด�าเนินงานดังนี้

•  คณะกรรมการฯ ท�าการแต่งตั้งคณะท�างาน เพ่ือด�าเนินการ
ศึกษาในรายละเอียด ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่
เทคโนโลยีรูปแบบกึ่งของแข็ง (Semi - Solid)

•  จัดท�าแผนการก่อสร้าง แผนการควบคุมการผลิตและทดสอบ 
ก�าหนดตัวชี้ วัด และเกณฑ์การพิจารณา เพ่ือเป็นข้ันตอน
พิสูจน์ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีทั้งทางด้านเทคนิค และ
เศรษฐศาสตร์ รวมท้ังจัดท�างบประมาณในการด�าเนินการผลิต
แบตเตอรี่ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติก่อสร้างโรงงาน
แบตเตอรี่ต้นแบบ (Pilot Plant)

ยุคเทคโนโลยีสร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology) 
จากการติดตามเทรนด์ Disruptive Technology ธุรกิจท่ีคาดการณ์
ว่าจะได้รบัผลกระทบเรว็ทีส่ดุคอืธุรกิจพลงังาน จากการเปลีย่นแปลง
ของตลาดธุรกิจไฟฟ้าส่งผลให้รูปแบบการท�าธุรกิจระหว่างธุรกิจ 
กับธุรกิจ (Business - to - Business: B2B) อาจเปลี่ยนแปลงไปสู่
การท�าธุรกิจระหว่างบริษัทและผู้บริโภค (Business - to - Customer: 
B2C) มากขึ้นในอนาคต ประกอบกับแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้า
ที่คาดว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดมากกว่าร้อยละ 60 อย่างไรก็ดี 
บรษิทัฯ มกีารเตรยีมความพร้อม วางแผนปรบัตวัโมเดลธุรกิจท่ีเป็นได้
มากกว่าโรงไฟฟ้า ตลอดจนเลง็เห็นโอกาสในการเตบิโตของธุรกิจจาก
นวัตกรรมระบบกักเก็บพลงังาน (Energy Storage System: ESS) และ
การเป็นผูใ้ห้บริการการจดัการพลงังานอย่างเตม็รปูแบบและครบวงจร 
(Energy Management Solution Provider) ซึ่งจะเป็นหัวใจส�าคัญ 
ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ผลการด�าเนินงาน เป�าหมาย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563

การพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการการจัดการพลังงาน

- แต่งตั้ง 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ด้าน
นวัตกรรม
โดยตรง 

(ฝ่าย
นวัตกรรม
พลังงาน)

พัฒนา
แบตเตอรี่

เพื่อใช้
ในระดับ
โครงการ
ทดลอง 

(Pilot Scale) 

น�าแบตเตอรี่
จากโครงการ

ทดลองมา
ขยายผลเพื่อ

ทดลองใช้ 
เชิงพาณิชย์ 
(ใน 2 พื้นที่)

พัฒนาแบตเตอรี่ต้นแบบ
เชิงพาณิชย์

น�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
เชิงพาณิชย์ไปทดลอง  

ติดตั้งให้กับลูกค้า 
เพื่อใช้งานจริง

จัดท�าสัญญา และ/หรือข้อตกลง 
การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 
ประเภทแบตเตอรี่ (ราย)

- - - 3 3 5

รายได้จากโมเดลธุรกิจใหม่  
(New Business Model) (ล้านบาท)

- 42* 321* 348*
การสร้างรายได้จาก

โมเดลธุรกิจใหม่
การสร้างรายได้จาก

โมเดลธุรกิจใหม่

หมายเหตุ : * เป็นรายได้จากพลังงานหมุนเวียน
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ENABLE CLEAN AND 
GREEN BUSINESS

ECOSYSTEM
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โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม

เป�าหมายระยะยาว

คงไว�ซึ่งการรับรอง 
มาตรฐานการจัดการ 

สิ่งแวดล�อม

ISO 14001:2015

คงไว�ซึ่งการก�าจัดของเสีย 
(Industrial Waste)  
โดยวิธีฝังกลบเป็น

0

เหตุการณ� 
ละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล�อม 

ที่ร�ายแรงเป็น

0

พนักงานบริหารสิ่งแวดล้อม ส่วนคุณภาพ  
ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

คุณอังสนา ทองอ�าไพ 
“โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก่อให้เกิด
คุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งสู่การสร้าง
สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิดของการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development) 
โดยมีการปรับเปล่ียนการผลิตจากท่ีเป็นการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเป็น
ฐานการผลิต ไปสู ่การผลิตที่ เป ็นการใช้
วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี  องค ์ความรู ้ 
นวัตกรรม และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดย
น�าแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) มาใช้ใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ส่ิงแวดล้อม และ
สังคมชุมชน โดยสอดคล้องกับพันธกิจของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)”

โรงไฟฟ้าของ GLOW จังหวัดระยอง 
รับโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) ในงาน 
ECO Innovation Forum เมื่อวันท่ี 
23 กันยายน 2562

บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้โรงงานในกลุม่ด�าเนินการ 
ตามตัวชี้ วัดการเป ็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศเพ่ือยกระดับโรงงานและพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด ส่งผลให้จังหวัด
ระยองได ้รับรางวัลเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ ระดับ 4
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โครงการน�าไอน�้าที่เหลือกลับมาใช�ประโยชน�ของศูนย�ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 
(Utilize Steam to Steam Turbine Project @CUP3)

 วัตถุประสงค์ : 
การน�าไอน�้าที่เหลือจากกระบวนการผลิต 
กลบัมาใช้ประโยชน์ในการผลติกระแสไฟฟ้า
และเพ่ิมเสถียรภาพในการผลติ เริม่ด�าเนินการ 
ในเดือนตุลาคม 2562

 ประโยชน์ต่อองค์กร :
ลดความเ ส่ียงจากการจ ่ายไฟฟ ้าแบบ 
Islanding* และเพ่ิมรายได้จากการขายไฟ
อย่างน้อยปีละ 16 ล้านบาท

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
คุณภาพในการจ่ายไฟส�าหรับลูกค้า

หมายเหตุ :
* Islanding หมายถึง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายและรับไฟฟ้า

ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายนอก

 วัตถุประสงค์ : 
การจัดการกากอุตสาหกรรมจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน 

 ประโยชน์ต่อองค์กร :
เพ่ิมมลูค่าให้กบัเถ้าถ่านหิน โดยน�าไปพัฒนา
เป็นวัตถุดบิในธุรกิจคอนกรตี ท�าให้ช่วยก�าจดั
ปริมาณเถ้าได้ถึง 3,000 ตันต่อปี

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
ช่วยลดต้นทนุในการผลติ เนือ่งจากการก�าจดั
เถ้าถ่านหนิด้วยวิธีการรไีซเคิลนีไ้ม่เพียงแต่จะ
ช่วยลดพ้ืนที่ฝังกลบขยะซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม แต่ยังทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์
ในธุรกิจคอนกรีตอีกด้วย

ผลการทดลองส่วนผสมเบื้องต้น 
ที่มีความเป็นไปได้ น่าสนใจ และ
เ ห ม า ะ ส ม จ ะ น� า ไ ป ท ด ล อ ง ใ น
โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกดินเผา  
เป้าหมายจ�านวน 5 กลุ่ม

การน�าเถ�าหนักและเถ�าลอย (เถ�าถ่านหินบิทูมินัส) กลับมาใช�ประโยชน�
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อาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู�ช่วยศาสตราจารย� บุญเสริม เปรมธาดา 

“เราไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงขยะได้ 
แต่สามารถน�าขยะมาท�าให้เกิดประโยชน์
กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้ดีได ้  หาก
ท�าได้คนจะเข้าใจและยอมรับการพัฒนา

ต่างๆ มากขึ้น การน�าของเสีย เช่น เถ้าลอย  
มาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ท�าให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล” 

โครงการน�าเถ้าหนักและเถ้าลอยกลับมาใช้
ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนในการใช้ซีเมนต์ 
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากการผลิตอิฐ
จากเถ้าลอย ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากฝุน่เถ้าลอย และเป็นการเพ่ิมมลูค่าให้กับ
เถ้าลอยทีเ่กิดจากการผลติไฟฟ้าจากถ่านหิน

การน�าอิฐที่ผลิตจากเถ้าลอยไปใช้ในการก่อสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็น
ปัจจัยส�าคัญต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่ง
หากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสมอาจท�าให้
เกิดมลพิษต่อสิง่แวดล้อมและมนษุย์ บรษิทัฯ 
จึงมุ่งเน้นการควบคุมและตรวจสอบปริมาณ
มลพิษจากแหล่งก�าเนิด ควบคู ่ไปกับการ 
ใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยยึดหลกั
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
เพ่ือสร้างคุณค่าร่วมและผลกระทบเชิงบวก
ทั้งทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สามารถรับทราบรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการ 

สิง่แวดล้อม (กลยุทธ์ กระบวนการ การจดัเก็บและรายงาน) 

ได้ท่ี https://www.gpscgroup.com/th/sustainability/

environmental/environmental-responsibility

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ

คุณภาพอากาศ 
บริษัทฯ ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตเพ่ือลดปริมาณการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใช้
ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง  
ทั้งน้ี ในปี 2562 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO

x
) 798.77 ตัน 

การบริหารจัดการน�้า 
บริษัทฯ มีปริมาณน�้าใช้ในกระบวนการผลิต 
8.54 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
ไม่ได้รับน�้าจากแหล่งน�้าสาธารณะโดยตรง 
จึงไม่มีแหล่งน�้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ นอกจากนี ้มี
การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่และใช้ซ�้า 174,309 
ลกูบาศก์เมตร หรอืร้อยละ 2.04 ของปรมิาณ
น�้าใช้

ผลการด�าเนินงาน 
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ศูนย�ผลิตสาธารณูปการแห�งที่ 2ศูนย�ผลิตสาธารณูปการแห�งที่ 2ศูนย�ผลิตสาธารณูปการแห�งที่ 1 และ 3ศูนย�ผลิตสาธารณูปการแห�งที่ 1 และ 3

จาก บร�ษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส�
แอนด� พาวเวอร� จำกัด (มหาชน)

หร�อ WHAUP

จาก บร�ษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส�
แอนด� พาวเวอร� จำกัด (มหาชน)

