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4 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดัท�า

รายงานความยัง่ยนืเป็นประจ�าทกุปี โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผย

ผลการด�าเนนิงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดล้อม และสะท้อน

การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเด็นที่ส�าคัญ 

ต่อการประกอบธรุกิจและต่อผูม้ส่ีวนได้เสียทกุภาคส่วน ซ่ึงครอบคลมุ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยขอบข่าย 

ของรายงานฉบบันี ้ครอบคลมุถึงบริษัทในกลุม่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) หรือกลุ่มบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือครองหุ้น 

มากกว่าร้อยละ 75 หรือมีอ�านาจควบคุม (Strategic Owner) 

บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการรายงานเป็นรายงานความยั่งยืนแบบ 

บูรณาการประจ�าปีตั้งแต่ปี 2562 โดยใช้กรอบแนวทาง Integrated 

Report <IR> ของ International Integrated Reporting 

Council (IIRC) และมาตรฐานการจัดท�ารายงานความยั่งยืนสากล 

(Global Reporting Initiative: GRI) ในระดับตัวช้ีวัดหลัก 

(Core Option) รวมถึงตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมส�าหรับบริษัทในกลุ ่ม

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค (Electric Utilities Sector 

Disclosures) ซ่ึงถือเป ็นแนวทางที่ยอมรับในระดับสากล 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายและมีการรายงานการ 

ด�าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 

SDGs) 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ส�าหรับรายงานความยัง่ยนืแบบบรูณาการ ประจ�าปี 2563 บางส่วน

ของเนื้อหาได้น�าไปเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ และเพ่ือเพ่ิม

ความน่าเช่ือถือ ความถูกต้อง ความสอดคล้องกับมาตรฐาน GRI 

ของเนื้อหาในรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ รายงานฉบับนี้

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องให้ความเช่ือมั่นข้อมูลการรายงาน

ในระดับจ�ากัด (Limited Assurance) ทั้งในเล่มรายงานฯ และ 

บนเว็บไซต์ โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด (ติดตาม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หน้า 40 - 42) ซ่ึงปีนี้ เป็นปีที่ 4 ในการ

ตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก และบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะ

ด�าเนินการเช่นนี้ต่อไป 

บริษัทฯ มุ ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของรายงานเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนและคาดหวังที่จะยกระดับการเปิดเผยข้อมูลให้ดียิ่งข้ึน 

โดยยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน�าข้อคิดเห็นมาบูรณาการ

เข้ากับกระบวนการด�าเนินงานและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ 

มีดังนี้

GRI 102-46, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-55, 102-56
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ช่องทางการติดต่อ

 http://www.gpscgroup.com

 ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 

 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 +66 2140 4600   +66 2140 4601

 sustainability@gpscgroup.com
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GRI 102-14, 102-20

ในช่วงเวลา 1 ปีทีผ่่านมา การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากมายต่อการด�าเนินชีวิตผู้คนในทุก

ภมูภิาคของโลก รวมถึงสถานการณ์อืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนและทวีความรุนแรงข้ึน มลพิษ

ทางอากาศจากฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 

รวมทั้ง ภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจน สงครามการค้าและความผันผวน

ของราคาน�้ามัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิกฤติิการณ์ดังกล่าวได้สร้าง

ผลกระทบอย่างหนักต่อภาวะเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนของโลก ซ่ึง

ได้ชะลอตัวในปี 2563 และยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้

การจัดสรรทรัพยากรของทุกประเทศ ในการเร่งคล่ีคลายปัญหาอัน

หนักหน่วงนี้ ทั้งในเชิงโครงสร้างที่ต้องเร่งรัดหาทางเยียวยา รักษา

และป้องกันด้านสาธารณสุข และในเชิงมิติทางสังคมจากภาวะ

เศรษฐกจิถดถอย รวมถงึผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึน้ในระดับสากล 

นับเป็นบททดสอบความสามารถเชิงการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ทีท่กุประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยทีต้่องเผชิญและฝ่าฟันปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้  

ในส่วนของการรับมือกับภาวะวิกฤติิและผลกระทบของความเส่ียง

ต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนดงักล่าวข้างต้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ร่วมกับผูม้ส่ีวนได้เสียทีม่แีนวทางปฏบิตัใิน

การเตรียมความพร้อม เพ่ือการด�าเนนิธรุกิจตามวิถีใหม่ ได้ตระหนกัถึง 

ความส�าคัญต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่จะน�าธุรกิจไปสู่การสร้าง

นวัตกรรมและการรับมือผลกระทบจากความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน

ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน*  

(Sustainable Development Goals: SDGs) ซ่ึงก�าหนดโดย

องค์การสหประชาชาติ (United Nations) โดยผลจากการด�าเนิน

กลยุทธ์เหล่านี้ ท�าให้บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาผลประกอบการ

ทางธุรกิจได้ตามเป้าหมาย ซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือมั่นที่ดีให้แก่

นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียตลอดมา

โดยที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจเพ่อความยั่งยืน 

ดังนี้

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ เพ่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 3S ซึ่งบริษัทฯ มีความเช่อมั่น

ทีจ่ะประกอบธรุกจิใหเ้ตบิโตและตอบสนองตอ่กระแสโลกาภวิตัน ์ทีม่ี

พลวัตแห่งการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจเกิดข้ึน (Business Disruption) 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ด�าเนินงานตามกรอบดังกล่าวอย่าง 

ต่อเน่อง ตั้งแต่ปี 2562 ประกอบด้วย 1. การสร้างมูลค่าเพิ่มและ 

การบริหารสินทรัพย์เชิงบูรณาการภายในกลุ่มบริษัทฯ (Synergy & 

Integration) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเสถียรภาพและประสิทธิภาพ

ของการผลิตไฟฟ้า ไอน�้าและสาธารณูปโภคอื่นๆ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก 

ของบริษัทฯ 2. การขยายธุรกิจและเพ่ิมก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้ง 

ในประเทศและต่างประเทศ (Selective Growth) มุ่งเน้นการ

แสวงหาโอกาสในการลงทุนและเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน โดยได้ร่วมลงทุนกับ ปตท. ผ่านบริษัท โกลบอล 

รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ�ากัด และ 3. การลงทุนด้านนวัตกรรมเพ่ือ

สร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ (S-Curve) โดยได้พัฒนานวัตกรรมด้าน

ระบบกักเก็บพลังงาน และริเริ่มการสร้างโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บ

พลังงาน (Energy Storage Unit) ด้วยเทคโนโลยี Semi-solid 

แห่งแรกของประเทศในจังหวัดระยอง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ

ด�าเนินการจนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 7, 8, 9, 12 และ 

13 ได้

มิิติิด้้านสังคมิ บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า ธุรกิจที่ยั่งยืนจะต้องด�าเนินการ 

ควบคูไ่ปกับภาคสังคม ซ่ึงมส่ิีงแวดล้อมทีน่่าอยู ่มัน่คง และปลอดภยั 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

ทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม

ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยผ่านบูรณาการองค์ความรู้ทาง

ธุรกิจของกลุ ่มบริษัทฯ สู ่ชุมชน สังคม ตลอดจนการแสวงหา 

องค์ความรู้ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาชุมชนและกิจกรรม

เพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ทีห่่างไกลให้สามารถเข้าถึงพลงังานสะอาดผ่านโครงการผลติไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมบูรณาการในการก�าจัด

ขยะภายในชุมชน โดยการคดัแยกขยะและสร้างมลูค่าเพ่ิมจากขยะ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ทีค่ดัแยก เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเช่ือมัน่ว่าการมบีคุลากรทีด่ ี

มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว จึงได้

ก�าหนดนโยบายทางสังคมที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก ่

บุคลากรบริษัทฯ อาทิ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิ

มนุษยชน ควบคู่ไปกับการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่

พนักงาน  รวมทั้งการก�ากับดูแลในการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ 

ผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมภายในองค์กร ด้วย

นโยบายดงักล่าวนี ้ท�าให้บริษัทฯ สามารถด�าเนนิการจนบรรลเุป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 7, 11, 13 และ 16 ได้

มิติิด้ิ้านส่ิงแวด้ล้อมิ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส�าคญัของการก้าวเข้าสู่ 

สังคมคาร์บอนต�่าและสนับสนุนความตกลงปารีส ซ่ึงเป็นพันธกิจ 

ร่วมกันในระดับสากล ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์การดูแลผลกระทบด้าน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงได้รับการผนวกเข้าเป็นส่วน

หนึง่ของกลยทุธ์ทางธุรกิจระยะยาวในการเพ่ิมสัดส่วนการผลติไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน ผ่านการตั้งบริษัทย่อย เพื่อประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�าแนวคิด

การประเมินราคาคาร์บอนภายในองค์กรมาประยุกต์ใช้ โดยปัจจุบัน

อยู่ในระหว่างการจัดท�ากลยุทธ์เชิงรุกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 

Emission ในปี 2593 ซึ่งสอดคล้องกับสังคมคาร์บอนต�่าในอนาคต 

ด้วยแนวทางการด�าเนนิงานดงักล่าวนี ้ท�าให้บริษัทฯ สามารถด�าเนนิ

การจนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 7, 12 และ 13

บทพิสูจน์ของผลการด�าเนินงานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น 

ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานต่างๆ  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 

• บริษัทฯ เข้าร่วมการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ  

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึง่เป็นดัชนีความ

 ยั่งยืนระดับโลก เป็นคร้ังแรกและได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน 

รายช่ือของ “Sustainability Yearbook 2021” ในกลุ ่ม

อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities)

• บริษัทฯ เข้าร่วมการประเมินโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน 

(Carbon Disclosure Project: CDP) ซ่ึงเป็นสถาบันด้าน

การประเมินระดับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศระดับองค์กรที่มีมาตรฐานและน่าเช่ือถือในระดับ

สากล โดยบริษัทฯ รักษาการบริหารจดัการการปล่อยคาร์บอนได้  

อยู่ในระดับที่มีการบริหารจัดการดี (Management Level หรือ 

B) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 

• บริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจ

คาร์บอนต�่าและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable 

Business Index: LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการ

ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย 

(องค์การมหาชน) 

• บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือหุ้นยั่งยืนประจ�าปี 

2563 (Thailand Sustainability Investment: THSI) จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่สาม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Best Green Bond เวที The 

Asset Triple A Country Awards 2020 - Southeast Asia จากการ

เสนอขายหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Green Bond) รวมมูลค่า 

5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

เป็นอย่างสูง ถือเป็นความส�าเร็จของบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้พัฒนา

นวัตกรรมด้านพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ได้รับ 4 รางวัล 

ยอดเยีย่มจาก 10
th
 Annual Corporate - Institutional Investment 

Poll ได้แก่ Most Organized Investor Relations, Most Consistent 

Dividend Policy, Best Strategic CSR และ Most Improved 

Investor Relations จดัโดย Alpha Southeast Asia รางวัลดงักล่าว 

พิจารณาจากผลการโหวตของนักลงทุนต่อบริษัทฯ สะท้อนให้เห็น

ถึงศักยภาพการบริหารงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมถึงดูแล

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 

สุดท้ายนี้ ในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

ขอขอบคุณผู ้ถือหุ ้น ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจน  

ผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีได้ให้การสนับสนุนและความเช่ือมั่น 

ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งนี้ บริษัทฯ 

มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้

กลยทุธ์การพัฒนาทีย่ัง่ยนืในทกุมติ ิเพือ่ความเจริญเตบิโตทางธรุกิจ

ในระยะยาว โดยสร้างประโยชน์อย่างสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่มและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป 

       

  

  

  

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpscgroup.com 

 หัวข้อ GPSC กับการพัฒนาที่ยั่งยืน > 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



การสร้างคุณค่าร่วมทางธุรกิจ

8 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ป�จจัยนําเข�า

การสร�างคุณค�าร�วมทางธุรกิจ

กิจกรรมทางธุรกิจ
ตลอดห�วงโซ�คุณค�า

ผลลัพธ�

ต�อบร�ษัทฯ ต�อผู�มีส�วนได�เสีย

ทุนด�านบุคลากร
• จํานวนพนักงาน 1,076 คน

• คาตอบแทนและคาใชจายผลประโยชน

 พนักงาน 1,691.07 ลานบาท

• คาใชจายอบรมพนักงาน 14.93 ลานบาท

• การสงเสริมสุขภาวะและความปลอดภัย

 ในสภาพแวดลอมการทํางาน

• การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน

• งบประมาณการลงทุนดําเนินกิจการ

 เพ�อสังคม 28.34 ลานบาท

• การประเมินตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชน

 เปนประจําทุกป

• ความรวมมือกับผูมีสวนไดเสีย

ทุนทางสังคม

• การใชนํ้า 1,141.51 ลานลูกบาศกเมตร

• การใชพลังงาน 14,701.58 ลานเมกะวัตต

 ชั่วโมง 

• พนักงานสิ่งแวดลอม 24 คน

ทุนทางสิ�งแวดล�อม

ผลกระทบ
ต�อผู�มีส�วนได�เสีย

การสนับสนุน
เป�าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นที่สําคัญ
ต�อความยั่งยืน

• รายไดรวม 71,908 ลานบาท

• EBITDA 19,559 ลานบาท

• กําไรสุทธิ 8,491 ลานบาท

• อัตราผลตอบแทนผูถือหุนรอยละ 7.37

• กําไรตอหุน 2.66 บาท

• เงินปนผลจายตอหุน 1.50 บาท

• สุขภาวะและความปลอดภยั

 ในสภาพแวดลอมการทาํงาน

• การพัฒนาศกัยภาพและ

 การดแูลพนกังาน

• สิทธมินษุยชน

• ความมัน่คงดานเสถียรภาพ

 และความพรอมของการ

 ดาํเนนิการผลติ

• การบริหารจดัการความ

 สมัพันธกับลูกคา

• การบริหารจดัการหวงโซ

 อปุทาน 

• การอยูรวมกันกับชุมชน

 อยางยัง่ยนื

• อัตราการลาออกลดลงเหลือ

 รอยละ 3.08

• การจัดการแผนการสืบทอด

 ตําแหน�งรอยละ 100 

• สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ

 ถึงขั้นหยุดงานเทากับ 0

• ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย 

 25.58 ชั่วโมง/คน

• อัตราสวนผลตอบแทนคาลงทุนโครงการ

 เสริมสรางทักษะดานธุรกิจสาธารณูปโภค 8.61

• สินทรัพยไมหมุนเวียนอ�น 

 3,161.46 ลานบาท

• ลดตนทุนการผลิตทางตรงและ

 ทางออม 633.12 ลานบาท

• ความพรอมของระบบจําหน�ายที่สงมอบ

 ใหกับกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม รอยละ 99.97 

 และการไฟฟาฝายผลิต รอยละ 100

• ระยะเวลาการหยุดเคร�องฉุกเฉิน 

 12,427 ชั่วโมง

• ความพึงพอใจชุมชนรอยละ 74.6

• ความพึงพอใจลูกคารอยละ 84.29

• 6 โครงการที่มีการประเมินผล

 ตอบแทนจากการลุงทุนในชุมชน

• ไมมีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

• การจายภาษี 280.68 ลานบาท

• จดัจางแรงงานในพ้ืนทีห่รือนกัศกึษาจบใหมจาํนวน100 อตัรา

 ภายใตโครงการ “GPSC รวมใจ รวมไทยชวยชาติ”

• สัดสวนงบประมาณการลงทุนเพ�อสังคม (Community

 Investment) และโครงการในเชิงพาณิชย (Commercial 

 Initiatives) รวมรอยละ 76.69

• ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โครงการ 

 Light for a Better Life: Renewable Energy in 

 Remote Area 6.52 บาท ตอเงินลงทุน 1 บาท

• รายไดจากการสรางความรวมมือ

 กับหน�วยงานภายนอกในรูปแบบ

 นวัตกรรมแบบเปด 10.47 

 ลานบาท

• การนําแบตเตอรี่จากโครงการ

 ทดลองขยายผลเพ�อทดลอง

 ใชงานในเชิงพาณิชย

• ประสบความสําเร็จในการสราง

 โรงงานนํารองผลิตแบตเตอรี่

• โครงการนวัตกรรมแบบเปดกับหน�วยงาน

 ภายนอก 9 โครงการ 

• รวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ในการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงาน

 แสงอาทิตยพรอมยกระดับเปนศูนยกลาง

 การเรียนรูนวัตกรรมดานพลังงานอัจฉริยะ

• ลดการใชเชื้อเพลิง 3.53 ลานบีทียู

• ลดการใชพลังงาน 1.03 ลาน

 เมกะวัตต-ชั่วโมง

• ไมมีคาปรับที่ถูกเรียกเก็บจากการ

 สรางผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ

 ลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน

 ของประเทศไทยได 581,930 ตัน

 คารบอนไดออกไซดเทียบเทา

• ลดปริมาณนํ้าที่ดึงเขามาในองคกร รอยละ

 10.59

• ตนทุนขาย 56,536 ลานบาท

• หนี้สิ้นรวม 144,789 ลานบาท

• เงินสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 

  20,857 ลานบาท

ทุนทางการเง�น

• กําลังการผลิตไฟฟาทั้งหมด 5,055 

 เมกะวัตต

• สินทรัพย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 99,978 ลานบาท

• สินทรัพยรวม 256,656 ลานบาท

ทุนทางการผลิต

• การสร�างมูลค�าส�วนเพ��มภายในกลุ�มบร�ษัทฯ 
 และกลุ�ม ปตท.
• การให�ความสําคัญกับลูกค�า
• การเพ��มอัตราผลตอบแทนของผู�ถือหุ�น

• การขยายธุรกิจในประเทศไทย
• การลงทุนในประเทศเป�าหมาย
• การร�วมมือและร�วมลงทุนกับ ปตท.
• การพัฒนาธุรกิจใหม�

การขยายธุรกิจและเพ��มกําลัง
การผลิตไฟฟ�า

• พนักงานพัฒนานวัตกรรม 17 คน

• งบประมาณการลงทุนวิจัย 638 ลานบาท

ทุนทางป�ญญา

สายสงไฟฟา

ทอเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต

ทอนํ้า

ทอไอนํ้า

1. กลุ�มผู�จัดส�งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ�

2. กลุ�มการผลิต

3. กลุ�มลูกค�า

กลุ�มนักลงทุน

กลุ�มหุ�นส�วน
ทางธุรกิจ

กลุ�มหุ�นส�วน
ทางธุรกิจ

กลุ�มหุ�นส�วน
ทางธุรกิจ

กลุ�มพนักงาน

กลุ�มผู�ถือหุ�น

กลุ�มนักลงทุน

กลุ�มนักลงทุน

กลุ�มนักลงทุน

กลุ�มนักลงทุน

กลุ�มหน�วยงานภาครัฐ
และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

กลุ�มหน�วยงานภาครัฐ
และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

กลุ�มหน�วยงาน
ภาครัฐและหน�วยงาน

ที่เกี่ยวข�อง

กลุ�มชุมชน
และสังคม

กลุ�มชุมชน
และสังคม

กลุ�มหุ�นส�วน
ทางธุรกิจ

กลุ�มคู�ค�าและผู�รับเหมา

กลุ�มลูกค�า

กลุ�มผู�ถือหุ�น

4. กลุ�มผู�บร�โภค

การสร�างมูลค�าเพ��มและการบร�หาร
สินทรพัย�เชงิบูรณาการภายในกลุ�มบร�ษัทฯ

• การสร�างโรงงานผลิตแบตเตอร�่
 และทีมว�จัย และพัฒนาของบร�ษัทฯ
• การพัฒนาศักยภาพ System Integrator
• การบร�หารจัดการพลังงานอัจฉร�ยะ

การลงทุนด�านนวัตกรรม
เพ�่อสร�างรายได�จากธุรกิจใหม�

• วิวัฒนาการธุรกิจพลงังาน

 แหงอนาคต

• การบริหารจดัการส่ิงแวดลอม

• พลงังานสะอาดในอนาคต

 และการรับมอืตอการ

 เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

• การกํากับดแูลกิจการทีด่ ี

• การบริหารความเส่ียง และ

 การปฏบิตัติามขอกําหนด

กลยุทธ� 3S

ผลผลิต
พลังงานที่ผลิตได�
22,074.59 ลานเมกะวัตต-ช่ัวโมง

ปร�มาณก�าซเร�อนกระจกขอบเขตที่ 2
20,981.57 ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา

ความเข�มข�นของการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
0.37 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอเมกะวัตตชั่วโมง

การระบายนํ้าทิ�ง
1,117.72 ลานลกูบาศกเมตร 

ขยะที่ส�งกําจัด
48,933.55 ตนั

ปร�มาณก�าซเร�อนกระจกขอบเขตที่ 1
8.16 ลานตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา



รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563

9บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ป�จจัยนําเข�า

การสร�างคุณค�าร�วมทางธุรกิจ

กิจกรรมทางธุรกิจ
ตลอดห�วงโซ�คุณค�า

ผลลัพธ�

ต�อบร�ษัทฯ ต�อผู�มีส�วนได�เสีย

ทุนด�านบุคลากร
• จํานวนพนักงาน 1,076 คน

• คาตอบแทนและคาใชจายผลประโยชน

 พนักงาน 1,691.07 ลานบาท

• คาใชจายอบรมพนักงาน 14.93 ลานบาท

• การสงเสริมสุขภาวะและความปลอดภัย

 ในสภาพแวดลอมการทํางาน

• การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน

• งบประมาณการลงทุนดําเนินกิจการ

 เพ�อสังคม 28.34 ลานบาท

• การประเมินตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชน

 เปนประจําทุกป

• ความรวมมือกับผูมีสวนไดเสีย

ทุนทางสังคม

• การใชนํ้า 1,141.51 ลานลูกบาศกเมตร

• การใชพลังงาน 14,701.58 ลานเมกะวัตต

 ชั่วโมง 

• พนักงานสิ่งแวดลอม 24 คน

ทุนทางสิ�งแวดล�อม

ผลกระทบ
ต�อผู�มีส�วนได�เสีย

การสนับสนุน
เป�าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นที่สําคัญ
ต�อความยั่งยืน

• รายไดรวม 71,908 ลานบาท

• EBITDA 19,559 ลานบาท

• กําไรสุทธิ 8,491 ลานบาท

• อัตราผลตอบแทนผูถือหุนรอยละ 7.37

• กําไรตอหุน 2.66 บาท

• เงินปนผลจายตอหุน 1.50 บาท

• สุขภาวะและความปลอดภยั

 ในสภาพแวดลอมการทาํงาน

• การพัฒนาศกัยภาพและ

 การดแูลพนกังาน

• สิทธมินษุยชน

• ความมัน่คงดานเสถียรภาพ

 และความพรอมของการ

 ดาํเนนิการผลติ

• การบริหารจดัการความ

 สมัพันธกับลูกคา

• การบริหารจดัการหวงโซ

 อปุทาน 

• การอยูรวมกันกับชุมชน

 อยางยัง่ยนื

• อัตราการลาออกลดลงเหลือ

 รอยละ 3.08

• การจัดการแผนการสืบทอด

 ตําแหน�งรอยละ 100 

• สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ

 ถึงขั้นหยุดงานเทากับ 0

• ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย 

 25.58 ชั่วโมง/คน

• อัตราสวนผลตอบแทนคาลงทุนโครงการ

 เสริมสรางทักษะดานธุรกิจสาธารณูปโภค 8.61

• สินทรัพยไมหมุนเวียนอ�น 

 3,161.46 ลานบาท

• ลดตนทุนการผลิตทางตรงและ

 ทางออม 633.12 ลานบาท

• ความพรอมของระบบจําหน�ายที่สงมอบ

 ใหกับกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม รอยละ 99.97 

 และการไฟฟาฝายผลิต รอยละ 100

• ระยะเวลาการหยุดเคร�องฉุกเฉิน 

 12,427 ชั่วโมง

• ความพึงพอใจชุมชนรอยละ 74.6

• ความพึงพอใจลูกคารอยละ 84.29

• 6 โครงการที่มีการประเมินผล

 ตอบแทนจากการลุงทุนในชุมชน

• ไมมีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

• การจายภาษี 280.68 ลานบาท

• จดัจางแรงงานในพ้ืนทีห่รือนกัศกึษาจบใหมจาํนวน100 อตัรา

 ภายใตโครงการ “GPSC รวมใจ รวมไทยชวยชาติ”

• สัดสวนงบประมาณการลงทุนเพ�อสังคม (Community

 Investment) และโครงการในเชิงพาณิชย (Commercial 

 Initiatives) รวมรอยละ 76.69

• ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โครงการ 

 Light for a Better Life: Renewable Energy in 

 Remote Area 6.52 บาท ตอเงินลงทุน 1 บาท

• รายไดจากการสรางความรวมมือ

 กับหน�วยงานภายนอกในรูปแบบ

 นวัตกรรมแบบเปด 10.47 

 ลานบาท

• การนําแบตเตอรี่จากโครงการ

 ทดลองขยายผลเพ�อทดลอง

 ใชงานในเชิงพาณิชย

• ประสบความสําเร็จในการสราง

 โรงงานนํารองผลิตแบตเตอรี่

• โครงการนวัตกรรมแบบเปดกับหน�วยงาน

 ภายนอก 9 โครงการ 

• รวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ในการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงาน

 แสงอาทิตยพรอมยกระดับเปนศูนยกลาง

 การเรียนรูนวัตกรรมดานพลังงานอัจฉริยะ

• ลดการใชเชื้อเพลิง 3.53 ลานบีทียู

• ลดการใชพลังงาน 1.03 ลาน

 เมกะวัตต-ชั่วโมง

• ไมมีคาปรับที่ถูกเรียกเก็บจากการ

 สรางผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ

 ลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน

 ของประเทศไทยได 581,930 ตัน

 คารบอนไดออกไซดเทียบเทา

• ลดปริมาณนํ้าที่ดึงเขามาในองคกร รอยละ

 10.59

• ตนทุนขาย 56,536 ลานบาท

• หนี้สิ้นรวม 144,789 ลานบาท

• เงินสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 

  20,857 ลานบาท

ทุนทางการเง�น

• กําลังการผลิตไฟฟาทั้งหมด 5,055 

 เมกะวัตต

• สินทรัพย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 99,978 ลานบาท

• สินทรัพยรวม 256,656 ลานบาท

ทุนทางการผลิต

• การสร�างมูลค�าส�วนเพ��มภายในกลุ�มบร�ษัทฯ 
 และกลุ�ม ปตท.
• การให�ความสําคัญกับลูกค�า
• การเพ��มอัตราผลตอบแทนของผู�ถือหุ�น

• การขยายธุรกิจในประเทศไทย
• การลงทุนในประเทศเป�าหมาย
• การร�วมมือและร�วมลงทุนกับ ปตท.
• การพัฒนาธุรกิจใหม�

การขยายธุรกิจและเพ��มกําลัง
การผลิตไฟฟ�า

• พนักงานพัฒนานวัตกรรม 17 คน

• งบประมาณการลงทุนวิจัย 638 ลานบาท

ทุนทางป�ญญา

สายสงไฟฟา

ทอเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต

ทอนํ้า

ทอไอนํ้า

1. กลุ�มผู�จัดส�งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ�

2. กลุ�มการผลิต

3. กลุ�มลูกค�า

กลุ�มนักลงทุน

กลุ�มหุ�นส�วน
ทางธุรกิจ

กลุ�มหุ�นส�วน
ทางธุรกิจ

กลุ�มหุ�นส�วน
ทางธุรกิจ

กลุ�มพนักงาน

กลุ�มผู�ถือหุ�น

กลุ�มนักลงทุน

กลุ�มนักลงทุน

กลุ�มนักลงทุน

กลุ�มนักลงทุน

กลุ�มหน�วยงานภาครัฐ
และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

กลุ�มหน�วยงานภาครัฐ
และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

กลุ�มหน�วยงาน
ภาครัฐและหน�วยงาน

ที่เกี่ยวข�อง

กลุ�มชุมชน
และสังคม

กลุ�มชุมชน
และสังคม

กลุ�มหุ�นส�วน
ทางธุรกิจ

กลุ�มคู�ค�าและผู�รับเหมา

กลุ�มลูกค�า

กลุ�มผู�ถือหุ�น

4. กลุ�มผู�บร�โภค

การสร�างมูลค�าเพ��มและการบร�หาร
สินทรพัย�เชงิบูรณาการภายในกลุ�มบร�ษัทฯ

• การสร�างโรงงานผลิตแบตเตอร�่
 และทีมว�จัย และพัฒนาของบร�ษัทฯ
• การพัฒนาศักยภาพ System Integrator
• การบร�หารจัดการพลังงานอัจฉร�ยะ

การลงทุนด�านนวัตกรรม
เพ�่อสร�างรายได�จากธุรกิจใหม�

• วิวัฒนาการธุรกิจพลงังาน

 แหงอนาคต

• การบริหารจดัการส่ิงแวดลอม

• พลงังานสะอาดในอนาคต

 และการรับมอืตอการ

 เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

• การกํากับดแูลกิจการทีด่ ี

• การบริหารความเส่ียง และ

 การปฏบัิตติามขอกําหนด

กลยุทธ� 3S

ผลผลิต
พลังงานที่ผลิตได�
22,074.59 ลานเมกะวัตต-ช่ัวโมง

ปร�มาณก�าซเร�อนกระจกขอบเขตที่ 2
20,981.57 ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา

ความเข�มข�นของการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
0.37 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอเมกะวัตตชั่วโมง

การระบายนํ้าทิ�ง
1,117.72 ลานลกูบาศกเมตร 

ขยะที่ส�งกําจัด
48,933.55 ตนั

ปร�มาณก�าซเร�อนกระจกขอบเขตที่ 1
8.16 ลานตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา



แนวทางการรับมือและปรับตัวในช่วงวิกฤติิ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การด�าเนนิธรุกิจของภาคเอกชนจากความต้องการสินค้าและบริการ

ทีล่ดลง ส�าหรับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ�ากัด (มหาชน) 

(บริษัทฯ) มีการเตรียมความพร้อมตั้งรับและปรับตัว รวมถึง 

มีแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจโดยให้ความ

ส�าคัญต่อมาตรการและแนวทางในการป้องกันการติดเช้ือ เพ่ือ

ความปลอดภยัของพนกังานทกุคน และมุง่มัน่ในการผลติไฟฟ้าและ

สาธารณูปโภค เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นไป 

อย่างต่อเนื่องโดยการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึง 

มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่าง

สม�่าเสมอ เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วน

ทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้

แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การปกป้องพนักงาน 
บริษัทฯ มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เร่ิมแพร่ระบาด

ของ COVID-19 และตอบสนองต่อเหตกุารณ์การแพร่ระบาดอย่าง

ต่อเนื่องและทันท่วงที โดยก�าหนดมาตรการและแนวทางในการ

ป้องกันการติดเช้ืออย่างเร่งด่วน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของ

พนักงานทุกคน เช่น 

• มาตรการให้ความรู้และให้ค�าแนะน�าการปฏบิตัตินให้แก่พนกังาน 

• มาตรการสื่อสารและการให้ค�าปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 

• มาตรการคัดกรองก่อนเข้าบริษัทฯ ทุกพื้นที่ 

• มาตรการท�าความสะอาดพื้นที่และจุดเสี่ยงภายในพื้นที่บริษัทฯ 

• มาตรการงดเดินทางต่างประเทศ 

• มาตรการควบคุมการเข้าท�างานในพื้นที่การผลิต

• มาตรการการจัดกิจกรรม โดยหลีกเลี่ยงการประชุมหรือจัด

กิจกรรมแบบพบปะกับบุคคล ในกรณีจ�าเป็นให้ประชุมทางไกล

หรือออนไลน์ เป็นต้น

นอกจากนี้ มีการตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการระบาดของ 

COVID-19 เพ่ือติดตามสถานการณ์และก�าหนดมาตรการป้องกัน

และแผนปฏิบัติการต่างๆ เมื่อเกิดเหตุ พร้อมทั้งจัดหาและ

สนับสนุนอุปกรณ์ ส่ิงของที่จ�าเป็นให้แก่พนักงาน การประกาศ

ให้พนักงานสายสนับสนุนปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หรือ Work 

from Home และการจัดเตรียมพ้ืนที่ควบคุมพิเศษ (ปลอดเช้ือ) 

หรือ Safe House ส�าหรับพนกังานปฏบิตักิารเฉพาะกิจ เพ่ือลดโอกาส 

ของการติดเช้ือจากการสัมผัสกับบุคคลภายนอกหรือกลุ่มเส่ียง 

รวมถึงมาตรการดูแลพนักงาน อาทิ การท�ากรมธรรม์ประกันชีวิต  

COVID-19 ให้แก่พนักงานทุกคน เพ่ือคุ้มครองการรักษาพยาบาล

และสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงาน การปรับแนวทางการท�างาน

ในพ้ืนที่ส�านักงาน โดยให้มีการเว้นระยะห่างในการท�างาน เพ่ือ

ลดความเสี่ยงในการติดเช้ือ COVID-19 โดยพิจารณาจาก 

ความเสีย่งของแต่ละพ้ืนที ่การด�าเนนิการดงักล่าวส่งผลให้พนกังาน 

ในบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับค�าแนะน�า 

ในการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันการติดเช้ือไวรัสฯได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม และพบว่าไม่มีพนักงานในบริษัทฯ ติดเชื้อไวรัสฯ 

การปกป้องธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ กรณีที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพ่ือที่จะ

สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการลดผลกระทบ 

ทีจ่ะเกิดข้ึนกับการด�าเนนิธรุกิจของบริษัทฯ และผูม้ส่ีวนได้เสีย ตลอด

จนใช้เป็นแผนปฏิบัติการที่จะเป็นแนวทางในการฟื้นคืนระบบธุรกิจ

หลักให้สามารถกลับมาด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้ง

คณะท�างานการบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ ิ(Crisis Management 

Team) ภายใต้ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของ 

COVID-19  ท�าหน้าทีใ่นการตดิตามสถานการณ์ภายในและภายนอก

ร่วมกับกลุม่ ปตท. ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ โดยก�าหนดมาตรการ

และจัดท�าแผนเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคในบริษัทฯ จัดหา

และสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ�าเป็น และรายงานผลการด�าเนินงาน 

ต่อคณะกรรมการจัดการ (MC) ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาเสถียรภาพกระบวนการผลิต 

สามารถด�าเนินการผลิตได้ตามแผนการด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อลกูค้าอตุสาหกรรมบางรายของบริษัทฯ  

จะต้องลดก�าลังการผลิตหรือส่งผลต่อการด�าเนินการทดลอง

เคร่ืองจักรที่มีความล่าช้า ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ได้ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายสาธารณูปการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

มีการส่ือสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ โดยมีการให้ความช่วยเหลือ

ลกูค้าทีไ่ด้รับกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น จดัท�าข้อตกลง 

แก้ไขสัญญาฯ เพ่ือแก้ไขก�าหนดการเร่ิมต้นเชิงพาณิชย์ (COD) 

ตามที่ลูกค้าร้องขอ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนิน

ธุรกิจลูกค้าในสภาวะวิกฤติิ และเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันด ี

ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

 

การปรับตัวของธุรกิจในช่วงวิกฤติิ
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การสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม 
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดูแล สนับสนุนชุมชน สังคม และพร้อมเป็น

ส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยบริษัทฯ ให้การช่วย

เหลือสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในระยะแรก บริษัทฯ ได้ด�าเนิน

กิจกรรมทั้งในและนอกพ้ืนที่ด�าเนินการ อาทิ สนับสนุนวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า สนับสนุนฉากก้ันการ

พุ่งกระจายของเช้ือโรคแก่โรงพยาบาล สนับสนุนถุงยังชีพให้กับ

ประชาชน จัดท�าโรงเรียนต้นแบบ “โครงการโรงเรียนวิถีใหม่ (The 

New Normal School)” เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขอนามยัและการปฏบิตัิ

ตนอย่างถูกต้อง สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมอื หน้ากากอนามยั Face Shield อปุกรณ์

ป้องกันการตดิเช้ือ รวมทัง้มอบเงินสนบัสนนุ เพ่ือน�าไปพัฒนาชุด Kit 

ส�าหรับการทดสอบการติดเชื้อ COVID-19 ที่ท�าให้ทราบผลโดยเร็ว

ขึ้นให้แก่สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นต้น

หลังจากที่สถานการณ์เร่ิมคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟู 

บริษัทฯ จึงเร่ิมด�าเนินการเยียวยาให้ความช่วยเหลือในระยะที่สอง

แก่ผูท้ีไ่ด้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากวิกฤตกิารณ์ COVID-19 

ภายใต้ โครงการ “GPSC ร่วมใจ รวมไทย ช่วยชาติ” ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวทางของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ

ฐานราก ได้แก่ การจ้างงานนักศึกษาจบใหม่จ�านวน 100 อัตรา การ

สนับสนุนสินค้าและบริการภายในท้องถ่ินด้วยการจัดท�าของขวัญ

ปีใหม่ ประจ�าปี 2564 จากผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนทั้งในจังหวัด

ระยองและพื้นที่อื่นๆ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและ

ในประเทศ เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจเมอืงหลกัและเมอืงรอง โดยการจดั

