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บร�ษัทฯ จัดทํารายงานความยั่งยืนเพ�่อนําเสนอข�อมูลเกี่ยวกับประเด็นสําคัญบางส�วน โดยผู�อ�านสามารถ
ศกึษารายละเอยีดเพ��มเตมิจากเวบ็ไซต�บร�ษทัฯ และรายงานประจําป� รายงานความย่ังยืนน้ีครอบคลมุข�อมูล
เก่ียวกับบร�ษัทร�วม กิจการร�วมค�า และบร�ษัทย�อยภายในกลุ�มบร�ษัทกัลฟ� บร�ษัทฯ มีการจัดทํารายงาน
ความย่ังยืนในช�วงต�นป�ของทุกป� โดยจะรายงานผลการดําเนินงานในช�วงเวลาตั้งแต�วันท่ี 1 มกราคม ถึง 
31 ธันวาคม ของป�ก�อนหน�า ข�อมูลบางส�วนได�รบัการรับรองโดยบุคคลภายนอก โดยสามารถศกึษารายละเอยีด
จากหัวข�อ “ความยั่งยืน” ในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ (www.gulf.co.th/th/sustainability_overview.php) 
หากผู�อ�านมีข�อสงสัยเกี่ยวกับรายงานนี้ สามารถติดต�อส�วนงานด�านความยั่งยืนของบร�ษัทฯ
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สารจากกรรมการ กรอบการดำำาเนิินิ 
ธุุรกิจอย่่างย่่�งย่ืนิ

กลยุ่ทธุ์ทางธุุรกิจ ภาพรวม 
ความสำาเร็จทางธุุรกิจ

การบริหารความเส่�ย่ง

ชุุมชุนิและส่งคมก่ลฟ์์

การจ่ดำการการใชุ้นิำ�า

ความหลากหลาย่ 
ทางชุ่วภาพ

แนิวโนิ้มการเปล่�ย่นิแปลง

การม่ส่วนิร่วม 
ก่บผู้้้ม่ส่วนิไดำ้เส่ย่

ครอบคร่วก่ลฟ์์

การจ่ดำการ 
ดำ้านิสภาพภ้มิอากาศ

การจ่ดำการของเส่ย่

รางว่ลแห่งความภาคภ้มิใจ

การกำาก่บดำ้แล 
ดำ้านิความย่่�งย่ืนิ

ประเดำ็นิสำาค่ญ

สิทธุิมนิุษย่ชุนิ

การใชุ้ทร่พย่ากร 
อย่่างม่ประสิทธุิภาพ

โครงการแปลงนิาสาธุิต

สารบัญ
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บริษ่ทฯ  ให้ความสำาค่ญส้งสุดำก่บการดำำาเนิินิธุุรกิจอย่่างย่่�งยื่นิ  ด่ำงน่ิ�นิ ปี  2563  คณะกรรมการ 
บริษ่ทฯ จึงไดำ้แต่งต่�งคณะกรรมการชุุดำย่่อย่ดำ้านิความย่่�งย่ืนิและบริหารความเส่�ย่ง เพ่�อเพ่�ม
การม่ส่วนิร่วมดำ้านิความย่่�งยื่นิในิระดำ่บการกำาก่บดำ้แลส้งสุดำ ก่ลฟ์์ม่ความมุ่งม่�นิพ่ฒนิา 
ผู้ลการดำำาเนิินิการด้ำานิความย่่�งยื่นิ โดำย่ม่ว่ตถุุประสงค์เพ่�อสร้างคุณค่าร่วมสำาหร่บผู้้้ม่ส่วนิ
ไดำ้เส่ย่ของเรา

ดำ้วย่กลยุ่ทธุ์และแนิวปฏิิบ่ติในิการบริหารจ่ดำการท่�มุ่งเนิ้นิการส่งเสริมความย่่�งย่ืนิทาง 
เศรษฐกิจ ส่งคม และสิ�งแวดำล้อม บริษ่ทฯ จึงมุ่งปฏิิบ่ติเพ่�อบรรลุเป้าหมาย่ดำ้านิความย่่�งย่ืนิ
ท่�กำาหนิดำไว้ ซึ่่�งครอบคลุมประเดำ็นิในิทุกมิติ เชุ่นิ การเพ่�มส่ดำส่วนิการลงทุนิในิธุุรกิจพล่งงานิ
หมุนิเวีย่นิ การลดำปริมาณการปล่อย่ก๊าซึ่เรือนิกระจกต่อหนิ่วย่ผู้ลิต และการร่กษาสถุิติ
อุบ่ติเหตุเป็นิศ้นิย่์ เราม่�นิใจว่าเราจะสามารถุต่อย่อดำความสำาเร็จให้ก่ลฟ์์เป็นิบริษ่ทท่�ไดำ้ร่บ
การย่อมร่บในิระดำ่บสากล ท่�งในิดำ้านิของความแข็งแกร่งทางธุุรกิจและความย่่�งย่ืนิ

ในิฐานิะต่วแทนิคณะกรรมการดำ้านิความย่่�งย่ืนิและบริหารความเส่�ย่ง ผู้มร้้ส่กเป็นิเก่ย่รต ิ
ท่�ไดำ้ร่บมอบหมาย่ให้ม่บทบาทในิการกำาก่บดำ้แลและให้คำาแนิะนิำาดำ้านิความย่่�งย่ืนิขององค์กร 
คณะกรรมการเราม่คุณสมบ่ติและคุณวุฒิท่�เพีย่งพอและเหมาะสมต่อการพ่จารณาประเดำ็นิ
ต่าง ๆ ท่�เก่�ย่วก่บความย่่�งย่ืนิ เชุ่นิ ประเดำ็นิดำ้านิสิ�งแวดำล้อม ความร่บผู้ิดำชุอบต่อส่งคม 
สุขอนิาม่ย่และความปลอดำภ่ย่ สิทธุิแรงงานิและสิทธุิมนิุษย่ชุนิ ความม่�นิคงทางไซึ่เบอร์และ
ความปลอดำภ่ย่ของข้อม้ล การบริหารความเส่�ย่ง และการกำาก่บดำ้แลกิจการ ดำ้วย่มุมมอง 
ท่�เป็นิกลางระหว่างว่ตถุุประสงค์ทางธุุรกิจและความต้องการของผู้้้ม่ส่วนิไดำ้เส่ย่ ท่�งนิ่� 
คณะกรรมการดำ้านิความย่่�งย่ืนิและบริหารความเส่�ย่งม่ความมุ่งม่�นิท่�จะย่กระดำ่บความย่่�งย่ืนิ
องค์กร และหว่งเป็นิอย่่างย่ิ�งว่าคำาแนิะนิำาของเราจะชุ่วย่ให้ก่ลฟ์์เป็นิผู้้้นิำาดำ้านิความย่่�งย่ืนิ 
ในิระดำ่บสากลในิอนิาคต

นายสารััชถ์์ รััตนาวะดีี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสมหมาย ภาษ ี
ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน 

และบริหารความเสี่ยง

“

“

“

”

”

”

นายวิเศษ จููภิบาล
ประธานกรรมการ
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กรอบการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้พัฒนากรอบการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนท่ีมุ่งสร้างความสมดุลในสามมิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และ 
มิติสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักปฏิบัติ “GULF HELPS the WORLD” ซึ่งสะท้อนถึงพันธสัญญาและประเด็นสำาคัญในการขยายธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม ภายใตก้รอบของการกำากับดแูลกจิการที่ด ีการสร้างระบบสารสนเทศทีย่ั่งยืน 
และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

HELPS
การักำากับดีูแลกิจูการั • รัะบบสารัสนเทศที่ยั่งยืน • การัมีส่วนรั่วมกับผู้มีส่วนไดี้เสีย

GULF

WORLD
the

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ 
โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรกกับสี่เป้าหมายดังต่อไปนี้

การเข้าถึงพลังงานสมัยใหม ่
ในราคาที่ซื้อหาได้ เชื่อถือได ้

และยั่งยืน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และการมีงานที่มีคุณค่า 

สำาหรับทุกคน

การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่มีความต้านทานและการส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

การดำาเนินการเพื่อ 
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ
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ธุรกิจก๊าซ ธุรกิจสาธารณูปโภค 
และโครงสร้างพื้นฐาน

ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

มิติสังคม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยผลกระทบเชิงบวกที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจขององค์กร

HELPS

มิติเศรัษฐกิจู
บรษิทัฯ มุง่เนน้การลงทนุโครงการทีจ่ะสรา้งผลกระทบทีด่ใีนระยะยาวเพือ่เปน็การสรา้งโอกาสใหค้นทัง้ในรุน่นีแ้ละรุน่ตอ่ ๆ  ไป

GULF

ธุรกิจพลังงานน้ำา

มิติสิ่งแวดีล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

WORLD
the

Human rights
สิทธิมนุษยชน

Waste 
management

การบริหารจัดการ 
ของเสีย

Employees
พนักงาน

Operational 
eco-efficiency

การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการผลิต

Local community
ชุมชนท้องถิ่น

Resource 
management

การบริหารจัดการ 
ทรัพยากร

Philanthropy
กิจกรรมเพื่อสังคม

Local impact

คำานึงถึงผลกระทบ 
ในท้องถิ่น

Strategic partnerships
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

Development & 
conservation

การพัฒนา 
และอนุรักษ์
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การกำากับดูแลด้านความยั่งยืน

นายสมหมาย ภาษี
ประธุานิกรรมการ 
ดำ้านิความย่่�งย่ืนิและบริหารความเส่�ย่ง 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายสันติ บุญปรัะคับ
กรรมการดำ้านิความย่่�งย่ืนิ  
และบริหารความเส่�ย่ง 
กรรมการอิสระ

นางพรัทิพา ชินเวชกิจูวานิชย์
กรรมการดำ้านิความย่่�งย่ืนิ  
และบริหารความเส่�ย่ง กรรมการ 
 และรองประธุานิเจ้าหนิ้าท่�บริหาร

นายรััฐพล ช่ืนสมจิูตต์
กรรมการดำ้านิความย่่�งย่ืนิ  
และบริหารความเส่�ย่ง 
กรรมการผู้้้จ่ดำการใหญ่  
และรองประธุานิเจ้าหนิ้าท่�บริหาร

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
กรรมการดำ้านิความย่่�งย่ืนิ  
และบริหารความเส่�ย่ง กรรมการ
และประธุานิเจ้าหนิ้าท่�บริหารดำ้านิการเงินิ

รายงาน

แจ้งความ
คืบหน้า

ให้ข้อมูล

ประสานงาน
และสื่อสาร
แนวปฏิบัติ

ความรัับผิดีชอบรัะดีับ 
คณะกรัรัมการับรัิษัทฯ
กำาก่บดำ้แล อนิุม่ตินิโย่บาย่บริษ่ทฯ  และควบคุม
เพ่�อการสอดำคล้องก่บทิศทางธุุรกิจ 

