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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
การอยู่ร่วมกันระหว่างธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็น
มิติที่กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญมาตั้งแต่แรกเริ่มด�ำเนินกิจการ
โดยก�ำหนดให้อยู่ในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรมาตั้งแต่ปี
2535 ความยั่งยืนในความหมายของกลุ่มเอ็กโกจึงมิใช่เพียงการ
เติบโตอย่างต่อเนือ่ งด้านผลประกอบการเท่านัน้ แต่รวมถึงการใส่ใจ
และอยู่ร่วมอย่างเกื้อกูลกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกที่
ทีด่ ำ� เนินกิจการและในทุกขัน้ ตอนการด�ำเนินงานด้วย ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมโลกในปัจจุบันที่ให้
ความส�ำคัญทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของแต่ละองค์กร
ภายใต้แนวคิดดังกล่าว กลุ่มเอ็กโกจึงให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วน
ได้เสียมาโดยตลอด โดยในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้ท�ำการประเมิน
ประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมุมมอง
ของบริ ษั ท และได้ จั ด กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ส�ำคัญ เพือ่ ทวนสอบความคาดหวังต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
ซึ่งข้อสรุปประเด็นส�ำคัญที่ได้นั้น สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มเอ็กโกและ
ผู้มีส่วนได้เสียมีความคิดเห็นในทิศทางที่สอดคล้องกัน ทั้งประเด็น
ด้านโอกาสการด�ำเนินธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร นวัตกรรมและ
การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการบริหารจัดการด้านพลังงาน
พร้อมกันนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกสามารถสร้างและรักษา
สมดุ ล ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ท่ า มกลางความท้ า ทาย
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ทั้งโอกาสในประเทศมีจ�ำกัด การแข่งขัน
ในต่างประเทศที่มีมากขึ้น เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ธุ ร กิ จ
พลังงานในภาพรวมและทั่วโลกก�ำลังปรับตัวอยู่นั้น กลุ่มเอ็กโก
ได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับช่วงเวลาแห่งการเปลีย่ นผ่านสูอ่ นาคต
ด้วยการปรับเปลี่ยนทิศทางการลงทุน พร้อมทั้งทบทวนและปรับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ โดยให้ความส�ำคัญกับการขยาย
การด�ำเนินธุรกิจจากการผลิตไฟฟ้าสูพ่ ลังงาน โดยมีวสิ ยั ทัศน์มงุ่ เป็น
“บริษทั ไทยชัน้ น�ำทีด่ ำ� เนินธุรกิจพลังงานอย่างยัง่ ยืน ด้วยความ
ใส่ใจที่จะธ�ำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม”
อย่างไรก็ตาม แม้จะเผชิญความท้าทายต่างๆ กลุ่มเอ็กโกยังคง
ประสบความส�ำเร็จในมิติเศรษฐกิจ ในปี 2562 สามารถขยาย
การลงทุ น ไปยั ง ต่ า งประเทศมากขึ้ น โดยเข้ า ลงทุ น ในไต้ ห วั น
เป็นครั้งแรก ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล
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“หยุนหลิน” และบริหารจัดการโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยโรงไฟฟ้าไซยะบุรี ใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้า
ซานบัวนาเวนทูรา ในฟิลิปปินส์ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ได้ตามก�ำหนด นอกจากนี้กลุ่มเอ็กโกยังได้ขยาย
การลงทุ น ในธุ ร กิ จ พลั ง งานที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง โดยลงทุ น ในโครงการขยายระบบการขนส่ ง น�้ ำ มั น ทางท่ อ ไปยั ง ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ผ่านบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
ส�ำหรับมิติของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้น ในปี 2562 มีการด�ำเนินงานส�ำคัญ
เช่น ด้านชุมชนและสังคม กลุ่มเอ็กโกได้เปิดศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมอย่างเป็นทางการ เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านไฟฟ้า
และการอยู ่ ร ่ ว มกั บ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ มแก่ เ ยาวชน ชุ ม ชน และประชาชนทั่ ว ไป โดยเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ โ รงไฟฟ้ า
เรือลอยน�้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย มีผู้เข้าชมตลอดปี กว่า 15,000 คน ด้านสิทธิมนุษยชน ได้ประเมินความเสี่ยง
และจัดท�ำกระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในทุกขั้นตอนการด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของกลุ่มเอ็กโก เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพ ป้องกัน และปกป้อง ตามหลักการ
สากลด้านสิทธิมนุษยนชน ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ได้ก�ำหนดกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ปรับปรุงนโยบายและ
แนวทางการจัดหาสินค้าและบริการ ตลอดจนขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการท�ำแบบประเมินตนเองซึ่งครอบคลุมประเด็น
ด้าน ESG ด้วยนั้น ทั้งหมดนี้แสดงการพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนความยั่งยืนขององค์กรตลอดกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าตระหนักรู้และเติบโตบนแนวทางแห่งความยั่งยืนไปพร้อมกัน
นอกจากนีก้ ลุม่ เอ็กโกได้วางแนวทางการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละเติบโต ซึง่ มีรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งจากบุคลากรของบริษทั
เพือ่ รองรับโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่และในอนาคต รวมทัง้ ส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ภายในองค์กร เพือ่ สนับสนุนการท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ประชุมระดมความคิด
เบือ้ งต้นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ ความมัน่ คงทางไซเบอร์และการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คูค่ า้ และบุคลากร
เพื่อเตรียมจะปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการสากล โดยมีแผนจะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563
เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย
จากการด�ำเนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืนของกลุม่ เอ็กโก เป็นผลให้ได้รบั การคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยูใ่ นรายชือ่
หุน้ ยัง่ ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�ำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และได้รับการประเมินจาก
สถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 หมวดทรัพยากร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มี
การด�ำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องและความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนให้กลุ่มเอ็กโกสามารถ
เติบโตและมีความยั่งยืนมาจนถึงวันนี้ กระผมในนามของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณทุกท่าน และหวังว่ารายงาน
ความยั่งยืนฉบับนี้จะช่วยสื่อสารเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการค�ำนึงถึงส่วนรวมและ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าในทุกมิตใิ ห้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ของบริษทั และเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็น
บริษัทชั้นน�ำของไทยที่ด�ำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนในระดับสากลต่อไป

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

GRI 102-45, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54
กลุม่ เอ็กโกเริม่ จัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตัง้ แต่ปี 2550 ต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั เพือ่ แสดงให้เห็นถึงผลการด�ำเนินงาน
ในประเด็นต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกสู่ความยั่งยืน
โดยปี 2562 นี้เป็นปีแรกที่กลุ่มเอ็กโกเริ่มน�ำแนวทางการรายงานแบบบูรณาการ Integrated Report (IR) ตามกรอบของ
Reporting Council (ITRC) ส�ำหรับการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนฉบับนี้และสอดคล้องตามแนวทางการจัดท�ำรายงาน
ความยั่งยืนระดับสากลภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐาน GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)
ก�ำหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 'ตัวชี้วัดหลัก (Core Options)' นอกจากนี้ข้อมูลในด้านการผลิต
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ได้รบั การตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอก เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลทีร่ ายงาน
มีความถูกต้อง โปร่งใสและเชื่อมั่นได้
ส�ำหรับรายงานความยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก ประจ�ำปี 2562 ฉบับนี้ยังคงมุ่งเน้นการน�ำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับประเด็น
ความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญโดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และการด�ำเนินงานของบริษัทในการส่งเสริม
ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนด้วยกัน เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมผลการด�ำเนินงานภายในปี 2562
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยขอบเขตของรายงานฉบับนีค้ รอบคลุมถึงบริษทั ทีก่ ลุ่มเอ็กโกมีอำ� นาจ
ควบคุมบริหารจัดการ (Operational Control) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คิดเป็นรายได้รวมประมาณร้อยละ 87
ของรายได้ทั้งหมดตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปีของบริษัทและผ่านเว็บไซต์ www.egco.com
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ขอบเขตของรายงาน

สุพรรณบุร� / นครปฐม

Solarco

ประเทศไทย

สระบุร�

รอยเอ็ด
ชัยภูมิ

SPP2

SPP5

ศร�สะเกษ
ปทุมธานี

KLU

SPP3

SPP4

TWF

Roi-Et Green

CWF

ระยอง

ราชบุร�

BPU

ฟ�ลปิปนส

นครศร�ธรรมราช

KEGCO(KN4)

QPL

ออสเตรเลยี

ประเภท

รายงานผลการดำเนินงาน
สิ�งแวดลอม
ความปลอดภัย

QMS

PEPOI

กรุงเทพฯ

EGCO

เคซอน

ESCO

EGCO Cogen

นิวเซาทเวลส

BRWF

พนักงาน

พลงังานแสงอาทติย

พลงังานชวีมวล

กาซธรรมชาติ

ถานหนิ
ถือหุน

พลงังานลม
ธรุกจิอื่นื

กลุม่ เอ็กโกมีความยินดีรบั ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตอ่ กระบวนการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงานในอนาคต และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลของท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังนี้

ฝ่ายแผนงาน บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก ชัน้ 14, 15
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สามารถดาวนโหลด
รายงานฉบับนี้ไดที่
Sustainability@egco.com
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

บนเส้นทางแห่งความยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก
ธุรกิจของเรา
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-9
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (เอ็กโก) เป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายแรกในประเทศไทย ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2535
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในภาคไฟฟ้า
และสาธารณูปโภค โดยเน้นการลงทุนในกลุม่ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคทัง้ ในและต่างประเทศ และขยายโอกาสไปสูธ่ รุ กิจ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงาน

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทไทยชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจพลังงาน
อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยความใส่ ใ จที่ จ ะธ� ำ รงไว้
ซึ่ ง สิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาสั ง คม

พันธกิจ
1) มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
2) มีความเชื่อถือได้ในการผลิตและให้บริการด้านพลังงาน
3) เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์ส�ำคัญ

2535

2537

2538

ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม
พ.ศ. 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จดทะเบียนแปรสภาพมาเป็น
บริษัทมหาชน จ�ำกัด เมื่อวันที่
23 มีนาคม พ.ศ. 2537

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่
16 มกราคม พ.ศ. 2538

ค่านิยมองค์กร
TEAMWORK
ท�ำงานเป็นทีม

INNOVATION
คิดเชิงนวัตกรรม

RESULT ORIENTED
มุ่งผลส�ำเร็จของงาน

ETHICS&INTEGRITY
ซื่อสัตย์ โปร่งใส

STAKEHOLDER
CONCERNS
ใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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สัดส่วนผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นหลักของกลุ่มเอ็กโก คือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย(กฟผ.)
บริษัท เท็ปเดีย เจเนอเรติ้ง จ�ำกัด
นักลงทุนไทย นักลงทุนต่างประเทศ
และบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

ไทย เอ็นว�ดีอาร
11.14%
นักลงทุน
ตางประเทศ
13.87%

นักลงทุนไทย
25.64%

กฟผ.
25.41%

เท็ปเดีย
23.94%
ขอมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2562

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า

ในประเทศ

56.18%

ตางประเทศ

43.82%
พลังงานทดแทน

ผูผลิตไฟฟา
เอกชนรายใหญ (IPP)

18.86%

ผูผลิตไฟฟา
เอกชนรายเล็ก (SPP)

ถานหิน

42.69%

12.04%

24.77%

กาซธรรมชาติ

56.37%

ผูผลิตไฟฟา
เอกชนรายเล็กมาก(VSPP)

1.46%

การผลิตพลังงานถือเป็นกิจการหลักของกลุม่ เอ็กโก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงไฟฟ้าในเครือเอ็กโกทีม่ จี ำ� นวนทัง้ สิน้
28 แห่ง มีก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายรวมกัน 5,475.07 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นก�ำลังการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศไทย
3,076.07 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 56.18 และก�ำลังการผลิตในต่างประเทศ 2,399 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 43.82 ทัง้ นีม้ กี ำ� ลังการผลิต
จากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 1,032.83 เมกะวัตต์
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

ในฐานะที่กลุ่มประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company รายได้หลักของกลุ่มเอ็กโกจึงมาจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
และกิจการร่วมการค้า ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สปป. ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ นอกจากนี้ เรายังมีโครงการโรงไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างอีก 2 โครงการ ซึง่ มีกำ� ลังการผลิตรวมกัน
171 เมกะวัตต์ และจะเริ่มเดินก�ำลังการผลิตภายในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565
นอกเหนือไปจากธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า กลุ่มเอ็กโกยังประกอบธุรกิจด้านพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษา ธุรกิจเหมืองถ่านหิน และธุรกิจท่อส่งน�้ำมัน

โครงการที่เดินเคร�่องแลว 28 โครงการ (5,475.07 เมกะวัตต)
โครงการระหวางกอสราง 2 โครงการ (170.78 เมกะวัตต)
ธุรกิจอื่นๆ ระหวางกอสราง 1 ธุรกิจ
ธุรกิจอื่นๆ 5 ธุรกิจ

XPCL (1,280MW, 12.5%)

ลพบุร�

GPS (26MW, 60%)

เกาหลีใต

ไซยะบุร�

นครสวรรค / เพชรบูรณ / ชัยนาท

บอลิคำไซ

NED (63MW, 66.67%)

NT1PC
E&E
(644MW, 25%) (O&M, 40%)

สุพรรณบุร� / นครปฐม
Solarco (57MW, 49%)

TPN

(Oil Pipeline)

SPP2

ประเทศไทย

สระบุร�

GPG

GCC

H2

NKCC

NTPC (1,070MW, 35%)

ชัยภูมิ

ศร�สะเกษ

(8MW, 100%) (1,468MW, 50%) (110MW, 50%) (125MW, 50%)

ปทุมธานี
ระยอง

KLU (102MW, 100%)

ราชบุร�
นครศร�ธรรมราช
KEGCO(KN4)
(930MW, 100%)

รอยเอ็ด
SPP5
(8MW, 100%)

Roi-Et Green
(9MW, 70.3%)

TWF
CWF
(7MW, 90%) (80MW, 90%)

ฟ�ลปิปนส

BPU (220MW, 100%)

เคซอน

EGCO Cogen
BLCP
ESCO
(116MW, 80%) (1,347MW, 50%) (O&M,100%)

สมุทรปราการ

ยะลา
GYG
(20MW, 50%)

SPP3
SPP4
(8MW, 100%) (6MW, 100%)

Paju
(1,822.96MW, 49%)

Gangdong
(19.8MW, 49%)

คำมวน

สปป. ลาว

O2

SCC (114MW, 50%)

สุมาตราใต

PEPOI
(O&M,
100%)

QMS
QPL
(Management, (460MW,
100%)
100%)

SBPL
(455MW,
49%)

ออสเตรเลยี

MME (Coal Mining,40%)

ชวาตะวันตก
SEG
(227MW, 20%)

Salak
(377MW, 20%)

Darajat
(270MW, 20%)

อนิโดนเีซยี

นิวเซาทเวลส
BRWF (113MW, 100%)

= พลงังานแสงอาทติย

= พลงังานลม

= พลงังานชวีมวล

= พลงังานความรอนใตพ�ภพ

= กาซธรรมชาติ

= ธรุกิ

= ถานหนิ

= โครงการระหวางกอสราง

H2

O2

= เซลลพลังงาน

= ทอสงน้ำมัน
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ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญของกลุมเอ็กโกป 2562 (Key Indicator 2019)
การดำเนินธุรกิจ (Reliable supply)
กำลังการผลิตไฟฟาและไอน้ำ
ตามสัญญาซื้อขาย

5,475
เมกะวัตต

ปร�มาณการผลิตไฟฟา

การเง�น (Economic value)

ลานหนวย

768,687
ปร�มาณการผลิตไอน้ำ

ตัน

การเขาประชุมของ
คณะกรรมการแตละบุคคล

1,197

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน(LTIFR)

เทากับ
ไมมี

0

พนักงานและผูรับเหมาเสียชีว�ต
จากอุบัติเหตุในที่ทำงาน

สังคม (Community)
ปร�มาณการใชน้ำ

กิกะจ�ล ตอเมกะวัตต-ชั่วโมง

0.35

ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจก
(ขอบเขตที่ 1และ2)

ปร�มาณของเสีย
และของเสียมีพ�ษ

ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอเมกะวัตต-ชั่วโมง

จำนวนพนักงาน

2.01%

สิ�งแวดลอม (Environment)

0.48

พนักงาน (Employee)

สถิติการลาออก

ผานเกณฑประเมินความรู
ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณพนักงาน

3.55

รายได 47,460 ลานบาท

คน

พนักงานรอยละ 99

ปร�มาณการใชพลังงาน

13,059
ลานบาท

13,610

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

80%

ผลกำไรสุทธิ

ลม.ม. ตอเมกะวัตต-ชั่วโมง

116 ตัน

340 1,576
ลานบาท

ลานบาท

จางงานและจัดซื้อ
จัดจางในทองถิ�น

สงมอบภาษี
เพ�่อการพัฒนาประเทศ

167
ลานบาท

สูการพัฒนาชุมชน

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอุทยานแห่งชาติ

เจ้าหนี้

ความคิดเห็นต่อกลุม่ เอ็กโก:
เทคโนโลยีพัฒนาเร็ว ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยน กลุ่มเอ็กโก
ต้องเปลีย่ นวิธกี ารท�ำธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านัน้ ดังนัน้
Clean energy จึงเป็นโอกาสทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยลดผลกระทบเรือ่ งโลกร้อน
เช่น การใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิงสะอาดเพื่อลดการปล่อย GHG
สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะตอบโจทย์ผู้ใช้งานและลด carbon footprint
ขององค์กร

ความคิดเห็นต่อกลุม่ เอ็กโก:
กลุ่มเอ็กโกสร้างโอกาสทางธุรกิจเเละ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ให้โอกาส
พนักงานเเละ stakeholders อย่างเท่า
เทียมกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เเละสภาพแวดล้อม
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

การบริหารจัดการเพื่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก
GRI 102-19, 102-20
การก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการ
กลุ่มเอ็กโกด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมีการบูรณาการด้านการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนเข้าไปรวมอยูใ่ นแผนกลยุทธ์ขององค์กรด้วย จึงได้มกี ารก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืนโดยเฉพาะส�ำหรับก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ของกลุ่มเอ็กโกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับคณะกรรมการบริษัท กลุ่มเอ็กโกได้จัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยส�ำหรับท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนขององค์กรในระดับบริหาร โดยมีรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานฯ และให้ผบู้ ริหารในระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การจากทุกสายงานเป็นคณะกรรมการ รายงานการด�ำเนินงาน
และความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กร วิเคราะห์มาตรฐานและก�ำหนดแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
ขององค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งก�ำหนดแผนงานและเป้าหมายในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กร กลุ่มเอ็กโกมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยด้านต่างๆ ได้แก่ คณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะท�ำงาน
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ คณะท�ำงานส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม คณะท�ำงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยคณะกรรมการและ
คณะท�ำงานดังกล่าวมีหน้าทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานของกลุม่ เอ็กโกบนพืน้ ฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงสร้างการบริหารจัดการมีรายละเอียดดังที่แสดงด้านล่างนี้

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับผ�ดชอบตอสังคม
คณะกรรมการบร�หาร
ความยั่งยืนขององคกร

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะบร�หารจัดการเอ็กโก (EMC)

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะทำงานสงเสร�มการมีสวนรวม
พัฒนาคุณภาพชีว�ตชุมชน

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอม

คณะทำงานตอตานคอรรัปชั่น

คณะทำงานการจัดการดานสิ�งแวดลอม

คณะทำงานดานการจัดการพลังงาน

นอกจากนี้ยังได้ก�ำหนดนโยบาย คู่มือ แนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานที่เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ
อีกทั้งเพื่อสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติงานตามหน้าที่ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ
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หนทางสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานที่ยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก
ตามวิสยั ทัศน์ของกลุม่ เอ็กโกทีจ่ ะเป็นบริษทั ไทยชัน้ น�ำทีด่ ำ� เนินธุรกิจพลังงานอย่างยัง่ ยืนด้วยความใส่ใจทีจ่ ะธ�ำรงไว้ซงึ่ สิง่ แวดล้อม
และการพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารจึงได้บูรณาการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเอ็กโก
ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงการ โครงการระหว่างก่อสร้าง
และช่วงด�ำเนินการตลอดอายุสัญญาของโรงไฟฟ้า โดยกลุ่มเอ็กโกจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นส�ำคัญและการจัดล�ำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ แล้วจึงก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานผ่านแผน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) และมีการก�ำหนดแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์กร ทั้งในระดับองค์กร และระดับโรงไฟฟ้า โดยมีคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กร และคณะท�ำงานชุดต่างๆ
เป็นผู้ก�ำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ยังเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย
รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานความยัง่ ยืน รายงานประจ�ำปี เว็บไซต์ วารสารสุขใจ เป็นต้น โดยสรุปแนวทางการบริหาร
จัดการได้ดังนี้
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แผนปฏิบัติงานและเป้าหมาย
ในการด�ำเนินงานของกลุม่ เอ็กโก มีการก�ำหนดแผนปฏิบตั งิ าน (Action Plan) ทีส่ อดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
โดยแต่ละแผนงานมีการก�ำหนดแผนงาน เป้าหมาย แนวทางการด�ำเนินงาน กรอบระยะเวลาการด�ำเนินงาน และตัวชีว้ ดั ทีส่ ะท้อน
การด�ำเนินงาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีกรอบการท�ำงานที่ชัดเจน ซึ่งกลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

การพัฒนาโครงการ
• พัฒนาโครงการที่ไมมีประเด็น
ในเร�่องสิ�งแวดลอม
• การจัดทำ EIA
• การเชื่อมโยงกับผูมีสวน
ไดเสียในพ�้นที่
• การรับฟ�งความคิดเห็น

โครงการระหวางกอสราง
• การสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับชุมชน
• การจัดการของเสีย
• การจางงานทองถิ�น
• ความปลอดภัยในการทำงาน

โรงไฟฟาที่ดำเนินการแลว
• การจัดหาสินคาและบร�การ
• การจางแรงงานในทองถิ�น
• การใชพลังงานและการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ
• การจัดการสิ�งแวดลอม
• ความปลอดภัยในการทำงาน

การติดตามและประเมินผล
กลุ่มเอ็กโกมีการติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานผ่านการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ภายในองค์กร
ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแต่ละแผนการปฏิบัติ
งาน รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานของทั้ ง องค์ ก รผ่ า นตั ว ชี้ วั ด และการประเมิ น จากหน่ ว ยงานภายนอก
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย การประเมินดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (DJSI)
เป็นต้น
นอกจากนี้ในระดับในโรงไฟฟ้า จะมีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อรายงานผลการด�ำเนินตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ รับฟังข้อเสนอและความคิดเห็นจากชุมชนและหน่วยงานราชการรอบๆ โรงไฟฟ้า
และน�ำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงาน
กลุ่มเอ็กโกมีกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของแนวทาง วิธีการวัด และวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล หรืออาจมีการสอบทานข้อมูลหรือรับรองคุณภาพของข้อมูลโดยหน่วยงาน
ภายนอกเพิ่มเติม โดยมีการเปิดเผยและสื่อสารผลการด�ำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• รายงานประจ�ำปี
• รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี (อ้างอิงตามกรอบ GRI Standards)
• เว็บไซต์บริษัท
• การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
•นิตยสาร Life
• วารสารสุขใจ
• การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและการทบทวนประเด็น
กลุ่มเอ็กโกมีการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานเทียบกับแนวการปฏิบัติหรือมาตรฐานที่ดีในกลุ่มอุตสาหกรรม (Gap Analysis)
เพื่อวางแผนและปรับปรุงการด�ำเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมีการทบทวนประเด็นที่ส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจากประเด็นส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืนสามารถเปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนล�ำดับความส�ำคัญเมื่อบริบทของกลุ่มเอ็กโกหรือผู้มีส่วนได้เสียเปลี่ยนไป
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แผนการพัฒนารายงานเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก

ระบุและจัดลำดับ
ผูมีสวนไดเสีย

กำหนดประเด็น
ดานความยั่งยืน

กำหนดว�ธีการ
และออกแบบคำถาม

ดำเนินการมีสวนรวม
กับผูมีสวนไดเสีย

ว�เคราะหขอมูล
จากผูมีสวนไดเสีย

การจัดลำดับประเด็น
ดานความยั่งยืนที่สำคัญ

A: ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก
GRI Indicators: 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-47
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญในการประกอบธุรกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยแต่ละกลุ่มมีความ
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของเราทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อาทิ การขยายตัวทางธุรกิจ ผลประกอบการ และชือ่ เสียงของบริษทั ดังนัน้
กลุ่มเอ็กโกจึงยินดีรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงประเด็น
ส�ำคัญต่างๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจ เพื่อน�ำมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดถือเป็น
นโยบายในการแสดงความรับผิดชอบของบริษัทว่าจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มเอ็กโก (Stakeholder Engagement)
ผูม้ สี ว่ นได้เสียของกลุม่ เอ็กโกทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรแบ่งออกเป็น 12 กลุม่ โดยรายละเอียดความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การตอบสนองของบริษัท และวิธีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร จะถูกกล่าวถึงในล�ำดับต่อไป

ผูรับเหมา
ผูรับจาง

หุนสวน
ทางธุรกิจ

นักลงทุน

หนวยงาน
ราชการ
หนวยงาน
กำกับดูแล

พนักงาน

ลูกคา

สื่อมวลชน

องคกร
ไมแสวงหา
ผลกำไร

เจาหนี้

ชุมชน

กลุมผูถือหุน
สังคม
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การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเอ็กโก

1. ลูกค้า

• บริษัทสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าจ่ายได้ตามที่
ระบุในสัญญาซื้อขายและ
มีราคาที่เหมาะสม
• ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
ได้รับความพึงพอใจ
บริษัทมีความน่าเชื่อถือ
ในการผลิตไฟฟ้า
• การด�ำเนินงานที่ไม่กระทบ
ต่อชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

• กลุ่มเอ็กโกด�ำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
และมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

• เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกับ
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (EGAT)
• เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์
กลุ่ม กฟผ. (EGAT Group)
• กลุ่มเอ็กโกเข้าประชุมร่วมกับลูกค้า
ในนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า

2. กลุ่มผู้ถือหุ้น

• หุ้นบริษัทเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
• บริษัทมีแนวทางบริหาร
จัดการความเสี่ยง
• ได้รับความเคารพและดูแล
รักษาสิทธิโดยปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน
• บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นความจริง ครบถ้วน
และเพียงพอ
• บริษัทมีระเบียบและ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
• ผู้บริหารมีการท�ำงานแบบ
มืออาชีพและซื่อสัตย์สุจริต

• บริษัทมีการวางแผนและ
ด�ำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• บริษัทมีการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและมีการวางแผน
ควบคุมความเสี่ยง
• บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
ที่จ�ำเป็นต่อสาธารณะ

• เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
• ติดตามข้อมูลบริษัทผ่าน
รายงานประจ�ำปี
• โอกาสในการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
• ให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว
• การพบปะนอกสถานที่
• นิตยสาร LIFE รายไตรมาส
• แสดงความเห็นและ
เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน
• ติดตามข้อมูลที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์

3. หน่วยงาน
ราชการและ
องค์กรก�ำกับ
ดูแล

• บริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทมีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
• บริษัทมีการดูแลและ
สนับสนุนกิจกรรมชุมชน
• บริษัทมีการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตอีกทั้ง
ประกอบกิจการด้วยความ
เป็นธรรม
• บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
ที่ถูกต้องครบถ้วนและ
เพียงพอ

• บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
• บริษัทมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
• บริษัทสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับหน่วยงานของรัฐ
อย่างต่อเนื่อง
• บริษัทเปิดเผยข้อมูล
ที่ครบถ้วนและเพียงพอ

• มีการจัดประชุมร่วมกัน
• บริษัทจัดให้มีเยี่ยมชมกิจการ
• มีการเปิดช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ

17

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองของบริษัท

การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเอ็กโก

4. พนักงาน

• ได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม
เทียบเคียงกับธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• ได้รับการส่งเสริมให้เติบโต
ตามสายงานที่สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ
• บริษัทมีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่อง
• ความมั่นคงในหน้าที่
การงาน
• สภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานที่ดีและปลอดภัย

• บริษัทพิจารณาค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เป็นธรรม
• บริษัทให้ความส�ำคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง
• บริษัทก�ำหนดหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนในการเลื่อนระดับ
พนักงาน
• จัดสถานที่ท�ำงานที่เหมาะสม
• บริษัทมีนโยบายและกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
พนักงาน

• เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตาม
การด�ำเนินงานในสายงานและ
เรียนรู้การท�ำงานจากผู้บริหาร
• เข้าร่วมกิจกรรมกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่พบปะพนักงาน
(Communication Day)
• เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์
และการท�ำงานเป็นทีม
• ใช้ระบบการสื่อสารภายในองค์กร

5. ชุมชน

• บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริง
อย่างตรงไปตรงมา
• บริษัทไม่สร้างความ
เดือดร้อนและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

• บริษัทสนับสนุนการจ้างงาน
ในชุมชน
• การส่งเสริมการเรียนรู้ส�ำหรับ
เด็กและเยาวชนในชุมชน
• บริษัทสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพ
• บริษัทร่วมส่งเสริมสุขอนามัย
ทีด่ แี ละร่วมพัฒนาสาธารณูปโภค
ให้แก่ชุมชน

• การประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
• กิจกรรมนักเรียน นิสิตนักศึกษา
และชุมชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนในรูปแบบไตรภาคีร่วมกัน
ระหว่างโรงไฟฟ้า หน่วยงาน
ภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่
• วารสาร สุขใจ รายไตรมาส
• การรับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน

6. เจ้าหนี้

• บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
• บริษัทมีความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตาม
ก�ำหนดเวลา
• บริษัทไม่ปกปิดสถานะ
ทางการเงินที่แท้จริง
• บริษัทมีการปฏิบัติต่อ
เจ้าหนี้ทุกรายอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
• บริษัทจะไม่มีนโยบาย
เรียกรับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต

• บริษัทปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ในสัญญาอย่างเคร่งครัด
• บริษัทเปิดเผยและไม่ปกปิด
สถานะทางการเงินที่แท้จริง

• การพบปะและประชุมแลกเปลี่ยน
ความเห็น
• บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
• บริษัทจะมีการรายงานให้เจ้าหนี้ทราบ
ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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• บริษัทมีการปฏิบัติตาม
สัญญาที่ท�ำร่วมกัน
อย่างเคร่งครัด
• บริษัทไม่มีนโยบายการ
เอาเปรียบหุ้นส่วนด้วยวิธี
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
• บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ

• จัดการประชุมร่วมกัน
• บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ
• มีการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
• บริษัทมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

7. คู่ค้า หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ

• บริษัทมีความมั่นคง
ทางการเงิน
• บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ
• บริษัทด�ำเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
• บริษัทสามารถผสาน
ประโยชน์ร่วมกันได้จาก
จุดแข็งของแต่ละบริษัท

8. นักลงทุน

• ผลตอบแทนการลงทุน
• บริษัทมีการวางแผนและ
ที่ยั่งยืน
ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• บริษัทมีหลักการบริหาร
• บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการ
กิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ที่ดีและมีการวางแผนควบคุม
• บริษัทมีแนวทางบริหาร
ความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยง
• บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
• ได้รับความเคารพและดูแล
ที่จ�ำเป็นต่อสาธารณะ
รักษาสิทธิโดยปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน
• บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นความจริง ครบถ้วน
และเพียงพอ
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
• ผู้บริหารมีการท�ำงานแบบ
มืออาชีพและซื่อสัตย์สุจริต

9. สังคม

• บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริง
อย่างตรงไปตรงมา

• เข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์
นักลงทุนรายไตรมาส
• รายงานประจ�ำปี
• เว็บไซต์บริษัท
• แสดงความเห็นและเรื่องร้องเรียน
ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

• บริษัทเปิดเผยข้อมูลและ
• การร่วมงานแถลงข่าว
ข้อเท็จจริงแก่สังคมอย่าง
• การสื่อสารผ่านเว็บไซต์บริษัท
ตรงไปตรงมา
• บริษัทมีนโยบายในการสร้าง
ประโยชน์เพื่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง
• บริษัทมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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10. ผู้รับจ้าง
ผู้รับเหมา

• มีการด�ำเนินธุรกิจในฐานะ
พันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดี
ซึ่งกันและกัน
• การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
เสมอภาค และค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกัน
• ระยะเวลาการจ่ายเงิน
ที่เหมาะสม และยอมรับได้
• ความมั่นคงทางด้าน
การเงิน

• บริษัทสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง
อย่างต่อเนื่อง
• บริษัทมีความเสมอภาค
และเป็นธรรม
• บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข
การช�ำระเงินอย่างเคร่งครัด

11. สื่อมวลชน

• บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริง
อย่างตรงไปตรงมา

• บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร • การร่วมงานแถลงข่าว
แก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง • การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร
• การเยี่ยมชมกิจการและ
การด�ำเนินงาน เช่น ด้านธุรกิจ
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

12. องค์กร
ไม่แสวงหา
ผลก�ำไร

• การด�ำเนินธุรกิจที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนให้น้อยที่สุด
• การมีส่วนร่วมดูแล
สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
ชุมชน
• การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ และ
ทันเวลา

• บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริง
อย่างตรงไปตรงมา
• บริษัทมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

• จัดการประชุมร่วมกัน
• บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ
• มีการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
• บริษัทมีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

• มีการด�ำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันผ่านมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
• บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ
• บริษัทมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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B : ขั้นตอนการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญด้านความยั่งยืน
GRI 102-46
ขั้นตอนการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญด้านความยั่งยืน
กลุ่มเอ็กโกค�ำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งพิจารณาประเด็นส�ำคัญด้าน
ความยั่งยืนที่สอดคล้องต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้มีการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นตามแนวทาง
การจัดท�ำรายงานความยั่งยืนในระดับสากลภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI)
โดยก�ำหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ (In accordance Criteria) ‘ตัวชี้วัดหลัก (Core Option)’
และข้อมูลประกอบส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า (G4 Electric Utilities) เพื่อให้สอดคล้องไปตามเป้าหมายการพัฒนาความ
ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเป็นตัวก�ำหนดทิศทางการด�ำเนิน
ธุรกิจสูอ่ นาคตทีย่ งั่ ยืนของกลุม่ เอ็กโกต่อไป โดยขัน้ ตอนการก�ำหนดเนือ้ หารายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ขั้นตอนการระบุประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนและก�ำหนดขอบเขตของรายงาน
(Identification)
พิจารณาทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญในปี พ.ศ. 2562 และระบุประเด็นส�ำคัญ
ที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งครอบคลุมประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ประเด็ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งและโอกาสต่ อ ธุ ร กิ จ ทั้ ง เชิ ง บวกและเชิ ง ลบ
โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการตัดสินใจ
และวิเคราะห์แนวโน้มเทียบเคียงกับประเด็นด้านความยั่งยืนระดับโลก รวมทั้งบริษัทอื่นๆ
ในภาคพลังงานและสาธารณูปโภค และพิจารณาความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านการ
สัมภาษณ์ แบบสอบถามและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัท
2) ขั้นตอนการพิจารณาล�ำดับประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน (Prioritization)
การพิ จ ารณาล� ำ ดั บ ประเด็ น ส� ำ คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ ไ ด้ รั บ การระบุ จ ะถู ก พิ จ ารณาจาก
องค์ประกอบส�ำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ความสนใจ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีต่อประเด็นส�ำคัญที่ถูกคัดเลือก และพิจารณาจากผลกระทบที่มี
นัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จากนั้นจึงจัดท�ำแผนผังสรุปประเด็น
ส�ำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Matrix) เพื่อระบุความส�ำคัญของแต่ละประเด็น
3) ขั้นตอนการทวนสอบประเด็นที่ส�ำคัญ (Validation)
หลังจากได้ผลการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญด้านความยั่งยืนต่อองค์กร ได้มีการคัดเลือกกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อทวนสอบถึงความถูกต้องของประเด็นที่ได้ถูกประเมินมา จากนั้น
จึงระบุความสอดคล้องระหว่างประเด็นฯ เข้ากับหมวดการรายงานของมาตรฐาน GRI เพื่อให้
สอดคล้องไปตามเป้าหมายการพัฒนาความยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (SDGs) รวมไปถึงขอบเขต
ส�ำหรับการรายงานในแต่ละประเด็น และน�ำเสนอผลสรุปต่อคณะผู้บริหารในการพิจารณา
ทบทวนประเด็นฯ ให้มีความสอดคล้องกับบริบท กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร และเพื่อให้
คณะผู้บริหารให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในมิติต่างๆ
4) ขั้นตอนการพัฒนารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Review)
กลุ่มเอ็กโกได้ด�ำเนินการพัฒนาและจัดท�ำรายงาน รวมทั้งทบทวนความสมบูรณ์ของเนื้อหาฯ
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนโดยคณะกรรมการบริษทั และหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้
จึงจัดให้มกี ารด�ำเนินการจากหน่วยงานอิสระภายนอกเพือ่ เข้ามาตรวจสอบกระบวนการประเมิน
ประเด็นส�ำคัญ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และประเมินผลข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนทีส่ ดุ โดยรายงานฉบับนีแ้ สดงผลการรับรองรายงานไว้ในหน้า 149
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ประเด็นที่ส�ำคัญด้านความยั่งยืนประจ�ำปี 2562 ของกลุ่มเอ็กโก
กลุ่มเอ็กโกได้ทบทวนการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นฯ โดยพิจารณาข้อมูล
ที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งได้รับการทวนสอบจากผู้บริหารของกลุ่มเอ็กโก โดยสามารถระบุล�ำดับ
และต�ำแหน่งต่างๆ ดังปรากฏในแผนผังสรุป ซึง่ แต่ละประเด็นจะมีระดับความส�ำคัญด้านความยัง่ ยืนในมิตเิ ศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
และสังคมที่แตกต่างกัน
โดยในปี 2562 นี้ กลุม่ เอ็กโกได้มกี ารทบทวนประเด็นส�ำคัญด้านความยัง่ ยืน ทัง้ พบประเด็นทีเ่ พิม่ เติมขึน้ ใหม่และรวบรวมประเด็น
ด้านความยัง่ ยืนฯ เดิมทีส่ อดคล้องเข้าด้วยกัน จึงท�ำให้ประเด็นส�ำคัญด้านความยัง่ ยืนทีร่ ะบุในรายงานฉบับนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลง
จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 จาก 14 ประเด็น เป็น 16 ประเด็น โดยประเด็นที่มีความส�ำคัญในระดับสูงส�ำหรับ
กลุ่มเอ็กโกและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีทั้งสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่ โอกาสและความหลากหลายด้านการตลาดและธุรกิจ
การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการคนเก่ง การบริหารจัดการพลังงาน ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า การปรับตัวเข้าสู่
ยุคดิจิตัลและการสร้างนวัตกรรม
ผังสรุปประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน ประจำป พ.ศ. 2562 ของกลุมเอ็กโก (Materiality Matrix)
8
โอกาสในการแขงขัน
7

Importance to External Stakeholders

6

การจัดการพลังงาน
การจัดการน้ำเสีย

5

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปรับตัวเขาสูยุคดิจ�ทัล
และการสรางนวัตกรรม ความสามารถดานการผลิต

การปกปองระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

4

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มลพ�ษทางอากาศ
การดูแลพนักงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การจัดการกาซเร�อนกระจก

3

การบร�หารจัดหวงโซอุปทาน

สิทธิมนุษยชน

2

Environment

การจัดการของเสีย

1

Social
คาตอบแทนและผลประโยชน

0

0

1

2

3

4

5

Economic
6

7

8

Importance to EGCO

จากแผนผังสรุปประเด็นความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญของกลุม่ เอ็กโก 3 อันดับแรกได้แก่ การเพิม่ โอกาสในการแข่งขัน (Market Opportunities)
การจัดการด้านพลังงาน (Energy Management) และการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital Development)
และในปี 2563 กลุ่มเอ็กโกจะทบทวนประเด็นส�ำคัญที่ถูกระบุในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปี 2562 และพัฒนา
กระบวนการการคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพิ่มเติมเพื่อ
ความถูกต้องในกระบวนการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอ็กโกผ่านการประเมินออนไลน์และการสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยผลจากกระบวนการดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการทวนสอบความถูกต้องเพื่อเพิ่มความละเอียด
แม่นย�ำให้มากยิ่งขึ้น
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C : เส้นทางแห่งความยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก
GRI 102-12, 102-13
กลุ่มเอ็กโกเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา
ที่องค์การสหประชาชาติมีการจัดประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Earth Summit) ณ กรุงริโอ
เดอ จาเนโร ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2535 โดยการประชุมครัง้ นีน้ บั ว่าเป็นการประชุมครัง้ แรกของโลกทีม่ คี วามคาดหวังให้ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกมีความตระหนักถึงปัญหาและการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของโลกร่วมกัน ทั้งปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ และสิทธิมนุษยชน นับแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่มเอ็กโก
จึงเริ่มต้นเดินหน้าธุรกิจไปบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเอ็กโกด�ำเนินธุรกิจไปบนเส้นทาง
ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ส�ำคัญของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และเราพร้อมที่จะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
ของความยั่งยืนอย่างมั่นคงตลอดไป

2545
จัดตั้งมูลนิธิ
ไทยรักษปา

2007

จัดทำรายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน
ฉบับแรกของกลุมเอ็กโก

