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บี.กริม ได้ใหคุ้ณค่าของการประสบความ
สำาเร็จทางธุรกิจโดยผ่านการส่งเสริม
การสร้างจิตสาธารณะ โดยการริเริ่มและ
เป็นผู้บุกเบิกโครงการก่อตั้งศูนย์ความ
สุขมวลรวมประชาชาติประเทศไทย 
(Gross National Happiness Centre  
Thailand) ซึ่งถือเป็นศูนย์ความสุขมวล
รวมประชาชาติระหว่างประเทศท่ีจัด
ตั้งข้ึนภายนอกประเทศภูฏานแห่งแรก
ของโลก ตลอดจน การที่ บี. กริม ดำารง
บทบาทในการช่วยเหลือสังคมไทย
ผ่านการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมใน
ทุกๆ ด้านอย่างครอบคลุม ได้แก่ ด้าน
ชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยการเข้าร่วมเป็น 
ผู้ ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ มู ล นิ ธิ
เพื่อการกุศลต่างๆ ด้านการศึกษา  
ด้วยการมอบโอกาสให้ กับทุกคนใน 
สงัคม  ด้านวฒันธรรม ด้วยการสนบัสนนุ
ศิลปะและวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ   
ด้านศาสนา ด้วยสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย   
ในด้านกีฬา บี.กริม เป็นกำาลังสำาคัญ 
ในการส่งเสริมกีฬาโปโลในประเทศไทย  
บี.กริม ยังส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุน
โครงการการอนุรักษ์เสือโคร่งในอุทยาน
แห่งชาติร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่า
โลกสากล (World Wide Fund for Nature 
หรือ WWF) ประเทศไทยและมาเลเซีย

ฮาราลด์ ลิงค์
ประธานกรรมการ 

ตลอดระยะเวลาร่วม 140 ปีที่ธุรกิจเครือ
บี.กริม ได้ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่องและ
เจริญเติบโตมาอย่างทรงคุณค่า ด้วยการ
ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
เพื่อสร้างคุณประโยชน์และมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาประเทศไทยในทุกย่างก้าว 
ในการบริหาร บี.กริม มาโดยตลอด  
ด้วยความเชือ่ม่ันในรากฐานการทำาธรุกิจ 
ด้วยความโอบอ้อมอารี ความเป็นมืออาชีพ 
และให้ความสำาคัญกับคุณภาพสูงสุด  
พ ร้อมทั้ งพัฒนาประเทศและส ร้าง 
คุณประโยชน์ให้สังคม บี.กริม จึงได้นำา
หลักพุทธศาสนาและหลักจริยธรรมของ
ทุกๆ ศาสนาและการเป็นพลเมืองท่ีมี
ความโอบอ้อมอารียมาผสมกลมกลืน
เพื่อนำามาปรับใช้ในการบริหารองค์กร
ให้สามารถเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนมาได้
จนถึงปัจจุบัน 

บี.กริม ยงัได้ตระหนกัถงึความสำาคัญของ
การทีอ่งค์กรดำาเนนิธรุกจิมามากว่าร้อยปี 
ว่าต้องมีความสามารถในการปรับตัว
พร้อมรับตอ่สถานการณก์ารเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ผนวกกับการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี 
และแข็งแกร่ง บี.กริม จึงสามารถรักษา 
การเป็นผู้นำาในการบุกเบิกธุรกิจใหม่
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสามารถพิ สู จน์  
ความสำาเร็จได้ในธุรกิจหลากหลายด้าน 
ตัวอย่างความสำาเร็จดังกล่าวตัวอย่าง
หนึ่งคือ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตไอนำ้าและไฟฟ้า
สำาหรับอุตสาหกรรมภายใต้งานบริหาร
สัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก (SPP) 
รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

และในปี 2560 นี้ถือเป็นปีที่สำาคัญที่ 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 
ได้เสรมิทพัความแขง็แกร่งของธรุกิจด้วย
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร และเป็นปีแรกท่ีได้จัดทำา
รายงานความย่ังยืนตามกรอบการจัดทำา
รายงาน GRI  ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึงศักยภาพและการเติบโตอย่างรวดเร็ว
อกีทัง้เป็นแรงผลกัดันใหก้ารดำาเนนิธรุกิจ
ก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

ผ ม ใ น ฐ า น ะ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  
ผมมีความยินดีอย่ างยิ่ งที่ ไ ด้จัดทำ า
รายงานความย่ังยืนฉบับนี้ เพื่อเป็น
แนวทางการสื่อสารการดำาเนินงาน 
ด้านการพัฒนาที่ยั่ งยืนของบริษัทฯ 
สดุทา้ยนี ้ผมขอขอบคุณทกุความร่วมมือ 
ร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีมีส่วนร่วมในการทุ่มเทและ
ฝ่าฟันอุปสรรคและสนับสนุนบริษัทฯ 
ด้วยดีเสมอมา 

สารจากประธานกรรมการ
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ปัจจัยหน่ึงท่ีสำ�คัญท่ีทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถ 
เติบโตอย่�งย่ังยืนม�จนถึงปัจจุบัน คือ  
ก � ร ดำ � เ นิ น ธุ ร กิ จ ภ � ย ใ ต้ป รั ช ญ �  
“ก�รทำ�ธุรกิจด้วยคว�มโอบอ้อมอ�รี” 
อันเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญท่ีทำ�ให้บริษัทฯ 
ส�ม�รถรั กษ�สั มพันธ์ที่ ดี ร่ วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยม�อย่�งย�วน�น 
อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ มีคว�มมุ่งม่ัน
ที่จะยกระดับก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไป
อย่�งสอดคล้องต�มแนวท�งก�รพัฒน�
ท่ีย่ังยืนส�กล ซึ่งถือเป็นเรื่องสำ�คัญที่ 
บ ริษัทฯ  ตระหนักและ รับผิดชอบ 
ในฐ�นะพลเมืองท่ีดี (Good Corporate 
Citizenship)  

จ�กบริบทดังกล่�ว บริษัทฯ ริเร่ิมนำ�
กรอบก�รร�ยง�นส�กล GRI ฉบับ G4 
ม�เป็นแนวท�งในก�รจัดทำ�ร�ยง�น 
แหง่คว�มย่ังยืนเป็นปีแรก เพือ่วดัผลลพัธ์
ในก�รดำ�เนินง�นที่เก่ียวข้องต่อประเด็น
คว�มยั่งยืนท่ีมีนัยสำ�คัญ ครอบคลุมมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนก�รเชื่อมโยงก�รดำ�เนินง�น
ที่สอดคล้องกับ “เป้�หม�ยก�รพัฒน�
ที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals)” โดยมีก�รดำ�เนินง�นท่ีสำ�คัญ 

กว่� 24 ปีท่ีผ่�นม� บริษัท บี.กริม เพ�เวอร์  
จำ�กดั (มห�ชน) ในฐ�นะผูป้ระกอบธรุกจิ 
ผูผ้ลติไฟฟ�้เอกชน ภ�ยใตค้ว�มเปน็เลศิ 
ด้�นก�รผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�ที่ มี
เสถียรภ�พสูง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ต�มม�ตรฐ�นส�กล ผนวกกับประสบก�รณ์ 
และคว�มเชี่ยวช�ญของบุคล�กรในก�ร
พัฒน�โรงไฟฟ้�ในหล�กหล�ยรูปแบบ 
พร้อมกับพันธมิตรท�งธุรกิจที่แข็งแกร่ง  
จนทำ�ให้ บริษัทฯ ส�ม�รถเติบโตเป็น  
ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้�อุตส�หกรรมที่ใหญ่ 
ที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ถือเป็น 
1 ในธรุกิจของเครือ บี.กริม ทีด่ำ�เนนิธรุกิจ 
ในประเทศไทยม�กว่� 140 ปี 

ในปี 2560 ถือเป็นปีที่มีก�รเปลี่ยนแปลง
อย่�งมีนัยสำ�คัญ บริษัทฯ ตัดสินใจนำ�
ธุรกิจเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อระดมทุนสำ�หรับ
ก�รขย�ยธรุกิจใหเ้ตม็ศกัยภ�พ ตลอดจน 
ก�รสร้�งโอก�สในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง  
เพ่ือขย�ยกำ�ลังก�รผลิต ท้ังโรงไฟฟ้� 
พลังคว�มร้อนร่วม และโรงไฟฟ้�พลังง�น
ทดแทน ท้ังในประเทศไทยและต่�งประเทศ  
โดยกำ�หนดเป้�หม�ยไว้ว่�ในอน�คต  
บรษิทัฯ จะมีกำ�ลังผลิตถงึ  5,000 เมกะวตัต ์ 
อันเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญต่อก�รพัฒน�
เศรษฐกิจในภูมิภ�คอ�เซียน

ในรอบปี ครอบคลุม ก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร  ธรรม�ภิบ�ล ก�รต่อต้�นทุจริต 
ก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รโรงไฟฟ้�  
ก�รดำ�เนินง�นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ก�รดแูลพฒัน�ชมุชนทอ้งถิน่ ก�รบรหิ�ร 
คว�มสัมพันธ์ลูกค้� และก�รบริห�ร
จัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ ซึ่งท่�นผู้อ่�น 
ส�ม�รถรับทร�บผลก�รดำ�เนินง�น 
แต่ละด้�นภ�ยใต้เนื้อห�ในเล่มร�ยง�น
คว�มยั่งยืนฉบับนี้

สุดท้�ย ดิฉันในฐ�นะ ประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�ร และตัวแทนผู้บริห�รระดับสูง  
ขอแสดงคว�มขอบคุณตอ่บุคล�กรในทกุ 
ระดับ ที่มีส่วนสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนให้ 
บริษัทฯ ส�ม�รถเติบโตได้อย่�งต่อเนื่อง 
และดำ�เนินธุรกิจอย่�งรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจน ก�รสร้�งก�รยอมรับ 
ร่วมกันระหว่�งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย 
ในภ�คสว่นต�่งๆ อนันำ�ไปสูก่�รยกระดบั
ให้บริษัทฯ ส�ม�รถเติบโตอย่�งยั่งยืน
ต�มบริบทส�กลต่อไป

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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“มลูค่าส�าคัญทีสุ่ดของ บี.กรมิ เพาเวอร์ คือ บุคลากร  
พวกเราท�างานร่วมกันในวัฒนธรรมองค์กร  
ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคน  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ�า ท�าให้ด�าเนินงาน 
และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับทุกคน”



ผลการด�าเนนิงานภาพรวมทีส่�าคัญในปี 2560

0%

96.86%

100%

บริษัท  ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น

ภายในองค์กร

0%

บริษัท  ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในด้านชุมชนสัมพันธ์

0%

บริษัท  ไม่พบกรณีการไม่ป ิบัติตามก หมาย
หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับของบริษัท

อันน มาซึ่งอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัย

0%

บริษัท  ไม่พบกรณีจ นวนผู้ประสบอุบัติเหตุ
(กรณีบาดเจบ และเสียชีวิต)

อันเกิดจากทรัพย์สินของบริษัท

0%

บริษัท  ไม่พบกรณีถูกร้องเรียน
ในเรื่องการเลือกป ิบัติ

716
บริษัท  มีจ นวนบุคลากร ทั้งสิ้น 71  คน

แบ่งเป็น ชาย 505 คน หญิง 211 คน

75
บริษัท  มีจ นวนชั่วโมง

กอบรมของบุคลากรเ ลี่ย 75 ชม./คน/ปี

0%

บริษัท  ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า

บริษัท  มีค่าดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้า
ที่เปิดด เนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

เ ลี่ย 9 .

-0.08%

บริษัท  มีค่าความสูญเสียไฟฟ้า
ในระบบส่งและระบบจ หน่ายไฟฟ้า

เท่ากับ -0.0

3,125
บริษัท  มีมูลค่าเชิงเศรษ กิจ
สะสม 3 125 507 151 บาท

บริษัท  ป ิบัติตามข้อกาหนด
ก หมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ทุกด้าน 100

0.4529
บริษัท  มีค่าเ ลี่ยสัดส่วนปริมาณ

การปลดปล่อยกาซเรือนกระจกเทียบกับปริมาณไฟฟ้า
ที่ผลิตได้ 0.4529 gC 2e/ W

kgCO
2
e/MWh

ล้านบาท

ชม. คน

ด้านการก กับ ดูแลกิจการและธรรมาภิบาล

ด้านการด เนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริหารจัดการโครงการโรงไ า

ด้านการพัฒนาดูแลชุมชนโดยรอบพื้นที่

ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
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รู้จัก บี.กริม เพาเวอร์
1. ข้อมูลทัว่ไป 
การด�าเนนิงานของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์

“สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี”
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท 

หนึ่งในกลุ่มบี.กริม ซึ่งด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 
140 ปี ภายใต้ปรชัญาในการด�าเนนิธรุกิจด้วยความโอบอ้อมอารี 
เพื่อการพัฒนาความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียว  
(Doing Business With Compassion for the Development 
of Civilisation in Harmony with Nature) โดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างบริษทักับคูค้่า พนัธมิตรทางธรุกิจ 
และสังคมส่วนรวม 

บี.กริม เพาเวอร์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท
ย่อย และบริษัทร่วมค้า (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ
หลักด้านการผลิตและขายไฟฟ้า ไอน�้า และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นหนึ่งในผู ้บุกเบิก
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนของประเทศไทย 

บี.กริม เพาเวอร์ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด 
และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)” 
เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2559 โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าจ�านวน
ทั้งส้ิน 51 โครงการ ผ่านการถือหุ ้นในบริษัทย่อย และ 
บริษทัร่วมค้า โดยแบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด�าเนนิการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว 30 โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง 4 โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้ท�าสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 17 โครงการ  
ซึง่พืน้ทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าตัง้อยูท่ัง้ในประเทศไทย ประเทศลาว  
และประเทศเวียดนาม

บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) มีส�านักงานใหญ่ 
ตัง้อยู ่เลขที ่5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ : 02-710-3400 โทรสาร : 
02-379-4245 Website : http://www.bgrimmpower.com/

2. พฒันาการทีส่�าคัญ ของ บี.กริม เพาเวอร์ 

พ.ศ. 2536
บี.กรมิ เพาเวอร์ จดัตัง้ ในช่ือ “บรษัิท บอร์เนยีว (1993) 
จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็น 
1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

พ.ศ. 2554 
บี.กริม เพาเวอร์ เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บี.กริม  
เพาเวอร์ จ�ากัด”

พ.ศ. 2559
วันที่ 9 กันยายน 2559 บี.กริม เพาเวอร์ แปรสภาพ 
เป็น บริษัทมหาชนจ�ากัด และเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท 
บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)”

พ.ศ. 2560
วันที่  19  กรกฎาคม 2560  บริษัท   บี .  กริม  
เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) จดทะเบียนและเริ่มซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ด้วยมูลค่า
หลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 40,669 ล้านบาท โดยใช้ชื่อ
ย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BGRIM”
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สินค้าและบริการ การป ิบัติงาน การเติบโต ส านที่ทำางาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม

สร้างคุณค่าให้กับสังคม
ด้วยการผลิตพลังงาน

คุณภาพสูงและ 
ให้บริการคู่ค้าด้วยพลัง 

แห่งการบุกเบิก  
ดำาเนินธุรกิจด้วยความ 

โอบอ้อมอารี  
โดยใช้นโยบาย 

ที่มีคนและธรรมชาติเป็น
ูนย์กลาง หรือ  

eo e - Cent    
N t e - Cent

พัฒนาการดำาเนินธุรกิจ
ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ก้าวเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้น

นำาระดับโลก

สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน 
โดยมีพันธมิตร 

ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง 
ทั้งในประเท ไทย 
และต่างประเท

ทำางานร่วมกัน 
ด้วยความผาสุก 

และโอบอ้อมอารี พนักงาน
ทุกคน 

มีความเป็นมืออาชีพ 
ป ิบัติหน้าที่ 

ด้วยจริยธรรม 
และความซื่อตรง

สร้างพลังให้กับชุมชนและ
สังคม  

เพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดำาเนินธุรกิจ 
ของเราด้วยความใส่ใจต่อ

ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

3. ทิ ทางองค์กรและเป้าหมาย ในการดำาเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ 
วิสัยทั น์

บี.กรมิ เพาเวอร์ มีวิ ยัทั น์ทีจ่ะ รางพ งั หกบั งัคม กดวยความ อบออมอารี (    )  
ะจะดำาเนิน รกิจ ามปรัช า อง บี.กริม คือ ทำา รกิจดวยความ อบออมอารีเพื่อ ร างความ ิวิ ์  าย  

ความเปนหน่งเดียวกับ รรมชา ิ  (             
 )

พนัธกจิ
บี.กริม เพาเวอร์ ดวางพัน กิจ ( ) อง บี.กริม เพาเวอร์ ว 6 ประการ ดังนี

สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี
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บี.กริม เพาเวอร์ เชื่อวามา ร านการทำางานที่เปน 
มืออาชีพ ะทัด เ ทียมกับระ ดับ าก  ประกอบกับ 
ความ ามาร ะประ บการ ์ องบค ากรท่ีก มบริษัท   
มีอย จะเปนราก านที่ม่ันคง นการเ ิบ อง รกิจทำา ห 
ก มบริษัท  ามาร ิ าที่มีเ ียร าพ ะเปน 
ที่นาเชื่อ ือ อีกทังยังคงการ หบริการที่มีค าพ ามาร
เพิ่มม คาอยางยั่งยืน ห ก มี วน ด วนเ ีย นทก าค วน  
มวาจะเปน กคา ือหน ชมชน ะ ังคม นวงกวาง

กลยุทธ์ทางธรุกจิ
วิ ัยทั น์ ( ) อง บี.กริม เพาเวอร์ คือ การ ราง

พ ัง หกับ ังคม กดวยความ อบออมอารี (   
  ) ดยคำานง งเปาหมาย 

นเชิงก ยท ์  ประการ ด ก ความ ามาร นการทำากำา ร  
การพั นาอยางย่ังยืน ะการเจริ เ ิบ อง รกิจอยาง
อเนื่อง รกิจ

วัฒนธรรมองค์กร 
บี.กริม เพาเวอร์ เปนองค์กรท่ีมีราก านอันยาวนาน 

ง 0 ปี วั น รรมองค์กรจงเปน ิง่ ำาคั ที่ งเ ริม หบรษิทั
เจริ เ ิบ มาจน งทกวันนี ดย ดมีการปรับคานิยมองค์กร
ห อดค องกบั นวทางการดำาเนนิ รกิจ ะการเป ีย่น ป ง 

ค่านยิม

ามยค มัย ทังนี ค ะ บริหาร องบริษัท เชน ประ าน
กรรมการ ประ านเจาหนาทีบ่ริหาร กรรมการบรหิาร บริหาร 
ายงาน ด หความ ำาคั ะ ักดัน นเร่ืองนี รวม ง 

มีการประพ ิป ิบั ิ ะ ื่อ ารกับพนักงาน งความ ำาคั  
องวั น รรม ององค์กรอยาง มำ่าเ มอ

เนื่องจากบริษัท  ประกอบดวยบค ากรที่ห ากห าย  
ทังพนักงานชาว ทย ะชาว างชา ิ จัดการ วิ วกร  

ห ิง ะ ชาย ห ากห ายเชือชา ิ า นา ะอาย 
ที่ ก างกัน ดวยความ ก างท่ีห ากห ายนี บริษัท   
จง ดวาง นการ ื่อ าร ะจัดกิจกรรม ำาหรับ บริหาร 
พนกังาน ะ นบั นน หระบบการดำาเนนิงาน าง  อดค อง 
กับวั น รรม ะคานิยมองค์กร รวมทัง รางบรรยากา
การ กเป ี่ยนความร ประ บการ ์ นการ ราง ะ งเ ริม 
วั น รรมองค์กร เพือ่ หเกดิ รงบนัดา จ รวม ง รงกระ น 
ห ายงาน าง  ด ราง รรค์กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน อง

วั น รรมองค์กร
บริษัท  ดจัด หพนักงาน ดเรียนรวั น รรม ะ 

คานิยมองค์กร านกิจกรรม ะ ื่อ าง  เพื่อ หพนักงานมี 
ความเ า จ ะ ดงพ กิรรม ามคานยิมห กัทงั  ประการ  
เพื่อ หเกิดบรรยากา ท่ีดี นการทำางานรวมกัน นองค์กร  
อกีทงั ามาร ประเมิน นเองเพือ่พดคยกับหวัหนางานระหวาง
การประเมิน งาน ะวาง นพั นา นเอง ดอยาง ก อง
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สระบุรี
กรุงเทพ

สระแก้ว
ชลบุรี
ระยอง

ราชบุรี
นครป ม

ไชยสมบูรณ์

จ ปา ักดิ

เชียงขวาง

มุกดาหาร

เบียนหัว

ปทุมธานี
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จ กัด
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จ กัด

ชลบุรี
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ แหลมฉบัง  1 จ กัด
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ แหลมฉบัง  2 จ กัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ กัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ กัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ กัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ กัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ กัด
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ดับบลิวเอชเอ  1 จ กัด

ระยอง
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง  1 จ กัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง  2 จ กัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง  3 จ กัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง  4 จ กัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง  5 จ กัด

นครป ม
บริษัท บี.กริม ยัน  ีโซลาร์ เพาเวอร์ จ กัด
บริษัท โซลาร์วา จ กัด

สระบุรี
บริษัท ทีพีเอส คอมเมอร์เช่ียล จ กัด

สระแก้ว
บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ สระแก้ว  1 จ กัด

ราชบุรี
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ราชบุรี  1 จ กัด
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ราชบุรี  2 จ กัด

มุกดาหาร
บริษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ ม จ กัด

ไชยสมบูรณ์
บริษัท น้ แจ ไ โดร เพาเวอร์ จ กัด

เชียงขวาง
บริษัท น้ คาว ไ โดร เพาเวอร์ จ กัด

จ ปา กัดิ
บริษัท เซน้ น้อย และ เซกะต  ไ โดร เพาเวอร์ จ กัด

เบียนหัว
บริษัท อมตะ เพาเวอร์ เบียนหัว  จ กัด

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

โรงไฟฟ้าพลังน้

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล

โรงไฟฟ้าที่เปดด เนินการแล้ว

โรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา
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4. โครงการโรงไฟฟ้าของ บี.กรมิ เพาเวอร์ 
การดำาเนนิธรุกจิของ บี.กรมิ เพาเวอร์

บี.กริม เพาเวอร์ ประกอบ รกิจ ดยการ ือหน นบริษัทยอย ะบริษัทรวมคา (  ) ที่ประกอบ รกิจ 
ห ักดานการ ิ ะ าย า อนำา ะ รกิจที่เก่ียว องทัง นประเท ะ างประเท   วันที่  ันวาคม 2560 
บี.กริม เพาเวอร์ งทน ครงการ รง าจำานวนทัง ิน 52 ครงการ านการ ือหน นบริษัทยอย ะบริษัทรวมคา  
ดย ครงการ รง าทังหมดรวม ง ครงการที่อยระหวางการกอ ราง ะการพั นา ครงการดวย 

ประเภท 
โรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าทัง้หมด โรงไฟฟ้าทีเ่ปดดำาเนนิการแล้ว

จำานวน 
โรงไฟฟ้า

ประมาณ
การกำาลงั 
การผลติ 

ตดิตัง้  
เมกะวตัต์

ประมาณ
การกำาลงั 
การผลติ 

ตามสดัส่วน  
เมกะวตัต์

จำานวน 
โรงไฟฟ้า

กำาลงั 
การผลติ 

ตดิตัง้  
เมกะวตัต์

กำาลงั 
การผลติ 

ตามสดัส่วน 
เมกะวตัต์

พ ังความรอนรวม 2 206. .6 2 . 56.

นำามันดีเ 1 .0 .0 1 .0 .0

พ ังงาน งอาทิ ย์ 22 5.0 0.2 5 .2 5 .

พ ังนำา 9 2.6 .5 2 20. .

พ ังงาน ม 2 6.0 .

รวม 51 2 512. 1 701.1 30 1 645.6 34.3

 ประมา การกำา ังการ ิ ดังก าว นอยกับ มม ิ านดัง อ ปนี

 ายห ังจากที่ ั า อน ิท ิ นการรับราย ดจากการ าย า อง  2 กับ  ิน ด ง บี.กริม เพาเวอร์ จะมี ัด วนความเปนเจา อง 
นเชิงเ รษ กิจ น  ะ 2 รอย ะ 5 .2 (จากรอย ะ 5.  านการ ือหนวย งทน น ) ดย รง า หม อง  2 ะ   

จะมีกำา ังการ ิ า ิด ังจำานวน 50 เมกะวั ์ อ รง

 2 ยังเดินเคร่ือง ิ าเดิมบาง วนจำานวน 5 .6 เมกะวั ์ ะ 2 ยังเดินเครื่อง ิ าเ มกำา ังการ ิ  56.  เมกะวั ์ าม ำาดับ ( ่งเปน 
เครื่อง ิ าที่เปดดำาเนินเครื่องปี พ. .2552) ห ังจาก รง า หมเปดดำาเนินเครื่องเชิงพา ิชย์  

5บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



ข้อมลูระยะวงจรไฟฟ้า หน่วยกโิลเมตร

ประเภทระบบ ระบบแรงดนั ระยะวงจรไฟฟ้า 

ระบบจำาหนาย
5

22 20 

5. กลุม่ลกูค้าของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์
ำาหรับการ าย า ะ อนำาจาก ครงการ รง า 

องก ม บี.กริม เพาเวอร์ ดจำาหนาย หก ม กคา ด ก  
การ า าย ิ หงประเท ทย (ก .) การ า 

วน มิ าค (ก .) การ า าว ( ) ะ กคา
อ าหกรรม

ดยการ า าย ิ หงประเท ทย (ก .) เปน 
ิ าราย ห ที่ ด องประเท  ะเปน ือ า

บบ าย งราย ห ที่ควบคมระบบ าย ง าทังหมด 
นประเท   ะยังเปน กคาราย ห ที่ ด องก มบริษัท   
่งมี ั า ือ าย า าม ครงการรับ ือ าจาก  

กับ ก . ทัง ิน 6 ั า ดยมีกำา ังการ ิ าม ั า 
รวม 0.0 เมกะวั ์ คิดเปนรอย ะ 56.  องกำา ัง 
การ ิ า าม ั า อื าย าทงัหมด องก มบริษทั   
ั า ือ าย า าม ครงการรับ ือ าจาก   

ดังก าวเปน ั าระยะยาว ่ง ก . ก งรับ ือ าจาก 
ก มบริษัท  ดยมีอาย ั า ัง  2  ง 25 ปี นับจากวันที่
เปดดำาเนินการเชิงพา ิชย์ อง ะ ครงการ รง า

การ า วน มิ าค (ก .) เปนหนวยงาน ่งเปน
รั วิ าหกิจที่ด ดาน า าร ป ค ่งอย าย การกำากับ
ด องกระทรวงมหาด ทย มีหนาท่ี ะความรับ ดิชอบห กั  
คือ การ ิ  จัดหา จาย ะ าย า ห กประชาชน  

าค รกิจ ะ าคอ าหกรรม น  จงัหวดั องประเท ทย 
ดย ก . ม ด หบริการ นพนืทีเ่ จงัหวัด กรงเทพมหานคร 

นนทบรี ะ มทรปราการ ก . เปน รับ ือ าท่ี ิ
จาก ครงการ รง าพ ังงาน งอาทิ ย์ องก มบริษัท  

เพียง เดียว ะจะเปน รับ ือรายเดียวท่ีรับ ือ า 
ที่ ิ จาก ครงการ รง าพ ังงาน ม องก มบริษัท   
อกีดวย  ทังน ีก มบริษทั  มี ั า อื าย า าม ครงการ
รับ ือ าจาก  กับ ก . ำาหรับ รง าพ ังงาน

งอาทิ ย์ทัง ิน  ั า ดยมีกำา ังการ ิ า 

าม ั ารวม 25 เมกะวั ์ ะมี ั า ือ าย า 
าม ครงการรับ ือ าจาก  กับ ก น. ำาหรับ
รง าพ ังงาน งอาทิ ย์ ทังหมด  ั า ดย

มีกำา ังการ ิ า าม ั ารวม 20.0 เมกะวั ์ 
ะมี ั า ือ าย า าม ครงการรับ ือ าจาก 

 กับ ก . ำาหรับ รง าพ ังงาน ม ทังหมด 
2 ั า ดยมีกำา ังการ ิ า าม ั ารวม 6.0  
เมกะวั ์

การ า าว ( ) เปนหนวยงาน ่งเปนรั วิ าหกิจ
องประเท าว ่งจัด ัง น าย ก หมายวาดวยวิ าหกิจ 

(เ ที่ 6  งวันที่ 26 ันวาคม 2556) ดยมีรั บา าว 
เปนเจา อง 00   เปนเจา อง ะประกอบกิจการ 

ิ า ง าน า ะจาย า (    
) นประเท าว นอกจากนี  ยังเปน ทำาหนา 

ทีจ่ดัการการนำาเ า ะ งออก าจาก ครง าย ำาหรบัการ
จาย า หงชา ิ องประเท าวอีกดวย (   

   )
กคาอ าหกรรม องก มบริษัท  วน ห เปน 

บริษัท ห นก มอ าหกรรม าง  อาทิ อ าหกรรม 
ยานยน ์ อิเ กทรอนิก ์ ะเห ก ่ง กคาอ าหกรรม
ห ายรายเปนบริษทัยอยหรือบริษทั นก ม องบริษทั ามชา ิ  
เนื่องจาก กคาอ าหกรรม นนิคมอ าหกรรม วน ห  
องก มบริษัท มีความ องการ าอยางมาก ก มบริษัท  

จง ามาร กำาหนดห ักเก ์ นการเ ือก กคาเพื่อชวย
หการ ิ า องก มบริษทั  มีประ ทิ ิ าพ งท่ี ด ะ

เพื่อ รางประ ยชน์ นระยะยาว ห กก มบริษัท
ปจจบัน ก มบริษัท  ดเ าทำา ั า ือ าย า 

ะ ั า ือ าย อนำา ำาหรับ ครงการ รง าที่เปด 
ดำาเนินการเชิงพา ิชย์ ว ครงการ รง าที่อยระหวาง 
การกอ ราง ะ ครงการ รง าที่ ดทำา ั า อื าย า

ะอยระหวางการพั นา ดยมีราย ะเอียดดัง อ ปนี 
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ลกูค้า กำาลงัการผลติไฟฟ้าติดต้ัง  กำาลงัการผลติไอนำา้ตดิต้ัง  
30 

ก . 0.0

ก . .0

ก น. 20.0

กคาอ าหกรรม นประเท ทย 5 . .5

ก ม กคาอ าหกรรม นประเท เวียดนาม .

