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เก่ียวกับรายงานฉบับนี้
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การอยู่ร่วมกันระหว่างธุรกิจ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เป็น
มิติท่ีกลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญมาต้ังแต่แรกเริ่มด�าเนินกิจการ  
โดยก�าหนดให้อยู่ในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรมาตั้งแต่ปี 
2535 ความย่ังยืนในความหมายของกลุ่มเอ็กโกจึงมิใช่เพียงการ
เตบิโตอย่างต่อเน่ืองด้านผลประกอบการเท่าน้ัน แต่รวมถึงการใส่ใจ
และอยู่ร่วมอย่างเก้ือกูลกับชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมในทุกท่ี 
ทีด่�าเนนิกิจการและในทกุขัน้ตอนการด�าเนนิงานด้วย ซึง่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสังคมโลกในปัจจุบันท่ีให้
ความส�าคญัทัง้มติเิศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากับดแูล
กิจการที่ดีของแต่ละองค์กร 

ภายใต้แนวคิดดังกล่าว กลุ่มเอ็กโกจึงให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วน
ได้เสียมาโดยตลอด โดยในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้ท�าการประเมิน
ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนในมุมมอง
ของบริษัทและได้จัดกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู ้มีส่วนได้เสีย
ส�าคญั เพ่ือทวนสอบความคาดหวังต่อการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน 
ซึ่งข้อสรุปประเด็นส�าคัญท่ีได้นั้น สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มเอ็กโกและ
ผู้มีส่วนได้เสียมีความคิดเห็นในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน ทั้งประเด็น
ด้านโอกาสการด�าเนินธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร นวัตกรรมและ 
การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการบริหารจัดการด้านพลังงาน

พร้อมกันนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกสามารถสร้างและรักษา
สมดุลในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนท่ามกลางความท้าทาย 
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ทั้งโอกาสในประเทศมีจ�ากัด การแข่งขัน 
ในต่างประเทศที่มีมากขึ้น เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ
พลังงานในภาพรวมและทั่วโลกก�าลังปรับตัวอยู่นั้น กลุ่มเอ็กโก 
ได้เตรยีมความพร้อมส�าหรบัช่วงเวลาแห่งการเปลีย่นผ่านสูอ่นาคต 
ด้วยการปรับเปล่ียนทิศทางการลงทุน พร้อมทั้งทบทวนและปรับ 
วิสยัทศัน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ โดยให้ความส�าคญักับการขยาย
การด�าเนนิธุรกิจจากการผลติไฟฟ้าสูพ่ลงังาน โดยมวิีสยัทศัน์มุง่เป็น 
“บรษัิทไทยชัน้น�ำท่ีด�ำเนินธรุกิจพลงังำนอย่ำงยัง่ยืน ด้วยควำม
ใส่ใจที่จะธ�ำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำสังคม” 

อย่างไรก็ตาม แม้จะเผชิญความท้าทายต่างๆ กลุ่มเอ็กโกยังคง 
ประสบควำมส�ำเร็จในมิติเศรษฐกิจ ในปี 2562 สามารถขยาย
การลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้น โดยเข้าลงทุนในไต้หวัน 
เป็นครั้งแรก ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล  
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รายงานความย่ังยนื ประจ�าปี 2562

บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



“หยุนหลนิ” และบรหิารจดัการโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยโรงไฟฟ้าไซยะบุรี ใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้า 
ซานบัวนาเวนทูรา ในฟิลิปปินส์ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสท่ี 4 ได้ตามก�าหนด นอกจากน้ีกลุ่มเอ็กโกยังได้ขยาย 
การลงทุนในธุรกิจพลังงานท่ีเก่ียวเน่ือง โดยลงทุนในโครงการขยายระบบการขนส่งน�้ามันทางท่อไปยังภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ผ่านบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด 

ส�าหรับมิติของกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้น ในปี 2562 มีการด�าเนินงานส�าคัญ  
เช่น ด้ำนชุมชนและสังคม กลุ่มเอ็กโกได้เปิดศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมอย่างเป็นทางการ เพ่ือแบ่งปันความรู้ด้านไฟฟ้า 
และการอยู ่ร ่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ชุมชน และประชาชนท่ัวไป โดยเป็นแหล่งเรียนรู ้โรงไฟฟ้า 
เรือลอยน�้าแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย มีผู้เข้าชมตลอดปี กว่า 15,000 คน ด้ำนสิทธิมนุษยชน ได้ประเมินความเส่ียง 
และจัดท�ากระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในทุกขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ของกลุ่มเอ็กโก เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการเคารพ ป้องกัน และปกป้อง ตามหลักการ 
สากลด้านสิทธิมนุษยนชน ด้ำนกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน ได้ก�าหนดกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ปรับปรุงนโยบายและ 
แนวทางการจัดหาสินค้าและบริการ ตลอดจนขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการท�าแบบประเมินตนเองซึ่งครอบคลุมประเด็น 
ด้าน ESG ด้วยนั้น ทั้งหมดนี้แสดงการพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนความยั่งยืนขององค์กรตลอดกระบวนการด�าเนินธุรกิจ  
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าตระหนักรู้และเติบโตบนแนวทางแห่งความยั่งยืนไปพร้อมกัน
 
นอกจากน้ีกลุม่เอก็โกได้วางแนวทางการเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรูแ้ละเตบิโต ซึง่มรีากฐานทีแ่ขง็แกร่งจากบคุลากรของบรษิทั 
เพ่ือรองรบัโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่และในอนาคต รวมทัง้ส่งเสรมินวตักรรมให้เกิดข้ึนภายในองค์กร เพ่ือสนบัสนนุการท�างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ประชุมระดมความคิด 
เบือ้งต้นเก่ียวกับระบบสำรสนเทศ ควำมมัน่คงทำงไซเบอร์และกำรดแูลรกัษำข้อมูลส่วนบคุคลของลกูค้า คูค้่า และบคุลากร 
เพ่ือเตรียมจะปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการสากล โดยมีแผนจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563  
เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย

จากการด�าเนนิงานเพ่ือความย่ังยืนของกลุม่เอก็โก เป็นผลให้ได้รบัการคดัเลอืกจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชือ่ 
หุ้นย่ังยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2562 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 และได้รับการประเมินจาก
สถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 หมวดทรัพยำกร ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ม ี
การด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
 
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและความส�าเร็จท่ีเกิดข้ึนนั้น ผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนให้กลุ่มเอ็กโกสามารถ
เติบโตและมีความย่ังยืนมาจนถึงวันน้ี กระผมในนามของผูบ้รหิารและพนักงานทกุคน ขอขอบคณุทุกท่าน และหวงัว่ารายงาน 
ความย่ังยืนฉบับนี้จะช่วยสื่อสารเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการค�านึงถึงส่วนรวมและ 
การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเพ่ือร่วมสร้างประโยชน์และคณุค่าในทุกมติใิห้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ของบรษิทั และเพ่ือก้าวสูค่วามเป็น
บริษัทชั้นน�าของไทยที่ด�าเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนในระดับสากลต่อไป

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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กลุม่เอ็กโกเริม่จดัท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตัง้แต่ปี 2550 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงผลการด�าเนินงาน
ในประเด็นต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีมีความส�าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกสู่ความย่ังยืน  
โดยปี 2562 นี้เป็นปีแรกท่ีกลุ่มเอ็กโกเริ่มน�าแนวทางการรายงานแบบบูรณาการ Integrated Report (IR) ตามกรอบของ  
Reporting Council (ITRC) ส�าหรับการจัดท�ารายงานความย่ังยืนฉบับนี้และสอดคล้องตามแนวทางการจัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืนระดับสากลภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐาน GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) 
ก�าหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 'ตัวชี้วัดหลัก (Core Options)' นอกจากนี้ข้อมูลในด้านการผลิต 
สิง่แวดล้อม รวมทัง้ความปลอดภัยอาชวีอนามยั ได้รบัการตรวจสอบจากหน่วยงานอสิระภายนอก  เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมลูทีร่ายงาน
มีความถูกต้อง โปร่งใสและเชื่อมั่นได้  

ส�าหรับรายงานความย่ังยืนของกลุ่มเอ็กโก ประจ�าปี 2562 ฉบับนี้ยังคงมุ่งเน้นการน�าเสนอเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับประเด็น 
ความย่ังยืนท่ีผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญโดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และการด�าเนินงานของบริษัทในการส่งเสริม
ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนด้วยกัน เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมผลการด�าเนินงานภายในปี 2562 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยขอบเขตของรายงานฉบับนีค้รอบคลมุถึงบรษิทัทีก่ลุ่มเอ็กโกมีอ�านาจ
ควบคุมบริหารจัดการ (Operational Control) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คิดเป็นรายได้รวมประมาณร้อยละ 87  
ของรายได้ทั้งหมดตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปีของบริษัทและผ่านเว็บไซต์ www.egco.com

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
GRI 102-45, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



ประเทศไทย

สุพรรณบุร� / นครปฐม

สระบุร�

ปทุมธานี

ราชบุร�

กรุงเทพฯ

ระยอง

ชัยภูมิ

ร�อยเอ็ด

ศร�สะเกษ

นครศร�ธรรมราช

นิวเซาท�เวลส�

เคซอน

SPP2

�สน�ปปิลฟ�

ยีลเรตเสออ

�ยติทาองสแนางงัลพ

ิตาชมรรธซา�ก

มลนางงัลพ

น�ือื่จิกรุธ

ลวมวีชนางงัลพ

ถือหุ�น

 นิหนา�ถ

KEGCO(KN4)

รายงานผลการดำเนินงาน

สิ�งแวดลอม

ความปลอดภัย

พนักงาน

EGCO

EGCO Cogen

KLU

BPU

Solarco

SPP3 SPP4
TWF CWF

SPP5 Roi-Et Green

ESCO

PEPOI QMS QPL

BRWF 

ประเภท

สามารถดาวนโหลด
รายงานฉบับนี้ไดที่

ขอบเขตของรำยงำน

ฝ่ำยแผนงำน บรษัิท ผลติไฟฟ้ำ จ�ำกัด (มหำชน) 
อำคำรเอก็โก ชัน้ 14, 15 
เลขท่ี 222 ถนนวภิำวดรีงัสติ 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210

Sustainability@egco.com

กลุม่เอก็โกมคีวามยินดีรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการจดัท�ารายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานในอนาคต และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลของท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังนี้
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บนเส้นทางแห่งความย่ังยืนของกลุ่มเอ็กโก

TEAMWORK
ท�างานเป็นทีม

เป็นบริษัทไทยชั้นน�าท่ีด�าเนินธุรกิจพลังงาน

อย่างย่ังยืนด ้วยความใส ่ใจที่จะธ�ารงไว ้

ซ่ึงส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาสังคม

1) มุ่งม่ันเติบโตอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

2) มีความเช่ือถือได้ในการผลิตและให้บริการด้านพลังงาน

3) เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) (เอก็โก) เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายแรกในประเทศไทย ก่อตัง้ขึน้เมือ่เดอืนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2535 
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จากนโยบายของรฐับาลในการส่งเสรมิให้ภาคเอกชนเข้ามามบีทบาทในภาคไฟฟ้า
และสาธารณูปโภค โดยเน้นการลงทุนในกลุม่ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท้ังในและต่างประเทศ และขยายโอกาสไปสูธุ่รกิจ
อ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับพลงังาน 

ธุรกิจของเรา 
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-9

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

INNOVATION
คิดเชิงนวัตกรรม

STAKEHOLDER
CONCERNS
ใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

RESULT ORIENTED
มุ่งผลส�าเร็จของงาน

2535 2537 2538

ETHICS&INTEGRITY
ซ่ือสัตย์ โปร่งใส

ก่อตัง้ขึน้เมือ่วันที ่12 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จดทะเบียนแปรสภาพมาเป็น
บริษัทมหาชน จ�ากัด เมื่อวันท่ี 
23 มีนาคม พ.ศ. 2537

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห ่งประเทศไทย เมื่อ วันท่ี  
16 มกราคม พ.ศ. 2538

เหตุการณ์ส�าคัญ
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



 ไทย เอ็นว�ดีอาร�
11.14%

เท็ปเดีย
23.94%

นักลงทุนไทย
25.64%

นักลงทุน
ต�างประเทศ

13.87%

กฟผ.
25.41%

ข�อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2562

ต�างประเทศ

ผู�ผลิตไฟฟ�า

เอกชนรายใหญ� (IPP)

ผู�ผลิตไฟฟ�า

เอกชนรายเล็ก (SPP)

ผู�ผลิตไฟฟ�า

เอกชนรายเล็กมาก(VSPP)

1.46%

43.82%

ในประเทศ

56.18%

42.69%

12.04% 56.37%
ก�าซธรรมชาติ

ถ�านหิน

24.77%

18.86%
พลังงานทดแทน

ผู้ถือหุ้นหลักของกลุ่มเอ็กโก คือ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย(กฟผ.)
บริษัท เท็ปเดีย เจเนอเรติ้ง จ�ากัด 
นักลงทุนไทย นักลงทุนต่างประเทศ  
และบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  

การผลติพลงังานถือเป็นกิจการหลกัของกลุม่เอก็โก ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  โรงไฟฟ้าในเครอืเอก็โกท่ีมจี�านวนทัง้สิน้  
28 แห่ง มีก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายรวมกัน 5,475.07 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศไทย  
3,076.07 เมกะวัตต์ หรอืร้อยละ 56.18 และก�าลงัการผลติในต่างประเทศ 2,399 เมกะวัตต์ หรอืร้อยละ 43.82 ทัง้น้ีมกี�าลงัการผลติ
จากโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 1,032.83 เมกะวัตต์

สัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)
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ประเทศไทย

นครสวรรค� / เพชรบูรณ� / ชัยนาท

คำม�วน

บอลิคำไซ

ไซยะบุร�

ลพบุร�

สุพรรณบุร� / นครปฐม

สระบุร�

สมุทรปราการ

ปทุมธานี

ราชบุร�
ระยอง

ชัยภูมิ

ร�อยเอ็ด

ศร�สะเกษ

นครศร�ธรรมราช

สุมาตราใต�

นิวเซาท�เวลส�

เคซอน

ชวาตะวันตก

ยะลา

GPS (26MW, 60%)

SPP2
(8MW, 100%)

KEGCO(KN4)
(930MW, 100%)

SEG
(227MW, 20%)

Salak
(377MW, 20%)

Darajat
(270MW, 20%) BRWF (113MW, 100%)

SCC (114MW, 50%)

NTPC 

Paju

Gangdong

(1,070MW, 35%)

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

XPCL (1,280MW, 12.5%)

GYG
(20MW, 50%)

PEPOI
(O&M,
100%)

EGCO Cogen
(116MW, 80%)

BLCP
(1,347MW, 50%)

SPP3
(8MW, 100%)

SPP4
(6MW, 100%)

TWF
(7MW, 90%)

SPP5
(8MW, 100%)

Roi-Et Green
(9MW, 70.3%)

(19.8MW, 49%)

(1,822.96MW, 49%)

CWF
(80MW, 90%)

ESCO
(O&M,100%)

QMS
(Management,

100%)

QPL
(460MW,
100%)

SBPL
(455MW,

49%)

GPG
(1,468MW, 50%)

GCC
(110MW, 50%)

NKCC
(125MW, 50%)

Solarco (57MW, 49%)

KLU (102MW, 100%)

BPU (220MW, 100%)

MME (Coal Mining,40%)

NED (63MW, 66.67%)

สปป. ลาว

�สน�ปปิลฟ�

ยีลเรตเสออ

เกาหลีใต�

ยีซเีนดโนิอ

โครงการที่เดินเคร�่องแลว 28 โครงการ (5,475.07 เมกะวัตต)
โครงการระหวางกอสราง 2 โครงการ (170.78 เมกะวัตต)

ธุรกิจอื่นๆ ระหวางกอสราง 1 ธุรกิจ
ธุรกิจอื่นๆ 5 ธุรกิจ

H2 O2

TPN
(Oil Pipeline)

�ยติทาองสแนางงัลพ  =

ิตาชมรรธซา�ก  =

มลนางงัลพ  =

ิกรุธ  =

ลวมวีชนางงัลพ  =

 นิหนา�ถ  =

พภพ��ตในอ�รมาวคนางงัลพ  =

งา�รสอ�กงา�วหะรรากงรคโ  =

เซลล�พลังงาน  =

ท�อส�งน้ำมัน  =

H2 O2

ในฐานะท่ีกลุ่มประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company รายได้หลักของกลุ่มเอ็กโกจึงมาจากเงินปันผลในบริษัทย่อย  
และกิจการร่วมการค้า ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สปป. ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
ออสเตรเลยี และเกาหลใีต้ นอกจากนี ้เรายังมโีครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างอกี 2 โครงการ ซึง่มกี�าลงัการผลติรวมกัน 
171 เมกะวัตต์ และจะเริ่มเดินก�าลังการผลิตภายในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565
 
นอกเหนือไปจากธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า กลุ่มเอ็กโกยังประกอบธุรกิจด้านพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจเดินเครื่องและ
บ�ารุงรักษา ธุรกิจเหมืองถ่านหิน และธุรกิจท่อส่งน�้ามัน
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



ปร�มาณของเสีย

และของเสียมีพ�ษ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญของกลุ�มเอ็กโกป� 2562 (Key Indicator 2019)

การดำเนินธุรกิจ (Reliable supply) การเง�น (Economic value) 

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

กำลังการผลิตไฟฟ�าและไอน้ำ

ตามสัญญาซื้อขาย

ปร�มาณการผลิตไฟฟ�า

ปร�มาณการผลิตไอน้ำ
รายได� 47,460 ล�านบาท

ผลกำไรสุทธิ

80%
พนักงานร�อยละ 99

จำนวนพนักงาน 

สถิติการลาออก

ปร�มาณการใช�พลังงาน

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

(ขอบเขตที่ 1และ2)

จ�างงานและจัดซื้อ

จัดจ�างในท�องถิ�น

ปร�มาณการใช�น้ำ 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ถึงขั้นหยุดงาน(LTIFR)

พนักงานและผู�รับเหมาเสียชีว�ต

จากอุบัติเหตุในที่ทำงาน

ไม�มี

5,475
เมกะวัตต�

ล�านหน�วย
13,610

ตัน
768,687

 13,059
ล�านบาท

340
ล�านบาท

การเข�าประชุมของ

คณะกรรมการแต�ละบุคคล

ผ�านเกณฑ�ประเมินความรู�

ด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณพนักงาน

พนักงาน (Employee) 

1,197

0.35
ลม.ม. ต�อเมกะวัตต�-ชั่วโมง

0.48
ตันคาร�บอนไดออกไซด� 

เทียบเท�าต�อเมกะวัตต�-ชั่วโมง

3.55
กิกะจ�ล ต�อเมกะวัตต�-ชั่วโมง

116 ตัน

คน

 2.01%

สิ�งแวดล�อม (Environment) สังคม (Community)

ส�งมอบภาษี

เพ�่อการพัฒนาประเทศ

1,576
ล�านบาท

สู�การพัฒนาชุมชน

167
ล�านบาท

 เท�ากับ0

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

ดร.ทรงธรรม สุขสว่ำง
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักอุทยำนแห่งชำติ

ความคดิเห็นต่อกลุม่เอก็โก: 
เทคโนโลยีพัฒนาเร็ว ความต้องการของผู้บริโภคเปล่ียน กลุ่มเอ็กโก 
ต้องเปลีย่นวธีิการท�าธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการเหล่าน้ัน ดังนัน้ 
Clean energy จงึเป็นโอกาสท่ีส�าคัญทีจ่ะช่วยลดผลกระทบเรือ่งโลกร้อน 
เช่น การใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิงสะอาดเพ่ือลดการปล่อย GHG  
สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะตอบโจทย์ผู้ใช้งานและลด carbon footprint  
ขององค์กร

เจ้ำหนี้

ความคดิเห็นต่อกลุม่เอก็โก:
กลุ่มเอ็กโกสร้างโอกาสทางธุรกิจเเละ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ให้โอกาส
พนักงานเเละ stakeholders อย่างเท่า
เทียมกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เเละสภาพแวดล้อม
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คณะกรรมการบร�ษัท

คณะทำงานด�านการจัดการพลังงาน

     คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

และความรับผ�ดชอบต�อสังคม

     คณะกรรมการบร�หาร

ความยั่งยืนขององค�กร 
กรรมการผู�จัดการใหญ� คณะบร�หารจัดการเอ็กโก (EMC)

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
     คณะทำงานส�งเสร�มการมีส�วนร�วม

พัฒนาคุณภาพชีว�ตชุมชน

คณะทำงานต�อต�านคอร�รัปชั่น คณะทำงานการจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

     คณะกรรมการความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม

กำรก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินงำนและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
กลุ่มเอ็กโกด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน โดยมีการบูรณาการด้านการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างย่ังยืนเข้าไปรวมอยู่ในแผนกลยุทธ์ขององค์กรด้วย จงึได้มกีารก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการเพ่ือการด�าเนนิธุรกิจ
อย่างย่ังยืนโดยเฉพาะส�าหรบัก�ากับดแูลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายท่ีได้ก�าหนดไว้ เพ่ือให้การด�าเนนิงาน
ของกลุ่มเอ็กโกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับคณะกรรมการบริษัท กลุ่มเอ็กโกได้จัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยส�าหรับท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน และจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารความย่ังยืนขององค์กรในระดบับรหิาร โดยมรีองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบรหิารสนิทรพัย์
ด�ารงต�าแหน่งประธานฯ และให้ผูบ้รหิารในระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการจากทกุสายงานเป็นคณะกรรมการ รายงานการด�าเนินงาน
และความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความย่ังยืนขององค์กร วิเคราะห์มาตรฐานและก�าหนดแนวปฏิบัติด้านความย่ังยืน
ขององค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งก�าหนดแผนงานและเป้าหมายในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กร กลุ่มเอ็กโกมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยด้านต่างๆ ได้แก่ คณะท�างานก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะท�างาน
ต่อต้านคอร์รปัชัน่ คณะท�างานส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาคณุภาพชวีติชมุชน คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยั
และสิ่งแวดล้อม คณะท�างานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน โดยคณะกรรมการและ 
คณะท�างานดงักล่าวมหีน้าทีช่่วยขบัเคลือ่นการด�าเนินงานของกลุม่เอก็โกบนพ้ืนฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงสร้างการบริหารจัดการมีรายละเอียดดังที่แสดงด้านล่างนี้

การบริหารจัดการเพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของกลุ่มเอ็กโก 
GRI 102-19, 102-20

นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดนโยบาย คู่มือ แนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานที่เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ 
อีกทั้งเพ่ือสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติงานตามหน้าท่ี การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่ือสารถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง
ได้รับทราบ
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



ตามวิสยัทัศน์ของกลุม่เอก็โกท่ีจะเป็นบรษิทัไทยชัน้น�าท่ีด�าเนินธุรกิจพลงังานอย่างย่ังยืนด้วยความใส่ใจทีจ่ะธ�ารงไว้ซึง่สิง่แวดล้อม
และการพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารจึงได้บูรณาการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของกลุ่มเอ็กโก 
ให้เป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความย่ังยืน เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงการ โครงการระหว่างก่อสร้าง 
และช่วงด�าเนินการตลอดอายุสัญญาของโรงไฟฟ้า โดยกลุ่มเอ็กโกจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งประเด็นส�าคัญและการจัดล�าดับประเด็นด้านความย่ังยืนที่ส�าคัญ แล้วจึงก�าหนดกรอบการด�าเนินงานผ่านแผน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) และมีการก�าหนดแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์กร  ทั้งในระดับองค์กร และระดับโรงไฟฟ้า โดยมีคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กร และคณะท�างานชุดต่างๆ 
เป็นผู้ก�ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน นอกจากนี้ยังเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย
รบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานความย่ังยืน รายงานประจ�าปี เว็บไซต์ วารสารสขุใจ เป็นต้น  โดยสรปุแนวทางการบรหิาร
จัดการได้ดังนี้

หนทำงสู่กำรเป็นผู้ผลิตพลังงำนที่ยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก
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• พัฒนาโครงการที่ไม�มีประเด็น

   ในเร�่องสิ�งแวดล�อม

• การจัดทำ EIA

• การเชื่อมโยงกับผู�มีส�วน

  ได�เสียในพ�้นที่

• การรับฟ�งความคิดเห็น

โครงการระหว�างก�อสร�าง

• การสร�างความสัมพันธ�

  ที่ดีกับชุมชน

• การจัดการของเสีย

• การจ�างงานท�องถิ�น

• ความปลอดภัยในการทำงาน

โรงไฟฟ�าที่ดำเนินการแล�ว

• การจัดหาสินค�าและบร�การ

• การจ�างแรงงานในท�องถิ�น

• การใช�พลังงานและการผลิต

  ที่มีประสิทธิภาพ

• การจัดการสิ�งแวดล�อม

• ความปลอดภัยในการทำงาน

การพัฒนาโครงการ

ในการด�าเนนิงานของกลุม่เอก็โก มกีารก�าหนดแผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ทีส่อดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
โดยแต่ละแผนงานมกีารก�าหนดแผนงาน เป้าหมาย แนวทางการด�าเนินงาน กรอบระยะเวลาการด�าเนนิงาน และตวัชีวั้ดทีส่ะท้อน
การด�าเนินงาน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบมีกรอบการท�างานท่ีชัดเจน ซึ่งกลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

แผนปฏิบัติงำนและเป้ำหมำย

กำรติดตำมและประเมินผล
กลุ่มเอ็กโกมีการติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานผ่านการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ภายในองค์กร 
ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแต่ละแผนการปฏิบัติ
งาน รวมท้ังมีการประเมินผลการด�าเนินงานของท้ังองค์กรผ่านตัวชี้ วัด และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
เช่น ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย การประเมนิดชันีความย่ังยืนดาวโจนส์ (DJSI) 
เป็นต้น
 
นอกจากนี้ในระดับในโรงไฟฟ้า จะมีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อรายงานผลการด�าเนินตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  รวมท้ังรบัฟังข้อเสนอและความคดิเหน็จากชมุชนและหน่วยงานราชการรอบๆ โรงไฟฟ้า 
และน�าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ

กำรรำยงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด�ำเนินงำน
กลุ่มเอ็กโกมีกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน รวมถึงมีการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของแนวทาง วิธีการวดั และวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล หรืออาจมีการสอบทานข้อมูลหรือรับรองคุณภาพของข้อมูลโดยหน่วยงาน
ภายนอกเพิ่มเติม โดยมีการเปิดเผยและสื่อสารผลการด�าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 • รายงานประจ�าปี
 • รายงานความยั่งยืนประจ�าปี (อ้างอิงตามกรอบ GRI Standards)
 • เว็บไซต์บริษัท
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
  •นิตยสาร Life
 • วารสารสุขใจ
 • การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ

กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนและกำรทบทวนประเด็น
กลุ่มเอ็กโกมีการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเทียบกับแนวการปฏิบัติหรือมาตรฐานที่ดีในกลุ่มอุตสาหกรรม (Gap Analysis)  
เพื่อวางแผนและปรับปรุงการด�าเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมีการทบทวนประเด็นที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ เนื่องจากประเด็นส�าคัญ
ด้านความยั่งยืนสามารถเปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนล�าดับความส�าคัญเมื่อบริบทของกลุ่มเอ็กโกหรือผู้มีส่วนได้เสียเปลี่ยนไป
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



ระบุและจัดลำดับ
ผู�มีส�วนได�เสีย

กำหนดประเด็น
ด�านความยั่งยืน

กำหนดว�ธีการ
และออกแบบคำถาม

ดำเนินการมีส�วนร�วม
กับผู�มีส�วนได�เสีย

ว�เคราะห�ข�อมูล
จากผู�มีส�วนได�เสีย

การจัดลำดับประเด็น
ด�านความยั่งยืนที่สำคัญ

หุ�นส�วน
ทางธุรกิจ

นักลงทุน

พนักงาน

ลูกค�า

เจ�าหนี้

ชุมชน 

สังคม

กลุ�มผู�ถือหุ�น

องค�กร
ไม�แสวงหา
ผลกำไร

สื่อมวลชน

หน�วยงาน
ราชการ

หน�วยงาน
กำกับดูแล

ผู�รับเหมา
ผู�รับจ�าง

A: ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก
    GRI Indicators: 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-47 
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญในการประกอบธุรกิจและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยแต่ละกลุ่มมีความ
ส�าคญัต่อการด�าเนินงานของเราทัง้ทางตรงและทางอ้อม อาท ิการขยายตวัทางธุรกิจ ผลประกอบการ และชือ่เสยีงของบรษิทั ดงัน้ัน 
กลุ่มเอ็กโกจึงยินดีรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงประเด็น
ส�าคัญต่างๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจ เพื่อน�ามาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดถือเป็น
นโยบายในการแสดงความรับผิดชอบของบริษัทว่าจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม 

ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มเอ็กโก (Stakeholder Engagement)
ผูม้ส่ีวนได้เสยีของกลุม่เอก็โกทัง้ภายในและภายนอกองค์กรแบ่งออกเป็น 12 กลุม่ โดยรายละเอยีดความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยี 
การตอบสนองของบริษัท และวิธีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร จะถูกกล่าวถึงในล�าดับต่อไป

แผนการพัฒนารายงานเพื่อความย่ังยืนของกลุ่มเอ็กโก
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ผลกำรด�ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ควำมคำดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย
กำรตอบสนองของบริษัท กำรมีส่วนร่วมกับกลุ่มเอ็กโก

1. ลูกค้า • บริษัทสามารถผลิต 
   กระแสไฟฟ้าจ่ายได้ตามที่  
   ระบุในสัญญาซื้อขายและ 
   มีราคาที่เหมาะสม
• ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  
   ได้รับความพึงพอใจ  
   บริษัทมีความน่าเชื่อถือ 
   ในการผลิตไฟฟ้า
• การด�าเนินงานที่ไม่กระทบ 
   ต่อชุมชน สังคมและ 
   สิ่งแวดล้อม 

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

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

2. กลุ่มผู้ถือหุ้น • หุ้นบริษัทเติบโตอย่าง 
    ต่อเนื่องและยั่งยืน
 • บริษัทมีแนวทางบริหาร 
    จัดการความเสี่ยง
• ได้รับความเคารพและดูแล 
    รักษาสิทธิโดยปฏิบัต ิ
    อย่างเท่าเทียมกัน
 • บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล 
    ที่เป็นความจริง ครบถ้วน  
    และเพียงพอ
 • บริษัทมีระเบียบและ 
    การปฏิบัติตามกฎหมาย 
    ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้บริหารมีการท�างานแบบ 
    มืออาชีพและซื่อสัตย์สุจริต

• บริษัทมีการวางแผนและ 
   ด�าเนินงานอย่างม ี
    ประสิทธิภาพ
 • บริษัทมีการก�ากับดูแล 
    กิจการที่ดีและมีการวางแผน 
    ควบคุมความเสี่ยง
 • บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล 
    ที่จ�าเป็นต่อสาธารณะ 

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

3. หน่วยงาน 
    ราชการและ  
    องค์กรก�ากับ 
    ดูแล 

• บริษัทจะปฏิบัติตาม 
    กฎหมาย ระเบียบ  
    ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง
 • 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

 16
รายงานความย่ังยนื ประจ�าปี 2562

บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ควำมคำดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย
กำรตอบสนองของบริษัท กำรมีส่วนร่วมกับกลุ่มเอ็กโก

4. พนักงาน • ได้รับค่าตอบแทนและ 
   สวัสดิการที่เหมาะสม 
   เทียบเคียงกับธุรกิจ 
   ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• ได้รับการส่งเสริมให้เติบโต 
   ตามสายงานที่สอดคล้อง 
   กับความรู้ความสามารถ
• บริษัทมีการพัฒนา 
   ทรัพยากรบุคคล 
   อย่างต่อเนื่อง
• ความมั่นคงในหน้าที ่
   การงาน
• สภาพแวดล้อมในการ 
   ท�างานที่ดีและปลอดภัย

• บริษัทพิจารณาค่าตอบแทน 
   และสวัสดิการที่เป็นธรรม
• บริษัทให้ความส�าคัญในการ 
   พัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
   อย่างต่อเนื่อง
• บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ ์
   ที่ชัดเจนในการเลื่อนระดับ 
   พนักงาน
• จัดสถานที่ท�างานที่เหมาะสม
• บริษัทมีนโยบายและกิจกรรม 
   เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
   พนักงาน 

• เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตาม 
   การด�าเนินงานในสายงานและ 
   เรียนรู้การท�างานจากผู้บริหาร
• เข้าร่วมกิจกรรมกรรมการ 
   ผู้จัดการใหญ่พบปะพนักงาน  
   (Communication Day)
• เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ ์
   และการท�างานเป็นทีม
• ใช้ระบบการสื่อสารภายในองค์กร

5. ชุมชน • บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริง 
   อย่างตรงไปตรงมา
• บริษัทไม่สร้างความ 
   เดือดร้อนและมีส่วนร่วม 
   ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ของชุมชน

• บริษัทสนับสนุนการจ้างงาน 
   ในชุมชน
• การส่งเสริมการเรียนรู้ส�าหรับ 
   เด็กและเยาวชนในชุมชน
• บริษัทสนับสนุนการพัฒนา 
   ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
   ประกอบอาชีพ
• บริษัทร่วมส่งเสริมสุขอนามัย 
   ท่ีดแีละร่วมพัฒนาสาธารณูปโภค 
    ให้แก่ชุมชน   

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

6. เจ้าหนี้ • บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไข 
   ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
• บริษัทมีความสามารถ 
   ในการช�าระหนี้ได้อย่าง 
   ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตาม 
   ก�าหนดเวลา
• บริษัทไม่ปกปิดสถานะ
   ทางการเงินที่แท้จริง
• บริษัทมีการปฏิบัติต่อ 
   เจ้าหนี้ทุกรายอย่าง 
   เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
• บริษัทจะไม่มีนโยบาย 
   เรียกรับ หรือจ่าย 
   ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต

• บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
   ในสัญญาอย่างเคร่งครัด
• บริษัทเปิดเผยและไม่ปกปิด 
   สถานะทางการเงินที่แท้จริง

• การพบปะและประชุมแลกเปลี่ยน 
   ความเห็น
• บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
• บริษัทจะมีการรายงานให้เจ้าหนี้ทราบ 
   ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตาม 
   ข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกัน 
   หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ควำมคำดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย
กำรตอบสนองของบริษัท กำรมีส่วนร่วมกับกลุ่มเอ็กโก

7. คู่ค้า หุ้นส่วน 
    ทางธุรกิจ

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

• บริษัทมีการปฏิบัติตาม 
   สัญญาที่ท�าร่วมกัน 
   อย่างเคร่งครัด
• บริษัทไม่มีนโยบายการ 
   เอาเปรียบหุ้นส่วนด้วยวิธ ี
   ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
• บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
   กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ

• จัดการประชุมร่วมกัน
• บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ
• มีการท�ากิจกรรมร่วมกัน
• บริษัทมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน  
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

8. นักลงทุน • ผลตอบแทนการลงทุน 
   ที่ยั่งยืน
• บริษัทมีหลักการบริหาร 
   กิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล
• บริษัทมีแนวทางบริหาร   
   จัดการความเสี่ยง
• ได้รับความเคารพและดูแล 
   รักษาสิทธิโดยปฏิบัติอย่าง 
   เท่าเทียมกัน
• บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล 
   ที่เป็นความจริง ครบถ้วน  
   และเพียงพอ
• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
   ที่เกี่ยวข้อง
• ผู้บริหารมีการท�างานแบบ 
   มืออาชีพและซื่อสัตย์สุจริต

• บริษัทมีการวางแผนและ 
   ด�าเนินงานอย่างมปีระสทิธิภาพ
• บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการ 
   ที่ดีและมีการวางแผนควบคุม 
   ความเสี่ยง
• บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล 
   ที่จ�าเป็นต่อสาธารณะ 

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

9. สังคม • บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริง 
   อย่างตรงไปตรงมา

• บริษัทเปิดเผยข้อมูลและ 
   ข้อเท็จจริงแก่สังคมอย่าง 
   ตรงไปตรงมา
• บริษัทมีนโยบายในการสร้าง 
   ประโยชน์เพื่อสังคมอย่าง 
   ต่อเนื่อง
• บริษัทมีความรับผิดชอบ 
   ต่อสังคม

• การร่วมงานแถลงข่าว
• การสื่อสารผ่านเว็บไซต์บริษัท
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ควำมคำดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย
กำรตอบสนองของบริษัท กำรมีส่วนร่วมกับกลุ่มเอ็กโก

10. ผู้รับจ้าง 
      ผู้รับเหมา

• มีการด�าเนินธุรกิจในฐานะ 
  พันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและ 
  รักษาสัมพันธภาพที่ด ี
  ซึ่งกันและกัน
• การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
   เสมอภาค และค�านึงถึง 
   ผลประโยชน์ร่วมกัน
• ระยะเวลาการจ่ายเงิน 
   ที่เหมาะสม และยอมรับได้
• ความมั่นคงทางด้าน 
   การเงิน

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

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

11. สื่อมวลชน • บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริง 
   อย่างตรงไปตรงมา

• บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
   แก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง 

• การร่วมงานแถลงข่าว
• การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร
• การเยี่ยมชมกิจการและ 
   การด�าเนินงาน เช่น ด้านธุรกิจ 
   และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

12. องค์กร 
      ไม่แสวงหา 
      ผลก�าไร

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

• บริษัทเปิดเผยข้อเท็จจริง 
   อย่างตรงไปตรงมา
• บริษัทมีความรับผิดชอบ 
   ต่อชุมชน สังคม และ 
   สิ่งแวดล้อม

• มีการด�าเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม 
   ร่วมกันผ่านมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
• บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ
• บริษัทมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน  
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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1) ขั้นตอนกำรระบุประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนและก�ำหนดขอบเขตของรำยงำน 
(Identification)
พิจารณาทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีส�าคัญในปี พ.ศ. 2562 และระบุประเด็นส�าคัญ 
ที่มีผลกระทบต่อความย่ังยืนขององค์กร ซึ่งครอบคลุมประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งประเด็นที่มีความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
และวิเคราะห์แนวโน้มเทียบเคียงกับประเด็นด้านความย่ังยืนระดับโลก รวมท้ังบริษัทอ่ืนๆ 
ในภาคพลังงานและสาธารณูปโภค และพิจารณาความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านการ
สัมภาษณ์ แบบสอบถามและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัท

3) ขั้นตอนกำรทวนสอบประเด็นที่ส�ำคัญ (Validation)
หลังจากได้ผลการประเมินประเด็นท่ีส�าคัญด้านความย่ังยืนต่อองค์กร ได้มีการคัดเลือกกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพ่ือทวนสอบถึงความถูกต้องของประเด็นท่ีได้ถูกประเมินมา จากน้ัน 
จึงระบุความสอดคล้องระหว่างประเด็นฯ เข้ากับหมวดการรายงานของมาตรฐาน GRI เพ่ือให้
สอดคล้องไปตามเป้าหมายการพัฒนาความย่ังยืนของสหประชาชาต ิ(SDGs) รวมไปถึงขอบเขต
ส�าหรับการรายงานในแต่ละประเด็น และน�าเสนอผลสรุปต่อคณะผู้บริหารในการพิจารณา 
ทบทวนประเด็นฯ ให้มีความสอดคล้องกับบริบท กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร และเพื่อให้
คณะผู้บริหารให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในมิติต่างๆ 

4) ขั้นตอนกำรพัฒนำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Review)
กลุ่มเอ็กโกได้ด�าเนินการพัฒนาและจัดท�ารายงาน รวมทั้งทบทวนความสมบูรณ์ของเน้ือหาฯ 
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนโดยคณะกรรมการบรษิทัและหน่วยงานภายนอก นอกจากน้ี
จงึจดัให้มกีารด�าเนนิการจากหน่วยงานอสิระภายนอกเพ่ือเข้ามาตรวจสอบกระบวนการประเมนิ
ประเด็นส�าคัญ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และประเมินผลข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน 
โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนท่ีสดุ โดยรายงานฉบบัน้ีแสดงผลการรบัรองรายงานไว้ในหน้า 149

2) ขั้นตอนกำรพิจำรณำล�ำดับประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน (Prioritization)
การพิจารณาล�าดับประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนที่ได้รับการระบุจะถูกพิจารณาจาก 
องค์ประกอบส�าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ความสนใจ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีต่อประเด็นส�าคัญที่ถูกคัดเลือก และพิจารณาจากผลกระทบที่มี 
นัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จากนั้นจึงจัดท�าแผนผังสรุปประเด็น
ส�าคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Matrix) เพื่อระบุความส�าคัญของแต่ละประเด็น

B : ขั้นตอนกำรประเมินประเด็นที่ส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน

ขั้นตอนกำรประเมินประเด็นที่ส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน

กลุ่มเอ็กโกค�านึงถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก รวมท้ังพิจารณาประเด็นส�าคัญด้าน 
ความย่ังยืนที่สอดคล้องต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้มีการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนขึ้นตามแนวทาง 
การจัดท�ารายงานความย่ังยืนในระดับสากลภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI)  
โดยก�าหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ (In accordance Criteria) ‘ตัวชี้วัดหลัก (Core Option)’ 
และข้อมูลประกอบส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า (G4 Electric Utilities) เพื่อให้สอดคล้องไปตามเป้าหมายการพัฒนาความ
ย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเป็นตัวก�าหนดทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจสูอ่นาคตทีย่ั่งยืนของกลุม่เอก็โกต่อไป โดยข้ันตอนการก�าหนดเน้ือหารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี

GRI 102-46

 20
รายงานความย่ังยนื ประจ�าปี 2562

บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)
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Importance to EGCO

Environment

Social

Economic

โอกาสในการแข�งขัน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความสามารถด�านการผลิต

การดูแลพนักงาน

การจัดการพลังงาน

8

7

6

5

4

3

2

1

0

การปรับตัวเข�าสู�ยุคดิจ�ทัล
และการสร�างนวัตกรรม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดการก�าซเร�อนกระจก

ผังสรุปประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืน ประจำป� พ.ศ. 2562 ของกลุ�มเอ็กโก (Materiality Matrix)

ค�าตอบแทนและผลประโยชน�

การจัดการน้ำเสีย

การปกป�องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

มลพ�ษทางอากาศ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การบร�หารจัดห�วงโซ�อุปทาน
สิทธิมนุษยชน

การจัดการของเสีย

0 1 2 3 4 5 6 7 8

จากแผนผงัสรปุประเด็นความย่ังยืนทีส่�าคัญของกลุม่เอก็โก 3 อนัดบัแรกได้แก่ การเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนั (Market Opportunities)  
การจัดการด้านพลังงาน (Energy Management) และการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital Development)