2546

ประกาศใชจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเปนครั้งแรก
เร��มเดินเคร�่องโรงไฟฟาชีวมวล

2554

2558

จัดทำรายงานการพัฒนา
อยางยั่งยืนที่สอดคลองกับ
Global Reporting Initiative

2556

เร��มเดินเคร�่อง
โรงไฟฟาพลังงานลม

ไดรับการรับรอง
ในฐานะหนึ่ง
ในแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจร�ต

2561

จัดกิจกรรม Supplier Day
และการแขงขันนวัตกรรม
ประเภททีมภายในกลุมเอ็กโก
เปนครั้งแรก
มีสัดสวนการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเว�ยน
รอยละ 20

2553

2555

2557

2559

2562

แสดงเจตนารมณ
ในการตอตาน
การทุจร�ตคอรัปชั่น
เร��มเดินเคร�่องโรงไฟฟา
พลังงานน้ำ

เร��มเดินเคร�่องโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
มีสัดสวนการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเว�ยน
รอยละ 10

เร��มเดินเคร�่องโรงไฟฟา
พลังงานความรอน
ใตพ�ภพ

กำหนดเปาหมาย
ในการเพ��มสัดสวน
การผลิตไฟฟา
พลังงานหมุน
เว�ยนให ได รอยละ 30
ภายในป พ.ศ. 2569

จัดทำรายงานความยั่งยืน
ฉบับแรก ที่สอดคลอง
ตามมาตรฐาน
Global Reporting Initiative
(รายงานอยูใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ลงทุนในโรงไฟฟา
เซลลเชื้อเพลิง
ลงทุนในธุรกิจจัดหา
เชื้อเพลิงผานโครงการ
ระบบทอสงน้ำมัน
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กลุ่มเอ็กโกกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเอ็กโกได้มีการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่ ง มี ก ารประกาศสู ่ ส าธารณะเพื่ อ เป็ น กรอบในการด� ำเนิ น งาน
ที่มีประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเมื่อปี 2558 และยังมองหาโอกาสที่ท้าทายในการ
ปรับแผนการด�ำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับกรอบการด�ำเนินงาน SDGs โดยให้ความส�ำคัญกับประเด็นระดับโลกในมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย กลุ่มเอ็กโกพร้อมร่วมเป็นหนึ่งใน
การก�ำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยและของโลก

กลุ่มเอ็กโกได้ร่วมสนับสนุนและพร้อม
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการบรรลุ เ ป้ า หมาย
SDGs ทุกเป้าหมายทีถ่ กู ก�ำหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะผนวกเป้าหมายทีบ่ ริษทั
สามารถสร้ า งผลกระทบได้ ม ากที่ สุ ด
เข้ากับแผนการด�ำเนินกิจกรรมของเรา
โดยในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มเอ็กโกได้เลือก
สนับสนุนเป้าหมาย SDGs 5 เป้าหมายหลัก
ดังนี้

SDG 3: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญกับบุคลากร เราจึงมีความมุ่งเน้นในการดูแลพนักงาน พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีและเหมาะสม อีกทั้งเรามีความใส่ใจต่อชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เราจึงมีการวางแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้น่าอยู่ มีการสนับสนุนการจ้างงาน
พัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาทักษะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพ เพือ่ ให้ทกุ คนมีสขุ ภาพและ
ความเป็นอยูท่ ด่ี ี
• การสนับสนุนการจ้างงานท้องถิ่น
• การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนและชุมชน
• การส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของชุมชน
• พัฒนาสาธารณูปโภคให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
• ส่งเสริมพื้นที่ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
กลุ่มเอ็กโกมีภารกิจหลักที่ส�ำคัญคือการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อถือได้เพื่อรองรับความต้องการของ
ประเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม
• แสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบ ลดต้นทุนการผลิต
• การใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด
• การลดการใช้พลังงานภายในอาคารส�ำนักงานและโรงไฟฟ้า
SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญกับการขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างฐานทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กร
มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวพร้อมรับกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ตามกระแสโลก อีกทั้งเราให้ความส�ำคัญกับการจ้างงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามา
ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน
• แสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุม่ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เพือ่ การเติบโตของรายได้อย่างยัง่ ยืน
• ขยายแผนการลงทุนไปสูธ่ รุ กิจประเภทอืน่ ๆทีส่ อดคล้องกับธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG Supply) และธุรกิจพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Solution)
SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วยลักษณะธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบด้านต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในวงกว้าง บริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการด�ำเนินงาน
• ขยายฐานธุรกิจไปในต่างประเทศ
• เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้นวัตกรรม
• การแข่งขันนวัตกรรมภายในองค์กรประจ�ำปี
SDG 13 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการพลังงาน
กลุม่ เอ็กโกมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพือ่ ลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรม
ที่เร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตรายในที่สุด
• ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• พัฒนาแผนการลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมโดยด�ำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทีม่ กี ารด�ำเนินงานทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ในรายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ กลุม่ เอ็กโกได้รวบรวมและน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในหลากหลายรูปแบบทีส่ อดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยในปีนี้เรามีความมุ่งเน้นในเรื่องของการขยายโอกาสทางการตลาดและธุรกิจ
เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ความสามารถในการผลิต สืบเนื่องไปถึงการพัฒนาและดูแลบุคลากรของกลุ่มเอ็กโก
เพือ่ ให้ทำ� งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี รักและซือ่ สัตย์ตอ่ องค์กร อีกทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกพนักงาน
ที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร โดยให้ความส�ำคัญกับกระบวนการจ้างงาน
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มเอ็กโกมีความสามารถในการปรับตัว พัฒนาและมีความก้าวหน้า
ในยุคดิจิทัลได้ ซึ่งความมุ่งเน้นในเรื่องเหล่านี้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG 3 SDG 7 SDG 8 SDG 9 และ SDG 13
อย่างไรก็ตาม เราต้องการเติบโตไปพร้อมกับความเท่าเทียมกันในสังคมและความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ บริษทั จึงเห็นควร
ในการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs อื่น ไปพร้อมๆ กับการด�ำเนินงานของบริษัท โดยกลุ่มเอ็กโกมีความเชื่อว่า เป้าหมาย SDGs นี้
จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในกลยุทธ์ แผนงาน และนโยบายต่างๆ ขององค์กรในอนาคต
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กลุ่มเอ็กโกกับการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน (EGCO’s Response to the SDG)
มิติเศรษฐกิจ (Economic)
ประเด็นที่ส�ำคัญ
(Material Issue)

แนวทางการจัดการ
(Business Approach)

โอกาสในการแข่งขัน

กลุ ่ ม เอ็ ก โกได้ ว างแผนขยาย
ทิศทางการลงทุน จากธุรกิจหลักที่
มุง่ หาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้า
ทั้ ง จากพลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ทั่ ว ไป
และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ไปยังธุรกิจจัดหา
เชื้ อ เพลิ ง (Fuel Supply) และ
แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ ด้าน Smart Energy Solution
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการลงทุ น และสร้ า ง
รายได้ในระยะยาวให้กบั กลุม่ เอ็กโก

ดูเพิ่มเติมหน้า 54-56

ประเด็นที่ส�ำคัญ
(Material Issue)

แนวทางการจัดการ
(Business Approach)

ความสามารถ
ในการผลิต

กลุ่มเอ็กโกก�ำหนดให้ความพร้อม
จ่ า ยเป็ น ตั ว ชี้ วั ด (KPIs: Key
Performance Indicators) ของ
โรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะ
สามารถจ่ า ยไฟฟ้ า ได้ เ พี ย งพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า และ
มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว

ดูเพิ่มเติมหน้า 62-66

ประเด็นที่ส�ำคัญ
(Material Issue)

แนวทางการจัดการ
(Business Approach)

การปรับตัวเข้าสู่
ยุคดิจิตัลและ
การสร้างนวัตกรรม

กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญต่อการ
เตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นา
บุคลากรในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์
นวั ต กรรมโดยถื อ เป็ น ฟั น เฟื อ ง
ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน
ร่วมกัน

ดูเพิ่มเติมหน้า 57-61

ผลการด�ำเนินงาน
2559 ขยายการลงทุนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยการ
ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าเอ็มพีพีซีแอลเพิ่ม 8%
2560 ขยายการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ เอสอีจีเอสดี
ขยายการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
2561 ขยายฐานธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้ โรงไฟฟ้าพาจู
2562 ขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง
กังดง ประเทศเกาหลีใต้
ขยายไปยังธุรกิจจัดหาเชือ้ เพลิงโครงการขยายระบบ
การขนส่งน�ำ้ มันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการด�ำเนินงาน
ปร�มาณการผลิตไฟฟา (GWh)
14.12
13.22
10.71 11.00

2559

2560

2561

2562

ผลการด�ำเนินงาน
2561 การแข่งขันนวัตกรรมภายในกลุ่มเอ็กโก “EGCO
Group Innovation Team Challenge”
2562 การแข่ ง ขั น นวั ต กรรมภายในกลุ ่ ม เอ็ ก โก ปี ที่ 2
“EGCO Group InnoPower 2019”
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

มิติสังคม (Social)
ประเด็นที่ส�ำคัญ
(Material Issue)

แนวทางการจัดการ
(Business Approach)

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุม่ เอ็กโกพัฒนาและน�ำนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ
บูรณาการมาปรับใช้ในองค์กร โดย
ครอบคลุมในทุกประเด็นเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาบุ ค ลากร รวมทั้ ง จั ด
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมภายในอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและ
ความสามารถของพนักงาน

จำนวนชั่วโมงการฝกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน)
30.83
30.39
28.07 26.62

2559

ดูเพิ่มเติมหน้า 89-94
ประเด็นที่ส�ำคัญ
(Material Issue)

แนวทางการจัดการ
(Business Approach)

การดูแลพนักงาน

กลุ ่ ม เอ็ ก โกให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
การดู แ ลพนั ก งาน เริ่ ม ตั้ ง แต่
กระบวนการสรรหาบุ ค ลากร
ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและ
ทั ศ นคติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย ม
และวัฒนธรรมองค์กร มีนโยบาย
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนและให้
สวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมเป็ น ธรรม
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงและเป็ น
หลักประกันทางการเงิน พัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องพนั ก งาน
มี น โยบายในการประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น ธรรม
ทั้งด้านประสิทธิภาพการท�ำงาน
และความสามารถที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่ อ รั ก ษาพนั ก งานที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถในการสร้างประโยชน์
ให้กับองค์กร และมีแผนในการ
พั ฒ นาพนั ก งานให้ มี ทั ก ษะทั้ ง
ในด้ า นความรู ้ แ ละทั ศ นคติ เ พื่ อ
ให้ มั่ น ใจว่ า พนั ก งานจะเติ บ โต
ไปพร้อมๆ กับองค์กร

ดูเพิ่มเติมหน้า 85-89

ผลการด�ำเนินงาน

2560

2561

2562

ผลการด�ำเนินงาน
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)
1,423
1,361
1,328
995

2559

2560

2561

2562

อัตราการจางพนักงานใหม (%)
9.27%
7.76%
6.09%
3.37%

2559

2560

2561

2562

อัตราการลาออกของพนักงานประจำ (%)
4.93%

4.30%
2.86%

2.76%

2559

2560

2561

2562
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มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental)
ประเด็นที่ส�ำคัญ
(Material Issue)

แนวทางการจัดการ
(Business Approach)

การจัดการพลังงาน

กลุม่ เอ็กโกได้ดำ� เนินโครงการต่างๆ
เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นประโยชน์
ต่ อ ธุ ร กิ จ และลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยี
ผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้
ประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ การใช้ระบบ
อัตโนมัติเพื่อปิดการท�ำงานของ
เครือ่ งปรับอากาศนอกเวลาท�ำงาน
และการรณรงค์สร้างความตระหนัก
ให้แก่พนักงาน

ดูเพิ่มเติมหน้า 66-67

ผลการด�ำเนินงาน
พลังงานที่ใชทั้งหมด (GJ)
50,090,587
47,266,090
42,849,384
42,010,445

2559

2560

2561

2562

อัตราการปลอยกาซเร�อนกระจกตอหนวยผลิตภัณฑ
(tonCO2e/MWh)
0.58

2559

0.53

0.50

0.48

2560

2561

2562
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

การบริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ก�ำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
GRI 102-16, 102-17, 102-18

การก�ำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลทีด่ คี อื รากฐานส�ำคัญต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรในด้านต่างๆ ทัง้ การประกอบธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ลดผลกระทบเชิงลบ สร้างประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
รวมไปถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คุณค่าต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานส�ำคัญที่จะส่งเสริมให้องค์กร
สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งนี้
ผลการด�ำเนินงานในปี 2562 ทีผ่ า่ นมากลุม่ เอ็กโกมุง่ สร้างรากฐานหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ซี งึ่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นแห่งความยัง่ ยืน
และแสดงถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ให้ความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าว น�ำมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
GRI 102-18
กลุม่ เอ็กโกก�ำหนดแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ โี ดยแต่ง
ตั้งคณะกรรมการบริษัท และก�ำหนดบทบาท หน้าที่ในการ
ควบคุ ม ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของฝ่ า ยบริ ห ารรวมถึ ง
วางแผนกลยุทธ์และนโยบายซึง่ ส่งผลต่อทิศทางการด�ำเนินงาน
ในปัจจุบนั และอนาคตขององค์กร เพือ่ ให้การก�ำกับดูแลกิจการ
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลสร้างความไว้วางใจ
แก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และความเชื่ อ มั่ น ในระบบบริ ห ารงาน
ที่โปร่งใส เป็นธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและคณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง พร้อมทัง้ ก�ำหนดโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระท่านอื่น ๆ พร้อมทั้งก�ำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน
และให้ทุกคณะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน รับผิดชอบเรื่องการสอบทานรายงานการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอก
2. คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน มีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
การบริหารสินทรัพย์ การบริหารเงิน และการจัดหาแหล่งเงินทุน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน โดยเป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่สรรหาและเสนอแนะ
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมส�ำหรับ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดนี้
ยังรับผิดชอบกลั่นกรองโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มเอ็กโก
4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
โดยมีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ASEAN CG Scorecard และดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) รวมถึงพิจารณามาตรการความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนรับผิดชอบในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ชุมชนและสังคม
ของเรา
5. คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 เป็นปีแรก โดยประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
และติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มเอ็กโก โดยท�ำหน้าที่ให้ความเห็นในการก�ำหนดระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อรายงานการก�ำกับ
ผลการประเมินความเสี่ยง และการด�ำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำ

32
รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้าง
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบร�ษัท

GRI 102-19
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับผ�ดชอบตอสังคม
คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานพัฒนาธุรกิจตางประเทศ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สายพัฒนาธุรกิจ
ตางประเทศ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศเพ�่อนบาน

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สายพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย
และธุรกิจใหม

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานกลยุทธและบร�หารสินทรัพย

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สายบร�หารสินทรัพย

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สายบร�หารโครงการ

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ตางประเทศ 1

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศเพ�่อนบาน 1

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศไทย 1

ฝายบร�หารสินทรัพย

ฝายบร�หารโครงการ

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ตางประเทศ 2

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศเพ�่อนบาน 2

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศไทย 2

ฝายประเมินความเสี่ยง

ฝายว�ศวกรรม

ฝายแผนงาน

ฝายชุมชนสัมพันธ

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ตางประเทศ 3

ฝายทรัพยากรบุคคล
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เลขานุการบร�ษัท

ฝายเลขานุการบร�ษัท

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายบร�หารองคกร

ฝายจัดซื้อและธุรการ

ฝายกฎหมาย

รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานบัญชีและการเง�น

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สายบร�หารโรงไฟฟา

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจเดินเเคร�่อง
และบำรุงรักษา
(กจก.เอสโก)

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สายการเง�น

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สายบัญชี

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สายบัญชี
และการเง�นบร�ษัทยอย

ฝายบร�หารโรงไฟฟา

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
(กจก.บฟข.)

ฝายการเง�น

ฝายบัญชี
และงบประมาณ

ฝายบร�หารงาน
ทั่วไปตางประเทศ

กลุมบร�หาร SPP

ฝายบร�หารงาน
ทั่วไปในประเทศ

ฝายบร�หารเง�น

กลุมบร�หาร Renewable

ฝายการเง�น-IPP
ฝายนักลงทุนสัมพันธ

กลุมธุรกิจโรงไฟฟา 1

ฝายบัญชี-IPP

กลุมธุรกิจโรงไฟฟา 2

กลุมธุรกิจโรงไฟฟา 3

มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคณะ สามารถดูได้ในรายงานประจ�ำปีหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ
กลุ่มเอ็กโกมีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำฝ่ายบริหารและรายงานการปฎิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกเดือน ดังที่แสดงในแผนผังโครงสร้างองค์กรซึ่งประกอบด้วย 5 สายงาน ได้แก่ สายพัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ สายงานบัญชีและการเงิน และสายบริหาร
องค์กรที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกฎหมาย และ
งานจัดซื้อและธุรการ นอกจากนี้ มีฝ่ายงาน 2 ฝ่ายซึ่งสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ คือ ฝ่ายตรวจสอบภายในโดยรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายเลขานุการบริษัทรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีเลขานุการบริษัทรายงาน
การปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ครอบคลุมการบันทึกเก็บเอกสารส�ำคัญของบริษัท และการดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุ้น เช่น ข้อมูลกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�ำเดือน การประชุมผู้ถอื หุ้น รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ประสานงานฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัท
แนวทางการบริหารจัดการ
1) การบริหารองค์กรโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อด�ำเนิน
กิจการบนแนวทางแห่งความยัง่ ยืน โดยคณะกรรมการและพนักงานทุกคนต่างยึดมัน่
ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องต่อการด�ำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัท
อิสระดำรงตำแหนง
ทีม่ รี ะบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี อดคล้องไปกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งกลุ่มเอ็กโกได้ด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสืบมา
2) การก�ำหนดนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ
กลุม่ เอ็กโกได้กำ� หนดจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และคูค่ า้ ทางธุรกิจ รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี าร
ทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งในประเทศไทยและประเทศคู่ค้า
ทางธุรกิจซึ่งกลุ่มเอ็กโกมีการด�ำเนินธุรกิจอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีความเป็นปัจจุบันและ
เป็นสากล
3) การควบคุมการก�ำกับดูแลกิจการภายในและการบริหารความเสี่ยง
กลุ ่ ม เอ็ ก โกมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ดู แ ลระบบการควบคุ ม ภายใน และคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ งเพือ่ ก�ำกับดูแลให้กลุม่ เอ็กโกสามารถบริหารความเสีย่ งได้เหมาะสมตามกรอบ COSO ERM 2017
โครงสร้างการจัดการดังกล่าวสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กลุ่มเอ็กโก ด�ำเนินงานหรือปฏิบัติงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบาย ข้อบังคับ และแผนงานตลอดจนกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเอ็กโก
4) การประเมิน ตรวจสอบและสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
กลุม่ เอ็กโกได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ ก�ำกับการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ และยังสนับสนุนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง อีกทั้งมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและประเมินการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกได้ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนต้องท�ำแบบประเมินความเข้าใจตนเองด้านหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึง่ ต้องได้คะแนนประเมินไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 70 โดยได้ตงั้ เป้าให้พนักงานทุกคนในกลุม่ เอ็กโกมีความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทเพิ่มเป็นร้อยละ 80 ในปี 2564

เฉลี่ย 2 ป

จากการด�ำเนินงานตามทีไ่ ด้กล่าวมาสามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากรายงานประจ�ำปี 2562 หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ

35

เปาหมาย

ป 2562

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากหนวยงานภายนอก
เปาหมายระยะยาวเพ�่อความยั่งยืน

ป 2563 - 2567

• เปนองคกรตนแบบดานบรรษัทภิบาลที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
• ไมมีกรณีหร�อขอรองเร�ยนดานคอรรัปชัน
• พนักงานทุกคนในกลุมไดรับคะแนนประเมินความเขาใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณเปนรอยละ 80
• แบงปนและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเร�่องกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกับบร�ษัทยอยในตางประเทศที่กลุมเอ็กโกมีอำนาจควบคุม

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
GRI 102-17
จรรยาบรรณทางธุรกิจถือเป็นหนึง่ ในมาตรฐานทีก่ ลุม่ เอ็กโกก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ปฏิบตั ติ ามเพือ่ สะท้อนแนวคิด
หลักการในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือองค์กร
ขาดการดูแลด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจทีด่ ี อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายและก่อให้เกิดปัญหาในองค์กรรวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วย
เช่น ความไม่เท่าเทียม คอร์รัปชัน เป็นต้น ดังนั้นการยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดจึงเป็นหน้าที่ร่วมกันของ
ทุกคนในองค์กร โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจฉบับพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นกลางต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของกลุ่มเอ็กโก
แนวทางการบริหารจัดการ
1) การก�ำหนดจรรยาบรรณและนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจ
กลุ่มเอ็กโกได้ก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (good corporate
governance) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดหลักนิติธรรมเพื่อความโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยประกอบด้วยสาระส�ำคัญ ดังนี้
• ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• ความรับผิดชอบต่อบริษัท
• การจัดซื้อจัดจ้างและการท�ำธุรกรรม
• การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• พนักงาน
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• การต่อต้านคอร์รัปชัน
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและ
การมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงตั้งอยู่บนรากฐานของการด�ำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง ได้แก่
• บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรง
• บริษัทด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมายพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทมุ่งมั่นรักษาความซื่อสัตย์ในกระบวนการทางธุรกิจ
• บริษัทเคารพและค�ำนึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
• บริษัทใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
• บริษัทส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มเอ็กโกยึดถือการปฏิบัติงานเป็นทีมและเป็นมืออาชีพ
• บริษัทยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรอย่างเคร่งครัดว่า “การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการท�ำธุรกรรม”
โดยกลุ่มเอ็กโกจะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาในจรรยาบรรณและนโยบายต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ครอบคลุมตลอดกระบวนการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกและมีความเป็นปัจจุบัน
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2) การจัดตั้งคณะท�ำงานการต่อต้านคอร์รัปชัน
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจึงมีการจัดตั้งคณะท�ำงานการต่อต้านคอร์รัปชัน และในปี 2562
กลุ่มเอ็กโกได้ปรับปรุงโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะท�ำงาน ซึ่งคณะท�ำงานประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงาน
ต่างๆ จ�ำนวน 8 ท่าน มีหน้าที่ดังนี้
1. จัดท�ำ ทบทวน ปรับปรุง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มเอ็กโก
2. ประเมิน จัดท�ำ และทบทวนมาตรการความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกเพื่อให้
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ปฏิบัติงานให้เป็นสมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: “CAC”) เป็นต้น
4. สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือให้บริษัทในกลุ่มเอ็กโกจัดท�ำ ทบทวน ปรับปรุง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชัน และร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: “CAC”)
เป็นต้น
5. ส่งเสริม เผยแพร่ สื่อสาร และให้ความรู้พนักงานในกลุ่มเอ็กโกถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และการปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ส�ำหรับโครงสร้างการก�ำกับดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มเอ็กโกได้ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อยและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมกลั่นกรองนโยบายและสอบทานแนวปฏิบัติ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม
3. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการการต่อต้านคอร์รปั ชัน สอบทานและการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน และประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. คณะท�ำงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงและก�ำหนดมาตรการป้องกัน ทบทวนและ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
น�ำเสนอและเผยแพร่สู่พนักงาน
6. ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
3) การสื่อสารหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินงานของกลุ่มเอ็กโก เพื่อให้เกิดการรับรู้และ
สร้างความเข้าใจหลักการด�ำเนินงานของกลุ่มเอ็กโก จึงจัดกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เช่น การจัดกิจกรรม CG Day: CG Film Awards ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานในกลุ่มเอ็กโก
น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ปปรับใช้ในการท�ำงาน การจัดท�ำแบบทดสอบเรือ่ งจรรยาบรรณพนักงานผ่านระบบ E-Learning
ซึ่งสามารถเข้าถึงการท�ำแบบทดสอบดังกล่าวได้จากทุกที่โดยไม่จ�ำกัดอยู่เฉพาะในส�ำนักงาน เป็นต้น
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4) การรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
กลุ่มเอ็กโกจัดให้มีช่องทางการติดต่อที่ง่ายและสะดวกส�ำหรับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ เพื่อแจ้งข้อร้องเรียนหรือ
เรือ่ งราวต่างๆ ไม่เพียงแต่การกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชันหรือขัดต่อจริยธรรม แต่ยงั สามารถรายงานเรือ่ งการละเมิดจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ซึ่งมั่นใจได้ว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมูลค่าความเสียหาย

ชองทางและกระบวนการแจงเบาะแส
ชองทางและกระบวนการการแจงเบาะแส: มีดังตอไปนี้
ชองทางที่ 1
สงอีเมลถึงหนึ่งในคณะกรรมการตอไปนี้

@
@
@

คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ auditcommittee@egco.com
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่ GoodGovernance@egco.com
คณะกรรมการบร�ษัท
ที่ directors@egco.com

ชองทางที่ 2
สงไปรษณียถึงหนึ่งในคณะกรรมการ
ในชองทางที่ 1 ไปยังที่อยูตอไปนี้
บร�ษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 ถนนว�ภาวดีรังสิต
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

5) การด�ำเนินการตรวจสอบและตัดสินการทุจริตคอร์รัปชัน
หากบริษทั ได้รบั ข้อร้องเรียนซึง่ อาจส่งผลต่อการด�ำเนินงานของบริษทั หรือความยัง่ ยืน
ขององค์กร คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารพิจารณาข้อร้องเรียนโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ดูแลให้มีการตรวจสอบและ
สืบสวนข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาบทสรุปต่อไป โดยรายละเอียดของกรรมการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนสามารถดูได้ในคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตาม QR Code

เปาหมายดานความยั่งยืน

ป 2562

ไมมีคำเตือนหร�อผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ
จากหนวยงานกำกับดูแล

เปาหมายระยะยาวเพ�่อความยั่งยืน

ป 2563 - 2567

• ไมมีคำเตือนหร�อผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ
จากหนวยงานกำกับดูแล
• ไมมีขอรองเร�ยนเกี่ยวกับการทำผ�ดจรรยาบรรณ
ของพนักงาน
• สงเสร�มและสนับสนุนใหบร�ษัทยอยของกลุมเอ็กโก
เขารวมเปนสมาชิก CAC เพ��มข�้น 1 บร�ษัท
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ผลการด�ำเนิน
ผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กลุ่มเอ็กโกเข้าร่วมโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) จัดท�ำโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย เพื่อส�ำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยใช้หลักเกณฑ์
ในการประเมิ น ที่ พั ฒ นาจากหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข ององค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD) เป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับในปี 2562 นี้ กลุม่ เอ็กโก
ได้รับผลการประเมินที่ร้อยละ 96 หรือในระดับดีเลิศและยังติดอยู่ในกลุ่ม Top quartile ส�ำหรับบริษัทที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000
ล้านบาทขึน้ ไปอีกด้วย โดยกลุม่ เอ็กโกจะน�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั มาปรับใช้เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป และยังได้ก�ำหนดให้เป็นตัวชี้วัด (KPI) ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการธ�ำรงรักษาหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มเอ็กโก
ผลการการประเมิน CGR
ปี

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
ของบริษัท
ในกลุ่ม SET 100

2562

82%

90%

92%

96%

2561

81%

88%

91%

95%

2560

80%

87%

90%

96%

2559

78%

85%

88%

94%

การจัดกิจกรรม CG Day 2019
จัดขึ้น ณ อาคารเอ็กโกส�ำนักงานใหญ่ ภายใต้หัวข้อ “CG Film
Awards” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจ การตระหนักรู้
ในเรื่องหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและ
แนวปฏิบัติด้านการต่อต่านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานในกลุ่ม
เอ็กโก ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มเอ็กโก
ได้มีส่วนร่วมในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาส
ให้พนักงานส่งผลงานภาพยนตร์สนั้ เนือ้ หาเกีย่ วกับการประยุกต์
ใช้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นการท�ำงานเข้าประกวด รวมทัง้
กลุ่มเอ็กโกจัดท�ำภาพยนตร์สั้นพิเศษโดยมีผู้บริหารของกลุ่ม
เอ็กโกให้เกียรติร่วมแสดงเพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมการน�ำ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการมาปรับใช้ในกระบวนการท�ำงาน
ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการก�ำกับดูแลกิจการผ่านการ
เล่นเกมส์ฐานและการท�ำกิจกรรม CSR ได้แก่ การท�ำหมอนหลอด
เพื่อผู้ป่วยติดเตียง
กิจกรรม CG Day: CG Film Awards มีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น
170 คนจากทีต่ งั้ เป้าไว้ 150 คน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากถือว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

คะแนนเฉลี่ย
ของบริษัท
ในกลุ่ม SET50

กลุ่มเอ็กโก
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การต่อต้านคอร์รัปชัน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพมหานคร กลุม่ เอ็กโก น�ำโดยคุณจักษ์กริช พิบลู ย์ไพโรจน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) ในฐานะสมาชิกทีไ่ ด้รบั การต่ออายุ
ใบรับรองครั้งที่ 1 หลังจากกลุ่มเอ็กโกได้รับการรับรองเมื่อปี
2558 ซึง่ จัดขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) นอกจากนี้ บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
หรือเอสโก ยังได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 โดย
คุณสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ เข้ารับประกาศนียบัตร
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มเข้าเป็นสมาชิก
CAC มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มเอ็กโกเป็น
สมาชิก CAC จ�ำนวน 3 บริษัท ได้แก่ เอ็กโก เอสโก และ บจ.
ผลิตไฟฟ้าขนอม
นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มเอ็กโกและเอสโก
ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption - CAC) ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่ ประจ�ำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสูโ้ กง”
ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

การส่ ง เสริ ม ความรู ้ ด ้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ผ่านระบบ E-learning
หลั ง จากที่ ก ลุ ่ ม เอ็ ก โกได้ ส ่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามเข้ า ใจและ
สร้ า งความตระหนั ก รู ้ เ กี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของพนักงานในกลุ่มเอ็กโก
ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ แล้ว ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโก
ได้ปรับปรุงระบบการประเมินความรู้ความเข้าใจโดยพนักงาน
ในกลุ่มเอ็กโกสามารถประเมินความรู้ผ่านระบบ e-learning
ของกลุ ่ ม เอ็ ก โกผ่ า นแบบทดสอบที่ ป ระยุ ก ต์ ส ถานการณ์
จากภาพยนตร์ สั้ น ที่ พ นั ก งานส่ ง เข้ า ประกวดในกิ จ กรรม
CG Day: CG Film Awards มาเป็นค�ำถามให้พนักงานประเมิน
ความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว พบว่า
มีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 99
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

แนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ
GRI 415-1
กลุ่มเอ็กโกยึดมั่นในเจตนารมณ์การก�ำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยความเชื่อที่ว่า “คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการท�ำธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน”
และ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” ที่ระบุไว้ว่า การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้เงินสนับสนุนทางการเมือง จะต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่สามารถปฏิบัติ
ได้เท่านั้น กลุ่มเอ็กโกจึงมีการด�ำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบาย ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยแนวทางในการให้เงินสนับสนุน
หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรใดๆ ก็ตาม จะเป็นไปเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกให้เติบโตก้าวหน้า
ตามนโยบายการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ในปี 2562 กลุม่ เอ็กโกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ และมีคา่ ธรรมเนียมเป็นเงินจ�ำนวน 377,344 บาท โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
รายชื่อหน่วยงาน

ประเภท
องค์กร

2559

2560

2561

2562

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (Electricity
Supply Industry Association of Thailand: TESIA)

สมาคม
ทางการค้า

200,000

200,000

200,000

200,000

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

สมาคม
ทางการค้า

50,000

50,000

50,000

50,000

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (The Association of Private
Power Producers: APPP)

สมาคม
ทางการค้า

40,000

40,000

40,000

40,000

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (Power
Producer Industry Club)

สมาคม
ทางการค้า

40,000

40,000

40,000

40,000

สภาระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ (International
Council on Large Electric Systems: CIGRE)

สมาคม
ทางการค้า

23,035

22,068

22,789

21,944

หอการค้าไทย (The Thai Chamber of Commerce )

สมาคม
ทางการค้า

17,000

17,000

17,000

17,000

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation
of Thai Industries: FTI)

สมาคม
ทางการค้า

2,400

11,877

6,400

8,400

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าของเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกตะวันตก (The Association of the Electricity
Supply Industry of East Asia and the Western
Pacific: AESIEAP)

สมาคม
ทางการค้า

-

60,209

-

-

สภาธุรกิจไทย – กัมพูชา – และสภาธุรกิจไทย – เวียดนาม
(Thailand – Cambodia and Thailand - Vietnam
Business Council)

สมาคม
ทางการค้า

-

5,607

-

-

376,189

377,344

รวม

372,435

446,761

*ทัง้ นีใ้ นปี 2562 กลุม่ เอ็กโกไม่มกี ารบริจาคในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมือง การล็อบบี้ การลงคะแนนหรือการลงประชามติตา่ งๆ
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ประเด็นหรือหัวข้อที่ส�ำคัญที่กลุ่มเอ็กโกให้การสนับสนุนในปี 2562 ได้แก่
ประเด็น/หัวข้อ

แนวทางของ
กลุ่มเอ็กโก

การส่งเสริมเทคโนโลยี ให้การสนับสนุน
และนวัตกรรมต่างๆ
ส�ำหรับอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า

การมีส่วนร่วมของกลุ่มเอ็กโก

กลุ่มเอ็กโกเข้าร่วมและให้การสนับสนุนสมาคมการค้าต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ ส่งเสริม แลกเปลีย่ นความรู้ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก
ประกอบกับดูแลรักษาผลประโยชน์ และความมัน่ คงทางอาชีพให้แก่สมาชิกผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ กีย่ วกับ
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งหรือจ�ำหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบัน กลุ่มเอ็กโกมีผู้แทน 2 ท่าน ด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการสมาคม และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยและ
ธุรกิจใหม่ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการวิชาการของสมาคมฯ โดยมีหน้าทีก่ ำ� หนดหลักสูตร
จัดท�ำแผนงานวิชาการ ประมาณการรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านวิชาการของสมาคมฯ
และติดตาม ประเมินผลโครงการและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
ในปี 2562 กิจกรรมซึ่งจัดโดยสมาคมฯ อาทิ
• สัมมนาเชิงวิชาการ “การดัดแปลงยานยนต์สันดาปภายในเป็นยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ทิศทาง นโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และ
การดัดแปลงยานยนต์สันดาปภายในเป็นยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยภายในงาน ได้รับการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า
ดัดแปลงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อน�ำมาจัดแสดงให้ผู้ร่วมสัมมนา
ได้รับชม

จ�ำนวนเงิน
ที่ให้การ
สนับสนุน
ทั้งหมด
ในปี 2562
301,944

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์: วิเคราะห์การไหล
ของก�ำลังไฟฟ้ากระแสลัดวงจร และการประสานการท�ำงานของอุปกรณ์ป้องกัน” เมื่อวันที่
26 - 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ
สื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าและการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ระบบ
ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าทั้งในโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้ผลิตไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า เพื่อรองรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ที่จะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอนาคต

สร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชน
ในประเทศไทย

ให้การสนับสนุน

กลุ่มเอ็กโกเข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย อันจะน�ำมาซึ่งความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ระหว่างกัน
ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโก
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent
Power Producer หรือ IPP) เป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อ
ประสานงาน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดจริยธรรมในการด�ำเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคม และท�ำหน้าที่เป็น
ตัวแทนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเพื่อร่วมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และรักษาผลประโยชน์ให้แก่
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน โดยหนึ่งในผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของสมาคมฯ ในปี 2562 คือการเร่งผลักดัน
ให้รัฐบาลท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิมที่จะทยอยหมดสัญญาในระหว่างปี
2560 - 2567 ทั้งนี้ในปี 2562 โรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รายเล็ก (SPP)
ได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาได้

280,000
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
GRI 102-11
ความเสี่ยงของการด�ำเนินกิจการส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในปัจจัยอื่นๆ ที่ส�ำคัญต่อความก้าวหน้าและการเติบโตขององค์กร
รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ดังนัน้ การบริหารจัดการความเสีย่ งจึงเป็นการลดมูลเหตุของโอกาสทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเสียหาย รวมไปถึงการลดระดับและขนาดของความเสียหายลง องค์กรทีไ่ ม่สามารถบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ และความสามารถการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
กลุ่มเอ็กโกตระหนักดีว่า ความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่มีอยู่ในการท�ำธุรกิจ และบริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการพิจารณาสร้างสมดุลระหว่างความเสีย่ งและประโยชน์สำ� หรับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งซึ่ ง ไม่ เ พี ย งสร้ า งโอกาสในการบรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก รแต่ ยั ง สามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า ขององค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น
ไปพร้อมกัน
การบริหารจัดการ
เพื่อให้สามารถบ่งชี้ ประเมิน และตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน รวมไปถึงการคาดการณ์ถึงความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต กลุ่มเอ็กโกจึงน�ำแนวทางการบูรณาการและบริหารจัดการความเสี่ยงของ COSO Enterprise Risk
Management Integrated Framework มาปรับใช้กับทั้งองค์กร และก�ำหนดปรัชญาการบริหารความเสี่ยงเพื่อสะท้อนถึง
ความเชื่อและทัศนคติของกลุ่มเอ็กโกในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร ดังนี้

“การดำเนินธุรกิจนั้นมีความเสี่ยง และมีความมุงมั่นที่จะบร�หารจัดการความเสี่ยง
อยางมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหวางความเสี่ยง ผลตอบแทน
และผลประโยชนรวมกันของผูมีสวนไดเสียเพ�่อเพ��มโอกาสในการบรรลุ
เปาหมายขององคกร และสรางมูลคาเพ��มใหแกองคกรอยางยั่งยืน”

1) การจัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
ในปี 2562 กลุม่ เอ็กโกได้ยกระดับความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งขึน้ ไปอีกขัน้ หนึง่ จากการทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติ
แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงในวันที่ 20 กันยายน 2562 คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง กฎหมาย การเงินการธนาคาร วิศวกรรม รวมทั้งความรู้
ในธุรกิจพลังงาน กรรมการก�ำกับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย
1. นายอัญญา ขันธวิทย์			
2. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์		
3. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์		
4. นายโทโมยูกิ โอชิไอ			
5. นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์		

ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับความเสี่ยง (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
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คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงท�ำหน้าที่พิจารณา ทบทวน สอบทาน และให้ความเห็นในเรื่องนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสีย่ งองค์กร ก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และช่วงเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ขององค์กร ก�ำกับดูแล
ให้มกี ารระบุความเสีย่ งองค์กร การประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด รวมถึงพิจารณา ติดตามและประเมินผลของแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงาน
ผลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
ในระดับบริหาร กลุม่ เอ็กโกยังมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ มีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นประธานกรรมการ มีรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จากทุกสายงานเป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารสินทรัพย์เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มเอ็กโก ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีปัจจัยความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น
และมีผลกระทบต่อกลุม่ เอ็กโกอย่างมีนยั ส�ำคัญคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องรายงานต่อคณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
และคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
เพือ่ สนับสนุนการบริหารความเสีย่ ง กลุม่ เอ็กโกมีฝา่ ยประเมินความเสีย่ งท�ำหน้าทีซ่ งึ่ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามและรายงานผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงให้สามารถระบุ
ความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง และออกแบบมาตรการบริหารความเสี่ยงให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ในปี 2562
ฝ่ายประเมินความเสี่ยงได้รายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 6 ครั้ง และรายงาน
ต่อคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง จ�ำนวน 3 ครั้ง โดยมีผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนี้

กรอบการบร�หารความเสี่ยงองคกร
ทบทวน/เห็นชอบ
ประเมินความเสี่ยง

กรรมการ
ผูจัดการใหญ

ทบทวน/เห็นชอบ

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

กรรมการผูจัดการใหญ
และรองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานพัฒนาธุรกิจตางประเทศ,
พัฒนาธุรกิจ,
กลยุทธและบร�หารสินทรัพย
และบัญชีและการเง�น

เจาของความเสี่ยง

รายงานการบร�หาร
ความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ

ติดตาม/ประเมินผล

คณะกรรมการบร�ษัท

รับทราบ

ระบุความเสี่ยงที่สำคัญ
และประเมินระดับความเสี่ยง
ทบทวนเกณฑการประเมินความเสี่ยง
รวมถึงกำหนดมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง และตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก

คณะกรรมการ
กำกับความเสี่ยง

อนุมัติ

ฝายประเมินความเสี่ยง
ดำเนินการ

อนุมัติแผนบร�หารความเสี่ยง
/อนุมัติรายงานบร�หารความเสี่ยง
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บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