2.6

รวม 2 561.2 141.5

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



19บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560

ห่วงโซ่คุณค่าของ บี.กริม เพาเวอร์ 

ก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า ระบบสายส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย

แสงแดด ไอน�า้ ระบบท่อส่ง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

แสงแดด ลูกค้า 
นิคมอุตสาหกรรม

แหล่งทรัพยากร
ทางธรรมชาติ

การจัดหา
โครงสร้างพื้นฐาน การผลิต

การส่ง
และจ�าหน่าย

ไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้า



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) ระหนัก ง 
ความ ำาคั นการด ะคำานง ง มี วน ด วนเ ยีทกก ม
บนพืน านการทำา รกิจดวย ความ อบออมอารี  ดยบริษัท  
ดพจิาร า ะทบทวนก ม มี วน ด วนเ ยีทีมี่ความ มัพนั ์
อการดำาเนนิ รกิจ ององค์กรทังทาง รง ะทางออม ดยระบ 
มี วน ด วนเ ยีที่ ำาคั ทงัหมด  ก ม คือ หนวยงาน าครั   

ชมชน ะ งัคม งมอบ เจาหน ี อืหน รับเหมา ือ่ พนกังาน 

ะ กคา อดจนการ อบ นอง อความคาดหวัง อง มี 
วน ด วนเ ียทกก มอยางเหมาะ ม ำาหรับการจัดทำา

รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 
จำากัด (มหาชน) ดพิจาร า อกังว ะ อคิดเหน อง มี
วน ด วนเ ียท่ีอย าย บริบทความย่ังยืนมา ชเปน อม
วนหนง่ นการกำาหนดเนอืหา องรายงานความย่ังยนื บับนี  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญทั้ง  กลุ่มของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด มหาชน

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

หน่วยงานภาครั

ผู้ส่งมอบ

ชุมชนและสังคม

เจ้าหนี้

ผู้ ือหุ้นผู้รับเหมา

พนักงาน

สื่อ

ลูกค้า

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุม่ผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยี

ช่องทางการมส่ีวนร่วม 
และความ ี่ ความคาดหวงั แนวทางการตอบสนอง

ต่อความคาดหวงั

 ประชมหารอืรวมกับหนวยงาน 
าครั  อยาง มำา่เ มอ 

 การจดักิจกรรม มัมนา ทั น กษา
ดงานเพือ่ กเป ีย่นความร
ระหวางกนั 

 การจดักจิกรรมกี ารวมกนั 
อยาง มำา่เ มอ เพือ่รักษา 
ความ มัพนั อ์นัดีระหวางกัน ว 

 การพบปะเย่ียมเยยีน ามวาระ
อกา เท กา าง  ท่ี ำาคั   

เชน วนัปี หม วนั งกราน ์

 การดำาเนนิ รกิจ ดยยดห กั 
รรมา บิา  ะเปน ป าม 

ท่ีก หมายกำาหนด

 การ หความรวมมือ ะ นบั นน
ครงการ องหนวยงาน าครั

 ป บิั ิ ามก หมาย ระเบยีบ  
อบังคับ าง  ท่ีเก่ียว องกับ 

การดำาเนนิ รกิจอยาง ก อง 
ปรง

 ชี จง อม ะ หความรวมมือ
กับหนวยงาน าครั ทีก่ำากับด  
อยาง ก อง ะรวดเรว

 บบ ำารวจ าพเ รษ กจิ งัคม 
ะความคดิเหน องชมชนประจำาปี

 การจดัเวทีรับ งความคิดเหน

 การ งพนืท่ีเพือ่พบปะพดคยกับ
ชาวบานหรือ นำาชมชนเม่ือมีงาน
หรือกจิกรรม าง

 การดำาเนนิ ครงการท่ีคำานง ง 
กระทบทังดาน งัคม ะ 

ิง่ วด อม

 การเ าพบปะ นำาชมชนเพือ่ชี จง
ราย ะเอยีด ครงการดวย นเอง

 การจดัการอบรมเชงิป บัิ กิาร 
เพือ่พั นา นงาน ะเพิม่พน
ความร หกับพนกังาน เพือ่ ห 
พนกังาน น ะพนืที่ ด กเป ีย่น 
ความคิดเหนระหวางกัน รวมกัน
พั นา นงาน งเ รมิ หเกดิ
การทำางานรวมกบัชมชนอยางมี
ประ ทิ ิ าพมากย่ิง น

 การวเิคราะห์ ะจดัทำา 
นป บัิ กิาร ำาหรับ ะพนืที่ 

เม่ือ ครงการเริม่กอ ราง 
ะดำาเนนิการ 

 จดัทำารายงาน การ ดิ าม 
การป บัิ ิ ามมา รการปองกัน

ะ ก กระทบ ิง่ วด อม

 การประชมพบปะเยีย่มเยียน าม
วาระ อกา าง  อาทเิชน  

    
     

  อดจนเท กา
ำาคั

 การป บัิ ิ ามเงือ่น ั า 
อยางเครงครดั

 การป บัิ ิ อเจาหนทีกราย 
อยางเทาเทยีม ะเปน รรม

 ความ ามาร นการชำาระหน ี
ดอยางครบ วน ก อง  
าย นระยะเว าทีก่ำาหนด

 มปกปด านะทางการเงนิ 
ท่ี ทจริง

 มเรยีกรบั หรอืจาย ประ ยชน์
ด  ที่ ม จริ

 ป บัิ ิ ามพนั กร ทีีมี่ อ 
เจาหนทีกราย เพือ่ หเปน ป าม 
อกำาหนด น ั าอยางเครงครดั 

ชำาระคืนหนอียาง ก องครบ วน 
ะ มปกปด านะทางการเงนิ

ที่ ทจริง องบรษิทั

 มีการพบปะ เย่ียมเยียน ะ
ประชม กเป ีย่นความคิดเหน 

อดจน อบ อ กั าม อง 
บริหาร ะทีมงานเจาหนทีกราย

อยาง อเนือ่ง เชิ เจาหนเียีย่มชม
ความคืบหนา ครงการ าง  ทีอ่ย
นระหวางการกอ ราง องบรษิทั

หน่วยงานภาครั

เจ้าหนี้

ชุมชนและสังคม

2บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
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กลุม่ผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยี

ช่องทางการมส่ีวนร่วม 
และความ ี่ ความคาดหวงั แนวทางการตอบสนอง

ต่อความคาดหวงั

 การจดัประชม อืหน เชน  
การประชม ามั อืหนประจำาปี 
(    ) 

ะ การประชมวิ ามั อืหน 
(    

) อดจน   
ะ   

 การจดัประชม   

 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียน 
พบ งทน หรอื  

 การเยีย่มชมกิจการ

 การ ดิ อ าน วนนกั งทน มัพนั ์

 เวบ บ์รษิทั

 การดำาเนนิ รกิจที่ รางค คา 
ห ก งัคม ะ ิง่ วด อม

 การดำาเนนิงาน องบรษิทั   
ะการเ บิ ทาง รกิจ

 การจายเงนิปน  ะ 
อบ ทนท่ีคมคา กนกั งทน

 การดำาเนนิ รกิจทีเ่ปน รรม  
รง ป รงมา ปรง

 การเปดเ ย อม ท่ีเพยีงพอ  
ะทนั อ านการ ์

 เปดดำาเนนิการ รง า 
าม นทีก่ำาหนด ว 

 การบริหารจดัการเพิม่
ประ ทิ ิ าพ อง รง า  
เพือ่เพิม่ความม่ันคง องราย ด
อยางยัง่ยืน

 การจดัประชม อืหน 
เพือ่ อบ อ กั าม  

ะเพือ่ ห อืหน ามาร  
ดงความคดิเหน

 การเปดเ ย อม นรายงาน 
การดำาเนนิงาน  
ะรายงานความยัง่ยืนประจำาปี

 กระบวนการจดั อืจดัจาง ำาหรบั
นิคาหรือบริการท่ีมีม คา ง 

จะดำาเนนิการ ดยการประม าน
ค ะกรรมการจากห ายหนวยงาน  
เชน ชงาน าย  

ะจดั อื ายบั ชหีรือการเงนิ 
เปน น

 การประเมิน ค าพ นิคา  
หรือบรกิาร

 กระบวนการจดั อืจดัจางที่ ปรง  
ะเปน รรมรวม งการจาย 

อบ ทนท่ี รงเว า ะ 
เปน รรม

 การปรับปรงค าพ อง นิคา
หรือพั นา กัย าพ อง งมอบ

ะ รับเหมา หดี น ะ 
เปน ป ามความคาดหวงั ะ 
เปด อกา ห งมอบหรือ 
รับเหมาท่ีมีค าพ ดรวมงาน

กับบริษัท  นอนาค

 การจดัทำา อกำาหนด อง วาจาง 
(    หรือ )  

ะเชิ รับเหมาหรือ งมอบ
เ ามาประชมรวมกันเพือ่ หเ า จ
อบเ งาน ะเงือ่น าง  

กอนท่ีจะเ นอราคา

 การชี จง การประเมิน หกับ รับ
เหมา หรือ งมอบทราบ 
นกร ท่ีี งานหรือค าพ นิคา
ม านการประเมนิ ะเปด อกา
ห อบ าม ะมีการชี จงหากมี
อ ง ยั หาก มมีการปรับปรงหรือ

คะ นนประเมิน ำา่มากกวา 
มา ร านมากจะ ม กเชิ  
เ ารวมเ นอราคา นครัง อ ป

 บบ ำารวจความพงพอ จ 
อง กคา

 เ ยีร าพ ะความ อเนือ่ง 
องระบบ า 

 การบรกิาร นบั นน อด  
2  ชัว่ มง

 จดัทำา รป ำารวจ ห วเ รจ
าย น นิปี ะนำา ำารวจท่ี ด
ปปรบัปรงระบบการ หบริการ 
หดีย่ิง น

ผู้ส่งมอบ

ผู้ ือหุ้น

ผู้รับเหมา

ลูกค้า

22



กลุม่ผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยี

ช่องทางการมส่ีวนร่วม 
และความ ี่ ความคาดหวงั แนวทางการตอบสนอง

ต่อความคาดหวงั

 การ ือ่ ารน ยบาย ะ าว าร
านการประชม กิจกรรม ะ 
ือ่อเิ กทรอนกิ ์

 การประชมรวมกบัพนกังาน  
การจดั มัมนา ะการจดักจิกรรม
เพือ่ งัคม

 การประเมิน การป บัิ งิาน

 การประเมินความ กพนัองค์กร
องพนกังาน

 นพั นา กัย าพ องพนกังาน

 ความป อด ยั ะความเปนอยทีดี่

 การพั นา กัย าพ ะ อกา
ความกาวหนา นอาชพี

 ความม่ันคง นอาชพี

 ความ มด ระหวางชวีิ ะ 
การทำางาน

 การจายคา อบ ทน ะ 
ประ ยชน์ท่ีเปน รรม

 การทำางาน บบมืออาชพี  
มีจรยิ รรม เปดกวางทางความคิด

 ด ความป อด ยั ะ าพ

 จดั นพั นาเพือ่ความกาวหนา
นอาชพี องพนกังาน

 บรหิารจดัการคา อบ ทน ะ 
ประ ยชน์ท่ีดี ะเหมาะ ม

 วาง น ะ งเ รมิกจิกรรม
พนกังานจิ อา าประจำาปี

 มีชองทาง นการ ำารวจ 
ความคิดเหน องพนกังาน

 ือ่ าร ะจดักิจกรรมเ ริม ราง
วั น รรมองค์กร

 การจดักิจกรรมเชือ่มความ มัพนั ์
กับ ือ่มว ชน านกิจกรรม าง  
อาท ิกิจกรรม อบค ือ่มว ชน 
กิจกรรมครบรอบ ือ่มว ชน 
าม อกา าง  กจิกรรม

ทั น กษา ำาหรบั ือ่มว ชน 
เพือ่ รางความเ า จ นการ 
ดำาเนนิ รกิจ ององค์กร เปน น

 การ อบรับจดหมายอเิ กทรอนกิ ์

 ราง มัพนั อ์นัดีระหวางองค์กร
ะ ือ่มว ชน

 รางเครือ าย ือ่ทีค่รอบค ม 
ดยเ พาะ ายพ งังาน เ รษ กิจ 

การ าด การเงนิ ะการ งทน

 ราง าพ กัษ ท่ี์ดี หกับองค์กร

 การเ ย พรประชา มัพนั ท์าง ือ่
าง  อยาง มำา่เ มอ

 วาง น ะพั นาก ยท  ์
ห ากห ายชองทาง ( )  
รวม ง การ ือ่ าร าน งัคม
ออน น์ ะก มเปาหมาย 
ทีห่ ากห าย เชน นกั าว  
บ อกเกอร์ 

 การวดัการทำาการ ือ่ าร 
เพือ่ ห รงกับความ องการ 
อง ือ่มว ชน (  )

สื่อ

พนักงาน

2บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
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การก�ากบัดูแลกจิการ ธรรมภบิาล  
และการต่อต้านทจุรติ 
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ

คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏิบัตติาม
หลกัการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ โดยได้ตระหนกัถงึบทบาท และ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะ 
ผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และ 
ให้ความเชือ่ม่ันให้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูท่ี้เกีย่วข้องทุกฝ่าย  
ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์สุจริตและ
โปร่งใส จึงได้มีการก�าหนดนโยบายสนับสนุนการก�ากับ 
ดูแลกิจการ โดยยึดแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทั ได้พจิารณาและทบทวนการน�าหลกั
ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคลอบคลุมถึง

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

(The Equitable Treatment of Shareholders)
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

(Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

(Board Responsibility)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษทัฯ ประกอบธรุกิจโดยการถอืหุน้

ในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจ
อย่างมีนัยส�าคัญเป็นของตนเอง บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลไก
ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักผ่านนโยบายการก�ากับดูแลและ 
การบริหารจัดการกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และให้
กรรมการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทีไ่ด้รับการแต่งตัง้โดย
บรษิทัฯ ลงนามในหนงัสือรับรองว่าจะปฏิบัตติามนโยบายการ
ก�ากับดูแล และการบรหิารจดัการกิจการบริษทัย่อยและบริษทั
ร่วม และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดมาตรการและกลไกท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถก�ากับดูแลและบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแล
ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบัติตามมาตรการและกลไก
ต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง  
และเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
อันน�าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดีในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีต่อไปในอนาคต

0%

96.86%

100%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น

ภายในองค์กร

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในด้านชุมชนสัมพันธ์

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

อันน มาซึ่งอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัย

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีจ นวนผู้ประสบอุบัติเหตุ
(กรณีบาดเจ็บ และเสียชีวิต)

อันเกิดจากทรัพย์สินของบริษัท

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีถูกร้องเรียน
ในเรื่องการเลือกปฏิบัติ

716
บริษัทฯ มีจ นวนบุคลากร ทั้งสิ้น 716 คน

แบ่งเป็น ชาย 505 คน หญิง 211 คน

75
บริษัทฯ มีจ นวนชั่วโมง

ฝกอบรมของบุคลากรเ ลี่ย 75 ชม. คน ป

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า

บริษัทฯ มีค่าดัชนีความพร้อมของโรงไ า
ที่เปิดด เนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

เ ลี่ย 96.86

-0.08%

บริษัทฯ มีค่าความสูญเสียไ า
ในระบบส่งและระบบจ หน่ายไ า

เท่ากับ 0.08

3,125
บริษัทฯ มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
สะสม 3 125 507 151 บาท

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกาหนด
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ทุกด้าน 100

0.4529
บริษัทฯ มีค่าเ ลี่ยสัดส่วนปริมาณ

การปลดปล่อยกาซเรือนกระจกเทียบกับปริมาณไ า
ที่ผลิตได้ 0.4529 kgC 2e

kgCO
2
e/MWh

ล้านบาท

ม น

ด้านการก กับ ดูแลกิจการและธรรมาภิบาล

ด้านการด เนิน านทเ นมิตรต่อ ิ แ ดล้อม

ด้านการบริ ารจัดการโ ร การโร า

ด้านการ ั นาดูแล ุม นโดยรอบ นท

ด้านการบริ าร าม ัม ันธลูก ้า

ด้านการบริ ารจัดการทรั ยากรมนุ ย

จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ 
เพื่อส่งเสริมนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และสนับสนุน นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ  
จึงก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติของผู ้บริหารและ
พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู ้บริหารและพนักงานมี
พฤติกรรมการท�างานและการแสดงออกท่ีเหมาะสม  
มีจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
อนัสอดคล้องกับค่านยิมของบริษทั โดยบรษิทัฯ มุ่งหวงั 
ให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  
ผดุงเกียรติและศักด์ิศรี โดยไม่ยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรแก่
ความเชือ่ม่ันและไว้วางใจของคูค้่า ลกูค้าและประชาชน  
โดยครอบคลุมการปฏิบัติหรือดูแลในเรื่อง ดังนี้ 

1. การเคารพในสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติ
ต่อพนักงาน

2. การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั
3. การใช้ทรัพย์สนิ ข้อมูล เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษทัฯ รวมท้ัง
การดูแลรักษา

4. การซือ้ขายหลักทรัพย์ของบรษิทัฯ และการใช้ 
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

5. ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ  
ความปลอดภัย

6. การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ทีอ่าจสร้างแรงจงูใจในการตดัสนิใจอย่างหนึง่
อย่างใด

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�า
ธุรกรรมของบริษัทฯ

8. การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์   
การสื่อสารทางการตลาด

9. การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และเจ้าหนี้)
10. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ก า ร ใช ้ ท รั พย ์ สิ น  ข ้ อมู ล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทรัพย ์สินทางป ัญญาของบ
ริษัทฯ รวมทั้งการดูแลรักษา
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โครงสร้างการจดัการของบรษัิท 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการการจัดการ

ายบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์และการวางแผนทางธุรกิจ

พลังงานทดแทนภายใน
ประเท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

โครงการพิเ ษ 

นาย ช  วั น ชัย

นาย มเกียร ิ พง ์ปยะ พบ ย์

นาย อชัย ัทรว ิชย์

นาย ช ิ ช วรร  
นายพีรเดช พั นจันทร์ 
นาย พ ร พ า วิทยา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นางปรียนา  นทรวาทะ  ประ านค ะกรรมการจดัการ
นาย รชัย ายบัว ค ะกรรมการจัดการ
นาย ำาคั  รั มีบรรจงกิจ ค ะกรรมการจัดการ
นาย ร ักดิ วนิชย์ ค ะกรรมการจัดการ
นาย ช ิ ช วรร  ค ะกรรมการจัดการ 
นาย มเกียร ิ พง ์ปยะ พบ ย์ ค ะกรรมการจัดการ
นายพีรเดช พั นจันทร์  ค ะกรรมการจัดการ
นายนพเดช กรร  ค ะกรรมการจัดการ

นาย ารา ด์ ิงค์ ประ านกรรมการ
นางปรียนา  นทรวาทะ  กรรมการ  ประ านเจาหนาทีบ่ริหาร
นาง าวคา ร ีน มนิคมารีครี ีน ิงค ์ กรรมการ
นายปกร ์ ทวี ิน ประ านค ะกรรมการ รวจ อบ   
 กรรมการอิ ระ
นายอน ร ์ งนิ่มนว  กรรมการ รวจ อบ  กรรมการอิ ระ
นางอั ช ี ชวนิชย์ กรรมการ รวจ อบ  กรรมการอิ ระ 
นาย มเกียร ิ ิริชา ิ ชย กรรมการ
นางเก ว ี น า ัพท ์ กรรมการอิ ระ
นาย รชัย ายบัว กรรมการ  กรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ายตรวจสอบภายใน

ายก หมาย

ายเงินเดือน

นายพีรเดช พั นจันทร์

นางปรียนา  นทรวาทะ

นาย ช  วั น ชัย

นายพีรเดช พั นจันทร์

นางวรา ร ์ รักษ์ รี

คณะกรรมการการจัดการ

คณะกรรมการ o d o  D e to s

คณะกรรมการ

ายพัฒนาธุรกิจ

นายนพเดช กรร

ายพัฒนาโครงการ
และการพาณิชย์

นาย มเกียร ิ พง ์ปยะ พบ ย์

ายบริหารด้านการการเงิน

นายนพเดช กรร

ายป ิบัติการ

นาย ำาคั  รั มีบรรจงกิจ

ายขายและการตลาด
ระบบสายส่งและจำาหน่ายไฟฟ้า

นาย ร ักดิ วนิชย์

ายทรัพยากรบุคคล

นาง ดคนง ัม รั น์

รองประ านเจาหนาที่
บริหารดานการเงิน

นาง าว ิริวง ์ บวรบ ทัย

รองประ านเจาหนาที่
ายป ิบั ิการ

นาย ช ิ ช วรร

หัวหนา ายบั ชี
นาง าวพรทิพย์ ังพง ์บั ิ
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 วันที่  ันวาคม 2560 ครง รางค ะกรรมการ อง 
บรษิทั  ประกอบดวย นาย ารา ด์ งิค์ ง่เปน อืหน ห  

องบริษัท  ะเปน ที่มีบทบาท ำาคั นการกำาหนด
น ยบายการดำาเนิน รกิจ องบริษัท  อดจนเปน มี
ประ บการ ์ ความร ะความเ า จ น รกิจ องบริษัท   
เปนประ านค ะกรรมการ ่งมิ ชกรรมการอิ ระ 

อยาง รก าม เพือ่ ำารง ว ง่ห กัการกำากับด กจิการท่ีดี 
บริษัท  จง ดมีการ ง ังบคค ายนอกเปนกรรมการอิ ระ 
 ทาน จากกรรมการทังหมด  ทาน เพื่อทำาหนาที่ รวจ อบ 

วงด การ ดั นิ จ ะพจิาร าอนมั ริายการ าง  ดอยาง
เปนอิ ระ เพื่อรักษา ประ ยชน์ องบริษัท  ะ ือหน 
เปน ำาคั  รวมทังมีค ะกรรมการ รวจ อบที่ประกอบ
ดวยบคค ที่มีความร ะประ บการ ์ นการป ิบั ิหนาที ่
ที่เกี่ยว อง

ทังนี นาย มเกียร ิ ิริชา ิ ชย จะเ ามาดำารง ำา หนง
กรรมการอิ ระ องบริษัท  ายห ังจาก วันที่  มกราคม 
256  เปน น ป เนื่องจากนาย มเกียร ิ ิริชา ิ ชย  
มีค มบั ิครบ วนท่ีจะเปนกรรมการอิ ระ องบริษัท   
ทำา หค ะกรรมการบริษทั ายห งัจากวนัท่ี  มกราคม 256   
เปน น ป จะประกอบดวยกรรมการอิ ระ 5 ทาน จาก
กรรมการทังหมด  ทาน

นอกจากนี บริษัท  ยังมีระบบการควบคม าย นเปน ป
ามห ักการควบคม าย น อง  (    
      ) 

ดยครอบค มการควบคม าย นดานการบรหิาร (  
) การดำาเนนิงาน (  ) การบั ชี ะ

การเงิน (    ) ะการป ิบั ิ
ามก หมาย ะระเบียบบังคับที่เก่ียว อง (  

) ดอยางเพยีงพอ ะเหมาะ ม มกี กการดำาเนนิงาน
ที่มีการ วงด อำานาจ ปรง  ะ ามาร รวจ อบ ด ะ 
ยงัมีการกำาหนดมา รการ การทำารายการทีเ่ก่ียว ยงกับกรรมการ

ือหน ห  มีอำานาจควบคมกิจการ รวม งบคค ที่มี 
ความ ัด ยง ดยบคค ดังก าวจะ มมี ิท ิ นการออกเ ียง
นการอนมั ิรายการนัน  เพื่อ หการดำาเนินการ าง  อง 

บริษัท  เปน ปดวยความ ปรง

การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน 
บรษิทั  ยดม่ัน นการดำาเนนิ รกิจดวยความ ือ่ ั ย์ จริ  ปรง  เปน รรม ะเปน ป ามห กัการกำากับด กิจการ

ที่ดี ดยบริษัท  ะบริษัทยอย มยอมรับการคอร์รัปชั่นทกรป บบ ทังทาง รง ะทางออม จง ดกำาหนดน ยบาย อ าน
คอร์รัปชั่น เพื่อ หบค ากร องบริษัท  ะบริษัทยอย ยด ือป ิบั ิ ะ ชเปน นวทาง นการป ิบั ิงาน ะกำาหนด ห
บค ากร องบริษัท  ป ิบั ิ ามน ยบาย อ านคอร์รัปชั่นอยางจริงจัง 
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นอกจากนีบริษัท  ระหนัก งความ ำาคั องการ ก ป หาคอร์รัปช่ันเชิงระบบ ง่ าคเอกชนจะ องเ ามามี วนรวม 
นการ ก ป หาเพื่อนำา ป การประกอบ รกิจที่ ง ันอยางเทาเทียมกัน ะเปน รรม บริษัท  ด ดงประกา

เจ นารม ์เ ารวม ครงการ นวรวมป ิบั ิ (   ) อง าคเอกชน ทย นการ อ านการทจริ  
(         ) ดยค ะกรรมการ มาคม งเ ริม

าบันกรรมการบริษัท ทย (  ) ดพิจาร า ะอนมั ิ หบริษัท  เ ารวม ครงการเมื่อวันที่ 25 พ จิกายน 255

ดยน ยบาย อ านการทจริ คอร์รัปชั่น องบริษัท  มีดังนี

บุคลากรของบริษัท  ต้องไม่ด เนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บุคลากรของบริษัท ต้องป ิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด ซ่งจะต้องเป็นไปตามนโยบายการให้ของขวัญหรือเล้ียงรับรองที่ก หนดไว้2
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ เสมอ 
เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการด เนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น
อย่างน้อยปีละหน่ง 1  ครั้ง3

1

จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและ ูกต้อง ภายใต้มาตร านการบัญชีที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล

มีกระบวนการคัดสรรทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อน งความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น5
จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามาร แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น 
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส6

4

ด เนินงานให้สอดคล้องกับก หมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกประเท ที่บริษัท
และบริษัทย่อยด เนินกิจการ

การกระท ใด  ที่ า นหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท  ก หนดไว้หรือมีโทษทางก หมาย 