ความรัับผิดีชอบรัะดีับบรัิหารั
กำาหนิดำทิศทาง กลยุ่ทธุ์ นิโย่บาย่ 
และเป้าหมาย่ ประเมินิประสิทธุิภาพและ
ความคืบหนิ้า ทบทวนิการประเมินิความเส่�ย่ง
และประเดำ็นิสำาค่ญขององค์กร
กำาหนิดำแนิวทางดำำาเนิินิการ

ความรัับผิดีชอบ รัะดีับปฏิบัติการั
ให้ข้อม้ลและการวิเคราะห ์ 
เพ่�อประกอบการต่ดำสินิใจของผู้้้บริหาร
ดำำาเนิินิการตามแผู้นิบริหารจ่ดำการความเส่�ย่ง
ติดำตามความเส่�ย่งในิการทำางานิประจำาว่นิ 
จ่ดำทำาราย่งานิความเส่�ย่ง

คณะกรัรัมการั
ดี้านความยั่งยืน  

และบรัิหารัความเสี่ยง

คณะบรัิหารัอื่น ๆ 

ส่วนงานอื่น ๆ 

คณะกรัรัมการับรัิษัทฯ

คณะกรัรัมการับรัิหารั

ฝ่ายวางแผนองค์กรั

ส่วนงานความยั่งยืน  
และบรัิหารัความเสี่ยง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เพื่อยกระดับ 
การกำากับดูแลการดำาเนินการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหาร 
ความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระสองท่าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอีกสองท่าน ได้แก่ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 

ในปี 2563 คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ใน 
กฏบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	การให้คำาแนะนำาและทบทวนนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
• พิจารณาการจัดทำานโยบาย 5 ฉบับ 

- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
- นโยบายด้านความหลากหลาย 
- นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ 
- จรรยาบรรณคู่ค้า

2.	การกำากับดูแลด้านความยั่งยืน
• รายงานความยั่งยืน
• การเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืน 

- แบบประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน จัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- แบบประเมินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) จัดทำาโดยองค์กร CDP 
- แบบประเมินด้านความมั่นคงด้านน้ำา (Water security) จัดทำาโดยองค์กร CDP 
- แบบประเมินความยั่งยืนองค์กร SAM Corporate Sustainability Assessment (DJSI) จัดทำาโดย S&P Global

3.	การกำากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยง
• ยกระดับกระบวนการบริหารความเสี่ยง • รับรองและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับรายงานความเสี่ยง
• ติดตามการบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19

• พิจารณาปรับแก้นโยบาย 2 ฉบับ 
- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
- นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
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1. มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงส่งเสริมแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนให้แก่พนักงานและชุมชน

2. ปฎิบัติภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รักษาคำามั่นสัญญาในข้อตกลงท่ีบังคับใช้และข้อตกลง 
ที่สมัครใจเข้าร่วม ตลอดจนเคารพมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

3. ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดความโปรง่ใส หลีกเล่ียงการทุจรติ และสง่เสรมิ
พฤติกรรมที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม

4. ประเมนิและบรหิารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบผ่านการติดตามและประเมนิผลอยา่งสม่ำาเสมอ 
พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงจัดตั้งระบบควบคุม
ภายในที่แข็งแกร่ง

5. สนับสนุนให้มีการพูดคุยและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร ผ่าน 
ชอ่งทางการสือ่สารท่ีชดัเจน รวมถึงจดัให้มกีารเผยแพรข้่อมลูท่ีถูกต้องและเชือ่ถือได้ ตลอดจน 
การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการขอคำาปรึกษา

6. จัดเตรียมสถานท่ีทำางานให้มีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและถูกหลักสุขอนามัย รวมถึง 
สง่เสรมิการไมเ่ลือกปฏบัิติ (non-discrimination) ความเท่าเทียมทางเพศ (gender equality) 
การพัฒนาส่วนบุคคล และความเป็นอยู่ที่ดี 

7. เลือกใชเ้ทคโนโลยแีละแนวปฏบัิติทีช่ว่ยลดผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดล้อม รวมถึงมุง่มัน่ดูแล 
สิง่แวดล้อมในทุกข้ันตอนของการพัฒนาโครงการ และสง่เสรมิความตระหนักและการอนุรกัษ์
ทางด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความยั่งยืน
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Disruptive technologies
ด้วยวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีอันรวดเร็วและการขยายตัวของระบบผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายศูนย์ ท่ีอาจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ (disruption) ไม่ใช่ใน
อุตสาหกรรมพลังงานเพียงอย่างเดียว แต่ในภาคธุรกิจอ่ืน ๆ  ด้วย ซ่ึงจะทำาให้เกิดโอกาส
ในการพัฒนาและขยายธุรกิจหากองค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ ตระหนักถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีขับเคล่ือนการพัฒนาเพ่ืออนาคต
โดยแนวโน้มการเปล่ียนแปลงหลัก ๆ  ท่ีจะนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมพลังงาน
อย่างมีนัยสำาคัญ ได้แก่ การผลักดันให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (decarbonization) 
การพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ (decentralization) 
และการเปล่ียนผันไปสู่ยุคดิจิทัล (digitalization) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

Decarbonization
มีการผลักดันให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคธุรกิจเพ่ือต่อต้านผลกระทบ
เชิงลบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปัจจัยสำาคัญในการควบคุม 
ไม่ให้อุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพ่ิมมากกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ภายใต้ความตกลงปารีส
(Paris Agreement) คือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ 
ผลิตไฟฟ้าและภาคธุรกิจขนส่ง

Digitalization
การเปล่ียนผันไปสู่ยุคดิจิทัลทำาให้สามารถรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลจำานวน
มหาศาล อันเป็นการส่งเสริมการสร้างสังคมท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมูล ในขณะเดียวกัน นวัตกรรม
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ท่ีก้าวหน้าไปไกล จะเป็นอีกหน่ึง
กำาลังขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทำางานในภาคอุตสาหกรรมและแนวทาง
บริหารธุรกิจในทุกภาคส่วน

Decentralization
การพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกและระบบกักเก็บพลังงาน
รวมถึงราคาเทคโนโลยีดังกล่าวท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง ทำาให้ผู้บริโภคพลังงานสามารถ
มีบทบาทในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากข้ึน (“prosumer”) นอกจากน้ี การพัฒนา
เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าด้วยเคร่ืองมือดิจิทัล เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีจะนำาไปสู่การขยาย
ตัวของระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบไม่รวมศูนย์ (distributed energy resources) 
ซ่ึงจะทำาให้โครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานท่ัวโลกเปล่ียนไป
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กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ขับเคล่ือนการเปล่ียนผ่านด้านพลังงาน ด้วยการเพ่ิมการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
บริษัทฯ มุ่งต่อยอดความแข่งแกร่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำาด้านการขับเคลื่อน
การสร้างสังคมคาร์บอนตำ่า ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเพิ่มการลงทุนในโครงการ
พลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบายไม่ลงทุนโครงการถ่านหิน 
โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนกำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงานหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 
30% ของกำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมภายในปี 2573 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงบริหาร
จัดการทุกโครงการอย่างใกล้ชิดเพ่ือรักษาประสิทธิภาพให้อยู่ในระดับสูงสุดท่ีทำาได้ โดยคาดว่า 
จะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่ึงหน่วยผลิต 25% ภายในสิบปี

สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการขยายไปยังธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทอันสำาคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างงานและเกิดความมั่งคั่ง รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพ จึงได้เข้าลงทุนหลายโครงการเพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายในการขยาย
ธุรกิจไปยังธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

บริษัทฯ ได้กำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมด้วยการสร้างมูลค่าร่วม พร้อมการพัฒนาธุรกิจตามการเปล่ียนแปลงของโลก 
เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสนับสนุนการดำาเนิน
กลยุทธ์ภายใต้การบริหารจัดการและการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเลือกร่วมมือกับ 
หุ้นส่วนและคู่ค้าช้ันนำาท่ีมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือในระดับชาติและระดับนานาชาติ ท้ังน้ี 
บริษัทฯ ยังคงรักษาพันธสัญญาท่ีจะดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เพ่ือทำาให้ม่ันใจว่า 
บริษัทฯ จะพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำาหนดไว้ และจะ
ดำาเนินงานด้วยประสิทธิภาพสูง โดยไม่ละทิ้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยกระดับความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยการพัฒนาธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ
มุง่ขยายการลงทนุไปสูธ่รุกจิกา๊ซธรรมชาตแิบบครบวงจร ทีค่รอบคลมุทกุขัน้ตอนของการจดัหา
และจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นให้
เกดิการแขง่ขนัในกจิการกา๊ซธรรมชาต ิทีจ่ะสง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางการคา้ LNG 
และช่วยยกระดับความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน

เตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต ด้วยการศึกษาเทคโนโลยีและธุรกิจใหม่ ๆ 
บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์หลากหลายที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี จึงมีนโยบายใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (state-of-the-art) ในทุกโครงการที่พัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและสามารถรักษาประสิทธิภาพในระยะยาว อีกทั้งมีการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการ
บริหารธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ติดตามและศึกษาเทคโนโลยีและธุรกิจใหม่ ๆ  เพื่อทำาให้
มั่นใจว่ากัลฟ์จะพร้อมปรับตัวอย่างคล่องแคล่วและคงความสามารถในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อไป
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• ปร่บโครงสร้างการถุือหุ้นิในิโครงการ 
โรงไฟ์ฟ์้าก๊าซึ่ธุรรมชุาติ DIPWP โดำย่ 
เข้าถุือหุ้นิในิ Marafiq ในิส่ดำส่วนิ 49%

1

เยอรัมนี โอมาน

โครงการ 
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์

1

ภาพรวมความสำาเร็จของธุรกิจ
ในปี 2563

โครงการ  
จำาหน่ายก๊าซ

โครงการ  
พลังงานลม

โครงการโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ

โครงการ  
พลังงานแสงอาทิตย์

โครงการโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล

• ลงทุนิในิโรงไฟ์ฟ์้าพล่งงานิลมในิทะเล 
BKR2 ซึ่่�งเปิดำดำำาเนิินิการเชุิงพาณิชุย่์แล้ว 
ในิส่ดำส่วนิ 50%

โครงการ 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
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• โครงการ Mekong Wind 
เริ�มดำำาเนิินิการก่อสร้าง