2) การก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
กลุ่มเอ็กโกมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่มีความเสี่ยง
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise-Wide Risk Management) โดยยังคงมุ่งเน้นถึง
ความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญที่จะน�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จได้ในระยะยาวเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร (Stakeholders Value Optimization) อย่างไรก็ตาม กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญ
กับการบ่งชี้ ประเมิน และตอบสนองต่อปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของการบริหารองค์กร และมีการทบทวนการด�ำเนินงาน
การก�ำหนดมาตรการลดความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพือ่ สามารถตอบโจทย์ความเสีย่ งในทุกด้านได้อย่างสม�ำ่ เสมอ
และเป็นปัจจุบัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกจะสามารถด�ำเนินธุรกิจด้วยความราบรื่น
3) การด�ำเนินการเพื่อตอบรับนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยง
กลุม่ เอ็กโกมีการด�ำเนินการร่วมกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในองค์กรเพือ่ ตอบรับนโยบายในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยความร่วมมือ
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ทั้งนี้ นโยบายนี้ครอบคลุมถึงบริษัทที่กลุ่มเอ็กโกมีอ�ำนาจควบคุม และกลุ่มเอ็กโก
ยังสนับสนุนให้บริษัทร่วมคู่ค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กลุ่มเอ็กโกจะด�ำเนินการ ดังนี้
• สนับสนุนให้ทกุ คนตระหนักในเรือ่ งความเสีย่ งและเข้าใจว่าการบริหารความเสีย่ งเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของทุกคน
• จัดให้มีโครงสร้างการก�ำกับดูแลและทรัพยากรที่มีความพร้อมและมีความช�ำนาญในการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยงองค์กรของ COSO-ERM
• มีกระบวนการที่สร้างความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารผลักดันให้การตระหนักในเรื่องความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กร
อย่างทั่วถึง
• มีการก�ำหนดระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนจากระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Tolerance) ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกลยุทธ์
• มี การอบรม ให้มีค วามรู้เรื่องการบริห ารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร กฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
อย่างสม�่ำเสมอ
• มีการประเมินความเสี่ยงในโครงการลงทุนทุกโครงการ ตามหลักการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติโดยคณะกรรมการ
• มีการจัดท�ำรายงานการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยง แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ส�ำหรับบริษัท
ในกลุ่ม และมีการทบทวนให้มีความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
• มีการก�ำหนดนโยบายการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการตรวจสอบกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
โดยผู้บริหารของกลุ่มเอ็กโกจะผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุ
ตามปณิธานที่ตั้งไว้
4) การประเมินปัจจัยความเสี่ยงและแนวโน้มความเสี่ยงองค์กร
กลุ่มเอ็กโกมีการประเมินและแบ่งประเภทความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติ โดยใช้ตัวแปร โอกาสเกิด และผลกระทบของความเสี่ยงส�ำคัญที่มีผลต่อกลุ่มเอ็กโก รวมทั้ง
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังมีการด�ำเนินการเพื่อทบทวนแนวโน้มและก�ำหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
(Emerging Risk) และอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต ซึง่ รายละเอียดข้อมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งใหม่ทอี่ าจเกิดขึน้
บริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านรายงานประจ�ำปีกลุ่มเอ็กโก และบนเว็บไซต์ www.egco.com
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การส่งเสริมวัฒนธรรมและการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
การส่งเสริมวัฒนธรรมและการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดโอกาสในการเกิด และลดระดับ
ความรุนแรงของความเสีย่ งต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับทีน่ า่ พึงพอใจ นอกจากนี้ ยังมีสว่ นช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจเมือ่ ต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานขององค์กรให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสีย่ งขององค์กรอย่างยัง่ ยืน กลุม่ เอ็กโกจึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบกับ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนการบริหาร
ความเสีย่ งตามแนวปฏิบตั สิ ากล COSO ERM Integrated Framework กลุม่ เอ็กโกจึงจัดอบรมเรือ่ งการบริหารจัดการความเสีย่ ง
เป็นประจ�ำทุกปี ทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงการอบรมแนวทางในการระบุ ประเมิน
ความเสี่ยง และการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงให้กับเจ้าของความเสี่ยง รวมทั้งผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง เพื่อให้สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร ระดับสายงาน/ฝ่ายงาน ระดับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในกลุ่มเอ็กโก (ระดับสินทรัพย์โรงไฟฟ้า) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยในการสัมมนา ผู้เข้าร่วมฯ จะร่วมกัน
ระบุและพิจารณาประเด็นความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจสร้างผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ เอ็กโก โดยประเด็นดังกล่าว
จะถูกน�ำไปพิจารณาเพื่อระบุความเสี่ยงขององค์กร
ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกได้มีการพัฒนาหลักสูตรส�ำหรับการอบรมออนไลน์ (E-Learning) เพื่อขยายเนื้อหาด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงจัดท�ำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบัติส�ำหรับการท�ำงาน การจัดท�ำบทความ วารสารด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสียงตามสาย เพื่อให้พนักงาน
ได้รบั ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าในกลุม่ เอ็กโกมีแผนทีจ่ ะจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งภายใน
โรงไฟฟ้าเพื่อดูแลความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกมีการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและแนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
โดยเรามีการประเมินและแบ่งประเภทความเสี่ยงที่เหมาะสมตามโครงสร้างธุรกิจพร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปัจจัยความเสี่ยงปี 2562 (Key Risks Management)
ความเสี่ยงองค์กร

มาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการลงทุน
กลุ่มเอ็กโกมีการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งโครงการ
โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องในเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการระหว่าง
การพัฒนา ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายค่าเฉลี่ย
ของผลตอบแทนต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในอนาคตส่ ง ผลต่ อ ประโยชน์
ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

มาตรการลดความเสี่ ย งของการลงทุ น กลุ ่ ม เอ็ ก โกวางแผน
ในการลงทุนโดยเน้นลงทุนในโรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์แล้ว
และเร่งรัดการด�ำเนินงานของโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจของกลุ่ม
เอ็กโก โดยเฉพาะโครงการทีม่ ศี กั ยภาพสูง (High Potential Project)
ให้พัฒนาเสร็จสิ้นตามแผน ประกอบกับแสวงหาโครงการใหม่
เพื่อลงทุนเพิ่ม

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารสินทรัพย์และโครงการ
1) มาตรการลดความเสี่ ย งโดยก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานบริ ห าร
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
สิ น ทรั พ ย์ ท� ำ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน
1) กลุ่มเอ็กโกมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถคาดการณ์
ของบริษทั ทีเ่ ข้าไปร่วมลงทุน วิเคราะห์ผลตอบแทนและติดตาม
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และก�ำหนดมาตรการ
ผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย เนื่องมาจากค่าความพร้อม
จ่ายของโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเปรียบเทียบ
เพื่อบริหารความเสี่ยง และคอยจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง อีกทั้ง
กับงบประมาณ
ให้มีการประสานกับผู้ร่วมลงทุนในการตรวจสอบกิจการที่ร่วม
ลงทุนเพื่อให้ความมั่นใจถึงความเพียงพอและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในของกิจการ

46
รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงองค์กร

มาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง

2) กลุ่มเอ็กโกลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Green Field) 2) กลุ่มเอ็กโกด�ำเนินการตามแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าฉบับใหม่
ซึ่ ง อาจเกิ ด ความเสี่ ย งจากการไม่ ส ามารถบรรลุ ค วาม
ประกอบกับมีการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง
ก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ตามแผน และมี ค วามช� ำ นาญรวมถึ ง การท� ำ สั ญ ญาอย่ า งรั ด กุ ม
เนื่องมาจากความล่าช้าของการด�ำเนินงาน
การสื่อสารท�ำความเข้าใจกับชุมชนต่างๆ โดยรอบเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งได้จัดให้มีหน่วยงานบริหารโครงการ
ท� ำ หน้ า ที่ รับ ผิ ดชอบการควบคุ ม ติ ดตามความคื บ หน้ า ของ
โครงการอย่างสม�่ำเสมอ ในปี 2562 และมีมาตรการในการ
เพิ่ ม จ� ำ นวนผู ้ เ ชี่ ย วชาญลงพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ วางแผน
แก้ปัญหาในการก่อสร้างโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน
1) กลุ่มเอ็กโกด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ
1) กลุ่มเอ็กโกเป็นบริษัทเอกชนที่มีผู้ถือหุ้นหลายส่วน ดังนั้น
เหมาะสมต่อนักลงทุนอย่างทันเวลา รวมถึงมีการประมาณ
จึงอาจเกิดความเสีย่ งต่อผูถ้ อื หุน้ จากการทีบ่ ริษทั ไม่สามารถ
การผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ
เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามเป้าหมาย
2) ความเสีย่ งจากการไม่สามารถจัดหาเงินลงทุนส�ำหรับโครงการ 2) กลุ ่ ม เอ็ ก โกอยู ่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาข้ อ มู ล เพื่ อ ด� ำ เนิ น การปรั บ
ลงทุนใหม่ที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้
สั ด ส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น ให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมาย และแสวงหา
แหล่ ง เงิ น ทุ น ใหม่ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ทางการเงิ น เฉลี่ ย และ
เพิ่มความสามารถในการกู้ยืมในอนาคต
3) กลุ่มเอ็กโกใช้เงินส�ำหรับการลงทุนจ�ำนวนมาก โดยเงินทุน 3) กลุ่มเอ็กโกพยายามจัดหาเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้
ที่น�ำมาใช้ส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมสถาบันการเงินทั้งใน ทีไ่ ด้รบั หรือในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกันมากทีส่ ดุ (natural hedge)
ประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวน ท�ำสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (cross currency swap)
ของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ใหม่
เพื่อลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และปรับเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวให้เป็นดอกเบี้ยคงที่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อ
สภาพตลาดเอื้ออ�ำนวยเพื่อบริหารเงินกู้ดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ
4. ความเสี่ยงด้านการบริหารองค์กร
กลุ่มเอ็กโก โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการจัดท�ำแผนเกษียณอายุ
1) การพัฒนาทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโกจ�ำเป็นต้องมี และส�ำรวจรายชื่อผู้สืบทอดที่มีศักยภาพส�ำหรับผู้บริหารต�ำแหน่ง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อด�ำเนินการสนับสนุน ส�ำคัญเพื่อเตรียมไว้ส�ำหรับการสรรหาแทนต�ำแหน่งที่จะว่างลง
กลยุทธ์และการลงทุน โดยความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้จาก ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีการจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
การไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ในเวลาที่เหมาะสม
(Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มี
ความรู้ความช�ำนาญ เพื่อก้าวสู่ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญและมีแผนในการ
เพิ่มหลักสูตรอบรมในแผนการพัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับ
ผู้บริหารและพนักงานให้มากขึ้น
2) ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนา กลุม่ เอ็กโกมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ PBFR (Planning,
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอเพื่อให้สามารถสนับสนุน Budgeting, Forecasting and Reporting Phrase I) เพื่อความ
กลยุ ท ธ์ แ ละการลงทุ น เพื่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห าร รวดเร็วในการได้มาซึ่งข้อมูลที่จ�ำเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ซึ่ ง ความเสี่ ย งอาจเกิ ด จากความล่ า ช้ า หรื อ ไม่ ส ามารถ และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทันตามแผนงาน
3) การไม่ ไ ด้ รั บ ผลการประเมิ น ความยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร กลุ ่ ม เอ็ ก โกมี ก ารวิ เ คราะห์ ช ่ อ งว่ า งของประเด็ น ส� ำ คั ญ ในการ
ตามเป้ า หมาย เนื่ อ งมาจากยั ง มี ช ่ อ งว่ า งของประเด็ น ฯ พิจารณาประเมินความยั่งยืนขององค์กร ประกอบกับด�ำเนินการ
ที่ เ ป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการพิ จ ารณาประเมิ น ความยั่ ง ยื น แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ปิ ด ช่ อ งว่ า งของประเด็ น ที่ ส� ำคั ญ ในทุ ก ด้ า น
ขององค์กร
ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวางแผนการด�ำเนิน
งานและการจั ด กิ จ กรรมอบรม (Workshop) เพื่ อ ปิ ด ช่ อ งว่ า ง
ของประเด็นส�ำคัญฯ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น สิทธิมนุษยชน (Human Right),
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change)
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5. ความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น (Emerging Risk)

มาตรการป้องกันหรือลดแนวโน้มความเสี่ยง

1) ความเสีย่ งแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

กลุ่มเอ็กโกได้วางแผนมาตรการจัดการ โดย การจัดส่งผู้แทน
ไปปฏิ บั ติ ง านในประเทศที่ มี ก ารลงทุ น เพื่ อ ติ ด ตาม รายงาน
และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ กระจายสัดส่วนการ
ลงทุนในหลายประเทศ

2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลุ ่ ม เอ็ ก โกได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารติ ด ตาม วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ และก�ำหนดเป้าหมายการลงทุน
ในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

กลุ ่ ม เอ็ ก โกได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารติ ด ตาม วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
การเปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นานวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งาน การสร้ า งสรรค์ ธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน โดยโครงการพัฒนานวัตกรรมของ
กลุม่ เอ็กโก ได้แก่“โครงการประกวด Innovation Team Challenge”

4) ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ ่ ม เอ็ ก โกได้ ก� ำ หนดนโยบายและมาตรการในการป้ อ งกั น
การรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญ รวมถึงการพัฒนาระบบ
ความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของพนักงาน คูค่ า้ หรือผูต้ ดิ ต่อในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนจัดการฝึกอบรม
พนักงานเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจของ
พนักงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคง
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ประกอบกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดท�ำระบบ
รับรองความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ISO 27001
ในส่วนของห้อง Data Center
ทั้ ง นี้ ใ นปี ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ แ ละผลกระทบจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล
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บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร จัดเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันและก�ำหนด
ระดับความปลอดภัยต่อการใช้ข้อมูลภายในจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง กระบวนการหรือการกระท�ำทั้งหมดที่จ�ำเป็น เพื่อท�ำให้
องค์กรปราศจากความเสีย่ ง และความเสียหายทีม่ ผี ลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกัน
ต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนท�ำลาย การจารกรรมและความผิดพลาดต่างๆ โดยควรค�ำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐาน
ของความปลอดภัยของข้อมูล หรือ CIA 3 ประการ ได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความ
คงสภาพของข้อมูลหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)

Confidentiality

การรักษาความลับของขอมูล

Integrity

การรักษาความคงสภาพ
ของขอมูลหร�อความสมบูรณของขอมูล

Availability

ความพรอมใชงานของขอมูล

ส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมขององค์กรและป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การน�ำข้อมูลภายในเหล่านีไ้ ปใช้เพือ่ ผลประโยชน์
ของตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ได้ขอการยินยอมไว้ถือว่าละเมิดความเป็นส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูล สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บรวบรวม
การเก็บรักษา และการเปิดเผย
อย่างไรก็ตาม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความสะดวก
สบายในการเข้าถึงระบบของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน การมุ่งเน้นรักษาความมั่นคงอาจเกิดการลุกล�้ำความเป็นส่วนตัว
จ�ำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และการอ�ำนวย
ความสะดวกในการเข้าถึงระบบให้เหมาะสม
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญในปกป้องข้อมูลสารสนเทศขององค์กรและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายและได้ก�ำหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงาน
ด้านก�ำกับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการดูแลรักษาความเป็นส่วนตัว
และการป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลภายในใดๆ ในทางมิชอบโดยเด็ดขาด ตามที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมีการก�ำหนดระบบควบคุมข้อมูลภายในเพือ่ ป้องกันการรัว่ ไหลของข้อมูลข่าวสาร
อย่างเคร่งครัด มิให้ถกู เปิดเผยสูภ่ ายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถอื เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับ
บัญชาที่จ�ำเป็นต้องควบคุมดูแลและให้การรักษาข้อมูลภายในของบริษัทเป็นไปตามหลักการ หากมีพนักงานใช้ข้อมูลภายใน
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น จะถือว่าเป็นการกระท�ำที่ผิด
จรรยาบรรณของบริษัทและจะได้รับบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับที่ได้ระบุไว้
เปาหมาย

ป 2562

• ปรับปรุงระบบตรวจสอบและปองกันการบุกรุกของขอมูล
• ปรับปรุงนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ใหมีความเปนปจจ�บันและสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยจะประกาศใชในป 2563
เปาหมายระยะยาว

ป 2563 - 2567
• พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของขอมูลในองคกรใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 27001
• ไมมีขอรองเร�ยนเร�่องการละเมิดขอมูลสวนบุคคลจากลูกคาหร�อหนวยงานภายนอก
• พนักงานรอยละ 80 ไดรับการฝกอบรมเพ�่อสรางความรูความเขาใจในเร�่องการรักษาความปลอดภัย
และความเปนสวนตัวของขอมูลใหกับผูเกี่ยวของที่มีความเสี่ยงสูงและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
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ผลการด�ำเนินงาน

การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001
เป็นการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการละเมิดความปลอดภัย
ที่อาจมีผลทางกฎหมายหรือความต่อเนื่องทางธุรกิจจากผู้ไม่
ประสงค์ดี โดยข้อมูลส�ำคัญจะถูกเข้าถึงและแก้ไขได้โดยผูใ้ ช้ที่
ได้รบั การอนุญาตเท่านัน้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

ในปี 2562 นี้ กลุม่ เอ็กโกได้ปรับปรุงระบบตรวจสอบและป้องกัน
การบุกรุกของข้อมูล และก�ำลังพัฒนานโยบายการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุม่ โดยหลังจากทีป่ ระกาศใช้นโยบายดังกล่าว กลุม่ เอ็กโก
จะจัดให้มกี ารสือ่ สารภายในเพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบ
ถึงนโยบายดังกล่าวและต้องมั่นใจว่ามีการปฏิบัติต่อการใช้ ปรับปรุงระบบการป้องกันการโจมตีโดยปฏิเสธการให้
และเก็บรักษาข้อมูลทีส่ อดคล้องกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูล บริการ (Distributed Denial of Service (DDOS) Protection)
ส่วนบุคคลดังกล่าว
ปรับปรุงระบบส�ำหรับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล ซึง่ ระบบ DDOS นี้ จะตรวจสอบพฤติกรรมทีเ่ ป็นอันตราย
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการ หรือไม่พึงประสงค์ต่อเครือข่ายและกิจกรรมของระบบ โดย
เปิดเผยข้อมูล และเห็นว่านโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว สามารถตอบสนองได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) เพื่อป้องกัน
ซึ่งปรับปรุงเมื่อปี 2560 ยังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ หรือหยุดพฤติกรรมเหล่านั้น โดยจะตรวจสอบปริมาณการใช้
กฎเกณฑ์ ระเบียบของหน่วยงานก�ำกับและหลักการก�ำกับดูแล เครือข่ายทั้งหมดเพื่อระบุรหัสหรือการโจมตีที่เป็นอันตราย
กิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมถึงเกณฑ์ในการประเมิน และเมือ่ มีกจิ กรรมทีผ่ ดิ ปกติเกิดขึน้ ระบบจะขัดขวางพฤติกรรม
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที ไี่ ด้มกี ารปรับปรุงใหม่ดว้ ย รวมถึง เหล่านั้น โดยกิจกรรมปกติอื่นๆ ยังสามารถด�ำเนินต่อไปได้
ยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารออนไลน์ จึ ง ยั ง คงเนื้ อ หาและ การจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของระบบ
แนวปฏิบัติดังกล่าวไว้
สารสนเทศ (IT Security Awareness Training)
เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานภายในกลุ่มเอ็กโกได้เรียนรู้และ
และเพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวทาง ท�ำความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ในการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล กลุม่ เอ็กโกจึงวางแผน ต่อความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรและการคุ้มครองข้อมูล
ด� ำ เนิ น โครงการจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศขององค์ ก รต่ า งๆ ส่วนบุคคล โดยการอบรมนีจ้ ะครอบคลุมถึงการแจ้งให้พนักงาน
ส� ำ หรั บ ปี 2563 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษาความ ได้รับทราบถึงความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และการปรับปรุง
ปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ตลอดจนอ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ แนวทางการปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรฐานความปลอดภัย
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส�ำหรับการรักษาข้อมูลขององค์กรและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับและจํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและการละเมิดความ
เป็นส่วนบุคคล
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทั่วไป

0

0

0

0

จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ

0

0

0

0

จํานวนกรณี/เหตุการณ์จากการละเมิดข้อมูลในระบบสารสนเทศ
หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์

0

0

0

0

จํานวนกรณี/เหตุการณ์การละเมิดข้อมูลในระบบสารสนเทศ
หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

0

0

0

0

จํานวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณี/เหตุการณ์การละเมิดข้อมูลในระบบ
สารสนเทศหรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร

0

0

0

0

จํานวนค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลสารสนเทศหรือความปลอดภัย
ทางไซเบอร์

0

0

0

0
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

การสร้างพลังงานที่ยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายส�ำคัญส�ำหรับโลกในยุคปัจจุบันดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อาศัยบนโลกใบนี้ ทั้งคน สัตว์ และธรรมชาติ เช่น
ความเสี่ยงต่อภาวะการขาดแคลนอาหารและน�้ำสะอาดของคน ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์หลายๆ ชนิด การฟื้นตัว
ของธรรมชาติที่เป็นไปได้ยากขึ้น เป็นต้น ไม่เพียงเท่านี้ จึงถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนบนโลกใบนี้ที่จะต้องร่วมมือ
กันเพื่อบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและรักษาโลกใบนี้พร้อมความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ส�ำหรับลูกหลาน
ของเราในอนาคตต่อไป ในฐานะผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายหลักของประเทศ กลุม่ เอ็กโกจึงมีความมุง่ มัน่ ในการเปลีย่ นผ่านรูปแบบการผลิต
ไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ที่จะไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงก�ำหนดแผนปรับตัวต่อความเสี่ยงและการระบุถึงโอกาสทางธุรกิจจากสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง
แนวทางการบริหารจัดการ
โครงสร้างการบริหารจัดการ
กลุ่มเอ็กโกได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท�ำงานเพื่อจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเริ่มตั้งแต่ก�ำหนด
ให้เรือ่ งดังกล่าวอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนขององค์กร มีคณะท�ำงานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของทุกโรงไฟฟ้า เป็นผู้ติดตามความคืบหน้าการท�ำงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนขององค์กร และเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเอ็กโกได้มีการก�ำหนดเป้าหมาย
ของทั้งผู้บริหารและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานประจ�ำปีด้วย

การว�เคราะหความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่พ�จารณาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Physical

ความเสี่ยงเชิงกายภาพ
• แบบฉับพลัน - น้ำทวม พายุ น้ำแลง สภาพอากาศที่รุนแรง
• แบบตอเนื่องยาวนาน (Chronic)
- อุณหภูมิเฉลี่ยสูงข�้น ระดับน้ำทะเลเพ��มสูงข�้น

Market &
Technology

ความเสี่ยงดานตลาดและเทคโนโลยี

• ตนทุนการผลิตที่เพ��มข�้นจากราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพ��มข�้น
• พฤติกรรมผูบร�โภคที่นิยมสินคา/บร�การที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
• เทคโนโลยีการสำรองไฟฟาที่กาวหนาข�้นและราคาถูกลง

Regulatory

ความเสี่ยงดานระเบียบขอบังคับ

• นโยบายควบคุมการปลอยกาซเร�อนกระจก
ในระดับสากลและระดับประเทศ
• คาใชจายในการปลอยกาซเร�อนกระจกสูงข�้น
• การกำหนดนโยบายภาษีคารบอน
• การกำหนดนโยบาย Cap-and-Trade

Brand &
Reputation

ความเสี่ยงดานภาพลักษณ

• การตอตานธุรกิจคารบอนสูง เชน การตอตาน
พลังงานถานหินของ NGOs และผูมีสวนไดเสีย
• ความกังวลและทัศนคติในแงลบของผูมีสวนไดเสีย

51

กลุ่มเอ็กโกพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมด 4 ประเด็นใหญ่ได้แก่ ความเสี่ยง
ทางกายภาย (Physical risk) เช่น ภัยธรรมชาติตา่ งๆ การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมโิ ลก การเพิม่ ขึน้ ของระดับน�ำ้ ทะเล เป็นต้น ความเสีย่ ง
ด้านระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ เช่น ภาษีจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การได้รับการสนับสนุนจากสังคมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ (Social license to operate) เป็นต้น ความเสี่ยงด้านความต้องการของตลาดและเทคโนโลยี เช่น พฤติกรรม
ของผู้บริโภคต้องการไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งยังมีต้นทุนการผลิตที่สูง เป็นต้น และความเสี่ยง
ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก
เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 30
กลุม่ เอ็กโกมีความมุง่ มัน่ ในการเปลีย่ นผ่านรูปแบบการผลิตไฟฟ้าโดยหันมาให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงาน
ทดแทนในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับ
เจตจ�ำนงของรัฐบาลไทยที่ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับ
การด�ำเนินกิจกรรมตามปกติ กลุ่มเอ็กโกจึงได้ก�ำหนดเป้าหมายสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 30
ของปริมาณการผลิตทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2569 และมีแผนลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในองค์กร และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมโดยด�ำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทีม่ กี ารด�ำเนินงานทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลังงานทดแทนด้วย
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มเอ็กโกมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในเครือรวมทั้งหมด 17 แห่ง มีก�ำลังการผลิตตาม
สัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,033 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19 ของก�ำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของกลุ่มเอ็กโก นอกจากนี้
ยังมีโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำน�้ำเทิน 1 (เอ็นทีวันพีซี) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ก�ำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ 161 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าเซลล์เชือ้ เพลิง (Fuel Cell) ในประเทศเกาหลีใต้
ขนาดก�ำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 9.7 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ภายในปี
2565 และ 2563 ตามล�ำดับ จะส่งผลให้กลุ่มเอ็กโกสามารถเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนได้เป็นร้อยละ 21 ของก�ำลังการผลิต
ไฟฟ้าทั้งหมดของกลุ่มเอ็กโก
แผนปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปัจจุบันการด�ำเนินงานของกลุ่มเอ็กโกต้องเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทวี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มเอ็กโกจึงให้ความส�ำคัญกับการวางกลยุทธ์และแนวปฏิบัติในการรับมือและปรับตัว
ต่อสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง รวมถึงแนวปฏิบตั ใิ นกรณีมกี ารยกระดับเหตุการณ์ทรี่ นุ แรง อีกทัง้ ก�ำหนดแผนการตอบสนอง
ต่อผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น แผนการตอบสนองต่อผลกระทบเอลนีโญและลานีญา แผนการส�ำรองเชื้อเพลิงเพื่อลด
ความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ท�ำให้การผลิตหยุดชะงัก และการสร้างแหล่งเก็บน�้ำเพื่อรักษาระดับการผลิตไฟฟ้าในช่วง
ฤดูแล้ง เป็นต้น
ผลการด�ำเนินงาน
การขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดและมุ่งเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ต�่ำ
ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่พนักงานของกลุ่มเอ็กโกในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส่วนงานบริหารความเสี่ยง
ส่วนงานสิ่งแวดล้อม ส่วนงานโรงไฟฟ้า ส่วนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น และได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีอ่ าจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ เอ็กโก และ
ให้ครอบคลุมถึงการระบุโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน โดยผลจากการจัดประชุมพบว่าการออกระเบียบหรือ
ข้อบังคับทางด้านกฎหมายด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจะเป็นโอกาสให้กลุม่ เอ็กโกสามารถพัฒนาโครงการใหม่ทเี่ กีย่ วเนือ่ ง
เช่น โรงไฟฟ้าชุมชนได้ และยังเปิดโอกาสให้กลุม่ เอ็กโกมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตได้เพิม่ ขึน้ นอกจากนีก้ ารทีพ่ ฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอง (Prosumer) ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มเอ็กโกขยายการลงทุนในธุรกิจด้าน Smart Energy
ได้อีกด้วย
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การควบคุมออกซิเจนส่วนเกิน
แต่เดิมนั้นโรงไฟฟ้าชีวมวลอาร์จีจะมีการติดตั้งเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer) เพื่อตรวจสอบการเผาไหม้ภายในเตา
ของหม้อไอน�้ำ (Boiler) เท่านั้น โดยพิจารณาจากร้อยละของก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนมอนอกไซต์ที่เหลือจากการเผาไหม้
เป็นหลัก ไม่ได้น�ำค่าที่ได้จาก Gas Analyzer มาเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุม และหากมีการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงผสมหรือ
ความชื้นจะท�ำให้คุณสมบัติของเชื้อเพลิงเปลี่ยนไป ส่งผลให้ค่าออกซิเจนและคาร์บอนมอนอกไซต์จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ท�ำให้เกิดการสูญเสียความร้อนถ้ามีอากาศส่วนเกินมากเกินไป ในทางกลับกันหากอากาศส่วนเกินน้อยเกินไปจะส่งผลให้
ค่าคาร์บอนมอนอกไซต์สูงเกินมาตรฐานที่ก�ำหนด ดังนั้นวิศวกรของกลุ่มเอ็กโกจึงได้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมออกซิเจนที่ใช้
ในการเผาไหม้ ช่วยท�ำให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดขี นึ้ ลดการสูญเสียความร้อนลง หม้อไอน�ำ้ (Boiler) สามารถท�ำงานได้ดขี นึ้
ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง และที่ส�ำคัญคือสามารถควบคุมค่าคาร์บอนมอนอกไซต์ไม่ให้สูงเกินกว่ามาตรฐานได้ สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำงานลงได้
การจัดท�ำคาร์บอนเครดิต
จากแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานของกลุ่มเอ็กโก รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
ทัง้ ทีเ่ ป็นพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน ส่งผลให้โรงไฟฟ้าในกลุม่ สามารถจัดท�ำคาร์บอนเครดิตซึง่ แสดงถึงความมุง่ มัน่
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจัยส�ำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนและในทาง
กลับกันสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเอ็กโกอีกทางหนึ่งด้วย โดยโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกที่มีการจัดท�ำคาร์บอนเครดิต ได้แก่
โรงไฟฟ้าโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม (BRWF) ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ได้มีการจัดท�ำคาร์บอนเครดิตกับ The Large-scale
Generation Certificates (LGCs) มาตั้งแต่ปี 2557
รายได้จากการจัดท�ำคาร์บอนเครดิตของโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม
ปี

2558

2559

2560

2561

2562

รายได้ (AUD)

15,163,247

18,299,146

17,945,299

19,704,642

19,526,826

โรงไฟฟ้า SPP 2-5 ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ท�ำสัญญาขายคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM) ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) กับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia
Development Bank หรือ ADB) ตั้งแต่ปี 2558-2562 ทั้งนี้หลังจากที่สัญญาดังกล่าวหมดอายุลง กลุ่มเอ็กโกได้เข้าร่วมในตลาด
มาตรฐานซื้อขายใหม่ที่เรียกว่า International Renewable Energy Certificates (I-REC) แทน
ผลการชดเชยคาร์บอนรวมของโรงไฟฟ้า SPP2-5 เป็นรายไตรมาส ในปี 2562

ผลคาร์บอนที่สามารถชดเชยได้จริง
(tCO2e)
เป้าหมาย/ไตรมาส

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

8,289

8,753

7,619

8,361

33,023

7,541.50

7,541.50

7,541.50

7,541.50

30,166.00

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ารุ่นเก่าเป็น LED
โรงไฟฟ้าเคซอนได้เปลีย่ นหลอดไฟฟ้ารุน่ เก่าให้เป็นหลอด Light-Emitting Diode (LED) เพือ่ ส่งเสริมการประหยัดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าหลีกเลี่ยงของเสียที่เป็นอันตรายจากการปนเปื้อนของสารปรอท โดยตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าไป
แล้วทัง้ สิน้ คิดเป็นร้อยละ 67.97 และในปี 2562 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จำ� นวน 535 เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์
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น�ำสารให้ความเย็นกลับมาใช้ใหม่
โรงไฟฟ้าเคซอนได้มีการน�ำสารให้ความเย็นจากเครื่องปรับ
อากาศกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งผลการด�ำเนินงาน ณ ในปี
2562 สามารถน�ำสารให้ความเย็นกลับมาใช้ใหม่ได้ในปริมาณ
56.5 กิโลกรัม หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ 102
เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อให้แสงสว่าง
ในพื้นที่ห่างไกล
ในท้องถิ่นห่างไกลที่การไฟฟ้ายังไม่สามารถเข้าถึงได้ จะมี
การน�ำพลังงานจากแสงอาทิตย์และลมมาใช้สำ� หรับผลิตไฟฟ้า
เพื่อให้แสงสว่างซึ่งเป็นไฟฟ้าจากพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่ก่อให้
เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก
อีกด้วย ในปี 2562 โรงไฟฟ้าเคซอนมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลมในท้องถิน่ ห่างไกล คิดเป็นปริมาณ
การประหยัดพลังงานได้ 7,987 kWh หรือเทียบเท่าการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 7.5 เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์
ปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
โรงไฟฟ้าเคซอนและเอสบีพีแอลได้เริ่มโครงการเพาะกล้าไม้และปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อทดแทนพื้นที่ของโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอสบีพแี อล นับเป็นเวลากว่า 4 ปีของการด�ำเนินโครงการดังกล่าว โดยต้นไม้ทปี่ ลูกนัน้ มีทงั้ ต้นไม้ในป่าและพันธุไ์ ม้
ส�ำหรับป่าโกงกาง ทั้งนี้ในปี 2562 มีต้นไม้รวมประมาณ 12,000 ต้น ช่วยดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้เกือบ 500 ตัน
คาร์บอนได้ออกไซด์ (ค�ำนวณตามอายุของต้นไม้และเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นของแต่ละสายพันธุ์)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม
2559

2560

2561

2562

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (ขอบเขตที่ 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

6,247,557

5,828,891

6,664,845

6,794,414

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

4,409

6,762

8,670

7,137
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โอกาสและความหลากหลายด้านการตลาด
GRI 103-1, 103-2, 103-3
ด้วยกระแสการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรที่มีความยืดหยุ่นจะสามารถ
ปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในธุรกิจพลังงานนั้นยังมีโอกาสในการพัฒนาหรือการลงทุน
ในธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจประเภทเดิม รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นๆ ดังนั้น การมองหาโอกาสทางการตลาดและ
ธุรกิจใหม่ให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ จะช่วยขยายฐานการลงทุนให้มคี วามมัน่ คงและกระจายความเสีย่ งออกจากการท�ำธุรกิจ
แบบเดิมเพียงประเภทเดียว อย่างไรก็ตาม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจประเภทต่างๆ ที่เหมาะสม มีความสอดคล้องหรือใกล้
เคียงกับรูปแบบธุรกิจเดิมหรือการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่จะต้องมีการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอร่วมด้วย เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การแข่งขันในตลาด ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงทางค่านิยมและทัศนคติ
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งสิ้น
การบริหารจัดการ
กลุม่ เอ็กโกให้ความส�ำคัญกับโอกาสและมุง่ มัน่ พัฒนากลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจทีค่ รอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
ดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ทั้งตระหนักว่าปัจจุบัน
เริ่มมีความนิยมผลิตไฟฟ้านอกระบบจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยมากขึ้น ประกอบกับปริมาณไฟฟ้าส�ำรองที่มีอยู่ในปริมาณมาก
ส่งผลให้ภาครัฐประกาศชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในความท้าทาย
ที่กลุ่มเอ็กโกเผชิญซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศของโลกทีก่ ำ� ลังได้รบั ความสนใจโดยภาครัฐและเอกชนจากทัว่ โลกต่างร่วมมือกันเพือ่ บรรเทาและควบคุมสถานการณ์
ไม่ให้รนุ แรงมากเกินไปกว่านีซ้ งึ่ แม้วา่ กลุม่ เอ็กโกจะพิจารณาใช้เทคโนโลยีทดี่ ที สี่ ดุ ในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการท�ำงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบเชิงลบก็ตาม กลุ่มเอ็กโกยังวางแผน
ขยายโอกาสการลงทุนไปยังธุรกิจการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทนในต่างประเทศ ทัง้ ประเทศทีม่ กี ารลงทุนอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั
และประเทศอื่นที่ยังไม่เคยลงทุนมาก่อน อีกทั้งพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มเอ็กโกและ
มีโอกาสในการเติบโต

เปาหมายป 2562
• ลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยนไมต่ำกวา 80 MWe
• ศึกษาความเปนไปไดในการดำเนินธุรกิจใหมอยางนอย 3 โครงการ
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ผลการด�ำเนินงาน
กลุ่มเอ็กโกประสบความส�ำเร็จในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพาจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำ “ไซยะบุรี” ในสปป.ลาว และโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน “ซานบัวนาเวนทูรา” ในประเทศฟิลปิ ปินส์ ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจและเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
ธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก รวมถึง กลุ่มเอ็กโกยังได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อขยายการลงทุนในประเทศไต้หวันผ่านการลงทุน
โรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งหยุนหลิน ก�ำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 160 เมกะวัตต์ อีกด้วย ทั้งนี้ผลจากความส�ำเร็จ
ของการเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพาจูยังมีส่วนสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ให้กับกลุ่มเอ็กโกเนื่องจากได้พันธมิตรที่มีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และถือเป็นการขยายโอกาสการลงทุนเข้าสูธ่ รุ กิจนีใ้ นภูมภิ าคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป นอกจากนีก้ ลุ่มเอ็กโกยังได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงและธุรกิจใหม่
ด้าน Smart Energy เป็นต้น โดยกลุ่มเอ็กโกประสบความส�ำเร็จในเข้าซื้อหุ้นในโครงการขยายระบบขนส่งน�้ำมันทางท่อไปยัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 343 กิโลเมตร
ส�ำหรับปี 2563 กลุ่มเอ็กโกได้วางแผนขยายทิศทางการลงทุน จากธุรกิจหลักที่มุ่งหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าซึ่งรวมถึง
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) พร้อมทัง้ ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจจัดหาเชือ้ เพลิง (Fuel Supply) และแสวงหาโอกาส
การลงทุนในธุรกิจใหม่ ด้าน Smart Energy Solution เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนและสร้างรายได้ในระยะยาวให้กับกลุ่มเอ็กโก
ด้วยเหตุนี้ และเพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนทีข่ ยายกว้างขึน้ นัน้ กลุม่ เอ็กโกยังได้ปรับ วิสยั ทัศน์ พันธกิจขององค์กรใหม่ซงึ่
จะเริม่ ประกาศใช้ในปี 2563 เพือ่ แสดงถึงเจตนารมณ์การด�ำเนินธุรกิจบนวิถขี องความยัง่ ยืน โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ (Organizational Excellence) ทีม่ กี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ค�ำนึงถึงสังคม สิง่ แวดล้อมและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่

ว�สัยทัศน

เปนบร�ษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอยางยั่งยืน
ดวยความใสใจที่จะธำรงไวซึ่งสิ�งแวดลอมและการพัฒนาสังคม

พันธกิจ

1. มุงมั่นเติบโตอยางตอเนื่องเพ�่อสรางมูลคาใหแกผูถือหุน
2. มีความเชื่อถือได ในการผลิตและใหบร�การดานพลังงาน
3. เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและใสใจตอชุมชนและสิ�งแวดลอม