7
8

ดยบริษัท  มีการกำาชับ หบค ากรจำาเปน องทำาความเ า จ ะป ิบั ิ ามน ยบาย อ านคอร์รัปช่ัน นทก ัน อน 
องการป ิบั ิงาน หากพบการกระทำา ดที่เ า าย ัด อน ยบายนี ห จง บังคับบั ชา หรือหนวยงาน หรือบคค  

ที่รับ ิดชอบ ดรับทราบ งน ยบาย ะจรรยาบรร ดังก าว ะทำาบันทกเห การ ์ดังก าวเปน าย ักษ ์อักษร ะ
หคำามั่นวาจะ ชเปนห ัก ะ นวทาง นการป ิบั ิงานอยางเครงครัด นอกจากนีบริษัท  ยัง ดกำาหนดบท ง ทษทางวินัย
ำาหรับ ที่ า น วดวย
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การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทจุรติ
คอร์รปัช่ัน

บริษัท  ดกำาหนดน ยบาย อ านการทจริ คอร์รัปชั่น 
การ ือ่ าร ะการจดัอบรม ง่ อืเปน ิง่ทีจ่ำาเปน นมา รการ
ปองกนัการทจริ  เพือ่ รางความรความเ า จ ะ ระหนกั ง
ความ ำาคั องการป ิบั ิ ามน ยบาย ะคมือที่เกี่ยว อง
กับการ อ านการทจริ ะคอร์รัปชั่น อดจน มา รการ
อ านการทจริ ะคอร์รัปชั่น าง  เพื่อ งเ ริมการมี วน

รวม นการบริหารความเ ีย่งดานการทจริ ององค์กร รวมทัง
หบค ากร องบรษิทั ามาร เปน วนหนง่ นการชวยปองกนั 

ะ รวจพบการทจริ นองค์กร ด อดจนการ ื่อ าร 
ก เกี่ยว องทาง รกิจ 

บริษทั  จง ดจดัทำา นการ ือ่ ารน ยบาย ะมา รการ
อ านการทจริ ะคอร์รัปชัน่ อดจนกำาหนดชองทางการ
ื่อ าร เชน จดหมาย าว าย นบริษัท ( )  
นปาย ษ า ( ) นพบั ( ) การจดัอบรม 

( ) หรือการประชมเชิงป ิบั ิการ ( ) 

เปน น ดย นการ ื่อ ารครอบค ม งการจัดอบรม 
เกี่ยวกับน ยบาย ะมา รการ อ านการทจริ ะ
คอร์รัปชั่น นการป มนิเท ห กพนักงาน หม อดจน 
การจัดอบรมอยาง อเนื่องเปนประจำาทกปี ห กบค ากร 
องบริษัท  ดยเนือหาการอบรมประกอบ ปดวย มา รการ
อ านการทจริ ะคอร์รัปชั่น ความคาดหวัง องบริษัท 
อการดำาเนินงาน ามมา รการ อ านการทจริ ะ

คอร์รปัชัน่ ะบท ง ทษหากบค ากร มป บิั ิ ามมา รการ
นี เพื่อ หบค ากร องบริษัทมีความเ า จ ะมีทักษะ นการ
ป ิบั ิ ามน ยบาย อ านการทจริ ะคอร์รัปชั่น

นอกจากนี นปี 2560 บริษัท  ดมีการประเมินความ
เ ี่ยงทจริ  (   ) รวมกับหนวย
งานที่เกี่ยว องนอกเหนือจากการประเมินความเ ี่ยง อง
องค์กร (   ) ะนำา อม ท่ี ด
มา ช นพั นา นการ อบทานระบบควบคม าย นเพื่อ
กำาหนด นวทาง นการบรรเทาความเ ี่ยงเก่ียว องกับเรื่อง
ทจริ คอรัปชั่นอยางครอบค ม

ทัง้นีใ้นปี 2560 ทีผ่่านมา ไม่มีข้อร้องเรยีนในเรือ่งการทจุรติคอร์รปัช่ันภายในองค์กร
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การบรหิารความเ ีย่งเปนก ก ำาคั นการพั นา รกิจ 
ห ามาร เ ิบ ดอยาง อเนื่อง ะย่ังยืน บริษัท  จง ด

กำาหนดเปนน ยบายบริหารความเ ี่ยง ององค์กรท่ีพนักงาน
ทกคน องป ิบั ิ าม ะมีการ ง ังค ะกรรมการบริหาร 
ความเ ีย่ง ดยมีหนาท่ี นการจดัทำาน ยบายบริหารความเ ีย่ง 
กำาหนดก ยท ์ ห อดค องกับน ยบายบริหารความเ ี่ยง 
ทบทวนความเพียงพอ องน ยบาย ะระบบบริหารจัดการ
ความเ ี่ยง รวม งการ ห อเ นอ นะ น ิ่งที่ องดำาเนินการ
ปรับปรง ก  เพื่อยกระดับประ ิท ิ าพ องการบริหาร
จัดการความเ ี่ยง ามาร อบ นอง อความเ ี่ยง ดอยาง 
ทันทวงที ะ รางความพรอม นการรองรับความเ ี่ยง 
อง รกิจ นทกดาน

ที่ านมา บริษทั  มีการนำา นวทางการบริหารความเ ีย่ง
องค์กร (   ) มาปรับ ชครอบค ม 
ทัง นระดับองค์กร (  ) ระดับป ิบั ิงาน  
(  ) รวม ง นหนวย รกิจ รง า (  

 ) เพือ่ระบปจจยัความเ ีย่ง าง  ที่ ำาคั อองค์กร 
ดย ายบริหารความเ ี่ยงทำาหนาที่รวบรวม ะวิเคราะห์
อม ความเ ี่ยง องหนวยงาน าง  ่ง ามาร จำา นก

ประเ ทความเ ี่ยงที่มีความ ำาคั  อาทิ ดานก ยท ์องค์กร 
ดานการดำาเนินงาน ดานการเงิน ดานก หมาย ะระเบียบ
อบังคับ าง  ดานเทค น ยี าร นเท  ดาน ิ่ง วด อม 

เปน น อันนำา ป การประเมินความเ ี่ยงทังระดับ อง อกา  
เกิดเห การ ์ ( ) ะระดับ อง กระทบ 
ที่อาจเกิด น ( ) ามเก ์ระดับ อง อกา  
เกิดเห การ ์ ะ กระทบท่ีอาจเกิด นอยางชัดเจน  

ดง การประเมินระดับความเ ี่ยงบน    
เพื่อ หทราบ งความเ ี่ยงท่ี ง กระทบอยางมีนัย ำาคั  
กับการดำาเนิน รกิจ องบริษัท  ดยบริษัท  ดกำาหนด
กิจกรรม นการควบคมความเ ี่ยง อดจน นดำาเนินการ
บรรเทา กระทบที่เหมาะ ม 

ำาหรับ น จ นราย ะเอียดการดำาเนินงาน ามาร
เ า ปด คำาอ บิายท่ีครอบค ม องการจดัการดานความเ ีย่ง
องบริษัท  ด นรายงานประจำาปี องบริษัท าย หัว อ 
ปจจัยความเ ี่ยง

พรอมกันนี บริษัท  ระหนัก ะ หความ ำาคั กับการ
บริหารจัดการ น าวะวิก ิ เพื่อ หการดำาเนินงาน ามาร

อบ นองวิก การ ์ าง  ท่ีเกิด น ะอาจ ง ห 
การป ิบั ิงาน อง รง าหยดชะงัก ามาร ดำาเนิน รกิจ
ดอยาง อเนื่อง มีกระบวนการ น คืน าวะปก ิ ด น

เว าที่กำาหนด เปน ป ามมา ร าน าก  เปนที่ยอมรับ ะ 
เปน นวทางเดียวกัน

บรษิทั  ดกำาหนดน ยบายดานการบริหารความ อเนือ่ง 
ทาง รกิจ ำาหรับเป น นวทาง นการจัดทำา น ะ 
การดำาเนนิงานการบริหารความ อเนือ่งทาง รกิจ องบรษิทั   
าม นวทางมา ร าน  22 0  20 2 ประกอบดวย 

ดย นดังก าวมีความครอบค ม าวะ กเ ิน ะ 
าวะวกิ ิ ง่ครอบค ม นทก นั อนการดำาเนนิงานที่ ำาคั  

อันนำา ป การควบคม านการ ์ ะการกำาหนดหนาที่ 
อง รับ ิดชอบ นการระงับเห การ ์อยางมีประ ิท ิ าพ 
ะทันทวงที อันนำา ป การ ด กระทบที่อาจเกิด น 

กับ รกิจ ะ มี วน ด วนเ ีย ำาคั  อดจนการ 
ดระยะเว าท่ี ช นการบริหารจัดการเพื่อ ห รกิจ ามาร

ก ับมาดำาเนินการ ด ามปก ิ ดยเรวที่ ด

แผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน
Emergency Response Plan (ERP)1
แผนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
Crisis Management Plan (CMP)2
แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ
Business Continuity Plan (BCP)3
แผนการฟนฟูกระบวนการทางธุรกิจ
Disaster Recovery Plan (DRP)4

การบริหารความเ ่ งแ ะภาวะวิกฤติ



2

นปี 2560 บริษัท  ดกำาหนด ห รง า นบริษัท  
ดำาเนินการจัดทำาระบบการบริหารความ อเนื่องทาง รกิจ 
(     ) ามมา ร าน 

 22 0   20 2 ดยมี น นการดำาเนินงาน ะการ อ 
รับรองจากหนวยงาน ายนอก ดังนี

ตัวอย่างการดำาเนนิงาน 
ทีบ่รรเทาปญหาความเส่ียง 
จากภยัธรรมชาติ

โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง  1 
โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง  2 
โรงไฟฟ้า บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 
โรงไฟฟ้า บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2  
โรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ ดับบลิวเอชเอ  1 
โรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ แหลมฉบัง  1 
ด เนินการแล้วเสร็จภายในปี 2561

โรงไฟฟ้าที่จะเปดด เนินการใหม่ 
ด เนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี 6 เดือน 
นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
Co e  e t on D te  ของโรงไฟฟ้านั้น

โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 
โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 
โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3
โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 
โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5
ด เนินการแล้วเสร็จในปี 2560

1

2

3

การป้องกนัปญหาอาชญากรรม
คอมพวิเตอร์

อม าร นเท มีบทบาท ำาคั อดรับการเ ิบ  
ทาง รกิจ รง า องบริษทั  ง่ บรษิทั  หความ ำาคั กบั 
ป หาอาช ากรรมคอมพิวเ อร์ (  ) ดย 
นปจจบัน ือวาเปน ัยอัน ราย ำาคั อองค์กร าง   
นระดับ าก  ที่ านมา บริษัท  ดมีการกำาหนด นวทาง

บริหารจัดการ ะมา รการ ำาคั ำาหรับการป องกัน 
การร่ัว ห อง อม าร นเท ท่ี ำาคั  อดจนการ งเ รมิ 

ะรักษาความม่ันคงป อด ยั อง อม าร นเท หเปน ป 
นทิ ทางที่เหมาะ ม  

ปจจบันป หาเร่ืองความเ ี่ยงจาก ัย รรมชา  ิ
อืเปนความเ ีย่งท่ี ำาคั  ะทวคีวามรน รงเพิม่มาก น  
ดยบริษัท  นำาเรื่องความเ ี่ยงจาก ัย รรมชา ิมา

พจิาร าประกอบกับ กัษ ะทาง มิ า ร์ อง ะ
ห งท่ี ัง รง า เพื่อกำาหนด นวทางการปองกัน 
ะบรรเทา กระทบท่ีอาจเกิด น งั กระบวนการ

ดั นิ จ ะการออก บบอปกร  ์เคร่ืองจกัร เครือ่งมือ 
ท่ี ำาคั ามห ักวิ วกรรม นการดำาเนินการ ดยมี
วัอยางการดำาเนนิงาน ำาคั ที่ านมา อาท ิ ครงการ 
รง า อม ะ บี.กรมิ เพาเวอร์  ะ อม ะ บี.กริม 

เพาเวอร์ 5 นพืนที่นิคมอม ะนคร จังหวัดช บรี  
มีการออก บบ ะกอ รางกำา พง ำาหรับปองกัน 
นำาทวม ะ ครงการ รง า บี.กริม บี อพี  
เพาเวอร์  ะ บี.กริม บี อพ ี เพาเวอร์ 2 นพนืท่ี 
วนอ าหกรรมบางกะดี จังหวัดปทม านี ่งทาง 
วนอ าหกรรมบางกะดี ดมีการกอ รางกำา พง

ปองกันนำาทวมรอบ วนอ าหกรรม นการปองกัน
นำาทวม เปน น

นอกจากนีทาง รง า ดจัดทำา ัน อนการ
ป ิบั ิงาน น าวะ กเ ิน ำาหรบัเ รยีมความพรอม
นการดำาเนนิการกร เีกิดนำาทวมพนืที่ รง า

เพื่อ ห นวทางการบริหารจัดการมีความม่ันคงป อด ัย 
ะนาเชื่อ ือ บริษัท  ดกำาหนดน ยบาย าง  ที่ ำาคั  

อาทิ น ยบายบริหารจัดการความม่ันคงป อด ัย าร นเท  
หเปน ป ามมา ร าน าก  น ยบายรักษาความป อด ัย

ระบบคอมพิวเ อร์ ะ อม าร นเท  น ยบายการจัด
ำาดับชัน อม องบริษัท ะน ยบายควบคมการ ชงาน

อปกร เ์ค ือ่นที่ ะการทำางานนอก านที ่ เปน น อดจน 
การกำาหนดคมือ ระเบียบการป บัิ งิานทีม่ั่นคง อความป อด ยั
าร นเท  อาทิ การควบคมเอก าร การ กอบรม การประเมิน
การดำาเนนิงาน การ รวจประเมนิ าย น การควบคม อม  

าร นเท  การควบคมความม่ันคงป อด ัย หบริการ
ายนอก การทบทวน อง ายบรหิาร การ ก ความ ม อดค อง 

เปน น
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นปี 2560 บริษัท  ดมีการนำามา ร าน าก  
 2 00   20      

       
.      

  เปนกรอบ นการดำาเนนิการ ดย ดรับการรบัรอง
มา ร าน ามเอก าร     6 6 66  

่งมงเนนการดำาเนินการอยางเปนระบบ ามมา ร าน าก  

รวม ง บริษทั  ดดำาเนนิการปรบัปรงระบบ ครง รางพนื าน 
ทาง าร นเท นดานที่ ำาคั  อาทิ การรักษาความ ับ  
ความม่ันคงป อด ยั ะ การป บัิ ิ ามก หมาย ง่มีระบบ
ที่ ำาคั  ดังนี

1. Modular Data Center
Data Center 

2. Firewall 3. Intrusion Prevention 
System (IPS)

4. Web Application Firewall 
(WAF)

7. Network Operations 
Center (NOC)

6. Security Information and 
Event Monitoring (SIEM)

5. Security Operations 
Center (SOC)

8. Disaster Recovery Site
(DR)

9. Data Center 
Alternate Site.

10. Backup System. 11. Centralize antivirus 
and malware system.

นอกจากนี บริษัท  มีการ กอบรม ห กพนักงานท่ีเกี่ยว องกับระบบการจัดการ  ะพนักงานทังองค์กร านห ัก ร 
ที่ ำาคั  ดังนี

หลกัสตูรอบรมในระบบจดัการ ประเภทบุคลากรทีผ่่านการอบรม

.   บค ากรทังองค์กร

2.   ป ิบั ิหนาที่ รง า

.  2 00 ดำาเนินการระบบการจัดการ

.  บริหารจัดการระบบ าร นเท

ในรอบปี 2560 บรษิทั  ไม่พบกรณผีลกระทบทีเ่กดิจากปญหาอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์
ทีไ่ม่มีกระบวนการจดัการปญหา  



0%

96.86%

100%

บริษัทฯ ไมพบกรณีขอรองเรียน
ในเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น

ภายในองคกร

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีขอรองเรียน
ในดานชุมชนสัมพันธ

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือ ละเมิดระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ

อันนำมาซึ่งอุบัติเหตุ และความไมปลอดภัย

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีจำนวนผูประสบอุบัติเหตุ
(กรณีบาดเจ็บ และเสียชีวิต)

อันเกิดจากทรัพยสินของบริษัท

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีถูกรองเรียน
ในเรื่องการเลือกปฏิบัติ

716
บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 716 คน

แบงเปน ชาย 505 คน หญิง 211 คน

75
บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมง

ฝกอบรมของบุคลากรเฉลี่ย 75 ชม./คน/ป

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีขอรองเรียน
ในเรื่องการรั่วไหลของขอมูลลูกคา

บริษัทฯ มีคาดัชนีความพรอมของโรงไฟฟา
ที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว

เฉลี่ย 96.86%

-0.08%

บริษัทฯ มีคาความสูญเสียไฟฟา
ในระบบสงและระบบจำหนายไฟฟา

เทากับ -0.08%

3,125
บริษัทฯ มีมูลคาเชิงเศรษฐกิจ
สะสม 3,125,507,151 บาท

บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกาหนด
กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ

ทุกดาน 100%

0.4529
บริษัทฯ มีคาเฉลี่ยสัดสวนปริมาณ

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกเทียบกับปริมาณไฟฟา
ที่ผลิตได 0.4529 kgCO2e/MW

kgCO
2
e/MWh

ลานบาท

ชม. คน

ดานการกำกับ ดูแลกิจการและธรรมาภิบาล

ดานการดำเนินงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ดานการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟา

ดานการพัฒนาดูแลชุมชนโดยรอบพื้นที่

ดานการบริหารความสัมพันธลูกคา

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย

0%

96.86%

100%

บริษัทฯ ไมพบกรณีขอรองเรียน
ในเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น

ภายในองคกร

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีขอรองเรียน
ในดานชุมชนสัมพันธ

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือ ละเมิดระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ

อันนำมาซึ่งอุบัติเหตุ และความไมปลอดภัย

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีจำนวนผูประสบอุบัติเหตุ
(กรณีบาดเจ็บ และเสียชีวิต)

อันเกิดจากทรัพยสินของบริษัท

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีถูกรองเรียน
ในเรื่องการเลือกปฏิบัติ

716
บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 716 คน

แบงเปน ชาย 505 คน หญิง 211 คน

75
บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมง

ฝกอบรมของบุคลากรเฉลี่ย 75 ชม./คน/ป

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีขอรองเรียน
ในเรื่องการรั่วไหลของขอมูลลูกคา

บริษัทฯ มีคาดัชนีความพรอมของโรงไฟฟา
ที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว

เฉลี่ย 96.86%

-0.08%

บริษัทฯ มีคาความสูญเสียไฟฟา
ในระบบสงและระบบจำหนายไฟฟา

เทากับ -0.08%

3,125
บริษัทฯ มีมูลคาเชิงเศรษฐกิจ
สะสม 3,125,507,151 บาท

บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกาหนด
กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ

ทุกดาน 100%

0.4529
บริษัทฯ มีคาเฉลี่ยสัดสวนปริมาณ

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกเทียบกับปริมาณไฟฟา
ที่ผลิตได 0.4529 kgCO2e/MW

kgCO
2
e/MWh

ลานบาท

ชม. คน

ดานการกำกับ ดูแลกิจการและธรรมาภิบาล

ดานการดำเนินงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ดานการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟา

ดานการพัฒนาดูแลชุมชนโดยรอบพื้นที่

ดานการบริหารความสัมพันธลูกคา

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย

0%

96.86%

100%

บริษัทฯ ไมพบกรณีขอรองเรียน
ในเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น

ภายในองคกร

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีขอรองเรียน
ในดานชุมชนสัมพันธ

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือ ละเมิดระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ

อันนำมาซึ่งอุบัติเหตุ และความไมปลอดภัย

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีจำนวนผูประสบอุบัติเหตุ
(กรณีบาดเจ็บ และเสียชีวิต)

อันเกิดจากทรัพยสินของบริษัท

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีถูกรองเรียน
ในเรื่องการเลือกปฏิบัติ

716
บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 716 คน

แบงเปน ชาย 505 คน หญิง 211 คน

75
บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมง

ฝกอบรมของบุคลากรเฉลี่ย 75 ชม./คน/ป

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีขอรองเรียน
ในเรื่องการรั่วไหลของขอมูลลูกคา

บริษัทฯ มีคาดัชนีความพรอมของโรงไฟฟา
ที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว

เฉลี่ย 96.86%

-0.08%

บริษัทฯ มีคาความสูญเสียไฟฟา
ในระบบสงและระบบจำหนายไฟฟา

เทากับ -0.08%

3,125
บริษัทฯ มีมูลคาเชิงเศรษฐกิจ
สะสม 3,125,507,151 บาท

บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกาหนด
กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ

ทุกดาน 100%

0.4529
บริษัทฯ มีคาเฉลี่ยสัดสวนปริมาณ

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกเทียบกับปริมาณไฟฟา
ที่ผลิตได 0.4529 kgCO2e/MW

kgCO
2
e/MWh

ลานบาท

ชม. คน

ดานการกำกับ ดูแลกิจการและธรรมาภิบาล

ดานการดำเนินงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ดานการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟา

ดานการพัฒนาดูแลชุมชนโดยรอบพื้นที่

ดานการบริหารความสัมพันธลูกคา

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย

บริษัทฯ มีเปาหมายหลัก คือการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหผลิต 
พลงังานไฟฟาไดอยางมีประสทิธภิาพ เสถยีรภาพและมีความม่ันคงสูงสดุ โดยเร่ิมตัง้แตเลือกใชเคร่ืองจกัรท่ีมีประสทิธภิาพสงู 
และเทคโนโลยทีีทั่นสมัยจากผผูลิตทีไ่ดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการบริหารจดัการอยางมีประสทิธภิาพ
ในดานตาง  โดยมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้

โครง ายระบบการสงไฟฟาและไอนา้ทีมี่ประสิทธภิาพ 
โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมของกลุมบริษทัฯ หลายโครงการตัง้อยูในนคิมอตุสาหกรรมเดียวกนั ทาให บรษัิทฯ 

สามารถพั นาโครงขายระบบการสงและขายไฟฟาและไอนา้ใหมีประสทิธภิาพ ในการผลติและจาหนายพลังงานสงูสดุ และ 
สามารถสารองแหลงจายระหวางโรงไฟฟาในนคิมอตุสาหกรรมเดียวกัน แมในกรณท่ีีบางโครงการโรงไฟฟาหยดุเดินเครือ่ง 
เพื่อซอมบารุงก็ตาม จากการบริหารจัดการดังกลาวทาใหเกิดประโยชนที่สาคัญ ดังนี้

 เสถยีรภาพและความม่ันคงในการจดัสงไฟฟาใหกับลกูคา 
 ความยดืหยนุในการจดัตารางบารุงรกัษาโครงการโรงไฟฟา 
 วางแผนและจดัตารางบารุงรกัษาโครงการโรงไฟฟาไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 การประหยดัตอขนาด ( e   e) จากการใชสิง่อานวยความสะดวกบางอยางรวมกนั
 การบริหารจดัการความพรอมจายของไฟฟาใหเหมาะสมกับความตองการของลกูคาท้ังในชวงกลางวนัและกลางคืน

การบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟา

35บริษัท บี.กริม เพาเวอร จากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจาป 2560



การซ่อมบำารงุรกัษาระบบไฟฟ้า
การประกอบกิจการ องก มบริษัท  อา ัยเครื่องจักร ะกระบวนการ ิ ที่มีความ ับ อน ดยกำา ังการ ิ ะ

ประ ิท ิ าพ อง รง า นอยกับการเดินเคร่ือง ะการบำารงรักษาเครื่องจักร ะอปกร ์ อง รง าเปน ำาคั  
เนือ่งจากการบำารงรักษาทีเ่หมาะ มชวย ห ครงการ รง าทำางานอยางมีประ ทิ ิ าพ ะ ดความเ ีย่งจากการชำารด
เ ียหาย องเครื่องจักรที่มี กับเ ียร าพ ะความมั่นคง นการจัด ง า 

อนง่ การดำาเนนิงาน อมบำารงรักษาอปกร ์ รง า น ะครังนนั ยอมทำา หกำา งัการ ิ า ด ำา่ ง อดจน 
มี อความ ามาร นการทำากำา ร อง รง า

อยาง รกดี บริษัท  มีความรความชำานา นการดำาเนินงาน ะการ อมบำารง รง าประเ ท ิ ารายเ ก
มากวา 20 ปี ดยบริษัท  มีก ยท ์ นการดำาเนินงาน อมบำารงที่ ำาคั ดังนี 

กลยทุธ์ในการดำาเนนิงานซ่อมบำารงุ

นอกจากนี บริษัท  ดำาเนินการประเมินความเ ี่ยง องระบบ งกระ าเปนประจำาทกปี อาทิ การปรับเป ี่ยน
าย งที่มีอายมากกวา 0 ปี การปรับปรง าย ง การปรับเป ี่ยนอปกร ์ปองกันทาง า เปน น อดจนการจัดทำา 

น อมบำารงรักษาอปกร ์ ะเครื่องจักร บบเชิงพยากร ์ (  ) ะ บบเชิงปองกัน  
(  ) การจัดทำา น อมบำารง วงหนาระยะยาว  ง 5 ปี ำาหรับ อมบำารงเคร่ืองจักรห ัก  

อดจนการมีระบบ  เพื่อ จงเ ือน าดับ หกับ กคารับทราบ   

การมอบหมาย หทีมงานเดินเครื่อง 
ะทีม อมบำารง อง รง า ะ รง า

หประจำา รง า ัง ชวงกอ ราง รง า
ประมา  6 2 เดือนกอนเปดดำาเนินการ  
เพื่อเรียนรเทค น ยีจาก ิ ทังการออก บบ 
ิด ัง ะการทำางาน องเครื่องจักรเพื่อ หเกิด 

ความคนเคย ะความชำานา นการเดินเคร่ือง 
รง ากอนการ งมอบ

การอา ัยชาง ชำานา การ นการ อมบำารง
เครื่องจักร าม ั าการ หบริการงานบำารง
รักษาระยะยาวกับ ิ ะการควบคมด
ดยทีม อมบำารง องบริษัท  

การวาง น หมี รง าห าย รงอย น 
นิคมอ าหกรรมเดียวกัน เพื่อ หเกิด
ประ ิท ิ าพ ง ด นการเดินเครื่อง ะ ด 
การเกิด าดับกับ กคา ดยการ ับเป ี่ยน
การจำาหนาย า นกร ีที่เกิดเห ัด อง 
น น รง า ด รง าหน่ง 

การอา ัย ายบริหารทรัพย์ ิน ่งเปน 
หนวยงานก างคอยประ าน ะจัดการ าราง
การ อมบำารง อง ะ รง า หเปน ป าม
เงื่อน อง ิ ะ ชจำานวนวัน 
นการ อมบำารง หนอยที่ ด

1

3

2

4

6



จากกระบวนการทงัหมดทำา หบรษิทั  ามาร ิ พ งังาน าทีมี่เ ยีร าพ ะความม่ันคง อดจนอั ราการ ช 
เชือเพ ิงจริงนอยกวาอั ราที่ระบ ว น ั า ือ าย า ะจำานวนวัน นการ อมบำารงเปน ป ามเงื่อน ท่ีระบ ว น 
ั า ามที่กำาหนด

ประเภทงานซ่อมบำารงุ

งานซ่อมบำารุงรักษา 
ประจำาปี

งานซ่อมบำารงุครัง้ใหญ่ 
ทุก 3 ปี

งานซ่อมบำารงุครัง้ใหญ่ 
ทุก 6 ปี

ระยะเว าที่ ช    วัน นการ รวจ อบ
การทำางาน ะความ มบร ์ ง รง อง
อปกร ์ าย นเครื่องกังหันกา  ทังนี 
หาก รวจพบ อบกพรอง ทางบริษัท   
จะทำาการ อม มหรือปรับเป ี่ยนอปกร  ์
หก ับมาอย น าพพรอม ชงานดังเดิม

ระยะเว าที่ ช    วัน นการ รวจ อบ
ะปรับเป ี่ยนชิน วน องอปกร  ์

ที่ครบอายการ ชงาน องเครื่องกังหันกา   
รวจ อบความ มบร ์ ง รง  
รวจ อบการทำางาน ะ อบเทียบอปกร ์
าง  องเครื่องจักรห ัก อาทิเชน  