• เข้าถุือหุ้นิในิโครงการโรงไฟ์ฟ์้าก๊าซึ่ธุรรมชุาติ HKP 
ในิส่ดำส่วนิ 49%

• เข้าถุือหุ้นิในิโครงการโรงไฟ์ฟ์้าก๊าซึ่ธุรรมชุาติ BPP 
ในิส่ดำส่วนิ 35%

• GCG เปิดำดำำาเนิินิการเชุิงพาณิชุย่์
• จ่ดำต่�งบริษ่ท ก่ลฟ์์ แอลเอ็นิจี จำาก่ดำ
• จ่ดำต่�งบริษ่ท ก่ลฟ์์1 จำาก่ดำ 
• เข้าถุือหุ้นิในิบริษ่ท PTT NGD ในิส่ดำส่วนิ 40%

เวียดีนาม

โครงการ 
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์

โครงการ 
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์

26

5

2

1

ไทย

โครงการ 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง

โครงการ 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
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ประเด็นสำาคัญ

การระบุประเด็นสำาคัญขององค์กร ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น กระบวนการการม ี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการประเมินความเสี่ยง การเปรียบเทียบข้อมูล
บรษิทัอืน่ และความเหน็ของผูบ้รหิาร เปน็ตน้ เมือ่ไดร้ะบปุระเดน็สำาคญัแลว้ บรษิทัฯ  
จะจัดลำาดับความสำาคัญโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย และ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงในขั้นตอนสุดท้าย

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ระบุประเด็นสำาคัญ 20 ประเด็น โดยให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับประเด็นดังต่อไปนี้

• จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มั่นคงเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือ
สูญหาย

• เฝ้้าระวังภัยคุกคามจากภายนอกและ
ปรับปรุงระบบป้องกันภัยอย่างต่อเน่ือง

• ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสุจริต

• จัดให้มีการกำากับดูแลและระบบควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

การักำากับดีูแลและ 
การัต่อต้านการัทุจูรัิต

ความปลอดีภัย
ทางไซเบอรั์

เปรัียบเทียบ
ข้อมูลบรัิษัทอื่น

มีส่วนรั่วม 
กับผู้มีส่วนไดี้เสีย

• จัดให้มีการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสียหลักอย่างสมำ่าเสมอ

• ติดตามและบริหารจัดการข้อกังวล
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

• บริหารความเส่ียงองค์กรตามแนวทาง
สากลของ COSO รวมถึงบริหาร
ความเสี่ ยงด้านความยั่ งยืนและ 
ความเสี่ยงที่เกิดใหม่

• ปลูกฝ้ังและเสริมสร้างวัฒนธรรม 
การบริหารความเสี่ยงในองค์กรการัจูัดีการัวิกฤต 

และบรัิหารัความเสี่ยง
การัมีส่วนรั่วมกับ 

ผู้มีส่วนไดี้เสีย

80% 100%

110%

เป้้าหมาย

• ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาค
เอกชนไทย (CAC) ในปี 2563

• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC 
ภายในปี 2565

เป้้าหมาย

• ได้รับการรับรอง ISO 27001 ภายใน
ปี 256430%

เป้้าหมาย

• ตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียน
ภายในระยะเวลาที่กำาหนดครบทุกข้อ

เป้้าหมาย

• พนักงานทั้งหมดได้รับการอบรม 
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทุกปี 
ภายในปี 2564
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• ติดตามและศึกษาเทคโนโลยีใหม ่
และเทคโนโลยีที่อาจทำาให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (disruptive 
technology)

• ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสนับสนุน
นวัตกรรม

เป้้าหมาย

• เพ่ิมการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่และ 
การร่วมมือเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม

• ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง 

• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้
พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่
อาจเกิด นวัตกรัรัม 

และเทคโนโลยี
การับรัิหารัทรััพยากรั 
บุคคลและทุนมนุษย์

แนวโน้มการัเปลี่ยนแปลง

สัมภาษณ์ผู้บรัิหารั

• พัฒนาอง ค์กร ใ ห้ เ ป็นบ ริ ษัท 
ช้ันนำาด้านการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการเปลี่ยนผ่าน
สู่สังคมคาร์บอนตำ่า

• เพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียน

• จัดให้มีแผนบริหารจัดการการใช้นำ้า
ในทุกโครงการที่เปิดดำาเนินการเชิง
พาณิชย์

• ประเมินและติดตามความเสี่ยง
เกี่ยวกับน้ำาอย่างสม่ำาเสมอผลกรัะทบดี้านนโยบาย 

ที่เกิดีจูากการัเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การับรัิหารัจูัดีการั 
การัใช้น้ำา

100%

100%

30%

ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนไดี้เสีย

ความสำาคัญต่อองค์กรั

คณะกรัรัมการับรัิษัทฯ

คณะกรัรัมการับรัิหารั

การัลำาดีับ การัลำาดีับ 
ความสำาคัญความสำาคัญ

การัรัะบ ุการัรัะบ ุ
ปรัะเดี็นสำาคัญปรัะเดี็นสำาคัญ

การัตรัวจูสอบ การัตรัวจูสอบ 
ความถ์ูกต้องความถ์ูกต้อง

เป้้าหมาย

• สรรหาบคุลากรในตำาแหนง่สำาคญั 
ครบทุกตำาแหน่งภายในปี 2563

เป้้าหมาย

• เพิ่มสัดส่วนกำาลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตั้งจากพลังงานหมุนเวียน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาลัง
การผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม

เป้้าหมาย

• โครงการท่ีเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วมีแผนบริหารจัดการการใช้นำ้า
ครบทุกโครงการภายในปี 2563

รายงานความยั่งยืนประจำาปี  2563 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนไดี้เสีย 

รัายงานปรัะจูำาเดีือน

คณะกรัรัมการั 
ตรัวจูสอบผลกรัะทบ 

สิ่งแวดีล้อม 

ตรัวจูสอบหาสาเหตุ

ชี้แจูง / แก้ ไข

กลไกการัรัับข้อรั้องเรัียน

ขั้นตอน 

การัมีส่วนรั่วมกับ 

ผู้มีส่วนไดี้เสีย

7. ทบทวน

ประเมินประสิทธิภาพของแนวทางและกระบวนการ 
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย จากผลตอบรับ 
ของผู้มีส่วนได้เสีย และจากวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
รวมถึงปรับปรุงแผนการดังกล่าวตามความเหมาะสม

6. ติดีตาม
ติดตามและรายงานสถานะของแต่ละแนวทางปฏิบัติ
รวมถึงพิจารณาช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับแนวทางดังกล่าว

5. นำาไปปฏิบัติ
จัดหาทรัพยากร กำาหนดความถี่และ
ช่องทางในการสื่อสาร รวมถึงกำาหนด
ผู้รับผิดชอบในการนำาแนวทางและ
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสียไปปฏิบัติ 

4. กำาหนดีแนวทาง
พิจารณาและกำาหนดแนวทางและ
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการจัดการ
การร้องเรียน เพื่อเสริมสร้างและ 
รักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

3. จูัดีรัะดีับ
ระบุระดับของความสนใจและระดับ
การมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้มีส่วน 
ได้เสียแต่ละกลุ่ม และจัดลำาดับความ
สำาคัญตามตารางบริหารความเสี่ยง 
(Matrix Quadrants)

2. พิจูารัณา
พิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 
และประเด็นที่น่าเป็นห่วง รวมถึงพิจารณา
ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละราย 

1. รัะบุ
พิจารณาและระบุบุคคล/องค์กรที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่ 
อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ

การมีส่วนร่วม 
กับผู้มีส่วนได้เสีย

กัลฟ์ให้ความสำาคัญกับความต้องการของผู้มสีว่นได้เสยี 
เป็นอย่างมาก และเพ่ือทำาให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการ
สื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิผล จึงได้
พัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วม 7 ขั้นตอน ที่ช่วยให้
บริษัทฯ สามารถระบุและจัดลำาดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ออกแบบแผนการมสีว่นรว่มท่ีเหมาะสม และติดตามผล
การดำาเนินการตามแผนน้ันๆ นอกจากน้ี มกีลไกการรบั
ข้อรอ้งเรยีนท่ีชดัเจน ทำาให้ผู้มสีว่นได้เสยีสามารถติดต่อ
บรษิทัฯ ได้หลายชอ่งทาง เพ่ือสือ่สารความต้องการและ
รับข้อมูลจากบริษัทฯ  
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เป็นศูนย์
• เหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน
• เหตุการณ์ปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
• เหตุการณ์ล่วงละเมิดหรือคุกคาม
• หนังสือตักเตือนหรือค่าปรับที่เกิดจากการทำาผิดกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
• หนังสือตักเตือนหรือค่าปรับที่เกิดจากการทำาผิดกฎระเบียบด้านสังคม

บริษัทฯ มีหน่วยงานเฉพาะกิจท่ีรับผิดชอบเรื่องการสื่อสาร 
กับผู้มสีว่นได้เสยีกลุ่มอ่ืน ๆ  อยา่งสม่ำาเสมอ โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มุ่งสร้างสมดุล 
ระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ควบคู่ 
ไปกับการต่อยอดความสำาเร็จทางธุรกิจ

ผู้ลงทุน

ป้ระเด็นสำาคัญ:	 การขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน  
จัดหางบลงทุนโครงการใหม่ โดยยังสามารถรักษา 
 ความมั่นคงทางการเงินและสร้างผลกำาไรที่ดี

แนวทางจัดการ: แสวงหาและร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
ท่ีมศีกัยภาพสงูเพ่ือบรหิารความเสีย่ง โดยเฉพาะด้านการเงนิ และ
สรรหาวิธีเพิ่มทุนที่ไม่กระทบสัดส่วนการเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น

ชอ่งทางการมสีว่นรว่ม:	หน้านักลงทุนสมัพันธ์ในเวบ็ไซต์บรษิทัฯ
รายงานประจำาปี ประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมนักวิเคราะห์ กิจกรรม
ต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และ
กิจกรรมโรดโชว์

ชุมชน

ป้ระเดน็สำาคญั: บรหิารผลกระทบท่ีเกิดจากการ 
ดำาเนินงานของบริษัทฯ สร้างผลกระทบท่ีดี 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการ 

 สร้างชุมชนที่ยั่งยืน 

แนวทางจัดการ:	ลงทุนโครงการพัฒนาชมุชน เชน่ การสรา้งและ 
ซอ่มแซมถนน ขุดลอกคลอง และติดต้ังเสาไฟ โครงการสนับสนุน 
ด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข เช่น ทุนการศึกษา โครงการ
ฝ้ึกงาน และการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงสถานพยาบาล 
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา และงานประเพณี

ช่องทางการมีส่วนร่วม: คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม แบบสำารวจชุมชน กิจกรรมพบปะชุมชนโดยฝ้่าย 
ชุมชนสัมพันธ์

พนักงาน

ป้ระเด็นสำาคัญ: ความเป็นอยู่ท่ีดี อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย การเติบโตในหน้าท่ีการงาน 
ความมั่นคงด้านการงาน