Value Integration

LNG Value Chain

Fuel Supply

Conventional

Renewable

Power Generation

Smart Energy

Smart Energy
Solution
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

ทิศทางการลงทุนของกลุ่มเอ็กโก
1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้า : ธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มเอ็กโกในปัจจุบัน ถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มเอ็กโก ทั้งในแง่ของ
การผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงหลากหลายประเภท และมีฐานการลงทุนทัง้ ในประเทศไทย และต่างประเทศ การลงทุนในธุรกิจหลัก
ด้านการผลิตไฟฟ้า เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากเป้าหมายการลงทุนในภูมิภาคที่มีทั้งประสบการณ์ที่มี
ความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่สามารถน�ำไปสู่การแสวงหาโอกาสเพิ่มเติม
• ติดตามโอกาสการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ (Greenfield projects) เพือ่ รองรับการเติบโตในระยะยาว โดยการมีสว่ นร่วมกับ
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการสนับสนุนทางเทคนิค แหล่งเงินทุน และการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั หน่วยงานท้องถิน่ อุตสาหกรรม
และชุมชน ประกอบกับการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นในการพัฒนาโครงการใหม่ เช่น ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการตลาด
เป็นต้น
• ซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้สามารถรับรู้รายได้ทันที โดยการร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์
เพื่อค้นหา โอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ
•แสวงหาโอกาสเพิม่ เติมจากโครงการในปัจจุบนั เพือ่ ขยายการลงทุน โดยร่วมมือกับบุคลากรท้องถิน่ ของกลุม่ เอ็กโกในการ
ส�ำรวจโอกาสและเสริมสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค
2.) ธุรกิจจัดหาเชือ้ เพลิง : แสวงหาโอกาสในการต่อยอดจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยมีทศิ ทางการลงทุนมุง่ สูธ่ รุ กิจต้นน�ำ้ และปลายน�ำ้
ด้านการจัดหาเชื้อเพลิง ซึ่งถือเป็นการลงทุนในห่วงโซ่พลังงานที่เพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจหลัก
• จัดหาหรือพัฒนาโครงการในธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงจากต้นทางสู่ปลายทาง ผ่านการวิเคราะห์ทางการตลาด นโยบาย
ของรัฐบาล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ ประกอบกับการยกระดับความแข็งแกร่ง
และประสบการณ์ ครอบคลุมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพเพื่อส�ำรวจและระบุโอกาสการลงทุนใหม่
• ลงทุนในโครงการเชิงกลยุทธ์โดยค�ำนึงถึงมูลค่าเชิงกลยุทธ์ ด้วยการพิจารณาเพิ่มมูลค่าส�ำหรับการลงทุนในแง่ของ
ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับ เช่น การถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์ และการเชื่อมโยงทางธุรกิจ เป็นต้น ประกอบกับการท�ำงาน
ร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพของกลุ่มเอ็กโกเพื่อการลงทุนใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
3.) ธุรกิจใหม่ดา้ น Smart Energy Solution : แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ทสี่ อดรับกับแนวโน้มเทคโนโลยีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology)
• ติดตามการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจใหม่ดา้ น Smart Energy Solution เพือ่ รองรับแนวคิดหรือน�ำความรูใ้ หม่มาปรับใช้ทา่ มกลาง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง เช่น ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจการให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน และการประยุกต์ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบไฮบริด องค์ประกอบในไมโครกริด เป็นต้น
• แสวงหาโอกาสการลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพทางการตลาดและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งสามารถด�ำเนินโครงการ
เพือ่ เพิม่ มูลค่าในธุรกิจด้าน Smart Energy Solution โดยร่วมมือเพือ่ ประโยชน์รว่ มกันและมีโอกาสในการขยายกิจการต่อไปได้
ในอนาคต
ส�ำหรับแผนกลยุทธ์ในปี 2563 กลุม่ เอ็กโกให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคล
ให้แข็งแกร่งซึ่งจะเป็นรากฐานส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ด้านแผนการพัฒนาพนักงานได้ในหัวข้อบุคลากรของเรา (Our People)
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การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม
GRI 103-1, 103-2, 103-3
ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทเป็นอย่างสูง ธุรกิจจึงต้อง
สามารถปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำงานในด้านต่างๆ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
กลุ่มเอ็กโกจึงให้ความส�ำคัญต่อการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาบุคลากรในยุคดิจทิ ลั ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมให้เกิดการ
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมโดยถื อ เป็ น ฟั น เฟื อ งส� ำ คั ญ ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการด�ำเนินธุรกิจ
ควบคู ่ ไ ปกั บ การสร้ า งผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน
การบริหารจัดการ
กลุม่ เอ็กโกได้รเิ ริม่ พัฒนาแผนงานเพือ่ ปรับตัวและก้าวเข้าสูย่ คุ
ดิ จิ ทั ล โดยเริ่ม ตั้ง แต่ก ารทบทวนกลยุท ธ์ของธุรกิจเพื่อเป็น
จุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญท�ำให้พนักงานทัง้ องค์กรเข้าใจเป้าหมายของ
องค์กร การสื่อสารกับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
พนั ก งานร่ ว มกั น ด� ำ เนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย การสร้ า ง
วัฒนธรรมของการคิดริเริม่ สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
ภายในองค์กรเพือ่ ปรับปรุงการท�ำงานหรือกระบวนการท�ำงาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อรองรับการด�ำเนินการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการน�ำระบบการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เข้าประยุกต์ใช้เพื่อน�ำ
ความรูแ้ ละประสบการณ์ของคนในองค์กรมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ต ่ อ การปฏิ บั ติ ง านและเป็ น การพั ฒ นาองค์ ก ร
อย่างยั่งยืน
ทั้ ง นี้ กลุ ่ ม เอ็ ก โกจึ ง มี แ นวทางในการสร้ า งวั ฒ นธรรมแห่ ง
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วยการจัดโครงการและ
กิจกรรมด้านนวัตกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรู้
ความสามารถของบุคลากรในกลุ่มเอ็กโกให้แสดงแนวคิด
สร้ า งสรรค์ ห รื อ นวั ต กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ องค์ ก รและ
จะน� ำ พาองค์ ก รไปสู ่ ค วามยั่ ง ยื น โดยนวั ต กรรมเหล่ า นี้
จะสามารถพั ฒ นาไปสู ่ ก ระบวนการผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ลดต้นทุน และพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานภายในกลุม่ บริษทั
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ ่ ม เอ็ ก โกยั ง มี แ ผนที่ จ ะน� ำ ระบบการจั ด การความรู ้
(Knowledge Management) เข้ามาใช้ควบคูไ่ ปกับการจัดการ
แข่งขันนวัตกรรมภายในองค์กร เพราะเป็นกระบวนการตั้งแต่
การดึงความรู้และประสบการณ์ออกมาจากตัวบุคคล สู่การ
ถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน

ในกลุม่ เอ็กโกให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ ถือเป็น
ส่วนส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมให้กลุ่ม
เอ็ ก โกเป็ น องค์ ก รแห่ ง นวั ต กรรมและการเรี ย นรู ้ ซึ่ ง เป็ น
ส่วนส�ำคัญในการพัฒนากลุ่มเอ็กโกให้เติบโตก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรอีกด้วย
นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังมีแผนร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology หรือ AIT) ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
โดดเด่นในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะการให้
การสนับสนุนการก้าวสู่ระบบดิจิทัลของผู้ประกอบการและ
ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น ในปี 2563 AIT จะเป็นพันธมิตรด้าน
ความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมพลังงาน และการ
พัฒนานวัตกรรมให้กับกลุ่มเอ็กโก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ผลักดันขีดความสามารถด้านนวัตกรรมสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และจากความส� ำ เร็ จ ในการจั ด ให้ มี โ ครงการการแข่ ง ขั น
นวัตกรรมภายในองค์กรประจ�ำปี ในปี 2561 เพื่อส่งเสริม
กระบวนการทางความคิ ด (mindset) ด้ า นความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ และความคิดเชิงนวัตกรรมให้กบั พนักงานของกลุม่
เอ็กโก ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์ทงั้ นวัตกรรม
และการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
เอ็กโกจึงสนับสนุนการต่อยอดและขยายผลส�ำหรับแนวคิดของ
ทีมผู้ชนะการแข่งขันฯ ประจ�ำปี 2561 เช่น โครงการนวัตกรรม
เรื่อง “การตรวจสอบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์หลัก
โดยใช้โปรแกรม Excel” ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนและได้
ขยายผลน� ำ ไปใช้ กั บ โรงไฟฟ้ า ระบบโคเจนเนอเรชั่ น
(Cogeneration) อืน่ ๆ ในกลุม่ เอ็กโกเพิม่ เติมอีกด้วย ส่วนความคิด
สร้างสรรค์ เรื่อง “อุปกรณ์ติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่
อับอากาศขณะปฏิบตั งิ านแบบเคลือ่ นย้ายได้” ได้รบั การอนุมตั ิ
ให้น�ำไปพัฒนาและคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในปี 2563
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เปาหมาย

ป 2562

มีจำนวนผลงานนวัตกรรมที่สงเขาประกวด มากกวา 20 โครงการ
เปาหมายระยะยาว

ป 2563 - 2567

ผลงานนวัตกรรมที่สงเขาประกวดสามารถดำเนินการไดจร�งสำหรับเอ็กโกอยางนอย
ปละ 3 โครงการ และบร�ษัทในกลุมเอ็กโก อยางนอยปละ 1 โครงการ

ผลการด�ำเนินงาน
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารการจัดการความรูแ้ ละองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ท�ำหน้าที่ก�ำหนดขอบเขต เป้าหมาย และ
กรอบแนวทางการจัดการความรู้และนวัตกรรม อีกทั้ง แต่งตั้ง
คณะท�ำงานการจัดการความรู้ เพื่อท�ำหน้าที่ด�ำเนินการให้เกิด
ระบบการจัดการความรูข้ ององค์กร ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
คัดเลือกที่ปรึกษาเข้ามาด�ำเนินการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้และท�ำให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม โดยมีแผนทีจ่ ะเริม่ ด�ำเนินงานภายใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563
พั ฒ นาระบบการเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Learning)
ของกลุ่มเอ็กโก
เริ่มทดลองใช้งานมาตั้งแต่เดือนตุลาคม และในปี 2563 กลุ่ม
เอ็กโกมีแผนที่จะพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกับแอปพลิเคชันเพือ่ สามารถเข้าใช้งาน
ในระบบด้วยบัญชีเดียว (User Account) ช่วยให้พนักงาน
สามารถเข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ของกลุ่มเอ็กโกได้
สะดวกมากขึ้น
จัดการแข่งขันนวัตกรรมประเภททีมภายในกลุ่มเอ็กโก
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
โดยยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมของ
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งาน เพื่ อ พื้ น ฐานการสร้ า ง
นวัตกรรม ด้วยการแบ่งรูปแบบโครงการฯ เป็น 2 ช่วง ได้แก่
(1) ช่วงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและการโค้ช เพือ่ พัฒนาความรู้
และทักษะ ตั้งแต่การพัฒนาความคิด สู่การพัฒนานวัตกรรม
และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขัน และ (2) ช่วงการ
แข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทีย่ งั ไม่มี
การน�ำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�ำงานหรือในเชิงธุรกิจ
แต่ตอ้ งสามารถน�ำไปใช้จริงได้ และ ประเภท “โครงการนวัตกรรม”
หมายถึง นวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้ในกระบวนการการ
ท�ำงานหรือในเชิงธุรกิจแล้ว และเพิ่มรางวัลย่อยในการแข่งขัน
2 ประเภทหลักนี้ โดยก�ำหนดเกณฑ์การตัดสินให้สอดคล้อง
กับการแข่งขันแต่ละประเภท ดังนี้
1. การแข่งขันประเภท “ความคิดสร้างสรรค์” แบ่งรางวัลย่อย
เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 “ความคิดสร้างสรรค์ด้านการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น” คือ
การน� ำ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ห รื อ แนวคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม
ไปปรับปรุงหรือดัดแปลงกระบวนการการท�ำงาน/การผลิต/
การบริหารจัดการ/การให้บริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม
1.2 “ความคิดสร้างสรรค์ ด้านธุรกิจใหม่” คือ การน�ำความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ ห รื อ แนวคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมไปสร้ า งธุ ร กิ จ
รูปแบบใหม่ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าหรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหรือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ และสร้าง
ตลาดใหม่ (Disruptive Innovation)
2. การแข่งขันประเภท “โครงการนวัตกรรม” แบ่งรางวัลย่อย
เป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.1 “โครงการนวัตกรรม ด้านการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้ า ” คื อ โครงการนวั ต กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
งานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
2.2 “โครงการนวัตกรรม ด้านอื่นๆ” คือ ผลงานนวัตกรรม
ที่ได้จากงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้า เช่น ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
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การแข่งขันในปี 2562 นี้มีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด 22 ทีม แบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้
1. “ความคิดสร้างสรรค์ ด้านการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น” จ�ำนวน 7 ทีม
2. “ความคิดสร้างสรรค์ ด้านธุรกิจใหม่” จ�ำนวน 1 ทีม
3 “โครงการนวัตกรรม ด้านการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า” จ�ำนวน 12 ทีม
4. “โครงการนวัตกรรม ด้านอื่นๆ” จ�ำนวน 2 ทีม
โดยทีมผู้ชนะการแข่งขันนวัตกรรม ประจ�ำปี 2562 ในแต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้

รางวัล

ประเภท “โครงการ
นวัตกรรม ด้านการ
เดินเครื่องและบ�ำรุง
รักษาโรงไฟฟ้า”

รางวัลที่ 1

การควบคุมอัตราการ
ใช้ความร้อน (Heat
Rate) อัจฉริยะด้วย
วิธีการควบคุม
อุณหภูมิจุดไอน�้ำ
กลัน่ ตัว (Dew Point)

โปรแกรมการประเมิน
โครงการเฉียบๆ
(Smart Project
Assessment)

รางวัลที่ 2

โปรแกรมระบบ
เฝ้าระวังและตรวจสอบ
อัตราการใช้ความร้อน
(Heat Rate) และ
สมรรถนะอุปกรณ์หลัก
ของโรงไฟฟ้าขนอม
หน่วยที่ 4

ต้นก�ำลังแบบ
ผสมผสานและ
เครือข่ายขนาดเล็ก
(Solar Hybrid
System and
Microgrid)

1.การแก้ไขท่อน�ำ้
หล่อเย็นรัว่ แบบชัว่ คราว
แอพพลิเคชัน เอสโก
2. การวิเคราะห์เพือ่
4.0
หาการเสือ่ มสภาพของ
แผงโซล่าร์เซลล์

1. โปรแกรมเพื่อการ
วางแผน ติดตาม และ
แสดงสถานะโครงการ
ส�ำหรับฝ่ายธุรกิจ
บ�ำรุงรักษา
2. การจองรถง่าย
นิดเดียว

รางวัลชมเชย

“โครงการนวัตกรรม
ด้านอื่นๆ”

ประเภท “ความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น”

ประเภท “ความคิด
สร้างสรรค์
ด้านธุรกิจใหม่”

โครงการธุรกิจการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก
เทคโนโลยีย่อยสลาย
(Rapid Organic
Fertilizer)
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“โครงการนวัตกรรม ด้านการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า”
ผู้ชนะรางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมจากบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด (เคแอลยู) ได้แก่ “การควบคุมอัตราการใช้ความร้อน
(Heat Rate) อัจฉริยะ” ด้วยวิธีการควบคุมอุณหภูมิจุดไอน�้ำกลั่นตัว (Dew Point)
แนวคิดโครงการ : โรงไฟฟ้าประสบปัญหาการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ (Filter) ของเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) จากการ
อุดตันของ filter รวม 8 ครั้งต่อปี คิดเป็นมูลค่า 7.4 ล้านบาท และค่าเสียโอกาสในการขายไฟฟ้าอีกประมาณ 2 ล้านบาท และ
ยังท�ำให้เกิดค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) สูงกว่าปกติ ดังนั้น จึงได้หาวิธีท�ำให้อุณหภูมิน�้ำหล่อเย็นสูงขึ้น เพื่อควบคุม
ไม่ให้ถึงจุด Dew Point (อุณหภูมิที่ท�ำให้ไอน�้ำเกิดการอิ่มตัวและกลั่นตัวควบแน่นเป็นหยดน�้ำ) เพื่อลดการอุดตันของ Filter
และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
ผลที่ได้รับ : เมื่อระบบน�้ำหล่อเย็นไม่ถึงจุด Dew Point ท�ำให้ลดการอุดตันของ Filter และลดการใช้ Chiller ลงได้ 1 ตัว
ส่งผลให้ค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ดีขึ้น จึงท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ปีละประมาณ 8.73 ล้านบาท โดยแยกเป็น
ค่าสูญเสียโอกาสในการจ�ำหน่ายไฟฟ้า เป็นเงิน 0.48 ล้านบาท ค่าเปลี่ยน Filter เป็นเงิน 3.70 ล้านบาท และค่าอัตราการใช้
ความร้อน เป็นเงิน 4.55 ล้านบาท
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด (บฟข.) “โปรแกรมระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบอัตราการใช้
ความร้อน (Heat Rate) และสมรรถนะอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4”
แนวคิดโครงการ : จากเดิมที่การประมวลผลข้อมูลค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) จะจัดท�ำเป็นรายสัปดาห์ และสรุป
ผลรายเดือน ซึ่งหากมีการใช้เชื้อเพลิงมากกว่าปกติ จะส่งผลให้ใช้เวลานานกว่าจะทราบปัญหาท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
ผลที่ได้รับ : โปรแกรมฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นเองสามารถประมวลผลข้อมูลค่าอัตราการใช้ความร้อนเป็นรายวันได้ ท�ำให้สามารถ
ตรวจสอบและควบคุมค่าอัตราการใช้ความร้อนได้เป็นรายวันจากเดิมที่เป็นรายสัปดาห์ เป็นผลให้รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว
จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียเชื้อเพลิงได้มากขึ้น ลดจ�ำนวนชั่วโมงการจัดท�ำรายงานจากเดิม 2 ชั่วโมง
เหลือเพียง 15 นาที และช่วยให้พนักงานเดินเครื่องและพนักงานบ�ำรุงรักษาสามารถปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ประเภท “โครงการนวัตกรรม ด้านอื่นๆ”
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมจาก บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิช จ�ำกัด (เอสโก) จากผลงาน “แอพพลิเคชัน
เอสโก 4.0”
แนวคิดโครงการ : ด้วยความหลากหลายของพื้นที่ปฏิบัติงานและรูปแบบการท�ำงานของเอสโก จึงต้องพัฒนาการจัดการ
งานบุคคล ด้วยการน�ำแอปพลิเคชัน (Application) งานบุคคลบนมือถือมาใช้บันทึกเวลามาท�ำงานในลักษณะบัตรพนักงาน
ดิจิทัล และยกเลิกการใช้งานของบัตรตอกและใบลงเวลาที่เป็นระบบเดิม รวมถึงใช้เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
ของบริษัทอย่างทั่วถึง อีกทั้ง ใช้เป็นนามบัตรดิจิทัลอีกด้วย ซึ่งแอพพลิเคชันดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับระบบ SAP ในโมดูล
ของงานบุคคลที่มีอยู่แล้ว โดยจะมีการใช้งานอย่างเต็มระบบในเดือนมกราคม 2563
ผลทีไ่ ด้รบั : ลดงานธุรการในการรวบรวมใบบันทึกเวลาและประมวลผลเวลาท�ำงานของพนักงานในทุกพืน้ ที่ และพนักงานสามารถ
รับทราบและเข้าถึงข่าวสารบริษัทได้พร้อมกันถึงแม้จะปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างกัน
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ประเภท “ความคิดสร้างสรรค์ ด้านการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น”
ผู้ชนะรางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมจากเอ็กโก ด้วยแนวคิด “โปรแกรมการประเมินโครงการเฉียบๆ”
แนวคิดโครงการ : การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel มาประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมาก และสามารถจัดท�ำผลการประเมิน
ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ส�ำหรับการประเมินความเสี่ยงทางการเงินในโครงการที่กลุ่มเอ็กโกจะลงทุน
ผลที่ได้รับ : การประมวลผลความเสี่ยงของแต่ละโครงการสามารถสะท้อนถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโกในภาพรวม
ได้ ถือเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร และสามารถลดเวลาการท�ำงานจากการประเมิน
ความเสี่ยงแบบเดิมได้ถึงร้อยละ 15 หรือ 24 ชั่วโมงต่อเดือน และลดต้นทุนในการจัดหาโปรแกรมประมาณ 2 ล้านบาท
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมจากเอ็กโกร่วมกับเอสโก ศึกษา “ต้นก�ำลังแบบผสมผสานและเครือข่ายขนาดเล็ก”
แนวคิดโครงการ : ค่าไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนของการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งการด�ำเนินธุรกิจด้วยระบบการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
เพียงอย่างเดียว คือ โซลาร์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต่างกัน
แต่หากประยุกต์ใช้ระบบ Solar Farm ร่วมกับระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) ระบบโซลาร์ฟาร์มแบบลอยน�้ำ
(Solar Floating) และระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ (Battery Storage) จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ และยังเป็น
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับอนาคตในกรณีที่ธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากนวัตกรรมใหม่
ผลที่ได้รับ : ลดค่าใช้จ่ายการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ หรือ ปีละประมาณ 1 ล้านบาท
และสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจในอนาคตหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ทั้งด้านการเดินระบบต้นก�ำลังแบบผสมผสาน (Hybrid Power Plants) และการปฏิบัติการของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Grid Platform) ซึ่งเป็นโครงการที่จะท�ำการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี (2562 - 2664)
นอกจากนี้ กลุม่ เอ็กโกยังมีแผนการพัฒนาระบบการท�ำงานด้วยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการท�ำงานให้มคี วามคล่องตัว
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท�ำงบประมาณด้านการเงินให้อยู่บนแพลตฟอร์ม
เดียวกัน ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมและสืบค้นข้อมูลและสามารถดูแลรักษา
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้สามารถประมาณการงบการเงิน
ล่วงหน้าของโรงไฟฟ้าได้ตลอดทั้งโครงการ
ระบบคลังข้อมูล งานบุคคล (HR Data Warehouse) เพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน
การบริหารงานบุคคล เพื่อการจัดท�ำรายงานและการวิเคราะห์ได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบระบบฯ
การศึกษาการน�ำโปรแกรมหุ่นยนต์นักบัญชีมาใช้ในองค์กร เพื่อบริหารจัดการ
งานประจ�ำ ด้วยหลักการเปลีย่ นจากผูท้ ำ� เป็นผูต้ รวจสอบ ช่วยลดระยะเวลาและขัน้ ตอน
ในการด�ำเนินงาน ส่งผลให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และความสามารถในงาน
ทีส่ ำ� คัญได้มากขึน้ เช่น เพิม่ ทักษะด้านการวิเคราะห์งาน และยังสามารถเตรียมพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย เป็นต้น
ทั้งนี้ กลุมเอ็กโกใชงบประมาณรวม
เพ�่อสงเสร�มการใชเทคโนโลยีดิจ�ทัล
และสรางวัฒนธรรมแหงนวัตกรรมในป 2562 กวา
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ลานบาท
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

ความสามารถในการผลิต
G4-EU1, G4-EU30, GRI 302-1, GRI 302-4
กลุ่มเอ็กโกมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าขององค์กรเพื่อสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย พร้อมทั้ง
มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการผลิตไฟฟ้าสู่การใช้เชื้อเพลิงสะอาด หรือพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆ ซึ่งช่วยรักษาสมดุล
ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังพัฒนาการจัดการพลังงานขององค์กร โดยลด
การใช้พลังงานภายในองค์กร และหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ เป็นส่วนหนึ่งในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร น�ำไปสู่การเป็นธุรกิจพลังงานที่มีความยั่งยืน
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ
แนวทางการบริหารจัดการ - Management Approach
กลุม่ เอ็กโกมุง่ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าขององค์กรเพือ่ เป็นผูผ้ ลิตไฟฟ้าทีม่ คี วามเป็นเลิศ โดยหาเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้โรงไฟฟ้าลดการใช้เชือ้ เพลิงซึง่ จะช่วย
ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ พร้อมด�ำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเครื่องจักรในแต่ละ
โรงไฟฟ้าอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ คงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า โดยจะมีการน�ำผลการด�ำเนินงานในด้านการผลิตไฟฟ้าตลอดจน
การจัดการพลังงานต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งผู้บริหารและพนักงานด้วย
ทัง้ นี้ ในปี 2562 โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา (SBPL) ได้เริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์เมือ่ 26 กันยายน 2562 โดยเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน
แห่งแรกในประเทศฟิลปิ ปินส์ทใี่ ช้เทคโนโลยีแบบ Supercritical ซึง่ มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ทดี่ กี ว่าเทคโนโลยี Sub-critical
ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเคซอน อีกทั้งการเลือกใช้ถ่านหินที่มีค่าความร้อนสูงขึ้นยังช่วยลดการปล่อยมลพิษและลดปริมาณขี้เถ้า
ลงได้ ดังแสดงในตารางด้านล่าง
เอสบีพีแอล

เคซอน

ก�ำลังการผลิตติดตั้ง (MW)

500

502.50

อัตราการใช้ความร้อน (BTU/kWh)

8,583

9,883

มลพิษ
- NOx (ตัน/เดือน)
- SOx (ตัน/เดือน)

241
27

487
550

นอกจากนี้เพื่อตอบสนองต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย กลุ่มเอ็กโกจึงมองหาโอกาสการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยก�ำหนดเป้าหมายสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด
ภายในปี พ.ศ. 2569 เพือ่ เปลีย่ นผ่านรูปแบบการผลิตไฟฟ้าสูก่ ารใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าให้มากขึน้
สัดสวนการผลิตไฟฟา ป 2562
พลังงานทดแทน

กาซธรรมชาติ

2.11%
9.76%

3.49%

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานลม

พลังงานน้ำ

0.30%

3.20%
ถานหิน

พลังงานความรอน
ใตพ�ภพ

พลังงานชีวมวล
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ผลการด�ำเนินงาน
โครงการการควบคุมอัตราการใช้ความร้อน (Heat rate) อัจฉริยะ
โรงไฟฟ้าเคแอลยู ประสบปัญหาการอุดตันของแผ่นกรองอากาศ (Filter) ของเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ท�ำให้อัตราการใช้
ความร้อน (Heat rate) เพิ่มขึ้น จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศบ่อยครั้ง จากการศึกษาพบว่าเกิดจากอุณหภูมิขาเข้า
ของ Gas turbine ที่ต�่ำเกินไป (16 องศาเซลเซียส) ส่งผลให้แผ่นกรองอากาศ เกิดความชื้นและอุดตันเร็ว จึงท�ำการศึกษาและ
หาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด หลังจากปรับค่าอุณหภูมิขึ้นเป็น 20 องศาเซลเซียส ท�ำให้แผ่นกรองอากาศของ gas turbine
ไม่เกิดความชื้น และยังสามารถลดการใช้ เครื่องท�ำความเย็น (Chiller) ลงได้อีก 1 ตัว ส่งผลให้อัตราการใช้ความร้อนดีขึ้น
ด้วยตามล�ำดับ จากการลดการอุดตันของแผ่นกรองอากาศและอัตราการใช้ความร้อนดีขนึ้ ส่งผลให้โรงไฟฟ้าสามารถลดค่าใช้จา่ ย
ได้เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 9 ล้านบาท/ปี

BTU / KWh

อัตราการใชความรอน (Heat rate) โรงไฟฟาเคแอลยู ป 2561 - 2562
8,100
8,000
7,900
7,800
7,700
7,600
7,500

Jan

Feb

Mar
2561

Apr

May Jun

Jul

เปาหมาย 2562

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2562
เปลี่ยนแผนกรองและทำความสะอาด Compressor

ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบอัตราการใช้ความร้อน (Heat rate) และสมรรถนะอุปกรณ์หลัก
โรงไฟฟ้าขนอมได้พัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวังและตรวจสอบอัตราการใช้ความร้อน (Heat rate) และสมรรถนะอุปกรณ์หลัก
ท�ำให้สามารถประมวลผลข้อมูลค่าอัตราการใช้ความร้อนเป็นรายวันจากเดิมทีป่ ระมวลผลเป็นรายสัปดาห์ ซึง่ หากมีการใช้เชือ้ เพลิง
มากกว่าปกติ จะใช้เวลานานกว่าจะทราบปัญหาท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การน�ำโปรแกรมฯ ดังกล่าวมาใช้จะช่วยลดเวลา
ได้ 8 เท่า และลดค่าใช้จ่าย 8 ล้านบาท/ปี

รายงาน Heat Rate
สัปดาหละ 1 ครั้ง
สรุปรายงานเดือนละ 1 ครั้ง

รายงาน Heat Rate รายวัน
ใชเวลาทำรายงาน
อยางนอย 2 ชั่วโมง

รายงาน Heat Rate และ
สมรรถนะ อุปกรณหลัก รายวัน
Trend monitoring เทียบกับ
เปาหมาย
เพ��มชองทางการสื่อสาร
ใชเวลาทำรายงาน 15 นาที
Daily Report
USB-DMP
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บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

อัตราการใช้ความร้อนต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า
(BTU/kWh)

2559

2560

2561

2562

เป้าหมาย
2562

9,862

9,887

9,839

9,883

10,067

บฟข.

7,500

6,672

6,666

6,632

6,652

เอ็กโก โคเจน

8,792

8,680

8,784

8,697

8,811

บีพียู

-

-

7,744

7,736

7,844

เคแอลยู

-

-

7,717

7,637

7,753

ถ่านหิน
เคซอน
ก๊าซธรรมชาติ

หมายเหตุ: โรงไฟฟ้าเคแอลยูและโรงไฟฟ้าบีพียู เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือน กรกฎาคมและเดือนตุลาคม ปี 2560
ตามล�ำดับ

ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมของโรงไฟฟ้า
แนวทางการบริหารจัดการ - Management Approach
กลุ่มเอ็กโกตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงด้านพลังงานในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า กลุ่มเอ็กโก
จึงก�ำหนดเป้าหมายค่าความพร้อมจ่ายในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าให้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ตามสัญญาซื้อขายไฟ พร้อมทั้ง
ก�ำหนดค่าความพร้อมจ่ายดังกล่าวเป็นดัชนีชวี้ ดั (Key Performance Indicator: KPI) ของโรงงานไฟฟ้า และใช้ในการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงานของโรงงานไฟฟ้า เพือ่ ให้แน่ใจว่ากลุม่ เอ็กโกสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าของครัว
เรือน และภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกก�ำหนดเป้าหมายค่าความพร้อมเฉลี่ย 86.70% ส�ำหรับ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน และ 96.79% ส�ำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

2559

2560

2561

2562

เป้าหมาย
2562

ถ่านหิน

89.50

82.54

80.00

89.96

86.70

ก๊าซธรรมชาติ

95.90

95.94

92.32

97.05

96.79

ค่าความพร้อมเฉลี่ยในการเดินเครื่อง (%)

ผลการด�ำเนินงาน
โครงการระบบระบายอากาศส�ำหรับห้องควบคุม Uninterruptible Power Supply (UPS)
ระบบ UPS ท�ำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ พร้องทั้งปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ต่ออุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตามระบบ UPS อาจเกิดการขัดข้อง (trip) ถ้าอุณหภูมภิ ายในตูค้ วบคุม
สูงเกิน 80 องศาเซลเซียส ดังนั้น โรงไฟฟ้าบีพียูจึงติดตั้งระบบระบายอากาศส�ำหรับห้องควบคุมเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนสะสม
ภายในตู้ควบคุม ส่งผลให้ระบบ UPS พร้อมใช้งานตลอดเวลาและเพิ่มเสถียรภาพในการเดินเครื่อง (Reliability) ทั้งยังช่วย
ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบ UPS อีกด้วย
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ก่อนท�ำการปรับปรุง

หลังท�ำการปรับปรุง

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
แนวทางการบริหารจัดการ
ลูกค้าถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญกลุ่มหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจ การได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าถือเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่ง
ประการหนึง่ ต่อความก้าวหน้าขององค์กร หากไม่สามารถบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลกระทบ
ถึงความพึงพอใจได้ ซึ่งจากการด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟ้าและความพร้อมของโรงไฟฟ้า กลุ่มเอ็กโก
สามารถบรรลุผลตามสัญญาการซื้อขายที่ก�ำหนดไว้ สร้างความมั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้ในทุกๆ ด้านแล้ว กลุ่มเอ็กโกยังมีนโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ
และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความสุภาพอ่อนโยน ให้ค�ำแนะน�ำแก่ลูกค้าถึงการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีแนวปฏิบตั ติ อ่ กันทีเ่ ป็นธรรม ปราศจากการคอร์รปั ชัน่ ส่งมอบสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตรงเวลาและรักษาความลับของลูกค้าไม่นำ� ไปใช้เพือ่ เอือ้ ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องโดยมิชอบอย่างเด็ดขาด พร้อมกันนี้
กลุ่มเอ็กโกได้สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น รวมไปถึงการจัดกิจกรรม
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ต่างๆ
ลูกค้าของกลุ่มเอ็กโก
ในปี 2562 เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 28 โรงไฟฟ้า
โดยมีก�ำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัดส่วนการถือครองหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,475 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่จ�ำหน่ายไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร้อยละ 61 รองลงมาคือบริษัท เคพีเอ็กซ์ เพาเวอร์ เอ็กซ์เชนจ์ (KPX Power
Exchange : KPX) ร้อยละ 16 และมะนิลา อิเล็กทริก (Manila Electric Company: MERALCO) ร้อยละ 13 ก�ำลังการผลิต
ส่วนที่เหลือจ�ำหน่ายให้กับ การไฟฟ้าอินโดนีเซีย (PLN) บริษัท เอนเนอยี่ ออสเตรเลีย จ�ำกัด ลูกค้าอุตสาหกรรม และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามล�ำดับ
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ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณาลูกค้าตามรายได้ จะพบว่าเอ็กโกมีรายได้จาก กฟผ. สูงถึงร้อยละ 63 รองลงมาคือ MERALCO ร้อยละ 24 และ
การไฟฟ้า KPX ร้อยละ 4 ตามล�ำดับ ซึ่งไม่ว่าจะพิจารณาในด้านก�ำลังการผลิตไฟฟ้า หรือรายได้ ก็จะเห็นได้ว่า กฟผ. เป็นลูกค้า
ส�ำคัญของกลุ่มเอ็กโก
เอ็กโกจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานระบบไฟฟ้า ในปริมาณและเงื่อนไขเวลาที่ กฟผ.
ก�ำหนด เพื่อให้ กฟผ. มีไฟฟ้าอย่างพอเพียงที่จะให้บริการแก่ประชาชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้าของไทย
ผลส�ำรวจความพึงพอใจ
กลุ่มเอ็กโกได้ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกสามารถบรรลุเป้าหมายความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่ 92.42% สูงกว่าเป้าหมาย 90% ที่ตั้งไว้
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2559 - 2562
2559

2560

2561

2562

เป้าหมาย

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

โรงไฟฟ้าขนอม

87.60%

91.20%

92.60%

95.10%

โรงไฟฟ้าอาร์จี

90.50%

90.50%

96.00%

94.30%

โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

-

93.10%

95.45%

95.16%

โรงไฟฟ้าเคแอลยู

-

-

91.04%

89.30%

โรงไฟฟ้าบีพียู

-

-

88.57%

92.75%

เอสโก

94.26%

94.02%

96.15%

96.80%

เคซอน

-

-

-

83.50%

ค่าเฉลี่ย

90.79%

92.21%

93.30%

92.42%

การบริหารจัดการพลังงาน
แนวทางการบริหารจัดการ – Management Approach
นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าแล้ว กลุ่มเอ็กโกยังมุ่งพัฒนาการจัดการ
พลังงานในภาพรวมขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ โดยจัดท�ำนโยบายการอนุรกั ษ์พลังงานเพือ่ เป็นกรอบในการด�ำเนินงานด้านการ
จัดการพลังงาน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากองค์กร นอกจากนี้ กลุม่ เอ็กโกยังจัดตัง้ คณะท�ำงาน
ด้านการจัดการพลังงานเพื่อรับผิดชอบในการทบทวน พัฒนาและติดตามตรวจสอบผลการด�ำเนินงานด้านพลังงานขององค์กร
เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยโรงไฟฟ้าขนอมได้พฒ
ั นาระบบการจัดการพลังงานและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ถือเป็นการ
ตอกย�้ำว่ากลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการพลังงานให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด
ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2562 โรงไฟฟ้าทีก่ ลุม่ เอ็กโกมีอำ� นาจควบคุม ใช้พลังงานเท่ากับ 50,090,587 กิกะจูล สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน�ำ้ ได้ทงั้ หมด
14,121,991 เมกะวัตต์ชั่วโมง กลุ่มเอ็กโกใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต 3.55 กิกะจูลต่อ เมกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ
0.02 กิกะจูลต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง
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2559
ปริมาณการผลิต

2560

2561

2562

เมกะวัตต์ชั่วโมง 10,708,653 11,004,699 13,223,341 14,121,991

เชื้อเพลิงที่ไม่หมุนเวียน

กิกะจูล

80,282,618 80,348,846 93,704,051 99,664,666

ถ่านหิน

กิกะจูล

30,286,907 29,769,911 25,215,135 28,548,751

ก๊าซ

กิกะจูล

49,802,582 50,362,998 68,266,718 70,936,554

อื่นๆ: น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน

กิกะจูล

193,128

215,937

222,198

179,361

เชื้อเพลิงทดแทน: ชีวมวล

กิกะจูล

1,090,244

1,236,642

1,118,660

1,226,128

พลังงานไฟฟ้า, ความร้อน, ความเย็น,
และไอน�้ำที่ซื้อมาเพื่อการบริโภค

กิกะจูล

27,672

41,873

47,407

38,962

พลังงานไฟฟ้า, ความร้อน,ความเย็น,
และไอน�้ำที่จ�ำหน่ายออกไป

กิกะจูล

38,551,151 39,616,917 47,604,028 50,839,169

ไฟฟ้า

กิกะจูล

38,445,508 39,465,028 45,440,073 48,997,505

ไอน�้ำ

กิกะจูล

การใช้พลังงานทั้งหมด

กิกะจูล

105,642

2,163,955

1,841,663

42,849,384 42,010,445 47,266,090 50,090,587

กิกะจูล/เมกะ
วัตต์ชั่วโมง

การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต

151,889

4.00

3.82

3.57

3.55

แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าส�ำหรับงานบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้าขนอมประกอบด้วย 2 หน่วยผลิต ในระหว่างการซ่อมบ�ำรุงหน่วยผลิตหนึ่ง ก็จะใช้แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากอีกหน่วย
ผลิตหนึ่งซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ เพื่อใช้ในการซ่อมบ�ำรุงหน่วยผลิตที่อยู่ในช่วงการซ่อมบ�ำรุง การด�ำเนินการดังกล่าว
จะช่วยลดการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก ช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ 17,000 บาท/วัน หรือ 35% นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะ
เวลาบ�ำรุงรักษา ช่วยเพิ่มรายได้ประมาณ 7 ล้านบาท/วัน จากจ�ำนวนชั่วโมงเดินเครื่องที่เพิ่มขึ้น
Operating

Maintenance

Operating

Import Electricity from EGAT
Before
High Voltage equipment maintenance
(7-10 days)
Planned Schedule
schedule
Overall outage times
Operating

Maintenance

In house Electricity

After

High Voltage equipment
maintenance (>10 days)

Planned schedule
Overall outage times

Operating
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บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

การจัดการสิ่งแวดล้อม
GRI 303-3, 303-4, 303-5 GRI 305-7, GRI 306-2, GRI 307-1
กลุ่มเอ็กโกมุ่งด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน
ทั้งการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการน�้ำ และการจัดการของเสีย เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่
คุณค่าและมุ่งสู่การด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ กลุ่มเอ็กโกตระหนักดีถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อม สังคม ตลอดจนกฎหมาย
และข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศจึงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร
เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชุมชนในทุกพื้นที่ โดยด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมายและข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด
แนวทางการบริหารจัดการ - Management Approach
กลุ ่ ม เอ็ ก โกได้ ด� ำ เนิ น การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Impact
Assessment: EIA) ก่อนเข้าไปด�ำเนินโครงการในพืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ สามารถจัดการผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม และเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ หลังจากเริม่ ด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ หมดจะมีการรายงานผลการติดตามตาม
มาตรการทีร่ ะบุไว้ใน EIA ปีละ 2 ครัง้ (โดยสามารถดูรายละเอียดรายงาน EIA ได้จาก QR Code)
นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกได้จัดท�ำนโยบายสิ่งแวดล้อม (สามารถดูนโยบายสิ่งแวดล้อมได้จาก QR
Code) เพื่อเป็นกรอบการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมส�ำหรับบริษัทที่เอ็กโกมีอ�ำนาจควบคุม
บริษทั ร่วม คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย พร้อมทัง้ ผลักดันให้บริษทั ในกลุม่ เอ็กโกปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมในระดับสากล เช่น ISO 14001, EMSCOP (มาตรฐานสิง่ แวดล้อม
ของสหรัฐอเมริกา) และปฏิบตั ติ ามแบบอย่างทีเ่ ป็นเลิศ (Best practices) โดยปัจจุบนั โรงไฟฟ้า
ขนอม โรงไฟฟ้าเคซอน โรงไฟฟ้าทีดับบลิวเอฟ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ สากล และมี แ ผนที่ จ ะน� ำ โรงไฟฟ้ า ซี ดั บ บลิ ว เอฟ เข้ า รั บ การรั บ รอง
เพือ่ ผ่านมาตรฐานฯ ISO 14001 ภายในปี 2563 และในปี 2564 มีแผนทีจ่ ะน�ำโรงไฟฟ้าบีพยี แู ละ
เคแอลยูเข้ารับการรับรอง ส�ำหรับโรงไฟฟ้าอื่นๆ นั้นจะมีคณะท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไป
ตรวจประเมินการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกปี
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากลุม่ เอ็กโกบริหารจัดการผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สง่ ผลกระทบต่อชุมชน และผูม้ สี ว่ น
ได้เสียอื่นๆ กลุ่มเอ็กโกได้ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียประจ�ำปี ซึ่งในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ
จากชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังไม่มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

จ�ำนวนการละเมิดกฎหมาย

0

0

0

0

จ�ำนวนค่าปรับเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย (บาท)

0

0

0

0

ค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อมค้างจ่าย ณ สิ้นปี (บาท)

0

0

0

0
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การจัดการคุณภาพอากาศ
แนวทางการบริหารจัดการ - Management Approach
กลุ่มเอ็กโกบริหารจัดการคุณภาพอากาศทั้งภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ
ขององค์กร โดยควบคุมคุณภาพอากาศทีป่ ล่อยออกจากโรงไฟฟ้าและหาแนวทางพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศขององค์กร
ให้ดยี งิ่ ขึน้ กลุม่ เอ็กโกมุง่ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพพร้อมทัง้ วางแผนการตรวจสอบ ซ่อมบ�ำรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคัดเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ภายในโรงไฟฟ้า
เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยมลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ด้วยแนวทางการด�ำเนินงานอย่างเป็นเลิศ กลุม่ เอ็กโกได้จดั ท�ำเกณฑ์มาตรฐานการปล่อยมลพิษจากปล่องระบายอากาศพร้อมทัง้
ระบุให้เป็น KPI ของโรงไฟฟ้าเพือ่ ควบคุมคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าให้อยูใ่ นระดับทีด่ กี ว่าค่ามาตรฐานตาม EIA และกฎหมาย
ก�ำหนด สร้างความมั่นใจว่าจะการด�ำเนินงานของกลุ่มเอ็กโกจะส่งผลกระทบด้านอากาศน้อยที่สุด ทั้งนี้กลุ่มเอ็กโกยังจัดให้มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยก�ำหนดให้มกี ารตรวจวัดคุณภาพอากาศทีป่ ล่อยจากปล่องโดยผูต้ รวจ
ภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นประจ�ำทุกๆ 6 เดือน
ผลการด�ำเนินงาน
ติดตั้งขั้วปล่อยประจุแบบแข็ง (Rigid Discharge Electrode: RDE)
โรงไฟฟ้าถ่านหินเคซอนให้ความส�ำคัญกับการควบคุมปริมาณฝุน่ ให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามการเดินเครือ่ ง
ที่ไม่สม�่ำเสมอ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitators : ESP) ลดลง ดังนั้น
โรงไฟฟ้าเคซอนจึงได้ติดตั้งขั้วปล่อยประจุแบบแข็ง (RDE) จ�ำนวน 1,920 แผ่น ทดแทนขั้วปล่อยประจุ (Discharge Electrode)
แบบเดิม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นได้ดี แม้ว่าจะเดินเครื่องไม่สม�่ำเสมอ โดยในปี 2563 มีแผนที่เปลี่ยน RDE
เพิ่มเติมอีกประมาณ 2,700 แผ่น