หร�อ WHAUP

รับน้ำกรองใส
(Clarified Water)
รับน้ำกรองใส

(Clarified Water)
จากบร�ษัทลูกค�า จากบร�ษัทลูกค�า 

รับน้ำ
Condensate Return*

รับน้ำ
Condensate Return*

จากบร�ษัทลูกค�า จากบร�ษัทลูกค�า 

รับน้ำ
Condensate Return*

รับน้ำ
Condensate Return*

จาก บร�ษัท อาร� ไอ แอล 1996
จำกัด (RIL)

จาก บร�ษัท อาร� ไอ แอล 1996
จำกัด (RIL)

รับน้ำดิบ
(Raw Water)
รับน้ำดิบ

(Raw Water)

จาก บร�ษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
จำกัด (มหาชน) หร�อ East Water

รับน้ำดิบ
(Raw Water)

โรงไฟฟ�าศร�ราชา SRC

ของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง
ในปี 2562 ปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตรายที่เกิดจาก 
การด�าเนินงานของบรษิทัฯ ลดลงร้อยละ 86.72 และเพ่ิมขึน้ร้อยละ  
28.79* ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปริมาณของเสียท้ัง 2 ประเภทที ่
เกิดข้ึนในปี 2561 บริษทัฯ สามารถบรรลเุป้าหมายในการลดปรมิาณ
การฝังกลบของเสียอันตรายให้เป็น 0

การจัดการเถ้าหนักและเถ้าลอยที่เกิดขึ้น 
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน 
ในปี 2562 มปีรมิาณเถ้าหนกัและเถ้าลอยทีเ่กิดขึน้จากกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินรวม 194,529.59 ตัน และมีการน�าเถ้าหนัก
และเถ้าลอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่รวม 193,208.74 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 99.32 ของปริมาณเถ้าที่เกิดขึ้น 

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ธรรมชาติเป็นแหล่งก�าเนิดสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรท่ีมีความจ�าเป็น
อย่างย่ิงต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
จึงเป็นสิ่งหนึ่งท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ระบบ
นิเวศท่ีสมดุล รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ ในปัจจุบัน การพัฒนาของ
มนุษย์ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในวงกว้าง เช่น 
การท�าลายทรพัยากรธรรมชาต ิการสญูพันธ์ุของพืชและสตัว์บางชนดิ  
หรือการสูญเสียแหล่งที่อยู่ของสัตว์ บริษัทฯ มีความมุ ่งมั่นท่ีจะ 
ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้ง

ตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ของความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ซึง่บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีาการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ อาจเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ จึง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการต้ังแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้าง
โครงการเพ่ือลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
บริษัทฯ มีเป้าหมายจัดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพในโครงการใหม่หรือโครงการท่ีขยาย
ก�าลังการผลิตทุกโครงการ

บรษิทัฯ มกีารด�าเนินการตรวจสอบคณุภาพน�า้ก่อนการระบายออกสู่
ระบบบ�าบดัน�า้เสยีส่วนกลางของการนิคมฯ/แหล่งน�า้ธรรมชาต ิเพ่ือ
ให้มั่นใจว่าคุณภาพน�้าทิ้งท่ีออกจากกระบวนการผลิตเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพน�้าทิ้งมีค่า
ตรวจวัดดีกว่าค่ามาตรฐานที่ก�าหนดทุกโครงการ

หมายเหตุ : * Condensate Return หมายถึง การน�าไอน�้าควบแน่นกลับมาใช้ใหม่ใน

รูปแบบน�้าปราศจากแร่ธาตุ

หมายเหตุ : * โรงไฟฟ้าศรีราชาได้เปลี่ยนแปลงวิธีการก�าจัดขยะแบบ Land Reclamation เป็น Composting ตัวเลขจึงเพิ่มขึ้น

65

รา
ยง

าน
คว

าม
ยั่ง

ยืน
แบ

บบ
ูรณ

าก
าร

 
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

2



ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ผลการด�าเนินงาน เป�าหมาย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563

ปริมาณการฝังกลบของเสีย (ร้อยละ) 0 0 0 0 0 0
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001

คงไว้ซึ่ง
การรับรอง
มาตรฐาน
การจัดการ 
สิ่งแวดล้อม

ISO 
140001: 

2008

คงไว้ซึ่ง
การรับรอง
มาตรฐาน
การจัดการ 
สิ่งแวดล้อม

ISO 
140001: 

2008

คงไว้ซึ่ง
การรับรอง
มาตรฐาน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม

ISO 
140001: 

2015

คงไว้ซึ่ง
การรับรอง
มาตรฐาน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม

ISO 
140001: 

2015

คงไว้ซึ่งการรับรอง
มาตรฐาน

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 140001:2015

คงไว้ซึ่งการรับรอง
มาตรฐาน

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 140001:2015

เหตุการณ์ละเมิดกฎหมายสิง่แวดล้อม 
ท่ีร้ายเเรง (จ�านวนครัง้)

1 0 0 0 0 0

•  ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยก�าหนดให้ไม่ม ี
การด�าเนินงานในพื้นที่ IUCN Category I - IV

•  การศึกษารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งโครงการในและต่างประเทศ
•  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพส�าหรับโครงการในต่างประเทศอย่างรัดกุมโดย

การก�าหนดแผนปฏิบัติงานและแผนการบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบด้าน 
สิ่งแวดล้อม

•  มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

•  คู่มือการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศของกลุ่ม ปตท. 
(PTT Group Biodiversity and Ecosystem Services Management Procedure)  
ที่สอดคล้องกับหลักการ “Mitigation Hierarchy” (Avoid, Minimize, Restore & Offset)  
การบรรเทาผลกระทบอย่างมีล�าดับข้ัน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบรุนแรงต่อความ 
หลากหลายทางชีวภาพ 

•  การร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายชุมชน กลุ่มประมงเรือเล็ก และ
หน่วยงานราชการท้องถิ่น 

แนวทางการบริหารจัดการด�านความหลากหลายทางชีวภาพ ติดตามและสืบค้นรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://www.

gpscgroup.com/th/sustainability/environmental/

biodiversity
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BUILDING 
A SUSTAINABLE
SOCIETY
 THROUGH EACH STEP OF OUR OPERATION
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พลังงานสะอาดในอนาคตและการรับมือต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป�าหมายระยะยาว

 วัตถุประสงค์ : 
บริษัทฯ มีแผนลงทุนในโครงการ RDF เป็น
จ�านวนเงิน 465 ล้านบาท เพื่อลดปัญหาขยะ
มูลฝอย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการน�าไปฝังกลบและเป็นเชื้อเพลิง 
ทางเลือกแทนที่การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

 ประโยชน์ต่อองค์กร :
สามารถผลิตเชื้อเพลิงได้ถึง 200 ตันต่อวัน

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 108,033 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO

2
e) ต่อปี ขยะอินทร�ย�

 500 ตัน/วัน
ขยะมูลฝอยชุมชน

บ�อรับขยะรายวัน (Dump Pit)

กระบวนการ
คัดแยกขยะ

คัดแยกขยะ RDF

ขยะร�ไซเคิล
กลับสู�การเว�ยนใช�

อีกครั้ง

ขยะจำพวกเศษ
กรวด หิน ดิน ทราย 

ฝ�งกลบ

RDF
เชื้อเพลิงพลังงาน

เพ�่อผลิตไฟฟ�า
และความร�อน 

นำส�งให� อบจ. ระยอง
ทำไบโอแก�สสารปรับปรุงดิน 

เพ�่อนำไปใช�ในการเกษตร
ของจังหวัดระยอง

จ�ากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทั้งทางตรงและทางอ�อมไม่เกิน

0.49
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ 

เมกะวัตต์ชั่วโมง ภายในปี 2568

เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ�า 
พลังงานหมุนเวียนเป็น ร�อยละ

20
ภายในปี 2567

กระบวนการด�าเนินงานโครงการ RDF

โครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดระยอง (Refuse Derived Fuel: RDF)
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 วัตถุประสงค์ : 
การติดตั้งอุปกรณ์ปรับรอบมอเตอร์ของ 
ป๊ัมน�า้ป้อนหม้อไอน�า้ (Variable Frequency 
Drive: VFD) จ�านวน 2 ตัว และเพ่ิมระบบ
ควบคมุอตัโนมตั ิ1 ชดุ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
และเสถียรภาพในการด�าเนินการผลติส�าหรบั
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าหน่วยที่ 3 (CFB3) 

 ประโยชน์ต่อองค์กร :
สามารถลดต้นทนุค่าไฟฟ้าได้ 2.09 ล้านบาท 
ต่อปี

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 2,965 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO

2
e) ต่อปี

ป��มน้ำ วาล�ว ไอน้ำ น้ำร�อน

ไอน้ำ
แรงดันต่ำ

ไอน้ำแรงดันสูง

ป��มน้ำป�อน
เข�าหม�อไอน้ำ

RCV

น้ำร�อน

กังหันไอน้ำ

เคร�่องกำเนิด
ไฟฟ�า

หม�อแยกออกซิเจน

เคร�่องควบแน�นไอน้ำ

HP TURBINE

COOLING WATER

DEAERATOR

หม�อไอน้ำแรงดันสูง
BOILER

GRAND STEAMRE-HEATER

BOILER
FEED PUMP

IP/LP
TURBINE

FCV

กระบวนการผลิตไฟฟ�าจากถ่านหิน

แผนภูมิการติดตั้งปรับรอบมอเตอร�ของปั๊มน�้าป�อนหม�อไอน�้า (VFD)

โครงการปรับปรุงอุปกรณ�และระบบควบคุมน�้าในหม�อไอน�้าแรงดันสูง 
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ�าหน่วยที่ 3 (CFB3) ของ GLOW
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จากกระแสด้านพลังงานสะอาด ส่งผลให้การใช้พลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด�าเนินงาน 
ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการ
ลงทนุด้านพลงังาน และเพ่ิมสดัส่วนการใช้พลงังานสะอาดในการผลติ
ไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว ตลอดจนก�าหนด
มาตรการรบัมอืความเสีย่งและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

พลังงานสะอาดสู่อนาคต (Clean Energy Future) 
บริษัทฯ กระจายสัดส่วนการลงทุนไปยังพลังงานหมุนเวียนของ
ก�าลังการผลิตเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานน�้า เช่น การลงทุนกับบริษัท 24M Technologies, Inc. 
เพ่ือพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน Energy Storage System (ESS) 
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ร่วมกับพลังงานหมุนเวียน นอกจากน้ี  
ในปี 2562 บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณด�าเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพพลังงานที่ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 - 3 (CUP 
1 - 3) และโรงไฟฟ้าศรีราชา (SRC) และโครงการ RDF จากโครงการ 
T - VER เป็นจ�านวนเงินทั้งหมด 13,236,250,000 บาท ส่งผลให้ 
บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 422,185  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายได ้
ทั้งสิ้น 1,658,136,000 บาทต่อปี

