วิสัยทัศน์

“สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี”

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
Positivity
ทัศนคติที่ดี

Partnership
ความร่วมมือ

Professionalism
ความเป็นมืออาชีพ

Pioneering spirit
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

พันธกิจ
สินค้าและบริการ
สร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยการผลิตพลังงาน
คุณภาพสูงและให้บริการคู่ค้า
ด้วยพลังแห่งการบุกเบิกด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความโอบอ้อมอารี โดยใช้นโยบาย
ที่มีคนและธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง
People - Centric & Nature - Centric

สถานที่ท�ำงาน
ท�ำงานร่วมกันด้วยความผาสุก
และโอบอ้อมอารี
พนักงานทุกคนมีความเป็นมืออาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจริยธรรมและความซื่อตรง

การปฏิบัติงาน
พัฒนาการด�ำเนินธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง
เพื่อก้าวเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นน�ำระดับโลก

ชุมชนและสังคม
สร้างพลังให้กับชุมชนและสังคม
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเติบโต
สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินธุรกิจของเราด้วยความใส่ใจ
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สารจากประธานกรรมการ
บี . กริ ม เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
อยู ่ เ คี ย งคู ่ กั บ สั ง คมไทยมายาวนานกว่ า 141 ปี
เริ่มต้นจากปี 2421 ที่ มร. แบร์นฮาร์ด กริม และ
มร. แอร์วิน มุลเลอร์ บุกเบิกธุรกิจยาสมัยใหม่ต�ำรับ
ตะวันตกภายใต้รา้ นขายยาสัญชาติเยอรมันแห่งแรก
ในประเทศไทย โดยช่ ว ยเยี ย วยารั ก ษาชี วิ ต ผู ้ ค น
มากมาย ซึ่งท�ำให้ บี.กริม ได้รับพระราชทานตรา
แผ่นดินแบบอาร์มจากรัชกาลที่ 5 และได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็น “เภสัชกรหลวงแห่งราชส�ำนักไทย”
หลังจากนัน้ ได้รว่ มกับตระกูลสนิทวงศ์ดำ� เนินโครงการ
ขุ ด คลองรั ง สิ ต ที่ มี ค วามยาวถึ ง 1,500 กิ โ ลเมตร
มีความยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเวลาต่อมา บี.กริม ได้วางระบบโทรเลขในประเทศไทย
เป็นครัง้ แรก รวมถึงมีสว่ นร่วมในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทยที่ส�ำคัญ อาทิ การพัฒนา
ระบบการสื่ อ สารและโทรคมนาคม การก่ อ สร้ า ง
โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ การพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า และการน�ำเข้าอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์
รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมชั้นน�ำหลากหลายชนิด
จากต่างประเทศ
บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึง่ ในธุรกิจของ บี.กริม
ทีด่ ำ� เนินธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ บริษัทได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานที่ส�ำคัญตลอดช่วงระยะเวลา 24 ปี
ทีผ่ า่ นมา โดยเริม่ ต้นจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
และไอน�้ำในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และลงทุน
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ
ต่ อ เนื่ อ งเรื่ อ ยมาเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของภาค
อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน�้ำ
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง จนกระทั่งปัจจุบัน
ที่ บ ริ ษั ท ได้ ข ยายการลงทุ น โรงไฟฟ้ า หลากหลาย
ประเภท ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ อาทิ
ประเทศกัมพูชา เวียดนาม เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และ
สปป. ลาว
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โดยในปี 2562 นี้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งจากการประสบ
ความส�ำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ก�ำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 677 เมกะวัตต์
ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้า 420 เมกะวัตต์ ถือเป็นก้าวที่ส�ำคัญที่
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการเป็นผู้น�ำด้านพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาค นอกจากนั้น
ในปีนกี้ จิ การร่วมค้า บี.กริม เพาเวอร์-เอนเนอร์ยี่ ไชน่า ยังได้รบั การคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ให้เป็นผู้จัดซื้อและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้ำ ก�ำลังการผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์
ที่โรงไฟฟ้าพลังน�้ำเขื่อนสิรินธร ซึ่งถือเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกอีกด้วย
บริษัทวางเป้าหมายขยายการเติบโตในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้ 5,000
เมกะวัตต์จากโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดด�ำเนินการแล้ว รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
และพัฒนาภายในปี 2565 โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมร้อยละ 70 และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ร้อยละ 30 โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิดด�ำเนินการแล้ว 46 โครงการ ก�ำลังผลิตติดตั้ง 2,896
เมกะวั ต ต์ แบ่ ง เป็ น โรงไฟฟ้ า พลั ง งานความร้ อ นร่ ว มสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 70 และโรงไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทน
สัดส่วนร้อยละ 30 โดยมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 820 เมกะวัตต์ คิดเป็นการเติบโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 โดยมีการจ�ำหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 13,082 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เติบโตร้อยละ 19 จาก
ปี 2561 สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตและมีผลการด�ำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้
ด้วยวิสยั ทัศน์ของบริษทั ทีจ่ ะสร้างพลังให้กบั สังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี เรามีความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจให้แข็งแรงเติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความพร้อมต่อการปรับตัวทางธุรกิจ
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการสนับสนุนและ
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วยเช่นกัน
ภายใต้ปรัชญา “การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียว
กับธรรมชาติ” และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งได้แก่ การมีทัศนคติที่ดี ความเป็นมืออาชีพ ความร่วมมือกัน และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ล้วนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนสามารถท�ำงานร่วมกันด้วยพลังแห่งความสมัครสมาน
สามัคคี และเป็นกุญแจส�ำคัญที่ท�ำให้กิจการงานของบริษัทประสบผลส�ำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง จนในวันนี้ บี.กริม
เพาเวอร์ ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นในการเป็นบริษัทพลังงานชั้นน�ำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านอย่างจริงใจ
ทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ยังคงมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี
พร้อมความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าและประโยชน์ในระยะยาว
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อไป

นายฮาราลด์ ลิงค์
ประธานกรรมการ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2562 นับเป็นอีกปีที่ บี.กริม เพาเวอร์ ประสบความส�ำเร็จและมีความโดดเด่นในการเติบโตทางธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การด�ำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมานับว่ามีความท้าทายจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทั้งทางตรง
และทางอ้อม อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการวางแผนงานในการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อก้าวตามให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ท�ำให้บริษัทสามารถสร้างผลงานและประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับ
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจทั้งจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ
บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำที่มีความเป็นเลิศและมีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสนับสนุนต่อการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อันเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค บริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจให้ได้ 5,000 เมกะวัตต์
ภายในปี 2565 จากโครงการที่เปิดด�ำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนา โดยปัจจุบันบริษัทมีก�ำลังการผลิตติดตั้ง
ทั้งสิ้น 2,896 เมกะวัตต์ ในปีนี้บริษัทประสบความส�ำเร็จจากการเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามรวม 2 โครงการ มีก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 677 เมกะวัตต์ และหนึ่งในโครงการ
ดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 420 เมกะวัตต์
ซึ่งเป็นการลงทุนที่สนับสนุนต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนั้นบริษัทยัง
ประสบความส�ำเร็จจากการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าอีกหลายประเภทอย่างต่อเนื่อง ผลงานดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทัง้ ในด้านการเติบโตทางธุรกิจและการประสบความส�ำเร็จในการเป็นบริษทั ชัน้ น�ำด้านพลังงาน
ที่ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับในระดับสากล
บริษทั ยึดมัน่ ต่อการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม มีกรอบการด�ำเนินงาน
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนต่อการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมถึงมีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นระบบและรัดกุม อย่างไรก็ดี
ปัจจัยส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ ทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ บุคลากรของบริษทั ได้รบั การหล่อหลอม
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและ
ความรักสามัคคีในการท�ำงาน พนักงานของบริษัทได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมยังคงเป็น
ประเด็นที่ทุกองค์กรให้ความส�ำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทได้ก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อน�ำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจทีม่ งุ่ ไปสูธ่ รุ กิจสังคมคาร์บอนต�ำ่ ด้วยการก�ำหนดเป้าหมาย
การลงทุนพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนให้มีสัดส่วนร้อยละ 30 การพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันสมัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้า การวางแผนบริหารการใช้น�้ำในการผลิต
ไฟฟ้า รวมถึงการปลูกจิตส�ำนึกพนักงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่า
ความพยายามในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้างต้น จะสามารถ
สร้างประโยชน์และคุณค่าทั้งต่อบริษัท และ สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
ความโอบอ้อมอารี เป็นสิง่ ทีพ่ นักงาน บี.กริม เพาเวอร์ ทุกคนยึดมัน่ ไว้ประจ�ำใจ ซึง่ ได้หล่อหลอมให้ทกุ คนรูจ้ กั ถึง
การให้และการแบ่งปันความสุขให้กบั สังคมรอบข้าง บริษทั ได้ขบั เคลือ่ นโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย โดยบริษทั ได้ให้การสนับสนุน
โรงเรียนระดับปฐมวัยกว่า 151 โรงเรียนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางการเรียนรู้ของโครงการ เพื่อให้เด็กได้สังเกตสิ่งรอบตัว รู้จักการคิดค้น และค้นหาค�ำตอบด้วยตนเอง
นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคมรอบโรงไฟฟ้า เช่น โครงการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัยให้กับชาวบ้านและชุมชน
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โครงการครูไฟฟ้าสัญจรเพื่อสอนให้เด็กนักเรียน
ได้รู้จักกับพลังงานไฟฟ้า การด�ำเนินงานด้านการ
พั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง
ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ การยอมรั บ และไว้ ว างใจ
จากสังคมในวงกว้าง ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นสานต่อ
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคม
ให้มีโอกาสและความเท่าเทียม รวมถึงการยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต อั น น� ำ ไปสู ่ สั ง คมแห่ ง การแบ่ ง ปั น
ความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต
จากผลการด� ำ เนิ น งานทั้ ง ในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ
สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ที่มีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จ
อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความภาคภูมิใจกับผลงาน
และรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา
อาทิ รางวัล Best CEO, Platinum Award Excellence
in ESG, Best Initiative in Environmental
Responsibility และ Best Investor Relations Team
ในงานประกาศรางวัล The Asset ESG Corporate
Awards 2019 รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
และการได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี
2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รางวัล 1 ใน 100 บริษทั หลักทรัพย์
จดทะเบี ย นด้ ว ยการด� ำ เนิ น งานที่ โ ดดเด่ น ด้ า น
สิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) และ
รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ในงาน
ประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
(Sustainability Disclosure Award 2019) จากสถาบัน
ไทยพัฒน์ เป็นต้น ซึง่ เป็นผลงานทีส่ ะท้อนถึงศักยภาพ
และความสามารถในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
ที่พร้อมจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ในนามของตัวแทนคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มี
ส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนให้กิจการงานของบริษัท
ประสบความส�ำเร็จ ตลอดจนให้ความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจในการด�ำเนินงานด้วยดีเสมอมา บริษัทจะ
ยึดมั่นต่อหลักธรรมาภิบาล และด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
อันน�ำไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจควบคู่
ไปกับการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับผู้มีส่วน
ได้เสีย ความส�ำเร็จของ บี.กริม เพาเวอร์ จะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ การเป็นบริษทั พลังงานชัน้ น�ำระดับโลก
ที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจของ
บี.กริม เพาเวอร์

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์

BGRIM

วันเริ่มท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

19 กรกฎาคม 2560

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

26 กรกฎาคม 2536

ทุนจดทะเบียน

5,400,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

5,213,800,000 บาท

กลุ่มอุตสาหกรรม

ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ

พลังงานและสาธารณูปโภค

จ�ำนวนพนักงาน

854 คน

ผู้บริหารสูงสุด

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส�ำนักงานใหญ่

5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทรศัพท์

02-710-3400

โทรสาร

02-379-4245

เว็บไซต์

http://www.bgrimmpower.com

การประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบ
ธุ ร กิ จ หลั ก ด้ า นการผลิ ต และขายไฟฟ้ า และไอน�้ ำ และธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศ
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ บี.กริม ซึ่งด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 141 ปี
ภายใต้ปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ (Doing Business
With Compassion for the Development of Civilisation in Harmony with Nature)
บี.กริม เพาเวอร์ จัดตั้งขึ้นในชื่อ บริษัท บอร์เนียว (1993) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 โดยเติบโตก้าวมาเป็นหนึ่งใน
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายแรกของประเทศไทยจากโครงการโรงไฟฟ้า ABP1 (บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ�ำกัด) ซึ่งเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและได้เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2541 จากนั้นได้มีการขยายการลงทุนด้านโครงการโรงไฟฟ้าเรื่อยมา
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2554 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด ซึ่งได้มีการขยายการลงทุนโครงการไฟฟ้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 5,400,000,000 บาท
ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าและไอน�้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีก�ำลังผลิตติดตั้งรวม 2,896 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ มี
ก�ำลังผลิตติดตั้งรวม 528 เมกะวัตต์

2,896 เมกะวัตต์
พลังความร้อนร่วม
พลังน�้ำ	
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานขยะอุตสาหกรรม
Backup for Power Trading1

2,022

เมกะวัตต์

35

เมกะวัตต์

822

เมกะวัตต์

5

เมกะวัตต์

13

เมกะวัตต์

ธุรกิจจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่รับซื้อจากบริษัทย่อยของ EVN ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมจ�ำนวนมากกว่า 200 รายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ชิตี้ เบียนหัว รวมทั้งหมด 95 เมกะวัตต์ ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์
1
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011

012

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

013

ผลการดำ�เนินงาน
ด้านความยั่งยืน ปี 2562
Environmental

70
ชม. /คน/ปี
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย

8.18%
สัดส่วนการลดปริมาณการ
GHG

Emissions

Waste

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1)
เทียบกับปีฐาน 2559

12%
สัดส่วนการลดการใช้น�้ำ
Water

ไม่มีประเด็นการละเมิด

Human

Development สิทธิมนุษยชน
& Safeguard

15,557,122
ชั่วโมงความปลอดภัย

26.45%
สัดส่วนของขยะที่มีการ

ใช้ซ�้ำ/ ขาย/ รีไซเคิล
Management เทียบกับปริมาณขยะทั้งหมด

ในกระบวนผลิต ไฟฟ้าและไอน�้ำ

4.86

รอบ
Management ค่าเฉลี่ยจานวนรอบ
การใช้น�้ำซ�้ำของโรงไฟฟ้า

100%
การประเมินพื้นที่ความเสี่ยง
และผลกระทบด้านความ

Biodiversity หลากหลายทาง ชีวภาพ
ของโรงไฟฟ้าในประเทศ

444.50

ไร่
โครงการอนุรักษ์ป่า
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้แก่ชุมชนและสังคม

Governance

Social

Safety

ที่ไม่มีการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน

Management

11.64%
สัดส่วนการเพิ่มชั่วโมงการอบรม

Board

Diversity

62.5%
สัดส่วนกรรมการอิสระ
62.5%
สัดส่วนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิง
100%

Corporate
Governance

ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยง
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

100%

ด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมเฉลี่ยต่อคน/ปี

สัดส่วนการเรียนรู้และทดสอบความรู้
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
และการร้องทุกข์ของพนักงาน

100%
สัดส่วนของข้อร้องเรียน

100%

Customer จากลูกค้าที่ได้รับแก้ไข
Engagement จากการให้บริการตามก�ำหนด

24 ชั่วโมง
Customer Call Center

Risk & BCM
Management

Community
& Social
Engagement ในชุมชนต่อรายได้รวม
ไม่มีข้อร้องเรียน
จากชุมชน

100%

ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ISO 22301 การบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ
(Business Continuity
Management: BCM)

Services

9,244
ชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน
0.48%
สัดส่วนการลงทุน

ทุกหน่วยงานมีการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

100%
ผ่านการรับรองระบบ

Cybersecurity ด้านความปลอดภัย
Management ของข้อมูลตามมาตรฐาน
ISO 27001

Economic

Income

44,131

ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ

2,896 MW

Total ก�ำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
Capacity

30%
Renewable
Energy
Investment

สัดส่วนก�ำลังการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ

รางวั ล Best CEO, Platinum Award
Excellence in ESG, Best Initiative in
Environmental Responsibility และ Best
Investor Relations Team โดย Asset
Publishing and Research Limited

014

รางวัล The Country Winner Awards in
Green Enterprise จากงาน The ASEAN
Business Awards ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 35

รางวัล The Most Outstanding Company
in Thailand - Utilities Sector โดยนิตยสาร
Asiamoney

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ESG 100 ประจ�ำปี 2562 โดยสถาบัน
ไทยพัฒน์

การคั ด เลื อ กให้ อ ยู ่ ใ นรายชื่ อ หุ ้ น ยั่ ง ยื น
(Thailand Sustainability Investment:
THSI) ประจ�ำปี 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

รางวั ล Sustainability Disclosure
Recognition โดยสถาบันไทยพัฒน์

รางวัล CEO of the Year, Solar Power of
the Year in Vietnam, และ Solar Power
of the Year in Thailand โดย นิตยสาร
Asian Power

รางวัล Most Innovative Deal โดยสมาคม
ตราสารหนีไ้ ทย

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ในงาน
SET Award 2019 โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงิน
ธนาคาร

กรอบการดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
การเส
รมิ ส
รา ง
ธร
การสรา งควา
รบั ผดิ ชอ มพงึ พ
บผล อ
ติ