Causes of Opacity Incidents (2018 vs 2019)

Upset Condition
(APCE Maintenance and
Equipment Functional Test)

Start-Up / Load-Up / Load Down

Unit Trip / Shutdown / Offline
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การจัดการน�้ำ
แนวทางการบริหารจัดการ - Management Approach
กลุ่มเอ็กโก บริหารจัดการน�้ำภายในองค์กรด้วยแนวทาง 3Rs คือ ลดการใช้น�้ำดิบ (Reduce) ใช้ซ�้ำ (Reuse) และ น�ำน�้ำไปผ่าน
กระบวนการเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดปริมาณการใช้
น�ำ้ ดิบภายในองค์กร เช่น การน�ำน�ำ้ ทิง้ กลับมาใช้รดน�ำ้ ต้นไม้ น�ำมาฉีดพ่นลดอุณหภูมขิ องไอเสียหรือน�ำกลับมาล้างท�ำความสะอาด
ถนนและควบคุมฝุน่ พร้อมทัง้ ตรวจติดตามคุณภาพน�ำ้ ทิง้ อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าน�ำ้ ทิง้ ขององค์กรมีคา่ ตามมาตรฐานของ
พื้นที่นั้นๆ ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบและบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กลุ่มเอ็กโกใช้เครื่องมือ
AQUEDUCT Water Risk Atlas เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นประจ�ำทุกปี การประเมิน
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้ำช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ เช่น การจัดท�ำแหล่งน�้ำ
ส�ำรอง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของโรงไฟฟ้าตลอดฤดูแล้ง สร้างความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ยังช่วยให้องค์กรสามารถลดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนจากการแย่งน�ำ้ ใช้กบั ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในบริเวณที่
โรงไฟฟ้าตั้งอยู่อีกด้วย ส�ำหรับปี 2562 ไม่มีโรงงานไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน�้ำ
ไม่เพียงแต่การบริหารจัดการน�ำ้ ภายในองค์กรเท่านัน้ กลุม่ เอ็กโกยังให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการน�ำ้ ภายนอกองค์กร โดย
ด�ำเนินงานร่วมกับชุมชนข้างเคียงเพือ่ รับฟังปัญหา ท�ำความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน�ำ้ ในชุมชน
เช่น การสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน�้ำอย่างยั่งยืนผ่านโครงการของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ตลอดจนจัดประชุมร่วมกับชุมชน
ปีละ 2 ครั้ง โดยมีตัวแทนจากโรงไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐและชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ผลการด�ำเนินงาน
โครงการลดปัญหาความขุ่นของน�้ำในระบบหอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อการอนุรักษ์น�้ำ
โรงไฟฟ้าบีพียูพบปัญหาความขุ่นของนํ้า Cooling Tower Basin เกินเกณฑ์ควบคุมในบางฤดูกาล สาเหตุมาจากฝุ่นละอองโดย
รอบของหอหล่อเย็น ท�ำให้ต้องระบายน�้ำที่มีความขุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานออก สิ้นเปลืองทั้งน�้ำและสารเคมีในกระบวนการผลิต
โรงไฟฟ้าบีพยี จู งึ ได้นำ� แนวคิดการน�ำน�ำ้ ทิง้ ระบบ Reverse Osmosis (RO Reject) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหมาะสม มาทดแทนน�ำ้ ทีส่ ญ
ู เสีย
ในระบบหอหล่อเย็น ท�ำให้ระบบสามารถควบคุมค่าความขุ่นให้อยู่ในเกณฑ์ได้อย่างสม�่ำเสมอ ส่งผลให้โรงไฟฟ้าสามารถ
ลดปริมาณการสูบน�้ำดิบจากแม่น�้ำแม่กลอง 10,999 ลบ.ม./เดือน และลดปริมาณน�้ำทิ้ง 2,700 ลบ.ม./เดือน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์
น�้ำจากแม่น�้ำแม่กลองที่เป็นแหล่งน�้ำธรรมชาติของชุมชนให้ด�ำรงอยู่ต่อไป
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ปร�มาณน้ำที่นำมาใช (ลานลูกบาศกเมตร)

ปร�มาณน้ำปลอยออก (ลานลูกบาศกเมตร)

ปร�มาณการใชน้ำ (ลานลูกบาศกเมตร)
6.00

1,354
1,203

1,132

1,214

1,352

1,202

1,127

1,210

5.00

4.69

4.00
3.00
2.00

2.05
1.33

1.00
2559

2560

2561

2562

2559

2560

2561

2562

5.03

2559

2560

2561

2562

ปริมาณการใช้น�้ำที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากโรงไฟฟ้าบีพียูและเคแอลยูได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในปี 2560 และ
ได้ขายไอน�้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมประมาณ 7 แสนตัน/ปี
การจัดการของเสีย
แนวทางการบริหารจัดการ - Management Approach
กลุ่มเอ็กโกบริหารจัดการของเสียด้วยหลักการ 3Rs คือ ลดของเสียให้น้อยที่สุด (Reduce) น�ำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
และน�ำไปผ่านกระบวนการ/แปรรูปเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพือ่ ลดปริมาณของเสียทัง้ ทีเ่ ป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
ซึง่ เกิดจากการด�ำเนินงานขององค์กรให้นอ้ ยทีส่ ดุ พร้อมทัง้ ด�ำเนินการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบตัง้ แต่การคัดแยก การจัดเก็บ
การขนส่ง และการก�ำจัดของเสีย ด้วยความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
กลุ่มเอ็กโกมุ่งลดของเสียที่ถูกน�ำไปฝังกลบและจัดท�ำโครงการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง เช่น การน�ำของเสียมาหมัก
ท�ำปุย๋ เพือ่ ลดการใช้ปยุ๋ เคมีภายในโรงไฟฟ้าขนอม ซึง่ สามารถผลิตปุย๋ ได้ 18,800 กิโลกรัมภายในปี 2562 โครงการการจัดการของ
เสียของโรงไฟฟ้าเคซอนโดยร่วมมือกับชุมชนน�ำของเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณของเสียที่น�ำไปฝังกลบซึ่งสามารถน�ำของ
เสียกลับมารีไซเคิลได้ถึง 1,347 ตัน
โดยโรงไฟฟ้าเคซอนได้รบั โล่และเกียรติบตั รจากกรมควบคุมมลพิษจากการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่
ในการน�ำเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีมาใช้ภายในโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการของเสีย
ขององค์กร
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงาน
การจัดการขี้เถ้า
โรงไฟฟ้าเคซอนร่วมมือกับบริษัทปอซโซลานิก ฟิลิปปินส์ จ�ำกัด (PPI) ขนส่งเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าและน�ำเถ้าลอยดังกล่าวไป
รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์หรือถมถนน
ส�ำหรับเถ้าหนัก โรงไฟฟ้าเคซอนร่วมมือกับกรมโยธาธิการและทางหลวง ริเริ่มโครงการสร้างถนนคอนกรีตจากเถ้าหนักของ
โรงไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันโครงการได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตเพื่อน�ำเถ้าหนักทั้งหมด
ไปใช้ขยายผลส�ำหรับโครงการอื่นๆ ต่อไป
ทั้งนี้ในปี 2562 ปริมาณเถ้าลอยและเถ้าหนักของโรงไฟฟ้าเคซอน เท่ากับ 33,834 ตัน โดย 92% ของขี้เถ้านี้ถูกน�ำไปรีไซเคิลแทน
การฝังกลบ ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงประมาณ 97,986 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
การจัดการข�้เถาโรงไฟฟาเคซอน

92%
8%
ร� ไซเคิล

ฝงกลบ

ปร�มาณของเสีย (ตัน)

ข�้เถา (ตัน)

14,126

56,911
45,772

44,696

2561

ของเสียไมอันตราย

68%

70%

32%

30%

116 2,481

111 1,571

128

221 2,741

2560

39%

2,597

1,682

2559

63%

2,962

37%

13,998

61%

44,667

2562
ของเสียอันตราย

2559

2560

2561
ร�ไซเคิล

2562
ฝงกลบ
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การปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่เปรียบ
เสมือนต้นก�ำเนิดของแหล่งทรัพยากรให้เปลี่ยนแปลงไป ความไม่สมดุลทางสิ่งแวดล้อมเริ่มส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
ในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น ด้วยตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว กลุ่มเอ็กโกจึงด�ำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจที่จะรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไม่เพียงแต่เฉพาะในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าเท่านั้น
แต่ครอบคลุมไปถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการลดผลกระทบทางระบบนิเวศเพื่อฟื้นฟู รักษาและส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพให้สมบูรณ์ที่สุดตามขอบเขตที่สามารถด�ำเนินการได้
การบริหารจัดการ
กลุม่ เอ็กโกมีเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงสุดต่อสิง่ แวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยให้ความส�ำคัญกับการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่ด�ำเนินการของโรงไฟฟ้า
ในเครือฯ โดยโรงไฟฟ้าทุกแห่งของกลุ่มเอ็กโกไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตคุ้มครองใดๆ ตามนิยามและก�ำหนดขององค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN)และไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ใดๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตามที่ประกาศของ UNESCO และได้น�ำแนวทางล�ำดับขั้นของผลกระทบ (Mitigation
Hierarchy) มาใช้ในการด�ำเนินการ ตั้งแต่การหลีกเลี่ยง การลด การบรรเทา ไปจนถึงการชดเชย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นที่ได้ประกาศไว้ในนโยบายด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ กลุม่ เอ็กโกได้จดั ให้มกี ารส�ำรวจและประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมของทุกโรงไฟฟ้า เริม่ ตัง้ แต่ชว่ งพัฒนาโครงการ
ช่วงก่อสร้าง และช่วงด�ำเนินการ พร้อมทั้งจัดท�ำแผนป้องกัน ติดตาม และบรรเทาผลกระทบตามแต่ละช่วงเวลาไว้เป็นแผน
ระยะยาว ครอบคลุมตลอดระยะเวลาด�ำเนินการตามสัญญาที่ได้รับสัมปทาน โดยแผนการด�ำเนินงานดังกล่าวได้รับการอนุมัติ
จากหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล แตกต่างกันไปตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายของแต่ละโครงการ
และพื้นที่ ตลอดจนแจ้งแผนการด�ำเนินงานดังกล่าวให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้น�ำไป
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การจัดการปกปองและฟ��นฟ�สิ�งแวดลอม ระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเทศไทย

ระยะพัฒนาโครงการ

การประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดลอม (EIA)

ระยะกอสราง

แผนการติดตาม
และบรรเทาผลกระทบ
(ขั้นตอนการกอสราง)

ระยะดำเนินการ

ระยะร�้อถอน

แผนการติดตาม
และบรรเทาผลกระทบ
(ขั้นตอนการดำเนินงาน)

• การประเมินผลกระทบ
ตอสิ�งแวดลอม
• แผนการติดตามและ
บรรเทาผลกระทบ

โครงการปองกันและฟ��นฟ�
ผลการสำรวจและประเมิน
EIA, แผนการติดตามและ
ลดการบรรเทาผลกระทบ,
การอนุมัติอยางเปน
ทางการจาก สผ.

ผลการติดตาม EIA จะถูกสงไปยัง
สผ. ตามกฎหมายกำหนด

แผนการร�้อถอน
ที่ไดรับการอนุมัติ
อยางเปนทางการ
จาก สผ.
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

เปาหมาย

ป 2562

• ขอรองเร�ยนทางสิ�งแวดลอมเปน 0
• โรงไฟฟารอยละ 100 ในเคร�อของกลุมเอ็กโกดำเนินการตามมาตรการหร�อแผนการปองกัน/ลดผลกระทบดานสิ�งแวดลอม
เปาหมายระยะยาวเพ�่อความยั่งยืน

ป 2563 - 2567

• ขอรองเร�ยนทางสิ�งแวดลอมเปน 0
• โรงไฟฟารอยละ 100 ในเคร�อของกลุมเอ็กโกมีการสำรวจผลกระทบตอสิ�งแวดลอมและสังคมเปนประจำทุกป
• โรงไฟฟารอยละ 100 ในเคร�อของกลุมเอ็กโกดำเนินการตามมาตรการหร�อแผนการปองกัน/ลดผลกระทบดานสิ�งแวดลอม

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวนข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวนโรงไฟฟ้าของกลุม่ เอ็กโกทีด่ ำ� เนินการ
ตามมาตรการหรือแผนการป้องกัน/
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

2559

2560

2561

2562

0

0

0

0

100

100

100

100

และเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณรอบโรงไฟฟ้าทุกแห่งของกลุ่มเอ็กโกได้รับ
การปกป้องและดูแล กลุ่มเอ็กโกจึงมีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละโครงการอย่างสม�่ำเสมอ
โดยก�ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการติดตามและบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในการประเมินประจ�ำปี พร้อมกันนี้กลุ่ม
เอ็กโกได้รเิ ริม่ โครงการปกป้อง ฟืน้ ฟูสตั ว์ปา่ และระบบนิเวศทัง้ ทางบกและทางน�ำ้ ทีอ่ ยูใ่ นรัศมี 3 - 5 กม. รอบโรงไฟฟ้าเพือ่ ติดตาม
ผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย
แนวทางการต่อยอดการด�ำเนินงานในปี 2563
• พัฒนาคู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและสังคม กลุ่มเอ็กโก (EGCO
Group Environmental and Social Management System Manual (ESMS)) โดยมีเป้าหมายประกาศใช้คู่มือดังกล่าว
ไม่เกินปี 2564
• ริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยต่อยอดการปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อ�ำเภอขนอม
(แบบ area based) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้านทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล ด้านการประมง ด้านการศึกษาวิจัย ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ตลอดจนเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ ศึกษาและจัดท�ำ
ข้อมูลตั้งต้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของอ�ำเภอขนอม
ต่อไป
• กิจกรรมถอดบทเรียนกรณีศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศทางน�้ำ
โดยใช้นวัตกรรมการออกแบบทางวิศวกรรม โรงไฟฟ้าไซยะบุรี
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ผลการด�ำเนินงาน
โรงไฟฟ้าขนอม (จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประเทศไทย)
• การปกป้ อ งประชากรสั ต ว์ ใ นพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านของ
โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าขนอมได้ออกกฎระเบียบและมีการติดตัง้ ป้ายเพือ่ ห้าม
ไม่ให้พนักงาน ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องล่าสัตว์ พร้อมกันนี้
พนักงานยังได้รบั การสนับสนุนให้มสี ว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิน่ ผ่านโครงการบันทึกการ
พบเห็นสัตว์ป่า โดยการบันทึกภาพและจัดท�ำบันทึกข้อมูล
ส่ ง ไปยั ง แผนกสิ่ ง แวดล้ อ ม และ/หรื อ แผนกบริ ก ารทั่ ว ไป
เพื่อด�ำเนินการอนุรักษ์ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้ตรวจตรา
บริ เ วณที่ มี ก ารติ ด ป้ า ยเตื อ นห้ า มล่ า สั ต ว์ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ
โดยตลอดปี ไ ม่ พ บเหตุ ก ารท� ำ ร้ า ยหรื อ ล่ า สั ต ว์ ใ นบริ เ วณ
โรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียง

ห้ามล่าสัตว์ภ ายในพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอมและบริเ วณโดยรอบ

• การดูแลพื้นที่สีเขียวในเขตโรงไฟฟ้า
กว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอมถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว และได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจด้วยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวขนอม โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริการท�ำความสะอาดตลอดจน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกสาธารณะอื่นๆ ในปี 2562 โรงไฟฟ้าขนอมด�ำเนินการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้คงความ
สมบูรณ์และสวยงามอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการงดใช้ปุ๋ยเคมีในการบ�ำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาระบบ
นิเวศโดยรวม
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บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

• โครงการด้านการส่งเสริมการลดใช้สารเคมีเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรของอ�ำเภอขนอม
โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรบ้านเปร็ต หมู่ที่ 7 สนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพศูนย์สาธิต
การเกษตรบ้านเปร็ต หมู่ 7 ต�ำบลขนอม อ�ำเภอขนอม เพื่อส่งเสริมอาชีพการท�ำเกษตรปลอดสารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2559 โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีรายได้เสริมจากการเข้าร่วมโครงการเฉลีย่
เดือนละ 10,000 ทั้งนี้ ในปี 2562 ต่อยอดการด�ำเนินโครงการ ผ่านกิจกรรมส�ำคัญ ดังนื้
• กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก
• กิจกรรมพนักงานอาสาจัดเตรียมและจัดสรรปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
• กิจกรรมส่งเสริการพัฒนาและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

• โครงการส่งเสริมการปลูกจิตส�ำนึกเยาวชน “ค่ายเยาวชน
เอ็กโกไทยรักษ์ป่า” รุ่นที่ 54 ณ น�้ำตกกรุงชิงอุทยานแห่ง
ชาติเขาหลวง อ.นบพิต�ำ จ.นครศรีธรรมราช
โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
และกลุ ่ ม เอ็ ก โก โดยมู ล นิ ธิ ไ ทยรั ก ษ์ ป ่ า จั ด โครงการฯ
ฝึกอบรมเพือ่ สร้างจิตส�ำนึกให้กบั เยาวชน และเยาวชน ได้เรียนรู้
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน�้ำล�ำธาร ซึ่งเป็นต้นทางของหลากหลาย
ชีวติ ในระบบนิเวศโดยรวม โดยมีครู นักเรียน พนักงานจิตอาสา
เข้าร่วม รวม 120 คน
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• โครงการด้านการส่งเสริมจิตส�ำนึกและการมีส่วนร่วมลดปัญหา “ขยะทะเล” โดยโรงไฟฟ้าขนอม
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจน ส่งเสริมพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมกับหน่วยราชการและ
ชุมชนในอ�ำเภอขนอม ตลอดปี 2562 ดังนี้

• กิจกรรม “ท�ำความดีดว้ ยหัวใจ” ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถงุ พลาสติก • โรงไฟฟ้าขนอมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ
กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ลดการใช้พลาสติก พร้อมเก็บขยะ ท้องถิ่น ท�ำกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่อ�ำเภอขนอม
ท�ำความสะอาด รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดระเบียบ
การใช้ประโยชน์จากคูคลอง เพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อมโดยรวม และ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

• กิจกรรม “รักษ์บางแพง สะพานสวยด้วยสองมือ” (ท�ำความ
สะอาดชุมชนเพือ่ รักษาคูคลอง) ผูบ้ ริหารและพนักงานจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมท�ำความสะอาดสะพานบางแพง ตามโครงการรักษ์
บางแพง สะพานสวยด้ ว ยสองมื อ กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ
ของเทศบาลท้องเนียน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนในพื้นที่
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• โครงการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทางน�้ำและชายฝั่งทะเล
• โครงการประเมินความหลากหลายทางสายพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน
โรงไฟฟ้าขนอมได้ท�ำการส�ำรวจและติดตามความหลากหลายทางสายพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอน และสัตว์
หน้าดินในพืน้ ทีข่ องอ่าวขนอมและคลองขนอม จ�ำนวนแพลงก์ตอนและสัตว์ทมี่ อี ยูน่ นั้ เป็นตัวบ่งชีส้ ำ� คัญทีบ่ ง่ บอกถึงสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีและอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต จากการประเมินพบว่า มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศโดยรอบ
เนือ่ งจากแพลงก์ตอนเป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับห่วงโซ่อาหารทะเลทัง้ หมด โดยโรงไฟฟ้าขนอมมีแผนและมาตรการส�ำรวจติดตาม
จ�ำนวนแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน ปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นจุดส�ำรวจรวม 7 จุด โดยรอบบริเวณที่โรงไฟฟ้ามีการปล่อยน�้ำ
ออกจากระบบหล่อเย็น ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลการส�ำรวจทั้งสองรอบและทั้ง 7 จุดส�ำรวจ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะส�ำคัญ
โดยการเปลี่ ย นแปลงโดยรวมที่ พ บมี ป ั จ จั ย เกี่ ย วข้ อ งจากสภาพอากาศและทิ ศ ทางการไหลเวี ย นของน�้ ำ และปั จ จั ย อื่ น ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังพบปลาวัยอ่อนที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด ดังนี้
ส�ำรวจพบช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน

ลูกปลาข้าวเม่า (วงศ์ Ambassidae)

ลูกปลากระบอก (วงศ์ Mugilidae)

ลูกปลาจวด (วงศ์ Scieanidae)

ลูกปลาสีกุน (วงศ์ Carangidae)

ส�ำรวจพบช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ลูกปลาวัวหางพัด (วงศ์ Monacanthidae)

ลูกปลาข้าวเม่า (วงศ์ Ambassidae)

79

• โครงการปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศทางน�้ำให้อุดมสมบูรณ์
• โครงการเพาะและปล่อยพันธุป์ มู า้ เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนประชากร
สัตว์นำ�้ และส่งเสริมการรักษาการประกอบอาชีพประมงชายฝัง่
เพื่อความยั่งยืน
เนื่ อ งด้ ว ยจ� ำ นวนสิ่ ง มี ชี วิ ต และประชากรสั ต ว์ น�้ ำ เป็ น หนึ่ ง
ในเครื่องบ่งชี้ถึงการมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ โรงไฟฟ้า
ขนอมจึงร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้ำ
นครศรีธรรมราชและหน่วยงานในท้องถิน่ ในการเพาะพันธุ์ และ
ปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าและกุ้ง ที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
ต่อชุมชน จ�ำนวน 6 ครัง้ รวมกว่า 6,000,000 ตัว เพื่อช่วยเสริม
ความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศชายฝัง่ และส่งเสริมการประกอบ
อาชีพประมงชายฝั่งในท้องถิ่น
• โครงการ “เพิ่มประชากรสัตว์น�้ำจืดและพัฒนาแหล่งน�้ำผุด ประจ�ำปี 2562 ” อ่างเก็บน�้ำคลองบ้านกลาง ม.4 ต.ควนทอง
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โรงไฟฟ้าขนอมร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในพืน้ ที่ ดูแลรักษาและพัฒนา “บ่อน�ำ้ ผุด” ต้นทางของแหล่งน�ำ้ จืดทีส่ ำ� คัญของอ�ำเภอ
ขนอม มาตั้งแต่เริ่มด�ำเนินกิจการในระยะต้น โดยก�ำหนดกติการ่วมกันในการน�ำน�้ำจากแหล่งน�้ำสาธารณะมาเก็บในอ่างเก็บน�้ำ
เฉพาะในฤดูกาลทีเ่ หมาะสมและมีปริมาณน�ำ้ อยูใ่ นเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด พร้อมทัง้ ร่วมกันจัดตัง้ กลุม่ ชุมชน ท�ำหน้าทีร่ กั ษาดูแลแหล่งน�ำ้
บ่อน�้ำผุด ตลอดจนก�ำหนดบริเวณโดยรอบเป็นเขตอนุรักษ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแหล่งน�้ำบ่อผุดที่ส�ำคัญแห่งนี้จะคงอยู่ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรูด้ า้ นระบบนิเวศตามธรรมชาติ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งต้นน�ำ้ ส�ำคัญของอ�ำเภอขนอมได้อย่าง
ยั่งยืน โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าขนอม น�ำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับ อ�ำเภอขนอม ส่วนท้องถิ่น และชุมชนร่วมปล่อย
พันธุ์สัตว์น�้ำจ�ำนวน 300,000 ตัว เพิ่มเติมประชากรสัตว์น�้ำลงในแหล่งน�้ำล�ำคลองต่าง ๆ ให้พื้นดินและท้องน�้ำบริเวณดังกล่าว
มีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจ�ำนวนกว่า 300 คน นอกจากนั้น ในระยะต่อไปมีแผนศึกษา
ความเป็นไปในการด�ำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน�ำ้ รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา
พื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป
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• การร่วมมือในการฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โรงไฟฟ้าขนอมได้ร่วมมือกับชมรมอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอ�ำเภอบ้านท่าบ่อโก สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 44
(นครศรีธรรมราช) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส�ำนักงานอนุรักษ์ป่าชายเลนและชุมชนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด�ำเนินการติดตามและจัดกิจกรรมเพือ่ อนุรกั ษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างห้องเรียนธรรมชาติ
(natural classroom) และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ในอ�ำเภอขนอมในอนาคต
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา ณ ชายทะเลหาดคอเขา ม.2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โรงไฟฟ้าขนอม
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา
ร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อร่วมกับเก็บขยะ และท�ำความสะอาดชายหาด เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและ
ลดปัญหาขยะทะเล

โรงไฟฟ้าเคซอนและโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูร่า ประเทศฟิลิปปินส์
การเคลื่อนย้ายต้นไม้เนื้อแข็งและต้นไม้บริเวณป่าชายเลน
จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูร่า ส่งผลกระทบต่อต้นไม้เนื้อแข็งและต้นไม้ในบริเวณป่าชายเลนที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
จ�ำนวน 761 จึงได้มีการเคลื่อนย้ายต้นไม้ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 ด้วยวิธีการ Earthballing หรือการขุดล้อม
ต้นไม้ และเคลื่อนย้ายต้นไม้ให้ไปเติบโตในบริเวณอื่นได้ โดยการย้ายต้นไม้ในลักษณะนี้จะขุดดินพร้อมรากโดยไม่ให้กระทบ
ระบบราก แต่จะสามารถเก็บรักษารากแก้วและรากฝอยไว้ได้ และจากข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2562 พบว่าต้นไม้ที่ได้รับ
การเคลือ่ นย้ายมาจ�ำนวน 657 ต้นจากทัง้ หมด หรือคิดเป็นร้อยละ 86.33 ยังสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดี และจะมีการปลูกต้นไม้
จ�ำนวน 104 ต้นทดแทนส�ำหรับต้นไม้ที่ไม่สามารถอยู่รอดได้
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ด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเคซอน ได้สง่ ผลกระทบต่อต้นไม้ของป่าชายเลนในบริเวณใกล้เคียง จึงได้มกี ารเคลือ่ นย้ายต้นไม้เหล่านัน้
จ�ำนวน 931 ต้นไปสูบ่ ริเวณใหม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 และผลการตรวจสอบล่าสุดเมือ่ เดือนกันยายน 2562 พบ
ว่า ต้นไม้จ�ำนวน 453 ต้นจากทั้งหมดหรือประมาณร้อยละ 48.66 ยังสามารถเติบโตอยู่ได้ และในระหว่างการเคลื่อนย้ายต้นไม้
ได้พบพันธุ์ไม้ใหม่ในบริเวณดังกล่าวจ�ำนวน 291 ต้น ซึ่งในจ�ำนวนนี้ ยังสามารถเติบโตได้ดีจ�ำนวน 113 ต้น หรือประมาณร้อยละ
38.83% อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับจ�ำนวนต้นไม้ที่ต้องเสียไปหลังจากการเคลื่อนย้ายจะมีการปลูกทดแทนในอัตราส่วน 1:100 ต้น

จัดตั้งเรือนอนุบาลต้นโกงกางและกล้าไม้ส�ำหรับป่าชายหาด
เพือ่ เพาะกล้าไม้สำ� หรับป่าโกงกางและสายพันธุอ์ นื่ ๆ ส�ำหรับป่าชายหาดจ�ำนวน 20 สายพันธุ์ จากทัง้ หมด 26 สายพันธุท์ สี่ ามารถ
พบได้ในเทศบาลเมืองมาอูบัน (Mauban) จังหวัดเคซอน (Quezon) รวมทั้งสิ้น 93,100 ต้น เพื่อเตรียมน�ำไปปลูกต่อไป ซึ่งใน
บรรดาสายพันธุท์ ไี่ ด้เตรียมเพาะกล้าไว้ มีตน้ Aegiceras Floridum (tindu-tindukan) ทีไ่ ด้รบั การระบุจาก IUCN ว่าเป็นสายพันธุ์
ที่ถูกคุกคามรวมอยู่ด้วย
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การติดตามจ�ำนวนประชากรสิ่งมีชีวิต การช่วยเหลือสัตว์ป่าและการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า
ในรายการของ IUCN และ CITES
จากการติดตามและส�ำรวจประชากรสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศมาตัง้ แต่ปี 2550 ถึงปัจจุบนั มีการพบ บันทึกและช่วยเหลือและปล่อย
สัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมด 139 รายการ โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม ปี 2562 โรงไฟฟ้าเคซอนได้บันทึกการ
ช่วยเหลือและพบสัตว์ป่า 17 ตัว เต่าทะเล 6 ตัว สัตว์ป่าทั้ง 17 ตัวที่พบและให้การช่วยเหลือ เช่น นก, งู, กิ้งก่ามอนิเตอร์ฟิลิปปินส์
เป็นต้น

Wedge-tailed
Shearwater rescued
on Jan 3, 2019
IUCN Status:
Least Concern

Philippine Eagle
Owl rescued
on Mar 10, 2019
IUCN Status:
Vulnerable

Yellow-vented
bulbul rescued
on Aug 5, 2019
IUCN Status:
Least Concern

Marbled water
monitor lizard spotted
on Aug 29, 2019
IUCN Status:
Least Concern

Sea snake spotted
on Jul 24, 2019
IUCN Status:
Can’t be determined

โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล
จากสถานการณ์ทเี่ ต่าทะเลอยูใ่ นสภาวะอาจสูญพันธุไ์ ด้เนือ่ งจากถูกกักขัง เป็นอาหารส�ำหรับการบริโภคของมนุษย์ และอาจส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมของทะเลได้ โรงไฟฟ้าเคซอนจึงได้เข้าร่วมโครงการอนุรกั ษ์เต่าทะเลทีด่ ำ� เนินโครงการโดยหน่วยงาน
ราชการท้องถิ่น เพื่อช่วยบรรเทาสถาการณ์ความเสี่ยงจากการสูญพันธ์ของเต่าทะเล ด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และ
ฝึกอบรมให้แก่ชมุ ชนในท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ชาวประมงทีจ่ ะเป็นผูถ้ า่ ยภาพ วัดขนาดของเต่าทะเลทีพ่ บ สายพันธุ์ และ
บันทึกเพื่อเป็นข้อมูล ก่อนปล่อยสัตว์กลับคืนสู่ทะเล และส่งบันทึกไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อไป โครงการดังกล่าวได้
เริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 จนปัจจุบัน มีบันทึกการพบเต่าทะเลแล้วทั้งสิ้น 57 ตัว โดยในปี 2562 นี้ มีการพบและช่วยเหลือเต่าทะเล
จ�ำนวน 6 ตัว โดย 3 ตัว พบบริเวณจุดน�ำน�ำ้ ทะเลเข้าของโรงไฟฟ้าเคซอน ในขณะทีอ่ กี 1 ตัวถูกพบโดยประชาขนในชุมชนท้องถิน่
และ 2 ตัวถูกพบขณะก�ำลังว่ายน�้ำอยู่ใกล้ๆ กับเรือขนส่งสินค้า
เมื่อใดก็ตามที่มีการพบเห็นเต่าทะเล ณ บริเวณจุดน�ำน�้ำทะเลเข้าของโรงไฟฟ้า จะมีขั้นตอนในการจัดการคือ
1. หยุดฉีดคลอรีนในน�้ำทะเลที่รับมาลงชั่วคราว
2. วางแผนการกู้ภัยอย่างละเอียดโดยค�ำถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กู้ภัย ซึ่งการปฏิบัติการกู้ภัยเต่าทะเลนั้น
จะแตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์ สถานที่ และขนาดของเต่าทะเลที่พบ
3. เมื่อช่วยเหลือเต่าทะเลมาได้ จะท�ำการประเมิน ติดป้ายติดตาม (หากมีคุณสมบัติส�ำหรับป้ายติดตาม โดยป้ายติดตาม
ที่โรงไฟฟ้าใช้นั้น จะเป็นไปตามมาตรฐานคือเป็นป้ายสแตนเลสที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นให้กับบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม) และปล่อยกลับสู่อ่าว Lamon ทันที
4. จัดท�ำรายงานเพื่อส่งไปยังส�ำนักงานจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(DENR- BMB)
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Green Sea Turtle
rescued on Mar 3, 2019
Tag No.: PH1103L & PH1104L
IUCN Status: Endangered

Hawksbill Sea Turtle
rescued on Mar 22, 2019
Tag No.: Not Tagged CCL < 40cm
IUCN Status: Endangered

Green Sea Turtle
rescued on Jun 4, 2019
Tag No.: PH1105L & PH1106L
IUCN Status: Endangered

Hawksbill Sea Turtle
rescued on Jun 23, 2019
Tag No.: PH1107L & PH1108L
IUCN Status: Endangered

Green Sea Turtle
rescued on Sep 27, 2019
Tag No.: PH1109L & PH1110L
IUCN Status: Endangered

Two Sea Turtles spotted swimming
near ship unloading area
on Aug 31, 2019

กิจกรรมท�ำความสะอาดชายฝั่งทะเลและการปลูกต้นไม้ประจ�ำปี
ในเดือนเมษายน พนักงานจิตอาสาจากโรงไฟฟ้าเคซอนได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และท�ำความสะอาดชายฝัง่ ทะเลที่ ณ ศูนย์
นิเวศวิทยา Cagsiay และที่ Sitio Barrio โดยเป็นส่วนหนึง่ ในกิจกรรมวัน Earth Day และได้แนะน�ำ “Pawie” มาสคอตสัญลักษณ์
ส�ำหรับการปกป้องสัตว์ป่าโดยเฉพาะเต่าทะเลที่ก�ำลังอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้วย

และในเดือนกันยายน โรงไฟฟ้าเคซอน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการท�ำความสะอาด
และปลูกต้นไม้สากล ณ Sitio Barrio
โดยพนักงานจิตอาสาได้ร่วมปลูกต้นไม้
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 757 ณ ศูนย์นิเวศวิทยา
Cagsiay 1
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โรงไฟฟ้าพลังงานลมโบโคร๊อค (ประเทศออสเตรเลีย)
ตั้งอยู่บริเวณ Tablelands ทางตอนใต้ของ New South Wales (NSW) ประเทศออสเตรเลีย มีการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหัน 67 ชุด
เนื่องจากพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ของนกและค้างคาว บริษัทจึงจัดให้มีแผนงานระยะยาวเป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่อง เพื่อติดตาม
การเปลีย่ นแปลง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลกระทบการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานลมต่อสายพันธุน์ กและค้างคาว
ที่มีอยู่ในพื้นที่ สรุปได้ว่าความอุดมสมบูรณ์โดยรวมของสายพันธุ์ในพื้นที่ป่านี้มีสูงและยังคงสภาวะเหมือนเดิมตลอดระยะเวลา
ของการตรวจสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลียแล้ว อุบัติเหตุนกและค้างคาว
ที่ BRWF นัน้ อยูภ่ ายในเกณฑ์และไม่พบเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดผลกระทบทีเ่ ห็นได้ตอ่ ประชากรนก พร้อมทัง้ โครงการฟืน้ ฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินกิจการ ดังนี้
• โครงการส�ำรวจติดตามประชากรนกและค้างคาวตามแผนการด�ำเนินงานระยะ 5 ปี
โรงไฟฟ้าพลังงานลมโบโคร๊อค วินด์ฟาร์ม ด�ำเนินการติดตามและส�ำรวจผลกระทบต่อประชากรนกและค้างคาวไตรมาสละ 1 ครัง้
พร้อมทัง้ จัดท�ำบันทึกเป็นประจ�ำทุกเดือน ตามแผนการติดตามผลกระทบต่อประชากรนกและค้างคาว (Bird and Bat Monitoring
Plan) ในพื้นที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลการส�ำรวจอัตราการพบซากนกและค้างคาวเทียบเคียงกับ
การส�ำรวจตั้งแต่ปีที่ 1 ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญต่อประชากรสัตว์ดังกล่าว
• โครงการ Biodiversity Banking (Biobanking) ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณ Lochla พื้นที่ 443.86 Hectares และบริเวณ
Weerona พื้นที่ 656 Hectares ด�ำเนินการฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมการด�ำเนินงานหลัก
ตามแนวทางของข้อตกลงการรักษาพื้นที่ Biobanking ใน 2 ด้านหลัก ได้แก่ การให้ทางปศุศัตว์ไปหากิน (grazing for
conservation) และการก�ำจัดวัชพืชทีไ่ ม่ตอ้ งการให้มกี ารแพร่ขยายในพืน้ ที่ (weed control) โดยรวมแล้วในปี 2562 ทัง้ สองพืน้ ที่
มีผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนด ดังนี้
KPI

Measurement

ไม่มีเหตุการณ์การพังทลายของพื้นที่อย่างมีนัยส�ำคัญในพื้นที่ฟื้นฟู (rehabilitated land)

เหตุการณ์ที่ได้รับ
การบันทึก

พืชคลุมดิน >90% และวัชพืช < 20 %

การตรวจสอบ
และรายงานการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในแต่ละพื้นที่มีสรุปประเด็นส�ำคัญของการฟื้นฟูและติดตามการดูแลรักษาพื้นที่ ดังนี้
• การเพิม่ ขึน้ ของประชากรจิงโจ้ทเี่ ข้ามาในพืน้ ทีฟ่ น้ื ฟู และการ
เพิม่ ขึ้นของฤดูแล้ง ส่งผลต่อการเติบโตและปริมาณพืชพรรณ
ในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ส� ำหรับปัญหาการเพิ่ม ขึ้น ของจิง โจ้ที่เข้ามา
ในพืน้ ที่ ทางโครงการด�ำเนินการสร้างรัว้ ป้องกันพืน้ ทีโ่ ดยได้รบั
อนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เพือ่ ลดปัญหาการถูกรบกวนจาก
จิงโจ้แล้วในพืน้ ที่ Weeroona ส่วนพืน้ ที่ Locklee มีแผนด�ำเนิน
การในปี 2563

• ปัญหาการเพิม่ ขึน้ ของวัชพืชและศัตรูพชื ทีแ่ พร่มาตามการพัดพาของลมอย่างต่อเนือ่ ง สืบเนือ่ งจากปีกอ่ นหน้า โดยยังอยูร่ ะหว่าง
การศึกษาแนวทางเพื่อวางแผนการควบคุมปริมาณวัชพืชในพื้นที่ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้
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การสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา
บุคลากรของเรา
GRI 401-2
พนักงานคือฟันเฟืองส�ำคัญที่จะน�ำองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจน
เจตนารมณ์ต่างๆ ขององค์กร กลุ่มเอ็กโกจึงให้ความส�ำคัญต่อการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติและแนวคิด
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รของกลุ ่ ม เอ็ ก โก ทั้ ง รั ก ษาไว้ ซึ่ ง พนั ก งานที่ มี ค วามสามารถ ด้ ว ยค่ า ตอบแทน
ที่เหมาะสม สวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน วางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและ
สม�ำ่ เสมอโดยมิใช่เพียงเพือ่ สร้างความช�ำนาญในบทบาทหน้าทีห่ รือความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานส�ำหรับกลุม่ เอ็กโก
เท่านั้น แต่ต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานของกลุ่มเอ็กโกให้เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับการเติบโตของกลุ่ม
เอ็กโกด้วย
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เปาหมาย

ป 2562

• พนักงานรอยละ 80 ไดรับการฝกอบรมตามแผนการปรับปรุงระบบบร�หารทรัพยากรบุคคล
• สามารถเตร�ยมและพัฒนาบุคลากรกลุมศักยภาพสูงไดตอเนื่องและเพ�ยงพอตอความตองการภายในองคกรได ไมต่ำกวารอยละ 80
เปาหมายระยะยาวเพ�่อความยั่งยืน

ป 2563 - 2565

• สามารถปรับปรุงระบบบร�หารทรัพยากรบุคคลไดแลวเสร็จตามแผนที่วางไว
• พนักงานรอยละ 100 ที่ไดเขาโปรแกรมการวางแผนและพัฒนาผูสืบทอด (Succession planning & Development)
ไดรับการพ�จารณาเพ�่อคัดเลือกดำรงตำแหนงผูบร�หารไดตามแผนที่วางไว
• ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานตอองคกรไมต่ำกวา 60%