และในปี 2563 กลุ่มเอ็กโกจะทบทวนประเด็นส�าคัญที่ถูกระบุในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจ�าปี 2562 และพัฒนา
กระบวนการการคัดเลือกประเด็นด้านความย่ังยืนที่ส�าคัญ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพ่ิมเติมเพ่ือ 
ความถูกต้องในกระบวนการประเมินประเด็นด้านความย่ังยืนที่ส�าคัญของเอ็กโกผ่านการประเมินออนไลน์และการสัมภาษณ์ 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยผลจากกระบวนการดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการทวนสอบความถูกต้องเพ่ือเพ่ิมความละเอียด
แม่นย�าให้มากยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2562 ของกลุ่มเอ็กโก

กลุ่มเอ็กโกได้ทบทวนการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ และจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นฯ โดยพิจารณาข้อมูล
ที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งได้รับการทวนสอบจากผู้บริหารของกลุ่มเอ็กโก โดยสามารถระบุล�าดับ
และต�าแหน่งต่างๆ  ดงัปรากฏในแผนผงัสรปุ ซึง่แต่ละประเดน็จะมรีะดบัความส�าคญัด้านความย่ังยืนในมติเิศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม 
และสังคมที่แตกต่างกัน 

โดยในปี 2562 นี ้กลุม่เอก็โกได้มกีารทบทวนประเดน็ส�าคญัด้านความย่ังยืน ทัง้พบประเดน็ท่ีเพ่ิมเตมิขึน้ใหม่และรวบรวมประเดน็
ด้านความย่ังยืนฯ เดมิทีส่อดคล้องเข้าด้วยกัน จงึท�าให้ประเด็นส�าคญัด้านความย่ังยืนทีร่ะบใุนรายงานฉบบัน้ีมกีารเปลีย่นแปลง
จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 จาก 14 ประเด็น เป็น 16 ประเด็น โดยประเด็นที่มีความส�าคัญในระดับสูงส�าหรับ
กลุ่มเอ็กโกและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีทั้งส้ิน 6 ประเด็น ได้แก่ โอกาสและความหลากหลายด้านการตลาดและธุรกิจ  
การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการคนเก่ง การบริหารจัดการพลังงาน ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า การปรับตัวเข้าสู่ 
ยุคดิจิตัลและการสร้างนวัตกรรม
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จัดตั้งมูลนิธิ
ไทยรักษ�ป�า จัดทำรายงาน

การพัฒนาอย�างยั่งยืน
ฉบับแรกของกลุ�มเอ็กโก

แสดงเจตนารมณ�
ในการต�อต�าน

การทุจร�ตคอรัปชั่น
เร��มเดินเคร�่องโรงไฟฟ�า

พลังงานน้ำ

2545

2546

2007

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2561

2562

จัดทำรายงานการพัฒนา
อย�างยั่งยืนที่สอดคล�องกับ

Global Reporting Initiative

เร��มเดินเคร�่องโรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�

มีสัดส�วนการผลิตไฟฟ�า
จากพลังงานหมุนเว�ยน

ร�อยละ 10

เร��มเดินเคร�่อง
โรงไฟฟ�าพลังงานลม

เร��มเดินเคร�่องโรงไฟฟ�า
พลังงานความร�อน

ใต�พ�ภพ

ได�รับการรับรอง
ในฐานะหนึ่ง

ในแนวร�วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย

ในการต�อต�านการทุจร�ต

กำหนดเป�าหมาย
ในการเพ��มสัดส�วน

การผลิตไฟฟ�า
พลังงานหมุน

เว�ยนให�ได� ร�อยละ 30
ภายในป� พ.ศ. 2569

จัดกิจกรรม Supplier Day
และการแข�งขันนวัตกรรม

ประเภททีมภายในกลุ�มเอ็กโก
เป�นครั้งแรก

มีสัดส�วนการผลิตไฟฟ�า
จากพลังงานหมุนเว�ยน

ร�อยละ 20

จัดทำรายงานความยั่งยืน
ฉบับแรก ที่สอดคล�อง

ตามมาตรฐาน 
Global Reporting Initiative 

(รายงานอยู�ใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561)

ลงทุนในโรงไฟฟ�า
เซลล�เชื้อเพลิง

ลงทุนในธุรกิจจัดหา
เชื้อเพลิงผ�านโครงการ

ระบบท�อส�งน้ำมัน

ประกาศใช�จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเป�นครั้งแรก

เร��มเดินเคร�่องโรงไฟฟ�าชีวมวล

กลุ่มเอ็กโกเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา 
ท่ีองค์การสหประชาชาติมีการจัดประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (Earth Summit) ณ กรุงริโอ  
เดอ จาเนโร ในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2535 โดยการประชมุครัง้นีนั้บว่าเป็นการประชมุครัง้แรกของโลกทีม่คีวามคาดหวงัให้ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกมีความตระหนักถึงปัญหาและการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของโลกร่วมกัน ทั้งปัญหาด้านการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การดูแลรักษาทรัพยากรน�้า และสิทธิมนุษยชน  นับแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่มเอ็กโก 
จึงเริ่มต้นเดินหน้าธุรกิจไปบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเอ็กโกด�าเนินธุรกิจไปบนเส้นทาง
ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ส�าคัญของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และเราพร้อมที่จะด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐาน 
ของความยั่งยืนอย่างมั่นคงตลอดไป

     GRI 102-12, 102-13

C : เส้นทำงแห่งควำมยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโก 

 22
รายงานความย่ังยนื ประจ�าปี 2562

บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเอ็กโกได้มีการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งมีการประกาศสู ่สาธารณะเพ่ือเป็นกรอบในการด�าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเมื่อปี 2558 และยังมองหาโอกาสที่ท้าทายในการ 
ปรับแผนการด�าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับกรอบการด�าเนินงาน SDGs โดยให้ความส�าคัญกับประเด็นระดับโลกในมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย กลุ่มเอ็กโกพร้อมร่วมเป็นหนึ่งใน
การก�าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยและของโลก

กลุ่มเอ็กโกกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

กลุ่มเอ็กโกได้ร่วมสนับสนุนและพร้อม
เป็นส่วนหน่ึงในการบรรลุเป้าหมาย 
SDGs ทุกเป้าหมายทีถู่กก�าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง
มคีวามตัง้ใจท่ีจะผนวกเป้าหมายท่ีบรษิทั
สามารถสร้างผลกระทบได้มากที่สุด 
เข้ากับแผนการด�าเนินกิจกรรมของเรา 
โดยในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มเอ็กโกได้เลือก
สนบัสนนุเป้าหมาย SDGs 5 เป้าหมายหลกั 
ดังนี้

SDG 3: สุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี 
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญกับบุคลากร เราจึงมีความมุ่งเน้นในการดูแลพนักงาน พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ท่ีดีและเหมาะสม อีกทั้งเรามีความใส่ใจต่อชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
เราจึงมีการวางแผนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้น่าอยู่ มีการสนับสนุนการจ้างงาน 
พัฒนาเดก็และเยาวชน พัฒนาทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี เพ่ือให้ทกุคนมสีขุภาพและ
ความเป็นอยู่ทีด่ี
• การสนับสนุนการจ้างงานท้องถิ่น
• การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนและชุมชน
• การส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของชุมชน 
• พัฒนาสาธารณูปโภคให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
• ส่งเสริมพื้นที่ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย
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SDG 9: อุตสำหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้วยลักษณะธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกซึ่งมีความเส่ียงในการเกิดผลกระทบด้านต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ในวงกว้าง บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร  
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการด�าเนินงาน 
• ขยายฐานธุรกิจไปในต่างประเทศ
• เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้นวัตกรรม
• การแข่งขันนวัตกรรมภายในองค์กรประจ�าปี

SDG 7: พลังงำนสะอำดที่ทุกคนเข้ำถึงได้ 
กลุ่มเอ็กโกมีภารกิจหลักท่ีส�าคัญคือการผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีเชื่อถือได้เพ่ือรองรับความต้องการของ
ประเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม
• แสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบ ลดต้นทุนการผลิต 
• การใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด
• การลดการใช้พลังงานภายในอาคารส�านักงานและโรงไฟฟ้า

SDG 13 : กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน 
กลุม่เอก็โกมส่ีวนร่วมในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม
ที่เร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตรายในที่สุด
• ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• พัฒนาแผนการลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
• ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมโดยด�าเนนิธุรกิจร่วมกับพันธมติรท่ีมกีารด�าเนินงานทีเ่ป็นมติร 
  กับสิ่งแวดล้อม 

SDG 8: กำรจ้ำงงำนที่มีคุณค่ำและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญกับการขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างฐานทางธุรกิจ เพ่ือให้องค์กร 
มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวพร้อมรับกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ตามกระแสโลก อีกทั้งเราให้ความส�าคัญกับการจ้างงานบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือเข้ามา
ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน
• แสวงหาโอกาสการลงทนุในกลุม่ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค เพ่ือการเตบิโตของรายได้อย่างย่ังยืน
• ขยายแผนการลงทนุไปสูธุ่รกิจประเภทอืน่ๆทีส่อดคล้องกบัธุรกิจหลกั เช่น ธุรกิจจดัหาก๊าซธรรมชาติเหลว  
   (LNG Supply) และธุรกิจพลงังานอจัฉรยิะ (Smart Energy Solution)

ในรายงานความย่ังยืนฉบบัน้ี กลุม่เอก็โกได้รวบรวมและน�าเสนอผลการด�าเนินงานของบรษิทัในหลากหลายรปูแบบทีส่อดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) โดยในปีนี้เรามีความมุ่งเน้นในเรื่องของการขยายโอกาสทางการตลาดและธุรกิจ
เพ่ือการเติบโตขององค์กรอย่างย่ังยืน ความสามารถในการผลิต สืบเนื่องไปถึงการพัฒนาและดูแลบุคลากรของกลุ่มเอ็กโก 
เพ่ือให้ท�างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ มคีณุภาพชวิีตท่ีด ีรกัและซือ่สตัย์ต่อองค์กร อกีทัง้ให้ความส�าคญักับการคดัเลอืกพนักงาน
ที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการจ้างงาน  
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม เพ่ือให้กลุ่มเอ็กโกมีความสามารถในการปรับตัว พัฒนาและมีความก้าวหน้า 
ในยุคดิจิทัลได้ ซึ่งความมุ่งเน้นในเรื่องเหล่านี้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG 3 SDG 7 SDG 8  SDG 9  และ SDG 13

อย่างไรก็ตาม เราต้องการเตบิโตไปพร้อมกับความเท่าเทยีมกันในสงัคมและความย่ังยืนทางสิง่แวดล้อม ดงันัน้ บรษิทัจงึเห็นควร
ในการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs อื่น ไปพร้อมๆ กับการด�าเนินงานของบริษัท โดยกลุ่มเอ็กโกมีความเชื่อว่า เป้าหมาย SDGs นี้ 
จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในกลยุทธ์ แผนงาน และนโยบายต่างๆ ขององค์กรในอนาคต
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10.71

ปร�มาณการผลิตไฟฟ�า (GWh)

2559 2560 2561 2562

11.00 13.22
14.12

   

กลุ่มเอ็กโกกับกำรพัฒนำเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (EGCO’s Response to the SDG)

มิติเศรษฐกิจ (Economic)

 ประเด็นที่ส�ำคัญ แนวทำงกำรจัดกำร ผลกำรด�ำเนินงำน
 (Material Issue) (Business Approach)

 ประเด็นที่ส�ำคัญ แนวทำงกำรจัดกำร ผลกำรด�ำเนินงำน
 (Material Issue) (Business Approach)

 ประเด็นที่ส�ำคัญ แนวทำงกำรจัดกำร ผลกำรด�ำเนินงำน
 (Material Issue) (Business Approach)

โอกาสในการแข่งขัน

ดูเพิ่มเติมหน้า 54-56

ความสามารถ
ในการผลิต

ดูเพิ่มเติมหน้า 62-66

การปรับตัวเข้าสู่
ยุคดิจิตัลและ

การสร้างนวัตกรรม

ดูเพิ่มเติมหน้า 57-61

กลุ ่ม เอ็กโกได ้วางแผนขยาย
ทศิทางการลงทนุ จากธุรกิจหลกัที่
มุง่หาโอกาสการลงทนุในโรงไฟฟ้า
ทั้งจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
และพลังงานหมุนเวียน (Renew-
able Energy) ไปยังธุรกิจจัดหา
เชื้อเพลิง (Fuel Supply) และ
แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ ด้าน Smart Energy Solution 
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการลงทุนและสร ้าง 
รายได้ในระยะยาวให้กับกลุม่เอก็โก

กลุ่มเอ็กโกก�าหนดให้ความพร้อม
จ ่ายเป ็นตัวชี้ วัด (KPIs: Key  
Performance Indicators) ของ 
โรงไฟฟ้า เพ่ือให้มั่นใจว่าเราจะ
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เพียงพอ 
ต่อความต้องการของลูกค้า และ 
มกีารขยายการลงทนุอย่างต่อเนือ่ง 
เพ่ือให้สามารถผลติไฟฟ้าได้อย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว

กลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญต่อการ 
เตรียมความพร้อมและพัฒนา
บุคลากรในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรมโดยถือเป็นฟันเฟือง
ส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความย่ังยืน
ร่วมกัน

2559 ขยายการลงทุนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยการ 
 ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าเอ็มพีพีซีแอลเพิ่ม 8%

2560 ขยายการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย โรงไฟฟ้า 
 พลังงานความร้อนใต้พิภพ เอสอีจีเอสดี

 ขยายการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
 ประชาชนลาว

2561 ขยายฐานธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้  โรงไฟฟ้าพาจู

2562 ขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง 
 กังดง ประเทศเกาหลีใต้

 ขยายไปยังธุรกิจจดัหาเชือ้เพลงิโครงการขยายระบบ 
 การขนส่งน�า้มนัทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

2561 การแข่งขันนวัตกรรมภายในกลุ่มเอ็กโก “EGCO  
 Group Innovation Team Challenge”

2562 การแข่งขันนวัตกรรมภายในกลุ ่มเอ็กโก ปีท่ี 2   
 “EGCO Group InnoPower 2019”
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28.07

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน)

2559 2560 2561 2562

26.62 30.39
30.83

   

995

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)

2559 2560 2561 2562

1,328
1,361

1,423

   

3.37%

อัตราการจ�างพนักงานใหม� (%)

2559 2560 2561 2562

7.76%
6.09%

9.27%

   

2.76%

อัตราการลาออกของพนักงานประจำ (%)

2559 2560 2561 2562

4.30%

2.86%

4.93%

   

มิติสังคม (Social)

 ประเด็นที่ส�ำคัญ แนวทำงกำรจัดกำร ผลกำรด�ำเนินงำน
 (Material Issue) (Business Approach)

 ประเด็นที่ส�ำคัญ แนวทำงกำรจัดกำร ผลกำรด�ำเนินงำน
 (Material Issue) (Business Approach)

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ดูเพิ่มเติมหน้า 89-94

การดูแลพนักงาน

ดูเพิ่มเติมหน้า 85-89  

กลุม่เอก็โกพัฒนาและน�านโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ
บรูณาการมาปรบัใช้ในองค์กร โดย
ครอบคลุมในทุกประเด็นเก่ียวกับ
การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งจัด
หลักสูตรฝึกอบรมภายในอย่าง 
ต ่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของพนักงาน

กลุ ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญต่อ 
การดูแลพนักงาน เริ่ม ต้ังแต ่
กระบวนการสรรหาบุคลากร 
ที่มีความรู ้ความสามารถและ
ทัศนคติท่ีสอดคล้องกับค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร มีนโยบาย
การจ ่ายค ่าตอบแทนและให ้
สวัสดิการท่ีเหมาะสมเป็นธรรม
เพ่ือสร้างความมั่นคงและเป็น 
หลักประกันทางการเงิน พัฒนา
คุณภาพชี วิตที่ดีของพนักงาน  
มีนโยบายในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
ทั้งด้านประสิทธิภาพการท�างาน
และความสามารถที่ เ ก่ียวข ้อง 
เ พ่ือรักษาพนักงานที่มีความรู  ้
ความสามารถในการสร้างประโยชน์ 
ให้กับองค์กร และมีแผนในการ
พัฒนาพนักงานให ้มีทักษะทั้ง 
ในด้านความรู ้และทัศนคติเพ่ือ 
ให้มั่นใจว่าพนักงานจะเติบโต 
ไปพร้อมๆ กับองค์กร
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รายงานความย่ังยนื ประจ�าปี 2562

บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



42,849,384 

พลังงานที่ใช�ทั้งหมด (GJ)

2559 2560 2561 2562

42,010,445

47,266,090
50,090,587

   

0.58

อัตราการปล�อยก�าซเร�อนกระจกต�อหน�วยผลิตภัณฑ�
(tonCO2e/MWh)

2559 2560 2561 2562

0.53 0.50 0.48

   

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental)

 ประเด็นที่ส�ำคัญ แนวทำงกำรจัดกำร ผลกำรด�ำเนินงำน
 (Material Issue) (Business Approach)

การจัดการพลังงาน

ดูเพิ่มเติมหน้า 66-67

กลุม่เอก็โกได้ด�าเนนิโครงการต่างๆ  
เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเป็นประโยชน ์
ต่อธุรกิจและลดผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยี
ผลิตไฟฟ้าท่ีทันสมัยเพ่ือให้ได ้
ประสทิธภิาพสงูทีส่ดุ การใชร้ะบบ
อัตโนมัติเพ่ือปิดการท�างานของ
เครือ่งปรบัอากาศนอกเวลาท�างาน 
และการรณรงค์สร้างความตระหนัก 
ให้แก่พนักงาน
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รายงานความย่ังยนื ประจ�าปี 2562

บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)
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      การบริหารกิจการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

การก�ากับดแูลกิจการด้วยหลกัธรรมาภบิาลท่ีดคีอืรากฐานส�าคญัต่อการสร้างคณุค่าให้องค์กรในด้านต่างๆ ท้ังการประกอบธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ลดผลกระทบเชิงลบ สร้างประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
รวมไปถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คุณค่าต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานส�าคัญท่ีจะส่งเสริมให้องค์กร
สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน  ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งน้ี 
ผลการด�าเนนิงานในปี 2562 ท่ีผ่านมากลุม่เอก็โกมุง่สร้างรากฐานหลกัการก�ากับดูแลกิจการทีด่ซีึง่ถือเป็นจดุเริม่ต้นแห่งความย่ังยืน 
และแสดงถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนท่ีให้ความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว น�ามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด 

ก�ากับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลท่ีดี
GRI 102-16, 102-17, 102-18
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รายงานความย่ังยนื ประจ�าปี 2562

บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน รับผิดชอบเรื่องการสอบทานรายงานการเงิน การปฏิบัติ 
   ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งและ 
    ถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอก 
2. คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน มีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  
    การบริหารสินทรัพย์ การบริหารเงิน และการจัดหาแหล่งเงินทุน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน โดยเป็น 
    กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่สรรหาและเสนอแนะ 
   ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมส�าหรับ 
   คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดน้ี 
   ยังรับผิดชอบกลั่นกรองโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับ 
    ดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มเอ็กโก 
4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน  
      โดยมหีน้าทีก่�ากับดแูลกจิการให้เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกจิการของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์   
   หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ASEAN CG Scorecard  และดัชนี 
    ความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) รวมถึงพิจารณามาตรการความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง   
   ตลอดจนรับผิดชอบในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ชุมชนและสังคม 
     ของเรา 
5. คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งในปี 2562 เป็นปีแรก โดยประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านซึ่งเป็นกรรมการ 
   อิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล 
   และติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มเอ็กโก โดยท�าหน้าที่ให้ความเห็นในการก�าหนดระดับความเสี่ยง 
    ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อรายงานการก�ากับ 
    ผลการประเมินความเสี่ยง และการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า

กลุม่เอก็โกก�าหนดแนวทางในการก�ากับดแูลกิจการทีด่โีดยแต่ง
ตั้งคณะกรรมการบริษัท และก�าหนดบทบาท หน้าที่ในการ
ควบคุม ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารรวมถึง
วางแผนกลยทุธ์และนโยบายซึง่ส่งผลต่อทศิทางการด�าเนนิงาน
ในปัจจบุนัและอนาคตขององค์กร เพ่ือให้การก�ากับดแูลกิจการ
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลสร้างความไว้วางใจ 
แก่ผู ้มีส ่วนได้เสีย และความเชื่อมั่นในระบบบริหารงาน 
ที่โปร่งใส เป็นธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้ง

โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
GRI 102-18

คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการลงทนุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและคณะกรรมการก�ากับความเสีย่ง พร้อมทัง้ก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการชดุย่อย ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระท่านอื่น ๆ พร้อมทั้งก�าหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน 
และให้ทุกคณะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
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คณะกรรมการบร�ษัท

กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

และพ�จารณาค�าตอบแทน

และความรับผ�ดชอบต�อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานพัฒนาธุรกิจต�างประเทศ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ

ฝ�ายตรวจสอบภายใน

สายงานกลยุทธ�และบร�หารสินทรัพย�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายพัฒนาธุรกิจ
ต�างประเทศ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศเพ�่อนบ�าน

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย
และธุรกิจใหม�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายบร�หารสินทรัพย�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายบร�หารโครงการ

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ต�างประเทศ 1

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ต�างประเทศ 2

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ต�างประเทศ 3

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศเพ�่อนบ�าน 1

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศเพ�่อนบ�าน 2

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศไทย 1

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศไทย 2

ฝ�ายบร�หารสินทรัพย�

ฝ�ายประเมินความเสี่ยง

ฝ�ายแผนงาน

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายบร�หารโครงการ

ฝ�ายว�ศวกรรม

ฝ�ายชุมชนสัมพันธ�

เลขานุการบร�ษัท

ฝ�ายสื่อสารองค�กร

ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ�ายเลขานุการบร�ษัท

ฝ�ายจัดซื้อและธุรการ

ฝ�ายกฎหมาย

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายบร�หารองค�กร

สายงานบัญชีและการเง�น

ผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ� 

สายบร�หารโรงไฟฟ�า

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายธุรกิจเดินเเคร�่อง

และบำรุงรักษา
(กจก.เอสโก)

ผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ� 

สายการเง�น

ผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ� 

สายบัญชี

ผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ� 

สายบัญชี

และการเง�นบร�ษัทย�อย

ฝ�ายบร�หารงาน

ทั่วไปต�างประเทศ

ฝ�ายบร�หารงาน

ทั่วไปในประเทศ

ฝ�ายการเง�น-IPP

ฝ�ายบัญชี-IPP

ฝ�ายบร�หารโรงไฟฟ�า

กลุ�มบร�หาร SPP

กลุ�มบร�หาร Renewable

กลุ�มธุรกิจโรงไฟฟ�า 1

กลุ�มธุรกิจโรงไฟฟ�า 2

กลุ�มธุรกิจโรงไฟฟ�า 3

ผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ� 

(กจก.บฟข.)
ฝ�ายการเง�น

ฝ�ายบร�หารเง�น

ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�

ฝ�ายบัญชี
และงบประมาณ

     โครงสร้าง
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

GRI 102-19
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



คณะกรรมการบร�ษัท

กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

และพ�จารณาค�าตอบแทน

และความรับผ�ดชอบต�อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานพัฒนาธุรกิจต�างประเทศ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ

ฝ�ายตรวจสอบภายใน

สายงานกลยุทธ�และบร�หารสินทรัพย�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายพัฒนาธุรกิจ
ต�างประเทศ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศเพ�่อนบ�าน

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย
และธุรกิจใหม�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายบร�หารสินทรัพย�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายบร�หารโครงการ

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ต�างประเทศ 1

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ต�างประเทศ 2

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ต�างประเทศ 3

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศเพ�่อนบ�าน 1

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศเพ�่อนบ�าน 2

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศไทย 1

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศไทย 2

ฝ�ายบร�หารสินทรัพย�

ฝ�ายประเมินความเสี่ยง

ฝ�ายแผนงาน

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายบร�หารโครงการ

ฝ�ายว�ศวกรรม

ฝ�ายชุมชนสัมพันธ�

เลขานุการบร�ษัท

ฝ�ายสื่อสารองค�กร

ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ�ายเลขานุการบร�ษัท

ฝ�ายจัดซื้อและธุรการ

ฝ�ายกฎหมาย

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายบร�หารองค�กร

สายงานบัญชีและการเง�น

ผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ� 

สายบร�หารโรงไฟฟ�า

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 
สายธุรกิจเดินเเคร�่อง

และบำรุงรักษา
(กจก.เอสโก)

ผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ� 

สายการเง�น

ผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ� 

สายบัญชี

ผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ� 

สายบัญชี

และการเง�นบร�ษัทย�อย

ฝ�ายบร�หารงาน

ทั่วไปต�างประเทศ

ฝ�ายบร�หารงาน

ทั่วไปในประเทศ

ฝ�ายการเง�น-IPP

ฝ�ายบัญชี-IPP

ฝ�ายบร�หารโรงไฟฟ�า

กลุ�มบร�หาร SPP

กลุ�มบร�หาร Renewable

กลุ�มธุรกิจโรงไฟฟ�า 1

กลุ�มธุรกิจโรงไฟฟ�า 2

กลุ�มธุรกิจโรงไฟฟ�า 3

ผู�ช�วยกรรมการ

ผู�จัดการใหญ� 

(กจก.บฟข.)
ฝ�ายการเง�น

ฝ�ายบร�หารเง�น

ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�

ฝ�ายบัญชี
และงบประมาณ

มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562
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1) กำรบริหำรองค์กรโดยยึดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือด�าเนิน
กิจการบนแนวทางแห่งความย่ังยืน โดยคณะกรรมการและพนักงานทุกคนต่างยึดมัน่
ในการปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบัข้อก�าหนดต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องต่อการด�าเนินธุรกิจ  
ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัท 
ทีม่รีะบบการก�ากับดแูลกิจการทีด่สีอดคล้องไปกับแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ซึ่งกลุ่มเอ็กโกได้ด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยสืบมา

คณะกรรมการ

เฉลี่ย 2 ป�
อิสระดำรงตำแหน�ง

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคณะ สามารถดูได้ในรายงานประจ�าปีหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ 

กลุ่มเอ็กโกมีการแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) เพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้น�าฝ่ายบริหารและรายงานการปฎิบัติงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัททุกเดือน ดังท่ีแสดงในแผนผังโครงสร้างองค์กรซึ่งประกอบด้วย 5 สายงาน ได้แก่ สายพัฒนาธุรกิจ 
ต่างประเทศ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ สายงานบัญชีและการเงิน และสายบริหาร
องค์กรที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานส่ือสารองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกฎหมาย และ 
งานจัดซื้อและธุรการ  นอกจากนี้ มีฝ่ายงาน 2 ฝ่ายซึ่งสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ คือ ฝ่ายตรวจสอบภายในโดยรายงานตรง 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายเลขานุการบริษัทรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีเลขานุการบริษัทรายงาน 
การปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ครอบคลุมการบันทึกเก็บเอกสารส�าคัญของบริษัท และการดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุ้น เช่น ข้อมูลกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบรษิัทประจ�าเดอืน การประชุมผู้ถอืหุ้น รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ประสานงานฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานตามมต ิ
ของคณะกรรมการบริษัท

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร

2) กำรก�ำหนดนโยบำย จรรยำบรรณ และแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหำร พนักงำน และคู่ค้ำทำงธุรกิจ
กลุม่เอก็โกได้ก�าหนดจรรยาบรรณและแนวปฏบิตัสิ�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และคูค้่าทางธุรกิจ รวมท้ังก�าหนดให้มกีาร
ทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งในประเทศไทยและประเทศคู่ค้า
ทางธุรกิจซ่ึงกลุ่มเอ็กโกมีการด�าเนินธุรกิจอยู่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมีความเป็นปัจจุบันและ 
เป็นสากล 
3) กำรควบคุมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กลุ ่มเอ็กโกมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือดูแลระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการก�ากับความเสีย่งเพ่ือก�ากับดแูลให้กลุม่เอก็โกสามารถบรหิารความเสีย่งได้เหมาะสมตามกรอบ COSO ERM 2017  
โครงสร้างการจัดการดังกล่าวสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กลุ่มเอ็กโก ด�าเนินงานหรือปฏิบัติงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบาย ข้อบังคับ และแผนงานตลอดจนกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเอ็กโก
4) กำรประเมิน ตรวจสอบและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ 
กลุม่เอก็โกได้แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือก�ากับการด�าเนินงานให้เป็นไปตามหลกั
การก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ และยังสนับสนุนการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับหลักการดังกล่าวเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ 
ที่ถูกต้อง อีกท้ังมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและประเมินการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานอย่างสม�่าเสมอ 
ทั้งนี้ กลุ ่มเอ็กโกได้ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องท�าแบบประเมินความเข้าใจตนเองด้านหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
ซึง่ต้องได้คะแนนประเมนิไม่ต�า่กว่าร้อยละ  70 โดยได้ตัง้เป้าให้พนักงานทกุคนในกลุม่เอก็โกมคีวามเข้าใจในหลกัการก�ากับดแูล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทเพิ่มเป็นร้อยละ 80 ในปี 2564
 
จากการด�าเนนิงานตามทีไ่ด้กล่าวมาสามารถอ่านรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้จากรายงานประจ�าปี 2562 หวัข้อการก�ากับดแูลกิจการ

 34
รายงานความย่ังยนื ประจ�าปี 2562

บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



• เป�นองค�กรต�นแบบด�านบรรษัทภิบาลที่ได�รับการยอมรับในระดับสากล

• ไม�มีกรณีหร�อข�อร�องเร�ยนด�านคอร�รัปชัน

• พนักงานทุกคนในกลุ�มได�รับคะแนนประเมินความเข�าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณเป�นร�อยละ 80

• แบ�งป�นและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเร�่องกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกับบร�ษัทย�อยในต�างประเทศที่กลุ�มเอ็กโกมีอำนาจควบคุม

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากหน�วยงานภายนอก

เป�าหมายระยะยาวเพ�่อความยั่งยืน

ป� 2563 - 2567

เป�าหมาย

ป� 2562

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
GRI 102-17

จรรยาบรรณทางธุรกิจถือเป็นหนึง่ในมาตรฐานทีก่ลุม่เอก็โกก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ปฏบิตัติามเพ่ือสะท้อนแนวคดิ
หลักการในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี หากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือองค์กร
ขาดการดแูลด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจทีดี่ อาจส่งผลให้เกิดความเสยีหายและก่อให้เกิดปัญหาในองค์กรรวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีด้วย 
เช่น ความไม่เท่าเทียม คอร์รัปชัน เป็นต้น  ดังนั้นการยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดจึงเป็นหน้าที่ร่วมกันของ
ทุกคนในองค์กร โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจฉบับพนักงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นกลางต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
ของกลุ่มเอ็กโก 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
1) กำรก�ำหนดจรรยำบรรณและนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ
กลุ่มเอ็กโกได้ก�าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (good corporate  
governance) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดหลักนิติธรรมเพ่ือความโปร่งใส  
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม โดยประกอบด้วยสาระส�าคัญ ดังนี้ 
 • ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 • ความรับผิดชอบต่อบริษัท 
 • การจัดซื้อจัดจ้างและการท�าธุรกรรม 
 • การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 • พนักงาน 
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 • การต่อต้านคอร์รัปชัน
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจและ 
การมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงตั้งอยู่บนรากฐานของการด�าเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง ได้แก่ 
 • บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรง
 • บริษัทด�าเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมายพาณิชย์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
 • บริษัทมุ่งมั่นรักษาความซื่อสัตย์ในกระบวนการทางธุรกิจ
 • บริษัทเคารพและค�านึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 • บริษัทใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มเอ็กโกยึดถือการปฏิบัติงานเป็นทีมและเป็นมืออาชีพ
 • บริษัทยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรอย่างเคร่งครัดว่า “การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการท�าธุรกรรม” 
โดยกลุ่มเอ็กโกจะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาในจรรยาบรรณและนโยบายต่างๆ อย่างสม�่าเสมอเพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติ 
ที่ครอบคลุมตลอดกระบวนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกและมีความเป็นปัจจุบัน 
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2) กำรจัดตั้งคณะท�ำงำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจึงมีการจัดตั้งคณะท�างานการต่อต้านคอร์รัปชัน และในปี 2562 
กลุ่มเอ็กโกได้ปรับปรุงโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะท�างาน ซึ่งคณะท�างานประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงาน
ต่างๆ จ�านวน 8 ท่าน มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. จัดท�า ทบทวน ปรับปรุง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มเอ็กโก
 2. ประเมิน จัดท�า และทบทวนมาตรการความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกเพ่ือให ้
              เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 3. ปฏิบัติงานให้เป็นสมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ  
              ต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: “CAC”) เป็นต้น
 4. สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือให้บริษัทในกลุ่มเอ็กโกจัดท�า 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�าหรับโครงสร้างการก�ากับดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มเอ็กโกได้ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อยและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
 2. คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมกล่ันกรองนโยบายและสอบทานแนวปฏิบัติ  
              ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม
 3. คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบก�ากับดแูลการปฏิบตัติามมาตรการการต่อต้านคอร์รปัชนั สอบทานและการควบคมุ 
              ภายในที่เกี่ยวข้อง
 4. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารส่งเสรมิและสนบัสนนุนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั และประพฤตตินเป็นแบบอย่าง 
              ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 5. คณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีรับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงและก�าหนดมาตรการป้องกัน ทบทวนและ 
        ปรับปรุงแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
              น�าเสนอและเผยแพร่สู่พนักงาน
 6. ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายเพ่ือให้มั่นใจ 
              ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

3) กำรสื่อสำรหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
จรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานของกลุ่มเอ็กโก เพ่ือให้เกิดการรับรู้และ 
สร้างความเข้าใจหลักการด�าเนินงานของกลุ่มเอ็กโก จึงจัดกิจกรรมการส่ือสารที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เช่น การจัดกิจกรรม CG Day: CG Film Awards ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานในกลุ่มเอ็กโก
น�าหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดไีปปรบัใช้ในการท�างาน การจดัท�าแบบทดสอบเรือ่งจรรยาบรรณพนกังานผ่านระบบ E-Learning 
ซึ่งสามารถเข้าถึงการท�าแบบทดสอบดังกล่าวได้จากทุกที่โดยไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะในส�านักงาน เป็นต้น 
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



ช�องทางและกระบวนการแจ�งเบาะแส
ช�องทางและกระบวนการการแจ�งเบาะแส: มีดังต�อไปนี้

บร�ษัท ผลิตไฟฟ�า จำกัด (มหาชน) 
อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 ถนนว�ภาวดีรังสิต 
แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ auditcommittee@egco.com

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่ GoodGovernance@egco.com

คณะกรรมการบร�ษัท 
ที่ directors@egco.com

ช�องทางที่ 1 

ส�งอีเมลถึงหนึ่งในคณะกรรมการต�อไปนี้

ช�องทางที่ 2 

ส�งไปรษณีย�ถึงหนึ่งในคณะกรรมการ

ในช�องทางที่ 1 ไปยังที่อยู�ต�อไปนี้@
@
@

• ไม�มีคำเตือนหร�อผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ

  จากหน�วยงานกำกับดูแล

• ไม�มีข�อร�องเร�ยนเกี่ยวกับการทำผ�ดจรรยาบรรณ

   ของพนักงาน

• ส�งเสร�มและสนับสนุนให�บร�ษัทย�อยของกลุ�มเอ็กโก

  เข�าร�วมเป�นสมาชิก CAC เพ��มข�้น 1 บร�ษัท

ไม�มีคำเตือนหร�อผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ

จากหน�วยงานกำกับดูแล

เป�าหมายระยะยาวเพ�่อความยั่งยืน

ป� 2563 - 2567
เป�าหมายด�านความยั่งยืน

ป� 2562

4) กำรรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียนหรือเบำะแส
กลุ่มเอ็กโกจัดให้มีช่องทางการติดต่อที่ง่ายและสะดวกส�าหรับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ เพ่ือแจ้งข้อร้องเรียนหรือ 
เรือ่งราวต่างๆ ไม่เพียงแต่การกระท�าทีเ่ข้าข่ายคอร์รปัชนัหรอืขดัต่อจรยิธรรม แต่ยังสามารถรายงานเรือ่งการละเมดิจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ซึ่งมั่นใจได้ว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมูลค่าความเสียหาย

5) กำรด�ำเนินกำรตรวจสอบและตัดสินกำรทุจริตคอร์รัปชัน
หากบริษทัได้รบัข้อร้องเรยีนซึง่อาจส่งผลต่อการด�าเนินงานของบรษิทัหรอืความย่ังยืน
ขององค์กร คณะกรรมการบรษิทัจะจดัให้มกีารพิจารณาข้อร้องเรยีนโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ดูแลให้มีการตรวจสอบและ
สบืสวนข้อเท็จจรงิก่อนพิจารณาบทสรปุต่อไป โดยรายละเอยีดของกรรมการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนสามารถดูได้ในคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตาม QR Code
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กำรจัดกิจกรรม CG Day 2019 
จัดขึ้น ณ อาคารเอ็กโกส�านักงานใหญ่ ภายใต้หัวข้อ “CG Film 
Awards” มวัีตถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมิความเข้าใจ การตระหนักรู้
ในเร่ืองหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจและ
แนวปฏิบัติด้านการต่อต่านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานในกลุ่ม
เอ็กโก ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มเอ็กโก 
ได้มีส่วนร่วมในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาส
ให้พนักงานส่งผลงานภาพยนตร์สัน้เนือ้หาเก่ียวกับการประยุกต์
ใช้หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีดี่ในการท�างานเข้าประกวด รวมท้ัง
กลุ่มเอ็กโกจัดท�าภาพยนตร์สั้นพิเศษโดยมีผู้บริหารของกลุ่ม 
เอ็กโกให้เกียรติร่วมแสดงเพ่ือใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมการน�า
หลักการก�ากับดูแลกิจการมาปรับใช้ในกระบวนการท�างาน 
ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการก�ากับดูแลกิจการผ่านการ 
เล่นเกมส์ฐานและการท�ากิจกรรม CSR ได้แก่ การท�าหมอนหลอด
เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

กิจกรรม CG Day: CG Film Awards มีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 
170 คนจากทีต่ัง้เป้าไว้ 150 คน โดยมผีลการประเมนิความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 90 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใจมากถือว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

ผลกำรด�ำเนิน
ผลกำรประเมินจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
กลุ่มเอ็กโกเข้าร่วมโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) จัดท�าโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย เพื่อส�ารวจและติดตามพัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยใช้หลักเกณฑ์
ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
(Organization for Economic Cooperation and Development หรอื OECD) เป็นประจ�าทกุปี ส�าหรบัในปี 2562 น้ี กลุม่เอก็โก 
ได้รับผลการประเมินที่ร้อยละ 96 หรือในระดับดีเลิศและยังติดอยู่ในกลุ่ม Top quartile ส�าหรับบริษัทที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 
ล้านบาทขึน้ไปอกีด้วย  โดยกลุม่เอก็โกจะน�าผลการประเมนิและข้อเสนอแนะท่ีได้รบัมาปรบัใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป  และยังได้ก�าหนดให้เป็นตัวชี้วัด (KPI) ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการธ�ารงรักษาหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มเอ็กโก

ปี คะแนนเฉลี่ย
 คะแนนเฉลี่ย 

ของบริษัท 
ในกลุ่ม SET 100

คะแนนเฉลี่ย 
ของบริษัท 

ในกลุ่ม SET50
กลุ่มเอ็กโก

2562 82% 90% 92% 96%

2561 81% 88% 91% 95%

2560 80% 87% 90% 96%

2559 78% 85% 88% 94%

ผลกำรกำรประเมิน CGR
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กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพมหานคร กลุม่เอก็โก น�าโดยคุณจกัษ์กรชิ พิบลูย์ไพโรจน์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรสมาชิก 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC) ในฐานะสมาชกิท่ีได้รบัการต่ออายุ
ใบรับรองครั้งที่ 1 หลังจากกลุ่มเอ็กโกได้รับการรับรองเมื่อปี 
2558 ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) นอกจากนี ้บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ากัด 
หรือเอสโก ยังได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 โดย 
คุณสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ เข้ารับประกาศนียบัตร
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ 
ทั้งน้ี กลุ่มเอ็กโกได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มเข้าเป็นสมาชิก 
CAC มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มเอ็กโกเป็น
สมาชิก CAC จ�านวน 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
คอร์รปัชัน่ ประจ�าปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลงั อาสาสูโ้กง”  
ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

กำรส ่งเสริมควำมรู ้ด ้ ำนกำรก�ำ กับดูแลกิจกำรท่ีดี 
ผ่ำนระบบ E-learning
หลังจากท่ีกลุ ่มเอ็กโกได้ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจและ 
สร้างความตระหนักรู ้เก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการและ 
การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของพนักงานในกลุ่มเอ็กโก
ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ แล้ว ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโก 
ได้ปรับปรุงระบบการประเมินความรู้ความเข้าใจโดยพนักงาน
ในกลุ่มเอ็กโกสามารถประเมินความรู้ผ่านระบบ e-learning 
ของกลุ ่มเอ็กโกผ่านแบบทดสอบท่ีประยุกต์สถานการณ์ 
จากภาพยนตร์สั้นท่ีพนักงานส่งเข้าประกวดในกิจกรรม  
CG Day: CG Film Awards มาเป็นค�าถามให้พนักงานประเมนิ
ความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว พบว่า
มีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 99
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ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้เข้ำร่วมเป็นสมำชกิองค์กรต่ำงๆ  และมีค่ำธรรมเนียมเป็นเงนิจ�ำนวน 377,344 บำท โดยมีรำย
ละเอยีดดังน้ี

*ท้ังน้ีในปี 2562 กลุม่เอก็โกไม่มกีารบรจิาคในกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการเมอืง การลอ็บบี ้การลงคะแนนหรอืการลงประชามตต่ิางๆ

รำยชื่อหน่วยงำน
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 - -

รวม 372,435 446,761 376,189 377,344

แนวทำงกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกขององค์กรต่ำงๆ 

GRI 415-1
กลุ่มเอ็กโกยึดมั่นในเจตนารมณ์การก�ากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยความเชื่อท่ีว่า “คอร์รัปชันเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ในการท�าธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน”  
และ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” ที่ระบุไว้ว่า การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน โปร่งใส  
และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ีเงินสนับสนุนทางการเมือง จะต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่สามารถปฏิบัต ิ
ได้เท่านั้น กลุ่มเอ็กโกจึงมีการด�าเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบาย ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยแนวทางในการให้เงินสนับสนุน
หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรใดๆ ก็ตาม จะเป็นไปเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกให้เติบโตก้าวหน้า 
ตามนโยบายการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
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ประเด็น/หัวข้อ
แนวทำงของ

กลุ่มเอ็กโก
กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเอ็กโก

จ�ำนวนเงิน

ที่ให้กำร

สนับสนุน

ทั้งหมด

ในปี 2562

การส่งเสรมิเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมต่างๆ 

ส�าหรับอุตสาหกรรม

ไฟฟ้า

ให้การสนับสนุน กลุ่มเอ็กโกเข้าร่วมและให้การสนับสนุนสมาคมการค้าต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและ

พัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม

อุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) โดยมี

วัตถุประสงค์หลกัเพ่ือส่งเสรมิ แลกเปลีย่นความรู ้และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก 

ประกอบกับดแูลรกัษาผลประโยชน์ และความมัน่คงทางอาชพีให้แก่สมาชกิผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่ก่ียวกับ

อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งหรือจ�าหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบัน กลุ่มเอ็กโกมีผู้แทน 2 ท่าน ด�ารงต�าแหน่ง

คณะกรรมการสมาคม และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยและ

ธุรกิจใหม่ ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะอนกุรรมการวิชาการของสมาคมฯ โดยมหีน้าท่ีก�าหนดหลกัสตูร 

จัดท�าแผนงานวิชาการ 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�ามาจัดแสดงให้ผู้ร่วมสัมมนา

       ได้รับชม

    • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์: วิเคราะห์การไหล

       ของก�าลังไฟฟ้ากระแสลัดวงจร และการประสานการท�างานของอุปกรณ์ป้องกัน” เมื่อวันที่ 

       26 - 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ

       สื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าและการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ระบบ  

      ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าทั้งในโรงงาน

      อุตสาหกรรม ผู้ผลิตไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า เพื่อรองรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

      ที่จะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอนาคต

301,944

สร้างความเข้าใจ 

และความสัมพันธ์

อันดีระหว่างผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชน

ในประเทศไทย

ให้การสนับสนุน กลุ่มเอ็กโกเข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย อันจะน�ามาซึ่งความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ระหว่างกัน 

ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโก 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent 

Power Producer หรือ IPP) เป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อ

ประสานงาน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย 

ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดจริยธรรมในการด�าเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคม และท�าหน้าที่เป็น

ตัวแทนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเพื่อร่วมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และรักษาผลประโยชน์ให้แก่

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน โดยหนึ่งในผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของสมาคมฯ ในปี 2562 คือการเร่งผลักดัน

ให้รัฐบาลท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิมที่จะทยอยหมดสัญญาในระหว่างปี 

2560 - 2567 ทั้งนี้ในปี 2562 โรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รายเล็ก (SPP) 

ได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาได้

280,000

ประเด็นหรือหัวข้อที่ส�ำคัญที่กลุ่มเอ็กโกให้กำรสนับสนุนในปี 2562 ได้แก่
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                        “การดำเนินธุรกิจนั้นมีความเสี่ยง และมีความมุ�งมั่นที่จะบร�หารจัดการความเสี่ยง

                 อย�างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว�างความเสี่ยง ผลตอบแทน 

           และผลประโยชน�ร�วมกันของผู�มีส�วนได�เสียเพ�่อเพ��มโอกาสในการบรรลุ

     เป�าหมายขององค�กร และสร�างมูลค�าเพ��มให�แก�องค�กรอย�างยั่งยืน”

การบริหารจัดการความเสี่ยง
GRI 102-11

ความเสี่ยงของการด�าเนินกิจการส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในปัจจัยอื่นๆ ที่ส�าคัญต่อความก้าวหน้าและการเติบโตขององค์กร 
รวมถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อปุทาน ดงันัน้การบรหิารจดัการความเสีย่งจงึเป็นการลดมลูเหตขุองโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสยีหาย รวมไปถึงการลดระดบัและขนาดของความเสยีหายลง องค์กรทีไ่ม่สามารถบรหิารความเสีย่งได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรบัมอืกับสถานการณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจเกิดขึน้และความสามารถการปรบัตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กลุ่มเอ็กโกตระหนักดีว่า ความเสี่ยงเป็นปัจจัยท่ีมีอยู่ในการท�าธุรกิจ และบริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารความเส่ียงอย่างมี
ประสทิธิภาพ ด้วยการพิจารณาสร้างสมดลุระหว่างความเสีย่งและประโยชน์ส�าหรบักลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี ส่งผลให้การบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงซึ่งไม่เพียงสร้างโอกาสในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรแต่ยังสามารถสร้างคุณค่าขององค์กรอย่างย่ังยืน 
ไปพร้อมกัน

กำรบริหำรจัดกำร 

เพ่ือให้สามารถบ่งชี้ ประเมิน และตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท้ังในปัจจุบัน รวมไปถึงการคาดการณ์ถึงความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต กลุ่มเอ็กโกจึงน�าแนวทางการบูรณาการและบริหารจัดการความเส่ียงของ COSO Enterprise Risk 
Management Integrated Framework มาปรับใช้กับท้ังองค์กร และก�าหนดปรัชญาการบริหารความเส่ียงเพ่ือสะท้อนถึง 
ความเชื่อและทัศนคติของกลุ่มเอ็กโกในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร ดังนี้

1) กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับควำมเสี่ยง
ในปี 2562 กลุม่เอก็โกได้ยกระดบัความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งขึน้ไปอกีขัน้หนึง่ จากการท่ีคณะกรรมการบรษิทัได้มมีติ
แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงในวันที่ 20 กันยายน 2562  คณะกรรมการก�ากับความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง กฎหมาย การเงินการธนาคาร วิศวกรรม รวมทั้งความรู้
ในธุรกิจพลังงาน กรรมการก�ากับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย

 1. นายอัญญา ขันธวิทย์   ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
 2. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์  กรรมการก�ากับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
 3. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์  กรรมการก�ากับความเสี่ยง
 4. นายโทโมยูกิ โอชิไอ   กรรมการก�ากับความเสี่ยง
 5. นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์  กรรมการก�ากับความเสี่ยง (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงท�าหน้าท่ีพิจารณา ทบทวน สอบทาน และให้ความเห็นในเรื่องนโยบายและกรอบการบริหาร 
ความเสีย่งองค์กร ก�าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ และช่วงเบีย่งเบนของระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้ขององค์กร ก�ากับดแูล
ให้มกีารระบคุวามเสีย่งองค์กร การประเมนิผลกระทบและโอกาสเกิด รวมถึงพิจารณา ตดิตามและประเมนิผลของแผนการบรหิาร
ความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงาน 
ผลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

ในระดบับรหิาร กลุม่เอก็โกยังมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการ  มรีองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่จากทุกสายงานเป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารสินทรัพย์เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ 
กลุ่มเอ็กโก ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร รวมท้ังรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
ต่อคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีปัจจัยความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น
และมผีลกระทบต่อกลุม่เอก็โกอย่างมนียัส�าคญัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับความเสีย่ง
และคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว

เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารความเสีย่ง กลุม่เอก็โกมฝ่ีายประเมนิความเสีย่งท�าหน้าทีซ่ึง่ท�าหน้าทีต่ดิตามและรายงานผลการปฏบิตัิ
ตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก รวมท้ังสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของความเส่ียงให้สามารถระบุ
ความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง และออกแบบมาตรการบริหารความเสี่ยงให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ในปี 2562 
ฝ่ายประเมินความเสี่ยงได้รายงานเรื่องการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจ�านวน 6 ครั้ง และรายงาน 
ต่อคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง จ�านวน 3 ครั้ง โดยมีผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนี้

กรอบการบร�หารความเสี่ยงองค�กร

ทบทวน/เห็นชอบ ทบทวน/เห็นชอบ

ติดตาม/ประเมินผล

เจ�าของความเสี่ยง

ฝ�ายประเมินความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

อนุมัติแผนบร�หารความเสี่ยง

/อนุมัติรายงานบร�หารความเสี่ยง
ดำเนินการ

คณะกรรมการบร�ษัท

ระบุความเสี่ยงที่สำคัญ 

และประเมินระดับความเสี่ยง 

ทบทวนเกณฑ�การประเมินความเสี่ยง 

รวมถึงกำหนดมาตรการจัดการ

ความเสี่ยง และตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก

กรรมการผู�จัดการใหญ� 

และรองกรรมการผู�จัดการใหญ� 

สายงานพัฒนาธุรกิจต�างประเทศ, 

พัฒนาธุรกิจ, 

กลยุทธ�และบร�หารสินทรัพย� 

และบัญชีและการเง�น

รายงานการบร�หาร

ความเสี่ยงอย�างสม่ำเสมอ รับทราบ

คณะกรรมการ

กำกับความเสี่ยง

อนุมัติ

คณะกรรมการ

บร�หารความเสี่ยง

กรรมการ

ผู�จัดการใหญ�
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2) กำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กลุ่มเอ็กโกมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นที่มีความเส่ียง
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise-Wide Risk Management) โดยยังคงมุ่งเน้นถึง 
ความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญท่ีจะน�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จได้ในระยะยาวเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร (Stakeholders Value Optimization) อย่างไรก็ตาม กลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญ
กับการบ่งชี้ ประเมิน และตอบสนองต่อปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของการบริหารองค์กร และมีการทบทวนการด�าเนินงาน 
การก�าหนดมาตรการลดความเสีย่งในด้านต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม เพ่ือสามารถตอบโจทย์ความเสีย่งในทกุด้านได้อย่างสม�า่เสมอ
และเป็นปัจจุบัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกจะสามารถด�าเนินธุรกิจด้วยความราบรื่น 

3) กำรด�ำเนินกำรเพื่อตอบรับนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กลุม่เอก็โกมกีารด�าเนนิการร่วมกับผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องในองค์กรเพ่ือตอบรบันโยบายในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยความร่วมมอื
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ท้ังนี้ นโยบายนี้ครอบคลุมถึงบริษัทที่กลุ่มเอ็กโกมีอ�านาจควบคุม และกลุ่มเอ็กโก 
ยังสนับสนุนให้บริษัทร่วมคู่ค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กลุ่มเอ็กโกจะด�าเนินการ ดังนี้
 • สนบัสนนุให้ทกุคนตระหนักในเรือ่งความเสีย่งและเข้าใจว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทกุคน 
 • จัดให้มีโครงสร้างการก�ากับดูแลและทรัพยากรที่มีความพร้อมและมีความช�านาญในการบริหารความเส่ียงตามกรอบ 
            การบริหารความเสี่ยงองค์กรของ COSO-ERM 
 • มีกระบวนการที่สร้างความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารผลักดันให้การตระหนักในเรื่องความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กร 
            อย่างทั่วถึง
 • มีการก�าหนดระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนจากระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
            (Risk Tolerance) ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกลยุทธ์
 • มีการอบรม ให้มีความรู ้เรื่องการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร กฎ ข้อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงาน 
            อย่างสม�่าเสมอ
 • มีการประเมินความเสี่ยงในโครงการลงทุนทุกโครงการ ตามหลักการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติโดยคณะกรรมการ
 • มีการจัดท�ารายงานการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยง แผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ส�าหรับบริษัท 
              ในกลุ่ม และมีการทบทวนให้มีความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ
 • มีการก�าหนดนโยบายการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการบริหารความเส่ียง และมีการตรวจสอบกระบวนการ 
             บริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

โดยผู้บริหารของกลุ่มเอ็กโกจะผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุ 
ตามปณิธานที่ตั้งไว้

4) กำรประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงและแนวโน้มควำมเสี่ยงองค์กร
กลุ่มเอ็กโกมีการประเมินและแบ่งประเภทความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงปัจจัยที่มีความเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติ โดยใช้ตัวแปร โอกาสเกิด และผลกระทบของความเสี่ยงส�าคัญที่มีผลต่อกลุ่มเอ็กโก รวมทั้ง
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังมีการด�าเนินการเพ่ือทบทวนแนวโน้มและก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น 
(Emerging Risk) และอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิในอนาคต ซึง่รายละเอยีดข้อมลูเก่ียวกับความเสีย่งใหม่ทีอ่าจเกิดขึน้ 
บริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านรายงานประจ�าปีกลุ่มเอ็กโก และบนเว็บไซต์ www.egco.com 
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



กำรส่งเสริมวัฒนธรรมและกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร

การส่งเสริมวัฒนธรรมและการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดโอกาสในการเกิด และลดระดับ
ความรุนแรงของความเสีย่งต่างๆ ให้อยู่ในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ นอกจากน้ี ยังมส่ีวนช่วยในการวิเคราะห์ และตดัสนิใจเมือ่ต้องเผชญิ
กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กรให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการส่งเสรมิวัฒนธรรมด้านการบรหิารความเสีย่งขององค์กรอย่างย่ังยืน กลุม่เอก็โกจงึให้ความส�าคญักับการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบกับ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกระบวนการ และขั้นตอนการบริหาร 
ความเสีย่งตามแนวปฏบิตัสิากล COSO ERM Integrated Framework กลุม่เอก็โกจงึจดัอบรมเรือ่งการบรหิารจดัการความเสีย่ง
เป็นประจ�าทุกปี ท้ังในระดับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงการอบรมแนวทางในการระบุ ประเมิน 
ความเสี่ยง และการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงให้กับเจ้าของความเสี่ยง รวมทั้งผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง เพื่อให้สามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร ระดับสายงาน/ฝ่ายงาน ระดับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ในกลุ่มเอ็กโก (ระดับสินทรัพย์โรงไฟฟ้า) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยในการสัมมนา ผู้เข้าร่วมฯ จะร่วมกัน
ระบแุละพิจารณาประเดน็ความเสีย่งในด้านต่าง ๆ   ทีอ่าจสร้างผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกิจของกลุม่เอก็โก โดยประเดน็ดงักล่าว
จะถูกน�าไปพิจารณาเพื่อระบุความเสี่ยงขององค์กร 

ท้ังน้ี กลุ่มเอ็กโกได้มีการพัฒนาหลักสูตรส�าหรับการอบรมออนไลน์ (E-Learning) เพ่ือขยายเนื้อหาด้านการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมมากข้ึน รวมถึงจัดท�าคู่มือการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือใช้เป็น 
แนวปฏิบัติส�าหรับการท�างาน การจัดท�าบทความ วารสารด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสียงตามสาย เพื่อให้พนักงาน
ได้รบัความสะดวกในการเข้าถึงข้อมลู นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โกมแีผนทีจ่ะจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งภายใน
โรงไฟฟ้าเพื่อดูแลความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ผลกำรด�ำเนินงำน

ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกมีการพิจารณาปัจจัยความเส่ียงและแนวโน้มความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร  
โดยเรามีการประเมินและแบ่งประเภทความเสี่ยงที่เหมาะสมตามโครงสร้างธุรกิจพร้อมทั้งก�าหนดมาตรการป้องกันหรือ 
ลดความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ควำมเสี่ยงองค์กร มำตรกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์และกำรลงทุน

กลุ่มเอ็กโกมีการลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศท้ังโครงการ

โรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการระหว่าง 

การพัฒนา ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายค่าเฉลี่ย

ของผลตอบแทนต่อผู ้ ถือหุ ้นในอนาคตส่งผลต่อประโยชน์ 

ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ  

มาตรการลดความเสี่ยงของการลงทุน กลุ ่มเอ็กโกวางแผน 

ในการลงทนุโดยเน้นลงทุนในโรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์แล้ว 

และเร่งรัดการด�าเนินงานของโครงการท่ีอยู่ในแผนธุรกิจของกลุ่ม 

เอก็โก โดยเฉพาะโครงการทีม่ศีกัยภาพสงู (High Potential Project) 

ให้พัฒนาเสร็จสิ้นตามแผน ประกอบกับแสวงหาโครงการใหม่ 

เพื่อลงทุนเพิ่ม

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรสินทรัพย์และโครงกำร 

   ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

    1) กลุ ่มเอ็กโกมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถคาดการณ์ 

        ผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย เนื่องมาจากค่าความพร้อม  

        จ่ายของโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเปรียบเทียบ 

           กับงบประมาณ   

1) มาตรการลดความเสี่ยงโดยก�าหนดให้หน่วยงานบริหาร 

   สินทรัพย์ท�าหน้าที่รับผิดชอบติดตามผลการด�าเนินงาน 

        ของบรษิทัท่ีเข้าไปร่วมลงทนุ วิเคราะห์ผลตอบแทนและตดิตาม 

    เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ และก�าหนดมาตรการ 

    เพื่อบริหารความเสี่ยง และคอยจัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลการ 

    ด�าเนินงานของบริษัทร่วมทุนเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง อีกท้ัง 

    ให้มีการประสานกับผู้ร่วมลงทุนในการตรวจสอบกิจการท่ีร่วม 

    ลงทุนเพ่ือให้ความมั่นใจถึงความเพียงพอและประสิทธิผล 

      ของระบบการควบคุมภายในของกิจการ

ปัจจัยควำมเสี่ยงปี 2562 (Key Risks Management)
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ควำมเสี่ยงองค์กร มำตรกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง

   2) กลุ่มเอ็กโกลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (Green Field)  
      ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่สามารถบรรลุความ   
      ก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ตามแผน  
         เนื่องมาจากความล่าช้าของการด�าเนินงาน

2) กลุ ่มเอ็กโกด�าเนินการตามแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าฉบับใหม่  
   ประกอบกับมีการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียง 
  และมีความช�านาญรวมถึงการท�าสัญญาอย ่างรัด กุม  
   การสื่อสารท�าความเข้าใจกับชุมชนต่างๆ โดยรอบเพ่ือสร้าง 
   ความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งได้จัดให้มีหน่วยงานบริหารโครงการ 
   ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบการควบคุม ติดตามความคืบหน้าของ 
   โครงการอย่างสม�่าเสมอ ในปี 2562 และมีมาตรการในการ 
  เ พ่ิมจ�านวนผู ้ เชี่ยวชาญลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเพ่ือวางแผน 
    แก้ปัญหาในการก่อสร้างโครงการ

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน
   1) กลุ่มเอ็กโกเป็นบริษัทเอกชนท่ีมีผู้ถือหุ้นหลายส่วน ดังนั้น       
            จงึอาจเกิดความเสีย่งต่อผูถื้อหุ้นจากการท่ีบรษิทัไม่สามารถ   
         เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามเป้าหมาย

1) กลุ่มเอ็กโกด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและ 
   เหมาะสมต่อนักลงทุนอย่างทันเวลา รวมถึงมีการประมาณ 
     การผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ

          2)   ความเสีย่งจากการไม่สามารถจดัหาเงนิลงทุนส�าหรบัโครงการ 
          ลงทุนใหม่ที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้

2) กลุ ่มเอ็กโกอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพ่ือด�าเนินการปรับ 
   สัดส ่วนหนี้สินต ่อทุนให้ได ้ตามเป้าหมาย และแสวงหา 
  แหล ่งเ งินทุนใหม ่  เ พ่ือลดต ้นทุนทางการเ งินเฉลี่ยและ 
     เพิ่มความสามารถในการกู้ยืมในอนาคต

   3) กลุ่มเอ็กโกใช้เงินส�าหรับการลงทุนจ�านวนมาก โดยเงินทุน 
      ที่น�ามาใช้ส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมสถาบันการเงินท้ังใน 
      ประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวน 
         ของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ใหม่

3) กลุ่มเอ็กโกพยายามจัดหาเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้ 
     ทีไ่ด้รบัหรอืในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกนัมากทีส่ดุ (natural hedge)  
     ท�าสญัญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (cross currency swap)  
     เพ่ือลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และปรับเปลี่ยนอัตรา 
   ดอกเบี้ยลอยตัวให้เป็นดอกเบี้ยคงท่ีในระดับที่เหมาะสมเมื่อ  
   สภาพตลาดเอื้ออ�านวยเพ่ือบริหารเงินกู้ดังกล่าวให้สอดคล้อง 
     กับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรองค์กร
    1) การพัฒนาทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มเอ็กโกจ�าเป็นต้องม ี
      บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือด�าเนินการสนับสนุน 
      กลยุทธ์และการลงทุน โดยความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้จาก 
          การไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ในเวลาที่เหมาะสม

กลุ่มเอ็กโก โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการจัดท�าแผนเกษียณอายุ
และส�ารวจรายชื่อผู้สืบทอดท่ีมีศักยภาพส�าหรับผู้บริหารต�าแหน่ง
ส�าคัญเพ่ือเตรียมไว้ส�าหรับการสรรหาแทนต�าแหน่งที่จะว่างลง
ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง  
(Succession Plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มี
ความรู้ความช�านาญ เพื่อก้าวสู่ต�าแหน่งที่ส�าคัญและมีแผนในการ
เพ่ิมหลักสูตรอบรมในแผนการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งส�าหรับ 
ผู้บริหารและพนักงานให้มากขึ้น

   2) ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก จ�าเป็นต้องมีการพัฒนา 
      เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอเพ่ือให้สามารถสนับสนุน 
     กลยุทธ ์และการลงทุนเพ่ือการตัดสินใจของผู ้บริหาร  
      ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากความล่าช้าหรือไม่สามารถ 
          พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทันตามแผนงาน

กลุม่เอก็โกมโีครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ PBFR (Planning, 
Budgeting, Forecasting and Reporting Phrase I) เพื่อความ
รวดเร็วในการได้มาซึ่งข้อมูลที่จ�าเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ

  3) การไม ่ได ้รับผลการประเมินความย่ังยืนขององค ์กร 
      ตามเป้าหมาย เน่ืองมาจากยังมีช่องว่างของประเด็นฯ  
      ท่ีเป็นส่วนส�าคัญในการพิจารณาประเมินความย่ังยืน 
          ขององค์กร 

กลุ ่มเอ็กโกมีการวิเคราะห์ช่องว่างของประเด็นส�าคัญในการ
พิจารณาประเมินความย่ังยืนขององค์กร ประกอบกับด�าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงเพ่ือปิดช่องว่างของประเด็นท่ีส�าคัญในทุกด้าน
ท้ัง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังวางแผนการด�าเนิน
งานและการจัดกิจกรรมอบรม (Workshop) เพ่ือปิดช่องว่าง 
ของประเด็นส�าคัญฯ อย่างต่อเน่ือง เช่น สทิธิมนุษยชน (Human Right), 
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (Climate Change)
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ควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจจะเกิดขึ้น (Emerging Risk) ของกลุ่มเอ็กโก

5. ควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจจะเกิดขึ้น (Emerging Risk) มำตรกำรป้องกันหรือลดแนวโน้มควำมเสี่ยง

1) ควำมเสีย่งแนวโน้มกำรเตบิโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตวั กลุ่มเอ็กโกได้วางแผนมาตรการจัดการ โดย การจัดส่งผู ้แทน 

ไปปฏิบัติงานในประเทศท่ีมีการลงทุน เพ่ือติดตาม รายงาน  

และประเมนิสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ พร้อมท้ังกระจายสดัส่วนการ

ลงทุนในหลายประเทศ 

2) ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำครัฐ 

   อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

กลุ ่มเอ็กโกได ้ก�าหนดให้มีการติดตาม วิเคราะห ์แนวโน ้ม 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ และก�าหนดเป้าหมายการลงทุน

ในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสม รวมท้ัง 

ส่งเสรมิการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

3) ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กลุ ่มเอ็กโกได ้ก�าหนดให้มีการติดตาม วิเคราะห ์แนวโน ้ม 

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับเทคโนโลยี  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ  

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั โดยโครงการพัฒนานวัตกรรมของ

กลุม่เอก็โก ได้แก่“โครงการประกวด Innovation Team Challenge” 

4) ควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ และ 

    กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ ่มเอ็กโกได้ก�าหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกัน 

การรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ รวมถึงการพัฒนาระบบ

ความม่ันคงและปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และการคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคล โดยการรวบรวม จดัเก็บ ใช้ หรอืเผยแพร่ข้อมลูส่วน

บคุคลของพนักงาน คูค้่า หรอืผูต้ดิต่อในรปูของข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์

เพ่ือป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนจัดการฝึกอบรม

พนักงานเพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจของ

พนักงานเก่ียวกับพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคง

ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 ประกอบกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดท�าระบบ

รับรองความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ISO 27001 

ในส่วนของห้อง Data Center 

ท้ังน้ีในปีท่ีผ ่านมาบริษัทไม่มีเหตุการณ์และผลกระทบจาก 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล
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• พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของข�อมูลในองค�กรให�เป�นไปตามมาตรฐาน ISO 27001

• ไม�มีข�อร�องเร�ยนเร�่องการละเมิดข�อมูลส�วนบุคคลจากลูกค�าหร�อหน�วยงานภายนอก

• พนักงานร�อยละ 80 ได�รับการฝ�กอบรมเพ�่อสร�างความรู�ความเข�าใจในเร�่องการรักษาความปลอดภัย

  และความเป�นส�วนตัวของข�อมูลให�กับผู�เกี่ยวข�องที่มีความเสี่ยงสูงและผู�มีส�วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

เป�าหมายระยะยาว

ป� 2563 - 2567

เป�าหมาย

ป� 2562

• ปรับปรุงระบบตรวจสอบและป�องกันการบุกรุกของข�อมูล

• ปรับปรุงนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร� และการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 

  ให�มีความเป�นป�จจ�บันและสอดคล�องกับมาตรฐานสากล โดยจะประกาศใช�ในป� 2563

การรักษาความคงสภาพการรักษาความลับของข�อมูล ความพร�อมใช�งานของข�อมูล

Confidentiality Integrity Availability

ของข�อมูลหร�อความสมบูรณ�ของข�อมูล

ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร จัดเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันและก�าหนด
ระดับความปลอดภัยต่อการใช้ข้อมูลภายในจึงมีความส�าคัญอย่างย่ิง กระบวนการหรือการกระท�าท้ังหมดที่จ�าเป็น เพ่ือท�าให้
องค์กรปราศจากความเสีย่ง และความเสยีหายทีม่ผีลต่อความปลอดภัยของข้อมลูข่าวสารในทุกรปูแบบ รวมถึงการระวังป้องกัน
ต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนท�าลาย การจารกรรมและความผิดพลาดต่างๆ โดยควรค�านึงถึงองค์ประกอบพ้ืนฐาน
ของความปลอดภัยของข้อมูล หรือ CIA 3 ประการ ได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความ 
คงสภาพของข้อมูลหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)

ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส�าหรบัการด�าเนินกิจกรรมขององค์กรและป้องกันการละเมดิข้อมลูส่วนบคุคล การน�าข้อมลูภายในเหล่านีไ้ปใช้เพ่ือผลประโยชน์
ของตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ได้ขอการยินยอมไว้ถือว่าละเมิดความเป็นส่วนบุคคล 
ของเจ้าของข้อมูล สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับการคุ้มครองท่ีเหมาะสมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บรวบรวม 
การเก็บรักษา และการเปิดเผย

อย่างไรก็ตาม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จ�าเป็นต้องค�านึงถึงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความสะดวก
สบายในการเข้าถึงระบบของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน การมุ่งเน้นรักษาความมั่นคงอาจเกิดการลุกล�้าความเป็นส่วนตัว  
จ�าเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และการอ�านวย 
ความสะดวกในการเข้าถึงระบบให้เหมาะสม

กลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญในปกป้องข้อมูลสารสนเทศขององค์กรและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายและได้ก�าหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างาน 
ด้านก�ากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการดูแลรักษาความเป็นส่วนตัว
และการป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลภายในใดๆ ในทางมิชอบโดยเด็ดขาด ตามที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีและมกีารก�าหนดระบบควบคมุข้อมลูภายในเพ่ือป้องกันการรัว่ไหลของข้อมลูข่าวสาร
อย่างเคร่งครดั มใิห้ถูกเปิดเผยสูภ่ายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถอืเป็นหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบั
บัญชาท่ีจ�าเป็นต้องควบคุมดูแลและให้การรักษาข้อมูลภายในของบริษัทเป็นไปตามหลักการ หากมีพนักงานใช้ข้อมูลภายใน 
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น จะถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิด 
จรรยาบรรณของบริษัทและจะได้รับบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับที่ได้ระบุไว้
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ผลกำรด�ำเนินงำน

ในปี 2562 นี ้กลุม่เอก็โกได้ปรบัปรงุระบบตรวจสอบและป้องกัน
การบกุรกุของข้อมลู และก�าลงัพัฒนานโยบายการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล
เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ทกุกลุม่ โดยหลงัจากท่ีประกาศใช้นโยบายดงักล่าว กลุม่เอก็โก
จะจดัให้มกีารสือ่สารภายในเพ่ือให้พนักงานทกุคนได้รบัทราบ
ถึงนโยบายดังกล่าวและต้องมั่นใจว่ามีการปฏิบัติต่อการใช้ 
และเก็บรกัษาข้อมลูทีส่อดคล้องกับนโยบายการคุม้ครองข้อมลู
ส่วนบุคคลดังกล่าว  

นอกจากน้ี ยังได้มกีารทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัด้ิานการ
เปิดเผยข้อมูล และเห็นว่านโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว 
ซึ่งปรับปรุงเมื่อปี 2560 ยังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ ระเบยีบของหน่วยงานก�ากับและหลกัการก�ากับดแูล
กิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมถึงเกณฑ์ในการประเมิน
ด้านการก�ากับดแูลกิจการทีด่ทีีไ่ด้มกีารปรบัปรงุใหม่ด้วย รวมถึง
ยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์จึงยังคงเน้ือหาและ 
แนวปฏิบัติดังกล่าวไว้

และเพ่ือให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวทาง 
ในการป้องกันความปลอดภยัของข้อมลู กลุม่เอก็โกจงึวางแผน
ด�าเนินโครงการจัดการข้อมูลสารสนเทศขององค์กรต่างๆ 
ส�าหรับปี 2563 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนอ�านวยความสะดวกให้แก่
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น

กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของข้อมูล 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ISO 27001
เป็นการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการละเมิดความปลอดภัย
ที่อาจมีผลทางกฎหมายหรือความต่อเน่ืองทางธุรกิจจากผู้ไม่
ประสงค์ด ีโดยข้อมลูส�าคัญจะถูกเข้าถึงและแก้ไขได้โดยผูใ้ช้ที่
ได้รบัการอนุญาตเท่าน้ัน โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปี 2563

ปรับปรุงระบบกำรป้องกันกำรโจมตีโดยปฏิเสธกำรให้
บรกิำร (Distributed Denial of Service (DDOS) Protection)
ปรบัปรงุระบบส�าหรบัการป้องกันและรกัษาความปลอดภัยของ
ข้อมลู ซึง่ระบบ DDOS นี ้จะตรวจสอบพฤตกิรรมท่ีเป็นอนัตราย
หรือไม่พึงประสงค์ต่อเครือข่ายและกิจกรรมของระบบ โดย
สามารถตอบสนองได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) เพื่อป้องกัน
หรือหยุดพฤติกรรมเหล่านั้น โดยจะตรวจสอบปริมาณการใช้
เครือข่ายท้ังหมดเพ่ือระบุรหัสหรือการโจมตีที่เป็นอันตราย  
และเมือ่มกิีจกรรมทีผ่ดิปกตเิกิดขึน้ระบบจะขดัขวางพฤตกิรรม
เหล่านั้น โดยกิจกรรมปกติอื่นๆ ยังสามารถด�าเนินต่อไปได้

กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศ (IT Security Awareness Training)
เพ่ือให้ความรู้แก่พนักงานภายในกลุ่มเอ็กโกได้เรียนรู้และ
ท�าความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความตระหนกัถึงความรบัผดิชอบ
ต่อความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล โดยการอบรมนีจ้ะครอบคลมุถึงการแจ้งให้พนกังาน
ได้รับทราบถึงความเสี่ยงใหม่ท่ีอาจเกิดขึ้น และการปรับปรุง
แนวทางการปฏบิตัติามนโยบายและมาตรฐานความปลอดภยั
ส�าหรับการรักษาข้อมูลขององค์กรและการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล

     ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561    ปี 2562

จ�านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทั่วไป 0 0 0 0

จ�านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ 0 0 0 0

จ�านวนกรณี/เหตุการณ์จากการละเมิดข้อมูลในระบบสารสนเทศ
หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์

0 0 0 0

จ�านวนกรณี/เหตุการณ์การละเมิดข้อมูลในระบบสารสนเทศ

หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
0 0 0 0 

จ�านวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณี/เหตุการณ์การละเมิดข้อมูลในระบบ

สารสนเทศหรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร
0 0 0 0   

จ�านวนค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลสารสนเทศหรือความปลอดภัย
ทางไซเบอร์

0 0 0 0

สรุปรำยละเอียดเกี่ยวกับค่ำปรับและจ�ำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศและกำรละเมิดควำม
เป็นส่วนบุคคล
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• แบบฉับพลัน - น้ำท�วม พายุ น้ำแล�ง สภาพอากาศที่รุนแรง

• แบบต�อเนื่องยาวนาน (Chronic)  

   - อุณหภูมิเฉลี่ยสูงข�้น ระดับน้ำทะเลเพ��มสูงข�้น

• นโยบายควบคุมการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

   ในระดับสากลและระดับประเทศ

• ค�าใช�จ�ายในการปล�อยก�าซเร�อนกระจกสูงข�้น

• การกำหนดนโยบายภาษีคาร�บอน

• การกำหนดนโยบาย Cap-and-Trade

• ต�นทุนการผลิตที่เพ��มข�้นจากราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพ��มข�้น

• พฤติกรรมผู�บร�โภคที่นิยมสินค�า/บร�การที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

• เทคโนโลยีการสำรองไฟฟ�าที่ก�าวหน�าข�้นและราคาถูกลง

• การต�อต�านธุรกิจคาร�บอนสูง เช�น การต�อต�าน

   พลังงานถ�านหินของ NGOs และผู�มีส�วนได�เสีย

• ความกังวลและทัศนคติในแง�ลบของผู�มีส�วนได�เสีย

Physical
ความเสี่ยงเชิงกายภาพ

Regulatory
ความเสี่ยงด�านระเบียบข�อบังคับ

Market & 
Technology
ความเสี่ยงด�านตลาดและเทคโนโลยี

Brand & 
Reputation

ความเสี่ยงด�านภาพลักษณ�

การว�เคราะห�ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่พ�จารณาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การสร้างพลังงานที่ย่ังยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายส�าคัญส�าหรับโลกในยุคปัจจุบันดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อาศัยบนโลกใบนี้ ทั้งคน สัตว์ และธรรมชาติ เช่น 
ความเสี่ยงต่อภาวะการขาดแคลนอาหารและน�้าสะอาดของคน ความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์หลายๆ ชนิด การฟื้นตัว 
ของธรรมชาติที่เป็นไปได้ยากขึ้น เป็นต้น ไม่เพียงเท่านี้ จึงถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนบนโลกใบนี้ที่จะต้องร่วมมือ
กันเพ่ือบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและรักษาโลกใบนี้พร้อมความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ส�าหรับลูกหลาน 
ของเราในอนาคตต่อไป ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้ารายหลกัของประเทศ กลุม่เอก็โกจงึมคีวามมุง่มัน่ในการเปลีย่นผ่านรปูแบบการผลติ
ไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ที่จะไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ปรับปรุงการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงก�าหนดแผนปรับตัวต่อความเสี่ยงและการระบุถึงโอกาสทางธุรกิจจากสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มเอ็กโกได้แต่งต้ังคณะกรรมการ และคณะท�างานเพ่ือจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเริ่มตั้งแต่ก�าหนด 
ให้เรือ่งดงักล่าวอยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความย่ังยืนขององค์กร  มคีณะท�างานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของทุกโรงไฟฟ้า เป็นผู้ติดตามความคืบหน้าการท�างานและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
ความย่ังยืนขององค์กร และเพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเอ็กโกได้มีการก�าหนดเป้าหมาย 
ของทั้งผู้บริหารและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานประจ�าปีด้วย
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กลุ่มเอ็กโกพิจารณาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมด  4 ประเด็นใหญ่ได้แก่ ความเสี่ยง 
ทางกายภาย (Physical risk) เช่น ภัยธรรมชาตต่ิางๆ การเพ่ิมขึน้ของอณุหภูมโิลก การเพ่ิมขึน้ของระดบัน�า้ทะเล เป็นต้น ความเสีย่ง
ด้านระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ  เช่น ภาษีจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การได้รับการสนับสนุนจากสังคมในการ
ด�าเนินธุรกิจ (Social license to operate) เป็นต้น ความเสี่ยงด้านความต้องการของตลาดและเทคโนโลยี เช่น พฤติกรรม 
ของผู้บริโภคต้องการไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมซึ่งยังมีต้นทุนการผลิตท่ีสูง เป็นต้น และความเสี่ยง 
ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก

เพิ่มสัดส่วนพลังงำนทดแทนในกำรผลิตไฟฟ้ำให้ได้ร้อยละ 30 
กลุม่เอก็โกมคีวามมุง่มัน่ในการเปลีย่นผ่านรปูแบบการผลติไฟฟ้าโดยหนัมาให้ความส�าคญักับการใช้พลงังานสะอาดหรอืพลงังาน
ทดแทนในการผลิตไฟฟ้ามากข้ึน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการบรรเทาสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงของโลกและสอดคล้องกับ
เจตจ�านงของรัฐบาลไทยที่ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับ 
การด�าเนินกิจกรรมตามปกติ กลุ่มเอ็กโกจึงได้ก�าหนดเป้าหมายสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 30 
ของปริมาณการผลิตท้ังหมดภายในปี พ.ศ. 2569 และมีแผนลงทุนในเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานในองค์กร และลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมโดยด�าเนนิธุรกิจร่วมกับพันธมติรท่ีมกีารด�าเนนิงานท่ีเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลังงานทดแทนด้วย

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มเอ็กโกมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในเครือรวมทั้งหมด 17 แห่ง มีก�าลังการผลิตตาม
สัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,033 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19 ของก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของกลุ่มเอ็กโก นอกจากนี้ 
ยังมีโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานน�้าน�้าเทิน 1 (เอ็นทีวันพีซี) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ก�าลงัการผลติตามสดัส่วนการถือหุน้ 161 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าเซลล์เชือ้เพลงิ (Fuel Cell) ในประเทศเกาหลใีต้  
ขนาดก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 9.7 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ภายในปี 
2565 และ 2563 ตามล�าดับ จะส่งผลให้กลุ่มเอ็กโกสามารถเพ่ิมสัดส่วนพลังงานทดแทนได้เป็นร้อยละ 21 ของก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าทั้งหมดของกลุ่มเอ็กโก

แผนปรับตัวต่อควำมเสี่ยงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ปัจจุบันการด�าเนินงานของกลุ่มเอ็กโกต้องเผชิญความเส่ียงเพ่ิมข้ึนสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทว ี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มเอ็กโกจึงให้ความส�าคัญกับการวางกลยุทธ์และแนวปฏิบัติในการรับมือและปรับตัว
ต่อสภาพภมูอิากาศท่ีเปลีย่นแปลง รวมถึงแนวปฏิบตัใินกรณีมกีารยกระดับเหตกุารณ์ทีร่นุแรง อกีท้ังก�าหนดแผนการตอบสนอง
ต่อผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น แผนการตอบสนองต่อผลกระทบเอลนีโญและลานีญา แผนการส�ารองเชื้อเพลิงเพื่อลด
ความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้การผลิตหยุดชะงัก และการสร้างแหล่งเก็บน�้าเพ่ือรักษาระดับการผลิตไฟฟ้าในช่วง 
ฤดูแล้ง เป็นต้น 

ผลกำรด�ำเนินงำน

กำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำนสะอำดและมุ่งเป็นบริษัทที่มีกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์ต�่ำ
ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้มีการจัดอบรมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ 
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่พนักงานของกลุ่มเอ็กโกในส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ส่วนงานบริหารความเสี่ยง  
ส่วนงานสิ่งแวดล้อม ส่วนงานโรงไฟฟ้า ส่วนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น และได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือประเมนิความเสีย่งและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศท่ีอาจส่งผลต่อการด�าเนนิธุรกิจของกลุม่เอก็โก และ
ให้ครอบคลุมถึงการระบุโอกาสทางธุรกิจใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนได้เช่นกัน โดยผลจากการจัดประชุมพบว่าการออกระเบียบหรือ 
ข้อบงัคบัทางด้านกฎหมายด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศจะเป็นโอกาสให้กลุม่เอก็โกสามารถพัฒนาโครงการใหม่ทีเ่ก่ียวเน่ือง 
เช่น โรงไฟฟ้าชมุชนได้  และยังเปิดโอกาสให้กลุม่เอก็โกมรีายได้จากการขายคาร์บอนเครดติได้เพ่ิมขึน้ นอกจากนีก้ารทีพ่ฤตกิรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอง (Prosumer) ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มเอ็กโกขยายการลงทุนในธุรกิจด้าน Smart Energy 
ได้อีกด้วย
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กำรควบคุมออกซิเจนส่วนเกิน
แต่เดิมนั้นโรงไฟฟ้าชีวมวลอาร์จีจะมีการติดต้ังเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer) เพ่ือตรวจสอบการเผาไหม้ภายในเตา 
ของหม้อไอน�้า (Boiler) เท่าน้ัน โดยพิจารณาจากร้อยละของก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนมอนอกไซต์ที่เหลือจากการเผาไหม ้
เป็นหลัก ไม่ได้น�าค่าที่ได้จาก Gas Analyzer มาเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุม และหากมีการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงผสมหรือ
ความชื้นจะท�าให้คุณสมบัติของเชื้อเพลิงเปลี่ยนไป ส่งผลให้ค่าออกซิเจนและคาร์บอนมอนอกไซต์จะเปล่ียนแปลงตามไปด้วย 
ท�าให้เกิดการสูญเสียความร้อนถ้ามีอากาศส่วนเกินมากเกินไป ในทางกลับกันหากอากาศส่วนเกินน้อยเกินไปจะส่งผลให้ 
ค่าคาร์บอนมอนอกไซต์สูงเกินมาตรฐานที่ก�าหนด ดังนั้นวิศวกรของกลุ่มเอ็กโกจึงได้เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมออกซิเจนที่ใช ้
ในการเผาไหม้ ช่วยท�าให้ประสทิธิภาพในการเผาไหม้ดขีึน้ ลดการสญูเสยีความร้อนลง หม้อไอน�า้ (Boiler) สามารถท�างานได้ดข้ึีน 
ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง และที่ส�าคัญคือสามารถควบคุมค่าคาร์บอนมอนอกไซต์ไม่ให้สูงเกินกว่ามาตรฐานได้ สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่อาจเกิดขึ้นจากการท�างานลงได้

กำรจัดท�ำคำร์บอนเครดิต
จากแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานของกลุ่มเอ็กโก รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 
ทัง้ทีเ่ป็นพลงังานทางเลอืกและพลงังานหมนุเวียน ส่งผลให้โรงไฟฟ้าในกลุม่สามารถจดัท�าคาร์บอนเครดติซึง่แสดงถึงความมุง่มัน่
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนและในทาง
กลับกันสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเอ็กโกอีกทางหนึ่งด้วย โดยโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกที่มีการจัดท�าคาร์บอนเครดิต ได้แก่

โรงไฟฟ้ำโบโค ร็อค วินด์ฟำร์ม (BRWF)  ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ได้มีการจัดท�าคาร์บอนเครดิตกับ The Large-scale 
Generation Certificates (LGCs) มาตั้งแต่ปี 2557