แนวทางจัดการ: ปลูกฝ้ังค่านิยมองค์กร สร้างสภาพแวดล้อม
ในที่ทำางานที่ปลอดภัยและเป็นสุข เปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนา 
ความรู้และทักษะ กำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได ้
ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ช่องทางการมีส่วนร่วม: แบบสำารวจความผูกพันของพนักงาน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานกีฬาสี งานปีใหม่ และชมรมกีฬา 
กิจกรรมพบปะพนักงานโดยผู้บริหาร การประชุมใหญ่เพื่อสื่อสาร
กับพนักงานโดยผู้บริหารระดับสูง การพบปะพนักงานโดยฝ้่าย
ทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานภาครััฐ 
(ท้องถ์ิ่น)

ลูกค้า

คู่ค้า

คู่แข่ง สื่อ

หน่วยงานควบคุม

ผู้มีส่วนไดี้เสียอื่น ๆ

15

รายงานความยั่งยืนประจำาปี  2563 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)



การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social, Governance) ภายใต้ 
กระบวนการประเมินความเสี่ยงองค์กร โดยความเสี่ยงดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในทุกแง่มุมของกิจกรรมและการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำาปี ภายใต้หัวข้อการบริหารความเสี่ยง 

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิ 
มนุษยชนภายในองค์กร ภายในชุมชน ในพ้ืนท่ี 
ที่บริษัทฯ ดำาเนินกิจการ และโครงการที่อยู่ 
ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิด
ดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

แนวทางบริหารความเสี่ยง
สามารถศึกษาข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการ 
ตรวจสอบและประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชน 
จากหัวข้อสิทธิมนุษยชน 

สุขอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการติดตามและ
บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลถึง 
สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 
ผู้รับเหมาและชุมชนท้องถิ่น โดยความเสี่ยง
ดังกล่าวอาจรวมถึงอุบัติเหตุ ผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศและน้ำา ระดับเสียงรบกวน 
และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ

แนวทางบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
ท่ีเข้มงวด อีกท้ังมีการนำาเครื่องมือดิจิทัล 
มาใช้เพ่ือช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ติดตามความปลอดภัยในการทำางานในทุก
โครงการ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเรื่อง
ความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้รับเหมา
อยา่งสม่ำาเสมอ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมแีผน
ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน แผนภาวะวิกฤติ 
และแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีรัดกุม 
ตลอดจนมีการทดสอบอยู่เสมอเพ่ือพัฒนา 
แผนดังกล่าว ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให ้
มีมาตรการในการรักษาสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงานในชว่งการแพรร่ะบาด
ของโควดิ-19 เพ่ือทำาให้มัน่ใจวา่จะไมเ่กิดการ
แพร่เชื้อภายในองค์กร

แนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงาน

การเคารพสทิธิแรงงานไมเ่พียงแต่เป็นการ 
ปฎิบัติตามกฎหมาย หากแต่เป็นการช่วย 
เสริมสร้างทุนมนุษย์ภายในองค์กรให้ 
แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะส่งเสริม
ให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางบริหารความเสี่ยง
นโยบายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ 
ครอบคลุมประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ต้ังแต่
ข้ันตอนการดึงดูดและรับพนักงานเข้า
ทำางาน จนถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน โดย
บริษัทฯ มีการเสนอผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
และแข่งขันได้เมื่อเ ทียบกับบริษัท อ่ืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกันและสะท้อนถึง 
สภาวะทางเศรษฐกิจและผลการดำาเนินงาน 
ท้ังของบริษัทฯ และพนักงาน นอกจากน้ี 
แนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานของบริษัทฯ 
แสดงให้เ ห็นถึงพันธสัญญาต่อความ 
เท่าเทียมและการไม่เลือกปฏบัิติ การพัฒนา 
บุคลากร และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ท้ังน้ี สามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ 
ผลการดำาเนินงานในเรื่องแนวปฏิบัติด้าน
การใช้แรงงาน จากหัวข้อครอบครัวกัลฟ์

ผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ

บรษิทัฯ ตระหนักถึงความกังวลของชมุชนท้องถ่ินเรือ่งการท่ีมบีรษิทัขนาดใหญ่ยา้ยเข้าไป
ยงัพ้ืนท่ีใหม ่ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการดำารงชวีติหรอืทำาให้วถีิชวีติเปล่ียนไป รวมถึงความ 
ต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

แนวทางบริหารความเสี่ยง
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต้ังอยู่บนหลักการท่ีมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของคนในสังคม ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีการทำางานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีมีการ 
ดำาเนินธุรกิจเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ท้ังในด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท้องถ่ิน การสนับสนุนเกษตรกรรมและธุรกิจในพื้นท่ี รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสมาชิก 
ในชุมชน  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนชุมชน 
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือหารือเก่ียวกับ 
ประเด็น เช่น แผนการแบ่งปันน้ำาและกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนร่วมกัน ทั้งน้ี สามารถ 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อชุมชนและสังคมกัลฟ์
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสและความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศท้ังในแง่ความเสี่ยงทางกายภาพ
(physical risk) และความเสี่ยงจากการ
เปล่ียนผ่านหรือการเปล่ียนแปลงนโยบาย
(transition risk)

แนวทางบริหารความเสี่ยง
สามารถศึกษาข้อมูลเก่ียวกับโอกาสและ
ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศจากหัวข้อ
การจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

การกำากับดูแลกิจการ และควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
ในการประกอบธุรกิจ อยา่งไรก็ดี อาจมคีวามเสีย่งจากการทุจรติโดยเจตนาหรอืไมเ่จตนา 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้

แนวทางบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเรื่องจรรยาบรรณ 
ทุกปี อีกท้ังจดัให้มกีารตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระท่ีรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายนอกองค์กร 
ตามเกณฑ์กฎหมายและมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้ประกาศ 
เจตนารมณ์เข้ารว่มโครงการการสรา้งแนวรว่มปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวม
ถึงภาระผูกพันทางสัญญาต่าง ๆ 

บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงต้องติดตาม
การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบหรอืข้อบังคับต่างๆ
อย่างใกล้ชิด 

แนวทางบริหารความเสี่ยง
บรษิทัฯ ติดตามการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบหรอื
ข้อบังคับต่าง ๆ  อย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงจัดให้ม ี
การฝึ้กอบรมโดยวิทยากรท้ังภายในและภายนอก 
องค์กร และการปรกึษาผู้เชีย่วชาญเก่ียวกับหัวข้อ 
ต่าง ๆ  นอกจากน้ียงัมกีารใชเ้ครือ่งมอืการสือ่สาร 
ภายใน เพ่ือกระจายข้อมูลภายในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

การจัดการการใช้น้ำา และ 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำา

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับ 
ความเพียงพอของน้ำาและสภาวะการ
ขาดแคลนน้ำา รวมถึงความเสี่ยงจาก 
ผลกระทบทางกายภาพ เช่น การเกิดพายุ
หรืออุทกภัยที่อาจส่งผลต่อการดำาเนินงาน

แนวทางบริหารความเสี่ยง
สามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกับความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวข้องกับน้ำาและแนวทางบรหิารจดัการ
เรื่องน้ำา จากหัวข้อการจัดการการใช้น้ำา

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีรอบโครงการ

บริษัทฯ มีการติดตามปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศท้องถ่ิน เช่น 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คุณภาพอากาศและน้ำา การใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาติ และความปลอดภัยของ
กระบวนการผลิต

แนวทางบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ก่อนจะเร่ิมก่อสร้างโครงการใด ๆ  เพ่ือทำาให้ 
ม่ันใจว่าการพัฒนาโครงการและการดำาเนินการ 
จะหลีกเ ล่ียงหรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิด
ต่อสิ่ งแวดล้อมให้มากท่ีสุด โดยบริษัทฯ 
มีการตรวจสอบการปล่อยมลสารทางอากาศ 
และคุณภาพของน้ำา อีกท้ังมีการจัดทำาการ
ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon 
footprint) และการใช้น้ำา (water footprint) 
ทุกปี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ท่ีจะยกระดับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดการ 
ของเสีย นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการประกาศใช้ 
และทดสอบแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้ 
ความมั่นใจว่าหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิด 
บริษัทฯ จะสามารถจัดการกับสถานการณ์ 
ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ สามารถศึกษา 
รายละเอียดเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มเติมจากหน้า 26–33
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ครอบครัวกัลฟ์

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ โดยกัลฟ์เชื่อว่าบริษัทชั้นนำา 
ท่ีได้รับการยอมรับระดับสากล ไม่ใช่บริษัทท่ีประสบความสำาเร็จด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นบริษัทท่ีสามารถสร้าง 
บุคลากรที่ “เก่ง” และ “ดี” เป็นแบบอย่างในการสร้างคุณค่าและส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำาหนด 
นโยบายและแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีให้ความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงกับการสร้าง “คนดี” ด้วยการปลูกฝั้งค่านิยม 
องค์กรที่มุ่งเน้นการทำางานเป็นทีม การเรียนรู้ และการปรับตัว เพื่อความสำาเร็จในปัจจุบันและอนาคต

ค่านิยมองค์กร

บรษิทัฯ สง่เสรมิคา่นยิมองคก์รท่ีสะทอ้นถึงความเปน็ “GULF” เพ่ือใหพ้นกังานในองคก์รยดึถอืปฏบิตัเิปน็รากฐานในการดำาเนนิ
ธุรกิจ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง และช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ในทุกด้านด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

มีพลังและกล้าที่จะเอาชนะ
ขีดจำากัด

บรษิทัฯ สนับสนุนใหพ้นกังาน
พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ
ให้ทำางานได้ตามเป้าหมาย
ขององค์กร สามารถเอาชนะ
ขีดจำากัดได้อย่างม่ันใจ และ
ก้าวข้ามอุปสรรคร่วมกัน

มุ่งมั่นทุ่มเทและทำางานเป็นทีม 
เพ่ือความสำาเร็จของส่วนรวม

บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทำางานท่ี 
ง่ายต่อการแบ่งปันแลกเปล่ียน 
ความรู ้และสนบัสนนุกจิกรรม
ท่ีก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ดีๆ 
ระหว่างพนักงาน

ปรับตัวง่าย พร้อมรับมือ 
ทุกความท้าทาย 

พนักงานและองค์กรต้อง 
ปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อม 
และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ได้อยู่เสมอ เปิดรับแนวคิด 
ที่หลากหลาย และมีไหวพริบ
และความยืดหยุ่นในการทำางาน

พนักงานได้รับการส่งเสริมให้
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เรียนรู้
จากข้อผิดพลาด มีความคิด
สร้างสรรค ์คดินอกกรอบ และ
พัฒนาตนเองผ่านการฝึ้กอบรม 
ตลอดทั้งปี

รักการเรียนรู้และช่างสงสัย
เพื่อให้เกิดความริเริ่มและ 
ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ

GOAL-ORIENTED UNITY LEARNING FLEXIBLE
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ความหลากหลาย

บริษัทฯ เน้นยำา้การไม่เลือกปฏิบัติและการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยนโยบายบริษัทฯ สนับสนุนความเท่าเทียม 
ทางเพศในทุกแง่มุมของการทำางาน เช่น การประเมินท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส การเล่ือนตำาแหน่งตามผลงาน และการให้ค่าตอบแทน
อย่างเท่าเทียม*

ต่ำำ��กว่่� 30

40-49

30-39

50 ขึ้้�นไป

*อาจมีีความีแตกต่างเนื่่�องจากพนื่ักงานื่มีีคุณวุฒิิหรืือปรืะสบการืณ์ที่ี�ต่างกันื่ ที่ั�งนื่ี� อัตรืาส่วนื่เงินื่เดื่อนื่เฉลี่ี�ยของผู้้�หญิิงเที่ียบกับของผู้้�ชายอย้่ที่ี�ปรืะมีาณ 1:1

22%
26%

34%
36%

จำานวนกรรมการบริษัทฯ
ทั้งหมด จำำ�นว่นกรรมก�รผู้้�หญิิงในคณะกรรมก�รบริษััทฯ

สัดส่ว่นผู้้�หญิิงในแต่ำ่ละระดับต่ำำ�แหน่ง

ค่�เฉล่�ยขึ้องสัดส่ว่น

ผู้้�หญิิงจำ�กพนักง�น

ทั�งหมด = 25%

สัดส่ว่นพนักง�นแบ่งต่ำ�มช่่ว่งอ�ยุ

41%

34%

19%

5%

ระดับเจ้าหน้าที่

ระดับผู้จัดการ

ระดับผู้บริหารระดับกลาง

ระดับผู้บริหารระดับสูง
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จำานวนพนักงานเสียชีวิต
จากการทำางาน

อตัราการบาดเจบ็จากการทำางาน
ถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน)

อตัราการบาดเจบ็จากการทำางาน
ถึงขั้นหยุดงาน (ผู้รับเหมา)

นับต้ังแต่การเริ่มพัฒนาโครงการแรก บริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งนำาไปสู่การได้รับรางวัลสถิติอุบัติเหตุจากการทำางาน
เป็นศูนย์ (Zero Accident Award) จากกระทรวงแรงงานทุกปี

ท้ังน้ี คณะจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีหน้าท่ีดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภยัของพนักงานและผู้รับเหมา รวมถงึแนะนำาการปรบัปรงุกระบวนการ
ที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และจัดให้
มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาอย่างสมำ่าเสมอ

0.66

0

0

กลยุทธ์์ 3H

พนักงานคือหัวใจสำาคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
องคก์ร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามมุง่มัน่สนบัสนนุการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลในทุกแง่มุมภายในองค์กร ภายใต้กลยุทธ์ 
3H ประกอบด้วย Head, Heart และ Health

สง่เสรมิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละการสือ่สารภายในองคก์ร
รวมถึงโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรสำาหรับพนักงานทุกคน

     HEAD

ความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการสำารวจความผูกพันของพนักงานทุกสองปี 
โดยให้ความสำาคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน 
ในทุก ๆ  ด้าน ได้แก่ การกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ การจัดสภาพแวดล้อมการทำางาน
ท่ีถูกหลักสุขอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริมการเรียนรู้ 
และพฒันาบุคลากร และการสนับสนุนกจิกรรมพนกังาน เชน่
ชมรมกีฬาและงานประเพณีต่าง ๆ 

ครอบครัวกัลฟ์

กรณีการร้องเรียน
โดยพนักงาน0

คะแนน
ความผูกพัน81%

คะแนน 
ความพึงพอใจ91%
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สร้ างปฏิสัมพันธ์ เ ชิ งบวกในก ลุ่มพนักงานจากการ 
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน

จัดสรรสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัยและมีสุขภาวะ
รวมไปถึงการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานในช่วงการ
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     HEART      HEALTH

อัตราการลาออกของพนักงานลดลง
อย่างต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงแสดงถึงความ 
มุงม่ันในการดึงดูดและรักษาพนักงาน
ท่ีมีศักยภาพ รวมถึงการจัดสถานท่ี
ทำางานท่ีปลอดภัยและมีความสุขให้แก่
พนักงานทุกคน

อัตราการลาออกของพนักงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้นำาอุตสาหกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ จึงได้จัดทำาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถขององค์กรและสร้างผู้นำาในอนาคต โดยแผนพัฒนาประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่ Leading Self, 
Leading Others, Leading Team, และ Leading Function ท้ังน้ีพนักงานทุกคนได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียม

การพัฒนาบุคลากร

ชั่วโมงอบรม 
เฉลี่ยต่อคน

หลักสูตรพัฒนา
ความรู้เฉพาะทาง

42 10

3
หลักสูตรพัฒนา
เรื่องอื่น ๆ

หลักสูตรพัฒนา 
Soft skills

19

142

8

หลักสูตรพัฒนาทักษะ 
การปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า

หลักสูตรพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและข้อบังคับ

25632558 2559 2560 2561 2562

5%

10%

*ครือบคลีุ่มีหัวข�อ เช่นื่ ความีปลี่อดืภััย ความีปลี่อดืภััยที่างไซเบอรื์ แลี่ะการืต่อต�านื่การืทีุ่จรืิต
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ชุมชนและสังคมกัลฟ์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการของบริษัทฯ โดยตรง เช่น ผู้ลงทุนและพนักงาน 
โดยบริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบผ่านความมุ่งมั่นสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน และความ
มุ่งมั่นดำาเนินงานอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกด้วยการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจและสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนาสังคมใน 6 ด้าน ภายใต้กรอบของ IMPACT (การสร้างผลกระทบเชิงบวก) โดยใน 
ปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 100 ล้านบาทเพื่อดำาเนินโครงการพัฒนาสังคมกว่า 100 โครงการ ที่สร้างประโยชน์ให้
กับประชากรในประเทศไทยและประเทศเวียดนามกว่า 5 แสนคน

การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 นั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อคนและชุมชนทั่วโลกในป ี
2563 บริษัทฯ จึงเลือกเน้นดำาเนินโครงการเพื่อสังคมที่ส่งเสริม
ด้านสาธารณสุขเป็นหลัก โดยเฉพาะการสนับสนุนการทำางาน
ของบคุลากรทางการแพทยท์ีเ่ปน็แนวหนา้ รวมถงึสถานพยาบาล
และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสถานที่
สาธารณะ ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ

  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

ส่งเสริมด้านสาธารณสุขด้วยการสนับสนุน 
งบประมาณสร้างและปรับปรุงสถานพยาบาล 
รวมทั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

  การเสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกร

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่และ
เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ให้แก่
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

  การสนับสนุนด้านกีฬาและการออกกำาลังกาย

สนับสนุนและส่งเสริมด้านกีฬาและการออก
กำาลังกาย

  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  การส่งเสริมด้านการศึกษา

สง่เสรมิการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู ้ตลอดจน
ทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

427,711 
จำำ�นว่นผู้้�ได�รับประโยช่น์

จำำ�นว่นโครงก�ร40

ข้าวกล่องและถุงยังชีพ
ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 มีการแพร่ระบาดหนัก บริษัทฯ ได้
ดำาเนินการมอบข้าวกล่องกว่า 150,000 กล่องให้กับชุมชนแออัด
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งร่วมกับ กฟผ. มอบถุงยังชีพ 
แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกว่า 10,000 ชุด

อุปกรณ์ทางการแพทย์
บรษิทัฯ ไดส้นบัสนนุงบประมาณเพือ่จดัซือ้อปุกรณท์างการแพทย ์
แก่โรงพยาบาลใหญ่เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เช่น เครื่อง
ชว่ยพยงุการทำางานของปอดและหวัใจ (ECMO) เครือ่งชว่ยหายใจ 
และเครือ่งตดิตามและเฝ้า้ระวงัสญัญาณชพีผูป้ว่ยแบบศนูยก์ลาง

หน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
บริษัทฯ ได้สรรหาและบริจาคหน้ากากทางการแพทย์รุ่น KN95 
จำานวน 100,000 ชิ้นแก่โรงพยาบาลแนวหน้าทั่วประเทศ 
รวมถึงมอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือแก่โรงพยาบาล 
ขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ และชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วย
ระดบัตำาบล อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น และเจา้หนา้ที่
แนวหน้าอื่น ๆ ทั่วประเทศ

ประเทศเวียดนาม
นอกจากโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ในประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้มอบเงินจำานวน 3 พันล้านด่อง 
(ประมาณ 4 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในจังหวัดนิ่งถ่วนและจังหวัดเบ๊นแจ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
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การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
• สนับสนุนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบ 
ระบายอากาศสำาหรับอาคารของหน่วยงานท้องถ่ิน 
ของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม

• ปรับปรุงและขยายพ้ืนท่ีสีเขียวสำาหรับชุมชน
ท้องถิ่นในประเทศไทยและเวียดนาม

การเสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกร
• สนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพใน
ชุมชน 

• สนับสนุนการทำานาและการปลูกพืชผักตาม
แนวคิดเกษตรพอเพียง ผ่านแปลงนาสาธิต 
ที่โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ รวมถึงมอบพันธุ์ไม้
เพื่อใช้ในการเกษตร การจัดอบรมส่งเสริม
ความรู้ในการประกอบอาชีพ และ การปรับปรุง
คุณภาพดินโดยใช้เถ้าจากกระบวนการผลิต 
ของโรงไฟฟ้า

การสนับสนุนด้านกีฬา
และการออกกำาลังกาย
• สนับสนุนทีมฟุตบอลต่างๆ เพื่อร่วมผลักดัน 
วงการฟตุบอลไทย ใหก้า้วขึน้สูร่ะดบัสากลตอ่ไป 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• จัดศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าต่าง ๆ อบรมให้
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียน
หน่วยงานของรัฐในพื้นที่รวมถึงองค์กรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

• ดำาเนินกิจกรรมสร้างจิตสำานึกและอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ปลูกต้นไม้ร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่

การส่งเสริมด้านการศึกษา
• สนบัสนนุทนุการศกึษาและทนุอาหารกลางวนั 
แก่นักเรียน ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม 

• สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
รวมถึงปรับปรุงอาคารเรียนและสนามเด็กเล่น 
ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม 

• จดัอบรมใหค้วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้มแกน่กัเรยีน
ในประเทศไทย