การบริหารจัดการ
กลุ่มเอ็กโกพัฒนาและน�ำนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management: HRM) แบบบูรณาการ
มาปฏิบัติใช้ในองค์กร โดยนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ การบริหารโครงสร้างองค์กร
ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายการจ้างงานและคัดเลือกบุคลากร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร คลอบคลุมกระบวนการคัดเลือกและการจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งก�ำหนด
เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” และ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” โดยใน
การคัดเลือกพนักงาน กลุม่ เอ็กโกจะพิจารณาจากคุณสมบัตดิ า้ นการศึกษาและประสบการณ์ทตี่ รงกับลักษณะและต�ำแหน่งงาน
จากแบบประเมินการสัมภาษณ์ซึ่งได้ระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ และเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการ
จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
2) การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับ
บุคลากรอย่างเป็นธรรม เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั เพือ่ สร้างความมัน่ คงทางการเงินให้แก่พนักงาน
ทั้งระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน (เกษียณอายุ) โดยกลุ่มเอ็กโกมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติส�ำหรับการ
พิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานควบคู่กับความสามารถและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของพนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเงื่อนไขใด ทั้งความแตกต่างทางเพศ อายุ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น และ
กลุ่มเอ็กโกยังจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสวัสดิการ
อื่น ๆ เทียบเท่ากับบริษัทชั้นน�ำในกลุ่มธุรกิจเดียวกันอีกด้วย
3) การดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อพร้อมรับต่อ
การขยายธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการเรียนรู้
ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยกลุ่มเอ็กโกมีการจัดท�ำแผนฝึกอบรม
และพัฒนาประจ�ำปีตามผลการวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา (Training Needs) ผลการประเมินจากการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน รวมทั้ง นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
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หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-house Training) จะมุ่งเน้นการพัฒนาตามทักษะความสามารถของพนักงาน และลักษณะงาน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการปรับตัวขององค์กร และ
การสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญในอนาคต นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
จากภายนอก รวมถึงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพหรือการด�ำเนินงานอีกด้วย
4) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นธรรมทัง้ ในด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านและความสามารถทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมุง่ เน้น
พิจารณาผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานเป็นส�ำคัญ
5) การส�ำรวจความผูกพันต่อองค์กร กลุ่มเอ็กโกมีการส�ำรวจความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องและน�ำผลจากการส�ำรวจนี้
มาพิจารณาปรับปรุงการท�ำงาน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าพนักงานทุกคนมีความสุขในการท�ำงาน มีความภาคภูมใิ จต่อองค์กร และมีความ
พร้อมที่จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ
ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2562 กลุม่ เอ็กโกมีการจัดท�ำแผนปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทัง้ ระบบโดยวางแผนงานส�ำหรับการพัฒนาระยะสัน้
ส�ำหรับประเด็นที่พิจารณาว่าต้องพัฒนาปรับปรุงก่อนได้แก่ แนวทางการพัฒนาและปรับใช้กลไกระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System) ระบบการบริหารจัดการบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูง (Talent Management
Implementation) โครงสร้างค่าตอบแทน (Compensation Structure Implementation) และการปรับปรุงโมเดลขีดความสามารถ
ของบุคลากร (Competency Model Redesign) ควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานตามแผนการพัฒนาระยะยาว 3 ปี เพื่อปรับปรุง
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนทั้งระบบ ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm-shift) ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุง่ เน้นการพัฒนา 3 องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นองค์กร ได้แก่ การพัฒนาธุรกิจในอนาคต
(Future Business Platform) การบริหารจัดการปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation Management) และ
การเสริมสร้างระบบการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร (Enhanced Business as Usual Organization)
กลุ่มเอ็กโกมีความมุ่งมั่นที่จะวางรากฐานและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรประกอบกับผลักดันการบูรณาการให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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การสรรหาและการรักษาบุคลากร (GRI 401-1)
การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มเอ็กโกในส่วนของการสรรหาบุคลากรเป็นไปตามนโยบายในการสรรหาคัดเลือก
โดยในปี 2562 อัตราการจ้างพนักงานใหม่ของกลุ่มเอ็กโกอยู่ที่ร้อยละ 9.27
การจ้างงานและการลาออกจากองค์กร
เพศ

อัตราการจ้างพนักงานใหม่

ชาย

เพศชายร้อยละ 79.27

หญิง

เพศหญิงร้อยละ 20.72

กลุ่มอายุ

จ�ำนวนพนักงาน (คน)

อายุน้อยกว่า 30 ปี

47

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี

40

อายุมากกว่า 50 ปี

1

อายุน้อยกว่า 30 ปี

18

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี

5

อายุมากกว่า 50 ปี

0

นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกมีความมุ่งมั่นในการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยอัตราการลาออกของพนักงาน
ในกลุ่มเอ็กโกที่ลดลงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความส�ำเร็จในการดึงดูดและรักษาพนักงาน
อัตราการลาออกจากองค์กร
2559

2560

2561

2562

2.76%

4.30%

2.86%

4.93%

จ�ำนวนพนักงานที่ลาออกจากองค์กรในปี 2562
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดที่ลาออกจากองค์กร (คน)

24

จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ (คน)
อายุน้อยกว่า 30 ปี

9

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี

4

อายุมากกว่า 50 ปี

11

จ�ำแนกตามเพศ (คน)
ชาย

17

หญิง

7
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โครงการเปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้
รุ่นที่ 5 - 6 ปี 2562
โครงการเปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าให้กับนิสิตนักศึกษา ประกอบกับเป็นการเปิด
โอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษากระบวนการ
ท� ำ งานจริ ง ในโรงไฟฟ้ า และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น
ต่างสถาบัน โดยการจัดกิจกรรมนี้ ได้รบั ผลตอบรับไปในทิศทาง
ที่ดผี ู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสในการเปิดโลกทัศน์แห่งการ
เรียนรู้และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์
ช่วงเวลาและจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:
รุ่นที่ 5 วันที่ 4 เมษายน 2562 จ�ำนวนผู้เข้าร่วม 27 ท่าน
รุ่นที่ 6 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 จ�ำนวนผู้เข้าร่วม 39 ท่าน
โครงการนักศึกษาฝึกงานของกลุ่มเอ็กโก
ในทุกปี กลุ่มเอ็กโกมีนโยบายเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต
นักศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกงานในบริษัท เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นิสิตนักศึกษา
โดยในปี 2562 บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ต่ า งๆ เพื่ อ รั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเข้ า มาฝึ ก งานในระยะสั้ น ณ
โรงไฟฟ้าในเครือของกลุ่มเอ็กโก ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
โดยในระหว่างการฝึกงาน นิสติ นักศึกษาจะได้เรียนรูโ้ ครงสร้าง
การด�ำเนินงานขององค์กร กระบวนการท�ำงาน รวมทั้งโอกาส
ในการพั ฒ นาทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์
และพัฒนาการเติบโตของสายอาชีพได้ในอนาคต
การอบรมและพัฒนาบุคลากร (GRI 404-1)
ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำงาน โดยเฉลี่ยส�ำหรับพนักงาน 1 คน ได้รับการอบรมมากกว่า 30.83 ชั่วโมง
จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมของพนักงานจ�ำแนกตามประเภท ปี 2562
การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Environment,
Occupational Health and Safety)
การฝึกอบรมอื่น ๆ (Others)

6.21 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
24.62 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
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นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ให้เป็นเครื่องมือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรอีกเครื่องมือหนึ่ง อีกทั้ง เป็นการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส�ำคัญ
ในกระบวนการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“บริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน”

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

32 คน

วัตถุประสงค์
วันที่จัดกิจกรรม

ผลลัพธ์

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด�ำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงมีความรู้ ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ COSO ERM Integrated Framework และเทคนิคต่างๆ ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน
4 - 5 มีนาคม 2562
การระบุความเสี่ยงหลักของกลุ่มเอ็กโก (Corporate Key Risk) เพื่อน�ำไปประเมิน
ก� ำ หนดกิ จ กรรม/มาตรการควบคุ ม รวมทั้ ง ออกแบบตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย งหลั ก
(Key Risk Indicator : KRI) และแนวทางการบริหารจัดการ เมือ่ KRI ยกระดับสูงขึน้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“Analytical Thinking for Problem Solving”

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

32 คน

วัตถุประสงค์
วันที่จัดกิจกรรม

ผลลัพธ์

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ให้พนักงานสามารถมองเห็นประเด็น เข้าใจ
ในงาน และสถานการณ์ ด้วยการแยกแยะองค์ประกอบของข้อมูล ซึ่งน�ำไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
22 กรกฎาคม 2562

พนักงานน�ำแนวคิดและเครื่องมือการวิเคราะห์ไปใช้ในการท�ำงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“Critical Thinking for Decision Making”

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

27 คน

วัตถุประสงค์
วันที่จัดกิจกรรม

ผลลัพธ์

เพื่อให้ผู้บริหารระดันต้นเข้าใจหลักการคิดเชิงวิพากษ์ คือ การคิดเชิงวิเคราะห์อย่าง
รอบด้านและมีเหตุผล โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลอคติต่อการพิจารณา
ที่น�ำไปสู่การตัดสินใจอย่างถูกต้องของผู้บริหาร
30 - 31 กรกฎาคม 2562
การปรับทักษะในการน�ำระบบความคิดเชิงวิพากษ์มาใช้ทำ� ความเข้าใจปัญหาอย่าง
แท้จริง ซึ่งน�ำไปสู่การป้องกันและแก้ปัญหาที่ถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้ง สร้างทาง
เลือกใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาได้
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์
วันที่จัดกิจกรรม

ผลลัพธ์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วันที่จัดกิจกรรม

ผลลัพธ์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์
วันที่จัดกิจกรรม

ผลลัพธ์

“CEO Vision”
ผู้บริหารระดับกลาง 25 คน
เพือ่ แบ่งปันความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบริหารจัดการจาก CEO ให้กบั ผูบ้ ริหาร
ระดับกลาง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
15 พฤษภาคม 2562
ผู้บริหารระดับกลางเข้าใจวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในแนวทางเดียวกัน และน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารทีมงาน

“Behind the Success of 2018 Innovation Winners”
30 คน
เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์จากทีมทีไ่ ด้รบั รางวัลการแข่งขันนวัตกรรม
ภายในองค์กร ปี 2561 ในกระบวนการพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม หรือผลงาน
นวัตกรรม รวมถึงการน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน รวมทัง้ เพือ่ สร้างแรงจูงใจ หรือ
แรงบันดาลใจให้พนักงานทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ เห็นถึงความส�ำคัญและความส�ำเร็จ
จากการคิด พัฒนา หรือท�ำนวัตกรรมในองค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ
1 สิงหาคม 2562
พนักงานน�ำประสบการณ์ที่ได้เป็นแนวทางในพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาในงาน การสร้าง นวัตกรรม และ การแข่งขันนวัตกรรมฯ

“LNG Business”
61 คน
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูค้ วามรูเ้ บือ้ งต้นภาพรวมธุรกิจ LNG และธุรกิจ LNG ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกลุ่มธุรกิจ EGCO Group
7 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ LNG ทั้งกระบวนการ
ตัง้ แต่การเกิดน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ รวมถึงปัจจัย
ราคา LNG ในประเทศสหรัฐอเมริกา
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การอบรม
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์
วันที่จัดกิจกรรม

ผลลัพธ์

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)”
25 คน
เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ เอ็กโก
24 กันยายน 2562 และ 4 ธันวาคม 2562
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถทราบ/
ระบุถึงผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการด�ำเนินธุรกิจและ
วางแผนเพือ่ ป้องกันหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ตลอดจนสามารถระบุถงึ โอกาสใหม่
ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“Real Option Valuation”

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

31 คน

วัตถุประสงค์
วันที่จัดกิจกรรม

ผลลัพธ์

เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการน�ำวิธี Real Option ไปใช้ในการประเมินมูลค่า
โครงการลงทุน
25 พฤศจิกายน 2562, 17-18 ธันวาคม 2562, 24 ธันวาคม 2562
และ 27 มกราคม 2563
น�ำวิธี Real Option มาประยุกต์ใช้ในการประเมินมูลค่าโครงการลงทุน ทั้งกับ
โครงการปัจจุบันซึ่งเดินเครื่องแล้ว และโครงการลงทุนใหม่ โดยให้ใช้ควบคู่ไปกับ
วิธีการประเมินมูลค่าการลงทุนแบบเดิม

หลักสูตรการอบรมที่รองรับวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร จึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านการพัฒนา
ทักษะความสามารถของบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเอ็กโกเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมส�ำหรับการสร้างโอกาสใหม่ทาง
ธุรกิจในอนาคต
ในปี 2562 กลุม่ เอ็กโกมีการวางแผนในการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านนวัตกรรมอย่างเป็นขัน้ ตอน เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานสามารถ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านโครงการ “การแข่งขันนวัตกรรมประเภททีมภายในกลุ่มเอ็กโก ประจ�ำปี 2562” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น
ต่อเนื่อง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม (Digitization and
Innovation) โดยมีการวางขั้นตอนการด�ำเนินงานและการจัดโครงการด�ำเนินงาน ดังนี้
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การพัฒนาแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง

การขับเคลื่อนนวัตกรรมของฝ่ายบริหาร

โครงการ
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์
วันที่จัดกิจกรรม

ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 27 คน
เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์และทิศทางของนวัตกรรมที่บริษัทต้องการ และ
เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างนวัตกรรม ส�ำหรับ
ให้ ค� ำ แนะน� ำ กั บ พนั ก งานเมื่ อ พนั ก งานต้ อ งการน� ำ ความคิ ด
เชิงนวัตกรรมเข้าประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน หรือแข่งขันนวัตกรรมฯ
25 เมษายน 2562

ผลลัพธ์

กลยุทธ์และทิศทางของนวัตกรรมของบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดหลักสูตรการอบรมด้านนวัตกรรม และแนวทางในการจัดการ
แข่งขันนวัตกรรมภายในองค์กร

โครงการ

Practical Innovation

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์
วันที่จัดกิจกรรม

43 คน
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานในพัฒนาความคิด
สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ความคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม และการน� ำ นวั ต กรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน รวมถึง การแข่งขันนวัตกรรมฯ
17 พฤษภาคม 2562

ผลลัพธ์

ความรู้และทักษะในการใช้ความคิดเชิงนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้
ในการปรับปรุงงานหรือกระบวนการท�ำงาน

โครงการ

Prototyping & Testing

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การสร้างนวัตกรรมต้นแบบ
และการทดสอบผลงาน

Driving Innovation For Leaders

วัตถุประสงค์
วันที่จัดกิจกรรม
ผลลัพธ์

25 คน
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
ต้นแบบนวัตกรรมและทดสอบผลงานฯ โดยใช้เครื่องมือกลยุทธ์
ที่สามารถพัฒนาโครงการนวัตกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย
11 กรกฎาคม 2562
ความรู ้ แ ละทั ก ษะในการพั ฒ นาความคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมให้ เ ป็ น
โครงการนวัตกรรม ทั้งเพื่อประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน และ/หรือ เข้า
แข่งขันนวัตกรรมภายในองค์กร ซึง่ มีทมี เข้าแข่งขันประกวดนวัตกรรม
ร่วม 22 ทีม
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นอกจากนี้ กลุม่ เอ็กโกยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
ตามหลักการไคเซ็น (KAIZEN) และลีน (Lean) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสู่การเกิดนวัตกรรม โดยในปี 2562 ได้การอบรมดังกล่าว
จ�ำนวน 2 รุ่น ส�ำหรับบุคลากรทุกระดับ เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 48 คน
ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกได้ประเมินผลการจัดอบรมภายในองค์กร โดยใช้ Third-party Methodology “Kirkpatrick Model” Level 3
และ Level 4 เพื่อวิเคราะห์ผลการอบรมในมิติของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้น�ำความรู้และทักษะไปใช้ในการท�ำงาน และ
มิติของผลลัพธ์ที่การฝึกอบรมมีต่อธุรกิจขององค์กร

พนักงานมีความผูกพัน

กับองคกร

รอยละ

44%

ผลการส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
การสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานส่งเสริมความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร โดย
กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นที่จะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรผ่านกิจกรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ในปี
2562 กลุ่มเอ็กโกได้ส�ำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและพบว่า หัวข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุด เช่น การได้รับการ
สนับสนุนจากหัวหน้างาน การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากองค์กรที่ส่งให้ผลให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสาร
กับพนักงานอย่างเพียงพอ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีแ่ สดงถึงผลการปฏิบตั งิ านจริงได้อย่างแม่นย�ำ และ การสนับสนุนการ
เรียนรู้และการพัฒนาของพนักงานอย่างจริงจัง เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการตอกย�้ำถึงแนวทางการบริหารงานบุคคลของกลุ่มเอ็กโกที่มุ่งดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและมีการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นธรรม อย่างไรก็ตาม จากผลการส�ำรวจในครัง้ นีท้ ำ� ให้กลุม่ เอ็กโกทราบถึงความต้องการของพนักงาน
รวมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่ควรปรับปรุง ซึ่งกลุ่มเอ็กโกได้วางแนวทางการจัดการรวมอยู่ในแผนการบริหารและพัฒนาบุคคลระยะเวลา
5 ปี (2563 - 2567) เช่น การพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการ การก�ำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก เป็นต้น
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-7, 403-8, 403-9,
การสร้ า งความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในการท� ำ งาน
จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�ำงานทัง้ ต่อพนักงานและคูค่ า้
ผูร้ บั เหมา ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ให้สามารถท�ำงานได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งควบคู ่ ไ ปกั บ การมี สุ ข ภาวะอนามั ย ที่ ดี นอกจากนี้
การบริ ห ารโรงไฟฟ้ า ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น และใส่ ใ จต่ อ ความ
ปลอดภั ย ขั้ น สู ง สุ ด ยั ง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และไว้ ใ จให้ เ กิ ด
ขึ้นกับชุมชนโดยรอบอีกด้วย
การบริหารจัดการ
กลุ่มเอ็กโกได้วางนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�ำงานที่สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐาน
ทีบ่ ริษทั ยึดมัน่ อย่างเคร่งครัด นอกจากนีไ้ ด้จดั ให้มคี ณะกรรมการ และคณะท�ำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน และเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยของบริษทั ฯ ทัง้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่ และทีโ่ รงไฟฟ้า เพือ่ ก�ำหนด
แนวทาง หลักเกณฑ์และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางานด้านความปลอดภัยฯ ของบริษัทในเครือฯ
รวมไปถึงการจัดท�ำคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety Health and Environment
Management System: Manual) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติภายในส�ำหรับกลุ่มเอ็กโกอีกด้วย ทั้งนี้ได้ก�ำหนดให้มีการจัดประชุม
เพื่อรายงานและรับข้อเสนอแนะแนวทางในการด�ำเนินงานให้ถกู ต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน
พร้อมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงมีการติดตามผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
อยู่เสมอ และน�ำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด�ำเนินงานต่อไป
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเอ็กโก ครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้
1. ด�ำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดท�ำกรอบการท�ำงาน เพื่อก�ำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจน ตรวจ ติดตามและประเมินผลการ
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. ตระหนักในการป้องกันและแก้ไขกิจกรรมที่อาจเกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
โดยกลุ่มเอ็กโกก�ำหนดให้โรงไฟฟ้าในเครือฯ ทั้งหมด ต้องถือ
ปฏิบตั ติ าม พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารบริหารจัดการเพือ่ ลดและ
ควบคุมความเสี่ยงในทุกกระบวนการท�ำงาน และการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ทีอ่ าจน�ำไปสูค่ วามสูญเสียต่อชีวติ การบาดเจ็บ
ความเจ็บป่วย ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
อย่างเคร่งครัด และพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างสม�ำ่ เสมอให้แก่พนักงาน และผูร้ บั เหมา
เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมามีความตระหนักและสามารถ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการก�ำหนดมาตรการในการรับมือ
กับเหตุฉกุ เฉินทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
และผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ชุมชนรอบสถานประกอบการ
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นอกจากนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายและทิศทางในการด�ำเนิน
งานของกลุม่ เอ็กโกอย่างจริงจังและเข้มแข็ง กลุม่ เอ็กโกจึงได้ยกระดับการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานขององค์การ
มาตรฐานสากล (International Organization for Standardization: ISO) ซึง่ เป็นผลให้บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการทั้งในระดับประเทศและสากลมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาทิ มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และ TIS 18001: 2011 มาตรฐานระบบ
การจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 เป็นต้น ซึ่งการได้รับการ
รับรองจากมาตรฐานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ และใส่ใจในการสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�ำงาน
ให้กับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มเอ็กโก โดยโรงไฟฟ้าขนอมได้มีการพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม�ำ่ เสมอโดยค�ำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส และข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่ครอบคลุมด้านการ
จัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสามารถยกระดับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยสู่ ISO 45001:2018
และกลุ่มเอ็กโกยังได้มีการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปสู่ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้า โดยส�ำหรับ
พนักงาน และผู้รับเหมาจะมีการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อาทิ Sharepoint โปสเตอร์ Microsoft
TEAMS และ กลุ่ม LINE เป็นต้น
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ส�ำหรับคู่ค้านั้น กลุ่มเอ็กโกได้ระบุประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นหนึ่งในประเด็นด้าน ESG ที่กลุ่มเอ็กโก
ให้ความส�ำคัญ และสื่อสารให้คู่ค้าได้รับทราบผ่านจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก และเป็นหนึ่งในหัวข้อที่จะต้องได้รับ
การตรวจสอบทัง้ จากแบบประเมินตนเองด้านความยัง่ ยืนของคูค่ า้ และการเข้าตรวจในสถานประกอบการของคูค่ า้ โดยผลประเมิน
การด�ำเนินงานในด้านนี้จะน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าก่อนร่วมงานและประเมินผลหลังจากการท�ำงาน
ของกลุ่มเอ็กโกอีกด้วย
ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้ก�ำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

Safety
ไมมีบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

Working
Environment

มีการตรวจวัดสภาพแวดลอม
ในการทำงานใหดีกวาขอกำหนด
ตามกฎหมาย

Health

การจัดการสงเสร�มดานสุขภาพ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง

โดยกลุ่มเอ็กโกสามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านการส่งเสริมการมีสุขภาวะ
ที่ดี (Health Promotion) และด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (Working Environment)
ในด้านความปลอดภัยกลุม่ เอ็กโกตัง้ เป้าหมายสถิตอิ บุ ตั เิ หตุทมี่ กี ารบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (Lost Time Injury Frequency: LTIF)
เป็ น ศู น ย์ โดยก�ำหนดให้ผลการปฏิบัติง านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผล
การปฏิบัติงานในระดับองค์กร
ทั้งนี้จากการด�ำเนินงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโรงไฟฟ้าทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ประสบความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุจากการท�ำงานถึงขั้นหยุดงาน และมีสถิติชั่วโมงการท�ำงานปลอดภัยเท่ากับ 28,545,449
ชั่วโมงท�ำงานสะสม
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการท�ำงานของพนักงานและผู้รับเหมากลุ่มเอ็กโก GRI 403-2, 403-9
หน่วย

2559

2560

2561

2562

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.25

0.00

1.01

0.00

0.00

0.45

3.89

0.00

0.25

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

0.00

8.14

0.00

จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากการท�ำงาน
พนักงาน
ผู้รับเหมา

ราย

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
พนักงาน
ผู้รับเหมา

ราย/หนึ่งล้าน
ชั่วโมงท�ำงาน

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (I.F.R)
พนักงาน
ผู้รับเหมา

ราย/หนึ่งล้าน
ชั่วโมงท�ำงาน

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (I.S.R)
พนักงาน
ผู้รับเหมา

วัน/หนึ่งล้าน
ชั่วโมงท�ำงาน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร
GRI 403-6
กลุ่มเอ็กโกไม่เพียงให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของพนักงานเท่านั้น แต่ยังตระหนักและให้ความส�ำคัญ
กับคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรทุกคน โดยยึดมั่นในการสร้างเสริมวิถีสุขภาพดี (Healthy Lifestyle)
อย่างต่อเนือ่ ง โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมของกลุม่ เอ็กโกต่างทุม่ เทและพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มเอ็กโกทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ในปี 2562 โรงไฟฟ้ า ในเครื อ ของกลุ ่ ม เอ็ ก โกได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี สุ ข ภาวะที่ ดี (Healthy Promotion)
อย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี ประกอบด้วย กิจกรรมออกก�ำลังกายและแข่งกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ การแข่งขันฟุตบอล เปตอง โบว์ลงิ่
ตลอดจนการจัดโครงการค่ายสุขภาพ ณ เกาะพิทกั ษ์ จังหวัดชุมพร ซึง่ ครอบคลุมถึงกิจกรรมการบรรยายเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ให้ดีต่อสุขภาพ รณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงาน
ในกลุ่มเอ็กโกอย่างสม�่ำเสมอ
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ล�ำดับ

โรงไฟฟ้า

จ�ำนวนครั้ง/ปี

1

KEGCO

6

2

SPP2 SPP3 SPP4 และ SPP5

2

3

BPU

5

4

ESCO

4

5

EGCO COGEN

8

6

Solarco

7

7

CWF และ TWF

2

8

RG

5

9

KLU

4

10

GPS

2

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

กิจกรรมบรรยายเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วัคซีนใจไม่ยอมแพ้ภัยสุขภาพ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงไฟฟ้าขนอม

โครงการค่ายสุขภาพ 20 - 22 สิงหาคม 2562
ณ เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

โครงการหมอชวนวิ่ง เทศบาลแสลงพัน สระบุรี
7 มีนาคม 2562 โรงไฟฟ้า SPP2 SPP3 SPP4
และ SPP5

แข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงไฟฟ้า กับ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี 13 มิถุนายน 2562
โรงไฟฟ้า SPP2 SPP3 SPP4 และ SPP5
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

กิจกรรมแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬาต้านยาเสพติดกับ
คนในชุมชน อบต.หินมูล 17 กุมภาพันธ์ 2562
โรงไฟฟ้า Solarco

กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 7 คน หนองไผ่คัพ
ครั้งที่ 24 23 ตุลาคม 2562 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน

การฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย GRI 403-5
กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่
พนักงาน และผู้รับเหมาอยู่เสมอ ด้วยการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการด�ำเนินงาน
ประกอบด้วยการประเมิน และการบริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึงการจัดอบรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอย่างสม�ำ่ เสมอ
ให้กบั ทัง้ พนักงานและผูร้ บั เหมา เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัยและดีกว่าทีม่ าตรฐานก�ำหนดตลอดเวลา และ
ก�ำหนดให้มาตรการเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของแผนรับมือเหตุการณ์ฉกุ เฉินของกลุม่ เอ็กโก สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษทั ในปี 2562 กลุม่ เอ็กโกมีการจัดโครงการฝึกอบรมให้กบั พนักงาน และผูร้ บั เหมา ดังนี้

หลักสูตร "การก�ำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย"
30 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดในการฝึกอบรม :
• ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “ความเสี่ยง”
• ความเสี่ยง อันตราย และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท�ำงาน
ภายในโรงงาน
• สาเหตุของการเกิดอันตราย และอุบัติเหตุภายในโรงงาน
• แนวทางการควบคุม ป้องกัน และก�ำจัดความเสีย่ งเพือ่ ความ
ปลอดภัย
• หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในการก�ำจัดความเสี่ยง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในองค์กร
ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 6 ชั่วโมง
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมอบรม : 30 คน

หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารด้านความปลอดภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ"
17 กันยายน 2562
รายละเอียดในการฝึกอบรม :
• หลักส�ำคัญของการสื่อสารด้านความปลอดภัยที่สร้างสรรค์
• ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การท� ำ งานด้ า นความ
ปลอดภัยฯ ที่ควรทราบ
• แนวทางการสื่อสารให้งานด้านความปลอดภัยราบรื่น และ
ประสบความส�ำเร็จ
• อุปสรรคของการสื่อสาร ที่ท�ำให้งานด้านความปลอดภัย
ไม่สัมฤทธิ์ผล
• แนวทางการประสานงานด้านความปลอดภัยอย่างไร ให้ไม่
ถูกต่อต้าน
ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 6 ชั่วโมง
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมอบรม : 26 คน
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ในการปฏิบตั งิ านของทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน และผูร้ บั เหมาภายในพืน้ ที่ นอกจากจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยก่อนเข้า
ปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพิม่ เติม เพือ่ ให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างปลอดภัย และดีกว่าที่มาตรฐานก�ำหนดตลอดเวลา อาทิ

ประเด็น/หัวข้ออบรม

จ�ำนวนผู้เข้าอบรม

การทบทวนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

30

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
(ภาษาญี่ปุ่น)

1

ทบทวนการดับเพลิงกู้ภัยขั้นสูง

55

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

3

ซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือน�้ำมัน

26

อบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 45001

87

อบรมภายในหลักสูตรความปลอดภัย
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ส�ำหรับลูกจ้างและผู้รับเหมา

311

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

1

อบรมทบทวนผู้ควบคุมหม้อน�้ำ

44

อบรมการขับรถ Folk Lift

21

อบรมการท�ำงานในที่อับอากาศ

21

นวัตกรรมความปลอดภัยแบบยั่งยืน

129

อบรมความปลอดภัยนอกงาน

144

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

22

อบรมการดูแลสุขภาพทั้ง 4 ด้าน รู้จัก พัก กิน ขยับ นอนให้หลับ

143

ความปลอดภัยในการท�ำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้
ในกรณีฉุกเฉิน

41

อบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

217

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานส�ำหรับประชาชน (Basic Life Support / CPR
& AED & Choking)

71

อบรมความปลอดภัยในการท�ำงานและโรคจากการท�ำงาน

32

การขับขี่รถ Forklift อย่างปลอดภัย

1

อบรมการปฐมพยาบาล ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

26

การฝึกซ้อมสารเคมีรั่วไหล

64

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้รับเหมา
-

-

-

-
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ปี 2562
กลุ่มเอ็กโกได้จัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานประจ�ำปี 2562 ทั้งที่ส�ำนักงานใหญ่ และโรงไฟฟ้าต่างๆ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และลูกจ้าง
ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึงให้พนักงานในองค์กร
ทราบถึงวิธีการท�ำงานที่ปลอดภัยจนสามารถลดสถิติอุบัติเหตุ
ในการท�ำงาน และลดอุบัติเหตุนอกงานได้
โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัด
นิทรรศการเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน การบรรยาย
หัวข้อ ”การสร้างสุขสนุกกับงาน” โดยอาจารย์จตุพล ชมภูนิช
บรรยายหั ว ข้ อ “นวั ต กรรมความปลอดภั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ”
การทบทวนปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น อบรมความปลอดภัยในการ
ท� ำ งาน และโรคจากการท� ำ งาน ตลอดจนมี ก ารประกวด
ข้ อ เสนอแนะด้ า นความปลอดภั ย จากผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและ
ผู้รับเหมา ทั้งนี้กลุ่มเอ็กโกเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว
จะสามารถส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจติ ส�ำนึกในเรือ่ งของ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมทั้งสามารถป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติโรงไฟฟ้า
การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการผลิตของ
โรงไฟฟ้าจะสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่สร้างผลกระทบทั้งด้านความปลอดภัยต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ ดังนัน้ โรงไฟฟ้าทุกแห่งจึงก�ำหนดให้มแี ผนระงับเหตุฉกุ เฉินและภาวะวิกฤติ พร้อมทัง้ ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉกุ เฉินทีเ่ ป็น
สถานการณ์ทมี่ อี นั ตรายและกระทบต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้อม มีการอพยพผูป้ ฏิบตั งิ านออกจากพืน้ ที่ และประสานชุมชน
โดยรอบ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากสถานการณ์มีความรุนแรงจนมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
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การซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินปี 2562
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ครั้ง)
โรงไฟฟ้า
ฝึกซ้อมดับเพลิง
และอพยพหนี ไฟ

การฝึกซ้อมสารเคมี
หกรั่วไหล

ส�ำนักงานใหญ่

1

ESCO

1

CWF

1

1

TWF

1

1

SPP 2

1

SPP 3

1

SPP 4

1

SPP 5

1

Solarco (6 sites)

12

GPS (4 sites)

8

RG

1

1

KLU

1

1

BPU

1

1

EGCO COGEN

1

KEGCO

1

การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จ.ระยอง ในปี 2562
เพื่ อ ศึ ก ษาดู ง านระบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
คณะท�ำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
กลุ่มเอ็กโก ได้เข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งโรงไฟฟ้า
ดังกล่าวถือเป็นโรงไฟฟ้าทีม่ กี ารจัดการด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในระดับชัน้ น�ำ ทัง้ นีโ้ รงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้นำ� เสนอ
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามมาตรฐาน ISO45001, BLCP
Safety Rules และมาตรฐานการจั ด การความปลอดภั ย
ขบวนการผลิ ต (Process Safety Management: PSM)
นอกจากนี้ยังน�ำเสนอมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัย เช่น
Management Walk Down, Safety Rule Audit, การก�ำจัด
พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (BBS Observation) และ
การรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss Report)
ซึ่งมีความเข้มงวดในการสร้างความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี

ฝึกซ้อมการระงับ
อุบัติภัย น�้ำมันหก
รั่วไหล และการก�ำจัด
คราบน�้ำมัน

แผนฉุกเฉินตอบโต้
กรณีน�้ำท่วม

1

1

2
ในการท�ำงานให้แก่พนักงาน ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งหวังว่าจะน�ำ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ที่อยู่ในระดับสูงและมีคุณภาพมา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มเอ็กโก
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นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้กลุ่มเอ็กโกยังได้มีการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยจัดให้
คณะท�ำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
กลุม่ เอ็กโก เข้าด�ำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการ SHE
Internal Audit เพือ่ ตรวจสอบว่าองค์กรได้มกี ารจัดท�ำระบบให้
สอดคล้องตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด และมีการน�ำระบบ
ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
ตลอดจนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้มีการ
ตรวจประเมินระบบการจัดการ SHE Internal Audit ดังนี้
โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น โรงไฟฟ้า
ร้อยเอ็ดกรีน โรงไฟฟ้าเอสพีพีทรู โรงไฟฟ้าเอสพีพีทรี โรงไฟฟ้า
เอสพีพีโฟว์ โรงไฟฟ้าเอสพีพีไฟว์ โรงไฟฟ้าโซลาร์โก โรงไฟฟ้า
จีพาวเวอร์ซอส โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม โรงไฟฟ้าเทพพนา
วินด์ฟาร์ม โรงไฟฟ้าคลองหลวงยูทลิ ติ ี้ โรงไฟฟ้าบ้านโป่งยูทลิ ติ ี้
และบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด จ.ระยอง
รางวัลและความส�ำเร็จด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในปี 2562

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด
รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระดับประเทศ
(ระดับทอง 3 ปีติดต่อกัน)

บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ�ำกัด
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระดับประเทศ
(ระดับแพลทินัม 10 ปีติดต่อกัน)

105
สิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชนถือเป็นหลักการส�ำคัญประการหนึ่ง
ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ กลุ่มเอ็กโกจึงส่งเสริมการสร้างความรู้
ความเข้ า ใจในเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและหลั ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ต่ อ
พนั ก งานและคู ่ ค ้ า ตามแนวทางปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมองค์กร

กระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence) และการประเมินความเสี่ยง
ทางด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment)
ในทุกขั้นตอนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงกิจกรรม
ต่างๆ ในห่วงโซ่อปุ ทานตามแนวทางและหลักการชีแ้ นะว่าด้วย
ธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights - UNGP)
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ทุ ก ขั้ น ตอนในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
แนวทางการบริหารจัดการ
ทั้ ง ภายในและภายนอก รวมไปถึ ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม
ในปี 2562 นอกจากการปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดห่วงโซ่อุปทานจะไม่มีการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการละเมิด
ของกลุ่มเอ็กโกให้มีความเป็นปัจจุบันและครอบคลุมประเด็น สิทธิมนุษยชน
ต่างๆ ที่เป็นสาระส�ำคัญ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับพนักงาน
พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก เพื่อแสดงออก
ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น และจริ ง จั ง ของกลุ ่ ม เอ็ ก โกที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนแล้ว กลุม่ เอ็กโกยังได้ดำ� เนิน

กระบวนการตรวจสอบสถานะดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานของกลุมเอ็กโก

ความมุงมั่นเชิงนโยบาย

การเยียวยาและชองทาง
การรับเร�่องรองเร�ยน

การประเมินผล
ดานสิทธิมนุษยชน

การติดตามประสิทธิผล
การบูรณาการ
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ทัง้ นี้ กลุม่ เอ็กโกจะมีการทบทวนประเด็นความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน ทีอ่ าจเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และท�ำการ
ประเมินความเสี่ยงพร้อมตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านภายใต้กรอบนโยบายสิทธิมนุษยชนของ
กลุม่ เอ็กโกเป็นประจ�ำทุกปี และน�ำผลการประเมินทีไ่ ด้รบั ไปพิจารณาเพือ่ ปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
และแสวงหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
กลุ่มเอ็กโกส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการจัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชนและการตรวจประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มเอ็กโกเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
โดยในปี 2562 พนักงานของกลุ่มเอ็กโกร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน และกลุ่มเอ็กโกได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม 100% ของทุกขั้นตอนในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งจากผล
การตรวจประเมินพบว่า 33.33% ของการด�ำเนินธุรกิจในกลุ่มเอ็กโกมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็น (1) อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท�ำงานด้านวัตถุดิบ (Raw Material) และงานบริการในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทางกลุ่มเอ็กโกได้ร่วมมือกับ
คู่ค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการในการปิดหรือลดความเสี่ยงที่กล่าวมาให้น้อยลงหรือหมดไป โดยส�ำหรับการท�ำงานของกลุ่ม
เอ็กโกเองนั้นมีมาตรการและขั้นตอนในการวัดและลดความเสี่ยงครอบคลุมในทุกขั้นตอน 100%
การสื่อสารกับคู่ค้าในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
กลุม่ เอ็กโกมีการสือ่ สารกับคูค่ า้ ในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและได้มกี ารปรับปรุงนโยบายด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง และจัดท�ำจรรยาบรรณ
คูค่ า้ ของกลุม่ เอ็กโกโดยได้รวมประเด็นเรือ่ งสิทธิมนุษยชนเข้าเป็นส่วนหนึง่ ในจรรยาบรรณนัน้ (สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติม
ในได้หัวข้อ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หน้า 107)
กลุม่ เอ็กโกมีแผนในการตรวจประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเป็นประจ�ำทุก 3 ปี และจะมีการทบทวนประเด็น
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานและ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนยังมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ส�ำหรับในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการรายงานในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทั้งจากกิจกรรมของบริษัท
การด�ำเนินธุรกิจและตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงยังไม่ได้มีการเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิด อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึง
โอกาส และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงมีการจัดเตรียมมาตรการเยียวยาแก่ผู้เสียหาย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
GRI 102-9, 102-10, 204-1, 308-1, 308-2, 414-1, 414-2
เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการชะงักงัน การบริหารคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ที่กลุ่มเอ็กโกให้ความส�ำคัญ โดยความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานจะเกิดขึ้นได้ หลักส�ำคัญ คือ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ร่วมกับคู่ค้า
ดังนั้นในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกจึงได้ทบทวนแนวทางในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน นับตั้งแต่การระบุคู่ค้า
ที่มีความส�ำคัญ การระบุประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์และแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อย่างยั่งยืน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้ได้ถูกประกาศเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของกลุ่มเอ็กโก โดยจะมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่ามี
ความเป็นปัจจุบันและสามารถตอบสนองเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ของกลุ่มเอ็กโก
แนวทางบริหารจัดการ
กลุ่มเอ็กโกมีแนวทางในการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนตามกรอบของ UN Global Compact ใน 6 ขั้นตอน ได้แก่
(1) การประกาศเจตนารมณ์ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (2) ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในประเด็น
ด้าน ESG ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (3) ระบุเป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายส�ำหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
(4) น�ำกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานไปปฏิบตั ิ (5) ประเมินผลและติดตามการด�ำเนินงาน และ (6) สือ่ สารถึงกลยุทธ์และขัน้ ตอน
การท�ำงานกับคู่ค้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการท�ำงานสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงาน
การระบุคู่ค้าที่มีความส�ำคัญยิ่งยวด
ปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นกับหน่วยงานจัดซื้อทั้งหมดในกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
วิเคราะห์คู่ค้ากว่าหนึ่งพันรายจากทั่วประเทศบนฐานข้อมูลการซื้อขายของปี 2561 คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท โดยกลุ่ม
เอ็กโกแบ่งคู่ค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่คู่ค้าประเภท (1) จัดหาสินค้า และ (2) ให้บริการ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์
เพื่อระบุคู่ค้าที่มีความส�ำคัญยิ่งยวด (Critical Supplier) ของกลุ่มเอ็กโก โดยได้พิจารณาจาก (1) เป็นคู่ค้าที่มียอดการซื้อขาย
สูงสุด 80% แรก (2) เป็นคู่ค้าที่น�ำส่งวัตถุดิบ สินค้า หรือ บริการที่ส�ำคัญต่อกระบวนการผลิตของกลุ่มเอ็กโก และ (3) เป็นคู่ค้า
รายเดียวหรือไม่สามารถทดแทนได้
ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการท�ำให้กลุ่มเอ็กโกสามารถระบุคู่ค้าที่มีความส�ำคัญยิ่งยวดทั้งคู่ค้าทางตรงและคู่ค้าในล�ำดับ
ถัดไป โดยมีรายละเอียดดังปรากฎตามตารางด้านล่างนี้

ประเภทของคู่ค้า

จ�ำนวนคู่ค้า (ราย)

