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การปลู ก ฝ ง ให มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
ในองคกร เปนสวนสําคัญที่ทําให บี.กริม มีสวนรวม
ในการบุกเบิกและพัฒนาดานสุขภาพ โครงสรางพืน้ ฐาน
และการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยมายาว
นานกวา 140 ป เริม่ ตนดวยการดําเนินธุรกิจรานขายยา
แหงแรกในประเทศไทยเมื่อป 2421 หลังจากนั้น
บี . กริ ม และตระกู ล สนิ ท วงศ ได ร  ว มกั น ดํ า เนิ น
โครงการขุ ด คลองรั ง สิ ต ที่ มี ค วามยาวถึ ง 1,500
กิโลเมตร ซึ่งถือเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการชลประทานที่มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนการชวยพัฒนา
พื้นที่ปลูกขาวในภาคกลางของประเทศไทยอีกดวย
นอกจากนี้ บี . กริ ม ยั ง เป น ผู  นํ า ในการพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ อาทิ การวางระบบ
โทรเลข การพัฒนาระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟา รวมถึงการกอสราง
โครงการรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงก และการนําเขา
สินคาชั้นนําหลากหลายชนิดจากตางประเทศ
ปรัชญาการดําเนินธุรกิจที่ บี.กริม ยึดมั่นมา
โดยตลอด คือ “การดําเนินธุรกิจดวยความโอบออม
อารีเพือ่ สรางความศิวไิ ลซภายใตความเปนหนึง่ เดียว
กับธรรมชาติ” ดวยการดําเนินธุรกิจทีค่ าํ นึงถึงชุมชน
สังคม การศึกษา และสิง่ แวดลอม รวมถึงการสนับสนุน
ทางดานวัฒนธรรม การกีฬา และศาสนา ซึง่ ลวนเปน
สิ่ ง ที่ บี . กริ ม ได ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ม าโดยตลอด
นับตั้งแตบริษัทเริ่มกอตั้งในป 2421
ในชวง 20 ปที่แลว ที่รัฐบาลเปดโอกาสใหภาค
เอกชนเขามาลงทุนในธุรกิจผูผ ลิตไฟฟา โดย บี.กริม
ไดรวมมือกับบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน ในการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร เพื่ อ รองรั บ การลงทุ น จากนั ก ลงทุ น
ตางประเทศสูภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยซึ่งมี
ความตองการใชไฟฟาและไอนํ้าที่มีคุณภาพและ
เสถียรภาพระดับสูง
ดวยวิสัยทัศนแรกเริ่มของ บี.กริม เพาเวอร คือ
การมุงสูการเปนผูผลิตไฟฟาชั้นนําระดับโลก ทําให
บริษทั ประสบความสําเร็จในการกอสรางทุกโครงการ
โรงไฟฟา ทั้งโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
สําหรับภาคอุตสาหกรรม โครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย และโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า โดยทุก
โครงการสามารถดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตาม
กําหนดดวยตนทุนที่ตํ่ากวางบประมาณที่ตั้งไว และ
มีประสิทธิภาพสูงกวาขอกําหนดตามสัญญาทั้งสิ้น
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อีกทั้งบริษัทยังมีการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
โรงไฟฟาในระดับสากลดวยความรวมมือจากบริษทั
ซีเมนส ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการซอมบํารุง
เครื่องกังหันกาซดวยจํานวนวันที่นอยที่สุดในโลก
การบรรลุวสิ ยั ทัศนตงั้ ตนดวยการถือปฏิบตั ติ าม
คานิยมหลัก 4 ประการ อันไดแก การมีทัศนคติที่ดี
ความเปนมืออาชีพ ความรวมมือกัน และความคิด
ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ป จ จุ บั น บริ ษั ท มุ  ง ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ภายใตวิสัยทัศนใหม คือ “สรางพลังใหกับสังคมโลก
ดวยความโอบออมอารี”
ภายใตวิสัยทัศนใหมนี้ บริษัทไดขยายเครือขาย
พันธมิตรทีแ่ ข็งแกรงทัง้ ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา
เวียดนาม เกาหลีใต มาเลเซีย และฟลปิ ปนส โดยใน
ปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตไฟฟาจากโครงการ
โรงไฟฟาทีเ่ ปดใหดาํ เนินการเชิงพาณิชยแลว รวมถึง
โครงการที่อยูในระหวางการกอสรางและพัฒนา
จํานวนรวมทั้งสิ้น 3,245 เมกะวัตต
ภายในป 2562 บริษทั จะมีสดั สวนกําลังการผลิต
ติดตัง้ จากพลังงานทดแทนเพิม่ เปนรอยละ 30 ของกําลัง
การผลิตติดตัง้ ทัง้ หมด ตามเปาหมายการมีสว นรวม
ในการลดภาวะโลกรอนและเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยในชวงเวลาเดียวกันนี้สัดสวนกําลัง
การผลิตติดตัง้ จากโครงการโรงไฟฟาในตางประเทศ
จะเพิ่มเปนรอยละ 25 เมื่อรวมโครงการโรงไฟฟา
ที่อยูระหวางการกอสรางและพัฒนาทั้งหมด
สิ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทในป 2561
คือ การเปนผูประกอบการเอกชนรายแรกที่ออก
หุนกูกรีนบอนด ซึ่งเปนผลิตภัณฑทางการเงินที่ใช
ในการระดมทุนเพื่อนําเงินไปใชในการลงทุนหรือ
สนับสนุนโครงการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมี
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เปนผูลงทุนแตเพียง
ผูเดียว
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคน ขอถือโอกาสนี้ในการแสดงความ
ขอบคุ ณ อย า งยิ่ ง จากใจจริ ง ต อ ผู  มี ส  ว นเกี่ ย วข อ ง
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูถือหุนของบริษัททุกทาน

นายฮาราลด ลิงค
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร

ป 2561 เปนอีกปหนึง่ ที่ บี.กริม เพาเวอร ประสบผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานและรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
ไดอยางตอเนือ่ ง โดยบริษทั ไดมกี ารขยายธุรกิจและการลงทุน
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศทีม่ กี ารเติบโตอยางกาวกระโดด
การดํ า เนิ น การจ า ยไฟฟ า เข า ระบบเชิ ง พาณิ ช ย แ ล ว เสร็ จ
ตามกํ า หนด ตลอดจนการวางแผนและดํ า เนิ น งานใน
การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและพั ฒ นาขี ด
ความสามารถทางธุ ร กิ จ เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตในอนาคต
การดําเนินงานในดานตาง ๆ ของบริษัทไดเกิดขึ้นทามกลาง
สภาพป จ จั ย แวดล อ มที่ มี ค วามผั น ผวนและความท า ทาย
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงกระแส
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี แ ละผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ดังนัน้ บริษทั ไดมกี ารปรับตัว
ในการมองหาโอกาสในการเติบโตของธุรกิจทัง้ ในประเทศและ
ภูมภิ าคอาเซียน การบริหารจัดการความเสีย่ งและการใชกลยุทธ
ในการดําเนินงานใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น จึงสงผลใหภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท
เปนที่นาพึงพอใจและเปนไปตามเปาหมาย มีความพรอม
ในการขยายการดําเนินธุรกิจและเติบโตในอนาคต ตลอดจน
ไดรับความเชื่อมั่นจากผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง
บริษทั มีความมุง มัน่ ในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยง การกํากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง และการดํ า เนิ น งานในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
คอรรัปชัน โดยใหมีการบูรณาการเชื่อมโยงการทํางานทําให
เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพอยางมี
ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ นํ า ไปสู  ก ารสร า งความเติ บ โตและสร า ง
ความแข็งแกรงของธุรกิจที่มีการบริหารจัดการองคกรอยาง
ยั่งยืน ประกอบกับไดมีการนําเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ เ ป น แนวทางในการดํ า เนิ น งานด า น
การพัฒนาความยั่งยืนขององคกรควบคูกันไปดวยเพื่อสราง
ประโยชนและสรางคุณคารวมกันกับผูม สี ว นไดเสียทีเ่ กีย่ วของ
ทั้งทางตรงและทางออม
บริษัทไดพัฒนาการดําเนินงานดานความยั่งยืนทั้งทาง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอมใหเกิดความตอเนือ่ งและ
ใหเกิดความเชือ่ มโยงเขากับกลยุทธการดําเนินงานขององคกร
โดยในรอบปทผี่ า นมาบริษทั ไดพฒ
ั นาระบบการบริหารจัดการ
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การผลิตและจายไฟฟาและไอนํ้าใหเกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบการผลิ ต เพื่ อ สร า ง
ความมั่นคงดานเสถียรภาพในการสงมอบพลังงาน
ไฟฟ า และไอนํ้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ คิ ด ค น และพั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงานเพื่อนํามาใช
ในการบริ ห ารจั ด การและสร า งความได เ ปรี ย บ
ในการแขงขัน การวางแผนและพัฒนาการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนการแสวงหาโอกาส
การดําเนินธุรกิจพลังงานที่เปนพลังงานทดแทนและ
ธุรกิจตอเนื่องดานอื่น ๆ เชน การเขาลงทุนโครงการ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศเวียดนาม
จํานวน 2 แหง กําลังการผลิตไฟฟารวม 677 เมกะวัตต
ซึง่ หนึง่ ในโครงการดังกลาวถือเปนโครงการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยทใี่ หญทสี่ ดุ ในอาเซียน และบริษทั
ยังไดรับการคัดเลือกใหเปนผูดําเนินโครงการระบบ
ไฟฟาและนํ้าเย็นในพื้นที่ทาอากาศยานอูตะเภา ซึ่งมี
แผนการดํ า เนิ น งานโรงไฟฟ า รู ป แบบผสมผสาน
(Hybrid) ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
โรงไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย และระบบกั ก เก็ บ
พลังงาน (Energy Storage System) ซึ่งถือเปน
การพัฒนาลงทุนทีม่ กี ารผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม
ดานการผลิตไฟฟา อีกทั้งยังเปนโครงการที่รองรับ
การเติบโตของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
หรือ EEC ตามนโยบายรัฐบาล
จากผลการดําเนินงานทีโ่ ดดเดนและความแข็งแกรง
ในการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดลอม บริษทั ไดรว มกับธนาคารพัฒนา
เอเชียในการออกหุน กูก รีนบอนดจาํ นวน 5,000 ลานบาท
(155 ลานเหรียญสหรัฐ) ซึง่ เปนการออกหุน กูก รีนบอนด
ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองโดย Climate Bond Initiative
ครั้งแรกในประเทศไทย
บริษัทมุงมั่นในการบริหารจัดการและพัฒนาการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และการดําเนินงานดานความปลอดภัย
โดยได มี ก ารคั ด เลื อ กและปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก รและ
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาทีท่ นั สมัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
ซึ่งเปนเทคโนโลยีสะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มี ก ารปฏิ บั ติ แ ละควบคุ ม การดํ า เนิ น งานให เ ป น ไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานด า นสิ่ ง แวดล อ มและ
ความปลอดภัยอยางเครงครัด บริษัทยังไดมีนโยบาย
ในการเพิม่ สัดสวนการเขาลงทุนและดําเนินงานในธุรกิจ
ผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยพลั ง งานทดแทน ได แ ก พลั ง งาน
แสงอาทิตย พลังงานนํา้ พลังงานลม และพลังงานจาก
ขยะ ซึง่ บริษทั เชือ่ มัน่ วา การดําเนินงานดานสิง่ แวดลอม
ดังกลาวขางตนจะนําไปสูการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ การอนุรักษพลังงาน การลด
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การปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก และการลดการปล อ ย
มลภาวะในดานตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้
บริษทั ยังไดสง เสริมและสนับสนุนใหพนักงานในองคกร
มีความรูและมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ สิง่ แวดลอมและความปลอดภัยผานกิจกรรม
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง
ตลอดระยะเวลาในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ผ  า นมา
บริษทั ไดใหความสําคัญดานความรับผิดชอบตอชุมชน
สังคม และสิ่งแวดลอม ดวยการมีสวนรวมที่จะสราง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหเติบโตและอยูเคียงคูไปกับบริษัทในระยะยาว
บริษทั ใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานซึง่ ถือ
เปนทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ คาทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ดวยการปลูกฝง
วั ฒ นธรรมองค ก รและการพั ฒ นาทั ก ษะความรู 
ความสามารถให พ นั ก งานทุ ก คนมี ศั ก ยภาพและมี
ความเปนมืออาชีพในการทํางาน และเติบโตในหนาที่
การงานไดในอนาคต
ในรอบป ที่ ผ  า นมาบริ ษั ท มี ค วามภาคภู มิ ใ จกั บ
รางวัลแหงความสําเร็จในดานตาง ๆ ไดแก รางวัล 1 ใน
100 บริษัทหลักทรัพยจดทะเบียนดวยการดําเนินงาน
ที่โดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล
(ESG100) การไดรับการคัดเลือกใหเปนหุนยั่งยืน
ประจําป 2561 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รางวั ล First Time Sustainability Report และ
Recognition จากโครงการประกาศรางวัลรายงาน
ความยั่งยืน ประจําป 2561 และการไดรับการรับรอง
ฐานะสมาชิกตามโครงการแนวรวมของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริต
ในนามของตัวแทนคณะผูบริหารและพนักงาน
ขอแสดงความขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่ได
สนั บ สนุ น และให ค วามเชื่ อ มั่ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ใหเติบโตและยั่งยืนดวยดีเสมอมา บริษัทยังคงมุงมั่น
ดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาการ
ดําเนินงานทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
เพื่อตอบสนองและสรางคุณคารวมแกผูมีสวนไดเสีย
ความสําเร็จของบริษัทในวันนี้จะเปนแรงบันดาลใจ
ที่กอใหเกิดพลังการทํางานในการสรางความสําเร็จ
ในระดับทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ไปเพือ่ กาวสูบ ริษทั ชัน้ นําดานธุรกิจ
พลังงานไฟฟาที่มีความมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

2446

อดอลฟ ลิงค และเพื่อนรวมงาน ณ รานขายยา
สยามดิสเปนซารี่ ตั้งอยูบนถนนเจริญกรุง

2471

140
ป
แหงการดําเนินธุรกิจ
ดวยความโอบออมอารี

หางสรรพสินคา บี.กริม
ถนนมหาไชย

บี.กริม กอตั้งขึ้นเมื่อป 2421 โดยแอรวิน มุลเลอร และแบรนฮารด กริม ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ดวยความคิดทีอ่ ยากพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเปนอยูข องชาวสยาม
จึงไดเริ่มตนธุรกิจรานขายยาตํารับตะวันตก ชื่อ “สยามดิสเปนซารี่” รานขายยาแหงนี้
ขึ้นชื่อดานความเปนเลิศดานสินคาและบริการ พระวรวงศเธอพระองคเจาสายสนิทวงศ
ไดทรงนํายาเขาไปรักษาอาการประชวรของเจานายหลายพระองคในราชสํานัก จึงทําให
ยาของรานเปนหนึง่ ในยาทีร่ าชสํานักนิยมและยอมรับ รานขายยาสยามดิสเปนซารีจ่ งึ ไดรบั
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปน “รานยาหลวง”

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

2433

2433
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เครื่องจักรสมัยใหมสําหรับการขุดคลองรังสิต
นําเขาโดย บี.กริม

คลองรังสิต กอสรางโดย บี.กริม และตระกูลสนิทวงศ
ซึ่งถือเปนโครงสรางระบบชลประทานที่ใหญที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ณ ขณะนั้น

ระบบโทรเลขติดตั้งโดย บี.กริม

อดอลฟ และเฮอรเบิรต ลิงค
ณ บริเวณที่กอสรางสถานีวิทยุศาลาแดง

ตอมาไดมีการจัดตั้งหางบี.กริมแอนโก ซึ่งเปนรานจําหนายสินคาเยอรมันแหงแรกในสยาม เพื่อดําเนินกิจการหางสรรพสินคา
และขายยาควบคูกันไป ดวยการตั้งใจและมุงมั่นดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย สุจริต เปนที่ประจักษ
ของราชสํานักและประชาชนโดยทั่วไป หางบี.กริมแอนโก จึงไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปน “ผูจําหนายสินคา
แกราชสํานัก”
รัชกาลที่ 5 ทรงเล็งเห็นการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานการชลประทานของประเทศ จึงมีพระราชดําริในการขุดคลองรังสิตความยาว
1,500 กิโลเมตร ซึ่งถือเปนคลองชลประทานที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยนั้น โดย บี.กริม ไดรวมกับตระกูลสนิทวงศ
จัดตั้งบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม เพื่อขุดคลองรังสิตโดยไดมีการนําเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใชในการขุดคลองแทนการใชแรงงานคน
เปนครั้งแรกอีกดวย
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

2474
2455

พระวรวงศเธอ พระองคเจาเปรมบุรฉัตร และ อดอลฟ ลิงค
ขณะทําการโทรศัพททางไกลระหวางสยามและเยอรมนี เปนครั้งแรก
ผานระบบที่จัดหาโดย บี.กริม

หางบี.กริม
ประตูสามยอด

เฮอรเบิรต และ คุณหญิงอัลมา ลิงค
ณ โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค สรางโดย บี.กริม

เครื่องมือแพทยสมัยใหมนําเขาโดย บี.กริม

ในป 2446 อดอลฟ ลิงค ซึ่งเปนเภสัชกรและทายาทตระกูลรานขายยาชื่อดังจากเมืองลือเบ็ค ประเทศเยอรมนี ไดถูกเชิญเขามา
บริหารงานและรวมเปนหุนสวนคนสําคัญกับหางบี.กริม ดวยความมุงมั่นทุมเท กระตือรือรน และยึดมั่นตอการมอบความจริงใจ
ในการบริการแกลูกคา จึงทําใหธุรกิจของ บี.กริม เปนที่รูจักอยางแพรหลาย จนทําใหมีโอกาสไดเปนผูติดตั้งเครื่องโทรเลขไรสายใหกับ
รัฐบาลไทยเปนครั้งแรก ตลอดจนริเริ่มการนําเขารถยนตยี่หอเบนซจากประเทศเยอรมนี และการนําเขาสินคาที่มีคุณภาพสูง
จากตางประเทศ ดวยความไววางใจในการทํางานและความเชื่อมั่นในการบริหารงานที่ยังคงรักษาไวซึ่งแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ตามแบบฉบับของหางบี.กริม ในเวลาตอมาหุนสวนธุรกิจเดิมจึงไดขายหุนทั้งหมดของหางบี.กริม ใหแก อดอลฟ ลิงค ซึ่งทําให
เปนเจาของหางบี.กริม แตเพียงผูเดียว

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

2541
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสร็จพระราชดําเนินเปดโรงไฟฟาแหงแรกของ บี.กริม

โรงไฟฟาแหงแรกของ บี.กริม เพาเวอร

2560

พิธีเปดการซื้อขายหลักทรัพยวันแรก
ของ บี.กริม เพาเวอร

ธุรกิจของหางบี.กริม ถูกบังคับใหหยุดตัวลงในชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 อยางไรก็ตามดวยความรักและความผูกพัน
ที่มีตอประเทศไทย อดอลฟ ลิงค ไดสงบุตรชาย 2 คน คือ เฮอรเบิรต ลิงค และ ดร.เกฮารด ลิงค กลับเขามาสานตอธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งเฮอรเบิรต ลิงค และ ดร.เกฮารด ลิงค ไดทุมเททํางานจนทําใหหางบี.กริม กลับมาเจริญ
กาวหนาขึ้นตามลําดับ ดวยการปรับเปลี่ยนกลยุทธการขยายธุรกิจใหทันกับการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยแตยังคงไวซึ่งธุรกิจยา
และอุปกรณทางการแพทยที่เปนธุรกิจตนกําเนิดของ บี.กริม และยังไดมีการขยายการดําเนินงานไปยังธุรกิจอื่น ๆ เชน การนําเขา
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ เปนตน
ปจจุบัน บี.กริม ภายใตการดูแลของ ดร.ฮาราลด ลิงค ไดขยายการดําเนินธุรกิจของ บี.กริม ในหลากหลายดาน ไดแก ระบบงาน
อาคารและงานอุตสาหกรรม ธุรกิจดานสุขภาพ ไลฟสไตล คมนาคม อสังหาริมทรัพย และเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ดร.ฮาราลด ลิงค ไดมี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน บี.กริม ตลอดจนการริเริ่มเขาสูการดําเนินธุรกิจดานพลังงาน จนทําให บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด
(มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป 2560 ที่ผานมา
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ดวยปรัชญา “การดําเนินธุรกิจดวยความโอบออมอารีเพื่อสรางความศิวิไลซภายใตความเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” บี.กริม
ไดใหความสําคัญในการมีจิตสํานึกการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม แสดงใหเห็นไดจาก
การมีบทบาทและมีสวนรวมในการขับเคลือ่ นงานภาคสังคมมาอยางตอเนือ่ งตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั เชน งานดานการศึกษาผานโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอ ย โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีเยอรมัน-ไทย การมอบทุนการศึกษาแกนกั เรียนพยาบาลของมูลนิธกิ องทุนการกุศล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี งานดานอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติผา นโครงการอนุรกั ษเสือโครงรวมกับองคการ
กองทุนสัตวปาโลกสากล งานดานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและการดนตรีผานการสนับสนุนผานมูลนิธิดุริยางคซิมโฟนีกรุงเทพ
งานสนับสนุนดานกีฬามาผานสมาคมกีฬาขี่มาแหงประเทศไทย งานดานศาสนาผานการดูแลวัดมูลจินดารามที่สรางขึ้นในชวง
การขุดคลองรังสิตและการทะนุบาํ รุงวัดและศาสนสถาน ตลอดจนการใหความชวยเหลือและสนับสนุนงานภาคสังคมดานอืน่ ๆ อีกมากมาย

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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ในป 2561 เปนปแหงการฉลองครบรอบการดําเนินธุรกิจของ บี.กริม 140 ป โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนินเปนประธานเปดนิทรรศการ “ฝากไวในแผนดิน 140 ป บี.กริม” ทีห่ อศิลปวัฒนธรรม
แหงกรุงเทพมหานคร ซึง่ เปนนิทรรศการทีบ่ ง บอกถึงประวัตศิ าสตรการดําเนินธุรกิจของ บี.กริม ในประเทศไทย และการแสดงงานศิลปะ
ของศิลปนไทยรวมสมัยภายใตปรัชญาการดําเนินธุรกิจของ บี.กริม
บี.กริม ถือเปนประวัติศาสตรอีกหนาหนึ่งของบริษัทตางชาติที่ดําเนินธุรกิจอยูเคียงคูกับการพัฒนาและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ของสังคมไทยมายาวนานที่สุดถึง 140 ป ธุรกิจของ บี.กริม จะยังคงดํารงอยูและเติบโตไปพรอมกับการสรางคุณคารวมกับวิถีชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย ตลอดจนการดําเนินธุรกิจของ บี.กริม จะรักษาไวซงึ่ เอกลักษณการทําธุรกิจดวยความโอบออมอารี
ตลอดไป
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมและคานิยมองคกร
วิสัยทัศน

“สรางพลังใหกับสังคมโลกดวยความโอบออมอารี
(Empowering the World Compassionately)”
พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
บี.กริม เพาเวอร เชื่อวามาตรฐานการทํางานที่เปนมืออาชีพและทัดเทียมกับระดับสากล ประกอบกับ
ความสามารถและประสบการณของบุคลากรจะเปนรากฐานที่มั่นคงในการเติบโตของธุรกิจ ทําใหบริษัท
สามารถผลิตไฟฟาที่มีเสถียรภาพและนาเชื่อถือ รวมถึงการใหบริการที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มมูลคา
อยางยั่งยืนใหแกผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวน
บี.กริม เพาเวอร ไดคาํ นึงถึงเปาหมายเชิงกลยุทธ ไดแก ความสามารถในการทํากําไร การพัฒนาอยางยัง่ ยืน
และการเจริญเติบโตอยางตอเนือ่ งของธุรกิจ โดยบริษทั มีพนั ธกิจในการดําเนินธุรกิจทีค่ รอบคลุม 6 ดาน ดังนี้

สรางพลัง
ใหกับสังคมโลกดวยความโอบออมอารี
สินคา
และบริการ

สรางคุณคาใหกับ
สังคมดวยการผลิต
พลังงานคุณภาพสูง
และใหบริการคูคา
ดวยพลังแหง
การบุกเบิก
ดําเนินธุรกิจดวย
ความโอบออมอารี
โดยใชนโยบายที่มี
คนและธรรมชาติ
เปนศูนยกลาง
People - Centric
& Nature - Centric

การปฏิบัติงาน

พัฒนา
การดําเนินธุรกิจ
ของเราอยาง
ตอเนื่องเพื่อ
กาวเปนผูผลิต
พลังงานชั้นนํา
ระดับโลก

การเติบโต

สถานที่ทํางาน

สรางการเติบโต
ที่ยั่งยืนโดยมี
พันธมิตรทางธุรกิจ
ที่แข็งแกรงทั้งใน
ประเทศไทยและ
ตางประเทศ

ทํางานรวมกัน
ดวยความผาสุก
และโอบออมอารี
พนักงานทุกคน
มีความเปน
มืออาชีพ ปฏิบัติ
หนาที่ดวยจริยธรรม
และความซื่อตรง

ชุมชน
และสังคม

สรางพลังใหกับ
ชุมชนและสังคม
เพื่อตอบสนอง
ความตองการ
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สิ่งแวดลอม

ดําเนินธุรกิจของ
เราดวยความใสใจ
ตอธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

วัฒนธรรมและคานิยมองคกร
บี.กริม เพาเวอร เปนหนึ่งในธุรกิจหลักของ บี.กริม ซึ่งมีประวัติศาสตรและรากฐานอันยาวนานถึง 140 ป
วัฒนธรรมองคกรจึงเปนสิ่งสําคัญที่ขับเคลื่อนใหบริษัทกาวหนา และเติบโตมาจนกระทั่งปจจุบัน บริษัท
ไดมีการปรับคานิยมองคกรใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนตามยุคสมัย ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารใหความสําคัญและเปนแบบอยางที่ดีในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร
ใหเขมแข็ง และมีการสื่อสารกับพนักงานถึงความสําคัญของวัฒนธรรมขององคกรอยางสมํ่าเสมอ
บริษัทไดจัดใหพนักงานไดเรียนรูวัฒนธรรมและคานิยมองคกร ผานกิจกรรมและสื่อตาง ๆ เพื่อใหพนักงาน
มีความเขาใจและแสดงพฤติกรรมตามคานิยมหลักทั้ง 4 ประการ เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
รวมกันในองคกร

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

คานิยมหลัก 4 ประการ (4Ps)

Positivity
ทัศนคติที่ดี

Partnership
ความรวมมือ

คิดบวก
ปรับตัว
เปดใจ

สามัคคี
สนับสนุน
แสดงความเปนเจาของ

Professionalism
ความเปนมืออาชีพ

Pioneering spirit
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

เชี่ยวชาญ
รับผิดชอบ
มีจริยธรรม

ริเริ่มสรางสรรค
ทํางานเชิงรุก
แลกเปลี่ยนเรียนรู
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
2,022 MW1
โรงไฟฟาพลังนํ้า
20 MW
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
145 MW
โรงไฟฟาพลังงานลม
โรงไฟฟาพลังงานดีเซล
13 MW
โรงไฟฟาพลังงานขยะ
กําลังการผลิตรวม
2,200 MW3
(เปดดําเนินการแลว)

800 MW2
113 MW
677 MW
16 MW
5 MW
3,245 MW4
(ภายในป 2568)

โรงไฟฟาที่เปดดําเนินการแลว
โรงไฟฟาที่อยูในระหวางการพัฒนา

ลาว
ไทย
กัมพูชา

เวียดนาม

รวม 565 เมกะวัตต จาก 5 โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
ที่จะหมดอายุในป 2565
2 รวม 5 โครงการโรงไฟฟาใหม เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟาเดิม
3 ขอมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
4 รวมโครงการโรงไฟฟาที่อยูในระหวางการพัฒนา ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ซึ่งจํานวนเมกะวัตตอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางการพัฒนาตามความเหมาะสม
ของโครงการ
1

เกาหลีใต

ประเทศไทย
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1 จํากัด
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2 จํากัด
บริษัท บี.กริม เพาเวอร (แหลมฉบัง) 1 จํากัด
บริษัท บี.กริม เพาเวอร (แหลมฉบัง) 2 จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 1 จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 2 จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 3 จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 4 จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 5 จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 1 จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 2 จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 4 จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 5 จํากัด
บริษัท บี.กริม เพาเวอร (ดับบลิวเอชเอ) 1 จํากัด
บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ราชบุรี) 1 จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ราชบุรี) 2 จํากัด
บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร (สระแกว) 1 จํากัด
บริษัท บี.กริม ยันฮีโซลาร เพาเวอร จํากัด
บริษัท บี.กริม เสนา โซลาร เพาเวอร จํากัด
โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
สําหรับองคการสงเคราะหทหารผานศึก
และหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร
บริษัท โปรเกรส อินเตอรเคม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บอทองวินดฟารม จํากัด
ประเทศลาว
บริษัท เซนํ้านอย และ เซกะตํา ไฮโดร เพาเวอร จํากัด
บริษัท นํ้าแจ ไฮโดร เพาเวอร จํากัด
บริษัท นํ้าคาว ไฮโดร เพาเวอร จํากัด
ประเทศเวียดนาม
บริษัท อมตะ เพาเวอร (เบียนหัว) จํากัด
Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company
Phu Yen TTP Joint Stock Company
ประเทศกัมพูชา
บริษัท บี.กริม เพาเวอร (ปอยเปต) จํากัด
ประเทศเกาหลีใต
บริษัท บี.กริม เพาเวอร (เกาหลีใต) จํากัด

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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รูจัก บี.กริม เพาเวอร

บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
ชื่อยอหลักทรัพย
BGRIM

หมวดธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค

วันเริม่ ทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพยฯ
19 กรกฎาคม 2560

จํานวนพนักงาน
869 คน

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
26 กรกฎาคม 2536

ผูบริหารสูงสุด
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ทุนจดทะเบียน
5,400,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
5,213,800,000 บาท
กลุมอุตสาหกรรม
ทรัพยากร

สํานักงานใหญ
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท 0 2710 3400
โทรสาร 0 2379 4245
Website www.bgrimmpower.com

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลัก
ดานการผลิตและขายไฟฟาและไอนํา้ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในประเทศและตางประเทศ

ขอมูลทั่วไป
บริษทั บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) เปนหนึง่ ในธุรกิจหลักของ บี.กริม ซึง่ ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
มานานกวา 140 ป ภายใตปรัชญาการดําเนินธุรกิจดวยความโอบออมอารีเพื่อสรางความศิวิไลซภายใต
ความเปนหนึง่ เดียวกับธรรมชาติ (Doing Business With Compassion for the Development of Civilization
in Harmony with Nature)
บี.กริม เพาเวอร จัดตั้งขึ้นในชื่อ บริษัท บอรเนียว (1993) จํากัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 เติบโต
กาวมาเปนหนึ่งในผูประกอบการผลิตไฟฟาภาคเอกชนรายแรกของประเทศไทยจากโครงการโรงไฟฟา
ABP1 (บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 1 จํากัด) ซึ่งเปนโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไดเปด
ดํ า เนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย ใ นป 2541 จากนั้ น ได มี ก ารขยายการลงทุ น ด า นโครงการโรงไฟฟ า เรื่ อ ยมา
อยางตอเนือ่ ง จนกระทัง่ ในป 2554 ไดเปลีย่ นชือ่ บริษทั เปน บริษทั บี.กริม เพาเวอร จํากัด โดยไดมกี ารขยาย
การลงทุนโครงการไฟฟาทั้งในประเทศและเริ่มมีการขยายการลงทุนโรงไฟฟาไปยังประเทศเพื่อนบาน
จากนั้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท
บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) และไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเสนอขายหุน
แกประชาชนในครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยมีทนุ จดทะเบียน 5,400,000,000 บาท
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

เหตุการณและพัฒนาการที่สําคัญ

SPP - Indusrial Estate
%
5.8% 6.2%

69.5

8.7%
Total

10.1%

2,257 MW
In Operation
2,022 MW

29.9%

• จัดตั้งขึ้นในชื่อ บริษัท บอรเนียว (1993) จํากัด

2541

10.6%
28.7%
Amata City (Chonburi)
675 MW
Amata City (Rayong)
647 MW
BGPR1&2
240 MW
(under development)

Bangkadi
229 MW
Laem Chabang
196 MW
WHA Chonburi 1
130 MW
WHA (Map Ta Phut)
140 MW

13.6%

Total

975 MW
In Operation
165 MW

84.3%

Waste to Energy (IWTE)
5 MW
(under development)
Wind Group
16 MW
(under development)

Solar Group
822 MW
(677 MW under
development)
Hydro Group
133 MW
(113 MW under
development)

Transmission & Distribution
%

0.4

51.9%

Bien Hoa
13 MW

Total
MW

27

• เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยโรงไฟฟาพลังความรอน
รวมแหงแรก

2554
• เปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด

2559

Renewable Group
0.5% 1.6%
%

30.1

2536

48.1%

Poi Pet PPSEZ
14 MW

หมายเหตุ: รวมโครงการที่อยูระหวางกอสรางและพัฒนา
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ จํานวนเมกะวัตตอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสมระหวางพัฒนาโครงการ

• จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อ
เปน บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
• บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 1 จํากัด ไดรับรางวัล EIA
Monitoring Awards 2016 ระดับดีเดน โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 2 จํากัด ไดรับรางวัล EIA
Monitoring Awards 2016 ระดับชมเชย โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2560
• จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเสนอขายหุนแกประชาชนในครั้งแรก
(Initial Public Offering: IPO)
• รางวัล Deal of the Year โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
• รางวัล Best IPO in Thailand 2017 โดยนิตยสาร
The Asset
• รางวัล Best Energy Solutions Provider โดยนิตยสาร
International Finance
• รางวัล Best IPO Deal in Southeast Asia 2017
โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia Magazine
• รางวัล IEEE PES Thailand Chapter Woman
in Power Plant (WIP 2017)

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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2561
• ไดรับการจัดอันดับอยูใน SET50, SET100, SETCLMV,
SETTHSI
• ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือจาก TRIS Rating
อยูในระดับ A ดวยแนวโนม “คงที่”
• รวมลงทุนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 420 MW
ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งถือเปนโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยที่ใหญที่สุดในอาเซียน (อยูระหวางการกอสราง
โดยจะเปดดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2562)
• การออกหุน กูก รีนบอนด จํานวน 5,000 ลานบาท (หรือเทากับ
155 ลานเหรียญสหรัฐ) เปนครั้งแรกในประเทศไทยที่ไดรับ
การรับรองโดย Climate Bonds Initiative
• ไดรับการคัดเลือกใหอยูในรายชื่อหุนยั่งยืน ประจําป 2561
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• ไดรับการคัดเลือกใหเปน 100 บริษัทหลักทรัพย
จดทะเบียนไทยที่มีความโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม
และการกํากับดูแลกิจการ (ESG100) โดยสถาบันไทยพัฒน

• ไดรับรางวัล Sustainability Reporting Awards 2018
ประเภท Recognition และ First Time Sustainability
Report โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และสถาบันไทยพัฒน
• ไดรับการรับรองสมาชิกโครงการแนวรวมของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)
• ไดรับรางวัล Top CEO of the Year Awards 2018
โดยสถาบัน Influential Brands
• ไดรับการประเมินการรายงานการกํากับดูแลกิจการ
ระดับดีมาก โดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานภาพรวมที่สําคัญในป 2561

รายได
กําไรสุทธิ
EBITDA

ผานการรับรองสมาชิก CAC
(Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition
Against Corruption)

36,585 ลานบาท
2,976 ลานบาท
9,199 ลานบาท

ไมมีขอรองเรียน
การแจงเบาะแส
การกระทําผิด

กําลังการผลิตไฟฟา
ที่ดําเนินการเชิงพาณิชย

โครงการรวมลงทุนโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยจํานวน

2,076
คาดัชนีความพรอมของโรงไฟฟา
ที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชย

96.21

%

MW

420

MW
ที่ใหญที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
คาความสูญเสียไฟฟาในระบบ
สายสงและระบบจําหนายไฟฟา

-0.08

Zero Accident
%

%

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การใชนํ้าหมุนเวียน
ในระบบการผลิต
ไฟฟารวม

303,379

คาเฉลี่ยการปลอย
กาซเรือนกระจก

การตรวจวัดมลภาวะนํ้า อากาศ เสียง
และกากของเสีย ผานเกณฑมาตรฐาน
และกฎหมายกําหนด

0.44

ลบ.ม.