40,043
จำำ�นว่นผู้้�ได�รับประโยช่น์

จำำ�นว่นโครงก�ร13

400
จำำ�นว่นผู้้�ได�รับประโยช่น์

จำำ�นว่นโครงก�ร4

8,300
จำำ�นว่นผู้้�ได�รับประโยช่น์

จำำ�นว่นโครงก�ร17

29,600
จำำ�นว่นผู้้�ได�รับประโยช่น์

จำำ�นว่นโครงก�ร10

1,350
จำำ�นว่นผู้้�ได�รับประโยช่น์

จำำ�นว่นโครงก�ร22

ชุมชนรัอบโรังไฟฟ้า

นครราชสีมา อยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
ระยอง ปทุมธานี สงขลา ยะลา ชลบุรี
(เว่ียดน�ม) เตย์นินห์ เบ๊นแจ

โครังการัอื่นๆ

โครังการัโควิดี-19

เชียงราย เชียงใหม่ ลำาปาง กระบี่ เลย สมุทรปราการ 
ระยอง

กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี กาญจนบุรี อยุธยา ตาก
สระบุรี ปราจีนบุรี พิษณุโลก ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ 
ฉะเชิงเทรา ระยอง ภูเก็ต สงขลายะลา
(เว่ียดน�ม) เบ๊นแจ นิ่งถ่วน

จำำ�นว่นโครงก�ร

106

507,404

23

รายงานความยั่งยืนประจำาปี  2563 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)



สิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบสำาคัญในกรอบการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และนับเป็นส่วนหน่ึงของรากฐานการ
ดำาเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ท้ังน้ี กรอบกฎหมายและข้อบังคับในประเทศไทย ซึง่เป็นท่ีประกอบการหลักของบรษิทัฯ รวมถึงลักษณะ
ของอุตสาหกรรมพลังงาน สง่เสรมิให้เกิดการดำาเนินธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม อยา่งไรก็ดี บรษิทัฯ ยงัคงมุง่พัฒนา
แนวปฏิบัติด้านการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. สร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อระบุ ร่วมหารือ และจัดการข้อกังวลและประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

2. ให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยให้ความสำาคัญเรื่อง 
ความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างภายในองค์กร อีกท้ังหลีกเล่ียงการเลือกปฏบัิติในทุกกรณี ไมว่า่จะเป็น 
เรื่องเพศ เพศสภาพ อายุ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับความสามารถ

3. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างเคร่งครัด 

4. จัดให้มีสถานท่ีทำางานท่ีปลอดภัยและถูกหลักสุขอนามัย เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคลากรของบริษัทฯ อันได้แก่ 
ด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ และสุขภาวะทางสังคม อีกทั้งพึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

5. สนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนตามแนวห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ผ่านการติดตามกระบวนการประเมินผลกระทบและ 
การส่งเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชน 

6. ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งภายในบริษัทฯ และกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร อันประกอบไปด้วย
บริษัทคู่ค้า ผู้ผลิต ผู้รับเหมา และชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำาเนินกิจการ 

7. ดำาเนินนโยบายความอดทนเป็นศูนย์ (Zero tolerance policy) ในดา้นการใช้แรงงานเดก็ แรงงานทาส แรงงานบังคับ 
หรือการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ

แก้ไขและปรัับปรัุง 

แผนบรัิหารัจูัดีการั 
ความเสี่ยง

สื่อสารัรัะหว่างส่วนที่เกี่ยวข้อง
ภายนอกภายใน

ปรัะเมิน

กลไกการัรั้องเรัียนรัะบุความเสี่ยง

พันธ์สัญญา

กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำาเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าจากกิจกรรมและการดำาเนินธุรกิจ 
ของบรษิทัฯ ดังน้ัน บรษิทัฯ จงึได้พัฒนากระบวนการตรวจสอบและประเมนิผลกระทบด้านสทิธิมนุษยชน (Human Rights Due 
Diligence Process) เพื่อระบุ บรรเทา และป้องกันความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
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บรษิทัฯ จดัให้มกีารประเมนิประเด็นสำาคัญอยา่งต่อเน่ืองและเป็นประจำาอยา่งน้อยทุกปี ซึง่บรษิทัฯ ได้พัฒนากลไกการรอ้งเรยีน 
ท่ีชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกกรณีการร้องเรียนจะได้รับการจัดการทันทีโดยหน่วยงานภายในท่ีเหมาะสม โดยข้อสรุปจาก
กระบวนการประเมินและการตรวจสอบจะรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเป็นประจำา 
ท้ังน้ี บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการสื่อสารพันธสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมท้ังพนักงาน หน่วยงาน 
กำากับดูแล คู่ค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจอีกด้วย

บริษัทฯ สามารถรายงานได้ว่า จากการให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ บริษัทฯ 
ไมไ่ด้รบัข้อรอ้งเรยีนใด ๆ  ท่ีเก่ียวกับการละเมดิสทิธิมนุษยชน ซึง่การประเมนิของบรษิทัฯ ได้แสดงให้เห็นวา่ การควบคุมภายในและ 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนมีความเพียงพอและเหมาะสมในทุกพื้นที่

100
%

100
%

จูำานวนพื้นที่ที่มีการัปรัะเมิน 
ความเสี่ยงดี้านสิทธ์ิมนุษยชน

พื้นที่ที่มีการัควบคุมภายในและ 
แผนบรัิหารัจูัดีการัความเสี่ยงที่เพียงพอ 

จูำานวนข้อรั้องเรัียน 
เกี่ยวกับสิทธ์ิมนุษยชน

กลุ่ม/ปรัะเดี็นที่ปรัะเมิน
โดยกระบวนดังกล่าวเริ่มต้นจากการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ แต่ละแขนง โดยเฉพาะ 1) ภายในองค์กร ซึ่งรวมถึง 
พนักงานของบริษัทฯ 2) ชุมชนในพ้ืนท่ี ท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการ 3) พ้ืนท่ีโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา และ 
4) พ้ืนท่ีโครงการท่ีเปิดดำาเนินการ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตามสิทธิท่ีระบุไว้ในปฏิญญาสากล 
วา่ด้วยสทิธิมนุษยชน โดยครอบคลุมสทิธิแรงงานและสทิธิของกลุ่มเปราะบางด้วย อีกท้ังบรษิทัฯ ได้จดัทำาพันธสญัญาครอบคลุม 
ไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีความเกี่ยวข้องอื่น ๆ ผ่านจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ  

โครังการัที่เปิดีดีำาเนินการั

ภายในชุมชนท้องถ์ิ่นภายในองค์กรั

แรงงานต่างด้าวสิทธิแรงงาน
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การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
กัลฟ์ตระหนักวา่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศอาจสง่ผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะสำาหรบัอุตสาหกรรมพลังงาน
ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการบรหิารความเสีย่งองค์กร โดยมกีารประเมนิท้ังในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ท้ังน้ี บรษิทัฯ มกีารวเิคราะห์ 
สถานการณ์จำาลองต่าง ๆ ประกอบด้วย สถานการณ์ท่ีดำาเนินธุรกิจตามปกติ สถานการณ์ท่ีใช้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 
ท่ีเข้มงวด และสถานการณ์ท่ีใช้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกระดับปานกลาง* โดยบริษัทฯ รายงานความเสี่ยงและโอกาส 
ตามกรอบคำาแนะนำาของ TCFD

บรษิทัฯ สง่เสรมิการนำานวตักรรมมาใชใ้น 
การปฏิบัติงาน อีกท้ังสนับสนุนโครงการ 
พัฒนาประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
หลายโครงการ อาทิ โครงการเชือ่มการผลิต 
ของโรงไฟฟ้า (Tie-line project) ซึง่ทำาให้
สามารถลดต้นทุนในการดำาเนินงานกว่า 
400 ล้านบาทในปี 2563

บริษัทฯ มีแผนบริหารความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติท่ีอาจมีความรุนแรงและ
ความถ่ีมากข้ึน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจ ด้วยกลไกความ
ปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน หรอืแผนความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจ รวมถึงข้อกำาหนด 
ทางกฎหมายและความคุ้มครองของ
ประกันภัยที่เพียงพอ

การเปล่ียนแปลงของฤดูฝ้นอาจมีผล
ต่อปริมาณน้ำาและความแม่นยำาของ 
การพยากรณ์อากาศ ซ่ึงอาจส่งผลต่อ
การผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการ
จัดการ น้ำ าอย่ างครอบคลุมสำ าหรับ 
ทุกโครงการท่ีเปิดดำาเนินการ อีกทั้งมี
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสำาหรับ
กระบวนการหลัก อาทิ การพยากรณ์
อากาศ

อนาคตอาจมข้ีอจำากัดในการใชเ้ชือ้เพลิง 
ฟอสซิลเพ่ิมข้ึน ซึ่งอาจส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านการเงินของโครงการใน
ปัจจบัุน หรอืความเป็นไปได้ของโครงการ
ในอนาคต โดยบริษัทฯ มีข้อกำาหนด
เรื่องการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายใน
สัญญาต่าง ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงกฎหมายจากภาค
รัฐ นอกจากนี้ บริษัทฯ กำาลังดำาเนินการ
ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจพลังงานหมนุเวยีน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนสำาหรับพลังงาน
คาร์บอนต่ำา ทำาให้บริษัทฯ มีโอกาส 
ในการขยายกลุ่มสินค้าและบริการไปยัง 
ธุรกิจใหม่ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย์ บริการด้านพลังงาน อาทิ 
ระบบทำาความเย็นรวม (District cooling)

สินค้าและบริการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งพลังงาน

กฎหมายและข้อบังคับระยะยาว

นโยบายของภาครัฐและผู้ลงทุน ซึ่ง 
ส่งเสริมการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน 
มีส่วนช่วยสร้างโอกาสให้กับบริษัทฯ 
ในการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมนุเวยีน 
โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วน
กำาลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ังจากพลังงาน
หมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 30% ของกำาลัง
การผลิตไฟฟ้าติดต้ังรวมของบริษัทฯ
ภายในปี 2573

ระยะสั้น

ความเส่ �ยงด้านกายภาพ 
*IPCC RCP8.5, IEA STEPS, IPCC RCP2.6, IEA SDS, WEC Unfinished Symphony
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กลยุทธ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ มุ่งเน้นการลดสัดส่วนกำาลังการผลิตไฟฟ้าท่ีเกิดจากการเผาไหม้ 
เชื้อเพลิง ด้วยการเพ่ิมการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง อีกท้ังบริษัทฯ ยังพัฒนากระบวนการ 
เพ่ือลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้กำาหนดนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจถ่านหินหรือโครงการพลังงาน 
ที่ผลิตจากถ่านหิน (No Coal Policy) และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน นอกจากการบริหาร 
ผลกระทบทางตรง บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทางอ้อม ด้วยการจัดสรรบริการ 
ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของลูกค้าอุตสาหกรรม