การดำ

ิจ ท

ี่เป

ิต ร

ต อ ส

งิ่ แวด

ลอ ม

การสร

า ง ก า

ะ พ ัฒ
แล

ธุร ก
น ม



วม

เ นิ น

กา
รส
อบ
ตอ งเสริม ค วา มรับผิดชาน
ส ัง ค ม
ใ น หว ง โ ซ  อุ ป ท

นาช

ุม ช น

กรอบการดำเนินธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

าพ
สทิ ธภิ
ประ บบไฟฟา
นา ภาพระ
ร

กู คา 
ล
จ
ใ ณ
ฑ
ภั

การดแู
ลพฒ
ั น
าบ
คุ ล
ก
และ ารพฒั
เสถ
ยี

ม
น ธรร
า งเป
รอย
าก

ล
ภบิ า
า
ม
รม

ว
ร มี ส

นร

บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดกรอบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการบริ ห าร
จัดการความยั่งยืนขององค์กรที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล
โดยได้พิจารณาถึงบริบทขององค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและความเป็นมืออาชีพในระดับสากล
รวมถึงการเสริมสร้างประโยชน์และคุณค่าเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
อันน�ำไปสู่การเติบโตในระยะยาวให้ประสบความส�ำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
“วงนอก” หมายถึง การด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
เพื่อน�ำไปสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
• การเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล
บริ ษั ท ยึ ด มั่ น ต่ อ การด� ำ เนิ น งานตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ค วามโปร่ ง ใส
สามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
การสือ่ สารและการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรม
องค์กร นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รแก่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ให้ มี จิ ต ส� ำ นึ ก และค่ า นิ ย มในการ
ปฏิ บัติ งานด้ วยความซื่อสัต ย์ สุจ ริต มีความหวงแหนและรั กในศั กดิ์ ศรีข ององค์กร อันน�ำ
ไปสู่การสร้างคุณค่าและสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัทในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
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• การดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นธรรม
พนั ก งานทุ ก คนมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รบนพื้ น ฐานการมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี (Positivity) ความร่ ว มมื อ กั น
(Partnership) ความเป็ น มื อ อาชี พ (Professionalism) และความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ (Pioneering Spirit)
ซึ่ ง จะเป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ก้ า วไปสู ่ เ ป้ า หมายสู ง สุ ด ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ
ต่ อ การดู แ ลพนั ก งานด้ ว ยความเป็ น ธรรม มี ผ ลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรมและเหมาะสมกั บ พนั ก งาน มี ส วั ส ดิ ก ารที่ ดี
ค� ำ นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและความเสมอภาคเท่ า เที ย มกั น ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ า งสมดุ ล ที่ ดี
ในการท� ำ งานให้ แ ก่ พ นั ก งาน ตลอดจนการดู แ ลสภาพแวดล้ อ มในการท�ำ งานให้ ป ลอดภั ย และมี ม าตรฐานที่ เ อื้ อ
ต่ อ การพั ฒ นา เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเติ บ โตในหน้ า ที่ ก ารงาน และพร้ อ มที่ จ ะก้ า วหน้ า และเติ บ โตไปพร้ อ มกั บ องค์ ก ร
ได้ในอนาคต
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• การสร้างการมีสว่ นร่วมและพัฒนาชุมชน
บริ ษั ท ยึ ด มั่ น ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม ตลอดจนผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ภาคส่ ว นด้ ว ยชุ ม ชน
และสั ง คมถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ที่ อ ยู ่ เ คี ย งข้ า งการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
สื่อสาร การแสดงความคิดเห็น การสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการพั ฒ นาชุ ม ชนร่ ว มกั น ให้ เ ป็ น ไปตามบริ บ ทและความคาดหวั ง บริ ษั ท มี ค วามมุ ่ ง หวั ง ในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน
• การด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญในการด�ำเนินงานด้วยความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมและมุ ่ ง เน้ นการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ าและยั่งยืน
ตลอดกระบวนการการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อมและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พิจารณาคัดเลือกการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ใช้เทคโนโลยีสะอาด มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล การปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อน
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
“วงใน” หมายถึง การบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำและความเป็นเลิศทางธุรกิจ
• การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อปุ ทาน
การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทีโ่ ปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการประเมินและ
บริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกันในการด�ำเนินงานและการพัฒนาด้านความยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้าที่มีการด�ำเนินงานที่มี
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท
ยังให้ความส�ำคัญในการสร้างและสานสัมพันธ์กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ ตลอดจนให้มีการ
พัฒนาการท�ำงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อมุ่งสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นเลิศ น�ำมาซึ่งการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับบริษัท คู่ค้า และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในระยะยาว
• การพัฒนาประสิทธิภาพและเสถียรภาพระบบไฟฟ้า
การบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาระบบการผลิ ต ไฟฟ้ า และระบบสายส่ ง ไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเสถี ย รภาพสู ง สุ ด
โดยการน�ำเครื่องจักร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการด�ำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาการท�ำงานอย่างเป็นระบบและ
มีมาตรฐานสูงในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งก่อให้เกิด
ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนเป็นการสร้างศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทางธุรกิจ
• การสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้าและรับผิดชอบผลิตภัณฑ์
บริษัทมุ่งมั่นต่อการให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพและมีระบบการท�ำงานที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงความต้องการ
ของลูกค้าเพื่อตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด สร้างความไว้วางใจในการใช้บริการให้แก่ลูกค้าในระยะยาว ตลอดจน
การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณลู ก ค้ า และรั ก ษาความลั บ ทางธุ ร กิ จ อย่ า งเคร่ ง ครั ด บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อน�ำมา
พัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการ ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วย
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน
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การบริหารจัดการด้านการพัฒนาความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) มีบทบาทและหน้าที่ในการ
ก�ำหนดแนวทางและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารจัดการความ
ยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทมีคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Management Committee)
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทและหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การพิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์และ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง การก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านความยั่งยืน และการ
สรุปผลและทบทวนพัฒนาการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
บริษัทมีคณะท�ำงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Working Team) ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มีบทบาท
และหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนงานภายในหน่วยงานให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมถึง
ให้มีการรายงานและสรุปผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนได้รับทราบ
ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร มีบทบาทและหน้าที่ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี การสรุปข้อมูลเพื่อน�ำเสนอการวางแผนงานและแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ รวมถึงการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ตัวแทนของโรงไฟฟ้าในการติดตามการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน การก�ำกับดูแลกิจการ และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการพัฒนาความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

คณะท�ำงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาความยั่งยืน
1. ก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทตลอดจนทบทวนและปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
2. พิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืน เพื่อก�ำหนดมาตรการและแนวทางการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึง
การสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน
3. สอบทานกรอบการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนและความส�ำคัญของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อผสานความร่วมมือและด�ำเนินการร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย
4. มอบหมายการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนแก่คณะท�ำงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงาน
ด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย
5. สนับสนุนและด�ำเนินการติดตามกลยุทธ์และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ

บี.กริม เพาเวอร์ กับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริ ษั ท มี เ ป้ า หมายในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้
เติ บ โตอย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภายใต้ ก าร
ด�ำเนินงานที่มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่
ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกเหนื อ จากการด� ำ เนิ น
ธุ ร กิ จ แล้ ว บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การมี
ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม
องค์กรและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสียอืน่ ๆ ทีจ่ ะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ
และสั ง คมโลกให้ ก ้ า วไปสู ่ ค วามยั่ ง ยื น ด้ ว ย
เช่นกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการสนับสนุน
เพื่ อ ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นา
ทีย่ งั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)
ทั้ง 17 ประการให้บรรลุสู่ความส�ำเร็จ อย่างไร
ก็ ต ามการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทางตรงของบริ ษั ท
ได้มสี ว่ นร่วมในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนรวม 6 เป้าหมาย
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เป้าหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
เป้าประสงค์ของ UN SDGs

แนวทางการด�ำเนินงาน
ของบริษัท

ผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562

7.2 ภายในปี ค.ศ. 2030 เพิ่มส่วนแบ่ง
ของพลังงานหมุนเวียนในสมดุลการใช้
พลังงานของโลกในปริมาณมาก

การขยายการลงทุนและเพิ่มสัดส่วนการ
ลงทุนด้านพลังงานทดแทน (Renewable
Energy) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ก�ำหนดเป้าหมายการลงทุนพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้มีสัดส่วน
ร้ อ ยละ 30 ของการลงทุ น โครงการ
โรงไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการ
ลงทุ น โรงไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทนรวม
ก� ำ ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง 862 เมกะวั ต ต์
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30 ของโครงการ
โรงไฟฟ้าทั้งหมด

7.3 ภายในปี ค.ศ. 2030 เพิ่มอัตราการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั่ว
โลกเป็นสองเท่า

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น
เทคโนโลยีสะอาด

บริ ษั ท ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิ ต ไฟฟ้ า โดยใช้ เ ครื่ อ งจั ก รและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องร่วม
กับพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนั้นยังได้
ลงนามความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นา
เทคโนโลยีด้านพลังงานร่วมกับพันธมิตร
ทางธุ ร กิ จ บริ ษั ท ได้ ท� ำ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติลดลงและมีประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น

เป้าหมายที่ 8 : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ของ UN SDGs
แนวทางการด�ำเนินงาน
ของบริษัท
8.8 ปกป้ อ งสิ ท ธิ แ รงงานและส่ ง เสริ ม
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย
และมั่ น คงส� ำ หรั บ ผู ้ ใ ช้ แ รงงานทุ ก คน
รวมถึ ง แรงงานผู ้ โ ยกย้ า ยถิ่ น ฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โยกย้ายถิ่นฐานเพศ
หญิง และแรงงานที่อยู่ในภาวะการจ้าง
งานที่มีอันตราย

การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายด้ า นความ
ปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ท� ำ งานอย่ า งเคร่ ง ครั ด การก� ำ กั บ ดู แ ล
ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
การท� ำ งาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานและผู ้
เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีความ
ปลอดภัย

ผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562
การอบรมและปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ านอาชีว
อนามั ย ความปลอดภั ย และการจั ด
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน บริ ษั ท
มี จ� ำ นวนชั่ ว โมงการท� ำ งานที่ ไ ม่ เ กิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ จ น ถึ ง ขั้ น ห ยุ ด ง า น ส ะ ส ม
15,557,122 ชั่ ว โมง ในรอบปี 2562
ไม่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ นถึ ง ขั้ น หยุ ด งาน
(อุบัติเหตุเป็นศูนย์)

เป้าหมายที่ 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์ของ UN SDGs

แนวทางการด�ำเนินงาน
ของบริษัท

ผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความต้านทานและ
ความยืดหยุน่ ต่อการเปลีย่ นแปลง รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคและข้าม
พรมแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของ
มนุษย์โดยเฉพาะการเข้าถึงโครงสร้าง
ดังกล่าวในราคาที่สามารถซื้อหาได้และ
เท่าเทียมส�ำหรับทุกคน

การลงทุ น พั ฒ นาระบบการผลิ ต ไฟฟ้ า
และปรับปรุงการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยระบบไฟฟ้ า
ถื อ เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ
การสร้ า งความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศ รวมถึ ง สามารถพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู ่ ท่ี ดี ขึ้ น
ให้กับประชาชน

บริษัทได้มีการพัฒนาและลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ รวมจ�ำนวน 820
เมกะวั ต ต์ คิ ด เป็ น อั ต ราการเติ บ โตถึ ง
40% เพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศและภูมภิ าค ตลอดจน
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้าง
ความเท่ า เที ย มในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง
พลังงานให้แก่ชุมชนและสังคมที่อยู่ใน
เขตพื้นที่การพัฒนาโครงการดังกล่าว

022

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

เป้าหมายที่ 12 : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ของ UN SDGs
แนวทางการด�ำเนินงาน
ของบริษัท

023

ผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562

12.2 ภายในปี ค.ศ. 2030 บรรลุการ
บริ ห ารจั ด การที่ ยั่ ง ยื น และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริ ห ารจั ด การในการใช้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และ
คุม้ ค่ามากทีส่ ดุ ด้วยการคัดเลือกเครือ่ งจักร
และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย สะอาด และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตไฟฟ้าน้อยที่สุดและได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด

บริษทั มีนโยบายในการพิจารณาคัดเลือก
เครื่ อ งจั ก รและเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มี เ สถี ย รภาพ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี
สะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า และ
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในทุ ก โครงการ
โรงไฟฟ้าของบริษัท

12.4 ภายในปี ค.ศ. 2020 บรรลุการ
บริ ห ารจั ด การสารเคมี แ ละของเสี ย
ทุกประเภทอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดช่วงวงจรชีวิตตามข้อตกลงกรอบ
การด�ำเนินงานระหว่างประเทศต่าง ๆ
และลดการปล่ อ ยสารเคมี แ ละของเสี ย
สู่อากาศ น�้ำ และดินอย่างมีนัยส�ำคัญ
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยลงมากที่สุด

การวางแผนบริหารจัดการการใช้สารเคมี
การจัดการคุณภาพมลภาวะและของเสีย
เพื่ อ ลดผลกระทบและมลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

บริษัทมีการออกแบบและพัฒนาระบบ
การผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมี ใ ช้ ท รั พ ยากรในการผลิ ต อย่ า ง
คุ ้ ม ค่ า ในทุ ก กระบวนการ พั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ สู ง ขึ้ น
โดยใช้ก๊าซธรรมชาติลดลง การบริหาร
จัดการน�ำ้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ้ ม ค่ า โดยการ
ออกแบบเครื่ อ งจั ก รให้ ส ามารถรองรั บ
คุณภาพน�้ำทิ้งได้ การน�ำน�้ำดิบกลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุด (Reuse) รวมถึงการ
บ� ำ บั ด น�้ ำ และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน�้ ำ เพื่ อ
น�ำน�้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่
(Recycle) ซึ่งสามารถลดปริมาณการ
ใช้นำ้� ได้ถงึ ร้อยละ 12 การพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทสี่ ามารถลดมลภาวะ
สู่สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านน�้ำเสีย อากาศ
เสียง ฝุ่นควัน เป็นต้น

เป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าประสงค์ของ UN SDGs
แนวทางการด�ำเนินงาน
ของบริษัท
13.1 เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถใน
การต้านทาน ยืดหยุ่นและปรับตัวต่อภัย
อันตรายที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกประเทศ
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ผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562

การพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรและการใช้
เทคโนโลยีสะอาดและทันสมัย ซึ่งเป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและยั ง สามารถลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่องจักรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ท� ำ ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรในการผลิ ต ที่
ลดลง ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกลงได้

การขยายและลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลั ง งานทดแทนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ

บริ ษั ท มี ก ารลงทุ น พั ฒ นาโครงการ
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทนและเปิ ด
ด� ำ เนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์ ร วม 697
เมกะวั ต ต์ ได้ แ ก่ โครงการโรงไฟฟ้ า
DT1 & 2 ขนาดก� ำ ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง
420 เมกะวั ต ต์ , โครงการโรงไฟฟ้ า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ Phuyen PTT
ข น า ด ก� ำ ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ติ ด ตั้ ง 2 5 7
เมกะวั ต ต์ , โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง น�้ ำ
น�้ำแจ 1 สปป.ลาว ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
15 เมกะวั ต ต์ และโครงการโรงไฟฟ้ า
ขยะอุตสาหกรรม ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
5 เมกะวัตต์

การบริหารจัดการความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
และการรับมือกับภาวะวิกฤตที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทก�ำหนดนโยบายให้โรงไฟฟ้าจัดท�ำ
แผนงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง
ธุ ร กิ จ (BCM) และได้ มี ก ารซ้ อ มแผน
ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างสม�่ำเสมอ

การสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการปลูกจิต
ส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและมีกิจกรรม
เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ ตลอดจน
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก และความตระหนั ก
ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น CG Day, สัปดาห์
ความปลอดภัยและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม,
โครงการปลูกป่า เป็นต้น

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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เป้าหมายที่ 16 : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
เป้าประสงค์ของ UN SDGs

แนวทางการด�ำเนินงาน
ของบริษัท

ผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562

16.5 ลดการทุ จ ริ ต และการรั บ สิ น บน
ทุกรูปแบบ

สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และตรวจสอบได้
โดยประกาศนโยบายการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการให้ และรับ
ของขวั ญ นโยบายการแจ้ ง เบาะแส
การทุจริตและข้อร้องเรียน

บริษัทผ่านการรับรองโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC)

ก�ำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการ
กระท�ำที่อาจส่อไปในทางทุจริต และการ
แจ้งข้อร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก
องค์กร

บริษัทไม่พบการแจ้งเบาะแสการกระท�ำ
ทีส่ อ่ ไปในทางทุจริต และการแจ้งข้อร้องเรียน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ก� ำ หนดให้ มี ห น่ ว ยงานดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ
ที่ ชั ด เจน เพื่ อ เฝ้ า ติ ด ตามและก� ำ กั บ
ดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นตามนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง และติดตามการแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนต่างๆ

บริษัทก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารความยั่งยืน
องค์กร ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและติดตาม
การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การเฝ้ า ระวั ง และ
ติดตามการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ก�ำหนดให้มี
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ได้ทางจดหมาย อีเมล์ และโทรศัพท์

การปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก และให้ ค วามรู ้
ความเข้าใจแก่พนักงานด้านการทุจริต
คอร์ รั ป ชั น และการแจ้ ง เบาะแสและ
ข้อร้องเรียน

จัดกิจกรรม CG Day 2019 เพื่อส่งเสริม
และให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจและปลู ก ฝั ง
จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นจริ ย ธรรมองค์ ก รการ
ต่อต้านการทุจริต การแจ้งเบาะแสและ
ข้อร้องเรียน ทั่วทั้งองค์กรที่ส�ำนักงาน
ใหญ่ และโรงไฟฟ้าทุกแห่งจัดให้มีการ
เรียนรูแ้ ละทดสอบความรูค้ วามเข้าใจด้าน
จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต และการ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ผ่านระบบ
LMS (Learning Management System)
โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่าน
การเรียนรู้และการทดสอบ 100%
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การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียของ บี.กริม เพาเวอร์
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ภาคส่ ว น ซึ่ ง มี บ ทบาทและความส� ำ คั ญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ประสบผลส�ำเร็จ ทั้งนี้การด�ำเนินงานในมิติต่างๆ เพื่อให้
เกิดผลส�ำเร็จและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวนั้น บริษัทจะต้องสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ภาคส่ ว นด้ ว ยการใช้ ช ่ อ งทางการมี ส ่ ว นร่ ว มในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
การพบปะ การสัมภาษณ์ การรับฟัง การจัดประชุม การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรม การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อท�ำให้บริษัททราบถึงความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและสามารถพิจารณาแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและครบถ้วน
ทัง้ นีบ้ ริษทั มีกระบวนการในการพิจารณากลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทโดยใช้แนวทางดังนี้
1. การระบุผู้มีส่วนได้เสีย : พิจารณาจากบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความส�ำคัญ
ความสัมพันธ์ อิทธิพล รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัท
2. การระบุ ร ะดั บ ของผลกระทบของบริ ษั ท ที่ มี ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย : พิจารณาผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
3. การระบุ ร ะดั บ ของผลกระทบของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ต ่ อ บริ ษั ท : พิ จ ารณาผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท เช่น ด้านการด�ำเนินธุรกิจ
ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ เป็นต้น
4. การจัดล�ำดับความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย : พิจารณาก�ำหนดแนวทางและช่องทาง
การมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การสอบถามและรับฟัง การจัดประชุม
การแสดงความคิดเห็น การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
เจาหนี้

