ประกาศ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
ที่ 006 / 65
เรื่ อง นโยบายคุณภาพ ความมัน่ คงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม GPSC
คุณภาพ ความมัน่ คงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE) เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการ
ดาเนิ น ธุรกิจผลิต จ าหน่ ายไฟฟ้ าและสาธารณู ปการของกลุ่ม บริ ษ ัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิ น เนอร์ยี่ จากัด
(มหาชน) (กลุ่ม GPSC) เรามุ่งมัน่ ในการพัฒนากระบวนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและพัฒนาให้ดีข้ นึ
อย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) มีการจัดการความเสี่ยงและต่อยอดโอกาสเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศและ
เป็ นไปตามเป้ าหมายการพัฒ นาที่ย งั่ ยืน (SDGs) โดยเสริ มสร้างคุณ ค่าแก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างสมดุ ล และ
ต่อเนื่อง ด้วยการปฏิบตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตลอดจนมีวฒั นธรรม
องค์กรด้าน QSHE และการจัดการองค์ความรู้ให้เป็ นไปตามค่านิยมของกลุ่ม GPSC ส่งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิด
ความตระหนัก ในการจัดการกับความเสี่ ยงและโอกาสในการปรับปรุ ง รวมทั้งลดผลกระทบเชิงลบด้าน
QSHE ดังนี้
1) ปฏิบัติ ต ามกฎหมายด้าน QSHE ข้อก าหนดขององค์ก ร มาตรฐานสากล และพัน ธสั ญ ญาที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และป่ าไม้ โดยถือเป็ นบรรทัดฐานขั้นต้น
2) ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ QSHE แบบบูรณาการและระบบงานดิจิทลั ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การจัดการของกลุ่ม ปตท. เพื่อเสริ มสร้างประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการผลิต และกิจกรรม
สนับสนุนอืน่ ๆ เพื่อส่งมอบการผลิตภัณฑ์ และการบริ การที่มีคุณภาพ
3) บริ ห ารจัด การความเสี่ ย งเพื่ อ ป้ องกัน ความสู ญ เสี ย จากอุ บัติ ก ารณ์ ต่ อ ชี วิ ต ทรั พ ย์สิ น และ
กระบวนการผลิต ก าหนดมาตรการบริ หารเหตุ ฉุ ก เฉิ น และภาวะวิก ฤตเพื่ อให้ ธุรกิจ มีค วาม
ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง เสริ ม ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการท างานที่ ดี ข อง
ผูป้ ฏิบัติงานและผูม้ ี ส่ว นได้เสี ย ปกป้ องพนัก งานและองค์ก รจากภัย คุก คามด้านความมั่น คง
โรคติดต่อ ภัยพิบตั ิ และการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ด้วยมาตรฐาน
และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เป็ นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
4) สร้างและดารงไว้ซ่ ึงวัฒนธรรมความปลอดภัย ค่านิยมที่ดี การให้คาปรึ กษา และสร้างการมีส่วน
ร่ ว มจากพนั ก งาน/ผู ้ป ฏิ บัติ งานในทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ม าตรฐานความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานอย่างสูงสุ ด รวมทั้งตรวจวัด ผลการดาเนิ น งานผ่านเป้ าหมายเชิ ง
ปริ มาณทีม่ ีความท้าทายทีก่ าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
/ 5) ปกป้ อง…

5) ปกป้ อง ป้ องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียงและ
ยัง่ ยืน ตามหลัก เศรษฐกิ จ หมุน เวีย น (Circular Economy) โดยคงไว้ซ่ ึ งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พื้นที่ป่าไม้ และระบบนิเวศให้สอดคล้องตามหลักมาตรฐานทั้งระดับประเทศ และระดับ
สากล มุ่งเน้นการป้ องกันมลพิษที่แหล่งกาเนิด การจัดการของเสี ย การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการ
ใช้พลังงานและทรัพยากร การบรรเทา และการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่าและการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์ (Net Zero)
6) วิเคราะห์จดั ลาดับความสาคัญของแผนการดาเนินงานในการบรรเทาและควบคุมผลกระทบด้าน
คุณภาพ ความมัน่ คงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมทั้งสายโซ่อุปทานตั้งแต่
การออกแบบ การก่อสร้างและติดตั้งเครื่ องจักร การทดสอบ การผลิต การบารุ งรักษา การจัดส่ ง
สินค้า รวมถึงการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
7) วิจยั พัฒนานวัต กรรม เทคโนโลยี ในการผลิต ไฟฟ้ า ไอน้ าจากพลังงานทางเลือกหรื อพลังงาน
ทดแทนที่ปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต
8) จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการดาเนินงานและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ทั้งบุคลากร เวลา
และงบประมาณ รวมถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในนโยบาย
QSHE และการปกป้ องผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการดาเนินกิจกรรม ผ่านการจัดอบรม และ/
หรื อมาตรการสร้างจิตสานึกให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
9) สื่อสารการดาเนินงานและประสิ ทธิผลด้าน QSHE ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอก
องค์กรอย่างโปร่ งใส รวมถึงรับฟังความต้องการและความคาดหวัง ทั้งจากโครงการภาคสมัครใจ
และ/หรื อข้อตกลงร่ วม เพื่อนาไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุ งการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุก หน่ วยงานตลอดสายโซ่ อุปทานของกลุ่ม GPSC รวมถึงการ
สนับสนุน กิจการร่ ว มค้า (Joint Ventures) หน่วยธุรกิจที่ไม่ได้มีอานาจบริ หารจัดการ และคู่ คา้ ทางธุรกิจ ที่
สาคัญ โดยผูบ้ ริ หารทุก ระดับต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีและรับผิดชอบให้ผลการดาเนิ น งานเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กร พนักงานทุกคนต้องรับทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายฯ ฉบับนี้ ในทุก
ขั้น ตอนและต่ อ เนื่ อ ง ตั้งแต่ ช่ ว งก่ อ นเข้าถือ ครองสิ น ทรัพ ย์ การควบรวม และการเข้าซื้ อ กิจ การต่างๆ
(Mergers & Acquisitions) รวมถึงการวางแผน ออกแบบ ดาเนินการ จนสิ้นสุดการดาเนินการ
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