กิจกรรมสมัมนาสัญจรให้กับพนกังาน โดยใช้บริการโรงแรมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: 

SME) ที่ได้มาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health 

Administration (SHA) ของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) 

และการสนบัสนนุค่าทีพั่กให้กับพนกังานในวงเงิน 2,500 บาทต่อคน 

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มโรงแรม SME

  

ชีวิตวิถีใหม่กับการสรรสร้างนวัตกรรมพลังงาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้มอง

ถึงโอกาสที่จะเป็นตัวเร่งให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการ

ลงทุนด้านดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างเต็มรูปแบบโดย

เร็วยิ่งข้ึน เพื่อให้ทันและมีความสามารถในการสร้างการเติบโต

รองรับธรุกิจในอนาคต ตลอดจนเพ่ิมประสิทธภิาพในการด�าเนนิงาน

ได้ดียิ่งข้ึน บริษัทฯ ได้วางแผนงานด้าน Digital Transformation 

Roadmap โดยอยู่ในระหว่างการด�าเนินการเพ่ือปรับธุรกิจให้สอด

รับกับการเติบโตในอนาคต 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคงเดนิหน้าพัฒนาธรุกิจด้วยการน�านวัตกรรม

และเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ

อย่างยั่งยืนและเพ่ิมความได้เปรียบในการเเข่งขัน โดยให้ความ

ส�าคญักับการเพ่ิมสัดส่วนของพลงังานไฟฟ้าทีส่ะอาดมากข้ึน ควบคู่

ไปกับการพัฒนาระบบกักเก็บพลงังาน เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการสร้าง

ความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพและ

ยั่งยืน โดยค�านึงถึงการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้ง

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธรุกิจทีจ่ะมกีารพัฒนา

รูปแบบไปในอนาคต  

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563
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คณะทำงานการบร�หารจัดการในภาวะว�กฤติ (CRISIS MANAGEMENT TEAM - CMT)

การปกป�องธุรกิจ 

ศูนย�เฝ�าระวังและติดตามการระบาดของเชื้อไวรัสโคว�ด 19 กลุ�ม GPSC

ผู�จัดการความต�อเนื่องทางธุรกิจปฏิบัติหน�าที่
เลขาฯ คณะทำงานการบร�หารจัดการในภาวะว�กฤติ

ทีมบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจ

Strategic Team

HR/Admin Team Operation / SHE Team Government Relation Team

PR Team IT Team Procurement Team

ติดตามขอมูลสถานการณ

กําหนดมาตรการฯ

จัดเตรียมระบบ IT/Server

สนับสนุน/ดูแล Application

จัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปน

จัดทํางบประมาณ

จัดทําแผนการดําเนินงานฯ

สนับสนุนดานบุคคล

สนับสนุนดานสวัสดิการ

สนับสนุนดานพื้นที่

ดําเนินการมาตรการตางๆ

คัดกรองและเฝาระวัง

ตรวจสอบ/รายงานปญหาที่เกิดขึ้น

ประสานงานหน�วยงานราชการ

จัดทําส�อเพ�อประชาสัมพันธทั้งภายใน

และภายนอกองคกร
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คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

“การเข้าไปร่วมทุนหรือการเข้าซ้ือกิจการ 

ควรมองให้รอบด้านและด�าเนินการอย่าง

โปร ่งใส ตรวจสอบได้และค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้น ส�าหรับโครงการ

ที่บ ริ ษัทฯ ได ้ร ่วมมือกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีเพ่ือด�าเนินการวิจัยและ

พัฒนาระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

เป็นส่ิงที่ดีที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ชุมชน 

นกัเรียน นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของประเทศ นอกจากน้ี

บริษัทฯ ควรมีการศึกษารูปแบบการด�าเนิน

ธุรกิจไฟฟ้าแบบ Real-Time Pricing และ 

Energy Trading เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับ

กับทิศทางรูปแบบธุรกิจไฟฟ้าที่ก�าลังจะ

เปลี่ยนแปลงไป”

คุณนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
Executive Vice President
ธนาคารกรุงเทพ

“ธรุกจิปัจจบุนันีท้ัว่โลกมุง่เน้นในเรือ่ง ESG 

(Environmental, Social and Governance) 

มากข้ึน ซ่ึงบริษัทฯ มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

ในการมุ ่ งเน ้นในทุกด ้านทั้ งเศรษฐกิจ  

ส่ิงแวดล้อม และสังคม มกีารบริหารจดัการ

ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และการปรับตัว 

ขององค์กร เช่น การออกหุน้กู้ Green Bond 

ถือเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า

ผู้น�ามีความคิดริเร่ิม ก้าวหน้า ในการน�าพา

องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน”

กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุน

เสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสีย

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
รองเลขาธิการ ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ขอช่ืนชมบริษัทฯ ที่ได้มีส่วนสนับสนุน

การด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการลด

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาพรวม  

โดยมีการก�าหนดเป ็นกลยุทธ ์ด ้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กลุ่ม 

ปตท. เช่น การด�าเนินงานด้านพลังงาน

หมุนเวียน การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน และการท�าแบตเตอร่ีส�าหรับยาน

ยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ซ่ึงจะ

ช่วยลดการเผาไหม้เช้ือเพลงิและการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตาม สิง่ทีบ่ริษัทฯ 

ต้องมองเพ่ิมในอนาคตคอืท�าอย่างไรให้เป็น

ผู้น�าเรื่องการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง

และปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่า โดยมุ่งเน้น

ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและการพัฒนา

เทคโนโลยทีีจ่ะช่วยสนบัสนนุการใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกมากขึ้น”

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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คุณอดิวุฒิน์ แสงประทีป
Plant Manager 
บริษัท ไทยจูรองเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

“ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การสร้างความ

เช่ือมั่นและความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน

ระหว่างชุมชนในพื้นที่กับบริษัทฯ เป็นส่ิง

ส�าคญั นอกจากจะช่วยลดข้อวิตกกังวลของ

ชุมชนในพ้ืนที่ ยังท�าให้ชุมชนสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้วย ซ่ึงบริษัทฯ มี

ส่วนงานที่ดูแลเร่ืองนี้โดยเฉพาะและท�าได้

ค่อนข้างด ีโดยมกีารสือ่สารช้ีแจงข้อเทจ็จริง 

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างมีแผน

งานที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความรู้เข้าใจถึงการ

ด�าเนนิงานของบริษัทฯ มาตรการการป้องกัน

และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน อันจะน�าไปสู่

การอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน”

กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา

คุณปรุฬห์ กีรติธเนศกุล
Management Trainee

“บริษัทฯ มกีารบริหารจดัการช่วงสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 

2019 หรือ COVID-19 ทีผ่่านมาได้เป็นอย่างด ี

ทั้งในเร่ืองการดูแลความปลอดภัยของ

พนักงาน รวมไปถึงการบริหารจัดการผล 

กระทบต ่อผู ้มีส ่วนได ้ เ สียของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับวิธีการท�างาน

โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ีหรือ Digital 

Tool ต่างๆ เพ่ิมเตมิ จะท�าให้ท�างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ มองว่า

บริษัทฯ ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ศกัยภาพบคุลากร เพราะเป็นปัจจยัส�าคญัใน

การขับเคลือ่นกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ”

กลุ่มพนักงาน

คุณชัยวัฒน์ มั่นคง  
Division Manager Utilities Engineering 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

“จากการที่ได้พัฒนาธุรกิจร่วมกันกับกลุ่ม

บริษัทฯ ซึ่งเป็นในลักษณะหุ้นส่วนทางธุรกิจ 

ท�าให้เกิดการสร้างความไว้วางใจ ความร่วม

มือที่ดี และพัฒนาศักยภาพในการด�าเนิน

ธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กลุ่ม

บริษัทฯ ยังมีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้ง

ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง ท�าให้

สามารถน�ามาพฒันาธรุกิจในโครงการต่างๆ 

ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ มองว่าในอนาคตหาก

กลุม่บริษัทฯ มกีารวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

เป็นของตนเอง รวมถึงมีการศึกษาและ

เตรียมความพร้อมเร่ือง Energy Trading 

Platform จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้”

กลุ่มลูกค้า
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ศาสตราจารย์ ดร.จ�ารัส ลิ้มตระกูล
อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี

“ความท้าทายส�าหรับธุรกิจพลังงานในโลกอนาคต คือการน�า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการปรับตัวต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกันนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนใน

ธุรกิจเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานเป็นการเรียนรู้ที่ดีและสามารถ

น�ามาประยุกต์เข้ากับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี ้

บริษัทฯ จ�าเป็นต้องมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาต่อยอดของตนเอง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่องของเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ซึ่ง

จะเข้ามามีบทบาทที่ส�าคัญและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในอนาคตของธุรกิจไฟฟ้า”

กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ

คุณภัทรพล สุวรรณาวุฒิ
ประธานชุมชนแผ่นดินไท จังหวัดระยอง

“การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการเป็นส่ิงที่

ส�าคญัมากในการด�าเนนิธรุกิจ ซ่ึงบริษัทฯ มกีารด�าเนนิการในเร่ืองนี ้

เป็นอย่างดีและท�าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้านการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ส�าหรับ

ธุรกิจไฟฟ้า ปัจจุบันยังเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีความส�าคัญต่อการ

ด�าเนินชีวิตของมนุษย์และต่อประเทศชาติ ไม่ใช่เพียงให้พลังงาน  

แสงสว่าง แต่ยงัใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการช่วยเหลอืชีวิตคน

ด้วย ซ่ึงมองว่าธรุกิจไฟฟ้ายงัคงเตบิโตต่อไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ควรมกีาร

ค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับรูป

แบบธรุกิจทีอ่าจเปลีย่นไปและเพ่ือความยัง่ยนืของธรุกิจในอนาคต”

กลุ่มชุมชนและสังคม
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ปี 2563 

GRI 102-46, 102-47

ประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืนของบร�ษัทฯ ป� 2563

Enabler

ระ
ดับ
คว
าม
สำ
คัญ

ต�อ
ผู�ม
ีส�ว
นไ
ด�เ
สีย

ระดับความสำคัญต�อบร�ษัทฯ

Fundamental

Value Creation

ประเดน็ทีส่งเสริมการสรางคณุคา/ บริหารจดัการความเส่ียง ไดแก 

ประเดน็ทีพิ่จารณาวาเปนประเดน็ทีส่งเสริมการสรางคณุคาตอผูมสีวนไดเสีย/ 

ธุรกิจของกลุมบริษัทฯ

ประเด็นพื้นฐานที่ตองบริหารจัดการตามกฎหมายมาตรฐานปกติ แนวปฏิบัติ

ทั่วไป ซ่ึงเปนประเด็นที่พิจารณาวาเปนพื้นฐานสําหรับการทําธุรกิจของ

กลุมบริษัทฯ

• การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน

• การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ, ความมั่นคงปลอดภัย

  สารสนเทศและไซเบอร

• วิวัฒนาการทางธุรกิจพลังงานแหงอนาคต (การจัดการนวัตกรรม, 

 โอกาสทางการตลาด)

• พลังงานสะอาดในอนาคตและการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

 ภูมิอากาศ

• การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน

Fundamental
• จรรณยาบรรณธุรกิจและการตอตานการทุจริต  

• ความหลากหลายทางชีวภาพ

• สิทธิมนุษยชน

Value Creation

ประเด็นที่สรางคุณคา ประเด็นความเสี่ยงสูง ไดแก ประเด็นที่พิจารณาวา

สามารถสรางคุณคาใหกับผูมีสวนไดเสีย/ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความสําคัญ

สูงสุด (เศรษฐกิจ การกํากับดูแลกิจการ สิ่งแวดลอม และสังคม) ที่สามารถ

สรางผลกระทบสูงสุดสรางมูลคาเพิ่มในระยะยาว หรือ เปนประเด็นที่อาจ

กอใหเกิดความเสี่ยงของผูมีสวนไดเสีย/ ธุรกิจของกลุมบริษัทฯ

• ประเด็นที่สรางคุณคา เชน สรางผลประกอบการผลกําไรที่ดี สรางการ

 เติบโตทางธุรกิจ

• ประเด็นความเสี่ยงสูง เชน กอใหเกิดคาใชจายสูง กอใหเกิดความสูญเสีย

 ทางธุรกิจอยางมาก เปนตน

• ความมั่นคงดานเสถียรภาพและความพรอมของการดําเนินการผลิต

• การบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคา

• สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดลอมการทํางาน

Enabler

• การอยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน

• การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (การจัดการมลพิษทางอากาศ,

  การจัดการขยะและนํ้าเสีย)
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ขอบเขติของผลกิระทบ 

และโอกิาส
มิูลค่าทุน

ความิสอด้คล้องกิับมิาติรฐาน

กิารจัด้ท�ารายงานความิยั่งยืน

กิลุ่มิผู้มิีส่วนได้้เสีย

ที่เกิี่ยวข้อง

ความิสอด้คล้องกิับ

เป้าหมิายกิารพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs)

กิารบริหารจัด้กิารความิสัมิพันธ์กิับลูกิค้า

• ความพึงพอใจของลูกค้า

• การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

• การรักษาข้อมูลของลูกค้า

ทุนทางสังคม • Management Approach

 (103-1,103-2, 103-3)

• พนักงาน

• ลูกค้า

ความิมิั่นคงด้้านเสถียรภาพและความิพร้อมิของกิารด้�าเนินกิารผลิติ

• ระบบการผลิตที่มีความมั่นคงและ

มีประสิทธิภาพ

• การบริหารจัดการความเสี่ยงใน

สภาวะวิกฤติ

• การบริหารจัดการบุคลากร

 ด้านการผลิต

• การลงทุนระบบสาธารณูปโภคใน

การผลิต

ทุนทางการเงิน,

ทุนทางการผลิต

• 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)

• ผู้ถือหุ้น

• นักลงทุน

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ

• พนักงาน

• ลูกค้า

วิวัฒนากิารธุรกิิจพลังงานแห่งอนาคติ

• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

• นวัตกรรมการบริหารจัดการใน

การกระจายพลังงาน 

 (Distributed Generation)

• การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

ใหม่ๆ

ทุนทางการเงิน,

ทุนทางปัญญา

• Management Approach

 (103-1, 103-2, 103-3)

• ผู้ถือหุ้น

• นักลงทุน

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ

• หน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• พนักงาน

• คู่ค้าและผู้รับเหมา

• ลูกค้า

• ชุมชนและสังคม

พลังงานสะอาด้ในอนาคติและกิารรับมืิอติ่อกิารเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิิอากิาศ

• การใช้พลังงานที่ไม่ท�าให้เกิด

คาร์บอนไดออกไซด์

 (Decarbonization)

• การผลิตพลังงานจากพลังงาน

ทดแทน

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ความเสี่ยงและโอกาสจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• การก�าหนดราคาคาร์บอน

 (Internal Carbon Pricing)

ทุนทางสิ่งแวดล้อม,

ทุนทางการผลิต

• Management Approach

 (103-1, 103-2, 103-3)

• Energy

 (302-1, 302-2, 302-3, 302-4)

• Emission

 (305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 

305-7)

• ผู้ถือหุ้น

• นักลงทุน

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ

• หน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• พนักงาน

• คู่ค้าและผู้รับเหมา

• ลูกค้า

• ชุมชนและสังคม

ประเด็นความส�าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ประจ�าปี 2563: การสร้างคุณค่าร่วม
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ขอบเขติของผลกิระทบ 

และโอกิาส
มูิลค่าทุน

ความิสอด้คล้องกิับมิาติรฐาน

กิารจัด้ท�ารายงานความิยั่งยืน

กิลุ่มิผู้มิีส่วนได้้เสีย

ที่เกิี่ยวข้อง

ความิสอด้คล้องกิับ

เป้าหมิายกิารพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs)

สุขภาวะและความิปลอด้ภัยในสภาพแวด้ล้อมิกิารท�างาน

• ความปลอดภัยส่วนบุคคล

 ของผู้ปฏิบัติงาน

• ความปลอดภัยของกระบวนการ

ด�าเนินงาน (Process Safety)

• ประเมินและป้องกันความเสี่ยง

 ด้านอาชีวอนามัย

ทุนทางด้าน

บุคลากร

• Management Approach

 (103-1, 103-2, 103-3)

• Occupational Health and 

Safety (403-1, 403-2, 

 403-3, 403-4, 403-5, 

 403-6, 403-7, 403-9,

 403-10,  EU-25)

• หน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• พนักงาน

• คู่ค้าและผู้รับเหมา

กิารพัฒนาศักิยภาพและดู้แลพนกัิงาน

• การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

• การพัฒนาความก้าวหน้าทาง

อาชีพและการสืบทอดต�าแหน่ง

• ความหลากหลายและความ

 เท่าเทียมกัน

• การดูแลด้านคุณภาพชีวิต

 และสุขภาวะที่ดี

• สวัสดิการและค่าตอบแทน

ทุนทางด้าน

บุคลากร

• Management Approach

 (103-1, 103-2, 103-3)

• Training and Education

 (404-1)

• หน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• พนักงาน

กิารสื่อสารและกิารสร้างความิเชื่อม่ัิน

เป้าหมาย แนวทางการบริหาร

จัดการ และผลการด�าเนินงานของ

บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือ

ครองหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 หรือมี

อ�านาจควบคุม (Strategic Owner)

- • GRI Standards • ผู้ถือหุ้น

• นักลงทุน

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ

• หน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• พนักงาน

• คู่ค้าและผู้รับเหมา

• ลูกค้า

• ชุมชนและสังคม

สามารถติดตามเนื้อหาการจัดท�าประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้ที่

www.gpscgroup.com หัวข้อ GPSC กับการพัฒนาที่ยั่งยืน > 

การประเมินสาระส�าคัญ
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ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จองค์กร
ผลการด�าเนินงานและ

การสร้างคุณค่า
เป้าหมาย ปี 2564 เป้าหมายระยะยาว

ความิมิั่นคงด้้านเสถียรภาพและความิพร้อมิของกิารด้�าเนินกิารผลิติ

ความเสถียรและความพร้อมของระบบการผลติและ

จ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง เป็นหัวใจส�าคัญใน

การด�าเนินธุรกิจไฟฟ้า ที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพใน

การแข่งขันและรักษาฐานลูกค้าให้แข็งแกร่ง ทั้ง

ยังลดความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจอันเป็นปัจจัย

หลักที่สนับสนุนองค์กรให้เติบโตได้ในอนาคตอย่าง

มั่นคงและยั่งยืน

• จัดท�ากลยุทธ์ “Synergy & Integration” ในการ

   บูรณาการโครงข่ายการผลิตและสาธารณูปโภค
(1)

• ปรับใช้ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (OEMS)
(1)

• บูรณาการเทคโนโลยีและระบบการใช้งานดิจิทัลใน

ระบบผลิต
(1)