100

%

ตัน (คารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
โรงเรียนเครือขาย บี.กริม เพาเวอร

135

แหง

งบประมาณ
การพัฒนาพนักงาน

5,000

หุนกูกรีนบอนด
ลานบาท
ที่ไดรับการรับรองโดย Climate Bonds Initiative
เปนครั้งแรกในประเทศไทย

พื้นที่ปลูกตนไมสะสม

292.28

31.96

ลานบาท

Customer Call Center

ไร

24

ชั่วโมง
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

รางวัลแหงความสําเร็จของ บี.กริม เพาเวอร

1

การจัดอันดับหลักทรัพย
ที่มีความโดดเดน
ในการดําเนินธุรกิจ
อยางยัง่ ยืนในดานสิง่ แวดลอม
สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and
Governance: ESG) หรือ
ESG100 ประจําป 2561
จากสถาบันไทยพัฒน

2

การคัดเลือกใหอยูใน
รายชื่อหุนยั่งยืน (Thailand
Sustainability Investment:
THSI) ประจําป 2561
จากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

3

รางวัล “Top CEO of
the Year Award” หรือ
สุดยอดซีอีโอประจําป 2561
เปนรางวัลที่มอบใหกับ
ผูบริหารที่มีความโดดเดน
ดานการบริหาร และสราง
คุณูปการใหกับวงการธุรกิจ
ดานอุตสาหกรรม จากสถาบัน
Influential Brands ในงาน
“2018 Asia CEO Summit”

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

4

รางวัลรายงานความยั่งยืน
ประจําป 2561 (Sustainability
Report Award 2018)
รวม 2 รางวัล ไดแก รางวัล
Recognition และรางวัล First
Time Sustainability Report
จาก CSR Club, สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
และสถาบันไทยพัฒน

5

รางวัล “Most Innovative
Deal” เปนรางวัลที่มอบใหกับ
บริษัทที่ออกตราสารหนี้ที่มี
ความโดดเดนในการระดมทุน
อยางสรางสรรค ที่เปดมิติใหม
ในการใชตราสารหนี้ ซึ่งเปน
ทีย่ อมรับและประสบความสําเร็จ
จากการที่บริษทั ออกหุนกู
กรีนบอนดในประเทศไทย
โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย

6

ประกาศนียบัตรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (Thailand’s Private
Sector Collective Action
Coalition Against Corruption:
CAC) จากคณะกรรมการ
แนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทุจริต
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

หวงโซคุณคา

Solar

Substation

Customer

Hydro

Waste to Energy

Wind

การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
คูคา เปนหนึ่งในผูมีสวนไดเสียที่มีความสําคัญ
อยางมากตอการดําเนินงานของบริษัทเนื่องดวย
เปนผูท มี่ สี ว นสําคัญตอการจัดหาและสงมอบวัตถุดบิ
ที่มีคุณภาพ และเปนผูที่มีสวนรวมตอกระบวนการ
บริหารจัดการในการผลิตไฟฟาใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด โดยกระบวนการดังกลาวนั้น
ถือเปนหัวใจที่สําคัญของธุรกิจ

Co-Generation

บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารจั ด การ
หวงโซอุปทานดวยการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตอคูค า ทีจ่ ะกอใหเกิดการพัฒนาบริหารความสัมพันธ
อย า งยั่ ง ยื น ร ว มกั น ซึ่ ง บริ ษั ท เชื่ อ มั่ น ว า จะ
สามารถทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ การสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน ตลอดจนสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงานทั้งของ
บริษัทและคูคาไดในระยะยาว

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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จรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา

ไมแสวงหาประโยชน
จากการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อประโยชนสวนตัว
หรือประโยชนอื่นใดของผูอื่น

จัดซื้อจัดจางโดยคํานึงถึง
คุณภาพและความปลอดภัย
ของสินคาและบริการ
อันอาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพ
และอนามัยของพนักงาน ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดลอม

ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางอยางโปรงใส
กําหนดขั้นตอน ระเบียบ และ
กระบวนการสรรหาอยางเครงครัด
รวมทั้งปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
อยางเทาเทียมกัน ถูกตอง
ชัดเจน ครบถวน เปนธรรม
ตรวจสอบได

จัดซื้อจัดจาง
จากผูประกอบการ
ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ไมเขาขายหรือมีประโยชนจาก
การดําเนินธุรกิจ การใชแรงงาน
หรือการผลิตที่ขัดตอกฎหมาย
และศีลธรรมอันดีงาม
ของสังคม

เจรจาและทําสัญญา
ดวยความเปนธรรม
และไมเอาเปรียบคูสัญญา
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ขอตกลง หรือสัญญา
อยางเครงครัด หากไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาไดจะตองแจง
ใหคูสัญญารับทราบ
เพื่อหาแนวทาง
แกไขรวมกัน

แนวทางการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
เพื่อความยั่งยืน
บริษัทไดมีการแบงประเภทคูคาสําคัญโดยใช
เกณฑการจัดซื้อที่มีมูลคาสูง และ/หรือเปนคูคาที่มี
ความสําคัญซึง่ อาจสงผลกระทบตอกระบวนการผลิต
และ/หรือเปนคูคาที่มีการจําหนายสินคาและบริการ
จํานวนนอยราย ทั้งนี้บริษัทไดจัดใหมีการประเมิน
ผลการดํ า เนิ น งานของคู  ค  า ประจํ า ป เพื่ อ นํ า มา
พิจารณาการขึน้ ทะเบียนคูค า ในระบบฐานขอมูลคูค า
ในปถัดไป การพิจารณาความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสีย่ งของคูค า รวมถึงใหมกี ารสือ่ สารและ
การเยี่ยมชมกิจการของคูคาตามโอกาสที่เหมาะสม
เพือ่ กําหนดแนวทางและติดตามการพัฒนาคุณภาพ
และการพัฒนาความรวมมือในดานตาง ๆ กับคูค า ให
ดียิ่งขึ้นตอไป
ในป 2561 บริษัทไดจัดทําจรรยาบรรณวาดวย
การจั ด ซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารสํ า หรั บ พนั ก งาน

(Procurement Code of Conduct) เพื่อสื่อสาร
ใหผเู กีย่ วของและผูม สี ว นไดเสียรับทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซื้อสินคาและบริการ นอกจากนั้น
บริษัทอยูระหวางการจัดทําหลักจรรยาบรรณคูคา
(Supplier Code of Conduct) และการพัฒนาแบบ
ประเมิ น คู  ค  า ประจํ า ป ใ ห ค รอบคลุ ม ถึ ง ประเด็ น
ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน และ
ประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ จะนําไปใชเปนแนวทาง
การปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจางตอไป
ไมมีขอรองเรียน
จากคูคา

พนักงานที่เกี่ยวของที่ลงนาม
รับทราบ Procurement
Code of Conduct
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บริษัทไดกําหนดกรอบการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและ
การบริหารจัดการความยั่งยืนขององคกรที่ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล
โดยกรอบการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า นความยั่ ง ยื น นี้ ได มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง บริ บ ทขององค ก รเพื่ อ ก า วไปสู 
ความเปนเลิศและความเปนมืออาชีพในการทํางานระดับสากล รวมถึงการเสริมสรางประโยชนและคุณคา
เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย อันนําไปสูการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายความยั่งยืนตอไป

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

“วงนอก” หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบ
ตอผลกระทบจากการดําเนินงานในดานตาง ๆ ซึ่ง
ครอบคลุมผูมีสวนไดเสียขององคกร เพื่อนําไปสู
การสรางการยอมรับและสัมพันธภาพทีด่ อี ยางยัง่ ยืน
การเสริมสรางระบบธรรมาภิบาล
การสรางเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมปี ระสิทธิภาพ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ใหความสําคัญ
ตอการปรับปรุงโครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ที่เอื้อตอการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมให
เกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร ตลอดจนการปองกันหรือลด
ความเสีย่ งดานทุจริตคอรรปั ชันในทุกรูปแบบ รวมถึง
การสื่อสารนโยบายการตานทุจริต และถายทอด
องคความรูด า นการตอตานทุจริตแกบคุ ลากรทุกระดับ
อันนําไปสูการสรางคุณคาเชิงเศรษฐกิจแกกิจการ
ในระยะยาว
การดูแลพัฒนาบุคลากรอยางเปนธรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการพัฒนา
คุณภาพชีวติ บุคลากรในภาพรวม เชน การยกระดับ
ความพึงพอใจบุคลากร การดูแลความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย และการยกระดับพัฒนาทักษะ
การทํ า งานและองค ค วามรู  ที่ จํ า เป น นอกจากนี้
องคกรจําเปนตองจัดใหมีกลไกในการเจรจาตอรอง
ระหวางองคกรและพนักงาน ตลอดจนการสราง
ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน การประเมิน
ความเสีย่ ง การปรับปรุงเงือ่ นไข และสภาพแวดลอม
การทํ า งานที่ เ อื้ อ ต อ การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อั น นํ า ไปสู  ก ารสร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต บุ ค ลากร
อยางตอเนื่อง
การสรางการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน
การร ว มหารื อ และสานสั ม พั น ธ เ พื่ อ สร า ง
ความเขาใจ และการยอมรับระหวางองคกรและสังคม
ภายใต “ความโอบออมอารี” โดยใหความสําคัญ
ต อ การดํ า เนิ น งานที่ เ น น การบรรเทาผลกระทบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ อาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ตลอดจน
การสนับสนุนและพัฒนาชุมชนรวมกันอันนําไปสู
การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันอยางยั่งยืน
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การดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การกํ า กั บ ดู แ ลให ก ารดํ า เนิ น งานในทุ ก ด า น
ตระหนักถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พรอมกับ
การบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก
การดําเนินงานขององคกร เชน กาซเรือนกระจก
มลอากาศ มลภาวะทางเสี ย ง ของเสี ย เป น ต น
รวมถึ ง การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให บุ ค ลากรในองค ก ร
มี ค วามตระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ ต อ การใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
“วงใน” หมายถึง การดําเนินงานบริหารจัดการ
โครงการโรงไฟฟาทีเ่ ปนเลิศ พรอมกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมทีค่ รอบคลุมการดําเนินงานหลักตัง้ แตตน นํา้
จนถึงปลายนํ้า
การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซ
อุปทาน
การสงเสริมความตระหนักถึงการปฏิบัติแกคูคา
ที่เปนธรรม การสานสัมพันธกับคูคา เพื่อรับทราบ
ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวของ ตลอดจนการรวม
พัฒนาคูคาใหมีการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
การพัฒนาประสิทธิภาพและเสถียรภาพระบบ
ไฟฟา
การสรางเสริมศักยภาพในการผลิตไฟฟาให
เกิดประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุด รวมถึงให
ความสําคัญตอการบริหารจัดการการผลิตไฟฟา
การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ แ ละใช
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ ใหโครงการตาง ๆ สามารถ
จายกระแสไฟฟาไดอยางตอเนื่อง
การสรางความพึงพอใจแกลูกคา
และรับผิดชอบผลิตภัณฑ
มุง มัน่ ในการรักษาระดับความพึงพอใจสูงสุดแก
ลูกคาผานการใหบริการที่เขาถึงงายและครอบคลุม
เพื่อใหลูกคาไดรับบริการที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ
ภายใต พื้ น ฐานความปลอดภั ย ในการให บ ริ ก าร
ตลอดจนการรักษาขอมูลความลับของลูกคา
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษั ท และผู  บ ริ ห ารตระหนั ก
และใหความสําคัญตอการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท สามารถบรรลุ
ตามเปาหมายที่ไดตั้งไว บริษัทมีหนวยงานบริหาร
ความเสีย่ ง ทําหนาทีป่ ระสานกับทุกหนวยงานภายใน
องคกรเพื่อกําหนดประเด็นความเสี่ยง การจัดทํา
แผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งให ส อดคล อ งกั บ กลยุ ท ธ ข อง
บริษัท การจัดประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ซึ่งมีตัวแทนจากทุกหนวยงานเขารวมการประชุม
การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ ย งให เ ป น ไปตามแผนงาน และการสรุ ป
ผลการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management
Committee - RMC) เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทไดมี
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งอย า งครอบคลุ ม

ทุกขัน้ ตอนการดําเนินงานและมีความสอดคลองกับ
กลยุทธทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
คณะกรรมการจั ด การและกรรมการผู  จั ด การ
โรงไฟฟา ทําหนาที่นําเสนอและทบทวนนโยบาย
การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการกํากับดูแล
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยให
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรายงานผลการกํากับ
ดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงตอคณะกรรมการ
จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทไดมีการเปดเผยปจจัย
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
บริษทั ไวในรายงานประจําปดว ย (ศึกษาขอมูลเพิม่ เติม
ไดทรี่ ายงานประจําป 2561 หัวขอ ปจจัยความเสีย่ ง)

โครงสรางการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ฝายบริหารความเสี่ยง

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง
องค ก รตามกรอบ COSO Enterprise Risk
Management เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางการบริ ห าร
ความเสี่ ย งที่ อ าจส ง ผลกระทบต อ เป า หมาย
การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดยกํ า หนดให มี
การประเมินและบริหารจัดการความเสีย่ งทัง้ ในระดับ
องคกร (Corporate Risk) ระดับกลุม ธุรกิจ (Business
Unit Risk) และระดับปฏิบัติงาน (Functional Risk)
ที่ เ กิ ด จากป จ จั ย ภายนอกและภายในที่ อ าจมี
การเปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะของธุรกิจครอบคลุม
ทั้งมิติดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ รวมถึง
บรรษัทภิบาล (ESG Risk) การประเมินความเสี่ยง
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ด า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น รวมถึ ง การประเมิ น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk) เชน
ความเสีย่ งดานกลยุทธ ความเสีย่ งดานการปฏิบตั งิ าน
ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ
ความเสี่ยงดานชื่อเสียงและภาพลักษณ ความเสี่ยง
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยง
ด า นการเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ความเสี่ ย ง
ดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร เปนตน ซึ่ง
ประเด็นความเสี่ยงดังกลาวถือเปนความทาทาย
ของบริ ษั ท ที่ จ ะต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว และการบริ ห าร
จัดการอยางใกลชิด รวมถึงใหมีการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งอยางบูรณาการเพือ่ นําไปสูก ารสรางโอกาส
และสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่จะทําให
สามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ

ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การสงเสริมวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
หั ว ใจสํ า คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ คือ การปลูกฝงวัฒนธรรม
เรื่ อ งความเสี่ ย ง และการมี ส  ว นร ว มของพนั ก งานทุ ก ระดั บ
ในการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการความเสี่ยงใหมีจุดมุงหมาย
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยผูบ ริหารระดับสูงใหความสําคัญ
ตอการบริหารจัดการความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องคกร ตลอดจนมีการสือ่ สาร

• Establish tone • Endorse and
at the top
encourage risk
aware culture
• Approve risk
management
policy
• Approve risk
appetite

• Review
• Report risk
performance management
measures
performance
against
• Propose action
tolerances and plan to improve
recommend
risk management
corrective
action

Risk
Reporting

Risk
Management Process
in Daily Operations

Risk
Education

Risk
Culture

Risk
Management
Committee

Risk
Policy &
Appetite

President

Risk
Monitoring

Management
Committee

และกระตุ  น ให พ นั ก งานมี ค วามตระหนั ก ในการบริ ห ารจั ด การ
ความเสีย่ ง เพือ่ นําไปสูก ารปรับปรุงขัน้ ตอนและกระบวนการทํางาน
ใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพที่สามารถปองกันหรือลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 1) การปลูกฝงวัฒนธรรม
ความเสีย่ ง 2) นโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ งและความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได 3) การกํากับดูแลความเสีย่ ง 4) การสงเสริมการเรียนรู
ดานการบริหารจัดการความเสีย่ ง 5) กระบวนการจัดการความเสีย่ ง
ในการดําเนินงานประจําวัน 6) การรายงานความเสี่ยง
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are in line
operations
with risk
management
policy
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การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
บริษัทไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) โดยไดกําหนด
นโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งกําหนดใหโรงไฟฟาจัดทําแผนงานและการดําเนินงานดานการบริหารความตอเนื่องทาง
ธุรกิจใหเปนตามมาตรฐาน ISO 22301 ใหมีความพรอมสําหรับการบริหารจัดการกับสถานการณฉุกเฉินและภาวะวิกฤติิตาง ๆ
ใหครอบคลุมทุกขัน้ ตอนการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ ตลอดจนใหมกี ารซอมแผนฉุกเฉินและทบทวนแผนงานการบริหารจัดการอยางสมํา่ เสมอ
เพื่อทําใหบริษัทสามารถบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ

แผนตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน
(Emergency
Response Plan –
ERP)

แผนการบริหาร
จัดการในภาวะ
วิกฤติ
(Crisis Management
Plan – CMP)

แผนความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ
(Business Continuity
Plan – BCP)

80

แผนการฟนฟู
กระบวนการ
ทางธุรกิจ (Disaster
Recovery Plan – DRP)

%

ในป 2561 มีโรงไฟฟาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 จํานวน 12 แหง
จากโรงไฟฟาที่จะตองดําเนินการตามแผนรับรองมาตรฐานดังกลาวทั้งหมด จํานวน 15 แหง
โดยโรงไฟฟาอีก 3 แหง อยูในระหวางดําเนินการขอรับรอง ซึ่งเปนไปตามแผนงาน
ที่กําหนดใหโรงไฟฟาที่เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลว
จะตองดําเนินการในการขอรับรองใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 18 เดือน
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ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจรวมถึงธรรมาภิบาล (ESG Risk)
ประเด็นความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงดานการเติบโตของธุรกิจ
ผลกระทบ: การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับ
การเติบโตใหทันตอการขยายตัวของธุรกิจ,
แหลงเงินทุนที่ใชในการขยายธุรกิจ

• การจัดทําแผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับตอการขยายตัว
ทางธุรกิจ
• การจัดทําแผนงานการสืบทอดตําแหนงงานที่สําคัญ
• การใชเครื่องมือทางการเงินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และตลาดทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใชในการขยายและ
ตอยอดทางธุรกิจ
• การหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการเติบโต
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลกระทบ: รายไดทางธุรกิจที่มีการเติบโต
ที่ลดลง, การพัฒนาองคความรูใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

• การหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เปนผูนําและมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดานพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
• การสรางและพัฒนาองคความรูภายในองคกร (Knowledge Management)
และการสงเสริมพัฒนาผูบริหารและพนักงานใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต
• การรวมศึกษาโอกาสและชองทางการพัฒนาความรวมมือทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกับหนวยงานภายนอกองคกร เชน คูคา สถาบันการศึกษา

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่สงผลกระทบ
ตอชุมชน
ผลกระทบ: ความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบ,
ผลกระทบตอภาพลักษณและชื่อเสียง,
ความเชื่อมั่นและการยอมรับจากชุมชนโดยรอบ

• การจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่อาจสง
ผลกระทบตอผูเกี่ยวของ
• การปลูกฝงและสรางวัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับความตระหนัก
ในการทํางานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และสังคม
• การจัดทําระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001,
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001, ระบบการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301
• การจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจในการดําเนินงานของบริษัท
แกชุมชนและผูเกี่ยวของไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ

ความเสี่ยงดานการจัดการมลภาวะ
สูสิ่งแวดลอม
ผลกระทบ: การปฏิบัติผิดกฎหมาย
ดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ, ผลกระทบ
ตอภาพลักษณและชื่อเสียง, ความเชื่อมั่น
ของชุมชนโดยรอบ

• การปลูกฝงและสรางวัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับความตระหนักในการทํางาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และสังคม
• การลงทุนเลือกใชเทคโนโลยีสะอาด และการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรและ
อุปกรณอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการผลิตและลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
• การกํากับดูแลและควบคุมการบริหารจัดการมลภาวะ รวมถึงการจัดการ
ขยะของเสีย ใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
• การติดตามและเฝาระวัง รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอมอยาง
สมํ่าเสมอ
• การจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจในการดําเนินงานของบริษัทแกชุมชน
และผูเกี่ยวของไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)
ความเสี่ยงและผลกระทบ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบ: สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป
ทําใหสงผลตอประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา
หมุนเวียน, การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก

• การกําหนดเปาหมายการขยายสัดสวนพัฒนาโครงการลงทุนดานการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและตางประเทศจากรอยละ 10
เปนรอยละ 30 ของโครงการทั้งหมด
• ติดตามเฝาระวังสภาวการณดา นสิง่ แวดลอมทีส่ ง ผลกระทบตอการดําเนินงาน
และการจัดทําและดําเนินการตามแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
• การปลูกฝงวัฒนธรรมและสรางความตระหนักดานการอนุรักษและการใช
ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคา
• การลงทุนเลือกใชเทคโนโลยีสะอาด และการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรและ
อุปกรณอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการผลิตและลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ตลอดจนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
เพื่อลดภาวะโลกรอน

ความปลอดภัยทางไซเบอร
ผลกระทบ: การรั่วไหลของขอมูลที่สําคัญ,
ความเสียหายของระบบสารสนเทศ

• การกําหนดนโยบายและมาตรการสําคัญในการปองกันการรั่วไหล
ของขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ
• การจัดทําระบบการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร
และรับรองระบบความปลอดภัยของขอมูลตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 27001
• การฝกอบรมเฉพาะทางของพนักงานที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การวางแผนปองกัน และเฝาระวังการโจมตีทางไซเบอร และการจัดการ
ผลกระทบที่อาจเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร
• การสรางความตระหนักและความเขาใจของพนักงานในการปองกัน
และดูแลการรับสงขอมูลตาง ๆ ที่มีความเสี่ยงตอการรั่วไหลของขอมูล
ในดานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ การฝกอบรม การทดสอบ
และการประเมินผลอยางตอเนื่อง
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การเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย

บี.กริม เพาเวอร ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูม สี ว นไดเสียทุกภาคสวน โดยบริษัท
ไดพิจารณาและทบทวนกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีความสัมพันธตอการดําเนินธุรกิจขององคกร ดังนี้

ผูมีสวนไดเสียที่สําคัญของบริษัท

ลูกคา

พนักงาน

หนวยงาน
ภาครัฐ

ผูมีสวนไดเสีย

สื่อมวลชน

ชุมชนและ
สังคม
คูคา

เจาหนี้
ผูถือหุนและ
นักลงทุน
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ชองทางการมีสวนรวมและการตอบสนองกับผูมีสวนไดเสีย
กลุมผูมี
สวนไดเสีย

หนวยงาน
ภาครัฐ

ชุมชน
และสังคม

เจาหนี้

ชองทางการมีสวนรวม

ความคาดหวัง

การตอบสนองกับผูมีสวนไดเสีย

• ประชุมหารือรวมกับ
• การดําเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
หนวยงานภาครัฐ
ธรรมาภิบาล และเปนไป
อยางสมํ่าเสมอ
ตามที่กฎหมายกําหนด
• การจัดกิจกรรมสัมมนา
• การใหความรวมมือและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
สนับสนุนโครงการของ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน หนวยงานภาครัฐ
• การรวมกิจกรรม
สานความสัมพันธ
• การพบปะเยี่ยมเยียน
ตามวาระและโอกาสตาง ๆ

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต
ถูกตอง โปรงใส
• ชี้แจงขอมูลและใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
ที่กํากับดูแล อยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา

• แบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจ • การดําเนินโครงการ
ที่คํานึงถึงผลกระทบ
สังคม และความคิดเห็น
ทั้งดานสังคม
ของชุมชนประจําป
และสิ่งแวดลอม
• การจัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็น Socioeconomic
Survey and Public Opinions
• การลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุย
กับชาวบานหรือผูนําชุมชน
เมื่อมีงานหรือกิจกรรมตาง ๆ
• การประชุมรวมกับชุมชน
และหนวยงานภาครัฐ
• การแจงขอมูลขาวสาร

• การเขาพบปะผูนําชุมชนเพื่อชี้แจงรายละเอียด
โครงการดวยตนเอง
• การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนงาน
และเพิ่มพูนความรูใหกับพนักงาน เพื่อที่จะให
พนักงานในแตละพื้นที่ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกัน รวมกันพัฒนาแผนงาน สงเสริมใหเกิด
การทํางานรวมกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
• การวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับ
แตละพื้นที่ เมื่อโครงการเริ่มกอสรางและดําเนินการ
• จัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

• การประชุมพบปะ
เยี่ยมเยียนตามวาระ
โอกาสตาง ๆ
• การประชุมชี้แจง
ผลการดําเนินงานของ
บริษัท เชน Fiscal Meeting,
Conference Call
• การเยี่ยมชมกิจการ
ของบริษัท

• การปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาอยางเครงครัด
• การปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกราย
อยางเทาเทียมและเปนธรรม
• ความสามารถ
ในการชําระหนี้ได
อยางครบถวน ถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
• ไมปกปดสถานะทางการเงิน
ที่แทจริง
• ไมเรียกรับหรือจาย
ผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริต

• ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอเจาหนี้ทุกราย เพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดในสัญญาอยางเครงครัด
ชําระคืนหนี้อยางถูกตองครบถวน และไมปกปด
สถานะทางการเงินที่แทจริงของบริษัท
• มีการพบปะ เยี่ยมเยียน และประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลอดจนตอบขอซักถามของผูบริหาร
และทีมงานเจาหนี้ทุกรายอยางตอเนื่อง เชิญเจาหนี้
เยี่ยมชมความคืบหนาโครงการตาง ๆ ที่อยูใน
ระหวางการกอสรางของบริษัท

36

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

กลุมผูมี
สวนไดเสีย

ชองทางการมีสวนรวม

• การจัดประชุมผูถือหุน
• การแถลงผลการดําเนินงาน
ของบริษัทรายไตรมาส
• การจัดประชุมนักวิเคราะห
ผูถือหุน
และนักลงทุน • กิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบผูลงทุน หรือ
Opportunity Day
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การติดตอผานสวนนักลงทุน
สัมพันธ
• การแจงขอมูลขาวสาร
ผานเว็บไซตบริษัท

คูคา

ลูกคา

ความคาดหวัง
• ผลการดําเนินงานของ
บริษัทและการเติบโต
ทางธุรกิจ
• การจายเงินปนผล
และผลตอบแทนที่คุมคา
แกนักลงทุน
• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การเปดเผยขอมูล
ที่ครบถวน ถูกตอง
และทันตอสถานการณ
• กิจการมีความมั่นคง
และเติบโตอยางตอเนื่อง

• กระบวนการจัดซื้อจัดจาง • กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการ
ที่โปรงใส มีมาตรฐาน
และมีการแขงขันที่เปนธรรม
• การประเมินผลคุณภาพ
• การปฏิบัติตามขอตกลง
สินคาหรือบริการ
และเงื่อนไขการชําระเงิน
• การพบปะ พูดคุย
เยี่ยมเยียนในโอกาสตาง ๆ ทีต่ รงตอเวลาและเปนธรรม
• การใหความรูในการพัฒนา
• ชองทางการรับเรื่อง
สินคาและบริการที่มีคุณภาพ
รองเรียน
และตรงกับความตองการ
ของบริษัท
• การเปดโอกาสใหคูคา
ที่มีคุณภาพไดรวมงาน
กับบริษัท
• การพบปะเยี่ยมลูกคา
• การทํากิจกรรมรวมกับลูกคา
• การเปดโอกาสใหลูกคา
ไดเยี่ยมชมกิจการ
• การสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคา
• ระบบ Call Center
• ระบบสงขอความ SMS
• ชองทางการรับเรื่องรองเรียน

• การสงมอบไฟฟาที่มี
เสถียรภาพและความมั่นคง
ในการจายกระแสไฟฟา
อยางตอเนื่อง
• ราคามีความเหมาะสม
• การปฏิบัติตามขอตกลง
และสัญญาอยางเปนธรรม
• การรักษาขอมูลความลับ
ของลูกคา
• ความรวดเร็วในการให
บริการและความชวยเหลือ

การตอบสนองกับผูมีสวนไดเสีย
• การบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟา
เพื่อเพิ่มความมั่นคงของรายไดอยางยั่งยืน
• การศึกษาชองทางและโอกาสในการเติบโต
ทางธุรกิจ
• กํากับดูแลกิจการที่ดี โปรงใส เปนธรรม
ตรวจสอบได
• จายเงินปนผลอยางเหมาะสม
• การจัดประชุมผูถือหุนเพื่อตอบขอซักถาม
และเพื่อใหผูถือหุนสามารถแสดงความคิดเห็น
• การเปดเผยขอมูลในรายงานประจําป
และรายงานความยั่งยืน
• กําหนดนโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมาตรฐาน
ไมเลือกปฏิบัติ การตอตานทุจริตและคอรรัปชัน
• การจัดทําขอกําหนดของผูวาจาง (Term of
Reference หรือ TOR) และเชิญคูคาเขามาประชุม
รวมกันเพื่อใหเขาใจขอบเขตงานและเงื่อนไขตาง ๆ
กอนที่จะเสนอราคา
• การแจงผลการประเมินใหกับคูคารับทราบ
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการ
• กําหนดใหมีนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด
และการรองทุกขโดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
โปรงใส การใหความคุมครองผูแจงเบาะแส
และผูถูกรองเรียน และการกํากับดูแลติดตาม
และพัฒนากระบวนจัดการขอรองเรียน
• การปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ
และเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
• การบริหารจัดการระบบมาตรฐานการผลิต
และการควบคุมคุณภาพ เชน ISO 14001,
OHSAS 18001 และมีระบบการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
• การใหบริการชวยเหลือและการซอมบํารุง
ตลอด 24 ชั่วโมง
• การสํารวจความพึงพอใจลูกคา
• การใหลูกคาเยี่ยมชมกิจการ
• มีจรรยาบรรณในการรักษาขอมูลความลับลูกคา
• กําหนดใหมีนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด
และการรองทุกขโดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
โปรงใส การใหความคุมครองผูแจงเบาะแส
และผูถูกรองเรียน และการกํากับดูแลติดตาม
และพัฒนากระบวนจัดการขอรองเรียน
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กลุมผูมี
สวนไดเสีย

พนักงาน

สื่อมวลชน

ชองทางการมีสวนรวม

ความคาดหวัง

การตอบสนองกับผูมีสวนไดเสีย

• การสื่อสารนโยบาย
• การจายคาตอบแทน
และขาวสารผาน
และผลประโยชนที่เปนธรรม
และมีสวัสดิการที่เหมาะสม
การประชุม กิจกรรม
• การมีคุณภาพชีวิต
และสื่ออิเล็กทรอนิกส
และความเปนอยูที่ดี
• การสื่อสารภายใน
(Internal Communication) • สภาพแวดลอม
และความปลอดภัย
• การจัดการประชุมระหวาง
ผูบริหารและพนักงาน และ ในการทํางาน
การประชุมในโอกาสตาง ๆ • การพัฒนาศักยภาพ
ความรูความสามารถ
• การประเมินผล
และใหโอกาสความกาวหนา
การปฏิบัติงาน
• การสํารวจความผูกพันองคกร และความมั่นคงในอาชีพ
การงาน
ของพนักงาน
• ความสมดุลระหวางชีวิต
• ชองทางการรับเรื่อง
และการทํางาน
รองเรียนและการรองทุกข
• การทํางานแบบมืออาชีพ
มีจริยธรรม เปดกวาง
ทางความคิด

• การจางงานที่เปนธรรม การบริหารจัดการ
คาตอบแทนที่ดีและเหมาะสม
• ดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• การประกันสุขภาพและชีวิต กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เพื่อความกาวหนาในอาชีพการงาน
• สื่อสารและจัดกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
• กําหนดใหมีนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด
และการรองทุกขโดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
โปรงใส การใหความคุมครองผูแจงเบาะแส
และผูถูกรองเรียน และการกํากับดูแลติดตาม
และพัฒนากระบวนจัดการขอรองเรียน

• การเปดเผยขอมูล
• การจัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธกับสื่อมวลชน ที่ครบถวน ถูกตอง
และทันตอสถานการณ
ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน
กิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน • มีชอ งทางการสื่อสาร
กิจกรรมทัศนศึกษาสําหรับ ที่เขาถึงงาย สะดวก
สื่อมวลชนเพื่อสราง
รวดเร็ว
ความเขาใจในการดําเนิน • สรางสัมพันธอันดีระหวาง
ธุรกิจขององคกร เปนตน
องคกรและสือ่ มวลชน
• การพบปะเยี่ยมเยียน
สื่อมวลชนในโอกาสตาง ๆ
• การจัดแถลงขาวตาง ๆ
ของบริษัท
• การตอบรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส

• จัดใหมีหนวยงานสื่อสารองคกรเพื่อใหขอมูล
ขาวสารในดานตาง ๆ แกสื่อมวลชน ที่ถูกตอง
ครบถวน และทันตอเหตุการณ
• การเผยแพรประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ
อยางสมํ่าเสมอ
• การพัฒนาชองทางการสื่อสารที่มีความหลากหลาย
• การสํารวจการสื่อสารเพื่อใหตรงกับความตองการ
ของสื่อมวลชน
• การเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืน

กระบวนการกําหนดเนื้อหาในรายงาน
บริ ษั ท ได นํ า หลั ก การตามมาตรฐานสากล
(Global Reporting Initiative - GRI) มาใชใน
การประเมินประเด็นที่มีสาระสําคัญตอความยั่งยืน
ซึง่ มีความครอบคลุมถึงประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่ ง แวดล อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต อ บริ ษั ท และผู  มี
สวนไดเสีย ผานการสรางการมีสว นรวมของกรรมการ
บริ ษั ท ผู  บ ริ ห าร พนั ก งาน และผู  มี ส  ว นได เ สี ย
เพื่อพิจารณากําหนดประเด็นที่มีความสําคัญดาน
การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทโดยมีรายละเอียด
ขัน้ ตอนดังนี้