รำยได้จำกกำรจัดท�ำคำร์บอนเครดิตของโบโค ร็อค วินด์ฟำร์ม

ปี 2558 2559 2560 2561 2562

รายได้ (AUD) 15,163,247 18,299,146 17,945,299 19,704,642 19,526,826

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

ผลคาร์บอนที่สามารถชดเชยได้จริง 
(tCO2e)

8,289 8,753 7,619 8,361 33,023

เป้าหมาย/ไตรมาส 7,541.50 7,541.50 7,541.50 7,541.50 30,166.00

โรงไฟฟ้ำ SPP 2-5 ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ท�าสัญญาขายคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการกลไกการพัฒนา 
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

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำรุ่นเก่ำเป็น LED
โรงไฟฟ้าเคซอนได้เปลีย่นหลอดไฟฟ้ารุน่เก่าให้เป็นหลอด Light-Emitting Diode (LED) เพ่ือส่งเสรมิการประหยัดการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าหลีกเลี่ยงของเสียที่เป็นอันตรายจากการปนเปื้อนของสารปรอท โดยตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าไป
แล้วทัง้สิน้คดิเป็นร้อยละ 67.97 และในปี 2562 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้จ�านวน 535 เมตรกิตนัคาร์บอนไดออกไซด์

ผลกำรชดเชยคำร์บอนรวมของโรงไฟฟ้ำ SPP2-5 เป็นรำยไตรมำส ในปี 2562
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ปลูกป่ำเพื่อดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์

โรงไฟฟ้าเคซอนและเอสบีพีแอลได้เริ่มโครงการเพาะกล้าไม้และปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ปี 2558 เพ่ือทดแทนพ้ืนที่ของโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอสบพีีแอล นบัเป็นเวลากว่า 4 ปีของการด�าเนินโครงการดงักล่าว โดยต้นไม้ท่ีปลกูน้ันมทีัง้ต้นไม้ในป่าและพันธ์ุไม้ 
ส�าหรับป่าโกงกาง ทั้งนี้ในปี 2562 มีต้นไม้รวมประมาณ 12,000 ต้น ช่วยดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้เกือบ 500 ตัน
คาร์บอนได้ออกไซด์ (ค�านวณตามอายุของต้นไม้และเส้นผ่านศูนย์กลางล�าต้นของแต่ละสายพันธุ์)

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

น�ำสำรให้ควำมเย็นกลับมำใช้ใหม่
โรงไฟฟ้าเคซอนได้มีการน�าสารให้ความเย็นจากเครื่องปรับ
อากาศกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งผลการด�าเนินงาน ณ ในปี 
2562 สามารถน�าสารให้ความเย็นกลบัมาใช้ใหม่ได้ในปรมิาณ 
56.5 กิโลกรัม หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ 102 
เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์

ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลมเพื่อให้แสงสว่ำง
ในพื้นที่ห่ำงไกล
ในท้องถ่ินห่างไกลที่การไฟฟ้ายังไม่สามารถเข้าถึงได้ จะมี
การน�าพลงังานจากแสงอาทติย์และลมมาใช้ส�าหรบัผลติไฟฟ้า
เพ่ือให้แสงสว่างซึ่งเป็นไฟฟ้าจากพลังงานบริสุทธ์ิที่ไม่ก่อให้
เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก 
อกีด้วย ในปี  2562 โรงไฟฟ้าเคซอนมกีารผลติไฟฟ้าจากพลงังาน 
แสงอาทิตย์และพลงังานลมในท้องถ่ินห่างไกล คดิเป็นปรมิาณ
การประหยัดพลงังานได้ 7,987 kWh หรอืเทยีบเท่าการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 7.5 เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรงและทำงอ้อม
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เป�าหมายป� 2562

•  ลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยนไม�ต่ำกว�า 80 MWe

•  ศึกษาความเป�นไปได�ในการดำเนินธุรกิจใหม�อย�างน�อย 3 โครงการ

โอกาสและความหลากหลายด้านการตลาด 

ด้วยกระแสการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรท่ีมีความยืดหยุ่นจะสามารถ 
ปรับตัวรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในธุรกิจพลังงานน้ันยังมีโอกาสในการพัฒนาหรือการลงทุน 
ในธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจประเภทเดิม รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นๆ ดังนั้น การมองหาโอกาสทางการตลาดและ
ธุรกิจใหม่ให้มคีวามหลากหลายมากขึน้จะช่วยขยายฐานการลงทนุให้มคีวามมัน่คงและกระจายความเสีย่งออกจากการท�าธุรกิจ
แบบเดิมเพียงประเภทเดียว อย่างไรก็ตาม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจประเภทต่างๆ ท่ีเหมาะสม มีความสอดคล้องหรือใกล้
เคียงกับรูปแบบธุรกิจเดิมหรือการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่จะต้องมีการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอร่วมด้วย เช่น เศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง เทคโนโลยี การแข่งขนัในตลาด ตลอดจนการเปลีย่นแปลงทางค่านยิมและทัศนคต ิ
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งสิ้น 

กำรบริหำรจัดกำร 

กลุม่เอก็โกให้ความส�าคญักับโอกาสและมุง่มัน่พัฒนากลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจทีค่รอบคลมุความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจน
ดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคเปล่ียนผ่านทางเทคโนโลยี ทั้งตระหนักว่าปัจจุบัน 
เริ่มมีความนิยมผลิตไฟฟ้านอกระบบจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยมากขึ้น ประกอบกับปริมาณไฟฟ้าส�ารองที่มีอยู่ในปริมาณมาก 
ส่งผลให้ภาครัฐประกาศชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในความท้าทาย 
ที่กลุ่มเอ็กโกเผชิญซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศของโลกท่ีก�าลงัได้รบัความสนใจโดยภาครฐัและเอกชนจากท่ัวโลกต่างร่วมมอืกันเพ่ือบรรเทาและควบคมุสถานการณ์
ไม่ให้รนุแรงมากเกินไปกว่านีซ้ึง่แม้ว่ากลุม่เอก็โกจะพิจารณาใช้เทคโนโลยีทีดี่ทีส่ดุในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการท�างานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบเชิงลบก็ตาม กลุ่มเอ็กโกยังวางแผน 
ขยายโอกาสการลงทุนไปยังธุรกิจการผลติไฟฟ้าโดยใช้พลงังานทดแทนในต่างประเทศ ทัง้ประเทศทีม่กีารลงทุนอยู่แล้วในปัจจบุนั
และประเทศอื่นที่ยังไม่เคยลงทุนมาก่อน อีกทั้งพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มเอ็กโกและ 
มีโอกาสในการเติบโต

GRI 103-1, 103-2, 103-3
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Value Integration

Fuel Supply Power Generation Smart Energy 
Solution

Renewable Smart EnergyLNG Value Chain Conventional

     เป�นบร�ษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย�างยั่งยืน
ด�วยความใส�ใจที่จะธำรงไว�ซึ่งสิ�งแวดล�อมและการพัฒนาสังคม

ว�สัยทัศน�

พันธกิจ
            1. มุ�งมั่นเติบโตอย�างต�อเนื่องเพ�่อสร�างมูลค�าให�แก�ผู�ถือหุ�น

       2. มีความเชื่อถือได�ในการผลิตและให�บร�การด�านพลังงาน

3. เป�นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส�ใจต�อชุมชนและสิ�งแวดล�อม

ผลกำรด�ำเนินงำน

กลุ่มเอ็กโกประสบความส�าเร็จในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพาจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้นจ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานน�้า “ไซยะบุรี” ในสปป.ลาว และโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิ “ซานบวันาเวนทรูา” ในประเทศฟิลปิปินส์ ถือเป็นการเสรมิความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและเป็นการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับ
ธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก รวมถึง กลุ่มเอ็กโกยังได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพ่ือขยายการลงทุนในประเทศไต้หวันผ่านการลงทุน
โรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งหยุนหลิน ก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 160 เมกะวัตต์ อีกด้วย ทั้งนี้ผลจากความส�าเร็จ 
ของการเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพาจูยังมีส่วนสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ให้กับกลุ่มเอ็กโกเนื่องจากได้พันธมิตรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) และถือเป็นการขยายโอกาสการลงทุนเข้าสูธุ่รกิจนีใ้นภูมภิาคได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
ต่อไป นอกจากนีก้ลุ่มเอ็กโกยังได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงและธุรกิจใหม่ 
ด้าน Smart Energy เป็นต้น โดยกลุ่มเอ็กโกประสบความส�าเร็จในเข้าซื้อหุ้นในโครงการขยายระบบขนส่งน�้ามันทางท่อไปยัง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 343 กิโลเมตร

ส�าหรับปี 2563 กลุ่มเอ็กโกได้วางแผนขยายทิศทางการลงทุน จากธุรกิจหลักที่มุ่งหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าซึ่งรวมถึง
พลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy) พร้อมทัง้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจจดัหาเชือ้เพลงิ (Fuel Supply) และแสวงหาโอกาส 
การลงทุนในธุรกิจใหม่ ด้าน Smart Energy Solution เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนและสร้างรายได้ในระยะยาวให้กับกลุ่มเอ็กโก 
ด้วยเหตน้ีุ และเพ่ือให้สอดคล้องกับทศิทางการลงทนุท่ีขยายกว้างขึน้นัน้ กลุม่เอก็โกยังได้ปรบั วิสยัทศัน์ พันธกิจขององค์กรใหม่ซึง่
จะเริม่ประกาศใช้ในปี 2563 เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์การด�าเนนิธุรกิจบนวิถีของความย่ังยืน โดยมเีป้าหมายทีจ่ะพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลศิ (Organizational Excellence) ท่ีมกีารก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีค�านงึถึงสงัคม สิง่แวดล้อมและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่
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ทิศทำงกำรลงทุนของกลุ่มเอ็กโก

1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ : ธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มเอ็กโกในปัจจุบัน ถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มเอ็กโก ทั้งในแง่ของ
การผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิหลากหลายประเภท และมฐีานการลงทุนท้ังในประเทศไทย และต่างประเทศ การลงทุนในธุรกิจหลกั  
ด้านการผลิตไฟฟ้า เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากเป้าหมายการลงทุนในภูมิภาคที่มีท้ังประสบการณ์ที่มี
ความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่สามารถน�าไปสู่การแสวงหาโอกาสเพิ่มเติม 
• ตดิตำมโอกำสกำรลงทุนพฒันำโครงกำรใหม่ (Greenfield projects) เพือ่รองรบักำรเตบิโตในระยะยำว โดยการมส่ีวนร่วมกับ 
    พันธมติรเชงิกลยุทธ์ในการสนับสนุนทางเทคนคิ แหล่งเงนิทุน และการสร้างความสมัพันธ์ท่ีดกัีบหน่วยงานท้องถ่ินอตุสาหกรรม 
   และชุมชน ประกอบกับการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นในการพัฒนาโครงการใหม่ เช่น ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการตลาด  
   เป็นต้น
• ซื้อสินทรัพย์ท่ีเดินเครื่องเชิงพำณิชย์แล้ว เพื่อให้สำมำรถรับรู้รำยได้ทันที โดยการร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ 
   เพื่อค้นหา โอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ
•แสวงหำโอกำสเพิม่เตมิจำกโครงกำรในปัจจบุนัเพือ่ขยำยกำรลงทุน โดยร่วมมอืกับบคุลากรท้องถ่ินของกลุม่เอก็โกในการ 
  ส�ารวจโอกาสและเสริมสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค

2.) ธรุกิจจัดหำเชือ้เพลงิ : แสวงหาโอกาสในการต่อยอดจากธุรกจิผลติไฟฟ้า โดยมทีศิทางการลงทุนมุง่สูธุ่รกิจต้นน�า้และปลายน�า้
ด้านการจัดหาเชื้อเพลิง ซึ่งถือเป็นการลงทุนในห่วงโซ่พลังงานที่เพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจหลัก 
• จัดหำหรือพัฒนำโครงกำรในธุรกิจจัดหำเชื้อเพลิงจำกต้นทำงสู่ปลำยทำง ผ่านการวิเคราะห์ทางการตลาด นโยบาย 
     ของรฐับาล กฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคบัส�าหรบัการด�าเนนิธุรกิจในแต่ละประเทศ ประกอบกับการยกระดบัความแขง็แกร่ง 
   และประสบการณ์ ครอบคลุมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพเพื่อส�ารวจและระบุโอกาสการลงทุนใหม่ 
• ลงทุนในโครงกำรเชิงกลยุทธ์โดยค�ำนึงถึงมูลค่ำเชิงกลยุทธ์ ด้วยการพิจารณาเพ่ิมมูลค่าส�าหรับการลงทุนในแง่ของ 
    ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับ เช่น การถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์ และการเชื่อมโยงทางธุรกิจ เป็นต้น ประกอบกับการท�างาน 
   ร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพของกลุ่มเอ็กโกเพื่อการลงทุนใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

3.) ธรุกิจใหม่ด้ำน Smart Energy Solution : แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ท่ีสอดรบักับแนวโน้มเทคโนโลยีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) 
• ตดิตำมกำรลงทุนเชงิกลยุทธ์ในธุรกิจใหม่ด้ำน Smart Energy Solution เพ่ือรองรบัแนวคดิหรอืน�าความรูใ้หม่มาปรบัใช้ท่ามกลาง 
   สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมกีารเปลีย่นแปลง เช่น ธุรกิจพลงังานหมนุเวยีน ธุรกิจการให้บรกิารด้านการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน 
   แสงอาทติย์ ระบบกักเก็บพลงังาน และการประยุกต์ใช้ในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนแบบไฮบรดิ องค์ประกอบในไมโครกรดิ เป็นต้น 
• แสวงหำโอกำสกำรลงทุนกับพันธมิตรท่ีมีศักยภำพทางการตลาดและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งสามารถด�าเนินโครงการ 
  เพ่ือเพ่ิมมลูค่าในธุรกิจด้าน Smart Energy Solution โดยร่วมมอืเพ่ือประโยชน์ร่วมกันและมโีอกาสในการขยายกจิการต่อไปได้ 
   ในอนาคต 

ส�าหรบัแผนกลยุทธ์ในปี 2563 กลุม่เอก็โกให้ความส�าคัญกับการส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาศกัยภาพด้านทรพัยากรบคุคล
ให้แข็งแกร่งซึ่งจะเป็นรากฐานส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนของกลุ่มเอ็กโก โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ด้านแผนการพัฒนาพนักงานได้ในหัวข้อบุคลากรของเรา (Our People) 
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การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม 

กำรบริหำรจัดกำร
กลุม่เอก็โกได้รเิริม่พัฒนาแผนงานเพ่ือปรบัตวัและก้าวเข้าสูยุ่ค
ดิจิทัลโดยเริ่มตั้งแต่การทบทวนกลยุทธ์ของธุรกิจเพ่ือเป็น 
จดุเริม่ต้นทีส่�าคญัท�าให้พนักงานท้ังองค์กรเข้าใจเป้าหมายของ
องค์กร การสื่อสารกับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
พนักงานร่วมกันด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย การสร้าง
วัฒนธรรมของการคดิรเิริม่สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
ภายในองค์กรเพ่ือปรบัปรงุการท�างานหรอืกระบวนการท�างาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือรองรับการด�าเนินการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ตลอดจนการน�าระบบการจัดการ 
ความรู้ (Knowledge Management) เข้าประยุกต์ใช้เพ่ือน�า
ความรู้และประสบการณ์ของคนในองค์กรมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต ่อการปฏิบัติงานและเป็นการพัฒนาองค์กร 
อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกจึงมีแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมแห่ง
นวัตกรรมให้เกิดข้ึนภายในองค์กรด้วยการจัดโครงการและ
กิจกรรมด้านนวัตกรรมต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือส่งเสริมความรู้
ความสามารถของบุคลากรในกลุ่มเอ็กโกให้แสดงแนวคิด
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและ 
จะน�าพาองค์กรไปสู ่ความย่ังยืน โดยนวัตกรรมเหล่านี ้
จะสามารถพัฒนาไปสู ่กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
ลดต้นทุน และพัฒนากระบวนการด�าเนินงานภายในกลุม่บรษิทั
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ ่ม เอ็กโกยังมีแผนท่ีจะน�าระบบการจัดการความรู ้  
(Knowledge Management) เข้ามาใช้ควบคูไ่ปกับการจดัการ
แข่งขันนวัตกรรมภายในองค์กร เพราะเป็นกระบวนการตั้งแต่
การดึงความรู้และประสบการณ์ออกมาจากตัวบุคคล สู่การ
ถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน

GRI 103-1, 103-2, 103-3

ในยุคดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทเป็นอย่างสูง ธุรกิจจึงต้อง
สามารถปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างานโดยน�าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาส่งเสรมิและสนับสนุนการท�างานในด้านต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
กลุ่มเอ็กโกจึงให้ความส�าคัญต่อการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาบคุลากรในยุคดจิทิลัควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิให้เกิดการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยถือเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการด�าเนินธุรกิจ
ควบคู ่ไปกับการสร ้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

ในกลุม่เอก็โกให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลมากข้ึน ถือเป็น
ส่วนส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมให้กลุ่ม
เอ็กโกเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู ้  ซึ่งเป็น 
ส่วนส�าคัญในการพัฒนากลุ่มเอ็กโกให้เติบโตก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรอีกด้วย 

นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังมีแผนร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology หรือ AIT) ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ 
โดดเด่นในสาขาวิชาท่ีเป็นประโยชน์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะการให ้
การสนับสนุนการก้าวสู่ระบบดิจิทัลของผู้ประกอบการและ 
ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น ในปี 2563  AIT จะเป็นพันธมิตรด้าน
ความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมพลังงาน และการ
พัฒนานวัตกรรมให้กับกลุ่มเอ็กโก เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการ 
ผลกัดนัขดีความสามารถด้านนวตักรรมสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน 

และจากความส�าเร็จในการจัดให้มีโครงการการแข่งขัน
นวัตกรรมภายในองค์กรประจ�าปี ในปี 2561 เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการทางความคิด (mindset) ด้านความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และความคดิเชงินวัตกรรมให้กับพนักงานของกลุม่
เอก็โก ส่งผลให้เกิดความร่วมมอืในการสร้างสรรค์ท้ังนวัตกรรม
และการปรับปรุงกระบวนการท�างาน ฝ่ายบริหารของกลุ่ม 
เอก็โกจงึสนบัสนุนการต่อยอดและขยายผลส�าหรบัแนวคดิของ
ทีมผู้ชนะการแข่งขันฯ ประจ�าปี 2561 เช่น โครงการนวัตกรรม 
เรื่อง “การตรวจสอบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์หลัก
โดยใช้โปรแกรม Excel” ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนและได้ 
ขยายผลน�าไปใช ้ กับโรงไฟฟ ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น  
(Cogeneration) อืน่ๆ ในกลุม่เอก็โกเพ่ิมเตมิอกีด้วย ส่วนความคดิ
สร้างสรรค์  เรื่อง “อุปกรณ์ติดตามคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี 
อบัอากาศขณะปฏบิตังิานแบบเคลือ่นย้ายได้” ได้รบัการอนมุตัิ
ให้น�าไปพัฒนาและคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในปี 2563
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มีจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ส�งเข�าประกวด มากกว�า  20 โครงการ 

ผลงานนวัตกรรมที่ส�งเข�าประกวดสามารถดำเนินการได�จร�งสำหรับเอ็กโกอย�างน�อย

ป�ละ 3 โครงการ และบร�ษัทในกลุ�มเอ็กโก อย�างน�อยป�ละ 1 โครงการ

เป�าหมายระยะยาว

ป� 2563 - 2567

เป�าหมาย

ป� 2562

ผลกำรด�ำเนินงำน

แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรกำรจดักำรควำมรูแ้ละองค์กร 
แห่งกำรเรียนรู้ ท�าหน้าที่ก�าหนดขอบเขต เป้าหมาย และ 
กรอบแนวทางการจัดการความรู้และนวัตกรรม อีกทั้ง แต่งตั้ง
คณะท�างานการจัดการความรู้ เพื่อท�าหน้าที่ด�าเนินการให้เกิด
ระบบการจดัการความรูข้ององค์กร ซึง่อยู่ระหว่างการพิจารณา
คัดเลือกที่ปรึกษาเข้ามาด�าเนินการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้และท�าให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรแห่ง 
การเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม โดยมแีผนท่ีจะเริม่ด�าเนนิงานภายใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563
 
พัฒนำระบบกำรเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
ของกลุ่มเอ็กโก 
เริ่มทดลองใช้งานมาตั้งแต่เดือนตุลาคม และในปี 2563 กลุ่ม
เอ็กโกมีแผนท่ีจะพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมลูระหว่างฐานข้อมลูกบัแอปพลเิคชนัเพ่ือสามารถเข้าใช้งาน
ในระบบด้วยบัญชีเดียว (User Account) ช่วยให้พนักงาน
สามารถเข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ของกลุ่มเอ็กโกได้
สะดวกมากขึ้น 

จัดกำรแข่งขันนวัตกรรมประเภททีมภำยในกลุ่มเอ็กโก 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
โดยยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมของ
การปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพ่ือพ้ืนฐานการสร้าง
นวัตกรรม ด้วยการแบ่งรูปแบบโครงการฯ เป็น 2 ช่วง ได้แก่  
(1) ช่วงการอบรมเชิงปฏบิตักิารและการโค้ช เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะ ตั้งแต่การพัฒนาความคิด สู่การพัฒนานวัตกรรม 
และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขัน และ (2) ช่วงการ
แข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง ความคดิสร้างสรรค์เชงินวัตกรรมท่ียังไม่มี
การน�ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการท�างานหรือในเชิงธุรกิจ  
แต่ต้องสามารถน�าไปใช้จรงิได้ และ ประเภท “โครงการนวัตกรรม” 
หมายถึง นวัตกรรมที่มีการประยุกต์ใช้ในกระบวนการการ
ท�างานหรือในเชิงธุรกิจแล้ว และเพิ่มรางวัลย่อยในการแข่งขัน 
2 ประเภทหลักนี้ โดยก�าหนดเกณฑ์การตัดสินให้สอดคล้อง 
กับการแข่งขันแต่ละประเภท ดังนี้
1. การแข่งขันประเภท “ความคิดสร้างสรรค์” แบ่งรางวัลย่อย
เป็น 2 ประเภท ได้แก่
   1.1 “ความคิดสร้างสรรค์ด้านการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น” คือ   
   การน�าความคิดสร้างสรรค์หรือแนวคิดเชิงนวัตกรรม 
   ไปปรับปรุงหรือดัดแปลงกระบวนการการท�างาน/การผลิต/ 
     การบริหารจัดการ/การให้บริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม
   1.2 “ความคิดสร้างสรรค์ ด้านธุรกิจใหม่” คือ การน�าความ 
   คิดสร้างสรรค์หรือแนวคิดเชิงนวัตกรรมไปสร้างธุรกิจ 
    รูปแบบใหม่ท้ังท่ีเก่ียวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าหรือเป็นการ 
    เปลี่ยนแปลงหรือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ และสร้าง 
      ตลาดใหม่ (Disruptive Innovation)
2. การแข่งขันประเภท “โครงการนวัตกรรม” แบ่งรางวัลย่อย 
     เป็น 2 ประเภท ได้แก่
    2.1 “โครงการนวัตกรรม ด้านการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา 
   โรงไฟฟ ้า”  คือ โครงการนวัตกรรมที่ เ ก่ียวข ้องกับ 
     งานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
   2.2 “โครงการนวัตกรรม ด้านอื่นๆ” คือ ผลงานนวัตกรรม 
   ที่ได้จากงานอื่นๆ ท่ีไม่ใช่งานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา 
     โรงไฟฟ้า เช่น ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



การแข่งขันในปี 2562 นี้มีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด 22 ทีม แบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้
1. “ความคิดสร้างสรรค์ ด้านการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น” จ�านวน 7 ทีม
2. “ความคิดสร้างสรรค์ ด้านธุรกิจใหม่” จ�านวน 1 ทีม
3  “โครงการนวัตกรรม ด้านการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า” จ�านวน 12 ทีม
4. “โครงการนวัตกรรม ด้านอื่นๆ” จ�านวน 2 ทีม

โดยทีมผู้ชนะการแข่งขันนวัตกรรม ประจ�าปี 2562 ในแต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้

รางวัล

ประเภท “โครงการ
นวัตกรรม ด้านการ
เดินเคร่ืองและบ�ารุง

รักษาโรงไฟฟ้า”

“โครงการนวัตกรรม 
ด้านอื่นๆ”

ประเภท “ความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการ
ปรับปรุงงานให้ดีข้ึน”

ประเภท “ความคิด
สร้างสรรค์ 

ด้านธุรกิจใหม่”

รำงวัลที่ 1

การควบคุมอัตราการ
ใช้ความร้อน (Heat 
Rate) อัจฉริยะด้วย
วิธีการควบคุม
อุณหภูมิจุดไอน�้า 
กลัน่ตวั (Dew Point) 

โปรแกรมการประเมิน
โครงการเฉียบๆ 
(Smart Project 
Assessment) 

รำงวัลที่ 2

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

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

รำงวัลชมเชย

1.การแก้ไขท่อน�า้
หล่อเย็นรัว่แบบชัว่คราว
2. การวิเคราะห์เพ่ือ
หาการเสือ่มสภาพของ
แผงโซล่าร์เซลล์ 

แอพพลิเคชัน เอสโก 
4.0

1. โปรแกรมเพื่อการ
วางแผน ติดตาม และ
แสดงสถานะโครงการ
ส�าหรับฝ่ายธุรกิจ
บ�ารุงรักษา 
2. การจองรถง่าย
นิดเดียว

โครงการธุรกิจการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก
เทคโนโลยีย่อยสลาย 
(Rapid Organic 
Fertilizer)
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ทั้งนี้ กลุ�มเอ็กโกใช�งบประมาณรวม

เพ�่อส�งเสร�มการใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล

และสร�างวัฒนธรรมแห�งนวัตกรรมในป� 2562 กว�า
75 
ล�านบาท

“โครงกำรนวัตกรรม ด้ำนกำรเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ” 

ผู้ชนะรำงวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมจำกบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด (เคแอลยู) ได้แก่ “กำรควบคุมอัตรำกำรใช้ควำมร้อน 
(Heat Rate) อัจฉริยะ” ด้วยวิธีกำรควบคุมอุณหภูมิจุดไอน�้ำกลั่นตัว (Dew Point)
แนวคิดโครงการ : โรงไฟฟ้าประสบปัญหาการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ (Filter) ของเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) จากการ 
อุดตันของ filter รวม 8 ครั้งต่อปี คิดเป็นมูลค่า 7.4 ล้านบาท และค่าเสียโอกาสในการขายไฟฟ้าอีกประมาณ 2 ล้านบาท และ 
ยังท�าให้เกิดค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) สูงกว่าปกติ ดังนั้น จึงได้หาวิธีท�าให้อุณหภูมิน�้าหล่อเย็นสูงขึ้น เพื่อควบคุม
ไม่ให้ถึงจุด Dew Point (อุณหภูมิที่ท�าให้ไอน�้าเกิดการอิ่มตัวและกล่ันตัวควบแน่นเป็นหยดน�้า) เพ่ือลดการอุดตันของ Filter  
และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
ผลท่ีได้รับ : เมื่อระบบน�้าหล่อเย็นไม่ถึงจุด Dew Point ท�าให้ลดการอุดตันของ Filter และลดการใช้ Chiller ลงได้ 1 ตัว  
ส่งผลให้ค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ดีขึ้น จึงท�าให้ลดค่าใช้จ่ายได้ปีละประมาณ 8.73 ล้านบาท โดยแยกเป็น 
ค่าสูญเสียโอกาสในการจ�าหน่ายไฟฟ้า เป็นเงิน 0.48 ล้านบาท ค่าเปลี่ยน Filter เป็นเงิน 3.70 ล้านบาท และค่าอัตราการใช้ 
ความร้อน เป็นเงิน 4.55 ล้านบาท

รำงวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมจำก บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ�ำกัด (บฟข.) “โปรแกรมระบบเฝ้ำระวังและตรวจสอบอัตรำกำรใช้
ควำมร้อน (Heat Rate) และสมรรถนะอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้ำขนอมหน่วยที่ 4” 
แนวคิดโครงการ : จากเดิมที่การประมวลผลข้อมูลค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) จะจัดท�าเป็นรายสัปดาห์ และสรุป 
ผลรายเดือน ซึ่งหากมีการใช้เชื้อเพลิงมากกว่าปกติ จะส่งผลให้ใช้เวลานานกว่าจะทราบปัญหาท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
ผลท่ีได้รับ : โปรแกรมฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นเองสามารถประมวลผลข้อมูลค่าอัตราการใช้ความร้อนเป็นรายวันได้ ท�าให้สามารถ 
ตรวจสอบและควบคุมค่าอัตราการใช้ความร้อนได้เป็นรายวันจากเดิมที่เป็นรายสัปดาห์ เป็นผลให้รู้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้รวดเร็ว  
จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียเชื้อเพลิงได้มากขึ้น ลดจ�านวนชั่วโมงการจัดท�ารายงานจากเดิม 2 ชั่วโมง  
เหลือเพียง 15 นาที และช่วยให้พนักงานเดินเครื่องและพนักงานบ�ารุงรักษาสามารถปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประเภท “โครงกำรนวัตกรรม ด้ำนอื่นๆ” 

รำงวัลชมเชย ได้แก่ ทีมจำก บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิช จ�ำกัด (เอสโก) จำกผลงำน “แอพพลิเคชัน 
เอสโก 4.0” 
แนวคิดโครงการ : ด้วยความหลากหลายของพ้ืนที่ปฏิบัติงานและรูปแบบการท�างานของเอสโก จึงต้องพัฒนาการจัดการ 
งานบุคคล ด้วยการน�าแอปพลิเคชัน (Application)  งานบุคคลบนมือถือมาใช้บันทึกเวลามาท�างานในลักษณะบัตรพนักงาน
ดิจิทัล และยกเลิกการใช้งานของบัตรตอกและใบลงเวลาที่เป็นระบบเดิม รวมถึงใช้เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
ของบริษัทอย่างทั่วถึง  อีกทั้ง ใช้เป็นนามบัตรดิจิทัลอีกด้วย ซึ่งแอพพลิเคชันดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับระบบ SAP ในโมดูล 
ของงานบุคคลที่มีอยู่แล้ว โดยจะมีการใช้งานอย่างเต็มระบบในเดือนมกราคม 2563 
ผลท่ีได้รับ :  ลดงานธุรการในการรวบรวมใบบนัทกึเวลาและประมวลผลเวลาท�างานของพนักงานในทกุพ้ืนที ่และพนกังานสามารถ
รับทราบและเข้าถึงข่าวสารบริษัทได้พร้อมกันถึงแม้จะปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างกัน
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ทั้งนี้ กลุ�มเอ็กโกใช�งบประมาณรวม

เพ�่อส�งเสร�มการใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล

และสร�างวัฒนธรรมแห�งนวัตกรรมในป� 2562 กว�า
75 
ล�านบาท

ประเภท “ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ด้ำนกำรปรับปรุงงำนให้ดีขึ้น” 

ผู้ชนะรำงวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมจำกเอ็กโก ด้วยแนวคิด “โปรแกรมกำรประเมินโครงกำรเฉียบๆ” 
แนวคิดโครงการ : การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel มาประมวลผลข้อมูลท่ีมีปริมาณมาก และสามารถจัดท�าผลการประเมิน 
ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงทางการเงินในโครงการที่กลุ่มเอ็กโกจะลงทุน 
ผลที่ได้รับ : การประมวลผลความเสี่ยงของแต่ละโครงการสามารถสะท้อนถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโกในภาพรวม
ได้ ถือเป็นเครือ่งมอืหน่ึงทีช่่วยให้บรรลเุป้าหมายการเตบิโตอย่างย่ังยืนขององค์กร และสามารถลดเวลาการท�างานจากการประเมนิ
ความเสี่ยงแบบเดิมได้ถึงร้อยละ 15 หรือ 24 ชั่วโมงต่อเดือน และลดต้นทุนในการจัดหาโปรแกรมประมาณ 2 ล้านบาท

รำงวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมจำกเอ็กโกร่วมกับเอสโก ศึกษำ “ต้นก�ำลังแบบผสมผสำนและเครือข่ำยขนำดเล็ก” 
แนวคิดโครงการ : ค่าไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนของการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งการด�าเนินธุรกิจด้วยระบบการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย 
เพียงอย่างเดียว คือ โซลาร์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต่างกัน 
แต่หากประยุกต์ใช้ระบบ Solar Farm ร่วมกับระบบโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) ระบบโซลาร์ฟาร์มแบบลอยน�้า 
(Solar Floating) และระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ (Battery Storage) จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ และยังเป็น 
การเตรียมความพร้อมส�าหรับอนาคตในกรณีที่ธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากนวัตกรรมใหม่
ผลที่ได้รับ : ลดค่าใช้จ่ายการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ หรือ ปีละประมาณ 1 ล้านบาท 
และสร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการด�าเนินธุรกิจในอนาคตหากต้องมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจ�าหน่ายไฟฟ้า  
ทั้งด้านการเดินระบบต้นก�าลังแบบผสมผสาน (Hybrid Power Plants) และการปฏิบัติการของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid Platform)  ซึ่งเป็นโครงการที่จะท�าการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี (2562 - 2664)

นอกจากน้ี กลุม่เอก็โกยังมแีผนการพัฒนาระบบการท�างานด้วยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาสนบัสนนุการท�างานให้มคีวามคล่องตวั 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท�างบประมาณด้านการเงินให้อยู่บนแพลตฟอร์ม
เดียวกัน ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมและสืบค้นข้อมูลและสามารถดูแลรักษา
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลให้สามารถประมาณการงบการเงิน 
ล่วงหน้าของโรงไฟฟ้าได้ตลอดทั้งโครงการ

การศึกษาการน�าโปรแกรมหุ่นยนต์นักบัญชีมาใช้ในองค์กร เพ่ือบริหารจัดการ 
งานประจ�า ด้วยหลกัการเปลีย่นจากผูท้�าเป็นผูต้รวจสอบ ช่วยลดระยะเวลาและขัน้ตอน
ในการด�าเนินงาน ส่งผลให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และความสามารถในงาน 
ทีส่�าคญัได้มากขึน้ เช่น เพ่ิมทกัษะด้านการวิเคราะห์งาน และยังสามารถเตรยีมพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย เป็นต้น

ระบบคลังข้อมูลงานบุคคล (HR Data Warehouse) เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้าน 
การบริหารงานบุคคล เพ่ือการจัดท�ารายงานและการวิเคราะห์ได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบระบบฯ
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สัดส�วนการผลิตไฟฟ�า ป� 2562

ก�าซธรรมชาติ

ถ�านหิน

พลังงานทดแทน

พลังงานน้ำพลังงานลม

พลังงานความร�อน
ใต�พ�ภพ

พลังงานแสงอาทิตย�

พลังงานชีวมวล

9.76%
3.49%

3.20%

2.11%

0.30%

ความสามารถในการผลิต

กลุ่มเอ็กโกมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าขององค์กรเพ่ือสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย พร้อมท้ัง
มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการผลิตไฟฟ้าสู่การใช้เชื้อเพลิงสะอาด หรือพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆ ซึ่งช่วยรักษาสมดุล 
ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังพัฒนาการจัดการพลังงานขององค์กร โดยลด
การใช้พลังงานภายในองค์กร และหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใช้ เป็นส่วนหน่ึงในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร น�าไปสู่การเป็นธุรกิจพลังงานที่มีความยั่งยืน

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ

แนวทางการบริหารจัดการ - Management Approach
กลุม่เอก็โกมุง่พัฒนาขดีความสามารถในการผลติไฟฟ้าขององค์กรเพ่ือเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าท่ีมคีวามเป็นเลศิ โดยหาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ทีม่ปีระสทิธิภาพและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลติ เช่น เทคโนโลยีทีช่่วยให้โรงไฟฟ้าลดการใช้เชือ้เพลงิซึง่จะช่วย
ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ พร้อมด�าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการด�าเนินงานของเครื่องจักรในแต่ละ
โรงไฟฟ้าอย่างสม�า่เสมอเพ่ือคงประสทิธิภาพการผลติของโรงไฟฟ้า โดยจะมกีารน�าผลการด�าเนนิงานในด้านการผลติไฟฟ้าตลอดจน 
การจัดการพลังงานต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งผู้บริหารและพนักงานด้วย

ทัง้นี ้ในปี 2562 โรงไฟฟ้าซานบวันาเวนทรูา (SBPL) ได้เริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์เมือ่ 26 กันยายน 2562 โดยเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน
แห่งแรกในประเทศฟิลปิปินส์ทีใ่ช้เทคโนโลยีแบบ Supercritical  ซึง่มปีระสทิธิภาพในการเผาไหม้ท่ีดกีว่าเทคโนโลยี Sub-critical 
ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเคซอน อีกท้ังการเลือกใช้ถ่านหินที่มีค่าความร้อนสูงขึ้นยังช่วยลดการปล่อยมลพิษและลดปริมาณขี้เถ้า 
ลงได้ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

G4-EU1, G4-EU30, GRI 302-1, GRI 302-4

เอสบีพีแอล เคซอน

ก�าลังการผลิตติดตั้ง (MW) 500 502.50

อัตราการใช้ความร้อน (BTU/kWh) 8,583 9,883

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

241
27

487
550

นอกจากน้ีเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศไทย กลุ่มเอ็กโกจึงมองหาโอกาสการลงทุนด้านเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและพลังงานทดแทนท้ังในและ
ต่างประเทศ  โดยก�าหนดเป้าหมายสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด
ภายในปี พ.ศ. 2569 เพ่ือเปลีย่นผ่านรปูแบบการผลติไฟฟ้าสูก่ารใช้พลงังานสะอาดหรอืพลงังานทดแทนในการผลติไฟฟ้าให้มากขึน้
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อัตราการใช�ความร�อน (Heat rate) โรงไฟฟ�าเคแอลยู ป� 2561 - 2562

Daily Report

USB-DMP

รายงาน Heat Rate 

สัปดาห�ละ 1 ครั้ง 

สรุปรายงานเดือนละ 1 ครั้ง

รายงาน Heat Rate รายวัน

ใช�เวลาทำรายงาน

อย�างน�อย 2 ชั่วโมง

รายงาน Heat Rate และ

สมรรถนะ อุปกรณ�หลัก รายวัน

Trend monitoring เทียบกับ

เป�าหมาย

เพ��มช�องทางการสื่อสาร 

ใช�เวลาทำรายงาน 15 นาที

รายงาน Heat Rate 

สัปดาห�ละ 1 ครั้ง 

สรุปรายงานเดือนละ 1 ครั้ง

รายงาน Heat Rate รายวัน

ใช�เวลาทำรายงาน

อย�างน�อย 2 ชั่วโมง

รายงาน Heat Rate และ

สมรรถนะ อุปกรณ�หลัก รายวัน

Trend monitoring เทียบกับ

เป�าหมาย

เพ��มช�องทางการสื่อสาร 

ใช�เวลาทำรายงาน 15 นาที

ระบบเฝ้ำระวังและตรวจสอบอัตรำกำรใช้ควำมร้อน (Heat rate) และสมรรถนะอุปกรณ์หลัก
โรงไฟฟ้าขนอมได้พัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวังและตรวจสอบอัตราการใช้ความร้อน (Heat rate) และสมรรถนะอุปกรณ์หลัก   
ท�าให้สามารถประมวลผลข้อมลูค่าอตัราการใช้ความร้อนเป็นรายวนัจากเดมิท่ีประมวลผลเป็นรายสปัดาห์  ซึง่หากมกีารใช้เชือ้เพลงิ
มากกว่าปกติ จะใช้เวลานานกว่าจะทราบปัญหาท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การน�าโปรแกรมฯ ดังกล่าวมาใช้จะช่วยลดเวลา 
ได้ 8 เท่า และลดค่าใช้จ่าย 8 ล้านบาท/ปี

ผลกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรกำรควบคุมอัตรำกำรใช้ควำมร้อน (Heat rate) อัจฉริยะ
โรงไฟฟ้าเคแอลยู ประสบปัญหาการอุดตันของแผ่นกรองอากาศ (Filter) ของเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ท�าให้อัตราการใช้
ความร้อน (Heat rate) เพ่ิมขึ้น  จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศบ่อยครั้ง  จากการศึกษาพบว่าเกิดจากอุณหภูมิขาเข้า 
ของ Gas turbine ที่ต�่าเกินไป (16 องศาเซลเซียส) ส่งผลให้แผ่นกรองอากาศ เกิดความชื้นและอุดตันเร็ว จึงท�าการศึกษาและ 
หาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมที่สุด หลังจากปรับค่าอุณหภูมิขึ้นเป็น 20 องศาเซลเซียส ท�าให้แผ่นกรองอากาศของ gas turbine  
ไม่เกิดความชื้น และยังสามารถลดการใช้ เครื่องท�าความเย็น (Chiller) ลงได้อีก 1 ตัว ส่งผลให้อัตราการใช้ความร้อนดีขึ้น 
ด้วยตามล�าดบั จากการลดการอดุตนัของแผ่นกรองอากาศและอตัราการใช้ความร้อนดขีึน้ส่งผลให้โรงไฟฟ้าสามารถลดค่าใช้จ่าย 
ได้เป็นจ�านวนเงินประมาณ 9 ล้านบาท/ปี
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อัตรำกำรใช้ควำมร้อนต่อหน่วยกำรผลิตไฟฟ้ำ 
(BTU/kWh)

2559 2560 2561 2562
เป้ำหมำย 

2562

ถ่ำนหิน

เคซอน 9,862 9,887 9,839 9,883 10,067

ก๊ำซธรรมชำติ 

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

หมายเหตุ: โรงไฟฟ้าเคแอลยูและโรงไฟฟ้าบีพียู เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือน กรกฎาคมและเดือนตุลาคม ปี 2560 
ตามล�าดับ

ค่ำควำมพร้อมเฉลี่ยในกำรเดินเครื่อง (%) 2559 2560 2561 2562
เป้ำหมำย 

2562

ถ่านหิน 89.50 82.54 80.00 89.96 86.70

ก๊าซธรรมชาติ 95.90 95.94 92.32 97.05 96.79

ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมของโรงไฟฟ้า 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร - Management Approach
กลุ่มเอ็กโกตระหนักถึงความส�าคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงด้านพลังงานในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า กลุ่มเอ็กโก 
จึงก�าหนดเป้าหมายค่าความพร้อมจ่ายในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าให้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ตามสัญญาซื้อขายไฟ พร้อมท้ัง
ก�าหนดค่าความพร้อมจ่ายดังกล่าวเป็นดชันชีีวั้ด (Key Performance Indicator: KPI) ของโรงงานไฟฟ้า และใช้ในการประเมนิผล 
การปฏิบตังิานของพนักงานของโรงงานไฟฟ้า เพ่ือให้แน่ใจว่ากลุม่เอก็โกสามารถตอบสนองความต้องการพลงังานไฟฟ้าของครวั
เรอืน และภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกก�าหนดเป้าหมายค่าความพร้อมเฉลี่ย 86.70% ส�าหรับ 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน และ 96.79% ส�าหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

ผลกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรระบบระบำยอำกำศส�ำหรับห้องควบคุม Uninterruptible Power Supply (UPS)
ระบบ UPS ท�าหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ พร้องท้ังปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยู่ในระดับท่ีปลอดภัย 
ต่ออปุกรณ์ต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็ามระบบ UPS อาจเกดิการขดัข้อง (trip) ถ้าอณุหภมูภิายในตูค้วบคมุ
สูงเกิน 80 องศาเซลเซียส ดังนั้น โรงไฟฟ้าบีพียูจึงติดตั้งระบบระบายอากาศส�าหรับห้องควบคุมเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนสะสม
ภายในตู้ควบคุม ส่งผลให้ระบบ UPS พร้อมใช้งานตลอดเวลาและเพ่ิมเสถียรภาพในการเดินเครื่อง (Reliability) ท้ังยังช่วย 
ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบ UPS อีกด้วย
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ก่อนท�ำกำรปรับปรุง หลังท�ำกำรปรับปรุง

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ลูกค้าถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญกลุ่มหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจ การได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าถือเป็นปัจจัยส�าคัญย่ิง
ประการหน่ึงต่อความก้าวหน้าขององค์กร หากไม่สามารถบรหิารความสมัพันธ์กับลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธิภาพย่อมส่งผลกระทบ
ถึงความพึงพอใจได้  ซึ่งจากการด�าเนินงานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิตไฟฟ้าและความพร้อมของโรงไฟฟ้า กลุ่มเอ็กโก
สามารถบรรลุผลตามสัญญาการซื้อขายที่ก�าหนดไว้ สร้างความมั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้ในทุกๆ ด้านแล้ว กลุ่มเอ็กโกยังมีนโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ
และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความสุภาพอ่อนโยน ให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าถึงการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธิภาพตลอดจนมแีนวปฏบิตัต่ิอกันทีเ่ป็นธรรม ปราศจากการคอร์รปัชัน่ ส่งมอบสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ 
ตรงเวลาและรกัษาความลบัของลกูค้าไม่น�าไปใช้เพ่ือเอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้องโดยมชิอบอย่างเดด็ขาด พร้อมกันน้ี
กลุ่มเอ็กโกได้สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น รวมไปถึงการจัดกิจกรรม
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ต่างๆ

ลูกค้ำของกลุ่มเอ็กโก
ในปี 2562 เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าท่ีผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งส้ิน 28 โรงไฟฟ้า 
โดยมีก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัดส่วนการถือครองหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,475 เมกะวัตต์  ส่วนใหญ่จ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร้อยละ 61 รองลงมาคือบริษัท เคพีเอ็กซ์ เพาเวอร์ เอ็กซ์เชนจ์ (KPX Power 
Exchange : KPX) ร้อยละ 16  และมะนิลา อิเล็กทริก (Manila Electric Company: MERALCO) ร้อยละ 13  ก�าลังการผลิต
ส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้กับ การไฟฟ้าอินโดนีเซีย (PLN) บริษัท เอนเนอยี่ ออสเตรเลีย จ�ากัด ลูกค้าอุตสาหกรรม และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามล�าดับ
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ทัง้นีเ้มือ่พิจารณาลกูค้าตามรายได้ จะพบว่าเอก็โกมรีายได้จาก กฟผ. สงูถึงร้อยละ 63  รองลงมาคอื MERALCO ร้อยละ 24 และ
การไฟฟ้า KPX ร้อยละ 4 ตามล�าดับ ซึ่งไม่ว่าจะพิจารณาในด้านก�าลังการผลิตไฟฟ้า หรือรายได้ ก็จะเห็นได้ว่า กฟผ. เป็นลูกค้า
ส�าคัญของกลุ่มเอ็กโก

เอ็กโกจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานระบบไฟฟ้า ในปริมาณและเงื่อนไขเวลาที่ กฟผ. 
ก�าหนด  เพื่อให้ กฟผ. มีไฟฟ้าอย่างพอเพียงที่จะให้บริการแก่ประชาชน  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้าของไทย  

ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจ 
กลุ่มเอ็กโกได้ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกสามารถบรรลุเป้าหมายความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่ 92.42%  สูงกว่าเป้าหมาย 90% ที่ตั้งไว้

ผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ปี 2559 - 2562

การบริหารจัดการพลังงาน

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร – Management Approach
นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าแล้ว กลุ่มเอ็กโกยังมุ่งพัฒนาการจัดการ
พลงังานในภาพรวมขององค์กรให้มปีระสทิธิภาพ โดยจดัท�านโยบายการอนรุกัษ์พลงังานเพ่ือเป็นกรอบในการด�าเนนิงานด้านการ
จดัการพลงังาน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีปล่อยจากองค์กร นอกจากนี ้กลุม่เอก็โกยังจดัตัง้คณะท�างาน
ด้านการจัดการพลังงานเพ่ือรับผิดชอบในการทบทวน พัฒนาและติดตามตรวจสอบผลการด�าเนินงานด้านพลังงานขององค์กร 
เป็นประจ�าทกุเดอืน โดยโรงไฟฟ้าขนอมได้พัฒนาระบบการจดัการพลงังานและผ่านการรบัรองมาตรฐาน ISO 50001 ถือเป็นการ
ตอกย�้าว่ากลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการพลังงานให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
มาโดยตลอด

ผลกำรด�ำเนินงำน

ในปี 2562 โรงไฟฟ้าทีก่ลุม่เอก็โกมอี�านาจควบคมุ ใช้พลงังานเท่ากับ 50,090,587 กกิะจลู สามารถผลติไฟฟ้าและไอน�า้ได้ทัง้หมด 
14,121,991  เมกะวัตต์ชั่วโมง  กลุ่มเอ็กโกใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต 3.55 กิกะจูลต่อ เมกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 
0.02 กิกะจูลต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง

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%

ค่ำเฉลี่ย 90.79% 92.21% 93.30% 92.42%
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



Overall outage times 

Planned Schedule 
schedule  

High Voltage equipment maintenance 

(7-10 days)  

Operating  Maintenance  Operating  

Before 
Import Electricity from EGAT 

Overall outage times 

Planned schedule  

High Voltage equipment 
maintenance (>10 days)  

Operating  
Maintenance  

Operating  

After 

In house Electricity
 

2559 2560 2561 2562

ปริมำณกำรผลิต 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�้ามันดีเซล น�้ามันเบนซิน กิกะจูล 193,128 215,937 222,198 179,361

เชื้อเพลิงทดแทน: ชีวมวล กิกะจูล 1,090,244 1,236,642 1,118,660 1,226,128

พลงังำนไฟฟ้ำ, ควำมร้อน, ควำมเย็น, 
และไอน�้ำที่ซื้อมำเพื่อกำรบริโภค

กิกะจูล 27,672 41,873 47,407 38,962

พลังงำนไฟฟ้ำ, ควำมร้อน,ควำมเย็น,
และไอน�้ำที่จ�ำหน่ำยออกไป

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 105,642 151,889 2,163,955 1,841,663

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

กำรใช้พลังงำนต่อหน่วยผลิต
กิกะจูล/เมกะ
วัตต์ชั่วโมง

4.00 3.82 3.57 3.55

แหล่งจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำส�ำหรับงำนบ�ำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้าขนอมประกอบด้วย 2 หน่วยผลิต  ในระหว่างการซ่อมบ�ารุงหน่วยผลิตหนึ่ง ก็จะใช้แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากอีกหน่วย
ผลิตหน่ึงซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ เพ่ือใช้ในการซ่อมบ�ารุงหน่วยผลิตที่อยู่ในช่วงการซ่อมบ�ารุง การด�าเนินการดังกล่าว 
จะช่วยลดการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก ช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ 17,000 บาท/วัน หรือ 35% นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะ
เวลาบ�ารุงรักษา ช่วยเพิ่มรายได้ประมาณ 7 ล้านบาท/วัน จากจ�านวนชั่วโมงเดินเครื่องที่เพิ่มขึ้น
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กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
GRI 303-3, 303-4, 303-5 GRI 305-7, GRI 306-2, GRI 307-1 

กลุ่มเอ็กโกมุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน 
ท้ังการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการน�้า และการจัดการของเสีย เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่
คุณค่าและมุ่งสู่การด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศ กลุ่มเอ็กโกตระหนักดีถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อม สังคม ตลอดจนกฎหมาย
และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศจึงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กร 
เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชุมชนในทุกพ้ืนที่ โดยด�าเนินธุรกิจตามกฎหมายและข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อม 
ของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร - Management Approach
กลุ ่มเอ็กโกได้ด�าเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact  
Assessment: EIA) ก่อนเข้าไปด�าเนินโครงการในพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือสามารถจดัการผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม และเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่างมี
ประสทิธิภาพ หลงัจากเริม่ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดจะมกีารรายงานผลการตดิตามตาม
มาตรการท่ีระบไุว้ใน EIA ปีละ 2 ครัง้ (โดยสามารถดรูายละเอยีดรายงาน EIA ได้จาก QR Code)

นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกได้จัดท�านโยบายสิ่งแวดล้อม (สามารถดูนโยบายสิ่งแวดล้อมได้จาก QR 
Code) เพ่ือเป็นกรอบการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับบริษัทท่ีเอ็กโกมีอ�านาจควบคุม 
บรษิทัร่วม คูค้่า และผูม้ส่ีวนได้เสยี พร้อมทัง้ผลกัดนัให้บรษิทัในกลุม่เอก็โกปฏบิตัติามมาตรฐาน
ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมในระดบัสากล เช่น ISO 14001, EMSCOP (มาตรฐานสิง่แวดล้อม
ของสหรฐัอเมรกิา) และปฏิบติัตามแบบอย่างทีเ่ป็นเลศิ (Best practices)  โดยปัจจบุนัโรงไฟฟ้า
ขนอม โรงไฟฟ้าเคซอน โรงไฟฟ้าทีดับบลิวเอฟ  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมในระดับสากล และมีแผนที่จะน�าโรงไฟฟ้าซีดับบลิวเอฟ เข้ารับการรับรอง 
เพ่ือผ่านมาตรฐานฯ ISO 14001 ภายในปี 2563 และในปี 2564 มแีผนทีจ่ะน�าโรงไฟฟ้าบพีียูและ 
เคแอลยูเข้ารับการรับรอง ส�าหรับโรงไฟฟ้าอื่นๆ น้ันจะมีคณะท�างานด้านส่ิงแวดล้อมเข้าไป 
ตรวจประเมินการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกปี

เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุม่เอก็โกบรหิารจดัการผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชน และผูม้ส่ีวน 
ได้เสียอื่นๆ กลุ่มเอ็กโกได้ส�ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียประจ�าปี ซึ่งในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ  
จากชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังไม่มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�านวนการละเมิดกฎหมาย 0 0 0 0

จ�านวนค่าปรับเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย (บาท) 0 0 0 0

ค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อมค้างจ่าย ณ สิ้นปี (บาท) 0 0 0 0
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)
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กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ 
 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร - Management Approach
กลุ่มเอ็กโกบริหารจัดการคุณภาพอากาศทั้งภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าและพ้ืนที่โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ  
ขององค์กร โดยควบคมุคณุภาพอากาศทีป่ล่อยออกจากโรงไฟฟ้าและหาแนวทางพัฒนาระบบควบคมุคณุภาพอากาศขององค์กร
ให้ดยีิง่ขึน้ กลุม่เอก็โกมุง่พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการด�าเนินงานให้มปีระสทิธิภาพพร้อมทัง้วางแผนการตรวจสอบ ซ่อมบ�ารงุ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคัดเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ภายในโรงไฟฟ้า
เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยมลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ด้วยแนวทางการด�าเนินงานอย่างเป็นเลศิ กลุม่เอก็โกได้จดัท�าเกณฑ์มาตรฐานการปล่อยมลพิษจากปล่องระบายอากาศพร้อมทัง้
ระบใุห้เป็น KPI ของโรงไฟฟ้าเพ่ือควบคมุคณุภาพอากาศของโรงไฟฟ้าให้อยู่ในระดบัทีด่กีว่าค่ามาตรฐานตาม EIA และกฎหมาย
ก�าหนด สร้างความมั่นใจว่าจะการด�าเนินงานของกลุ่มเอ็กโกจะส่งผลกระทบด้านอากาศน้อยท่ีสุด ท้ังนี้กลุ่มเอ็กโกยังจัดให้มี
การตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศอย่างสม�า่เสมอ โดยก�าหนดให้มกีารตรวจวัดคณุภาพอากาศท่ีปล่อยจากปล่องโดยผูต้รวจ
ภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นประจ�าทุกๆ  6 เดือน

ผลกำรด�ำเนินงำน

ติดตั้งขั้วปล่อยประจุแบบแข็ง (Rigid Discharge Electrode: RDE) 
โรงไฟฟ้าถ่านหนิเคซอนให้ความส�าคัญกับการควบคมุปรมิาณฝุน่ให้อยู่ในระดบัมาตรฐานมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามการเดนิเครือ่ง
ที่ไม่สม�่าเสมอ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitators : ESP) ลดลง ดังน้ัน 
โรงไฟฟ้าเคซอนจึงได้ติดตั้งขั้วปล่อยประจุแบบแข็ง (RDE) จ�านวน 1,920 แผ่น ทดแทนขั้วปล่อยประจุ (Discharge Electrode) 
แบบเดิม ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นได้ดี แม้ว่าจะเดินเครื่องไม่สม�่าเสมอ โดยในปี 2563 มีแผนที่เปล่ียน RDE  
เพิ่มเติมอีกประมาณ 2,700 แผ่น
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แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร - Management Approach
กลุ่มเอ็กโก บริหารจัดการน�้าภายในองค์กรด้วยแนวทาง 3Rs คือ ลดการใช้น�้าดิบ (Reduce) ใช้ซ�้า (Reuse) และ น�าน�้าไปผ่าน
กระบวนการเพ่ือน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน�้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดปริมาณการใช้
น�า้ดบิภายในองค์กร เช่น การน�าน�า้ทิง้กลบัมาใช้รดน�า้ต้นไม้ น�ามาฉดีพ่นลดอณุหภมูขิองไอเสยีหรอืน�ากลบัมาล้างท�าความสะอาด
ถนนและควบคมุฝุน่พร้อมทัง้ตรวจตดิตามคุณภาพน�า้ทิง้อย่างสม�า่เสมอเพ่ือให้มัน่ใจว่าน�า้ทิง้ขององค์กรมค่ีาตามมาตรฐานของ
พื้นที่นั้นๆ ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบและบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต กลุ่มเอ็กโกใช้เครื่องมือ   
AQUEDUCT Water Risk Atlas เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน�้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นประจ�าทุกปี การประเมิน
พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน�้าช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบจากความเส่ียงต่างๆ เช่น การจัดท�าแหล่งน�้า
ส�ารอง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของโรงไฟฟ้าตลอดฤดูแล้ง สร้างความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
ทัง้ยงัช่วยให้องค์กรสามารถลดปัญหาความขัดแย้งกับชมุชนจากการแย่งน�า้ใช้กับภาคอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมในบรเิวณที่
โรงไฟฟ้าตั้งอยู่อีกด้วย  ส�าหรับปี 2562 ไม่มีโรงงานไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน�้า

ไม่เพยีงแต่การบรหิารจดัการน�า้ภายในองค์กรเท่านัน้ กลุม่เอก็โกยังให้ความส�าคญักับการบรหิารจดัการน�า้ภายนอกองค์กร โดย
ด�าเนนิงานร่วมกับชมุชนข้างเคยีงเพ่ือรบัฟังปัญหา ท�าความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านทรพัยากรน�า้ในชมุชน 
เช่น การสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน�้าอย่างย่ังยืนผ่านโครงการของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ตลอดจนจัดประชุมร่วมกับชุมชน 
ปีละ 2 ครั้ง โดยมีตัวแทนจากโรงไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐและชุมชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ือรายงานผลการด�าเนินงานด้าน 
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ผลกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรลดปัญหำควำมขุ่นของน�้ำในระบบหอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อกำรอนุรักษ์น�้ำ
โรงไฟฟ้าบีพียูพบปัญหาความขุ่นของน�้า Cooling Tower Basin เกินเกณฑ์ควบคุมในบางฤดูกาล สาเหตุมาจากฝุ่นละอองโดย
รอบของหอหล่อเย็น ท�าให้ต้องระบายน�้าที่มีความขุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานออก สิ้นเปลืองทั้งน�้าและสารเคมีในกระบวนการผลิต   
โรงไฟฟ้าบพีียูจงึได้น�าแนวคิดการน�าน�า้ท้ิงระบบ Reverse Osmosis (RO Reject) ทีม่คีณุภาพเหมาะสม มาทดแทนน�า้ท่ีสญูเสยี 
ในระบบหอหล่อเย็น  ท�าให้ระบบสามารถควบคุมค่าความขุ่นให้อยู่ในเกณฑ์ได้อย่างสม�่าเสมอ ส่งผลให้โรงไฟฟ้าสามารถ 
ลดปริมาณการสูบน�้าดิบจากแม่น�้าแม่กลอง 10,999 ลบ.ม./เดือน และลดปริมาณน�้าทิ้ง 2,700 ลบ.ม./เดือน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์
น�้าจากแม่น�้าแม่กลองที่เป็นแหล่งน�้าธรรมชาติของชุมชนให้ด�ารงอยู่ต่อไป
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1,354

ปร�มาณน้ำที่นำมาใช� (ล�านลูกบาศก�เมตร)

2559    2560       2561       2562

1,203
1,132

1,214 1,352

ปร�มาณน้ำปล�อยออก (ล�านลูกบาศก�เมตร)

2559    2560       2561       2562

1,202
1,127

1,210

2.05

ปร�มาณการใช�น้ำ (ล�านลูกบาศก�เมตร)

2559    2560       2561       2562

1.33

4.69
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6.00

5.00

4.00
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1.00

ปริมาณการใช้น�้าที่เพ่ิมข้ึนต้ังแต่ปี 2561 เนื่องจากโรงไฟฟ้าบีพียูและเคแอลยูได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในปี 2560 และ 
ได้ขายไอน�้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมประมาณ 7 แสนตัน/ปี

กำรจัดกำรของเสีย 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร - Management Approach
กลุ่มเอ็กโกบริหารจัดการของเสียด้วยหลักการ 3Rs คือ ลดของเสียให้น้อยที่สุด (Reduce) น�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) 
และน�าไปผ่านกระบวนการ/แปรรปูเพ่ือน�ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือลดปรมิาณของเสยีท้ังทีเ่ป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย 
ซึง่เกิดจากการด�าเนินงานขององค์กรให้น้อยทีส่ดุ พร้อมทัง้ด�าเนินการจดัการของเสยีอย่างเป็นระบบตัง้แต่การคดัแยก การจดัเก็บ 
การขนส่ง และการก�าจัดของเสีย ด้วยความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 
กลุ่มเอ็กโกมุ่งลดของเสียที่ถูกน�าไปฝังกลบและจัดท�าโครงการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง เช่น การน�าของเสียมาหมัก 
ท�าปุย๋เพ่ือลดการใช้ปุย๋เคมภีายในโรงไฟฟ้าขนอม ซึง่สามารถผลติปุย๋ได้ 18,800 กิโลกรมัภายในปี 2562 โครงการการจดัการของ
เสยีของโรงไฟฟ้าเคซอนโดยร่วมมือกับชุมชนน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่เพ่ือลดปริมาณของเสียที่น�าไปฝังกลบซึ่งสามารถน�าของ
เสียกลับมารีไซเคิลได้ถึง 1,347 ตัน

โดยโรงไฟฟ้าเคซอนได้รบัโล่และเกียรตบิตัรจากกรมควบคมุมลพิษจากการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมแสดงให้เหน็ถึงความมุง่มัน่
ในการน�าเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีมาใช้ภายในโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการจัดการของเสีย
ขององค์กร
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ข�้เถ�า (ตัน)

ร�ไซเคิล ฝ�งกลบ
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ของเสียอันตราย

ปร�มาณของเสีย (ตัน)
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ฝ�งกลบ

92%

8%

การจัดการข�้เถ�าโรงไฟฟ�าเคซอน

ผลกำรด�ำเนินงำน

กำรจัดกำรขี้เถ้ำ
โรงไฟฟ้าเคซอนร่วมมือกับบริษัทปอซโซลานิก ฟิลิปปินส์ จ�ากัด (PPI) ขนส่งเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าและน�าเถ้าลอยดังกล่าวไป
รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์หรือถมถนน 

ส�าหรับเถ้าหนัก โรงไฟฟ้าเคซอนร่วมมือกับกรมโยธาธิการและทางหลวง ริเริ่มโครงการสร้างถนนคอนกรีตจากเถ้าหนักของ 
โรงไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันโครงการได้ด�าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตเพ่ือน�าเถ้าหนักท้ังหมด 
ไปใช้ขยายผลส�าหรับโครงการอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2562 ปริมาณเถ้าลอยและเถ้าหนักของโรงไฟฟ้าเคซอน เท่ากับ 33,834 ตัน โดย 92% ของขี้เถ้านี้ถูกน�าไปรีไซเคิลแทน
การฝังกลบ ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงประมาณ  97,986 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
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การปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการปกป�องและฟ��นฟ�สิ�งแวดล�อม ระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนการร�้อถอน

ที่ได�รับการอนุมัติ

อย�างเป�นทางการ

จาก สผ.

ปร
ะเท

ศไ
ทย

ระยะพัฒนาโครงการ ระยะก�อสร�าง ระยะดำเนินการ ระยะร�้อถอน

ผลการสำรวจและประเมิน

EIA, แผนการติดตามและ

ลดการบรรเทาผลกระทบ, 

การอนุมัติอย�างเป�น

ทางการจาก สผ.

การประเมินผลกระทบ

สิ�งแวดล�อม (EIA)

แผนการติดตาม

และบรรเทาผลกระทบ

(ขั้นตอนการก�อสร�าง)

โครงการป�องกันและฟ��นฟ�

ผลการติดตาม EIA จะถูกส�งไปยัง 

สผ. ตามกฎหมายกำหนด

แผนการติดตาม

และบรรเทาผลกระทบ 

(ขั้นตอนการดำเนินงาน)

• การประเมินผลกระทบ

  ต�อสิ�งแวดล�อม

• แผนการติดตามและ

  บรรเทาผลกระทบ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่เปรียบ
เสมือนต้นก�าเนิดของแหล่งทรัพยากรให้เปลี่ยนแปลงไป ความไม่สมดุลทางส่ิงแวดล้อมเริ่มส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
ในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น ด้วยตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว กลุ่มเอ็กโกจึงด�าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจที่จะรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนไม่เพียงแต่เฉพาะในพ้ืนที่บริเวณโรงไฟฟ้าเท่าน้ัน
แต่ครอบคลุมไปถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการลดผลกระทบทางระบบนิเวศเพื่อฟื้นฟู รักษาและส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพให้สมบูรณ์ที่สุดตามขอบเขตที่สามารถด�าเนินการได้

กำรบริหำรจัดกำร
กลุม่เอ็กโกมเีจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบอย่างสงูสดุต่อสิง่แวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยให้ความส�าคัญกับการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่ด�าเนินการของโรงไฟฟ้า
ในเครือฯ โดยโรงไฟฟ้าทุกแห่งของกลุ่มเอ็กโกไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเขตคุ้มครองใดๆ ตามนิยามและก�าหนดขององค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN)และไม่ได้อยู่ในพื้นที ่
ใดๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตามที่ประกาศของ UNESCO และได้น�าแนวทางล�าดับขั้นของผลกระทบ (Mitigation 
Hierarchy) มาใช้ในการด�าเนินการ ตั้งแต่การหลีกเลี่ยง การลด การบรรเทา ไปจนถึงการชดเชย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นที่ได้ประกาศไว้ในนโยบายด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

นอกจากน้ี กลุม่เอก็โกได้จดัให้มกีารส�ารวจและประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อมของทกุโรงไฟฟ้า เริม่ตัง้แต่ช่วงพัฒนาโครงการ 
ช่วงก่อสร้าง และช่วงด�าเนินการ พร้อมท้ังจัดท�าแผนป้องกัน ติดตาม และบรรเทาผลกระทบตามแต่ละช่วงเวลาไว้เป็นแผน 
ระยะยาว ครอบคลุมตลอดระยะเวลาด�าเนินการตามสัญญาท่ีได้รับสัมปทาน โดยแผนการด�าเนินงานดังกล่าวได้รับการอนุมัติ
จากหน่วยงานในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับสากล แตกต่างกันไปตามข้อก�าหนดทางกฎหมายของแต่ละโครงการ
และพ้ืนที่ ตลอดจนแจ้งแผนการด�าเนินงานดังกล่าวให้กับพนักงานที่เก่ียวข้องทุกระดับให้รับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือให้น�าไป
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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และเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณรอบโรงไฟฟ้าทุกแห่งของกลุ่มเอ็กโกได้รับ
การปกป้องและดูแล กลุ่มเอ็กโกจึงมีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละโครงการอย่างสม�่าเสมอ
โดยก�าหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการติดตามและบรรเทาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมในการประเมินประจ�าปี พร้อมกันนี้กลุ่ม 
เอก็โกได้รเิริม่โครงการปกป้อง ฟ้ืนฟูสตัว์ป่าและระบบนเิวศทัง้ทางบกและทางน�า้ทีอ่ยูใ่นรศัม ี3 - 5 กม. รอบโรงไฟฟ้าเพ่ือตดิตาม
ผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย 

แนวทำงกำรต่อยอดกำรด�ำเนินงำนในปี 2563

• พัฒนำคู่มือระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและสังคม กลุ่มเอ็กโก (EGCO  
  Group Environmental and Social Management System Manual (ESMS)) โดยมีเป้าหมายประกาศใช้คู่มือดังกล่าว 
   ไม่เกินปี  2564 
• ริเริ่มโครงกำรศึกษำวิจัยต่อยอดกำรปกป้องและฟื้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่อ�ำเภอขนอม 
    (แบบ area based) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้านทรัพยากรชายฝั่ง   
  ทะเล ด้านการประมง ด้านการศึกษาวิจัย ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ตลอดจนเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ ศึกษาและจัดท�า 
  ข้อมูลตั้งต้นเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของอ�าเภอขนอม 
   ต่อไป 
• กิจกรรมถอดบทเรียนกรณีศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำนน�้ำที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศทำงน�้ำ  
   โดยใช้นวัตกรรมการออกแบบทางวิศวกรรม โรงไฟฟ้าไซยะบุรี

• ข�อร�องเร�ยนทางสิ�งแวดล�อมเป�น 0

• โรงไฟฟ�าร�อยละ 100 ในเคร�อของกลุ�มเอ็กโกมีการสำรวจผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมและสังคมเป�นประจำทุกป� 

• โรงไฟฟ�าร�อยละ 100 ในเคร�อของกลุ�มเอ็กโกดำเนินการตามมาตรการหร�อแผนการป�องกัน/ลดผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม

• ข�อร�องเร�ยนทางสิ�งแวดล�อมเป�น 0

• โรงไฟฟ�าร�อยละ 100 ในเคร�อของกลุ�มเอ็กโกดำเนินการตามมาตรการหร�อแผนการป�องกัน/ลดผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม

เป�าหมายระยะยาวเพ�่อความยั่งยืน

ป� 2563 - 2567

เป�าหมาย

ป� 2562

ผลกำรด�ำเนินงำน

2559 2560 2561 2562

จ�านวนข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0

จ�านวนโรงไฟฟ้าของกลุม่เอก็โกทีด่�าเนินการ
ตามมาตรการหรือแผนการป้องกัน/
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

100 100 100 100
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ผลกำรด�ำเนินงำน

โรงไฟฟ้ำขนอม (จังหวัดนครศรีธรรมรำช, ประเทศไทย)

• การดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตโรงไฟฟ้า 
กว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่โรงไฟฟ้าขนอมถูกก�าหนดให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว และได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจด้วยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวขนอม โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริการท�าความสะอาดตลอดจน 
สิ่งอ�านวยความสะดวกสาธารณะอื่นๆ ในปี 2562 โรงไฟฟ้าขนอมด�าเนินการดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้คงความ
สมบูรณ์และสวยงามอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการงดใช้ปุ๋ยเคมีในการบ�ารุงดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศโดยรวม

•  การปกป ้องประชากรสัตว ์ ใน พ้ืนที่ปฏิบัติ งานของ 
    โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าขนอมได้ออกกฎระเบยีบและมกีารตดิตัง้ป้ายเพ่ือห้าม
ไม่ให้พนักงาน ครอบครัว และผู้เก่ียวข้องล่าสัตว์ พร้อมกันนี้ 
พนกังานยังได้รบัการสนบัสนนุให้มส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์และ
ความหลากหลายทางชวีภาพในท้องถ่ินผ่านโครงการบนัทกึการ
พบเห็นสัตว์ป่า โดยการบันทึกภาพและจัดท�าบันทึกข้อมูล 
ส่งไปยังแผนกสิ่งแวดล้อม และ/หรือ แผนกบริการทั่วไป 
เพ่ือด�าเนินการอนุรักษ์ต่อไป ทั้งน้ี ในปี 2562 ได้ตรวจตรา
บริเวณท่ีมีการติดป้ายเตือนห้ามล่าสัตว์อย่างสม�่าเสมอ 
โดยตลอดปีไม่พบเหตุการท�าร ้ายหรือล่าสัตว์ในบริเวณ 
โรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียง

ห้ามล่าสัตว์ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าขนอมและบริเวณโดยรอบ
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•  โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมกำรลดใช้สำรเคมีเพื่อควำมยั่งยืนทำงกำรเกษตรของอ�ำเภอขนอม
โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรบ้านเปร็ต หมู่ที่ 7 สนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพศูนย์สาธิต
การเกษตรบ้านเปร็ต หมู่ 7 ต�าบลขนอม อ�าเภอขนอม เพ่ือส่งเสริมอาชีพการท�าเกษตรปลอดสารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2559 โดยมเีป้าหมายให้เกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการมรีายได้เสรมิจากการเข้าร่วมโครงการเฉลีย่
เดือนละ 10,000 ทั้งนี้ ในปี 2562 ต่อยอดการด�าเนินโครงการ ผ่านกิจกรรมส�าคัญ ดังนื้ 
 • กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก
 • กิจกรรมพนักงานอาสาจัดเตรียมและจัดสรรปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
 • กิจกรรมส่งเสริการพัฒนาและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

• โครงกำรส่งเสรมิกำรปลกูจิตส�ำนึกเยำวชน “ค่ำยเยำวชน
เอ็กโกไทยรักษ์ป่ำ” รุ่นที่ 54 ณ น�้ำตกกรุงชิงอุทยำนแห่ง
ชำติเขำหลวง อ.นบพิต�ำ จ.นครศรีธรรมรำช
โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกับ อทุยานแห่งชาติเขาหลวง  อทุยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ 
และกลุ ่มเอ็กโก โดยมูลนิธิไทยรักษ ์ป ่า จัดโครงการฯ  
ฝึกอบรมเพ่ือสร้างจติส�านกึให้กับเยาวชน และเยาวชน ได้เรยีนรู้
ถึงความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน�้าล�าธาร ซึ่งเป็นต้นทางของหลากหลาย
ชวิีตในระบบนิเวศโดยรวม  โดยมคีร ูนกัเรยีน พนกังานจติอาสา 
เข้าร่วม รวม 120 คน

 76
รายงานความย่ังยนื ประจ�าปี 2562

บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



• โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมจิตส�ำนึกและกำรมีส่วนร่วมลดปัญหำ “ขยะทะเล” โดยโรงไฟฟ้ำขนอม 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจน ส่งเสริมพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมกับหน่วยราชการและ
ชุมชนในอ�าเภอขนอม ตลอดปี 2562 ดังนี้

• กิจกรรม “ท�าความดีด้วยหัวใจ” ลดรบั ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสตกิ 
กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ลดการใช้พลาสติก พร้อมเก็บขยะ 
ท�าความสะอาด รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดระเบียบ
การใช้ประโยชน์จากคูคลอง เพ่ือรกัษาสิง่แวดล้อมโดยรวม และ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

• กิจกรรม “รักษ์บางแพง สะพานสวยด้วยสองมือ” (ท�าความ
สะอาดชมุชนเพ่ือรกัษาคคูลอง)  ผูบ้รหิารและพนกังานจติอาสา
ร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดสะพานบางแพง ตามโครงการรกัษ์
บางแพง สะพานสวยด้วยสองมือ กิจกรรมความร่วมมือ 
ของเทศบาลท้องเนียน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนในพื้นที่

• โรงไฟฟ้าขนอมร่วมกับชุมชนท้องถ่ินและหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่น ท�ากิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่อ�าเภอขนอม
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• โครงการประเมินความหลากหลายทางสายพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน
โรงไฟฟ้าขนอมได้ท�าการส�ารวจและติดตามความหลากหลายทางสายพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอน และสัตว ์
หน้าดนิในพ้ืนทีข่องอ่าวขนอมและคลองขนอม จ�านวนแพลงก์ตอนและสตัว์ทีม่อียู่นัน้เป็นตวับ่งชีส้�าคญัท่ีบ่งบอกถึงสภาพความ
เป็นอยู่ท่ีดีและอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต จากการประเมินพบว่า มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศโดยรอบ
เนือ่งจากแพลงก์ตอนเป็นรากฐานส�าคญัส�าหรบัห่วงโซ่อาหารทะเลทัง้หมด โดยโรงไฟฟ้าขนอมมแีผนและมาตรการส�ารวจตดิตาม
จ�านวนแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน ปีละ 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นจุดส�ารวจรวม 7 จุด โดยรอบบริเวณที่โรงไฟฟ้ามีการปล่อยน�้า 
ออกจากระบบหล่อเย็น ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลการส�ารวจทั้งสองรอบและทั้ง 7 จุดส�ารวจ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะส�าคัญ 
โดยการเปลี่ยนแปลงโดยรวมที่พบมีปัจจัยเก่ียวข้องจากสภาพอากาศและทิศทางการไหลเวียนของน�้าและปัจจัยอื่นๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังพบปลาวัยอ่อนที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด ดังนี้

•  โครงกำรปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทำงน�้ำและชำยฝั่งทะเล 

ลูกปลาข้าวเม่า (วงศ์ Ambassidae)

ลูกปลาจวด (วงศ์ Scieanidae)

ส�ารวจพบช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน

ลูกปลากระบอก (วงศ์ Mugilidae)

ลูกปลาสีกุน (วงศ์ Carangidae)

ลูกปลาวัวหางพัด (วงศ์ Monacanthidae)

ส�ารวจพบช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ลูกปลาข้าวเม่า (วงศ์ Ambassidae)
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  • โครงการเพาะและปล่อยพันธ์ุปมู้า เพ่ือเพ่ิมจ�านวนประชากร
สตัว์น�า้และส่งเสรมิการรกัษาการประกอบอาชพีประมงชายฝ่ัง
เพื่อความยั่งยืน
เน่ืองด้วยจ�านวนสิ่งมีชีวิตและประชากรสัตว์น�้าเป็นหน่ึง 
ในเครื่องบ่งชี้ถึงการมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ โรงไฟฟ้า
ขนอมจึงร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้า
นครศรธีรรมราชและหน่วยงานในท้องถ่ินในการเพาะพันธ์ุ และ
ปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าและกุ้ง ท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
ต่อชมุชน จ�านวน 6 ครัง้ รวมกว่า 6,000,000 ตวั เพื่อช่วยเสริม
ความอดุมสมบรูณ์ระบบนเิวศชายฝ่ังและส่งเสรมิการประกอบ
อาชีพประมงชายฝั่งในท้องถิ่น

• โครงกำรปกป้องและฟื้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อเสริมสร้ำงระบบนิเวศทำงน�้ำให้อุดมสมบูรณ์

 • โครงการ “เพ่ิมประชากรสัตว์น�้าจืดและพัฒนาแหล่งน�้าผุด ประจ�าปี 2562 ” อ่างเก็บน�้าคลองบ้านกลาง ม.4 ต.ควนทอง  
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
โรงไฟฟ้าขนอมร่วมกับหน่วยงานและชมุชนในพ้ืนท่ี ดูแลรกัษาและพัฒนา “บ่อน�า้ผดุ” ต้นทางของแหล่งน�า้จดืทีส่�าคญัของอ�าเภอ
ขนอม มาตั้งแต่เริ่มด�าเนินกิจการในระยะต้น โดยก�าหนดกติการ่วมกันในการน�าน�้าจากแหล่งน�้าสาธารณะมาเก็บในอ่างเก็บน�้า
เฉพาะในฤดกูาลทีเ่หมาะสมและมปีรมิาณน�า้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก�าหนด พร้อมท้ัง ร่วมกันจดัตัง้กลุม่ชมุชน ท�าหน้าท่ีรกัษาดแูลแหล่งน�า้
บ่อน�้าผุด ตลอดจนก�าหนดบริเวณโดยรอบเป็นเขตอนุรักษ์ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าแหล่งน�้าบ่อผุดที่ส�าคัญแห่งนี้จะคงอยู่ เพื่อเป็น 
แหล่งเรยีนรูด้้านระบบนเิวศตามธรรมชาต ิเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งต้นน�า้ส�าคญัของอ�าเภอขนอมได้อย่าง
ยั่งยืน โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าขนอม น�าโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับ อ�าเภอขนอม ส่วนท้องถิ่น และชุมชนร่วมปล่อย
พันธุ์สัตว์น�้าจ�านวน  300,000  ตัว เพิ่มเติมประชากรสัตว์น�้าลงในแหล่งน�้าล�าคลองต่าง ๆ ให้พื้นดินและท้องน�้าบริเวณดังกล่าว
มีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจ�านวนกว่า  300  คน นอกจากนั้น ในระยะต่อไปมีแผนศึกษา
ความเป็นไปในการด�าเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน�า้ รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา
พื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป
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โรงไฟฟ้ำเคซอนและโรงไฟฟ้ำซำนบัวนำเวนทูร่ำ ประเทศฟิลิปปินส์ 

กำรเคลื่อนย้ำยต้นไม้เนื้อแข็งและต้นไม้บริเวณป่ำชำยเลน
จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูร่า ส่งผลกระทบต่อต้นไม้เนื้อแข็งและต้นไม้ในบริเวณป่าชายเลนที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
จ�านวน 761 จึงได้มีการเคลื่อนย้ายต้นไม้ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 ด้วยวิธีการ Earthballing หรือการขุดล้อม
ต้นไม้ และเคลื่อนย้ายต้นไม้ให้ไปเติบโตในบริเวณอื่นได้ โดยการย้ายต้นไม้ในลักษณะนี้จะขุดดินพร้อมรากโดยไม่ให้กระทบ
ระบบราก แต่จะสามารถเก็บรักษารากแก้วและรากฝอยไว้ได้ และจากข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2562 พบว่าต้นไม้ที่ได้รับ
การเคลือ่นย้ายมาจ�านวน 657 ต้นจากท้ังหมด หรอืคดิเป็นร้อยละ 86.33 ยังสามารถเติบโตได้เป็นอย่างด ีและจะมกีารปลกูต้นไม้
จ�านวน 104 ต้นทดแทนส�าหรับต้นไม้ที่ไม่สามารถอยู่รอดได้

• กำรร่วมมือในกำรฟื้นฟูป่ำชำยเลนเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โรงไฟฟ้าขนอมได้ร่วมมือกับชมรมอนุรักษ์และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอ�าเภอบ้านท่าบ่อโก สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 44 
(นครศรีธรรมราช) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส�านักงานอนุรักษ์ป่าชายเลนและชุมชนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด�าเนินการตดิตามและจดักิจกรรมเพ่ืออนุรกัษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน อย่างต่อเน่ือง โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือสร้างห้องเรยีนธรรมชาติ 
(natural classroom) และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ในอ�าเภอขนอมในอนาคต 

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา ณ ชายทะเลหาดคอเขา ม.2  ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  โรงไฟฟ้าขนอม
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา ร่วมกับ หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา  
ร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก เพ่ือร่วมกับเก็บขยะ และท�าความสะอาดชายหาด เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและ 
ลดปัญหาขยะทะเล
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ด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเคซอน ได้ส่งผลกระทบต่อต้นไม้ของป่าชายเลนในบรเิวณใกล้เคยีง จงึได้มกีารเคลือ่นย้ายต้นไม้เหล่านัน้ 
จ�านวน 931 ต้นไปสูบ่รเิวณใหม่ ตัง้แต่เดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2560 และผลการตรวจสอบล่าสดุเมือ่เดอืนกันยายน 2562 พบ
ว่า ต้นไม้จ�านวน 453 ต้นจากทั้งหมดหรือประมาณร้อยละ 48.66 ยังสามารถเติบโตอยู่ได้ และในระหว่างการเคลื่อนย้ายต้นไม้ 
ได้พบพันธุ์ไม้ใหม่ในบริเวณดังกล่าวจ�านวน 291 ต้น ซึ่งในจ�านวนนี้ ยังสามารถเติบโตได้ดีจ�านวน 113 ต้น หรือประมาณร้อยละ 
38.83% อย่างไรก็ตาม ส�าหรับจ�านวนต้นไม้ที่ต้องเสียไปหลังจากการเคลื่อนย้ายจะมีการปลูกทดแทนในอัตราส่วน 1:100 ต้น

จัดตั้งเรือนอนุบำลต้นโกงกำงและกล้ำไม้ส�ำหรับป่ำชำยหำด 
เพ่ือเพาะกล้าไม้ส�าหรบัป่าโกงกางและสายพันธ์ุอืน่ ๆ  ส�าหรบัป่าชายหาดจ�านวน 20 สายพันธ์ุ จากทัง้หมด 26 สายพันธ์ุทีส่ามารถ
พบได้ในเทศบาลเมืองมาอูบัน (Mauban) จังหวัดเคซอน (Quezon) รวมทั้งสิ้น 93,100 ต้น เพื่อเตรียมน�าไปปลูกต่อไป ซึ่งใน
บรรดาสายพันธ์ุทีไ่ด้เตรยีมเพาะกล้าไว้ มต้ีน Aegiceras Floridum (tindu-tindukan) ทีไ่ด้รบัการระบจุาก IUCN ว่าเป็นสายพันธ์ุ
ที่ถูกคุกคามรวมอยู่ด้วย
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กำรติดตำมจ�ำนวนประชำกรสิ่งมชีีวิต กำรช่วยเหลือสัตว์ป่ำและกำรคุ้มครองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสัตวป์่ำ
ในรำยกำรของ IUCN และ CITES
จากการตดิตามและส�ารวจประชากรสิง่มชีวิีตในระบบนเิวศมาต้ังแต่ปี 2550 ถงึปัจจบุนัมกีารพบ บนัทึกและช่วยเหลอืและปล่อย
สัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติท้ังหมด 139 รายการ โดยต้ังแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม ปี 2562 โรงไฟฟ้าเคซอนได้บันทึกการ 
ช่วยเหลือและพบสัตว์ป่า 17 ตัว เต่าทะเล 6 ตัว สัตว์ป่าทั้ง 17 ตัวที่พบและให้การช่วยเหลือ เช่น นก, งู, กิ้งก่ามอนิเตอร์ฟิลิปปินส์ 
เป็นต้น