ร้อยละของมูลค่าการซื้อขาย

1,123

100

คู่ค้าที่มีความส�ำคัญยิ่งยวด

77

97.54

คู่ค้าที่มีความส�ำคัญยิ่งยวดในล�ำดับถัดไป

52

-

คู่ค้าทางตรง

การระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มเอ็กโก
กลุ่มเอ็กโกได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานจัดซื้อและผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้นอีกครั้ง เพื่อพิจารณาระบุประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน และภายใน
การประชุมฯ เดียวกันได้มกี ารประเมินความเสีย่ งของคูค่ า้ ทุกรายเพือ่ ระบุวา่ มีคคู่ า้ รายได้บา้ งทีม่ คี วามเสีย่ งต่อประเด็นด้าน ESG
ที่มีความส�ำคัญกับกลุ่มเอ็กโก ผลจากการประเมินความเสี่ยงพบว่า จากจ�ำนวนคู่ค้าทั้งหมด 1,123 รายนั้น มีคู่ค้าจ�ำนวน
234 รายที่มีความเสี่ยงต่อประเด็นด้าน ESG ซึ่งกลุ่มเอ็กโกได้พิจารณาคัดเลือกคู่ค้ากลุ่มนี้ขึ้นมาจ�ำนวน 30 รายและขอความ
ร่วมมือเข้าตรวจสอบและเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับลึก ซึ่งหลังจากการเข้าตรวจประเมิน
สถานที่ประกอบการของคู่ค้าที่คัดเลือกมาทั้ง 30 ราย โดยผลการประเมินพบว่า หัวข้อที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุด 5
อันดับแรก ได้แก่ (1) การปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้าง 92.48% โดยคูค่ า้ ทีไ่ ด้รบั การประเมินต่างให้ความส�ำคัญกับพนักงานของตนเป็นอย่างดี
มีการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เหมาะสมกับงานของตน รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานผ่านกิจกรรม
ต่างๆ และยังมีชอ่ งทางในการสือ่ สารกับพนักงานเพือ่ รับฟังเรือ่ งราวร้องทุกข์หรือเมือ่ มีเหตุทที่ ำ� ให้พนักงานรูส้ กึ ไม่สบายใจ ส่งผล
ให้พนักงานมีความสุขกับการท�ำงาน (2) จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ 92% ซึ่งคู่ค้าส่วนใหญ่มีนโยบายและแนวปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ การก�ำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการดูแลปกป้อง
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา เป็นต้น (3) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ 89.6% เนื่องจากส่วนหนึ่งของบริษัทที่เข้าตรวจประเมิน
ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นผูใ้ ห้บริการในพืน้ ที/่ ท้องถิน่ จึงไม่มนี โยบายในเรือ่ งดังกล่าวหรือมีเพียงแนวปฏิบตั เิ รือ่ งความปลอดภัย
ในระดับพืน้ ฐานเท่านัน้ ส่งผลให้คะแนนโดยรวมส�ำหรับหัวข้อนีล้ ดลง (4) การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ 79% โดยคูค่ า้ ทีไ่ ด้รบั
การตรวจประเมินมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล อย่างไรก็ตาม กลุ่มเอ็กโกพบว่า
คูค่ า้ โดยส่วนใหญ่ยงั ไม่มกี ารประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ซึง่ กลุม่ เอ็กโกจะได้พจิ ารณาในการหาแนวทาง
ส่งเสริมคู่ค้าในด้านนี้ต่อไป และ (5)การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ 75% พบว่าคู่ค้าส่วนใหญ่สามารถท�ำได้ดีในเรื่อง
การลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ให้ความส�ำคัญกับการลดการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ยังพบว่าคู่ค้าส่วนใหญ่
ยังไม่มีการส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนกับคู่ค้าของตนและยังไม่มีการประเมินผลกระทบจากการด�ำเนิน
ธุรกิจที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลการวิเคราะห์การเข้าตรวจประเมินคู่ค้าดังกล่าว กลุ่มเอ็กโกได้นำ� เสนอแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงส�ำหรับคู่ค้าทุกรายเพื่อพิจารณาในการวางแผนลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจะติดตามประเมินผล
การท�ำงานของคู่ค้า รวมทั้งวางแนวทางพัฒนาคู่ค้าในภาพรวมต่อไป
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กระบวนการของกลุมเอ็กโกในการระบุความเสี่ยงดาน ESG

การระบุคูคา
ที่มีความสำคัญ
ยิ�งยวด

การประเมิน
ความเสี่ยงดาน ESG
สำหรับคูคาทั้งหมด
ของกลุมเอ็กโก

การบร�หารจัดการ
ความเสี่ยง
และการติดตาม

การรายงาน
และการเปดเผย

การสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนไปสู่คู่ค้า
กลุ่มเอ็กโกได้จัดงานกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ โดยภายในงานกลุ่มเอ็กโกได้สื่อสารให้คู่ค้าทราบถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของ
กลุ่มเอ็กโกในการด�ำเนินธุรกิจบนวิถีแห่งความยั่งยืน แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน เจตนารมณ์
การต่อต้านคอร์รปั ชันของกลุม่ เอ็กโก จรรยาบรรณคูค่ า้ (ฉบับปรับปรุงใหม่) และแบบประเมินตนเองทีค่ รอบคลุมด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยคูค่ า้ ทัง้ หมดร้อยละ 100 ทีม่ าร่วมงานได้รว่ มตอบแบบประเมินผลตนเอง
ด้านความยั่งยืนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85 ของคู่ค้าที่มีความส�ำคัญยิ่งยวดและคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้าน ESG โดยผล
จากการประเมินตนเองของคู่ค้ากลุ่มนี้พบว่า ร้อยละ 100 มีแนวทางการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยกว่าร้อยละ
87 มีการด�ำเนินธุรกิจด้านสังคมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตรงตามที่กลุ่มเอ็กโกคาดหวัง อย่างไรก็ตามมีเพียงร้อยละ 60
ของคู่ค้ามีแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยประเด็นที่ยังมีการบริหารจัดการค่อนข้างน้อย อาทิ การประเมินผลกระทบ
จากการด�ำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การจดบันทึกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้
กลุ่มเอ็กโกจะได้วางแผนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าต่อไป
การพัฒนากลยุทธ์ดา้ นการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืน ทบทวนนโยบายและแนวทางด้านการจัดหาสินค้า
และบริการ และจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก
ส�ำหรับประเด็นด้าน ESG ที่มีความส�ำคัญต่อกลุ่มเอ็กโกในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนนั้น กลุ่มเอ็กโก
ได้น�ำไปพัฒนากลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ปรับปรุงนโยบายและแนวทางด้านการจัดหาสินค้าและ
บริการ จรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกซึ่งครอบคลุมใน 7 หัวข้อได้แก่ (1) จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ (2) สิทธิมนุษยชน
(3) การปฏิบัติต่อลูกจ้าง (4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (5) ความรับผิดชอบต่อสังคม (6) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และ (7) การส่งเสริมความรู้และการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน รวมไปถึงแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืนส�ำหรับ
คู่ค้า และเพื่อให้เกิดการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง และบรรลุสู่การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
กลุ่มเอ็กโกได้ก�ำหนดตัวชี้วัดของการบริหารจัดการคู่ค้าประจ�ำปี 2562 ไว้ดังนี้
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. จัดการประชุมร่วมกับคู่ค้า

1 ครั้งต่อปี

2. ท�ำการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าไปยังคู่ค้าที่มีความส�ำคัญครบทุกราย

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าที่มีความส�ำคัญ

3. คู่ค้าที่มีความส�ำคัญทุกรายต้องท�ำแบบประเมินตนเองซึ่งครอบคลุม
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าที่มีความส�ำคัญ

4. ตั้งแต่ปี 2562 คู่ค้าใหม่ทุกรายต้องลงนามรับทราบถึงจรรยาบรรณ
คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกและต้องท�ำแบบประเมินตนเองซึ่งครอบคลุม
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)

ร้อยละ 100 ของคู่ค้ารายใหม่

5. ไม่มีกรณีทุจริตในห่วงโซ่อุปทาน

0

6. ไม่มีการเสียชีวิตของคู่ค้า

0

7. ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า

0

ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดปี 2562
รายละเอียด

หน่วย

2559

2560

2561

2562

เป้าหมาย
ปี 2562

1. การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก

จ�ำนวนครั้ง

1

1

1

1

1

2. คู่ค้าที่มีความส�ำคัญ รับรู้และยินยอม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่ม
เอ็กโก

ร้อยละ

100

100

100

100

100

3. คู่ค้าที่มีความส�ำคัญได้ท�ำแบบประเมิน
ตนเอง

ร้อยละ

100

100

100

100

100

4. ข้อร้องเรียนจากคู่ค้า ในเรื่องการทุจริต

ร้อยละ

0

0

0

0

0

5. การเสียชีวิตของคู่ค้า

ร้อยละ

0

0

0

0

0

จ�ำนวนครั้ง

0

0

0

0

0

6. ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมของคู่ค้า

ซึ่งกลุ่มเอ็กโก สามารถด�ำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด
ส�ำหรับปี 2563 กลุ่มเอ็กโกวางแผนที่จะส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับคู่ค้าเนื่องจากผลวิเคราะห์
แบบประเมินตนเองของคูค่ า้ ทีพ่ บว่า คูค่ า้ ส่วนใหญ่ยงั มีการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมค่อนข้างน้อย อาทิ การประเมินความเสีย่ ง
และผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจ การจดบันทึกการใช้พลังงาน น�ำ้ รวมไปถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นต้น
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ชุมชนและสังคมของเรา

กลุ่มเอ็กโกด�ำเนินกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต และด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัท
ไทยชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความใส่ใจที่จะธ�ำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ประกอบกับ ความเชื่อที่ว่า
“ต้นทางดี..จะก่อก�ำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” แนวคิดการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก จึงมุ่งเน้นการสร้างความ
เติบโตทางธุรกิจ ควบคูไ่ ปกับพันธกิจในการเป็นพลเมืองทีด่ ดี ว้ ยการอยูร่ ว่ มกับชุมชนและสังคมอย่างเกือ้ กูล เพือ่ สร้างคุณค่าเพิม่
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอก เริ่มจากสังคมภายในโดยก�ำหนดเรื่องการ
ให้ความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็นส่วนหนึง่ ในค่านิยมองค์กร การส่งเสริมให้พนักงานใช้ศกั ยภาพและมีจติ อาสา โดยการเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนก�ำหนดให้การมุ่งลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย สิง่ แวดล้อม ชุมชน และสังคม ตลอดกระบวนการธุรกิจ เป็นหลักการในการด�ำเนินโครงการเพือ่ ชุมชนและสังคมทัง้ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ความมุ่งมั่นและแนวทางของกลุ่มเอ็กโก
จากนโยบายการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนทีม่ งุ่ ลดผลกระทบเชิงลบและเพิม่ ผลกระทบเชิงบวกต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย สิง่ แวดล้อม ชุมชน
และสังคม ตลอดกระบวนการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร กลุม่ เอ็กโกได้นำ� นโยบายดังกล่าวมาเป็นแนวทางและกรอบการด�ำเนินงาน
เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้
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Energy for Life
เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน…เพื่อชีวิต
พันธกิจองค์กร

การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
A Good Corporate Citizenship Power Producer

ความเชื่อองค์กร

ต้นทางดี จะก่อก�ำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี

แนวทางการสร้างคุณค่าเพิม่
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวก

เป้าหมายการด�ำเนินงาน

การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างโรงไฟฟ้า
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

สังคมภายใน

การปลูกจิตส�ำนึกพนักงาน
ค่านิยมองค์กร ล�ำดับที่ 5: ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย

จ�ำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน

สังคมภายนอก

ชุมชน

สังคม

การอยู่ร่วมกัน
อย่างเกื้อกูลกับชุมชนในพื้นที่

ความรับผิดชอบต่อสังคมวงกว้าง

การด�ำเนินงาน
3 ด้านหลัก

50%
โครงการส�ำคัญ

30%

โครงการพัฒนาคุณภาพ • ศูนย์เรียนรูโ้ รงไฟฟ้าขนอม
ชีวิตชุมชน ภายใต้กรอบ • โครงการโรงไฟฟ้าพี่
6 ด้าน
โรงเรียนน้อง
- การจ้างงานท้องถิ่น
- ทุนอาชีวศึกษา รุน่ ที่ 3
- การพัฒนาเด็กและ
- EGCO Ranger On-tour
เยาวชน
และการสื่อเผยแพร่
- การพัฒนาทักษะ
EGCO Ranger
ที่เป็นประโยชน์ใน
Commic Book
การประกอบอาชีพ
- กิจกรรมค่ายฯ ปีที่ 3
- การส่งเสริม
เตรียมความพร้อม
สุขอนามัยที่ดีของชุมชน
เข้าสู่สังคมคาร์บอนต�ำ่
- การพัฒนาสาธารณูปโภค
- การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

20%
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
โครงการฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ
อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ และป่าภูหลง
จังหวัดชัยภูมิ

- ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์
- ด� ำ เนิ น โครงการต่ อ เนื่ อ ง
ตามกรอบที่ก�ำหนด
- คะแนนการประเมิ น จาก
หน่ ว ยงานระดั บ ประเทศ
และระดับสากล
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สังคมภายใน: การปลูกฝังจิตส�ำนึกพนักงานในการให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียตามค่านิยมองค์กร
กลุม่ เอ็กโก ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในโครงการและกิจกรรมทีใ่ ช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการส่งต่อคุณค่าเพิม่
ให้เกิดตลอดกระบวนการธุรกิจ ทัง้ ในส่วนของการเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงานเพือ่ เสริมคุณค่าทางธุรกิจแก่ผถู้ อื หุน้ และ
นักลงทุน และการร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมสร้าง
คุณค่านี้ ให้เกิดในพนักงานทุกระดับ ตัง้ แต่ผบู้ ริหาร หัวหน้างาน พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร พนักงานเข้าใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน
สังคมภายนอก: การรักษาพันธกิจในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
แบ่งการด�ำเนินงานเป็น 2 ระดับ ดังนี้
ระดับชุมชน: การอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างเกื้อกูล โดยมุ่งลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวก ผ่านการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ด�ำเนินการ การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในระยะยาวด้วยกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ระดับสังคม: การเป็นพลเมืองทีด่ ขี องสังคมด้วยการเพิม่ ผลกระทบเชิงบวก ผ่านแนวทางการสร้างคุณค่าตามความเชือ่ ขององค์กร
ที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อก�ำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” โดยแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่
• การส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน ตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างๆ และเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับศักยภาพ
หลักของกลุ่มเอ็กโก
• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน�้ำ” เป็นระยะเวลากว่า 13 ปี ที่กลุ่มเอ็กโกสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และผืนป่าต้นน�้ำของประเทศผ่านการด�ำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่าซึ่งกลุ่มเอ็กโกได้ก่อตั้งเป็นองค์กรสาธารณกุศล
ที่ต้องการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
โรงเรียนและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญต่อการป้องกัน สร้างจิตส�ำนึกและสร้างแนวร่วม
เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน�้ำของประเทศ
การบริหารจัดการ
ก�ำหนดนโยบายพร้อมทัง้ แนวปฏิบตั ดิ า้ นการพัฒนาชุมชนและสังคม เพือ่ เป็นแนวทางการด�ำเนินงานของกลุม่ เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วม
ภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร ให้มีความเข้าใจและสามารถน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องกัน
ในทุกหน่วยงาน ทัง้ นี้ บริษทั จึงก�ำหนดให้มนี โยบายทบทวนและรับรองข้อมูลดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริหารฯ ซึง่ ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการระดับโรงไฟฟ้า โดยจะมีการทบทวนข้อมูลที่จะถูกเผยแพร่
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อความถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับบริบทและสภาพการณ์ และจะมีการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ด้านชุมชนต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ชุมชนต่างๆ ยังสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อเสนอแนะ ตลอดจนร้องเรียน
ได้โดยตรงผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่กลุ่มเอ็กโกได้เตรียมไว้ทั้งทางโทรศัพท์ อิเล็กทรอนิกส์เมล์เป็นต้น

นโยบายการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาชุมชน

นโยบายการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคม

แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาชุมชน

แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคม
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พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีแผนการด�ำเนินงานตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยให้ความส�ำคัญกับชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้าในเครือฯ มีการจัดตั้งคณะท�ำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเพื่อบริหารจัดการโดยเฉพาะ
และก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินโครงการต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อีกทั้งสร้างผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกันเพื่อให้ชุมชนสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับรับผ�ดชอบตอสังคม
Corporate Sustainability
Steering Committee

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะบร�หารจัดการเอ็กโก (EMC)

คณะทำงานสงเสร�มการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพชีว�ตชุมชน
(ผูบร�หารและกรรมการผูจัดการโรงไฟฟา)
คณะทำงานปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
(ระดับปฏิบัติการ) โรงไฟฟา, หนวยงานที่เกี่ยวของ

โรงไฟฟา
IPPs

SPPs

VSPPs

ทั้งนี้ กรอบการด�ำเนินงานเพื่อชุมชนของกลุ่มเอ็กโกอยู่ภายใต้การส่งเสริมและพัฒนา “คุณภาพชีวิตชุมชน” ในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ้า ทั้งหมด 3 ระยะ โดยมีกระบวนการและการด�ำเนินงาน ดังนี้
Project Development & Construction

Issue
Management
& Community
Engagement

All Plants
EGCO GROUP

Community
Relation

Learning
& Sharing

Coexistense
with Community
Co-Creation
Community
Development
Project

Co-Process
Feedback

Existing Plants

New Plants
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กรอบการด�ำเนินงาน
ระยะที่ 1: ช่วงพัฒนาโครงการ
ในระยะนี้ จ ะเป็ น การท� ำ งานร่ ว มกั บ ที ม Business
Development Project Management และทีมชุมชน
สัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจกับ
ชุมชน สามารถได้รับใบอนุญาติส�ำหรับการก่อสร้างที่
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะเป็นการเข้าร่วมงานเสวนา
หรือกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนและจะแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
ในการดูแลด�ำเนินการสร้างความสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในระยะยาวจนกว่าจะจบโครงการ
(สิ้นสุดสัญญาเดินเครื่อง)
ระยะที่ 2: ช่วงก่อสร้างโครงการ
ในระยะก่อสร้างโครงการ project management ฝ่าย
จั ด ซื้ อ และบริ ห ารสั ญ ญา และที ม ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมให้มีการ
ด�ำเนินงานตามแผนการติดตามและบรรเทาผลกระทบ
ตลอดจน มีการสื่อสารความคืบหน้าการด�ำเนินงานให้
ชุมชนได้รับทราบเป็นระยะ รวมทั้งจัดให้มีช่องทาง
ติดต่อสือ่ สารไว้อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ การด�ำเนินการดังกล่าว
ครอบคลุมไปถึงการก�ำกับควบคุมการด�ำเนินการของ
ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามแนวทาง
การด�ำเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
ระยะที่ 3: ช่วงด�ำเนินการ
(เดินเครื่องเชิงพาณิชย์จนสิ้นสุดสัญญา)
ในระยะนี้ คณะท�ำงานเพือ่ พัฒนาชุมชนของกลุม่ เอ็กโก
ดู แ ลและติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานตลอดจนกิ จ กรรม
ชุมชนสัมพันธ์ตา่ งๆ ในทุกพืน้ ทีโ่ รงไฟฟ้าตามทีไ่ ด้แผนงาน
ที่ได้วางไว้ นอกจากนี้ หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์และ
การสื่อสารจะดูแลป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบ
ในด้ า นลบต่ า งๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น งาน
พร้อมทัง้ สนับสนุนคณะท�ำงานเพือ่ พัฒนาชุมชนทัง้ การ
สื่อสารภายในเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ
กลุ่มเอ็กโกและการสื่อสารกับสาธารณะผ่านวารสาร
สุขใจ เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบถึงโครงการต่างๆ ของ
กลุ่มเอ็กโก และสามารถเสนอความคิดเห็นไปถึงคณะ
ท�ำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนรายงานความ
คืบหน้าและผลการด�ำเนินงานให้ผู้บริหารของกลุ่ม
เอ็กโกได้รับทราบ

การด�ำเนินงานกับชุมชน
• ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยการ
ส�ำรวจ ประเมิน และการจัดท�ำแผนติดตามและบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• สร้างการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นผ่านเวที
สาธารณะ
• เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ

• ด�ำเนินการตามแผนการติดตามและบรรเทาผลกระทบ
ที่ได้ท�ำไว้ในช่วงการพัฒนาโครงการ
• สนับสนุนการจ้างบุคลากรในท้องถิ่นตามต�ำแหน่งงาน
ที่เหมาะสม
• เปิดให้เข้าเยี่ยมโรงไฟฟ้า
• จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• ส�ำรวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า

• ด�ำเนินการตามแผนการติดตามและบรรเทาผลกระทบ
ที่ได้ท�ำไว้ในช่วงการพัฒนาโครงการ
• สนับสนุนการจ้างบุคลากรในท้องถิ่นตามต�ำแหน่งงาน
ที่เหมาะสม
• เปิดให้เข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้า
• จัดกิจกรรม “Coffee-Talk” ร่วมกับชุมชนเพือ่ รับฟังความ
คิดเห็น หรือรับทราบความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการ
ไตรภาคี
• ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชนในระยะยาว
ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์
• สือ่ สารและเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงการและการผลิต
ไฟฟ้าผ่านวารสาร “สุขใจ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
• ส�ำรวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า
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นอกจากแนวปฏิบตั เิ พือ่ สร้างการมีสว่ นร่วม กลุม่ เอ็กโกยังมีกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนอีก 6 ประการส�ำหรับการด�ำเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง ได้แก่
1. การสนับสนุนการจ้างงานท้องถิ่น
2. การพัฒนาเด็กและเยาวชน
3. การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
4. การส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของชุมชน
5. การพัฒนาสาธารณูปโภค
6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
กลุ่มเอ็กโก จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านเพือ่ ชุมชนของโรงไฟฟ้า รวมทัง้ ประเด็นความคาดหวังในการด�ำเนิน
กิจการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงาน เพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติสากล ตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

2552

EGCO Group CSR Scan
( กระบวนการทวนสอบตนเอง
self-assessment)

2551
เจาะลึก CSR: ว�ถีปฏิบัติ
ขององคกร วันนี้
ความคาดหวังของ
ชุมชนและสังคม
ตอความรับผิดชอบ
ของธุรกิจพลังงาน

2555

อบรมกระบวนการ
ทบทวน social mapping
และการระบุกลุมผูมีสวน
ไดเสียรายพ�้นที่

2553-2554
การจัดอบรมการจัดทำ
รายงานความ
ยั่งยืนตามกรอบ GRI
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยสถาบันรับรอง
มาตรฐาน ISO

2556

SD Focus Group การสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอ
การดำเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่นำไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของกลุมเอ็กโก
ระหวางผูบร�หารระดับสูงของบร�ษัท
และผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
ความยั่งยืนขององคกร

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ได้ปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรม โดยเพิ่มเติมเรื่องการจัดการความรู้ของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรมไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางส�ำหรับการต่อยอดการด�ำเนินงาน
ในอนาคต
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โรงไฟฟาในประเทศ

2558
โรงไฟฟา
ถานหิน
“บีแอลซีพ�”

2559

โรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ
“ขนอม”

โรงไฟฟาในตางประเทศ

2560

โรงไฟฟา
แสงอาทิตย
“ลพบุร�โซลาร”

2561

2563
มีแผนไปโรงไฟฟา

2562

โรงไฟฟา
พลังน้ำ
สปป.ลาว

โรงไฟฟา
ถานหิน
ฟ�ลิปปนส

เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติเหลว
“พาจ�”เกาหลีใต

พร้อมกันนี้ เพื่อยกระดับความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทได้ก�ำหนดให้โรงไฟฟ้า
ในกลุ่มทุกโรงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าร่วมการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้าน CSR ประจ�ำโรงงาน ของกรมโรงงงานอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกมีเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นทะเบียนบุคลากร CSR ประจ�ำโรงงานครบทุกประเภทโรงไฟฟ้าที่มีการ
เปิดรับรวมทั้งสิ้น 13 คน
ผลการด�ำเนินงาน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานตาม Core Value
กลุม่ เอ็กโก ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมเรือ่ ง ความใส่ใจต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกับพนักงานในทุกระดับชัน้ ตลอดกระบวนการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ โดยนอกจากการน�ำส่งคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียตามขอบเขตความรับผิดชอบตามหน้าที่แล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้บริหาร
พนักงานทุกระดับ ตลอดจน เปิดโอกาสให้ลูกจ้าง/ผู้รับเหมา ร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2562 มีจ�ำนวนการมีส่วนร่วมของพนักงานรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 15,940 ชั่วโมง
จ�ำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมของพนักงาน
2560*

2561*

2562

ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมระดับองค์กร

3,564

513

6,379

ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

2,280

7,217

9,561

หมายเหตุ: *ในปี 2560 - 2561 เก็บข้อมูลไม่ครบทุกกิจกรรม
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

การพัฒนาการด�ำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศและระดับสากล
ในปี 2562 กลุม่ เอ็กโกด�ำเนินการพัฒนาการด�ำเนินงานด้านการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง ครอบคลุม การด�ำเนินงาน
ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และการสื่อสารกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง โดยการพัฒนาการด�ำเนินงานดังกล่าวให้ความ
ส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรจากระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน ตลอดจนผู้บริหารในระดับนโยบาย
โดยบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ ร้อยละ 100 ดังนี้

• การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ
สืบเนื่องจากการเข้าร่วมการประเมินการด�ำเนินงานของบริษัทเพื่อเทียบเคียงการด�ำเนินงานกับเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยน�ำผลการเข้าร่วมการประเมินดังกล่าวมาทบทวนและปรับปรุง
การด�ำเนินงานโดยเริ่มจากการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่มีการพัฒนามาเป็นระยะ พร้อมทั้ง ด�ำเนินการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว
ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง
2555
• นโยบายการด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมปรับเป็น
- นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
- นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

2558
จัดท�ำแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
เพื่อใช้เป็นกรอบการท�ำงานส�ำหรับ
โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ที่มีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจในช่วง
ดังกล่าว

2562
ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ
นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยแก้ไขเป็น
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการมี
ส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

• การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
- การรวบรวมแนวปฏิบตั ดิ า้ นการพัฒนาชุมชนของโรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลปิ ปินส์ ในปี 2562 จัดกระบวนการศึกษา
ดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงไฟฟ้า IPP โดยน�ำทีมผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน การบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
และส่วนงานเคมีและสิ่งแวดล้อมของโรงฟ้าขนอม ไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเคซอน และโรงไฟฟ้า SBPL ที่ประเทศฟิลิปปินส์
ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีบริบทใกล้เคียงกันกับโรงไฟฟ้าขนอม ทั้งในเรื่องขนาดของกิจการและบริบททางกายภาพของพื้นที่ โดยการ
ศึกษาดูงานดังกล่าว ครอบคลุมประเด็น การศึกษาสภาพชุมชน ประเด็นความท้าทายของโรงไฟฟ้าซึง่ นับเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชน มีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจัยความส�ำเร็จของการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยได้รับการยอมรับ
และความเชือ่ ถือจากชุมชนในระดับสูง วิธปี ฏิบตั ทิ สี่ ร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชมอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ การเชือ่ มโยงความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในองค์กรให้มคี วามเข้าใจในเป้าหมายของการด�ำเนินงานได้อย่างดี ทัง้ นี้ จากการศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกันในประเด็นที่มีความเฉพาะ
เจาะจงของสภาพพื้นที่ และสามารถน�ำประสบการณ์ได้รับมาต่อยอดการด�ำเนินงานในเชิงลึกได้มากขึ้น
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- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารด�ำเนินงานด้านการมีสว่ นร่วมพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน ระหว่างโรงไฟฟ้าในกลุม่ เอ็กโก
ประจ�ำปี 2562 โดยมีคณะท�ำงานส่งเสริมการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชน กลุม่ เอ็กโก ซึง่ ประกอบด้วยผูป้ ฏิบตั งิ านด้านชุมชนสัมพันธ์
จากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ในประเทศ รวม 20 คนจาก 12 โรงไฟฟ้า เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรม
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่างผูป้ ฎิบตั งิ านเพือ่ ชุมชนของโรงไฟฟ้าในกลุม่ เอ็กโก เพือ่ น�ำไปสู่
การพัฒนาการด�ำเนินงานในอนาคต โดยการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในครั้งนี้ ครอบคลุม 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
o การแลกเปลีย่ นเรียนรู:้ การสือ่ สารนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ฉบับปรับปรุง ปี 2562 แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงาน
ของกลุม่ เอ็กโกตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องหน่วยงานก�ำกับดูแล และหน่วยงานระดับสากล แนวทางการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นทิศทางการ
ด�ำเนินงานที่ตอบรับกับเป้าหมาย UN SDGs รวมทั้ง กรณีศึกษา การด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์
o กิจกรรมเยีย่ มชมศูนย์เรียนรูโ้ รงไฟฟ้าขนอม เพือ่ เป็นกรณีศกึ ษาการใช้ศกั ยภาพหลักขององค์กรในการเผยแพร่ความรู้
o จัดท�ำ CSR Platform เพื่อเผยแพร่ใน EGCO Group intranet
สืบเนื่องจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการรวบรวมกรณีศึกษาของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ที่ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน รวมทั้ง การเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเอ็กโกมีโรงไฟฟ้า
ทัง้ IPP SPP และ VSPP มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มกี ารสือ่ สารอย่างทัว่ ถึงและเพิม่ ประสิทธิภาพของการน�ำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม กลุ่มเอ็กโก จึงได้รวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
ไว้ในช่องทางที่โรงไฟฟ้าฯ สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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• การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกร้อยละ100 รักษาเป้าหมายจ�ำนวนข้อร้องเรียนเป็นศูนย์
ปี
จ�ำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

2559

2560

2561

2562

0

0

0

0

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี:
- โรงไฟฟ้าขนอม จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน ในปี 2562 ดังนี้
• การประชุมคณะท�ำงานการมีส่วนร่วมและกลั่นกรองแผนในการพัฒนาชุมชน จ�ำนวน 3 ครั้ง
• การประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าขนอม จ�ำนวน 2 ครั้ง
• การประชุมคณะอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 4 ครั้ง
นอกจากนี้ ยังจัดให้มี “กิจกรรมสภากาแฟ” โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมพบปะกับชุมชนเพื่อสื่อสารข้อมูลและรับ
ฟังข้อเสนอแนะ รวม 12 ครั้ง
- โรงไฟฟ้าคลองหลวงและโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ ด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี จ�ำนวน 2 ครั้ง/ปี ตามแผนงาน
ร้อยละ 100
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์: โรงไฟฟ้าในกลุม่ เอ็กโกพร้อมทัง้ พนักงานอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ ของชุมชน ครอบคลุม
วันส�ำคัญประจ�ำปี วันส�ำคัญของชุมชน วันส�ำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนา รวมทั้ง กิจกรรมพิเศษอื่นๆ เป็นประจ�ำทุกเดือน
การเผยแพร่วารสาร “สุขใจ” สื่อสัมพันธ์ชุมชน :
เผยแพร่วารสารสุขใจ รายไตรมาส ฉบับที่ 23 - ฉบับที่ 26 รวมจ�ำนวนการเผยแพร่ทั้งสิ้น 20,000 เล่ม ทั้งนี้ ในปี 2562 มีผู้อ่าน
ส่งข้อเสนอแนะและค�ำถามเข้ามา โดยข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไม่มเี รือ่ งทีเ่ ป็นข้อกังวลเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้าและกลุม่ เอ็กโก
ทั้งนี้ ส�ำหรับค�ำถามอื่น ๆ กองบรรณาธิการได้ตอบค�ำถามผ่านคอลัมน์เพื่อถาม-เราตอบ ในสองเรื่อง ดังนี้
- ค�ำถามจากเยาวชนเกี่ยวกับการ์ตูนความรู้ EGCO Ranger ว่า Water Ranger คือใคร
- ค�ำถามจากชุมชนเรื่องค�ำแนะน�ำกรณีไฟฟ้าดับ

เปิดบ้านโรงไฟฟ้า :
การใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
จ�ำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
ปี
จ�ำนวนผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า (คน)

2559

2560

2561

2562

N/A

29,500

29,000

20,526

หมายเหตุ : ปี 2562 ไม่นับโรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ เนื่องจากศูนย์เรียนรู้ปิดปรับปรุง
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นอกจากนั้น ยังมีศูนย์เรียนรู้ภายในโรงไฟฟ้าในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ศูนย์เรียนรู้ GreeNEDucation ณ โรงไฟฟ้าลพบุรี
โซลาร์ จังหวัดลพบุรี เปิดด�ำเนินการในปี 2554 เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน และ Visitor Center ณ โรงไฟฟ้า
น�้ำเทิน 2 ที่ สปป. ลาว เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้ำ
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามกรอบการด�ำเนินโครงการ 6 ด้าน
โรงไฟฟ้าขนอมในกลุ่มเอ็กโก มีนโยบายการจ้างพนักงานที่เป็นคนในท้องถิ่น ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 ปี
พ.ศ. 2524 ทัง้ นี้ เมือ่ โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 หมดสัญญาการเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์แล้วแต่ยงั คงส่งต่อนโยบายการจ้างพนักงาน
ท้องถิ่นสืบต่อมาจนถึงในปัจจุบันซึ่งเป็นหน่วยที่ 4 โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ
นอกจากนั้ น โรงไฟฟ้ า ในกลุ ่ ม เอ็ ก โก
ทั้ ง หมด สามารถรั ก ษาเป้ า หมายใน
การจ้ า งผู ้ รั บ เหมา/แรงงานท้ อ งถิ่ น
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80 โดยในปี 2562 มี
มู ล ค่ า การจ้ า งแรงงานและการจั ด ซื้ อ
จัดจ้างในท้องถิน่ รวมกว่า 340 ล้านบาท

อัตราการจางแรงงานทองถิ�น (รอยละ)

2560

2561

2562

นางสาวศรัณย์พร เพ็ชรรัตน์ (เฟิร์น)
ต�ำแหน่ง ลูกจ้างประจ�ำส่วนบริการ โรงไฟฟ้าขนอม
“เป็นคนขนอมตั้งแต่ก�ำเนิดเลยค่ะ เกิดมาก็เห็นโรงไฟฟ้าขนอมแล้ว ตอนเด็กๆ ก็มาเล่นที่นี่บ่อย..
การทีไ่ ด้เข้ามาท�ำงานทีโ่ รงไฟฟ้าขนอม ท�ำให้รสู้ กึ ภาคภูมใิ จมากๆ เพราะตัวเองเป็นลูกหลานคนขนอม
(คนขนอมส่วนใหญ่ก็อยากที่จะได้เข้ามาท�ำงานที่โรงไฟฟ้าขนอม)…โรงไฟฟ้าขนอม ถือเป็นองค์กร
ที่มีความมั่นคงระดับต้นของประเทศไทย และมีชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการทีด่ ีเยีย่ ม การที่ได้เข้า
มาร่วมงานในโรงไฟฟ้าขนอมแห่งนี้ท�ำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการท�ำงาน
ที่จะต้องเรียนรู้รอบด้าน ทั้งด้านความรู้พื้นฐานด้านข้อมูลของโรงไฟฟ้า การที่ได้เข้ามาท�ำงานกับ
โรงไฟฟ้าขนอมนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่ท�ำให้เราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองในทุกๆ ด้านและดีใจ
ที่โรงไฟฟ้าขนอมเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า….ได้ทำ� งานทีบ่ า้ นตัวเอง อยูก่ บั ครอบครัว ญาติพนี่ อ้ ง ก็จะเกิดความอบอุน่
ในสังคมทีเ่ ราเคยเป็น อีกทัง้ โรงไฟฟ้าขนอมเองไม่ใช่ดแู ลแค่ คนทีท่ ำ� งานในโรงไฟฟ้าเท่านัน้ ยังดูแล
ไปถึงชาวขนอมทุกคนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ จากในอดีต ขอบคุณโรงไฟฟ้าขนอม ทีใ่ ห้โอกาสคนขนอม
ได้มาท�ำงานรับใช้คนขนอม และภูมิใจที่ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆในการร่วมกันพัฒนาขนอมต่อไปค่ะ”
นางสาวบุณฑริกา ใจเหมาะ (แอม)
เจ้าหน้าที่น�ำชมศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อายุ 26 ปี พื้นเพเกิดและอาศัยอยู่ในขนอม
ก่อนที่จะย้ายไปเรียนต่อด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกลับมา
สมัครท�ำงานที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
“ด้วยความที่เป็นคนขนอมที่ไปเรียนต่างถิ่น แต่ได้กลับมาท�ำงานที่บ้านเกิดอีกครั้ง รู้สึกภูมิใจมาก
ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ทีไ่ ด้กลับมาบอกเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับชุมชน อ. ขนอม ได้ถา่ ยทอดความรูใ้ ห้แก่เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมแห่งนี้ แม้ในช่วงแรกๆ
จะยังไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าหรือสิ่งแวดล้อม แต่ก็ได้ศึกษาข้อมูลจากพี่ๆ ในโรงไฟฟ้า เรียนรู้ตั้งแต่
กระบวนการผลิต จนสามารถส่งต่อเรื่องราวภายในศูนย์เรียนรู้ได้”
“ตอนที่ยังเป็นเด็กไม่รู้เลยว่าโรงไฟฟ้าได้ท�ำกิจกรรมเพื่อชุมชนมากมายแค่ไหน ไม่รู้ว่าอะไรคือ
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของขนอมที่ควรจะอนุรักษ์รักษาไว้ แต่พอเข้ามาท�ำงานจุดนี้ ท�ำให้รู้ว่า
โรงไฟฟ้าขนอมมีส่วนร่วมสร้างรอยยิ้มให้ชาวอ�ำเภอขนอมอย่างมาก ส่งเสริมทั้งการศึกษาและ
สิ่งแวดล้อม ที่สัมผัสได้อีกอย่างคือโรงไฟฟ้าจะมีการค�ำนึงถึงประชาชนรอบโรงไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และที่ส�ำคัญที่สุดคือ รู้สึกภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชุมชนอ�ำเภอขนอมมากยิ่งขึ้น จนอยากส่งต่อความรู้เหล่านี้สู่เด็กและ
เยาวขนในพื้นที่ต่อไป”
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รายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2562
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

การพัฒนาคุณภาพชีว�ตชุมชนในโครงการตางๆ ในป 2562
รวมจำนวน 88 โครงการ

18%
การพัฒนาสาธารณูปโภค

16%
การรักษา

13%
การสงเสร�มอาชีพ

สิ�งแวดลอม
รวม

25%
การสงเสร�ม

28%
การศึกษา

สุขอนามััยที่ดี

ในประเทศ

ตางประเทศ

17%
การรักษาสิ�งแวดลอม

20%

11%
การสงเสร�ม

การพัฒนา
สาธารณูปโภค

8%

8%

การพัฒนาสาธารณูปโภค

การรักษา
สิ�งแวดลอม

อาชีพ

23%

29%

การสงเสร�ม
สุขอนามััยที่ดี

การศึกษา

23%

การสงเสร�ม
อาชีพ

38%

การสงเสร�ม
สุขอนามััยที่ดี

23%

การศึกษา

การมีสวนรวมสรางมูลคาทางเศรษฐกิจตอชุมชนและสังคม ในป 2562

ประเภทค่าใช้จ่าย
การลงทุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

จ�ำนวนเงิน (บาท)
166,703,076

มูลค่าเวลา - พนักงานที่อาสาสมัครระหว่างเวลาท�ำงาน

9,964,103

การให้สิ่งของ การสนับสนุนการบริการ หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร และอื่นๆ

2,296,184

ค่าจ้างบุคลากรบริหารงานพัฒนาชุมชนและสังคม
รวม

23,059,330
202,022,693

หมวดการลงทุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
การบริจาคเพื่อการกุศลและสนับสนุนงบประมาณ

ร้อยละ
5.21

การลงทุนในโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม

67.25

การลงทุนทางกิจกรรมการตลาด

27.54
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ระดับสังคม: การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน"เยาวชน"
โครงการศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เมื่อปี 2560 กลุ่มเอ็กโก ได้พัฒนา “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” ซึ่งตั้งอยู่ใน
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 โรงไฟฟ้าเรือลอยน�้ำแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศ ซึง่ หมดสัญญาการเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์แล้ว เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนด้านพลังงานไฟฟ้าและ
กระบวนการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนสะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวของเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าแบบพิเศษทีก่ อ่ สร้างบนเรือขนาดใหญ่ ประกอบส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศญีป่ นุ่ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพือ่ ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นช่วงที่ในช่วงที่ประเทศมีไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานโรงไฟฟ้าแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้ามีความส�ำคัญและคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ของธุรกิจไฟฟ้าของประเทศไทย

ภายในศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จะมีนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหา 3 ด้านหลัก ได้แก่
พลังงานและการผลิตไฟฟ้า
• ก�ำเนิดไฟฟ้า
• กิจการไฟฟ้าในประเทศไทย
• เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขนอม
- การมาถึงของโรงไฟฟ้าเรือ

• กระบวนการผลิตไฟฟ้า

- โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
- วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
โรงไฟฟ้าขนอม
หน่วยที่ 1 - หน่วยที่ 4
- โรงไฟฟ้าหลากหลายประเภท
- โรงไฟฟ้าหลากหลายประเภท

การรักษาสิ่งแวดล้อม

การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูล

• การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า • ประวัติศาสตร์ชุมชนขนอม
• ทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ำ� คัญในท้องถิน่
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
• วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
และประเพณีของชาวขนอม
• แหล่งเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
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แบงออกเปน 7 โซนนิทรรศการ
ZONE 1