• ปรับใช้ระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อตรวจ

สอบการด�าเนินงานทั้งสภาวะปกติและกรณีวิกฤติ

• เพิ่มศักยภาพการผลิตโดยขยายการลงทุนทั้ง

ภายในและต่างประเทศ

• บริหารจัดการองค์ความรู้และประสบการณ์ผ่าน 

KM Portal

• System Average Interruption 

  Frequency Index (SAIFI)
(2)

• มูลค่าจากการควบรวมกิจการ 

(Realized Synergy Value)

• SAIFI เท่ากับ 0.26

• ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้กบั

กลุ่มลูกค้าในอตุสาหกรรม
(3)
 (Industrial  

Customer Availability)  ร้อยละ 99.97

• ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

(IPP Customer Availability)
(4)  

ร้อยละ 100

• ไม่มีการหยุดการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผน

• ไม่มีรายได้ที่สูญเสียจากการหยุดการผลิต

 ที่ไม่เป็นไปตามแผน

• สร้างมูลค่าจากการควบรวมกิจการได้แล้วกว่า 

701 ล้านบาท ที่เป็นผลส�าเร็จจากการบรหิาร

จดัการโรงไฟฟ้าและโครงข่ายร่วมกัน

• ค่า SAIFI ไม่เกิน 0.25

• ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้กับกลุ่ม

ลูกค้าในอุตสาหกรรม (Industrial Customer 

Availability)  ร้อยละ 99.97

• ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (IPP 

Customer Availability) ร้อยละ 100

• ไม่มีการหยุดการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผน

• ไม่มีรายได้ที่สูญเสียจากการหยุดการผลิตที่ไม่เป็น

ไปตามแผน

• สร้างมลูค่าจากการควบรวมกิจการ 814.06 ล้านบาท 

ที่เป็นผลส�าเร็จจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและ

โครงข่ายร่วมกัน

• ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้กับกลุ่ม

ลูกค้าในอุตสาหกรรม (Industrial  

Customer Availability) ร้อยละ 100

• ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 (IPP Customer Availability) ร้อยละ 100

• ไม่มีการหยุดการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผน

• ไม่มีรายได้ที่สูญเสียจากการหยุดการผลิตที่ไม่เป็น

ไปตามแผน

• สร้างมลูค่าจากการควบรวมกิจการ 1,600 ล้านบาท/ปี 

จากกลยุทธ์การผสานคุณค่าภายในปี 2567

วิวัฒนากิารธุรกิิจพลังงานแห่งอนาคติ

ยุคการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Disruption)  

เป็นโอกาสคร้ังส�าคัญในการยกระดับผลิตภัณฑ์  

และปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของบริษัทฯ สู่

การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานอัจฉริยะครบวงจร 

ด้วยการมีรากฐานที่แข็งแรงและนวัตกรรมใหม่ๆ 

จะสามารถตอบสนองต่อการใช้งานและอุปสงค์ ที่

เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังสร้างรายได้แก่ธุรกิจให้

เติบโตได้ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

• กลยุทธ์ 3S (S-Curve)

• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมแบตเตอรี่

• วิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน

  (Energy Storage System)

• ศึกษาวิจัยและลงทุนในธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการ

ด้านพลังงานอัจฉริยะครบวงจร (Smart Energy 

Management & Solution Provider)

• ลงทุนและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกเพื่อสร้างศักยภาพในการวิจัยเทคโนโลยีี

• สนับสนุนพนักงานด้านการวิจัยกับหน่วยงาน

ภายนอกและน�ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน

องค์กร

• การผลิตแบตเตอรี่เซลล์แรก (First Cell)

  ในประเทศไทยจากโรงงานต้นแบบ

• สร้างโรงงานแบตเตอรี่เป็นไปตามแผนและ

ผลิตแบตเตอรี่ (First Cell) ได้ส�าเร็จ

• พัฒนาโครงการต้นแบบและทดลองติดตั้ง

ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ให้แก่

ลูกค้าเพื่อใช้งานจริงจ�านวน 4 ราย

• จัดท�าสัญญาและ/หรือข้อตกลงบันทึกความ

เข้าใจการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานประเภท

แบตเตอรี่ จ�านวน 5 ราย

• สร้างความรู้ความเข้าใจของผลติภณัฑ์แบตเตอร่ี 

ให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า

• พัฒนาโครงการต้นแบบเทคโนโลยกัีกเก็บพลงังาน 

เพื่อน�าไปติดตั้งให้กับลูกค้าในรูปแบบที่หลาก

หลายมากขึ้นเช่น ด้านโทรคมนาคม และ ยาน

ยนต์ไฟฟ้า

• จัดท�าสัญญาและ/หรือข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ

การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ 

จ�านวน 3 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh)

• มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับในตลาดยานยนต์ไฟฟ้ามาก

ขึ้น ในปี 2564

• มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 

สามารถน�ามาผนวกรวมเป็นระบบด�าเนินการของ

การกักเก็บพลังงานพร้อมเพิ่มความได้เปรียบของ

การแข่งขันในตลาดธุรกิจไฟฟ้า (ปี 2565)

• เป็นผู้น�าด้านระบบกักเก็บพลังงานในภาค

อุตสาหกรรมของประเทศไทย (ปี 2565) 

• สร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model) ใหม่เพื่อ

รองรับกับธุรกิจไฟฟ้าในอนาคต (ปี 2565)

• ขยายโรงผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน ไปสู่ระดับ 

Giga-scale เพื่อรองรับการใช้การผลิตเชิง

พาณิชย์ (ปี 2568)

กิารบริหารจดั้กิารความิสัมิพันธ์กิับลูกิค้า

ท่ามกลางภาวะการแข่งขันสูงในธุรกิจไฟฟ้าและ

การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทางตลาดรวมถึงความ

ต้องการลูกค้าในปัจจุบัน การบริหารความสัมพันธ์

กับลูกค้าจึงเป็นปัจจัยส�าคัญของความส�าเร็จของ

ธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ระบบการผลิต การจัดจ�าหน่ายและบริการ รักษา

และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งเป็นฐานในการรักษาลูกค้าและเพิ่มรายได้

• จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การเก็บ

รักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

• การเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า

• การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ

• การจัดส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยหน่วย

งานภายนอก จัดท�าแนวทางตอบสนองต่อความ

ต้องการ รักษาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

• ระดับความพึงพอใจลูกค้า
(1)

• ระดับความพึงพอใจลูกค้า ร้อยละ 84.29

• ดชันช้ีีวัดความภกัดขีองลูกค้า
(5)

(Net Promoter Score) ร้อยละ 46

• ระดับความพึงพอใจลูกค้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 • ระดับความพึงพอใจลูกค้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

(1) 
เป็นส่วนสนับสนุนของดัชนีชี้วัดความส�าเร็จองค์กร 2563,

(2) 
ค่า SAIFI หรือ System Average Interruption Frequency Index คือค่าเฉลี่ยของจ�านวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือการส่งจ่ายไอน�า้หยุดชะงักที่ลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่    

   หลักแต่ละรายได้รับผลกระทบในรอบ 1 ปีปฏิทิน, 

(3) 
ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายทีส่่งมอบให้กับกลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรม (Industrial Customer Availability) ค�านวณจากสัญญาไฟฟ้าและไอน�า้ทัง้หมดทีม่กีารการันตค่ีาความพร้อม (Availability)  

 เฉพาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่มาบตาพุด พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล นิคมอุตสาหกรรมเอเชียและเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค,

เศรษฐกิจ
SAIFI เท�ากับ ความพร�อมของระบบ

จำหน�ายที่ส�งมอบให�กับ
กลุ�มลูกค�าในอุตสาหกรรม

ไม�มีการหยุดการผลิต
ที่ไม�เป�นไปตามแผน

0.26
99.97ร�อยละ ร�อยละ

ความพร�อมของระบบ
จำหน�ายที่ส�งมอบให�การไฟฟ�า
ฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)

การสร�างรายได�จาก
โมเดลธุรกิจใหม� 

ระดับความพ�งพอใจลูกค�า ดัชนีชี้วัดความภักดี
ของลูกค�า(5)

นำผลิตภัณฑ�ต�นแบบเชิง
พาณิชย�ไปทดลองติดตั้ง
ให�กับลูกค�าเพ�่อใช�งานจร�ง

100
ร�อยละ 84.29

ร�อยละ 46

ป�จจัยขับเคลื่อนธุรกิจ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จองค�กร
ผลการดำเนินงานและการสร�างคุณค�า เป�าหมายป� 2564

กลยุทธ�สู�ความสำเร็จ เป�าหมายระยะยาว
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ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จองค์กร
ผลการด�าเนินงานและ

การสร้างคุณค่า
เป้าหมาย ปี 2564 เป้าหมายระยะยาว

ความิมิั่นคงด้้านเสถียรภาพและความิพร้อมิของกิารด้�าเนินกิารผลิติ

ความเสถียรและความพร้อมของระบบการผลติและ

จ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง เป็นหัวใจส�าคัญใน

การด�าเนินธุรกิจไฟฟ้า ที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพใน

การแข่งขันและรักษาฐานลูกค้าให้แข็งแกร่ง ทั้ง

ยังลดความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจอันเป็นปัจจัย

หลักที่สนับสนุนองค์กรให้เติบโตได้ในอนาคตอย่าง

มั่นคงและยั่งยืน

• จัดท�ากลยุทธ์ “Synergy & Integration” ในการ

   บูรณาการโครงข่ายการผลิตและสาธารณูปโภค
(1)

• ปรับใช้ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (OEMS)
(1)

• บูรณาการเทคโนโลยีและระบบการใช้งานดิจิทัลใน

ระบบผลิต
(1)

• ปรับใช้ระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อตรวจ

สอบการด�าเนินงานทั้งสภาวะปกติและกรณีวิกฤติ

• เพิ่มศักยภาพการผลิตโดยขยายการลงทุนทั้ง

ภายในและต่างประเทศ

• บริหารจัดการองค์ความรู้และประสบการณ์ผ่าน 

KM Portal

• System Average Interruption 

  Frequency Index (SAIFI)
(2)

• มูลค่าจากการควบรวมกิจการ 

(Realized Synergy Value)

• SAIFI เท่ากับ 0.26

• ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้กบั

กลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรม
(3)
 (Industrial  

Customer Availability)  ร้อยละ 99.97

• ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

(IPP Customer Availability)
(4)  

ร้อยละ 100

• ไม่มีการหยุดการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผน

• ไม่มีรายได้ที่สูญเสียจากการหยุดการผลิต

 ที่ไม่เป็นไปตามแผน

• สร้างมูลค่าจากการควบรวมกิจการได้แล้วกว่า 

701 ล้านบาท ที่เป็นผลส�าเร็จจากการบรหิาร

จดัการโรงไฟฟ้าและโครงข่ายร่วมกัน

• ค่า SAIFI ไม่เกิน 0.25

• ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้กับกลุ่ม

ลูกค้าในอุตสาหกรรม (Industrial Customer 

Availability)  ร้อยละ 99.97

• ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (IPP 

Customer Availability) ร้อยละ 100

• ไม่มีการหยุดการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผน

• ไม่มีรายได้ที่สูญเสียจากการหยุดการผลิตที่ไม่เป็น

ไปตามแผน

• สร้างมูลค่าจากการควบรวมกิจการ 814.06 ล้านบาท 

ที่เป็นผลส�าเร็จจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและ

โครงข่ายร่วมกัน

• ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้กับกลุ่ม

ลูกค้าในอุตสาหกรรม (Industrial  

Customer Availability) ร้อยละ 100

• ความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 (IPP Customer Availability) ร้อยละ 100

• ไม่มีการหยุดการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผน

• ไม่มีรายได้ที่สูญเสียจากการหยุดการผลิตที่ไม่เป็น

ไปตามแผน

• สร้างมูลค่าจากการควบรวมกิจการ 1,600 ล้านบาท/ปี 

จากกลยุทธ์การผสานคุณค่าภายในปี 2567

วิวัฒนากิารธุรกิิจพลังงานแห่งอนาคติ

ยุคการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Disruption)  

เป็นโอกาสคร้ังส�าคัญในการยกระดับผลิตภัณฑ์  

และปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของบริษัทฯ สู่

การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานอัจฉริยะครบวงจร 

ด้วยการมีรากฐานที่แข็งแรงและนวัตกรรมใหม่ๆ 

จะสามารถตอบสนองต่อการใช้งานและอุปสงค์ ที่

เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังสร้างรายได้แก่ธุรกิจให้

เติบโตได้ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

• กลยุทธ์ 3S (S-Curve)

• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมแบตเตอรี่

• วิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน

  (Energy Storage System)

• ศึกษาวิจัยและลงทุนในธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการ

ด้านพลังงานอัจฉริยะครบวงจร (Smart Energy 

Management & Solution Provider)

• ลงทุนและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกเพื่อสร้างศักยภาพในการวิจัยเทคโนโลยีี

• สนับสนุนพนักงานด้านการวิจัยกับหน่วยงาน

ภายนอกและน�ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน

องค์กร

• การผลิตแบตเตอรี่เซลล์แรก (First Cell)

  ในประเทศไทยจากโรงงานต้นแบบ

• สร้างโรงงานแบตเตอรี่เป็นไปตามแผนและ

ผลิตแบตเตอรี่ (First Cell) ได้ส�าเร็จ

• พัฒนาโครงการต้นแบบและทดลองติดตั้ง

ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ให้แก่

ลูกค้าเพื่อใช้งานจริงจ�านวน 4 ราย

• จัดท�าสัญญาและ/หรือข้อตกลงบันทึกความ

เข้าใจการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานประเภท

แบตเตอรี่ จ�านวน 5 ราย

• สร้างความรูค้วามเข้าใจของผลติภณัฑ์แบตเตอร่ี 

ให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า

• พฒันาโครงการต้นแบบเทคโนโลยกัีกเก็บพลงังาน 

เพื่อน�าไปติดตั้งให้กับลูกค้าในรูปแบบที่หลาก

หลายมากขึ้นเช่น ด้านโทรคมนาคม และ ยาน

ยนต์ไฟฟ้า

• จัดท�าสัญญาและ/หรือข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ

การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ 

จ�านวน 3 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh)

• มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับในตลาดยานยนต์ไฟฟ้ามาก

ขึ้น ในปี 2564

• มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 

สามารถน�ามาผนวกรวมเป็นระบบด�าเนินการของ

การกักเก็บพลังงานพร้อมเพิ่มความได้เปรียบของ

การแข่งขันในตลาดธุรกิจไฟฟ้า (ปี 2565)

• เป็นผู้น�าด้านระบบกักเก็บพลังงานในภาค

อุตสาหกรรมของประเทศไทย (ปี 2565) 

• สร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model) ใหม่เพื่อ

รองรับกับธุรกิจไฟฟ้าในอนาคต (ปี 2565)

• ขยายโรงผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน ไปสู่ระดับ 

Giga-scale เพื่อรองรับการใช้การผลิตเชิง

พาณิชย์ (ปี 2568)

กิารบริหารจัด้กิารความิสัมิพันธ์กิับลูกิค้า

ท่ามกลางภาวะการแข่งขันสูงในธุรกิจไฟฟ้าและ

การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทางตลาดรวมถึงความ

ต้องการลูกค้าในปัจจุบัน การบริหารความสัมพันธ์

กับลูกค้าจึงเป็นปัจจัยส�าคัญของความส�าเร็จของ

ธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ระบบการผลิต การจัดจ�าหน่ายและบริการ รักษา

และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งเป็นฐานในการรักษาลูกค้าและเพิ่มรายได้

• จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การเก็บ

รักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

• การเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า

• การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ

• การจัดส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยหน่วย

งานภายนอก จัดท�าแนวทางตอบสนองต่อความ

ต้องการ รักษาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

• ระดับความพึงพอใจลูกค้า
(1)

• ระดับความพึงพอใจลูกค้า ร้อยละ 84.29

• ดชันช้ีีวัดความภกัดขีองลกูค้า
(5)

(Net Promoter Score) ร้อยละ 46

• ระดับความพึงพอใจลูกค้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 • ระดับความพึงพอใจลูกค้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

(4) 
โรงไฟฟ้า Independent Power Producer (IPP) ที่น�ามาค�านวณค่าความพร้อมของระบบจ�าหน่ายที่ส่งมอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แก่ โรงไฟฟ้าศรีราชา (SRC) 

 และโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี,

(5) 
การเปรียบเทียบค่า Net Promoter Score หรือ NPS ของกลุ่มบริษัทฯ กับค่า NPS ของกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า ก๊าซ และไอน�า้จากบริษัทชั้นน�าในระดับโลก

 จ�านวน 13 บริษัท พบว่าค่า NPS ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เท่ากับร้อยละ 46 นั้น อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 ทั้งนี้บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคทั้ง 13 บริษัทดังกล่าวมีค่า NPS  

 ต�่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 5 และสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 41    

SAIFI เท�ากับ ความพร�อมของระบบ
จำหน�ายที่ส�งมอบให�กับ
กลุ�มลูกค�าในอุตสาหกรรม

ไม�มีการหยุดการผลิต
ที่ไม�เป�นไปตามแผน

0.26
99.97ร�อยละ ร�อยละ

ความพร�อมของระบบ
จำหน�ายที่ส�งมอบให�การไฟฟ�า
ฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)

การสร�างรายได�จาก
โมเดลธุรกิจใหม� 

ระดับความพ�งพอใจลูกค�า ดัชนีชี้วัดความภักดี
ของลูกค�า(5)

นำผลิตภัณฑ�ต�นแบบเชิง
พาณิชย�ไปทดลองติดตั้ง
ให�กับลูกค�าเพ�่อใช�งานจร�ง

100
ร�อยละ 84.29

ร�อยละ 46

ป�จจัยขับเคลื่อนธุรกิจ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จองค�กร
ผลการดำเนินงานและการสร�างคุณค�า เป�าหมายป� 2564

กลยุทธ�สู�ความสำเร็จ เป�าหมายระยะยาว
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ที่มา: IEA (2020), World Energy Outlook 2020, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

สถานการณ์ความต้องการพลังงานในปี 2563 และการคาดการณ์ในอนาคต

ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการด�าเนินการผลิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpscgroup.com หัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน เลือก เศรษฐกิจ > 

ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการด�าเนินการผลิต

Consistency Growth of Reliable Energy Supply
แม้ว่าในปี 2563 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้อุปสงค์การใช้พลังงานลดต�า่ลง 

ทั่วโลกเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5-7 อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้พลังงานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ภายในช่วงปี 2565 - 2568 เมื่อเทียบ 

กับปี 2562 และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอนาคต รวมถึงประเทศไทยที่ได้มีการคาดการณ์ความต้องการการใช้พลังงานที่จะเพ่ิมข้ึนอีกกว่า  

ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับระดับความต้องการของปี 2560 

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563** เป�าหมายป� 2564เป�าหมายป� 2563
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Pre-crisis trajectory Stated Policies Scenario Reaching 2019 levels Delayed Recovery Scenario

คาความพรอมของระบบจําหน�ายที่สงมอบใหกับกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม

คาความพรอมของระบบจําหน�ายที่สงมอบใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

หมายเหตุ : ป 2563 เปนปแรกที่นําขอมูลความพรอมของระบบจําหน�ายของโรงไฟฟา GLOW 

  เขามารวม และอยูในระหวางการดําเนินการปรับโครงสรางและการหามูลคา Synergy 

  จากการควบรวมระหวาง GPSC และ GLOW จึงไมมีเปาหมายป 2563

หมายเหตุ : ** ป 2563 อยูระหวางการนํากลยุทธและะแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ

   ความสัมพันธลูกคาของ GPSC และ GLOW มาใชภายใตกลุมบริษัทฯ
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ดังนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ที่เป็นแกนน�าในการด�าเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มในกลุ่ม ปตท. และเป็นบริษัทเอกชนที่มีก�าลังการผลิต

เป็นอันดับที่ 4 ในประเทศไทย ยังคงมุ่งหน้าการผลิตและส่งมอบพลังงานไฟฟ้าและไอน�้าแก่ลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นรวมถึงรองรับ

ฐานลูกค้าใหม่ๆ ในอนาคต โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 5,055 เมกะวัตต์ ที่มีการผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration and Combined Cycle) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลัก รวมถึงมีโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงอื่นๆ 

และพลังงานหมุนเวียนหลากหลายชนิดและขนาดก�าลังการผลิต ดังนี้
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4,752MW

PROJECT COD

PROJECT COD

PROJECT COD

equity capacity

(Equity MW after closing)

(Solar Project In Taiwan)

equity capacity

equity capacity

4,805MW

5,055MW

GRP l +19.75 MW

GRP l +25 MW

SPP REPLACEMENT (Stage1)3

ERU l +250 MW
Rayong WTE l +10 MW

NNEG Expantion l +18 MW

Private PPA l +2.22 MW

INORGANIC GROWTH

INORGANIC GROWTH

SELECTIVE GROWTH

Thailand and International 
Business Development

Renewable and Conventional
Energy

Co-investment with PTT

New business and 
New S-Curve

2020-2025 Target

2020-2023

2021

2020

89%

THB +1.6 BN
PER YEAR

Operations &
Maintenance

Contribution by 
Ramp up with  full synergy value

8%

2024

Procurement

3%
Corporate Function
and IT

กำลังการผลิตรวม

RECURRING SYNERGY VALUE BASED

ความหลากหลายของเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ�ของบร�ษัทฯ

5,055 เมกะวัตต�

4,467 เมกะวัตต� 2,946 ตันต�อชั่วโมง

ไฟฟ�า

ไฟฟ�า

449 เมกะวัตต�
ไฟฟ�า

โรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วม I โคเจนเนอเรชั่น I พลังความร�อน

โรงไฟฟ�าพลังงานน้ำ 

2,946 ตันต�อชั่วโมง
ไอน้ำ

ไอน้ำ

15,400 ตันความเย็น 7,372 ลูกบาศก�เมตรต�อชั่วโมง
น้ำเย็น น้ำเพ�่อการอุตสาหกรรม

15,400 ตันความเย็น
น้ำเย็น

7,372 ลูกบาศก�เมตรต�อชั่วโมง
น้ำเพ�่อการอุตสาหกรรม

ธุรกิจอื่นๆ

139 เมกะวัตต�
ไฟฟ�า
โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน

SEMI-SOLID ENERGY
STORAGE UNIT l 30 MWh

Private PPA l 17.82 MW

กิารสร้างมูิลค่าจากิกิารด้�าเนินงาน 

กิารเพิม่ิประสิทธิภาพอุปกิรณ์โรงงาน 

และกิระบวนกิารผลิติ

กิารสร้างมิูลค่าร่วมิส่วนเพิ่มิจากิกิาร 

บริหารสินทรัพย์

กิารบริหารจัด้กิารองค์ความิรู ้

>200 กิิจกิรรมิ

• การลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง 

ในกระบวนการผลิต 

• การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร 

• การลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

• การใช้งานดิจิทัลในกระบวนการผลิต 

เพื่อสามารถตรวจติดตามสถานะการผลิต

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายระบบสายส่ง 

ไฟฟ้าและระบบท่อส่งไอน�า้ (Power and 

Steam Network Interconnecting) 

ของบริษัทในกลุ่ม

• การบริหารจัดการความต้องการไฟฟ้า/ 

ไอน�้า ทั้งสัญญาเดิมและสัญญาที่จะ 

เกิดใหม่ของบริษัทในกลุ่ม (Demand & 

Supply Optimization) 

• การบริหารประสิทธิภาพและการวางแผน

การจัดซื้อ (Procurement Bundling) 

• การบริหารสัญญาบ�ารุงรักษา (Long 

Term Service Agreement & Spare 

Part Pooling) 

• การลดเงินลงทุนส่วนเกินส�าหรับ 

โรงไฟฟ้าใหม่ (Over Investment Saving)

• การบริหารจัดการคลังสินค้า - ลดจ�านวน

สินค้าคงคลังและยืดอายุการใช้งาน

อุปกรณ์

• การอบรมในรปูแบบ Training, Coaching,  

Brainstorming และ Workshop ของ

บุคลากรภายใน

• การพัฒนาระบบ KM Portal ส�าหรับ

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 

Management) ให้มีประสิทธิภาพ 

• การสร้างความเป็นเลิศในการแข่งขัน 

ผ่านการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ดี  

(Best Practice) 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์การผสานคุณค่า หรือ “Synergy Integration” ที่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรในการเพ่ิมขีดความสามารถใน 

การผลติและส่งมอบพลงังานทีม่คีณุค่าแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ โดยได้น�าวางรูปแบบให้มกีารด�าเนนิงานทีต่อบสนองรวดเร็ว มปีระสิทธภิาพ

ผ่านการใช้งานดจิทิลัทีอ่อกแบบให้เหมาะสมกับสายงานต่างๆ รวมถึงสามารถท�างานขนานและสือ่สารกันได้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายในการสร้างมลูค่าจากการควบรวมกิจการ และการด�าเนนิกลยทุธ์ดงักล่าวให้เป็นมลูค่ากว่า 1,600 ล้านบาทต่อปีภายใน 

ปี 2567 โดยในปัจจุบัน บริษทัฯ สามารถสร้างมูลค่าได้แล้วกว่า 701 ล้านบาท ทีเ่ป็นผลส�าเรจ็มาจากการด�าเนนิการจากกลุม่งาน Operations  

& Maintenance, Procurement และ Corporate Function & IT ทั้งนี้ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงด้านเสถียรภาพและ 

ความพร้อมของการด�าเนินการผลิต มีดังนี้
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับความพร้อมในการจ�าหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้า โดยในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงการด�าเนินงาน 

อย่างต่อเน่องเพ่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าให้ โดดเด่น จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5  

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3 และโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีค่าเฉลี่ยความพร้อมระบบ

จ�าหน่ายไฟฟ้าที่อยู่ในระดับสากล 

ลดต้นทุนการผลิต
ทางตรงและทางอ้อม
ได้ 633.12 ล้านบาท

ลดการสูญเสีย
พลังงานได้
1.03 ล้าน 

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

เพิ่มความพร้อม
ของระบบจ�าหน่าย 

(Availability) 

เพิ่มอายุ
การใช้งาน
เครื่องจักร

เพิม่ประสทิธิภาพ
การท�างาน

ความส�าเร็จจากการผสานโครงข่ายการผลิต 
ในปีทีผ่่านมาบริษัทฯ ได้ด�าเนนิการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไอน�า้ของศนูย์ผลติสาธารณปูการแห่งที ่3 และโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพ ี3 เข้าด้วยกัน 

เพ่ือเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ส�าเร็จที่นับว่าเป็นโครงการแรกที่มีการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไอน�้า ซ่ึงก่อให้เกิด

ประโยชน์ทั้งองค์กรและสามารถเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้ พร้อมกันนี้รายได้จากการผสานระบบโครงข่าย 

การผลิตและจ�าหน่ายของระบบเครือข่ายไอน�า้นี้สามารถสร้างมูลค่าได้เท่ากับ 5.16 ล้านบาท**

** รายได้ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2563

หนึง่ในหวัใจส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิไฟฟา้ จ�าเป็นตอ้งสรา้งความมัน่คงทางพลงังานทัง้การผลติและการสง่มอบ 

ที่มีความพร้อมและเสถียรภาพสูงสุด เพ่อสร้างความเช่อมั่นและไว้วางใจแก่ลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่ง 

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานโดยการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าและไอน�้า ผ่าน

นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง

คุณปจงวิช พงษ์ศิวาภัย

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563** เป�าหมายป� 2564เป�าหมายป� 2563
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Index (2019=100)
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100 100 99.999 99.72 99.936 99.94 99.97 100 99.97 100

Pre-crisis trajectory Stated Policies Scenario Reaching 2019 levels Delayed Recovery Scenario

คาความพรอมของระบบจําหน�ายที่สงมอบใหกับกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม

คาความพรอมของระบบจําหน�ายที่สงมอบใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

หมายเหตุ : ป 2563 เปนปแรกที่นําขอมูลความพรอมของระบบจําหน�ายของโรงไฟฟา GLOW 

  เขามารวม และอยูในระหวางการดําเนินการปรับโครงสรางและการหามูลคา Synergy 

  จากการควบรวมระหวาง GPSC และ GLOW จึงไมมีเปาหมายป 2563

หมายเหตุ : ** ป 2563 อยูระหวางการนํากลยุทธและะแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ

   ความสัมพันธลูกคาของ GPSC และ GLOW มาใชภายใตกลุมบริษัทฯ
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นวัตกรรมแบตเตอรี่สู่การใช้พลังงานอัจฉริยะ
แบตเตอรี่ : “The Next Big Thing”
ปัจจุบันพลังงานสะอาดที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มีความส�าคัญและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม

พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน�้า ยังมีข้อจ�ากัดทางด้านเสถียรภาพในการผลิต 

ที่มีความผันผวนไม่แน่นอน ดังนั้น การน�าระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) เข้ามาร่วม

ใช้งานจึงเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญในการเติมเต็มการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้มีความสมบูรณ์และเสถียรภาพ โดยเทคโนโลยีแบตเตอร่ี

ชนิดลิเทียมไอออนจะเป็นเทคโนโลยีหลักของระบบกักเก็บพลังงาน จากข้อมูลคาดการณ์พบว่ามูลค่าตลาดของแบตเตอร่ีชนิดลิเทียม

ไอออนจะขยายข้ึนกว่าเท่าตัวในปี 2568 จากอุปสงค์ของระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่แบบอยู่กับที่ (Stationary) และแบตเตอร่ีแบบ

เคลื่อนที่ (Mobility) จากยานยนต์ไฟฟ้า

อ้างองิจาก https://www.statista.com/statistics/1011187/projected-global-lithium-ion-battery-market-size https://www.bloomberg.com/quicktake/batteries 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดกลยุทธ์การมุ่งเน้นพัฒนาแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานส�าหรับการใช้งานทั้งแบบอยู่กับที่ (Stationary) 

และเคล่ือนที ่(Mobility) เป็นหนึง่ในสาม “S-Curve” เพ่ือใช้ขับเคลือ่นธรุกิจสูก่ารเป็นผูน้�าด้านนวัตกรรมพลงังานทีส่ามารถน�ามาประยกุต์

ใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ได้หลากหลายและตอบโจทย์รูปแบบการใช้พลังงานในอนาคตที่ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด

GPSC Evolving The Business

การคาดการณ์มูลค่าตลาดแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออน
ของโลก ในช่วงปี 2563 - 2568 (หน่วย: พันล้านเหรยีญสหรฐั)

การคาดการณ์แนวโน้มต้นทุนแบตเตอรี่ในปี 2573

วิวัฒนาการธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต
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แบตเตอร่ีต้นแบบ (First Cell) ส�าเร็จในช่วงปลายปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการท�า 

ผลติภณัฑ์เชิงพาณชิย์และตลาดทีท่กีารเตบิโตในระยะยาว ตอบโจทย์ 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้พลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า 

ระบบโครงข่ายอจัฉรยิะ (Smart Grid) เมืองอัจฉรยิะ (Smart City) 

และความต้องการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น โดย

เฉพาะในพ้ืนทีเ่ขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) ที่จะช่วยได้อย่างต่อเนื่องเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จากแบตเตอร่ีและระบบ 

กักเก็บพลังงาน

Stationary Application      Mobility Application

โรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

The Missing Link…
จากที่ประเทศไทยยังต้องน�าเข้าแบตเตอร่ีจากต่างประเทศซ่ึงมี

มูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐและไม่ได้มีการผลิตแบตเตอร่ี

เองในประเทศ ทั้งยังมีอัตราภาษีน�าเข้าสูงสุดกว่าร้อยละ 23 ส่งผล

ให้การการผลติพลงังานหมนุเวียนยงัมข้ีอจ�ากัดจากการใช้ระบบการ

กักเก็บพลังงานที่มีต้นทุนสูง ไม่เป็นที่น่าลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึง

เล็งเห็นความส�าคัญกับแบตเตอร่ีและระบบกักเก็บพลังงานในการ

เป็น “The New S-Curve” ที่จะเติมเต็มส่วนที่ยังขาดหายไปใน

ระบบการใช้พลงังานในอนาคต จงึได้เร่ิมก่อสร้างโรงงานผลติหน่วย

กักเก็บพลังงานชนิด Semi-Solid แห่งแรกของประเทศไทย ก�าลัง

การผลิต 30 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ต่อปี เพื่อผลิตแบตเตอรี่ที่

ได้ร่วมคิดค้นวิจัยกับบริษัท 24M Technologies, Inc. จากประเทศ

สหรัฐอเมริกาและก่อสร้างโรงงานได้แล้วเสร็จและสามารถผลิต

ความหลากหลายในการใช้งานแบตเตอรี่ความหลากหลายในการใช�งานแบตเตอร�่ 
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อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpscgroup.com 

หัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน เลือก เศรษฐกิจ > 

วิวัฒนาการธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต

แบตเตอรี่ถือเป็นส่วนส�าคัญในการใช้พลังงานในอนาคต เนื่องจากการเข้ามามีบทบาทของพลังงานหมุนเวียน

ที่ต้องการระบบกักเก็บพลังงานเป็นตัวกลางระหว่างการผลิตและจ่ายพลังงานให้มีเสถียรภาพ อีกทั้ง ยัง

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่อุปทานพลังงานได้มากมาย การสร้างโรงผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานของ 

บริษัทฯ เป็นคร้ังแรก ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของคลื่นลูกใหม่ในการเดินหน้าสู่การให้บริการพลังงานอัจฉริยะและ

เป็นผู้น�าตลาดได้ในอนาคต

คุณปัณณวิชญ์ เพีย้นภักตร์

ผู้อ�านวยการโครงการแฟลช
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กลยุทธ์และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการลูกค้าภายใต้ 
กลุ่มบริษัทฯ
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าถือเป็นหัวใจส�าคัญส�าหรับ

การด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและ

สาธารณูปโภคที่ลูกค้าอุตสาหกรรมมีความต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้า

และไอน�า้ทีม่คีวามพร้อมและมัน่คงด้านเสถียรภาพในระดบัสูง การ

รักษาฐานลูกค้าท่ามกลางสภาวะการแข่งขันด้านราคาที่ทวีความ

รุนแรงมากข้ึนในกลุม่ธรุกิจไฟฟ้าในปัจจบุนั จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ 

นอกจากนี ้ผลวิจยัจากโรงเรียนบริหารธรุกิจฮาร์วาร์ดช้ีให้เหน็ว่าการ

บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสนับสนุนให้อัตราการรักษาฐาน

ลูกค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 พร้อมทั้งเพิ่มก�าไรให้ธุรกิจอย่างน้อยร้อยละ 

25* กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การ

บริหารจดัการกระบวนการผลติและจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ให้มคีวาม

พร้อมและมัน่คงด้านเสถียรภาพ ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ก�าลงัการผลติจากการเช่ือมระบบสายส่งไฟฟ้าและท่อไอน�า้ระหว่าง 

GPSC และ GLOW เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตาม

ข้อตกลงและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับลูกค้า สามารถสร้าง

ความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง

การสร้างโอกาสในการดึงดูดลูกค้ารายใหม่ น�ามาซ่ึงการมีรายได้ที่

มั่นคงในระยะยาวและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัทฯ 

ในปีที่ผ่านมาหลังจากได้มีการควบรวมกิจการระหว่าง GPSC และ 

GLOW โดยได้น�ากลยุทธ์และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความ

สัมพันธ์ลูกค้าของทั้ง 2 บริษัท มาใช้ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ เพ่ือสร้าง

และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง

มากยิ่งข้ึน โดยมีกลยุทธ์และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความ

สัมพันธ์ลกูค้า ได้แก่ จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลบั การเก็บ

รักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

เพ่ือรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า การส�ารวจความ

พึงพอใจและความผกูพันของลกูค้าเป็นประจ�าทกุปี รวมถึงการเพ่ิม 

ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า  

หมายเหตุ: * อ้างอิงจาก Harvard Business Review

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
การตอบสนองต่อความต้องการในการบริหารจัดการ
พลังงานแก่ลูกค้า (Customer Solution Provider)
เมือ่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 บริษัทฯ ร่วมกับลกูค้าบริษัท พีททีี  

โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ GC เปิดใช้งานระบบ 

กักเก็บพลังงานอัจฉริยะ หรือ Smart Energy Storage System 

(ESS) ขนาด 1.5 เมกะวัตต์-ช่ัวโมง ซ่ึงถือเป็นระบบการส�ารอง

ไฟฟ้าส�าหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

โดยโครงการนีไ้ด้น�าระบบ ESS มาใช้ในการกักเก็บพลงังานทีเ่หลอื

ใช้จากการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) ของ GC 

เพ่ือใช้ในอาคารส�านักงาน โดยไฟฟ้าที่กักเก็บไว้ใน ESS สามารถ

เป็นแหล่งไฟฟ้าส�ารองเพือ่ใช้ในกรณฉีกุเฉนิทีไ่ฟฟ้าเกิดการขัดข้อง 

และสามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่อาคารอืน่ในช่วงเวลาทีม่คีวามต้องการ

ใช้ไฟฟ้าสูงสุด ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะสามารถลดต้นทุนการซื้อไฟฟ้า