พันธมิตร
ทางธุรกิจ
และคูคา

ชุมชน
และสังคม

ลูกคา
ผูมีสวนไดเสียที่บริษัท
ใหความสำคัญ

สื่อมวลชน

พนักงาน

ผูถือหุน
และนักลงทุน

หนวยงาน
กำกับดูแล

ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
• การเปิดเผยผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท
• การจัดประชุมนักวิเคราะห์
• การน�ำเสนอข้อมูลเพื่อการ
ลงทุน (Road Show)
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ
ผูล้ งทุนหรือ Opportunity Day
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การติดต่อผ่านหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์
• การเผยแพร่ขอ้ มูลทางเว็บไซต์
• แบบสอบถาม

ความคาดหวัง

การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

• การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสบความ
ส�ำเร็จในการพัฒนาโครงการ
มีผลการด�ำเนินงานที่ดี และ
มีการเติบโตทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
• การจ่ายเงินปันผล มูลค่าหุ้น
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่
นักลงทุน ดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
• กิจการมีความมั่นคงและ
ยั่งยืน

• การก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ
• การแสวงหาช่องทางและโอกาสเพื่อการขยายและพัฒนา
การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท
• การบริหารจัดการประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเพือ่ สร้างความได้
เปรียบในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าทีจ่ ะสามารถสร้างความมัน่ คงของรายได้ในระยะยาว
• การด�ำเนินงานภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความ
โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้
• การสร้างคุณค่าและผลตอบแทนทีด่ แี ก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุน
อย่างเหมาะสม
• การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบข้อซักถาม และเพือ่ ให้ผถู้ อื
หุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้
• การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปีและรายงานความ
ยั่งยืน

ความคาดหวัง

การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

• การด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใสเป็นธรรม
และตรวจสอบได้
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อก�ำหนดที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• การเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสถูกต้องและทันเวลา
• การให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนโครงการของหน่วย
งานภาครัฐ

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
• การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ การปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกั บ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
• การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐที่ก�ำกับดูแล อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

หน่วยงานก�ำกับดูแล
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• ประชุมหารือร่วมกับหน่วย
งานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม�่ำเสมอ
• การเข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงานก�ำกับดูแล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม�่ำเสมอ
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันและรักษา
ความสัมพันธ์อันดี
• การพบปะเยี่ยมเยียน
ตามวาระและโอกาสต่างๆ
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พนักงาน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การสื่อสารนโยบายและ
ข่าวสารผ่านการประชุม
กิจกรรม และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
• การสื่อสารภายใน (Internal
Communication) เช่น อีเมล
ประกาศ ข้อความ
รูปประชาสัมพันธ์
• การประชุมระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน และการประชุม
ในโอกาสต่างๆ
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การส�ำรวจความผูกพันองค์กร
ของพนักงาน
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
และการร้องทุกข์

ความคาดหวัง

การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

• การได้รับค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
และมีสวัสดิการที่เหมาะสม
• การพัฒนาศักยภาพ ความรู้
ความสามารถและให้โอกาส
ความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในอาชีพการงาน
• การมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดี
• สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน
• การสร้างความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการท�ำงาน

• การจ้างงานทีเ่ ป็นธรรม การบริหารจัดการค่าตอบแทนทีด่ ี
และเหมาะสม การประกันสุขภาพและชีวิต กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ
• แผนงานการอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน
• การสื่อสารและจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
• การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานเพือ่
การปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
• มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์
โดยมีแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน โปร่งใสการให้ความคุม้ ครอง
ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกร้องเรียน และการก�ำกับติดตาม
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ความคาดหวัง

การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

• การผลิตและส่งมอบไฟฟ้าที่มี
เสถียรภาพ และความ
ปลอดภัย ในการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
• การผลิตไฟฟ้าโดยใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และไม่สร้างผล
กระทบต่อชุมชนและสังคม
• การจ�ำหน่ายไฟฟ้าด้วยราคา
ที่มีความเหมาะสม
• การปฏิบัติตามข้อตกลงและ
สัญญาอย่างเป็นธรรม
มีคุณธรรมและจริยธรรม
ต่อลูกค้า
• การรักษาข้อมูลความลับ
ของลูกค้า
• ความรวดเร็วในการให้บริการ
และการให้ความช่วยเหลือ

• การปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร
อย่ า งสม�่ ำ เสมอ รวมถึ ง การพั ฒ นาใช้ เ ทคโนโลยี ที่
ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• การเตรียมความพร้อมในการผลิตและจ่ายไฟฟ้า การสร้าง
และพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
การผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด
• การบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพ เช่น ISO 14001, OHSAS 18001 หรือ
ISO 45001 และมีระบบการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
(BCM)
• การให้บริการช่วยเหลือและการซ่อมบ�ำรุงตลอด 24 ชม.
• การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า เพือ่ การพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกค้า
• การสร้างความมัน่ ใจและความไว้วางใจในการใช้บริการของ
บริษัท
• การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
• มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์
โดยมีแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน โปร่งใสการให้ความคุม้ ครอง
ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกร้องเรียนและการก�ำกับติดตาม
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ลูกค้า
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การพบปะเยี่ยมเยียนและ
ประชุม ร่วมกัน
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า
• การท�ำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า
• ระบบ Call Center และการ
ส่งข้อความ SMS ให้ลูกค้า
• ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน

พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การเจรจาทางธุรกิจ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความคิดเห็นทางธุรกิจ
• การประชุมและหารือร่วมกัน
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การประสานงานและ
การด�ำเนินงานร่วมกัน
• การคัดเลือกคู่ค้า และการจัด
ซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
• การประเมินผลคุณภาพสินค้า
และบริการ
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
• การพบปะเยี่ยมเยียนตาม
วาระและโอกาสต่างๆ
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• การด�ำเนินงานที่มีเป้าหมาย
ทางธุรกิจที่สอดคล้องและ
สนับสนุนศักยภาพและการ
เติบโตร่วมกัน
• การท�ำธุรกิจต่อเนื่องด้วยกัน
ในระยะยาว
• การปฏิบัติตามสัญญา
ทางธุรกิจ มีหลักธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส
• ได้รับความเชื่อถือ ความไว้
วางใจ บริษัทชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ที่ดี
• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่โปร่งใส มีมาตรฐานและมี
การแข่งขันที่เป็นธรรม และ
การเปิดโอกาสให้คู่ค้าที่มี
คุณภาพได้ร่วมงานกับบริษัท
• การปฏิบัติตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขการช�ำระเงินที่ตรงต่อ
เวลาและเป็นธรรม
• ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
• การพัฒนาและปรับปรุง
การท�ำงาน การส่งเสริม
ความรู้ในการพัฒนาสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพและ
ตรงกับความต้องการของ
บริษัท

• ก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
ในระยะยาว
• การสร้ า งชื่ อเสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ที่ ดีใ ห้ แ ก่ บ ริษัทและ
พันธมิตรทางธุรกิจ
• การสร้างและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในการขายและ
การลงทุนพัฒนาโครงการ
• ก�ำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
สากล ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม
การด�ำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
• การจัดอบรมให้กบั คูค่ า้ ผูร้ บั เหมา และผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจและมีการก�ำกับดูแลคู่ค้า ผู้รับเหมา
และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทและระเบียบด้านความปลอดภัย
• การประเมินคูค่ า้ และแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
• มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์
โดยมีแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน โปร่งใส การให้ความคุม้ ครอง
ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกร้องเรียน และการก�ำกับติดตาม
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
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• การประชุมหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล
• การเปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนิน
งาน
• การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
• การประชุมพบปะเยี่ยมเยียน
ตามวาระโอกาสต่างๆ

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
การปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
• การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกราย
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
• การเติบโตทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส
ครบถ้วน ถูกต้อง และทัน
ต่อสถานการณ์

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้อย่าง
เคร่งครัด
• ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทางการเงิน
อย่างเคร่งครัด
• การสร้างความมั่นคงและเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
• การรายงานและเปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานผ่านข้อมูล
ทางการเงินรายไตรมาสและรายปี การแจ้งข่าวผ่านช่องทาง
ตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจ�ำปี รายงานความยั่งยืน
• การพบปะเยีย่ มเยียนและประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และการตอบข้อซักถามต่างๆ
• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ และความคืบหน้าโครงการ
ต่างๆ แก่สถาบันการเงินและเจ้าหนี้
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• การด�ำเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบ และไม่สร้าง
ผลกระทบให้แก่สิ่งแวดล้อม
ชุมชนและสังคม
• การแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดจากการ
ด�ำเนินงานอย่างทันท่วงที
• การเปิดโอกาส การมีส่วนร่วม
และการรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชนและสังคมโดยรอบ
• การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจ
• การสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนและสังคม การสนับสนุน
การศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชน การสนับสนุนด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น และการ
ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา

• การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับชุมชนและสังคมอย่างเคร่งครัด
• การจัดท�ำรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• การประชุมทวิภาคี (บริษทั และชุมชน) และไตรภาคี (บริษทั
ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ) เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของชุมชนและสังคม
• การสือ่ สารและพบปะกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง เช่น
การพบปะเยีย่ มเยียนชุมชน การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าว
การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของชุมชน
• การจัดให้ชมุ ชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา และผูเ้ กีย่ วข้อง
ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
• การสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาสภาพ
แวดล้อม และการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนและสังคม
• การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรม
เพือ่ ช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง เช่น การสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อการกุศล การจัดค่ายพัฒนาการศึกษาให้แก่ตัวแทน
เยาวชนทั่วประเทศ

ชุมชนและสังคม
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
Socioeconomic survey and
Public Opinions
• การประชุมร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ
• การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุย
กับชาวบ้านหรือผู้น�ำชุมชน
• แบบส�ำรวจสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และความคิดเห็น
ของชุมชนประจ�ำปี
• การสื่อสารและแจ้งข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
• ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน

สื่อมวลชน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การจัดแถลงข่าวต่างๆ
ของบริษัท
• การเปิดเผยและเผยแพร่
ข้อมูลทางเว็บไซต์ และ Press
Release
• การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การพบปะเยี่ยมเยียนสื่อมวลชน
ในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรม
ครบรอบสื่อมวลชน
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• การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส
ครบถ้วน ถูกต้อง
และทันต่อสถานการณ์
• มีช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึง
ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
• มีสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร
และสื่อมวลชน

• จัดให้มหี น่วยงานสือ่ สารองค์กรเพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารในด้าน
ต่างๆ แก่สื่อมวลชน ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อ
เหตุการณ์
• การเปิดเผยข้อมูล และสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
สม�่ำเสมอ
• การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลาย
• การเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
• การพบปะเยีย่ มเยียนสือ่ มวลชนเพือ่ รับฟังความคิดเห็น และ
การพัฒนาการท�ำงานร่วมกับสื่อสารมวลชนให้ดียิ่งขึ้น
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ประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กระบวนการก�ำหนดเนื้อหาในรายงาน
บริษัทได้น�ำหลักการตามมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative - GRI) มาใช้ในการประเมินประเด็นที่มีสาระส�ำคัญต่อ
ความยั่งยืนซึ่งมีความครอบคลุมถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการสร้าง
การมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาก�ำหนดประเด็นที่มีความส�ำคัญ
ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1
การระบุประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
(Identification)
การระบุประเด็นและผลกระทบ
ที่มีความส�ำคัญด้านความยั่งยืน
ขององค์กร โดยรวบรวม
ประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ความคาดหวั ง ต่ อ บริ ษั ท จาก
กระบวนการช่องทางการมีสว่ นร่วม
ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริ ษั ท และ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวมถึ ง การ
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจาก
ตัวแทนผู้บริหารและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาคัดเลือก
ประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินงานทีเ่ กิดจากปัจจัยภายใน
และภายนอกที่ครอบคลุมทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และ
ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ยังได้น�ำเอา
ประเด็นส�ำคัญที่ใช้กับมาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม ประเด็นด้าน
ความยั่งยืนในระดับสากล และ
ประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น แนวโน้ ม
ของปั ญ หาและผลกระทบทาง
ธุ ร กิ จ ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น ม า ร ่ ว ม
พิจารณาด้วย

ขั้นที่ 2
การจัดล�ำดับประเด็นที่มี
นัยส�ำคัญ (Prioritisation)
การจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของ
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความยัง่ ยืน
ได้ด�ำเนินการจัดการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ก� ำ หนดเนื้ อ หา
รายงานร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการ
ทดสอบสารัตถภาพ (Materiality
Test) ซึ่งพิจารณาความส�ำคัญ
ในแต่ ล ะประเด็ น ใน 2 มิ ติ คื อ
ระดั บ อิ ท ธิ พ ลต่ อ การประเมิ น
และตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย
และระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบ
ขององค์กรทีม่ ตี อ่ มิตทิ างเศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อม และสังคม ของบริษทั

ขั้นที่ 3
การทวนสอบประเด็นที่มี
นัยส�ำคัญ (Validation)
การทวนสอบความครบถ้ ว น
ของประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ได้มกี าร
น� ำ เสนอต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
เพื่ อ พิ จ ารณาและให้ ค วาม
เห็นชอบประเด็นด้านความยัง่ ยืน
ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ภายใต้ ข อบเขต
ผลกระทบทัง้ ภายในและภายนอก
องค์ ก ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง มิ ติ
เศรษฐกิจ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
และธรรมาภิบาล

ขั้นที่ 4
การทบทวนประเด็นที่มี
นัยส�ำคัญ (Review)
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การ
รายงานผลการด� ำ เนิ น งาน
ด้า นความยั่ ง ยื นอย่างต่อ เนื่อง
โดยจะน�ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย ที่ มี ต ่ อ รายงานความ
ยั่ ง ยื น นี้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นา
การจั ด ท� ำ รายงานความยั่ ง ยื น
ในปีถัดไป

ปานกลาง

สูง

16

ต�่ำ	

ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ผลประเมินประเด็นที่มีความส�ำคัญ

ต�่ำ	

1

18

3

5

8

13

4

12

15

2

6

7

9

17

20

21

11

14

19

23

22

10

ปานกลาง

สูง

ระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท

ด้านเศรษฐกิจ
1. การเติบโตทางธุรกิจ
2. การจัดการนวัตกรรม
3. ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
4. การบริหารจัดการคู่ค้า
5. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6. ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านธรรมาภิบาล
7. การก�ำกับดูแลกิจการ
8. การบริหารจัดการความเสี่ยง
9. การต่อต้านการทุจริต
10. การแจ้งข้อร้องเรียน
11. การปฏิบัติตามกฎหมาย

ด้านสิ่งแวดล้อม
12. การจัดการพลังงาน
13. การบริหารจัดการน�้ำ
14. การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก
15. การจัดการมลภาวะ
16. การจัดการของเสีย
17. ความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านสังคม
18. การดูแลพนักงาน
19. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
20. สิทธิมนุษยชน
21. ความพึงพอใจของลูกค้า
22. การใช้แรงงานเด็ก
23. การมีส่วนร่วมของชุมชน
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การน�ำเสนอประเด็นที่มีความส�ำคัญด้านความยั่งยืนในปี 2562 ยังคงใช้ประเด็นที่มีความส�ำคัญด้านความยั่งยืนของปี 2561 เป็นหลัก
ในการรายงานการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยได้มีการจัดรวมประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีลักษณะประเด็นที่ใกล้เคียงกันหรือเป็น
ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน เช่น

การจัดรวมประเด็นเรื่อง “การไม่เลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม”
		 เป็นประเด็นเรื่อง “สิทธิมนุษยชน”

การจัดรวมประเด็นเรือ่ ง “การประเมินผูส้ ง่ มอบเรือ่ งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และการประเมินผูส้ ง่ มอบเรือ่ งการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน”
		 เป็นประเด็นเรื่อง “การบริหารจัดการคู่ค้า”
การเปลี่ยนชื่อประเด็นเพื่อให้มีการสื่อสารความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น

ประเด็นเรื่อง “ผลกระทบจากการใช้พลังงาน” เป็น ประเด็นเรื่อง “การจัดการพลังงาน”

ประเด็นเรื่อง “ผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น” เป็น “การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม”
นอกจากนี้ได้มีการประเมินประเด็นที่มีความส�ำคัญเพิ่มเติมจ�ำนวน 5 ประเด็น เพื่อให้ครอบคลุมถึงบริบทของการด�ำเนินธุรกิจ ประเด็น
ส�ำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวังต่อบริษัท และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้แก่ ประเด็นเรื่อง การจัดการนวัตกรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ การบริหารจัดการความเสี่ยง การก�ำกับดูแลกิจการ การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และความหลากหลายทางชีวภาพ

สรุปผลการประเมินประเด็นที่มีสาระส�ำคัญและขอบเขตการรายงาน
ประเด็นความยั่งยืน
เศรษฐกิจ
การเติบโตทางธุรกิจ
การจัดการนวัตกรรม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
การบริหารจัดการคู่ค้า
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธรรมาภิบาล
การก�ำกับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การต่อต้านการทุจริต
การแจ้งข้อร้องเรียน
การปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการน�้ำ	
การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
และก๊าซเรือนกระจก
การจัดการมลภาวะ
การจัดการของเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สังคม
การดูแลพนักงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สิทธิมนุษยชน
ความพึงพอใจของลูกค้า
การใช้แรงงานเด็ก
การมีส่วนร่วมของชุมชน

ขอบเขต
ภายใน
กลุม่ บริษทั ผู้ถือหุ้น หน่วยงาน ลูกค้า
บี.กริม
ก�ำกับ
เพาเวอร์

ขอบเขตภายนอก
คู่ค้า

พันธมิตร เจ้าหนี้
ทางธุรกิจ

ชุมชน สื่อมวลชน
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การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
บริษัทมุ่งมั่นต่อการด�ำเนินธุรกิจภายใต้พื้นฐานหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่พนักงานทุกระดับ ตลอดจนการขับเคลื่อนและพัฒนาการด�ำเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการท�ำงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการของ
องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ Principles of Corporate Governance ของ The Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance
Code) ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการและแนวทางปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
และสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ในฐานะผูนำองคกรที่สรางคุณคา
ใหแกกิจการอยางยั่งยืน