การพัฒนาเทคโนโลยพีลังงานหมนุเวยีน
อาจทำาให้ความสามารถในการแข่งขัน
ของโครงการเชื้อเพลงฟอสซิลลดลง 
อีกท้ังเป็นปัจจัยส่งเสริมทำาให้ผู้บริโภค
พลังงานสามารถมีบทบาทในการผลิต
พลังงานไฟฟ้ามากข้ึน (“prosumer”) 
บริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงการดำาเนินการ
อย่างสม่ำาเสมอเพ่ือรักษาประสิทธิภาพ
สงูสดุ อีกทัง้ติดตามการพัฒนาเทคโนโลย ี
อย่างใกล้ชิด

การเปล่ียนผ่านด้านพลังงานอาจทำาให้
โอกาสในการเติบโตสำาหรับโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติขนาดใหญล่ดลง นอกจากน้ี 
การผลิตและการบริโภคพลังงานอาจมี 
การเปล่ียนจากการขายส่งเป็นการ 
ขายปลีก ดังน้ัน บรษิทัฯ จงึแสวงหาโอกาส
ในการขยายไปยงัธุรกิจใหมใ่ห้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันสร้างความน่าเช่ือถือ 
ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมาย 
ท่ีจะเป็นบริษัทท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล

กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจ
ไปสู่ต่างประเทศได้รับประโยชน์จาก
นโยบายของประเทศต่าง ๆ ท่ีต้องการ
จะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก สง่ผลให้ 
บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตในพื้นท่ีและ
ตลาดใหม่ ๆ โดยในปี 2563 บริษัทฯ 
ได้ซื้อโครงการพลังงานลมนอกชายฝ้ั่ง
ในประเทศเยอรมนันี ซึง่จะสามารถสรา้ง
รายได้เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ

ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม 
การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 
และส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
จากโครงการก๊าซธรรมชาติและโครงการ 
โครงสรา้งพ้ืนฐานต่างๆ มคีวามสอดคล้อง 
กับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลก 
และความต้องการของตลาด จึงนับได้ว่า 
บริษัทฯ มีความพร้อมในการรับมือกับ 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ

ตลาด

เทคโนโลยี

ความสามารถในการปรับตัว

ตลาด

ป้ริมาณการป้ล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 
8,457,675.87 tons CO

2
e

Scope 1 
99.5%
Scope 2 
0.4%
Scope 3 
<0.1%
ป้ริมาณการป้ล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ต่อหนึ่งหน่วยผลิต 
0.405 tons CO

2
e/MWh

เป้้าหมายลดป้ริมาณการป้ล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ มีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกต่อหนึ่งหน่วยผลิต 25% 
ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน

โอกาส

ชื่อเสียง

ความเสี่ยง

ก๊าซเรือนกระจก

ความเส่ �ยงจากการเปล่�ยนผ่านส่่สังคมคาร์บอนตำ�า
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การจัดการการใช้น้ำา

ปริมาณน้ำาที่ปล่อยสู่ระบบบำาบัดน้ำา 
ของนิคมอุตสาหกรรม:

15,574.17

1,848.96

ล้านลิตร

ล้านลิตร

ปริมาณน้ำาที่ซื้อจากนิคมอุตสาหกรรม:

กัลฟ์ตระหนักเป็นอย่างดีว่าน้ำาเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค่า ท่ีต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาแผนการจัดการการใช้น้ำาในทุกโครงการ โดยแผนดังกล่าวจะครอบคลุม 
ประเด็นสำาคัญ เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำา คุณภาพน้ำา ตลอดจนความพร้อมในการใช้และการบริโภคน้ำา โดยในปี 2563  
ทุกโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดดำาเนินการ มีแผนการจัดการการใช้น้ำาเฉพาะพื้นที่ชัดเจน

การลดการบริโภคนำ้า
น้ำาท่ีบริโภคเกือบท้ังหมดจะนำาไปใช้ในหอหล่อเย็นของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีมีการแลกเปล่ียนความร้อนผ่านการระเหยของน้ำา
เพื่อรักษาอุณหภูมิในการทำางานของโรงไฟฟ้า ดังนั้น ปัจจัยสำาคัญในแผนการจัดการการใช้น้ำา คือการพัฒนาแนวทางเพื่อเพิ่ม
การหมุนเวียนน้ำาภายในหอหล่อเย็น ซึ่งจะช่วยลดการปริมาณการใช้้น้ำาโดยรวม จากแนวทางดังกล่าว ทำาให้บริษัทฯ สามารถ
ลดปริมาณการใช้น้ำาต่อหนึ่งหน่วยผลิต 9.06% จากปีก่อนหน้า

โครงการท่ีต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจะซื้อน้ำาจากนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง และจะปล่อยน้ำาเข้าสู่ระบบ
บำาบัดน้ำาของนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ตามมาตรฐานที่นิคมอุตสาหกรรมกำาหนด

บริษัทฯ มีการทำางานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดหาและจำาหน่ายน้ำา หน่วยงานกำากับดูแล และชุมชนในพ้ืนท่ี 
เพื่อหาวิธีการลดการใช้น้ำาจืด ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการซื้อน้ำาเสียที่ผ่านการบำาบัดแล้ว
จากนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้นิคมอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้น้ำาจืดได้
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ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 
ด้านทรัพยากรน้ำา10 โครังการั

การใช้น้ำาจากแหล่งน้ำาธรรมชาติ:

การปล่อยน้ำาลงสู่แหล่งน้ำาธรรมชาติ:

โครงการท่ีต้ังอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมจะใช้น้ำาจากแหล่งน้ำาธรรมชาติหลักโดยตรง โดยคุณภาพของน้ำา 
ท่ีปล่อยสูแ่หล่งน้ำาธรรมชาติโดยตรงน้ันอยูใ่นเกณฑ์ท่ีกำาหนดโดยกรมชลประทาน2 และมกัมคุีณภาพดีกวา่ 
น้ำาในแหล่งน้ำาท่ีปล่อยน้ำาไป นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการจัดทำาแผนการแบ่งปันน้ำาเพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
ชุมชนท้องถิ่นมีน้ำาเพียงพอ และภาคเกษตรกรรมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ

8,103.89
1,807.39

ล้านลิตร

ล้านลิตร

1 ตามที่ระบุโดยเครื่องมือ UN FAO AQUASTAT 
2 TDS ≤ 1300 มิลลิกรัม/ลิตร

ปริมาณนำ้าที่ใช้การได้
นิคมอุตสาหกรรมมีแหล่งกักเก็บน้ำาพร้อมแหล่งน้ำาสำารองที่เพียงพอ โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่นอก 
นิคมอุตสาหกรรมมีบ่อเก็บน้ำาดิบในสถานที่ ซึ่งมีความจุเพียงพอสำาหรับใช้ในการผลิตมากถึง 60 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังมีแผนฉุกเฉินในการจัดหาแหล่งน้ำาจากคู่ค้าหรือสถานที่อื่น ๆ หากจำาเป็น
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การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนิยามได้ว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจโดยมีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยลง สำาหรับกัลฟ์ แนวคิดน้ีเป็นรากฐานในการกำาหนดวัตถุประสงค์ในการดำาเนินการของบริษัทฯ เน่ืองจากการรักษา
ประสทิธิภาพให้อยูใ่นระดับสงูจะชว่ยเพ่ิมผลการผลิตในขณะทีใ่ชท้รพัยากรลดลง ซ่ึงชว่ยให้สามารถลดต้นทุนในการดำาเนินงาน 
ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้นำาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Management System: 
ESMS)* มาใช ้โดยระบบดังกล่าวจะคำานึงถึงความเชือ่มโยงระหวา่งมนุษยแ์ละสิง่แวดล้อมเป็นสำาคัญ ดังน้ัน บรษิทัฯ จงึพัฒนา
มาตรการจดัการสิง่แวดล้อมจากการรว่มหารอืกับชมุชนท้องถ่ินและผู้มสีว่นได้เสยีท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ  เพ่ือแสวงหาผลลัพธ์ท่ีก่อให้
เกิดประโยชน์ในทุกมิติของความยั่งยืน 

การใช้พลังงาน
การใช้พลังงานของบริษัทฯ เกือบท้ังหมดเกิดจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำาคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโครงการ 
ของบรษิทัฯ ท้ังน้ี ในขณะท่ีกัลฟ์สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลังงานในทุกข้ันตอนของการดำาเนินงาน กลยทุธ์หลักสำาหรบัการลดปรมิาณ
การใช้พลังงานรวมและปริมาณการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลิต (Energy intensity) มุ่งเน้นการรักษาประสิทธิภาพในระดับ
สูงสุดที่เป็นไปได้ โดยบริษัทฯ มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยแนวทางดังต่อไปนี้

*เป็นไปตามกรอบของธนาคาร ADB (Safeguard Policy Framework)

1.	 เทคโนโลยี: บริษัทฯ มีนโยบายใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตท่ีได้รับ 
การยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างสูงเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในโรงไฟฟ้า

2.	 การวางแผนงานป้ฏิบัติการและงานบำารุงรักษา: บริษัทฯ มีการวางแผนการจัดตาราง 
การดำาเนินงานและบำารุงรักษาอย่างรอบคอบ รวมถึงจัดให้มีระบบการบำารุงรักษาเชิงป้องกัน  
เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดดำาเนินการโดยไม่จำาเป็นที่อาจทำาให้ประสิทธิภาพลดลง

3.	 นวัตกรรม: บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานแสวงหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน ด้วยการกำาหนดตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน (KPI) ซึ่งสะท้อนถึงความสำาเร็จจากการ 
นำาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพต่าง ๆ มาใช้

ในปี 2563 ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากโครงการใหม่ที่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 
และ 2563 อยา่งไรก็ดี จากกลยทุธ์การจดัการพลังงานน้ัน ทำาให้ปรมิาณการใชพ้ลังงานต่อหน่ึงหน่วยผลิตอยูท่ี่ 7.40 GW/ MWh 
ซึ่งลดลง 5.25% จากปีก่อนหน้า

30



การบริหารการปล่อยมลสาร
บริษัทฯ ดำาเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเข้มงวดในทุกโครงการก่อนเริ่มการก่อสร้าง โดยข้อสรุปจาก 
การประเมนิดังกล่าวจะนำามาใชเ้พ่ือกำาหนดแนวทางการออกแบบโครงการ ตลอดจนการก่อสรา้งและดำาเนินการ ด้วยวตัถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิง่แวดล้อมโดยรอบและชมุชนท้องถ่ินให้น้อยทีส่ดุ ดังน้ัน บรษิทัฯ จงึยดึถือมาตรฐานการปล่อย
มลสารที่เข้มงวดกว่าข้อกำาหนดทางกฎหมาย

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

มาตรฐานที่กำาหนดโดยการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
1) NOx ไม่เกิน 7,184.61 ตัน 
2) SOx ไม่เกิน 1,312.65 ตัน 
3) TSP ไม่เกิน 1,540.01 ตัน