สามารถรบัทราบรายละเอยีดแนวทางการบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อม (กลยุทธ์ กระบวนการ 

การจัดเก็บและรายงาน) ได้ที่ https://www.gpscgroup.com/th/sustainability/

environmental/climate-change-management 

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน 

รองผู้อ�านวยการ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

ดร.พงษ�วิภา หล่อสมบูรณ�

“บริษัทฯ เป็นหน่ึงในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นต้นแบบในการด�าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับ อบก. เช่น โครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอย
ชุมชน จังหวัดระยอง ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (T - VER) ซึ่งนอกจากช่วยลดการใช้พลังงานในองค์กรแล้ว ขณะเดียวกัน
ยังเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วย ได้แก่ คุณภาพอากาศท่ี
ดีขึ้น การน�าของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการหมุนเวียนน�้าใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
เป็นประเด็นส�าคัญที่ส ่งผลต่อแนวทางการด�าเนินธุรกิจต่างๆ ท่ัวโลกในปัจจุบันและ
อนาคต ส�าหรับภาคธุรกิจผลิตไฟฟ้าแล้ว อาจจะต้องค�านึงถึงการเพ่ิมสัดส่วนของการใช้ 
เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงและพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต�่า (Low 
Carbon Technology) รวมถึงการพิจารณาการก�าหนดราคาคาร์บอนเพ่ือน�าไปวางแผนทาง
ธุรกิจในอนาคต”

ลดการปล่อย GHGs ได�

ประหยัดค่าใช�จ่ายได�

422,185

1,658,136,000

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

บาทต่อปี
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การปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience)
ในปี 2562 บริษัทฯ ทบทวนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เพื่อปรับปรุงมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตการณ์น�้าและภัยธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การด�าเนินงานภายในบริษัทฯ
•  ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment: EIA)
• ส�ารองทรัพยากรในการผลิตพลังงาน
•  ก�าหนดแนวทางบริหารจัดการน�้าตามหลัก 3Rs
•  พัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 (Business Continuity Management: BCM) 
•  จัดอบรม Plant Crisis Plan ให้แก่พนักงาน
•  ตรวจสอบและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 
•  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะจากฟ้าผ่า 
 (Surge Protector)

การด�าเนินงานภายนอกบริษัทฯ
•  เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ากลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Water Management: PTTWT) และคณะบริหารจัดการน�้าภาค
ตะวันออกจังหวัดระยอง เพ่ือติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์
สถานการณ์น�้าอย่างต่อเนื่อง

•  ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน�้าในพ้ืนที่พัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) อย่างใกล้ชิด

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ผลการด�าเนินงาน เป�าหมาย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563

การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน  
(เมกะวัตต์)

- - ปีฐาน 50* เป็นเป้าหมายระยะยาวถึง ปี 2567

ความเข้มข้นของการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง)

0.34 0.32 0.33 0.30
เป็นเป้าหมายระยะยาวถึง ปี 2568

ไม่เกิน 0.49

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับ
การก�าหนดราคาคาร์บอน เพ่ือน�าไปใช้ใน
การประเมินความเสี่ยง การซื้อขายคาร์บอน
เครดิต และการพิจารณาความเส่ียงในการ
ลงทุนในธุรกิจที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงใน
อนาคต โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ได้ด�าเนินการ
จดับรรยายพิเศษเรือ่ง “กลไกราคาคาร์บอน” 

ให้แก่ผูบ้รหิารและพนักงานทีเ่ก่ียวข้อง โดยม ี
วิทยากรผู้ช�านาญการจากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกมาให้ความรู้ และ
สร้างความตระหนักถึงผลกระทบ ความเสีย่ง 
และโอกาสของราคาคาร์บอนทีม่ผีลต่อธุรกิจ
ในอนาคต รวมถึงให้แนวทางเพ่ือวางแผน
การก�าหนดราคาคาร์บอนในองค์กรต่อไป

หมายเหตุ : * สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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EMPOWER FOR A BETTER LIVING

QUALITY 
FOR LIFE
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงด�านการยศาสตร�ให�แก่พนักงาน

สุขภาวะและความปลอดภัย 
ในสภาพแวดล�อมการท�างาน

เป�าหมายระยะยาว

สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ 
ถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury 

Frequency: LTIF) เท่ากับ

0

สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจาก 
การท�างานรวม (Total Recordable 

Injury Rate: TRIR) เท่ากับ

0

อัตราการเสียชีวิต 
(Fatality) 

เท่ากับ

0
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

พนักงานบริหารระบบคุณภาพ

คุณณหทัย บุญภิรักษ�

“การเข ้าร ่วมโปรแกรมการพัฒนาและ
ปรบัปรงุด้านการยศาสตร์นี ้ท�าให้ได้รบัความรู ้
และวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากสภาพ
การท�างานจากผู้เชี่ยวชาญจริง สามารถน�า
ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานในชวีติประจ�าวัน 
ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องการให้บริษัทฯ น�า
โปรแกรมดังกล่าวไปด�าเนินการพัฒนา
และวางแผนปรับปรุงสภาพการท�างานของ
พนักงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

 วัตถุประสงค์ : 
•  เสริมสร้างสุขภาพ ให้ความรู ้ในการ

ป ้องกันและลดความเสี่ยงด ้านการ
ยุทธศาสตร์จากการท�างาน 

•  ประเมินความเสี่ยงและก�าหนดแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขตามกลุ่มความเสี่ยง

 ประโยชน์ต่อองค์กร :
การให้ความส�าคัญต่อสุขภาพ ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น และลดความผิดพลาดใน
การท�างาน

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
พนักงานมีสุขภาพท่ีดี ไม่เจ็บป่วยจากการ
ท�างาน และกลุ่มเสี่ยงท่ีมีปัญหาและอาการ
ต่างกัน ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ :
การยศาสตร์ (Ergonomics) หมายถึง การปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน หรือ

เป็นการปรับปรุงสภาพการท�างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือการท�างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดความ 

ผิดพลาดในการท�างาน พัฒนาความปลอดภัย ลดความเครียดและความล้าจากการท�างาน

74

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณ
าการ 

ประจ�าปี 2562



ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 เป�าหมายป� 2563

0 0 0 0 0
(Process Safety Cases)
(จำนวนกรณีที่เกิด)

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสร้างการด�าเนินงานที่เป็นเลิศตามพันธกิจองค์กร โดยค�านึงถึงความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีเป็นประเด็น
ส�าคัญ รวมทั้งก�าหนดกระบวนการท�างานและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้ 
ผูป้ฏิบัตงิานมคีวามตระหนกัรู ้เพ่ือลดและควบคมุความเสีย่งท่ีอาจน�าไปสูก่ารบาดเจบ็ เจบ็ป่วย  
หรือเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยของกระบวนการด�าเนินงาน (Process Safety)
บริษัทฯ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการด�าเนินงานด้านเทคนิคในการควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในเชิงลึก และการเรียนรู้จาก 
ผูม้ปีระสบการณ์รบัมอืกบัเหตกุารณ์จรงิ รวมถึงมกีารถ่ายทอดแนวทางปฏบิตัท่ีิด ีค�าแนะน�าทีไ่ด้รบัจากการตรวจประเมนิทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ และ
บทเรียนที่ได้รับจากความสูญเสียทั้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ปตท. และกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ

ผลการด�าเนินงาน 

สามารถรับทราบรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการ

สขุภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดล้อมการท�างาน 

(กลยุทธ์ กระบวนการ การจัดเก็บและรายงาน) ได้ที่ 

https://www.gpscgroup.com/th/sustainability/social/

occupational-health-and-safety 

การบริหาร จัดการความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต หรือ Process Safety 
Management  (PSM) เป ็นส ่วนหน่ึง
ของ “ระบบปฏิบัติการสู ่ความเป็นเลิศ” 
(Operation Excellence Management 
System: OEMS) ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบ กระบวนการวิศวกรรม การ
ปฏิบัติการผลิต การตรวจสอบประสิทธิภาพ
การผลิตและความพร้อมของเคร่ืองจักร 
รวมถึงการบ�ารุงรักษาท่ีดี และการประเมิน
ความเสี่ยงเ พ่ือก�าหนดแผนการบริหาร
จัดการป ้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
ในกระบวนการผลิต ท้ังในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้ท�างานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เป�าหมาย Process Safety Event Tier 1 เท่ากับ 0

ผลการด�าเนินงานด�านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

• Process Safety
 Information
• Trade secret
• Training

• Employee participation
• Emergency Managemant
 and Response
• Incident investigation
• Compliance audit

• Operating procedure
• Hot Work Permit
• PSSR

• Contractor
• Trade secret

• MOC

• Mechancial Integrity

OPERATIONS
RISK 
MANAGEMANT

• Process Hazard
 Analysis

ORGANIZATION
& CAPABILITIES

SUSTAINABLE
MANAGEMENT

RELIABILITI &
ASSET INTEGRITY

OPERATIONS 

MANAGEMENT
OF CHANGE

CAPITAL PROJECTS
MANAGEMANT

PERFORMANCE
MANAGEMENT

STRATEGY &
LEADERSHIP

MANAGEMENT
OF CONTRACORS
& SUPPLIERS

VALUE CHAIN
MANAGEMENT

SSHE

CONTENT DEPLOY COMPLIANCE PERFORMANCE
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ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)
บริษัทฯ ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยพ้ืนฐาน
ด้านต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นการท�างานกับบริษัทฯ และก�าหนดให้ผลการปฏิบัติงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicator: KPI) ในระดับองค์กร ปี 2562 มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุ
จากการท�างานเล็กน้อย โดยสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจากการท�างานรวมของ
พนักงานเท่ากับ 0.13 ต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�างาน 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพ่ือน�าไปพัฒนาปรับปรุงการ
ด�าเนินงาน ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายในการเป็น
องค์กรท่ีปราศจากอุบติัเหตจุากการท�างานถึงขัน้หยุดงานอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี 2556 
จนถึงปัจจุบัน (31 ธันวาคม 2562) และมีสถิติการท�างานโดยปราศจากอุบัติเหต ุ
ถึงขั้นหยุดงานเท่ากับ 9,440,929 ชั่วโมงท�างานสะสม โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่  
10 ล้านชั่วโมงท�างานสะสม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญและส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติงานม ี
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบในการท�างาน ตระหนักถึงความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด แต่งชุดปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
ความปลอดภัย โดยมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานท่ีมีเกณฑ์ดังกล่าวในแต่ละ 
โรงไฟฟ้า เพื่อมอบรางวัลให้เป็น Safety Man ในงาน QSHE Day 2019