สนับสนุนการมีสวนรวม
และการสื่อสารกับผูถือหุน

รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน
และการเปดเผยขอมูล

ดูแลใหมีระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

8
7

1

2
3

หลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

6

5

4

สงเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ

036

กำหนดวัตถุประสงคหลัก
ของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

เสริมสรางคณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิผล

สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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โครสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั จะได้รบั การแต่งตัง้ จากผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริษทั
มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการบริหารองค์กร เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนการก�ำหนด
โครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแล การตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 5 คน (ร้อยละ
62.5) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน (ร้อยละ 25) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (ร้อยละ 12.5) โดยแบ่งคณะกรรมการชุดย่อย
ออกเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการท�ำหน้าที่หลักในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 8 คน
กรรมการอิสระ 5 คน
ร้อยละ 62.5

กรรมการสุภาพสตรี 5 คน
ร้อยละ 62.5

กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร 7 คน ร้อยละ 87.5

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ร้อยละ 12.5

ความหลากหลายและทักษะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างทักษะความรู้ของกรรมการเพื่อให้มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้าน
ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับทิศทางและ
กลยุทธ์การด�ำเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอันจะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงานขององค์กรและ
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ดังนั้นจึงได้มีการจัดท�ำและวิเคราะห์ทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) ที่จ�ำเป็นและครอบคลุมต่อการด�ำเนินธุรกิจในมิติต่างๆ ซึ่งทักษะของคณะกรรมการดังกล่าวจะใช้ในการวิเคราะห์ทักษะที่จ�ำเป็น
เพื่อน�ำมาใช้ในการสรรหากรรมการบริษัทด้วยเช่นกัน
ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ

038

Industry
Knowledge

Business
Development

Merger and
Acquisition

Accounting

Human
Resources

Business
Acumen

Shareholder
Management

Risk
Management

Engineering

Board of
Director
Experience

Strategic
Direction /
Planning

Sustainable
Development

Crisis
Management

Leadership

Marketing /
PR

Organisation
Management

International
Business
Exposure

Finance

Legal and
Compliance

Technology /
IT

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

039

การสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงต�ำแหน่ง โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ อายุ หรือศาสนา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้
กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทจะเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท�ำหน้าทีส่ รรหาและคัดเลือก และกลัน่ กรอง
บุคคลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนพิจารณาจากแผนงานการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) โดยพิจารณาคุณสมบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ประวัติการท�ำงาน ทักษะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงต�ำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งต่อไป

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้วางแผนและก�ำหนดให้มีการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อรับทราบและพิจารณา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก�ำกับ ดูแล และติดตามการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม�่ำเสมอ
โดยในรอบปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

จ�ำนวนครั้ง

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท

13

89 %

คณะกรรมการตรวจสอบ

12

100 %

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

6

100 %

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

100 %

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยโดยวิธกี ารประเมิน
ตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยอ้างอิงตามแบบประเมินตนเองของกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุม
ถึงการประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
การประชุมคณะกรรมการ การท�ำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และเรื่องอื่นๆ
โดยคณะกรรมการบริษัทจะน�ำผลจากการประเมินมาพิจารณาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ผลการ
ประเมินคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�ำปี 2562 มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินคณะกรรมการ ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการบริษัท

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ดีเยี่ยม

หมายเหตุ การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อ โดยก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนนมากกว่า 85 = ดีเยี่ยม
ช่วงร้อยละ
75-85 = ดี
ช่วงร้อยละ
65-75 = ค่อนข้างดี

ช่วงร้อยละ
ช่วงร้อยละ

50-65 = พอใช้
50 = ควรปรับปรุง

การพัฒนาความรู้และศักยภาพของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับ
การอบรมและพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่จ�ำเป็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารจัดการความเสีย่ ง การพัฒนา
ความยั่งยืน การศึกษาดูงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทยังได้รับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ให้เป็นวิทยากรการอบรมและให้ความรู้ และการสัมมนาอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานต่างๆ รวมถึงกรรมการทุกท่าน
ได้มีการติดตามและรับทราบข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
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CG Day 2019 ปลูกฝังรากฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
บริษัทได้จัดกิจกรรม CG Day 2019 “ปลูกฝังรากฐานการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ การเติบโตทีย่ งั่ ยืน” โดยมีคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจากส�ำนักงานใหญ่และโรงไฟฟ้า
ทุกแห่งเข้าร่วมงานดังกล่าว ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยาย
หัวข้อ “Good Team, Good GRC, Good Organisation” จาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายการบริหารจัดการความเสี่ยง
เรื่อง Cyber Securities และนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมองค์กร การด�ำเนินงานด้าน
ความยั่งยืน การบริหารจัดการความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน และการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เป็นต้น กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และเป็นการปลูกจิต
ส�ำนึกด้านการบริหารจัดการด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึง่ เป็นพืน้ ฐานในการขับเคลือ่ นให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมัน่ คง
และยั่งยืน
CG Day 2019 Roadshow - B.Grimm Power Plant
บริษัทได้จัดกิจกรรม CG Day 2019 Roadshow ที่โรงไฟฟ้าของบริษัททุกแห่ง โดยมีผู้บริหารและพนักงานโรงไฟฟ้าเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการและการบรรยายให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ชุมชนและสังคม เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานภูมิใจและรักในศักดิ์ศรีของบริษัท มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริตในการท�ำงาน ตลอดจนมีความรักสมัครสมานสามัคคีในองค์กรที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ผลงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รางวัล Platinum Award Excellence in ESG, Best Initiative Environmental Responsibility, Best CEO และ
Best Investor Relations Team จัดโดยนิตยสาร Asset ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นน�ำด้านการด�ำเนินงานทางการเงิน การลงทุน
และการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
ประจ�ำปี 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

042

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2562 โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสาร
การเงินการธนาคาร
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การคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ
บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สังคมและธรรมาภิบาล (ESG 100) โดย
สถาบันไทยพัฒน์

การประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจ�ำปี (AGM
Level) 100 คะแนน ระดับดีเลิศ (5 เหรียญ) โดยสมาคม
ส่งเสริมนักลงทุนไทย

การประเมินโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน (CGR) ในระดับดีเยี่ยม (4 ดาว) โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการต่อต้านการทุจริต
บริษัทมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการท�ำงาน ด้วยเชื่อมั่นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เป็นรากฐานที่ส�ำคัญที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กิจการของบริษัทเติบโต
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า ความเชื่อมั่น และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
บี.กริม เพาเวอร์ ใช้วัฒนธรรมองค์กรด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้พนักงานทุกระดับ
มีจติ ส�ำนึกและการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษทั มีความมุง่ หวังให้พนักงานทุกคนมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมและคุณธรรม
มีความรับผิดชอบ มีความรักและสามัคคี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความประพฤติดีและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างให้เป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง พร้อมยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อจะรักษาและเพิ่มคุณค่าที่ดีต่อองค์กร
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ความเคารพใน
สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติต่อ
พนักงาน

การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ

การใช้ทรัพย์สิน
ข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ทรัพย์สินทางปัญญา

การซื้อขายหลัก
ทรัพย์ และการใช้
ข้อมูลภายใน

ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อมสุขภาพ
และความปลอดภัย

การรับหรือให้
ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การปฏิบัติต่อลูกค้า
คุณภาพผลิตภัณฑ์
และการสื่อสาร
ทางการตลาด

การปฏิบัติต่อ
คู่สัญญา (คู่ค้า
และเจ้าหนี้)

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ทางการค้า
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ปี 2562 บริษัทก�ำหนดให้พนักงานเข้าเรียนและสอบผ่านครบ 100% ในระบบ e-Learning เรื่อง Code of Conduct โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับนโยบายด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้พนักงาน
เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของบริษัทได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดการพัฒนาและการสร้างคุณค่าให้กับหน่วยงาน
และองค์กร

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือการกระท�ำที่ส่อไปทางทุจริต

100% ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
100% พนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม CG Day 2019

และผ่านการทดสอบความรู้ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน
การทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประเด็นระดับสากลที่หน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา และยังเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลก การขจัดปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคม
จึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงจะต้องมีการปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างวัฒนธรรมด้าน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันในระยะยาวควบคูก่ นั ไปด้วย ดังนัน้ หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงได้มกี ารรวมพลังเครือข่ายทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคม

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

• นโยบายการให้และการรับของขวัญ
และการเลี้ยงรับรอง

• จริยธรรมทางธุรกิจ

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการสนับสนุน
และการบริจาค

• นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและ
การร้องทุกข์

• นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

บี.กริม เพาเวอร์ มีเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ต่อการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การยึดถือปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด ด้วยมีความเชือ่ มัน่ ว่า การด�ำเนินงานตามแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญ
อันจะน�ำไปสู่การสร้างความส�ำเร็จขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตด้วยการปลูกฝังและรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยมีจิตส�ำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีกระบวนการท�ำงานที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้และไม่มี
การด�ำเนินการใดๆ ที่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ
บริษัทได้เข้าร่วมและประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้มกี ารจัดท�ำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
และนโยบายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การประเมินความเสีย่ งและการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน การสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และการสื่อสาร อบรม และสร้างจิตส�ำนึกกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้มีการดูแลติดตามและ
รายงานผลการก�ำกับดูแลด้านการต่อต้านและการป้องกันการทุจริตและคอร์รปั ชันอย่างสมํา่ เสมอ นอกจากนัน้ บริษทั ได้ศกึ ษาและประยุกต์ใช้
แนวทางของสมาชิกได้ภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) ว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริต
การปกป้องสิ่งแวดล้อม มาตรฐานแรงงาน และสิทธิมนุษยชน มาใช้ในการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามบริบทขององค์กรตามความเหมาะสม
บริษัทได้ผ่านการรับรองสมาชิกโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
จุดยืนและความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเป็นอีกหนึ่ง
พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นสู ่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายด้ า น
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น ซึ่ ง ถื อ เป็ น
เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติด้วยเช่นกัน
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การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์
การพิจารณาสอบสวนการกระท�ำผิดและการลงโทษ การให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การรายงานต่อ
คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการก�ำหนดกลไกในการติดตามและตรวจสอบการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์เพือ่ ให้เกิด
ความโปร่งใส ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภายใต้ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กรมีหน้าที่รวบรวมการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด การกระท�ำที่ฝ่าฝืน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาการ
ก�ำหนดแนวทางแก้ไขป้องกันการกระท�ำผิดและการละเมิดต่อกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด�ำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากผู้มีส่วนได้เสียพบเห็นการกระท�ำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือสิ่งที่ขัดต่อ
จรรยาบรรณ หรือกรณีใดๆ สามารถรายงานหรือแจ้งข้อมูลโดยตรงได้ที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

ในรอบปี 2562 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนด้านการแจ้งเบาะแส
การกระท�ำที่ส่อไปในทางทุจริตและการร้องทุกข์ รวมถึงข้อร้องเรียน
ด้านการกระท�ำที่ฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์

การแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิดและ
การร้องทุกข์

ช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการกระท�ำผิด
การร้องทุกข์

การพิจารณาสืบสวน
สอบสวนและลงโทษ

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร +66 (0) 2710 3510
อีเมล : Whistle-blowing@bgrimmpower.com

รายงานคณะ
กรรมการที่เกี่ยวข้อง

การด�ำเนินงานด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต
1.
		
2.
		
3.
		
		
4.
		
5.
		
6.
7.
		
8.
9.
10.
		
11.
		
		

การสือ่ สารนโยบายและการให้ความรูด้ า้ นจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน นโยบาย
การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์ การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความเสีย่ ง การก�ำหนดแผนงานการบริหารจัดการความเสีย่ ง การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสีย่ งด้าน
การทุจริตและคอร์รัปชันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดกิจกรรม CG Day 2019 เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมองค์กร การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้กับพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
การเรียนรู้และท�ำแบบทดสอบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิดและการร้องทุกข์ ให้กับพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์ และนโยบายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาช่องทางและระบบการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ก�ำหนดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบด้านการก�ำกับดูแล การติดตามการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์ รวมถึงการก�ำกับดูแล
การรับและให้ของขวัญให้เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง
มีการสื่อสารการด�ำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้คู่ค้าได้รับทราบ
สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกและเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานด้านการทุจริตและคอร์รปั ชันเข้ารับการอบรมเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในการด�ำเนินงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในองค์กร
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์กร จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องทุกข์ รวมถึงการท�ำแบบทดสอบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์

100% ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้
เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์

100% พนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม CG Day 2019 และผ่านการทดสอบความรู้

ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์

048

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

049

การสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานถือเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเทศไทยและประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลัก ได้แก่ ด้านพลังงาน การคมนาคมและโลจิสติกส์ และดิจิทัล ทั้งนี้
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ามีบทบาทและมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีส่วนส�ำคัญต่อการสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่น
ด้านพลังงานที่จะสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการรองรับความต้องการของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่มี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
บี.กริม เพาเวอร์ ด�ำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าและไอน�้ำมากว่า 24 ปี โดยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้า
ภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าแบบ SPP (Small Power Producer) รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัทพัฒนาโครงการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายก�ำลังการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
บริษทั มีเป้าหมายการขยายการลงทุนโดยตัง้ เป้าหมายการเพิม่ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจ�ำนวน 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 โดยมีสดั ส่วน
โรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วมร้อยละ 70 และโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนร้อยละ 30 โดยเป็นการลงทุนภายในประเทศร้อยละ 70
และการลงทุนในต่างประเทศร้อยละ 30 โดยปัจจุบนั บริษทั ได้เข้าไปลงทุนในประเทศ เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์ กัมพูชา ลาว และโอมาน นอกจากนี้
ยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาอีกหลายโครงการ ได้แก่ มาเลเซีย และเกาหลีใต้
ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ก�ำลังผลิตติดตั้งรวม 2,896 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อน
ร่วม ก�ำลังผลิตติดตั้งรวม 2,022 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 862 เมกะวัตต์ นอกจากนั้นยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างพัฒนาโครงการ จ�ำนวน 528 เมกะวัตต์

เป้าหมาย 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 และลงทุนด้านพลังงานทดแทนร้อยละ 30
โครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์รวม 46 โครงการ ก�ำลังผลิตติดตั้งรวม 2,896 MW

บริษัทใช้แนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัย
ในการสร้างโอกาสและสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน
บี.กริม เพาเวอร์ ถือเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับภาคอุตสาหกรรมและสังคม ทั้งนี้นอกเหนือจาก
การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีส่วนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เช่น
ค่าใช้จา่ ยในการลงทุนและด�ำเนินงาน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน การเสียภาษีเงินได้และภาษีทเี่ กีย่ วข้อง การพัฒนา
ชุมชนและสังคม และเงินปันผล เป็นต้น

ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท
ผู้มีส่วนได้เสีย

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับ

มูลค่าทางเศรษฐกิจ
(ล้านบาท)
44,132
37,818
1,656.2
2,696
235

บี.กริม เพาเวอร์
คู่ค้า/ผู้รับเหมา
พนักงาน
สถาบันการเงิน/เจ้าหนี้
หน่วยงานภาครัฐ

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้ำ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและด�ำเนินงาน
ค่าจ้างและสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายการอบรมพัฒนาพนักงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียม และภาษีที่เกี่ยวข้อง

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

198

ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล

965

การด�ำเนินการด้านภาษี
บริษัทยึดมั่นต่อการด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท
มีระบบการก�ำกับดูแลเพื่อควบคุมให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการด้านภาษี ด้วยตระหนักดีว่า การด�ำเนินการด้านภาษีมีส่วนส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสร้างประโยชน์และคุณค่าสูงสุดให้แก่ระบบเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายภาษีเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและบริหารจัดการด้านภาษีให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานทางภาษี มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ
และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางภาษีจากการด�ำเนินงาน รวมถึงการวางแผนการบริหารจัดการทางภาษีและ/หรือสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจากการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจ และให้มีการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายภาษีและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายอย่างถูกต้อง
ทัง้ นีบ้ ริษทั สามารถว่าจ้างทีป่ รึกษาทางภาษีทมี่ คี วามรูแ้ ละเชีย่ วชาญในการพิจารณารายการธุรกรรมทีม่ คี วามซับซ้อน เพือ่ ลดความเสีย่ ง
และผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้แนวทางเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง อันค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งสอดคล้อง
และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยบริษัทได้เป็นผู้ด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DAU
TIENG 1 และ DAU TIENG 2 (DT1& DT2) ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ รวม 420 เมกะวัตต์ ซึง่ เป็น ”โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 257 เมกะวัตต์
ทัง้ 2 โครงการมีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ รวม 677 เมกะวัตต์ ทีป่ ระเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษทั ได้เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
และขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Electricity of Vietnam : EVN) เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท
และประเทศชาติที่ได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างกว้างขวาง โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งนี้ยังถือเป็น
การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในประเทศเวียดนามซึง่ เป็นการสร้างเสถียรภาพและความมัน่ คงด้านพลังงานเพือ่ รองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DT1& DT2 และ Phu Yen TTP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ โดยมีผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การลงทุนพัฒนาโครงการ การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการสร้ า งเสถี ย รภาพด้ า นพลั ง งานในภู มิ ภ าค สามารถสร้ า งแหล่ ง พลั ง งานรองรับความเติบโตและความต้องการใช้ไฟฟ้า
กว่า 320,000 ครอบครัว การจ้างแรงงานทั้งในและนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าท�ำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถยกระดับคุณภาพฝีมือ
แรงงาน การสร้างรายได้และการพัฒนาอาชีพให้แก่ชมุ ชนและสังคมโดยรอบ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการพลังงานทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ตลอดจนสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 850,000 ตันต่อปี*
* ค�ำนวนจากประมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ DT1& DT2 และ Phu Yen TTP

พื้นที่พัฒนาโครงการ 3,150 ไร่
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 850,000 ตันต่อปี
รองรับการเติบโตและความต้องการใช้ไฟฟ้ากว่า 320,000 ครอบครัว