โครงกำรอนุรักษ์เต่ำทะเล
จากสถานการณ์ท่ีเต่าทะเลอยู่ในสภาวะอาจสญูพันธ์ุได้เนือ่งจากถูกกักขงั เป็นอาหารส�าหรบัการบรโิภคของมนษุย์ และอาจส่งผล 
กระทบต่อระบบนเิวศโดยรวมของทะเลได้  โรงไฟฟ้าเคซอนจงึได้เข้าร่วมโครงการอนุรกัษ์เต่าทะเลท่ีด�าเนินโครงการโดยหน่วยงาน
ราชการท้องถ่ิน เพ่ือช่วยบรรเทาสถาการณ์ความเสี่ยงจากการสูญพันธ์ของเต่าทะเล ด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และ 
ฝึกอบรมให้แก่ชมุชนในท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ชาวประมงทีจ่ะเป็นผูถ่้ายภาพ วัดขนาดของเต่าทะเลทีพ่บ สายพันธ์ุ และ
บันทึกเพื่อเป็นข้อมูล ก่อนปล่อยสัตว์กลับคืนสู่ทะเล และส่งบันทึกไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อไป โครงการดังกล่าวได้
เริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 จนปัจจุบัน มีบันทึกการพบเต่าทะเลแล้วทั้งสิ้น 57 ตัว โดยในปี 2562 นี้ มีการพบและช่วยเหลือเต่าทะเล
จ�านวน 6 ตวั  โดย 3  ตวั พบบรเิวณจดุน�าน�า้ทะเลเข้าของโรงไฟฟ้าเคซอน ในขณะทีอ่กี 1 ตวัถูกพบโดยประชาขนในชมุชนท้องถ่ิน 
และ 2 ตัวถูกพบขณะก�าลังว่ายน�้าอยู่ใกล้ๆ กับเรือขนส่งสินค้า

เมื่อใดก็ตามที่มีการพบเห็นเต่าทะเล ณ บริเวณจุดน�าน�้าทะเลเข้าของโรงไฟฟ้า จะมีขั้นตอนในการจัดการคือ 
 1. หยุดฉีดคลอรีนในน�้าทะเลที่รับมาลงชั่วคราว
 2. วางแผนการกู้ภัยอย่างละเอียดโดยค�าถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีกู้ภัย ซึ่งการปฏิบัติการกู้ภัยเต่าทะเลน้ัน 
              จะแตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์ สถานที่ และขนาดของเต่าทะเลที่พบ 
 3. เมื่อช่วยเหลือเต่าทะเลมาได้ จะท�าการประเมิน ติดป้ายติดตาม (หากมีคุณสมบัติส�าหรับป้ายติดตาม โดยป้ายติดตาม 
         ที่โรงไฟฟ้าใช้น้ัน จะเป็นไปตามมาตรฐานคือเป็นป้ายสแตนเลสท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อม 
              ในท้องถิ่นให้กับบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม) และปล่อยกลับสู่อ่าว Lamon ทันที
 4. จัดท�ารายงานเพ่ือส่งไปยังส�านักงานจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
              (DENR- BMB)

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
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Green Sea Turtle 
rescued on Mar 3, 2019
Tag No.: PH1103L & PH1104L
IUCN Status: Endangered

กิจกรรมท�ำควำมสะอำดชำยฝั่งทะเลและกำรปลูกต้นไม้ประจ�ำปี
ในเดอืนเมษายน พนกังานจติอาสาจากโรงไฟฟ้าเคซอนได้เข้าร่วมกิจกรรมปลกูต้นไม้และท�าความสะอาดชายฝ่ังทะเลท่ี ณ ศูนย์
นเิวศวทิยา Cagsiay และท่ี Sitio Barrio โดยเป็นส่วนหนึง่ในกิจกรรมวัน Earth Day และได้แนะน�า “Pawie” มาสคอตสญัลกัษณ์
ส�าหรับการปกป้องสัตว์ป่าโดยเฉพาะเต่าทะเลที่ก�าลังอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้วย

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

และในเดือนกันยายน โรงไฟฟ้าเคซอน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการท�าความสะอาด
และปลูกต้นไม้สากล ณ Sitio Barrio 
โดยพนักงานจิตอาสาได้ร่วมปลูกต้นไม้
ทั้งสิ้นจ�านวน 757 ณ ศูนย์นิเวศวิทยา 
Cagsiay 1
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โรงไฟฟ้ำพลังงำนลมโบโคร๊อค (ประเทศออสเตรเลีย) 
ตั้งอยู่บริเวณ Tablelands ทางตอนใต้ของ New South Wales (NSW) ประเทศออสเตรเลีย มีการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหัน 67 ชุด 
เนื่องจากพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ของนกและค้างคาว บริษัทจึงจัดให้มีแผนงานระยะยาวเป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่อง เพื่อติดตาม
การเปลีย่นแปลง โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือประเมนิผลกระทบการด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้าพลงังานลมต่อสายพันธ์ุนกและค้างคาว
ที่มีอยู่ในพื้นที่ สรุปได้ว่าความอุดมสมบูรณ์โดยรวมของสายพันธุ์ในพื้นที่ป่านี้มีสูงและยังคงสภาวะเหมือนเดิมตลอดระยะเวลา
ของการตรวจสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลียแล้ว อุบัติเหตุนกและค้างคาว 
ที ่BRWF น้ันอยู่ภายในเกณฑ์และไม่พบเหตทุีก่่อให้เกิดผลกระทบทีเ่ห็นได้ต่อประชากรนก พร้อมทัง้โครงการฟ้ืนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินกิจการ ดังนี้

• โครงกำรส�ำรวจติดตำมประชำกรนกและค้ำงคำวตำมแผนกำรด�ำเนินงำนระยะ 5 ปี
โรงไฟฟ้าพลงังานลมโบโคร๊อค วินด์ฟาร์ม ด�าเนนิการตดิตามและส�ารวจผลกระทบต่อประชากรนกและค้างคาวไตรมาสละ 1 ครัง้ 
พร้อมท้ัง จดัท�าบันทกึเป็นประจ�าทุกเดอืน ตามแผนการตดิตามผลกระทบต่อประชากรนกและค้างคาว (Bird and Bat Monitoring 
Plan) ในพื้นที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลการส�ารวจอัตราการพบซากนกและค้างคาวเทียบเคียงกับ
การส�ารวจตั้งแต่ปีที่ 1 ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญต่อประชากรสัตว์ดังกล่าว 

• โครงกำร Biodiversity Banking (Biobanking)  ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณ Lochla  พื้นที่ 443.86 Hectares และบริเวณ 
Weerona พื้นที่ 656 Hectares ด�าเนินการฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมการด�าเนินงานหลัก
ตามแนวทางของข้อตกลงการรักษาพ้ืนท่ี Biobanking ใน 2 ด้านหลัก ได้แก่ การให้ทางปศุศัตว์ไปหากิน (grazing for  
conservation) และการก�าจดัวัชพืชทีไ่ม่ต้องการให้มกีารแพร่ขยายในพ้ืนที ่(weed control) โดยรวมแล้วในปี 2562 ทัง้สองพ้ืนที่
มีผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก�าหนด ดังนี้

ทั้งนี้ ในแต่ละพื้นที่มีสรุปประเด็นส�าคัญของการฟื้นฟูและติดตามการดูแลรักษาพื้นที่ ดังนี้

KPI Measurement

ไม่มีเหตุการณ์การพังทลายของพื้นที่อย่างมีนัยส�าคัญในพื้นที่ฟื้นฟู (rehabilitated land) เหตุการณ์ที่ได้รับ
การบันทึก

พืชคลุมดิน >90%  และวัชพืช < 20 % การตรวจสอบ 
และรายงานการตรวจสอบ

•  ปัญหาการเพ่ิมข้ึนของวัชพืชและศตัรพืูชทีแ่พร่มาตามการพัดพาของลมอย่างต่อเนือ่ง สบืเนือ่งจากปีก่อนหน้า โดยยังอยู่ระหว่าง
การศึกษาแนวทางเพื่อวางแผนการควบคุมปริมาณวัชพืชในพื้นที่ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้

• การเพ่ิมข้ึนของประชากรจงิโจ้ทีเ่ข้ามาในพ้ืนทีฟ้ื่นฟู และการ 
เพ่ิมขึ้นของฤดูแล้ง ส่งผลต่อการเติบโตและปริมาณพืชพรรณ 
ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ส�าหรับปัญหาการเพ่ิมข้ึนของจิงโจ้ท่ีเข้ามา 
ในพืน้ที ่ทางโครงการด�าเนนิการสร้างรัว้ป้องกนัพืน้ทีโ่ดยได้รบั
อนญุาตถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือลดปัญหาการถูกรบกวนจาก
จงิโจ้แล้วในพ้ืนท่ี Weeroona ส่วนพ้ืนที ่Locklee มแีผนด�าเนิน
การในปี 2563
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พนักงานคือฟันเฟืองส�าคัญที่จะน�าองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจน
เจตนารมณ์ต่างๆ ขององค์กร กลุ่มเอ็กโกจึงให้ความส�าคัญต่อการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติและแนวคิด
ที่สอดคล ้องกับวัฒนธรรมองค ์กรของกลุ ่มเอ็กโก ทั้ งรักษาไว ้ซึ่ งพนักงานท่ีมีความสามารถ ด ้วยค ่าตอบแทน 
ที่เหมาะสม สวัสดิการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน วางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ืองและ
สม�า่เสมอโดยมใิช่เพียงเพ่ือสร้างความช�านาญในบทบาทหน้าทีห่รอืความรบัผดิชอบท่ีเกีย่วข้องกับการท�างานส�าหรบักลุม่เอก็โก
เท่าน้ัน แต่ต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานของกลุ่มเอ็กโกให้เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับการเติบโตของกลุ่ม 
เอ็กโกด้วย

     การสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา

บุคลากรของเรา 
GRI 401-2
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• สามารถปรับปรุงระบบบร�หารทรัพยากรบุคคลได�แล�วเสร็จตามแผนที่วางไว�

• พนักงานร�อยละ 100 ที่ได�เข�าโปรแกรมการวางแผนและพัฒนาผู�สืบทอด (Succession planning & Development)

   ได�รับการพ�จารณาเพ�่อคัดเลือกดำรงตำแหน�งผู�บร�หารได�ตามแผนที่วางไว� 

• ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานต�อองค�กรไม�ต่ำกว�า 60%

• พนักงานร�อยละ 80 ได�รับการฝ�กอบรมตามแผนการปรับปรุงระบบบร�หารทรัพยากรบุคคล

• สามารถเตร�ยมและพัฒนาบุคลากรกลุ�มศักยภาพสูงได�ต�อเนื่องและเพ�ยงพอต�อความต�องการภายในองค�กรได�ไม�ต่ำกว�าร�อยละ 80

เป�าหมายระยะยาวเพ�่อความยั่งยืน

ป� 2563 - 2565

เป�าหมาย

ป� 2562

กำรบริหำรจัดกำร

กลุ่มเอ็กโกพัฒนาและน�านโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management: HRM) แบบบูรณาการ
มาปฏิบัติใช้ในองค์กร โดยนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมทุกประเด็นท่ีเก่ียวกับพนักงาน ได้แก่ การบริหารโครงสร้างองค์กร 
ทีส่อดคล้องกบักลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายการจ้างงานและคดัเลอืกบคุลากร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารพนกังาน 
มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร คลอบคลุมกระบวนการคัดเลือกและการจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งก�าหนด
เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” และ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” โดยใน
การคดัเลอืกพนักงาน กลุม่เอก็โกจะพิจารณาจากคณุสมบตัด้ิานการศกึษาและประสบการณ์ทีต่รงกับลกัษณะและต�าแหน่งงาน 
จากแบบประเมินการสัมภาษณ์ซึ่งได้ระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ และเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการ 
จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

2) การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ กลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับ
บคุลากรอย่างเป็นธรรม เหมาะสมและสอดคล้องกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทั เพ่ือสร้างความมัน่คงทางการเงนิให้แก่พนักงาน
ทั้งระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน (เกษียณอายุ) โดยกลุ่มเอ็กโกมีการก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติส�าหรับการ
พิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานควบคู่กับความสามารถและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของพนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเงื่อนไขใด ท้ังความแตกต่างทางเพศ อายุ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น และ 
กลุ่มเอ็กโกยังจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสวัสดิการ 
อื่น ๆ เทียบเท่ากับบริษัทชั้นน�าในกลุ่มธุรกิจเดียวกันอีกด้วย

3) การดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อพร้อมรับต่อ
การขยายธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการเรียนรู ้
ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยกลุ่มเอ็กโกมีการจัดท�าแผนฝึกอบรม 
และพัฒนาประจ�าปีตามผลการวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา (Training Needs) ผลการประเมนิจากการปฏบิตังิาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน รวมทั้ง นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร และกฏหมายที่เก่ียวข้อง ดังน้ัน  
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หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-house Training) จะมุ่งเน้นการพัฒนาตามทักษะความสามารถของพนักงาน และลักษณะงาน 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่อยู่ในหน้าท่ีรับผิดชอบ เตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับตัวขององค์กร และ 
การสืบทอดต�าแหน่งส�าคัญในอนาคต นอกจากน้ี กลุ่มเอ็กโกยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  
จากภายนอก รวมถึงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพหรือการด�าเนินงานอีกด้วย

4) การประเมนิผลการปฏิบตังิานท่ีเป็นธรรมท้ังในด้านประสทิธิภาพของการปฏบิตังิานและความสามารถท่ีเก่ียวข้อง โดยมุง่เน้น
พิจารณาผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ

5) การส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร กลุ่มเอ็กโกมีการส�ารวจความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องและน�าผลจากการส�ารวจนี้ 
มาพิจารณาปรับปรุงการท�างาน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน 
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าพนกังานทกุคนมคีวามสขุในการท�างาน มคีวามภาคภมูใิจต่อองค์กร และมคีวาม
พร้อมที่จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ

ผลกำรด�ำเนินงำน

ในปี 2562 กลุม่เอก็โกมกีารจดัท�าแผนปรบัปรงุระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลทัง้ระบบโดยวางแผนงานส�าหรบัการพัฒนาระยะสัน้
ส�าหรับประเด็นที่พิจารณาว่าต้องพัฒนาปรับปรุงก่อนได้แก่ แนวทางการพัฒนาและปรับใช้กลไกระบบการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน (Performance Management System)  ระบบการบริหารจัดการบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูง (Talent Management 
Implementation) โครงสร้างค่าตอบแทน (Compensation Structure Implementation) และการปรบัปรงุโมเดลขดีความสามารถ
ของบุคลากร (Competency Model Redesign) ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานตามแผนการพัฒนาระยะยาว 3 ปี เพ่ือปรับปรุง
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างย่ังยืนทั้งระบบ ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ (Paradigm-shift) ด้านการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล โดยมุง่เน้นการพฒันา 3 องค์ประกอบทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กร ได้แก่ การพฒันาธรุกจิในอนาคต 
(Future Business Platform) การบริหารจัดการปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation Management) และ 
การเสริมสร้างระบบการด�าเนินธุรกิจขององค์กร (Enhanced Business as Usual Organization) 

กลุ่มเอ็กโกมีความมุ่งมั่นที่จะวางรากฐานและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรประกอบกับผลักดันการบูรณาการให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 87



นอกจากน้ี กลุ่มเอ็กโกมีความมุ่งมั่นในการรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยอัตราการลาออกของพนักงาน 
ในกลุ่มเอ็กโกที่ลดลงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความส�าเร็จในการดึงดูดและรักษาพนักงาน

อัตรำกำรลำออกจำกองค์กร

กำรสรรหำและกำรรักษำบุคลำกร (GRI 401-1) 

การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มเอ็กโกในส่วนของการสรรหาบุคลากรเป็นไปตามนโยบายในการสรรหาคัดเลือก  
โดยในปี 2562 อัตราการจ้างพนักงานใหม่ของกลุ่มเอ็กโกอยู่ที่ร้อยละ 9.27

เพศ อัตราการจ้างพนักงานใหม่ กลุ่มอายุ จ�านวนพนักงาน (คน)

ชาย เพศชายร้อยละ 79.27

อายุน้อยกว่า 30 ปี 47

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี 40

อายุมากกว่า 50 ปี 1

หญิง เพศหญิงร้อยละ 20.72

อายุน้อยกว่า 30 ปี 18

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี 5

อายุมากกว่า 50 ปี 0

2559 2560 2561 2562

2.76% 4.30% 2.86% 4.93%

จ�ำนวนพนักงำนที่ลำออกจำกองค์กรในปี 2562

จ�านวนพนักงานทั้งหมดที่ลาออกจากองค์กร (คน) 24

จ�ำแนกตำมกลุ่มอำยุ (คน)

อายุน้อยกว่า 30 ปี 9

อายุระหว่าง 30 - 50 ปี 4

อายุมากกว่า 50 ปี 11

จ�ำแนกตำมเพศ (คน)

ชาย 17

หญิง 7

กำรจ้ำงงำนและกำรลำออกจำกองค์กร
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โครงกำรเปิดโรงไฟฟ้ำ EGCO เพื่อกำรเรียนรู้ 
รุ่นที่ 5 - 6 ปี 2562

โครงการเปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพ่ือการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าให้กับนิสิตนักศึกษา ประกอบกับเป็นการเปิด
โอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษากระบวนการ
ท�างานจริงในโรงไฟฟ้า และสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน 
ต่างสถาบนั โดยการจดักิจกรรมนี ้ได้รบัผลตอบรบัไปในทศิทาง
ที่ดผีู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสในการเปิดโลกทัศน์แห่งการ
เรียนรู้และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์

กำรอบรมและพัฒนำบุคลำกร (GRI 404-1)

ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างาน โดยเฉลี่ยส�าหรับพนักงาน 1 คน ได้รับการอบรมมากกว่า 30.83 ชั่วโมง

ช่วงเวลำและจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม: 
รุ่นที่ 5 วันที่ 4 เมษายน 2562 จ�านวนผู้เข้าร่วม 27 ท่าน
รุ่นที่ 6 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 จ�านวนผู้เข้าร่วม 39 ท่าน

จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมของพนักงานจ�าแนกตามประเภท ปี 2562

การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Environment, 
Occupational Health and Safety) 

6.21 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การฝึกอบรมอื่น ๆ (Others) 24.62 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

โครงกำรนักศึกษำฝึกงำนของกลุ่มเอ็กโก 

 ในทุกปี กลุ่มเอ็กโกมีนโยบายเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิต
นักศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการฝึกงานในบริษัท เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นิสิตนักศึกษา 
โดยในปี 2562 บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ต่างๆ เพ่ือรับนิสิตนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในระยะสั้น ณ  
โรงไฟฟ้าในเครือของกลุ่มเอ็กโก ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
โดยในระหว่างการฝึกงาน นสิตินกัศกึษาจะได้เรยีนรูโ้ครงสร้าง
การด�าเนินงานขององค์กร กระบวนการท�างาน รวมทั้งโอกาส
ในการพัฒนาทักษะท่ีส�าคัญเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ ์
และพัฒนาการเติบโตของสายอาชีพได้ในอนาคต
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นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ให้เป็นเครื่องมือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ของบุคลากรอีกเครื่องมือหน่ึง อีกท้ัง เป็นการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส�าคัญ 
ในกระบวนการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “บริหำรควำมเสี่ยงเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่องค์กรอย่ำงยั่งยืน”

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  32 คน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด�าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงมีความรู้ ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ COSO ERM Integrated Framework และเทคนิคต่างๆ ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

วันที่จัดกิจกรรม 4 - 5 มีนาคม 2562

ผลลัพธ์ 
การระบุความเสี่ยงหลักของกลุ่มเอ็กโก (Corporate Key Risk) เพื่อน�าไปประเมิน 
ก�าหนดกิจกรรม/มาตรการควบคุม รวมท้ัง ออกแบบตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก  
(Key Risk Indicator : KRI) และแนวทางการบรหิารจดัการ เมือ่ KRI ยกระดบัสงูขึน้

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Analytical Thinking for Problem Solving”

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  32 คน

วัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ให้พนักงานสามารถมองเห็นประเด็น เข้าใจ 
ในงาน และสถานการณ์ ด้วยการแยกแยะองค์ประกอบของข้อมูล ซึ่งน�าไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการท�างาน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

วันที่จัดกิจกรรม 22 กรกฎาคม 2562

ผลลัพธ์ พนักงานน�าแนวคิดและเครื่องมือการวิเคราะห์ไปใช้ในการท�างาน

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  “Critical Thinking for Decision Making”

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  27 คน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารระดันต้นเข้าใจหลักการคิดเชิงวิพากษ์ คือ การคิดเชิงวิเคราะห์อย่าง
รอบด้านและมีเหตุผล โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลอคติต่อการพิจารณา  
ที่น�าไปสู่การตัดสินใจอย่างถูกต้องของผู้บริหาร 

วันที่จัดกิจกรรม 30 - 31 กรกฎาคม 2562

ผลลัพธ์ 
การปรบัทกัษะในการน�าระบบความคดิเชงิวิพากษ์มาใช้ท�าความเข้าใจปัญหาอย่าง
แท้จริง ซึ่งน�าไปสู่การป้องกันและแก้ปัญหาที่ถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้ง สร้างทาง
เลือกใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาได้
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กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “CEO Vision”

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  ผู้บริหารระดับกลาง 25 คน

วัตถุประสงค์
เพ่ือแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบรหิารจดัการจาก CEO ให้กบัผูบ้รหิาร
ระดับกลาง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

วันที่จัดกิจกรรม 15 พฤษภาคม 2562

ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารระดับกลางเข้าใจวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในแนวทางเดียวกัน และน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารทีมงาน

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Behind the Success of 2018 Innovation Winners”

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 30 คน

วัตถุประสงค์

เพ่ือแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์จากทีมท่ีได้รบัรางวัลการแข่งขนันวัตกรรม
ภายในองค์กร ปี 2561 ในกระบวนการพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม หรือผลงาน
นวัตกรรม รวมถึงการน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน รวมท้ังเพ่ือสร้างแรงจงูใจ หรอื
แรงบันดาลใจให้พนักงานท่ัวท้ังกลุ่มบริษัทฯ เห็นถึงความส�าคัญและความส�าเร็จ
จากการคิด พัฒนา หรือท�านวัตกรรมในองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ

วันที่จัดกิจกรรม 1 สิงหาคม 2562

ผลลัพธ์ 
พนักงานน�าประสบการณ์ที่ได้เป็นแนวทางในพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการ 
แก้ปัญหาในงาน การสร้าง นวัตกรรม และ การแข่งขันนวัตกรรมฯ

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “LNG Business”

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 61 คน

วัตถุประสงค์
เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรูค้วามรูเ้บือ้งต้นภาพรวมธุรกิจ LNG และธุรกิจ LNG ท่ีเก่ียวข้อง
กับกลุ่มธุรกิจ EGCO Group 

วันที่จัดกิจกรรม 7 สิงหาคม 2562

ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจ LNG ทั้งกระบวนการ 
ตัง้แต่การเกิดน�า้มนัและก๊าซธรรมชาต ิกระบวนการผลติก๊าซธรรมชาต ิรวมถึงปัจจยั
ราคา LNG ในประเทศสหรัฐอเมริกา
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กำรอบรม “กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change)”

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  25 คน

วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุม่เอก็โก

วันที่จัดกิจกรรม 24 กันยายน 2562 และ 4 ธันวาคม 2562

ผลลัพธ์ 

มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถทราบ/ 
ระบุถึงผลกระทบด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการด�าเนินธุรกิจและ
วางแผนเพ่ือป้องกันหรอืลดความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถระบถึุงโอกาสใหม่
ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Real Option Valuation”

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 31 คน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการน�าวิธี Real Option ไปใช้ในการประเมินมูลค่า
โครงการลงทุน

วันที่จัดกิจกรรม
25 พฤศจิกายน 2562, 17-18 ธันวาคม 2562,  24 ธันวาคม 2562 
และ 27 มกราคม 2563

ผลลัพธ์ 
น�าวิธี Real Option มาประยุกต์ใช้ในการประเมินมูลค่าโครงการลงทุน ท้ังกับ
โครงการปัจจุบันซึ่งเดินเครื่องแล้ว และโครงการลงทุนใหม่ โดยให้ใช้ควบคู่ไปกับ 
วิธีการประเมินมูลค่าการลงทุนแบบเดิม

หลักสูตรกำรอบรมที่รองรับวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้และนวัตกรรม
กลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร จึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านการพัฒนา
ทักษะความสามารถของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเอ็กโกเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมส�าหรับการสร้างโอกาสใหม่ทาง
ธุรกิจในอนาคต 

ในปี 2562 กลุม่เอ็กโกมกีารวางแผนในการจดัอบรมเชงิปฏิบตักิารด้านนวัตกรรมอย่างเป็นขัน้ตอน เพ่ือส่งเสรมิให้พนักงานสามารถ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับความคิดเชิงนวัตกรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านโครงการ “การแข่งขันนวัตกรรมประเภททีมภายในกลุ่มเอ็กโก ประจ�าปี 2562” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น
ต่อเน่ือง สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อ การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม (Digitization and  
Innovation) โดยมีการวางขั้นตอนการด�าเนินงานและการจัดโครงการด�าเนินงาน ดังนี้
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โครงกำร Driving Innovation For Leaders

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 27 คน 

วัตถุประสงค์

เพ่ือก�าหนดกลยุทธ์และทิศทางของนวัตกรรมที่บริษัทต้องการ และ 
เพ่ือเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างนวัตกรรม ส�าหรับ
ให ้ค�าแนะน�ากับพนักงานเมื่อพนักงานต้องการน�าความคิด 
เชิงนวัตกรรมเข้าประยุกต์ใช้ในการท�างาน หรือแข่งขันนวัตกรรมฯ

วันที่จัดกิจกรรม 25 เมษายน 2562

ผลลัพธ์ 
กลยุทธ์และทิศทางของนวัตกรรมของบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดหลักสูตรการอบรมด้านนวัตกรรม และแนวทางในการจัดการ
แข่งขันนวัตกรรมภายในองค์กรกำ
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โครงกำร Practical Innovation

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 43 คน

วัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานในพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เป็นความคิดเชิงนวัตกรรม และการน�านวัตกรรม 
ไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน รวมถึง การแข่งขันนวัตกรรมฯ

วันที่จัดกิจกรรม 17 พฤษภาคม 2562

ผลลัพธ์ 
ความรู้และทักษะในการใช้ความคิดเชิงนวัตกรรมไปประยุกต์ใช ้
ในการปรับปรุงงานหรือกระบวนการท�างาน
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โครงกำร Prototyping & Testing

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 25 คน

วัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
ต้นแบบนวัตกรรมและทดสอบผลงานฯ โดยใช้เครื่องมือกลยุทธ์ 
ที่สามารถพัฒนาโครงการนวัตกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย

วันที่จัดกิจกรรม 11 กรกฎาคม 2562

ผลลัพธ์ 

ความรู ้และทักษะในการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมให้เป็น
โครงการนวัตกรรม ทั้งเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท�างาน และ/หรือ เข้า
แข่งขนันวตักรรมภายในองค์กร ซึง่มทีมีเข้าแข่งขนัประกวดนวัตกรรม
ร่วม 22 ทีม
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ผลกำรส�ำรวจควำมผูกพันของพนักงำน

การสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานส่งเสริมความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร โดย
กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นที่จะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรผ่านกิจกรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ในปี 
2562 กลุ่มเอ็กโกได้ส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและพบว่า หัวข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุด เช่น การได้รับการ
สนับสนุนจากหัวหน้างาน การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากองค์กรที่ส่งให้ผลให้การท�างานมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสาร
กับพนกังานอย่างเพียงพอ การประเมนิผลการปฏบิตังิานทีแ่สดงถงึผลการปฏิบตังิานจรงิได้อย่างแม่นย�า และ การสนบัสนนุการ
เรียนรู้และการพัฒนาของพนักงานอย่างจริงจัง เป็นต้น 

สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นการตอกย�้าถึงแนวทางการบริหารงานบุคคลของกลุ่มเอ็กโกท่ีมุ่งดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและมีการ
ประเมนิผลการปฏิบตังิานทีเ่ป็นธรรม อย่างไรก็ตาม จากผลการส�ารวจในครัง้น้ีท�าให้กลุม่เอก็โกทราบถึงความต้องการของพนักงาน
รวมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่ควรปรับปรุง ซึ่งกลุ่มเอ็กโกได้วางแนวทางการจัดการรวมอยู่ในแผนการบริหารและพัฒนาบุคคลระยะเวลา 
5 ปี (2563 - 2567) เช่น การพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการ การก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก เป็นต้น

นอกจากน้ี กลุม่เอก็โกยังส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พนกังานมคีวามรูค้วามเข้าใจในการปรบัปรงุกระบวนการท�างานอย่างต่อเน่ือง
ตามหลักการไคเซ็น (KAIZEN) และลีน (Lean) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสู่การเกิดนวัตกรรม โดยในปี 2562 ได้การอบรมดังกล่าว
จ�านวน 2 รุ่น ส�าหรับบุคลากรทุกระดับ เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 48 คน

ทั้งน้ี กลุ่มเอ็กโกได้ประเมินผลการจัดอบรมภายในองค์กร โดยใช้ Third-party Methodology “Kirkpatrick Model” Level 3  
และ Level 4 เพื่อวิเคราะห์ผลการอบรมในมิติของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้น�าความรู้และทักษะไปใช้ในการท�างาน และ
มิติของผลลัพธ์ที่การฝึกอบรมมีต่อธุรกิจขององค์กร

     พนักงานมีความผูกพัน

กับองค�กร
     ร�อยละ

 44%
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การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�างาน 
จะส่งเสรมิประสทิธิภาพในการท�างานทัง้ต่อพนกังานและคูค้่า 
ผูร้บัเหมา ตลอดจนผูเ้ก่ียวข้องอืน่ๆ ให้สามารถท�างานได้อย่าง
ต่อเน่ืองควบคู่ไปกับการมีสุขภาวะอนามัยที่ดี นอกจากนี้  
การบริหารโรงไฟฟ้าด้วยความมุ ่งมั่นและใส่ใจต่อความ
ปลอดภัยขั้นสูงสุดยังสร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจให้เกิด 
ขึ้นกับชุมชนโดยรอบอีกด้วย 

กำรบริหำรจัดกำร
กลุ่มเอ็กโกได้วางนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�างานที่สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐาน 
ทีบ่รษิทัยึดมัน่อย่างเคร่งครดั นอกจากนีไ้ด้จดัให้มคีณะกรรมการ และคณะท�างานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม 
ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน และเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยของบรษิทัฯ ท้ังทีส่�านักงานใหญ่ และทีโ่รงไฟฟ้า เพ่ือก�าหนด
แนวทาง หลักเกณฑ์และก�ากับดูแลการด�าเนินงาน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางานด้านความปลอดภัยฯ ของบริษัทในเครือฯ 
รวมไปถึงการจัดท�าคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (Safety Health and Environment 
Management System: Manual) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติภายในส�าหรับกลุ่มเอ็กโกอีกด้วย ท้ังนี้ได้ก�าหนดให้มีการจัดประชุม 
เพื่อรายงานและรับข้อเสนอแนะแนวทางในการด�าเนินงานให้ถกูต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน 
พร้อมทัง้ส่งเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการท�างาน รวมถงึมกีารตดิตามผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
อยู่เสมอ และน�าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด�าเนินงานต่อไป

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเอ็กโก ครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้
1. ด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ 
    ข้อก�าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดท�ากรอบการท�างาน เพ่ือก�าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจน ตรวจ ติดตามและประเมินผลการ 
     ด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. ตระหนักในการป้องกันและแก้ไขกิจกรรมที่อาจเกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
4. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-7, 403-8, 403-9, 

โดยกลุ่มเอ็กโกก�าหนดให้โรงไฟฟ้าในเครือฯ ทั้งหมด ต้องถือ
ปฏิบตัติาม พร้อมทัง้ก�าหนดให้มกีารบรหิารจดัการเพ่ือลดและ
ควบคุมความเส่ียงในทุกกระบวนการท�างาน และการด�าเนิน
ธุรกิจของบรษิทัฯ ทีอ่าจน�าไปสูค่วามสญูเสยีต่อชวิีต การบาดเจบ็ 
ความเจ็บป่วย ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
อย่างเคร่งครัด และพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภยัอย่างสม�า่เสมอให้แก่พนกังาน และผูร้บัเหมา 
เพ่ือให้พนักงานและผู้รับเหมามีความตระหนักและสามารถ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการก�าหนดมาตรการในการรับมือ 
กับเหตุฉกุเฉนิทีอ่าจจะเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อผูป้ฏบิติังาน 
และผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ชุมชนรอบสถานประกอบการ
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นอกจากนโยบายความปลอดภัยและอาชวีอนามยัแล้ว เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายและทศิทางในการด�าเนนิ
งานของกลุม่เอก็โกอย่างจรงิจงัและเข้มแข็ง กลุม่เอก็โกจงึได้ยกระดบัการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานขององค์การ
มาตรฐานสากล (International Organization for Standardization: ISO) ซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบ
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
รับรองจากมาตรฐานดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุง่มัน่และใส่ใจในการสร้างความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท�างาน
ให้กับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มเอ็กโก โดยโรงไฟฟ้าขนอมได้มีการพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอโดยค�านึงถึงความเส่ียง โอกาส และข้อก�าหนดทางกฎหมายที่ครอบคลุมด้านการ
จัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสามารถยกระดับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการ อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยสู่ ISO 45001:2018

และกลุ่มเอ็กโกยังได้มีการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปสู่ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้า โดยส�าหรับ 
พนักงาน และผู้รับเหมาจะมีการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อาทิ Sharepoint โปสเตอร์ Microsoft 
TEAMS และ กลุ่ม LINE เป็นต้น
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



Safety
ไม�มีบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

Health
การจัดการส�งเสร�มด�านสุขภาพ 

อย�างน�อยป�ละ 2 ครั้ง

Working
Environment 

มีการตรวจวัดสภาพแวดล�อม

ในการทำงานให�ดีกว�าข�อกำหนด

ตามกฎหมาย

ส�าหรับคู่ค้านั้น กลุ่มเอ็กโกได้ระบุประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นหน่ึงในประเด็นด้าน ESG ที่กลุ่มเอ็กโก 
ให้ความส�าคัญ และสื่อสารให้คู่ค้าได้รับทราบผ่านจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก และเป็นหน่ึงในหัวข้อท่ีจะต้องได้รับ 
การตรวจสอบทัง้จากแบบประเมนิตนเองด้านความย่ังยืนของคูค้่า และการเข้าตรวจในสถานประกอบการของคูค้่า โดยผลประเมนิ
การด�าเนินงานในด้านนี้จะน�ามาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าก่อนร่วมงานและประเมินผลหลังจากการท�างาน 
ของกลุ่มเอ็กโกอีกด้วย 

ผลกำรด�ำเนินงำน
ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้ก�าหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

โดยกลุ่มเอ็กโกสามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท้ังในด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านการส่งเสริมการมีสุขภาวะ 
ที่ดี (Health Promotion) และด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน (Working Environment)

ในด้านความปลอดภัยกลุม่เอก็โกตัง้เป้าหมายสถิตอิบุตัเิหตท่ีุมกีารบาดเจบ็ถึงข้ันหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency: LTIF) 
เป็นศูนย์ โดยก�าหนดให้ผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผล 
การปฏิบัติงานในระดับองค์กร 

ทั้งน้ีจากการด�าเนินงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของโรงไฟฟ้าท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ประสบความส�าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมาย
ในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน และมีสถิติชั่วโมงการท�างานปลอดภัยเท่ากับ 28,545,449 
ชั่วโมงท�างานสะสม 
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หน่วย 2559 2560 2561 2562

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการท�างาน

พนักงาน
ราย

0 0 0 0

ผู้รับเหมา 0 0 0 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

พนักงาน ราย/หนึ่งล้าน
ชั่วโมงท�างาน

0.00 0.00 0.00 0.00

ผู้รับเหมา 0.30 0.00 0.25 0.00

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (I.F.R)

พนักงาน ราย/หนึ่งล้าน
ชั่วโมงท�างาน

1.01 0.00 0.00 0.45

ผู้รับเหมา 3.89 0.00 0.25 0.26

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (I.S.R)

พนักงาน วัน/หนึ่งล้าน
ชั่วโมงท�างาน

0.00 0.00 0.00 0.00

ผู้รับเหมา 0.90 0.00 8.14 0.00

กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีของบุคลำกร 
GRI 403-6

กลุ่มเอ็กโกไม่เพียงให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของพนักงานเท่านั้น แต่ยังตระหนักและให้ความส�าคัญ 
กับคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรทุกคน โดยยึดมั่นในการสร้างเสริมวิถีสุขภาพดี (Healthy Lifestyle) 
อย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมของกลุม่เอก็โกต่างทุม่เทและพยายามอย่างเตม็ท่ี
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มเอ็กโกทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

ในปี 2562 โรงไฟฟ้าในเครือของกลุ ่มเอ็กโกได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาวะท่ีดี (Healthy Promotion)  
อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี ประกอบด้วย กิจกรรมออกก�าลงักายและแข่งกีฬาประเภทต่างๆ อาท ิการแข่งขนัฟุตบอล เปตอง โบว์ลิง่ 
ตลอดจนการจดัโครงการค่ายสขุภาพ ณ เกาะพิทักษ์ จงัหวดัชมุพร ซึง่ครอบคลมุถึงกิจกรรมการบรรยายเพ่ือปรบัเปลีย่นพฤติกรรม
ให้ดีต่อสุขภาพ รณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงาน
ในกลุ่มเอ็กโกอย่างสม�่าเสมอ 

 สถิติกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกกำรท�ำงำนของพนักงำนและผู้รับเหมำกลุ่มเอ็กโก GRI 403-2, 403-9
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



ล�าดับ โรงไฟฟ้า จ�านวนครั้ง/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

ตัวอย่ำงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีของพนักงำน

กิจกรรมบรรยายเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
วัคซีนใจไม่ยอมแพ้ภัยสุขภาพ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ โรงไฟฟ้าขนอม

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

โครงการค่ายสุขภาพ 20 - 22 สิงหาคม 2562 
ณ เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

แข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงไฟฟ้า กับ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 อุบลราชธานี 13 มิถุนายน 2562 
โรงไฟฟ้า SPP2 SPP3 SPP4 และ SPP5
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กำรฝึกอบรมและกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัย GRI 403-5
กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่
พนักงาน และผู ้รับเหมาอยู่เสมอ ด้วยการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานให้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งการด�าเนินงาน 
ประกอบด้วยการประเมนิ และการบรหิารจดัการความเสีย่ง รวมถึงการจดัอบรมด้านความปลอดภยั และอาชวีอนามยัอย่างสม�า่เสมอ
ให้กับทัง้พนกังานและผูร้บัเหมา เพ่ือให้ทกุคนสามารถปฏิบตังิานได้อย่างปลอดภยัและดกีว่าท่ีมาตรฐานก�าหนดตลอดเวลา และ
ก�าหนดให้มาตรการเหล่าน้ีเป็นส่วนหนึง่ของแผนรบัมอืเหตกุารณ์ฉกุเฉนิของกลุม่เอก็โก สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และความปลอดภยัของบรษิทั ในปี 2562 กลุม่เอก็โกมกีารจดัโครงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และผูร้บัเหมา ดงันี้

กิจกรรมแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬาต้านยาเสพติดกับ
คนในชุมชน อบต.หินมูล 17 กุมภาพันธ์ 2562 
โรงไฟฟ้า Solarco

หลักสูตร "กำรก�ำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อควำมปลอดภัย" 
30 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดในการฝึกอบรม :
• ค�าจ�ากัดความของค�าว่า “ความเสี่ยง”
• ความเสี่ยง อันตราย และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท�างาน  
   ภายในโรงงาน
• สาเหตุของการเกิดอันตราย และอุบัติเหตุภายในโรงงาน
• แนวทางการควบคมุ ป้องกัน และก�าจดัความเสีย่งเพ่ือความ 
   ปลอดภัย
• หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในการก�าจัดความเสี่ยง 
   เพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในองค์กร
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  : 6 ชั่วโมง
จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม  : 30 คน

กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 7 คน หนองไผ่คัพ 
ครั้งที่ 24 23 ตุลาคม 2562 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน

หลักสูตร “เทคนิคกำรสื่อสำรด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ"
17 กันยายน 2562
รายละเอียดในการฝึกอบรม :
• หลักส�าคัญของการสื่อสารด้านความปลอดภัยที่สร้างสรรค์
• ช่องทางการสื่อสารท่ีจ�าเป็นต่อการท�างานด้านความ 
   ปลอดภัยฯ ที่ควรทราบ
• แนวทางการสื่อสารให้งานด้านความปลอดภัยราบรื่น และ 
   ประสบความส�าเร็จ
• อุปสรรคของการส่ือสาร ที่ท�าให้งานด้านความปลอดภัย 
   ไม่สัมฤทธิ์ผล
• แนวทางการประสานงานด้านความปลอดภัยอย่างไร ให้ไม่ 
    ถูกต่อต้าน
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  : 6 ชั่วโมง
จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม   : 26 คน
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



ประเด็น/หัวข้ออบรม จ�านวนผู้เข้าอบรม ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา

การทบทวนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 30 -

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร 
(ภาษาญี่ปุ่น) 1

ทบทวนการดับเพลิงกู้ภัยขั้นสูง 55

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร 3 -

ซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือน�้ามัน 26

อบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  ISO 45001 87 -

อบรมภายในหลักสูตรความปลอดภัย
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ส�าหรับลูกจ้างและผู้รับเหมา 311 -

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน 1 -

อบรมทบทวนผู้ควบคุมหม้อน�้า 44 -

อบรมการขับรถ Folk Lift 21 -

อบรมการท�างานในที่อับอากาศ 21 -

นวัตกรรมความปลอดภัยแบบยั่งยืน 129

อบรมความปลอดภัยนอกงาน 144

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 22

อบรมการดูแลสุขภาพทั้ง 4 ด้าน รู้จัก พัก กิน ขยับ นอนให้หลับ 143

ความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้
ในกรณีฉุกเฉิน

41 -

อบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 217

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

71

อบรมความปลอดภัยในการท�างานและโรคจากการท�างาน  32

การขับขี่รถ Forklift อย่างปลอดภัย 1 -

อบรมการปฐมพยาบาล ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 26

การฝึกซ้อมสารเคมีรั่วไหล 64

ในการปฏิบตังิานของท้ังผูป้ฏิบตังิาน และผูร้บัเหมาภายในพ้ืนที ่นอกจากจะต้องผ่านการอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัก่อนเข้า
ปฏบิัติงานแล้ว บริษัทฯ ยงัจัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพิม่เติม เพือ่ให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างปลอดภัย และดีกว่าที่มาตรฐานก�าหนดตลอดเวลา อาทิ
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กำรจัดนิทรรศกำรสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน  
ปี 2562