วิศวกร แผนกบ�ารุงรักษาเครื่องกล
หนึ่งในผู้ได้รับรางวัล Safety Man

คุณอานนท� จันทาบุตร

“ผมและทีมซ่อมบ�ารงุรกัษาเครือ่งกล รวมถึงผูร้บัเหมา
จะปฏิบัติงานภายใต้นโยบายความปลอดภัยและ 
กฎระเบียบของบริษัทฯ เสมอ โดยแต่งกายอย่างรัดกุม
และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal 
Protective Equipment: PPE) ขณะปฏิบัติงาน 
ทุกครั้ง รวมถึงการเขียนข้อก�าหนดจัดซื้อจัดจ้างให้
ครอบคลุมกับกฎระเบียบของบริษัทฯ เช่น การท�างาน
ในพ้ืนที่อับอากาศ หรือการท�างานบนที่สูงจะต้องมี
อุปกรณ์พิเศษส�าหรับการท�างานนั้นๆ”

การส�ารวจระดับวัฒนธรรมความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายใน GPSC
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการวัดผลระดับวัฒนธรรมความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ปี 2562 (SSHE Culture 
Survey 2019) ของพนักงานและผู้รับเหมาประจ�าแบบออนไลน์ใน 7 หมวดค�าถาม ดังนี้

1 2 3 5 64

LEADERSHIP AND
COMMITMENT

POLICY AND
STRATEGIC
OBJECTIVES

7

AUDIT AND
REVIEW

ORGANIZATION,
RESOURCES
AND DOCUMENTS

EVALUATION AND
RISK MANAGEMENT

IMPLEMENTATION AND
OPERATION CONTROL

MONITORING
AND MEASUREMENT

76

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณ
าการ 

ประจ�าปี 2562



การส�ารวจระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยของ GLOW
GLOW ได้ด�าเนินการส�ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยแบบออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบกับผลการส�ารวจ เมื่อปี 2558 โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 
8 หมวด ดังนี้

ผลการประเมนิซึง่มผีูเ้ข้าร่วมตอบแบบสอบถามท้ังสิน้คดิเป็นร้อยละ 99.59 พบว่าระดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 3.77 
จากคะแนนเต็ม 5 เพ่ิมขึ้นจาก 3.61 ในปี 2560 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีมีระบบบังคับใช้และเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อ 
การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ผลการด�าเนินงาน เป�าหมาย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563

สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน  
(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) เท่ากับศูนย์  
(ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน)

0 0 0 0 0 0

สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจากการท�างานรวม  
(Total Recordable Injury Rate: TRIR) เท่ากับศูนย์
(ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน)

0 0 0 0.13 0 0

อัตราการเสียชีวิต (Fatality) เท่ากับศูนย์ 0 0 0 0 0 0

1 2 3 5 64

LEADERSHIP AND
COMMITMENT

POLICY AND
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OBJECTIVES

7 8

AUDIT

REVIEW

ORGANIZATION,
RESPONSIBILITIES,
RESOURCES,
STANDARDS
AND DOCUMENTS

HAZARDS
AND EFFECT
MANAGEMENT

PLANNING AND
PROCEDURES

IMPLEMENTATION
AND MONITORING

ผลการประเมินซึ่งมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 96.79 พบว่าระดับคะแนน
เฉลี่ยคือ 3.69 เพ่ิมขึ้นจาก 3.51 ในปี 2558 คิดเป็น 4.80% โดยในกราฟหมวดนโยบายและ
วัตถุประสงค์มีระดับคะแนนลดลงจากปี 2558 อาจเนื่องมาจากการส�ารวจในปี 2562 ได้รวม
พนกังานสงักัดส�านกังานใหญ่ ซึง่ไม่ได้ท�าการส�ารวจในปี 2558 และการบรหิารจดัการด้าน EHS 
ที่ส�านักงานใหญ่ไม่ได้น�ารูปแบบและเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม เช่น การสังเกตพฤติกรรมใน
การท�างาน (Fresh Eyes Observation), การสั่งหยุดงาน (Stop Work Authority: SWA) และ
การจัดการการละเมิดกฎ Managing Rule - Breaking (MRB) เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในโรงไฟฟ้า

โดยผลการส�ารวจของทั้ง GPSC และ GLOW จะน�าไปก�าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อยกระดับวัฒนธรรม ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิิ่งแวดล้อมในปีต่อไป

3.51

3.69

+4.80%

ปี 2558 ปี 2562

หมายเหตุ : ผลการด�าเนินงานและเป้าหมายครอบคลุมถึงพนักงานและผู้รับเหมา
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การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน 

เป�าหมายระยะยาว

ผลการส�ารวจระดับการผูกผันต่อ
องค�กรมากกว่าร�อยละ

60

ต�าแหน่งที่ส�าคัญมีการจัดท�า 
แผนการสืบทอดต�าแหน่งร�อยละ

100

อัตราการลาออก

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

คุณศิริเมธ ลี้ภากรณ�

“หลกัสตูร Great Leader เป็นการบรูณาการ 
องค์ความรู ้และประสบการณ์ในการบรหิารงาน  
คน และองค์กรที่ส�าคัญ เพ่ือสร ้างผู ้น�า 
รุ ่นถัดไปให้มีศักยภาพ ท้ังด้านการบริหาร
เชงิกลยุทธ์ การบรหิารองค์กร และการบรหิาร
การเปลีย่นแปลง ตลอดจนทกัษะของผูน้�าใน
การบริหารคนให้มีพลังกาย พลังใจ ในการ 
ใช้ศกัยภาพทีม่อียู่อย่างสงูสดุ ผูบ้รหิารระดบั 
ผู ้จัดการส่วนสามารถน�าเอาความรู ้ความ
เข้าใจ และแนวปฏิบัติที่ได้รับไปใช้ในการ
บรหิารจดัการภายในหน่วยงานของตน รวมถึง 
การร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
อย่างมปีระสทิธิภาพ ตวัอย่างเช่น ในปี 2562 
สามารถร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานจนสามารถบรรลุแผนงาน 
Synergy ได้เป็นมูลค่า 596 ล้านบาท”

 วัตถุประสงค์ : 
พั ฒ น า พ นั ก ง า น ด ้ า น  1 .  S t r a t e g i c 
Management การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ความเชื่อมโยงการจัดท�ากลยุทธ์และการ
ด�าเนินการตามกลยุทธ์ 2. Organization 
Management การบริหารองค ์กรให ้มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน  
3. Change Management การบริหารความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดผลส�าเร็จ

 ประโยชน์ต่อองค์กร :
การมีผู้น�าท่ีมีศักยภาพสูงเป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่จะน�าพากลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบ 
ความส�าเร็จได้อย่างย่ังยืน โดยมีผู ้บริหาร 
เข้าร่วม 46 คน ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยเสริม
สร้างศักยภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ท้ังใน
ด้านการบริหารธุรกิจ และการบริหารคน 

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
เสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง
ในด้านการบริหารธุรกิจและการบริหารคน 
เพื่อสร้างผู้น�ารุ่นถัดไปให้มีศักยภาพ

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

น�อยกว่า

หลักสูตร “Great Leader” เพื่อสร�างมูลค่าร่วมส่วนเพิ่มจากการควบรวมกิจการกับ GLOW
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ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)

คุณอรัญญา พัฒนวงศ�สวัสดิ์

“การท่ีธุรกิจจะเจรญิเตบิโตได้อย่างย่ังยืนต้อง
ประกอบด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความ
พร้อมที่จะเจริญเติบโตไปกับองค์กร แต่ท่ี
มากไปกว่านัน้คอืท�าให้บคุลากรมคีวามสขุใน
การท�างาน เพราะดฉินัเชือ่ว่าคนท่ีมคีวามสขุ  
จะผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ ท�าอย่าง
ตั้งใจ ทุ่มเท เกิดความคิดต่อยอด พร้อมรับ 
Technology และเกิด Innovation ใหม่ๆ  
ขึน้มา”

 วัตถุประสงค์ : 
สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในระยะยาวโดยการบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ 

 ประโยชน์ต่อองค์กร :
อัตราการลาออกลดลงอย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
ที่ผ่านมาและน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
พนกังานมคีวามพึงพอใจในการท�างานมากขึน้  
รวมท้ังแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน 
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขององค์กร 

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ซึ่งความ
ท้าทายขององค์กร คอืการเตรยีมความพร้อม 
และพัฒนาศักยภาพของพนักงานให ้
สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ ภายใต้สภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีไม ่หยุดนิ่ ง  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ซึง่อาจส่งผลต่อทกัษะ ความรู ้ความสามารถ
ของพนักงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและ
ความผูกพันของพนักงาน 

การวางแผนก�าลังคน 
(Workforce Planning)
ในปี 2562 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และกระบวนการท�างาน เพ่ือรองรับการ
เติบโตในธุรกิจใหม่ๆ และพัฒนาระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการ 
เสริมสร ้างศักยภาพความเป็นผู ้น�าของ
พนักงาน เพ่ือที่จะสามารถสนับสนุนการ
เติบโตขององค์กรต่อไปได้ในอนาคต รวมถึง
การสรรหาบคุลากรภายในท่ีมคีวามพร้อมใน
การสบืทอดต�าแหน่งท่ีว่างลงได้อย่างรวดเรว็

สามารถรบัทราบรายละเอยีดแนวทางการพัฒนาศกัยภาพ

พนักงาน (กลยุทธ์ กระบวนการ การจัดเก็บและรายงาน) 

ได้ท่ี https://www.gpscgroup.com/th/sustainability/

social/our-employees

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(Employee Development)
การพัฒนาศักยภาพที่มีประสิทธิภาพช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ
และผลกัดนัให้บรษิทัฯ สามารถประสบความ
ส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย น�าไปสู่วิสัยทัศน์ใน
การเป็นบรษิทัไฟฟ้าชัน้น�าด้านนวัตกรรมและ
ความยั่งยืนในระดับสากล