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานอย่างราบรื่น และสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจน
สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน
บริษทั มีนโยบายและคูม่ อื การบริหารจัดการความเสีย่ งซึง่ เป็นไปตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Framework
(COSO ERM) ซึ่งได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ รวมถึงการน�ำประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร บริษัทได้จัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร (Corporate Risk) ระดับกลุ่มธุรกิจ (Business
Unit Risk) และระดับปฏิบัติงาน (Functional Risk) ที่ครอบคลุมการด�ำเนินงานในกระบวนการต่างๆ
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสีย่ งต่อคณะกรรมการ
จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ
ทัง้ นีบ้ ริษทั มีหน่วยงานบริหารความเสีย่ ง มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสนับสนุนและประสานความร่วมมือร่วมกับทุกหน่วยงาน
ภายในองค์กรเพื่อก�ำหนดประเด็นความเสี่ยง การจัดท�ำแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของบริษัท การจัดประชุมคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงาน และการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ บริษทั ได้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างครอบคลุมทุกขัน้ ตอนการด�ำเนินงานและมีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

โครงสร้างการจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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การบริหารจัดการความเสี่ยง


การกำหนด
วัตถุประสงค

การติดตาม
และรายงานผล


กิจกรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง


การชี้บง
ความเสี่ยง

ขั้นตอนการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง


การประเมิน
ความเสี่ยง


การจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management
Integrating with Strategy and Performance) ซึ่งเผยแพร่ในปี 2560 มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทจะมีการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยก�ำหนดให้มีเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่ชัดเจน
มีการระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Risk Identify and Risk Impact) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุม
ในปัจจุบนั (Current Control) การก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicators : KRIs) การจัดท�ำแผนการจัดการความเสีย่ ง (Mitigation
Plan) การก�ำกับดูแลติดตามแผนงานบริหารความเสีย่ ง การรายงานผลและการทบทวนความเสีย่ ง (Risk Report and Review) อย่างสม�ำ่ เสมอ
และต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
โดยได้จดั ให้มรี ะบบเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติ และความเสีย่ งจากภัยคุกคามต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทได้แบ่งประเภทปัจจัยความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
การด�ำเนินงาน ความเสีย่ งทางการเงิน ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และความเสีย่ งทีเ่ กิดใหม่

ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้าน
การด�ำเนินงาน












ความเสี่ยง
ทางการเงิน

ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติ
ตามระเบียบ
ข้อบังคับ
และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยง
ที่เกิดใหม่

ความเสี่ยงจากการพิจารณาลงทุนของโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและไฟฟ้า
ความเสี่ยงของการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่เปิดด�ำเนินการแล้ว
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงในการส่งมอบและจัดส่งเชื้อเพลิง
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการรับซื้อไฟฟ้า
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาเชื้อเพลิง
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัท



ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากการมีสัดส่วนหนี้สินสุทธิมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น



ความเสี่ยงด้านนโยบายภาครัฐ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง








ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

หมายเหตุ : สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จากรายงานประจ�ำปี 2562 หัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง
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ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environment, Social and Governance Risk : ESG Risk)
ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance Risk : ESG Risk) เป็นประเด็นความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่มีความส�ำคัญและต้องมีการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลที่ดี ย่อมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งด้านการเติบโตทางธุรกิจ มีผลประกอบการที่ดีและด�ำรงอยู่ในธุรกิจ
ในระยะยาว ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบ : ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม,
การสร้ า งมลภาวะและปล่ อ ยของเสี ย เกิ น ก� ำ หนด,
การละเมิ ด และการปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง, ความเสียหายต่อภาพลักษณ์
และชือ่ เสียง, ขาดความเชือ่ มัน่ และการยอมรับจากชุมชน
และสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยง













ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและสังคม
ผลกระทบ : การด�ำเนินงานที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรอบ, การด�ำเนินงานที่ขัดต่อ
หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและกฎหมายแรงงาน, ขาดการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี,
ความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง, ขาดความ
เชือ่ มัน่ และการยอมรับจากชุมชนและสังคม









การขยายและพัฒนาโครงการลงทุนด้านพลังงานทดแทน และพลังงาน
สะอาดที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม มุ ่ ง สู ่ ธุ ร กิ จ คาร์ บ อนต�่ ำ และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การลงทุนโดยเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด ทันสมัย และเป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ไฟฟ้ า และลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
การจัดท�ำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
การตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอ และให้มีการ
ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
การจัดการมลภาวะและการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ ก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกจิตส�ำนึกด้านการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการด�ำ เนิ น งานของ
บริษัทให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจน
การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสีย่ งและผลกระทบทางสังคม และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม
และผู้เกี่ยวข้อง
การจัดท�ำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS
18001/ISO 45001 และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301
การปฏิบัติต่อพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยความเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยไม่คำ� นึงถึงเพศ อายุ ศาสนา การศึกษา ความคิดเห็น
เป็นต้น
ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ประเด็นความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง







ความเสี่ยงด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ผลกระทบ : โครงสร้างการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส
ขาดระบบการจัดการและการควบคุมภายในที่ดี มีความ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์, ระบบการจัดการที่เอื้อต่อ
การทุจริตและคอร์รปั ชัน, การด�ำเนินงานที่ผิดกฎหมาย
และกฎระเบียบ และขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ, การปกปิดข้อมูลทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย, ขาดระบบการบริหารจัดการและ
ควบคุมข้อมูล, ความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชือ่ เสียง,
ขาดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย















056

การส�ำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของชุมชน เพื่อน�ำมาพัฒนา
ปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและการแจ้งข้อร้องเรียนจากชุมชน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์และ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการด�ำ เนิ น งานของ
บริษัทให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจน
การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
การด�ำเนินธุรกิจตามหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
จัดโครงสร้างการก�ำกับดูแล และการบริหารงานที่มีความโปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่รัดกุม
เข้าร่วมและได้รบั การรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต การจั ด ให้ มี ร ะบบและช่ อ งทางการแจ้ ง
เบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องเรียน
การจั ด ท� ำ ระบบมาตรฐานการจั ด การความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล
ISO/IEC 27001
จั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล การด� ำ เนิ น งานที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
มีความถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี ตลอดจนการก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
การปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และจั ด กิ จ กรรม
เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจแก่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้ รั บ ทราบอย่ า งสม�่ ำ เสมอ ตลอดจนการสนั บ สนุ น และเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ได้กำ� หนดบทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยให้มกี ารด�ำเนินงาน
ทีค่ รอบคลุมเกีย่ วกับการปลูกฝังวัฒนธรรมความเสีย่ ง การก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ ง การก�ำกับดูแลความเสีย่ ง การส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการจัดการความเสี่ยงในการด�ำเนินงานประจ�ำวัน และการรายงานความเสี่ยง เพื่อจะ
ท�ำให้การบริหารจัดการความเสีย่ งด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงขัน้ ตอนและกระบวนการท�ำงานทีจ่ ะสามารถป้องกัน
หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
การปลูกฝังและส่งเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กรด้านการจัดการความเสี่ยงมีส่วนส�ำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการความเสี่ยง
ถือเป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกคนทีจ่ ะต้องให้ความส�ำคัญและร่วมกันดูแลติดตาม ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารระดับสูงได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยให้มีการสื่อสารภายในองค์กร การอบรมและบรรยายพิเศษ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

การบรรยายพิเศษ เรื่อง GRC (Governance Risk and Compliance) แก่ผู้บริหารและพนักงาน

การจัดอบรม เรื่อง COSO ERM 2017 แก่คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การบริหารจัดการ
การผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ

บริษทั มุง่ มัน่ ต่อการพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าและไอน�ำ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง มีความพร้อมในการผลิต มีความมัน่ คง
ด้านเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด โดยมีระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยการใช้เทคโนโลยีชนั้ สูงทีท่ นั สมัย
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจนมีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทุกกระบวนการผลิต อันน�ำไปสูร่ ะบบการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
และไอน�้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำ
บริษัทให้ความส�ำคัญกับระบบการผลิตที่เป็นเลิศและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกระบวนการ โดยบริษัทได้มีการวางแผนและ
ควบคุมระบบการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำ การพัฒนา
ระบบการวางแผนซ่อมบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบการบริหารจัดการอะไหล่เครื่องจักร การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน
ในการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าและการซ่อมบ�ำรุงรักษา การพัฒนาความร่วมมือในการวางแผนงานการท�ำงานร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตร
เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำ การบริหารจัดการระยะเวลาในการซ่อมบ�ำรุง
รักษาที่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจน
สามารถลดความเสี่ยงจากการช�ำรุดเสียหายของเครื่องจักรที่มีผลกับเสถียรภาพและความมั่นคงในการจัดส่งไฟฟ้าให้กับลูกค้า

การบริหารจัดการระบบการส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้า โดยก�ำหนดให้มีทีมบริหารจัดการระบบส่งและระบบจ�ำหน่าย
(Transmission and Distribution System Management) ท�ำหน้าที่ในการวางแผนการผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการของผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้าและลูกค้าภาคอุตสาหกรรม โดยค�ำนึงถึงความมัน่ คง เสถียรภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนมีการบริหาร
ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ บริษัทมีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโหลดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสามารถ
เชื่อมโยงระบบการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าให้กับลูกค้าแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า






วางแผนระบบการผลิตไฟฟ้าและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า
วางแผนการเดินเครื่องจักรในกรณีที่มีการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา
เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
และไอน�้ำแก่ลูกค้า
วางแผนและบริหารจัดการความต่อเนือ่ งในการผลิตและจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าและไอน�้ำในกรณีที่เกิดสถานการณ์ผิดปกติ

การจัดการความพร้อมจ่ายไฟฟ้า




การวางแผนและการจัดการความพร้อมล่วงหน้า เพือ่ ท�ำให้ทราบถึง
สถานะความพร้อมของโรงไฟฟ้า
บริหารจัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนให้แก่ลกู ค้า (กรณีโรงไฟฟ้า
มีการหยุดเดินเครื่องจักรหรือมีการซ่อมบ�ำรุง)

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโครงข่ายระบบการส่งไฟฟ้า
เนื่องด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัทตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งเดียวกัน จึงท�ำให้บริษัทสามารถพัฒนา
โครงข่ายระบบการส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบการบริหารจัดการโครงข่ายระบบการผลิตไฟฟ้าทีส่ ามารถ
ส�ำรองการจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ทั้งนี้การพัฒนาประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโครงข่ายระบบ
การส่งไฟฟ้าและไอนํ้ามีความส�ำคัญ ดังนี้
•

ก่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงในการส่งมอบไฟฟ้าและไอน�้ำให้แก่ลูกค้า

•

การวางแผนงานการบ�ำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•

ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการด้านการบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์

•
		
•
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การบริหารจัดการต้นทุนการด�ำเนินงานด้านการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
(Shared Resources)
การบริหารจัดการความพร้อมจ่ายของไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน
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การบริหารจัดการซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้า
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การ
ผลิตไฟฟ้า โดยบริษัทได้มีการวางแผนซ่อมบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์แบบเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) และเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการอะไหล่เครือ่ งจักรร่วมกันและครอบคลุมในทุกกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า การท�ำสัญญาให้บริการระยะยาว (Long Term Service
Agreement : LTSA) ในการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรกับผู้ผลิต
รวมถึงการท�ำประกันภัยเครื่องจักรครอบคลุมเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของเครื่องจักร ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษา
และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
บริษัทมีระบบการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) โดยมีการท�ำงานร่วมกันทั้งบุคลากรภายในและผู้ผลิต
เครือ่ งจักรอย่างใกล้ชดิ จึงท�ำให้ทราบสาเหตุทแี่ ท้จริงของปัญหาการท�ำงานของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�ำ้
โดยบริษัทได้น�ำองค์ความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหามาแลกเปลี่ยนและใช้ร่วมกันภายในองค์กร ท�ำให้เกิดพัฒนาการบริหารจัดการในการ
ผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำ ตลอดจนการวางแผนการซ่อมบ�ำรุงรักษาและการป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและท�ำงานได้
อย่างต่อเนื่อง
พนักงานของบริษัทมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการซ่อมบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้ามากว่า 20 ปี จึงเชื่อมั่นได้ว่า
การบริหารจัดการซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทสามารถบริหารจัดการในการ
ลดต้นทุนการซ่อมบ�ำรุงรักษาและลดระยะเวลาการซ่อมบ�ำรุงได้ต�่ำกว่าแผนงานและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกับ Siemens

ความพร้อม
จ่ายไฟฟ้า

เพิ่มความพร้อมจ่ายไฟฟ้า โดยการลดระยะเวลา
การบ�ำรุงรักษาจาก 18-20 วันเหลือ 10-15 วัน

เพิ่มจ�ำนวนวัน
ในการผลิตไฟฟ้า

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ลดอัตราความร้อนของกังหันก๊าซหลังมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ใหม่

ลดอัตราการใช้ก๊าซ
ในการผลิตไฟฟ้า

การปรับ
กระบวนการท�ำงาน
เข้าสู่ระบบดิจิทัล

คาดการณ์ความเสื่อมสภาพของเครื่องจักร
ได้ถูกต้องมากขึ้น

จัดสรรก�ำลังการผลิต
เพื่อจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับ
ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้

97.36%

ดัชนีความพร้อม
ของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม

การผลิตไฟฟ้า
เป็นไปตามแผนงาน

9.5 วัน

ลดระยะเวลา
การซ่อมบ�ำรุง
เครื่องจักรทั้งระบบ
ได้ต�่ำกว่าเป้าหมาย

10%

เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลิตไฟฟ้า
ของเครื่องจักร

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับสถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทต้องหยุดชะงักหรือไม่สามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ผลกระทบและความเสียหาย ดังนัน้ การบริหารจัดการความต่อเนือ่ งทางธุรกิจจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้บริษทั สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ให้บริษทั สามารถยังคงด�ำเนินงานต่อไปได้ ตลอดจนสามารถตัดสินใจแก้ไขและฟืน้ ฟูการด�ำเนินงานให้เข้าสูส่ ถานการณ์ปกติได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ รวมถึงยังเป็นการปกป้องชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีนโยบายให้โรงไฟฟ้าจัดท�ำแผนงานและการด�ำเนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management : BCM) โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
ภาวะวิกฤติให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ตลอดจนให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและทบทวนแผนงานการบริหารจัดการ
อย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อท�ำให้บริษัทสามารถบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
การจัดการและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ERP-แผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน

CMP-แผนการ
จัดการในภาวะ
วิกฤติ

BCM-แผนบริหาร
ความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ

DRP-แผนการ
ฟื้นฟูกระบวนการ
ทางธุรกิจ

การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
ด้วยประสบการณ์และความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพของ บี.กริม เพาเวอร์ นอกจากบริษัทจะมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจ
โรงไฟฟ้าและพลังงานไปสู่ระดับภูมิภาคแล้ว บริษัทยังได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น
โดยไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง แผนการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินและแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากลจึงถูกก�ำหนดขึ้น
เพื่อป้องกันและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท
ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติ การสือ่ สารถือเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการปกป้องชือ่ เสียงและภาพลักษณ์เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับ “การสื่อสารในภาวะวิกฤติ” ในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที
การชีแ้ จงประเด็นต่างๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงการก�ำหนดกลยุทธ์การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ทงั้ ภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยค�ำนึงถึงการให้ข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ชัดเจน โปร่งใส ตั้งมั่นอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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บริษัทได้แต่งตั้งคณะบริหารจัดการภาวะวิกฤติและคณะสื่อสารในภาวะวิกฤติ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาและ
คณะท�ำงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจก�ำหนดแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
เพื่อลดผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของพนักงานและบริษัท
B.Grimm
Group
Customer

Crisis Management Team

!