ZONE 2

กำเนิดไฟฟา

ยอนอดีตโรงไฟฟา
ขนอม 1

ZONE 5

รักษสิ�งแวดลอม
เปนมากกวาหนาที่

ZONE 3

ZONE 4

ปา เขา ทะเล
คือ เสนหของขนอม

• เราผลิตไฟฟา
ไดอยางไร
• เมืองไฟฟา

ZONE 6

ขนอม บานของเรา

ZONE 7
• แหลงเร�ยนรูอำเภอขนอม
• พ�้นที่ใชสอยสำหรับ
จัดกิจกรรม

ติดตอศูนยเร�ยนรูโรงไฟฟาขนอมหร�อลงทะเบียนเขาเยี่ยมชม:
www.egco.com/th/khanom-learningcenter

www.facebook.com/khanomlearningcenter

พิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายจ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช และ ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่มเอ็กโก
เป็นประธานร่วมในพิธี
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กิจกรรมพิเศษเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ โ รงไฟฟ้ า ขนอมจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษขึ้ น ในธี ม
“นั ก สื บ พลั ง งาน แกะรอยตามหาการเดิ น ทางของไฟฟ้ า ”
เนื่ อ งในโอกาสสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ ส� ำ หรั บ เยาวชนใน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาจนถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้าและการอนุรกั ษ์พลังงาน
ให้แก่เยาวชน
วันที่: 16 - 24 สิงหาคม 2019
สถานที่: 22 โรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จ�ำนวนผู้เยี่ยมชมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์: 2,572 คน

จ�ำนวนผู้เยี่ยมชมระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม รวมกว่า 14,821 คน ร้อยละ 80 เป็นเยาวชนและสถาบันการศึกษา
ร้อยละ 12 เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร้อยละ 8 เป็นบุคคลทั่วไป

สัดสวนจำนวนผูเขาเยี่ยมชมศูนยเร�ยนรู

80%
12%
8%

สถาบันการศึกษา

14,821 คน

หนวยงานภาครัฐและเอกชน

บุคคลทั่วไป

จำนวนผูเยี่ยมชมระหวางเดือนมีนาคม - ธันวาคม รวมกวา 14,821 คน
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ความพ�งพอใจ
รอยละ 95 มีความพ�งพอใจในระดับสูงที่สุด คือ คาเฉลี่ยมากกวา 4.5 ข�้นไป (คะแนนเต็มอยูที่ 5)
4.62

4.64

4.66

4.68

4.70

4.72

4.74

4.76

4.78

4.80 4.82

สถานที่มีความพรอมใหบร�การ สะอาด และปลอดภัย
นิทรรศการมีรูปแบบที่นาสนใจ
1,682

เจาหนาที่บรรยายเขาใจไดงาย
อุปกรณประกอบการชม ทำให ไดยินเสียงบรรยายชัดเจน
เจาหนาที่ยิ�มแยมแจมใส และพรอมใหบร�การ
เวลาในการชมเหมาะสม
เจาหนาที่สามารถตอบขอซักถามไดดี

ความรูความเขาใจ
รอยละ 85 ของจำนวนผูเยี่ยมชมมีความรู ความเขาใจเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักภายในศูนยเร�ยนรู ไดอยางถูกตอง
0.00%

20.00%

โรงไฟฟาขนอม หนวยที่ 1 เปนโรงไฟฟาเร�อลอยน้ำ
โรงไฟฟาขนอมใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง

นิโคลัส เทสลา เปนผูคิดคนหลอดไฟเปนคนแรก
โรงไฟฟาวัดเลียบ คือโรงไฟฟาแหงแรกในไทย
การผลิตไฟฟาโดยใชเชื้อเพลิง
แตละชนิดมีขอดีและขอจำกัดแตกตาง
เราจำเปนตองมีการใชเชื้อเพลิง
หลากหลายชนิด เพ�่อรักษาสมดุล
เคร�่องกำเนิดไฟฟา คือ หัวใจของโรงไฟฟา
ลิงแสมสีชมพ� เตาตนุน้ำจ�ด วาฬบรูดาสีฟา
เปนตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ
เชื้อเพลิงที่ใชผลิตไฟฟา
คือ เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเว�ยน

1,682

โรงไฟฟาขนอมมีการจัดการดานสิ�งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%
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ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ ม าเข้ า ร่ ว มเยี่ ย ม
ชมและเข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้แบ่งปัน
ประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละความประทับใจ
โดยเริม่ ตัง้ แต่ โซนที่ 1 ค้นพบเปลีย่ นโลก
ด.ช. ธีทัต ด�ำรงวุฒิ หรือ น้องกิต โรงเรียน
วัดเขาวันครู(2501) ได้เล่าให้ฟังว่า “ผม
รู้สึกประทับใจในโซนที่ 1เพราะนอกจาก
จะได้ เ รี ย นรู ้ ว ่ า นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ค นใด
บ้างที่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้า ยังได้ท�ำการ
ทดลองเกี่ ย วกั บ การแข่ ง กั น ปั ่ น ไฟ
การผลิตไฟฟ้า สนุกมากๆและได้ความรู้
ไปพร้อมๆกันดัวยครับ”

ด.ญ. อรกมล เกิดสุวรรณ หรือ น้องอร
โรงเรี ย นบ้ า นคลองวั ง ได้ เ ล่ า ถึ ง ความ
รู ้ สึ ก เมื่ อ ได้ ช มใน โซนที่ 2 ย้ อ นอดี ต
การแกะรอยโรงไฟฟ้าขนอม ให้ได้ฟังว่า
“รู ้ สึ ก ตื่ น เต้ น มากที่ ไ ด้ รู ้ ที่ ม าของอดี ต
โรงไฟฟ้าขนอม ตอนทีค่ ณ
ุ ลุงทีเ่ ป็นพนักงาน
โรงไฟฟ้าออกกมาเล่าเรือ่ ง หนูรสู้ กึ ตืน่ เต้น
มากๆ เลยค่ ะ ยิ่ ง ได้ เ ห็ น ว่ า โรงไฟฟ้ า
เรือลอยน�้ำเดินทางมาอย่างไร รู้สึกทึ่ง
คนสมัยก่อนมากๆ เลยค่ะ”

ด.ญ. ฉัตรธิดา มีสว่าง หรือน้องน�้ำฝน
โรงเรี ย นบ้ า นท่ า ม่ ว ง เล่ า ให้ เ ราฟั ง ถึ ง
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้มาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ใ นครั้ ง นี้ ว ่ า
“รู ้ สึ ก ทึ่ ง ในตั ว พี่ ๆ ที่ ท� ำ งานในโรงไฟฟ้ า
มากเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เห็นเครื่อง
ผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�ำ้ ท�ำงาน ยิง่ ไปกว่านัน้
พอได้เห็นการจ�ำลองสถานการณ์วนั ไฟฟ้า
ดับ รู้สึกว่าพี่ๆ ที่โรงไฟฟ้า เขาท�ำงานกัน
ยากมากกว่ า จะได้ ไ ฟฟ้ า มา มั น ท� ำ ให้
หนู รู ้ สึ ก ว่ า เราควรจะประหยั ด ไฟฟ้ า
มากขึ้นค่ะ”

ด.ญ. ธันนพร มาสา หรือน้องพราว โรงเรียนบ้านท่าม่วง ได้เล่าความรู้สึกประทับใจเพิ่มเติม
นอกจากเรือ่ งการเรียนรูก้ ระบวนการผลิตไฟฟ้าในโซนอืน่ ๆ ว่า “หนูรสู้ กึ ภูมใิ จในอ�ำเภอขนอม
มากเลยค่ะ พอมาถึงโซนที่ 6 นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของสะพานที่เชื่อมต่ออ�ำเภอ
ขนอมมายังโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ยังได้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในอ�ำเภอขนอม
พอได้มาที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แล้วรู้สึกว่า อยากให้เพื่อนๆ ที่เรียนอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอขนอม
มาเยี่ยมชมและเรียนรู้ที่นี่อย่างน้อยสักครั้งค่ะ ส่วนหนูก็อยากกลับมาดูซ�้ำอีกและจะพา
พ่อแม่และครอบครัวมาด้วยค่ะ”

ความคิ ด เห็ น จากนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
นานาชาติสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 26 คน
ตั้งแต่ระดับ ป.1 - ป.6 (แบบสอบถาม)
“พี่ ๆ วิ ท ยากรผู ้ น� ำ ชมศู น ย์ เ รี ย นรู ้ มี ค วาม
พร้ อ มในการให้ ค วามรู ้ การจั ด กิ จ กรรม
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ ดี ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
พลังงาน กระบวนการผลิตไฟฟ้า การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้เป็นอย่างดีมากๆ
ท� ำ ให้ อ ยากน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการ
อนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจ�ำวันต่อไป”
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โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” ปีที่ 3 (ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ปี 2560 – 2564) โครงการพิเศษในโอกาส
ครบรอบ 25 ปี ของการก่อตัง้ บริษทั ด้ววยความมุง่ หวังทีจ่ ะมีสว่ นร่วมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าในกลุม่
เอ็กโก โดยมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพหลักขององค์กรด้านการผลิตไฟฟ้าทั้งสถานที่ของโรงไฟฟ้าและองค์ความรู้ ซึ่งพนักงานของ
กลุ่มเอ็กโกจะเข้าร่วมเป็นจิตอาสา พร้อมทั้งผสานความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชน โครงการนี้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตลอด 5 ปี รวม 74.54 ล้านบาท ในปี 2562 มีกิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
• พนักงานของกลุ่มเอ็กโกและโรงไฟฟ้าฯ ร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนของชุมชนผ่านกิจกรรม
ภายใต้โครงการฯ รวมจ�ำนวน 2,400 ชั่วโมง

การมอบทุนอาชีวศึกษา รุน่ ที่ 3 เพือ่ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าทุนการศึกษาแบบต่อเนือ่ งระดับ ปวช. - ปวส.
จ�ำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 25 ทุน 			
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าจ�ำนวน 49 โรงเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 6 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างซ่อมบ�ำรุง และสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ โดยมีมูลค่าทุนการศึกษา ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 60,000 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ
70,000 บาท โดยในปี 2562 มีนักเรียนทุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนอาชีวศึกษาจ�ำนวน 25 คน จาก 12 พื้นที่โรงไฟฟ้า
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กิจกรรม EGCO Ranger On-tour
เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม รวม 1,961 คน โดยร้อยละ 60 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความเข้าใจ
ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยร้อยละ 56

- การจัดท�ำและเผยแพร่สื่อความรู้พลังงาน ส�ำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาขึ้นไป
EGCO Ranger Comic Book ครอบคลุมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท รวมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อ
เสริมความเข้าใจ จ�ำนวน 8 ตอน จัดพิมพ์จ�ำนวน 8,250 ฉบับ

2

8
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กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3
มุ่งต่อยอดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก จาก 21 โรงเรียน เข้าสู่ “สังคม
คาร์บอนต�ำ่ ” ผ่านการเรียนรูเ้ รือ่ ง “คาร์บอน ฟุตพริน้ ท์” จากพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน ครอบคลุมความรูท้ งั้ การ
บรรยายภาคทฤษฎี โดยวิทยากรจากมูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย การศึกษาดูงานการบริหารจัดการ “พนัสนิคม เมืองคาร์บอนต�ำ่ ” โดย
นายวิชัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ให้เกียรติเป็นวิทยากร ตลอดจน กิจกรรมเวิร์คชอป เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเครื่องมือ และกระบวนการที่หลากหลาย อาทิ การฝึกส�ำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยใช้
แผนที่คาร์บอน (Carbon Mapping) การสังเคราะห์ความคิดโดยการสื่อสารด้วยภาพ (Visual Thinking) ตลอดจนการประยุกต์
ใช้แนวคิดของ Project Concept ในการออกแบบโครงการจัดการปัญหาพลังงานและสิง่ แวดล้อมภายในโรงเรียน ภายใต้แนวคิด
“เตรียมความพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ” มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 70 คน จาก 21โรงเรียน ใน 12 พื้นที่โรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ เพื่อต่อยอดการสร้างจิตส�ำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โครงการจึงได้เชิญชวนให้โรงเรียนส่ง
โครงการด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ช่วยลดคาร์บอน ฟุตพริน้ ท์ในโรงเรียน เข้าร่วมการพิจารณารับทุนสนับสนุน
การด�ำเนินงาน โดยมีแผนทีจ่ ะส่งผลปริมาณคาร์บอน ฟุตพริน้ ท์ทลี่ ดได้เพือ่ เข้าร่วมขอใบรับรองในโครงการ “LESS” โดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ในปี 2563 ต่อไป ทัง้ นี้ โรงเรียนทีส่ ง่ โครงการเข้าร่วมการพิจารณา คิดเป็นร้อยละ
80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ โดยประกอบไปด้วย โครงการด้านการลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 21 โครงการด้านการ
คัดแยกขยะ ร้อยละ 21 โครงการจัดการขยะชีวภาพเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 26 และโครงการด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว
ร้อยละ 21 โดยโครงการสนับสนุนทุนตั้งต้นส�ำหรับด�ำเนินงาน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 93,000 บาท
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน�้ำ” โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
ก่อตัง้ ขึน้ จากเจตนารมณ์ของ กลุม่ เอ็กโก ตัง้ แต่ปี 2545 เพือ่ สนับสนุนการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและผืนป่าต้นน�ำ้ ล�ำธารทีส่ ำ� คัญของ
ประเทศให้เกิดความยัง่ ยืนตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงชี้น�ำให้พสกนิกรดูแลอนุรักษ์ป่าไม้
ต้นน�้ำล�ำธาร ให้มีความสมบูรณ์พร้อม อันจะน�ำมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อ�ำนวยประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืน เป็น
หลักพึง่ พิงอันถาวรต่ออาชีพการเกษตร ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญของคนไทยทัง้ ประเทศ ทัง้ ยังช่วยป้องกันภัยพิบตั ติ า่ งๆ จากการท�ำลาย
สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันมูลนิธิไทยรักษ์ป่าด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) เพื่ออนุรักษ์
ป่าต้นน�้ำใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และชัยภูมิ โดยมีการด�ำเนินงานในปี 2562 ที่ส�ำคัญ ดังนี้
การฟื้นฟูป่าในพื้นที่เป้าหมาย 1,300 ไร่ภายใน 5 ปี (2560-2564) ประกอบด้วย อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 1,000
ไร่ และอ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 300 ไร่ โดยในปี 2562 มีการด�ำเนินงาน ดังนี้

อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายปี 2562 จ�ำนวน 750 อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป้าหมายปี 2562 จ�ำนวน 160 ไร่
ไร่ ด�ำเนินการได้ 755 ไร่
ด� ำ เนิ น การไปแล้ ว 82 ไร่ คลาดเคลื่ อ นจากเป้ า หมาย
ทีว่ างแผนไว้เนือ่ งจากสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงส่งผลให้
มีชว่ งฤดูแล้งเพิม่ ขึน้ กว่าปกติ จึงส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์
ของเมล็ดพันธุ์และการอยู่รอดของกล้าไม้ที่ปลูก

มูลนิธิไทยรักษ์ป่าร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซ่อมแซมปรับปรุงทางเดินยกระดับ เพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของเส้นทางศึกษาธรรมชาติก่ิวแม่ปาน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชี ย งใหม่ เนื่ อ งจากพบสภาพปั ญ หาการลดลงของพื ช คลุ ม ดิ น ส่ ง ผลให้ ร ากของต้ น ไม้ ใ หญ่ โ ผล่ พ ้ น ผิ ว ดิ น ซึ่ ง มี ค วาม
เสี่ยงที่อาจโค่นล้มได้ พร้อมกันนี้ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทางและพัฒนาแอพลิเคชั่นในการ
ลงทะเบียนและเดินในเส้นทาง เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปิดให้บริการส�ำหรับผู้มาศึกษาเยี่ยมชม โดยด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 และมีก�ำหนดจัดพิธีส่งมอบเส้นทางอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
เครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า จ. เชียงใหม่ ภายใต้การ
สนับสนุนของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า รับมอบประกาศนียบัตร
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission
Support Scheme: LESS) จากคุณธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อนประจ�ำ
ปี 2562
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สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2559 - 2562
Economic Dimension

GRI 201-1: Direct Economic Value Generated and Distributed
Performance

Units

2016

2017

2018

2019

Sales and Service Income

Baht

24,680,818,146

30,223,559,318

38,174,192,131

41,055,022,317

Operating costs (Excluding
Employee Remunerations)

Baht

15,876,601,114

20,512,962,193

29,966,151,852

29,663,640,885

Employee wages and benefits

Baht

2,014,486,286

1,954,105,893

2,115,617,704

2,257,494,077

Dividends paid to shareholders

Baht

3,421,988,612

3,553,622,137

5,000,975,850

3,553,463,021

Investment and financial expenses
for lenders

Baht

3,188,272,093

3,805,853,260

4,023,693,045

3,981,212,498

Tax paid to government and local
authorities

Baht

1,365,513,689

1,201,179,751

1,089,771,424

1,575,796,528

Payment for the Power Development
Fund

Baht

68,189,754

84,352,714

103,313,215

100,257,302

Philanthropic contributions

Baht

Charitable donations

Baht

8,799,731

Baht

472,000,000

16,181,570

Community investments

511,000,000

218,948,407

113,652,675

Commercial initiatives

Baht

N/A

N/A

N/A

46,546,854

GRI 205-2: Communication and Training about Anti-corruption Policies and Procedures
Performance

Units

2016

2017

2018

2019

Governance body members that the
organization’s anti-corruption
policies and procedures have been
communicated to.

Persons

15

15

15

15

%

100

100

100

100

Governance body members that
have received training on
anti-corruption

Persons

N/A

N/A

1

1

%

N/A

N/A

7

7

%

100

100

100

100

Employees that anti-corruption
policies and procedures have been
communicated to

Persons

200

187

187

171

%

31

20

17

21

Employees that have received
training on anti-corruption

Persons

2

78

150

191

%

0

4

13

22

Business partner that anti-corruption
policies and procedures have been
communicated to
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GRI 205-3: Confirmed Incidents of Corruption and Actions Taken
Performance
Confirmed incidents of corruption
and bribery

Units

2016

2017

2018

2019

Cases

0

0

0

0

GRI 206-1: Legal Actions for Anti-Competitive Behavior, Anti-Trust, and Monopoly Practices
Performance

Units

2016

2017

2018

2019

Total number of legal actions for
anti-competitive behavior, anti-trust,
and monopoly practices and their
outcomes

Case

0

0

0

0

2017

2018

2019

GRI 405-1: Diversity of Governance Bodies and Employees
Performance

Units

2016
Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

0

0

0

0

0

0

0

0

Number of governance bodies by age group
- Under 30 years
- 30 – 50 years
- Over 50 years

Persons
Percentage
Persons

0
3

Percentage
Persons
Percentage

0
0

2

20
10

0

1

13
2

80

0

11

0
0

1

7
2

87

12

0
7

2

12

2

93

93

Supply Chain Management

GRI 308-1: New suppliers that were screened using environmental criteria
Performance

Units

2016

2017

2018

2019

Percentage of new suppliers that
were screened using environmental
criteria

%

30.76

30.23

41.37

100

GRI 414-1: New Suppliers that were screened using social criteria
Performance
Percentage of new suppliers that
were screened using social criteria

Units

2016

2017

2018

2019

%

30.76

30.23

41.37

100
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Reliable Power Supply

G4-PR5: Customer Satisfaction Survey Results Reported for Organization
Performance

Units

2016

2017

2018

2019

Target

%

90.00

90.00

90.00

90.00

Customer Satisfaction Survey

%

90.79

92.21

93.30

92.42

% of Revenue

41

54

63

87

Data Coverage

G4-EU1: Install Capacity by Production Primary Energy Source
Performance

Units

2016

2017

2018

2019

Coal

%

28

27

22

22

Nuclear

%

0

0

0

0

Natural Gas

%

60

57

65

65

Oil

%

0

0

0

0

Hydro (> 10 MW)

%

0

0

0

0

Wind

%

7

11

9

9

Other Renewable

%

5

5

4

4

Installed Capacity

MW

1,807

1,887

2,265

2,265

Net Energy Capacity

GJ

38,551,151

39,616,917

47,604,028

50,839,169

Transmission Loss as a % of total
Energy

%

N/A (transmission of electricity is beyond EGCO’s operations)

G4-EU 30: Average Plant Availability Factor
Coal

%

89.50

82.54

80.00

89.96

Natural Gas

%

95.90

95.94

92.32

97.05

IF-EU-550a.1.: Number of incidents of non-compliance with physical and/or cybersecurity standards or
regulations
Performance

Units

2016

2017

2018

2019

Number of incidents of non-compliance with physical
and/or cybersecurity standards or regulations

Number of incidents

0

0

0

0

G4-EU11: Average Plant Efficiency
Units

Installed Capacity
(MW)

Average Efficiency
(%)

Main Fuel Source

KEGCO

2

970

51.45

Gas

EGCO Cogen

1

117

44.48

Gas

KLU

1

122

42.11

Gas

BPU

2

256

43.85

Gas

Quezon

1

502.5

34.96

Coal

RG

1

9.9

19.90

Biomass

Thermal Plants
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Social Performance

GRI 102-8: Information on Employees and Other Workers
Performance

Unit

2016

2017

2018

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Person

693

302

995

966

362

1,328 1,046

315

- Permanent Employee Person

473

180

653

727

227

954

858

- Outsource

Person

64

27

91

217

132

349

- Staff under O&M
Agreement and/or
Service Agreement

Person

156

95

251

22

3

- Thailand

Person

319

157

476

561

- Oversee

Person

154

23

177

166

2019
Total

Male

Female

Total

1,361 1,112

311

1,423

259

1,117

926

271

1,197

161

52

213

129

34

163

25

27

4

31

57

6

63

200

761

668

222

890

650

219

926

27

193

190

37

227

276

52

271

Total employee by employee type
Total Employees

Total employee by area

GRI 401-1: New Employee Hires and Employee Turnover
Performance

Unit

2016

2017

2018

2019

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

New Employee hired by age group
Total New Hire

Person

14

8

22

57

17

74

43

25

68

88

23

111

- Below 30 years old

Person

8

8

16

45

12

57

17

22

39

47

18

65

- 30 -50 years old

Person

6

0

6

10

5

15

23

2

25

40

5

45

- Over 50 years old

Person

0

0

0

2

0

2

3

1

4

1

0

1

Total New Hire Rate

%

2.96

4.44

3.37

7.84

7.49

7.76

5.01

9.65

6.09

9.50

8.49

9.27

Turnover of permanent employee by age group
Total permanent
employee turnover

Person

12

6

18

31

10

41

19

13

32

39

20

59

- Below 30 years old

Person

2

2

4

14

7

21

6

7

13

12

9

21

- 30 -50 years old

Person

3

4

7

14

3

17

9

6

15

13

2

15

- Over 50 years old

Person

7

0

7

3

0

3

4

0

4

14

9

23

Total employee
turnover rate

%

2.54

3.33

2.76

4.26

4.41

4.30

2.21

5.02

2.86

4.21

7.38

4.93

Voluntary employee
turnover rate

%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.84

2.58

2.01
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GRI 401-3: Parental Leave
Performance

Unit

2016

2017

2018

2019

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Employee taken
parental leave

Person

6

1

7

4

2

6

8

3

11

17

2

19

Employee returned
to work after parental
leave

Person

6

1

7

4

2

6

10

4

14

17

2

19

GRI 404-1: Average hours of Training per year per Employee
Performance

2016
Male

2017

2018

2019

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Training by Employee Type
- Executive

1,520

419

1,939

836

339

1,175

734

147

881

971

527

1,498

- Middle
Management

5,081

1,525

6,606

5,882

2,066

7,947

1,632

1,318

2,950

3,929

1,866

5,794

- First-Level
Management

9,213

1,704

10,917

11,485

1,986

13,471

3,078

2,323

5,401

3,818

2,181

5,998

- Employee

56,815

7,364

64,179

69,937

9,115

79,051

18,692

6,026

24,717

17,148

6,463

23,611

Total Training
Hours

72,628

11,012

83,641

88,139

13,505 101,644 24,135

9,814

33,949

25,865

11,036

36,901

24,829

2,077

26,906

22,622

2,309

(Non-Management)

Training by Topics
- Environment,
Health and Safety
- Code of Conduct

-

24,931

8,561

1,637

10,197

6,119

1,317

7,436

-

65

3

68

0

51

51

76,713

- Others

47,800

8,935

56,735

65,518

11,196

15,703

8,049

23,752

19,746

9,669

29,415

Total Training
Hours by Topics

72,628

11,012

83,641

88,139

13,505 101,644 24,328

9,689

34,017

25,865

11,036

36,901

Average Training Hours by Employee Types (Hour /person /year)
- Executive

46.81

36.80

44.43

26.00

42.20

29.68

40.78

24.50

36.71

60.69

105.30

71.31

- Middle
Management

31.82

35.22

32.89

53.07

77.20

59.20

34.72

57.30

42.14

95.82

84.80

91.97

- First-Level
Management

24.68

27.95

25.84

36.88

34.88

36.14

36.21

41.48

38.30

42.42

38.94

41.08

- Employee

28.35

24.11

27.27

22.06

23.23

22.31

26.40

34.63

28.02

22.01

34.38

24.42

Total Average
Training Hours

28.71

26.41

28.07

25.68

29.63

26.62

28.28

37.40

30.39

27.93

40.72

30.83

(Non-Management)
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GRI 404-1: Average hours of Training per year per Employee
2016

Performance

Male

Female

2017

2018

2019

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Average Training Hours by Topic
- Environment,
Health and Safety

16.56

5.97

14.57

13.52

5.70

12.00

9.98

6.32

9.13

6.61

4.86

6.21

- Others

31.89

25.68

30.72

39.16

27.64

36.92

18.30

31.08

21.26

21.32

35.87

24.62

Total Average
training hours

48.45

31.64

45.28

52.68

33.34

48.91

28.35

37.41

30.45

27.93

40.72

30.83

GRI 404-3: Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews
2016

Performance

2017

2018

2019

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

- Executive

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- Middle
Management

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- First-Level
Management

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- Employee

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(Non-Management)

GRI 405-1: Diversity of Employees (Permanent Employees Only)
Performance

Unit

2016
Male

2017

2018

2019

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Total employee by employee catagory
Person

16

5

21

17

5

22

18

6

24

16

5

21

%

76

24

100

77

23

100

75

25

100

76

24

100

Person

39

18

57

44

15

59

47

23

70

41

22

63

%

68

32

100

75

25

100

67

33

100

65

35

100

- First-Level
Management

Person

71

39

110

81

47

128

85

56

141

90

56

146

%

65

35

100

63

37

100

60

40

100

62

38

100

- Employee

Person

347

118

465

585

160

745

708

174

882

779

188

967

%

75

25

100

79

21

100

80

20

100

81

19

100

- Executive
- Middle Management

(Non-management level)
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Labor Practices
Performance

Unit

2016

2017

2018

2019

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Employees represented
by an independent
Person
trade union

-

-

-

-

-

-

113

21

134

113

21

134

- Labor Union

Person

-

-

-

-

-

-

109

15

124

109

15

124

- Welfare Committee

Person

-

-

-

-

-

-

4

6

10

4

6

10

Percentage of
employee under
supervision of the
welfare committee/
Labor union

%

100

100

100

100

Occupational Health and Safety Performance

GRI 403-9: Work-Related Injuries
Performance

Units

2016

2017

2018

2019

- Employees

Cases

0

0

0

0

- Contractors

Cases

0

0

0

0

Rate of fatality

Cases/Million
hours

0

0

0

0

- Employees

Cases

0

0

0

0

- Contractors

Cases

0

0

0

0

Cases/
Million hours

0

0

0

0

- Employees

Cases

1

0

0

1

- Contractors

Cases

13

0

1

1

Cases/Million
hours

3.24

0

0.16

0.33

- Employees

Cases/Million
hours

0.00

0.00

0.00

0.00

- Contractors

Cases/Million
hours

0.30

0.00

0.25

0.00

- Employees

Cases/Million
hours

1.01

0.00

0.00

0.45

- Contractors

Cases/Million
hours

3.89

0.00

0.25

0.26

Fatality

High-consequence work-related Injury

Rate of high-consequence work-related injury
Recordable work-related injury

Rate of recordable work-related injury
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)

Injury Frequency Rate (IFR)
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Environmental Performance

GRI 302-1: Energy Consumption within the Organization
Performance

Units

2016

2017

2018

2019

GJ

80,282,618

80,348,846

93,704,051

99,664,666

- Coal

GJ

30,286,907

29,769,911

25,215,135

28,548,751

- Gas

GJ

49,802,582

50,362,998

68,266,718

70,936,554

- Other: Diesel oil, Gasoline

GJ

193,128

215,937

222,198

179,361

B: Renewable Fuel consumed: Biomass

GJ

1,090,244

1,236,642

1,118,660

1,226,128

C: Electricity, heating, cooling and steam
purchased for consumption

GJ

27,672

41,873

47,407

38,962

D: Electricity, heating, cooling and steam sold

GJ

38,551,151

39,616,917

47,604,028

50,839,169

- Electricity

GJ

38,445,508

39,465,028

45,440,073

48,997,505

- Steam

GJ

105,642

151,889

2,163,955

1,841,663

GJ

42,849,384

42,010,445

47,266,090

50,090,587

MWh

10,708,653

11,004,699

13,223,341

14,121,991

Units

2016

2017

2018

2019

GJ/MWh

4.00

3.82

3.57

3.55

Units

2016

2017

2018

2019

GRI 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions

ton CO2e

6,247,557

5,828,891

6,664,845

6,794,414

GRI 305-2: Energy indirect (Scope 2) GHG
emissions

ton CO2e

4,409

6,762

8,670

7,137

ton CO2e/MWh

0.58

0.53

0.50

0.48

A: Non-renewable fuel consumed

Total energy consumption (A+B+C-D)
Generation
Total electricity and steam generation

GRI 302-3: Energy Intensity
Performance
Energy intensity within organization

GRI 305: Greenhouse Gas Emissions (GHGs)
Performance

GRI 305-4: GHG emissions intensity (Scope 1)
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GRI 303-3: Water Withdrawal
Performance

Units

2016

2017

2018

2019

Total water withdrawal from all areas

m3

1,353,601,698

1,203,249,635

1,132,021,128

1,214,665,915

- Surface water (Incl. Water from rivers, lakes)

m

1,353,561,456

1,203,223,412

4,884,040

4,816,148

3

- Fresh water (≤1,000 mg/L TDS)

m3

N/A

N/A

4,884,040

4,816,148

- Other water (>1,000 mg/l TDS)

m3

N/A

N/A

0

0

m

39,213

25,230

34,980

31,083

- Ground Water

3

- Fresh water (≤1,000 mg/L TDS)

m3

N/A

N/A

N/A

N/A

- Other water (>1,000 mg/l TDS)

m

3

N/A

N/A

N/A

N/A

m3

N/A

N/A

1,126,110,005

1,208,701,639

- Fresh water (≤1,000 mg/L TDS)

m

3

N/A

N/A

0

0

- Other water (>1,000 mg/l TDS)

m3

N/A

N/A

1,126,110,005

1,208,701,639

m3

1,029

993

992,103

1,117,044

- Fresh water (≤1,000 mg/L TDS)

m3

1,029

993

992,103

1,117,044

- Other water (>1,000 mg/l TDS)

m

3

0

0

0

0

Total water withdrawal from water stress areas

m3

0

0

0

0

Recycled water

m

68,016

148,653

157,382

146,698

Units

2016

2017

2018

2019

Total water discharge to all areas

m3

1,351,550,556

1,201,914,919

1,127,330,967

1,209,635,966

- Surface water

m

3

N/A

N/A

806,253

574,629

- Ground water

m3

N/A

N/A

22,569

20,037

- Seawater

m3

N/A

N/A

1,126,502,145

1,209,041,300

- Fresh water (≤1,000 mg/L TDS)

m3

N/A

N/A

N/A

N/A

- Other water (>1,000 mg/l TDS)

m

N/A

N/A

N/A

N/A

Units

2016

2017

2018

2019

m3

2,051,142

1,334,717

4,690,161

5,029,949

- Seawater

- Third-party water: Municipal water suppliers
or other water utilities

3

GRI 303-4: Water Discharge
Performance

Total water discharge by
3

GRI 303-5: Water Consumption
Performance
Water consumption
(Water withdrawal - Water Discharge)
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GRI 305-7: Nitrogen Oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions
Performance

Units

2016

2017

2018

2019

- NOx emissions

Tons

6,041

6,385

6,746

7,469

- SOx emissions

Tons

5,386

4,047

5,945

6,661

- TSP

Tons

581

782

524

584

- Mercury emissions

Tons

0.0159

0.0197

0.0072

0.0087

- SF6 emissions

Tons

0.0002

0.0422

0.1000

0.0000

Units

2016

2017

2018

2019

Total hazardous waste

Tons

128

221

180

116

- Landfill

Tons

100

161

65

16

- Reuse

Tons

-

-

-

-

- Recycling

Tons

5

42

93

24

- Recovery

Tons

16

14

19

16

- Incineration

Tons

-

-

-

25

- On-site storage

Tons

-

-

3

24

- Other

Tons

8

3

-

11

Total non-hazardous waste (excluding ash)

Tons

13,998

2,741

1,571

2,481

- Landfill

Tons

8,900

943

910

986

- Reuse

Tons

-

-

-

-

- Recycling

Tons

-

-

604

1,347

- Recovery

Tons

3,953

606

-

3

- Incineration

Tons

-

-

-

-

- On-site storage

Tons

-

-

-

-

- Composting

Tons

-

-

57

74

- Other

Tons

1,144

1,193

-

71

Ash

Tons

56,911

45,772

44,696

44,667

- Landfill

Tons

22,410

17,151

14,189

13,561

- Recycling

Tons

34,500

28,620

29,840

31,106

- Other (Donated)

Tons

1

0

667

0

GRI 306-2: Waste by type and disposal methods
Performance
Hazardous waste

Non-hazardous waste

Non-hazardous waste (ash only)
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GRI 306-3: Significant Spills
Performance
Number of significant spills
Total volume of significant spills

Units

2016

2017

2018

2019

Number

0

0

0

0

Litres

0

0

0

0

GRI 307-1: Non-Compliance with Environmental Laws and Regulations
Performance

Units

2016

2017

2018

2019

Total number of violations of legal obligations/
regulations

Case

0

0

0

0

- Significant fines

Baht

0

0

0

0

- Non-monetary sanctions

Case

0

0

0

0

- Case brought through dispute
resolution mechanisms

Case

0

0

0

0
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GRI Content Index
Global Reporting Initiative: Core Standards

Global Reporting Initiative

Page/Website/Notes

GRI 102: General Disclosures
Organizational Profile
GRI 102-1

Name of the organization

6

GRI 102-2

Activities, brands, products, and
services

6-7

GRI 102-3

Location of headquarters

5

GRI 102-4

Location of operations

10

GRI 102-5

Ownership and legal form

6

GRI 102-6

Markets served

7, 10

GRI 102-7

Scale of the organization

10 - 11, 135

GRI 102-8

Information on employees and other
workers

135

GRI 102-9

Supply chain

8-10

GRI 102-10

Significant changes to the organization
and its supply chain

In 2019, there were no
material changes in EGCO’s
size, structure, ownership or
supply chain.

GRI 102-11

Precautionary principles or approach

42 - 47

GRI 102-12

External initiatives

4, 22 - 27

GRI 102-13

Membership of associations

22, 40

Strategy
GRI 102-14

Statement from senior decision-maker

2-3

Ethics and Integrity
GRI 102-16

Values, principles, standards, and
norms of behavior

6, 30

GRI 102-17

Mechanisms for advice and concerns
about ethics

35-37

Governance
GRI 102-18

Governance structure

30 - 33

GRI 102-19

Delegating authority

12 - 14

GRI 102-30

Effectiveness of risk management
processes

12

GRI 102-31

Review of economic, environmental,
and social topics

42 - 47

External Assurance
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Global Reporting Initiative

Page/Website/Notes
Stakeholder Engagement

GRI 102-40

List of stakeholder groups

15

GRI 102-41

Collective bargaining agreements

138

GRI 102-42

Identifying and selecting stakeholders

15 - 19

GRI 102-43

Approach to stakeholder engagement

16 - 19

GRI 102-44

Key topics and concerns raised

15 - 19, 21

Reporting Practice
GRI 102-45

Entities included in the consolidated
financial statements

4

GRI 102-46

Defining report content and topic
boundaries

4 - 5, 20

GRI 102-47

List of material topics

21

GRI 102-48

Restatements of information

4

GRI 102-49

Changes in reporting

Revisiting materiality topics
and groups of stakeholder

GRI 102-50

Reporting period

4

GRI 102-51

Date of most recent report

4

GRI 102-52

Reporting cycle

4

GRI 102-53

Contact point for questions regarding
the report

5

GRI 102-54

Claims of reporting in accordance with
the GRI Standards

4

GRI 102-55

GRI content Index

143

GRI 102-56

External Assurance

149

GRI 103: Management Approach
GRI 103-1

Explanation of the Material Topic and
its Boundary

All Chapters

GRI 103-2

The Management Approach and its
Boundary

All Chapters

GRI 103-3

Evaluation of the Management
Approach

All Chapters

External Assurance

145

Global Reporting Initiative

Page/Website/Notes

External Assurance

GRI 200: Economic Performance

Economic value
GRI 201-1

Direct Economic value generated and
distributed

132

Anti-Corruption
GRI 205-2

Communication and training about
35, 40, 132
anti-corruption policies and procedures

GRI 205-3

Confirmed incidents of corruption and
actions taken

133

Anti-Competitive Behavior
GRI 206-1

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

133

GRI 300: Environmental Performance

Energy
GRI 302-1

Energy Consumption within the
organization

62 - 67, 139

GRI 302-3

Energy Intensity

67, 139

GRI 302-4

Reduction of Energy Consumption

66 - 67

Water and Effluents
GRI 303-1 (2018)

Integrations with water as a shared
resource

GRI 303-2 (2018)

Management of water discharge-related 70 - 71
impacts

GRI 303-3 (2018)

Water Withdrawal

70 - 71, 140

GRI 303-4 (2018)

Water Discharge

70 - 71, 140

GRI 303-5 (2018)

Water Consumption

70 - 71, 140

70 - 71

(303-3a)
(303-4a)
(303-5a)
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Global Reporting Initiative

Page/Website/Notes
Biodiversity

GRI 304-1

Operational sites owned, leased,
managed in, or adjacent to, protected
areas and areas of high biodiversity
value outside protected areas

73 - 74

GRI 304-2

Significant impacts of activities,
products, and services on biodiversity

75 - 84

GRI 304-3

Habitats protected or restored

75 - 84

Emissions
GRI 305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

50 - 53, 139

GRI 305-2

Energy Indirect (Scope 2)
GHG emissions

50 - 53, 139

GRI 305-4

GHG Emissions Intensity

50 - 53, 139

GRI 305-5

Reduction of GHG Emissions

50 - 53

GRI 305-7

Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides
(Sox), and other significant air emissions

69 - 70, 141

Effluents and Waste
GRI 306-1

Water Discharge by Quality and
Destination

70 -71

GRI 306-2

Waste by type and disposal methods

71 - 72, 141

GRI 306-3

Significant Spills

142

Environmental Compliance
GRI 307-1

Non-compliance with environmental
laws and regulations

68, 142

Supplier Environmental Assessment
GRI 308-1

New Suppliers that were screened
using environmental criteria

107 - 110, 133

GRI 308-2

Negative environmental impacts in the
supply chain and actions taken

107 - 110
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External Assurance

GRI 400: Social Performance

Employment
GRI 401-1

New Employee hires and employee
turnover

88, 135

GRI 401-2

Benefit provided to full-time employees
that are not provided to temporary or
part-time employees

85 - 87

GRI 401-3

Parental Leave

136

Occupational Health and Safety
GRI 403-1

Occupational Health and Safety
Management Systems

GRI 403-2

Hazard identification, risk assessments, 95 - 98
and incident investigation

GRI 403-3

Occupational health services

95 - 97

GRI 403-4

Worker participation, consultation, and
communication on occupational health
and safety

95 - 104

GRI 403-5

Worker training on occupational health
and safety

100 - 104

GRI 403-6

Promotion of worker health

98 - 100

GRI 403-7

Prevention and mitigation of occupa95 - 98
tional health and safety impacts directly
linked by business relationships

GRI 403-8

Workers covered by an occupational
health and safety management system

95 - 98

GRI 403-9

Work-related injuries

98 - 138

95 - 97

Training and Education
GRI 404-1

Average hours of training per year per
employee

GRI 404-2

Programs for upgrading employee skills 89 - 94
and transition assistance programs

GRI 404-3

Percentage of employees receiving
regular performance and career
development reviews

136 - 137

89 - 94, 137

Diversity and Equal Opportunity
GRI 405-1

Diversity of governance bodies and
employees

137

(403-9a and 403-9b)
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Human Rights Assessment
GRI 412-1

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

105 - 106

GRI 412-2

Employee training on human rights
policies or procedures

105 - 106

Local Communities
GRI 413-2

Operations with Significant actual and
potential negative impacts on local
communities

111 - 117

Supplier Social Assessment
GRI 414-1

New Suppliers that were screened
using social criteria

107 - 110, 133

GRI 414-2

Negative social impacts in the supply
chain and actions taken

107 - 110

Public Policy
GRI 415-1

Political contributions

40

G4 Sector Disclosure: Electric Utilities
G4-PR5

Customer Satisfaction Survey Results
Reported for Organization

65 - 66 ,134

G4-EU1

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

7, 10, 62, 134

G4-EU11

Average generation efficiency of
thermal plant by energy source and by
regulatory regime

7, 62 - 65, 134

G4-EU30

Average plant availability factor by
energy source and by regulatory
regime

62 - 67, 134

SASB IF-EU-550a. 1

Number of incident of non-compliance
with physical and/or cybersecurity
standards or regulations

49, 134
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GHG quantification is subject to inherent uncertainty.
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