0
ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562

12.5

25

37.5

50

Turnover rate (%)Turnover (number)

โครงการส่งเสริม Work-Life Integration และ Holistic Personal & Professional Development 
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ชื่อโปรแกรม รายละเอียด 

ปี 2562

การลด 
ค่าใช�จ่าย 

(บาท)

เงินที่ลงทุนกับ
โครงการ (บาท)

อัตราส่วน 
ผลตอบแทนต่อ

ค่าลงทุน
(B/C Ratio)

จ�านวน 
ผู�เข�าร่วม

(Number of 
Participants)

จ�านวนผู�เข�าร่วม  
(ร�อยละของพนักงานทั้งหมด)

(% of FTEs that 
Participated in  
this Program)

โปรแกรมการพัฒนาทักษะ
ด้านธุรกิจให้กับพนักงาน
(Business Academy)

โครงการฝึกอบรมระยะยาวของ
พนักงานเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ด้านธุรกิจให้กับพนักงาน  
โดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นด้าน
เกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้า เช่น ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้า และ
ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า เป็นต้น

369,000 35,000 10.54 76 22

ความหลากหลายในบริษัทฯ 
(Diversity and Equal Opportunity)
ความหลากหลายช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างของ 
ผู ้ มี ส ่ วน ได ้ เ สี ย  และลั กษณะธุ รกิ จ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสร้างสรรค์ ท้ังนี้ 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติในการสรรหา
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเติบโตในสายอาชีพอย่าง
เท่าเทียม โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร
เพศหญิงอยู่ที่ร้อยละ 32.12

การดูแลพนักงาน 
(Employee Well - being)
บ ริ ษั ท ฯ  มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สวัสดิการโดยสรรหาด้วยวิธี
เลือกตั้งตัวแทนจากพนักงาน 
เ พ่ือให ้สามารถแสดงความ 
คดิเห็นได้อย่างเท่าเทียม ปัจจบุนั
มีพนักงานเข้าร่วม 11 คน

สภาพแวดล�อมการท�างานที่ส่งเสริมความแตกต่างและความหลากหลาย

เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา

สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม

อายุ ภูมิล�าเนา ความพิการ

ความคิดเห็น
ทางการเมือง

สวัสดิการพนักงาน 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกระดับในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพนักงาน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ดังนี้

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ผลการด�าเนินงาน เป�าหมาย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563

ผลการส�ารวจความผูกพัน 
ของพนักงาน (ร้อยละ)

50 52 57 -* 60 60

การจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
ร้อยละ 100

- - 100 100 100 100

อัตราการลาออก (ร้อยละ) 3.87 2.40 3.25 5.11
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน**
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน

หมายเหตุ : * บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการด�าเนินการปรับโครงสร้าง และการหามูลค่า Synergy จากการควบรวมระหว่าง GPSC และ GLOW จึงไม่ได้มีการส�ารวจ แต่เป้าหมายเท่าเดิม

  ** ข้อมูลการส�ารวจอัตราการลาออกในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและสาธารณูปโภคปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 7.9

ประกันสังคม กองทุนที่ให
หลักประกันแกผูที่อยูในระบบ
ประกันสังคม

เงินเพิ่มสําหรับผูปฏิบัติงาน
เขาเวร และคาลวงเวลากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรพนักงาน 

การใหความคุมครองดาน
รักษาพยาบาล สําหรับพนักงาน 
และบุคคลในครอบครัว

ของที่ระลึกเมื่อพนักงาน
ปฏิบัติงานครบอายุงาน ประกันชีวิต สําหรับพนักงาน 

เพื่อสรางความมั่นคงใหกับ
พนักงานและครอบครัว สวัสดิการทางเลือก

เงินคาเชาบาน

เงินเพิ่มสําหรับ
ผูปฏิบัติงานกะ

เงินชวยเหลืออื่นๆ0.5%

22%

20%

2%2%1%
1%

1.5%

23%

8%

19%
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การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน

เป�าหมายระยะยาว

ประเมินผลตอบแทน
ทางสังคม 

จากการลงทุน  
(Social Return on  
Investment: SROI)  

จ�านวน

สัดส่วนของงบประมาณการลงทุน 
เพื่อสังคมและการสนับสนุนความคิดริเริ่ม 

เชิงพาณิชย� (Community Investment and 
Commercial Initiatives) ต่องบประมาณการ

บริจาคเพื่อสังคม (Charitable Donations)  
มากกว่าร�อยละ 

70

75

ผลส�ารวจความพึงพอใจ 
ของชุมชน มากกว่าร�อยละ

6
โครงการ

นกัศกึษาประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) ชัน้ปีที ่1  
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง

คุณรณชัย วงษาเทพ

“เป็นการน�าเอาความรู้จากในห้องเรียนมา
ใช้จริงและปฏิบัติได้จริง รวมถึงน�าความรู้
ไปช่วยเหลือสังคมได้ด้วย ขอขอบคุณบริษัท 
GPSC ท่ีเปิดโอกาสให้พวกเราท�าโครงการนี ้
เพื่อชุมชน”

 วัตถุประสงค์ : 
มวัีตถุประสงค์และภารกิจในแต่ละด้าน ดงันี้
•  Safety: การปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้า เพ่ือลดความเสี่ยงต่อชีวิตและ
ทรพัย์สนิจากการเกิดเพลงิไหม้ ไฟฟ้าดูด  
ไฟฟ้าช็อตให้กับสาธารณสถาน อาทิ 
โรงเรยีน วัด สถานพยาบาลท้องถ่ิน รวมถึง 
การซ ่อมแซมและฟื ้นฟูระบบไฟฟ้า
ให ้หน ่วยงานราชการท ้อง ถ่ินกรณี 
ประสบภัยพิบัติ

•  Saving: การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครือ่งใช้ไฟฟ้าเพ่ือประหยัดพลงังาน 
รวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์  เ พ่ือลดค่าใช ้จ ่ายและ
สามารถน�าเงินคงเหลือไปพัฒนาหรือ
ท�ากิจกรรมอืน่ท่ีมปีระโยชน์กับหน่วยงาน

•  Security: การตดิต้ังระบบไฟฟ้าพลงังาน
ทางเลือกในพ้ืนที่ถ่ินทุรกันดาร เพ่ือให้
คนในชมุชนและสงัคมมคีณุภาพชวิีตทีด่ี  
ลดอปุสรรคในการใช้ชวิีต รวมถึงเสรมิสร้าง 
ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เช่น การ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่ 
โรงพยาบาล 

•  Social Enterprise:  การสร้างและ 
ส่งเสริมอาชีพ “หมอไฟฟ้า” ให้กับคนใน
ชุมชน โดยการฝึกฝนอบรมคนในชุมชน
ให้มีทักษะอาชีพสามารถเป็นช่างไฟฟ้า 
พ้ืนฐาน ดูแลครัวเรือนชุมชนของตนเอง
และก่อให ้เกิดรายได้เสริมหรืออาจ
พัฒนาเป็นรายได้หลกัให้กับตนเองต่อไป 

โครงการ Light for a Better Life “ไฟฟ�า
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม”
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 ประโยชน์ต่อองค์กร :
• พนักงานจิตอาสาเข้าร่วม 120 คน 
•  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณปีละ 
20,400 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kgCO

2
e)

 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย :
•  สร้างอาชพีเสรมิ “หมอไฟฟ้า” โดยฝึกอบรมคณะอาจารย์และนกัศกึษาจากวทิยาลยัเทคนคิ

ระยอง จ�านวน 30 คน ให้ได้รบัใบรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
สามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้ เป็นเงิน 252,000 บาท

•  ลดค่าไฟฟ้าให้แก่โรงเรยีน 4 แห่ง จากการปรบัเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือประหยัดพลงังาน 
ได้ปีละ 12,000 บาท

•  ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่ 2 โรงพยาบาล
ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร และช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น ปีละ 432,000 บาท

การที่ธุรกิจจะพัฒนาอย่างย่ังยืน ชุมชนและสังคมต้องเติบโตไปพร้อมกัน โดยบริษัทฯ  
มีกรอบกลยุทธ์ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล รวมถึง
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนขององค์การสหประชาชาต ิ(Sustainable Development 
Goals: SDGs) โดยผนวกความเชี่ยวชาญและกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปม ี
ส่วนช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาส�าคัญของชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ

การมีส่วนร่วมกับชุมชน  
(Community Development  
and Engagement)
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาชุมชน โดยด�าเนินกิจกรรม
และพัฒนาชุมชนร่วมกัน ส่งเสริม สนับสนุน
การศกึษา เพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษาของ
คนในท้องถ่ิน ตลอดจนการสร้างงาน สร้าง
รายได้และส่งเสรมิเศรษฐกิจของคนในชมุชน

ผลการด�าเนินงาน 

สามารถรบัทราบรายละเอยีดแนวทางการอยู่ร่วมกนักับชมุชนอย่างยัง่ยืน (Community) (กลยุทธ์ กระบวนการ การจดัเก็บ

และรายงาน) ได้ที่ https://www.gpscgroup.com/th/sustainability/social/community-responsibility  

252,000 บาท

432,000 บาท

120 คน

20,400  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO
2
e)

12,000 บาท

รายได้ของชุมชนจากการ
สร้างและส่งเสริมอาชีพ 
“หมอไฟฟ้า”

ลดค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง  
จากการติดตั้ง Solar Rooftop ได้ปีละ

จ�านวนพนักงาน
จิตอาสา

ลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณปีละ

ลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียน
ทั้ง 4 แห่ง ได้ปีละ
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กรอบกลยุทธ� 
ด�านกิจกรรมเพื่อสังคม

SDGs กิจกรรม คุณค่าต่อชุมชน 
และสังคม

คุณค่าต่อบริษัทฯ

โครงการ Young Social  
Innovator 2019
ภายใต้แนวคดิ “พลงังาน ทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่ ยั่งยืน” เ พ่ือบ ่มเพาะ
เยาวชนรุน่ใหม่ให้ตระหนักถึงการใช้พลงังาน 
และทรัพยากรธรรมชาติอย ่างรู ้คุณค ่า  
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ

-  การเข้าถึงโอกาสทาง 
การศึกษา

- คุณภาพทางการศึกษาดีขึ้น
-  ช่วยพัฒนาบุคลากรทาง 

การศึกษาของประเทศให้
ดีขึ้น

-  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่

-  สร้างบุคลากรในสาขา 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โครงการประชารัฐเพื่อการศึกษา 
(CONNEXT ED) (ร่วมกับบริษัท 
ในกลุ่ม ปตท.)
มวัีตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและสร้างเครอืข่าย 
ผู้น�ารุ่นใหม่ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
การศกึษาไทยอย่างย่ังยืน ผ่านการแลกเปลีย่น 
เรียนรู้และวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับ 
ผู้บริหารโรงเรียน

-  พัฒนาบุคลากรทาง 
การศึกษาของประเทศไทย
ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

-  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่

โครงการ Light for a Better Life 
เป็นโครงการดูแลช่วยเหลือสังคม ชุมชน 
ซึ่งเป็นการใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะ 
เฉพาะทางด้านไฟฟ้าของบริษัทฯ และ
พนักงานในบริษัทฯ เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้
กับชมุชน สงัคม สะท้อนการเป็นบรษิทัแกนน�า 
นวัตกรรมด้านธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.