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

1
2
3
4

ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นที่มีนัยสําคัญ (Identification)
การระบุเรื่อง (Topics) ที่มีความสําคัญดานความยั่งยืนขององคกร
เพื่อใหครอบคลุมทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือรวมกับตัวแทนผูบริหารและหนวยงาน
เพือ่ คัดเลือกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งสอดคลองตามหลักการบริบทความยัง่ ยืน
และความครอบคลุมผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการกําหนดขอบเขตของ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และธรรมาภิบาล
โดยขึ้ น อยู  กั บ ผลกระทบจากการดํ า เนิ น งานตลอดห ว งโซ คุ ณ ค า
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ขั้นที่ 2 การจัดลําดับประเด็นที่มีนัยสําคัญ (Prioritization)
การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นที่เกี่ยวของกับความยั่งยืน
ดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดเนื้อหารายงาน
รวมกับผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของผานการทดสอบสารัตถภาพ
(Materiality Test) ซึ่ ง พิ จ ารณาความสํ า คั ญ ในแต ล ะประเด็ น
ทั้ง 2 มุมมอง คือ ระดับอิทธิพลตอการประเมินและตัดสินใจของ
ผูมีสวนไดเสีย และระดับนัยสําคัญของผลกระทบขององคกรที่มีตอ
มิติทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม ของบริษัท
ขั้นที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสําคัญ (Validation)
การทวนสอบความครบถวนของประเด็นทีม่ นี ยั สําคัญ และนําเสนอ
ประเด็นดานความยั่งยืนที่ผานการทวนสอบแลวตอผูบริหารระดับสูง
เพื่อพิจารณาอนุมัติและยืนยันประเด็นดานความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญ
ภายใตขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองคกร และเพื่อ
ตรวจสอบความครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ขั้นที่ 4 การทบทวนประเด็นที่มีนัยสําคัญ (Review)
บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืนอยางตอเนื่อง โดยจะ
พิ จ ารณาจากความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของผู  มี ส  ว นได เ สี ย ที่ มี
ต อ รายงาน เพื่ อ ให ผู  มี ส  ว นได เ สี ย สามารถสะท อ นการดํ า เนิ น งาน
ดานความยั่งยืนไดอยางชัดเจน รวมถึงการนําขอเสนอและความคิดเห็น
มาปรับปรุงรายงานความยั่งยืนในปถัดไป
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ผลการประเมินประเด็นที่มีความสําคัญ

5 8

11 18

ปานกลาง

สูง

สารัตถภาพ

9 15 16
17 19 23

1
7
20
26

2 3 4 6
10 12 13 14
21 22 24 25
28

27

ตํ่า

ระดับอิทธิพลตอการประเมินและการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย
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ตํ่า
ปานกลาง
สูง
ระดับนัยสําคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของบริษัท

ประเด็นดานความยั่งยืน
เศรษฐกิจ
1. ผลการดําเนินงาน
2. การลงทุนดานธุรกิจพลังงาน
3. ความพรอมและความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
4. ระบบการผลิตไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ

สังคม
10. การแจงเบาะแสและขอรองเรียน
11. การจางงาน
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13. การพัฒนาบุคลากร
14. ความหลากหลายและโอกาสแหงความเทาเทียม
15. การประเมินผูสงมอบเรื่องการปฏิบัติดานแรงงาน
16. การไมเลือกปฏิบัติ
17. เสรีภาพการรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรอง
18. การใชแรงงานเด็ก

สิ่งแวดลอม
5. ผลกระทบจากการใชพลังงาน
6. การบริหารจัดการนํ้า
7. มลอากาศ
8. กระบวนการผลิตที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
9. การประเมินผูสงมอบเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
19. การละเมิดสิทธิมนุษยชน
20. ผลกระทบตอชุมชนทองถิ่น
21. การตอตานการทุจริต
22. การปฏิบัติตามกฎหมาย
23. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
24. การตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน
25. ความปลอดภัยของลูกคา
26. ความพึงพอใจของลูกคา
27. การรักษาขอมูลความลับ
28. การสื่อสารทางการตลาด

การนําเสนอประเด็นความสําคัญดานความยั่งยืนตอคณะกรรมการการพัฒนาความยั่งยืนในป 2561
ยังคงใชประเด็นความสําคัญดานความยั่งยืนเดิมซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาความยั่งยืนไดกําหนดไว โดย
ไดมกี ารจัดลําดับความสําคัญใหมตามตารางขางตน

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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สรุปผลการประเมินประเด็นที่มีสาระสําคัญและขอบเขตการรายงาน
ประเด็นความยั่งยืน

ขอบเขต
ภายใน

ขอบเขตภายนอก

กลุม หนวยงาน ชุมชน ผูสงมอบ เจาหนี้ ผูถือหุน
บริษัท ภาครัฐ และ
บี.กริม
สังคม
เพาเวอร
เศรษฐกิจ (Economic)
ผลการดําเนินงาน
การลงทุนดานธุรกิจพลังงาน
ความพรอมและความเชื่อถือได
ของระบบไฟฟา
ระบบการผลิตไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ
สิ่งแวดลอม (Environment)
ผลกระทบจากการใชพลังงาน
การบริหารจัดการนํ้า
มลอากาศ
กระบวนการผลิตที่สงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
การประเมินผูสงมอบ
เรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สังคม (Social)
การแจงเบาะแสและขอรองเรียน
การจางงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การพัฒนาบุคลากร
ความหลากหลายและโอกาส
แหงความเทาเทียม
การประเมินผูสงมอบเรื่องการปฏิบัติดานแรงงาน
การไมเลือกปฏิบัติ
เสรีภาพการรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรอง
การใชแรงงานเด็ก
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผลกระทบตอชุมชนทองถิ่น
การตอตานการทุจริต
การปฏิบัติตามกฎหมาย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
การตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน
ความปลอดภัยของลูกคา
ความพึงพอใจของลูกคา
การรักษาขอมูลความลับ
การสื่อสารทางการตลาด

ลูกคา

๏
๏
๏

๏

๏

๏

๏
๏
๏
๏

๏
๏
๏

๏

๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

สื่อ

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏
๏

๏
๏
๏
๏
๏

๏

๏
๏
๏

๏
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การกํากับดูแลกิจการ
และการบริหารจัดการดานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
โครงสรางการกํ ากั บ ดูแลกิจการของ บี. กริม
เพาเวอร ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอย โดยคณะกรรมการบริษัท
จะไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนซึ่งไดมี
การสรรหา คั ด เลื อ กด ว ยกระบวนการที่ ถู ก ต อ ง
โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามกฎหมาย
กําหนด ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ตองประกอบดวย
กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดและตองไมนอยกวา 3 คน ที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุล
(Check and Balance) รวมถึงการใหความเห็น
ต อ การทํ า หน า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และ
การดําเนินงานของฝายบริหารอยางเปนอิสระ

ในป 2561 คณะกรรมการบริ ษั ท มี จํ า นวน
ทัง้ สิน้ 9 คน ประกอบดวยกรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร
จํานวน 2 คน กรรมการทีไ่ มไดเปนผูบริหารจํานวน
2 คน และกรรมการอิสระจํานวน 5 คน ซึง่ มีกรรมการ
ทีเ่ ปนผูห ญิงจํานวน 5 คน ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั
ไดแตงตัง้ คณะกรรมการชุดยอยทีป่ ระกอบดวยระดับ
กรรมการรวม 3 คณะ ซึ่งมีกรรมการอิสระดํารง
ตํ า แหน ง เป น ประธานกรรมการชุ ด ย อ ย ได แ ก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค า ตอบแทน คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล
กิจการ เพื่อทําหนาที่การกํากับดูแลและติดตาม
การบริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท ให เ ป น ไปอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
ได กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และคณะกรรมการพัฒนาความยัง่ ยืน ซึง่ ประกอบดวย
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทอีกดวย (ศึกษาขอมูล
เพิม่ เติมเกีย่ วกับบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย
ได ที่ ร ายงานประจํ า ป 2561 หั ว ข อ โครงสร า ง
การจัดการ)

สัดสวนกรรมการอิสระ

กรรมการ 9 คน

เพศชาย

เพศหญิง

กรรมการอิสระ 5 คน

กรรมการบริษัท

5
4

คน

คน
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโดย
ยึดมัน่ ในหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ทางธุ ร กิ จ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายใน
ตลอดจนการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด เพื่อกอใหเกิดการบริหารงานอยาง
มืออาชีพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม โดย
ไมเกี่ยวของกับการคอรรัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้นคณะกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานจึงมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบตั ใิ หเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและ
สรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียในระยะยาว
ตลอดจนเปนการสรางคุณคาใหกบั องคกรและสรางการเติบโตทาง
ธุรกิจอยางยั่งยืน

คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล
กิจการ (Corporate Governance Committee) เพือ่ ทําหนาทีก่ าํ กับ
ดูแลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจ การตอตานคอรรัปชัน การแจงเบาะแส
การกระทําผิดและการรองทุกข การดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการดานความยั่งยืน
ขององคกร
บริษัทใหความสําคัญในดานการดําเนินงานดานการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ ห ส อดคล อ งและเป น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป น
มาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล เชน ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) หลักเกณฑการใหคะแนน
การกํากับดูแลกิจการอาเซียน (ASEAN Corporate Governance
Scorecard) รวมถึงไดพิจารณาการดําเนินงานดานความยั่งยืน
ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของสหประชาชาติ

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

45

กฎบัตร นโยบาย และระเบียบปฏิบัติในดานตาง ๆ ของบริษัท
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการจัดการ
หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการตอตานคอรรัปชัน
นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดและการรองทุกข
นโยบายการบริจาคและสนับสนุน
นโยบายการใหของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
นโยบายดานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
(ISO 22301: 2012)
นโยบายทางการบัญชี
นโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการทํารายการระหวางกัน
จรรยาบรรณวาดวยการจัดซื้อสินคาและบริการ

Board Skill Matrix
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการพัฒนาโครงสราง
ทักษะความรูของกรรมการเพื่อใหมีความหลากหลายดานทักษะ
วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน และประสบการณในดานตาง ๆ
ใหมีความสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธการดําเนินงาน ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอันนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายการดําเนินงานขององคกรและมีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
อยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและ

• มาตรการการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
• นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม
และบริษัทที่เกี่ยวของ
• นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทยอย
และบริษัทรวม
• นโยบายการใชขอมูลภายใน
• นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและบริษัทยอย
• นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรมนุษย
• คูมือการเขาปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟา
• ระเบียบการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
• นโยบายควบคุมการใชงานอุปกรณเคลื่อนที่
และการทํางานนอกสถานที่
• นโยบายการสรรหาคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
ระบบคอมพิวเตอร
• นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล (ISO 27001: 2013)
• นโยบายการจัดลําดับขั้นขอมูลของบริษัท

พิจารณาคาตอบแทน จึงไดมีการจัดทําองคประกอบดานความรู
และทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ่งทําให
ทราบถึงแนวทางการสรรหากรรมการที่จะมีทักษะความรูและ
ความสามารถทีต่ อ งการ ทัง้ นีบ้ ริษทั มีนโยบายสงเสริมใหกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงมีการอบรมและการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มเติม
องคความรูอยางสมํ่าเสมอ เชน การสนับสนุนกรรมการใหอบรม
หลักสูตรดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การศึกษาดูงานธุรกิจที่มี
ความเกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนตน
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ
หนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยโดยวิธี
การประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยอางอิงตามแบบประเมินตนเองของ
กรรมการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้การประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของโครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการและคณะกรรมการ
ชุ ด ย อ ย บทบาทหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ การประชุ ม
คณะกรรมการ การทําหนาที่ของกรรมการ ความสัมพันธกับ
ฝายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และเรื่องอื่น ๆ โดย
คณะกรรมการบริ ษั ท จะนํ า ผลจากการประเมิ น มาพิ จ ารณา
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นตอไป
ทัง้ นีผ้ ลการประเมินคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
ประจําป 2561 มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม

บริ ษั ท ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก และมุ  ง หวั ง ให พ นั ก งานทุ ก ระดั บ
ขององคกรมีการประพฤติปฏิบัติที่ดีทั้งตอตนเอง เพื่อนรวมงาน
บริ ษั ท ผู  มี ส  ว นได เ สี ย เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม
โดยใหมีการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มีความซื่อสัตยสุจริตใน
การปฏิบตั งิ าน มีความรับผิดชอบตอหนาทีข่ องตนเอง มีจริยธรรม
ทางธุ ร กิ จ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค แ ละมี ค วามสามั ค คี ใ น
การทํางาน ปจจัยดังกลาวลวนเปนพื้นฐานสําคัญตอการสราง
องคกรใหเติบโตไดอยางยั่งยืนในอนาคต การปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจยังเปนการสราง
ความเชือ่ มัน่ ใหแกผถู อื หุน นักลงทุน และผูม สี ว นไดเสีย ทีส่ ะทอน
ใหเห็นถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ และเสริมสรางโอกาส
และความไดเปรียบในการแขงขัน

ผลการประเมินคณะกรรมการ ประจําป 2561
คณะกรรมการบริษัท

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ดีเยี่ยม

หมายเหตุ : การประเมิ น ผลจะคิ ด เป น ร อ ยละจากคะแนนเต็ ม ใน
แตละหัวขอ โดยกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ คะแนนมากกวา
รอยละ 85 = ดีเยี่ยม ชวงรอยละ 75 - 85 = ดี ชวงรอยละ 65 - 75 =
คอนขางดี ชวงรอยละ 50 - 65 = พอใช และตํ่ากวารอยละ 50 =
ควรปรับปรุง
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นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
1. ความเคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน
2. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
3. การใชทรัพยสิน ขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และทรัพยสินทางปญญาของบริษัทรวมทั้งการดูแลรักษา
4. การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทและการใชขอมูล
ภายในของบริษัท
5. ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ ความปลอดภัย
6. การรับหรือใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่อาจสราง
แรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใด
7. ความขัดแยงทางผลประโยชนในการทําธุรกรรม
ของบริษัท
8. การปฏิบัติตอลูกคา และคุณภาพผลิตภัณฑ/สื่อสาร
ทางการตลาด
9. การปฏิบัติตอคูสัญญา (คูคาและเจาหนี้)
10. การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา

• ผลการประเมินโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจําป 2561 โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลการประเมิน
จัดอยูในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว)

• ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
(AGM Checklist) ประจําป 2561 ในระดับ “ดีเยีย่ ม”
(4 เหรียญ)
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การตอตานการทุจริต

บริษัทมีเจตนารมณมุงมั่นตอการดําเนินธุรกิจ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ ง แวดล อ ม ด ว ยเชื่ อ มั่ น เป น อย า งยิ่ ง ว า
การดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติดังกลาวจะเปน
เครื่องมือที่สําคัญอันนําไปสูการสรางความสําเร็จ
ขององคกรอยางตอเนื่อง กอใหเกิดความภาคภูมิใจ
แกผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ตระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ
ต อ การดํ า เนิ น งานในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต ด ว ย
การปลูกฝงและรณรงคใหพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอยมีจิตสํานึกและคานิยมในการปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีกระบวนการทํางานที่
โปรงใส ชัดเจน ตรวจสอบได และไมมกี ารดําเนินการ
ใด ๆ ที่ของเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันทั้งทางตรง
และทางออม
บี.กริม เพาเวอร ไดประกาศเจตนารมณเขารวม
โครงการแนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption:
CAC) ทัง้ นีบ้ ริษทั ไดมกี ารจัดทํานโยบายการตอตาน
คอรรปั ชันและนโยบายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ การประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงดาน
การทุจริตคอรรปั ชัน การสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน ตลอดจนใหมีการสื่อสาร อบรม และสราง
จิตสํานึกกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับอยาง
ต อ เนื่ อ ง และให มี ก ารดู แ ลติ ด ตามและรายงาน
ผลการกํากับดูแลดานการตอตานและการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชันอยางสมํ่าเสมอ

โดยในป 2561 บริษัทไดผานการรับรองสมาชิก
โครงการแนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทุจริตเรียบรอยแลว ซึง่ ถือเปนผลงาน
แหงความภาคภูมิใจที่แสดงใหเห็นถึงจุดยืนและ
ความมุงมั่นตั้งใจที่จะเปนอีกหนึ่งพลังที่ขับเคลื่อน
ใหการทุจริตคอรรปั ชันหมดไปและกอใหเกิดคานิยม
ดานความโปรงใสขึ้นในสังคมไทย

CERTIFIED

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

นโยบายที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต

นโยบายตอตานคอรรัปชัน
(Anti-Corruption Policy)

นโยบายการใหและการรับ
ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
นโยบายและแนวปฏิบัติ
เรื่องการสนับสนุน
และการบริจาค

จริยธรรมทางธุรกิจ
(Code of Conduct)
นโยบายการแจงเบาะแส
การกระทําผิดและการรองทุกข
(Whistleblowing
& Grievance Policy)

นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
งานบริหารทรัพยากรมนุษย
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย

การดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตในรอบป 2561

1

4
จัดตั้งคณะทํางานดานการตอตานทุจริต
คอรรัปชัน โดยมีบทบาทในการขับเคลื่อน
งานดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
ภายในองคกรใหเกิดความตอเนื่อง

2

จัดทําและพัฒนานโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ
มาตรการและแนวทางการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชัน รวมถึงการแจง
เบาะแสการกระทําผิดและการรองทุกข

3

รวมประเมินความเสี่ยงและกําหนด
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานการทุจริตคอรรัปชันกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

5

6
จัดทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
เพื่อยื่นขอรับรองตอคณะกรรมการ
แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต

สื่อสารและสรางความรูความเขาใจ
ใหกับพนักงานไดรับทราบนโยบาย
ดานการตอตานทุจริตคอรรัปชัน
นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด
และการรองทุกข และนโยบายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
จัดใหมีการสื่อสารนโยบายการตอตาน
คอรรัปชันใหกับคูคาไดรับทราบ ตลอดจน
มีการทบทวนปรับปรุงสัญญาการจัดซื้อ
จัดจางกับคูคารายสําคัญเพื่อสะทอนให
เห็นถึงความมุงมั่นและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของบริษัท

49
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การแจงเบาะแสการกระทําผิดและการรองทุกข
บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายการแจ ง เบาะแสการกระทํ า ผิ ด
และการรองทุกข รวมถึงมาตรการในการใหความคุมครองสิทธิ
ของผูแจงเบาะแส ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวน
ไดเสียมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานใหสอดคลอง
และเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ การปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากผูมีสวนไดเสียพบเห็นการกระทํา
ที่ขัดตอกฎหมาย หรือสิ่งที่ขัดตอจรรยาบรรณ หรือกรณีใด ๆ
สามารถรายงานหรือแจงขอมูลโดยตรงไดที่หนวยงานรับเรื่อง
รองเรียนของบริษัท

ขั้นตอนการแจงเบาะแสการกระทําผิดและการรองทุกข

รายงาน
คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของ
การพิจารณา
สืบสวนสอบสวน
และลงโทษ
ชองทางการแจง
เบาะแสการกระทําผิด
และแจงขอรองเรียน
การแจงเบาะแส
การกระทําผิด
และขอรองเรียน

หนวยงานรับเรื่องรองเรียน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล: Whistle-blowing@bgrimmpower.com

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

มาตรการใหความคุมครองผูแจงเบาะแส
และบุคคลที่เกี่ยวของ

ผูแจงเบาะแสหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวของจะ
ไดรบั การปกปดไวในชัน้ ความลับตามขอกําหนด
ของบริษัทวาดวยการกําหนดชั้นความลับและ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร

ไมยินยอมใหมีการขมขู คุกคาม ตอผูแจง
เบาะแส รวมถึงจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือ
ใหผลทางลบตอผูแจงเบาะแส ผูถูกรองเรียน
และพยานบุคคลที่เกี่ยวของ

กรณีผูแจงเบาะแสใหขอมูลการแจงการกระทํา
ผิดแกผถู กู รองเรียนดวยเจตนาสุจริต แมวา ภายหลัง
จากการสอบสวนแลวพบวาไมมกี ารกระทําผิด บริษทั
จะไมดําเนินการลงโทษใด ๆ ทั้งนี้หากผูแจงเบาะแส
แจงการกระทําผิดโดยมีเจตนาใหรายหรือจงใจให
ขอมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
ขอบังคับ

51

บริษัทอาจใหความคุมครองพิเศษตาม
ความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากระดับ
ความร า ยแรงและความสํ า คั ญ ของเรื่ อ ง
ที่รองเรียนจากกรณีที่ผูแจงเบาะแสไดรับ
การขมขู คุกคาม

ในป 2561 ไมมขี อ รองเรียนเกีย่ วกับการกระทําการทุจริต
และคอรรัปชัน และไมมีการรองเรียนเรื่องอื่นใดทั้งภายใน
และภายนอกองคกร
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการดานการพัฒนาความยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร มีความมุงมั่นตอการดําเนิน
ธุรกิจใหมีความเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การด า นการพั ฒ นา
ความยัง่ ยืนดําเนินไปอยางเปนรูปธรรม บริษทั จึงได
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น
(Sustainability Management Committee) ประกอบ
ดวยผูบ ริหารระดับสูงและคณะทํางานดานการพัฒนา
ความยั่งยืน (Sustainability Working Team) ซึ่ง
ประกอบด ว ยตั ว แทนจากหน ว ยงานทุ ก ฝ า ยของ
องค ก รร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นงานด า นการพั ฒ นา
ความยัง่ ยืนทัง้ ในดานมิตสิ งิ่ แวดลอม สังคม เศรษฐกิจ
ซึ่งรวมถึงบรรษัทภิบาลอยางตอเนื่อง

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
การพัฒนาความยั่งยืน
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนของบริษทั ตลอดจนทบทวนและปรับปรุง
อย า งสมํ่ า เสมอ เพื่ อ ให มี ค วามทั น สมั ย และ
สอดคลองกับสถานการณ
2. พิจารณาประเด็นดานความยั่งยืน เพื่อกําหนด
มาตรการและแนวทางการดูแลผูมีสวนไดเสีย
อยางมีความรับผิดชอบ รวมถึงการสรางคุณคา
แกผูมีสวนไดเสียรวมกัน
3. สอบทานกรอบการดําเนินงานดานความยั่งยืน
และความสําคัญของหวงโซคุณคา เพื่อผสาน
ความรวมมือและดําเนินการรวมกับผูม สี ว นไดเสีย
4. มอบหมายการดําเนินงานดานความยั่งยืนแก
คณะทํ า งานด า นการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนงานดาน
การพัฒนาความยัง่ ยืนใหเปนไปตามแผนงานและ
เปาหมาย
5. สนั บ สนุ น และดํ า เนิ น การติ ด ตามกลยุ ท ธ แ ละ
นโยบายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน รวมถึงการรายงาน
ผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางการบริหารจัดการดานการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการ
การพัฒนาความยั่งยืน
(Sustainability Management
Committee)

คณะทํางานดานการพัฒนาความยั่งยืน
(Sustainaiblity Working Team)

ผูอํานวยการโครงการ
Human Resources

ผูอํานวยการโครงการ
Government Relations,
Community Relations
and Environmental
Management

ผูประสานงานโครงการ
ขอมูลทางรายงานประจําป
และงบการเงิน
คณะทํางานดาน
Investor Relations

คณะทํางานดาน
Accounting

คณะทํางานดาน
Community
Relations

คณะทํางานดาน
Business &
Project
Development

คณะทํางานดาน
Environmental
Management

คณะทํางานดาน
Corporate
Communications
& Branding

ผูอํานวยการโครงการ
Internal Control and
Anti-Corruption

ผูประสานงานโครงการ
ขอมูลทางดาน
รายงานความยั่งยืน
คณะทํางานดาน
Corporate Sustainability
Management

คณะทํางานดาน
Insurance
Management

คณะทํางานดาน
Human
Resources

ผูอํานวยการโครงการ
Finance and Investor
Relations

คณะทํางานดาน
Legal &
Company
Secretary

คณะทํางานดาน
Internal Audit

คณะทํางานดาน
Commercial &
Procurement

คณะทํางานดาน
Operations
Control

คณะทํางานดาน
Sales &
Marketing

คณะทํางานดาน
Risk
Management
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ดานเศรษฐกิจ

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการโรงไฟฟาและเสถียรภาพระบบไฟฟา

บริ ษั ท มุ  ง มั่ น และมี เ ป า หมายต อ การพั ฒ นา
ความเป น เลิ ศ ในการผลิ ต และส ง มอบไฟฟ า และ
ไอนํ้าที่มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ
สู ง สุ ด เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า
โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป น ไป
ตามมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนมีการปรับปรุง
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ต ที่ ส ะอาด
เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งต อ เนื่ อ ง อั น เป น
การสร า งความเชื่ อ มั่ น แก ลู ก ค า และการสร า ง
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทในระยะยาว

การพัฒนาประสิทธิภาพและเสถียรภาพของ
โครงขายระบบการสงไฟฟา
เนือ่ งดวยโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของบริษทั
ตั้ ง อยู  ใ นพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง เดี ย วกั น
จึงทําใหบริษทั สามารถพัฒนาโครงขายระบบการสง
และจําหนายไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี
ระบบการบริหารจัดการโครงขายของระบบการผลิต
ไฟฟาที่มีความสามารถสํารองการจายไฟฟาใหกับ
ลู ก ค า ได อ ย า งต อ เนื่ อ งและมี เ สถี ย รภาพ ทั้ ง นี้
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและเสถี ย รภาพของ
โครงขายระบบการสงไฟฟาและไอนํ้ามีความสําคัญ
ดังนี้
• เสถียรภาพและมั่นคงในการสงมอบไฟฟา
และไอนํ้าใหแกลูกคา
• การวางแผนงานการบํารุงรักษาโครงการ
โรงไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ
• เกิ ด ความยื ด หยุ  น ในการบริ ห ารจั ด การ
ดานการบํารุงรักษาซอมแซมเครือ่ งจักรและอุปกรณ
• การบริ ห ารจั ด การต น ทุ น การดํ า เนิ น งาน
ดานการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale)
ที่ เ กิ ด จากการใช ท รั พ ยากรร ว มกั น (Shared
Resources)
• การบริหารจัดการความพรอมจายของไฟฟา
ทีม่ คี วามเหมาะสมกับความตองการของลูกคาทัง้ ใน
ชวงกลางวันและกลางคืน

การปองกันการจายกระแสไฟฟาขัดของ
การจายกระแสไฟฟาไดอยางตอเนื่อง มั่นคง
และมีเสถียรภาพ ถือเปนปจจัยความสําเร็จหนึ่ง
ที่สําคัญที่สงผลตอทั้งบริษัทและความพึงพอใจของ
ลู ก ค า บริ ษั ท มี ค วามมุ  ง มั่ น ในการบริ ห ารจั ด การ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงตอการจาย
กระแสไฟฟาขัดของ โดยไดมีการกําหนดมาตรการ
ปองกันการจายกระแสไฟฟาขัดของที่สําคัญ ดังนี้
• ฝกอบรมพนักงานใหมคี วามรูค วามสามารถ
ในการปฏิบัติงานและควบคุมระบบการทํางานของ
เครื่องจักรอยางสมํ่าเสมอทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ
• จัดทําคูมือการทํางานเพื่อใชเปนมาตรฐาน
และกอใหเกิดความปลอดภัยในการดําเนินงาน
• วางแผนตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องจักร
และอุปกรณ การจัดการในการจายกระแสไฟฟาให
เกิดความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยมีความ
ปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนการเตรียมความพรอมของ
หน ว ยงานซ อ มบํ า รุ ง ระบบสายส ง ฉุ ก เฉิ น ตลอด
24 ชั่วโมง
• ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่สําคัญตอการดําเนินงาน โดยใหมีการดูแล
ติดตามการแกไขใหเปนไปตามแผนงาน เชน
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• จัดทําและควบคุมดูแลเครื่องมือและอุปกรณ รวมถึง
ควบคุมบํารุงรักษาอะไหลที่สําคัญ (Critical Spare Part)
เพื่อใหมั่นใจวาการจายกระแสไฟฟาจะไมหยุดชะงัก เมื่อ
เกิดกรณีฉุกเฉินสามารถพรอมใชงานไดทันทีและมีความ
ปลอดภัย
• เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพของสายไฟในชวง
ฤดูฝน
• สํารวจพืน้ ทีห่ รือจุดเสีย่ งทีอ่ ยูใ กลแนวระบบสงจําหนาย
เช น บริ เ วณพื้ น ที่ ก  อ สร า ง บริ เ วณที่ มี ก ารใช ร ถเครน
หลีกเลี่ยงการแขวนสิ่งของบนเสาไฟฟา
• ติดตัง้ แทงปูนปองกันการชนในบริเวณจุดเสีย่ ง และจัด
ทําปายเพื่อเตือนใหระวัง หรือบงชี้ระบบสงจําหนายอยาง
ชัดเจน เพือ่ ใหบริหารจัดการในการตัดแยก ซอมบํารุง หรือ
ชวงกรณีฉุกเฉินไดดียิ่งขึ้น
• ติดตั้งแผนกันงูและสัตวเลื้อยคลาน Snake Guard
• ตัดตนไมในจุดเสี่ยงที่อยูในระยะที่ไมปลอดภัย และ
แจงใหลูกคาดูแลสภาพแวดลอมและตนไมที่อยูภายใน
พื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• ติดตัง้ อุปกรณตา ง ๆ เพือ่ ลดผลกระทบและอุบตั เิ หตุทอี่ าจ
เกิดขึ้น เชน การติดตั้ง Pressure Switch หรือ Flow Switch เพื่อ
ตัดการทํางานของหมอแปลง เพื่อปองกันการชํารุดจากกระแส
ไฟฟาลัดวงจรในขณะที่ระบบนํ้าดับเพลิงของหมอแปลงทํางาน
เปนตน
• การสื่ อ สารการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบกับลูกคา รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยทางไฟฟา
• การสื่อสารและแจงขอมูลผานระบบ SMS การติดตอ
โทรศั พ ท แ จ ง ข อ มู ล โดยตรง และการส ง หนั ง สื อ แจ ง แก ลู ก ค า
ทั้งกอนและหลังการดําเนินงาน รวมถึงการแจงขอมูลระยะเวลา
การดําเนินงานแลวเสร็จใหแกลูกคาไดรับทราบลวงหนา

• บริษัทไดจัดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองกับการไฟฟา
สวนภูมภิ าค (กฟภ.) เพือ่ วางแผนการสํารองไฟฟาใหแกกลุม ลูกคา
ภาคอุตสาหกรรมใหเปนไปอยางตอเนื่อง จากกรณีที่บริษัทหยุด
การเดินเครื่องจักรและไมสามารถจัดหาไฟฟาใหกับลูกคาได
บริ ษั ท มี แ นวทางการจั ด การจํ า หน า ยไฟฟ า ให แ ก ลู ก ค า
อุตสาหกรรมจากกรณีทเี่ กิดเหตุการณสดุ วิสยั ขึน้ ในโรงไฟฟา ดังนี้
(1) การสลับการทํางานของเครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซ และ/
หรือเครื่องผลิตไฟฟากังหันไอนํ้า เพื่อผลิตและจําหนายไฟฟา
ใหแกลูกคา
(2) บริหารจัดการใหโรงไฟฟาอืน่ ในกลุม บริษทั ซึง่ ตัง้ อยูใ นนิคม
อุตสาหกรรมเดียวกันทําการผลิตและจําหนายไฟฟาใหลูกคา
อุตสาหกรรมของโรงไฟฟาที่หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน
ทัง้ นีห้ ากกําลังการผลิตไฟฟาไมเพียงพอตอการสงมอบไฟฟา
ใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรม บริษัทสามารถพิจารณาซื้อไฟฟา
สํารองจาก กฟภ. เพื่อสํารองการจายไฟฟาใหกับกลุมลูกคา
อุตสาหกรรมไดเชนกัน

การบริหารจัดการระบบสงและระบบจําหนาย
บริ ษั ท ได มี ก ารจั ด ตั้ ง ที ม บริ ห ารจั ด การระบบส ง และระบบ
จําหนาย (Transmission and Distribution System Management)
เพื่อวางแผนการผลิตไฟฟาและจายไฟฟาใหเปนไปตามความ
ตองการของลูกคา โดยคํานึงถึงความมั่นคง ความเสถียรภาพ
ความปลอดภัย ใหเปนไปตามความตองการของลูกคา ตลอดทั้ง
บริหารระบบการจายกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาใหมปี ระสิทธิภาพ
สูงสุดทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการกําหนดคูมือ
ในการทํ า งานสํ า หรั บ โรงไฟฟ า เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิ น การบน
พืน้ ฐานประสิทธิภาพรวมสูงสุด มีความพรอมจายของกระแสไฟฟา
ที่สามารถสงมอบใหแกลูกคาอยางทั่วถึงและเหมาะสม

หนาที่และความรับผิดชอบทีมบริหารจัดการระบบสงและระบบจําหนาย
วางแผน บริหาร จัดการระบบการจายกระแสไฟฟา
ในสภาวะตาง ๆ ใหกับโรงไฟฟา

สรางความพรอมของกระแสไฟฟาแกลูกคาอยางทั่วถึง
และเหมาะสม

• วางแผนการเดินเครื่องใหกับโรงไฟฟาใหมีการผลิตไฟฟา
ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงสุด และปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตอยางเครงครัด
• วางแผนเดินเครื่องของโรงไฟฟาในกรณีที่มีการหยุดซอมบํารุง
รักษา เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับสัญญา หรือกระทบกับ
การจําหนายกระแสไฟฟาและไอนํ้าใหกับลูกคา
• บริหารจัดการตอสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ อันเกิดจากปจจัย
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด
และมีความมั่นคงปลอดภัยมากที่สุด

• ประสานงานการแจงความพรอมลวงหนา เพื่อทําให
ทราบถึงสถานะความพรอมของโรงไฟฟาที่ชัดเจน
• บริหารจัดการระบบการจายกระแสไฟฟาทดแทนจาก
โรงไฟฟาอื่นในจุดที่อยูใกลเคียงกับพื้นที่ความตองการ
ของลูกคา เพื่อดําเนินการจายกระแสไฟฟาทดแทน
(กรณีโรงไฟฟามีการหยุดเดินเครื่องจักรหรือมีการซอมบํารุง)
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การซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา
การประกอบกิจการของบริษัทมีการใชเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่มีความซับซอน โดยกําลังการผลิตและประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟาขึน้ อยูก บั การวางแผนการเดินเครือ่ งจักร และการบํารุงรักษาเครือ่ งจักรและอุปกรณของโรงไฟฟาเปนสําคัญ เนือ่ งจากการบํารุง
รักษาที่มีประสิทธิภาพจะทําใหกระบวนการผลิตไฟฟาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงจากการชํารุด
เสียหายของเครื่องจักรที่มีผลกับเสถียรภาพและความมั่นคงในการจัดสงไฟฟาใหกับลูกคา
อยางไรก็ดีบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานในการซอมแซมบํารุงรักษาโรงไฟฟามากวา
20 ป โดยบริษัทมีกลยุทธในการดําเนินงานซอมบํารุงที่สําคัญ ดังนี้