จากภายนอกได้ประมาณ 1.6 ล้านบาทต่อปี นับเป็นความส�าเร็จ

อีกข้ันหนึ่งของบริษัทฯ ที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้านการกักเก็บพลังงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

อุตสาหกรรมในการบริหารจัดการพลังงาน การใช้เช้ือเพลิงและ

พลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพ รวมถึงการสนนัสนนุการผลติทีม่คีวาม

มั่นคงและเสถียรภาพแก่ลูกค้าอีกด้วย

การเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ

ออนไลน์และการเข้าถึงกลุ่มของลูกค้าเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับความ

ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป โดยการพัฒนาระบบปฏบิตักิารทีม่ช่ืีอว่า EnergyLens Application 

ซ่ึงเป็นระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูล

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและไอน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

ทราบข้อมูลที่ต้องการได้ทันที (Real Time) รวมถึงดูประวัติการใช้

ย้อนหลังและข้อมูลอื่นๆ เช่น รายงานค่าใช้จ่ายประจ�าเดือน และ

คู่มือการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งหมดนี้สามารถ 

ใช้งานผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ 
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of Distribution Network) การเรียกเก็บเงินและเอกสารเรียกเก็บ

เงิน (Billing and Invoicing) การบ�ารุงรักษาและการหยุดการผลิต

ทีเ่ป็นไปตามแผน (Maintenance and Planned Service Outage) 

การจดัการข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้อง (Requests and Complaint 

Management) และความผูกพันของลูกค้าหลังได้รับการให้บริการ 

(Customer Engagement after Service Set-up) โดยผลการ

วิเคราะห์จากการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันในปี 2563 

แสดงผลที่ได้ ดังนี้

• ระดับความพึงพอใจลูกค้า ร้อยละ 84.29

• ดชันช้ีีวัดความภกัดขีองลกูค้า (Net Promoter Score) ร้อยละ 46*

ทัง้นี ้ผลทีไ่ด้จากการส�ารวจจะน�ามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการ

ก�าหนดกลยทุธ์ผลติภณัฑ์และการบริการ (Product and Service 

Strategy) ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงแผนการปรับปรุงและพัฒนา

ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpscgroup.com 

หัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน เลือก เศรษฐกิจ > 

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

การส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า 
ประจ�าปี 2563
กลุม่บริษัทฯ ได้ด�าเนนิการจดัท�าการส�ารวจความพึงพอใจและความ

ผูกพันของลูกค้าประจ�าปีผ่านโครงการ GPSC Group Customer 

Engagement and Survey เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจและ

ความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยการวิเคราะห์ปัจจัย

ที่ส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า 

รวมถึงเปรียบเทยีบต�าแหน่งของกลุม่บริษัทฯ (Benchmarking) กับ

องค์กรช้ันน�าในอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค

และระดบัโลก โดยแนวทางในการส�ารวจเป็นการตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งแบ่งออกเป็น  6 กลุ่มหลัก ได้แก่ การให้บริการก่อนและระหว่าง

การขาย (Pre-sales & Sales Stage)  คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ

ความมัน่คงของระบบจ�าหน่าย (Quality of Products & Reliability  

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ถือเป็นเคร่ืองมือบริหารความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลที่

ส�าคัญของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือการบริหารจัดการและวางแผนการ

พัฒนาการให้บริการหรือการเพ่ิมก�าลงัการผลติทีส่ามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าของลูกค้าที่เพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึง

การทีล่กูค้าสามารถบริหารจดัการการใช้ผลติภณัฑ์ได้อย่างเหมาะสม 

กับความต้องการของตนเองได้

ประเด็น Reliability เป็นสิ่งที่ลูกค้ามีความต้องการและให้ความส�าคัญในระดับสูง ซึ่งในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ

มคีวามคบืหนา้ในการบรหิารจดัการและพฒันาปรบัปรงุระบบ Reliability ไดเ้ป็นอยา่งด ีมคีวามพงึพอใจในระดบั

สูง ทั้งน้ียังมีข้อเสนอแนะต่อการเพิ่มความรวดเร็วในการรายงานข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงหลังการ

เกิดเหตุการณ์ (Incident) พร้อมทั้งการพิจารณาน�าจุดแข็งของแนวปฏิบัติการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของ 

GPSC และ GLOW มาบริหารจัดการภายใต้กลุ่มบริษัทฯ

คุณชัยวัฒน์ มั่นคง  

Division Manager - Utilities Engineering

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

* การเปรียบเทียบค่า Net Promoter Score หรือ NPS ของกลุ่มบริษัทฯ กับค่า NPS ของกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า ก๊าซ และไอน�า้จากบริษัทชั้นน�าในระดับโลกจ�านวน  

 13 บริษัท พบว่าค่า NPS ของกลุ่มบริษัทฯ ทีเ่ท่ากับร้อยละ 46 นัน้ อยูใ่นเปอร์เซ็นไทล์ที ่100 ทัง้นีบ้ริษัททีอ่ยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมสาธารณปูโภคทัง้ 13 บริษัทดงักล่าวมค่ีา NPS ต�า่สดุอยู่ทีร้่อยละ  

 5 และสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 41     
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คาความพรอมของระบบจําหน�ายที่สงมอบใหกับกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม

คาความพรอมของระบบจําหน�ายที่สงมอบใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

หมายเหตุ : ป 2563 เปนปแรกที่นําขอมูลความพรอมของระบบจําหน�ายของโรงไฟฟา GLOW 

  เขามารวม และอยูในระหวางการดําเนินการปรับโครงสรางและการหามูลคา Synergy 

  จากการควบรวมระหวาง GPSC และ GLOW จึงไมมีเปาหมายป 2563

หมายเหตุ : ** ป 2563 อยูระหวางการนํากลยุทธและะแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ

   ความสัมพันธลูกคาของ GPSC และ GLOW มาใชภายใตกลุมบริษัทฯ
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รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563
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ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกได�รวม** มีสัดส�วนพลังงานหมุนเว�ยน
ศึกษาการกำหนดราคา
คาร�บอนในองค�กร 
(Internal Carbon Pricing)

ได�รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับ
ธุรกิจคาร�บอนต่ำและยั่งยืนในระดับ

11 ยอดเยี่ยม581,930 tCO2e* ร�อยละ
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ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จองค์กร
ผลการด�าเนินงานและ

การสร้างคุณค่า
เป้าหมาย ปี 2564 เป้าหมายระยะยาว

พลังงานสะอาด้ในอนาคติและกิารรับมิือติ่อกิารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิิอากิาศ

กระแสความต้องการพลังงานสะอาดและเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบัน เป็น

ปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ โดยการ

มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในการผลิตและ

ส่งมอบพลังงานที่สอดคล้องต่อความต้องการ

ลูกค้าเพื่อเสริมสร้างรายได้ของธุรกิจในอนาคต

และสามารถรับมือต่อภัยพิบัติที่มีความรุนแรง

และความถี่ที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการผลิต

พลังงานไฟฟ้าภายใต้กลยุทธ์ “Selective 

Growth”

• ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน

และการบริหารจัดการพลังงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและรองรับการใช้พลังงาน

หมุนเวียน*

• ประเมินความเสี่ยงและโอกาสเพื่อมองหา 

แนวทางการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้

พลังงานในองค์กร

• การน�าราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal 

Carbon Pricing: ICP) ไปใช้ในการพิจารณา

และตัดสินใจในการลงทุน

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 (ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) 

• ลดการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกได ้รวม 

581,930 tCO
2
e** 

• ลดการใช้พลังงานได้ 1.03 ล้านเมกะวัตต์-

ชั่วโมง

• มี สัดส ่วนการผลิตไฟฟ ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน ร้อยละ 11

• ได้รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับ

ธุรกิจคาร์บอนต�่าและยั่งยืน (Low Carbon 

and Sustainable Business  Index: LCSi) 

ในระดับยอดเยี่ยม

• ศกึษาการก�าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร  

(Internal Carbon Pricing)

• สนับสนุนแผนการลดก๊าซเรือนกระจก 

ของประเทศ (Nationally Determined 

Contributions: NDCs) ผ ่านการลด 

ก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

• ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

0.44 kgCO
2
e/kWh***

• ร่วมทุนกับปตท.ในการลงทุนเพ่ิมสัดส่วนการ

ผลิตพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ

• ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เกิน 

0.49 kgCO
2
e/kWh

• เพ่ิมสัดส่วนก�าลงัการผลติจากพลงังานหมนุเวียน 

เป็น ร้อยละ 30 ภายในปี 2568

• ร่วมทุนกับ ปตท. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน

พลงังานหมนุเวียนของกลุม่ ปตท. ให้ได้ 8,000 

เมกะวัตต์ ภายในปี 2573

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 10 

(ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) 

ภายในปี 2573

สิ่งแวดล้อม

* เป็นส่วนสนบัสนนุของดชันช้ีีวัดความส�าเร็จองค์กร 2563, ** ค�านวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีค่าดว่าจะลดได้จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ 

  ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ในปี 2563.

ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกได�รวม** มีสัดส�วนพลังงานหมุนเว�ยน
ศึกษาการกำหนดราคา
คาร�บอนในองค�กร 
(Internal Carbon Pricing)

ได�รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับ
ธุรกิจคาร�บอนต่ำและยั่งยืนในระดับ

11 ยอดเยี่ยม581,930 tCO2e* ร�อยละ

ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกได�รวม** มีสัดส�วนพลังงานหมุนเว�ยน
ศึกษาการกำหนดราคา
คาร�บอนในองค�กร 
(Internal Carbon Pricing)

ได�รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับ
ธุรกิจคาร�บอนต่ำและยั่งยืนในระดับ

11 ยอดเยี่ยม581,930 tCO2e* ร�อยละ
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ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จองค์กร
ผลการด�าเนินงานและ

การสร้างคุณค่า
เป้าหมาย ปี 2564 เป้าหมายระยะยาว

พลังงานสะอาด้ในอนาคติและกิารรับมิือติ่อกิารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิิอากิาศ

กระแสความต้องการพลังงานสะอาดและเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อมที่เพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบัน เป็น

ปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนบริษัทฯ โดยการ

มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในการผลิตและ

ส่งมอบพลังงานที่สอดคล้องต่อความต้องการ

ลูกค้าเพ่ือเสริมสร้างรายได้ของธุรกิจในอนาคต

และสามารถรับมือต่อภัยพิบัติที่มีความรุนแรง

และความถี่ที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการผลิต

พลังงานไฟฟ้าภายใต้กลยุทธ์ “Selective 

Growth”

• ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน

และการบริหารจัดการพลังงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและรองรับการใช้พลังงาน

หมุนเวียน*

• ประเมินความเสี่ยงและโอกาสเพื่อมองหา 

แนวทางการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้

พลังงานในองค์กร

• การน�าราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal 

Carbon Pricing: ICP) ไปใช้ในการพิจารณา

และตัดสินใจในการลงทุน

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 (ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) 

• ลดการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกได ้รวม 

581,930 tCO
2
e** 

• ลดการใช้พลังงานได้ 1.03 ล้านเมกะวัตต์-

ชั่วโมง

• มี สัดส ่วนการผลิตไฟฟ ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน ร้อยละ 11

• ได้รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับ

ธุรกิจคาร์บอนต�่าและยั่งยืน (Low Carbon 

and Sustainable Business  Index: LCSi) 

ในระดับยอดเยี่ยม

• ศกึษาการก�าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร  

(Internal Carbon Pricing)

• สนับสนุนแผนการลดก๊าซเรือนกระจก 

ของประเทศ (Nationally Determined 

Contributions: NDCs) ผ ่านการลด 

ก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

• ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

0.44 kgCO
2
e/kWh***

• ร่วมทุนกับปตท.ในการลงทุนเพ่ิมสัดส่วนการ

ผลิตพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ

• ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เกิน 

0.49 kgCO
2
e/kWh

• เพ่ิมสัดส่วนก�าลงัการผลติจากพลงังานหมนุเวียน 

เป็น ร้อยละ 30 ภายในปี 2568

• ร่วมทุนกับ ปตท. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน

พลงังานหมนุเวียนของกลุม่ ปตท. ให้ได้ 8,000 

เมกะวัตต์ ภายในปี 2573

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 10 

(ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) 

ภายในปี 2573

*** ค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลมุเฉพาะผลการด�าเนนิงานทีไ่ด้รับการทวนสอบจากผูท้วนสอบภายนอกและโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน โดยทีเ่ป้าหมาย 

   ของบริษัทฯ ครอบคลุมผลการด�าเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ.

ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกได�รวม** มีสัดส�วนพลังงานหมุนเว�ยน
ศึกษาการกำหนดราคา
คาร�บอนในองค�กร 
(Internal Carbon Pricing)

ได�รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับ
ธุรกิจคาร�บอนต่ำและยั่งยืนในระดับ

11 ยอดเยี่ยม581,930 tCO2e* ร�อยละ

ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกได�รวม** มีสัดส�วนพลังงานหมุนเว�ยน
ศึกษาการกำหนดราคา
คาร�บอนในองค�กร 
(Internal Carbon Pricing)

ได�รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับ
ธุรกิจคาร�บอนต่ำและยั่งยืนในระดับ

11 ยอดเยี่ยม581,930 tCO2e* ร�อยละ
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RENEWABLE ENERGY 

WAY FORWARD 
TO SUSTAUNABLE 

GROWTH

CONVENTIONAL ENERGY*

11%89%
Committed

Equity Capacity
5,031 MW 5-yr target

30%70%
10-yr target

8 GW
IN RENEWABLE

11%

89%

30%

70%

ป� 2563 ป� 2568

การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

การผลิตพลังงานหมุนเวียน

สัดส�วนกําลังการผลิตพลังงานหมุนเว�ยนของบร�ษัทฯ ตามสัดส�วนการถือหุ�นในป�จจ�บันและเป�าหมายในป� 2568

Decarbonization of Energy towards Clean Society
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวคีวามรนุแรงและ

มคีวามถ่ีเพ่ิมข้ึนในปัจจบุนันัน้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกของมนุษย์ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยที่กิจกรรมการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นกลุ่มส�าคัญที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

โลก คิดเป็น 1 ใน 4 ของการปล่อยทั้งหมด* บริษัทฯ จึงตระหนัก

ถึงความส�าคัญและมุง่มัน่ในการลดผลกระทบดงักล่าว โดยแสวงหา

โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนบัสนนุการผลติพลงังานสะอาด

และด�าเนินงานสู่สังคมคาร์บอนต�่า (Low Carbon Society) ผ่าน

การผลิตและจัดส่งพลังงานที่ไม่ท�าให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ 

(Decarbonization) แก่ลูกค้าและชุมชน เพื่อรับมือและปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามที่นานาประเทศได้ก�าหนด

แนวทางต่างๆ เพ่ือควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและควบคุม

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียสภายในปี 2643 

(ค.ศ. 2100) รวมถึงประเทศไทยที่ได้ประกาศเจตจ�านงในการตั้ง

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายใน

ปี 2573 โดยการเพ่ิมก�าลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนไม่ว่า

จะเป็น แสงอาทิตย์ น�้า และลม ที่ล้วนสามารถลดผลกระทบทาง

ตรงจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทดแทนการผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิลที่เป็นต้นเหตุส�าคัญของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ความแพร่หลายในการใช้

งาน รวมถึงกลไกตลาดที่มีผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนจ�านวนมาก ส่ง

ผลให้ต้นทนุการผลติมแีนวโน้มลดลงอย่างมาก เช่น การผลติไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต�่าลงกว่า ร้อยละ 80 ในช่วง 10 

ปีที่ผ่านมา อีกทั้งมีแนวโน้มลดลงอีกกว่า ร้อยละ 59 ในอีก 5 ปีข้าง

หน้า** ส่งผลให้การผลติพลงังานหมนุเวียนมบีทบาทส�าคญัในการใช้

พลังงานของสังคมไทยและทั่วโลก 

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย มีสัดส่วน

ก�าลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนต่อก�าลังการผลิตทั้งหมดอยู่ใน

ระดบัใกล้เคยีงกัน*** อย่างไรก็ด ีจากกระแสการลงทนุด้านพลงังาน

สะอาดส่งผลให้บริษัทที่มีแผนงานการด�าเนินธุรกิจด้านพลังงาน

สะอาดมีแนวโน้มที่จะเติบโตและเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุนใน

อนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์ “Selective Growth” เพื่อ

เป็นแนวทางการขยายก�าลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนในการ

สนบัสนนุการด�าเนนิงานคาร์บอนต�า่ สนบัสนนุเป้าหมายการลดก๊าซ

เรือนกระจกของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ

เตบิโตไปพร้อมกับกลุม่ ปตท. โดยตัง้เป้าหมายการเพ่ิมสัดส่วนก�าลงั

การผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ ร้อยละ 30 ภายในปี 2568 

และขยายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเป้าหมาย

การลงทุน อาทิ ไต้หวัน เวียดนาม และเมียนมาร์ อย่างต่อเนื่อง

การเป็นสว่นหน่ึงในการผลิตและส่งมอบพลงังานสะอาดถือเป็นภารกิจส�าคญัของบริษทัฯ ทีจ่ะชว่ยขับเคลอ่นและสร้างความ

ตระหนกัในการรบัมอืตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทัง้ในและนอกองคก์ร รวมถงึการสนบัสนนุการเปลีย่นผา่นสู่สงัคม

คาร์บอนต�่า ที่หากมีการบริหารจัดการที่ดีจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในระยะยาว

คุณศิริเมธ ลี้ภากรณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัทในเครือ

พลังงานสะอาดในอนาคตและการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

* อ้างอิงจาก United States Environmental Protection Agency, ** อ้างอิงจาก Institute of Energy for South-East Europe, *** อ้างอิงจาก รายงาน 

  ประจ�าปี 2562 และผลการด�าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในแต่ละบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย
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อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpscgroup.com หัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน เลือก สิ่งแวดล้อม > 

พลังงานสะอาดในอนาคตและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 

จ�ากัด หรือ GRP) เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียนเป็นหลัก โดยร่วมทุน (Joint Venture) กับบริษัท ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีแผน

ยุทธศาสตร์ที่จะท�าให้กลุ ่ม ปตท. เป็นผู ้น�าด้านธุรกิจพลังงาน

หมุนเวียน โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในพลังงาน

หมนุเวียนของกลุม่ ปตท. ให้ได้ถึง 8,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 ซ่ึง

จะเป็นส่วนสนับสนุนให้มีผู้ใช้งานพลังงานหมุนเวียนได้จ�านวนมาก

เพ่ือก้าวสู่สังคมคาร์บอนต�่า โดยจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากการทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลได้กว่า 400 gCO
2
e ทุกๆ 