-  โรงเรียนได้ระบบไฟฟ้า 
ที่มีความปลอดภัย  
ลดความเสี่ยงในการเกิด
เพลิงไหม้ของอาคารเรียน  
4 โรงเรียน

-  โรงเรียนได้รับความรู้เรื่อง
การดูแลระบบไฟฟ้า

-  สร้างอาชีพให้กับคนใน
ชุมชน

-  ประหยัดค่าไฟฟ้าจาก 
การติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา  
ได้ปีละ12,000 บาท

-  ใช้ศักยภาพ ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญของ
พนักงานในการร่วมดูแล
สังคม โดยมีพนักงาน 
เข้าร่วม 120 คน

-  เพิ่มความเชี่ยวชาญด้าน
การดูแลระบบไฟฟ้าของ 
บริษัทฯ

-  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
การอยู่ร่วมกันระหว่าง 
บริษัทฯ กับชุมชน

โครงการ Our Kung Bang Krachao
ใช ้ โม เดลการเชื่ อมโยงกระบวนการม ี
ส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนท่ีแท้จริง (Community 
Centric Development) บนการท�างานที่มี
เป้าหมายร่วม (Shared Goal) โดยบริษัทฯ 
เข้าร่วมด�าเนินการเป็นคณะท�างานด้านการ
จัดการขยะ และสนับสนุนคณะท�างานพ้ืนท่ี
สีเขียว

-  สร้างกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน

-  ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน

-  พัฒนาพื้นที่บริเวณ
วัดจากแดงเป็นศูนย์เรียนรู้
และคัดแยกขยะชุมชนของ
พื้นที่คุ้งบางกระเจ้า

-  พัฒนาพื้นที่สีเขียวเฉลิม 
พระเกียรติฯ ขนาด 12 ไร่

-  ลดการปลดปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการจัดการขยะและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

-  ส่งเสริมให้พนักงานมี
ชั่วโมงจิตอาสาในการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนสอดคล�องกับกลยุทธ�ขององค�กร

ด้านการศึกษา

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ด้านสิ่งแวดล้อม
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การเคารพสิทธิของชุมชน
บริษัทฯ ค�านึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมไปถึง 
สิทธิของชุมชน และเคารพต่อกฎหมายและหลักมาตรฐานสากล
ต่างๆ โดยมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเก่ียวกับการด�าเนินงานและ
ระบบการจัดการของบริษัทฯ เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ 

จากการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนของชุมชนในปี 2562 
พบว่าบริษัทฯ มีระดับความเส่ียงด้านสิทธิของชุมชนต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของสมาชิกชุมชนโดยรอบที่เหลืออยู่ในระดับต�่า และ
ไม่มชีนกลุม่น้อยหรอืชนพ้ืนเมอืงทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ผลการด�าเนินงาน เป�าหมาย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563

ประเมินผลตอบแทนทางสังคม 
จากการลงทุน (โครงการ)

- 1 5 6 6 6

สัดส่วนของงบประมาณการลงทุน 
เพื่อสังคมและการสนับสนุนความ
คิดริเริ่มเชิงพาณิชย์ (Community 
Investment and Commercial 
Initiatives) ต่อการบริจาคเพื่อสังคม 
(Charitable Donations) มากกว่า 
ร้อยละ 70

- 34.6 30.3 75 มากกว่าร้อยละ 70 มากกว่าร้อยละ 70

ผลส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน 90.20 82.40   60.40* 87.8 75 75

กรอบกลยุทธ� 
ด�านกิจกรรมเพื่อสังคม

SDGs กิจกรรม คุณค่าต่อชุมชน 
และสังคม

คุณค่าต่อบริษัทฯ

โครงการ Zero Waste Village
บริษัทฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ขยะให้กับชมุชน สนบัสนุนให้ด�าเนินกิจกรรม
เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชนและสามารถ
ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เพ่ิม  
โดยในปี 2562 ได้ด�าเนนิการใน 4 พ้ืนที ่ได้แก่ 
เทศบาลต�าบลทับมา เทศบาลต�าบลน�้าคอก 
เทศบาลต�าบลมาบข่า และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหนองตะพาน ผ่านการด�าเนิน
กิจกรรม 6 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมธนาคารขยะ
2.  กิจกรรมรับบริจาคขยะรี ไซ เคิล เ พ่ือ

สาธารณประโยชน์
3.  กิจกรรมอบรมแกนน�าจัดการขยะใน

โรงเรียน
4.  กิจกรรมอบรมเพ่ือสร้างความตระหนัก

เรื่องปัญหาขยะ
5. กิจกรรมตลาดสีเขียว
6.  กิจกรรมแปรรปูขยะเพ่ือเตรยีมสร้างมลูค่า

และลดปริมาณขยะ

-  สร้างความตระหนักด้าน
การจัดการขยะให้กับชุมชน 
จ�านวน 280 คน และ
นักเรียนในพื้นที่

-  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าและลด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ลดปริมาณขยะในชุมชน
-  ส่งเสริมให้ชุมชน 

ประกอบอาชีพเสริมและ
เกิดรายได้เพิ่มเติม

-  ลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกได้ 11.6  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า

-  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่

-  การคัดแยกขยะอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ขยะมูลฝอยชุมชนที่น�า
ส่งโครงการผลิตเชื้อเพลิง
จากขยะมูลฝอยชุมชน 
ของบริษัทฯ ด�าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : * บริษัทฯ มีการขยายขอบเขตการส�ารวจเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มากขึ้นและเป็นปีแรกที่ด�าเนินการส�ารวจโดยองค์กรภายนอก เพื่อความเป็นกลางของข้อมูล
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- 11, 42 https://www.
gpscgroup.com/th/cg/
policy

102-17 Mechanisms for advice 
and concerns about 
ethics

- 38-39 CG handbook - 
Whistleblowing
https://www.
gpscgroup.com/th/cg/ 
whistle-blowing

4. GOVERNANCE

102-18 Governance structure Governance 39-40 •  https://www.
gpscgroup.com/th/
about/directors

•  Annual Report 2019

102-19 Delegating authority Governance 38,  
This page

Annual Report 2019

102-20 Executive - level 
responsibility 
for economic, 
environmental, and 
social topics

Governance 6-7

102-21 Consulting 
stakeholders 
on economic, 
environmental, and 
social topics

Governance 17-19, 23

102-22 Composition of the 
highest governance 
body and its 
committees

Governance 39,  
This page

Annual Report 2019

102-24 Nominating and 
selecting the highest 
governance body

Governance 39-40,
This page

Annual Report 2019
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102-25 Conflicts of interest Governance 39-40,
This page

CG handbook -  
Conflict of interest

102-27 Collective knowledge 
of highest governance 
body

Governance 39-40,
This page

•  https://www.
gpscgroup.com/ 
Uploads/elFinder/
about_us/
board/20180920-
board-skill-matrix-
th-02.pdf 

• Annual Report 2019

102-28 Evaluating the highest 
governance body’s 
performance

Governance 39,  
This page

Annual Report 2019 
(Board assessment)

102-29 Identifying and 
managing economic, 
environmental, and 
social impacts

Governance 23, 26

102-30 Effectiveness of 
risk management 
processes

Governance 40,  
This page

Annual Report 2019

102-32 Highest governance 
body’s role in 
sustainability reporting

Governance 26

102-35 Remuneration policies Governance This page Annual Report 2019 
and CG handbook 
(Remuneration)

102-38 Annual total 
compensation ratio

Governance This page Annual Report 2019 
(Annual compensation 
of board, executive 
pool)

5. STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder 
groups 

Stakeholder 
relationships (Principle)

17-19

102-41 Collective bargaining 
agreements 

•  Stakeholder 
relationships 
(Principle)

• Human

80,  
This page

GPSC did not have the 
trade union during the 
reporting period.

102-42 Identifying and 
selecting stakeholders

Stakeholder 
relationships (Principle)

16, 25

102-43 Approach to 
stakeholder 
engagement

•  Stakeholder 
relationships 
(Principle)

•  Social and 
relationship

17-19, 46

102-44 Key topics and 
concerns raised

Stakeholder 
relationships (Principle)

17-19, 46
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6. REPORTING PRACTICE

102-45 Entities included in the 
consolidated financial 
statements

•  Risks and 
opportunities

•  Basis of preparation 
and presentation

This page Annual Report 2019: 
The boundary of the 
consolidated financial 
statements is included 
in GPSC and its 
subsidiaries.

102-46 Defining report content 
and topic boundaries

•  Risks and 
opportunities

•  Basis of preparation 
and presentation

4, 23, 28-31

102-47 List of material topics •  Business model
•  Risks and 

opportunities
•  Basis of preparation 

and presentation

26, 28-31

102-48 Restatements of 
information 

- This page Sustainability 
performance data 
are changed due to 
changes in organization 
structure (merging with 
GLOW).