Notice of
Incident

Media

Spokesperson

Power Plant

Partner
Community

Crisis Communications Team

Government
Investor
Employee

ผลการด�ำเนินงาน
บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ การสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤติ
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการท� ำ งานส� ำ หรั บ คณะสื่ อ สาร
ในภาวะวิ ก ฤติ และได้ ก� ำ หนดนโยบายการสื่ อ สาร
ในภาวะวิกฤติเพื่อเป็นแนวทางข้อแนะน�ำในการปฏิบัติ
และการสื่ อ สารส� ำ หรั บ พนั ก งานเมื่ อ เกิ ด สถานการณ์
ฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างสรรค์ และ
ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบ ช่ ว ยปกป้ อ ง
บริษัทจากข้อมูลที่บิดเบือนเสียหาย รวมถึงได้จัดการ
ฝึ ก ซ้ อ มการสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤติ ป ระจ� ำ ปี ขึ้ น เพื่ อ ให้
คณะบริหารจัดการภาวะวิกฤติ คณะสื่อสารในภาวะวิกฤติ
และโรงไฟฟ้าได้ฝึกซ้อมการท�ำงานร่วมกันในสถานการณ์
จ�ำลองเสมือนจริง และได้จัดการอบรมการสื่อสารในภาวะ
วิกฤติให้กับคณะผู้บริหาร คณะท�ำงาน รวมถึงพนักงาน
ทั้งในส่วนของส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และในส่วนของ
โรงไฟฟ้า เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ และเพื่อเพิ่มเติมทักษะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารให้พร้อมรับมือกับเหตุ
ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

การบริหารจัดการ
คู่ค้าที่ยั่งยืน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนการด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เนื่องด้วยคู่ค้าเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียทีม่ บี ทบาทและความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ดังนัน้ การบูรณาการความยัง่ ยืนจึงเข้าเป็นส่วนหนึง่ ในการบริหารจัดการคูค่ า้ ให้
ผลิตสินค้าและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท�ำให้บริษัทมีจุดแข็งในการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันและสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งในระบบห่วงโซ่อปุ ทานเพือ่
ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์และการสร้างคุณค่าร่วมกันของบริษัท คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
แนวทางการบริหารจัดการคู่ค้าที่ความยั่งยืน
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการพัฒนาบริหารจัดการคูค่ า้ ให้เกิดความยัง่ ยืนร่วมกัน จึงได้จดั ท�ำจรรยาบรรณว่าด้วย
การจัดซื้อสินค้าและบริการส�ำหรับพนักงาน (Procurement Code of Conduct) และหลักจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)
เพือ่ สือ่ สารให้คคู่ า้ ผูเ้ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ าน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องให้รบั ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดซือ้ สินค้าและบริการ
เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
บริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือกคู่ค้าเพื่อคัดกรองคู่ค้าที่มีคุณสมบัติตามก�ำหนดเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลคู่ค้า
โดยบริษัทได้มีการจัดแบ่งกลุ่มคู่ค้าโดยใช้หลักเกณฑ์ ได้แก่ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง คู่ค้ารายส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน คู่ค้า
ทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าและบริการน้อยราย และคูค่ า้ รายอืน่ ๆ เมือ่ คูค่ า้ ได้มกี ารส่งมอบสินค้าและบริการแล้วจะมีการประเมินคุณภาพการด�ำเนินงาน
ของคูค่ า้ ทัง้ นีบ้ ริษทั อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำระบบและทดลองการประเมินผลคูค่ า้ ประจ�ำปีให้ครอบคลุมประเด็นด้านคุณภาพและการส่งมอบ
สินค้าและบริการ หลักการปฏิบัติต่อบุคลากร ระบบการท�ำงานที่มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้าโดยค�ำนึงถึงประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance : ESG) เพื่อน�ำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทาง
การพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของคู่ค้าที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน อย่างไรก็ตามบริษัท
ไม่พบประเด็นความเสี่ยงที่คู่ค้ากระท�ำฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณ และ/หรือมีการปฏิบัติที่ขัดต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบคู่ค้าและการบริหาร
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความโปร่งใสและลดประเด็นความเสี่ยงการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง นอกจากนัน้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารบริหารความสัมพันธ์ของคูค่ า้ ผ่านการประชุมหารือในโอกาสต่างๆ
เพือ่ สือ่ สารแนวทางการด�ำเนินงาน ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
ร่วมกัน
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ไม่แสวงหาประโยชน์
จากการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือประโยชน์อื่นใดของผู้อื่น

ด�ำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างโปร่งใส
ก�ำหนดขั้นตอน ระเบียบ และ
กระบวนการสรรหาอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม
ตรวจสอบได้

จัดซื้อจัดจ้าง
จากผู้ประกอบการ
ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จาก
การด�ำเนินธุรกิจ การใช้แรงงาน
หรือการผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย
และศีลธรรมอันดีงาม
ของสังคม

จรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยค�ำนึงถึง
คุณภาพและความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ
อันอาจจะส่งผลกระทบถึงสุขภาพ
และอนามัยของพนักงาน ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม

เจรจาและท�ำสัญญา
ด้วยความเป็นธรรม
และไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อตกลง หรือสัญญา
อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได้ จะต้องแจ้ง
ให้คู่สัญญารับทราบ
เพื่อหาแนวทาง
แก้ไขร่วมกัน

จ�ำนวนคู่ค้าที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 1,198 ราย

100% พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและหลักจรรยาบรรณของคู่ค้า
ไม่พบข้อร้องเรียนจากคู่ค้าด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
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การสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมทางธุรกิจ
การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางธุรกิจเป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต
บริษัทขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรด้านความเป็นมืออาชีพ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่
ให้เกิดขึ้นในองค์กร ท�ำให้เกิดการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกทั้งยังเป็นการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว
บริษทั มีพนั ธกิจด้านการสร้างคุณค่าให้กบั เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ด้วยการผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพสูง และมีการบริหาร
จัดการทีเ่ ป็นเลิศ บริษทั จึงให้ความส�ำคัญในการสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมทีจ่ ะสามารถตอบสนองความต้องการ
และรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
บี.กริม เพาเวอร์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้
Advanced Marketing Concepts Learning Method
6. Graduation &
Advancement
Certication
5. Building
Expertise

4. Ongoing
Role-playing
Technique
Development & & Coaching
Retention

Action

Messaging 1. Messaging
Architecture
Templates

Situation
Learning

The Student
Classroom 2. Personal
Training
Development &
Skills
Development
E-Learning

066

5% Lecture
10% Reading

3. Concept Mastery
and Collaborative
Learning

*Adapted from National Training Laboratories

Average Retention Rates

20% Audio-Visual
30% Demonstration
Participatory
Teaching
Methods

50% Group Discussion
75% Practice
90% Teaching Others
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บริษัทส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรด้วยเครื่องมือการสร้างองค์กรการเรียนรู้และการบริหารความรู้
(Learning Organisation & Knowledge Management : LO&KM) บริษัทใช้การฝึกอบรมและบ่มเพาะให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน (Action Learning) เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ระบบวิธีคิด อารมณ์ความรู้สึก และการลงมือปฏิบัติ ซึ่ง
สามารถพัฒนาให้พนักงานสะท้อนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดใน 4 มิติ ได้แก่ กระบวนการท�ำงาน มาตรฐานความปลอดภัย
การประเมินสถานการณ์ และหลักปฏิบัติและนโยบาย
กระบวนการ Learning Organisation
กระบวนการท�ำงาน
มาตรฐานความปลอดภัย

LO & KM
ระบบวิธีคิด
อารมณ์ความรู้สึก
การลงมือปฏิบัติ

เมื่ อ องค์ ก รสามารถบ่ ม เพาะผู ้ บ ริ ห ารให้ ส ามารถสร้ า ง
บรรยากาศการท� ำ งาน (Facilitator) ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มพนักงานที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของตนเอง ตลอดจนการผสานให้เกิดการตระหนักรูใ้ นกระบวนการ
ท�ำงานแล้ว พนักงานจะสามารถดึงความรูแ้ ละศักยภาพของตนเอง
ออกมาใช้ ง านได้ อ ย่ า งเหมาะสมตามสถานการณ์ จ นท� ำ ให้ เ กิ ด
นิสัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
เป็นการบริหารจัดการข้อมูลชุดความรู้ทั้งในเรื่องหลักการ ทฤษฎี
หลักปฏิบัติ และระเบียบวิธีการท�ำงาน (Explicit Knowledge)
รวมถึงประสบการณ์ท�ำงาน (Tacit Knowledge) จะถูกน�ำไป
จัดเก็บถ่ายทอด และพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อท�ำให้เกิดการสื่อสารและเชื่อมโยงองค์ความรู้ภายในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการท�ำงาน
การสร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
กระบวนการท� ำ งานด้ า นนวั ต กรรม (Process Innovation)
รวมไปถึ ง เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ พ นั ก งานที่ จ ะต้ อ ง
ปรับตัวให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในอนาคต

การประเมินสถานการณ์
หลักปฏิบัติและนโยบาย

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทและความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ บริษทั ตระหนักและ
ให้ความส�ำคัญกับประเด็นส�ำคัญดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาและพัฒนาการด�ำเนินงานทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องจักร เทคโนโลยี ระบบ
การผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาอย่างต่อเนื่อง
ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งมอบพลังงานไฟฟ้า สิ่งส�ำคัญของการบริหารจัดการในการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด คือ การบริหารจัดการกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ความมั่นคง ความพร้อมจ่ายไฟฟ้า และความมี
เสถียรภาพ บริษทั ได้มกี ารศึกษาและพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทัง้ ด้านการปรับปรุง
เครือ่ งจักรและเทคโนโลยีการผลิต การบ�ำรุงรักษาซ่อมแซม การเรียนรูแ้ ละพัฒนาระบบการควบคุมและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ตลอดจน
การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
ระบบจ�ำลองการควบคุมโรงไฟฟ้าเสมือนจริง (Control Room Simulator Training)
การควบคุมระบบการผลิตไฟฟ้าอย่างถูกต้อง แม่นย�ำ และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการผลิตไฟฟ้า เนือ่ งด้วยระบบการ
ควบคุมไฟฟ้ามีความสัมพันธ์อย่างยิง่ กับการท�ำงานของเครือ่ งจักร ตลอดจนมีผลต่อการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและต้นทุนการด�ำเนินงาน
ซึ่งมีความส�ำคัญมากเช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นย�ำ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้ลงทุนพัฒนาระบบจ�ำลองการควบคุมโรงไฟฟ้าเสมือนจริง (Control Room Simulator Training) ส�ำหรับใช้ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและการทดสอบพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ควบคุมโรงไฟฟ้า โดยระบบจ�ำลองการควบคุม
โรงไฟฟ้าเสมือนจริงจะเป็นการจ�ำลองสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงมาใช้ในการทดสอบ ผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าจะต้องมีทักษะ
กระบวนการ และขัน้ ตอนการท�ำงานในการแก้ไขสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างเป็นระบบและถูกต้อง เพื่อจะสามารถลดผลกระทบและความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพิจารณาตัดสินใจที่ผิดพลาดได้
บริษัทก�ำหนดให้ผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าจะต้องอบรมและทดสอบการปฏิบัติการจ�ำลองสถานการณ์ฉุกเฉินในการควบคุมระบบการผลิต
ไฟฟ้า โดยมีประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ดังนี้
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069

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์
		 ในการควบคุมระบบการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นย�ำ


100%

การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีเครือ่ งจักรและระบบการควบคุมโรงไฟฟ้าสมัยใหม่ เพือ่ การ
		 พัฒนาองค์ความรู้ของพนักงาน


พนักงานควบคุมระบบการผลิตไฟฟ้า
ผ่ า นการเรี ย นรู ้ แ ละทดสอบระบบ
จ�ำลองสถานการณ์เสมือนจริง

ลดความผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด
		 ของผู้ควบคุมโรงไฟฟ้า


ก�ำหนดให้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าก่อนจะเริ่มท�ำหน้าที่
		 ปฏิบัติงานจริง


สามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
		 เพื่อการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต


เตรี ย มความพร้ อ มในการรองรั บ ต่ อ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และการบริ ห าร
		 ความต่อเนื่องทางธุรกิจ


การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและซ่อมบ�ำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครือ่ งจักร เพือ่ ท�ำให้กระบวนการผลิตไฟฟ้าในทุกขัน้ ตอนมีประสิทธิภาพ
ลดการสูญเสีย และสามารถเดินเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง
เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ข้อมูลการบ�ำรุงรักษา ตลอดจนการวิเคราะห์ความเสีย่ งของเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกระบวนการ
ท�ำงานอย่างเป็นระบบ
บริษัทใช้ระบบการจัดการงานบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerised Maintenance Management
System : CMMS) มาใช้ในการด�ำเนินงาน โดยได้มีการพัฒนาต่อยอดโปรแกรมให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลการจัดการ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์อะไหล่ของโรงไฟฟ้าทัง้ ระบบ ท�ำให้เกิดประโยชน์ตอ่ การวางแผนงานทัง้ ในด้านการจัดเก็บอะไหล่รวมถึงการวางแผน
งานซ่อมบ�ำรุงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้
เมื่อบริษัทน�ำองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ามาผนวกกับระบบวางแผนงานการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรที่มี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้บริษทั สามารถวางแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้าและประสิทธิภาพการท�ำงานของ
เครือ่ งจักรให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมถึงการใช้ระยะเวลาในการบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมทีล่ ดลง ก่อให้เกิดผลดีตอ่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของเครือ่ งจักร
ในด้านการเพิ่มก�ำลังการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น การใช้ทรัพยากรในการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วยผลิต
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ การบริหารจัดการอะไหล่เครือ่ งจักรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและการหยุดเดินเครือ่ งจักร
ตลอดจนท�ำให้การผลิตไฟฟ้าของบริษัทมีความต่อเนื่อง

10% เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
ลดระยะเวลาการซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรได้ต�่ำกว่าเป้าหมาย 9.5 วัน

ระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Securities)
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันระบบความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ถือเป็นประเด็นความเสีย่ งในระดับ
สากลทีท่ กุ องค์กรและหน่วยงานให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ บริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงาน Computer
Incident Response Team (CIRT) เพือ่ พัฒนาก�ำหนดแนวทางและมาตรการส�ำหรับการควบคุมและดูแลป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทให้มีความปลอดภัยสูงสุด การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญ การฟื้นฟูระบบข้อมูลทางสารสนเทศ การฝึก
ซ้อมเหตุการณ์และสถานการณ์ที่ผิดปกติ รวมถึงการให้ความรู้และความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรให้รู้เท่าทันเพื่อการป้องกันภัยและ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทได้มีการจัดท�ำระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001) ครอบคลุมทุกกระบวนการท�ำงาน การเฝ้า
ดูแลติดตามความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใกล้ชิด การพัฒนาระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลและสามารถประมวลผลเพื่อการตัดสินใจปฏิบัติการตอบโต้ต่อสถานการณ์
ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

100% ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001
ไม่มีผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
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071

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บี.กริม เพาเวอร์ มีความมุ่งมั่นต่อการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน
ขององค์กร ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการต้นน�้ำ
กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ด้วยการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการด�ำเนินงาน
ทีจ่ ะลดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนการปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในทุกกระบวนการ บริษทั มีการประเมินและการบริหารจัดการความเสีย่ งในการด�ำเนินงาน
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการควบคุมภายในและควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการปลูกฝังจิตส�ำนึกให้แก่พนักงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้
บริษัทก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ดังนี้
ต้นน�้ำ :
บริษทั มีเป้าหมายการขยายการลงทุนเพือ่ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจ�ำนวน 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 โดยมีสดั ส่วนโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนร้อยละ 30 ซึง่ เป็นการสนับสนุนต่อเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก และเป็นการด�ำเนิน
ธุรกิจที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


การพิจารณาคัดเลือกโครงการการลงทุนทีค่ ำ� นึงถึงการบริหารจัดการผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยศึกษาและจัดท�ำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและ/หรือการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องตามกฎหมายก�ำหนด รวมถึงการ
พิจารณาออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


การก�ำหนดนโยบายและมาตรการด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย เพือ่ ใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงานอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงการและการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกับพันธมิตร
และหน่วยงานภายนอก


กลางน�้ำ :
การมีระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและการบ�ำรุงรักษาที่เป็นเลิศ (O&M Excellence) ซึ่งมีการก�ำกับดูแล
และการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001)
และระบบการจัดการมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001/ISO 45001) เพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานด้านระบบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล


การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินงาน


การบริหารจัดการทรัพยากรธรมชาติที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำอย่างคุ้มค่า เช่น การซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาและ
การพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติและมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการน�้ำโดยใช้น้�ำที่ผ่าน
กระบวนการรีไซเคิลจากโรงงานอุตสาหกรรม และเพิม่ ขัน้ ตอนการน�ำน�ำ้ จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่เพือ่ เป็นการใช้ทรัพยากรน�ำ้
อย่างคุ้มค่า


การสื่อสารและการบริหารจัดการคู่ค้าให้มีความตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการด�ำเนินงาน
และการผลิตสินค้าและบริการ


การก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด การปฏิบตั ติ ามแนวทางโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทีก่ ลุม่ ธนาคารโลก (Environment, Health and Safety Guidelines: EHS Guidelines by World Bank Group
for Thermal Power Plant) มีการตรวจสอบติดตามการจัดการของเสียและมลภาวะ รวมถึงการจัดการวัสดุเหลือทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ
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ปลายน�้ำ :
การปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่พนักงานทุกระดับด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม


การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดฝุ่น
PM 2.5 การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมเก็บขยะทางทะเลและการอนุรักษ์สัตว์ทะเล เป็นต้น


100% โรงไฟฟ้าทุกแห่งมีการจัดท�ำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ
มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 / ISO 45001

100% การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
มาตรการด้านการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด�ำเนินการ
ของโรงไฟฟ้า

มาตรการด้านการ
รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรการด้านการเลือก
พืน้ ทีโ่ ครงการ ออกแบบ
และวางผังโครงการ
มาตรการการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ
- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment : EIA)
- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(Initial Environmental Examination : IEE)
- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแนวทางประมวลหลักการปฏิบัติ
(Code of Practice: CoP)
มาตรการด้านการ
จัดการน�้ำในโครงการ

มาตรการการ
จัดการขยะ
และกากของเสีย

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ

074

มาตรการ
ด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
และสุขภาพ

มาตรการ
ด้านการคมนาคมขนส่ง

มาตรการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และสุนทรียภาพ

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

075

การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทมุ่งมั่นต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง พลังงาน น�้ำ
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงบริหารจัดการของเสียและการลดมลภาวะในทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมผ่านการมีสว่ นร่วมในโครงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกับองค์กรและหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่ บรรเทาและลดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ เป็นการสนับสนุนต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยแนวทาง
ดังกล่าวข้างต้นเป็นการสนับสนุนต่อจุดมุ่งหมายของบริษัทในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
ที่บริษัทต้องการจะด�ำรงรักษาทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
น�ำ้ เป็นทรัพยากรหลักทีส่ ำ� คัญต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�ำ้ บริษทั มีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรน�ำ้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
และความคุ้มค่า ทั้งนี้บริษัทก�ำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน�้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการออกแบบเครื่องจักรและระบบ
การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด บริษัทใช้ระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ในการด�ำเนินงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการใช้นำ�้ เพือ่ ลดโอกาสและผลกระทบจากการขาดแคลนน�ำ้ ในกระบวนการผลิต โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการน�ำ้ ด้วยหลักปฏิบตั ิ
3Rs (Reduce - Reuse - Recycle) เริ่มตั้งแต่การออกแบบเครื่องจักรที่สามารถรองรับน�้ำรีไซเคิลจากโรงงานอุตสาหกรรม การเพิ่มรอบ
การใช้นำ�้ หมุนเวียนหรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ในกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพน�ำ้
การจัดท�ำแผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านน�้ำ รวมถึงการเฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสถานการณ์น�้ำอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณการใช้น�้ำจ�ำนวน 15,987,673.50 ลูกบาศก์เมตร โดยมีรอบการใช้น�้ำซ�้ำจากคูลลิ่งทาวเวอร์เฉลี่ย
4.42 รอบ และน�ำน�้ำกลับมาใช้หมุนเวียนในระบบ 586,855 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน�้ำใช้

2560

2561

2562

15,561,812.00

16,106,322.45

15,987,673.50

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ : ปี 2560 มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศไทยจ�ำนวน 12 แห่ง
		 ปี 2561 มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศไทยจ�ำนวน 15 แห่ง
		 ปี 2562 มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศไทยจ�ำนวน 16 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจ�ำนวน 22 แห่ง

แนวทางการบริหารจัดการน�้ำ
l
l
l
l
l
l
l
l

การออกแบบกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 / ISO 45001
หลักปฏิบัติ 3Rs (Reduce - Reuse - Recycle)
การเพิ่มรอบการใช้น�้ำหมุนเวียนในกระบวนการผลิต
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้น�้ำในกระบวนการผลิต
แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการใช้น�้ำ
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น�้ำ
การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการจัดการน�้ำทิ้ง