หน่วยไฟฟ้า (kWh) ที่ผลิตได้ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังสามารถขยายฐาน 

ลูกค้าใหม่สู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึ้น โดยในปี 2563 GRP ได้

เข้าถือหุน้ในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แล้ว 9 โครงการตัง้อยูใ่น

จงัหวัดพิจติร สพุรรณบรีุ ลพบรีุ และขอนแก่น และได้เข้าท�าสัญญา

ซ้ือขายหุน้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในไต้หวันอกี 1 

โครงการ รวมก�าลงัการผลติจากพลงังานหมนุเวียนกว่า 95 เมกะวัตต์ 

(ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ GRP) ซ่ึงสามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้แล้วกว่า 59,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นอกจากนี ้เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนนิการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ บริษัทฯ ได้ศกึษาการก�าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร  

(Internal Carbon Pricing) ซ่ึงเป็นการก�าหนดมลูค่าของการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรให้อยู่ในรปูแบบที่เป็นตัวเงิน เพื่อน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรับมือความเสี่ยง 

และผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตั้ง 

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการใช้เป็นเกณฑ์

ในการพิจารณาการลงทนุโครงการใหม่ ๆ  ในอนาคต เพ่ือใช้เป็นกลไก

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินการสู่การด�าเนินงานคาร์บอนต�่าและ

สร้างความตระหนกัให้แก่พนกังานในการด�าเนนิงานระยะยาวต่อไป 

การน�ากลไกการก�าหนดราคาคาร์บอนมาทดลองใช้ภายในบริษัทฯ นอกจากจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและก�าหนด

กลยุทธ์ในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ชัดเจนข้ึน ยังช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และเกิดการมส่ีวนร่วมในการท�างานของหน่วยงานทกุๆ ฝ่าย ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทฯ 

ออกแบบประเด็นในการก�าหนดกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจกและใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรและลดการสูญเสียในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตได้

คุณจารุวัฒน์ สิงห์สมดี 

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กรพลังงานสะอาดในอนาคตและการรับมือต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(A Clean Energy Future and Climate Resilience)
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หมายเหตุ : ในป 2563 ไดขยายขอบเขตการเก็บขอมูลในกลุมบริษัทฯ เพิ่มเติมจากการควบรวมกิจการ

ไมเกิน 0.49 ตัน

คารบอนไดออกไซด

เทียบเทาตอ

เมกะวัตต-ชั่วโมง

0.32
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549.43

574.83
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ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จองค์กร
ผลการด�าเนินงานและ

การสร้างคุณค่า
เป้าหมาย ปี 2564 เป้าหมายระยะยาว

สุขภาวะและความิปลอด้ภัยในสภาพแวด้ล้อมิกิารท�างาน

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการ

ท�างานเป็นประเด็นส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่อาจ

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ ทั้งความ

เส่ียงด้านการเงินที่เกิดข้ึนจากผลิตผลที่ลดลงจาก

การขาดงาน หรือความเส่ียงด้านช่อเสียงจากการ

บาดเจ็บ ความเจ็บป่วย และอุบัติเหตุร้ายแรงหาก

ไม่มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย ในทาง

กลับกัน หากมีมาตรการด้านความปลอดภัยและ

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี จะท�าให้

พนักงานและผู้รับเหมาสามารถท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงาน

สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรใน

ระยะยาวได้

• นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality,  

Security, Safety, Health and Environmental 

Policy)

• การก�ากับดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีว

อนามัย

• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(ISO 45001 : 2018, TIS/OHSAS 18001) 

• ระบบการจัดการสู่ความเป็นเลิศ ด้านความ 

มั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

(OEMS SSHE Element) ได้แก่ การบริหาร

จัดการความปลอดภัยในกระบวนการด�าเนิน

งาน และความปลอดภัยส่วนบุคคล การจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัย การจัดการความปลอดภัย

ส�านักงาน การจัดการภาวะฉุกเฉิน การจัดการ

ความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา การประเมิน

ความเสี่ยงด้านสุขภาพ การด�าเนินการด้านสุข

ศาสตร์อุตสาหกรรม การตรวจสุขภาพประจ�าปี

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

• การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time 

Accident: LTA)

• อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างาน

ถึงขั้นหยุดงาน** (Lost Time Injury  

Frequency Rate: LTIFR)

• อัตราการเสียชีวิต

• การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

 (Lost Time Accident: LTA) = 0

• อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างาน

ถึงข้ันหยุดงาน** (Lost Time Injury  

Frequency Rate: LTIFR) = 0

• อัตราการเสียชีวิต = 0 

• การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

 (Lost Time Accident: LTA) = 0

• อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้น

หยุดงาน** (Lost Time Injury  

Frequency Rate: LTIFR) = 0

• อัตราการเสียชีวิต = 0

• การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

 (Lost Time Accident: LTA) = 0

• อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้น

หยุดงาน** (Lost Time Injury  

Frequency Rate: LTIFR) = 0

• อัตราการเสียชีวิต = 0

กิารพัฒนาศักิยภาพและกิารดู้แลพนักิงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัทฯ 

องค์กรจึงมุ่งมั่นในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

อันเป ็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให ้

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ความท้าทายขององค์กร 

คือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร ภายใต ้

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ ไม ่หยุดนิ่งทั้งด ้าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ควบคู ่ไปกับ

การสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงาน

• Succession Plan จัดเตรียมแผนการสืบทอด

ต�าแหน่งในระดับบริหารเพื่อความต่อเนื่องของ

ธุรกิจ

• SPARK Accelerator เตรียมความพร้อมของ

พนักงานกลุ่มศักยภาพเพื่อรองรับการเจริญเติบโต

ของธุรกิจ

• การสร้างความผูกพันต่อองค์กร และความเป็น

หนึ่งเดียวของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม ACT 

SPIRIT

• Employer Branding ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ให้เป็นที่รู้จักต่อบุคคลภายนอก

• การจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

• อัตราการลาออกเทียบกับค่าเฉลี่ย

  ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในประเทศ*

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรเทียบกับค่าเฉลี่ย

ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในประเทศ*

• ต�าแหน่งที่ส�าคัญมีการจัดท�าแผนการสืบทอด

ต�าแหน่งร้อยละ 100

• อัตราการลาออกเท่ากับร้อยละ 3.08

 (ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค 

ในประเทศ ร้อยละ 6.7)

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรเท่ากับร้อยละ 62 

(ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค 

ในประเทศร้อยละ 59)

• การจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งร้อยละ 100

• อัตราการลาออกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 

ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในประเทศ

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 

ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในประเทศ

• การจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งร้อยละ 100

• อัตราการลาออกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 

ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในประเทศ

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 

ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในประเทศ

• จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ Power Academy เพื่อ

 เผยแพร่ความรู้แก่พนักงาน และบุคคลภายนอก

สังคม

การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
(Lost Time Accident: LTA) =

อัตราการเสียชีว�ต =อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน** 
(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)  = 000

อัตราการลาออกการจัดทำแผนการ
สืบทอดตำแหน�ง ร�อยละ

100 3.08ร�อยละ

หมายเหต:ุ * เป็นส่วนหน่ึงของดชันีช้ีวัดความส�าเร็จขององค์กร

 ** ต่อ 1,000,000 ช่ัวโมงการท�างาน
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ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จองค์กร
ผลการด�าเนินงานและ

การสร้างคุณค่า
เป้าหมาย ปี 2564 เป้าหมายระยะยาว

สุขภาวะและความิปลอด้ภัยในสภาพแวด้ล้อมิกิารท�างาน

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการ

ท�างานเป็นประเด็นส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่อาจ

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ ทั้งความ

เส่ียงด้านการเงินที่เกิดข้ึนจากผลิตผลที่ลดลงจาก

การขาดงาน หรือความเส่ียงด้านช่อเสียงจากการ

บาดเจ็บ ความเจ็บป่วย และอุบัติเหตุร้ายแรงหาก

ไม่มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย ในทาง

กลับกัน หากมีมาตรการด้านความปลอดภัยและ

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี จะท�าให้

พนักงานและผู้รับเหมาสามารถท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงาน

สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรใน

ระยะยาวได้

• นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality,  

Security, Safety, Health and Environmental 

Policy)

• การก�ากับดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีว

อนามัย

• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(ISO 45001 : 2018, TIS/OHSAS 18001) 

• ระบบการจัดการสู่ความเป็นเลิศ ด้านความ 

มั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

(OEMS SSHE Element) ได้แก่ การบริหาร

จัดการความปลอดภัยในกระบวนการด�าเนิน

งาน และความปลอดภัยส่วนบุคคล การจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัย การจัดการความปลอดภัย

ส�านักงาน การจัดการภาวะฉุกเฉิน การจัดการ

ความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา การประเมิน

ความเสี่ยงด้านสุขภาพ การด�าเนินการด้านสุข

ศาสตร์อุตสาหกรรม การตรวจสุขภาพประจ�าปี

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

• การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time 

Accident: LTA)

• อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างาน

ถึงขั้นหยุดงาน** (Lost Time Injury  

Frequency Rate: LTIFR)

• อัตราการเสียชีวิต

• การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

 (Lost Time Accident: LTA) = 0

• อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างาน

ถึงข้ันหยุดงาน** (Lost Time Injury  

Frequency Rate: LTIFR) = 0

• อัตราการเสียชีวิต = 0 

• การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

 (Lost Time Accident: LTA) = 0

• อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้น

หยุดงาน** (Lost Time Injury  

Frequency Rate: LTIFR) = 0

• อัตราการเสียชีวิต = 0

• การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

 (Lost Time Accident: LTA) = 0

• อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้น

หยุดงาน** (Lost Time Injury  

Frequency Rate: LTIFR) = 0

• อัตราการเสียชีวิต = 0

กิารพัฒนาศักิยภาพและกิารดู้แลพนักิงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัทฯ 

องค์กรจึงมุ่งมั่นในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

อันเป ็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให ้

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ความท้าทายขององค์กร 

คือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร ภายใต ้

การเปล่ียนแปลงของโลกที่ ไม ่หยุดนิ่งทั้งด ้าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ควบคู ่ไปกับ

การสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงาน

• Succession Plan จัดเตรียมแผนการสืบทอด

ต�าแหน่งในระดับบริหารเพื่อความต่อเนื่องของ

ธุรกิจ

• SPARK Accelerator เตรียมความพร้อมของ

พนักงานกลุ่มศักยภาพเพื่อรองรับการเจริญเติบโต

ของธุรกิจ

• การสร้างความผูกพันต่อองค์กร และความเป็น

หนึ่งเดียวของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม ACT 

SPIRIT

• Employer Branding ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ให้เป็นที่รู้จักต่อบุคคลภายนอก

• การจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

• อัตราการลาออกเทียบกับค่าเฉลี่ย

  ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในประเทศ*

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรเทียบกับค่าเฉลี่ย

ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในประเทศ*

• ต�าแหน่งที่ส�าคัญมีการจัดท�าแผนการสืบทอด

ต�าแหน่งร้อยละ 100

• อัตราการลาออกเท่ากับร้อยละ 3.08

 (ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค 

ในประเทศ ร้อยละ 6.7)

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรเท่ากับร้อยละ 62 

(ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค 

ในประเทศร้อยละ 59)

• การจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งร้อยละ 100

• อัตราการลาออกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 

ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในประเทศ

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 

ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในประเทศ

• การจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งร้อยละ 100

• อัตราการลาออกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 

ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในประเทศ

• ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 

ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในประเทศ

• จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ Power Academy เพื่อ

 เผยแพร่ความรู้แก่พนักงาน และบุคคลภายนอก

การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
(Lost Time Accident: LTA) =

อัตราการเสียชีว�ต =อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน** 
(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)  = 000

อัตราการลาออกการจัดทำแผนการ
สืบทอดตำแหน�ง ร�อยละ

100 3.08ร�อยละ
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 
การเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เข้มแข็งและยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร จะเป็นปัจจัยที่จะน�าไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กร 

ปราศจากอุบัติเหตุจากการท�างานและส่งเสริมให้ผลการด�าเนินงานขององค์กรเป็นเลิศ บริษัทฯ เช่อมั่นว่าวัฒนธรรมด้านความ

ปลอดภัยที่เข้มแข็งจะเกิดข้ึนได้ ไม่เพียงแต่การที่องค์กรมีการก�าหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเท่านั้น แต่จะ

เกิดข้ึนได้จากการร่วมมือกันทั้งองค์กร โดยเฉพาะจากผู้บริหารที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี  เพ่อน�าองค์กรไปสู่องค์กรที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญและด�าเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ 

ได้มกีารจดักิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภยั โดยจดัประกวดออกแบบตราสัญลกัษณ์วัฒนธรรมความปลอดภยัขององค์กร 

คือ “WE SAFE”  ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

• กิจกรรม GPSC QSHE Day

• การสร้างจติส�านกึและให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ SSHE  

e-newsletter WeSAFE care & share ผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์  

ป้ายประกาศ ทั้งในรปูแบบข่าวสาร ความรู ้และป้ายเตือนตา่งๆ

• การประชุมและเดินตรวจพ้ืนที่ปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน

• กิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนขับขี่ปลอดภัย 

• การส่งเสริมให้เกิดการน�าองค์ความรู้ บทเรียน ส่ิงที่ได้เรียนรู้

และการปรับปรุงเพ่ือป้องกันการเกิดเหตซุ�า้ โดยจดัท�าเป็นระบบ

เอกสาร Lesson Learned Sharing ผ่านระบบอนิทราเนต็

• จัดท�าโปรแกรม Web Accident เพือ่เป็นช่องให้พนกังานสามารถ

รายงานการเกิดเหต ุNear Miss และค�าแนะน�าเพ่ือการปรับปรุงที่

ดด้ีานความปลอดภยัได้ง่ายด้วยตนเอง

โดยจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท�างาน

เพ่ือเป็นการส่ือสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมความปลอดภยัองค์กรร่วมกัน และเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนมส่ีวนร่วมในการ

ออกแบบ สร้างสรรค์ และภาคภมูใิจกับวัฒนธรรมความปลอดภยั “WE SAFE” ของบริษัทฯ ผ่านตราสญัลกัษณ์ ซ่ึงมพีนกังานให้ความสนใจ 

เข้าร่วมประกวดจ�านวนมาก โดยผลงานทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลศิจะน�าไปใช้สือ่สารทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือสร้างความตระหนกัและเน้นย�า้ถึงความปลอดภยั

“การออกแบบ สือ่ถึงความตระหนกัในวัฒนธรรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม เมือ่พนกังาน GPSC 

เห็นสัญลักษณ์นี้จะช่วยเน้นย�้าในทุกคร้ังที่มองเห็นให้เราไม่ละเลย เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความส�าคัญ แล้วส่ิงที่เรา 

ให้ความส�าคัญนี้จะท�าให้พวกเราทุกคนปลอดภัย” 

คุณฐิตาพร แสงนาค

พนักงานเลขานุการฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร

ผู้ชนะการประกวดออกแบบโลโก้

นอกจากนี ้ยงัมกีารส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัอืน่ๆ เช่น

• กิจกรรม Management Line Walk ของผู้บริหาร โดยเป็นการ

ตรวจสอบความปลอดภัยในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงออกถึง

การให้ความส�าคญัเร่ืองความปลอดภยัของผูบ้ริหาร และห่วงใย

การท�างานของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการตรวจสอบพ้ืนที่

เพ่ือติดตามการจัดการความเส่ียงด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย โดยการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานและหารือมาตรการ

ควบคมุความเส่ียงเหล่านัน้ร่วมกัน เช่น ในพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้า บริเวณ

ปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการ และส�านักงาน ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่ง 

ในพันธกิจของผู้บริหาร ดังนี้

- ม่ันใจว่าสภาพแวดล้อมการท�างานดต่ีอสุขภาพและปลอดภยั

- แสดงความมุ่งมั่นในการลงพื้นที่และพบปะผู้ปฏิบัติงาน

- เพื่อความมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- กระตุ้นให้พนักงานปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่อง

W = Working safely is a must...ต้องท�างานด้วยความปลอดภัย

E = Everyone is a family to care and help each other...ทุกคนคือครอบครัวของเรา 

 ที่ต้องดูแลและช่วยเหลือกัน

S = Stop if unsafe....หยุดเมื่อพบสภาพการณ์หรือกระท�าที่ไม่ปลอดภัย

A = Aware QSHE and think before acting ตระหนกัถงึ QSHE ด้วยการคดิก่อนลงมอืท�า

F = Focus on effective QSHE management to meet the expectations of 

  stakeholders....มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการด้าน QSHE และประสิทธิภาพของ 

 กระบวนการท�างาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

E = Encourage colleagues to uphold QSHE standards....ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน 

 มีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน QSHE



การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
(Lost Time Accident: LTA)1

อัตราการเสียชีว�ต1

อัตราการเจ็บป�วยจากการทำงาน
(Total Recordable Occupational 
Illness Rate: TROIR)2

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน
ถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency 
Rate: LTIFR)  (ต�อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน)1

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 เป�าหมาย
ป� 2563

เป�าหมาย
ป� 2564

หมายเหต:ุ  

1 

ผลการด�าเนนิงานและเป้าหมายครอบคลมุถึงพนกังานและผูรั้บเหมา

2 

ผลการด�าเนนิงานและเป้าหมายครอบคลมุถึงพนกังาน

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563
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อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpscgroup.com หัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน เลือก สังคม > 

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท�างาน   

พนักงานบริษัทฯ มีความตระหนักและให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง 

ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยภายใต้วัฒนธรรมความปลอดภัย 

“WE SAFE” หรือ “ท�างานอย่างปลอดภัย ใส ่ใจกับทุกคน 

คิดก่อนลงมือท�า หยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย” ท�าให้บริษัทฯ บรรล ุ

เป้าหมายความส�าเร็จด้านความปลอดภัยคือ 10 ล้านช่ัวโมงการ

ท�างานสะสมโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน นับตั้งแต่มกราคม 

2556 - พฤษภาคม 2563 และได้มีการจัดพิธีมอบโล่รางวัลและ

ประกาศนยีบตัรให้กับผูบ้ริหารแต่ละสายงาน เมือ่วันที ่17 กรกฎาคม 

2563 ส�าหรับความมุ่งมั่น ทุ่มเทและมีผลการปฏิบัติงานด้านความ 

ปลอดภยัดเียีย่มอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงถือเป็นความภาคภมูใิจของพนกังาน 

ทกุคน โดยมคีวามมุง่มัน่สู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายต่อไปที ่20 ล้าน 