กังหันกา  กังหนั อนำา หมอ ม อนำา  
เครือ่งกำาเนดิ า ระบบ ง ะจำาหนาย

า  ทังนีหาก รวจพบ อบกพรอง 
ทางบริษัท  จะทำาการ อม มหรือ 
ปรับเป ี่ยนอปกร ์ หก ับมาอย น 

าพพรอม ชงานดังเดิม

1 3 6
ระยะเว าที่ ช 5  2  วัน นการ รวจ อบ 

ะปรับเป ี่ยนชิน วน องอปกร ์ที่ครบ 
อายการ ชงาน องเครื่องกังหันกา  

ะ รวจ อบความ มบร ์ าย น 
เครื่องกังหัน อนำา รวจ อบความ มบร ์

ง รง รวจ อบการทำางาน ะ อบเทยีบ 
อปกร ์ทกระบบ น รง า ทังน ี
หาก รวจพบ อบกพรอง ทางบริษัท   
จะทำาการ อม มหรือปรับเป ี่ยนอปกร ์
หก ับมาอย น าพพรอม ชงานดังเดิม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



การป้องกนัการจ่ายกระแสไฟฟ้าขดัข้อง 
การจายกระ า ดอยาง อเนื่อง ม่ันคง ะ 

มีเ ียร าพ ือเปนปจจัยความ ำาเรจหน่งที่ ำาคั ท่ี 
ง อทงับริษทั  ะความพงพอ จ อง กคา บริษทั  

มีความมงม่ัน นการบริหารจัดการพั นาอยาง อเนื่อง  
เพื่อ ดความเ ี่ยง อการจายกระ า ัด อง ดย 
ดมีการกำาหนดมา รการปองกันการจายกระ า
ัด องที่ ำาคั  ดังนี

 กอบรมพนักงาน หมีความรความ ามาร น 
การทำางานอยาง มำา่เ มอ

 จัดทำาค มือการทำางานเพื่อเปนมา ร าน น 
การดำาเนินงาน เพื่อ หเกิดความป อด ัย น 
ชวีิ ะทรัพย์ นิทงั วน องบริษทั  ะ กคา

 วาง น รวจ อบ ะปรับปรงอปกร ์ ะ 
ระบบ งจำาหนาย รวม งการเพิ่มหรือ ดการ 
จายกระ า ดอยางป อด ัย ะเกิด
ประ ิท ิ าพ ง ด อดจนการเ รียมความ
พรอม องหนวยงาน อมบำารงระบบ าย ง
กเ นิ อด 2  ชัว่ มง 

 ประเมินจดเ ี่ยงที่ ำาคั  ะดำาเนินการปองกัน
ก  อาทิ
 จัดทำา ะควบคมด เคร่ืองมือ ะอปกร ์ 

รวม งควบคมบำารงรักษาอะ ห ที่ ำาคั   
(   ) เพือ่ หม่ัน จวาการจาย 
กระ าจะ มหยดชะงัก เม่ือเกิดกร ี

กเ ิน ามาร พรอม ชงาน ดทันที ะมี 
ความป อด ยั 

 เพิม่ความ ี่ นการ รวจ อบ าพ อง าย
นชวง ด น 

 ำารวจพืนที่หรือจดเ ี่ยงท่ีอย ก นวระบบ 
งจำาหนาย อาทิ บริเว พนืทีก่อ ราง บรเิว

ทีมี่การ ชร เครน เปน น
 ห ีกเ ี่ยงการ วน อง าย ื่อ ารบนเ า

า 
 ดิ งั ทงปนปองกันการชน นบรเิว จดเ ีย่ง  

ะจัดทำาปายเพื่อเ ือน หระวังหรือบงชี 
ระบบ งจำาหนายอยางชัดเจน เพื่อ หบริหาร
จัดการ นการ ัด ยก อมบำารง หรือชวง 
กร ี กเ นิ ดดีย่ิง น 

 ดิ งั นกันง ะ ั ว์เ อืยค าน  

 ดั น ม นจดเ ีย่งทีอ่ย นระยะที่ มป อด ยั 
ะ จง ห กคาด าพ วด อม ะ

น มทีอ่ย าย นพนืทีเ่พือ่ ด กระทบทีอ่าจ 
เกดิ น

 ดิ งัอปกร ์ าง  เพือ่ ด กระทบท่ีอาจเกิด น  
อาท ิการ ดิ งั   หรือ   
เพื่อ ัดการทำางาน องหมอ ป ง เพื่อปองกัน 
การชำารดจากกระ า ดัวงจร น ะทีร่ะบบ 
นำาดบัเพ งิ องหมอ ป งทำางาน เปน น 

 การ ื่อ าร ปยัง กคา น วนที่อาจ ง กระทบ  
อาจเปน าเห หเกิดกระ า ัด อง รวม ง 

นวทางป ิ บั ิ เพื่อ ห เกิดความป อด ัย 
ะ ดความเ ี่ยงที่เกิดจากความ มรเก่ียวกับ

การป บัิ ิ ามห กัวิ วกรรม ะความป อด ยั
ทาง า

 การ จง อม านระบบ  ะการ ทร จง
อม  ะ งหนงั อื จง ก กคา ทังกอน ะห งั 

การดำาเนินงาน รวม งการ จง อม ระยะเว า
การดำาเนนิงาน วเ รจ ก กคา วงหนา

นอกจากน ี ครงการ รง า องบริษทั  ดทำา ั า
ือ าย า ำารองกับการ า วน มิ าค (ก .)  
่ง าม ั า ก . จะเปน จัดหา า ห นชวงระยะ

เว าท่ีก มบริษทั  ม ามาร จดัหา า หกับ ช า 
น าคอ าหกรรม นชวงหยดเดินเครือ่ง การกำาหนดราคา
าย ั าดังก าวจะ นอยกับอั ราคา ามา ร าน 
อง ก . ำาหรับ ือ าประเ ทกิจการ นาด ห  

ดยบริษัท  มี นวทางการจัดการการจำาหนาย า 
ห ก กคาอ าหกรรม นกร ทีีเ่กดิเห การ ์ ดวิ ยั น 
น รง า ดังนี 

. หากเกิดเห กับเครื่อง ิ ากังหันกา เพียง 
 เคร่ือง ก มบริษัท  ามาร ชหนวย ิ ที่เห ือ  

( ) เครื่อง ิ ากังหันกา อีก  เครื่อง ะ (2) เครื่อง
ิ ากังหนั อนำา อกี  เคร่ือง ิ ะจำาหนาย า

ห ก กคา ด 
2. บริหารจัดการ ห รง าอื่น นนิคมอ าหกรรม

เดียวกันที่มีกำา ังการ ิ เห ือ นชวงเว านัน จำาหนาย
า ห กคาอ าหกรรม อง รง าที่หยดเดินเครื่อง

กเ นิ ะหากกำา งัการ ิ จาก ( ) ะ (2) มเพยีงพอ  
ก มบริษัท  จงจะพิจาร า ือ า ำารองจาก ก .  
ดยมิ ห กคาเกิด าดับ
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กรณี กษา โครงการโรงไฟฟ้าของ 
บรษัิท  ณ นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท  ดมีการจัด ังทีมบริหารจัดการระบบ ง ะ 
ระบบจำาหนาย (      

) เพื่อวาง นเดิน รง า อด 2  ชั่ว มง  
เพื่อจาย า หเปน ป ามความ องการ อง กคา ดย 
คำานง งความม่ันคง เ ียร าพ ความป อด ัย หเปน ป
ามความ องการ อง กคา อดทังบริหารระบบการจาย

กระ า อง รง า หมีประ ิท ิ าพ ง ด นเว า
เดียวกันทัง าวะปก ิ ะ าวะ กเ ิน อดจนการกำาหนด
คมือ นการทำางาน ำาหรับทก รง า ห ามาร ดำาเนนิการ
บนพืน านประ ิท ิ าพรวม ง ด มีความพรอม องกระ

าที่ ามาร งมอบ ห ก กคาอยางทั่ว ง ะเหมาะ ม 

สำาหรบัหน้าทีห่ลกัของทมีบรหิารจดัการระบบส่งและระบบจำาหน่ายสามาร แบ่งออกเป็น

วางแผน บรหิาร จดัการระบบการจ่าย 
กระแสไฟฟ้าในสภาวะต่าง  ให้กบัโรงไฟฟ้า

3 วางแผนเดินเครือ่งให้กบัโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธภิาพ
สูงสุด และป ิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
การไฟฟ้า ายผลติอย่างเคร่งครดั

3 วางแผนเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า  ในกรณีที่มี
การหยุดซ่อมบำารุงรักษา ไม่ให้มีผลกระทบกับ
สัญญา หรือกระทบกับการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า
และไอนำ้าให้กับลูกค้า

3 จัดการต่อส านการณ์ฉุกเฉิต่าง  อันเกิดจาก
ภายในหรือจากภายนอก เพ่ือให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุดและมีความมั่นคง ปลอดภัยมากที่สุด

สร้างความพร้อมของกระแสไฟฟ้าแก่ลกูค้า 
อย่างทัว่ งและเหมาะสม

3 ประสานงานการแจ้งความพรอ้มลว่งหนา้ จะทำา 
ให้ทราบส านะความพร้อมของโรงไฟฟ้าทีชั่ดเจน 

3 บรหิารจดัการระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทน
จากโรงไฟฟ้าอ่ืนในจุดที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่
ความต้องการของลูกค้า เพื่อรับผิดชอบการจ่าย 
กระแสไฟฟ้าทดแทน กรณีหยุดเดินเครื่อง 
โรงไฟฟ้า หรือเพ่ือซ่อมบำารุงในช่วงวันหยุด
ประจำาสัปดาห์

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



ค่าประสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้า

ประสิทธภิาพการใช้เช้ือเพลงิ 
e  en

ดัชนีความพร้อม t  
to  หรอื 

สัดส่วนของพลงัไฟฟ้าทีผ่ลติ
ได้จรงิ Net C t  to

ค่าอัตราการใช้ความร้อนตำ่าแสดงว่ากระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพดี

ค่าดัชนีความพร้อมสูงแสดงว่ามีจำานวนช่ัวโมงที่สามาร ผลิตกระแสไฟฟ้าสูงในช่วงเวลา
ที่มีการวัดผล

อัตราการใช้ความร้อน e t te  คำานว จากปริมา เชอืเพ งิทีจ่ะ อง ช นการ ิ พ งังาน
าจำานวน  กิ วั ์ชั่ว มง ดย ป งคาความรอน องเชือเพ ิงกา รรมชา ิ หเปนคา

มา ร าน ่งมีหนวยเปนบีทีย (   ) 

อั รา วนรอย ะ องจำานวนชั่ว มง ่ง รง ามีความพรอม ำาหรับการ ิ า ด นชวง 
ระยะเว าที่วัด  ทังนี มวา รง าดังก าวจะมีการ ิ าหรือ มก าม

ดัชนกีารหยุดซ่อมตามแผน 
nned t e to  

หรอื 

ดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน 
Un nned t e to

อั รา วนรอย ะ องจำานวนชั่ว มง ่ง ครงการ รง า องหยด อม าม น อชวงระยะเว า 
ที่วัด  ่ง รง า องหยดเดินเคร่ือง าม นการ อมบำารงรายปี ดยการหยด อม าม น
จะมีการกำาหนด ว วงหนาเปนระยะเว านาน เพื่อทำาการทด อบ รวจ อบ หรือการหยดพัก อม
ระยะยาว การหยด อม าม นจะเกิด นเพียงหน่งครังหรือ องครัง อปี

ดัชนกีารหยุดซ่อมตามแผน ตำา่แสดงว่าโครงการโรงไฟฟ้ามกีารซ่อมบำารงุทีด่แีละมีความม่ันคง 
ในการเดินเครือ่ง  

ค่าสัดส่วนของพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงมีค่าสูง หมาย ง บริษัท  สามาร เดินเครื่องได ้
เตม็กำาลงัการผลติกจ็ะเป็นปจจยัสำาคัญในการช่วยให้กลุม่บรษัิท  สามาร คืนทนุได้เรว็ย่ิงขน้ 
และสามาร ทำากำาไรจากการดำาเนนิงานได้ดีย่ิงขน้

ดัชนกีารหยุดซ่อมนอกแผน ซง่รวม งการหยุดซ่อมเพ่ือบำารงุรกัษาและการหยุดซ่อมฉกุเฉนิ  
ตำา่แสดงว่าโครงการโรงไฟฟ้ามกีารซ่อมบำารงุทีดี่และมีความม่ันคงในการเดินเครือ่ง  

ดั วนปริมา า ะพ งังาน าเทยีบเทา ( ป งจากพ งั อนำา) ท ทิีก่ มบรษิทั  ิ ด 
น 65 วัน หารดวยกำา ังการ ิ ิด ังค ดวยจำานวนชั่ว มง น 65 วัน

ดัชนีการหยุดซ่อมเพื่อบำารุงรักษา nten n e t e to  หรือ  คือ อั รา วน
รอย ะ องจำานวนชั่ว มง ่ง ครงการ รง า องหยดเดินเคร่ืองเพื่อบำารงรักษาเพิ่มเ ิมนอก
เหนือจาก นการ อมบำารงรายปี อชวงระยะเว าที่วัด  ่งการบำารงรักษาดังก าวทำา นกร ี
ที่มีความ ิดปก ิ ยัง ามาร เดินเครื่องอย ด ะ ามาร เ ื่อนการบำารงรักษาดังก าวออก ป
เกินกวาวัน ิน ด ัปดาห์ ด 

ดัชนีการหยุดซ่อมฉุกเฉิน o ed t e to  หรือ  คือ อั รา วนรอย ะ องจำานวน
ชัว่ มงที่ ครงการ รง า อง หยด อม กเ นิ อชวงระยะเว าท่ีวดั  ง่ ( ) ครงการ รง า
จะ องหยดเดินเครื่องเพื่อ อม กเ ิน ่งการ อม กเ ินดังก าว ม ามาร เ ื่อนออก ปเกินกวา 
วัน ิน ด ัปดาห์ ด หรือ (2) เกิด นจากการเร่ิมเดินเครื่องที่ มเปน ำาเรจ เพื่อนำาเคร่ืองจาก 

านะหยด ำารอง ป านะเดินเครื่อง ด ่งเปน หการเดินเครื่อง ด าชากวา นที่ ัง ว

ทังนี การประเมินประ ิท ิ าพ นการดำาเนินการ ิ า นอยกับปจจัย าง  ามราย ะเอียด ดังนี
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ารางดัง อ ปนี ดง ัวชีวัด การป ิบั ิงานห ัก ำาหรับ รง า องก มบริษัท  ที่เปดดำาเนินการเชิงพา ิชย์
ว ำาหรับระยะเว าที่ระบ

โครงการ

ค่าส ติ ิปี 2560

ปรมิาณ 
การผลติไฟฟ้า

เทยีบเท่า 1
ปรมิาณการใช้ 
กาซธรรมชาติ

อัตรา 
ความร้อน

ดัชนี 
ความพร้อม

สัดส่วนของ 
พลงัไฟฟ้า 

ทีผ่ลติได้จรงิ

% %

2  6 0 2  25 .5 6 .

2 525 6 5  5. .

2 0  5 5  520 .2 .

5 0 6 2 02  5 5 6. 66.

5 5 6 5  5  . 6 .

5 0 05 0 5  522 5. .

2 656 06 0 6 6  .5 0.6

62 6  5 50 52  .2 .

2 26  2 2 2  6  . .0

52 0  0 6  0 6. 0.

2 55 0 6 25  6 2 . .2

65 2 060 565 . .2

 6.

26 .

5 5  .

 รวม งปริมา การ ิ า ะ อนำา ( ามี) ทังนี อนำา กปรับ ชหนวยเมกะวั ์ที่คาพ ังงาน าเทียบเทา (    )

คาความ เ ีย า นระบบ ง ะระบบจำาหนาย า เทากับ 0.0 2

2 คาความ เ ีย า นระบบ ง ะระบบจำาหนาย ามี อบเ นการคำานว เ พาะ รง าพ ังความรอนรวม ที่ ังอย นนิคมอ าหกรรมอม ะนคร  
นิคมอ าหกรรมอม ะ ิ ี วนอ าหกรรมบางกะดี ะนิคมอ าหกรรมเหมราช ดยคำานว มาจากการ ิ าจาก รง า ะการ าย า หกับ กคา 
รงงานอ าหกรรม ะการ า าย ิ หงประเท ทย 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



ข้อมูลรายละเอยีดผลเชงิเ รษ กจิ 

รายละเอยีดทางเ รษ กจิ จำานวน บาท

มูลค่าเ รษ กิจทางตรง D e t ono  e Gene ted

ราย ด ( ) 2 5 520 6

การกระจายมูลค่าเ รษ กิจทางตรง D e t ono  e D st ted

นทนการดำาเนินงาน (  ) 22 002 6

คาจาง ะ วั ดิการพนักงาน (    ) 62 62 6

เงินที่ชำาระ กเจา องเงินทน (     ) 2 0 5 0

เงินที่ชำาระ กรั  (   ) 262 5 0

การ งทน นชมชน (  ) 2 02

มูลค่าเชิงเ รษ กิจสะสม ono  e et ned 3 125 507 151

บริษัท  มี น ราง ครงการ รง า หม เพื่อทด ทน ครงการ รง าเดิม ามประกา ค ะกรรมการกิจการ
พ งังาน (กกพ.) เรือ่งประกา เชิ ชวนการรบั อื าจาก ิ า นาดเ กประเ ท  ระบบ  ทีจ่ะ 
ิน ดอาย ั า นปี 2562 256  (กอ ราง รง า หม) ่งมีกำา ังการ ิ า ิด ังรวมทัง ิน 50.0 เมกะวั ์

ดยก มบริษทั  มี นทีจ่ะ อ บอน า าง  ะ หรือ ั า มัปทาน เพือ่พั นา ะกอ ราง รง าเพิม่เ มิทัง
นประเท ทย ะประเท อื่น  เชน ประเท าว มาเ เ ีย กัมพชา อิน ดนีเ ีย เมียนมาร์ ะ ิปปน ์ รวม ง กษา

ความเปน ป ด นการ งทน ครงการ รง า นประเท จากพ ังงานทางเ ือกอื่น เชน รง า ยะอ าหกรรม หรือ
รง าชีวมว  ะการเ า ือกิจการ ครงการที่เปดดำาเนินการ ว

แผนพฒันาโรงไฟฟ้าในอนาคต 

2



นอกจากนี ก มบริษัท  ดรับการ งเ ริมการ งทน าม พ.ร.บ. งเ ริมการ งทน จากค ะกรรมการ งเ ริมการ
งทน ดย ครงการ รง า องก มบริษัท  ที่ยังอยระหวางการ ดรับการ งเ ริมการ งทน มีราย ะเอียดดัง อ ปนี 

บรษิทั

การยกเว้นภาษีเงนิได้
นติบุิคคลสำาหรบักำาไร
จากกจิการทีไ่ด้รบัการ 
ส่งเสรมิเป็นระยะเวลา  

8 ปี นบัแต่วันทีเ่ปด
ดำาเนนิการเชงิพาณชิย์

การลดหย่อนภาษีเงนิได้นติิบุคคล
ร้อยละ 50 สำาหรบักำาไรจาก 
กจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ 
เป็นกำาหนดระยะเวลา 5 ปี  

นบัแต่ระยะเวลาการยกเว้น 
ภาษีเงนิได้นติิบุคคลส้ินสุดลง

สิทธใินการยกเว้น 
อากรขาเข้าสำาหรบั
เครือ่งจกัรตามที ่
คณะกรรมการ 
พจิารณาอนมัุติ

สิทธใินการยกเว้นไม่ต้องนำา
เงนิปนผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการ

ส่งเสรมิ ซง่ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้
นติบุิคคลไปรวมคำานวณเพ่ือเสีย

ภาษเีงนิได้ตลอดระยะเวลาทีไ่ด้รบั
ยกเว้นภาษเีงนิได้นติิบุคคล

3 3 3
3 3 3

5 3 3 3
3 3 3 3

2 3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3

5 3 3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3 3

 3 3 3
3 3 3

2 3 3 3
3 3 3

2 3 3 3 3

อยู่ในระหว่างการพัฒนาปจจุบัน ภายในปี 2565

ภายในปี 2565 บรษิทั  มีกำาลงัการผลติไฟฟ้าติดตัง้ 
ของโครงการโรงไฟฟ้ารวมเป็น 2 518 เมกะวตัต์

1 646 
เมกะวั ์

872 
เมกะวั ์

2 518 
เมกะวั ์

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงควำมเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรส่งเสริมให้
บริษัทฯ สำมำรถด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโอบอ้อมอำรีอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่ง บริษัทฯ ได้น�ำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
ปรับปรุงระบบกำรผลิตไฟฟ้ำ เพื่อลดผลกระทบทำงด้ำน 
สิ่งแวดล้อมให้มำกท่ีสุด รวมถึงกำรน�ำระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำน ISO 14001 มำปรับปรุงกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังควำมร้อนร่วม ตลอดจนกำรก�ำกับกระบวนกำรต่ำงๆ  
ให้ปฏิบัติเป็นไปตำมข้อกฎหมำยเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
ที่ส�ำคัญ และมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วน 
สอดคล้องเป็นไปตำมแนวปฏิบตัด้ิำนสิง่แวดล้อม อำชวีอนำมัย 
และควำมปลอดภัย ส�ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ควำมร้อนตำมท่ีกลุ่มธนำคำรโลกได้ก�ำหนดขึ้น (World 
Bank Group Environmental, Health and Safety Guideline)

ที่ ผ ่ ำนมำโครงกำรโรงไฟฟ ้ำของบริษัทฯ ใน
ประเทศไทย โดยเฉพำะโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมได้
ด�ำเนินกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก�ำหนด
แนวปฏิบัติต่ำงๆ ท่ีก�ำกับผลกระทบดังกล่ำวให้เป็นตำม
ไปข้อกฎหมำย ตลอดจนกำรจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อส�ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ 
ได้ก�ำหนดมำตรกำรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้โรงไฟฟ้ำสำมำรถ
ด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถควบคุม
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่ำงดี ในตลอดทุกขั้น
ตอนทีส่�ำคัญ อำท ิกำรบรรเทำปัญหำมลพษิในอำกำศ กำร
บริหำรจัดกำรน�้ำท้ิง กำรจัดกำรเรื่องสำรเคมีที่ใช้ส�ำหรับ
กระบวนกำรผลติน�ำ้ กำรจดักำรเรือ่งเสียง กำรจดักำรกำก
ของเสีย ตำมรำยละเอียด ดังนี้

การปฏบัิติทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

0%

96.86%

100%

บริษัทฯ ไม่พบกร ีข้อร้องเรียน
ในเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

ภำยในองค์กร

0%

บริษัทฯ ไม่พบกร ีข้อร้องเรียน
ในด้ำนชุมชนสัมพันธ์

0%

บริษัทฯ ไม่พบกร ีกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

อันน มำซึ่งอุบัติเหตุ และควำมไม่ปลอดภัย

0%

บริษัทฯ ไม่พบกร ีจ นวนผ้ประสบอุบัติเหตุ
(กร ีบำดเจบ และเสียชีวิต)

อันเกิดจำกทรัพย์สินของบริษัท

0%

บริษัทฯ ไม่พบกร ีถกร้องเรียน
ในเรื่องกำรเลือกปฏิบัติ

716
บริษัทฯ มีจ นวนบุคลำกร ทั้งสิ้น 1  คน

แบ่งเป็น ชำย 505 คน หญิง 11 คน

75
บริษัทฯ มีจ นวนชั่วโมง

กอบรมของบุคลำกรเฉลี่ย 5 ชม คน ป

0%

บริษัทฯ ไม่พบกร ีข้อร้องเรียน
ในเรื่องกำรรั่วไหลของข้อมลลกค้ำ

บริษัทฯ มีค่ำดัชนีควำมพร้อมของโรงไฟฟ้ำ
ที่เปดด เนินกำรเชิงพำ ิชย์แล้ว

เฉลี่ย 

-0.08%

บริษัทฯ มีค่ำควำมสญเสียไฟฟ้ำ
ในระบบส่งและระบบจ หน่ำยไฟฟ้ำ

เท่ำกับ 0 0

3,125
บริษัทฯ มีมลค่ำเชิงเศรษฐกิจ
สะสม ,1 5,50 ,151 บำท

บริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อกำหนด
กฎหมำยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ทุกด้ำน 100

0.4529
บริษัทฯ มีค่ำเฉลี่ยสัดส่วนปริมำ

กำรปลดปล่อยกำซเรือนกระจกเทียบกับปริมำ ไฟฟ้ำ
ที่ผลิตได้ 0 45  k O e W

kgCO
2
e/MWh

ล้านบาท

ม น

ด้านการก กับ ดแลกิ การแล รรมา ิบาล

ด้านการด เนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริ าร ัดการ รงการ รง า

ด้านการ ั นาดแล ม น ด รอบ นที่

ด้านการบริ าร วามสัม ัน ลก ้า

ด้านการบริ าร ัดการทรั ากรมน

45บริษัท บี กริม เพำเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำป 5 0



การบรรเทาปญหามลพิษในอากา  
ก มบริษัท  ด มีการกำากับด ะควบคม

กระบวนการ ิ าอยาง อเนื่อง เพื่อ ครงการ รง
า าง  ามาร ด กระทบจากการป ดป อย

ม พิษ นระดับที่ ำ่ากวา หรือ มเกินเก ์ที่ก หมาย
กำาหนด 

ดยบริษัท  ดเ ือก ชเชือเพ ิง คือ กา รรมชา ิ 
เปนเชือเพ ิงเพียงชนิดเดียวเทานัน ่งจัดเปนเชือเพ ิง
ะอาด เนื่องจากมี ั เ อร์ ะเ าเปนองค์ประกอบ น

ปรมิา ำา่ ดังนนั จงมีกา ั เ อร์ ดออก ด์ ( 2) ะ
น ะออง ( ) นปรมิา ที่ ำา่ ประกอบกับการออก บบ

ระบบเ า หมที่ดี เพื่อ หเกิดการเ า หมเชือเพ ิงอยาง
มบร ์ ง หกา คาร์บอนมอนอก ด์ ( ) ะ าร

ดรคาร์บอนที่เ า หม มหมด ( ) ะ น ะออง 
( ) เกิด น นปริมา ที่ ำ่าดวย ดังนัน  ะ  
ทีเ่ า หม มหมดจง ม ชม ารห กัทีเ่กิด นจาก ครงการ
เชนเดียวกัน

ม ารห ักที่เกิด นจากกระบวนการ ิ อง รง
า ด ก กา ออก ด์ อง น รเจน ( ) ่ง

ครงการ ดมกีาร ดิ งัระบบควบคมกา   ดยการ ดิ
ังระบบเ า หม บบ     ่งเปนการ
ดกา   ดวยวิ ีการ ดอ ห มิการเ า หม เหมาะ
ำาหรับการควบคมกา   จากเคร่ือง ิ า บบ

กังหันกา
อยาง รก าม บริษัท  จัด หมีการ รวจวัดม ารท่ี

เกิด นจาก ครงการ รง าพ ังความรอน าง  อยาง
อเนือ่ง ดย หความ ำาคั อการควบคมค าพอากา  
นพืนท่ีบริเว ดยรอบ อง ครงการ รง า ดยมีการ
รวจ อบอยางจริงจัง ทัง นพืนที่ รง า ะชมชน
ดยรอบ ำาหรับ นพืนที่ รง ามีการ ิด ังเครื่อง รวจ

วัดค าพอากา จากป องอยาง อเนื่อง (  
   ) ะการ รวจวัด

บบ มบริเว ป อง (  ) หนวย ิ อนำา 
(     ) เพื่อ รวจ
วัด  2   2  อ ห มิป ายป อง ะอั รา
การ ห องกา

นอกจากน ีบรษิทั  ดมีการ รวจ อบความ ก อง อง 
การทำางานระบบ  เพื่อความม่ัน จวา อม  
การ รวจวดัท่ี ดจาก  มคีวาม ก อง มนยำา ดย ช 
วิ ีการ รวจ อบ าม อกำาหนด อง ำานักงานปกปอง 
ิ่ง วด อม หรั อเมริกา ( . . ) ่งเปนหนวยงาน 

ที่ ดรับความเชื่อ ือจากประเท าง  ท่ัว ก หรือวิ ีที่
หนวยงานราชการกำาหนด บงการดำาเนินการ 2 วน คือ

1. S ste  d t เปนการ รวจ อบความ ก อง
องการทำางาน อง  ดวยการประเมนิความ
ามาร นเชิงค าพ (  ) 
น กัษ ะการทบทวน ( ) ะ รวจ อบ

เกี่ยวกับ าน าพ ( ) การทำางาน อง 

2. e o n e d t เปนการ รวจ อบความ
ก อง องการทำางาน อง  ดวยการ

ประเมินความ ามาร การทำางาน นเชิงปริมา  
(  ) รวจ อบความ ก
องการ รวจวดั  ะ 2 เปรยีบเทียบ ดย

วิ  ี    ( ) ง่ ชห กัการ
อานคา  ะ 2 จาก  กบัคา รวจ
วดัจากการเกบ วัอยางอากา จากป อง ดยวิ ี
อางอิงมา ร าน นเว าเดียวกันจากนันนำาคาท่ี
ดมาคำานว หาคา   ะนำา

ที่ ด ปเปรียบเทียบกับเก ์ กำาหนดการ รวจ
อบความ ก อง

รวม งการ รวจวัด บบ ม ดยเกบ ัวอยางอากา
จากป องระบายม พิษทางอากา  ะทำาการวิเคราะห์
ามประกา กระทรวงอ าหกรรมกำาหนด อดจนการ
รวจวดัค าพอากา นบรรยากา นบริเว ชมชน ดย

รอบ ดยมีความ ี่ปี ะ 2 ครัง (ทก 6 เดือน) เพื่อ รวจวัด 
 2  
ดย นปี 2560 ที่ านมา พบวา การ รวจวดั มเกิน

มา ร านกำาหนด

6



ผลการตรวจวัดคณุภาพอากา ในบรรยากา  ประจำาปี 2560

Project St t on

ete   S D.