102-49 Changes in reporting Organizational 
overview and external 
environment

26

102-50 Reporting period Organizational 
overview and external 
environment

4

102-51 Date of most recent 
report 

Organizational 
overview and external 
environment

This page GPSC Sustainability 
Report 2018

102-52 Reporting cycle Organizational 
overview and external 
environment

4

102-53 Contact point for 
questions regarding the 
report 

Organizational 
overview and external 
environment

5

102-54 Claims of reporting in 
accordance with the 
GRI Standards 

Organizational 
overview and external 
environment

5

102-55 GRI content index Organizational 
overview and external 
environment

This page

102-56 External assurance Organizational 
overview and external 
environment

99-100

88

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณ
าการ 

ประจ�าปี 2562



DISCLOSURE GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE

INTEGRATED 
REPORTING (IR)

2019 INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE

PAGE DETAILS/OMISSIONS EXTERNAL 
ASSURANCE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Explanation of the 
material topic and its 
boundary

• Outlook
• Innovation

39, 45, 49, 53, 
57, 64, 70, 75, 

79, 82

103-2 The management 
approach and its 
boundary

• Outlook
• Innovation

39, 45, 49, 53, 
57, 64, 70, 75, 

79, 82

•  https://www.gpscgroup.
com/th/about/directors

•  https://www.gpscgroup.
com/th/cg/risk-
management

•  https://www.gpscgroup.
com/th/cg/Policy

•  https://www.gpscgroup.
com/th/sustainability/
economic/customer-
relationshipmanagement

•  https://www.
gpscgroup.com/th/
sustainability/economic/
operationalexcellence

•  https://www.gpscgroup.
com/th/sustainability/
economic/supply-chain-
management

•  https://www.gpscgroup.
com/th/sustainability/
economic/innovation

•  https://www.gpscgroup.
com/th/sustainability/
environmental/
environmental-
responsibility

•  https://www.gpscgroup.
com/th/sustainability/
environmental/climate-
change-management

•  https://www.gpscgroup.
com/th/sustainability/
social/occupational-
health-and-safety

•  https://www.gpscgroup.
com/th/sustainability/
social/our-employees

•  https://www.gpscgroup.
com/th/sustainability/
social/community-
responsibility

103-3 Evaluation of the 
management approach 

• Outlook
• Innovation

38-42, 44-46, 
47-51, 52-55, 
56-59, 62-66, 
68-71, 74-76, 
78-80, 81-84

89

รา
ยง

าน
คว

าม
ยั่ง

ยืน
แบ

บบ
ูรณ

าก
าร

 
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

2



DISCLOSURE GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE

INTEGRATED 
REPORTING (IR)

2019 INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE

PAGE DETAILS/OMISSIONS EXTERNAL 
ASSURANCE

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE

201-1 Direct economic 
value generated and 
distributed

Social and relationship 82 Sustainability 
performance data 
(on website)

201-2 Financial implications 
and other risks and 
opportunities due to 
climate change 

Natural 70-71

201-4 Financial assistance 
received from 
government

Governance 38 In 2019, GPSC did not 
receive any financial 
assistance from any 
government

GRI 202: MARKET PRESENCE

202-1 Ratios of standard 
entry level wage by 
gender compared to 
local minimum wage

Human This page Entry level wage of 
GPSC is higher than 
local minimum wage 
at significant locations 
of operation with an 
equal opportunity to 
employees regardless 
of gender.

GRI 203: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

203-1 Infrastructure 
investments and 
services supported

• Manufactured
•  Social and 

relationship

83-84

203-2 Significant indirect 
economic impacts

Risks and opportunities 83-84

GRI 205: ANTI-CORRUPTION

205-2 Communication  
and training about  
anti-corruption policies 
and procedures 

Governance 42 Sustainability 
performance data 
(on website)

205-3 Confirmed incidents of 
corruption and actions 
taken 

Governance This page •  Sustainability 
performance data  
(on website)

•  Annual Report 2019

GRI 206: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

206-1 Legal actions for  
anti-competitive 
behavior, anti-trust, 
and monopoly 
practices

Governance On website Sustainability 
performance data 
(on website)
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GRI 300: ENVIRONMENT

GRI 302: ENERGY

302-1 Energy consumption 
within the organization

Natural On website Sustainability 
performance data 
(on website)

302-3 Energy intensity Natural On website Sustainability 
performance data 
(on website)

302-4 Reduction of energy 
consumption 

Natural On website Sustainability 
performance data 
(on website)

GRI 303: WATER

303-1 Water withdrawal by 
source

Natural 65 Sustainability 
performance data 
(on website)

303-2 Water sources 
significantly affected by 
withdrawal of water

Natural 64-65, 71 There was no 
water resource 
significantly affected 
by the company water 
withdrawal in 2019.

303-3 Water recycled and 
reused

Natural 64-65 Sustainability 
performance data 
(on website)

GRI 304: BIODIVERSITY

304-2 Significant impacts of 
activities, products, 
and services on 
biodiversity 

Natural 65-66 https://www.gpscgroup.
com/th/sustainability/
environmental/
biodiversity

GRI 305: EMISSIONS

305-1 Direct 
(Scope 1) 
GHG emissions 

Natural On website Sustainability 
performance data 
(on website)

305-2 Energy indirect  
(Scope 2)  
GHG emissions 

Natural On website Sustainability 
performance data 
(on website)

305-3 Other indirect 
(Scope 3) 
GHG emissions

Natural On website Sustainability 
performance data 
(on website)

305-4 GHG emissions 
intensity 

Natural 71 Sustainability 
performance data 
(on website)

305-5 Reduction of  
GHG emissions 

Natural 70 Sustainability 
performance data 
(on website)
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305-7 Nitrogen oxides (NOx), 
sulfur oxides (SOX), 
and other significant  
air emissions 

Natural 64 Sustainability 
performance data 
(on website)

GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE

306-1 Water discharge by 
quality and destination 

Natural 65 Sustainability 
performance data 
(on website)

306-2 Waste by type and 
disposal methods

Natural 65 Sustainability 
performance data 
(on website)

GRI 307: ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

307-1 Non-compliance with 
environmental laws and 
regulations 

Natural 62, 66 Sustainability 
performance data 
(on website)

GRI 308: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

308-1 New suppliers that 
were screened using 
environmental criteria

Social and relationship 55

308-2 Negative environmental 
impacts in the supply 
chain and actions taken  

Social and relationship 53

GRI 400: SOCIAL

GRI 401: EMPLOYMENT

401-1 New employee hires 
and employee turnover

Human 80 Sustainability 
performance data 
(on website)

401-2 Benefits provided to 
full-time employees 
that are not provided to 
temporary or part-time 
employees

Human 80 www.gpscgroup.com/
th/sustainability/social/
our-employees

401-3 Parental leave Human On website Sustainability 
performance data 
(on website)

GRI 402: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

402-1 Minimum notice 
periods regarding 
operational changes

Human This page Comply with local laws 
and regulations

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

403-1 Workers representation 
in formal joint 
management-worker 
health and safety 
committees

Human On website Sustainability 
performance data 
(on website)
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403-2 Types of injury 
and rates of injury, 
occupational diseases, 
lost days, and 
absenteeism, and 
number of work-related 
fatalities

Human This page •  Sustainability 
performance data  
(on website)

•  Not applicable for 
GPSC to breakdown 
such data into region 
and gender due to 
region and gender 
equity in Thailand on 
occupational health 
and safety.

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION

404-1 Average hours of 
training per year per 
employee

Human On website Sustainability 
performance data 
(on website)

404-2 Programs for upgrading 
employee skills and 
transition assistance 
programs 

Human 80

404-3 Percentage of 
employees receiving 
regular performance 
and career 
development reviews

Human On website Sustainability 
performance data 
(on website)

GRI 405: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

405-1 Diversity of governance 
bodies and employees

•  Governance
•  Human

39, 80

GRI 406: NON-DISCRIMINATION

406-1 Incidents of 
discrimination and 
corrective actions 
taken

•  Governance
•  Human

42

GRI 407: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

407-1 Operations and 
suppliers in which 
the right to freedom 
of association and 
collective bargaining 
may be at risk

Social and relationship 53,  
This page

No case of employee 
dismissal or obstruction 
against the assembling 
of employees for 
negotiation purpose  
in 2018

GRI 408: CHILD LABOR

408-1 Operations and 
suppliers at significant 
risk for incidents of 
child labor

Social and relationship 53
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GRI 409: FORCED OR COMPULSORY LABOR

409-1 Operations and 
suppliers at significant 
risk for incidents of 
forced or compulsory 
labor

Social and relationship 53

GRI 411: RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES

411-1 Incidents of violations 
involving rights of 
indigenous peoples

• Governance
• Human

42

GRI 412: HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

412-1 Operations that have 
been subject to human 
rights reviews or 
impact assessments

• Governance
• Human

42

412-2 Employee training on 
human rights policies 
or procedures

• Governance
• Human

42

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES

413-1 Operations with 
local community 
engagement, impact 
assessments, and 
development programs

Social and relationship 83-84 Sustainability 
performance data 
(on website)

413-2 Operations with 
Significant actual and 
potential negative 
impacts on local 
communities 

Social and relationship 84

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

414-1 New suppliers that 
were screened using 
social criteria 

Social and relationship 55

414-2 Negative social impacts 
in the supply chain and 
actions taken 

Social and relationship 53

GRI 415: PUBLIC POLICY

415-1 Political contributions Governance 42, 
This page

GPSC did not support 
any in-kind both direct 
and non-direct political 
contribution during the 
reporting period.
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GRI 418: CUSTOMER PRIVACY

418-1 Substantiated 
complaints concerning 
breaches of customer 
privacy and losses of 
customer data

- 46,  
This page

Annual Report 2019

GRI 419: SOCIOECONOMIC COMPLIANCE

419-1 Non-compliance with 
laws and regulations 
in the social and 
economic area

• Governance
•  Social and 

relationship

This page No significant fine and 
non-monetary sanction 
for non-compliance with 
environmental, social 
and economic law and 
regulations in 2019.