ช่ัวโมงท�างานสะสมโดยไม่มอีบุตัเิหตถึุงข้ันหยดุงาน ในปี 2565 ร่วมกัน

“บริษัทฯ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ 

เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและให้บรรลุเป้าหมายที่ให้ทุกคนสามารถท�างานได้ด้วยความปลอดภัย ม ี

สุขอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานทีด่ ีตลอดจนสนบัสนนุการด�ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม “WE SAFE” อย่างยัง่ยนื  

โดยต้องเร่ิมจากผูบ้ริหารและหัวหน้างานทีต้่องเป็นแบบอย่างทีด่แีละให้การสนบัสนนุพนกังานทกุคน รวมถึงผูรั้บเหมา 

ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตระหนักและมีส่วนร่วมป้องกันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ลดพฤติกรรมเส่ียงที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น หรือท�าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้”

คุณเสาร์ชัย สุขเกษม

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสความมัน่คงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการตรวจสอบก�ากับดูแลส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภยัประจ�าปี 2562 ประเภทรางวัลธรรมาภบิาลส่ิงแวดล้อมและ

ความปลอดภยัยอดเยีย่ม (ธงขาว-ดาวเขียว) และรางวัลธรรมาภบิาล 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยดีเยี่ยม (ธงขาว-ดาวทอง) ต่อเนื่อง

เป็นปีที ่13 เมือ่วันที ่25 กันยายน 2563 จากคณุสมจณิณ์ พิลกึ ผูว่้าการ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยบริษัทฯ ได้รับ 

6 รางวัล ส�าหรับโรงไฟฟ้า 6 แห่ง 

คณุปจงวิช พงษ์ศวิาภยั ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร และทมีผูบ้ริหารตรวจสอบความ

ปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้า GSPP2&3 เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563



36 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

“หลังจากได้เข้าโครงการแล้วรู้สึกประทับใจเพ่อนๆ พี่ๆ GPSC ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการท�างาน 

ที่ได้รับมอบหมายมาเป็นอย่างดี ประสบการณ์ที่ได้รับ คือ การได้เปิดโลกความรู้ทางธุรกิจใหม่ๆ เข้าใจ 

โครงสร้างบริษัทฯ และโครงการที่ตัวเองท�ามากขึ้นอีกด้วย”

คุณณรงค์ชัย กือเย็น 

Management Trainee

โอกาสได้ผ่านการหมุนเวียนหน้างานส�าคัญ 3 หน้างานของบริษัทฯ 

ในระยะเวลา 3 ปี อาทิ กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัทในเครือ 

พัฒนาธุรกิจ การพาณิชย์ การบริหารการเงิน และการปฏิบัติการ 

เป็นต้น 

โครงการ SPARK Accelerator Management Trainee  

Program ยังเป็นโครงการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาพนักงาน

ที่มีศักยภาพสูง ซ่ึงถือเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ 

บริษัทฯ อันสอดคล้องกับแผนการเติบโตทางธุรกิจอีกด้วย

การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยทุธ์ทีส่�าคญัอนัหนึง่คอืการสร้าง New S-Curve 

Business ดงันัน้ การสร้างและพัฒนาผูน้�าทีม่ทีกัษะในอนาคตจงึเป็น 

ส่ิงทีบ่ริษัทฯ ให้ความส�าคญัอย่างยิง่ เมือ่ต้นปี 2563 บริษัทฯ จงึได้ริเร่ิม  

“โครงการ SPARK Accelerator Management Trainee 

Program” ซ่ึงเป็นโครงการพัฒนาผูน้�าแห่งอนาคตของกลุม่บริษัทฯ 

ซ่ึงเป็นแกนน�านวัตกรรมธรุกิจไฟฟ้ากลุม่ ปตท. โครงการนี ้จดัท�าข้ึน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมให ้ผู ้มีศักยภาพที่จะเติบโตเป ็นผู ้น�า 

ในอนาคตของบริษัทฯ ผ่านกลไกการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่

หลากหลายและท้าทายทั้งในและต่างประเทศ โครงการนี้เปิดกว้าง

ส�าหรับพนักงานและบุคลากรภายนอก โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมี

SPARK Accelerator Management Trainee Program

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan)
เพ่ือรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทฯ และเพ่ือเตรียม

ความพร้อมส�าหรับความท้าทายทางธรุกิจทีบ่ริษัทฯ จะเผชิญในช่วง 

3-5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จงึได้มกีารจดัท�า “โครงการแผนการสืบทอด 

ต�าแหน่ง (Succession Plan)” ข้ึนในปี 2563 มีการก�าหนด

กลยุทธ์การบริหารการสืบทอดต�าแหน่ง จัดท�าแผนการสืบทอด 

ต�าแหน่งส�าคัญ (Critical Positions) และเตรียมความพร้อม 

ผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ เพื่อการพัฒนาและเพื่อรับสืบทอดต�าแหน่ง

ส�าคัญจากผู้บริหารที่นั่งอยู่ในต�าแหน่งส�าคัญในปัจจุบันที่จะว่างลง

จากการเกษียณอายุ หรือเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ที่เกิดข้ึนตาม

แผนขยายกิจการ โดยมีการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานที่

ส�าคัญอย่างมีระบบ

การด�าเนินการภายใต้แผนการสืบทอดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญมีราย

ละเอียดดังนี้

1. การจัดท�า Success Profiles ของต�าแหน่งส�าคัญ (Critical 

Positions)

2. การจัดกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพในการด�ารงต�าแหน่งบริหาร

ส�าคัญ

3. การประเมินสมรรถนะผู ้บริหารกลุ ่มศักยภาพดังกล่าวผ่าน 

Assessment Center ที่ครอบคลุมการประเมิน Competency 

ด้าน Leadership, Interpersonal, Business/ Management 

และ Personal Attributes

4. การน�าผลการประเมนิทีไ่ด้มาใช้ในก�าหนดแผนพัฒนารายบคุคล 

(Individual Development Plan: IDP) 

นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ  ได้มีการเตรียมความพร้อมผู้น�า

ในระดับต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ จึงได้มีการจัดท�า 

Success Profiles และการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับ 

ผู ้บริหารระดับกลาง รวมทั้งการออกแบบและจัดท�าเส้นทาง 

สายอาชีพ (Career Path) ให้กับพนักงานทุกระดับ เพ่ือช่วยให้

พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในก�าหนดเป้าหมายความก้าวหน้าใน

อาชีพของตนเอง สร้างความส�าเร็จและความก้าวหน้าอย่างย่ังยืน

ร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ  
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Succession Plan เป็นการเตรียมแผนการสืบทอดต�าแหน่งและการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะด�าเนินการได้ตามภารกิจที่ก�าหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นภายใต้สถานการณ์ที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับการเติบโตในอนาคตของธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ

คุณนริศา ธรรมอุปกรณ์

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารศักยภาพองค์กร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpscgroup.com หัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน เลือก สังคม > พนักงานของบริษัท

หมายเหตุ :  *  เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดความส�าเร็จองค์กร 

              ** ปี 2562 บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการควบรวมกิจการ GPSC และ GLOW
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Material issues
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Country Subsidiaries & Associated Companies Shareholding Strategic Owner

Thailand

Global Power Synergy Public Company Limited 100% Yes • • • • • • • • • •

Combined Heat and Power Producing Company Limited 100% Yes • - - - • - - - • -

Ratchaburi Power Company Limited 15% No • - - - o - - - - -

Thai Solar Renewable Company Limited 40% No • o o o o o o o - o

Siam Solar Energy 1 Company Limited 40% No • - - - o - - - - -

Nava Nakorn Elecricity Generating Company Limited 30% No • - - - o - - - - -

IRPC Clean Power Company Limited 51% No • - - - o - - - - -

Bangpa-In Cogeneration Company Limited 25% No • - - - o - - - - -

Business Services Alliance Company Limited 25% No • o o o o o o o o o

Energy Recovery Unit Company Limited 100% Yes • - - - o - - - • -

Global Renewable Company Limited 50% No • o o o o o o o • o

N.P.S Star Group Co., Ltd. 50% No • - - - o - - - • -

World X Change Asia Co., Ltd. 50% No • - - - o - - - • -

P.P. Solar Co.,Ltd. 50% No • - - - o - - - • -

Global Renewable Power Operating Co., Ltd. 50% No • - - - o - - - • -

GPSC Treasury Center Co., Ltd 100% Yes • o o o o o o o • o

Natee Synergy Company Limited 100% Yes • o o o o o o o • o

Laos Xayaburi Power Co., Ltd. 25% No • - - - o - - - - -

Nam Lik 1 Power Company Limited 40% No • - - - o - - - - -

Japan Ichinoseki Solar Power 1 GK Company 99% Yes • - - - o - - - - -

USA 24M Technologies, Inc. 30% No • o o o • o o o o o

Hong Kong GPSC International Holdings Limited 100% Yes • o o o o o o o o o

Thailand

Glow Energy Public Company Limited 100% Yes • • • • • • • • • •

Glow Company Limited 100% Yes • • • • • • • • • •

Glow IPP Company Limited 95% Yes • • • • o • • • • •

Glow SPP 2 Company Limited 100% Yes • • • • o • • • • •

Glow SPP 3 Company Limited 100% Yes • • • • o • • • • •

Glow IPP 2 Holding Company Limited 100% Yes • o o o o o o o o o

GHECO-One Company Limited 65% No • - • • o - - - • •

Glow SPP 11 Company Limited 100% Yes • • • • o • • • • •

Glow IPP 3 Company Limited 100% Yes • o o o o o o o o o

Eastern Seaboard Clean Energy Company Limited 33% No • o o o o o o o o o

Chonburi Clean Energy Company Limited 33% No • - - - o - - - - -

Houay Ho Thai Company Limited 49% No • o o o o o o o o o

Laos Houay Ho Power Company Limited 67% No • - - - o - - - - -

Myanmar Glow Energy Myanmar Company Limited 100% Yes • o o o o o o o o o

Sustainability Performance Data Coverage

หมิายเหติุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ�ากัด (CHPP) เพิ่มเติมในปี 2564   
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Material issues

Economics / Governance Environment Society
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Country Subsidiaries & Associated Companies Shareholding Strategic Owner

Thailand

Global Power Synergy Public Company Limited 100% Yes • • • • • • • • • •

Combined Heat and Power Producing Company Limited 100% Yes • - - - • - - - • -

Ratchaburi Power Company Limited 15% No • - - - o - - - - -

Thai Solar Renewable Company Limited 40% No • o o o o o o o - o

Siam Solar Energy 1 Company Limited 40% No • - - - o - - - - -

Nava Nakorn Elecricity Generating Company Limited 30% No • - - - o - - - - -

IRPC Clean Power Company Limited 51% No • - - - o - - - - -

Bangpa-In Cogeneration Company Limited 25% No • - - - o - - - - -

Business Services Alliance Company Limited 25% No • o o o o o o o o o

Energy Recovery Unit Company Limited 100% Yes • - - - o - - - • -

Global Renewable Company Limited 50% No • o o o o o o o • o

N.P.S Star Group Co., Ltd. 50% No • - - - o - - - • -

World X Change Asia Co., Ltd. 50% No • - - - o - - - • -

P.P. Solar Co.,Ltd. 50% No • - - - o - - - • -

Global Renewable Power Operating Co., Ltd. 50% No • - - - o - - - • -

GPSC Treasury Center Co., Ltd 100% Yes • o o o o o o o • o

Natee Synergy Company Limited 100% Yes • o o o o o o o • o

Laos Xayaburi Power Co., Ltd. 25% No • - - - o - - - - -

Nam Lik 1 Power Company Limited 40% No • - - - o - - - - -

Japan Ichinoseki Solar Power 1 GK Company 99% Yes • - - - o - - - - -

USA 24M Technologies, Inc. 30% No • o o o • o o o o o

Hong Kong GPSC International Holdings Limited 100% Yes • o o o o o o o o o

Thailand

Glow Energy Public Company Limited 100% Yes • • • • • • • • • •

Glow Company Limited 100% Yes • • • • • • • • • •

Glow IPP Company Limited 95% Yes • • • • o • • • • •

Glow SPP 2 Company Limited 100% Yes • • • • o • • • • •

Glow SPP 3 Company Limited 100% Yes • • • • o • • • • •

Glow IPP 2 Holding Company Limited 100% Yes • o o o o o o o o o

GHECO-One Company Limited 65% No • - • • o - - - • •

Glow SPP 11 Company Limited 100% Yes • • • • o • • • • •

Glow IPP 3 Company Limited 100% Yes • o o o o o o o o o

Eastern Seaboard Clean Energy Company Limited 33% No • o o o o o o o o o

Chonburi Clean Energy Company Limited 33% No • - - - o - - - - -

Houay Ho Thai Company Limited 49% No • o o o o o o o o o

Laos Houay Ho Power Company Limited 67% No • - - - o - - - - -

Myanmar Glow Energy Myanmar Company Limited 100% Yes • o o o o o o o o o

หมิายเหติุ: • หมายถึง มีการปรับใช้นโยบาย แนวทางการด�าเนินงาน และ/หรือ มีการเก็บข้อมูลการด�าเนินงานครบถ้วน

 • หมายถึง มีการปรับใช้นโยบาย แนวทางการด�าเนินงาน และ/หรือ มีการเก็บข้อมูลการด�าเนินงานบางส่วน 

 o หมายถึง ไมิ่เกิี่ยวข้องกับกิจกรรมการด�าเนินงานนั้นๆ 

 - หมายถึง ไม่มีการปรับใช้นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และ/หรือ ไมิ่ครอบคลุมิการเก็บข้อมูลในการรายงาน 
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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 2020 
 
NATURE AND SCOPE OF THE ASSURANCE/VERIFICATION 
SGS (Thailand) Limited was commissioned by Global Power Synergy Public Company Limited (hereinafter referenced to as 
GPSC Group) to conduct an independent assurance of the Integrated Sustainability Report 2020 and the Sustainability 
Report webpage (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 Group and its presentation are the responsibility of the 
directors or governing body and the management of GPSC Group. 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 Group’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 and 2018) 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 (v3) Moderate evaluation of the report content and supporting management systems 

against the AA1000 Accountability Principles (2018) and; 
 Evaluation of the report against the Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards (2016 and 

2018) and Electric Utilities Sector Disclosures (EUSD) in this report and on website content. 
 
The assurance comprised a combination of pre-assurance research, interviews with relevant employees and review 
documentation and record were conducted at Glow SPP 2/ SPP 3 (Phase 3), Glow Energy Phase 4, Glow Energy Phase 5 
and Glow Energy CFB3, in Rayong province. Validation with external bodies and/or stakeholders where relevant and 
interview the person in charge of producing the report were carried out remotely by connecting via the internet to prevent 
the spread of COVID-19 infections. 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 Group, 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 Group sustainability activities from 1st January 2020 to 31st December 2020.  

ASSURANCE STATEMENT 
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The assurance team is on the opinion that the Integrated Sustainability 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 and 2018) in accordance with 
Core option and AA1000 Assurance Standard (2018), moderate level assurance.  
 
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES (2018) CONCLUSIONS, FINDINGS AND RECOMMENDATIONS 
Inclusivity 
GPSC Group has demonstrated a good commitment to assess stakeholder inclusivity and stakeholder engagement in 
various ways in the respective divisions and sites. The communication with stakeholders is continuously implemented in the 
divisions and sites including the headquarters. GPSC Group assesses the relevance of the mission the business activities 
to issues from stakeholder engagement, practices sustainability management by reflecting the results in the business 
strategy.  
Materiality 
GPSC Group considered the outcomes of communications with internal and external stakeholders, social trends, the United 
Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The identified material issues and SDGs have been finalized and reflected 
in long term management plan and addressed as business activities. Targets and strategies to be achieved in the responsible 
divisions where possible have been set.  
Responsiveness 
GPSC Group addresses the identified issues in the relevant divisions through the business activities. Series of process to 
identify the issues and corresponding status to identified material issues and SDGs have been disclosed on website.  
Impact 
Performance results related to key issued are reported in the Integrated Sustainability Report. Sustainability performances 
identified have been disclosed changes in data over time. Measurement and evaluation of impacts related to material topics 
were in place at target setting with combinations of qualitative and quantitative measurements.  

 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE REPORTING GUIDELINES CONCLUSIONS, FINDINGS AND RECOMMENDATIONS 
GPSC Group’s Integrated Sustainability Report is adequately in line with the core option for GRI Standard and fulfills all the 
required content and quality criteria for the identified aspects listed as below; 
GRI 302 – Energy 2016;  
GRI 303 – Water 2018;  
GRI 305 – Emissions 2016;  
GRI 306 – Effluents and Waste 2016;  
GRI 403 – Occupational Health and Safety 2018; 
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 topics 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 topics, boundaries and stakeholder 
engagement, GRI 102-40 to GRI 102-47, are correctly located in context report. For future reporting, more descriptions of 
GPSC Group and subsidiaries’ involvement with impact for each key issues and mitigation efforts should be disclosed. The 
mechanism for internal audit on the data gathering process should be established to maintain the system in place.  

 
Signed:   
For and on behalf of SGS (Thailand) Limited 
 
  
 
 
 
Amnat Pisutsin, General Manager 
Bangkok THAILAND 
26th February 2021                             
www.SGS.com 
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ATTACHED SHEET 

1 of 1 
 
 
 
 
The details of the scope of assurance 
 
  

Scope Boundary 

GRI 300 : Environmental Data 
 

Head office 
Warehouse 
Central Utility Plant 1 : CUP-1 
Central Utility Plant 2 : CUP-2 
Central Utility Plant 3 : CUP-3 
Central Utility Plant 4 : CUP-4 
Sriracha Power Plant 
Glow IPP plant 
Glow Energy Phase 1 plant 
Glow Energy Phase 2 plant 
Glow Energy Phase 4 plant 
Glow Energy Phase 5 plant 
Glow Energy CFB 3 plant 
Glow Energy Solar plant 
Glow SPP 2/Glow SPP 3 plant (Phase 3) 
Glow SPP 11 Phase 1 plant 
Glow SPP 11 Phase 2 plant 
Glow SPP 11 Phase 3 plant 

 

302-1 Energy consumption within the organization 
303-3 Water withdrawal 
303-4 Water discharge  
303-5 Water consumption 
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) 
- Category 3 : Fuel and energy related activities 
- Category 4 : Upstream transportation and distribution 
- Category 5 : Waste generated in operations 

305-4 GHG emissions intensity 

305-7 

Nitrogen Oxides (NOx), Sulfur Oxides (SOx), and other 
significant air emissions  
(Including direct Mercury emission, dust emission, SF6 
emission) 

306-2 
Waste by type and disposal method 
(Including other relevant waste e.g. ash and gypsum waste 
and hazardous waste) 

GRI 400 : Social Data 
 
403-9 Work-related injuries  

403-10 Work-related ill health 
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