บริษทั มีระบบการจัดการน�ำ้ ทิง้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะมีการติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ และการวิเคราะห์
คุณภาพน�้ำเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�ำหนดต่างๆ ก่อนส่งไปเข้าสู่ระบบบ�ำบัดส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง
ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน บริษัทได้มีการออกแบบและบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่ด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการตรวจวัด
คุณภาพน�้ำให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดการการใช้สารเคมีในการปรับสภาพน�้ำดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตและการบ�ำบัดน�้ำทิ้ง
หลังจากผ่านกระบวนการผลิต โดยให้มีการวางแผนการใช้สารเคมีที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
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ในปี 2562 บริษัทมีการบริหารจัดการน�้ำทิ้งและการควบคุมคุณภาพน�้ำทิ้งเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และไม่มี
ข้อร้องเรียนด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ปริมาณน�้ำทิ้ง
2560

2561

2562

100% ผลการตรวจวัด
คุณภาพน�้ำทิ้ง
เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่ก�ำหนด

ไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านคุณภาพน�้ำทิ้ง
2,417,746 ลูกบาศก์เมตร

2,940,607 ลูกบาศก์เมตร

2,960,103 ลูกบาศก์เมตร
หน่วย : ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ : ปี 2560 มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศไทยจ�ำนวน 12 แห่ง
ปี 2561 มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศไทยจ�ำนวน 15 แห่ง
ปี 2562 มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศไทยจ�ำนวน 16 แห่ง
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจ�ำนวน 22 แห่ง

การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในฐานะที่ บ ริ ษั ท เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า มากว่ า 24 ปี บริ ษั ท มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า น
การผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการระบบสายส่งไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทจึงให้ความส�ำคัญ
ตั้ ง แต่ ก ารออกแบบและการเลื อ กใช้ ก ๊ า ซธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีเสถียรภาพมากที่สุด รวมถึงการบ�ำรุงรักษา
และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องจักรให้มีความทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
มีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ โดยการพัฒนาความร่วมมือกับผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรในการตรวจสภาพ
ความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Life Cycle Assessment Impact : LCA)
ในกระบวนการผลิตอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทได้จัดท�ำโครงการอนุรักษ์พลังงานทั้งใน
ระบบการผลิตและการด�ำเนินงานอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย เพื่อท�ำให้ระบบการผลิตไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
นอกจากนั้นบริษัทได้มีการบริหารจัดการระบบสายส่งไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อท�ำให้การจ่ายไฟฟ้าในระบบสายส่งสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด ทั้งนี้การพัฒนา
และบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางข้างต้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
ระบบไฟฟ้าของบริษัทมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง และมีความพร้อมการจ่ายไฟฟ้า
การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธภาพของบริษัทดังกล่าวข้างต้นถือเป็นจุดแข็ง
และข้อได้เปรียบทางธุรกิจของบริษัท ท�ำให้ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมเกิดความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทด้วยเช่นกัน

100% โรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนร่วม
ด�ำเนินโครงการอนุรักษ์
พลังงาน

7.89 MMBtu/kWh

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ต่อการผลิตไฟฟ้า

การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมมลภาวะทางอากาศใน
การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีการตรวจวัดมวลสาร
ทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกแห่งอย่างต่อเนือ่ ง
และให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่บริเวณโดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้าโดยละเอียดและ
มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ
ดังนี้
• ออกแบบระบบการผลิตให้มีระบบเผาไหม้ที่ดี ท�ำให้เกิด
การเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยลดปริมาณการเกิด
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และสารไฮโดรคาร์บอนทีเ่ ผาไหม้ไม่หมด
(UHC) รวมถึงการลดฝุ่นละออง (TSP) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนมีการวางแผนงานการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
• ติดตั้งระบบควบคุมไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) โดยการ
ติดตั้งระบบเผาไหม้แบบ Dry Low NOx Burner ซึ่งเป็นการ
ลดไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ด้วยวิธีลดอุณหภูมิการเผาไหม้
เหมาะส�ำหรับการควบคุมไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากเครือ่ งผลิต
ไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ
• ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งตรวจวั ด มลพิ ษ ทางอากาศจากปล่ อ งแบบ
อั ต โนมั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Emission Monitoring
System หรือ CEMS) และการตรวจวัดแบบสุม่ บริเวณปล่อง (Stack
Sampling) หน่วยผลิตไอน�้ำ (Heat Recovery Steam Generators
หรือ HRSG) เพื่อตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ (NO x)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละออง (TSP) ออกซิเจน (O2)
อุณหภูมิปลายปล่อง และอัตราการไหลของก๊าซ

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

การท�ำงานในเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation)
ตรวจสอบความถูกต้องการตรวจวัดไนโตรเจนออกไซด์
(NO x) และ ออกซิ เ จน (O 2) เปรี ย บเที ย บโดยวิ ธี
Relative Test Audit (RATA) ซึ่งใช้หลักการอ่านค่า
ไนโตรเจนออกไซด์ (NO x) และ ออกซิ เ จน (O 2)
จาก CEMS กับค่าตรวจวัดจากการเก็บตัวอย่างอากาศ
จากปล่อง โดยวิธอี า้ งอิงมาตรฐานในเวลาเดียวกันและ
น�ำค่าที่ได้มาค�ำนวณหาค่า Relative Accuracy และ
น� ำ ผลที่ ไ ด้ ไ ปเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ก� ำ หนดการ
ตรวจสอบความถูกต้อง

• การตรวจวัดแบบสุ่ม โดยเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง
• การตรวจสอบความถูกต้องของการท�ำงานระบบ CEMS ระบายมลพิ ษ ทางอากาศ และท� ำ การวิ เ คราะห์ ต ามประกาศ
เพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลจากการตรวจวัด มีความถูกต้องแม่นย�ำ กระทรวงอุตสาหกรรมก�ำหนด
โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
• การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณชุ ม ชนโดยรอบ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) ซึ่งเป็นหน่วยงาน โรงไฟฟ้า ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจวัดไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
ที่ได้รับความเชื่อถือจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก หรือวิธีที่หน่วยงาน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละออง (TSP)
ราชการก�ำหนด แบ่งการด�ำเนินการ 2 ส่วน คือ
		 •
			
			
			
			

System Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ
การท�ำงานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ในลักษณะ
การทบทวนและตรวจสอบเกี่ ย วกั บ สถานภาพการ
ท�ำงานของ CEMS

		 • Performance Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
			 ของการท�ำงานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถ

078

100% ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ก�ำหนด
ไม่มีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ
มลภาวะทางอากาศ

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การจัดการผลกระทบด้านเสียง
บริษทั ตระหนักในการควบคุมมลภาวะทางเสียงจากการด�ำเนินงาน โดยจัดให้มกี ารประเมินผลกระทบด้านเสียง โดยเฉพาะเครือ่ งจักร
ของโครงการทีเ่ ป็นแหล่งก�ำเนิดเสียงดัง อาทิ เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG) เครือ่ งผลิตไอน�ำ้ (HRSG) เครือ่ งผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�ำ้
(STG) เครื่องควบแน่น (Condenser) หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เป็นต้น ทั้งนี้ได้ออกแบบเครื่องจักรให้มีค่าระดับเสียงให้เป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด ตลอดจนมีการก�ำหนดมาตรการเพื่อการลดระดับเสียงจากแหล่งก�ำเนิด การลดระดับเสียงที่ตัวน�ำ/ส่งผ่านเสียง และ
การป้องกันที่ผู้รับ ดังนี้
การลดระดับเสียงจากแหล่งก�ำเนิด
• จัดวางผังติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย
• ออกแบบอาคารและระบบการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อลดความสั่นสะเทือนอันเป็นจุดก�ำเนิดของเสียง
• ตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งก�ำเนิดของเสียง
• ติดตัง้ อุปกรณ์ลดระดับเสียง เช่น ฉนวนกันความร้อน (Insulation) บริเวณท่อไอน�ำ้ ติดตัง้ อุปกรณ์ลดระดับเสียง (Silencer) บริเวณ
หม้อพักไอน�้ำ (Stream Drum)
การลดระดับเสียงที่ตัวน�ำ/ส่งผ่านเสียง
• ก�ำหนดให้มีอาคารปิดคลุมเครื่องจักร (Enclosure) ที่เป็นแหล่งก�ำเนิดเสียงไว้ภายใน เช่น เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG)
และ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�้ำ (STG) จะได้รับการติดตั้งอยู่ในพื้นที่ปิด ซึ่งจะสามารถลดระดับเสียงได้ในระดับหนึ่ง
การป้องกันผู้รับเสียง
• จัดท�ำแผนทีร่ ะดับเสียง (Noise Contour Map) เพือ่ ก�ำหนดเขตพืน้ ทีเ่ สียงดังส�ำหรับพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านหรือผูท้ เี่ ข้าไปในบริเวณ
ที่มีเสียงดังใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ก่อนเข้าพื้นที่
• การจดบันทึก และการตรวจสอบสภาพความพร้อมและความผิดปกติด้านเสียง
• ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ)

100% ผลการตรวจวัดความเข้มของเสียงเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ก�ำหนด
ไม่มีข้อร้องเรียนด้านเสียงรบกวนจากชุมชนโดยรอบ

การจัดการของเสียจากการด�ำเนินงาน
บริษัทมุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยมี
เป้าหมายในการลดปริมาณของเสียและการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีขยะของเสียคงเหลือน้อยที่สุดหรือลดการน�ำของเสีย
ไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการ
ด้วยหลักปฏิบัติ 3Rs (Reduce - Reuse - Recycle) ท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่ า งคุ ้ ม ค่ า และยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น การลดผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มและสามารถ
ลดค่าใช้จา่ ยของบริษทั ได้อกี ทางหนึง่ ด้วย ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้มกี ารคัดแยกประเภทของเสีย
ต่างๆ เช่น ขยะทั่วไป ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล และของเสียอันตราย
เพื่อการบริหารจัดการของเสียที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ลดการใช้
Reduce

ใช้ซ�้ำ
Reuse

ขาย/รีไซเคิล
Recycle

ฝังกลบ
Landfill

แนวทางปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย
พั ฒ นากระบวนการด� ำ เนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ
ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและเกิดของเสียในกระบวนผลิตน้อยที่สุด


ส่งเสริมการด�ำเนินงานตามหลักปฏิบตั ิ 3Rs (Reduce - Reuse Recycle) เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสูงสุด


การปลูกจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ


การคัดแยกและจัดเก็บขยะของเสียให้เกิดความปลอดภัยและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการในการจ�ำหน่าย
ของเสียทีม่ มี ลู ค่า การบ�ำบัดทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ และการส่งก�ำจัด
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย


การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ด้านการ
จัดการของเสียอย่างเคร่งครัด


การจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากร ประเภทและปริมาณ
ของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต วิธกี ารบ�ำบัดและก�ำจัดของเสีย ทัง้ นี้
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง


การปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
บี.กริม ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนต่อการจัดการทรัพยากร
อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วย
การปลูกฝังจิตส�ำนึกให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการ
อบรมให้ความรู้พนักงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การรณรงค์และ
การจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะของเสีย การจัดกิจกรรมที่ค�ำนึงถึง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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การจัดการด้าน
สภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก
การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ท�ำให้เกิดสภาวะโลกร้อนขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น การเกิดภัยแล้งที่ต่อเนื่องและ
ยาวนาน การเกิดคลืน่ ความร้อน การเกิดพายุและน�ำ้ ท่วมทีร่ นุ แรง การละลายของน�ำ้ แข็งขัว้ โลกท�ำให้ระดับน�ำ้ ทะเลเพิม่ สูงขึน้ เป็นต้น ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ การเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ จากสภาวะโลกร้อน เนือ่ งด้วยผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอาจส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในการด�ำเนิน
ธุรกิจได้เช่นกัน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาจได้รับผลกระทบต่อระดับความเข้มของแสงอาทิตย์จากสภาพอากาศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป โรงไฟฟ้าพลังน�้ำอาจได้รับผลกระทบจากการเกิดภาวะภัยแล้งที่ยาวนานหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติท�ำให้การด�ำเนินงานต้องหยุดชะงัก เป็นต้น โดยบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง
และการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
ก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายการขยายการเติบโตของธุรกิจ โดยการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประเภทพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ
30 ของโครงการลงทุนทั้งหมดภายในปี 2565


พิจารณาเลือกการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รวมถึงการลดผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลให้ครอบคลุมตลอดกระบวนการผลิตไฟฟ้า และการตัง้ เป้าหมายและติดตามผล
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด


การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการผลิตไฟฟ้า เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการด�ำเนินงาน เช่น การพัฒนา
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลและควบคุมกระบวนการตลอด
วัฏจักรชีวิตหรือวงจรผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิตและซ่อมบ�ำรุงโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าเพื่อจ�ำหน่ายแก่ลูกค้า


การสนับสนุนและการมีสว่ นร่วมกับภาคีเครือข่ายทีข่ บั เคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจหมุนเวียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจและ
วัฒนธรรมขององค์กร


ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และมุ่งสู่วิถีสังคมคาร์บอนต�่ำ ซึ่งสอดคล้องและเป็นตามนโยบายของรัฐบาลและประชาคมโลกตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)
ซึ่งเป็นข้อตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change หรือ UNFCCC) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ภายในปี 2573
ผลการด�ำเนินงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี 2562 บริษัทมีอัตราค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 0.4232 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่าต่อหน่วย
การผลิตไฟฟ้า ลดลงจากปีฐาน 2559 ในอัตราร้อยละ 8.18 และลดลงจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 5.36 เนื่องจากบริษัทได้มี
การพัฒนาและการซ่อมบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยตามแผนงานอย่างต่อเนือ่ ง
เช่น การด�ำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพ การตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ การซ่อมแซมบ�ำรุงรักษากังหันหอระบายความร้อนของน�้ำ (Cooling Tower) เพื่อให้เครื่องจักรมีการท�ำงานที่เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น เช่น การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงาน
น�้ำ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงตามล�ำดับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2559-2562
ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเที่ยบระหวางปี 2559-2562 (หน่วย kg CO2eq/MWh) B.Grimm Power
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หมายเหตุ : ค�ำนวณโดยใช้วิธีการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)

บริ ษั ท ก� ำ หนดเป้ า หมายการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกขององค์ ก รอยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ต�่ ำ กว่ า
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Grid
Emission Factor) เท่ากับ 0.5821 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่าต่อหน่วย
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การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

“การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้หนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” คือ ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของ
บี.กริม ที่สะท้อนถึงการด�ำเนินธุรกิจที่พร้อมจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม บริษัทให้ความส�ำคัญ
ต่อการดูแลป้องกันและการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�ำเนินงาน รวมถึงสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์
ระบบนิเวศของสัตว์และพืชที่มีอยู่ในธรรมชาติ การปกป้องและดูแลรักษาแหล่งน�้ำและผืนป่า การรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกเพื่อการอนุรักษ์
ระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว
บริษทั มีการก�ำกับดูแลการปฏิบตั กิ ารด้านการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของโครงการลงทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA) แนวทางจัดท�ำรายงานประมวล
หลักปฏิบัติ (Code of Practice : COP) รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(Environmental and Safety Assessment : ESA) ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทและรายละเอียดของโครงการลงทุน
ส�ำหรับในประเทศไทย บริษัทด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก โดยโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมก�ำหนดให้มีการจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแนวทางจัดท�ำรายงานประมวลหลักปฏิบัติ (COP) โดยบริษัทได้มีการจัดท�ำการประเมินความเสี่ยงและแนวทาง
การบริหารจัดการผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม รวมถึงการดูแลปกป้องและติดตามผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมด้วย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากทีต่ งั้ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ประกอบกับที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่
ไม่อยู่ติดกับพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�ำคัญ จึงไม่ต้องจัดท�ำการประเมินด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างไรก็ตามบริษัทได้น�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment and Social Management System : ESMS) มาใช้
ประกอบการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ด�ำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ซึ่งก�ำหนดให้มีการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตั้งโครงการที่มีความส�ำคัญต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์จ�ำนวน 3 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ต้องมีการจัดท�ำรายงานผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และให้มีการติดตาม
และรายงานผลด้วยเช่นกัน โดยบริษัทได้ก�ำหนดแผนงานและมาตรการในการบริหารจัดการผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมถึงมีการบันทึกข้อมูลสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไว้ด้วย

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง
ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน
บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เ วศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และ
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร ร่วมกับกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
(World Wide Fund for Nature หรือ WWF ประเทศไทย)

“เสือมีเพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยัง ดินดีเพราะหญ้าบัง หญ้ายังเพราะดินดี”
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวไว้ในเรื่องหนามยอกเอาน�้ำบ่ง
เสือโคร่ง เป็นดัชนีชวี้ ดั ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีความสมดุลในระบบนิเวศ เนือ่ งจากเสือโคร่งเป็นสัตว์ปา่ ทีอ่ ยู่
สูงสุดในระบบห่วงโซ่อาหาร ท�ำหน้าทีร่ กั ษาสมดุลของผืนป่าและควบคุมจ�ำนวนประชากรของสัตว์กนิ พืช อันได้แก่ เก้ง กวาง หมูปา่ และกระทิง
ไม่ให้มีจ�ำนวนมากเกินไปจนท�ำให้ผืนป่าและต้นไม้เสียความสมดุลในระบบนิเวศ หากผืนป่าแห่งใดมีเสือโคร่งที่สมดุลย่อมหมายความว่า
ผืนป่านั้นมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดและเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
เป็นเวลากว่า 5 ปี ที่บริษัทมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และ
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
(World Wide Fund for Nature หรือ WWF ประเทศไทย) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ การฟืน้ ฟูธรรมชาติของผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย
และเพิม่ ประชากรเสือโคร่งให้ได้จำ� นวน 300 ตัว ภายในปี 2565 ตามทีป่ ระเทศไทยได้ให้คำ� มัน่ สัญญาไว้ในการประชุมสุดยอดผูน้ ำ� ว่าด้วย
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การอนุรกั ษ์เสือโคร่งทีป่ ระเทศรัสเซียเมือ่ ปี พ.ศ. 2553 และการช่วยปกป้องถิน่ ทีอ่ ยูข่ องเสือโคร่งจากการลักลอบล่าสัตว์และรุกล�ำ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทั้งนี้ผืนป่าแม่วงก์-คลองลาน เป็นผืนป่าในประเทศไทยที่มีความส�ำคัญต่อการอนุรักษ์เสือโคร่งของโลก ซึ่งเป็น “พื้นป่าแห่งความหวัง”
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการขยายพันธุ์เสือโคร่งที่ดีที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ บี.กริม ได้ให้การสนับสนุน
การด�ำเนินงานในการอนุรักษ์เสือโคร่ง ได้แก่
การศึกษาวิจัยและส�ำรวจประชากรเสือโคร่งและสัตว์ป่าอื่น ๆ