NO2 1  SO2 1  SO2 24  S  3 -10  3

ค่ามาตร าน

0.17 0.3 0.12 0.33 0.12

บานกนทง .หนอง ม ดง 0.00 0.02

รพ .ดอนหัว อ 0.00 0.0 0

2 านี ายอย าย นนิคมอ าหกรรม
อม ะนคร ระยะที่  ะ 2

0.00 0.0 0 0.0 0.0

บานค อง ั พงษ์ 2 0.00 0.00 0.02 0.0

วัดดอนดำารง รรม 0.00 0.0 5 0.0 0.0

วัดบานเกา 0.002 0.055

วิทยา ัยการอาชีพพานทอง 0.00 0.02

วัดอ ะเ า 0.00 0.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



Project St t on

ete   S D.

NO2 1  SO2 1  SO2 24  S  3 -10  3

ค่ามาตร าน

0.17 0.3 0.12 0.33 0.12

5 รงเรียนบานมาบ ามเก ียว 0.00 0.0 0.00 0.02 0.002 0.0 5 0.0 0. 0.0 0.

วิทยา ัยอาชีว กษาเทค น ยี าน
วิทยา า ร์ (ช บรี)

0.00 0.0 0.00 0.02 0.00 0.020 0.02 0. 0.0 0. 2

2 รพ .มาบยางพร 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0. 6 0.022 0.0

ชมชนบาน ปง ะเกด 0.00 0.0 0.002 0.00 0.002 0.00 0.0 0.0 2 0.02 0.050

รร. วนกห าบวิทยา ัย 0.0 2 0.0 0.002 0.0 0.002 0.00 0.0 0. 0.0 0.06

บานหวยปราบ ( อยหาง กว) 0.0 6 0.06 0.00 0.00 0.002 0.00 0.0 0. 0 0.020 0.0

รร.บาน ทร 0.0 0.020 0.00 0.006 0.00 0.002 0.0 5 0. 0.0 6 0.0 5

( ) บานเ าหิน 0.00 0.052 0.00 0.00 0.00 0.002 0.0 0. 6 0.02 0.0

2 วัดบางพน 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.002 0.050 0. 0.0 0.0 2

วัดนาวง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 0.0 0.0 6 0.02 0.060

วัดบางก ีทอง 0.00 0.0 5 0.00 0.00 0.00 0.002 0.0 0.0 0.0 6 0.05

นย์ อม ราง 0.00 0.0 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6 0.06 0.0 0.056



Project St t on

ete   S D.

NO2 1  SO2 1  SO2 24  S  3 -10  3

ค่ามาตร าน

0.17 0.3 0.12 0.33 0.12

5 รงเรียนบานมาบ ามเก ียว 0.00 0.0 0.00 0.02 0.002 0.0 5 0.0 0. 0.0 0.

วิทยา ัยอาชีว กษาเทค น ยี าน
วิทยา า ร์ (ช บรี)

0.00 0.0 0.00 0.02 0.00 0.020 0.02 0. 0.0 0. 2

2 รพ .มาบยางพร 0.0 0.0 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0. 6 0.022 0.0

ชมชนบาน ปง ะเกด 0.00 0.0 0.002 0.00 0.002 0.00 0.0 0.0 2 0.02 0.050

รร. วนกห าบวิทยา ัย 0.0 2 0.0 0.002 0.0 0.002 0.00 0.0 0. 0.0 0.06

บานหวยปราบ ( อยหาง กว) 0.0 6 0.06 0.00 0.00 0.002 0.00 0.0 0. 0 0.020 0.0

รร.บาน ทร 0.0 0.020 0.00 0.006 0.00 0.002 0.0 5 0. 0.0 6 0.0 5

( ) บานเ าหิน 0.00 0.052 0.00 0.00 0.00 0.002 0.0 0. 6 0.02 0.0

2 วัดบางพน 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.002 0.050 0. 0.0 0.0 2

วัดนาวง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 0.0 0.0 6 0.02 0.060

วัดบางก ีทอง 0.00 0.0 5 0.00 0.00 0.00 0.002 0.0 0.0 0.0 6 0.05

นย์ อม ราง 0.00 0.0 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 6 0.06 0.0 0.056

ผลการตรวจวัดคณุภาพจากแหล่งกำาเนดิบรเิวณปล่อง St  ประจำาปี 2560 

Parameter
ผลการตรวจวัดคณุภาพจากแหล่งกำาเนดิบรเิวณปล่อง St

1 2 3 4 5 1 2 G 1 I 1 I 2

x ( ) 2 . 62. .5 65.2 .6 .2 20. 25.0 2.0 .0 2 2 .2 .5 . . .2 2. .65 5. 25.

2 ( )   . . . 0.5 0.5 . 0.02 0. 0.02 0.

 ( ) 2. 6.5 . .2 . . . .2 2. .5 0.5 . 0.5 .5 .0 .6 2. 0 .6 2.

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



อยาง รก าม รกิจ รง า ือวาเปน ห งป ดป อยกา เรือนกระจกที่ ำาคั  อันเกิดจากการเ ากา รรมชา ิ 
เพื่อ ิ า ำาหรับจำาหนาย าม ั า ดยบริษัท  ระหนัก อกระบวนการ ิ ที่มีประ ิท ิ าพ านการเ ือก ช
เครื่องจักรที่มีมา ร าน าก ง ด อดจนการบำารงด รักษา ามรอบระยะเว าที่เหมาะ ม รวม งบริษัท  ดดำาเนิน
กิจกรรมป ก น มบริเว พืนที่จังหวัดที่มี ครงการดำาเนินการ 

ำาหรบั นปี 2560 ที่ านมา บรษิทั  มีคาเ ีย่ ดั วนปริมา การป ดป อยกา เรอืนกระจก  เทียบกับปรมิา า
ที่ ิ ด ด งเมื่อเทียบกับปี 255  ามราย ะเอียด ดังนี

ne  G C 2eG C 2e

255 2560

0. 60 0.452

ปริมา การป ดป อยกา เรือนกระจกเทียบระหวางปี 255   2560
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

              0.5 2  2 หนวย

บริษัท  ยัง ระหนัก อการบริหารจัดการบริ คพ ังงานอยางประ ิท ิ าพ าน ครงการอนรักษ์พ ังงานที่ ำาคั  
อาท ิการ ดิ งัเ นเ อร์ ำาหรบัเปดปดห อด กร มีีคนเ าออก การ รวจ อบการร่ัว ห ความเยน นเคร่ืองปรับอากา  
การ รวจ อบ ะบำารงรักษาเคร่ืองจักร การเป ี่ยนกังหัน หอระบายความรอน องนำา (  ) เปนรน หม 
เพื่อ หเครื่องจักรมีการทำางานที่ประ ิท ิ าพ ง ด เปน น

 การป ดป อยกา เรือนกระจกจากการ ิ า คำานว จากคาการป อยกา เรือนกระจกจากการ ิ พ ังงาน า องประเท ทย (    
 ) เทากับ 0.5 2  กิ กรัมคาร์บอน ดออก ค์เทียบเทา อหนวย ่งเปน ัว ปร ำาหรับคำานว ปริมา การป อยกา เรือนกระจก ำาหรับ ครงการ 

ที่มีการ ิ พ ังงาน าเพื่อจำาหนายหรือทด ทน

การบรโิภคทรพัยากรนำา้ 
ทรัพยากรนำา ือเปนทรัพยากรที่มีค คา ะประ ยชน์ 

อห ากห าย าค วน ดยเ พาะการ ิ า อง
ก มบริษัท  มีความจำาเปนอยางย่ิง อการ ชนำาดิบ น 
ปริมา มาก เพื่อ ดอ ห มิ องเครื่องจักรที่ ช นการ ิ  
ดยทรัพยากรนำา วน ห ที่บริษัท  ชนัน วน ห มักจะ

เปนทรพัยากรนำาประเ ท ช ำา ( ) ะประเ ทรี เคิ  
( ) ดยก มบริษัท  มีค ั า นการจัดหานำาดิบ 

ก างกัน าม ะพืนที่ป ิบั ิการ ดังนี

นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
และนคิมอุตสาหกรรมอมตะซต้ีิ 

บริษัท  มีค ั ากับบริษัท อม ะ วอเ อร์ จำากัด  
เป น จัดหานำาดิบ นำาเพื่อการบริ ค ะอป ค ะ 
ระบบการบำาบัดนำาเ ียพืน าน ำาหรับ ครงการ รง า 
องก มบริษัท  นนิคมอ าหกรรมทัง 2 หง ดยบริษัท  

อม ะ วอเ อร์ จำากดั จดัหานำาดิบจาก บมจ. จดัการ ะพั นา
ทรัพยากรนำา าค ะวันออก อีก อหน่ง

50



นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง 
บริษัท  มีค ั ากับการนิคมอ าหกรรม ห ง

ประเท ทย ่งเป นเจ า อง ะ บริหารงาน นนิคม
อ าหกรรม ห ม บัง ่งรับ ิดชอบ นการจัดหานำา ะ
บริการบำาบัดนำาเ ีย หกับ ครงการ รง า องก มบริษัท  
นนิคมอ าหกรรม ห ม บัง ดยนำาดิบดังก าวมาจาก 

อางเกบนำาหนองคอ จังหวัดช บรี

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
บริษัท  มีค ั ากับบริษัท วนอ าหกรรมบางกะดี 

จำากัด เปน จัดการ นดานทรัพยากรนำา การจัด งนำา ะ 
การบำาบัดนำาเ ีย น วนอ าหกรรมบางกะดี ่งรวม ง 

นำาดิบ นำาเพื่อการบริ ค ะอป ค ะระบบการบำาบัด
นำาเ ีย ดยการประปานครห วงเปน จัด งนำาดิบ ห ก 
วนอ าหกรรมบางกะดี ดยนำาดิบจากค อง องการประปา

นครห วง

นคิมอตุสาหกรรมเหมราช 
บริษัท  มีค ั ากับเหมราชเปน จัดการ นดาน

ทรัพยากรนำา การจัด งนำา ะการบำาบัดนำาเ ีย นนิคม
อ าหกรรมเหมราช ่งรวม งนำาดิบ นำาเพื่อการบริ ค 

ะอป ค ะการบำาบัดนำาเ ีย ดยเหมราชมีอางเกบนำา
หนองป า ห  ่ง ือวาเปนอางเกบนำา นาด ห  ังอย 
ก กับนิคมอ าหกรรมเหมราช

ส ติิการบรโิภคทรพัยากรนำา้ของโรงไฟฟ้าต่าง  สำาหรบัปี 255  และ 2560 

โรงไฟฟ้า
ปี 255 ปี 2560

นำา้ดิบ 
ลกูบา ก์เมตร

นำา้ประปา
ลกูบา ก์เมตร

นำา้ดบิ  
ลกูบา ก์เมตร

นำา้ประปา
ลกูบา ก์เมตร

    5 6 0 6.00   5 5.00             5 25 .00        50 66.00 

2    2 00 6 .00   5 2 .00                  65 .00          6 .00 

   6.00                                2 005.00           55 .00 

   66 6 .50   5 .00                   .50           2 6.00 

5       2 02 .50 .00                           .50              5 .00 

   22 5 .00                                 0 2 .00               .00 

2    22 5 .00                                 0 2 .00               .00 

      5 2 2 .00 560 65.00                     2 2.00        55 060.00 

2                        0 0 52.00                                       0 0 .00 

   2 66 .00                                2 22.00                        

2      6 2.00                                   2 .00                        

    26 2 .00 5 2.00                     0 2 .00              .00 

รวม   12 627 38.00    2 242 05.00   13 144 066.00    2 417 746.00 

5บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



การบรหิารจดัการนำา้ทิง้ 
บริษัท  หความ ำาคั นการควบคมค าพนำาทิงที่ กป อยออกมา เพื่อ หม่ัน จวาการป อยนำาทิงจาก 

ครงการ รง า าง  องก มบริษัท  นันเปน ป าม อกำาหนด องก หมาย ะระเบียบที่เก่ียว อง ดย รง า 
พ ังความรอนรวม องก มบริษัท  ท่ี ังอย นนิคมอ าหกรรม มีระบบบำาบัดนำาทิงเบือง น อง ะ รง า  
เพื่อ ห ดค าพนำา ามที่นิคม  กำาหนด กอน ง หนิคม  รบั ปบำาบัด อ ป วน รง าที่ ม ดอย นนิคมอ าหกรรม 

่ง วน ห เปน รง า นาดเ กประเ ทพ ังงาน งอาทิ ย์ จะมีนำาทิงเกิด นนอยมาก อยาง รก าม ดมี 
การ ิด ังระบบบำาบัดนำาเ ีย วทก หง ะจะ มมีการระบายนำาทิงออกนอกพืนที่ อยาง ด ทังนี บริษัท  มีระบบ 
การจัดการค าพ องนำา นบรเิว รง า ดย เชีย่วชา ดานการจดัการค าพนำา องบรษิทั  จะทำาการ รวจ อบ 
ค าพนำาอยาง ะเอียด ะบริษัท  ยัง ดประ านงานกับหนวยงาน ายนอกเพื่อทำาการ รวจ อบค าพนำา 
เปนรายเดือน ะรายคร่งปี อีกทัง บริษัท  ดจัด หมี เชี่ยวชา ประจำาการอย าย น รง า อดเว า เพื่อ ามาร
ก ป หา ดทันทวงที นกร ีมีเห กเ ินเกิด น

ดย นปี 2560 ท่ี านมา การ รวจวัดค าพนำาทิง พบวา การ รวจวัดค าพนำาทิงท่ีป อยออกมา 
อย นเก ์ที่มา ร านกำาหนด

โรงไฟฟ้า

ค่าส ติ ิ

e  oC
C o ne 

ee  
 nd 

G e se 
SS DS 

ค่ามาตร าน

45 <1 10 5.5- .0 200 3 000

0. 6. . 2 25 2 2 55

2 0 0. 0. . .5 5 0 0 22

0. 0. . . 5 2 02 2 6

2 0. 0.5 .2 . 5 06 2 6 2

5 2 .0 5.0 0. 0. 2 2.0 6. . 5 20.5 2 6 0 2 0

26. 6. 0. 0. . . 5 0 2 0

2 25. . 0. 0.5 0 . .  6 6 600 2 660

( ) 26 .0 0. .0 . 5 52 2 2

2 .0 .6 0.0 0.06 .0 . 26 0 0 2

2 2 .0 . 0.0 .0 .0 . 22 2 0
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การจดัการเรือ่งสารเคมีทีใ่ช้สำาหรบัการผลตินำา้ 
บรษิทั  ดดำาเนนิการ ามน ยบาย กระบวนการ ะก กการควบคม เพือ่ ดความเ ีย่ง นการร่ัว ห อง ารเคมี ะ

การ มั ั ารเคมี อพนกังาน อดจนการจดั หมี ครงการ ก อมดานความป อด ยั าพ ะ ิง่ วด อม เพือ่ ราง
ความ ระหนัก นเร่ืองดังก าว ห กพนักงาน ่ง ดครอบค ม งการปองกันการรั่ว ห  ะ อป ิบั ิเม่ือเกิดเห การ ์
กเ ิน อีกทังก มบริษัท  ยังจัด หมีการ อม นการรองรับ อการรั่ว ห อง ารเคมีที่อาจเกิด น  

การจดัการด้านเสียง 
บริษัท  ระหนัก นการควบคมม าวะทางเ ียงจากการดำาเนินการ องบริษัท  ดย ดมีการประเมิน กระทบ

ดานเ ียง ดยเ พาะเครื่องจักร อง ครงการท่ีเปน ห งกำาเนิดเ ียงดัง อาทิ เคร่ืองกำาเนิด ากังหันกา  ( )  
เครือ่ง ิ อนำา ( ) เครือ่ง ิ ากังหนั อนำา ( ) เคร่ืองควบ นน ( ) หอห อเยน (  )  
เปน น ่งบริษัท  ดกำาหนด ห ออก บบทำาการออก บบเคร่ืองจักร หมีคาระดับเ ียงเ ี่ย มเกิน 5 เด ิเบ  (เอ)  
ที่ระยะทาง  เม ร ะบริเว ริมรัว อง รง า ม หมีคาเกิน 0 เด ิเบ  (เอ) ามที่ก หมายกำาหนด อดจนบริษัท  
ดกำาหนดมา รการ ำาคั ทังการ ดระดับเ ียงจาก ห งกำาเนิด การ ดระดับเ ียงที่ ัวนำา ง านเ ียง ะการปองกันที่
รับเ ียง ่งมีราย ะเอียดมา รการ ดังนี

การลดระดบัเสยีงจากแหล่งกำาเนดิ
 จัดวาง ัง ิด ังเครื่องจักร ะอปกร ์ าง  ามห ักวิ วกรรมความป อด ัย
 ออก บบอาคาร ะระบบการ ิด ังเครื่องจักรอปกร ์ เพื่อ ดความ ั่น ะเทือนอันเปนจดกำาเนิด องเ ียงดัง
 กำาหนด นการ รวจ อบ ะ อมบำารงเคร่ืองจกัรอปกร อ์ยาง มำา่เ มอ เพือ่ปองกันมิ หเปน ห งกำาเนดิ อง

เ ียงดัง
 ิด ังอปกร ์ ดระดับเ ียง เชน นวนกันความรอน ( ) บริเว ทอ อนำา ิด ังอปกร ์ ดระดับเ ียง 

( ) บริเว หมอพัก อนำา (  )

การลดระดับเสียงทีตั่วนำา ส่งผ่านเสยีง
 กำาหนด หมีอาคารปดค มเครื่องจักร ( ) ที่เปน ห งกำาเนิดเ ียงดัง ว าย น เชน  ะ  จะ

ดรับการ ิด ังอย นพืนที่ปด ่งจะ ามาร ดระดับเ ียง ด นระดับหน่ง

การป้องกนัทีผู่ร้บัเสียง
 จัดทำา นที่ระดับเ ียง (   ) เพื่อกำาหนดเ พืนที่เ ียงดัง ำาหรับกำาหนด หพนักงานที่ป ิบั ิ

งานหรือ ท่ีเ า ป นบริเว ทีมี่เ ยีงดัง อปกร ป์องกันอนั ราย วนบคค  เชน ทีอ่ดห (  ) หรือท่ีครอบ
ห (  ) กอนเ าพืนที่ดังก าว

 รวจ อบ าพความพรอม ะความ ิดปก ิ อดจนจดบันทก การ รวจ อบ าม   
 ิด ังปาย ั ักษ ์ ดงพืนที่ที่มีระดับเ ียงดังเกินกวา 5 เด ิเบ  (เอ)

5บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



ผลการตรวจวัดความเข้มของเสียงส านต่ีาง

โรงไฟฟ้า ส านี e  24  d

บานกนทง .หนอง ม ดง 5 . 5 .

รพ .หนอง ม ดง 5 . 6 .

2 รพ .ดอนหัว อ 50. 62.6

ริมรัวดานทิ ะวันออก อง ครงการ 60. 62.

วิทยา ัยการอาชีพพานทอง 55. 6 .0

วัดบานเกา 5 . 60.

5 ริมรัว ครงการดานทิ ะวัน ก อง 60.0 6 .5

รงเรียนบานมาบ ามเก ียว . 5 .

2 ริมรัว ครงการดานทิ ะวันออก อง ครงการ 56. 6 .

รพ .มาบยางพร 5 . 5 .5

( ) ริมรัวดานทิ ะวันออกเ ียง อง ครงการ 56.6 66.

บานเ าหิน 56. 65.

2 อาคาร ำานักงาน ครงการ 2 60.0 66.

ดานทิ อง ครงการ 2 5 .5 6 .

ดานทิ ะวัน ก อง ครงการ 2 62. 66.5

ชมชน นย์ อม ราง 50.5 62.5

การจดัการกากของเสีย 
บริษัท  หความ ำาคั อการบริหารจัดการกาก องเ ียอันเกิดจากกระบวนการ ิ  อดค อง ะเปน ป 

าม ประกา กระทรวงอ าหกรรม พ. .25  เพื่อบรรเทา กระทบ อ ิ่ง วด อม ะ รางความเดือดรอนรำาคา  
หกับชมชน ดยบริษัท  ดจัดทำา นป ิบั ิการดานการจัดการกาก องเ ียที่ ำาคั  ดังนี

 จัดเ รียม ัง ยะม อยเพื่อรองรับ ยะม อยท่ัว ปที่เกิด น าย น ครงการอยางเพียงพอ กอนรวบรวม ง ห
หนวยงานที่ ดรับอน า นำา ปกำาจัดอยาง ก อง ามก หมาย

 ยะม อยที่ ามาร นำาก ับมา ช หม ดที่เกบรวบรวม ด าย น ครงการ หคดั ยก ะนำาก ับมา ชประ ยชน์
หมากที่ ดหรือเกบรวบรวม ว เพื่อจำาหนาย ห กบริษัทรับ ือ อ ป

5



 กาก องเ ียจากกระบวนการ ิ หทำาการรวบรวม ยกประเ ทกอน ง หหนวยงานที่ ดรับอน า จาก 
ทางราชการนำา ปกำาจัดอยาง ก อง น ำาดับ ัด ป

 จดั หมี าชนะท่ีเหมาะ ม ะมี าปดมิดชดิ ว าย นอาคารทีมี่ห งัคาปกค ม เพือ่เกบกาก องเ ยีอ าหกรรม 
อาทิ นำามันห อ ื่น ช ว กาก องเ ียทางเคมี กากนำามัน ะ ะกอนจากระบบปรับปรงค าพนำา เปน น

 บันทกชนิด ปริมา กาก องเ ียที่เกิด น ะ น งออกนอกพืนที่ ครงการ ดยระบ ห งที่ ง ปจำาหนาย กำาจัด
ดย นปี 2560 ท่ี านมาบริษัท  ดมีการจัดการกาก องเ ีย ดย บง ามชนิดกาก องเ ีย ะ บง าม ะ 

รง า ดังนี

โรงไฟฟ้า
นำา้หนกักากของเสีย กโิลกรมั

ขยะทัว่ไป ขยะอนัตราย กากตะกอน

0 500 2

2 0 500 2

0 5 552 2 0 655

5 0 0 2 0

5 226 50

6 0

2 0

( ) 560 2

2 600

นอกจากท่ีบริษัท  หความ ำาคั อการดำาเนิน รกิจท่ีเปนมิ ร อ ิ่ง วด อม ทางบริษัท  ยัง หความ ำาคั  
อการป ิบั ิที่เปนมิ ร อ ิ่ง วด อม องค ั าทอง ิ่น (  ) ดยกำาหนด ว น อ ั า นดาน 

การป ิบั ิงานที่คำานง ง กระทบดาน ิ่ง วด อม ะความป อด ัย

55บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560
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บริษัท  หความ ำาคั  นเรื่องอาชีวอนามัย ะ 
ความป อด ยั อบค ากร องบริษทั  คคา ะ รับเหมา
ทกก ม ่งมี วน ำาคั นการ ับเค ื่อนองค์กร หเ ิบ  
ปอยาง อเนือ่ง นเร่ือง อง อาชวีอนามัย ความป อด ยั 

ะ ิ่ง วด อม  ือเปน ิ่งหน่งทีบ่รษิทั  หความ ำาคั  
มา อกระบวนการอยาง อเนือ่ง เพือ่ หเร่ืองอาชวีอนามัย  
ความป อด ัย ะ ิ่ง วด อม เกิดการดำาเนินงานที่
ชัดเจน นปี 2560 บริษัท  จง ด กำาหนดน ยบายดาน 
อาชวีอนามัยความป อด ยั ะ ิง่ วด อม ดงนี

. บรษิทั  จะป บัิ ิ าม พั นา ะปรับปรงการ
ดำาเนินงาน ห อดค องกับก หมาย ระเบียบ  
อบังคับทงัหมดท่ีเก่ียว อง เ ริม รางจิ ำานก 
กอบรม เพื่อเพิ่มทักษะความรความ ามาร  

นดานอาชวีอนามัย ความป อด ยั ะ ิง่ วด อม
ห กพนกังาน ะ เก่ียว องอยาง มำา่เ มอ

2. บริษัท  จะ รวจ อบ ะ ิด ามการดำาเนิน
การดานอาชีวอนามัย ความป อด ัย ะ  
ิ่ง วด อมที่กำาหนด ว นรายงาน ิ่ง วด อม 

อาทิ การวิเคราะห์ กระทบ ิ่ง วด อม ( )  
รายงาน กระทบ ิง่ วด อมเบือง น ( ) การ 
ประเมิน ิ่ง วด อม ะความป อด ัย ( ) 
ประมว ห ักป ิบั ิงาน ( ) เปน น ะ 
ก หมายท่ีเกี่ยว องอยางเครงครัด รวมทังการ
พั นา ปรบัปรง เพิม่เ มิมา รการ าง  เพือ่ ห 
การดำาเนนิการดานอาชวีอนามัย ความป อด ยั 

ะ ิง่ วด อมมีประ ทิ ิ าพมาก น
. บริษัท  จะ รวจ อบ ะควบคมการระบาย 

คาม าร าง  ทีอ่อก ิง่ วด อม ายนอก หอย 
นคาทีก่ำาหนด ะพั นา หดีกวาคาทีก่ หมาย

กำาหนด เพือ่ ดระดับ อง กระทบ หอย นระดับ
ำา่ท่ี ดเทาทีจ่ะ ามาร ดำาเนนิการ ด

. บริษัท  ือวาความป อด ัย นการทำางาน 
เปนหนาที่ ะความรับ ิดชอบ นการป ิบั ิ
งาน องพนกังานทกคน บังคบับั ชาทกระดับ 
องเปน บบอยางท่ีดี เปน นำา นบั นน งเ ริม

หพนักงาน ระหนักร งการทำางานดวยความ
ป อด ัย รวมทังกำากับด หการป ิบั ิงาน 
องพนักงาน คคา รับเหมา ะ มา ิด อ

หรือมาป ิบั ิงาน าย นบริษัท  ป ิบั ิ าม 
ก ระเบียบความป อด ัย ะอาชีวอนามัย 
ที่กำาหนด น ดยเครงครัด ทังนี เพื่อ หเกิด 
ความป อด ยั ง ด นทก นั อนการป บัิ งิาน

5. บริษทั  ระหนกั งความ ำาคั องการปองกัน
ะประเมินความเ ีย่งท่ีอาจกอ หเกดิ กระทบ

ดานอาชวีอนานยั ความป อด ยั ะ ิง่ วด อม 
กำาหนด หมีการเ รียมความพรอม นการรับมือ 
กับเห การ ์ กเ นิ าง  ดยจดัทำา น กเ นิ 
เพื่อควบคมปองกันความเ ียหาย ะอัน ราย  
ทีอ่าจจะเกดิ น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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แผนผงัคณะกรรมการบรหิารงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย  
และส่ิงแวดล้อม

ทงัน ีเพือ่ นบั นนการดำาเนนิงาน หเปน ป ามวั ประ งค์ 
อดจนการพั นาระบบงานที่เกี่ยว อง บริษัท  ด ง ัง

ค ะทำางานดานความป อด ยั อาชวีอนามัย ะ ิง่ วด อม 
ประกอบดวย วั ทน บริหาร ะเจาหนาทีค่วามป อด ยั 