1

การมอบหมายใหทีมงาน
เดินเครื่องและทีมซอมบํารุง
ของโรงไฟฟาแตละโรงไฟฟา
ประจําโรงไฟฟาตั้งแตชวง
กอสรางโรงไฟฟาประมาณ
6 - 12 เดือนกอนเปด
ดําเนินการ เพื่อเรียนรู
เทคโนโลยีจากผูผลิต
ทั้งการออกแบบ ติดตั้ง
และการทํางานของเครื่องจักร
ใหเกิดความคุนเคยและ
ความชํานาญในการเดินเครื่อง
โรงไฟฟากอนการสงมอบ

2

การกําหนดแผนงาน
การตั้งโรงไฟฟาใหอยูใน
นิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน
เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการดําเนินงาน และสราง
ความมั่นคงและเสถียรภาพ
เพื่อลดโอกาสและผลกระทบ
จากเหตุขัดของดานการจาย
ไฟฟาใหกับลูกคา

3

การใชชางผูชํานาญการ
ในการซอมบํารุงเครื่องจักร
ตามสัญญาการใหบริการ
งานบํารุงรักษาระยะยาว
กับผูผลิตและการควบคุมดูแล
โดยทีมซอมบํารุงของบริษัท

4

กําหนดใหฝายบริหาร
ทรัพยสินซึ่งเปนหนวยงานกลาง
คอยประสานและจัดการ
ตารางการซอมบํารุงของ
โรงไฟฟาแตละแหงใหเปนไป
ตามเงื่อนไขของผูผลิตและ
ใชจํานวนวันในการซอมบํารุง
ใหนอยที่สุด

นอกจากนี้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากระบบสงกระแสไฟฟา เชน
การเปลี่ยนสายสงที่มีอายุมากกวา 10 ป การปรับปรุงสายสง การปรับเปลี่ยนอุปกรณปองกันทางไฟฟา เปนตน รวมถึงการจัดทําแผน
ซอมบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องจักรแบบเชิงพยากรณ (Predictive Maintenance) และแบบเชิงปองกัน (Preventive Maintenance)
การจัดทําแผนซอมบํารุงลวงหนาระยะยาว 1 ถึง 5 ป สําหรับซอมบํารุงเครื่องจักรหลัก และการมีระบบ SMS เพื่อสื่อสารแจงเตือน
ใหกับลูกคารับทราบ

58

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ประเภทงานซอมบํารุง

รายละเอียด

ระยะเวลาที่ใช

งานซอมบํารุงรักษา
ประจําป

ตรวจสอบการทํางานและความสมบูรณแข็งแรงของอุปกรณภายในเครื่องกังหันกาซ ทั้งนี้หากตรวจพบ
ขอบกพรอง บริษัทจะทําการซอมแซมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณใหกลับมาอยูในสภาพพรอมใชงานดังเดิม

งานซอมบํารุง
ครั้งใหญทุก 3 ป

ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนชิ้นสวนของอุปกรณที่ครบอายุการใชงานของเครื่องกังหันกาซ ตรวจสอบความสมบูรณ
แข็งแรง ตรวจสอบการทํางานและสอบเทียบอุปกรณตาง ๆ ของเครื่องจักรหลัก เชน กังหันกาซ กังหันไอนํ้า
หมอตมไอนํ้า เครื่องกําเนิดไฟฟา ระบบสงและจําหนายไฟฟา ฯลฯ ทั้งนี้หากตรวจพบขอบกพรอง
บริษัทจะทําการซอมแซมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณใหกลับมาอยูในสภาพพรอมใชงานดังเดิม

งานซอมบํารุง
ครั้งใหญทุก 6 ป

ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนชิ้นสวนของอุปกรณที่ครบอายุการใชงานของเครื่องกังหันกาซและตรวจสอบ
ความสมบูรณภายในเครื่องกังหันไอนํ้า ตรวจสอบความสมบูรณแข็งแรง ตรวจสอบการทํางาน และสอบเทียบ
อุปกรณทุกระบบในโรงไฟฟา ทั้งนี้หากตรวจพบขอบกพรอง บริษัทจะทําการซอมแซมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ
ใหกลับมาอยูในสภาพพรอมใชงานดังเดิม

1 – 3 วัน
9 – 17 วัน

15 – 21 วัน

จากกระบวนการดังกลาว สงผลใหบริษทั สามารถผลิตพลังงานไฟฟาทีม่ เี สถียรภาพและความมัน่ คง ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการ
ตนทุนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมจํานวนวันในการซอมบํารุงใหเปนไปตามแผนงานและเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในสัญญาตามที่กําหนด ทั้งนี้การประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินการผลิตไฟฟาขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
คาประสิทธิภาพ
ในการผลิตไฟฟา

รายละเอียด

ความหมาย

ประสิทธิภาพ
การใชเชื้อเพลิง

คํานวณจากอัตราการใชความรอน (Heat Rate) ซึ่งคํานวณจากปริมาณ
เชื้อเพลิงที่จะตองใชในการผลิตพลังงานไฟฟาจํานวน 1 กิโลวัตตชั่วโมง
โดยแปลงคาความรอนของเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ใหเปนคามาตรฐาน
ซึ่งมีหนวยเปนบีทียู (British Thermal Units)

ประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงตํ่าแสดงวา
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพดี

ดัชนีความพรอม
(Availability Factor
หรือ AF)

อัตราสวนรอยละของจํานวนชั่วโมงซึ่งโรงไฟฟามีความพรอมสําหรับ
การผลิตไฟฟาไดในชวงระยะเวลาที่วัดผล ทั้งนี้ไมวาโรงไฟฟาดังกลาว
จะมีการผลิตไฟฟาหรือไมก็ตาม

คาดัชนีความพรอมสูงแสดงวามีจํานวนชั่วโมง
ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟาสูงในชวงเวลา
ที่มีการวัดผล

ดัชนีการหยุดซอม
ตามแผน (Planned
Outage Factor
หรือ POF)

อัตราสวนรอยละของจํานวนชั่วโมงซึ่งโครงการโรงไฟฟาตองหยุดซอม
ดัชนีการหยุดซอมตามแผนตํ่าแสดงวาโครงการ
ตามแผนตอชวงระยะเวลาที่วัดผล ซึ่งโรงไฟฟาตองหยุดเดินเครื่องตาม
โรงไฟฟามีการซอมบํารุงที่ดีและมีความมั่นคง
แผนการซอมบํารุงรายป โดยการหยุดซอมตามแผนจะมีการกําหนดไว
ในการเดินเครื่อง
ลวงหนาเปนระยะเวลานาน เพื่อทําการทดสอบ ตรวจสอบ หรือการหยุดพัก
ซอมระยะยาว การหยุดซอมตามแผนจะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งหรือ
สองครั้งตอป

ดัชนีการหยุดซอม
นอกแผน

ดัชนีการหยุดซอมเพื่อบํารุงรักษา (Maintenance Outage Factor
หรือ MOF) คือ อัตราสวนรอยละของจํานวนชั่วโมงซึ่งโครงการโรงไฟฟา
ตองหยุดเดินเครื่องเพื่อบํารุงรักษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการซอมบํารุง
รายป ตอชวงระยะเวลาที่วัดผล ซึ่งการบํารุงรักษาดังกลาวทําในกรณี
ที่มีความผิดปกติแตยังสามารถเดินเครื่องอยูไดและสามารถเลื่อนการบํารุง
รักษาดังกลาวออกไปเกินกวาวันสิ้นสุดสัปดาหได

ดัชนีการหยุดซอมนอกแผน (ซึ่งรวมถึงการหยุด
ซอมเพื่อบํารุงรักษาและการหยุดซอมฉุกเฉิน)
ตํ่าแสดงวาโครงการโรงไฟฟามีการซอมบํารุงที่ดี
และมีความมั่นคงในการเดินเครื่อง

ดัชนีการหยุดซอมฉุกเฉิน (Forced Outage Factor หรือ FOF) คือ
อัตราสวนรอยละของจํานวนชั่วโมงที่โครงการโรงไฟฟาตองหยุดซอมฉุกเฉิน
ตอชวงระยะเวลาที่วัดผล ซึ่ง (1) โครงการโรงไฟฟาจะตองหยุดเดินเครื่อง
เพื่อซอมฉุกเฉิน ซึ่งการซอมฉุกเฉินดังกลาวไมสามารถเลื่อนออกไปเกินกวา
วันสิ้นสุดสัปดาหได หรือ (2) เกิดขึ้นจากการเริ่มเดินเครื่องที่ไมเปน
ผลสําเร็จ เพื่อนําเครื่องจากสถานะหยุดสํารองไปสูสถานะเดินเครื่องได
ซึ่งเปนผลใหการเดินเครื่องไดลาชากวาแผนที่ตั้งไว
สัดสวนของพลังไฟฟา สัดสวนปริมาณไฟฟาและพลังงานไฟฟาเทียบเทา (แปลงจากพลังไอนํ้า)
สุทธิที่กลุมบริษัทผลิตไดใน 365 วัน หารดวยกําลังการผลิตติดตั้งคูณดวย
ที่ผลิตไดจริง
(Net Capacity Factor) จํานวนชั่วโมงใน 365 วัน

คาสัดสวนของพลังไฟฟาที่ผลิตไดจริงมีคาสูง
หมายถึง บริษัทสามารถเดินเครื่องไดเต็มกําลัง
การผลิตก็จะเปนปจจัยสําคัญในการชวยให
กลุมบริษัทสามารถคืนทุนไดเร็วยิ่งขึ้น
และสามารถทํากําไรจากการดําเนินงานไดดียิ่งขึ้น
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ตารางแสดงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสําหรับโรงไฟฟาของกลุมบริษัทที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชย
โครงการ

ABP1
ABP2
ABP3
ABP4
ABP5
ABPR1
ABPR2
BPLC1
BPLC2
BIP1
BIP2
BPWHA
BGPSK
BGYSP
TPS
SLW
BGSP1
BGSCB
BGSCD
BGP

คาสถิติ ป 2561
ปริมาณการผลิต
ไฟฟาเทียบเทา1

ปริมาณการใช
กาซธรรมชาติ

อัตราความรอน

ดัชนีความพรอม

สัดสวนของพลัง
ไฟฟาที่ผลิตไดจริง

MWh
1,033,233
1,097,116
959,953
751,182
791,291

MMBtu
8,389,702
9,344,018
7,222,118
5,704,343
5,978,244

BTU/kWh
8,120
8,517
7,523
7,594
7,555

%
92.35%
91.67%
95.63%
95.73%
98.97%

%
70.88%
73.16%
82.70%
65.41%
68.93%

814,886
824,488
827,454
350,055
693,444
711,727
889,951
11,820
93,914
11,293
57,093
358.00
111.00
238.65
387.21

6,137,180
6,218,701
7,044,937
2,939,475
5,367,648
5,478,086
6,745,003
-

7,531
7,542
8,514
8,397
7,741
7,697
7,579
-

98.18%
98.04%
96.90%
100.00%
95.30%
96.65%
98.02%
-

75.44%
75.66%
91.71%
71.23%
69.08%
70.90%
78.06%
16.87%
17.76%
16.11%
16.93%
14.92%
18.50%
15.24%
14.90%

หมายเหตุ: ไมรวมโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (BGPSK, BGYSP, TPS, SLW, BGSP1, BGSCB, BGSCD, BGP)
1 รวมถึงปริมาณการผลิตไฟฟาและไอนํ้า (ถามี) ทั้งนี้ไอนํ้าถูกปรับใชหนวยเมกะวัตตที่คาพลังงานไฟฟาเทียบเทา (equivalent electrical energy value)

ดัชนีความพรอมของโรงไฟฟา
ที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชยเฉลี่ย

96.21

%

คาความสูญเสียไฟฟาในระบบสง
และระบบจําหนายไฟฟา2

-0.08

2 คาความสูญเสียไฟฟาในระบบสงและระบบจําหนายไฟฟามีขอบเขตในการคํานวณเฉพาะโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

%

ที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช โดยคํานวณมาจากการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาและการขายไฟฟาใหกับ
ลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ด ว ยบริ ษั ท เชื่ อ ว า การพั ฒ นาและปรั บ ตั ว ให
ทันตอการเปลีย่ นแปลงดวยการคิดทําสิง่ ใหมอยูเ สมอ
คื อ หั ว ใจแห ง ความสํ า เร็ จ ขององค ก ร ดั ง นั้ น
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจึงใหความสําคัญ
ต อ การคิ ด ค น และพั ฒ นางานด า นต า ง ๆ อย า ง
ตอเนื่องดวยการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให
แข็งแกรงเพือ่ จะทําใหมที รัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และมีประสิทธิภาพ การสงเสริมพัฒนาองคความรู
ในองคกรใหกาวทันตอเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อจะให
เกิดการพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
และการเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็น
เรียนรูรวมกันเพื่อจะนําไปสูการคิดคนพัฒนาและ
ตอยอดของธุรกิจในอนาคต ผนวกกับแนวคิดของ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ข องผู  มี
ส ว นได เ สี ย เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด การสร า งคุ ณ ค า และ
ความยั่ ง ยื น ร ว มกั น ในระยะยาว ป จ จั ย ข า งต น
ลวนเปนพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญทีก่ อ ใหเกิดการคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขององคกรอยางไมหยุดยัง้
ซึ่งผลสําเร็จจากการพัฒนาอยางตอเนื่องไดสะทอน
ใหเห็นวา บริษัทมีความเจริญเติบโตกาวหนาและ
ขยายการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
ในฐานะที่บริษัทเปนผูผลิตและสงมอบพลังงาน
ไฟฟาใหกับผูรับซื้อไฟฟา (เชน การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย และการไฟฟาสวนภูมิภาค) และ
ลูกคาภาคอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม

สิง่ สําคัญของการบริหารจัดการในการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คือ การบริหาร
จั ด การกระบวนการผลิ ต ไฟฟ า ให ไ ด ซึ่ ง คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ความมั่ น คง และความมี เ สถี ย รภาพ
เพื่อสงมอบพลังงานไฟฟาใหสอดคลองกับปริมาณ
ความต อ งการของผู  รั บ ซื้ อ ไฟฟ า และลู ก ค า
ภาคอุ ต สาหกรรมแต ล ะราย ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ได
เริ่มมีการคิดคนพัฒนา “ระบบการบริหารจัดการ
โหลดไฟฟา (Load Management)” ซึง่ ถือเปนหนึง่
ในโครงการการพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ภายในองคกรที่ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง
บริ ษั ท ได มี ก ารพั ฒ นาและใช ง านระบบ
การบริหารจัดการโหลดไฟฟา (Load Management)
ภายในนิคมอุตสาหกรรมทีอ่ ยูภ ายใตระบบโครงขาย
การจายไฟฟาของบริษัทโดยการนําขอมูลเชิงสถิติ
ของการผลิตและจายไฟฟาในแตละชวงเวลาที่มี
ความซับซอนมาประมวลผลพยากรณความตองการ
ใชไฟฟาในชวงเวลาตาง ๆ เพื่อนําไปสูการกําหนด
และวางแผนงานการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาแตละ
แหงทีต่ งั้ อยูใ นนิคมอุตสาหกรรมใหเกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด และเชื่ อ มโยงระบบการจ า ยไฟฟ า ของ
โรงไฟฟาแตละแหงใหกับลูกคาแตละรายในแตละ
ชวงเวลาไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ผลจากการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโหลดไฟฟาได ก  อ ให เ กิ ด
ประโยชนและการสรางคุณคาในดานตาง ๆ
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บริษทั ยังคงมุง มัน่ และใหความสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงการปลูกฝง
วัฒนธรรมองคกรดานการคิดคนและพัฒนาอยางสรางสรรคใหกบั บุคลากรอยางตอเนือ่ งดวยความรับผิดชอบ
ตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย เพื่อจะนําไปสูการพัฒนากระบวนการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน การสรางโอกาสทางธุรกิจ และ
การสรางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว
ประโยชน

การสรางคุณคา

การบริหารจัดการ
และการใชทรัพยากร
การผลิตไฟฟาใหเกิด
ประสิทธิภาพอยางคุมคา

สิ่งแวดลอม

การอนุรักษและการบริหาร
การใชทรัพยากร

การใชงานเครื่องจักร
เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท

การบริหารจัดการตนทุน
การผลิตไฟฟา

การวางแผนงาน
กระบวนการผลิต
และการบริหารจัดการ
โครงขายการจายไฟฟา
ที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท

การพัฒนาระบบการทํางาน
ใหทันสมัยและมีมาตรฐาน
อยางมืออาชีพ

การสงมอบพลังงานไฟฟา
มีความมั่นคงและ
มีเสถียรภาพใหสอดคลอง
กับความตองการของลูกคา

ลูกคา

การตอบสนองความตองการ
และสรางความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกคา

การมีสวนรวม
ในการขับเคลื่อน
การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
ในภาคอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจ

การสนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

สังคม

ชื่อเสียง ภาพลักษณ
ความเชื่อมั่น การยอมรับ
และความไววางใจ
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การลงทุนพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

พลั ง งานเป น โครงสร า งพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ต อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก การเติบโต
ของประชากรที่ มี ค วามต อ งการขั้ น พื้ น ฐานใน
การดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น รวมถึงความกาวหนาของ
เทคโนโลยี ต  า ง ๆ ที่ มี ก ารพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลง
อย า งรวดเร็ ว เป น ผลทํ า ให แ นวโน ม การบริ โ ภค
พลังงานเพิ่มสูงตามไปดวย ในขณะที่พลังงานที่มา

จากทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโนมลดลงและอาจ
หมดไป ประกอบกับการเกิดปญหาสภาพภูมอิ ากาศ
เปลี่ยนแปลงไปไดสงผลกระทบตอการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและกระทบตอการผลิตพลังงานตาม
ไปดวย ดังนั้นการจัดหาพลังงานในอนาคตที่จะตอง
มีการจัดหาอยางเพียงพอภายใตการจัดสรรทรัพยากร
อยางเหมาะสมดวยเชนกัน

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

63

สัดสวนรายไดตามประเภทการผลิตพลังงานไฟฟาของ บี.กริม เพาเวอร
ประเภท
โรงไฟฟา
พลังความรอนรวม

2559
ลานบาท

25,422

91.6

28,748

91.3

33,704

92.1

พลังงานหมุนเวียน

44

0.2

172

0.5

407

1.1

1,217

4.4

1,189

3.8

1,183

3.2

539

1.9

529

1.7

554

1.5

524

1.9

843

2.7

737

2.0

27,747

100

31,482

100

36,585

100

ระบบสายสงและ
ระบบจําหนายไฟฟา
ไอนํ้า
อื่น ๆ
รวมรายได

สัดสวน

554

2561
2560

529

2559

539

พลังงานหมุนเวียน

อื่นๆ

ลานบาท

ลานบาท

407
172

2560

สัดสวน

ไอนํ้า

25,422

2561

ลานบาท

ลานบาท

28,748

2559

สัดสวน

ลานบาท

33,704

2560

ลานบาท

2561

พลังความรอนรวม
2561

2559

2560

737

2561

843

2560
2559

44

524

ระบบสายสงและระบบ
จําหนายไฟฟา
ลานบาท

2561

1,183

2560

1,189

2559

1,217

รวมรายได
ป 2561

36,585
ลานบาท

พลังความรอนรวม 33,704
พลังงานหมุนเวียน 407
ระบบสายสงและระบบ
จําหนายไฟฟา 1,183
ไอนํ้า 554
อื่นๆ 737
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การลงทุนดานพลังงานหมุนเวียน
บี.กริม เพาเวอร ดําเนินธุรกิจภายใตวิสัยทัศน
“การสรางพลังแหงสังคมโลกดวยความโอบออมอารี”
มี น โยบายการดํ า เนิ นธุ ร กิจด วยความรับผิดชอบ
ตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสู
ความยั่งยืนดานพลังงานของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
บริษทั กําหนดเปาหมายและแผนงานการเติบโต
ดานธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟาโดยวางเปาหมาย
กําลังการผลิตติดตัง้ พลังงานไฟฟาทัง้ ในประเทศ
และต า งประเทศที่ 5,000 เมกะวั ต ต ภายใน
ป 2565 โดยกํ า หนดสั ด ส ว นการลงทุ น ด า น
พลังงานไฟฟาหมุนเวียนซึง่ เปนพลังงานสะอาด
ไมนอยกวารอยละ 30 ไดแก พลังงานแสงอาทิตย
พลั ง งานนํ้ า พลั ง งานลม และพลั ง งานจากขยะ
โดยได มี ก ารศึ ก ษาการลงทุ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้สําหรับ
โรงไฟฟ า ประเภทพลั ง งานความร อ นร ว มซึ่ ง ใช
กาซธรรมชาติเปนเชือ้ เพลิงหลักในการผลิตพลังงาน
ไฟฟานัน้ กาซธรรมชาติถอื เปนเชือ้ เพลิงสะอาดทีส่ ดุ
ที่ ใ ช ใ นกระบวนการผลิ ต ไฟฟ า ประเภทพลังงาน

ความร อ นร ว ม ประกอบกั บ บริ ษั ท ได เ ลื อ กใช
เทคโนโลยี ส ะอาดที่ ทั น สมั ย และมี คุ ณ ภาพสู ง
จึ ง ทํ า ให ก ารผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งเปน
การสะทอนใหเห็นวา นโยบายการดําเนินงานของ
บริษทั ไดใหความสําคัญตอการมีสว นรวมในการดูแล
รักษาสภาพสิ่งแวดลอมอยางจริงจังอยางตอเนื่อง
ในป 2561 บริษัทไดรวมลงทุนโครงการผลิต
ไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ นประเทศเวี ย ดนาม
จํานวน 2 โครงการ แบงเปนกําลังการผลิตไฟฟา
จํ า นวน 420 และ 257 เมกะวั ต ต รวมทั้ ง สิ้ น
677 เมกะวัตต โดยโครงการผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยจํานวน 420 เมกะวัตต ในประเทศ
เวียดนาม ถือเปนโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยที่ใหญที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง
ทั้งสองโครงการมีกําหนดการจายไฟฟาเขาระบบ
เชิงพาณิชยภายในป 2562 นี้ นอกจากนี้บริษัท
มี แ ผนงานการร ว มลงทุ น เพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีแผนงานกําลัง
ผลิตติดตัง้ จํานวน 70 เมกะวัตต อีกดวย

“โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ใหญที่สุดในภูมิภาคอาเซียน”
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หุนกูกรีนบอนด

“

การออกกรีนบอนด
จะตองผานกระบวนการ
ตามมาตรฐานและ
ถูกตรวจสอบอยางละเอียด
จากองคกรที่ไดรับ
ความเชื่อถือในระดับโลก
ซึ่งชวยสะทอนวาที่ผานมา
บี.กริม เพาเวอร ทํางาน
ไดมาตรฐาน โดยเชื่อวา
การออกหนกูกรีนบอนด
ในครั้งนี้จะชวยเสริม
ความมั่นใจใหกับนักลงทุน
ที่สนใจลงทุนในธุรกิจ
ที่ใหความสําคัญเรื่อง
สิ่งแวดลอม รวมถึง
เปดโอกาสทางธุรกิจ
ใหกับ บี.กริม เพาเวอร

”

บี.กริม เพาเวอร ตระหนักถึงการมีสวนรวมตอประชาคมโลกในการรวมสงเสริมดูแลสภาพภูมิอากาศ
ของโลก ดวยการใสใจสิง่ แวดลอมและพัฒนาทางเลือกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการใชทรัพยากรไมวา ในดานการลด
มลภาวะหรือใชพลังงานสะอาด จึงไดรเิ ริม่ ออกหุน กูก รีนบอนด มูลคา 5 พันลานบาท (155 ลานเหรียญสหรัฐ)
ซึ่งนับเปนครั้งแรกของหุนกู “กรีนบอนด” ที่ไดรับการรับรองโดย Climate Bonds Initiative ที่ออกใน
ประเทศไทย ซึง่ ชวยสะทอนความเชือ่ มัน่ ตลอดจนสรางความมั่นใจไดวา หุนกูดังกลาวมีการจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากล สอดคลองกับมาตรฐานเกณฑการออกพันธบัตรอาเซียนกรีนบอนด (ASEAN
Green Bond Standards) ที่จะใชเกณฑเดียวกันทั่วภูมิภาคอาเซียนของสมาคมตลาดทุนระหวางประเทศ
(International Capital Market Association: ICMA)
การออกหุนกูครั้งนี้จะชวยสงเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสีเขียว (กรีนบอนด) ในประเทศไทย
โดยเงินทุนทีไ่ ดจากการออกหุน กูใ นครัง้ นีจ้ ะนํามาใชสาํ หรับโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย ซึง่ เปน
การสรางวิถีสังคมคารบอนตํ่าเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ตลอดจนมีสวนรวมสนับสนุน
ใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกทีต่ งั้ ไว 20% ไดโดยไรขอ จํากัดของเงือ่ นไข
ภายในป 2573
การออกหุน กู “กรีนบอนด” เปนสวนหนึง่ ของแผนการพัฒนาศักยภาพการผลิตไฟฟาของบริษทั ทีจ่ ะเพิม่
สัดสวนการใชพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดจาก 10% เปน 30% ใหสาํ เร็จภายในป 2565 โดยเงินทุน
ทีไ่ ดจากหุน กูก รีนบอนดนจี้ ะใชสาํ หรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทดี่ าํ เนินการแลวจํานวน 9 แหง
และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 7 แหง ที่อยูระหวางการกอสราง
กรีนบอนด จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ตลอดจน
เปนการสงเสริมใหผลู งทุนมีทางเลือกในการลงทุนทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Investment) เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) ที่มุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตและความอยูดีกินดีของคนในสังคม รวมถึง
ชวยลดปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ กัน ทําใหเกิดเปนการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน
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ดานสิ่งแวดลอม
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การดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

บี . กริ ม เพาเวอร มี ค วามมุ  ง มั่ น ที่ จ ะดํ า เนิ น
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายดานสิง่ แวดลอมทีเ่ กีย่ วของ
อยางเครงครัด ตลอดจนใหมีการเปดเผยขอมูล
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง เพื่อกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน การดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมถือเปนหัวใจหลักในการดําเนินงานของ
บริษทั และสอดคลองกับปรัชญาของ บี.กริม เพาเวอร
คือ “การทําธุรกิจดวยความโอบออมอารีเพื่อสราง
ความศิวไิ ลซภายใตความเปนหนึง่ เดียวกับธรรมชาติ”
ดังนัน้ บริษทั จึงใหความสําคัญในทุกกระบวนการและ
ขั้ น ตอนการทํ า งานที่ จ ะต อ งมี ร ะบบการจั ด การ
สิ่ ง แวดล อ มที่ ร ะดั บ มาตรฐานสากลควบคู  ไ ปกั บ
การสรางคุณคาที่ยั่งยืนใหแกสิ่งแวดลอมดวย
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ และคํ า นึ ง ถึ ง การลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในการดําเนินงานใหนอย
ที่สุดตั้งแตการศึกษาความเปนไปไดเพื่อพิจารณา
การลงทุน การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่

เกีย่ วของ การปฏิบตั ติ ามกฎระบียบดานสิง่ แวดลอม
การออกแบบระบบการผลิ ต โดยการเลื อ กใช
เครื่ อ งจั ก รที่ ทั น สมั ย และเป น เทคโนโลยี ส ะอาด
การบริหารจัดการโครงการกอสราง การบริหารจัดการ
ดํ า เนิ น งาน การซ อ มแซมและการบํ า รุ ง รั ก ษา
เครือ่ งจักร การติดตามผลและการพัฒนาการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม การปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงาน
และการดําเนินกิจกรรมทางสังคมเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
บริษัทไดกําหนดนโยบายใหโรงไฟฟาทุกแหงมี
การจัดทําระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
(ISO 14001) เพื่อใหมั่นใจไดวา กระบวนการผลิต
และส ง มอบไฟฟ า และไอนํ้ า มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี ตลอดจนมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและมาตรการทีเ่ กีย่ วของตอสิง่ แวดลอม
ทีส่ าํ คัญอยางครบถวนตามแนวทางโครงการโรงไฟฟา
พลังงานความรอนที่กลุมธนาคารโลกไดกําหนดขึ้น
(World Bank Group Environmental, Health and
Safety)

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015
บริษัทมีโรงไฟฟาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015
จํานวน 12 แหง จาก 15 แหง โดยโรงไฟฟาอีก 3 แหง อยูใน
ระหวางดําเนินการเตรียมการขอรับรอง ซึ่งเปนไปตามแผนงาน
ที่กําหนดใหโรงไฟฟาที่เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชย
แลวจะตองดําเนินการในการขอรับรองใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 18 เดือน
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มาตรการการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
มาตรการดานการสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินการ
ของโรงไฟฟา

มาตรการดานการเลือก
พื้นที่โครงการ ออกแบบ
และวางผังโครงการ
มาตรการดานการจัดการ
นํ้าในโครงการ

มาตรการการจัดการขยะ
และกากของเสีย

มาตรการดาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
และสุขภาพ

มาตรการดาน
การรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน
และผูมีสวนไดเสีย

มาตรการดาน
คุณภาพอากาศ

มาตรการดาน
การคมนาคมขนสง

มาตรการการฟนฟู
สภาพพื้นที่และสุนทรียภาพ

มาตรการการศึกษา
ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน
• ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact
Assessment: EIA)
• ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน
(Initial Environmental
Examination: IEE)
• ผลกระทบสิ่งแวดลอม
แนวทางประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code
of Practice: CoP)
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การจัดการดานสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
นํา้ ถือเปนวัตถุดบิ หลักทีบ่ ริษทั ใชในกระบวนการ
ผลิตไฟฟาและไอนํ้า และใชในการลดอุณหภูมิของ
เครื่องจักรที่ใชในระบบการผลิต ทั้งนี้บริษัทมุงเนน
เปาหมายการใชนํ้าเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยใชหลักปฏิบัติ 3Rs เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรนํ้าสูงสุดโดยใชแนวทางการลด
การใชนาํ้ การนํานํา้ กลับมาใชซาํ้ และการรีไซเคิลนํา้
รวมถึ ง มี ก ารพั ฒ นาระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพนํ้ า

ปริมาณการใชนํ้า
ในกระบวนการผลิตไฟฟา
พลังงานความรอนรวม
(ลาน ลบ.ม./ป)

(Water Treatment Plant) และการนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใชในกระบวนการผลิตดวย
ในป 2561 บริษทั มีปริมาณการใชนาํ้ ในการผลิต
ไฟฟาและไอนํ้าจํานวน 16.10 ลานลูกบาศกเมตร
ทั้งนี้บริษัทมีปริมาณการใชนํ้าเพิ่มขึ้นจากป 2559
และ 2560 เนื่องจากในป 2561 บริษัทมีโรงไฟฟา
พลังความรอนรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 3 แหง อยางไร
ก็ ต ามบริ ษั ท ได มี ก ารนํ า นํ้ า กลั บ มาใช ซํ้ า จํ า นวน
303,379 ลูกบาศกเมตร และมีการนํ้ากลับมาใช
หมุนเวียนในกระบวนการผลิตเฉลี่ย 5.23 รอบ

14.87

15.56

16.10

2559

2560

2561

หมายเหตุ: ป 2559 และ 2560 มีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจํานวน 12 แหง
และในป 2561 มีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจํานวน 15 แหง

การนํานํ้ากลับมาใชซํ้า/
นํ้าหมุนเวียน
การนํานํ้า
กลับมาใชซํ้า/
นํ้าหมุนเวียน
(ลบ.ม./ป)

303,379
2561

คาเฉลี่ยจํานวน
รอบการใชนํ้าซํ้า
(รอบ)

5.23
(โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
15 แหง)

2561
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การบริหารจัดการนํ้าทิ้ง
บริษทั ใหความสําคัญในการควบคุมคุณภาพนํา้ ทิง้ ใหสอดคลอง
และเป น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งตามเกณฑ
มาตรฐานนํ้าทิ้งอยางเครงครัด ทั้งนี้โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
ที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมจะมีระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อปรับปรุง
คุณภาพนํา้ ทิง้ ตามทีน่ คิ มอุตสาหกรรมกําหนด จากนัน้ จึงสงนํา้ ทิง้
ใหนิคมอุตสาหกรรมดําเนินการบําบัดตอไป สําหรับโรงไฟฟา
ที่ตั้งอยูนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเปนประเภทโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย โดยสวนใหญจะมีการออกแบบพื้นที่เพื่อ

ไมใหนํ้าเสียและนํ้าธรรมชาติปะปนกัน อยางไรก็ตามบริษัทไดจัด
ให มี ร ะบบบํ า บั ด นํ้ า เสี ย และจะไม ไ ด มี ก ารระบายนํ้ า ทิ้ ง ออกสู 
ภายนอกแตอยางใด ทัง้ นีบ้ ริษทั มีระบบการจัดการคุณภาพของนํา้
ในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟา โดยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการคุณภาพ
นํ้าจะทําการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งโดยมีเครื่องมือและอุปกรณ
ตรวจวัดที่เปนไปตามมาตรฐานอยางละเอียด ประกอบกับได
กําหนดใหหนวยงานภายนอกทําการตรวจสอบผลคุณภาพนํ้าทิ้ง
เปนรายเดือน และราย 6 เดือนอยางสมํา่ เสมอ ทัง้ นีบ้ ริษทั ไดจดั ให
มี ผู  เ ชี่ ย วชาญประจํ า อยู  ภ ายในพื้ น ที่ โ รงไฟฟ า ตลอดเวลาเพื่ อ
สามารถแกไขปญหาไดทันทวงทีหากกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

ดัชนีคุณภาพนํ้าทิ้ง (คาเฉลี่ยรายปจากทุกโรงไฟฟา)
อุณหภูมิ
คามาตรฐาน
ผลการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าทิ้ง

ความเปน
กรดและดาง

บีโอดี

40 oC

5.5 – 9.0 pH ไมเกิน 20
ม.ก./ลิตร
6.96
4.48
29.30 oC

ซีโอดี

ของแข็ง
ของแข็ง
นํ้ามัน
แขวนลอย ละลายนํ้า และไขมัน
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ไมเกิน 120 ไมเกิน 50 ไมเกิน 3,000 ไมเกิน 5
ม.ก./ลิตร
ม.ก./ลิตร
ม.ก./ลิตร
ม.ก./ลิตร
52.08
9.71
1,820.58
0.43

คลอรีน
อิสระ
ไมเกิน 1
ม.ก./ลิตร
0.12

ผลการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าทิ้ง
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานและกฎหมาย
ที่กําหนด
และไมมีขอรองเรียน
ดานคุณภาพนํ้าทิ้ง

การจัดการเรื่องสารเคมีที่ใชสําหรับการผลิตนํ้า

มลภาวะทางอากาศ

บริษัทไดดําเนินการตามนโยบาย กระบวนการ และกลไก
การควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของสารเคมีและ
การสัมผัสสารเคมีตอพนักงาน ตลอดจนการจัดใหมีโครงการ
ฝกซอมดานความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม เพื่อสราง
ความตระหนักในเรื่องดังกลาวใหแกพนักงาน ซึ่งไดครอบคลุมถึง
การปองกันการรั่วไหล และขอปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
อีกทั้งบริษัทยังจัดใหมีการซอมแผนการรองรับตอการรั่วไหลของ
สารเคมีที่อาจเกิดขึ้นดวย

บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การควบคุ ม มลภาวะทางอากาศ
ในการลดผลกระทบตอชุมชนและสิง่ แวดลอม ทัง้ นีใ้ นกระบวนการ
ผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมจะใชกา ซธรรมชาติซงึ่ นับวาเปนเชือ้
เพลิ ง สะอาด เนื่ อ งจากมี ซั ล เฟอร แ ละเถ า เป น องค ป ระกอบ
ในปริมาณตํ่า จึงทําใหมีกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และ
ฝุนละออง (TSP) ในปริมาณที่ตํ่า ประกอบกับระบบการผลิตที่มี
การออกแบบระบบเผาไหมที่ดีที่ทําใหเกิดการเผาไหมเชื้อเพลิง
อยางสมบูรณ สงผลใหกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และ
สารไฮโดรคารบอนทีเ่ ผาไหมไมหมด (UHC) และฝุน ละออง (TSP)
เกิดขึ้นในปริมาณที่ตํ่าตามไปดวยดวย ดังนั้น CO และ UHC
ที่ เ ผาไหม ไ ม ห มดจึ ง ไม ใ ช ม ลสารหลั ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการ
เชนเดียวกัน ทั้งนี้มลสารหลักที่เกิดจากกระบวนการผลิตของ
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โรงไฟฟา ไดแก กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) ซึ่งโครงการ
ไดมกี ารติดตัง้ ระบบควบคุมกาซ NOX โดยการติดตัง้ ระบบเผาไหม
แบบ Dry Low NOX Burner ซึ่งเปนการลดกาซ NOX ดวยวิธี
ลดอุณหภูมิการเผาไหม ซึ่งเหมาะสําหรับการควบคุมกาซ NOX
จากเครื่องผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ
บริ ษั ท จั ด ให มี ก ารตรวจวั ด มลสารที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการ
โรงไฟฟาพลังความรอนทุกแหงอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญ
ต อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพอากาศในพื้ น ที่ บ ริ เ วณโดยรอบของ
โครงการโรงไฟฟา โดยใหมกี ารตรวจสอบอยางละเอียดทัง้ ในพืน้ ที่
โรงไฟฟาและชุมชนโดยรอบ สําหรับในพืน้ ทีโ่ รงไฟฟาจะมีการติดตัง้
เครือ่ งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองอยางตอเนือ่ ง (Continuous
Emission Monitoring System: CEMS) และการตรวจวัดแบบสุม
บริเวณปลอง (Stack Sampling) หนวยผลิตไอนํา้ (Heat Recovery
Steam Generators: HRSG) เพื่อตรวจวัด NOX, SO2, TSP, O2,
อุณหภูมิปลายปลอง และอัตราการไหลของกาซ
นอกจากนีบ้ ริษทั ไดมกี ารตรวจสอบความถูกตองของการทํางาน
ระบบ CEMS เพือ่ ความมัน่ ใจวาขอมูลการตรวจวัดทีไ่ ดจาก CEMS
มีความถูกตองแมนยําโดยใชวิธีการตรวจสอบตามขอกําหนดของ
สํานักงานปกปองสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) ซึง่ เปน
หนวยงานทีไ่ ดรบั ความเชือ่ ถือจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก หรือวิธี
ที่หนวยงานราชการกําหนด แบงการดําเนินการ 2 สวน คือ

1. System Audit
เปนการตรวจสอบความถูกตองของการทํางาน
ของ CEMS ดวยการประเมินความสามารถ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ในลักษณะ
การทบทวน (Review) และตรวจสอบเกี่ยวกับ
สถานภาพ (Status) การทํางานของ CEMS

2. Performance Audit

เปนการตรวจสอบความถูกตองของการทํางาน
ของ CEMS ดวยการประเมินความสามารถการทํางาน
ในเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) ตรวจสอบ
ความถูกตองการตรวจวัด NOX และ O2 เปรียบเทียบ
โดยวิธี Relative Test Audit (RATA) ซึ่งใชหลักการ
อานคา NOX และ O2 จาก CEMS กับคาตรวจวัด
จากการเก็บตัวอยางอากาศจากปลอง โดยวิธีอางอิง
มาตรฐานในเวลาเดียวกันจากนั้นนําคาที่ไดมา
คํานวณหาคา Relative Accuracy และนําผลที่ได
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ กําหนดการตรวจสอบ
ความถูกตอง
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รวมถึงการตรวจวัดแบบสุม โดยเก็บตัวอยางอากาศจากปลอง
ระบายมลพิ ษ ทางอากาศ และทํ า การวิ เ คราะห ต ามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด สวนในบริเวณชุมชนโดยรอบ
กําหนดใหมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยมี
ความถี่ปละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) เพื่อตรวจวัด NOX, SO2, TSP

ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานและกฎหมาย
ที่กําหนด
และไมมีขอรองเรียน
ดานมลภาวะทางอากาศ

การจัดการดานเสียง
บริ ษั ท ตระหนั ก ในการควบคุ ม มลภาวะทางเสี ย งจาก
การดําเนินการของบริษทั โดยไดมกี ารประเมินผลกระทบดานเสียง
โดยเฉพาะเครือ่ งจักรของโครงการทีเ่ ปนแหลงกําเนิดเสียงดัง เชน
เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ (GTG) เครื่องผลิตไอนํ้า (HRSG)
เครือ่ งผลิตไฟฟากังหันไอนํา้ (STG) เครือ่ งควบแนน (Condenser)
หอหลอเย็น (Cooling Tower) เปนตน ซึ่งบริษัทไดกําหนดให
ผูออกแบบทําการออกแบบเครื่องจักรใหมีคาระดับเสียงเฉลี่ย
ไมเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะทาง 1 เมตร และบริเวณริมรั้วของ
โรงไฟฟาไมใหมีคาเกิน 70 เดซิเบล (เอ) ตามที่กฎหมายกําหนด
ตลอดจนบริษัทไดกําหนดมาตรการสําคัญทั้งการลดระดับเสียง
จากแหลงกําเนิด การลดระดับเสียงที่ตัวนํา/สงผานเสียง และ
การปองกันที่ผูรับเสียง ซึ่งมีรายละเอียดมาตรการ ดังนี้
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การลดระดับเสียงจากแหลงกําเนิด
• จัดวางผังติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ตามหลัก
วิศวกรรมความปลอดภัย
• ออกแบบอาคารและระบบการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ
เพื่อลดความสั่นสะเทือนอันเปนจุดกําเนิดของเสียงดัง
• กําหนดแผนการตรวจสอบและซอมบํารุงเครื่องจักร
อุปกรณอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงกําเนิด
ของเสียงดัง
• ติดตั้งอุปกรณลดระดับเสียง เชน ฉนวนกันความรอน
(Insulation) บริเวณทอไอนํ้า ติดตั้งอุปกรณลดระดับเสียง
(Silencer) บริเวณหมอพักไอนํ้า (Stream Drum)
การลดระดับเสียงที่ตัวนํา/สงผานเสียง
• กําหนดใหมีอาคารปดคลุมเครื่องจักร (Enclosure)
ที่เปนแหลงกําเนิดเสียงดังไวภายใน เชน GTG
และ STG จะไดรับการติดตั้งอยูในพื้นที่ปด
ซึ่งจะสามารถลดระดับเสียงไดในระดับหนึ่ง
การปองกันที่ผูรับเสียง
• จัดทําแผนที่ระดับเสียง (Noise Contour Map)
เพื่อกําหนดเขตพื้นที่เสียงดังสําหรับกําหนดใหพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานหรือผูที่เขาไปในบริเวณที่มีเสียงดัง
ใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ที่อุดหู
(Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) กอนเขาพื้นที่
ดังกลาว
• ตรวจสอบสภาพความพรอมและความผิดปกติ
ตลอดจนจดบันทึกผลการตรวจสอบตาม Log Sheet
• ติดตั้งปายสัญลักษณแสดงพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง
เกินกวา 85 เดซิเบล (เอ)

ผลการตรวจวัดความเขม
ของเสียงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานและกฎหมายที่กําหนด
และไมมีขอรองเรียน
ดานการเกิดเสียงดัง

• จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยเพือ่ รองรับขยะมูลฝอยทัว่ ไปทีเ่ กิด
ขึ้นภายในโครงการอยางเพียงพอ กอนรวบรวมสงใหหนวยงาน
ที่ไดรับอนุญาตนําไปกําจัดอยางถูกตองตามกฎหมาย
• ขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดที่เก็บรวบรวม
ไดภายในโครงการ ใหคัดแยกและนํากลับมาใชประโยชนใหมาก
ที่สุดหรือเก็บรวบรวมไวเพื่อจําหนายใหแกบริษัทรับซื้อตอไป
• กากของเสียจากกระบวนการผลิตใหทําการรวบรวมแยก
ประเภทกอนสงใหหนวยงานทีไ่ ดรบั อนุญาตจากทางราชการนําไป
กําจัดอยางถูกตองในลําดับถัดไป
• จัดใหมีภาชนะที่เหมาะสมและมีฝาปดมิดชิดไวภายใน
อาคารที่มีหลังคาปกคลุมเพื่อเก็บกากของเสียอุตสาหกรรม เชน
นํา้ มันหลอลืน่ ใชแลว กากของเสียทางเคมี/กากนํา้ มัน และตะกอน
จากระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า เปนตน
• บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนสงออก
นอกพื้นที่โครงการ โดยระบุแหลงที่สงไปจําหนาย/กําจัด
โดยในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไดมีการจัดการกากของเสีย
โดยแบงตามชนิดกากของเสียและแบงตามแตละโรงไฟฟา ดังนี้
ขยะทั่วไป (มูลฝอย)
ปริมาณรวม
(kg.)
191,134.5

ใชซํ้า
(kg.)
7,354

ฝงกลบ
(kg.)
11,034

สงกําจัด ขาย/รีไซเคิล
(kg.)
(kg.)
152,440 20,306.5

กากอุตสาหกรรมไมอันตราย
ปริมาณรวม
(kg.)
53,115

ใชซํ้า
(kg.)
0

ฝงกลบ
(kg.)
8,271

สงกําจัด ขาย/รีไซเคิล
(kg.)
(kg.)
43,585
1,259

กากอุตสาหกรรมอันตราย
ปริมาณรวม
(kg.)
178,415

ใชซํ้า
(kg.)
0

ฝงกลบ
(kg.)
5,623

สงกําจัด ขาย/รีไซเคิล
(kg.)
(kg.)
141,575 31,277

กากตะกอน

การจัดการกากของเสีย
บริษทั ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการกากของเสียอันเกิด
จากกระบวนการผลิตเพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด ตลอดจนหาวิธีการในการปองกันหรือลดปริมาณของเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟา รวมถึงการนําของเสียกลับมา
ใชใหมใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางตอเนื่อง เพื่อลดคาใชจาย
ในการจัดการกากของเสียและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้
บริษัทไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการดานการจัดการกากของเสีย
ที่สําคัญ ดังนี้

ปริมาณรวม
(kg.)
1,697,112

ใชซํ้า
(kg.)
0

ฝงกลบ
(kg.)
12,205

บริษัทมีการคัดแยก
และจัดการกากของเสียเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานและกฎหมาย
ที่กําหนด และไมมีขอรองเรียน
ดานการจัดการกากของเสีย

สงกําจัด ขาย/รีไซเคิล
(kg.)
(kg.)
506,019 1,178,888
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การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลดผลกระทบที่เกิดจาก
การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
โดยมีแนวทาง
การควบคุมใหครอบคลุม
ทัง้ กระบวนการผลิตไฟฟา

การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ หรื อ
สภาวะโลกร อ นได ส  ง ผลกระทบก อ ให เ กิ ด ภั ย
ธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงและมีความถี่เพิ่มสูงขึ้น
เชน การเกิดภัยแลง การเกิดนํ้าทวม การเกิดพายุ
ระดับนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น เปนตน ผลกระทบตาง ๆ
เหล า นี้ ล  ว นมี ผ ลกระทบต อ มนุ ษ ย แ ละสิ่ ง มี ชี วิ ต
บนโลกอยางหลีกเลีย่ งไมได โดยผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจไดเชนกัน เชน
สภาพภู มิ อ ากาศเปลี่ ย นแปลงไปทํ า ให ส  ง ผลต อ
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาหมุนเวียน, การเกิด
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทรี่ นุ แรงและยาวนานอาจทําให
การดําเนินงานตองหยุดชะงัก ดังนั้นบริษัทจึงให
ความสํ า คั ญ ต อ การปรั บ ตั ว ต อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเตรียมความพรอมรวมถึง
การรับมือจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกลาว
ทั้งนี้ในป 2559 ประเทศไทยไดใหสัตยาบันใน
การปฏิบัติตามขอตกลงปารีส (Paris Agreement)
ซึ่งเปนขอตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (UNFCCC)
เพือ่ กําหนดมาตรการลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
ตั้งแตป 2563 โดยมีเปาหมายของอนุสัญญา คือ

(ก) ควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไมใหเพิ่มขึ้น
เกิน 2 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิชวงกอน
ยุคอุตสาหกรรม และพยายามจํากัดการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิ
ช ว งก อ นยุ ค อุ ต สาหกรรม โดยตระหนั ก ว า ความ
พยายามนี้จะชวยลดความเสี่ยงและผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศลงอยางมีนยั สําคัญ
(ข) เพิ่มพูนความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และประคับประคองความคงทน
ตอสภาพอากาศและการพัฒนาทีก่ อ กาซเรือนกระจก
ในระดับตํ่า ดวยแนวทางที่ไมเปนภัยคุกคามตอ
การผลิตอาหาร
(ค) กอใหเกิดการไหลเวียนของกระแสเงินทุน
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวทางไปสู  ก ารพั ฒ นาที่ ก  อ
ก า ซเรื อ นกระจกในระดั บ ตํ่ า และคงทนต อ สภาพ
อากาศ
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

บี.กริม เพาเวอร มีความมุงมั่นและมีเปาหมายที่จะมีสวนรวม
ตอการขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ
ประชาคมโลกในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพือ่ มุง สูว ถิ สี งั คม
คารบอนตํ่า โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
• ลดผลกระทบที่ เ กิ ด จากการใช เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล
โดยมี แ นวทางการควบคุ ม ให ค รอบคลุ ม ทั้ ง กระบวนการผลิ ต
ไฟฟา โดยมีการตั้งเปาหมายและติดตามผลการลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด
• เลื อ กการลงทุ น ที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ส ะอาด และปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบการผลิตไฟฟา เพื่อชวยลด
การปลอยกาซเรือนกระจกที่มาจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เชน การปรับเปลีย่ นอุปกรณตา ง ๆ โดยมุง เนนการดูแลและควบคุม
ทุกกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวติ หรือวงจรผลิตภัณฑ (Life Cycle
Assessment: LCA) ตัง้ แตกระบวนการจัดหาวัตถุดบิ กระบวนการ
ผลิตและซอมบํารุงโรงไฟฟา ระบบสายสงไฟฟาเพื่อจําหนาย
แกลูกคา
• มีการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบมาตรฐานการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม ISO 14001
• มีนโยบายและเปาหมายการขยายการเติบโตของธุรกิจ
โดยการเพิ่มสัดสวนการลงทุนประเภทพลังงานทดแทนจากเดิม
10% เปน 30%
• ติดตามเฝาระวังสภาวการณดา นสิง่ แวดลอมทีส่ ง ผลกระทบ
ตอการดําเนินงาน พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติใหมีความครอบคลุมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนกําหนดแผนงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัท
• สนับสนุนและปลูกฝงใหพนักงานมีจติ สํานึกในการอนุรกั ษ
พลังงานและสิง่ แวดลอมตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและคุม คา ตาม
ปรัชญาและวัฒนธรรมขององคกร

ตัวชี้วัด
• ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกขององคกรอยูใน
เกณฑทตี่ าํ่ กวาคาการปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงาน
ไฟฟาของประเทศไทย (Thailand Grid Emission Factor) เทากับ
0.5821 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอหนวย

ผลการดําเนินงาน
อัตราคาเฉลี่ยการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของป 2561
เทากับ 0.4471 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเ ทาตอหนวย
ลดลงจากป 2559 และป 2560 เทากับ 0.0138 แล ะ 0.0058
กิโลกรัมคา รบอนไดออกไซ ดเทียบเทาตอหนวย ตาม ลําดับ
เนื่องจากบริษัทไดมีการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
แหงใหมเพิ่มขึ้น ซึ่ง มีการใชเทคโนโลยีการผลิต ที่สะอาด ทันสมัย
และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ ได มี ก ารปรั บ ป รุ ง
ประสิทธิภา พการทํางานของ ระบบการผลิตไฟฟาตามแผนงา น
อยางตอเนือ่ ง เชน การบริหารจัดการใชพลังงานอยางประสิทธิภาพ
ผานโครงกา รอนุรักษพลัง งาน โดยการติดตั้งเซนเซอรสําหรับ
เปด-ปดหล อดไฟกรณีมีคนเ ขาออก การตรวจสอบการรั่ว ไหล
ความเย็นใน เครื่องปรับอา กาศ การตรวจสอบและบํารุงรั กษา
เครือ่ งจักร การเปลีย่ นกังหันหอระบายความรอนของนํา้ (Cooling
Tower) เพือ่ ใหเครือ่ งจักรมีการทํางานทีป่ ระสิทธิภาพสูงสุด เปนตน
และบริษัทไ ดขยายสัดสวน การลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
มากยิ่ ง ขึ้ น เช น การลงทุ น โรงไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ทั้ ง
ในประเทศและตางประเทศ ปจจัยตาง ๆ ขางตนสงผลใหมแี นวโนม
การปลดปลอ ยกาซเรือนกระ จกที่ลดลงตามลําดับ นอกจากนี้
บริ ษั ท ยั ง ไ ด ป ลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด า นการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม
และทรัพยาก รธรรมชาติผานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
ตาง ๆ ดวยเชนกัน

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก ป 2559 - 2561
kgCO2e/MWh

Thailand Grid Mix Electricity 0.5821 kgCO2e/MWh

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

ABP1

ABP2

ABP3

ABP4

ABP5 ABPR1 ABPR2 ABPR3 ABPR4 ABPR5

BG BIP1
WHA 1

BIP2

BPLC- BPLC1
2

2559 0.4661 0.4765 0.4335 0.4345 0.4278 0.4311 0.4313 0.0000 0.0000 0.0000 0.4357 0.5249 0.4302 0.5249 0.5139
2560 0.4640 0.4792 0.4252 0.4270 0.4264 0.4336 0.4346 0.0000 0.0000 0.0000 0.4295 0.4498 0.4279 0.5323 0.5050
2561 0.4598 0.4820 0.4255 0.4286 0.4280 0.4346 0.4342 0.4216 0.4260 0.4314 0.4303 0.4388 0.4286 0.5236 0.5143

ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเทียบระหวางป 2559 - 2561
kgCO2e/MWh

0.6000
0.5500
0.5000
0.4500
0.4000
0.3500
0.3000
0.2500
0.2000

Thailand Grid Mix Electricity 0.5821 kgCO2e/MWh

0.4609

0.4529

0.4471

2559

2560
AVG (kgCO2e/MWh)

2561
Linear (AVG (kgCO2e/MWh))

หมายเหตุ: คํานวณโดยใชวิธีการประเมินการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ดานสังคม

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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ครอบครัว บี.กริม เพาเวอร

“

มูลคาสําคัญที่สุดของ บี.กริม เพาเวอร คือ บุคลากร
พวกเราทํางานรวมงานในวัฒนธรรมองคกรที่เปดรับฟง
ความคิดเห็นของทุกคน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เปนประจํา ทําใหการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

”

ปรียนาถ สุนทรวาทะ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ที่ บี.กริม พนักงานทุกคนมีสว นสําคัญในการขับเคลือ่ นองคกรบนพืน้ ฐานของการมีทศั นคติทดี่ ี ความรวมมือกัน
ความเปนมืออาชีพ และความคิดริเริม่ สรางสรรค มีใจรักในการบุกเบิกความเปนไปไดใหม ๆ ทางธุรกิจและ
มุง มัน่ ทีจ่ ะกาวไปสูเ ปาหมายสูงสุดขององคกรใหประสบผลสําเร็จ
บริษทั จึงมุง มัน่ ดูแลพนักงานดวยความเปนธรรม มีสวัสดิการทีด่ ี เพือ่ สงเสริมชีวติ ความเปนอยูแ ละสราง
สมดุลทีด่ ใี นการทํางานใหแกพนักงาน พรอมดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัยและมีมาตรฐานทีเ่ อือ้ ตอ
การพัฒนาและการเติบโตของพนักงานทุกระดับในองคกร เราใหความสําคัญตอการใหผลตอบแทนทีเ่ ปนธรรม
และเหมาะสมแกพนักงาน
บริษทั ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจดวยความโอบออมอารีในการสงมอบคุณคาใหแกสงั คม เศรษฐกิจ ควบคู
ไปกับการดูแลและรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไปพรอมกัน

กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ดึงดูดผูมีศักยภาพสําหรับอนาคต
(Attract tomorrow’s talent):
บี.กริม เพาเวอร สรางการรับรู
แกบุคลากรภายใน รวมทั้งบุคคล
ภายนอก ใหเขารวมงานกับองคกร
ที่มีความกาวหนา มั่นคง และเติบโต
ผานวัฒนธรรมองคกรที่แสดงออก
ถึงความเปนมืออาชีพที่มี
ความโอบออมอารี มีทักษะการทํางาน
ที่เปนเลิศ มีใจรักการบุกเบิก
หาความเปนไปไดใหม ๆ ทางธุรกิจ
และมีความมุงมั่นที่จะกาวไปสู
มาตรฐานระดับโลก

พัฒนาศักยภาพของคนทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม
(Develop for an unknown future):
บี.กริม เพาเวอร ขับเคลื่อนองคกร
ดวยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อเพิ่มความสามารถในการสงมอบ
คุณคาที่ยั่งยืนของธุรกิจทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม
ตลอดจนการผสมผสานทักษะ
การเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถใชได
ทั้งที่ทํางานและชีวิตสวนตัว
อยางมีคุณคาและมีความสุข

รักษาบุคลากรใหมี
ความเจริญกาวหนาและเติบโต
ไปพรอมกับองคกร
(Retain a thriving workforce):
บี.กริม เพาเวอร สรางสภาพแวดลอม
และวัฒนธรรมที่สงเสริม
ความกาวหนาและการมีสวนรวม
ของบุคลากร มุงเนนการทํางาน
เปนทีมอยางมืออาชีพ มีความผูกพัน
กับองคกร ตองการสรางผลงานที่ดี
อยางตอเนื่อง พรอมที่จะกาวหนา
และเติบโตไปพรอมกับองคกร
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การจางงาน
บี.กริม เพาเวอร ยึดมั่นตอการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหความสําคัญตอพนักงานดวยการจางงาน
และการบริหารคาตอบแทนดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของการไมเลือกปฏิบัติ
ในป 2561 ทีผ่ า นมา บี.กริม เพาเวอร มีจาํ นวนพนักงานรวมทัง้ หมด 773 คน เพิม่ ขึน้ จากป 2560 จํานวน 57 คน หรือคิดเปน
รอยละ 8 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover rate) ทั้งสิ้น 30 คน หรือ
คิดเปนรอยละ 4.09

จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

พนักงานเพิ่มขึ้น

8

%

จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพศชาย
เพศหญิง

326
(42%)

จากป 2560

เพศหญิง 236 คน
31%

152
(20%)

188
(24%)

จํานวนพนักงาน
ทั้งหมด

733

78
(10%)

คน

เพศชาย 537 คน
69%

จํานวนพนักงาน
แยกตามระดับการศึกษา
อื่นๆ 33 คน
4%

ปริญญาโท 140 คน
18%

พนักงาน ผูชวยผูจัดการ

ผูจัดการ ผูจัดการ
ฝายอาวุโส

จํานวนพนักงาน
แยกตามระดับ
และชวงอายุ

23
(3%) 6
(1%)
ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
ขึ้นไป
อายุตํ่ากวา 30 ป
อายุ 30 - 50 ป
อายุมากกวา 50 ป
294

234
171

18
0 11
ปวส./ปวช. 160 คน
21%

ปริญญาตรี 440 คน
57%

ผูชวยกรรมการ ผูจัดการใหญ
ขึ้นไป

4

28

ผูจัดการ ผูจัดการ
ฝายอาวุโส

13
พนักงาน ผูชวยผูจัดการ

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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จํานวนบุคลากรเขาใหมทั้งหมด ปงบประมาณ 2558 - 2561

71

86
75

68

56
40

34

43

52 55

48

53

49
37

34

25
2

2
2558

2559

2560
เพศชาย

2558

2561
เพศหญิง

2559

อายุตํ่ากวา 30 ป

4

2
2560

2561

อายุ 30 - 50 ป

อายุมากกวา 50 ป

จํานวนบุคลากรที่ลาออกทั้งหมด ปงบประมาณ 2558 - 2561

30

30

28

32
25

19

17
13

10

22

13

2559

2560
เพศชาย

2561
เพศหญิง

12

10

9

5

2
2558

17

14

2558
อายุตํ่ากวา 30 ป

2559

3
2560

อายุ 30 - 50 ป

1
2561
อายุมากกวา 50 ป
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วัฒนธรรมและคานิยมองคกร
ภายใตการขยายตัวทางธุรกิจที่เติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง รวมถึงการสงเสริมความรวมมือและความสรางสรรคจาก
ความแตกตางหลากหลายของบุคลากร บี.กริม เพาเวอร ทั้งพนักงานชาวไทย ชาวตางชาติ ผูจัดการ วิศวกร ผูหญิง ผูชาย หลากหลาย
เชื้อชาติ ศาสนา และอายุ สงผลใหวัฒนธรรมองคกร (B.GRIMM DNA) มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนแนวคิด การตัดสินใจ
และพฤติกรรมของบุคลากรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
บี.กริม เพาเวอร สงเสริมวัฒนธรรม (B.GRIMM DNA) และคานิยมองคกร (Core Values: 4Ps) ดวยการจัดระบบการดําเนินงาน
ตาง ๆ ใหสอดคลอง เพื่อสรางประสบการณ แรงบันดาลใจ และกระตุนใหบุคลากรยึดถือเปนแนวการดําเนินชีวิตทั้งการทํางานและ
สวนตัว เพื่อเติบโตไปพรอมกับองคกรอยางมั่นคงและยั่งยืน

คานิยมหลัก 4 ประการ (4Ps)

Positivity
ทัศนคติที่ดี

Partnership
ความรวมมือ

Professionalism
ความเปนมืออาชีพ

Pioneering spirit
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

คิดบวก
ปรับตัว
เปดใจ

สามัคคี
สนับสนุน
แสดงความเปนเจาของ

เชี่ยวชาญ
รับผิดชอบ
มีจริยธรรม

ริเริ่มสรางสรรค
ทํางานเชิงรุก
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ในป 2561 บี.กริม เพาเวอร ไดสนับสนุนและขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกรผานรูปแบบโครงการและแผนงานตาง ๆ เชน
1. การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพผานชองทางตาง ๆ เพือ่ เนนยํา้
B.GRIMM DNA จากผูบริหารระดับสูง เชน B.Grimm Power
Town Hall เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับฟงกลยุทธ แผนงาน
และแนวทางดําเนินงานขององคกรในหองประชุมและดําเนินการ
ถายทอดสดพรอมกันทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน (Live Broadcast),
President Site Visit เพือ่ ใหบคุ ลากรไดพดู คุยกับประธานเจาหนาที่
บริหารอยางเปนกันเอง และเนนยํ้า B.GRIMM DNA ที่ทําให
บุคลากรทํางานอยางมืออาชีพ รวมแรงรวมใจ และทํางานเปนทีม
ตลอดมา
2. การสื่อสารและเนนยํ้า B.GRIMM DNA ผานตัวแทน
บุคลากรในแตละหนวยงาน (B.GRIMM Culture Agent) ที่ทํา
หนาที่สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานเชิงบวก
และสงเสริม B.GRIMM DNA ในแตละหนวยงานใหเกิดขึ้นไดจริง
โดยการสนับสนุนจากผูบริหาร หัวหนางาน และทีม B.GRIMM
DNA จากสวนกลาง ในป 2561 มีจํานวน B.GRIMM Culture
Agent กวา 40 คน จาก 11 หนวยงาน และไดสรางสรรคกิจกรรม
มากมาย เชน B.GRIMM DNA Roadshow, 4Ps Role Model,
4Ps on Tour, พาสปอรตความดี เปนตน
3. การสือ่ สาร B.GRIMM DNA ผานกิจกรรมสําหรับพนักงาน
และกิ จ กรรมสร า งการมี ส  ว นร ว มการพั ฒ นาสั ง คม (Social
Engagement Activities) เชน

• กิจกรรม 140 ป ฝากไวในแผนดินและสืบสานประเพณี
สงกรานต กิจกรรมการเรียนรูป ระวัตศิ าสตรและภาคภูมใิ จกับสิง่ ที่
บี.กริม ไดสรางประโยชนใหกบั สังคมและเศรษฐกิจไทย โดยยึดหลัก
การทํางานดวย “ความโอบออมอารี” และมีคานิยมในการทํางาน
คือ การมีทัศนคติที่ดี ความรวมมือ ความเปนมืออาชีพ และ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
• กิจกรรมกีฬาสีประจําป 2561 ในธีมความเปนไทย “สรวลเส
เฮฮา กีฬา บี.กริม” กิจกรรมกีฬาสีทจี่ ดั ขึน้ เพือ่ กระชับความสัมพันธ
และความสามัคคีระหวางบุคลากร ผานการแขงขันกีฬาการละเลน
แบบไทยมาเปนสวนหนึ่งของการแขงขันกีฬา โดยไดนําคานิยม
4Ps ขององคกร มาใชเปนเกณฑในการตัดสิน
• กิจกรรมงานฉลองปใหม กิจกรรมสังสรรคสงทายปเกา
ตอนรับปใหม ภายใตธีมงาน “Partnership for Civilisation” เพื่อ
เนนยํ้าปรัชญาการดําเนินธุรกิจ B.GRIMM DNA และคานิยม
องคกรที่ บี.กริม ยึดถือ
• กิจกรรม B.Grimm Connect to Self, Others and Nature
กิจกรรมที่สรรคสรางขึ้นเพื่อใหบุคลากรมีความหวงใยใสใจใน
สุขภาพของตนเอง – โครงการกินผักผลไมดี 400 กรัม, หวงใยใสใจ
ผูอ นื่ – โครงการฟน ฟูปรับปรุงภูมทิ ศั นคลองรังสิต วัดมูลจินดาราม
และชุมชนโดยรอบ, หวงใยใสใจสิ่งแวดลอม – โครงการลดการใช
พลาสติกและคัดแยกประเภทเพื่อการรีไซเคิล
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นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจ B.GRIMM DNA ผานกระบวนการเรียนรูอยางเปนทางการ (Formal Learning
& Development) เชน B.GRIMM DNA in On-Boarding Camp, B.GRIMM DNA Workshop for Line Manager, B.GRIMM DNA
Workshop for Individual Contributor, B.Grimm Power Top Management Workshop: Dialogue with Compassion เปนตน

การดูแลดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงาน
บริษทั กําหนดใหมกี ารเลือกตัง้ กรรมการสวัสดิการ เพือ่ รวมหารือกับนายจางในการจัดสวัสดิการแกลกู จางอยางเหมาะสม พรอมทัง้
เสนอขอคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เปนประโยชนสําหรับลูกจางตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน นอกจากนี้พนักงาน
ของบริษัทยังไดรับสวัสดิการอื่น ๆ ดังนี้

ตารางแสดงสวัสดิการพนักงานที่พนักงานไดรับ
สวัสดิการ

พนักงานประจํา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

*

ประกันสุขภาพกลุม

**

ลูกจาง
–

ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
ประกันสังคม

–

สิทธิการเบิกกรณีทันตกรรม

–

ตรวจสุขภาพประจําป
สมาชิกฟตเนส

–

เงินชวยเหลือกรณีคลอดบุตร

–

ทุนการศึกษาบุตร

–

เงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต

***

ทองเที่ยวประจําป
รางวัลอายุงาน

–

* หมายถึง สวัสดิการที่พนักงานประจําไดรับ พนักงานมีสิทธิเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหลังผานทดลองงาน 119 วัน โดยบริษัทจะจายเงินสมทบ
ในอัตรา 5% ของเงินเดือนของพนักงานประจํา ขณะที่พนักงานประจําจายสะสมอีก 5% ของเงินเดือนของตน เมื่อลาออกจากสมาชิกภาพ พนักงาน
ประจําจะมีสิทธิที่จะไดรับสวนของบริษัท 100% เมื่อพนระยะเวลาสาม (3) ปขึ้นไปนับตั้งแตวันแรกของการปฏิบัติงานกับบริษัท โดยตองเปนไปตาม
ระเบียบเงื่อนไขของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท
** หมายถึง สวัสดิการที่พนักงานประจําไดรับ ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน คือ คูสมรส และบุตร/ธิดา
*** หมายถึง สวัสดิการที่พนักงานประจําไดรับ ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน คือ บิดามารดาของพนักงานประจํา คูสมรส และบุตร/ธิดา

การดูแลพนักงาน
บริษัทใหความสําคัญกับความสมดุลในชีวิตของพนักงานอยางเหมาะสมผานการสงเสริมกิจกรรมที่สรางสรรคและเปนประโยชนตอ
สุขภาพกายและสุขภาพใจ (Health and Well-being Project) เปนประจําทุกป ตั้งแตการเตรียมความพรอมกอนเริ่มตนทํางาน
กับครอบครัว บี.กริม เพาเวอร ไปจนถึงการเตรียมความพรอมของพนักงานที่จะเกษียณอายุการทํางาน ดวยการจัดฝกอบรมใหความรู
ในเรือ่ งสุขภาพ การออม และการเตรียมทีอ่ ยูอ าศัยสําหรับผูส งู อายุซงึ่ เปนการใหขอ มูลเกีย่ วกับหลักการและวิธกี ารจัดบาน และทีอ่ ยูอ าศัย
สําหรับผูสูงวัยใหปลอดภัย
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การเคารพสิทธิมนุษยชนตอพนักงาน

