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เร่ือง ค าแสดงเจตจ านงด้านการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 
กลุ่ม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

___________________________ 

กลุ่ม บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) (กลุ่ม GPSC) ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมอย่างย ัง่ยืน และตระหนักดีว่าการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม 
GPSC อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นประเด็นท่ีกลุ่ม GPSC ใหค้วามสาํคญัทั้งดา้นระบบนิเวศอนัเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั
ของส่ิงมีชีวิตนานาชนิด นานาพนัธุ์ และการบูรณาการคุณค่าทั้งการดาํรงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
อยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ตามนิยามโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources: IUCN) หมายถึง การมี
ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความแตกต่าง และหลากหลายในแหล่งท่ีอยูอ่าศยัทั้งบนพ้ืนโลก ในทะเล และในระบบนิเวศต่างๆ 
ซ่ึงความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตน้ี รวมไปถึงความหลากหลายระหว่างชนิดพนัธุ์ ระหว่างสายพนัธุ์และ
ระหว่างระบบนิเวศ 

 
ค่านิยมด้านการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่ม GPSC 
กลุ่ม GPSC มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกาํหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
คุณภาพ ความมัน่คงปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม กลุ่ม GPSC โดย 
 ปกป้อง ป้องกนั และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยใชท้รัพยากรอยา่งพอเพียงและย ัง่ยืน ตามหลกั

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
 ควบคุมและพฒันาการดาํเนินงานโดยใหค้วามสาํคญัในดา้นคุณภาพ ความมัน่คงปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจักร การทดสอบ การผลิต การ
บาํรุงรักษา การจดัส่ง รวมถึงการจดัเก็บวตัถุดิบ สารเคมี และผลิตภณัฑ์ 

 คงไวซ่ึ้งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศให้สอดคลอ้งตามหลกัมาตรฐานสากล มุ่งเนน้การ
ป้องกนัมลพิษท่ีแหล่งกาํเนิด  

 
         / ความมุ่ง…. 



 

 

ความมุ่งมัน่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความมุ่งมัน่ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพน้ีครอบคลุมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงการดาํเนินงาน
ของกลุ่ม GPSC คู่คา้ท่ีทาํธุรกิจกบักลุ่ม GPSCโดยตรง (Tier-1 suppliers) คู่คา้ท่ีไม่ไดท้าํธุรกิจกบักลุ่ม GPSC 
โดยตรง (Non-tier 1 suppliers) และหุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีตอ้งปฏิบติัตาม ดงัน้ี 
 กลุ่ม GPSC ความมุ่งมัน่ท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดความสูญเสียคุณค่าดา้นความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิ (No 

Net Loss: NNL) และส่งเสริมการดาํเนินโครงการใหม่ทั้ งหมด เพื่อส่งมอบผลกระทบด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพสุทธิเชิงบวก (Net Positive Impact: NPI) ในกรณีท่ีสามารถดาํเนินการได ้ 

 กลุ่ม GPSC มุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยปราศจากผลกระทบต่อพ้ืน ท่ีป่าไม้สุทธิ (No Net 
Deforestation) โดยจะดาํเนินการฟ้ืนฟูหรือปลูกป่าไม ้เพ่ือชดเชยการสูญเสียป่าไมจ้ากการดาํเนินการใน
ปัจจุบนัหรือการดาํเนินธุรกิจในอนาคต ทั้งจะไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลหรือชุมชนท้อง
ถ่ินท่ีอาศยัอยูติ่ดกบัพ้ืนท่ีป่าไมน้ั้น 

ผลการด าเนินงานด้านการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 
กลุ่ม GPSC จะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี เพ่ือสะทอ้นความพยายามในการปกป้องและจดัการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 บูรณาการการประเมินและการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการบงัคบัใชน้โยบาย QSHE 

กลุ่ม GPSC 
 จดัการความหลากหลายทางชีวภาพโดยไม่ดาํเนินธุรกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตนานาชนิด

และนานาพนัธุท่ี์จดัว่าใกลสู้ญพนัธุอ์ยา่งยิง่ ชนิดพนัธุใ์กลสู้ญพนัธุ ์ชนิดพนัธุท่ี์ปรากฏอยูใ่น IUCN Red 
List หรือชนิดพนัธุท่ี์เป็นลกัษณะจาํเพาะของทอ้งถ่ิน และพ้ืนท่ีอ่อนไหวเฉพาะท่ีไดรั้บการระบุในระดบั
สากล (เช่น พ้ืนท่ีท่ีไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นมรดกโลก พ้ืนท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสาํคญัระดบันานาชาติ โครงการ
มนุษยแ์ละชีวมณฑล และเขตสงวนชีวมณฑลท่ีระบุโดย UNESCO) พ้ืนท่ีความหลากหลายทางชีวภาพ
ท่ีสําคัญรวมทั้ ง พ้ืนท่ีอนุรักษ์ตามท่ี  IUCN กําหนด (Conservation of Nature Category หรือ IUCN 
Category   I-IV) และพ้ืนท่ีใดๆ ท่ีอยูติ่ดกบัพ้ืนท่ีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสาํคญั   

 กิจกรรมการดําเนินงานจะปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ (Operating Practices/Procedures) ท่ีก ําหนด
ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีท่ีกลุ่ม GPSC เป็นเจา้ของ เช่า หรือท่ีมีการดาํเนินงานทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่ม 
GPSC กาํหนดใหธุ้รกิจใหม่ๆ ท่ีกาํลงัพฒันาหรือมีแผนขยายกาํลงัการผลิตจะตอ้งผ่านหลกัการบรรเทา
ผลกระทบดา้นความหลากหลายทางชีวภาพในทุกลาํดบัชั้น (Mitigation Hierarchy) 

แนวทางการปฏิบัตงิานด้านการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ประเมินความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการดาํเนินงานของกลุ่ม GPSC ท่ีมีต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ    
 ดาํเนินกิจกรรม การดาํเนินงานโดยรับผิดชอบในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวดา้นความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
/ บ่งช้ี…. 



 

 

 บ่งช้ีการดาํเนินการในการหลีกเล่ียงและลดผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ประยกุตใ์ชแ้นวทาง “การบรรเทาผลกระทบตามลาํดบัขั้น” ตั้งแต่การหลีกเล่ียง (Avoid) ท่ีจะก่อใหเ้กิด

ผลกระทบอย่างรุนแรง การลดผลกระทบ  (Minimize) โดยปรับปรุงการดาํเนินการให้ดีข้ึน ฟ้ืนฟู 
(Restore) และเฝ้าระวงัรักษาระบบนิเวศท่ีได้รับผลกระทบ และการชดเชย (Offset) ความสูญเสียท่ี
เกิดข้ึน 

 คน้หาวิธีการท่ีจะใหเ้กิดการอนุรักษค์วามหลากหลายชีวภาพเชิงบวก 
 บูรณาการการบ่งช้ี ประเมิน บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบคุณค่าทางความหลากหลายทาง

ชีวภาพเขา้ไปในกระบวนการประเมิน (Due Diligence) ก่อนการควบรวมกิจการ การศึกษา และจดัทาํ
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และกระบวนการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการสร้างความร่วมมือ การให้คาํปรึกษา และการมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ส่ือสารกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพไปยงัชุมชนท้องถ่ิน พนักงานและ
สาธารณชน 

 ร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอกและผูเ้ช่ียวชาญดา้นความหลากหลายทางชีวภาพในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการประเมินและแนวทางการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ
เพ่ือบรรลุความมุ่งมัน่ในการดาํเนินการธุรกิจท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพในอนาคต 

การวดัประสิทธิผลการด าเนินงาน 
ประสิทธิผลการจดัการความหลากหลายทางชีภาพและการบริการของระบบนิเวศจะถูกวดัผลโดย 
 ประเมินและติดตามสถานะของความเส่ียงจากกิจกรรม การดาํเนินงานของกลุ่ม GPSC ท่ีมีต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
 ติดตามตรวจสอบคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมํ่าเสมอ 
 ตรวจประเมินกระบวนการและผลการดาํเนินงานตามแนวปฏิบติัท่ีกาํหนด 

กลุ่ม GPSC มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินการตามคาํแสดงเจตจาํนงดา้นการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพน้ี 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี  12  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

(นายวรวฒัน์ พิทยศิริ) 
                                                                                     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 