นายสมเกียรติ  พง ์ปยะไพบูลย์
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ 3
BIP1-2

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ 2
 1-5

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ 1
 1-5

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ 4
C   G 1

กรรมการ

นางปรียนา   สุนทรวาทะ 
ประธาน

นายโชติ  ชูสุวรรณ
เลขานุการ

กรรมการผู้จัดการ 6
LAOS

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ 5
SOLAR

กรรมการ
นายบุญยัง  แก่นโกมล

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายบุญยัง  แก่นโกมล 
ประธาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำางาน

1 2

นการทำางาน (จป) ระดับวิชาชีพ อง ะ รง าเปน 
ค ะทำางาน  ดยมีบทบาทหนาท่ีห กั นการทำางาน นบั นน
อค ะกรรมการบรหิารดานความป อด ยั อาชวีอนามัย ะ
ิง่ วด อม ดย รง

แผนผงัคณะทำางานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำางาน

3

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำางาน

4 5

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำางาน

1 2

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำางาน 

3 4

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำางาน 

5

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำางาน

I 1 2

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำางาน

C 1 2

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำางาน

G 1

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำางาน 

Solar

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำางาน 

Laos

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำางาน 

เลขานุการ 

6. บริษัท  ดำาเนินการอยบนราก าน องความ 
รับ ิดชอบ อ ิ่ง วด อม ังคม ะชมชน  
ทีอ่ยรอบ ครงการ

เพื่อ ห เกิดการ ับเค ื่อนน ยบายอาชีวอนามัย  
ความป อด ัย ะ ิ่ง วด อม อยางเปนรป รรม
อดค อง ามมา ร านทีเ่ก่ียว อง บรษิทั  จงมีการ ง งั 

ค ะกรรมการบริหารงานดานความป อด ยั อาชวีอนามัย  
ะ ิ่ ง วด อม (   )  

อนัประกอบดวย บรหิารระดับ ง ะ อำานวยการ รง า 
องก มบริษทั  ดยกำาหนดบทบาทหนาที่ าง  ที่ ำาคั  

เชน

 กำาหนดก ยท ์ ะน ยบายดานอาชีวอนามัย  
ความป อด ยั ะ ิง่ วด อม นระดับองค์กร

 ทบทวน ะปรบัปรงน ยบาย ะก ยท ์ หเปน ป 
ามเก ท์ีก่ำาหนด

 ิด าม การดำาเนินงานดานความป อด ัย 
อาชวีอนามัย ะ ิง่ วด อม

 ทบทวนรายงานเห การ ์ ิดปก ิหรืออบั ิเห  
( ว กร )ี
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ำาหรบัการดำาเนนิงานท่ี านมา ค ะทำางาน  ดรวบรวมก หมาย อกำาหนดทีเ่กีย่ว อง ะ อม การดำาเนนิงาน 
อง รง า องบริษัท  ดยปรับปรง ัน อนการป ิบั ิงาน หรือวิ ีป ิบั ิงาน นปจจบัน หเหมาะ ม นทางป ิบั ิ 
หเปน ป น นวทางเดียวกัน ำาหรับการควบคมการป ิบั ิงานที่มีความเ ี่ยง นพืนที่ รง า ะ ามาร ป ิบั  ิ
ด อดค องกบัก หมาย ะ อกำาหนดทีเ่ก่ียว อง

นอกจากนี ะ รง า ด ง ังค ะกรรมการความป อด ัย อาชีวอนามัย ะ าพ วด อม นการทำางาน  
ดยมงเนนการมี วนรวมระหวาง บริหาร ะพนกังาน อนัประกอบดวย บริหาร ทนระดับบังคบับั ชา ทน กจาง  
่งมี ัด วน ัว ทนนายจางรอย ะ 50 ะ ัว ทน กจาง รอย ะ 50 ำาหรับการ ับเค ื่อนงานดานอาชีวอนามัย  

ความป อด ยั ะ ิง่ วด อม เพือ่ดำาเนนิงาน ห อดค องกับน ยบายดาน อาชวีอนามัย ความป อด ยั ะ ิง่ วด อม
ทีก่ำาหนด รวมทงัพั นา ปรับปรง ะ งเ ริมงานอาชวีอนามัย ความป อด ยั ำาหรับพนกังาน รบัเหมา ะ เก่ียว อง
ทีเ่ ามา นพนืที่ รง า นการป บัิ งิานอยางป อด ยั ดยมีบทบาทหนาทีห่ กั นการทำางาน ดังนี

 พิจาร าน ยบาย ะ นงานดานความป อด ัย นการทำางาน รวมทังความป อด ัยนอกงาน เพื่อปองกัน 
ะ ดการเกิดอบั เิห  การประ บอนั ราย การเจบปวย หรอืการเกดิเห เดือดรอนรำาคา อนัเนือ่งจากการทำางาน 

หรอืความ มป อด ยั นการทำางานเ นอ อนายจาง
 รายงาน ะเ นอ นะมา รการหรือ นวทางปรับปรง ก ห ก อง ามก หมายเก่ียวกับความป อด ัย 

นการทำางาน ะมา ร านความป อด ยั นการทำางาน อนายจาง เพือ่ความป อด ยั นการทำางาน อง กจาง 
รบัเหมา ะบคค ายนอกทีเ่ ามาป บัิ งิานหรือเ ามา ชบริการ น านประกอบกิจการ

 งเ ริม นบั นน กิจกรรมดานความป อด ยั นการทำางาน อง านประกอบกจิการ
 พิจาร า อบังคับ ะคมือความป อด ัย นการทำางานรวมทังมา ร านดานความป อด ัย นการทำางาน 

อง านประกอบกจิการเ นอ อนายจาง
 ำารวจการป ิบั ิการดานความป อด ัย นการทำางาน ะ รวจ อบ ิ ิการประ บอัน รายที่เกิด น 

น านประกอบกจิการนนั อยางนอยเดือน ะหนง่ครัง
 พจิาร า ครงการหรือ นการ กอบรมเกีย่วกับความป อด ยั นการทำางาน รวม ง ครงการหรือ นการอบรม

เกีย่วกับบทบาทหนาทคีวามรับ ดิชอบ นดานความป อด ยั อง กจาง หวัหนางาน บรหิาร นายจาง ะบค ากร
ทกระดับเพือ่เ นอความเหน อนายจาง

 วางระบบการรายงาน าพการทำางานที่ มป อด ยั หเปนหนาที่ อง กจางทกคนทกระดับ องป บัิ ิ
 ดิ าม ความคืบหนาเรือ่งทีเ่ นอนายจาง
 รายงาน การป ิบั ิงานประจำาปี รวมทังระบป หา อป รรค ะ อเ นอ นะ นการป ิบั ิหนาที่ครบหน่งปี 

เพือ่เ นอ อนายจาง
 ประเมนิ การดำาเนนิงานดานความป อด ยั นการทำางาน อง านประกอบกจิการ
 ป บัิ งิานดานความป อด ยั นการทำางานอืน่ ามทีน่ายจางมอบหมาย 
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เพื่อ หการดำาเนินงาน ดานอาชีวอนามัย ความป อด ัย ะ ิ่ง วด อม องทก รง าเปนมา ร านเดียวกัน 
นระดับ าก  จง ดมีการจดัทำา นวทาง คมือการเ าป บัิ งิาน นพนืที่ รง าเพือ่ ห รง า ามาร นำา ปเปน นวทาง 
นการจัดทำาคมือ ะ ัน อน ามประเ ท ะ ักษ ะงาน ะพืนท่ี อง รง านัน  ามความเหมาะ ม ดยมี 

การกำาหนด นวทางการดำาเนินการดานอาชีวอนามัย ความป อด ัย นการทำางานที่ ำาคั  อาทิ การอบรม ะบค ากร 
ดานความป อด ยั  อบังคับเพือ่ความป อด ยั นการทำางาน อปกร ค์มครองความป อด ยั วนบคค  เปน น

รง า องก มบรษิทั  มี นการ อบ าวะ กเ นิ ะมีการกำาหนด นั อนการป บัิ ทิีช่ดัเจน พรอมทังจดั หมี
การ อม นการ อบ าวะ กเ นิเปนประจำาทกปี กร เีกิดเห เพ งิ หม ารเคมีร่ัว ห  หมอ อนำาระเบดิ เปน น ะ
มีการประเมิน การ อม นเพือ่นำามาพั นาปรับปรง รวม งอบรมเพิม่เ มิความรความชำานา หกับพนกังานทีมี่หนาที ่
นการ อบ าวะ กเ นิ เชน การอบรมการ จ เพ งิ นั ง การระงบัเห ารเคมีรัว่ ห  ะการป มพยาบา เบือง น 

เปน น
รง าก มบริษทั  มีการจดักิจกรรม ปัดาห์ความป อด ยั เพือ่ งเ รมิ หพนกังาน ระหนกัเก่ียวกับอาชวีอนามัย  

ความป อด ัย ะ าพ วด อม นการป ิบั ิงาน ดยทาง รง า ดเชิ นำาชมชน ชาวบาน ะ รงเรียนท่ีอย 
รอบพืนท่ี รง าเ ารวมกิจกรรม เพื่อ หทราบเกี่ยวกับกระบวนการ ิ า รวมทังระบบมา ร านความป อด ัย 
ทีท่าง รง าดำาเนนิการอย นปจจบัน
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อนง่ ก ม รง า องบริษทั  ยงั ดมีการประเมินการป บัิ งิาน าม กัษ ะงาน องพนกังาน ำาหรับพนกังานทีมี่ 
การป ิบั ิงานที่มีความเ ี่ยง อดจนการ รวจรางกาย ามประเ ทความเ ี่ยงที่เก่ียว อง ดยมีราย ะเอียดก มงาน 
กัษ ะงาน ปจจยัเ ีย่ง ะรายการ รวจรางกาย ดังนี

กลุม่งาน ลกัษณะงาน ปจจัยเส่ียง รายการตรวจร่างกาย

 บรหิารระดับ ง
 วนงานบริหาร  

(  )
 วนงานบั ชี ะการเงิน
 วนงานความป อด ัย ะ

ิ่ง วด อม
 วนงานวิ วกรรม
 วนงาน า
 วนงานเครื่องมือวัดคม
 วนงานเครื่องก
 วนงานค ัง
 วนงานระบบ
 จัดการ วนงานป ิบั ิการ
 งานป ิบั ิการหองควบคม
 วนงานป ิบั ิการ
 นักเคมี

 คอมพวิเ อร์  การ ช าย าจอง
คอมพวิเ อร์เปนเว านาน

 การนัง่ทำาคอมพวิเ อร์เปน
เว านาน

 รวจ มรร าพการมองเหน
 ทด อบระบบก ามเนอื ะ

กระดก

 วนงาน า
 วนงานเครื่องมือวัดคม
 วนงานเครื่องก

 อมบำารง  เ ียงดัง
 น ะออง
 กระ า
 น อง ย กว

 รวจ มรร าพการ ดยิน
 รวจ มรร าพปอด
  ปอด ์ม ห
 รวจค ื่น าหัว จ

 วนงาน า  เ ิมนำาก ั่น บ เ อรี่  อ ะกั่ว
 อกรด ั วริก

 รวจการทำางาน อง
 รวจการทำางาน อง ับ

 วนงาน า
 วนงานเครื่องมือวัดคม

 บัดกรี  ม ะกั่ว  หา าร ะกั่ว นเ ือด

 วนงานเครื่องก  เชื่อม ัด ก เจียร์
 งานเป ี่ยน ายนำามัน
 การทด อบ ดย าร ทรก ม 

(  ) ะการทด อบ
ดวยค ื่นความ ี่ ง (  

)

 น ะ มเห กจากงาน
เชื่อม

 งจาจากงานเชื่อม
 เ ียงดัง
 อนำามัน
 อระเหย ารเคมี

 รวจการทำางาน อง
 รวจการทำางาน อง ับ
 หา ารเห ก  มงกานี น

เ ือด
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กลุม่งาน ลกัษณะงาน ปจจัยเส่ียง รายการตรวจร่างกาย

 วนงานค ังพั ด  เ ิมนำามัน
 เบิก จายพั ด

 อระเหยนำามัน
 น ะออง
 อระเหย ารเคมี
 ยก องหนัก

 รวจ มรร าพปอด
  ปอด ์ม ห
 รวจค ื่น าหัว จ
 รวจการทำางาน อง
 รวจการทำางาน อง ับ

 วนงานป ิบั ิการ  รับ ารเคมี
 รวจ อบการเดินเครื่อง
 การเดินเครื่อง

 อระเหย    
 4  2 4

 เ ียงดัง
 น ะออง
 กระ า
 น อง ย กว
 พ ังงานความรอน
 อระเหยนำามันดีเ

 รวจ มรร าพการ ดยิน
 รวจ มรร าพปอด
  ปอด ์ม ห
 รวจค ื่น าหัว จ
 รวจการทำางาน อง
 รวจการทำางาน อง ับ
 หาร าร    

 4  2 4 
กคาง นรางกาย

 นักเคมี  ทด อบคานำา
 เกบ ัวอยางนำา น รง า

 อระเหยค อรีน
 อระเหย อม มเนีย
 อระเหยกรด ั ริก
 เ ียงดัง
 น ะออง
 กระ า

 รวจหา ารค อรีน  
กคาง นรางกาย

 รวจหา าร อม มเนีย
กคาง นรางกาย

 รวจหา ารกรด ั ริก
กคาง นรางกาย

 รวจ มรร าพการ ดยิน
 รวจ มรร าพปอด
  ปอด ์ม ห
 รวจค ื่น าหัว จ
 รวจการทำางาน อง
 รวจการทำางาน อง ับ
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ผลการดำาเนนิงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภยั 
จำานวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำางานของพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2558-2560 

ข้อมลู 
การประสบอนัตราย 
จากการป บัิตหิน้าที ่

ของพนกังานและลกูจ้าง

ปีงบประมาณ

2558 255 2560

จำานวนพนักงาน ะ กจางที่ประ บอัน ราย 
จากการป ิบั ิหนาที่ทังหมด

0 0 1

จำานวนพนักงานที่ประสบอันตรายจากการป ิบัติหน้าที่จำาแนกตามเพ  คน

เพ ชาย - - 1

เพ ห ิง - - -

จำานวนพนักงานที่ประสบอันตรายจากการป ิบัติหน้าที่จำาแนกตามกรณี คน

บาดเจบ - - 1

เ ียชีวิ - - -

นปี 2560 มจีำานวนการบาดเจบจากการทำางาน องพนกังาน ะ กจางจำานวน  ราย ดยมี าเห จากร จกัรยาน ม  
ทางบริษัท  จงกำาหนดมา รการความป อด ัย ำาหรับการ ชงาน ะการบำารงรักษาร จักรยานเพื่อเปน นวทาง 
นการป บัิ ิ ำาหรบัการ ชงานร จกัรยาน นพนืท่ี รง า



64 65บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560

การพัฒนาดูแลชุมชนโดยรอบ 
พื้นที่การด�าเนินงาน 

คำาก าวท่ีวา เราอา ยัอย นทีท่ีเ่ราทำางาน  เปนการ ะทอน 
หเหน งวิ ชีวีิ องพนกังาน วน ห องบริษทั  ง่เปน ท่ี 

อา ัยอย นบริเว รอบ  บริษัท  อันเปน วน ำาคั ทีท่ำา ห 
รง า องบริษัท  นวกเ าเปน วนหน่ง องวิ ีชีวิ  
นชมชนอยาง ยก มออก ดังนัน บริษัท  จง ระหนัก ง 

การอยรวมกันกับเพื่อนบาน องเราอยาง งบ เปน ำาคั
ที่ านมา บริษัท  หความ ำาคั อการดำาเนิน รกิจ 

ดวยความ อบออมอารีมาอยาง อเนือ่ง ดยคำานง ง ประ ยชน์
รวมกันระหวางบริษัท  กับ มี วน ด วนเ ีย ดยเ พาะ
ชมชนบริเว พนืท่ี ดยรอบ รง า เพือ่ หเกิดการชวยเห อื
เกือก กันอยางเปนรป รรม บริษัท  จงจัด ัง ทีมชมชน
ัมพัน ์  ่งมีหนาที่ นการ ราง ะรักษาความ ัมพัน ์อันดี

ระหวางชมชน ะ รง า บริษัท  เชื่อวาความ ัมพัน ์ที่ดี 
ดังก าวจะเปนปจจัย ำาคั นการดำาเนิน รกิจ ององค์กร 

ะ น านะพ เมืองที่ดี (   ) อง ก

อน่ง การดำาเนิน รกิจ รง า ดยเ พาะ รง า
ประเ ทพ งัความรอนรวม องบรษิทั  มกีาร กษา กระทบ 
ดาน ิ่ง วด อม ดย ัน อนหน่งท่ี ำาคั  คือ การจัดทำา
ประชาพิจาร ์ ท่ี านมา บริษัท  จัดงานประชา ัมพัน ์ 
เพื่อ ห อม ะจัดทำาประชาพิจาร ์ ดยบริษัท  อนรับ

เ ารวมกิจกรรมทกทาน ะ บงปน อม เก่ียวกับ ห ง
พ ังงาน กระบวนการ ิ  ะจำาหนาย า องบริษัท  
รวม ง อม การดำาเนนิการเพือ่ยกระดับค าพชวีิ อง คน 
นชมชนรอบ างอยางเ มที่ อันนำา ป การ กเป ี่ยน 

ความคิดเหน าง  การ รางความเ า จรวมกัน ะ 
อเ นอ นะ าง  อันเปนประ ยชน์ ำาหรับการพั นา

ครงการ รง า าง   เพือ่ หเกิดการยกระดบัความ มัพนั ์
นเชงิรก บรษิทั  จง ดจดั หมี นั อนการดำาเนนิงานกจิกรรม

ชมชน มัพนั  ์(   ) ะประชา มัพนั ์ 
(   ) ดังนี
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แผนขัน้ตอนการดำาเนนิงานกจิกรรมชุมชนสัมพันธ์ C  Co n t  e t on  
และประชาสมัพนัธ์   e t on

จดัทำา นโยบาย งานด้านชมุชนสมัพนัธ์ 
ในภาพรวมของโรงไฟฟ้า กลุม่บรษิทั บ.ีกรมิ

จดัทำา แผนงาน  กจิกรรม งานด้านชมุชนสมัพนัธ์ 
ของโรงไฟฟ้า ในแต่ละพ้ืนที่

เผยแพร่ สร้างความรูค้วามเข้าใจที่ กูต้อง 
เกีย่วกบัโรงไฟฟ้าต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า

สนบัสนนุงบประมาณ และสร้างสัมพันธ์ทีดี่ 
ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ผูน้ำาชุมชน  

และประชาชนรอบโรงไฟฟ้า

รบัเรือ่งราวร้องเรยีน เจรจาไกล่เกลีย่ 
และแก้ไขปญหาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ผูน้ำาชุมชน และประชาชนรอบโรงไฟฟ้า
กองทนุพฒันารอบโรงไฟฟ้า

สำารวจข้อมูล ทั นคติ ความรู ้ความเข้าใจ 
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ผูน้ำาชุมชน 

และประชาชนรอบโรงไฟฟ้า ตามเงือ่นไข I
ติดตามการดำาเนนิงานตามแผนงาน รวบรวม 

และจดัทำารายงานประจำาปี

หมวดงาน 
นโยบาย

หมวดงาน 
กิจกรรม

หมวดงาน 
ติดตามประเมินผล

ดิ อประ านงานกบั กพ. วนก าง 
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67บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560
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0%

96.86%

100%

บริษัทฯ ไมพบกรณีขอรองเรียน
ในเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น

ภายในองคกร

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีขอรองเรียน
ในดานชุมชนสัมพันธ

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือ ละเมิดระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ

อันนำมาซึ่งอุบัติเหตุ และความไมปลอดภัย

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีจำนวนผูประสบอุบัติเหตุ
(กรณีบาดเจ็บ และเสียชีวิต)

อันเกิดจากทรัพยสินของบริษัท

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีถูกรองเรียน
ในเรื่องการเลือกปฏิบัติ

716
บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 716 คน

แบงเปน ชาย 505 คน หญิง 211 คน

75
บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมง

ฝกอบรมของบุคลากรเฉลี่ย 75 ชม./คน/ป

0%

บริษัทฯ ไมพบกรณีขอรองเรียน
ในเรื่องการรั่วไหลของขอมูลลูกคา

บริษัทฯ มีคาดัชนีความพรอมของโรงไฟฟา
ที่เปดดำเนินการเชิงพาณิชยแลว

เฉลี่ย 96.86%

-0.08%

บริษัทฯ มีคาความสูญเสียไฟฟา
ในระบบสงและระบบจำหนายไฟฟา

เทากับ -0.08%

3,125
บริษัทฯ มีมูลคาเชิงเศรษฐกิจ
สะสม 3,125,507,151 บาท

บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกาหนด
กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ

ทุกดาน 100%

0.4529
บริษัทฯ มีคาเฉลี่ยสัดสวนปริมาณ

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกเทียบกับปริมาณไฟฟา
ที่ผลิตได 0.4529 kgCO2e/MW

kgCO
2
e/MWh

ลานบาท

ชม. คน

ดานการกำกับ ดูแลกิจการและธรรมาภิบาล

ดานการดำเนินงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ดานการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟา

ดานการพัฒนาดูแลชุมชนโดยรอบพื้นที่

ดานการบริหารความสัมพันธลูกคา

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
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ความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯ และลูกคา ถือเปน
ปจจยัสาคัญหนึง่ทีท่าใหบรษิทัฯ สามารถดาเนนิกิจการ เตบิโต
ยั่งยืนมากวา 24 ป แมวาบริษัทฯ ดาเนินงานภายใตสัญญา
ระยะยาวกับลูกคา แตบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นนาเสนอบริการที่ม ี
คุณคาแกลูกคาอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ ไดกาหนดสายงาน 
ฝายขายและการตลาดท่ีมีความเชี่ยวชาญ เพื่อรับผิดชอบ
ในการดูแลความสัมพันธกับลูกคารายใหญในปจจุบันใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทฯ ไดมีการพั นาแผนงานสาหรับลูกคาแตละราย 
ซึง่ชวยใหกลมุบริษทัฯ เขาใจความตองการของลูกคาไดดีย่ิงขึน้ 
และสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการของลูกคา 
โดยบริษัทฯ ไดบริหารความตองการในการใชไฟฟาของ
ลูกคาอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของลูกคา 
และจากการสารวจพื้นที่ท้ังหมดของโรงงานและอัตราการใช
พลังงานในความเปนจริง ตลอดจนคุณภาพงานบริการตาง  
ที่สาคัญ อาทิ

สินคา บรกิาร

คุณภาพของไฟฟาและไอนา้ มีกาลงัการผลติ 
ทีมี่ความเพยีงพอตอความตองการของลูกคา  
มีความม่ันคงและเสถยีรภาพตรงตามความ 
ตองการของลูกคา

ดานงานบริการ มีฝายบริการลูกคา (C e  e e) ทีต่ดิตอประสานงานระหวางลกูคา 
ฝายขาย และฝายปฏิบัตกิารทีโ่รงไฟฟา ท้ังในภาวะปกตแิละภาวะฉกุเฉนิตลอด 24 ชัว่โมง 
ตลอดทั้งมีฝายวิศวกรรมที่พรอมใหคาปรึกษาใหกับลูกคาในดานเทคนิค

ฝายปฏิบัตงิานคอยใหบริการลูกคา ดูแลตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉกุเฉนิ 
ที่สามารถเขาแกไขปญหาใหลูกคาไดอยางรวดเร็วและทันทวงที

จากการดาเนินงานขางตน บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะดารงไวซึ่งความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและใหบริการที่มีคุณภาพ 
ดวยความสม่าเสมอและนาเชื่อถือ ซึ่งเปนจุดเดนสาคัญที่กลุมบริษัทฯ นามาใชเปนกลยุทธในการทาตลาดกับลูกคาเปนสาคัญ

การรักษา อมลูความลบั 
ในฐานะที่บริษัทฯ มีจานวนฐานลูกคาในแตละประเภทที่หลากหลาย ประกอบกับขอมูลสาคัญตาง  ที่ลูกคาจาเปน

ตองสงขอมูลที่เปนความลับแกบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความตระหนักดีในเรื่องรักษาความลับเปนสาคัญ เพราะหากเกิดกรณี
ร่ัวไหลของขอมูล อาจทาใหเกิดผลกระทบที่มิอาจประเมินมูลคาความเสียหายไดตอท้ังบริษัทฯ และลูกคา บริษัทฯ จึงได
กาหนดแนวปฏิบัตโิดยพจิารณาจากการเขาถงึขอมูลของลกูคา โดยมีการแบงประเภทการเขาถงึขอมูลเปน 2 ประเภท ดังนี้

การ ห อมูลลูกคากับหนวยงานภาย นบริษัท   หนวยงานที่รับผิดชอบจะพิจารณาขอมูลและ 
ความสาคัญของการนาไปใช โดยพิจารณาถึงแนวโนมของผลกระทบตอลูกคา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม หากมี 
ผลกระทบอันใดอันหนึ่งอาจพิจารณาไมอนุญาตสงขอมูลดังกลาวออกไป เพื่อปองกันขอมูลที่อาจรั่วไหลโดยมิไดตั้งใจ

การ ห อมลูลกูคากบัภายนอกบรษิทั   เม่ือลูกคาตองการทราบขอมูลการใชไฟฟาอยางละเอียด เพื่อ 
นามาบริหารจัดการ การใชไฟฟาเพื่อประหยัดพลังงาน ลูกคาตองทาหนังสือ หรือแจง  มายังฝายบริการลูกคา  
แจงความประสงค พรอมบอกเหตุผล และขอมูลที่จะตองใชมีอะไรบาง โดยลูกคาที่ติดตอมา ตองเปน 1 ใน 3 ทานที่เปน
ตัวแทนฝายลูกคาที่บริษัทฯ ไดรับแจงจากลูกคา

การดูแลความสัมพันธกับลูกคา

69บริษัท บี.กริม เพาเวอร จากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจาป 2560



สุขภาพและความปลอดภยัของลกูค้า 
เร่ืองความป อด ัย ือเปนเรื่อง ำาคั ที่บริษัท  ระหนัก ะ หความ ำาคั กทัง มี วน ดเ ียทัง าย น ะ

ายนอก ดยบริษัท  ดมีการประเมิน กระทบดานความป อด ัย นกระบวนการท่ีเก่ียว อง อดจนการออก บบ
ระบบ าท่ีคำานง งเร่ืองความป อด ัยเปน ำาคั  ดยเ พาะกระบวนการท่ีมีการดำาเนินการรวมระหวางบริษัท  กับ 
กคา อาทิ การ อดับกระ าชั่วคราว การด น มรอบบริเว าย า อดจนการด ดำาเนินการ ห 

กระ า ามาร จาย ดอยาง อเนื่อง ะมีเ ียร าพ เปน น ดยบริษัท  ดกำาหนด นวทางการดำาเนินงาน  
อดจนการระบ ัพ ์ที่เกิด น ามราย ะเอียด ดังนี

กรณี แนวทางการดำาเนนิงาน จำานวนอุบัตเิหตุทีเ่กดิขน้ 
ในแต่ละกรณ ีปี 2560

รง า อดับกระ า 
ชั่วคราว

 บริษัท  ออกหนัง ือ จง อความอนเคราะห์งดจายกระ า 
ดย อ กคายนืยนั งนามรับทราบ พรอมกับ จงชือ่ ประ านงาน  
นการ จงเ ือนดับ าหรือจาย า รง าจะ จง านระบบ 

 

0

กคา อดับกระ า 
ชั่วคราว

 กคาทำาหนัง ือ จง หบริษัท  รับทราบ ดยระบวั ประ งค์  
วันเว า ะกำาหนด รับ ิดชอบ

 บริษัท  รับทราบ ะยืนยันวันเว า ามที่ กคา จงมา
 นวันที่ จง ัดกระ า กอน ัดกระ า จะ องม ี

เจาหนาที่ อง รง าพรอมกับ ที่ ดรับมอบหมาย 
จากทาง กคา อยหนางาน

0

ในปี 2560 บรษัิท  ไม่พบกรณข้ีอร้องเรยีนในเรือ่งการรัว่ไหลของข้อมูลลกูค้า

 กรณีบริษัท  ติดต่อลูกค้า ายบริการ กคา  
จะ ิด อเ พาะก ม กคามีรายชื่อเปน ัว ทน
กคานีเทานัน เพื่อปองการร่ัว ห อม จาก 
ห อม ะ รับ อม  ะปองกันการเกิด