การขจัดปญหาการใชแรงงานเด็ก

หนึ่งในจริยธรรมธุรกิจที่สําคัญของ บี.กริม เพาเวอร คือ
การใหความสําคัญในการเคารพในสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ติ อ บุคคล
ดวยความเสมอภาคโดยไมคํานึงถึงความเหมือนหรือแตกตาง
ทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมทั้ง
มีความเคารพในสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล พนักงานทุกคนมีโอกาส
แสดงความสามารถความเชี่ ย วชาญในการทํ า งาน และได รั บ
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เพราะสิ่งเหลานั้น
ช ว ยสร า งแรงบั น ดาลใจให เ กิ ด มุ ม มองใหม และเพิ่ ม คุ ณ ค า
ใหบริษัท บริษัทใหความใสใจทุกความคิดเห็นของพนักงาน โดย
จัดชองทางในการแสดงความคิดเห็นหรือการรองเรียนเรือ่ งตาง ๆ
มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารตามกฎหมายแรงงาน
เพื่อเปนชองทางใหพนักงานไดนําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สวัสดิการ หรือการกําหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด
และการรองทุกข (Whistle Blowing and Grievance Policy)
อันเปนอีกหนึ่งชองทางการรองเรียน เพื่อใหพนักงานแจงเบาะแส
การกระทํ า ผิ ด และการทุ จ ริ ต รวมถึ ง ร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
อั น พึ ง มี พึ ง ได ข องพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สภาพการจ า งงาน
และสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง ได มี ก ารกํ า หนดนโยบายคุ  ม ครอง
ผูร อ งเรียน พยาน หรือผูท อี่ าจไดรบั ผลกระทบจากการรองเรียนนัน้
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเคารพและรับผิดชอบในการดําเนินการ
กับขอมูลสวนบุคคล ใหความคุมครองและรักษาความลับขอมูล
สวนบุคคล จํากัดการเปดเผยและการใชขอมูลสวนบุคคลเทาที่
จํ า เป น และให สิ ท ธิ ก ารเข า ถึ ง ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลตามลํ า ดั บ ชั้ น
และตามหนาที่ของผูที่เกี่ยวของเทานั้น เพื่อปองกันไมใหเกิด
ผลกระทบทางดานสวัสดิภาพ ความปลอดภัย การพิจารณาผล
การปฏิบัติงาน หรือการเลื่อนตําแหนง เปนตน

แรงงานเด็ ก ถื อ เป น ป ญ หาสํ า คั ญ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและ
นานาชาติ โดยบริษัทมีความตระหนักตอปญหาการละเมิดการใช
แรงงานเด็ ก ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ความผิ ด ทั้ ง ทางด า นศี ล ธรรมและ
ตามข อ กํ า หนดทางกฎหมาย บริ ษั ท จึ ง ได กํ า หนดมาตรการ
และการประเมินที่เครงครัดครอบคลุมไปถึงคูคาเพื่อปองกันมิให
เกิดปญหาดังกลาว
บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายไม ใ ห จ  า งแรงงานเด็ ก ที่ มี อ ายุ
ตํ่ากวา 18 ป ไวในนโยบายทรัพยากรมนุษย (HR Policy) สําหรับ
กรณีมีการจางแรงงานเด็กที่อายุ 18 ป แตไมเกิน 20 ป บริษัท
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
อย า งเคร ง ครั ด เนื่ อ งจากการจ า งแรงงานดั ง กล า ว อาจเกิ ด
ความเสี่ยงตอสุขภาพกายและจิตใจ การเดินทางไปปฏิบัติงาน
และระยะเวลาที่จะมีโอกาสในการศึกษาเลาเรียน เปนตน

หนวยงานรับเรื่องรองเรียน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล: Whistle-blowing@bgrimmpower.com

ไมมีการถูกรองเรียน
ในเรื่องการเลือกปฏิบัติ

การสรางความผูกพันและการมีสวนรวมของบุคลากร
บุคลากรถือเปนกลุมผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ บี.กริม เพาเวอร
จึ ง มุ  ง เน น เรื่ อ งการมี ส  ว นร ว มของบุ ค ลากรอย า งมาก โดย
ในป 2561 ไดมีการสํารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร
ดวยการกําหนดใหบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเปนผูทําการสํารวจ
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนกลางและปกปองความเปนสวนตัวของ
ผูต อบแบบสอบถาม รวมถึงมีกระบวนการวัดผลและตัวชีว้ ดั ทีเ่ ปน
มาตรฐาน สามารถวิเคราะหผลความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากรในปจจัยตาง ๆ ไดครบถวนทุกมิติ รวมทัง้ ปจจัยพืน้ ฐาน
ที่องคกรใหความสําคัญ ไดแก คานิยมองคกร และหลักการ
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH)
ทัง้ นีผ้ ลทีไ่ ดรบั จากการสํารวจในภาพรวม บี.กริม เพาเวอร มีระดับ
ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับเปนที่นาพอใจ
บี.กริม เพาเวอร ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความผู ก พั น และความพึ ง พอใจของ
บุคลากร เพื่อสรางประสบการณที่ดี และใหมั่นใจวาบุคลากรของ
เราจะมีสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว มีความสุข
และสงมอบคุณคาที่ดีตอไป

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
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การพัฒนาบุคลากร

จํานวนผูตอบ
แบบสํารวจ

662

72

คน

7

พื้นที่

12

คําถามรวมปจจัย
เรื่องคานิยมองคกร
และ GNH

ปจจัย

สัดสวน
การเขารวม

92

%

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
บี.กริม เพาเวอร ยังคงสงเสริมใหบคุ ลากรทัง้ ระดับหัวหนางาน
และพนักงานมีการพูดคุยรวมกัน เพือ่ กําหนดเปาหมายปฏิบตั งิ าน
(Goal Setting) และแนวทางการประเมินเพือ่ การพัฒนา (Dialogue
for Development) โดยมีวตั ถุประสงคใหบคุ ลากรไดพฒ
ั นาความรู
และทักษะตนเอง ตามเจตจํานงของบริษัทที่จะสงเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรดวยความโอบออมอารี (Compassion to Our People)
บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร จะมีโอกาสพูดคุยเพื่อกําหนด
แนวทางการปฏิบตั งิ านและรับคําแนะนําเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะ
ความสามารถอยางนอยปละ 2 ครั้ง รวมทั้งมีโอกาสพูดคุยหรือ
หารือแบบไมเปนทางการในรูปแบบ On Spot Coaching และ On
Site Dialogue เพื่อกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การทํางานอยางตรงไปตรงมาและทันการณ
สํ า หรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน บี . กริ ม เพาเวอร
แบงการประเมินออกเปน 2 สวน คือ
• ความสําเร็จในงานตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่กําหนดรวมกันของหัวหนางานและพนักงาน
• พฤติกรรมที่องคกรคาดหวังตามคานิยมองคกร
(Core Values Expected Behaviors)
ทั้งนี้ผลประเมินที่ไดจาก 2 สวนดังกลาวขางตน จะนําไปใช
เปนขอมูลประกอบการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan: IDP) ใหบคุ ลากรมีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ าน
จนประสบความสําเร็จ และวางแผนพัฒนาเพือ่ การเติบโตในอาชีพ
(Career Development for Career Growth) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

บริษัทใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร การเสริมสราง
ทักษะในการทํางาน และทักษะอื่น ๆ นอกกระบวนการทํางาน
เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจและตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ในการทํ า งานของ
พนักงาน สงเสริมใหพนักงานนําความรูที่ไดจากการฝกอบรม
กลับไปพัฒนาตนเองทั้งในการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน
บริ ษั ท สนั บ สนุ น และเป ด โอกาสให พ นั ก งานได เ รี ย นรู  อ ย า ง
ต อ เนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม พู น ต อ ยอดองค ค วามรู  ใ นองค ก ร ก อ ให เ กิ ด
การพัฒนาบุคคลไดอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไมวาจะเปนความกาวหนาทางอาชีพ และความสุขในชีวิต
ทั้งที่ทํางานและการใชชีวิตประจําวันของพนักงานไปพรอม ๆ กัน
“แสวงหา เสริ ม สร า ง และรั ก ษาบุ ค ลากรของบริ ษั ท
โดยรักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานที่ดี”
บริษัทเชื่อวาวัฒนธรรมองคกรที่ดีจะสามารถจูงใจและรักษา
บุ ค ลากรที่ มี คุณ ภาพ เป น ไปตามปรั ช ญาของกลุ  ม บริ ษั ท ที่ ว  า
“ทํ า ธุ ร กิ จ ด ว ยความโอบอ อ มอารี ” (Doing Business with
Compassion) จึงใหความสําคัญในการสรางและรักษาบรรยากาศ
ในการทํางานใหเปนไปในทางที่สรางสรรค โดยเปดโอกาสให
พนักงานมีอิสระในการออกความเห็น ใหการยอมรับและยกยอง
ใหโอกาสเติบโตกาวหนาในองคกร โดยมีจุดประสงคเพื่อรวมกัน
พัฒนาองคกรไปในทางทีด่ ขี นึ้ และเพือ่ รักษาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
บริ ษั ท ยั ง จั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาและเสริ ม สร า ง
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรอย า งต อ เนื่ อ ง รวมถึ ง แผนการพั ฒ นา
ความเปนผูนําของบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะขึ้นเปนผูนําองคกร
ตอไปในอนาคต โดยสนับสนุนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ที่ มี ศั ก ยภาพตลอดระยะเวลาการทํ า งานกั บ กลุ  ม บริ ษั ท อั น
สอดคลองกับกลยุทธในการพัฒนาความรูเชิงปฏิบัติการ (Knowhow) และความสัมพันธทางธุรกิจ
บริ ษั ท มุ  ง เน น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามเป น มื อ อาชี พ
มีความโอบออมอารีในจิตใจ มีทักษะการทํางานที่เปนเลิศ มีใจรัก
การบุกเบิกหาความเปนไปไดใหม ๆ ทางธุรกิจ และมีความมุงมั่น
ที่ จ ะก า วไปสู  ม าตรฐานระดั บ โลก โดยบริ ษั ท ทํ า หน า ที่ ดู แ ล
สภาพแวดล อ มการทํ า งานที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นาและการเติ บ โต
ของพนักงานในทุกระดับในองคกร
“บี . กริ ม เพาเวอร ยึ ด มั่ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี
ความพรอมทัง้ กายและใจอยางสมดุล เพือ่ เติบโตไปพรอมกับ
การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของการมี ทั ศ นคติ ที่ ดี
ความรวมมือกัน ความเปนมืออาชีพ และความคิดริเริ่ม
สรางสรรค”
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People Development Roadmap
Level

Band

5INSPIRATION

Top
Management

4STRATEGIC

Senior
Management

3OPERATIONAL

Middle
Management

2TASK & TEAM

First-Line
Management

1INDIVIDUAL

Officer

Organizational Functional
DNA
and Working Skill

Advance Skill
• Presentation
• Communication
• Strategic &
Creative
• Thinking
• Decision
Making
Prefessional
Skills
• Communication
• Systematic
Thinking
• Problem
Solving

Technical Trainings (engineering & non engineering)

LEADERS

B.Grimm DNA - 4Ps and Happiness Skill

LEADERS

Vision - Mission – Strategy – KPls

LEADERS

Compliance & Standers Requirement

LEADERS

Leadership
Business Acumen
and People
LEADING
• International/Global Energy
ORGANIZATION Business Knowledge and Trends
• Risk Management
• Sustainability Management
• Finance for Executive
• Vision & Strategy Development
LEADING
• Crisis Communication
FUNCTION
• Media/External Communication
• Government and Community
Collaboration
LEADING
• Power & Energy Trends
MANAGER
• Business Process Management
• Planning, Costing and Budgeting
• Finance for Non-Finance
• External Communication
LEADING
• Power/Energy Knowledge
OTHER
LEADING
SELF

• Introduction to Power Plant

CONTRIBUTOR

กลยุทธการพัฒนาบุคลากร

Technical
Expert:

People
Competencies:

Organization
DNA:

การสรางมาตรฐานความรู
ทักษะและความเชี่ยวชาญ
เชิงเทคนิคทีเ่ ปนสากลในธุรกิจ
ไฟฟา/พลังงาน รวมไปถึง
การพัฒนาความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของ
ทีมปฏิบัติการและบํารุงรักษา
ของบริษัททําใหบริษัท
มีผลประกอบการธุรกิจ
โครงการโรงไฟฟาที่แข็งแกรง
สงผลใหโครงการโรงไฟฟา
ของบริษัทสามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเพิ่มศักยภาพ
ความรู ทักษะการจัดการ
และภาวะผูนําดวยการพัฒนา
ชุดความคิด (Mindset)
และทักษะ (Skillset)
ใหกับพนักงาน
และผูบริหาร

การปลูกฝงและสงเสริมคานิยม
องคกร (4Ps) ทั้งจาก
สภาพแวดลอมภายนอก
และพฤติกรรมภายในของ
บุคลากร รวมถึงสราง
บรรยากาศการปฏิบัติงานที่ดี
และมีความสุขอยางยั่งยืน
ที่เริ่มตนจากตนเอง
ไปสูบุคคลอื่นและสังคม
โดยรอบ

Learning
Organization
& Knowledge
Management:
การบมเพาะสภาพแวดลอม
แหงการเรียนรูภายในองคกร
โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนา
ตอยอดองคความรูและการจัด
ระบบองครูภายในองคกร
ที่สําคัญ กอใหเกิดเปน
นวัตกรรมเพื่อสรางความยั่งยืน
ขององคกร บนพื้นฐานของ
การสรางวัฒนธรรม
“Team Learning and
Work-Life Balance”
ใหเกิดขึ้นภายในองคกร
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บริษทั มีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพือ่ ใหพนักงานสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยแบงหมวดหมูก ารฝกอบรม
ตามทักษะและความรูที่จําเปนในการทํางานและการใชชีวิตประจําวันของพนักงาน ดังนี้

Technical

(Operation & Maintenance)

People and
Working Skills

New Programs
in 2018

• Leadership Series Program
• Line Manager capabilities
enhancement
• People skill and Working
skills that focuses on
systemic and critical thinking
skill, communication skill
and English language
learning support

• Individual Learning Plan (ILP)
• On-Boarding Program and
Camp
• Retirement camp
• Internal Seminar:
Employee Welfare Financial health theme
• English Club
• E-learning platform on
compliance contents
e.g. Code of Conduct and
Anti-Corruption and IT
Security Awareness

(Soft Skill)

• Total of 10 technical trainning
programs; altogether
14 sessions in 2018
• Annual training calendar with
specific dates to increase
opportunities for employee
to join
• Select only experts in
the field from trusted
institutions and agencies
• Learning & Development
working in sync with Learning
Organization, Knowledge
Management and Knowledge
sharing & transfer continuum

งบประมาณในการฝกอบรมพนักงานในป 2561

31.96

ลานบาท

(Learning Mix)

จํานวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ย

73

ชม./คน/ป
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความปลอดภั ย และ
อาชี ว อนามั ย ในการทํ า งานต อ พนั ก งาน คู  ค  า
ผูรับเหมา และผูมีสวนไดเสียที่มีความเกี่ยวของกับ
การปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีโ่ รงไฟฟาและพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ตาง ๆ ทัง้ นีบ้ ริษทั ไดกาํ หนดมาตรการและแนวทาง
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให เ กิ ด ความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัยในการทํางาน และกําหนดใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งด า นความปลอดภั ย
อยางเครงครัด รวมถึงการปลูกฝงและสรางจิตสํานึก
ดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานและ
ผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อกอใหเกิดวัฒนธรรม
แหงความปลอดภัยในการทํางาน

กําหนดกลยุทธ
และนโยบาย
ดานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม
ในระดับองคกร

ทบทวนและปรับปรุง
นโยบายและกลยุทธ
ใหเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด

บี.กริม เพาเวอร มีความมุง มัน่ ในการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย โดยไดกําหนดนโยบาย
ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
ทีส่ อดคลองและเปนไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001
และการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ทั้งนี้บริษัท
ได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงานด า น
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล อ ม
(Corporate SHE Committee) อันประกอบดวย
ผูบริหารระดับสูงและผูอํานวยการโรงไฟฟาของ
กลุมบี.กริม เพาเวอร เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน
นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดลอม
อยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดบทบาทหนาที่ตาง ๆ
ที่สําคัญ เชน

ติดตาม
ผลการดําเนินงาน
ดานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม

ทบทวนรายงาน
เหตุการณผิดปกติ
หรืออุบัติเหตุ
(แลวแตกรณี)

บริษัทไดแตงตั้งคณะทํางานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ประกอบดวยตัวแทน
ผูบ ริหาร และเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพของแตละโรงไฟฟาเปนคณะทํางานฯ โดย
มีบทบาทหนาที่หลักในการทํางานสนับสนุนตอคณะกรรมการบริหารดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอมโดยตรง
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นอกจากนี้ โ รงไฟฟ า แต ล ะแห ง ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมุง เนนการมีสว นรวม
ระหว า งผู  บ ริ ห ารและพนั ก งาน อั น ประกอบด ว ย
ผูบริหาร ผูแทนระดับบังคับบัญชา ผูแทนลูกจาง
ซึ่งมีสัดสวนตัวแทนนายจางรอยละ 50 และตัวแทน
ลู ก จ า งร อ ยละ 50 สํ า หรั บ การขั บ เคลื่ อ นงาน
ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม

เพื่ อ ดํ า เนิ น งานให ส อดคล อ งกั บ นโยบายด า น
อาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล อ ม
ที่กําหนด รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมงาน
อาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย สํ า หรั บ พนั ก งาน
ผูรับเหมา และผูเกี่ยวของที่เขามาในพื้นที่โรงไฟฟา
ในการปฏิบตั งิ านอยางปลอดภัย โดยมีบทบาทหนาที่
หลักในการทํางาน ดังนี้

พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัย
ในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อปองกัน
และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บปวย
หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน
หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง
สงเสริม สนับสนุน กิจกรรม
ดานความปลอดภัย
ในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการ
พิจารณาขอบังคับและคูมือ
ความปลอดภัยในการทํางาน
รวมทั้งมาตรฐานดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการ
เสนอตอนายจาง

วางระบบการรายงาน
สภาพการทํางาน
ที่ไมปลอดภัย ใหเปนหนาที่
ของลูกจางทุกคน
ทุกระดับตองปฏิบัติ
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สํารวจการปฏิบัติการ
ดานความปลอดภัย
ในการทํางาน และตรวจสอบ
สถิติการประสบอันตราย
ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบ
กิจการนั้น อยางนอย
เดือนละหนึ่งครั้ง

รายงานและเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทาง
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
ตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน
และมาตรฐานความปลอดภัย
ในการทํางานตอนายจาง
เพื่อความปลอดภัย
ในการทํางานของลูกจาง
ผูรับเหมา และบุคคลภายนอก
ที่เขามาปฏิบัติงาน
หรือเขามาใชบริการ
ในสถานประกอบกิจการ

พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง
หัวหนางาน ผูบริหาร นายจาง และบุคลากรทุกระดับ
เพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง

ติดตามผลความคืบหนา
เรื่องที่เสนอนายจาง

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งระบุปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป
เพื่อเสนอตอนายจาง

ZERO ACCIDENT
เปาหมายการดําเนินงานดานความปลอดภัย

ประเมินผลการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย
ในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการ
ปฏิบตั งิ านดานความปลอดภัย
ในการทํางานอื่นตามที่
นายจางมอบหมาย

%
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ผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย
คณะทํางานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดลอม
ได ติ ด ตามดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ การกํากับดูแลแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่โรงไฟฟา การสนับสนุนและสงเสริมความรู
ด า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในการทํ า งาน การให
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ตาง ๆ เปนตน และเพื่อใหการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิง่ แวดลอมของโรงไฟฟาเปนมาตรฐานเดียวกัน
ในระดับสากล จึงไดมีการจัดทําแนวทางคูมือการเขาปฏิบัติงาน
ในพื้นที่โรงไฟฟาเพื่อใหโรงไฟฟาแตละแหงสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการจัดทําคูม อื และขัน้ ตอน ตามประเภทและลักษณะงาน
ในแต ล ะพื้ น ที่ ต ามความเหมาะสม เช น การอบรมบุ ค ลากร

ดานความปลอดภัยในการทํางาน ขอบังคับเพือ่ ความปลอดภัยใน
การทํางาน การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เปนตน
นอกจากนี้โรงไฟฟาในกลุมบริษัท บี.กริม เพาเวอร ไดมี
การจัดทําแผนการตอบโตภาวะฉุกเฉิน โดยมีการกําหนดขั้นตอน
การปฏิบัติที่ชัดเจน พรอมทั้งจัดใหมีการซอมแผนการตอบโต
ภาวะฉุ ก เฉิ น เป น ประจํ า ทุ ก ป เช น กรณี เ กิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม
สารเคมีรั่วไหล หมอไอนํ้าระเบิด เปนตน ทั้งนี้ไดกําหนดใหมี
การประเมินผลการซอมแผนฉุกเฉินดังกลาวเพื่อนําขอเสนอแนะ
ตาง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ใหมปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ นอกจากนัน้ ไดจดั ใหมกี ารอบรมเพิม่ เติม
ความรู  ค วามชํ า นาญให กั บ พนั ก งานที่ มี ห น า ที่ ใ นการตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน เชน การอบรมการผจญเพลิงขั้นสูง การระงับเหตุ
สารเคมีรั่วไหล และการปฐมพยาบาลเบื้องตนอีกดวย
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การจัดทําระบบมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OHSAS 18001
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%

บริษัทมีโรงไฟฟาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
OHSAS 18001 จํานวน 12 แหง จาก 15 แหง
โดยโรงไฟฟาอีก 3 แหงอยูระหวางดําเนินการ
เตรียมการขอรับรอง ซึ่งเปนไปตามแผนงานที่กําหนดให
โรงไฟฟาที่เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวจะตอง
ดําเนินการในการขอรับรองใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 18 เดือน

11,634,361

ชั่วโมง

จากผลการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
และการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
ใหกับพนักงานทุกระดับ สงผลใหป 2561
ที่ผานมา บริษัทบรรลุเปาหมายสถิติ
จํานวนชั่วโมงความปลอดภัยในการทํางานสะสม
โดยไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
จํานวน 11,634,361 ชั่วโมง
หมายเหตุ: สถิติจํานวนชั่วโมงความปลอดภัยในการทํางานสะสมโดย
ไมเกิดอุบตั เิ หตุของพนักงานจํานวน 9,173,436 ชัว่ โมง และผูร บั เหมา
รวมถึงผูเกี่ยวของอื่น ๆ อีกจํานวน 2,460,925 ชั่วโมง

Z

E

R

O

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน
และลูกจาง (Lost-Time Injury
Frequency Rate: LTIFR)
และอัตราการหยุดงานของพนักงาน
(Absentee Rate: AR)
และจํานวนอุบัติเหตุเปนศูนย
(Zero Accident)

ACCIDENT
ผลการตรวจสุขภาพประจําป
ของพนักงานในกลุมบริษัท
พบวาไมมีความเสี่ยง
ตอการเกิดโรคจากการทํางาน
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การสงเสริมความรูด า นความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริ ษั ท มี น โยบายในการสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ความรู 
ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานใหแกพนักงาน
ทุกระดับ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายใหโรงไฟฟากลุมบริษัท บี.กริม
เพาเวอร จั ด กิ จ กรรมสั ปดาหความปลอดภัยเปนประจําทุก ป
เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกและมีความตระหนักเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการปฏิบตั งิ าน
โดยไดมีการเชิญผูนําชุมชน ชาวบาน และโรงเรียนที่อยูรอบพื้นที่
โรงไฟฟาเขารวมกิจกรรมดังกลาว เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตไฟฟา รวมทั้งระบบมาตรฐานความปลอดภัย
ที่โรงไฟฟามีการดําเนินการในปจจุบนั
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หลักสูตรการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน CPR & AED
บริษัทไดมีการจัดอบรมหลักสูตรการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน
CPR & AED ซึ่ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ สํ า หรั บ การปฐมพยาบาลเพื่ อ
ชวยเหลือผูท หี่ ยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเตนใหกลับมาหายใจดวย
การทํา Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) รวมกับการใช
เครื่องฟนคืนคลื่นหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ ซึ่งอุปกรณนี้
เรียกวา Automated External Defibrillator (AED) โดยปจจุบัน
ทางบริษัทไดติดตั้งเครื่อง AED เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึน้ ไวทที่ างออกอาคารชัน้ 1 สํานักงานกรุงเทพฯ และโรงไฟฟา
ของ บี.กริม เพาเวอร ทุกแหงทีต่ งั้ อยูใ นประเทศไทยและโรงไฟฟา
บางแหงใน สปป.ลาว

การอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน
• พนักงานโรงไฟฟา, พนักงานกลุมโรงไฟฟา และพนักงาน
ผูรับเหมากอนเริ่มงานตองไดรับการอบรมกฎระเบียบดาน
ความปลอดภัย ขอกําหนดดานสิง่ แวดลอมเบือ้ งตน และความเสีย่ ง
ในการทํางานนัน้ ๆ โดยเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน
ของโรงไฟฟา
• บุคคลหรือคณะเยี่ยมชม ตองไดรับการแจงกฎระเบียบดาน
ความปลอดภัยเบือ้ งตน กอนเขาเยีย่ มชม ดูงานในพืน้ ทีโ่ รงไฟฟา
โดยเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานของโรงไฟฟา
• พนักงานผูรับเหมาที่ผานการอบรม จะไดรับบัตรผูรับเหมา
สําหรับปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟา
• ผูรับเหมาตองจัดหาบุคลากรที่มีความชํานาญเหมาะสมกับงาน
และผ า นการฝ ก อบรมตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด รวมทั้ ง ตาม
ขอบังคับของโรงไฟฟา
• ผู  รั บ เหมางานที่ ต  อ งปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเสี่ ย งเฉพาะด า น
พนักงานจะตองไดรับการอบรมในเรื่องความปลอดภัยในงาน
ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงนั้น ๆ เชน การทํางานในที่อับอากาศ
การทํางานที่ตองใชสารเคมีอันตราย การทํางานเกี่ยวกับรังสี
เปนตน
• ผูรับเหมาตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับงานซอมบํารุงรักษา งานติดตั้งอุปกรณ ที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการผลิต และงานกอสรางตอเติมในพืน้ ที่ โดยเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานของผูรับเหมาในแตละระดับตอง
ควบคุมการทํางานของพนักงานผูร บั เหมาตลอดระยะเวลาทํางาน
ภายในพื้นที่โรงไฟฟา

จํานวนชั่วโมงการอบรมดานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม

12,207

ชั่วโมง
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การบริหารลูกคาสัมพันธและความรับผิดชอบตอลูกคา

บริษัทไดจัดใหมี
การสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคาเปนประจํา
ทุกป โดยมีเปาหมาย
และวัตถุประสงคเพื่อที่จะ
นําผลการประเมินสํารวจ
มาใชในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพ

บี . กริ ม เพาเวอร มี ค วามมุ  ง มั่ น ต อ การผลิ ต
และสงมอบพลังงานไฟฟ าและไอนํ้า ที่มีคุณภาพ
มีเสถียรภาพ และความปลอดภัยสูงสุดใหแกลูกคา
มาตลอดระยะเวลากว า 25 ป เนื่ อ งด ว ยบริ ษั ท
มีความเขาใจถึงความคาดหวังของลูกคาที่ตองการ
ได รั บ พลั ง งานไฟฟ า ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ นํ า ไปใช ใ น
กระบวนการผลิตสินคาและบริการทีจ่ ะตองมีคณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุดดวยเชนกัน ดังนั้นบริษัทจึง
ให ค วามสํ า คั ญ อย า งมากต อ การสร า งคุ ณ ค า
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและไอนํ้า
ตลอดจนการสร า งความพึ ง พอใจให กั บ ลู ก ค า
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจากการที่บริษัทไดมี
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ
และเทคโนโลยี ก ารผลิ ต การบริ ห ารจั ด การด า น
ความตอเนือ่ งในการผลิตและสงมอบพลังงานไฟฟา
การพั ฒ นาทั ก ษะความรู  ค วามเชี่ ย วชาญของ
พนักงานในการผลิตและการใหบริการ การจัดการ
ระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวของ รวมถึงการพัฒนา
ระบบการส ง ไฟฟ า และไอนํ้ า อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ
ยกระดับระบบการผลิตและสงมอบพลังงานไฟฟา
และไอนํ้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ เสถี ย รภาพ ความมั่ น คง
และมีความปลอดภัยสูงสุด ไปพรอมกับการคํานึงถึง
การลดผลกระทบที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต
ไฟฟาและไอนํ้าของบริษัทที่สงผลตอสิ่งแวดลอม
ชุมชน และสังคมอยางตอเนื่องดวยเชนกัน
บริษัทมีเปาหมายในการสรางความพึงพอใจ
สูงสุดตอลูกคาเพื่อการรักษาและขยายฐานลูกคา
ใหเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทไดมีการพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ให มี คุ ณ ภาพ
และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแลว บริษัทยังไดจัดใหมี
ชองทางตาง ๆ ในการใหบริการลูกคาตลอด 24 ชัว่ โมง
โดยมีหนวยงานบริการลูกคา (Customer Service)
ที่ ป ระจํ า อยู  ที่ โ รงไฟฟ า แต ล ะแห ง เพื่ อ คอยให
ความช ว ยเหลื อ และแก ไ ขป ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ไดรวดเร็วและทันเวลา ตลอดจนการรับขอรองเรียน
และขอเสนอแนะตาง ๆ จากลูกคาเพือ่ นํามาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการที่ดียิ่งขึ้น
บริ ษั ท ได จั ด ให มี ก ารสํ า รวจความพึ ง พอใจ
ของลู ก ค า เป น ประจํ า ทุ ก ป โดยมี เ ป า หมายและ

วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ที่ จ ะนํ า ผลการประเมิ น สํ า รวจ
มาใชในการพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
การใหบริการที่คงไวซึ่งความเปนเลิศอยางตอเนื่อง
กอใหเกิดการสรางคุณคาและการเจริญเติบโตทาง
ธุ ร กิ จ ไปพร อ มกั น กั บ ลู ก ค า นอกจากนี้ บ ริ ษั ท มี
การบริหารความสัมพันธกับลูกคาโดยการพบปะ
เยี่ ย มเยี ย น ประชุ ม หารื อ และการร ว มกิ จ กรรม
สัมพันธในโอกาสตาง ๆ
ดวยความมุง มัน่ และจริงจังตอการพัฒนาคุณภาพ
พลั ง งานไฟฟ า และไอนํ้ า อย า งมี คุ ณ ภาพด ว ย
มาตรฐานสากลอยางมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ตอลูกคาดวยดีเสมอมา จึงทําใหลกู คามีความเชือ่ มัน่
ใหการยอมรับ และมั่นใจในการใชบริการกับบริษัท
เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งมาโดยตลอด ซึ่ ง ถื อ เป น
ความภูมิใจที่บริษัทไดมีสวนสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิตใหเติบโต
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
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จรรยาบรรณการปฏิบัติตอลูกคา คุณภาพผลิตภัณฑ
และการสื่อสารทางการตลาด

รักษามาตรฐานคุณภาพ
สินคาและบริการ
เพื่อสรางความมั่นใจ
และความพึงพอใจ
ใหแกลูกคา

ไมกระทําการอันใด ๆ
ตอลูกคาในลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติ
และรักษาขอมูลที่เปน
ความลับของลูกคา
และไมนําขอมูลไปใช
เพื่อประโยชนสวนตัว
หรือบุคคลอื่น

ไมมีขอรองเรียนของลูกคา
จากการใหบริการ

ไมเรียกรับเงิน สิ่งของ
ผลประโยชนอื่นใด
อันสอถึงการกระทํา
ที่ไมสุจริตจากลูกคา

เปดรับขอรองเรียนจากลูกคา
ดวยความเต็มใจปราศจาก
อคติ และปรับปรุงแกไข
ขอรองเรียนจากลูกคา
อยางทันทวงที กรณีมี
ขอจํากัดหรือตองใชเวลา
ในการแกปญหาจะรีบแจง
ขอมูลและสถานะใหลูกคา
ทราบในเวลาอันรวดเร็ว
และแจงความกาวหนา
ในการแกไขเปนระยะ

ประชาสัมพันธสินคา
และบริการของบริษัท
ตามความจริง
ไมสรางความเขาใจผิด
ไมขัดตอศีลธรรมประเพณี
อันดีงาม และไมกระทําให
เกิดความขัดแยงทางสังคม

มุงมั่นสงมอบสินคา
และบริการใหตรงขอตกลง
ที่มีกับลูกคา

ไมมีการเกิดอุบัติเหตุ
และความเสียหายของ
Zero Accident
ทรัพยสินของลูกคา
% จากการใชไฟฟาและไอนํ้า
การใหความชวยเหลือ
และแกไขการใหบริการ
ไดตามกําหนด

100

%

Customer Service
ชั่วโมง
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การพัฒนาดูแลชุมชนและสังคม

บี.กริม เพาเวอร ยึดมั่นตอการดําเนินธุรกิจดวย
ความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนเพื่อการเจริญ
เติบโตไปพรอมกันอยางยั่งยืนดวยความโอบออม
อารี บริ ษั ท จึ ง ตระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ กั บ
การดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบ
โรงไฟฟา ตลอดจนการพัฒนาสังคมของประเทศชาติ
มาอยางตอเนื่อง ชุมชนและสังคมถือเปนผูมีสวน
ไดเสียทีส่ าํ คัญ ทัง้ นีบ้ ริษทั มีแนวทางการดําเนินงาน
กั บ ชุ ม ชนและสั ง คมในการสร า งความสั ม พั น ธ
ด า นต า ง ๆ เพื่ อ เป น การสานสั ม พั น ธ แ ละสร า ง
ความรูความเขาใจที่ดีใหกับชุมชนและสังคม ซึ่งจะ
ทําใหบริษทั ทราบถึงความคิดเห็นและความคาดหวัง
ในดานตาง ๆ ซึ่งจะรวบรวมนํามาจัดทําแผนงาน
การดํ า เนิ น การให ต อบสนองต อ ความคาดหวั ง
ไดอยางตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพอยางตอเนือ่ ง
อันจะนํามาสูค วามเชือ่ มัน่ และการยอมรับจากชุมชน
และสังคมในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

การมีสวนรวมในการพัฒนาดูแลชุมชน
โดยรอบโรงไฟฟา
บริ ษั ท ได มี ก ารจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact
Assessment - EIA) รายงานผลกระทบสิง่ แวดลอม
เบือ้ งตน (Initial Environmental Examination - IEE)
และแนวทางประมวลหลักการปฏิบตั กิ าร (Code of
Practice - CoP) และการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนซึ่งเปนไปตามกฎหมายกําหนด ตลอดจน
มีการดูแลติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแนวทางและขอกําหนดอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ในการจัดทําประชาพิจารณ บริษัทไดจัดให
มีการสื่อสารเพื่อใหขอมูลการดําเนินงานโครงการ
โรงไฟฟ า เพื่ อ ให รั บ ทราบถึ ง ขั้ น ตอนแนวทาง
การดําเนินงาน กระบวนการผลิตไฟฟา และระบบ
จํ า หน า ยไฟฟ า รวมถึ ง ข อ มู ล การดํ า เนิ น งาน
ด า นชุ ม ชนสั ม พั น ธ เ พื่ อ การพั ฒ นาและยกระดั บ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู  ค นในชุ ม ชนรอบข า งอย า งมี
ความรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล า วจะได มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรางความเขาใจ
รวมกัน และขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชน
สํ า หรั บ การพั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ า ของบริ ษั ท
ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคมตอไป
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ประเภทโรงไฟฟา

ประเภทการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม
โรงไฟฟาพลังงานลม
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

รอยละของโรงไฟฟาที่มีการประเมิน
และรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
100

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessment - EIA)
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(Initial Environmental Examination - IEE)
แนวทางประมวลหลักการปฏิบัติ
(Code of Practice - CoP)