G4 SECTOR DISCLOSURE: ELECTRIC UTILITIES

EU1 Installed capacity, 
broken down by 
primary energy source 
and by regulatory 
regime

• Financial
• Manufactured

10, 13 Sustainability 
performance data 
(on website)

EU2 Net energy output 
broken down by 
primary energy sources 
and by regulatory 
regime

Manufactured On website Sustainability 
performance data 
(on website)

EU10 Planned capacity 
against projected 
electricity demand over 
the long term, broken 
down by energy source 
and regulatory regime

• Financial
• Manufactured

On website Sustainability 
performance data 
(on website)

EU11 Average generation 
efficiency of thermal 
plants by energy 
source and regulatory 
regime 

Manufactured On website Sustainability 
performance data 
(on website)

EU15 Percentage of 
employees eligible to 
retire in the next 5 and 
10 years broken down 
by job category and by 
region

Human On website Sustainability 
performance data 
(on website)

EU17 Days worked by 
contractor and 
subcontractor 
employees involved in 
construction, operation 
& maintenance 
activities

Human On website Sustainability 
performance data 
(on website)
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EU18 Percentage of 
contractor and 
subcontractor 
employees that have 
undergone relevant 
health and safety 
training

Human On website Sustainability 
performance data 
(on website)

EU22 Number of people 
physically and 
economically displaced 
and compensation, 
broken down by type of 
project

Human On website Sustainability 
performance data 
(on website)

EU25 Number of injuries and 
fatalities to the public 
involving company 
assets, including 
legal judgements, 
settlements and 
pending legal cases of 
diseases

Human On website Sustainability 
performance data 
(on website)

EU28 Power outage 
frequency

Manufactured On website Sustainability 
performance data 
(on website)

EU29 Average power outage 
duration

Manufactured On website Sustainability 
performance data 
(on website)

EU30 Average plant 
availability factor by 
energy source and by 
regulatory regime 

Manufactured 47, 51 Sustainability 
performance data 
(on website)
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การปฏิบัติตามเกณฑ�ของข�อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (UNGC)

เกณฑ� การด�าเนินการ ต�าแหน่งในรายงาน

สิทธิมนุษยชน

1.  สนับสนุนและเคารพในการปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล 
ตามขอบเขตอ�านาจที่เอื้ออ�านวย

•  การส่งเสริมเรื่องการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานและผู้บริหาร

• การก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

หน้า 42 และ
https://www.gpscgroup.com/th/

sustainability/social/human-rights

2.  หมั่นตรวจตราดูมิให้ธุรกิจของตนเอง
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน

•  การก�าหนดระบบการบริหารจัดการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งครอบคลุมถึง 
การตรวจประเมินความเสี่ยงด้าน 
สิทธิมนุษยชน

•  การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางที่ 
หลากหลาย

https://www.gpscgroup.com/th/
sustainability/social/human-rights

แรงงาน

3.  ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวม
กลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธ ิ
ในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างแท้จริง

•  การสื่อสารกับพนักงานและเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงาน

•  การไม่ขัดขวางการเข้าร่วมสมาคมหรือ
ชุมนุมของพนักงาน

•  การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทนพนักงาน
จากหน่วยงานต่างๆ 

หน้า 78 - 80 และ
https://www.gpscgroup.com/th/

sustainability/social/our-employees

4. ขจัดการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ •  การบริหารงานบุคลากรที่ครอบคลุมถึง
หลักสิทธิมนุษยชน

•  การสื่อสารนโยบายและมาตรฐานของ 
บริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานให้
ผู้ค้าและผู้รับเหมาเพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติ

หน้า 52 - 55 และ หน้า 78 - 80

5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง •  การบริหารงานบุคลากรที่ครอบคลุมถึง
หลักสิทธิมนุษยชน

•  การสื่อสารนโยบายและข้อก�าหนด 
ด้านแรงงานของบริษัทฯ กับผู้ค้าและ 
ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง

หน้า 52 - 55 และ หน้า 78 - 80

6.  ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงาน
และการประกอบอาชีพ

•  ความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติด้าน 
การจ้างงานและการประกอบอาชีพ

หน้า 78 - 80
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เกณฑ� การด�าเนินการ ต�าแหน่งในรายงาน

สิ่งแวดล้อม

7.  สนับสนุนแนวทางการระแวดระวัง 
ในการด�าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

•  การก�าหนดนโยบายคุณภาพ  
ความมั่นคง ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

•  มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

•  การตรวจสอบผลการด�าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานให้การรับรอง
มาตรฐานสากล (ISO 14001)

หน้า 62 - 66 และ  
https://www.gpscgroup.com/

th/sustainability/environmental/
environmental-responsibility

8.  อาสาจัดท�ากิจกรรมที่ส่งเสริมการ 
ยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

•  โครงการปรับปรุงและติดตามคุณภาพ
อากาศ

•  การติดตามคุณภาพน�้าที่ปล่อยสู่ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

•  การสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

หน้า 62 - 66 

9.  ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•  การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าตาม 
หลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

•  การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

หน้า 56 - 59 และ หน้า 62 - 66

การต่อต้านทุจริต

10.  ด�าเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต  
รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนใน
ทุกรูปแบบ

• การประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
•  การก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส 

การทุจริตคอร์รัปชัน
•  การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

คอร์รัปชัน

หน้า 38 - 42 และ 
https://www.gpscgroup.com/th/cg/

policy
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SGS (THAILAND) LIMITED’S REPORT ON SUSTAINABILITY ACTIVITIES IN THE GLOBAL 
POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED’S INTEGRATED SUSTAINABILITY 
REPORT FOR 2019 
 
NATURE AND SCOPE OF THE ASSURANCE/VERIFICATION 

SGS (Thailand) Limited was commissioned by Global Power Synergy Public Company Limited (hereinafter referenced to as 
GPSC) to conduct an independent assurance of the Integrated Sustainability Report and the Sustainability Performance Data 
year 2019 (hereinafter referred to as Integrated Sustainability Report). The scope of the assurance, based on the SGS 
Sustainability Report Assurance methodology, included the sampled text, and data in accompanying tables, contained in this 
report.  

The information in the Integrated Sustainability Report of GPSC and its presentation are the responsibility of the directors or 
governing body and the management of GPSC. SGS (Thailand) Limited has not been involved in the preparation of any of the 
material included in the Integrated Sustainability Report. 

Our responsibility is to express an opinion on the text, data, graphs and statements within the scope of verification with the 
intention to inform all GPSC’s stakeholders. 

The SGS protocols are based upon internationally recognized guidance, including the Principles contained within the Global 
Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines (2016) for accuracy and reliability and the guidance on levels of 
assurance contained within the AA1000 series of standards and guidance for Assurance Providers. 

This report has been assured at a moderate level of scrutiny using our protocols for: 
 evaluation of content veracity; 
 AA1000 Assurance Standard (2008) Moderate evaluation of the report content and supporting management 

systems against the AA1000 Accountability Principles (2008) and; 
 evaluation of the report against the Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards (2016) and 

the Electric Utilities Sector Disclosures (EUSD). 

The assurance comprised a combination of pre-assurance research, interviews with relevant employees, superintendents, and 
the management, documentation and record review and validation with external bodies and/or stakeholders. The site visits 
were conducted at GPSC head office, Sriracha Power Plant and Central Utility Plant 2 (CUP-2) where reporting data are 
collected and centralized. Financial data drawn directly from independently audited financial accounts has not been checked 
back to source as part of this assurance process. 

 
STATEMENT OF INDEPENDENCE AND COMPETENCE 

The SGS Group is the world leader in inspection, testing and verification, operating in more than 140 countries and providing 
services including management systems and service certification; quality, environmental, social and ethical auditing and 
training; environmental, social and sustainability report assurance. SGS (Thailand) Limited affirm our independence from 
GPSC, being free from bias and conflicts of interest with the organization, its subsidiaries and stakeholders. 

The assurance team was assembled based on their knowledge, experience and qualifications for this assignment, and 
comprised auditors experienced in one or more of the following standards; AA1000, GRI, QMS, EMS, SMS, EnMS, Carbon - 
Water Footprint, GHG Validation & Verification, Lead auditors and experience on the SRA Assurance service provisions. 

 
VERIFICATION/ ASSURANCE OPINION 

On the basis of the methodology described and the verification work performed, we are satisfied that the information and data 
contained within Integrated Sustainability Report verified is accurate, reliable and provides a fair and balanced representation 
of GPSC sustainability activities from 1st January 2019 to 31st December 2019.  

The assurance team is on the opinion that the Report can be used by the Reporting Organization’s Stakeholders. We believe 
that the organization has chosen an appropriate level of assurance for this stage in their reporting. In our opinion, the content 
and reported data of the report meet the requirement of GRI (2016) in accordance with Core option and AA1000 Assurance 
Standard (2008), moderate level assurance. 

ASSURANCE STATEMENT 
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AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES (2008) CONCLUSIONS, FINDINGS AND RECOMMENDATIONS 

Inclusivity 
Shareholders, investors, partners, government agencies and related organizations, employees, suppliers, community and 
society, and customers are identified and recognized as the important stakeholders by GPSC and communications. GPSC 
communicated with internal and external stakeholders in various ways in the respective divisions and sites. Positioning of 
sustainability is under the direct control of the management. The communication with stakeholders is continuously implemented 
in the divisions and sites including the headquarters.   

Materiality 
GPSC has established effective processes for issues determination that are material to the business. Formal review has 
identified stakeholders. Issues that are material to each group and the report addresses these at an appropriate level to reflect 
their importance and priority to stakeholders.  

Responsiveness 
The report includes coverage given to stakeholder engagement, as well as the response to the material issues concerned by 
the stakeholders.  
 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE REPORTING GUIDELINES CONCLUSIONS, FINDINGS AND RECOMMENDATIONS 
GPSC’s Integrated Sustainability Report year 2019 is prepared in accordance with the core option for GRI Standard (2016) 
and fulfills all the required content and quality criteria for the identified aspects listed as below; 
GRI 102 – General Disclosures 2016;  

 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 
GRI 302 – Energy 2016;  

  302-1 - Energy consumption within the organization 
GRI 303 – Water 2016;  

 303-1 – Water withdrawal by source 
GRI 305 – Emissions 2016;  

 305-1 - Direct (Scope 1) GHG emissions  
 305-2 - Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 
 305-3 - Other indirect (Scope 3) GHG emissions (Upstream categories: 3.Fuel and energy related activities, 

4.Upstream transportation and distribution, and 5.Waste generated in operations) 
 305-4 - GHG intensity  
 305-7 - Nitrogen Oxide (NOx), Sulfur Oxide (SOx), and other significant air emissions 

GRI 306 – Effluents and Waste 2016;  
 306-2 - Waste by type and disposal method 

GRI 403 – Occupational Health & Safety 2016;  
 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-

related fatalities  
GRI Sector Disclosures “The Electric Utilities Sector Disclosures” (EUSD), Sector Specific Indicators; 

 EU11 Average generation efficiency of thermal plants by energy source and by regulatory regime 
 EU30 Average plant availability factor by energy source and by regulatory regime 

The material aspects and their boundaries within and outside of the organization are properly defined in accordance with GRI’s 
Reporting Principles for Defining Report Content. Disclosures of identified material aspects, boundaries are correctly located 
in context report.  
 
 

Signed:   
For and on behalf of SGS (Thailand) Limited 
 
  
 
Amnat Pisutsin, General Manager 
Bangkok THAILAND 
13th March 2020                             
www.SGS.com 
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