ความ ิดพ าด นการ ื่อ าร ดยอาจจะ ง  
หเกดิความเ า จ ม รงกัน  

 กรณีลูกค้าติดต่อบริษัท  กคา ามาร ดิ อ 
าน ายบรกิาร กคา ง่ ายบริการ กคาจะ จง 
อม าว าร าง  หรือเห การ ท์ีเ่กิด น หกับ 
กคารับทราบ หรือหาก อม นนันอกเหนอืกวา 

ที่ ายบริการ กคาจะ ห อม ด ายบรกิาร กคา
กจะประ านงาน หหนวยงานท่ีเกี่ยว อง ิด อ
ก บั กคาทนัที

หน่วยงานอื่น
. หนวยงาน องทำาหนัง ือ จงความประ งค์ 

การเ า ง อม มา งประ านเจาหนาท่ี
บริหารพรอมบอกเห  ะ กัษ ะ อม  
ทีจ่ะ องการ

2. บริษัท  ทำาหนัง ือ ออน า กคา อง 
บรษิทั  นการเ า ง อม อง กคา บรษิทั  
จะ ห อม กคา กหนวยงาน ายนอกอืน่  
ด เม่ือ ดรับความยนิยอมจาก กคา

. บรษิทั  พจิาร า กระทบ องการ ห อม
กคา กหนวยงานอื่น เพื่อปองกัน อม  

ทีอ่าจร่ัว ห ดย ม งั จ
. ห ังจากประเมิน กระทบ บริษัท  จง 

ดั นิ จ หหรือป เิ การ ห อม  
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กรณี แนวทางการดำาเนนิงาน จำานวนอุบัตเิหตุทีเ่กดิขน้ 
ในแต่ละกรณ ีปี 2560

 กอนจายกระ าเ าระบบทางเจาหนาที่ อง รง า ะ
ัว ทน กคา องอยหนางาน ะ รวจ อบความพรอม ำาหรับ

จายกระ า

รง าด น ม 
ที่อย นว าย า

 การ รวจ อบด าย ง าบริเว ายนอก รงงาน กคา 
ที่อย ก นว าย า
 หากพบวา น ม ง ก นว าย า จะดำาเนนิการออกจดหมาย

จงนคิมอ าหกรรม เพือ่ อความรวมมือ หดำาเนนิการ ดั น ม 
 หากพบวานิคมอ าหกรรมยัง มดำาเนินการ ัด เจาหนาที ่

รง าจะ ออน า ัด น ม หอยหางจาก นว าย า 
 » นว าย ง า 22   ระยะหางระหวาง าย ง   
กับ น มเทากับ 2 เม ร ทังทาง นวดิ่ง ะ นวนอน

 » นว าย ง า 5   ระยะหางระหวาง าย ง   
กับ น มเทากับ 2.5 เม รทาง นวดิ่ง ะ 2. 0 เม ร 
ทาง นวนอน

0

กคาด น มที่อย นว
าย า ( าย น รงงาน 
อง กคา)

 บริษัท  ออกหนัง ือ จง อความรวมมือ กคาด พืนที่บริเว  
นว าย า าย น รงงาน อง กคา หอย นระยะหางที่

ป อด ัยเพื่อความป อด ัย

0

การ ิด ังราวเห ก ก ก 
(  )
เพื่อปองกันการเกิด
เห การ ์ร ชนเ า า
องบริษัท ามจด าง  

ที่มีความเ ี่ยง นนิคม
อ าหกรรม

 บริษัท  ทำาการ ำารวจพืนที่มีความเ ี่ยง อการเกิดอบั ิเห  
ร ชนเ า า

 บริษัท  ดำาเนินการออกหนัง ือ อนิคมอ าหกรรม  
เพื่อดำาเนินการ ิด ังราวเห ก ก ก ามจด าง   

0

จำานวนกรณีการไม่ป ิบัติตามก หมาย หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับของบริษัท  อันนำามาซ่ง
อุบติัเหต ุและความไม่ปลอดภยัในปี 2560

ประเภท จำานวนครัง้ของการตกัเตอืน จำานวนครัง้ มูลค่าของค่าปรับ

ะเมิดก หมาย 0 0 0

ะเมิดระเบียบ องบริษัท 0 0 0

จำานวนผูป้ระสบอุบติัเหต ุ กรณบีาดเจบ็ และเสียชีวิต  อนัเกดิจากทรพัย์สินของบรษัิทในปี 2560

กรณผีูป้ระสบอุบัตเิหตุ อันเกดิจากทรพัย์สินของบรษัิท จำานวน คน

กร ีบาดเจบ 0

กร ีเ ียชีวิ 0

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



บริษัทฯ ยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจ ด้วยความรับ
ผิดชอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 
ทั้งนี้ พนักงานถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นพลัง
ส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร รวมทั้งสนับสนุนวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ประสบ
ความส�าเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งม่ันดูแลพนักงานด้วยความ
เป็นธรรม จัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู ่
ที่ดี ดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดภัยและ 
มีมาตรฐานท่ีเอือ้ต่อการพฒันาและการเตบิโตของพนกังาน
ทุกระดับในองค์กร 

บริษัทฯ ยอมรับในความแตกต ่างหลากหลาย  
เปิดโอกาสในการท�างานแก่พนักงานทุกระดับอย่าง 
เท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว 
อาย ุหรอืคณุลักษณะทางร่างกาย พนกังานทกุคนมีโอกาส 
แสดงความสามารถความเชี่ยวชาญในการท�างาน และ 
ได้รับการพจิารณาผลการปฏิบัตงิานอย่างเป็นธรรม เพราะ
สิ่งเหล่านั้นช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดมุมมองใหม่  

ปี 2560 ไม่พบกรณถีกูร้องเรยีนในเรือ่งการเลอืกปฏบัิติ

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงานรบัเรือ่งร้องเรยีน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)  
5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล Whistle-blowing@bgrimmpower.com

0%

96.86%

100%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น

ภายในองค์กร

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในด้านชุมชนสัมพันธ์

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

อันน มา ึ่งอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัย

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีจ นวนผู้ประสบอุบัติเหตุ
(กรณีบาดเจ็บ และเสียชีวิต)

อันเกิดจากทรัพย์สินของบริษัท

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีถูกร้องเรียน
ในเรื่องการเลือกปฏิบัติ

716
บริษัทฯ มีจ นวนบุคลากร ทั้งสิ้น 1  คน

แบ่งเป็น ชาย 505 คน หญิง 211 คน

75
บริษัทฯ มีจ นวนชั่วโมง

กอบรมของบุคลากรเ ลี่ย 5 ชม. คน ป

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า

บริษัทฯ มีค่าดัชนีความพร้อมของโรงไ ้า
ที่เปิดด เนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

เ ลี่ย .

-0.08%

บริษัทฯ มีค่าความสูญเสียไ ้า
ในระบบส่งและระบบจ หน่ายไ ้า

เท่ากับ -0.0

3,125
บริษัทฯ มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
สะสม 125 50 151 บาท

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกาหนด
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ทุกด้าน 100

0.4529
บริษัทฯ มีค่าเ ลี่ยสัดส่วนปริมาณ

การปลดปล่อยกา เรือนกระจกเทียบกับปริมาณไ ้า
ที่ผลิตได้ 0.452  g 2e W

kgCO
2
e/MWh

ล้านบาท

ม น

ด้านการก กับ ดู ลกิจการ ล รรมา ิบาล

ด้านการด เนินงานที่เปนมิตรต่อ ิ่ง วดล้อม

ด้านการบริหารจัดการ รงการ รงไ า

ด้านการพั นาดู ล ุม น ดยรอบพืนที่

ด้านการบริหาร วาม ัมพัน ์ลูก ้า

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

0%

96.86%

100%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น

ภายในองค์กร

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในด้านชุมชนสัมพันธ์

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

อันน มา ึ่งอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัย

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีจ นวนผู้ประสบอุบัติเหตุ
(กรณีบาดเจ็บ และเสียชีวิต)

อันเกิดจากทรัพย์สินของบริษัท

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีถูกร้องเรียน
ในเรื่องการเลือกปฏิบัติ

716
บริษัทฯ มีจ นวนบุคลากร ทั้งสิ้น 1  คน

แบ่งเป็น ชาย 505 คน หญิง 211 คน

75
บริษัทฯ มีจ นวนชั่วโมง

กอบรมของบุคลากรเ ลี่ย 5 ชม. คน ป

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า

บริษัทฯ มีค่าดัชนีความพร้อมของโรงไ ้า
ที่เปิดด เนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

เ ลี่ย .

-0.08%

บริษัทฯ มีค่าความสูญเสียไ ้า
ในระบบส่งและระบบจ หน่ายไ ้า

เท่ากับ -0.0

3,125
บริษัทฯ มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
สะสม 125 50 151 บาท

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกาหนด
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ทุกด้าน 100

0.4529
บริษัทฯ มีค่าเ ลี่ยสัดส่วนปริมาณ

การปลดปล่อยกา เรือนกระจกเทียบกับปริมาณไ ้า
ที่ผลิตได้ 0.452  g 2e W

kgCO
2
e/MWh

ล้านบาท

ม น

ด้านการก กับ ดู ลกิจการ ล รรมา ิบาล

ด้านการด เนินงานที่เปนมิตรต่อ ิ่ง วดล้อม

ด้านการบริหารจัดการ รงการ รงไ า

ด้านการพั นาดู ล ุม น ดยรอบพืนที่

ด้านการบริหาร วาม ัมพัน ์ลูก ้า

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

0%

96.86%

100%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น

ภายในองค์กร

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในด้านชุมชนสัมพันธ์

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

อันน มา ึ่งอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัย

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีจ นวนผู้ประสบอุบัติเหตุ
(กรณีบาดเจ็บ และเสียชีวิต)

อันเกิดจากทรัพย์สินของบริษัท

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีถูกร้องเรียน
ในเรื่องการเลือกปฏิบัติ

716
บริษัทฯ มีจ นวนบุคลากร ทั้งสิ้น 1  คน

แบ่งเป็น ชาย 505 คน หญิง 211 คน

75
บริษัทฯ มีจ นวนชั่วโมง

กอบรมของบุคลากรเ ลี่ย 5 ชม. คน ป

0%

บริษัทฯ ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
ในเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า

บริษัทฯ มีค่าดัชนีความพร้อมของโรงไ ้า
ที่เปิดด เนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

เ ลี่ย .

-0.08%

บริษัทฯ มีค่าความสูญเสียไ ้า
ในระบบส่งและระบบจ หน่ายไ ้า

เท่ากับ -0.0

3,125
บริษัทฯ มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
สะสม 125 50 151 บาท

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกาหนด
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ทุกด้าน 100

0.4529
บริษัทฯ มีค่าเ ลี่ยสัดส่วนปริมาณ

การปลดปล่อยกา เรือนกระจกเทียบกับปริมาณไ ้า
ที่ผลิตได้ 0.452  g 2e W

kgCO
2
e/MWh

ล้านบาท

ม น

ด้านการก กับ ดู ลกิจการ ล รรมา ิบาล

ด้านการด เนินงานที่เปนมิตรต่อ ิ่ง วดล้อม

ด้านการบริหารจัดการ รงการ รงไ า

ด้านการพั นาดู ล ุม น ดยรอบพืนที่

ด้านการบริหาร วาม ัมพัน ์ลูก ้า

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

และเพิ่มคุณค่าให้บริษัท บริษัทให้ความใส่ใจในทุก 
ความคิดเห็นของพนักงาน จัดให้มีช่องทางในการแสดง
ความคิดเห็นหรือการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานก�าหนด  
เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานได้น�าเสนอความคิดเห็น 
เก่ียวกับสวัสดิการของบริษัทผ่านคณะกรรมการ หรือ 
การก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและ 
การร้องทุกข์ (Whistle Blowing and Grievance Policy)  
เป็นอีกหนึ่งช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้พนักงานแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต รวมถึงร้องเรียน 
เก่ียวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงานที่เก่ียวข้องกับ
สภาพการจ้างงานและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่
เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการก�าหนดนโยบาย
คุม้ครองผูร้้องเรยีน พยาน หรือผูท้ีอ่าจได้รับผลกระทบจาก
การร้องเรียนนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้าน 
สวัสดิภาพ ความปลอดภัย การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
หรือการเลื่อนต�าแหน่ง เป็นต้น

73บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจ�าป 25 0



เพือ่ งเ ริม นวทาง นการบริหารจดัการทรัพยากรมนษย์
อยางเปนรป รรม บริษัท  จงกำาหนดคานิยม ะวั น รรม
องค์กร หพนกังานทำางานรวมกัน นเชงิบวก มง รางเ รมิจด ง
องพนักงาน ชวย หพนักงานมีความกาวหนา น ายอาชีพ  

บริษัท  ยังดำาเนินการ ำารวจคา อบ ทน ะ วั ดิการ 
องบริษัท ดยเปรียบเทียบกับ าด รงงาน นก ม รกิจ

เดียวกันเ มอ เพื่อ หม่ัน จวาพนักงานจะ ดรับ อบ ทน
ที่เปน รรม ะเหมาะ ม 

นอกจากนี บริษัท  ยัง หความ ำาคั ะ นับ นน ห
พนกังาน ชเว า นชวิี การทำางาน ะชวีิ วน วัอยาง มด  
หคำา นะนำาทางดานการงาน การเงนิ รวมทงั าพกาย ะ
จ เพื่อ อบ ทนความทมเท ะความ ววาง จที่พนักงาน 

มี ห กบรษิทั รวมทังเชิ ชวนครอบครัว องพนกังานเ ารวม
กิจกรรม าง  อาทิ กิจกรรมเพื่อ ังคม กิจกรรม นับ นน 
ชวยเห อืชมชน เพือ่ชวย ราง วั ะกำา งั จ หกับพนกังาน 

ทังนี บริษัท  ดมีการ ำารวจความ กพัน องพนักงาน 
ที่มี อองค์กร ่งพนักงาน ามาร เ นอ อคิดเหนเพิ่มเ ิม

เพื่อ หบริษัท ามาร นำามาพิจาร า ะบริหารจัดการ ด
ามความเหมาะ ม ง ออั ราความ กพัน อองค์กร 
องพนักงานที่เพิ่ม น

การพฒันาบุคลากร 
บริษทั  หความ ำาคั นการพั นาบค ากร การเ ริม ราง

ทักษะ นการทำางาน ะทักษะอื่น  นอกกระบวนการทำางาน  
เพื่อ ร าง รงจง จ ะ ระหนัก งค คา นการทำางาน 
องพนักงาน งเ ริม หพนักงานนำาความรที่ ดจากการ 
กอบรมก บั ปพั นา นเองทัง นการทำางาน ะการ ชชวีิ  

ประจำาวัน บริษัท  นับ นน ะเปด อกา หพนักงาน 
ดเรียนรอยาง อเนื่อง เพื่อเพิ่มพน อยอดองค์ความร 
นองค์กร กอ หเกิดการพั นาบคค ดอยางยัง่ยนื ควบค ปกบั 

การพั นาค าพชีวิ มวาจะเปนความกาวหนาทางอาชีพ 
ะความ นชีวิ ทังท่ีทำางาน ะชีวิ ประจำาวัน อง

พนักงาน ปพรอม  กัน  
แสวงหา เสรมิสร้าง และรกัษาบุคลากรของกลุม่บรษัิท  

โดยรกัษาสภาพแวดล้อมและบรรยากา ในการทำางานทีดี่



บริษัท  เชื่อวาวั น รรมองค์กรที่ดีจะ ามาร จง จ ะ
รักษาบค ากรทีมี่ค าพ เปน ป ามปรชั า องก มบริษทั  
ท่ีวา ทำา รกิจดวยความ อบออมอารี  (   

 ) จง หความ ำาคั นการ ราง ะรักษา
บรรยากา นการทำางาน หเปน ป นทางท่ีดีเ มอ เปด อกา  
หพนักงานมีอิ ระ นการออกความเหนเชิง ราง รรค์  
หการยอมรับ ะยกยอง ห อกา เ ิบ กาวหนา นองค์กร 
ดยมีจดประ งค์เพื่อรวมกันพั นาองค์กร ป นทางท่ีดี น 

ะเพื่อรักษาบค ากรที่มี ักย าพ 
บริษทั  ยังจดั หมีการ กอบรมเพือ่พั นา ะเ รมิ ราง

ักย าพ องบค ากรอยาง อเนื่อง รวม ง นการพั นา
ความเปน นำา องบค ากรที่มี ักย าพที่จะ นเปน นำา
องค์กร อ ป นอนาค  ดย นบั นนการ กอบรม ะพั นา
บค ากรที่มี ักย าพ อดระยะเว าการทำางานกับก ม 

บริษัท  อัน อดค องกับก ยท ์ นการพั นาความร 
เชิงป ิบั ิการ ( ) ะความ ัมพัน ์ทาง รกิจ

บริษทั  มงเนนการพั นาบค ากร หมีความเปนมืออาชพี  
มีความ อบออมอารี นจิ จ มีทักษะการทำางานที่เปนเ ิ   
มี จรักการบกเบิกหาความเปน ป ด หม  ทาง รกิจ ะ 
มีความมงม่ันที่จะกาว ป มา ร านระดับ ก ดยบริษัท 
ทำาหนาที่ด าพ วด อมการทำางานที่เอือ อการพั นา

ะการเ ิบ องพนักงาน นทกระดับ นองค์กร 
 บี.กริม เพาเวอร์ ยดมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มี

ความพร้อมทัง้กายและใจอย่างสมดุล เพ่ือเตบิโตไปพร้อม
กับการขยายตัวของธุรกิจบนพื้น านของการมีทั นคติ
ที่ดี ความร่วมมือกัน ความเป็นมืออาชีพ และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์

75บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



ตัวอย่างการนำาเสนอในส่วนกลยทุธ์การพฒันาบคุลากร 

กลยทุธ์การพฒันา
บุคลากร การดำาเนนิงานในแต่ละกลยทุธ์ รายละเอยีด 

1. e n  x e t   
การ รางมา ร านความร 
ทักษะ ะความเชี่ยวชา
เชิงเทคนิคที่เปน าก น
รกิจ าพ งังาน รวม ป ง 

การพั นาความ ามาร
ะความเชี่ยวชา อง 

ทมีป บัิ กิาร ะบำารงรักษา 
องก มบริษัท  ทำา ห 

ก มบริษัท  มี ประกอบ
การ รกจิ ครงการ รง า
ที่ ง กรง ง ห ครงการ
รง า องก มบริษัท  
ามาร ดำาเนินงาน ดอยาง

มีประ ทิ ิ าพมาก น 

 การอบรมเชิงเทคนิค (  )  
ดานป ิบั ิการ รง า จากวิทยากร อง
ค ะวิ วกรรม า ร์ มหาวทิยา ยัเทค น ยี
พระจอมเก า นบรี ะ เชีย่วชา ป บัิ กิาร

ะ อมบำารง รง าจากการ า าย ิ
หงประเท ทย

การจัด กอบรมความร เ พาะดาน หกับ
พนักงาน น วนงาน ิ ะ อมบำารง อง 
รง า นห กั ร าง  จำานวน  คน  

คิดเปนรอย ะ  องบค ากรทังหมด น 
าย ิ ะ อมบำารง (    

 )

 การ กอบรมเคร่ืองจักร ะระบบควบคม 
จาก เชีย่วชา เ พาะทางกอนการจาย า 
เ าระบบเชงิพา ชิย์ (   

)

บริษัท ยังกำาหนด หกอนกำาหนด าย วัน
รก จำาเปน องมีการ กอบรมเชิงป ิบั ิการ 

( ) ะการ กอบรม นงาน (  
  ) จากทมีวิ วกร เชีย่วชา ท่ี

จำาหนาย ะ ดิ งัระบบ เชน   
ะ  รวม งบค ากร าย น จาก รง า

 การ กอบรมเ พาะงานดานเทคนคิ ครงการ รง า องบริษัท กำาหนด ห
พนักงานทก ำา หนง กอบรม ะเรียนร
มา ร านความป อด ัย ะ อกำาหนด 
นหวั อ าง ทีเ่ก่ียว องกับก หมาย น ยบาย

ะ อบงัคบั ามมา ร านป บิั กิาร รง า
นอกจากนี บริษัท  ดกำาหนด หพนักงาน 
น ำา หนงทางดานเทคนคิที่ ำาคั  อง ดรบั
บอน า หเปน ป ิบั ิงาน อน า ะ 
ควบคม เชน การทำางาน นที่อับอากา   

งานหมอ อนำา ะกา  เปน น งั กอนเร่ิม
ิ าอยางเปนทางการ

 การ กอบรม ามมา ร านความป อด ัย 
ะ อกำาหนด รง า

 การเรียนรรวมกับวิ วกร ิ เคร่ืองจักร  
เชน  ะ  เปน น
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กลยทุธ์การพฒันา
บุคลากร การดำาเนนิงานในแต่ละกลยทุธ์ รายละเอยีด 

2. eo e Co eten es  
การเพิ่ม ักย าพ ความร 
ทักษะการจัดการ ะ าวะ

นำ าด วยการพั นาชด 
ความคิด ( ) ะ 
ทักษะ ( ) ห กับ
พนักงาน ะ บรหิารที่เปน 
กำา ัง ำาคั ององค์กร น 
อนาค

 ปร กรมพั นา าวะ นำา (  
)

ห ัก รพั นา าวะ นำา บงออกเปน 2 
ห กั ร ำาหรบับค ากรทีเ่ปนหวัหนางาน ะ
พนกังานป บัิ กิาร ง่เปนการเรียนร านการ
ทำากจิกรรม (  ) รวม ป ง 
การเรียนรจากกร ี กษา ะบทบาท มม ิ 
(     ) ดยเร่ิมจากการ
พั นา ะปรับเป ี่ยนความคิด เพื่อ หเ า จ
นเอง ะ อืน่กอนเรียนรทกัษะ านห กั ร 

 

 ทักษะการทำางาน (  ) การเพิ่มทักษะการทำางานอื่น  เชน การ ก
ป หา ะการ ัด ิน จ การจัดการ ครงการ  
การ ื่อ ารอยางเปนระบบบนพืน านการคิด
อยางเปนระบบกอนการ ื่อ ารจากห ัก ร 

    (  )  
การออก บบ ะการ ือ่ความหมาย อม ดวย

าพ(  ) จากห ัก ร 
    

เปน น เพื่อ หบค ากร ามาร ป ิบั ิงาน 
อยางมีประ ทิ ิ าพ ะประ ทิ ิ
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กลยทุธ์การพฒันา
บุคลากร การดำาเนนิงานในแต่ละกลยทุธ์ รายละเอยีด 

3. n t on DN  
การป ก ง ะ งเ ริมคา
นิยมองค์กร ( ) ทังจาก

าพ วด อม ายนอก
ะ พ ิ ก ร ร ม า ย น

องบค ากร รวม ง ราง 
บรรยากา การป บัิ งิานท่ีดี 

ะมีความ อยางย่ังยืน 
ที่เร่ิม นจาก นเอง ป
บคค อืน่ ะ งัคม ดยรอบ

 ปร กรมการเรียนรคานิยมองค์กร(  
)

หความรเก่ียวกบัคานยิมองค์กร (  )  
ะพ ิกรรมห ัก (  ) าน 

การเรยีนรจากกจิกรรมเพือ่ หเ า จวั น รรม
การอยรวมกนัอยาง อบออมอารี าย นองค์กร 
รวม งการเรยีนรวิ กีาร รางความ น านท่ี 
ทำางานรวมกนั

 ปร กรม อนรับพนักงาน หม ( .  
   ) 

 ครงการ    อง
รง า 

 ปร กรมการเรียนร การ ร างความ
อยางยั่งยืนดวยห ักการ    

 หรือ  

การ รางความ อยางยั่งยืน นห ักการ อง  
 คือการ หพนักงานเรียนรการเชื่อม ยง 

นเอง อื่น ะ รรมชา ิอยาง มด ทังกาย 
ะ จ ่งการเชื่อม ยงกับ นเองที่ ำาคั คือ

การ กการ ระหนกัร ท่ีก มบริษทั  ด งเ ริม
การ กป ิบั ิจนเปนวั น รรมท่ี ำาคั อง
องค์กร คอื การทำา มา หิรือ ระหนกัร มหาย จ 
( ) กอนการ กอบรม ะการประชม 
อยาง มำา่เ มอ เพือ่ หบค ากร ดเ รียมความ 
พรอมกอนการเรียนร ะ กเป ีย่นความคดิเหน 
รวมกัน ดอยางมีประ ทิ ิ าพมาก น



กลยทุธ์การพฒันา
บุคลากร การดำาเนนิงานในแต่ละกลยทุธ์ รายละเอยีด 

4. e n n  n t on  
 no ed e n e ent  

การบมเพาะ าพ วด อม
หงการเรียนร าย นองค์กร 
ดยมีเปาหมายเพื่อพั นา
อยอดองค์ความร ะการ

จดัระบบองค์ร าย นองค์กร
ที่ ำ า คั  ก อ ห เกิดเป น
นวั กรรมเพื่อ รางความ
ยั่งยืน ององค์กร บนพืน
าน องการ รางวั น รรม 

   
    

 หเกิด น าย น
องค์กร

 ปร กรมพั นากระบวนการ าย น (   
) หกบับค ากร อง รง า

 ปร กรมพั นา นำากับการเรียนร (  
) หกับ บริหาร องก มบริษัท  

านการเรียนร บบ   
 ครงการรวบรวม ะจัดระบบองค์ความร

าย นครังท่ี  

ปจจยัทีท่ำา หองค์กรมีความยัง่ยนื ( ) 
ามาร ราง ะพั นานวั กรรม ( )  
น ดเอง รวม งการปรับ วั ามความเป ีย่น ป ง 
องยค มัย (  ) คือ การทำา ห

องค์กรมีการเรียนร(  )
ามาร ัง่ ม ปรบัปรง ะ ายทอดองค์ความร 
นการดำาเนนิกิจการจากรน รน ด (  

) ่งเนนการพั นาทังจาก
บค ากร ะระบบ ปพรอมกัน ดยเร่ิมจากการ
บมเพาะกระบวนการ าย น (  ) 
หบค ากร ามาร
. คดิอยางเปนระบบมอง าพ ห  คดิ าพรวม
มเหน ก วั (  )

2. มีมมมองท่ีเปน ป ด ทำา ด มมี ิด ก  
เร่ิม หม ดเ มอ ก าเ ชิ ทก านการ ์  
มี   (  )
. มีความอดทน งมือทำา จน ามาร ราง

ความ ำาเรจ มเ ก  นอย  หเกิดความ มิ จ
น นเอง ด (  )
. ม ก างทางความคดิความเชือ่ก ามาร

รวม น มีเปาหมายห กัรวมกนั ด หาจดรวม 
นความ ก าง ด (  )

5. เว ารวมก มมีพ กิรรมทีดี่ เรยีนรรวมกัน 
ามัคคี ปจน ง ามาร ราง รรค์หรือมอง

หา ิง่ หม  ด เชน นวั กรรม หม รกิจ หม 
กระบวนการ หม นมา ด 
เพื่อเปน วน ำาคั นการ ับเค ื่อนการเรียน
ร ะการจัดการองค์ความร (  )
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การประเมินผลการป บิติังาน
ของบคุลากร 

การประเมิน งาน องบริษัทมี นเพื่อ พั นา
พนกังาน  เปน ำาคั  ดยพนกังานจะมี อกา ประเมิน

งาน อง นเองกอนจะพดคยกับหัวหนางาน นการ
หา อ รปรวมกนั  ประเดน คอื 
. งานที่ ดรบัมอบหมาย (  ) ะ หรือ   

2. พ ิกรรมที่ อดค องกับคานิยมองค์กร  
 (  ) 

. นพั นา องพนักงาน 
บริษทั  งเ รมิ หพนกังาน ะหวัหนางานมงเนน

การประเมิน เพือ่วาง นวทางการป บัิ งิาน นอนาค  
การพดคยเพือ่ประเมิน เทยีบกับเปาหมายทีค่าดหวงั 
จะชวย หทังพนักงาน ะหัวหนางานมองเหนจด ง

ะจดที่ องพั นา อ ป พนกังานมี อกา ราง งาน 
ที่ดี นอยาง มำ่าเ มอ งเ ริม หพนักงานจัดทำา น
พั นารายบคค  (   )  
เพื่อ หพนักงาน ดพั นาความร ะทักษะ นเอง 

ามเจ น์จำานง องบริษัทที่จะ งเ ริม ักย าพ 
องพนกังานดวยความ อบออมอารี (   

 )

นอกจากนี บริษัท  ยัง หความ ำาคั กับการ งเ ริม
ทักษะ นเร่ือง าพกาย ะ าพ จ องพนักงาน  
ดยจัดเปน ครงการ หความรดาน าพ ะชีวิ  

ความเปนอย องพนักงาน (     
) เปนประจำาทกปี ดยเ พาะการเ รียมความพรอม

องพนกังานทีจ่ะเกษยี อาย ดวยการจดั กอบรม หความร 
นเรื่อง าพ การออม ะการเ รียมที่อยอา ัย ำาหรับ 

งอาย ่งเปนการ ห อม เก่ียวกับห ักการ ะวิ ีการ 
จัดบาน ะที่อยอา ัย ำาหรับ งวัย หป อด ัย ่งการ
เ าอบรมทกหัว อจะเปน ป ดย มัคร จ องพนักงาน 

ส่ิงทีด่ำาเนนิการ 2560 และปีทีผ่่านมา
การให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการออกกำาลังกาย
. ีดวัค ีน หวัด ห  ปี ะ  ครัง

2. อบรมการด าพดวย นเอง 
 การ ชยา
 การป มพยาบา เบือง น
 หความรเกี่ยวกับการออกกำา ังกาย 5 หม

. ออ ิน ดรม
 มินเิวร์ิคชอป หความร ะห กัการบรหิารรางกาย

น ะทำางาน
. การจดัเ รยีม าพ วด อมท่ีเหมาะ ม ะป อด ยั

ำาหรับ งวัย
 หความรเกี่ยวกับห ักการจัดบาน ะที่อยอา ัย

ำาหรับ งวัย
5. ปวดทอง  อัน รายมากกวาที่ค คิด 

 หความรเก่ียวกบั รคปวดทอง ะการด นเอง 
การ อนกี า  เชน กิจกรรม ยคะ ทกวันจันทร์ เว า 

. 0 น. ะ กิจกรรมพิ าทิ  ทกวันพ  เว า . 0 น. 
ะกิจกรรมออกกำา งักาย บบ   ทกวนั กร์ 

เว า . 0 น.เปน น 
การ อนรองเพ ง เชน กิจกรรมเรียนรองเพ ง ทกวัน

อังคาร เว า . 0 น.