นอกจากนี้โครงการโรงไฟฟาของบริษัทที่มีการ
ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ยังไดมีการสงเงินเขากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟาเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่รอบโรงไฟฟา เชน การพัฒนา
อาชีพ การสนับสนุนการศึกษา การสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม การสนับสนุนและสงเสริมดานดนตรี
และกี ฬ า การสนั บ สนุ น การสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม การบรรเทาความเสียหายที่ไดรับจาก
ผลกระทบการดําเนินงานของโรงไฟฟา เปนตน

100
100

ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได กํ า หนดให มี ห น ว ยงานที่ ดู แ ล
รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรมชุมชน
สัมพันธและการประชาสัมพันธ เพือ่ เปนการประสาน
และสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงไฟฟาและ
ชุ ม ชนโดยรอบ เริ่ ม ตั้ ง แต ช  ว งเริ่ ม ต น และพั ฒ นา
โครงการ ชวงระยะเวลาการกอสราง และชวงหลัง
วันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (Commercial
Operation Date: COD) ซึ่งจะกอใหเกิดการทํางาน
ด า นชุ ม ชนสั ม พั น ธ ใ ห เ ป น ไปตามแผนงานและ
เปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนขั้นตอนการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ
หมวดงานนโยบาย

หมวดงานกิจกรรม

จัดทํา นโยบาย งานดานชุมชนสัมพันธ
ในภาพรวมของโรงไฟฟา
กลุมบริษัท บี.กริม เพาเวอร

จัดทํา แผนงาน/กิจกรรม
งานดานชุมชนสัมพันธของโรงไฟฟา
ในแตละพื้นที่

เผยแพร สรางความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับโรงไฟฟา
ตอชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา

สนับสนุนงบประมาณ และสรางสัมพันธที่ดี
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน
และประชาชนรอบโรงไฟฟา

รับเรื่องราวรองเรียน เจรจาไกลเกลี่ย
และแกไขปญหาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูนําชุมชน และประชาชนรอบโรงไฟฟา

กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟา

ติดตอประสานงานกับ
สกพ. สวนกลาง เกี่ยวกับ
ขอกําหนดตาง ๆ
หมวดงานติดตาม
ประเมินผล

งานผูชวยฝายเลขานุการ
และเขารวมประชุม

สํารวจขอมูล ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน และ
ประชาชนรอบโรงไฟฟา (ตามเงื่อนไข EIA)

95

งานประชาสัมพันธกองทุน

ติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน
รวบรวมและจัดทํารายงานประจําป
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

กระบวนการรับเรื่องรองเรียน
บริษัทไดจัดใหมีระบบการรับเรื่องรองเรียนดานชุมชนสัมพันธ เพื่อใหทุกพื้นที่ปฏิบัติการของโรงไฟฟามีการจัดการเรื่องรองเรียน
ไดอยางเปนระบบ และไดกาํ หนดใหมชี อ งทางการรับเรือ่ งรองเรียนหลากหลายชองทาง ไดแก ตูร บั ขอคิดเห็น หนังสือแจงจากหนวยงาน
ราชการ การแจงทางวาจาและโทรศัพท และการแจงผานผูนําชุมชน ทั้งนี้เมื่อโรงไฟฟาไดรับเรื่องรองเรียนแลว จะมีการดําเนินการ
ติดตามผลและรายงานใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ ตลอดจนใหมีการสื่อสารไปยังพนักงานและหนวยงานที่เกี่ยวของในการกํากับดูแล
และปองกันตอไป

ผูรองเรียนแจงขอรองเรียน
ภายใน 1 วัน

ชุมชนสัมพันธ

ผูจัดการโครงการ
ทุก ๆ 6 เดือน

สวนงานสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย

ภายใน 1 วัน

นําขอสรุปขอรองเรียนเขาสูกระบวนการ
พิจารณาการประชุมทบทวน
โดยหัวหนาสวนมวลชนสัมพันธ
และประชาสัมพันธเพื่อปองกันการเกิดซํ้า
ทุก ๆ 6 เดือน

ไมใช
แจงความคืบหนา
ในการแกไขปญหา
ทุก 7 วัน

คณะกรรมการรวมประสานงานเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดลอม

ปญหาเกิดจากโครงการ
ใช

ภายใน 1 วัน

หนวยงานที่เกี่ยวของหรือผูรับผิดชอบ
กําหนดมาตรการ
และแนวทางการแกไขปญหา
ภายใน 5 วัน

ได

หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติการแกไขปญหา

แจงความคืบหนา
ในการแกไขปญหา
ทุก 7 วัน

ไมได

ชองทางการรองเรียน
1. ตูรับขอคิดเห็น
2. หนังสือแจงรายงานจากหนวยงานราชการ
3. ทางวาจาและทางโทรศัพท
4. จากการแจงผานผูนําชุมชน

ไมมีขอรองเรียนดานชุมชนสัมพันธ

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอการดําเนินงานดวย
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ชุ ม ชนและสั ง คม โดยบริ ษั ท มี น โยบายใน
การสนับสนุนการดูแลและพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงไฟฟาผาน
กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปตามกรอบแนวทางและ
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แผนงานการพัฒนาชุมชนและสังคมทีส่ อดคลองกับการดําเนินธุรกิจ
ทั้งนี้บริษัทมุงหวังใหเกิดการสรางคุณคารวมกันในการดูแลและ
สงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมถึง
เป น การสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งบริ ษั ท และชุ ม ชนใน
การอยูรวมกันอยางมีความสุข

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ

ผูเกี่ยวของ

การเปดใหศึกษาดูงานกิจการโรงไฟฟา

ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา นักลงทุน สื่อมวลชน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน

การปลูกฝงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

ชุมชน โรงเรียน

การจัดฝกอบรมและซอมแซมระบบไฟฟา

ชุมชน โรงเรียน วัด

โครงการปลูกปา การฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป
หนวยงานภาครัฐและเอกชน

โครงการ Electrical Learning Center

ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา

การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในเทศกาลตาง ๆ

ชุนชน โรงเรียน วัด หนวยงานภาครัฐ

การสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสุขภาพ

ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา

การสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
• สินคาและผลิตภัณฑชุมชน
• การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ชุมชน หนวยงานภาครัฐ

การสนับสนุนการเรียนรูศาสตรพระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน วัด

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย และโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี

โรงเรียน สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน

การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

โรงเรียน สถานศึกษา

การรวมจัดงานวิทยาศาสตร พลังงาน เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

โรงเรียน สถานศึกษา ชุมชน ประชาชนทั่วไป

การสนับสนุนทุนการศึกษา

โรงเรียน สถานศึกษา มูลนิธิการกุศล

การสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนาในเทศกาลตาง ๆ

วัด มัสยิด โบสถคริสต

การสนับสนุนงานดานการกุศล

หนวยงานการกุศล และมูลนิธิการกุศล

ทัง้ นีบ้ ริษทั ไดมกี ารจัดแบงระดับของกิจกรรมทีไ่ ดเขาไปมีสว นรวมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธตา ง ๆ และไดนาํ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ
มาเชือ่ มโยงกับเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืนขององคการสหประชาชาติ เพือ่ จะทําใหทราบถึงระดับของการมีสว นรวมและการสนับสนุน
ตอเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนในกิจกรรมตาง ๆ ที่ชัดเจน รวมถึงจะไดนํามาพิจารณาการยกระดับการมีสวนรวมของกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธในโอกาสตอไป
บอกใหรู

Inform

Low level of
public engagement

ขอคําปรึกษา

มีสวนรวม

Involve

Mid level of
public engagement

รวมมือกัน

ใหอํานาจเขาทํา

Empower

High level of
public engagement
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
การสนับสนุนดานการศึกษา
บริษัทไดสนับสนุนโรงเรียน
ในเครือขายทองถิ่นรวมทั้งสิ้น

135

แหง

• โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอ ย ประเทศไทย เปนโครงการ
ทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
พระราชทานพระราชดําริใหรเิ ริม่ ดําเนินการนํารองในประเทศไทย
หลังจากไดทอดพระเนตรตัวอยางโครงการ “Haus der kleinen
Forscher” ในประเทศเยอรมนี เมื่อป 2552 สําหรับโครงการ
ในประเทศไทยนั้น ไดรับความรวมมือจากภาครัฐและเอกชน
ซึ่งไดมีการขยายผลการดําเนินงานตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
บริ ษั ท ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการส ง เสริ ม ระบบ
การศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพและการยกระดั บ มาตรฐานการศึ ก ษา
ของนักเรียนนักศึกษาไทยในทุกระดับชั้น ซึ่งถือวาเปนหนึ่งใน
โครงการที่ จ ะสามารถสร า งแรงบั น ดาลใจและพั ฒ นาเยาวชน
ใหเกิดการพัฒนาตนเองและรักการเรียนรูเพื่ออนาคตที่ดีของตน
เพื่อเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติ จึงไดเขารวมสนับสนุน
และขับเคลื่อนโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ต อ เนื่ อ งเรื่ อ ยมา โดยในป จ จุ บั น มี โ รงเรี ย นเข า ร ว มโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอ ยทัว่ ประเทศเปนจํานวนกวา 22,000 แหง
เพื่อพัฒนาการสอนวิทยาศาสตรใหกับเด็กอายุ 3 - 6 ป ผาน
การทดลองทางวิทยาศาสตร
นอกเหนือจากการเปนผูรวมใหการสนับสนุนดานเงินทุนแลว
บริษัทยังมีบทบาทสําคัญในการเปนเครือขายทองถิ่น (Local
Network) เพือ่ สงเสริมใหบคุ ลากรไดทาํ หนาที่ “นักวิทยาศาสตร
หรือวิศวกรพี่เลี้ยง” เพื่อชวยสนับสนุนครูของโรงเรียนที่เขารวม
โครงการ ซึ่งมีที่ตั้งบริเวณใกลเคียงโรงไฟฟาของบริษัท 3 จังหวัด
ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และปทุมธานี โดยตลอดระยะเวลา
8 ปที่ไดไดเริ่มดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตร เครือขาย
ทองถิน่ ของ บี.กริม เพาเวอร ถือเปนกําลังสําคัญในการผลักดันให
โรงเรียนในเครือขายเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง

ป จ จุ บั น บริ ษั ท ได ส นั บ สนุ น โรงเรี ย นในเครื อ ข า ยท อ งถิ่ น
รวมทัง้ สิน้ 135 แหง (ขอมูล ณ ปดาํ เนินการปจจุบนั ป 2561) โดย
เครือขายทองถิ่นจะมีหนาที่หลักในการประสานงาน และถายทอด
องค ค วามรู  ท างวิ ท ยาศาสตร ใ นด า นต า ง ๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ
สถานการณปจจุบัน รวมถึงกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
ใหม ๆ จากโครงการเพือ่ ทําใหครูสามารถสรางสรรคประสบการณ
การเรียนรูไดตรงตามจุดมุงหมายของโครงการและเหมาะสมกับ
บริบทโรงเรียนตาง ๆ
ในปการศึกษา 2560 โรงเรียนในเครือขาย บี.กริม เพาเวอร
ไดผานการประเมินจากโครงการ และเขารับตราพระราชทาน
จํานวน 34 โรงเรียน นอกจากนั้นนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายฯ
ยังไดรับคัดเลือกใหเปนตนแบบในการนําเสนอการเรียนรูที่เนน
พัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล และการฝกตัง้ คําถามผานรายการ
โทรทั ศ น “บานนักวิทยาศาสตรนอย” ซึ่ ง ออกอากาศช อ ง
ไทยพีบีเอส อีกดวย
• โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี
บริษัทใหความสําคัญกับการสงเสริมระบบการศึกษาทวิภาคี
มาตั้งแตป 2554 และบริษัทยังคงมุงมั่นพัฒนาโครงการอยาง
ตอเนื่องดวยการขยายความรวมมือดานการสงเสริมการศึกษา
รวมกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ), โครงการทวิภาคีเยอรมันไทยเพื่ อ ความเป น เลิ ศ ทางการศึ ก ษา (German-Thai Dual
Excellence Education - GTDEE), โครงการพัฒนาชางเทคนิค
วิ ศ วกรรมระบบไฟฟ า (V-EsEPC) ร ว มกั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
มาบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง และสมาคมผู  ผ ลิ ต ไฟฟ า เอกชน
นอกจากนี้ยังไดดําเนินการดานอาชีวทวิภาคีรวมกับวิทยาลัย
ในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟาอีกดวย เชน วิทยาลัยเทคนิคบานคาย
จังหวัดระยอง และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนตน
ในป 2561 บริษัท (โดย โรงไฟฟา อมตะ บี.กริม เพาเวอร
จังหวัดระยอง) รวมกับสมาคมผูผ ลิตไฟฟาเอกชน พัฒนานักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขางานไฟฟาควบคุม
จํานวน 3 คน ภายใตโครงการชางเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟา
(Vocational Electrical System Engineering หรือ V-EsEPC)
รุนที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเปน

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
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วิทยาลัยฯ ตนแบบแหงการเรียนรูต ลอดชีวติ โดยโครงการดังกลาว
เปนโครงการตนแบบทีเ่ นนการสรางสรรคการเรียนรูแ ละสรางสรรค
ดวยปญญา (Constructionism) บนพื้นฐานคุณลักษณะอันพึง
ประสงคทั้ง 3 ดาน คือ ความรู ทักษะการปฏิบัติงาน และทัศนคติ/
พฤติกรรมการเปนผูปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งเปนการเรียนภาคทฤษฎี
สลั บ กั บ ฝ ก อาชี พ ในบริ ษั ท แบ ง เป น 3 ระยะ คื อ ระยะที่ 1
“ทําความรูจักโรงไฟฟา” ระยะเวลา 1 เดือน ระยะที่ 2 “เชื่อมโยง
ทฤษฎีสูการปฏิบัติ” ระยะเวลา 2 เดือน และระยะที่ 3 “คิดเปน
ทําเปน แกปญ
 หา” ระยะเวลา 5 เดือน โดยมุง การเนนพัฒนาทักษะ
การคิดและเรียนรูผานโครงงาน และการออกแบบแผนการเรียน
รวมกันอยางใกลชดิ ระหวางครูของวิทยาลัยและครูฝก ในโรงไฟฟา
เช น วั ฒ นธรรมองค ก ร, การจั ด การด า นอาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดลอม, มาตรฐานความปลอดภัยตาง ๆ, เครื่องจักร/อุปกรณ
และระบบปฏิบตั กิ ารโรงไฟฟา รวมถึงความรูแ ละทักษะทางเทคนิค
ดานการซอมบํารุง
บริษัทไดลงนามความรวมมืออยางเปนทางการกับโรงเรียน
จิ ต รลดา (สายวิ ช าชี พ ) ในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาอาชี ว ทวิ ภ าคี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟากําลัง
จํานวน 6 คน รวมกับโครงการทวิภาคีเยอรมัน-ไทยเพือ่ ความเปน
เลิศทางการศึกษา (German-Thai Dual Excellence EducationGTDEE) ซึง่ จะไดเรียนรูแ ละฝกอาชีพอยูใ นพืน้ ทีโ่ รงไฟฟา บี.กริม
เพาเวอร ดับบลิว เอชเอ โรงไฟฟา บี.กริม เพาเวอร แหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี และโรงไฟฟา บี.กริม เพาเวอร บีไอพี จังหวัด
ปทุมธานี เพิ่มเติมจากการสนับสนุนดานทุนการศึกษา อุปกรณ
สงเสริมการเรียนรูแ ละอาคารเรียนใหกบั นักเรียน/นักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดาเพื่อขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงและขยายสาขาวิชาทางอุตสาหกรรมมากขึ้น

สิ่งที่ไดรับจากการฝกอาชีพที่โรงไฟฟา บี.กริม
“ผมไดเห็นหนางานจริง ไดประสบการณเยอะขึ้นกวาเรียน
ในหองเรียน พี่ ๆ สอนใหผมไดคิดตอยอดโดยการตั้งคําถาม
บางเรื่องถาสงสัยก็ใหไปศึกษาเองกอนแลวมาแลกเปลี่ยนกัน
ไดฝกกับพี่ ๆ ทั้งแผนเดินเครื่องและซอมบํารุง ลงหนางานพี่ ๆ
จะอธิบายทั้งหนาที่หลักการทํางาน ในรอบการ Shutdown
มี โ อกาสได เ ห็ น โครงสร า งภายในของแต ล ะเครื่ อ งด ว ย
บรรยากาศการทํางานรวมกันก็อบอุน มากครับ พี่ ๆ เปนกันเอง
กับผมมากถึงแมวาเคาเปนระดับผูบริหาร รูสึกดีมากครับ”
นายวิธาน จําปาออน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
โครงการชางเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟา (V-EsEPC)

ทําไมจึงเขารวมโครงการทวิภาคีกับบี.กริม
“ผมสนใจขั้นตอนและวิธีการผลิตครับ อยากรูวา
โรงไฟฟ า พลั ง ความร อ นร ว มที่ ใ ช ไ อนํ้ า มาผลิ ต
ไฟฟ า ทํ า งานอย า งไร ดู เ ป น ระบบเฉพาะทาง
นาสนใจดีครับ เลือกเรียนโครงการทวิภาคี เพราะ
อยากฝ ก ปฏิ บั ติ ด  ว ยครั บ ผมถนั ด ด า นปฏิ บั ติ
มากกวา คิดวาเรียนทฤษฎีอยางเดียว อยากได
ประสบการณในเชิงปฏิบัติดวย อีกอยางปรึกษา
กับคุณแม บอกวา บริษัทดี และมั่นคง นาเชื่อถือ
อยากใหผมมาฝกที่นี่ดวยครับ”
นายศิระ นอยอราม
นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

นักศึกษาในโครงการ
ของบริษัทสอบผาน
มาตรฐานงานอาชีพ
สาขาไฟฟากําลัง
ของหอการคาเยอรมัน-ไทย
(GTCC Final Examination)
มีจํานวน

13

คน

นักศึกษาทวิภาคี
ป 2554 - 2561
ที่เขารวมโครงการ
รวมทั้งสิ้น

77

คน
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การอนุรักษสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
• โครงการอนุรักษปาไม
บริษทั ใหความสําคัญอยางยิง่ กับการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม เพือ่ เปนการดําเนินการตามรอยพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการรักษาพื้นที่ปาไมของไทย
ทีถ่ กู ทําลายไปอยางรวดเร็วในปจจุบนั บริษทั ไดรเิ ริม่ ดําเนินการโครงการอนุรกั ษปา ตัง้ แตป 2553 โดยบริษทั ไดรว มกับสมาชิกในชุมชน
และนักเรียนนักศึกษาในทองถิ่น ทํากิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเปนประจําทุกป ดวยจุดมุงหมายที่จะฟนฟูปาไมและสิ่งแวดลอม
และสรางความตระหนักและใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกผูเขารวมกิจกรรมทุกคน

ตัวอยางการดูแลและติดตามผลโครงการปลูกปาของโรงไฟฟาพื้นที่จังหวัดชลบุรี
สรุปการวัดการเจริญเติบโตของตนไม
ป/คาเฉลี่ย

ป 1/2553 ป 2/2554 ป 3/2555 ป 4/2556 ป 5/2557 ป 6/2558 ป 7/2559 ป 8/2560 ป 9/2561

รอบวงเฉลี่ยโคนตน (mm.) ป 1/2553
182
รอบวงเฉลี่ยลําตน (mm.)
160

138
ป 2/2554

ป117
3/2555

83

78

66

ความสูงเฉลี่ย (mm.)

2,700

2,250

1,700

จํานวนตนที่รอด (ตน)
(โดยประมาณ)

1,700
85%

1,700
85%

จํานวนตนที่ปลูก (ตน)

2,000
4

จํานวนพื้นที่ (ไร)

ป 90
4/2556

ป905/2557

ป516/2558

23
ป 7/2559

ป- 8/256113.5

66

42

19

-

10

970

900

750

590

-

490

2,000
80%

2,500
62.5%

1,200
40%

1,600
64%

1,700
68%

-

2,300
92%

2,000

2,500

4,000

3,000

2,500

2,500

-

2,500

4

3

5

3

3

3

-

5

2,500

2,500

สรุปจํานวนตนไมที่ปลูกและจํานวนตนไมที่เจริญเติบโตในพื้นที่
4,000
4,000
3,000
3,000
2,000

2,500 2,500
1,700

2,000

2,000 2,000
1,700

1,600

2,300

2,500

1,700

1,200
1,000
0

ป 1/2553 ป 2/2554 ป 3/2555 ป 4/2556 ป 5/2557 ป 6/2558 ป 7/2559 ป 8/2560 ป 9/2561

จํานวนตนที่รอด (ตน)

จํานวนตนที่ปลูก (ตน)

หมายเหตุ: ป 2560 ไมมีกิจกรรมปลูกตนไม เนื่องจากประเทศไทยประสบปญหาภัยแลง จึงบํารุงรักษาแปลงปลูกตนไมเดิมเทานั้น
หมายเหตุ: พื้นที่การปลูกตนไมมีจํานวน 30 ไร ปจจุบันปลูกตนไมแลวจํานวน 5 ไร (โดยประมาณ) คิดเปนตนไม 21,000 ตน โดยมีตนไมที่สามารถ
เจริญเติบโตในพื้นที่ได 14,700 ตน (โดยประมาณ) คิดเปนรอยละ 70 ของจํานวนตนไมที่ปลูกทั้งหมด ทั้งนี้ในป 2558 ไดเกิดไฟไหมในพื้นที่
แปลงปลูกตนไม จึงทําใหมีอัตราการเติบโตที่ตํ่ากวาแปลงอื่น ๆ ซึ่งยังมิไดมีการซอมแซมการปลูกตนไมทดแทนในพื้นที่บริเวณดังกลาว เนื่องจาก
มีปญหาภัยแลงและการขาดแคลนนํ้าตอเนื่อง
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ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไดมีการรณรงคใหโรงไฟฟา
ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับประเทศทั้งในสวนของ
พืน้ ทีโ่ ครงการโรงไฟฟา และการเขารวมกิจกรรมปลูกตนไม
รวมกับหนวยงานตาง ๆ
ปจจุบัน บี.กริม เพาเวอร ไดปลูกตนไม
รวมจํานวนพื้นที่ทั้งสิ้น

467,672.21

ตารางเมตร

หรือเทียบเทา

292.28

ไร

หมายเหตุ: พื้นที่ปลูกตนไมของโครงการโรงไฟฟารวม 229,167.29
ตร.ม. หรือเทียบเทา 143.22 ไร พืน้ ทีข่ ององคกรภายนอกทีพ่ นักงาน
ของกลุมบริษัทเขารวมกิจกรรมปลูกตนไมรวม 238,504.92 ตร.ม.
หรือเทียบเทา 149.06 ไร
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การสนับสนุนและรวมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
• โครงการอนุรักษเสือโครง

10 ADULT
TIGERS

(6 female, 4 male)
were photographed
in the 2016 survey.

NUMBER OF
ADULT FEMALES

are increasign
by per year on average.

6 CUBS

belonging to 2 months
(2 litters of 3 cubs),
were detected.

125%

ที่มา: WWF Thailand - Annual Report 2017

บี.กริม เพาเวอร เล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษเสือโครง
เนื่องจากในศตวรรษที่ผานมาจํานวนประชากรเสือโครงในผืนปา
รอบโลกไดลดลงกวารอยละ 97 โดยมีสาเหตุหลักคือ การถูกลาสัตว
ทีเ่ ปนหวงโซอาหารของเสือโครงมีจาํ นวนลดลง รวมถึงปญหาของ
การตัดไมทําลายปา เปนตน ประเด็นดังกลาวสงผลกระทบตอ
การขาดสมดุลและความสมบรูณของผืนปา โดยประเทศไทยเปน
1 ใน 13 ประเทศของโลกที่ยังคงมีเสือโครงอินโดจีนอาศัยอยูใน
ผืนปา โดยปจจุบันมีจํานวนเสือโครงรวมจํานวนไมเกิน 200 ตัว
ทั้ ง นี้ ผื น ป า แม ว งก - คลองลานเป น ผื น ป า ในประเทศไทยที่ มี
ความสําคัญตอการอนุรักษเสือโครงของโลก ซึ่งเปน “พื้นปาแหง
ความหวัง” เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการขยายพันธุ
เสือโครงที่ดีที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
บริษัทไดใหการสนับสนุนโครงการฟนฟูประชากรเสือโครง
รวมกับ WWF-Thailand ติดตอกันมาเปนปที่ 5 โดยมีวตั ถุประสงค
หลักคือ การฟนฟูธรรมชาติของผืนปาตะวันตกของประเทศไทย
และเพิ่มประชากรเสือโครง โดยมีเปาหมายเพิ่มจํานวนเสือโครง
ใหไดจํานวน 300 ตัว ภายในป 2565 ตามที่ประเทศไทยไดให
คํ า มั่ น สั ญ ญาไว ใ นการประชุ ม สุ ด ยอดผู  นํ า ว า ด ว ยการอนุ รั ก ษ
เสือโครงทีป่ ระเทศรัสเซียเมือ่ ป 2553 และการชวยปกปองถิน่ ทีอ่ ยู
ของเสือโครงจากการลักลอบลาสัตวและรุกลํ้าที่อยูอาศัย

การมีเสือโครงในผืนปาเปนดัชนีชี้วัดที่สามารถสะทอนใหเห็น
ไดวา ผืนปาของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณเพียงใด เนือ่ งจาก
เสือโครงคือสัตวปาที่อยูสูงสุดในหวงโซอาหารเพื่อทําหนาที่รักษา
สมดุ ล ของผื น ป า และควบคุ ม จํ า นวนประชากรของสั ต ว กิ น พื ช
อันไดแก เกง กวาง หมูปา และกระทิง ไมใหมีปริมาณมากเกินไป
จนทําใหผนื ปาและตนไมถกู กินจนหมดความอุดมสมบูรณ หากปาใด
มีเสือโครงยอมหมายความวา ปานัน้ มีสตั วปา หลากหลายชนิดและ
มี ป  า ไม ที่ อุ ด มสมบู ร ณ ซึ่ ง ป า ที่ อุ ด มสมบู ร ณ เ หล า นี้ จ ะเป น
เครื่องชวยฟอกอากาศใหแกคนในเมืองไดมีอากาศที่บริสุทธิ์
บี . กริ ม เพาเวอร ได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานใน
การอนุรักษเสือโครง ไดแก
1) การศึ ก ษาวิ จั ย และสํ า รวจประชากรเสื อ โคร ง และ
สัตวปาอื่น ๆ เชน การสํารวจพื้นที่ครอบครองของเสือโครง
(Patch Occupancy) การติดตามประชากรเสือโครงและเหยือ่ ดวย
กลองดักถายภาพ (Monitoring Tiger Population Using Camera
Trap Technique) และการสํารวจความหนาแนนของเหยือ่ ดวยวิธี
Distance Sampling (Prey Density Using Distance Sampling
Technique)
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การเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย
เทคนิคการลาดตระเวน
เทคนิคการตรวจคนและจับกุมผูกระทําผิด
เทคนิคการใช
และบํารุงรักษาอาวุธปน
การใชอุปกรณวิทยุสื่อสาร
เทคนิคการสืบสวนคดีปาไม
และกฎหมายที่เกี่ยวของ

2) การเสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวนดวยระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของการป อ งกั น พื้ น ที่ โครงการฟ น ฟู ป ระชากรเสื อ โคร ง
ได ส นั บ สนุ น ให อุ ท ยานแห ง ชาติ แ ม ว งก แ ละอุ ท ยานแห ง ชาติ
คลองลานมีการลาดตระเวนโดยใชระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
(Smart Patrol System) ซึ่งเปนการลาดตระเวนที่มีการเก็บขอมูล
อยางเปนระบบผานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบได
ขอมูลที่เจาหนาที่บันทึกไวในแตละครั้งของการเดินลาดตระเวน
เช น ข อ มู ล การพบเห็ น สั ต ว ป  า การพบป จ จั ย คุ ก คาม ข อ มู ล
การกระทําผิด จะถูกนํามาจัดระเบียบ วิเคราะห และประมวลผล
ด ว ยระบบคอมพิ ว เตอร ผ  า นโปรแกรมเฉพาะทางที่ เ ตรี ย มไว
ทํ า ให ส ามารถตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของการลาดตระเวน
ผานการประมวลผลเชิงพื้นที่ไดสะดวก เปนรูปธรรม นําไปสู
การวางแผนการปฏิ บั ติ ง านลาดตระเวนได อ ย า งตรงจุ ด และ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ อยางไรก็ตามระบบลาดตระเวนจะสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ลาดตระเวนจําเปน
ตองไดรบั การฝกฝนใหมคี วามรูค วามชํานาญในการเก็บขอมูล และ
การใชอุปกรณตาง ๆ โดยเจาหนาที่ลาดตระเวนทุกคนจะตองได
รับการฝกฝนใหมีทักษะความชํานาญในดานอื่น ๆ ที่จําเปน
นอกจากสรางเสริมประสิทธิภาพของเจาหนาที่ลาดตระเวน
แลว โครงการฟนฟูประชากรเสือโครงยังสนับสนุนเสบียงอาหาร
และอุปกรณทจี่ าํ เปนในการปฏิบตั งิ าน ไดแก ชุดลายพราง เปสนาม
เปลมุง ผากันฝน ไฟฉาย ถานไฟฉาย รองเทา เครื่องกรองนํ้า
ยารักษาโรค รวมถึงการพัฒนาหองปฏิบัติการและศูนยขอมูลงาน
ลาดตระเวน ตลอดจนระบบวิทยุสื่อสารที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หน า ที่ ใ นป า และได ส นั บ สนุ น การก อ สร า งจุ ด สกั ด แม ก ระสา
เพื่ อ เป น จุ ด ยุ ท ธศาสตร ใ นการปฏิ บั ติ ง านลาดตระเวนบริ เ วณ
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การฝกปฏิบัติ
การสืบสภาพพื้นที่เปาหมาย
หลักการสังเกตและระบุ
รูปพรรณของผูกระทําผิด
การรวบรวมพยานหลักฐาน
ในสถานที่เกิดเหตุ
การใช GPS และแผนที่
การจําแนกชนิดสัตวปา
และการสังเกตลักษณะซากสัตว

ใจกลางพื้นที่อุทยานแหงชาติแมวงกซึ่งมีความอุดมสมบูรณของ
ระบบนิเวศและสัตวปา ตลอดจนจัดใหมที นุ การศึกษาแกบตุ รหลาน
เจาหนาที่ และจัดทําประกันสุขภาพใหแกเจาหนาทีท่ กุ คน เพือ่ เปน
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อีกทางหนึ่งดวย
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3) การสรางจิตสํานึกและเครือขายการอนุรกั ษเสือโครง
และสัตวปา การใหความสําคัญของการสรางจิตสํานึกที่ดีและ
การมีสวนรวมของนักเรียนและชุมชนใกลเคียงพื้นที่อนุรักษตอ
ทรัพยากรลํ้าคาที่มีอยู ผานกระบวนการเรียนรู หลักสูตรการเรียน
การสอนด า นงานอนุ รั ก ษ และสร า งกิ จ กรรมร ว มกั บ ชาวบ า น
ในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียนบริเวณรอบพืน้ ที่ เพือ่ สรางความรู
ทีถ่ กู ตองและปลูกจิตสํานึกในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและ
สัตวปา รวมถึงการมีเครือขายอนุรกั ษทเี่ ขมแข็งในการชวยสอดสอง
ดู แ ลภั ย คุ ก คามที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ โดย
การทํางานอยางบูรณาการรวมกับพื้นที่อนุรักษในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ระยะยาวตอไป
นอกจากนัน้ บริษทั ไดรว มสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธรว ม
กั บ WWF-Thailand เพื่ อ รณรงค ก ารอนุ รั ก ษ เ สื อ โคร ง
ผานนิทรรศการ “Save tigers, Save so much more” หรือ
“การอนุรักษเสือโครงใหมากกวาที่คุณคิด” เนื่องในวัน World
Wildlife Day มีวัตถุประสงคเพื่อสรางจิตสํานึกรักธรรมชาติ และ
ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของเสือโครงที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอม โดยมีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค ที่ปรึกษา
บี.กริม เพาเวอร ขึ้นกลาวบรรยายถึงบทบาทและคุณคาที่ บี.กริม
เพาเวอร รวมขับเคลือ่ นโครงการอนุรกั ษเสือโครง โดยภายในงาน
ยังมีการเสวนาภายใตหวั ขอ “การอนุรกั ษเสือโครงใหมากกวาทีค่ ดิ ”

ซึ่ ง เป น การแบ ง ป น ประสบการณ โ ดยคนรั ก ษ เ สื อ โคร ง จาก
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ นักวิจัยเสือโครง จากกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพ ชื ซึง่ งานนีไ้ ดรบั ความสนใจจากสือ่ และประชาชน
เปนจํานวนมาก
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การใหความชวยเหลืออื่นๆ
• การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติโครงการ
โรงไฟฟาพลังนํ้าเซเปยน-เซนํ้านอย ทรุดตัว
ที่ประเทศลาว
ในชวงเดือนกรกฎาคม 2561 ไดเกิดเหตุการณเขื่อนดินยอย
โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าเซเปยน-เซนํ้านอย ซึ่งตั้งอยูที่แขวง
อัตตะปอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
เกิดการทรุดตัวจากฝนตกหนักอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดรอยราว
บริ เ วณสั น เขื่ อ น ทํ า ให ม วลนํ้ า ไหลท ว มพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งและ
บานเรือนประชาชน ทําใหชาวบานในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน
และความเสียหายเปนจํานวนมาก
ในฐานะที่ บี.กริม เพาเวอร ไดมีการดําเนินธุรกิจดานพลังงาน
ไฟฟาใน สปป.ลาว จึงมีความหวงใยเปนอยางยิ่งตอสถานการณ
วิกฤติที่เกิดขึ้น บริษัทจึงเปนสวนหนึ่งในการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยในพื้นที่ดังกลาว บริษัทไดใหความชวยเหลือโดย
การบริจาคเงินจํานวน 1,058,000 บาท และเรือทองแบน จํานวน
7 ลํา พรอมเครือ่ งยนตและเสือ้ ชูชพี มูลคากวา 2 ลานบาท เพือ่ นําไป
ชวยเหลือผูป ระสบภัยในครัง้ นี้ โดยมีผบู ริหารและพนักงาน บี.กริม
เพาเวอร รวมลงพื้นที่เพื่อใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ดังกลาว
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ไดจัดทํารายงานความยั่งยืนประจําป 2561 เปนปที่สอง
เพื่ อ เป ด เผยแนวทางการบริ ห ารจั ด การและผลการดํ า เนิ น งานด า นความยั่ ง ยื น ประจํ า ป ข องบริ ษั ท
ซึง่ ครอบคลุมมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และธรรมาภิบาล โดยมีรอบการรายงานตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยใชแนวทางการเปดเผยขอมูลตามกรอบการรายงาน Global Reporting
Initiative Standards (GRI Standards) ในรูปแบบหลัก (Core) และการเปดเผยขอมูลกลุมธุรกิจไฟฟา
(Electric Utilities Supplement Sector Disclosures) ทั้งนี้ไดมีการวิเคราะหเชื่อมโยงความสัมพันธ
กับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานดานความยั่งยืน
แกผมู สี ว นไดเสีย