กลุ่มเอ็กโกได้จัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ท�างานประจ�าปี 2562 ทั้งที่ส�านักงานใหญ่ และโรงไฟฟ้าต่างๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และลูกจ้าง 
ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงให้พนกังานในองค์กร
ทราบถึงวิธีการท�างานที่ปลอดภัยจนสามารถลดสถิติอุบัติเหตุ
ในการท�างาน และลดอุบัติเหตุนอกงานได้ 

โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัด
นิทรรศการเร่ืองความปลอดภัยในการท�างาน การบรรยาย
หัวข้อ ”การสร้างสุขสนุกกับงาน” โดยอาจารย์จตุพล ชมภูนิช 
บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมความปลอดภัยอย่างย่ังยืน”  
การทบทวนปฐมพยาบาลเบือ้งต้น อบรมความปลอดภัยในการ
ท�างาน และโรคจากการท�างาน ตลอดจนมีการประกวด 
ข ้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยจากผู ้ปฏิบัติงานและ 
ผู้รับเหมา ท้ังน้ีกลุ่มเอ็กโกเช่ือมั่นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
จะสามารถส่งเสรมิให้พนกังานในองค์กรมจีติส�านกึในเรือ่งของ 
ความปลอดภัยในการท�างาน รวมทั้งสามารถป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำรเตรียมควำมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภำวะวิกฤติโรงไฟฟ้ำ
การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการผลิตของ 
โรงไฟฟ้าจะสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่สร้างผลกระทบท้ังด้านความปลอดภัยต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ ดงัน้ัน โรงไฟฟ้าทกุแห่งจงึก�าหนดให้มแีผนระงบัเหตฉุกุเฉนิและภาวะวิกฤต ิพร้อมท้ังฝึกซ้อมแผนระงับเหตฉุกุเฉนิทีเ่ป็น
สถานการณ์ทีม่อีนัตรายและกระทบต่อชวิีต ทรพัย์สนิ และสิง่แวดล้อม มกีารอพยพผูป้ฏิบตังิานออกจากพ้ืนท่ี และประสานชมุชน
โดยรอบ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากสถานการณ์มีความรุนแรงจนมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

 102
รายงานความย่ังยนื ประจ�าปี 2562
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โรงไฟฟ้า

การซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินปี 2562

สถานการณ์ฉุกเฉิน (คร้ัง)

ฝึกซ้อมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ

การฝึกซ้อมสารเคมี
หกร่ัวไหล

ฝึกซ้อมการระงับ
อุบัติภัย น�้ามันหก

ร่ัวไหล และการก�าจัด
คราบน�้ามัน

แผนฉุกเฉินตอบโต้
กรณีน�้าท่วม

ส�านักงานใหญ่ 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   1

GPS (4 sites) 8   

RG 1 1  

KLU 1 1  

BPU 1 1  

EGCO COGEN 1   

KEGCO 1  1 2

กำรเย่ียมชมโรงไฟฟ้ำบีแอลซีพี จ.ระยอง ในปี 2562  
เพื่อศึกษำดูงำนระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
คณะท�างานด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม 
กลุ่มเอ็กโก ได้เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งโรงไฟฟ้า
ดงักล่าวถือเป็นโรงไฟฟ้าท่ีมกีารจดัการด้านความปลอดภัยและ
อาชวีอนามยัในระดบัชัน้น�า ทัง้นีโ้รงไฟฟ้าบแีอลซพีี ได้น�าเสนอ
ระบบการบรหิารจดัการด้านความปลอดภัยอาชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานตามมาตรฐาน ISO45001, BLCP 
Safety Rules และมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย
ขบวนการผลิต(Process Safety Management: PSM) 
นอกจากนี้ยังน�าเสนอมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัย เช่น 
Management Walk Down, Safety Rule Audit, การก�าจัด
พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (BBS Observation) และ
การรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss Report) 
ซึ่งมีความเข้มงวดในการสร้างความปลอดภัยและสุขภาพท่ีดี

ในการท�างานให้แก่พนักงาน ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งหวังว่าจะน�า
มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ที่อยู่ในระดับสูงและมีคุณภาพมา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มเอ็กโก
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นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้กลุ่มเอ็กโกยังได้มีการติดตาม 
ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยจัดให้ 
คณะท�างานด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม 
กลุม่เอก็โก เข้าด�าเนินการตรวจประเมนิระบบการจดัการ SHE 
Internal Audit เพ่ือตรวจสอบว่าองค์กรได้มกีารจดัท�าระบบให้
สอดคล้องตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนด และมกีารน�าระบบ
ไปใช้อย่างมปีระสทิธิผล โดยมกีารน�าไปปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ 
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 โรงไฟฟ้าคลองหลวงยูทลิติี ้โรงไฟฟ้าบ้านโป่งยูทิลติี้ 
และบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด จ.ระยอง

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ�ำกัด
รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ระดบัประเทศ 
(ระดับทอง 3 ปีติดต่อกัน)

บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ�ำกัด
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดเีด่นด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ระดบัประเทศ 
(ระดับแพลทินัม 10  ปีติดต่อกัน)  

รำงวัลและควำมส�ำเร็จด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ในปี 2562
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



กระบวนการตรวจสอบสถานะด�านสิทธิมนุษยชนอย�างรอบด�านของกลุ�มเอ็กโก

ความมุ�งมั่นเชิงนโยบาย

      การประเมินผล

ด�านสิทธิมนุษยชน

การบูรณาการ

การติดตามประสิทธิผล

      การเยียวยาและช�องทาง

การรับเร�่องร�องเร�ยน

สิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชนถือเป็นหลักการส�าคัญประการหนึ่ง
ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีความส�าคัญอย่างย่ิง 
ต่อการด�าเนินธุรกิจ กลุ่มเอ็กโกจึงส่งเสริมการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนและหลักปฏิบัติทั้งต่อ
พนักงานและคู ่ค ้าตามแนวทางปฏิญญาสากลว ่าด ้วย 
สิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ
ในปี 2562 นอกจากการปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มเอ็กโกให้มีความเป็นปัจจุบันและครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ที่เป็นสาระส�าคัญ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับพนักงาน 
พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก เพ่ือแสดงออก 
ถึงความมุ ่งมั่นและจริงจังของกลุ ่มเอ็กโกที่ด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความเคารพต่อสทิธิมนุษยชนแล้ว กลุม่เอก็โกยังได้ด�าเนิน

กระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสทิธิมนษุยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due Diligence) และการประเมินความเสี่ยง
ทางด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) 
ในทุกขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงกิจกรรม
ต่างๆ ในห่วงโซ่อปุทานตามแนวทางและหลกัการชีแ้นะว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding  
Principles on Business and Human Rights - UNGP) 
เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
ทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานจะไม่มีการกระท�าใดๆ ที่เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
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กำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้ำนสิทธิมนุษยชน
กลุ่มเอ็กโกส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการจัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชนและการตรวจประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มเอ็กโกเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน 
โดยในปี 2562 พนักงานของกลุ่มเอ็กโกร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน และกลุ่มเอ็กโกได้จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม 100% ของทุกขั้นตอนในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจากผล 
การตรวจประเมินพบว่า 33.33% ของการด�าเนินธุรกิจในกลุ่มเอ็กโกมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็น (1) อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท�างานด้านวัตถุดิบ (Raw Material) และงานบริการในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทางกลุ่มเอ็กโกได้ร่วมมือกับ
คู่ค้าที่เก่ียวข้องเพ่ือหามาตรการในการปิดหรือลดความเสี่ยงที่กล่าวมาให้น้อยลงหรือหมดไป โดยส�าหรับการท�างานของกลุ่ม 
เอ็กโกเองนั้นมีมาตรการและขั้นตอนในการวัดและลดความเสี่ยงครอบคลุมในทุกขั้นตอน 100% 

กำรสื่อสำรกับคู่ค้ำในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
กลุม่เอก็โกมกีารสือ่สารกับคูค้่าในเรือ่งสทิธิมนุษยชนและได้มกีารปรบัปรงุนโยบายด้านการจดัซือ้จดัจ้าง และจดัท�าจรรยาบรรณ
คูค้่าของกลุม่เอก็โกโดยได้รวมประเดน็เรือ่งสทิธิมนุษยชนเข้าเป็นส่วนหน่ึงในจรรยาบรรณนัน้ (สามารถอ่านรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
ในได้หัวข้อ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หน้า 107) 

กลุม่เอก็โกมแีผนในการตรวจประเมนิความเสีย่งด้านสทิธิมนษุยชนอย่างรอบด้านเป็นประจ�าทกุ 3 ปี และจะมกีารทบทวนประเดน็
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นประจ�าทุกปีเพ่ือให้แน่ใจว่าแผนงานและ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนยังมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ส�าหรับในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการรายงานในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนท้ังจากกิจกรรมของบริษัท  
การด�าเนินธุรกิจและตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงยังไม่ได้มีการเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิด อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึง 
โอกาส และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงมีการจัดเตรียมมาตรการเยียวยาแก่ผู้เสียหาย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ทัง้นี ้กลุม่เอก็โกจะมกีารทบทวนประเดน็ความเสีย่งด้านสทิธิมนุษยชน ทีอ่าจเกีย่วข้องกับการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั และท�าการ
ประเมินความเสี่ยงพร้อมตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านภายใต้กรอบนโยบายสิทธิมนุษยชนของ 
กลุม่เอก็โกเป็นประจ�าทุกปี และน�าผลการประเมนิท่ีได้รบัไปพิจารณาเพ่ือปรบัปรงุแนวทางการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจทีเ่ก่ียวข้อง
และแสวงหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป 
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

GRI 102-9, 102-10, 204-1, 308-1, 308-2, 414-1, 414-2

เพ่ือให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการชะงักงัน การบริหารคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานเพ่ือลดความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรับการด�าเนินธุรกิจสู่ความย่ังยืน 
ที่กลุ่มเอ็กโกให้ความส�าคัญ โดยความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานจะเกิดขึ้นได้ หลักส�าคัญ คือ การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
ร่วมกับคู่ค้า 

ดังน้ันในปี  2562 กลุ่มเอ็กโกจึงได้ทบทวนแนวทางในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน นับตั้งแต่การระบุคู่ค้า 
ที่มีความส�าคัญ การระบุประเด็นความเสี่ยงด้านความย่ังยืนท่ีอาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์และแนวปฏิบัติ
ส�าหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อย่างย่ังยืน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ  
เหล่าน้ีได้ถูกประกาศเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนของกลุ่มเอ็กโก โดยจะมีการทบทวนทุกปีเพ่ือให้แน่ใจว่ามี 
ความเป็นปัจจุบันและสามารถตอบสนองเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน 
ของกลุ่มเอ็กโก

แนวทำงบริหำรจัดกำร
กลุ่มเอ็กโกมีแนวทางในการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืนตามกรอบของ UN Global Compact ใน 6 ขั้นตอน ได้แก่  
(1) การประกาศเจตนารมณ์ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (2) ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในประเด็น
ด้าน ESG ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (3) ระบุเป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายส�าหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน  
(4) น�ากลยทุธ์ นโยบายและแผนงานไปปฏบิตั ิ(5) ประเมนิผลและตดิตามการด�าเนนิงาน และ (6) สือ่สารถงึกลยทุธ์และขัน้ตอน
การท�างานกับคู่ค้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการท�างานสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

 107



ประเภทของคู่ค้า จ�านวนคู่ค้า (ราย) ร้อยละของมูลค่าการซ้ือขาย

คู่ค้าทางตรง 1,123 100

คู่ค้าที่มีความส�าคัญยิ่งยวด  77 97.54

คู่ค้าที่มีความส�าคัญยิ่งยวดในล�าดับถัดไป  52 -

ผลกำรด�ำเนินงำน

กำรระบุคู่ค้ำที่มีควำมส�ำคัญยิ่งยวด
ปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นกับหน่วยงานจัดซื้อทั้งหมดในกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
วิเคราะห์คู่ค้ากว่าหนึ่งพันรายจากทั่วประเทศบนฐานข้อมูลการซื้อขายของปี 2561 คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท โดยกลุ่ม
เอ็กโกแบ่งคู่ค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่คู่ค้าประเภท (1) จัดหาสินค้า และ (2) ให้บริการ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์
เพื่อระบุคู่ค้าที่มีความส�าคัญยิ่งยวด (Critical Supplier) ของกลุ่มเอ็กโก โดยได้พิจารณาจาก (1) เป็นคู่ค้าที่มียอดการซื้อขาย
สูงสุด 80% แรก (2) เป็นคู่ค้าที่น�าส่งวัตถุดิบ สินค้า หรือ บริการที่ส�าคัญต่อกระบวนการผลิตของกลุ่มเอ็กโก และ (3) เป็นคู่ค้า
รายเดียวหรือไม่สามารถทดแทนได้

ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการท�าให้กลุ่มเอ็กโกสามารถระบุคู่ค้าท่ีมีความส�าคัญย่ิงยวดท้ังคู่ค้าทางตรงและคู่ค้าในล�าดับ 
ถัดไป โดยมีรายละเอียดดังปรากฎตามตารางด้านล่างนี้

กำรระบุประเด็นและประเมินควำมเสี่ยงด้ำน ESG ในห่วงโซ่อุปทำนของกลุ่มเอ็กโก
กลุ่มเอ็กโกได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานจัดซื้อและผู้ท่ีเก่ียวข้องขึ้นอีกครั้ง เพ่ือพิจารณาระบุประเด็นความเส่ียง 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน และภายใน 
การประชมุฯ เดยีวกันได้มกีารประเมนิความเสีย่งของคูค้่าทุกรายเพ่ือระบวุ่ามคีูค้่ารายได้บ้างทีม่คีวามเสีย่งต่อประเดน็ด้าน ESG 
ท่ีมีความส�าคัญกับกลุ่มเอ็กโก  ผลจากการประเมินความเส่ียงพบว่า จากจ�านวนคู่ค้าทั้งหมด 1,123 รายน้ัน มีคู่ค้าจ�านวน  
234 รายท่ีมีความเส่ียงต่อประเด็นด้าน ESG ซึ่งกลุ่มเอ็กโกได้พิจารณาคัดเลือกคู่ค้ากลุ่มน้ีขึ้นมาจ�านวน 30 รายและขอความ 
ร่วมมือเข้าตรวจสอบและเย่ียมชมสถานประกอบการเพ่ือการวิเคราะห์ความเส่ียงในระดับลึก ซึ่งหลังจากการเข้าตรวจประเมิน
สถานท่ีประกอบการของคู่ค้าที่คัดเลือกมาทั้ง 30 ราย โดยผลการประเมินพบว่า หัวข้อท่ีได้รับคะแนนการประเมินสูงสุด 5  
อันดบัแรก ได้แก่ (1) การปฏบิตัต่ิอลกูจ้าง 92.48% โดยคูค้่าทีไ่ด้รบัการประเมนิต่างให้ความส�าคญักับพนกังานของตนเป็นอย่างดี 
มีการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เหมาะสมกับงานของตน รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีกับพนักงานผ่านกิจกรรม
ต่างๆ และยังมช่ีองทางในการสือ่สารกับพนกังานเพ่ือรบัฟังเรือ่งราวร้องทุกข์หรอืเมือ่มเีหตท่ีุท�าให้พนักงานรูส้กึไม่สบายใจ ส่งผล
ให้พนักงานมีความสุขกับการท�างาน  (2) จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 92% ซึ่งคู่ค้าส่วนใหญ่มีนโยบายและแนวปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ อาทิ การก�ากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการดูแลปกป้อง
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา เป็นต้น (3) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ 89.6% เนื่องจากส่วนหนึ่งของบริษัทที่เข้าตรวจประเมิน
ประกอบธุรกิจให้บรกิารเป็นผูใ้ห้บรกิารในพ้ืนท่ี/ท้องถิน่จงึไม่มนีโยบายในเรือ่งดงักล่าวหรอืมเีพียงแนวปฏิบตัเิรือ่งความปลอดภยั
ในระดบัพ้ืนฐานเท่านัน้ ส่งผลให้คะแนนโดยรวมส�าหรบัหัวข้อนีล้ดลง (4) การด�าเนนิงานด้านสทิธิมนษุยชนที ่79% โดยคูค้่าท่ีได้รบั
การตรวจประเมินมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล อย่างไรก็ตาม กลุ่มเอ็กโกพบว่า  
คูค้่าโดยส่วนใหญ่ยังไม่มกีารประเมนิความเสีย่งด้านสทิธิมนษุยชนอย่างรอบด้าน ซึง่กลุม่เอก็โกจะได้พิจารณาในการหาแนวทาง
ส่งเสริมคู่ค้าในด้านนี้ต่อไป และ (5)การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมที่ 75% พบว่าคู่ค้าส่วนใหญ่สามารถท�าได้ดีในเรื่อง 
การลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ให้ความส�าคัญกับการลดการใช้ทรัพยากร  นอกจากน้ียังพบว่าคู่ค้าส่วนใหญ ่
ยังไม่มีการส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนกับคู่ค้าของตนและยังไม่มีการประเมินผลกระทบจากการด�าเนิน
ธุรกิจที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลการวิเคราะห์การเข้าตรวจประเมินคู่ค้าดังกล่าว กลุ่มเอ็กโกได้น�าเสนอแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงส�าหรับคู่ค้าทุกรายเพ่ือพิจารณาในการวางแผนลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและจะติดตามประเมินผล 
การท�างานของคู่ค้า รวมทั้งวางแนวทางพัฒนาคู่ค้าในภาพรวมต่อไป
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บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)



กระบวนการของกลุ�มเอ็กโกในการระบุความเสี่ยงด�าน ESG

การระบุคู�ค�า

ที่มีความสำคัญ

ยิ�งยวด

การประเมิน

ความเสี่ยงด�าน ESG

สำหรับคู�ค�าทั้งหมด

ของกลุ�มเอ็กโก

การบร�หารจัดการ

ความเสี่ยง

และการติดตาม

การรายงาน

และการเป�ดเผย

กำรสื่อสำรเรื่องกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงยั่งยืนไปสู่คู่ค้ำ
กลุ่มเอ็กโกได้จัดงานกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ โดยภายในงานกลุ่มเอ็กโกได้ส่ือสารให้คู่ค้าทราบถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของ 
กลุ่มเอ็กโกในการด�าเนินธุรกิจบนวิถีแห่งความย่ังยืน แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน เจตนารมณ ์
การต่อต้านคอร์รปัชนัของกลุม่เอก็โก จรรยาบรรณคูค้่า (ฉบบัปรบัปรงุใหม่) และแบบประเมนิตนเองท่ีครอบคลมุด้านสิง่แวดล้อม 
สงัคม และการก�ากับดแูลกิจการ (ฉบบัปรบัปรงุใหม่) โดยคูค้่าทัง้หมดร้อยละ 100 ท่ีมาร่วมงานได้ร่วมตอบแบบประเมนิผลตนเอง
ด้านความย่ังยืนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85 ของคู่ค้าที่มีความส�าคัญย่ิงยวดและคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้าน ESG โดยผล 
จากการประเมินตนเองของคู่ค้ากลุ่มนี้พบว่า ร้อยละ 100 มีแนวทางการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยกว่าร้อยละ 
87 มีการด�าเนินธุรกิจด้านสังคมและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตรงตามที่กลุ่มเอ็กโกคาดหวัง อย่างไรก็ตามมีเพียงร้อยละ 60  
ของคู่ค้ามีแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยประเด็นที่ยังมีการบริหารจัดการค่อนข้างน้อย อาทิ การประเมินผลกระทบ 
จากการด�าเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การจดบันทึกการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ซึ่งในประเด็นดังกล่าวน้ี  
กลุ่มเอ็กโกจะได้วางแผนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าต่อไป   

กำรพฒันำกลยุทธ์ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำนอย่ำงยัง่ยืน ทบทวนนโยบำยและแนวทำงด้ำนกำรจดัหำสนิค้ำ
และบริกำร และจรรยำบรรณคู่ค้ำของกลุ่มเอ็กโก 
ส�าหรับประเด็นด้าน ESG ที่มีความส�าคัญต่อกลุ่มเอ็กโกในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืนน้ัน กลุ่มเอ็กโก 
ได้น�าไปพัฒนากลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ปรับปรุงนโยบายและแนวทางด้านการจัดหาสินค้าและ
บริการ จรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกซึ่งครอบคลุมใน 7 หวัข้อได้แก่ (1) จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ (2) สทิธิมนษุยชน  
(3) การปฏิบัติต่อลูกจ้าง (4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (5) ความรับผิดชอบต่อสังคม (6) การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  
และ (7) การส่งเสริมความรู้และการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน รวมไปถึงแบบประเมินตนเองด้านความย่ังยืนส�าหรับ 
คู ่ค้า และเพ่ือให้เกิดการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง และบรรลุสู่การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง  
กลุ่มเอ็กโกได้ก�าหนดตัวชี้วัดของการบริหารจัดการคู่ค้าประจ�าปี 2562 ไว้ดังนี้
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1. จัดการประชุมร่วมกับคู่ค้า 1 ครั้งต่อปี

2. ท�าการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าไปยังคู่ค้าที่มีความส�าคัญครบทุกราย  ร้อยละ 100 ของคู่ค้าที่มีความส�าคัญ

3. คู่ค้าที่มีความส�าคัญทุกรายต้องท�าแบบประเมินตนเองซึ่งครอบคลุม 
    ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG)

 ร้อยละ 100 ของคู่ค้าที่มีความส�าคัญ

4. ตั้งแต่ปี 2562 คู่ค้าใหม่ทุกรายต้องลงนามรับทราบถึงจรรยาบรรณ 
    คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกและต้องท�าแบบประเมินตนเองซึ่งครอบคลุม 
    ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG)

ร้อยละ 100 ของคู่ค้ารายใหม่

5. ไม่มีกรณีทุจริตในห่วงโซ่อุปทาน 0

6. ไม่มีการเสียชีวิตของคู่ค้า 0

7. ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า 0

ซึ่งกลุ่มเอ็กโก สามารถด�าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด

ส�าหรับปี 2563 กลุ่มเอ็กโกวางแผนท่ีจะส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับคู่ค้าเน่ืองจากผลวิเคราะห์ 
แบบประเมนิตนเองของคูค้่าท่ีพบว่า คูค้่าส่วนใหญ่ยังมกีารด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมค่อนข้างน้อย อาท ิการประเมนิความเสีย่ง
และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิธุรกิจ การจดบนัทึกการใช้พลงังาน น�า้ รวมไปถงึปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
เป็นต้น

รำยละเอียด หน่วย 2559 2560 2561 2562
เป้ำหมำย
ปี 2562

1. การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก จ�านวนครั้ง 1 1 1 1 1

2. คู่ค้าที่มีความส�าคัญ รับรู้และยินยอม
    ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่ม
    เอ็กโก

ร้อยละ 100 100 100 100 100

3. คู่ค้าที่มีความส�าคัญได้ท�าแบบประเมิน
    ตนเอง

ร้อยละ 100 100 100 100 100

4. ข้อร้องเรียนจากคู่ค้า ในเรื่องการทุจริต ร้อยละ 0 0 0 0 0

5. การเสียชีวิตของคู่ค้า ร้อยละ 0 0 0 0 0

6. ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดกฎหมาย
    สิ่งแวดล้อมของคู่ค้า

จ�านวนครั้ง 0 0 0 0 0

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดปี 2562
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กลุ่มเอ็กโกด�าเนินกิจการผลิตไฟฟ้าเพ่ือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต และด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัท 
ไทยชั้นน�าที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความใส่ใจที่จะธ�ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ประกอบกับ ความเชื่อที่ว่า 
“ต้นทำงดี..จะก่อก�ำเนิดผลลัพธ์ปลำยทำงท่ีดี” แนวคิดการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนของกลุ่มเอ็กโก จึงมุ่งเน้นการสร้างความ
เตบิโตทางธุรกิจ ควบคูไ่ปกับพันธกิจในการเป็นพลเมอืงท่ีดด้ีวยการอยู่ร่วมกับชมุชนและสงัคมอย่างเกือ้กูล เพ่ือสร้างคณุค่าเพ่ิม
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมท้ังสังคมภายในและสังคมภายนอก เริ่มจากสังคมภายในโดยก�าหนดเรื่องการ 
ให้ความส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นส่วนหน่ึงในค่านิยมองค์กร การส่งเสรมิให้พนักงานใช้ศกัยภาพและมจีติอาสา โดยการเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนก�าหนดให้การมุ่งลดผลกระทบเชิงลบและเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วน 
ได้เสยี สิง่แวดล้อม ชมุชน และสงัคม ตลอดกระบวนการธุรกิจ เป็นหลกัการในการด�าเนนิโครงการเพ่ือชมุชนและสงัคมท้ังในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

ควำมมุ่งมั่นและแนวทำงของกลุ่มเอ็กโก

จากนโยบายการด�าเนนิธุรกิจอย่างย่ังยนืทีมุ่ง่ลดผลกระทบเชงิลบและเพ่ิมผลกระทบเชงิบวกต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี สิง่แวดล้อม ชมุชน 
และสงัคม ตลอดกระบวนการด�าเนินธุรกิจขององค์กร กลุม่เอก็โกได้น�านโยบายดงักล่าวมาเป็นแนวทางและกรอบการด�าเนินงาน
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

ชุมชนและสังคมของเรา
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Energy for Life
เราไม่หยุดน่ิงท่ีจะร่วมสร้างพลังงาน…เพื่อชีวิต

พันธกิจองค์กร
การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

A Good Corporate Citizenship Power Producer

ความเชื่อองค์กร ต้นทางดี จะก่อก�าเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี

แนวทางการสร้างคณุค่าเพิม่ 

แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวก

เป้าหมายการด�าเนินงาน
การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างโรงไฟฟ้า 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

สังคมภายใน
การปลูกจิตส�านึกพนักงาน

ค่านิยมองค์กร ล�าดับที่ 5: ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย

จ�านวนชั่วโมงการมีส่วนร่วม

ของพนักงาน

สังคมภายนอก

ชุมชน สังคม -  ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์

- ด�าเนินโครงการต่อเนื่อง 

   ตามกรอบที่ก�าหนด

- คะแนนการประเมินจาก 

  หน่วยงานระดับประเทศ 

   และระดับสากล

การอยู่ร่วมกัน

อย่างเกื้อกูลกับชุมชนในพื้นที่

ความรับผิดชอบต่อสังคมวงกว้าง

การด�าเนินงาน

3 ด้านหลัก

50%  30% 20%

โครงการส�าคัญ

 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตชุมชน ภายใต้กรอบ 

6 ด้าน

- การจ้างงานท้องถิ่น

- การพัฒนาเด็กและ  

  เยาวชน

- การพัฒนาทักษะ 

  ที่เป็นประโยชน์ใน 

  การประกอบอาชีพ

- การส่งเสริม  

  สุขอนามัยที่ดีของชุมชน

- การพัฒนาสาธารณูปโภค

- การอนุรักษ์ 

  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  และสิ่งแวดล้อม

• ศนูย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม

• โครงการโรงไฟฟ้าพี่  

   โรงเรียนน้อง

   - ทุนอาชวีศึกษา รุ่นที ่3

   - EGCO Ranger On-tour    

      และการสื่อเผยแพร่ 

     EGCO Ranger 

     Commic Book

   - กิจกรรมค่ายฯ ปีที่ 3  

     เตรียมความพร้อม

     เข้าสู่สังคมคาร์บอนต�่า

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

โครงการฟื้นฟูป่าต้นน�้า 

อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัด

เชียงใหม่ และป่าภูหลง 

จังหวัดชัยภูมิ 
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นโยบายการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาชุมชน

นโยบายการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคม

แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาชุมชน

แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคม

สังคมภำยใน: กำรปลูกฝังจิตส�ำนึกพนักงำนในกำรให้ควำมส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียตำมค่ำนิยมองค์กร

กลุม่เอก็โก ส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมในโครงการและกิจกรรมทีใ่ช้ความรู ้ความสามารถ และทกัษะ ในการส่งต่อคณุค่าเพ่ิม
ให้เกิดตลอดกระบวนการธุรกิจ ทัง้ในส่วนของการเพ่ิมประสทิธิภาพกระบวนการท�างานเพ่ือเสรมิคณุค่าทางธุรกิจแก่ผูถื้อหุน้และ
นักลงทุน และการร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการเพ่ือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมสร้าง
คณุค่าน้ี ให้เกิดในพนกังานทกุระดบั ตัง้แต่ผูบ้รหิาร หัวหน้างาน พนกังานระดบัปฏบิตักิาร พนกังานเข้าใหม่ และนกัศึกษาฝึกงาน

สังคมภำยนอก: กำรรักษำพันธกิจในกำรเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

แบ่งการด�าเนินงานเป็น 2 ระดับ ดังนี้
ระดับชุมชน: การอยู่ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่อย่างเก้ือกูล โดยมุ่งลดผลกระทบเชิงลบและเพ่ิมผลกระทบเชิงบวก ผ่านการสร้าง 
การมีส่วนร่วมกับชุมชนในพ้ืนท่ีด�าเนินการ การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนในระยะยาวด้วยกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 

ระดับสงัคม: การเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคมด้วยการเพ่ิมผลกระทบเชงิบวก ผ่านแนวทางการสร้างคณุค่าตามความเชือ่ขององค์กร
ที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อก�าเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” โดยแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่
 • กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และปลูกจิตส�ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมในเยำวชน ตามแนวทาง 
         การพัฒนาอย่างย่ังยืนผ่านโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาต่างๆ และเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ  
             หลักของกลุ่มเอ็กโก
 • กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ “ป่ำต้นน�้ำ” เป็นระยะเวลากว่า 13 ปี ที่กลุ่มเอ็กโกสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
         และผืนป่าต้นน�้าของประเทศผ่านการด�าเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่าซึ่งกลุ่มเอ็กโกได้ก่อต้ังเป็นองค์กรสาธารณกุศล 
          ที่ต้องการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
        พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ในท้องถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชน  
        โรงเรียนและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่อการป้องกัน สร้างจิตส�านึกและสร้างแนวร่วม 
             เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน�้าของประเทศ

กำรบริหำรจัดกำร

ก�าหนดนโยบายพร้อมท้ังแนวปฏบิตัด้ิานการพัฒนาชมุชนและสงัคม เพ่ือเป็นแนวทางการด�าเนนิงานของกลุม่ เพ่ือให้การด�าเนนิงาน
ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วม
ภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร ให้มีความเข้าใจและสามารถน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องกัน
ในทุกหน่วยงาน ทัง้น้ี บรษิทัจงึก�าหนดให้มนีโยบายทบทวนและรบัรองข้อมลูดงักล่าวโดยคณะกรรมการบรหิารฯ ซึง่ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการระดับโรงไฟฟ้า โดยจะมีการทบทวนข้อมูลที่จะถูกเผยแพร่
อย่างสม�่าเสมอเพื่อความถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับบริบทและสภาพการณ์ และจะมีการรายงานผลการด�าเนินงาน
ด้านชุมชนต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ชุมชนต่างๆ ยังสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อเสนอแนะ ตลอดจนร้องเรียน
ได้โดยตรงผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่กลุ่มเอ็กโกได้เตรียมไว้ทั้งทางโทรศัพท์ อิเล็กทรอนิกส์เมล์เป็นต้น
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คณะกรรมการบร�ษัท

     คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

และความรับรับผ�ดชอบต�อสังคม

     Corporate Sustainability 

Steering Committee
กรรมการผู�จัดการใหญ�

โรงไฟฟ�า

IPPs SPPs VSPPs

คณะบร�หารจัดการเอ็กโก (EMC)

     คณะทำงานส�งเสร�มการมีส�วนร�วมพัฒนาคุณภาพชีว�ตชุมชน

(ผู�บร�หารและกรรมการผู�จัดการโรงไฟฟ�า)

คณะทำงานปฏิบัติการพัฒนาชุมชน

(ระดับปฏิบัติการ) โรงไฟฟ�า, หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

Learning 
& Sharing

Project Development & Construction

Issue 
Management 
& Community 
Engagement

Community
Relation New Plants

Existing Plants

Co-Process
Feedback

Co-Creation
Community 

Development 
Project

Coexistense 
with Community

All Plants
EGCO GROUP

ทั้งนี้ กรอบกำรด�ำเนินงำนเพื่อชุมชนของกลุ่มเอ็กโกอยู่ภายใต้การส่งเสริมและพัฒนา “คุณภาพชีวิตชุมชน” ในพ้ืนที่รอบ 
โรงไฟฟ้า ทั้งหมด 3 ระยะ โดยมีกระบวนการและการด�าเนินงาน ดังนี้

พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีแผนการด�าเนินงานตามแนวทางท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยให้ความส�าคัญกับชุมชนในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้าในเครือฯ มีการจัดต้ังคณะท�างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเพ่ือบริหารจัดการโดยเฉพาะ
และก�าหนดแนวทางในการด�าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบหรือความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อีกทั้งสร้างผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกันเพื่อให้ชุมชนสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
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กรอบกำรด�ำเนินงำน กำรด�ำเนินงำนกับชุมชน

ระยะที่ 1: ช่วงพัฒนำโครงกำร
ในระยะนี้จะเป็นการท�างานร่วมกับทีม Business  
Development Project Management  และทีมชุมชน
สัมพันธ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจกับ
ชุมชน สามารถได้รับใบอนุญาติส�าหรับการก่อสร้างท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะเป็นการเข้าร่วมงานเสวนา
หรือกิจกรรมต่าง ๆ  กับชมุชนและจะแต่งต้ังผูร้บัผดิชอบ
ในการดูแลด�าเนินการสร้างความสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในระยะยาวจนกว่าจะจบโครงการ 
(สิ้นสุดสัญญาเดินเครื่อง)

• ประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยการ 
   ส�ารวจ ประเมิน และการจัดท�าแผนติดตามและบรรเทา 
   ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• สร้างการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นผ่านเวที 
   สาธารณะ 
• เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ

ระยะที่ 2: ช่วงก่อสร้ำงโครงกำร
ในระยะก่อสร้างโครงการ project management  ฝ่าย
จัดซื้อและบริหารสัญญา และทีมชุมชนสัมพันธ์ 
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือควบคุมให้มีการ
ด�าเนนิงานตามแผนการตดิตามและบรรเทาผลกระทบ 
ตลอดจน มีการสื่อสารความคืบหน้าการด�าเนินงานให้
ชุมชนได้รับทราบเป็นระยะ รวมท้ังจัดให้มีช่องทาง
ตดิต่อสือ่สารไว้อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้การด�าเนินการดงักล่าว 
ครอบคลุมไปถึงการก�ากับควบคุมการด�าเนินการของ
ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติตามแนวทาง
การด�าเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

• ด�าเนินการตามแผนการติดตามและบรรเทาผลกระทบ 
   ที่ได้ท�าไว้ในช่วงการพัฒนาโครงการ
• สนับสนุนการจ้างบุคลากรในท้องถ่ินตามต�าแหน่งงาน 
    ที่เหมาะสม
•  เปิดให้เข้าเยี่ยมโรงไฟฟ้า 
•  จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
•  ส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า

ระยะที่ 3: ช่วงด�ำเนินกำร 
(เดินเครื่องเชิงพำณิชย์จนสิ้นสุดสัญญำ)
ในระยะน้ี คณะท�างานเพ่ือพัฒนาชมุชนของกลุม่เอก็โก
ดูแลและติดตามการด�าเนินงานตลอดจนกิจกรรม
ชมุชนสมัพันธ์ต่างๆ ในทุกพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้าตามทีไ่ด้แผนงาน
ที่ได้วางไว้ นอกจากนี้ หน่วยงานองค์กรสัมพันธ์และ
การสื่อสารจะดูแลป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบ 
ในด้านลบต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน  
พร้อมทัง้สนับสนนุคณะท�างานเพ่ือพัฒนาชมุชนท้ังการ
สื่อสารภายในเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องของ
กลุ่มเอ็กโกและการสื่อสารกับสาธารณะผ่านวารสาร
สุขใจ เพ่ือให้ชุมชนได้รับทราบถึงโครงการต่างๆ ของ
กลุ่มเอ็กโก และสามารถเสนอความคิดเห็นไปถึงคณะ
ท�างานต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้  ตลอดจนรายงานความ 
คืบหน้าและผลการด�าเนินงานให้ผู ้บริหารของกลุ่ม 
เอ็กโกได้รับทราบ 

• ด�าเนินการตามแผนการติดตามและบรรเทาผลกระทบ 
   ที่ได้ท�าไว้ในช่วงการพัฒนาโครงการ
• สนับสนุนการจ้างบุคลากรในท้องถ่ินตามต�าแหน่งงาน 
   ที่เหมาะสม
• เปิดให้เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
• จดักิจกรรม “Coffee-Talk” ร่วมกับชมุชนเพ่ือรบัฟังความ    
  คิดเห็น หรือรับทราบความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการ 
   ไตรภาคี
• ส่งเสรมิและสร้างความสมัพันธ์ทีด่กัีบชมุชนในระยะยาว 
  ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและกิจกรรม 
   ชุมชนสัมพันธ์ 
• สือ่สารและเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับโครงการและการผลติ 
  ไฟฟ้าผ่านวารสาร “สุขใจ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
• ส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า
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นอกจากแนวปฏบิตัเิพ่ือสร้างการมส่ีวนร่วม กลุม่เอก็โกยังมกีรอบการพัฒนาคณุภาพชวิีตชมุชนอกี 6 ประการส�าหรบัการด�าเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง ได้แก่
 1. การสนับสนุนการจ้างงานท้องถิ่น
 2. การพัฒนาเด็กและเยาวชน
 3. การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
 4. การส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของชุมชน
 5. การพัฒนาสาธารณูปโภค
 6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กำรฝึกอบรมและกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ของโรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโก

กลุ่มเอ็กโก จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก 
โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างผูป้ฏิบตังิานเพ่ือชมุชนของโรงไฟฟ้า รวมท้ังประเดน็ความคาดหวังในการด�าเนนิ
กิจการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินงาน เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติสากล ตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ได้ปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรม โดยเพิ่มเติมเรื่องการจัดการความรู้ของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก 
ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรมไว้เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางส�าหรับการต่อยอดการด�าเนินงาน
ในอนาคต

2551

2552

2553-2554

2555

2556

EGCO Group CSR Scan 
( กระบวนการทวนสอบตนเอง
   self-assessment)

อบรมกระบวนการ
ทบทวน social mapping
และการระบุกลุ�มผู�มีส�วน
ได�เสียรายพ�้นที่

เจาะลึก CSR: ว�ถีปฏิบัติ
ขององค�กร  วันนี้ 

ความคาดหวังของ
ชุมชนและสังคม 
ต�อความรับผิดชอบ
ของธุรกิจพลังงาน

  
SD Focus Group การสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต�อ
การดำเนินงานด�านความรับผิดชอบ
ต�อสังคมที่นำไปสู�การพัฒนา
ที่ยั่งยืนของกลุ�มเอ็กโก
ระหว�างผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัท
และผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนา
ความยั่งยืนขององค�กร 

การจัดอบรมการจัดทำ
รายงานความ
ยั่งยืนตามกรอบ GRI  

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยสถาบันรับรอง
มาตรฐาน ISO 
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พร้อมกันนี้ เพ่ือยกระดับความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทได้ก�าหนดให้โรงไฟฟ้า
ในกลุ่มทุกโรงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าร่วมการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้าน CSR ประจ�าโรงงาน ของกรมโรงงงานอุตสาหกรรม 
ทั้งน้ี ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกมีเจ้าหน้าท่ีที่ขึ้นทะเบียนบุคลากร CSR ประจ�าโรงงานครบทุกประเภทโรงไฟฟ้าที่มีการ 
เปิดรับรวมทั้งสิ้น 13 คน

ผลกำรด�ำเนินงำน

กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนตำม Core Value 
กลุม่เอ็กโก ส่งเสรมิการปลกูฝังค่านิยมเรือ่ง ความใส่ใจต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีกับพนกังานในทกุระดบัชัน้ ตลอดกระบวนการด�าเนนิงาน
ของธุรกิจ โดยนอกจากการน�าส่งคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียตามขอบเขตความรับผิดชอบตามหน้าที่แล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
พนักงานทุกระดับ ตลอดจน เปิดโอกาสให้ลูกจ้าง/ผู้รับเหมา ร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2562 มีจ�านวนการมีส่วนร่วมของพนักงานรวมทั้งสิ้น จ�านวน 15,940 ชั่วโมง

หมายเหตุ: *ในปี 2560 - 2561 เก็บข้อมลูไม่ครบทกุกิจกรรม

2560* 2561* 2562

ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมระดับองค์กร 3,564 513 6,379

ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 2,280 7,217 9,561

จ�ำนวนชั่วโมงกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน

โรงไฟฟ�าในประเทศ           โรงไฟฟ�าในต�างประเทศ

2558
โรงไฟฟ�า

ถ�านหิน 

“บีแอลซีพ�”

2559
โรงไฟฟ�า

แสงอาทิตย� 

“ลพบุร�โซล�าร�”

โรงไฟฟ�า

ก�าซธรรมชาติ 

“ขนอม”

2560
โรงไฟฟ�า

พลังน้ำ 

สปป.ลาว

2561
โรงไฟฟ�า

ถ�านหิน

ฟ�ลิปป�นส�

2562 2563
มีแผนไปโรงไฟฟ�า

เชื้อเพลิงก�าซธรรมชาติเหลว

“พาจ�”เกาหลีใต�
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กำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศและระดับสำกล

ในปี 2562 กลุม่เอก็โกด�าเนนิการพัฒนาการด�าเนนิงานด้านการมส่ีวนร่วมพัฒนาชมุชนอย่างต่อเนือ่ง ครอบคลมุ การด�าเนนิงาน
ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และการสื่อสารกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง โดยการพัฒนาการด�าเนินงานดังกล่าวให้ความ
ส�าคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรจากระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน ตลอดจนผู้บริหารในระดับนโยบาย 
โดยบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ ร้อยละ 100 ดังนี้

• กำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและแนวปฏิบัติ 
สืบเน่ืองจากการเข้าร่วมการประเมินการด�าเนินงานของบริษัทเพ่ือเทียบเคียงการด�าเนินงานกับเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีด ี 
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยน�าผลการเข้าร่วมการประเมินดังกล่าวมาทบทวนและปรับปรุง 
การด�าเนินงานโดยเริ่มจากการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีมีการพัฒนามาเป็นระยะ พร้อมท้ัง ด�าเนินการส่ือสารนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว 
ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง

2555 2558 2562

• นโยบายการด�าเนินกิจกรรม 
   เพื่อสังคมปรับเป็น
- นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
- นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
  ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

จัดท�าแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วม 
พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  
เพื่อใช้เป็นกรอบการท�างานส�าหรับ   
โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ที่มีจ�านวน   
เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจในช่วง
ดังกล่าว

ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ 
นโยบายกำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยแก้ไขเป็น
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำรมี
ส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน

• กำรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงโรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโก 
-  กำรรวบรวมแนวปฏบิตัด้ิำนกำรพฒันำชมุชนของโรงไฟฟ้ำเคซอน ประเทศฟิลปิปินส์  ในปี 2562 จดักระบวนการศกึษา
ดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงไฟฟ้า IPP โดยน�าทีมผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน การบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
และส่วนงานเคมีและสิ่งแวดล้อมของโรงฟ้าขนอม ไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเคซอน และโรงไฟฟ้า SBPL  ที่ประเทศฟิลิปปินส์  
ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีบริบทใกล้เคียงกันกับโรงไฟฟ้าขนอม ท้ังในเรื่องขนาดของกิจการและบริบททางกายภาพของพ้ืนที่ โดยการ
ศกึษาดงูานดงักล่าว ครอบคลมุประเดน็ การศกึษาสภาพชมุชน ประเด็นความท้าทายของโรงไฟฟ้าซึง่นบัเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชน มีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจัยความส�าเร็จของการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยได้รับการยอมรับ
และความเชือ่ถือจากชมุชนในระดบัสงู วิธีปฏบิตัทิีส่ร้างการมส่ีวนร่วมกับชมุชมอย่างใกล้ชดิ รวมท้ังการเชือ่มโยงความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภายในองค์กรให้มคีวามเข้าใจในเป้าหมายของการด�าเนนิงานได้อย่างด ีทัง้น้ี จากการศกึษาดงูานดงักล่าว เป็นโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกันในประเด็นที่มีความเฉพาะ
เจาะจงของสภาพพื้นที่ และสามารถน�าประสบการณ์ได้รับมาต่อยอดการด�าเนินงานในเชิงลึกได้มากขึ้น
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-  กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรมส่ีวนร่วมพฒันำคุณภำพชวีติชมุชน ระหว่ำงโรงไฟฟ้ำในกลุม่เอ็กโก 
ประจ�ำปี 2562 โดยมคีณะท�างานส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมพัฒนาชมุชน กลุม่เอก็โก ซึง่ประกอบด้วยผูป้ฏิบตังิานด้านชมุชนสมัพันธ์ 
จากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ในประเทศ รวม 20 คนจาก 12 โรงไฟฟ้า เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรม
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างผูป้ฎิบติังานเพ่ือชมุชนของโรงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โก เพ่ือน�าไปสู ่
การพัฒนาการด�าเนนิงานในอนาคต โดยการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในครั้งนี้ ครอบคลุม 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
 o การแลกเปลีย่นเรยีนรู:้ การสือ่สารนโยบายและแนวปฏบิติั ฉบบัปรบัปรงุ ปี 2562 แนวทางการพัฒนาการด�าเนนิงาน
ของกลุม่เอก็โกตามแนวปฏิบติัทีด่ขีองหน่วยงานก�ากับดแูล และหน่วยงานระดบัสากล แนวทางการด�าเนินงานท่ีเป็นทศิทางการ
ด�าเนินงานที่ตอบรับกับเป้าหมาย UN SDGs รวมทั้ง กรณีศึกษา การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์ 
 o กิจกรรมเย่ียมชมศูนย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม เพ่ือเป็นกรณีศกึษาการใช้ศกัยภาพหลกัขององค์กรในการเผยแพร่ความรู้

o จัดท�ำ CSR Platform เพื่อเผยแพร่ใน EGCO Group intranet
สืบเน่ืองจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการรวบรวมกรณีศึกษาของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ท่ีด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน รวมทั้ง การเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเอ็กโกมีโรงไฟฟ้า 
ทัง้ IPP SPP และ VSPP มจี�านวนเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้น้ี เพ่ือให้มกีารสือ่สารอย่างทัว่ถึงและเพ่ิมประสทิธิภาพของการน�านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม กลุ่มเอ็กโก จึงได้รวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก 
ไว้ในช่องทางที่โรงไฟฟ้าฯ สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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• กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน
โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกร้อยละ100 รักษาเป้าหมายจ�านวนข้อร้องเรียนเป็นศูนย์ 

ปี 2559 2560 2561 2562

จ�านวนข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 0 0 0 0

ปี 2559 2560 2561 2562

จ�านวนผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า (คน) N/A 29,500 29,000 20,526

หมายเหตุ : ปี 2562 ไม่นับโรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ เนื่องจากศูนย์เรียนรู้ปิดปรับปรุง 

เปิดบ้ำนโรงไฟฟ้ำ :
การใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียว
กับกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  ได้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

จ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

กำรประชุมคณะกรรมกำรไตรภำคี: 
- โรงไฟฟ้าขนอม จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน ในปี 2562 ดังนี้
  • การประชุมคณะท�างานการมีส่วนร่วมและกลั่นกรองแผนในการพัฒนาชุมชน จ�านวน 3 ครั้ง
  • การประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าขนอม  จ�านวน 2 ครั้ง
  • การประชุมคณะอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม จ�านวน 4 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังจัดให้มี “กิจกรรมสภากาแฟ” โดยร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่จัดกิจกรรมพบปะกับชุมชนเพ่ือส่ือสารข้อมูลและรับ
ฟังข้อเสนอแนะ รวม 12 ครั้ง 

- โรงไฟฟ้าคลองหลวงและโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ ด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี จ�านวน 2 ครั้ง/ปี ตามแผนงาน 
ร้อยละ 100

กิจกรรมชมุชนสมัพันธ์: โรงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โกพร้อมทัง้พนกังานอาสาสมคัร เข้าร่วมกิจกรรมทีส่�าคญัต่าง ๆ  ของชมุชน ครอบคลมุ 
วันส�าคัญประจ�าปี วันส�าคัญของชุมชน วันส�าคัญทางวัฒนธรรมและศาสนา รวมทั้ง กิจกรรมพิเศษอื่นๆ เป็นประจ�าทุกเดือน

กำรเผยแพร่วำรสำร “สุขใจ” สื่อสัมพันธ์ชุมชน : 
เผยแพร่วารสารสุขใจ รายไตรมาส ฉบับที่ 23 - ฉบับที่ 26 รวมจ�านวนการเผยแพร่ทั้งสิ้น 20,000 เล่ม ทั้งนี้ ในปี 2562 มีผู้อ่าน 
ส่งข้อเสนอแนะและค�าถามเข้ามา โดยข้อมลูท่ีได้รบัไม่มเีรือ่งท่ีเป็นข้อกังวลเก่ียวกับการด�าเนนิธุรกจิของโรงไฟฟ้าและกลุม่เอก็โก 
ทั้งนี้ ส�าหรับค�าถามอื่น ๆ กองบรรณาธิการได้ตอบค�าถามผ่านคอลัมน์เพื่อถาม-เราตอบ ในสองเรื่อง ดังนี้
- ค�าถามจากเยาวชนเกี่ยวกับการ์ตูนความรู้ EGCO Ranger ว่า Water Ranger คือใคร
- ค�าถามจากชุมชนเรื่องค�าแนะน�ากรณีไฟฟ้าดับ
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2560

อัตราการจ�างแรงงานท�องถิ�น (ร�อยละ)

2561 2562

นอกจากนั้น ยังมีศูนย์เรียนรู้ภายในโรงไฟฟ้าในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ศูนย์เรียนรู้ GreeNEDucation ณ โรงไฟฟ้าลพบุรี
โซลาร์ จังหวัดลพบุรี เปิดด�าเนินการในปี 2554 เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน และ Visitor Center ณ โรงไฟฟ้า 
น�้าเทิน 2 ที่  สปป. ลาว เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้า 

• กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชน ตำมกรอบกำรด�ำเนินโครงกำร 6 ด้ำน 
โรงไฟฟ้าขนอมในกลุ่มเอ็กโก มีนโยบายการจ้างพนักงานที่เป็นคนในท้องถิ่น ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 ปี 
พ.ศ. 2524 ท้ังนี ้เมือ่โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที ่1 หมดสญัญาการเดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์แล้วแต่ยังคงส่งต่อนโยบายการจ้างพนกังาน
ท้องถิ่นสืบต่อมาจนถึงในปัจจุบันซึ่งเป็นหน่วยที่ 4 โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ

นำงสำวศรัณย์พร  เพ็ชรรัตน์  (เฟิร์น)

ต�ำแหน่ง ลูกจ้ำงประจ�ำส่วนบริกำร โรงไฟฟ้ำขนอม

“เป็นคนขนอมตั้งแต่ก�าเนิดเลยค่ะ เกิดมาก็เห็นโรงไฟฟ้าขนอมแล้ว ตอนเด็กๆ ก็มาเล่นท่ีน่ีบ่อย.. 

การทีไ่ด้เข้ามาท�างานทีโ่รงไฟฟ้าขนอม ท�าให้รูส้กึภาคภูมใิจมากๆ เพราะตัวเองเป็นลกูหลานคนขนอม 

(คนขนอมส่วนใหญ่ก็อยากที่จะได้เข้ามาท�างานที่โรงไฟฟ้าขนอม)…โรงไฟฟ้าขนอม ถือเป็นองค์กร  

ที่มีความมั่นคงระดับต้นของประเทศไทย และมีชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการทีด่ีเยีย่ม การที่ได้เข้า

มาร่วมงานในโรงไฟฟ้าขนอมแห่งน้ีท�าให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการท�างาน 

ที่จะต้องเรียนรู้รอบด้าน ทั้งด้านความรู้พ้ืนฐานด้านข้อมูลของโรงไฟฟ้า การที่ได้เข้ามาท�างานกับ 

โรงไฟฟ้าขนอมน้ี จึงเป็นโอกาสท่ีดี ที่ท�าให้เราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองในทุกๆ ด้านและดีใจ

ที่โรงไฟฟ้าขนอมเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

และชมุชนรอบโรงไฟฟ้า….ได้ท�างานท่ีบ้านตวัเอง อยู่กับครอบครวั ญาตพ่ีิน้อง ก็จะเกิดความอบอุน่ 

ในสงัคมท่ีเราเคยเป็น อกีทัง้โรงไฟฟ้าขนอมเองไม่ใช่ดูแลแค่ คนท่ีท�างานในโรงไฟฟ้าเท่านัน้ ยังดแูล

ไปถึงชาวขนอมทุกคนให้มคีณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้จากในอดตี ขอบคณุโรงไฟฟ้าขนอม  ท่ีให้โอกาสคนขนอม

ได้มาท�างานรับใช้คนขนอม และภูมิใจที่ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆในการร่วมกันพัฒนาขนอมต่อไปค่ะ”

นำงสำวบุณฑริกำ ใจเหมำะ  (แอม) 

เจ้ำหน้ำท่ีน�ำชมศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้ำขนอม  อำยุ  26 ปี   พ้ืนเพเกิดและอาศัยอยู่ในขนอม  

ก่อนที่จะย้ายไปเรียนต่อด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกลับมา

สมัครท�างานที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

 “ด้วยความที่เป็นคนขนอมที่ไปเรียนต่างถิ่น แต่ได้กลับมาท�างานที่บ้านเกิดอีกครั้ง รู้สึกภูมิใจมาก 

ทีไ่ด้เป็นส่วนหน่ึงทีไ่ด้กลบัมาบอกเล่าเรือ่งราวเก่ียวกับชมุชน อ. ขนอม ได้ถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่เยาวชน

และประชาชนท่ัวไปได้ทราบถึงสิ่งดีๆ ท่ีเกิดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมแห่งน้ี  แม้ในช่วงแรกๆ 

จะยังไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าหรือสิ่งแวดล้อม แต่ก็ได้ศึกษาข้อมูลจากพ่ีๆ ในโรงไฟฟ้า เรียนรู้ตั้งแต่

กระบวนการผลิต  จนสามารถส่งต่อเรื่องราวภายในศูนย์เรียนรู้ได้”

“ตอนท่ียังเป็นเด็กไม่รู้เลยว่าโรงไฟฟ้าได้ท�ากิจกรรมเพ่ือชุมชนมากมายแค่ไหน ไม่รู้ว่าอะไรคือ

เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของขนอมที่ควรจะอนุรักษ์รักษาไว้ แต่พอเข้ามาท�างานจุดน้ี ท�าให้รู ้ว่า 

โรงไฟฟ้าขนอมมีส่วนร่วมสร้างรอยย้ิมให้ชาวอ�าเภอขนอมอย่างมาก  ส่งเสริมทั้งการศึกษาและ 

สิ่งแวดล้อม ที่สัมผัสได้อีกอย่างคือโรงไฟฟ้าจะมีการค�านึงถึงประชาชนรอบโรงไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา  

เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และที่ส�าคัญที่สุดคือ รู้สึกภาคภูมิใจในวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชุมชนอ�าเภอขนอมมากย่ิงขึ้น จนอยากส่งต่อความรู้เหล่านี้สู่เด็กและ

เยาวขนในพื้นที่ต่อไป”

นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าในกลุ ่มเอ็กโก
ทั้งหมด สามารถรักษาเป้าหมายใน 
การจ ้างผู ้ รับเหมา/แรงงานท้องถิ่น  
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 โดยในปี 2562 มี 
มูลค่าการจ้างแรงงานและการจัดซื้อ 
จดัจ้างในท้องถ่ิน รวมกว่า 340 ล้านบาท
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การพัฒนาคุณภาพชีว�ตชุมชนในโครงการต�างๆ ในป� 2562 
รวมจำนวน 88 โครงการ

การมีส�วนร�วมสร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจต�อชุมชนและสังคม ในป� 2562

รวม

ในประเทศ ต�างประเทศ

ประเภทค่ำใช้จ่ำย จ�ำนวนเงิน (บำท)

การลงทุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 166,703,076

มูลค่าเวลา - พนักงานที่อาสาสมัครระหว่างเวลาท�างาน 9,964,103

การให้สิ่งของ การสนับสนุนการบริการ หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร และอื่นๆ 2,296,184

ค่าจ้างบุคลากรบริหารงานพัฒนาชุมชนและสังคม 23,059,330

รวม 202,022,693

หมวดกำรลงทุนด้ำนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ร้อยละ 

การบริจาคเพื่อการกุศลและสนับสนุนงบประมาณ 5.21

การลงทุนในโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม 67.25

การลงทุนทางกิจกรรมการตลาด 27.54
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ระดับสังคม: กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมใน"เยำวชน"

โครงกำรศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้ำขนอม 
ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อต้ังบริษัท เมื่อปี 2560 กลุ่มเอ็กโก ได้พัฒนา “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” ซึ่งตั้งอยู่ใน 
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 โรงไฟฟ้าเรือลอยน�้าแห่งแรก
และแห่งเดยีวในประเทศ ซึง่หมดสญัญาการเดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์แล้ว เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูน้อกห้องเรยีนด้านพลงังานไฟฟ้าและ
กระบวนการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนสะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวของเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

โรงไฟฟ้าแบบพิเศษท่ีก่อสร้างบนเรอืขนาดใหญ่ ประกอบส�าเรจ็รปูจากต่างประเทศญ่ีปุน่ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า

ที่เพ่ิมขึ้นอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นช่วงท่ีในช่วงที่ประเทศมีไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานโรงไฟฟ้าแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้ามีความส�าคัญและคุณค่า

ทางประวัติศาสตร์ของธุรกิจไฟฟ้าของประเทศไทย

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้ำขนอมโรงไฟฟ้ำขนอม หน่วยที่ 1

พลังงำนและกำรผลิตไฟฟ้ำ กำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรอยู่ร่วมกับชุมชนอย่ำงเกื้อกูล

• ก�าเนิดไฟฟ้า
• กิจการไฟฟ้าในประเทศไทย
• เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขนอม
   - การมาถึงของโรงไฟฟ้าเรือ 

• กระบวนการผลิตไฟฟ้า
    - โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

    - วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 

      โรงไฟฟ้าขนอม 

      หน่วยที่ 1 - หน่วยที่ 4

    - โรงไฟฟ้าหลากหลายประเภท

    - โรงไฟฟ้าหลากหลายประเภท  

• การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า
• ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่�าคญัในท้องถ่ิน

• ประวัติศาสตร์ชุมชนขนอม
   และภูมิปัญญาท้องถิ่น
•  วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม   
    และประเพณีของชาวขนอม
•  แหล่งเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยว
    ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

ภายในศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จะมีนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหา 3 ด้านหลัก ได้แก่
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พิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้ำขนอม”  โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นำยจ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธำดำ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช และ ดร.พสุ โลหำรชุน ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่มเอ็กโก  
เป็นประธานร่วมในพิธี

ติดต�อศูนย�เร�ยนรู�โรงไฟฟ�าขนอมหร�อลงทะเบียนเข�าเยี่ยมชม:

www.egco.com/th/khanom-learningcenter www.facebook.com/khanomlearningcenter

แบ�งออกเป�น 7 โซนนิทรรศการ

ZONE 1

ZONE 5

ZONE 2

ZONE 6 ZONE 7

ZONE 3 ZONE 4
กำเนิดไฟฟ�า • เราผลิตไฟฟ�า

   ได�อย�างไร

• เมืองไฟฟ�า

ป�า เขา ทะเล 

คือ เสน�ห�ของขนอม

รักษ�สิ�งแวดล�อม

เป�นมากกว�าหน�าที่

ขนอม บ�านของเรา • แหล�งเร�ยนรู�อำเภอขนอม

• พ�้นที่ใช�สอยสำหรับ

  จัดกิจกรรม

ย�อนอดีตโรงไฟฟ�า

ขนอม 1
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สถาบันการศึกษา

หน�วยงานภาครัฐและเอกชน

80%

12%

บุคคลทั่วไป
8%

สัดส�วนจำนวนผู�เข�าเยี่ยมชมศูนย�เร�ยนรู�

จำนวนผู�เยี่ยมชมระหว�างเดือนมีนาคม - ธันวาคม รวมกว�า 14,821 คน

14,821 คน

กิจกรรมพิเศษเนื่องในสัปดำห์วิทยำศำสตร์
ศูนย ์ เรียนรู ้ โรงไฟฟ ้าขนอมจัดกิจกรรมพิเศษข้ึนในธีม  
“นักสืบพลังงาน แกะรอยตามหาการเดินทางของไฟฟ้า” 
เน่ืองในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส�าหรับเยาวชนใน
ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พลงังานไฟฟ้า กระบวนการผลติไฟฟ้าและการอนุรกัษ์พลงังาน 
ให้แก่เยาวชน

วันที่: 16 - 24 สิงหาคม 2019
สถานที่: 22 โรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จ�านวนผู้เยี่ยมชมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์: 2,572 คน

จ�านวนผู้เย่ียมชมระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม รวมกว่า 14,821 คน ร้อยละ 80 เป็นเยาวชนและสถาบันการศึกษา  
ร้อยละ 12 เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร้อยละ 8 เป็นบุคคลทั่วไป
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1,682

สถานที่มีความพร�อมให�บร�การ สะอาด และปลอดภัย

นิทรรศการมีรูปแบบที่น�าสนใจ

เจ�าหน�าที่บรรยายเข�าใจได�ง�าย

อุปกรณ�ประกอบการชม ทำให�ได�ยินเสียงบรรยายชัดเจน

เจ�าหน�าที่ยิ�มแย�มแจ�มใส และพร�อมให�บร�การ

เวลาในการชมเหมาะสม

เจ�าหน�าที่สามารถตอบข�อซักถามได�ดี

4.62     4.64      4.66     4.68      4.70     4.72      4.74      4.76      4.78     4.80    4.82

ความพ�งพอใจ

ร�อยละ 95 มีความพ�งพอใจในระดับสูงที่สุด คือ ค�าเฉลี่ยมากกว�า 4.5 ข�้นไป (คะแนนเต็มอยู�ที่ 5)

1,682

โรงไฟฟ�าขนอม หน�วยที่ 1 เป�นโรงไฟฟ�าเร�อลอยน้ำ 

โรงไฟฟ�าขนอมใช�ก�าซธรรมชาติเป�นเชื้อเพลิง

โรงไฟฟ�าขนอมมีการจัดการด�านสิ�งแวดล�อมที่ได�มาตรฐาน

นิโคลัส เทสลา เป�นผู�คิดค�นหลอดไฟเป�นคนแรก

โรงไฟฟ�าวัดเลียบ คือโรงไฟฟ�าแห�งแรกในไทย

การผลิตไฟฟ�าโดยใช�เชื้อเพลิง
แต�ละชนิดมีข�อดีและข�อจำกัดแตกต�าง

เราจำเป�นต�องมีการใช�เชื้อเพลิง
หลากหลายชนิด เพ�่อรักษาสมดุล

เคร�่องกำเนิดไฟฟ�า คือ หัวใจของโรงไฟฟ�า

ลิงแสมสีชมพ� เต�าตนุน้ำจ�ด วาฬบรูด�าสีฟ�า
เป�นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ�

เชื้อเพลิงที่ใช�ผลิตไฟฟ�า
คือ เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเว�ยน

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

ความรู�ความเข�าใจ  

ร�อยละ 85 ของจำนวนผู�เยี่ยมชมมีความรู� ความเข�าใจเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักภายในศูนย�เร�ยนรู� ได�อย�างถูกต�อง
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ควำมคิดเห็นจำกนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์

ส�าหรับนักเรียนท่ีได้มาเข้าร ่วมเย่ียม

ชมและเข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้แบ่งปัน 

ประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละความประทับใจ  

โดยเริม่ตัง้แต่ โซนที ่ 1 ค้นพบเปลีย่นโลก  

ด.ช. ธีทัต ด�ารงวุฒิ หรือ น้องกิต โรงเรียน

วัดเขาวันครู(2501) ได้เล่าให้ฟังว่า “ผม

รู้สึกประทับใจในโซนที่ 1เพราะนอกจาก

จะได้เรียนรู ้ว ่านักวิทยาศาสตร์คนใด

บ้างท่ีได้ผลิตกระแสไฟฟ้า ยังได้ท�าการ

ทดลองเ ก่ียว กับการแข ่ ง กันป ั ่ นไฟ  

การผลิตไฟฟ้า  สนุกมากๆและได้ความรู้

ไปพร้อมๆกันดัวยครับ” 

ด.ญ. อรกมล เกิดสุวรรณ หรือ น้องอร 

โรงเรียนบ้านคลองวัง ได้เล่าถึงความ

รู ้สึกเมื่อได้ชมใน โซนท่ี 2 ย้อนอดีต 

การแกะรอยโรงไฟฟ้าขนอม ให้ได้ฟังว่า 

“รู ้สึกตื่นเต ้นมากท่ีได้รู ้ ท่ีมาของอดีต 

โรงไฟฟ้าขนอม ตอนท่ีคณุลงุท่ีเป็นพนักงาน

โรงไฟฟ้าออกกมาเล่าเรือ่ง หนูรูส้กึตืน่เต้น

มากๆ เลยค่ะ ย่ิงได้เห็นว่าโรงไฟฟ้า 

เรือลอยน�้าเดินทางมาอย่างไร รู ้สึกท่ึง 

คนสมัยก่อนมากๆ เลยค่ะ” 

ด.ญ. ฉัตรธิดา มีสว่าง หรือน้องน�้าฝน  

โรงเรียนบ้านท่าม่วง เล่าให้เราฟังถึง

ความรูส้กึท่ีได้มาเข้าร่วมกิจกรรมสปัดาห์

วิทยาศาสตร์ท่ีศูนย์เรียนรู ้ในครั้งน้ีว ่า 

“รู ้สึกท่ึงในตัวพ่ีๆที่ท�างานในโรงไฟฟ้า

มากเลยค่ะโดยเฉพาะตอนท่ีเห็นเครื่อง

ผลติไฟฟ้ากังหันไอน�า้ท�างาน  ย่ิงไปกว่าน้ัน 

พอได้เห็นการจ�าลองสถานการณ์วันไฟฟ้า 

ดับ รู้สึกว่าพี่ๆ ที่โรงไฟฟ้า เขาท�างานกัน

ยากมากกว่าจะได้ไฟฟ้ามา มันท�าให้

หนูรู ้สึกว ่าเราควรจะประหยัดไฟฟ้า 

มากขึ้นค่ะ”  

ด.ญ. ธันนพร มาสา หรือน้องพราว โรงเรียนบ้านท่าม่วง ได้เล่าความรู้สึกประทับใจเพิ่มเติม 

นอกจากเรือ่งการเรยีนรูก้ระบวนการผลติไฟฟ้าในโซนอืน่ๆ ว่า “หนูรูส้กึภูมใิจในอ�าเภอขนอม 

มากเลยค่ะ พอมาถึงโซนท่ี 6 น้ีเราได้เรียนรู้เก่ียวกับประวัติของสะพานท่ีเชื่อมต่ออ�าเภอ 

ขนอมมายังโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ยังได้ความรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในอ�าเภอขนอม 

พอได้มาท่ีศูนย์เรียนรู้แห่งน้ีแล้วรู้สึกว่า อยากให้เพ่ือนๆ ท่ีเรียนอยู่ในพ้ืนท่ีอ�าเภอขนอม 

มาเย่ียมชมและเรียนรู้ท่ีน่ีอย่างน้อยสักครั้งค่ะ  ส่วนหนูก็อยากกลับมาดูซ�้าอีกและจะพา 

พ่อแม่และครอบครัวมาด้วยค่ะ”

ควำมคิดเห็นจำกนักเรียนโรงเรียน

นำนำชำติสุรำษฎร์ธำนี  จ�ำนวน 26 คน 

ตั้งแต่ระดับ ป.1 - ป.6 (แบบสอบถำม)

“พ่ีๆ วิทยากรผู ้น�าชมศูนย์เรียนรู ้มีความ

พร้อมในการให้ความรู ้ การจัดกิจกรรม 

เป็นแหล่งเรียนรู ้ที่ดีท่ีให้ความรู ้เก่ียวกับ

พลงังาน กระบวนการผลติไฟฟ้า การจดัการ

สิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้เป็นอย่างดีมากๆ 

ท�าให้อยากน�าความรู ้ที่ได ้ไปใช้ในการ

อนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจ�าวันต่อไป”
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โครงกำร “โรงไฟฟ้ำพี่ โรงเรียนน้อง”  ปีที่ 3 (ระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร ปี 2560 – 2564) โครงกำรพิเศษในโอกำส 
ครบรอบ 25 ปี ของกำรก่อตัง้บรษัิท ด้ววยความมุง่หวังทีจ่ะมส่ีวนร่วมพัฒนาศกัยภาพของเยาวชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าในกลุม่
เอ็กโก โดยมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพหลักขององค์กรด้านการผลิตไฟฟ้าท้ังสถานท่ีของโรงไฟฟ้าและองค์ความรู้ ซึ่งพนักงานของ
กลุ่มเอ็กโกจะเข้าร่วมเป็นจิตอาสา พร้อมทั้งผสานความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชน โครงการนี้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตลอด 5 ปี รวม 74.54 ล้านบาท   ในปี 2562 มีกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้ 

• พนักงานของกลุ่มเอ็กโกและโรงไฟฟ้าฯ ร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการเพ่ือมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนของชุมชนผ่านกิจกรรม
ภายใต้โครงการฯ รวมจ�านวน 2,400 ชั่วโมง

กำรมอบทุนอำชวีศกึษำ รุน่ท่ี 3 เพือ่พฒันำบคุลำกรในอตุสำหกรรมไฟฟ้ำทุนกำรศกึษำแบบต่อเน่ืองระดบั ปวช. - ปวส. 
จ�ำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 25 ทุน     
เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าจ�านวน 49 โรงเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 6 สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า ได้แก่ สำขำวชิำช่ำงยนต์ สำขำวชิำช่ำงกลโรงงำน สำขำวชิำช่ำงไฟฟ้ำก�ำลงั สำขำวชิำช่ำงอเิลก็ทรอนิกส์ 
สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ�ำรุง และสำขำวิชำแมคคำทรอนิกส์ โดยมีมูลค่าทุนการศึกษา ดังน้ี ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
(ปวช.) ทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 60,000 บาท ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 
70,000 บาท โดยในปี 2562 มีนักเรียนทุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนอาชีวศึกษาจ�านวน 25 คน จาก 12 พื้นที่โรงไฟฟ้า
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2 8

กิจกรรม EGCO Ranger On-tour 
เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม รวม 1,961 คน โดยร้อยละ 60 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความเข้าใจ 
ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยร้อยละ 56

EGCO Ranger Comic Book ครอบคลุมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท รวมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อ
เสริมความเข้าใจ จ�านวน 8 ตอน จัดพิมพ์จ�านวน 8,250 ฉบับ

- การจัดท�าและเผยแพร่สื่อความรู้พลังงาน ส�าหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาขึ้นไป 
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กิจกรรมค่ำยเยำวชนอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 
มุ่งต่อยอดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก จาก 21 โรงเรียน เข้าสู่ “สังคม
คำร์บอนต�ำ่” ผ่านการเรยีนรูเ้รือ่ง “คำร์บอน ฟุตพริน้ท์” จากพฤตกิรรมทีเ่กิดจากการใช้ชวิีตประจ�าวัน ครอบคลมุความรูท้ั้งการ 
บรรยายภาคทฤษฎ ีโดยวิทยากรจากมลูนิธิสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย การศกึษาดงูานการบรหิารจดัการ “พนสันคิม เมอืงคาร์บอนต�า่” โดย
นายวิชัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ให้เกียรติเป็นวิทยากร ตลอดจน กิจกรรมเวิร์คชอป เพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเครื่องมือ และกระบวนการที่หลากหลาย อาทิ การฝึกส�ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยใช้
แผนที่คาร์บอน (Carbon Mapping) การสังเคราะห์ความคิดโดยการสื่อสารด้วยภาพ (Visual Thinking) ตลอดจนการประยุกต์
ใช้แนวคดิของ Project Concept ในการออกแบบโครงการจดัการปัญหาพลงังานและสิง่แวดล้อมภายในโรงเรยีน ภายใต้แนวคดิ 
“เตรียมควำมพร้อมสู่สังคมคำร์บอนต�่ำ” มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 70 คน จาก 21โรงเรียน ใน 12 พื้นที่โรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ เพ่ือต่อยอดการสร้างจิตส�านึกและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเน่ือง โครงการจึงได้เชิญชวนให้โรงเรียนส่ง
โครงการด้านการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม เพ่ือช่วยลดคาร์บอน ฟุตพริน้ท์ในโรงเรยีน เข้าร่วมการพิจารณารบัทุนสนับสนุน
การด�าเนินงาน โดยมแีผนท่ีจะส่งผลปรมิาณคาร์บอน ฟุตพริน้ท์ทีล่ดได้เพ่ือเข้าร่วมขอใบรบัรองในโครงการ “LESS” โดยองค์การ
บรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ในปี 2563 ต่อไป ท้ังน้ี โรงเรยีนทีส่่งโครงการเข้าร่วมการพิจารณา คิดเป็นร้อยละ 
80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ โดยประกอบไปด้วย โครงการด้านการลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 21 โครงการด้านการ
คัดแยกขยะ  ร้อยละ 21 โครงการจัดการขยะชีวภาพเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 26 และโครงการด้านการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 
ร้อยละ 21 โดยโครงการสนับสนุนทุนตั้งต้นส�าหรับด�าเนินงาน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 93,000 บาท
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อ�าเภอแม่แจ่ม จงัหวัดเชยีงใหม่ เป้าหมายปี 2562 จ�านวน 750 
ไร่ ด�าเนินการได้ 755 ไร่

เครือข่ำยเยำวชนไทยรักษ์ป่ำ จ. เชียงใหม่ ภำยใต้กำร
สนับสนุนของมูลนิธิไทยรักษ์ป่ำ รับมอบประกาศนียบัตร
โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมลดก๊ำซเรอืนกระจก (Low Emission 
Support Scheme: LESS) จากคุณธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อนประจ�ำ
ปี 2562

มูลนิธิไทยรักษ์ป่าร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซ่อมแซมปรับปรุงทางเดินยกระดับ เพ่ือลดผลกระทบและฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของเส้นทำงศึกษำธรรมชำติก่ิวแม่ปำน ณ อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ เนื่องจากพบสภาพปัญหาการลดลงของพืชคลุมดิน ส่งผลให้รากของต้นไม้ใหญ่โผล่พ้นผิวดิน ซึ่งมีความ
เสี่ยงท่ีอาจโค่นล้มได้ พร้อมกันนี้ ได้ด�าเนินการปรับปรุงป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทางและพัฒนาแอพลิเคชั่นในการ 
ลงทะเบียนและเดินในเส้นทาง เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปิดให้บริการส�าหรับผู้มาศึกษาเย่ียมชม โดยด�าเนินการแล้วเสร็จ 
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 และมีก�าหนดจัดพิธีส่งมอบเส้นทางอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ “ป่ำต้นน�้ำ” โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่ำ 
ก่อตัง้ขึน้จากเจตนารมณ์ของ กลุม่เอก็โก ตัง้แต่ปี 2545 เพ่ือสนับสนนุการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและผนืป่าต้นน�า้ล�าธารทีส่�าคญัของ
ประเทศให้เกิดความยัง่ยนืตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงชี้น�าให้พสกนิกรดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ 
ต้นน�้าล�าธาร ให้มีความสมบูรณ์พร้อม อันจะน�ามาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อ�านวยประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืน เป็น
หลกัพ่ึงพิงอนัถาวรต่ออาชพีการเกษตร ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัของคนไทยทัง้ประเทศ ทัง้ยังช่วยป้องกันภัยพิบตัต่ิางๆ จากการท�าลาย
สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันมูลนิธิไทยรักษ์ป่าด�าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) เพื่ออนุรักษ์
ป่าต้นน�้าใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และชัยภูมิ โดยมีการด�าเนินงานในปี 2562 ที่ส�าคัญ ดังนี้

การฟื้นฟูป่าในพื้นที่เป้าหมาย 1,300 ไร่ภายใน 5 ปี (2560-2564) ประกอบด้วย อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 1,000 
ไร่ และอ�าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ�านวน 300 ไร่ โดยในปี 2562 มีการด�าเนินงาน ดังนี้

อ�าเภอภูเขยีว จงัหวัดชยัภูม ิ เป้าหมายปี 2562 จ�านวน 160 ไร่
ด�าเนินการไปแล้ว 82 ไร ่  คลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย 
ทีว่างแผนไว้เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศท่ีเปลีย่นแปลงส่งผลให้
มช่ีวงฤดูแล้งเพ่ิมขึน้กว่าปกต ิจงึส่งผลกระทบต่อความสมบรูณ์ 
ของเมล็ดพันธุ์และการอยู่รอดของกล้าไม้ที่ปลูก
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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
511,000,000 472,000,000

16,181,570 8,799,731

Community investments Baht 218,948,407 113,652,675

Commercial initiatives Baht N/A N/A N/A 46,546,854

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2559 - 2562

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

Business partner that anti-corruption 
policies and procedures have been 
communicated to

% 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

Economic Dimension
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GRI 405-1: Diversity of Governance Bodies and Employees

Performance Units
2016 2017 2018 2019

Male Female Male Female Male Female Male Female

Number of governance bodies by age group

-   Under 30 years
Persons 0 0 0 0 0 0 0 0

Percentage 0 0 0 0

-   30 – 50 years
Persons 3 0 2 0 1 0 1 0

Percentage 20 13 7 7

-  Over 50 years
Persons 10 2 11 2 12 2 12 2

Percentage 80 87 93 93

GRI 205-3: Confirmed Incidents of Corruption and Actions Taken

Performance Units 2016 2017 2018 2019

Confirmed incidents of corruption 
and bribery Cases 0 0 0 0

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 Units 2016 2017 2018 2019

Percentage of new suppliers that 
were screened using social criteria % 30.76 30.23 41.37 100

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

Supply Chain Management
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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

Data Coverage % of Revenue 41 54 63 87

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

Reliable Power Supply

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

Thermal Plants 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
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Social Performance

GRI 102-8: Information on Employees and Other Workers 

Performance Unit
2016 2017 2018 2019

Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total

Total employee by employee type

Total Employees Person 693 302 995 966 362 1,328 1,046 315 1,361 1,112 311 1,423

- Permanent Employee Person 473 180 653 727 227 954 858 259 1,117 926 271 1,197

- Outsource Person 64 27 91 217 132 349 161 52 213 129 34 163

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

Person 156 95 251 22 3 25 27 4 31 57 6 63

Total employee by area

- Thailand Person 319 157 476 561 200 761 668 222 890 650 219 926

- Oversee Person 154 23 177 166 27 193 190 37 227 276 52 271

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 2017 2018 2019

Male 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 
  (Non-Management) 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

Training by Topics

- Environment,    
  Health and Safety 24,829 2,077 26,906 22,622 2,309 24,931 8,561 1,637 10,197 6,119 1,317 7,436

- Code of Conduct - - 65 3 68 0 51 51

- Others 47,800 8,935 56,735 65,518 11,196 76,713 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 
  (Non-Management) 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
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GRI 405-1: Diversity of Employees (Permanent Employees Only) 

Performance Unit
2016 2017 2018 2019

Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total

Total employee by employee catagory

- Executive
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

- Middle Management 
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 
  (Non-management level)

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

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

Performance
2016 2017 2018 2019

Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total

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

Performance
2016 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 
  (Non-Management) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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GRI 403-9: Work-Related Injuries

Performance Units 2016 2017 2018 2019

Fatality

- Employees Cases 0 0 0 0

- Contractors Cases 0 0 0 0

Rate of fatality Cases/Million 
hours 0 0 0 0

High-consequence work-related Injury

- Employees Cases 0 0 0 0

- Contractors Cases 0 0 0 0

Rate of high-consequence work-related injury Cases/
Million hours 0 0 0 0

Recordable work-related injury

- Employees Cases 1 0 0 1

- Contractors Cases 13 0 1 1

Rate of recordable work-related injury Cases/Million 
hours 3.24 0 0.16 0.33

Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)

- Employees Cases/Million 
hours 0.00 0.00 0.00 0.00

- Contractors Cases/Million 
hours 0.30 0.00 0.25 0.00

Injury Frequency Rate (IFR)

- Employees Cases/Million 
hours 1.01 0.00 0.00 0.45

- Contractors Cases/Million 
hours 3.89 0.00 0.25 0.26

Occupational Health and Safety Performance

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 
trade union

Person - - - - - - 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
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GRI 302-1: Energy Consumption within the Organization 

Performance Units 2016 2017 2018 2019

A: Non-renewable fuel consumed 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 

Total energy consumption (A+B+C-D) GJ 42,849,384 42,010,445 47,266,090 50,090,587 

Generation

Total electricity and steam generation MWh 10,708,653 11,004,699 13,223,341 14,121,991

Environmental Performance

GRI 302-3: Energy Intensity 

Performance Units 2016 2017 2018 2019

Energy intensity within organization GJ/MWh 4.00 3.82 3.57 3.55

GRI 305: Greenhouse Gas Emissions (GHGs)

Performance 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

GRI 305-4: GHG emissions intensity (Scope 1) ton CO2e/MWh 0.58 0.53 0.50 0.48
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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) m3 1,353,561,456 1,203,223,412 4,884,040 4,816,148

     - 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

- Ground Water m3 39,213 25,230 34,980 31,083

     - Fresh water (≤1,000 mg/L TDS) m3 N/A N/A N/A N/A

     - Other water (>1,000 mg/l TDS) m3 N/A N/A N/A N/A

- Seawater m3 N/A N/A 1,126,110,005 1,208,701,639

     - Fresh water (≤1,000 mg/L TDS) m3 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

- Third-party water: Municipal water suppliers  
  or other water utilities 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) m3 0 0 0 0

Total water withdrawal from water stress areas m3 0 0 0 0

Recycled water m3 68,016 148,653 157,382 146,698

GRI 303-4: Water Discharge 

Performance 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 m3 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 

Total water discharge by

- Fresh water (≤1,000 mg/L TDS) m3 N/A N/A N/A N/A

- Other water (>1,000 mg/l TDS) m3 N/A N/A N/A N/A

GRI 303-5: Water Consumption 

Performance Units 2016 2017 2018 2019

Water consumption 
(Water withdrawal - Water Discharge) m3 2,051,142 1,334,717 4,690,161 5,029,949
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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

GRI 306-2: Waste by type and disposal methods

Performance Units 2016 2017 2018 2019

Hazardous waste 

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 

Non-hazardous waste

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

Non-hazardous waste (ash only)

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
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GRI 306-3: Significant Spills

Performance Units 2016 2017 2018 2019

Number of significant spills Number 0 0 0 0

Total volume of significant spills 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 Page/Website/Notes External Assurance

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

Global Reporting Initiative: Core Standards
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Global Reporting Initiative Page/Website/Notes External Assurance

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
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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 
anti-corruption policies and procedures

35, 40, 132

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

70 - 71

GRI 303-2 (2018) Management of water discharge-related 
impacts

70 - 71

GRI 303-3 (2018) Water Withdrawal 70 - 71, 140
(303-3a)

GRI 303-4 (2018) Water Discharge 70 - 71, 140
(303-4a)

GRI 303-5 (2018) Water Consumption 70 - 71, 140
(303-5a)
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Global Reporting Initiative Page/Website/Notes External Assurance

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 emis-
sions

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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Global Reporting Initiative Page/Website/Notes 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 

95 - 97

GRI 403-2 Hazard identification, risk assessments, 
and incident investigation

95 - 98

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 occupa-
tional health and safety impacts directly 
linked by business relationships 

95 - 98

GRI 403-8 Workers covered by an occupational 
health and safety management system 

95 - 98

GRI 403-9 Work-related injuries 98 - 138 (403-9a and 403-9b)

Training and Education

GRI 404-1 Average hours of training per year per 
employee

136 - 137

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

89 - 94

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

89 - 94, 137

Diversity and Equal Opportunity

GRI 405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

137
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Global Reporting Initiative Page/Website/Notes External Assurance

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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’s Environmental and 

Lloyd’s
’s 

(“the Report”) against the assurance criteria below to a limited level of assurance and 
’s verification procedure ’s v

’s 
 

• 

• 

 Environmental

 Social

Our assurance engagement excluded EGCO’s operations and activities outside Thailand except only for Quezon 

EGCO’s suppliers, contractors and any 

’s responsibility is only to 
’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the da

’s Opinion
’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that 

 
1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 
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• 
• 

• 

’s a
’s

• ’s app

• ’s process for identifying and determining materi

• EGCO’s

• EGCO’s sites (

 

• 

• 
We are not aware of any material issues concerning EGCO’s environmental and social performance that have 

EGCO’s materiality assessment is part of their high

• 
Although EGCO’s report provides 
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• 
and information from EGCO’s operations and 

 

’s 

Lloyd’s Register International (Thailand) Limited

Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsi

A member of the Lloyd’s Register 
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