0



การขจดัปญหาการใช้แรงงานเด็ก 
รงงานเดก ือเปนป หา ำาคั ทัง นระดับประเท

ะนานาชา ิ ดยบริษัท  มีความ ระหนัก อป หา 
การ ะเมิดการ ช รงงานเดก ่ง ือวาเปนความ ิดทัง 
ทางดาน ี รรม ะ าม อกำาหนดทางก หมาย บรษิทั
จง ดกำาหนดมา รการ ะการประเมินทีเ่ครงครัดครอบค ม
ป งคคาเพือ่ปองกันมิ หเกดิป หาดังก าว

อนง่ บริษทั  ดกำาหนดน ยบาย ม หจาง รงงานเดก 
ที่มีอาย ำ่ากวา  ปี ว นน ยบายทรัพยากรมนษย์  
(  ) ำาหรับกร มีีการจาง รงงานเดกท่ีอาย  ปี  

มเกิน 20 ปี บริษัท  องป ิบั ิ าม อกำาหนด 

ตารางแสดงจำานวนบคุลากร ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 

รายละเอียดพนกังาน 
และลกูจ้าง

2560

คน ร้อยละ
จำานวนของพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด

พนกังาน 6 00

กจาง - -

รวม 716 100

จำานวนของพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด จำาแนกตามเพ

เพ ชาย 505

เพ ห งิ 2 2

รวม 716 100

จำานวนของพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด จำาแนกตามช่วงอายุ

อาย ำา่กวา 0 ปี 200 2

อาย 0 50 ปี 66

อายมากกวา 50 ปี 5 6

รวม 716 100

องพระราชบั ั ิคมครอง รงงานอยางเครงครัด 
เนื่องจากการจาง รงงานดังก าว อาจเกิดความเ ี่ยง 
อ าพกาย ะจิ จ องเดก การเดินทาง ปป ิบั ิ

งาน องเดก ะระยะเว าทีเ่ดกจะมี อกา กษาเ าเรียน 
เปน น 

บริษัท  จง ดกำาหนดมิ หเดกป ิบั ิงาน น านท่ี
เ ีย่งอนั ราย อ าพกาย ะ จ ะกำาหนดระยะเว า
ทำางาน หเดก ดย หอย นชวงเว าท่ีก หมาย รงงาน
กำาหนด รวม งการ มจางเดก นชวงเว าท่ีเปนเห ห 
เดก าดเรียน หรืออย น กัษ ะห บหนจีากการเรยีน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
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ข้อมลูด้านบคุลากรในบรษิทั

รายละเอยีด
พนกังาน 

และลกูจ้าง

2558 255 2560

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

จำานวนของพนักงานและลูกจ้างเข้าใหม่ทั้งหมด

พนกังาน 93 00 0 00 26 00

กจาง 0 0 0 0 0 0

รวม 3 100 10 100 126 100

จำานวนของพนักงานและลูกจ้างเข้าใหม่ทั้งหมด จำาแนกตามเพ

เพ ชาย 6 . 2 75 6 . 6 6 .25

เพ ห งิ 25 26. . 5 0 . 5

รวม 3 100 10 100 126 100

จำานวนของพนักงานและลูกจ้างเข้าใหม่ทั้งหมด จำาแนกตามช่วงอายุ

อาย ำา่กวา 0 ปี 6.2 52 . 53 2.06

อาย 0 50 ปี 5 .6 55 50. 6 56. 5

อายมากกวา 50 ปี 2 2. 5 2 . 2 .5

รวม 3 100 10 100 126 100

จำานวนของพนักงานและลูกจ้างพ้นสภาพทั้งหมด

พนกังาน 0 00 00 39 00

กจาง 0 0 0 0 0 0

รวม 40 100 47 100 3 100

จำานวนของพนักงานและลูกจ้างพ้นสภาพทั้งหมด จำาแนกตามเพ

เพ ชาย 0 75 2 5 .5 0 6. 2

เพ ห งิ 0 25 0. 9 2 .0

รวม 40 100 47 100 3 100

จำานวนของพนักงานและลูกจ้างพ้นสภาพทั้งหมด จำาแนกตามช่วงอายุ

อาย ำา่กวา 0 ปี 2.50 0 2 .2 5. 0

อาย 0 50 ปี 25 62.50 2 6 .0 22 56.

อายมากกวา 50 ปี 2 5 5 0.6 3 .6

รวม 40 100 47 100 3 100

2



ตารางแสดงสวัสดิการพนกังานทีพ่นกังานได้รบั

สวัสดกิาร พนกังานประจำา ลกูจ้าง
กองทน ำารองเ ียงชีพ }*
ประกัน าพก ม }** }

ประกันชีวิ } }

ิท ิการเบิกกร ีทัน กรรม }

รวจ าพประจำาปี } }

มาชิก เน }

เงินชวยเห ือคาค อดบ ร }

ทนการ กษาบ ร }

เงินชวยเห ืองาน พ }*** }

ทองเที่ยวประจำาปี } }

รางวั อายงาน }

 หมาย ง วั ดิการที่พนักงานประจำา ดรับ พนักงานมี ิท ิเ ารวมกองทน ำารองเ ียงชีพห ัง านทด องงาน  วัน ดยพนักงานประจำาจายเงิน ะ ม 5   
องเงินเดือน อง น ะบริษัท  จายเงิน มทบ นอั ราท่ีเทากันคือ 5  องเงินเดือน องพนักงานประจำา เม่ือ าออกจาก มาชิก าพ พนักงานประจำามี ิท ิ ดรับ 

เงนิ บทบ วน องบริษทั  00  นกร ทีีพ่นกังานป บัิ งิานครบระยะเว า าม ( ) ปี น ป ดย องเปน ป ามระเบียบ ะเงือ่น องกองทน ำารองเ ยีงชพี องบริษทั
 หมาย ง วั ดิการที่พนักงานประจำา ดรับ ครอบค ม งครอบครัว องพนักงาน คือ ค มร ที่ ก อง ามก หมาย ะบ รที่ ก อง ามก หมาย
 หมาย ง วั ดิการที่พนักงานประจำา ดรับ ครอบค ม งครอบครัว องพนักงาน คือ บิดามารดา องพนักงานประจำา ค มร ที่ ก อง ามก หมาย ะบ ร

ที่ ก อง ามก หมาย

ตารางแสดงจำานวนชัว่โมงเฉลีย่สำาหรบัการ กอบรมของบุคลากร 

รายการ 2560

จำานวนการ กอบรมทั้งหมด
จำานวนชั่ว มง กอบรมทังหมด 52 5
จำานวนชั่ว มง กอบรมเ ี่ย (ชม. คน ปี) 75
จำานวนชั่วโมง กอบรมเฉลี่ยจำาแนกตามระดับพนักงาน  ชม. คน ปี
ชวยกรรมการ จัดการ ห น ป 2
จัดการ  จัดการ ายอาว

พนักงาน  ชวย จัดการ 22
จำานวนชั่วโมง กอบรมเฉลี่ยจำาแนกตามเพ  ชม. คน ปี
เพ ชาย 22
เพ ห ิง 6

 คำานว จากชัว่ มง กอบรม องบค ากร น งักดับริษทั อม ะ บี.กรมิ เพาเวอร์ จำากัด บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จำากดั (มหาชน) บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ เ อร์วิ  จำากัด 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1.The BEST IPO in Thailand 2017 

จากงานประกาศรางวลั The Asset Triple A Country Awards 
2017 โดยนิตยสาร The Asset นิตยสารทางการเงินชั้นน�า 
ของเอเชีย เป็นการมอบรางวัลให้กับบริษัทท่ีน�าหลักทรัพย์ 
เข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) ในช่วงปีทีผ่่านมาท่ีได้รับความสนใจ
จากนกัลงทุนท้ังในและต่างประเทศทีโ่ดดเด่น ผลการด�าเนนิงาน 
ที่ดี และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม เม่ือวันที่  
17 มกราคม 2561 

2. BEST ENERGY SOLUTIONS  
PROVIDER 
จากงานประกาศรางวัล 5th Annual International Finance 
Awards โดยนิตยสาร International Finance เป็นการ 
มอบรางวลัให้กับบรษิทัทีมี่ความสามารถในการบริหารจดัการ
โรงไฟฟ้าเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

3. BEST IPO DEAL IN SOUTHEAST 
ASIA 2017 
จากงานประกาศรางวัล 11th Annual Alpha Southeast  
Asia Deal & Solution Awards 2017 โดยนิตยสาร Alpha  
Southeast Asia Magazine ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่
บริษัทท่ีได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศในการจองซื้อหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใหม่  
( IPO) และมีราคาเสนอขายท่ีเหมาะสม เ ม่ือวันที่  
13 กุมภาพันธ์ 2561

4. DEAL OF THE YEAR 
จากงานประกาศรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 
(ThaiBMA Best Bond Awards 2017) โดยสมาคมตลาด 
ตราสารหนีไ้ทย ซึง่เป็นรางวลัเพือ่ยกย่องธรุกรรมตราสารหนี ้
ทีโ่ดดเด่นในรอบปี 2560 เม่ือวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2561  

1

5

2

6

3 74 8 9

84 85บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560

5. Carbon Footprint for Organization 
(CFO) 
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

6. IEEE PES Thailand Chapter Women  
in Power Award 2017 (WIP 2017) 
มอบให้ คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ในฐานะผู้หญิงท�างานด้านพลังงานท่ีมีความเป็นผู้น�าในการ 
ท�างาน สามารถเป็นต้นแบบให้กับผู ้หญิงที่อยู ่ในแวดวง
วิศวกรรมด้าน Power & Energy

7. EIA Monitoring Awards 2016  
ระดบัดเีด่น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท อมตะ บี.กริม  
เพาเวอร์ 1 จ�ากัด โดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม

8. EIA Monitoring Awards 2016  
ระดบัชมเชย
โครงการโรงไฟฟ้า บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 (ส่วนขยาย)  
โรงไฟฟ้า บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ�ากัด โดย 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. การรบัรองระบบมาตรฐานในระดบั
สากลด้านรกัษาความปลอดภยัระบบ
คอมพวิเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ 
โดย ACIS Professional Center Company Limited
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บริษทั บี.กรมิ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) ดจัดทำารายงาน
ความยัง่ยนื ประจำาปี 2560 นเปน บบั รก ององค์กร เพือ่
เปดเ ย นวทางการบรหิารจดัการ ะ ดง การดำาเนนิงาน
เร่ืองความยั่งยืน ่งครอบค มมิ ิทางเ รษ กิจ ังคม ะ 
ิง่ วด อม เพือ่นำาเ นอ การดำาเนนิงาน ก มี วน ด วนเ ยี 
ง่ อม นรายงาน บับนคีรอบค มการดำาเนนิงาน งั วนัที่  
 มกราคม 2560 จน งวนัท่ี  นัวาคม 2560 ดยอางองิ 
ามกรอบการรายงาน    ( ) 
บับ  ะ ช นวทางการเปดเ ย อม เพิ่มเ ิม ำาหรับ 

ก ม รกจิ า (    ) ดย ช 
รป บบการเปดเ ย อม นรป บบห กั ( ) 

ขอบเขตการรายงาน
การเปดเ ย อม นรายงาน บับนีครอบค มเ พาะ

หนวย รกิจ รง า าย นประเท  ะ ำานักงาน ห  

องบริษทั  เนือ่งจาก อจำากัดกระบวนการ นการเกบรวบรวม 
อม  อยาง รก ามเพื่อ หเกิดความครบ วน มบร ์ ะ

ชดัเจน องเนอืหาบริษทั  จะเ รยีมการวาง นการปรับปรง 
ระบบการรวบรวม อม  ห มีประ ิท ิ าพอันนำา ป  
การรายงาน การดำาเนินงานเปน ป ามห ักการค าพ
อง  อ ป

กระบวนการกำาหนดเนือ้หาในรายงาน
บริษัท ดำาเนินการประเมินประเดนที่ มี าระ ำาคั   

ดยพิจาร า ามห ักการกำาหนดเนือหา อง  านการ
รางการมี วนรวม บรหิาร ะพนกังาน รวม งการหยบิยก 
อกังว ความคาดหวังจาก มี วน ด วนเ ีย ำาคั  

มาพจิาร า ดยมีราย ะเอยีด นั อนดังนี

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

แนวทางการดำาเนินงานที่ตอบสนองต่อ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด มหาชน

การระบุ
ประเด็นทีมี่นยัสำาคัญ 

Ident t on  

การจดัลำาดับ
ประเด็นทีมี่นยัสำาคัญ 

o t t on

การทวนสอบ
ประเด็นทีมี่นยัสำาคัญ 

d t on

การทบทวน
ประเด็นทีมี่นยัสำาคัญ 

e e
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การทวน อบความครบ วน องประเดนที่มีนัย ำาคั  ะนำาเ นอประเดนดานความยั่งยืน 
ที่ านการทวน อบ ว อ บริหารระดับ ง เพือ่พจิาร าอนมั ิ ะยนืยนัประเดนดานความย่ังยนื 
ที่มีนัย ำาคั าย อบเ กระทบทัง าย น ะ ายนอกองค์กร ะเพื่อ รวจ อบความ
ครอบค มทังมิ ิดานเ รษ กิจ มิ ิดาน ังคม ะมิ ิดาน ิ่ง วด อม 

บริษทั  มงม่ันท่ีจะพั นารายงานความยัง่ยนือยาง อเนือ่ง ดยจะพจิาร าจากความคดิเหน 
ะ อเ นอ นะ อง มี วน ด วนเ ียที่มี อรายงาน เพื่อ ห มี วน ด วนเ ีย ามาร  

ะทอนการดำาเนินงานดานความยั่งยืน องบริษัท  ดอยางชัดเจน เพื่อที่จะนำา อเ นอ ะ 
ความคิดเหนมาปรับปรงรายงานความยั่งยืน นปี ัด ป

การระบเร่ือง ( ) ที่มีความ ำาคั ดานความย่ังยืน ององค์กร เพื่อ หครอบค มทังมิ  ิ
ดานเ รษ กิจ ังคม ะ ิ่ง วด อม ดยจัดประชมเชิงป ิบั ิการเพื่อหารือรวมกับ ัว ทน 
บรหิาร ะหนวยงานเพือ่คดัเ อืกเร่ืองทีเ่ก่ียวเนือ่ง อดค อง ามห กัการบริบทความย่ังยนื ะ 

ความครอบค ม มี วน ดเ ยี รวม งการกำาหนด อบเ อง ะเรือ่งความยัง่ยืน ดย นอยกับ 
กระทบจากการดำาเนินงาน อดหวง ค คาที่เกิด นทัง าย น ะ ายนอกบริษัท  

การจัด ำาดับความ ำาคั องประเดนท่ีเก่ียว องกับความย่ังยืน ดำาเนินการจัดการประชม 
เชิงป ิบั ิการเพื่อกำาหนดเนือหารายงาน รวมกับ บริหาร ะพนักงานท่ีเก่ียว อง านการ
ทด อบ ารั าพ (  ) ่งพิจาร าความ ำาคั น ะประเดน ทัง 2 มมมอง 
คือระดับอทิ พิ อการประเมิน ะ ดั นิ จ อง มี วน ดเ ยี ะระดับนยั ำาคั อง กระทบ 
ององค์กรที่มี อมิ ิทางเ รษ กิจ ิ่ง วด อม ะ ังคม 

ขัน้ที ่3 การทวนสอบประเด็นทีมี่นยัสำาคัญ d t on

ขัน้ที ่4 การทบทวนประเด็นทีมี่นยัสำาคัญ e e  

ขัน้ที ่2 การจดัลำาดับประเด็นทีมี่นยัสำาคัญ o t t on  

ขัน้ที ่1 การระบุประเดน็ทีมี่นยัสำาคญั Ident t on  
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การควบคุมคณุภาพรายงาน 
บริษัท ดจัดทำารายงาน ามกรอบการรายงาน  

  ( ) บบั  ะ ช นวทางการเปดเ ย 
อม เพิ่มเ ิม ำาหรับก ม รกิจ า (    

 ) ดย ชรป บบการเปดเ ย อม  

นรป บบห ัก ( ) ดยเนือหา นรายงาน บับนี ดมีการ
ทวน อบความ มบร ค์รบ วน ะครอบค มประเดน ำาคั
ที่เก่ียว องกับองค์กร ะ มี วน ด วนเ ีย ะ รวจ อบ
ความ ก อง อง อม  ดยหนวยงานเจา อง อม ะ 
หนวยงานก าง องบริษัท  ทังนี อม ที่เปดเ ย นรายงาน
บับนี ด านการพจิาร า ะเหนชอบจาก บริหารระดบั ง

ผลการจัดล ดับประเด็นที่มีนัยส คัญ ผ่านการทดสอบสารัต ภาพ

การแสดงฉลากผลิตภัณ ์และบริการ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ผลการจดัลำาดบัประเด็นทีมี่นยัสำาคัญ ผ่านการทดสอบสารัต ภาพ
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ประเดน็ 
ความย่ังยืน

ขอบเขต 
ภายใน ขอบเขตภายนอก

กลุม่บรษิทั บี.กรมิ  
เพาเวอร์

หน่วย
งาน 

ภาครั

ชุมชน
และ

สังคม
ผูส่้งมอบ เจ้าหนี้ ผู้ อืหุน้ ผูร้บั

เหมา ลกูค้า สือ่

เ รษ กิจ ono
เชิงเ รษ กิจ }
กระทบทางออม 

เชิงเ รษ กิจ } }

ความเชื่อ ือ ด ะ 
ความพรอม อง า } }

ประ ิท ิ าพ 
การ ิ า } }

สิ่งแวดล้อม n on ent
พ ังงาน }
นำา }
ม อากา }

ิ ั ์ ะบริการ }
การประเมินดาน 
ิ่ง วด อม อง งมอบ } }

ก กการรองทก  ์
ดาน ิ่ง วด อม } }

สังคม So
การจางงาน }
อาชีวอนามัย 

ะความป อด ัย } } } }

การ กอบรม 
ะการ หความร }

ความห ากห าย 
ะ อกา  

หงความเทาเทียม
}

การประเมิน งมอบ 
น อป ิบั ิดาน รงงาน }

การ มเ ือกป ิบั ิ }
เ รี าพ นการ มาคม

ะการรวมเจรจา อรอง }

รงงานเดก } }
การประเมิน ( กระทบ
ดาน ิท ิมนษยชน) } }

สรปุผลการประเมินประเด็นทีมี่สาระสำาคัญและขอบเขตการรายงาน



0

ประเดน็ 
ความย่ังยืน

ขอบเขต 
ภายใน ขอบเขตภายนอก

กลุม่บรษิทั บี.กรมิ  
เพาเวอร์

หน่วย
งาน 

ภาครั

ชุมชน
และ

สังคม
ผูส่้งมอบ เจ้าหนี้ ผู้ อืหุน้ ผูร้บั

เหมา ลกูค้า สือ่

ชมชนทอง ิ่น } }
การ อ านทจริ } } }
การป ิบั ิ ามก หมาย }
อาช ากรรม 
ทางคอมพิวเ อร์ }

การวาง น ะ 
อบ นอง อเห กเ นิ  
ะ ยัพบัิ ทิาง รรมชา ิ

}

าพ ะ 
ความป อด ัย อง กคา } }

การ ดง าก ิ ั ์
ะบริการ }

ความเปน วน ัว 
อง กคา } }

ช่องทางการตดิต่อ 
หากทาน องการ อบ าม อม หรือมี อ ง ยัเพิม่เ มิเก่ียวกับรายงาน บับนี 

นกกิจการเพือ่ งัคม ายทรพัยากรมนษย์  
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)  

อาคาร ดร.เก าร์ด งิค์  
5 นนกรงเทพกรี า หวัหมาก บางกะป กรงเทพ  02 0 

เบอร์โทร 02 0 26 
อีเมล . .



GRI Content Index 
General Standard Disclosures

General  
Standard 

Disclosures
Page External Assurance Additional

Strategy and Analysis

G4-1 4-7

n t on  o e

G4-3 11, 86

G4-4 11

G4-5 11, 90

G4-6 11-14

G4-7 11

G4-8 16-17

G4-9 15

G4-10 9, 72, 81

G4-11 73

G4-12 19

G4-13 11

G4-14 45

G4-15 31, 33, 45

G4-16 -

EU1 15

EU2 41

EU3 17

EU4 16

Ident ed te  s e ts nd o nd es

G4-17 14,86

G4-18 86-87

G4-19 89-90

91บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



General  
Standard 

Disclosures
Page External Assurance Additional

G4-20 89-90

G4-21 89-90

G4-22 - จัดทำารายงาน นเปน บับ รก

G4-23 - จัดทำารายงาน นเปน บับ รก

Stakeholder Engagement

G4-24 21-23

G4-25 20

G4-26 21-23

G4-27 21-23, 53

e o t o e 

G4-28 86

G4-29 - จัดทำารายงาน นเปน บับ รก

G4-30 86

G4-31 90

G4-32 86, 91-96

G4-33 -

Governance

G4-34 26

Ethics and Integrity

G4-56 12-13, 25
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S e  St nd d D s os e
te  

s e ts Page Omissions External Assurance

Economic
Economic Performance

G4-DMA 35-39

G4-EC1 9, 34, 42

G4-EC3 81

G4-EC4 43

Ind e t ono  I ts

G4-DMA 42-43

G4-EC8 42-43

Availability and Reliability

G4-DMA 36-39

EU10 42-43

S ste  en

G4-DMA 35

EU11 41

EU12 9, 34, 41

Environmental
Energy

G4-DMA 50

Water

G4-DMA 50

G4-EN8 51

Emissions

G4-DMA 46

G4-EN18 9, 44, 50

G4-EN21 47-49

93บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



te  
s e ts Page Omissions External Assurance

ents nd ste

G4-DMA 52, 54

G4-EN22 52

G4-EN23 55

Products and services

G4-DMA 45

G4-EN27 46

Co n e

G4-DMA 45

G4-EN29 44

n on ent  G e n e e n s s

G4-DMA 67

G4-EN34 67

Social
Sub-categories: Labor Practices and Decent Work

o ent

G4-DMA 73

G4-LA1 82

G4-LA2 83

t on  e t  nd S et

G4-DMA 57-58

G4-LA5 59

G4-LA6 63

G4-LA7 61-62

Training and Education

G4-DMA 74

G4-LA9 9, 72, 83
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te  
s e ts Page Omissions External Assurance

G4-LA10 75-79

G4-LA11 80

D e s t  nd  o t n t

G4-DMA 73

S - te o es  n ts
Non-discrimination

G4-DMA 73

G4-HR3 73

eedo  o  sso t on nd Co e t e n n

G4-DMA 73-74

Child Labor

G4-DMA 81

G4-HR5 81

Sub-categories: Society
Local Communities

G4-DMA 65

G4-SO1 66

nt - o t on

G4-DMA 27-28

G4-SO5 9, 24, 29

Co n e

G4-DMA 66

G4-SO8 67

Cyber Crime

DMA 32

D s ste e en  nn n  nd es onse

G4-DMA 31

95บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560



te  
s e ts Page Omissions External Assurance

S - te o es  od t es ons t
C sto e  e t  nd S et

G4-DMA 70

G4-PR1 70-71

G4-PR2 70-71

EU25 71

Product and service Labelling

G4-DMA 69

Customer Privacy

G4-DMA 69-70

G4-PR8 68, 70
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UN SDGs Content Index
SDGs Page

42

47-48, 54, 61, 63

83

42, 73, 80, 83

45, 51-54

15, 34-38, 41-42

41-42, 45, 53, 57, 59, 61, 63, 73, 76, 80, 83

42

42-43

41, 45, 47-48, 53-54

97บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
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SDGs Page

41, 45, 47-48, 53

41, 45, 47-48, 50, 53

45, 47-48, 50, 53

25, 27, 67-70, 73, 81

98



แบบสำารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัรายงานความย่ังยืน
บรษิทั บี.กรมิ เพาเวอร์ จำากดั มหาชน  ประจำาปี 2560

1. กรุณาระบุส านะของท่านที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด มหาชน
 กคา หนวยงาน าครั  พนักงาน 
 งมอบ ื่อมว ชน ชมชน ะ ังคม
 รับเหมา ือหน เจาหนี
 อื่น  ..................................

2. ท่านคิดว่าประเด็นใดที่มีความสำาคัญต่อความยั่งยืนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด มหาชน
 มิ ิเ รษ กิจ ( ปรดระบ...............................................................................................................)
 มิ ิ ังคม ( ปรดระบ................................................................................................................)
 มิ ิ ิ่ง วด อม ( ปรดระบ...............................................................................................................)

3. ระดับความพงพอใจที่มีต่อรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2560
ความ มบร ์ องเนือหารายงาน มาก ปานก าง นอย ควรปรับปรง
ประเดน ำาคั องการรายงาน มาก ปานก าง นอย ควรปรับปรง
ความนา น จ อง อม  มาก ปานก าง นอย ควรปรับปรง
การออก บบรปเ ม มาก ปานก าง นอย ควรปรับปรง
การ ช าษาเ า จงาย มาก ปานก าง นอย ควรปรับปรง
ความพงพอ จ อรายงาน ดยรวม มาก ปานก าง นอย ควรปรับปรง

4. ท่านคิดว่าประเด็นที่มีความสำาคัญต่อความยั่งยืนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด มหาชน  ได้รับการระบุ
ในรายงานครบ ้วนหรือไม่

 ครบ วน
 มครบ วน (กร าระบประเดนที่ทานคิดวาควรเพิ่มเ ิม นรายงาน) ....................................................................

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยืนในปี ัดไป
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

สามาร ส่งแบบสอบ ามด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
นกกิจการเพื่อ ังคม ายทรัพยากรมนษย์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) 

อาคาร ดร.เก าร์ด ิงค ์5 นนกรงเทพกรี า หัวหมาก บางกะป กรงเทพ  02 0 
เบอร์โทร 02 0 26 อีเมล . .



อาคาร ดร. เก าร์ด ิงค์ 
เ ที่ 5 นนกรงเทพกรี า วงหัวหมาก 
เ บางกะป กรงเทพ  02 0 ประเท ทย
ทร. 66 (0) 2 0 52  
ทร าร. 66 (0) 2  25
www.bgrimmpower.com
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