EIA ไม่มีการกำาหนดมาตรฐาน 
Ash & Gypsum หรือ SF

6

บริษัทฯ ไม่มีการปล่อยสารปรอท

ผลการดำาเนินงานในปี 2563
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13

การจัดการของเสีย

การัจูัดีการัของเสีย

แม้ว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้าไม่ได้ก่อให้เกิดของเสียมากนัก
เนื่องจากไม่มีการใช้วัตถุดิบหรือสารเคมีเป็นจำานวนมาก 
ในกระบวนการผลิต โดยวัสดุของเสียที่เกิดขึ้นโดยมากคือ 
ตะกอนดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการ
กรองน้ำาเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังให้ 
ความสำาคัญกับการผลิตและบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ 
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมาย 
ขยะฝ้ังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ในปี 2563 ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงได้กำาหนดเป้าหมายใหม่ ได้แก่ ขยะเผาตรงเป็นศูนย์ 
(Zero Waste Incineration) ภายในปี 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังมีแนวทางให้พนักงานร่วมกันลดขยะทั่วไปอีกด้วย โดยเฉพาะ
ขยะพลาสติกที่เป็นประเด็นสำาคัญระดับโลก

* ในช่วงแรกของปี 2563 บริษัทฯ ยังไม่ค้นพบวิธีกำาจัดฉนวนอย่างยั่งยืน ทำาให้มีการกำาจัดขยะด้วยวิธีฝ้ังกลบเล็กน้อย (0.03%) ทั้งนี้ บริษัทฯ ค้นพบและเริ่มใช้วิธีกำาจัดขยะ
ดังกล่าวด้วยวิธีอื่นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี จึงทำาให้สามารถบรรลุเป้าหมาย “ขยะฝ้ังกลบเป็นศูนย์” หลังจากนั้น

87

9

0

12

64

5

10

% %

%

%

%

%

%

%

ของเสีย	100%	กำาจัดโดยวิธียั่งยืน*

อื่น ๆ

ฝังกลบ

รีไซเคิลและนำากลับมาใช้ใหม่

หมักทำาปุ๋ย

เผาทำาลาย 
ในเตาเผาขยะทั่วไป

ทำาเชื้อเพลิงผสม

*

ขย่ะอ่นิตราย่ขย่ะม้ลฝอย่
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* ไม่มีพันธุ์พืชสัตว์ในบัญชีแดง IUCN หรือที่ได้รับการการอนุรักษ์แห่งชาติในพื้นที่ที่กัลฟ์ดำาเนินการ

ก่อนเริ่มการพัฒนาก่อสร้างโครงการใด ๆ 
บริษัทฯ จะมีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และจัดเตรียมแผนจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ จะเลือกพัฒนา
โครงการในขอบเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือ
พ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมได้เท่าน้ัน ในการน้ี 
โครงการส่วนมากของบริษัทฯ จึงต้ังอยู่
ในขอบเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งทำาให้้มี
ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยมาก สำาหรับโครงการที่ตั้งอยู่นอกนิคม
อุตสาหกรรม บริษัทฯ เลือกพัฒนาโครงการ
เฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีห่างจากบริเวณท่ีมีความ
สำาคัญทางความหลากหลายทางชวีภาพหรอื
บริเวณท่ีมีความเปราะบางทางสิ่งแวดล้อม
นอกจากน้ี บริษัทฯ ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การบุกรกุทำาลายป่าเพือ่พัฒนาโครงการ และ
เพ่ือบันทึกจำานวนของประเภทพืชและสัตว์
ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณรอบโครงการ บริษัทฯ
จึงจัดให้มีการสำารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศทุก 6 เดือน*

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บรษิทัฯ ได้มกีารจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีการติดตามด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างใกล้ชิด 
จากการสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
บริเวณรอบโครงการจึงพบว่า ดัชนีความ
หลากหลายท่ีปลายน้ำาไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำาคัญจากดัชนีท่ีต้นน้ำา แสดงให้
เห็นวา่ น้ำาท่ีปล่อยออกจากโครงการของกัลฟ์
ไม่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์น้ำาในพื้นที่โดยรอบ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
กัลฟ์ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและมเีป้าหมายในการหลีกเล่ียงและลดผลกระทบเชงิลบท่ีอาจเกิดต่อระบบนิเวศ
ในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะรับผิดชอบในการปกป้องและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศ ผ่านการกำากับดูแลท่ีเพียงพอและเหมาะสม และการบรหิารจดัการธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบ นอกจากน้ี บรษิทัฯ  
ดำาเนินโครงการเพ่ือสง่เสรมิการให้ความรู ้และการสนับสนุนด้านความหลากหลายทางชวีภาพและประเด็นด้านสิง่แวดล้อมอ่ืน ๆ

ตั้งอยู่บริเวณที่มีความสำาคัญทาง
ความหลากหลายทางชีวภาพหรือ
บริเวณที่มีความเปราะบางทาง 
สิ่งแวดล้อม

โครังการั 
ต้ังอยู่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม มีการสำารวจ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทุก 6 เดือน

โครังการั

โครังการั
ต้ังอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม 
ไม่มีความเส่ียงโดยตรงด้านผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม
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โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
และแปลงนาสาธิต

โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และแปลงนาสาธิตหนองแซง ตั้งอยู่ข้าง 
โรงไฟฟ้าหนองแซง (GNS) ที่อำาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี จัดตั้งขึ้นในปี 2558 โดยม ี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลา 
6 ปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และไม่มีผลกระทบ
เชิงลบต่อเกษตรกรรมในพื้นที่

ไม้ผลแบบผสมผสาน ได้แก่
มะม่วง มะนาว กระท้อน ลิ้นจี่ ลำาไย
มะเฟือง ชมพู่มะเหมี่ยว อินทผาลัม 
ส้มโอ ขนุน มะขาม ฝ้รั่งกิมจู ทุเรียน 
แตงโม เมลอน และกล้วยพันธ์ุต่างๆ

เลือกซื้อสินค้าและวัสดุอุปกรณ ์
เครื่องมือทางการเกษตร จากร้านค้า
ในชุมชนสหกรณ์การเกษตรฯ
ช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชน
เป็นจำานวนเงินประมาณ 
300,000 บาทต่อปี

จ้างงานคนในชุมชน เพ่ือรับผิดชอบ
ดูแลพืชพันธุ์ภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู ้
เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ช่วยสร้างรายได้เสริม 
ให้แก่คนในชุมชน รวมเป็นจำานวนเงิน 
564,000 บาทต่อปี
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ปลูกไม้เศรษฐกิจระยะกลางและ
ระยะยาว จำานวน 10 ชนิด ได้แก่
มะฮอกกานี สัก พยูง ยางนา มะค่าโมง 
ไม้กฤษณา ยูคาลิปตัสพัฒนาสายพันธ์ุ ไผ่ 
ตะเคียนทอง และต้นกระถินณรงค์

เป็นแหล่งสาธิตการปลูกพืช
ใช้น้ำาน้อย ได้แก่ ฟักทอง ข้าวโพด
แตงโม หลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว
ก่อนฤดูการทำานา เพื่อพักดินและ 
ช่วยกำาจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ
รวมถึงลดการใช้สารเคมี

เลี้ยงสัตว์ 4 ชนิด 
ได้แก่ ไก่ กบ ปู ปลาดุก

เป็นแหล่งขยายผล ให้เกษตรกรในพื้นที ่
นำาความรู้ ไปปฏิบัติและปรับใช ้
จนปรากฏผลสำาเร็จ ช่วยเพิ่มรายได ้
และต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ให ้
เกษตรกรรายอื่น ๆ  ต่อไปเป็นพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรรมด้านประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยเชื่อมโยงการอยู ่
ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับโรงไฟฟ้า
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รัางวัล

Southeast Asia Awards 
2020 Best in Sector:  
Utilities

โดำย่ IR Magazine

รัางวัล

Sustainability Disclosure 
Acknowledgement 
(กิตติกรรมประกาศ) 
ประจำาปี 2563

โดำย่สถุาบ่นิไทย่พ่ฒนิ์

การัไดี้รัับคัดีเลือก

ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
(Thailand Sustainability 
Investment (THSI)) 
ประจำาปี 2563

โดำย่ตลาดำหล่กทร่พย่์แห่งประเทศไทย่

ปรัะกาศนียบัตรั

รับรอง Water Footprint 
(ฟุตพริ้นท์น้ำา) 

โดำย่สถุาบ่นินิ�ำาเพ่�อความย่่�งย่ืนิ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย่

ปรัะกาศเกียรัติคุณ

กิจกรรมการรณรงค ์
ลดสถิติอุบัติเหตุ 
จากการทำางานให้เป็นศูนย 
(Zero Accident Campaign) 

โดำย่กระทรวงแรงงานิ

ปรัะกาศนียบัตรั

รับรองฉลาก 
คาร์บอนฟุตพริ้นท ์
ของผลิตภัณฑ์ (Carbon 
Footprint for Product 
(CFP))

โดำย่องค์การบริหารจ่ดำการ 
ก๊าซึ่เรือนิกระจก (องค์การมหาชุนิ)

5: GKP1, GKP2, GNRV1, GNRV2

6: GBL, GBP, GNC, GTLC, GNRV1, 
GNRV2, GNLL2

8: GBL, GBP, GNC, GKP1, GKP2, GTLC, GNNK, 
GNLL, GNLL2, GCRN, GNK2, GVTP, GTS1, 
GTS2, GTS3, 
GTS4, GNS, GUT

9: GBL, GBP, GNC, GNLL2, GTS1, GTS2, GTS3, 
GTS4, GNS, GUT

10: GTS1, GTS2, GTS3, GTS4, GNLL2

11: GBL, GBP, GNC, GKP1, GKP2, GTLC, GNNK, 
GNLL, GNLL2, GCRN, GNK2, GVTP, GTS1, 
GTS2, GTS3, GTS4, GNS, GUT

ปรัะกาศนียบัตรั

รับรองฉลาก 
คาร์บอนฟุตพริ้นท ์
ขององค์กร (Carbon  
Footprint for Organization 
(CFO))

โดำย่องค์การบริหารจ่ดำการ 
ก๊าซึ่เรือนิกระจก (องค์การมหาชุนิ)

รัางวัล

สำานักงานสีเขียว 
ประจำาปี 2563 ระดับดีเยี่ยม

โดำย่กระทรวงทร่พย่ากรธุรรมชุาต ิ
และสิ�งแวดำล้อมของประเทศไทย่

รัางวัล

อุตสาหกรรมสีเขียว 

โดำย่กระทรวงอุตสาหกรรม

รัางวัล

Industy Mover Award  
ใน “The Sustainability 
Yearbook 2021”

โดำย่ S&P Global

รัางวัล

Thailand Best Employer  
Brand Awards 2021

โดำย่ World HRD Congress
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