ขอบเขตการรายงาน
การเป ด เผยข อ มู ล ในรายงานฉบั บ นี้ ค รอบคลุ ม เฉพาะหน ว ยธุ ร กิ จ โรงไฟฟ า ภายในประเทศและ
สํ า นั ก งานใหญ เนื่ อ งจากข อ จํ า กั ด กระบวนการในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล อย า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให เ กิ ด
ความครบถวนสมบูรณและชัดเจนของเนื้อหา บริษัทจะเตรียมการวางแผนการปรับปรุงระบบการรวบรวม
ขอมูลใหมีประสิทธิภาพอันนําไปสูการรายงานผลการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานสากล
ของ GRI ตอไป

การควบคุมคุณภาพรายงาน
เนือ้ หาในรายงานฉบับนีไ้ ดมกี ารสอบทานความสมบูรณครบถวนและครอบคลุมประเด็นสําคัญทีเ่ กีย่ วของ
กับองคกรและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยคณะทํางานดานความยั่งยืน
และหนวยงานเจาของขอมูล ทั้งนี้ผูบริหารระดับสูงไดพิจารณาและเห็นชอบขอมูลที่เปดเผยในรายงาน
ฉบับนี้แลว
หากทานตองการสอบถามขอมูลหรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ ติดตอ:
ฝายบริหารความยั่งยืนองคกร
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
อาคาร ดร.เกฮารด ลิงค
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท: 0 2710 3126 อีเมล: sustainability@bgrimmpower.com

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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สถิติดานความยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ
รายละเอียดทางเศรษฐกิจ

มูลคาเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)
รายได (Revenues)
การกระจายมูลคาเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)
ตนทุนการดําเนินงาน (Operating costs)
คาจางและสวัสดิการพนักงาน (Employee wages and benefits)
เงินที่ชําระแกเจาของเงินทุน (Payments to providers of capital)
เงินที่ชําระแกรัฐ (Payments to government)
การลงทุนในชุมชน (Community investments)
มูลคาเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained)

ป 2560
จํานวน (บาท)

ป 2561
จํานวน (บาท)

29,537,520,346

35,020,914,918

22,839,002,896
962,628,476
2,130,453,990
262,539,804
217,388,029
3,125,507,151

27,717,049,588
1,177,122,399
3,985,731,890
242,681,127
227,046,372
1,671,283,542

2560

2561

มิติสังคม
ตารางแสดงจํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายละเอียดพนักงานและลูกจาง

จํานวนของพนักงานและลูกจางทั้งหมด
พนักงาน
รวม
จํานวนของพนักงานและลูกจางทั้งหมด จําแนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จํานวนของพนักงานและลูกจางทั้งหมด จําแนกตามชวงอายุ
อายุตํ่ากวา 30 ป
อายุ 30 - 50 ป
อายุมากกวา 50 ป
รวม

คน

รอยละ

คน

รอยละ

716
716

100
100

773
773

100
100

505
211
716

71
29
100

537
236
773

69
31
100

200
471
45
716

28
66
6
100

175
539
59
733

23
70
7
100
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รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรเขาใหมทั้งหมด ปงบประมาณ 2558 - 2561
รายละเอียดพนักงานและลูกจาง

2558
คน

2559
รอยละ

คน

จํานวนของพนักงานและลูกจางเขาใหมทั้งหมด
พนักงาน
93
100
109
รวม
93
100
109
จํานวนของพนักงานและลูกจางเขาใหมทั้งหมด จําแนกตามเพศ
เพศชาย
68
73
75
เพศหญิง
25
27
34
รวม
93
100
109
จํานวนของพนักงานและลูกจางเขาใหมทั้งหมด จําแนกตามชวงอายุ
อายุตํ่ากวา 30 ป
43
46
52
อายุ 30 - 50 ป
48
52
55
อายุมากกวา 50 ป
2
2
2
รวม
93
100
109

2560

2561

รอยละ

คน

รอยละ

คน

รอยละ

100
100

126
126

100
100

90
90

100
100

69
31
100

86
40
126

68
32
100

56
34
90

62
38
100

48
50
2
100

53
71
2
126

42
56
2
100

37
49
4
90

41
55
4
100

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรลาออกทั้งหมด ปงบประมาณ 2558 - 2561
รายละเอียดพนักงานและลูกจาง

2558
คน

2559
รอยละ

จํานวนของพนักงานและลูกจางลาออกทั้งหมด
พนักงาน
40
100
รวม
40
100
จํานวนของพนักงานและลูกจางลาออกทั้งหมด จําแนกตามเพศ
เพศชาย
30
75
เพศหญิง
10
25
รวม
40
100
จํานวนของพนักงานและลูกจางลาออกทั้งหมด จําแนกตามชวงอายุ
อายุตํ่ากวา 30 ป
13
33
อายุ 30 - 50 ป
25
63
อายุมากกวา 50 ป
2
4
รวม
40
100

2560

2561

คน

รอยละ

คน

รอยละ

คน

รอยละ

47
47

100
100

39
39

100
100

30
30

100
100

28
19
47

60
40
100

30
9
39

77
23
100

17
13
30

57
43
100

10
32
5
47

21
68
11
100

14
22
3
39

36
56
8
100

12
17
1
30

40
57
3
100

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

เกณฑความหลากหลาย

คณะกรรมการ
จํานวน

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
อายุตํ่ากวา 30 ป
อายุ 30 - 50 ป
อายุมากกวา 50 ป
การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส./ปวช.
อื่นๆ

รอยละ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไป
จํานวน รอยละ

ผูจัดการ –
ผูจัดการฝายอาวุโส
จํานวน รอยละ
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พนักงาน –
ผูชวยผูจัดการ
จํานวน รอยละ

5
4

56
44

23
6

80
20

188
78

71
29

326
152

68
32

1
8

11
89

11
18

38
72

4
234
28

1
88
11

171
294
13

36
62
2

7
2
-

78
22
-

22
6
1

76
21
3

79
160
24
3

30
60
9
1

39
274
136
29

8
58
28
6

ตารางแสดงจํานวนพนักงานที่ใชสิทธิลาคลอด และจํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากใชสิทธิลาคลอด
รายละเอียดพนักงานและลูกจาง

จํานวนของพนักงานและลูกจางที่มีสิทธิลาคลอด
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จํานวนของพนักงานและลูกจางที่ใชสิทธิลาคลอด
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จํานวนของพนักงานและลูกจางที่กลับมาทํางานหลังจากใชสิทธิลาคลอด
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จํานวนของพนักงานและลูกจางทีย่ งั คงทํางานอยูห ลังกลับมาจากใชสทิ ธิลาคลอด 12 เดือน
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

2558
คน

2559
คน

2560
คน

2561
คน

35
134
169

40
170
210

41
204
245

376
233
609

1
7
8

3
6
9

2
1
3

4
4

1
7
8

3
6
9

2
1
3

2
2

1
7
8

3
5
8

2
1
3

-

110

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดพนักงานและลูกจาง

2558
คน

2559
คน

2560
คน

2561
คน

100
100

100

100
100

-

1

อัตราการกลับมาทํางาน (Return to Work Rate) ที่กลับมาทํางานหลังจากระยะลาสิ้นสุดแลว (รอยละ)
เพศชาย
100
100
เพศหญิง
100
100
2 อัตราการคงอยูของพนักงาน (Retention Rate) ที่กลับมาทํางานหลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแลว (รอยละ)
เพศชาย
100
100
เพศหญิง
100
83.3

หมายเหตุ: 1 อัตราการกลับมาทํางาน (Return to Work Rate) = (จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด/จํานวนพนักงานตามเพศ
ที่ไดใชสิทธิลาคลอด) x 100
2 อัตราการคงอยูข องพนักงาน (Retention Rate) = (จํานวนพนักงานทีก่ ลับมาทํางานหลังจากสิน้ สุดระยะการลาคลอดและยังคงทํางานอยู หลังกลับ
มาจากใชสิทธิลาคลอด 12 เดือน/จํานวนพนักงานที่กลับมาทํางานหลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแลวในรอบรายงานกอนหนา) x 100

ตารางแสดงจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยสําหรับการฝกอบรมของบุคลากร
รายการ
จํานวนการฝกอบรมทั้งหมด
จํานวนชั่วโมงฝกอบรมทั้งหมด
จํานวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ป)
จํานวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยจําแนกตามระดับพนักงาน* (ชม./คน/ป)
Senior Vice President up
Manager – First Assistant Vice President
Staff – Assistant Manager
จํานวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยจําแนกตามเพศ* (ชม./คน/ป)
เพศชาย
เพศหญิง

2560

2561

52,485
75

56,305
73

23
34
22

21
36
56

22
46

51
40

* คํานวณจากชัว่ โมงฝกอบรมของบุคลากรในสังกัด บี.กริม เพาเวอรและโรงไฟฟาทุกโรง (ABP, BGP, BGPS, ABP1-5, ABPR1-5, BGBIP1-2, BPWHA1,BPLC,
BGSPS1 and BGYSP)

ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงานและลูกจาง ป 2558 - 2561
ขอมูลการประสบอันตรายจากการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานและลูกจาง
2558

จํานวนพนักงานและลูกจางที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหนาที่ทั้งหมด
จํานวนพนักงานที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหนาที่จําแนกตามเพศ (คน)
เพศชาย
เพศหญิง
จํานวนพนักงานที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหนาที่จําแนกตามกรณี (คน)
บาดเจ็บและรับการรักษา
เสียชีวิต

จํานวนครั้ง/ป
2559
2560

2561

-

-

1

-

-

-

1
-

-

-

-

1
-

-

203,726.30

211,200.00

211,200.00

อมตะ วอเตอร 1,319,525.00 การนิคมฯ
อมตะ วอเตอร 1,014,911.50 การนิคมฯ

อมตะ วอเตอร 1,018,631.50 การนิคมฯ

4 โครงการผลิตไฟฟาและ อมตะ บี.กริม
ไอนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม เพาเวอร 3 จํากัด

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร 4 จํากัด

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร 5 จํากัด

อมตะ บี.กริม เพาเวอร อมตะ วอเตอร 1,062,191.70 การนิคมฯ
(ระยอง) 1 จํากัด

5 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ
ดอนหัวฬอ 1

6 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ
ดอนหัวฬอ 2

7 โครงการโรงไฟฟา
เพื่ออุตสาหกรรม
(สวนขยาย)

8 โครงการโรงไฟฟาเพื่อ อมตะ บี.กริม เพาเวอร อมตะ วอเตอร 1,062,191.70 การนิคมฯ
อุตสาหกรรมปลวกแดง (ระยอง) 2 จํากัด
(สวนขยาย)

202,982.30

263,905.00

486,822.00

อมตะ วอเตอร 1,698,046.00 การนิคมฯ

303,583.00

ปริมาณนํ้าทิ้ง
(ลบ.ม./ป)

3 โครงการโรงไฟฟาอมตะ อมตะ บี.กริม
เพาเวอร 2 จํากัด
บี.กริม เพาเวอร 2
(สวนขยาย)

แหลงนํ้าทิ้ง

อมตะ วอเตอร 1,852,858.00 การนิคมฯ

ปริมาณนํ้าใช
(ลบ.ม./ป)

การจัดการนํ้าทิ้ง

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร 1 จํากัด

แหลงนํ้าใช

การจัดการนํ้าใช

2 โครงการโรงไฟฟา
พลังความรอนรวม

บริษัท

อมตะ บี.กริม เพาเวอร
จํากัด (สํานักงานใหญ)

โครงการ

1 สํานักงาน

ที่

มิติสิ่งแวดลอม

5

5

5

5

4

3

4

pH

39

35

7.4

7.2

6

3.2

-

-

35 1,970

16 2,635

30

30

7.3

7.3

2,348.00

31.3 7.76

2,348.00 31.16 7.38

54,789.00

54,789.00

122

125

<2 48.5

<2 53.1

6.2

6.7

7.6 2,090

<5 2,348

7 2,815

8 2,710

0.3

0.3

<3

<3

ND

ND

0.1

0.1

0.2

0.1

3.5 0.17

ND

ND

ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน
3,000
5
1
ม.ก./ ม.ก./ ม.ก./
ลิตร ลิตร ลิตร

คามาตรฐานที่กําหนด

BOD COD TSS TDS Oil & Free
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) Grease Chorine
(mg/l) (mg/l)

40 ๐C 5.5 – ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน
9.0 pH 20
120
50
ม.ก./ ม.ก./ ม.ก./
ลิตร ลิตร ลิตร

Temp
(๐C)

คุณภาพนํ้าทิ้ง (คาเฉลี่ยรายป)

9,598.00 31.89 7.40 8.49 94.56 11.22 2,150

23,950.00

23,950.00

จํานวนรอบ
ปริมาณนํ้า
การใชนํ้า
ที่นํากลับมา
เฉลี่ย (รอบ)
ใชซํ้า
(cooling tower) (ลบ.ม./ป)
Cooling /
รดนํ้าตนไม

การใชนํ้าหมุนเวียน

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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1,031,472.05 สงใหสวนฯ
บางกะดี

ซื้อจากสวนฯ
บางกะดี
IEAT/GUSCO 1,201,798.00 IEAT/
GUSCO
Industrial
waste water
water
treatment
plant
771,192.00 IEAT/
GUSCO
waste water
treatment
plant

ซื้อจากสวนฯ
บางกะดี

บี.กริม บีไอพี
เพาเวอร 1 จํากัด

บี.กริม บีไอพี
เพาเวอร 2 จํากัด

บี.กริม เพาเวอร
(แหลมฉบัง) 1 จํากัด

บี.กริม เพาเวอร
(แหลมฉบัง) 2 จํากัด

13 โครงการโรงไฟฟา
พลังความรอนรวม
บางกะดี

14 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ
บางกะดี 2

15 โครงการโรงไฟฟา
แหลมฉบัง

16 โครงการกอสราง
โรงไฟฟาขนาด
60 เมกะวัตต

IEAT/GUSCO
Industrial
water

1,195,556.00 การนิคมฯ

บี.กริม เพาเวอร
ดับบลิวเอชเอ
(ดับบลิวเอชเอ) 1 จํากัด

12 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ

1,051,147.00 สงใหสวนฯ
บางกะดี

153,071.00 นิคมอมตะ
ซิตี้

การนิคมฯ

อมตะ บี.กริม เพาเวอร อมตะ วอเตอร
(ระยอง) 5 จํากัด

แหลงนํ้าทิ้ง

11 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ

ปริมาณนํ้าใช
(ลบ.ม./ป)

7

498,274.54

10

7

7

5

3.55

4

4

pH

7.4

7.7

127,409.00

1,825.00

-

3.8

24

-

60

106

9 1,965

6 2,085

14 1,252

30

49

7.5

922

2.1 49.5 12.44 1,782

7 2.35

30 7.96

2.4 47.6 4.71 1,791

27.92 7.28 2.08 26.08 7.25 794.25

32.6 7.55

30

31

0.1

0.1

0.1

0 227.5

<2 0.043

<2 0.055

<3

3 0.21

<3

<3

ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน
3,000
5
1
ม.ก./ ม.ก./ ม.ก./
ลิตร ลิตร ลิตร

คามาตรฐานที่กําหนด

BOD COD TSS TDS Oil & Free
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) Grease Chorine
(mg/l) (mg/l)

คุณภาพนํ้าทิ้ง (คาเฉลี่ยรายป)

40 ๐C 5.5 – ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน
9.0 pH 20
120
50
ม.ก./ ม.ก./ ม.ก./
ลิตร ลิตร ลิตร

Temp
(๐C)

2,373.00 29.76 7.88

-

-

-

-

จํานวนรอบ
ปริมาณนํ้า
การใชนํ้า
ที่นํากลับมา
เฉลี่ย (รอบ)
ใชซํ้า
(cooling tower) (ลบ.ม./ป)
Cooling /
รดนํ้าตนไม

การใชนํ้าหมุนเวียน

106,685.90

109,317.70

225,693.95

30,614.20

86,602.40

ปริมาณนํ้าทิ้ง
(ลบ.ม./ป)

การจัดการนํ้าทิ้ง

อมตะ บี.กริม เพาเวอร อมตะ วอเตอร
(ระยอง) 4 จํากัด

แหลงนํ้าใช

การจัดการนํ้าใช

10 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ

บริษัท

อมตะ บี.กริม เพาเวอร อมตะ วอเตอร 1,673,731.00 การนิคมฯ
(ระยอง) 3 จํากัด

โครงการ

9 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ

ที่
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ที่

สํานักงาน
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
โครงการโรงไฟฟาอมตะ บี.กริม เพาเวอร 2 (สวนขยาย)
โครงการผลิตไฟฟาและไอนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม
โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ ดอนหัวฬอ 1
โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ ดอนหัวฬอ 2
โครงการโรงไฟฟาเพื่ออุตสาหกรรม (สวนขยาย)
โครงการโรงไฟฟาเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (สวนขยาย)
โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ
โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ
โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ
โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางกะดี
โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ บางกะดี 2
โครงการโรงไฟฟาแหลมฉบัง
โครงการกอสรางโรงไฟฟาขนาด 60 เมกะวัตต

โครงการ

อมตะ บี.กริม เพาเวอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
อมตะ บี.กริม เพาเวอร 1 จํากัด
อมตะ บี.กริม เพาเวอร 2 จํากัด
อมตะ บี.กริม เพาเวอร 3 จํากัด
อมตะ บี.กริม เพาเวอร 4 จํากัด
อมตะ บี.กริม เพาเวอร 5 จํากัด
อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 1 จํากัด
อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 2 จํากัด
อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด
อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 4 จํากัด
อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 5 จํากัด
บี.กริม เพาเวอร (ดับบลิวเอชเอ) 1 จํากัด
บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1 จํากัด
บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2 จํากัด
บี.กริม เพาเวอร (แหลมฉบัง) 1 จํากัด
บี.กริม เพาเวอร (แหลมฉบัง) 2 จํากัด

บริษัท

49
41
24.43
26.1
29.9
25.9
19.58
14.5
34
36.75
28.64
22.47
30.32
56.35
23.1

<1.3
<1.3
0.02
<1.3
<1.3
1.2
1
<0.5
<0.5
0.6
1.19
0.02
0.02
N/A
N/A

3.6
1.6
1.05
2.6
2.3
1.6
1.1
<0.5
0.9
<0.5
0.03
1.42
8.25
3.675
N/A

3.4
9
3.33
3.4
3.7
1
1
NA
NA
12.61
124.52
86.2
7.375
N/A

ความเขมขนของปริมาณมลสารจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
(คาเฉลี่ยรายป)
TSP
CO
SOX
NOX
(ppm)
(ppm)
(mg/m3)
(ppm)

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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การจัดการของเสีย

16,244

15,329

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร 3 จํากัด

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร 4 จํากัด

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร 5 จํากัด

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร (ระยอง) 1
จํากัด

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร (ระยอง) 2
จํากัด

4 โครงการผลิตไฟฟา
และไอนํ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม

5 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ
ดอนหัวฬอ 1

6 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ
ดอนหัวฬอ 2

7 โครงการโรงไฟฟา
เพื่ออุตสาหกรรม
(สวนขยาย)

8 โครงการโรงไฟฟา
เพื่ออุตสาหกรรม
ปลวกแดง
(สวนขยาย)

8,377

9,343

-

-

-

-

-

-

22,065

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร 2 จํากัด

3 โครงการโรงไฟฟา
อมตะ บี.กริม
เพาเวอร 2
(สวนขยาย)

7,900

-

20,256

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร 1 จํากัด

-

-

-

-

-

-

-

- 3,790

427 2,720

13,160 2,169 8,347

13,160 3,084 2,930

7,950

7,750 1,593 2,150

7,900

17,490 4,575 4,120

17,490 2,766 2,690

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,531

-

-

8,347

2,930

2,720

2,150

-

4,120

2,690
23,449

17,403

-

-

-

-

4,140

4,600

2,770

2,710

1,259 11,853

-

-

-

-

-

-

-

-

23,449

17,403
-

-

-

-

-

-

-

1,740 2,400 227,320

-

600 415,145

600 349,500

3,400 1,200

2,170

2,170

1,103 1,106 9,644 318,705

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

318,705

-

-

227,320

-

415,145

349,500

-

-

-

ขยะทั่วไป (มูลฝอย)
กากอุตสาหกรรมไมอันตราย
กากอุตสาหกรรมอันตราย
กากตะกอน
ปริมาณ ใชซํ้า ฝงกลบ สง ขาย/ ปริมาณ ใชซํ้า ฝงกลบ สง ขาย/ ปริมาณ ใชซํ้า ฝงกลบ สง ขาย/ ปริมาณ ใชซํ้า ฝงกลบ สง ขาย/
รวม (kg.) (kg.) กําจัด รีไซเคิล รวม (kg.) (kg.) กําจัด รีไซเคิล รวม (kg.) (kg.) กําจัด รีไซเคิล รวม (kg.) (kg.) กําจัด รีไซเคิล
(kg.) (kg.)
(kg.)
(kg.) (kg.) (kg.)
(kg.) (kg.) (kg.)
(kg.) (kg.) (kg.)

2 โครงการโรงไฟฟา
พลังความรอนรวม

บริษัท

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร จํากัด
(สํานักงานใหญ)

โครงการ

1 สํานักงาน

ที่
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร (ระยอง) 4
จํากัด

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร (ระยอง) 5
จํากัด

บี.กริม เพาเวอร
(ดับบลิวเอชเอ) 1
จํากัด

บี.กริม บีไอพี
เพาเวอร 1 จํากัด

บี.กริม บีไอพี
เพาเวอร 2 จํากัด

บี.กริม เพาเวอร
(แหลมฉบัง) 1 จํากัด

บี.กริม เพาเวอร
(แหลมฉบัง) 2 จํากัด

10 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ

11 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ

12 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ

13 โครงการโรงไฟฟา
พลังความรอนรวม
บางกะดี

14 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ
บางกะดี 2

15 โครงการโรงไฟฟา
แหลมฉบัง

16 โครงการกอสราง
โรงไฟฟาขนาด
60 เมกะวัตต

บริษัท

อมตะ บี.กริม
เพาเวอร (ระยอง) 3
จํากัด

โครงการ

9 โครงการโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ

ที่

980

-

3,894

28,500

28,500

15,040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,894

-

-

-

-

-

14,708 7,354 7,140

980

-

-

480

214

-

-

620

810

293

-

-

3,115

17,220

26,000 2,500 4,310

26,000 2,500

14,560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

620

810

-

-

4,310

-

-

-

3,115

17,220

-

-

-

-

-

293

-

-

-

-

-

-

-

-

9,498

9,085

49,920

40,930

1,654

-

-

403

-

-

-

-

-

-

-

1,654

-

-

403

-

-

-

-

-

-

865 8,633

9,085

150 46,770 3,000

4,370 31,360 5,200

-

-

-

-

-

12,205

-

-

176,314

11,000

-

186,923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176,314

11,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

186,923

ขยะทั่วไป (มูลฝอย)
กากอุตสาหกรรมไมอันตราย
กากอุตสาหกรรมอันตราย
กากตะกอน
ปริมาณ ใชซํ้า ฝงกลบ สง ขาย/ ปริมาณ ใชซํ้า ฝงกลบ สง ขาย/ ปริมาณ ใชซํ้า ฝงกลบ สง ขาย/ ปริมาณ ใชซํ้า ฝงกลบ สง ขาย/
รวม (kg.) (kg.) กําจัด รีไซเคิล รวม (kg.) (kg.) กําจัด รีไซเคิล รวม (kg.) (kg.) กําจัด รีไซเคิล รวม (kg.) (kg.) กําจัด รีไซเคิล
(kg.) (kg.)
(kg.)
(kg.) (kg.) (kg.)
(kg.) (kg.) (kg.)
(kg.) (kg.) (kg.)

การจัดการของเสีย

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

GRI and UN SDGs Content Indices

GRI Content Index
Disclosures

Description

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: General Disclosure 2016
Organization Profile
102-1
Name of the organization
102-2
Activities, brands, products, and services
102-3
Location of headquarters
102-4
Location of operations
102-5
Ownership and legal form
102-6
Markets served
102-7
Scale of the organization
102-8
Information on employees and other workers
102-9
Supply chain
102-10
Significant changes to the organization and its supply chain
102-11
Precautionary Principle or approach
102-12
External initiatives
102-13
Membership of associations
Strategy
102-14
Statement from senior decision-maker
102-15
Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and Integrity
102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
Governance
102-18
Governance structure
102-19
Delegating authority
102-20
Executive-level responsibility for economic, environmental,
and social topics
102-21
Consulting stakeholders on economic, environmental, and social
topics
102-22
Composition of the highest governance body and its committees
102-23
Chair of the highest governance body
102-24
Nominating and selecting the highest governance body
102-25
Conflicts of interest
102-26
Role of highest governance body in setting purpose, values,
and strategy
102-27
Collective knowledge of highest governance body
102-28
Evaluating the highest governance body’s performance
102-29
Identifying and managing economic, environmental, and social
impacts
102-30
Effectiveness of risk management processes
102-31
Review of economic, environmental, and social topics
102-32
Highest governance body’s role in sustainability reporting

Page

Detail/
Omission

17
17
16-17
17
16-17
16-17
16-17, 63
17
24-25
16
32-33, 64
65
23, 48, 102
2-5
28-33
13-15, 80-81
43
43-45
42-43
34-37
43, 45-46
43
43
45
43
45-46
46
52-53
28-33
52
52

External
Assurance

รายงานความยั่งยืนประจําป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

Disclosures

Description

102-33
Communicating critical concerns
102-34
Nature and total number of critical concerns
102-35
Remuneration policies
102-36
Process for determining remuneration
102-37
Stakeholders’ involvement in remuneration
102-38
Annual total compensation ratio
102-39
Percentage increase in annual total compensation ratio
Stakeholder Engagement
102-40
List of stakeholder groups
102-41
Collective bargaining agreements
102-42
Identifying and selecting stakeholders
102-43
Approach to stakeholder engagement
102-44
Key topics and concerns raised
Reporting Practice
102-45
Entities included in the consolidated financial statements
102-46
Defining report content and topic Boundaries
102-47
List of material topics
102-48
Restatements of information
102-49
Changes in reporting
102-50
Reporting period
102-51
Date of most recent report
102-52
Reporting cycle
102-53
Contact point for questions regarding the report
102-54
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
102-55
GRI content index
102-56
External assurance
Economic
GRI 201: Economic Performance 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
201-1
Direct economic value generated and distributed
201-2
Financial implications and other risks and opportunities due to
climate change
201-4
Financial assistance received from government
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
203-1
Infrastructure investments and services supported
203-2
Significant indirect economic impacts
GRI 205: Anti-corruption 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
205-1
Operations assessed for risks related to corruption
205-2
Communication and training about anti-corruption policies
and procedures
205-3
Confirmed incidents of corruption and actions taken
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Detail/
Omission
52
32-33
-

Annual Report
Annual Report
Annual Report
Annual Report
Annual Report
Annual Report

34-37
81
34-37
34-37
34-37
- Annual Report
106
40-41
106
38-41, 106
106
106
106
106
106
116-124
-

17-18, 60-64
55-59, 60-64
60-64
107
73-75
94-105
94-105
94-105
94-97
94-105
48
48-51
48
48
48-51
50-51
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Disclosures

Description

Environment
GRI 302: Energy 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
302-1
Energy consumption within the organization
302-2
Energy consumption outside of the organization
302-3
Energy intensity
302-4
Reduction of energy consumption
302-5
Reductions in energy requirements of products and services
GRI 303: Water 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
303-1
Water withdrawal by source
303-2
Water sources significantly affected by withdrawal of water
303-3
Water recycled and reused
GRI 304: Biodiversity 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
304-1
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to,
protected areas and areas of high biodiversity value outside
protected areas
304-2
Significant impacts of activities, products, and services on
biodiversity
GRI 305: Emissions 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-3
Other indirect (Scope 3) GHG emissions
305-4
GHG emissions intensity
305-5
Reduction of GHG emissions
305-7
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant
air emissions
GRI 306: Effluents and Waste 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
306-1
Water discharge by quality and destination
306-2
Waste by type and disposal method
306-3
Significant spills
GRI 307: Environmental Compliance 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
307-1
Non-compliance with environmental laws and regulations
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62-65
62-65
62-64
69-70
69-70
69-70
111-112
111-112
69, 111-112
100-104
100-104
100-104
100-104
100-104
73-75
73-75
73-75
75
75
75
70-71, 113
72
72
72
72, 111-112
72, 111-115
67-68
67-68
69-72
-
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Disclosures

Description

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
308-1
New suppliers that were screened using environmental criteria
308-2
Negative environmental impacts in the supply chain
and actions taken
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Omission
24-25
24-25
25
-

Social
GRI 401: Employment 2016 and GRI G4 (Electric Utilities Sector)
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
77-79
103-2
The management approach and its components
77-79
103-3
Evaluation of the management approach
78-79, 83
401-1
New employee hires and employee turnover
78-79, 107-108
401-2
Benefits provided to full-time employees that are not provided
81
to temporary or part-time employees
401-3
Parental leave
109
G4-EU15
Percentage of employees eligible to retire in the next 5 and
10 years broken down by job category and by region
GRI 402: Labor/Management Relations 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
81
103-2
The management approach and its components
81
103-3
Evaluation of the management approach
402-1
Minimum notice periods regarding operational changes
GRI 403: Occupational Health and Safety 2016 and GRI G4 (Electric Utilities Sector)
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
86-87
103-2
The management approach and its components
86-87
103-3
Evaluation of the management approach
88-89, 110
403-1
Workers representation in formal joint management-worker health
87-88
and safety committees
403-2
Types of injury and rates of injury, occupational diseases,
89, 110
lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities
G4-EU25
Number of injuries and fatalities to the public involving company
89, 110
assets, including legal judgements, settlements and pending legal
cases of diseases
GRI 404: Training and Education 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
77, 83-85
103-2
The management approach and its components
77, 83-85
103-3
Evaluation of the management approach
85, 110
404-1
Average hours of training per year per employee
85, 110
404-2
Programs for upgrading employee skills and transition assistance
84-85
programs
404-3
Percentage of employees receiving regular performance
and career development reviews
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
45-46
103-2
The management approach and its components
45-46
103-3
Evaluation of the management approach
45-46, 78-79, 107-110
405-1
Diversity of governance bodies and employees
45-46, 78-79, 107-110
405-2
Ratio of basic salary and remuneration of women to men
-
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GRI 406: Non-discrimination 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
406-1
Incidents of discrimination and corrective actions taken
GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
407-1
Operations and suppliers in which the right to freedom of
association and collective bargaining may be at risk
GRI 408: Child Labor 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
408-1
Operations and suppliers at significant risk for incidents of child
labor
GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
409-1
Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced
or compulsory labor
GRI 412: Human Rights Assessment 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
412-2
Employee training on human rights policies or procedures
GRI 413: Local Communities 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
413-1
Operations with local community engagement,
impact assessments, and development programs
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
414-1
New suppliers that were screened using social criteria
414-2
Negative social impacts in the supply chain and actions taken
GRI 416: Customer Health and Safety 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
416-1
Assessment of the health and safety impacts of product and
service categories
416-2
Incidents of non-compliance concerning the health and safety
impacts of products and services
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GRI 417: Marketing and Labeling 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
417-1
Requirements for product and service information and labeling
417-2
Incidents of non-compliance concerning product and
service information and labeling
417-3
Incidents of non-compliance concerning marketing
communications
GRI 418: Customer Privacy 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
418-1
Substantiated complaints concerning breaches of customer
privacy and losses of customer data
GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
419-1
Non-compliance with laws and regulations in the social
and economic area
GRI-G4 Sector Disclosure: Electric and Utilities
G4-EU1
Installed capacity, broken down by primary energy source
and by regulatory regime
G4-EU2
Net energy output broken down by primary energy sources
and by regulatory regime
G4-EU10
Planned capacity against projected electricity demand over
the long term, broken down by energy source and by regulatory
regime
G4-EU11
Average generation efficiency of thermal plants by energy source
and by regulatory regimes
G4-EU28
Power outage frequency
G4-EU29
Average power outage duration
G4-EU30
Average plant availability factor by energy source and
by regulatory regime
N/A
Cyber Crime
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92-93
92-93
92-93
92-93
92-93
92-93
92-93
92-93
92-93
92-93

44, 70-71
44, 70-71
44, 70-71
44, 70-71
16, 18
16, 18
16, 18
59
59
59
59
33
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UN SDGs Content Index
SDGs

Page
94-105

SDGs

Page
62-64, 81-82, 94-105

94-105

67-71, 86-91, 94-105

55-59, 67-75

83-85, 94-104

55-59, 65, 67-75, 94-104

78-79, 81, 94-104

55-59, 67-75, 94-104

67-71

67-75, 94-104

55-59, 62-64, 73-75, 97

43-51, 61-62, 81-82, 92-96

55-59, 78-79, 86-91, 97

48, 94-105

62-64, 92-96

แบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ รายงานความยั่ ง ยื น ประจํ า ป 2561
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

1. ทานเปนผูอานกลุมใดตอไปนี้
ลูกคา
นักวิชาการ/นักเรียน/นักศึกษา
คูคา/ผูรับเหมา
อื่น ๆ .........................................

หนวยงานภาครัฐ
สื่อมวลชน
ผูถือหุน

พนักงาน
ชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของบริษัท
เจาหนี้

2. วัตถุประสงคในการอานหรือหาขอมูลดานความยั่งยืนของบริษัทคือ
สนใจและตองการทําความรูจักเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
ประกอบการตัดสินใจเพื่อลงทุนในหุนของบริษัท
เพื่อการศึกษาและวิจัย
เพื่อเปนตัวอยางในการจัดทํารายงานความยั่งยืนสําหรับบริษัทของทาน
3. ทานคิดวาประเด็นใดที่มีความสําคัญตอความยั่งยืนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
มิติเศรษฐกิจ โปรดระบุ .......................................................................................................................................
มิติสังคม โปรดระบุ ............................................................................................................................................
มิติสิ่งแวดลอม โปรดระบุ ...................................................................................................................................
4. ระดับความพึงพอใจที่มีตอรายงานความยั่งยืนประจําป 2561
ความสมบูรณของเนื้อหารายงาน
มาก
ประเด็นสําคัญของการรายงาน
มาก
ความนาสนใจของขอมูล
มาก
การออกแบบรูปเลม
มาก
การใชภาษาเขาใจงาย
มาก
ความพึงพอใจตอรายงานโดยรวม
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย

ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง

5. ทานคิดวาประเด็นที่มีความสําคัญตอความยั่งยืนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) ไดรับการระบุในรายงาน
ครบถวนหรือไม
ครบถวน
ไมครบถวน (กรุณาระบุประเด็นที่ทานคิดวาควรเพิ่มเติมในรายงาน) ....................................................................
6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยืนในปถัดไป
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
สามารถสงแบบสอบถามดวยตนเองหรือทางไปรษณียไดที่
ฝายบริหารความยั่งยืนองคกร บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
อาคาร ดร.เกฮารด ลิงค 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท: 0 2710 3126 อีเมล: sustainability@bgrimmpower.com

บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
อาคาร ดร. เกฮารด ลิงค
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย
โทรศัพท +66 (0) 2710 3528
โทรสาร +66 (0) 2379 4259
www.bgrimmpower.com