การส�ำรวจพื้นที่ครอบครองของเสือโคร่ง

การติดตามประชากรเสือโคร่งและเหยื่อด้วยกล้องดักถ่ายภาพ

การส�ำรวจความหนาแน่นของเหยื่อด้วยวิธี distance sampling

1
2

การด�ำเนินงาน
ในการอนุรักษ์เสือโคร่ง

3

การเสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวนด้วยระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

การฝึกอบรมการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol system)

การฝึกอบรมการปฏิบัติงานภายใต้ความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า
การสร้างจิตส�ำนึกและเครือข่ายการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่า

การสร้างจิตส�ำนึกทีด่ แี ละการมีสว่ นร่วมของนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และท�ำกิจกรรมร่วมกันในด้านงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

การสร้างเครือข่ายอนุรกั ษ์ทเี่ ข้มแข็งในการช่วยสอดส่องดูแลภัยคุกคาม มีการท�ำงานแบบ
บูรณาการร่วมกับพื้นที่อนุรักษ์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ในระยะยาว

บี.กริม ได้รว่ มสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์รว่ มกับ WWF-Thailand เพือ่ รณรงค์การอนุรกั ษ์เสือโคร่งผ่านกิจกรรม “Save tigers,
Save so much more” หรือ “การอนุรักษ์เสือโคร่งให้มากกว่าที่คุณคิด” ในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันอนุรักษ์
เสือโลก หรือ International Tiger Day เพื่อตระหนักถึงความส�ำคัญของการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและเสือสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วโลก และ
ร่วมกันปกป้องผืนป่าซึ่งเป็นบ้านอันอุดมสมบูรณ์ของเสือ โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส�ำนึกรักธรรมชาติ และชี้ให้เห็น
ถึงบทบาทของเสือโคร่งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ เชิญชวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมตัง้ ชือ่ ให้กบั ลูกเสือโคร่ง
เกิดใหม่ และร่วมกันบริจาคเพื่อสมทบทุนในการอนุรักษ์เสือโคร่งได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเชิงกลยุทธ์โดยการเปิดศูนย์การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Smart
Patrol Centre ให้กบั เจ้าหน้าทีผ่ พู้ ทิ กั ษ์ปา่ เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงใช้เป็นศูนย์ขอ้ มูลการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ นักท่องเทีย่ ว
ที่มาเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์-คลองลาน การสนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมลาดตระเวนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า การสนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ์ส�ำหรับการปฏิบัติงานลาดตระเวนภาคสนาม รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้แก่โรงเรียน
ชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันปกป้องผืนป่าและเสือโคร่งไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

100% สัดส่วนความครอบคลุมของโครงการโรงไฟฟ้าทีต่ อ้ งประเมินความเสีย่ งและผลกระทบ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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พนักงาน

พนักงานเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ ป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จสูเ่ ป้าหมาย บริษทั ให้ความส�ำคัญ
ในการปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรบนพื้นฐานของการมีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือกัน ความเป็นมืออาชีพ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตลอดจนมีความรักและหวงแหนในศักดิ์ศรีขององค์กร มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโอบอ้อมอารี ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรูค้ วามเข้าใจในจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายด้านจริยธรรม และการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน อันน�ำไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ ที่มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
บริษัทให้ความส�ำคัญในการดูแลพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มีค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน เสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานไปพร้อมกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดี ให้มีความสุขทั้งด้านการท�ำงานและการใช้ชีวิตอย่างสมดุล
บี.กริม เพาเวอร์ พยายามอยูเ่ สมอทีจ่ ะสร้าง “B.Grimm DNA” ทีเ่ ปิดกว้างและครอบคลุมทุกฝ่าย ให้คณ
ุ ค่ากับมุมมองของทุกคน เคารพ
และให้คุณค่ากับผู้คนที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างทั้งบุคลิก คุณลักษณะ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ หรือ
ศาสนา แม้ว่าทุกคนจะมาจากภูมิหลังและบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน แต่พนักงาน บี.กริม เพาเวอร์ ต่างยึดถือในปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความโอบอ้อมอารี และมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้แก่สังคม ซึ่งก็คือ รากฐานส�ำคัญของ B.Grimm DNA
Positivity
ทัศนคติที่ดี

Partnership
ความร่วมมือ

Professionalism
ความเป็นมืออาชีพ

Pioneering spirit
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

บริษัทไม่เพียงแต่สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร B.Grimm DNA และจัดกิจกรรมในเรื่องค่านิยมองค์กร 4Ps ตามพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ
เท่านั้น แต่ยังแนะน�ำให้พนักงานเข้าใจกระบวนการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารบุคลากรแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับพฤติกรรมแบบ 4Ps ที่บริษัทคาดหวัง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท�ำงานเชิงบวกให้สอดคล้องกับหลักการของ B.Grimm DNA
ในปี 2562 ค่านิยมหลักของ บี.กริม (4Ps) ถูกน�ำมารวมเป็นส่วนหนึง่ ของแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ บี.กริม เพาเวอร์
และมีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นคู่มืออ้างอิงส�ำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารอาชีพ
ปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เป็นส่วนหนึ่งของ B.Grimm DNA มาโดยตลอด บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ เป็นผู้ว่าจ้างที่มีความรับผิดชอบ และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ หนึ่งในค่านิยมหลักของ บี.กริม คือ
“ความเป็นมืออาชีพ” ประกอบไปด้วยจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจ และนโยบายด้านจริยธรรม บริษัทต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นว่าเราเป็น
มืออาชีพ เชื่อถือไว้วางใจได้ และมีจริยธรรม
บี.กริม ให้คุณค่ากับแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการและด�ำเนินการใช้หลักการด้านความยั่งยืนในทุกแง่มุม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อด�ำรงรักษาความเป็นมืออาชีพ และความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
เพื่อสะท้อนถึง “ความเป็นมืออาชีพ” และ “ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานแสดงความเชี่ยวชาญและ
ช�ำนาญการองค์ความรู้ต่างๆ ด้วยการน�ำไปใช้กับงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ มองหาโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการท�ำงานอยู่เสมอ DNA ด้านนี้ของพนักงาน บี.กริม เพาเวอร์ เป็นที่สังเกตได้ในหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความเป็น
ผู้น�ำ ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมการเรียนรู้ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น
ในปี 2562 มีการส่งเสริมเรื่อง B.Grimm DNA กับพนักงานทุกระดับของ บี. กริม ผ่านทางคณะท�ำงานที่เรียกว่า “B.Grimm Culture
Agent” และ “B.Grimm DNA Thinker”
คณะท�ำงานกลุ่มแรกมีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำเนินการด้าน B.Grimm DNA ดังต่อไปนี้
	l

ริเริม่ และเป็นผูน้ �ำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในแผนกของตนเอง เพื่อสือ่ สารค่านิยมหลัก 4Ps และแนวคิดเกีย่ วกับ B.Grimm DNA

	l

จูงใจให้เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมกับค่านิยมหลัก 4Ps ด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

	l

ท�ำหน้าที่เป็นตัวอย่างด้านวัฒนธรรมให้แก่ผู้อื่น

ส่วนคณะท�ำงานกลุ่มหลัง คือ B.Grimm DNA Thinker ท�ำหน้าที่เป็นผู้วางแผน ดูภาพรวมการสื่อสารด้านวัฒนธรรมองค์กร
สร้างความสอดคล้องและปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรมองค์กรของ B.Grimm Culture Agent
นอกจาก B.Grimm Culture Agent ของแต่ละแผนกจะสามารถปฏิบัติภารกิจด้านวัฒนธรรมองค์กรได้ 100% ตามแผนแล้ว
บริษทั ยังเพิม่ ระดับการรับรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ B.Grimm DNA ผ่านทางกิจกรรมและเครือ่ งมือการสือ่ สารทีห่ ลากหลายตลอดปี 2562
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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กลยุทธ์ด้านบุคลากร

ดึงดูดคนเก่งส�ำหรับอนาคต (Attract
tomorrow’s talent) :

พั ฒ นาเพื่ อ อนาคตที่ ยั ง มองไม่ เ ห็ น
(Develop for an unknown future) :

รั ก ษาพนั ก งานคุ ณ ภาพ (Retain
thriving workforces) :

ยกระดับเครื่องมือและเทคนิคในการสร้าง
และรักษาภาพลักษณ์ รวมทั้งชื่อเสียงที่ดี
ของบริษทั ในฐานะผูว้ า่ จ้าง ด้วยการบริหาร
ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะกับงาน (ทัง้ ภายในและ
ภายนอก) ให้สอดคล้องกับทิศทางทีบ่ ริษทั
วางไว้ส�ำหรับอนาคต

ส่งเสริมความสามารถในการส่งมอบคุณค่า
อย่างยัง่ ยืนกับธุรกิจ ด้วยการรวมพนักงาน
ที่มีทักษะหลากหลายเข้าด้วยกัน และให้
ความส�ำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

สร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ช่วยให้
พนักงานเติบโตและร่วมสร้างความส�ำเร็จ
เน้นการท�ำงานเป็นทีม มุ่งมั่นปรับปรุงผล
งาน และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่เสมอ

ความส�ำคัญของบุคลากรส�ำหรับประสบการณ์ที่ดีกว่า
ในปี 2562 บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและกระบวนการ
พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์ ก ารท� ำ งานให้ แ ก่ พ นั ก งาน
อาทิ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร B.GRIMM DNA การสรรหาพนั ก งาน การสร้ า งแบรนด์
ผู้ประกอบการ การเรียนรู้และพัฒนาความเป็นผู้น�ำ การมีส่วนร่วมและความผูกพันของ
พนักงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงานและความก้าวหน้าในอาชีพความเป็นอยู่
ที่ดีของพนักงาน และการสนับสนุนต่อการขยายตัวทางธุรกิจ เป็นต้น
ความผูกพันของพนักงาน
นับเป็นเรื่องส�ำคัญที่บริษัทต้องรู้ว่าสิ่งใดสร้างแรงจูงใจและท�ำให้พนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และรู้ว่าพนักงานมองสิ่งแวดล้อม
ในการท�ำงานของตนอย่างไร ดังนั้นนับตั้งแต่การส�ำรวจความผูกพันของพนักงานในปี 2561 บี.กริม เพาเวอร์ จึงส่งเสริมให้มีการพูดคุย
กันอย่างเปิดเผยและสม�่ำเสมอระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พูดถึงเรื่องที่รู้สึกกังวล และหาทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการท�ำงานร่วมกัน
การพัฒนาประสบการณ์การท�ำงานที่ บี.กริม เพาเวอร์ และการดูแลให้แน่ใจว่าพนักงานมีสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวอื่นๆ
ยังคงเป็นสิ่งที่ บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�ำคัญสูงสุด บริษัทได้จัดท�ำแผนยกระดับความผูกพันของพนักงานที่มุ่งเน้นความก้าวหน้า
ในอาชีพ และการรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิต เพื่อสนับสนุนให้พนักงานบริหารจัดการสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ และท�ำงานได้อย่าง
ยืดหยุ่น มีความสุข มีความกระตือรือร้น พนักงานสามารถแสดงบทบาทของตัวเองได้ดีที่สุดทั้งที่บ้านและที่ท�ำงาน

เนือ่ งจากความก้าวหน้าในอาชีพเป็นหนึง่ ในปัจจัยความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน บี.กริม เพาเวอร์ บริษัทจึงตอบสนองต่อ
ประเด็นนี้อย่างรวดเร็ว โดยได้เสนอแนวทางพัฒนาปรับปรุงไว้ 4
แนวทาง ได้แก่ 1) การสื่อสารเกี่ยวกับอาชีพการงาน 2) การสร้าง
ค�ำบรรยายลักษณะงาน 3) การวิเคราะห์สมรรถนะ และ 4) การพัฒนา
ภาวะผู้น�ำ

พูดคุยอย่างมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ร่วมวางแผนการปฏิบตั งิ านกับพนักงาน
ตามทิศทางการพัฒนาและเติบโต
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บี.กริม เพาเวอร์ ส่งเสริมให้บุคลากร ทั้งระดับหัวหน้างาน
และพนักงานมีการพูดคุยร่วมกัน เพื่อก�ำหนดเป้าหมายปฏิบัติงาน
ในด้านการสือ่ สาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานทุกระดับชัน้ (Goal Setting) และแนวทางการประเมินเพือ่ การพัฒนา (Dialogue
ได้ร่วมสัมมนาปฏิบัติการและสื่อสารด้านการบริหารจัดการอาชีพ for Development) โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นและความสอดคล้องกันของปัจจัยอาชีพ และทักษะตนเอง ตามเจตน์จ�ำนงของบริษัทที่จะส่งเสริมศักยภาพ
การงาน กรอบแนวคิด แผนการด�ำเนินงาน และผลลัพธ์คาดหวัง ของบุคลากรด้วยความโอบอ้อมอารี (Compassion to our people)
ความคาดหวังของพนักงานที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้
บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ จะมีโอกาสพูดคุยเพื่อก�ำหนด
สะท้อนถึงความต้องการการสือ่ สารทีช่ ดั เจน ทิศทางทีม่ นั่ คงแน่นอน แนวทางการปฏิบตั งิ านและรับค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะ
ความสอดคล้องกันของค�ำนิยามเกี่ยวกับอาชีพ และการสนับสนุน ความสามารถอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
จากองค์กร ในมุมมองของพนักงานนั้น ความก้าวหน้าในอาชีพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท�ำงานอย่างตรงไปตรงมาและ
เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหว และความเปลี่ยนแปลงใน ทันท่วงที
บทบาทหน้าที่ รวมถึงการมีประสบการณ์กบั งานรูปแบบใหม่ทไี่ ด้รบั
ส� ำ หรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน บี . กริ ม เพาเวอร์
มอบหมาย และโอกาสในการเรียนรู้ ในสถานการณ์นี้ สิ่งที่หัวหน้า แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ
งานสามารถท�ำได้ก็คือสนทนาพูดคุยกับพนักงาน เพื่อเน้นความ
1. ความส� ำ เร็ จ ในงานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมาย
ส�ำคัญของโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบและสร้างสรรค์
ที่ก�ำหนดร่วมกันของหัวหน้างานและพนักงาน
ใน บี.กริม เพาเวอร์
2. พฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังตามค่านิยมองค์กร
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
จากผลสะท้อนความเห็นของพนักงานทีไ่ ด้จากการส�ำรวจความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์กร หรือ B.GRIMM People Survey
2018 บริษัทได้น�ำแนวทางเชิงสร้างสรรค์มาใช้กับการบริหารผล
การปฏิบัติงาน ที่รวมการให้ความคิดเห็นสะท้อนกลับ (feedback)
การให้รางวัลหรือค�ำชมเชย ไปพร้อมกับการส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพูดคุยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานนี้มุ่งเน้นการ
ประเมิ น ศั ก ยภาพพนั ก งาน และแผนการพั ฒ นาอย่ า งตรงจุ ด
หัวหน้างานได้รบั การสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นเพือ่ การพัฒนา
อย่ า งมี คุ ณ ภาพต่ อ พนั ก งาน ซึ่ ง จะเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารพู ด คุ ย
เกี่ยวกับอาชีพการงานอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ท�ำให้ความ
คาดหวั ง ด้ า นอาชี พ ของพนั ก งานสอดคล้ อ งกั บ โอกาสด้ า น
การพัฒนาและการเติบโตที่บริษัทมีอยู่

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิ
มนุษยชน
บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�ำคัญต่อการเคารพในสิทธิมนุษยชน
โดยให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความเสมอภาคโดยไม่ค�ำนึงถึง
ความเหมื อ นหรื อ แตกต่ า งทั้ ง ด้ า นเชื้ อ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ รวมทั้งเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
พนักงานทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถความเชีย่ วชาญในการ
ท�ำงาน โดยได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า งความสมดุ ลในชีวิตของ
พนักงานอย่างเหมาะสมผ่านการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ (Health and
Well-being Project) เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม
มีพนักงานกว่า 350 คน ที่ได้รับการทบทวนผลการปฏิบัติงาน
ก่อนเริ่มต้นท�ำงานกับครอบครัว บี.กริม เพาเวอร์ ไปจนถึงการ
อย่างเป็นทางการ มีระบบ มุ่งเน้นและสอดคล้องกับทิศทางการ
เตรี ย มความพร้ อ มของพนั ก งานที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ก ารท� ำ งาน
ด�ำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันหัวหน้างานของ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ให้
ด้วยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพ การออม และการให้
ความส�ำคัญกับการทบทวนผลการปฏิบัติงานนี้ โดยใช้เวลาในการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมที่ตัวส�ำหรับการเกษียณอายุ
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

การจ้างงาน
จ�ำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

854
254

30%

72 คน

9.21 %

เทียบกับปี 2561

2. ให้ความเคารพและรับผิดชอบในการด�ำเนินการกับข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล
จ�ำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ�ำเป็น และให้
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามล�ำดับชั้นและตามหน้าที่ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
3. มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้ผลตอบแทน
การให้รางวัลและการลงโทษบนพื้นฐานความยุติธรรม ชัดเจน และ
สามารถอธิบายได้

คน

หญิง
คน
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ชาย

600 คน
70%

บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารในสถานประกอบกิ จ การ
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ น� ำ เสนอและหารื อ การจั ด สวั ส ดิ ก ารของลู ก จ้ า ง
อย่างเหมาะสม การเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนา
สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน เพื่อปรับปรุงสวัสดิการ
ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทเห็นถึงความส�ำคัญ
ในการสร้ า งสุ ข ภาพของพนั ก งานจึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ ห้ อ ง
ออกก�ำลังกายเพื่อให้พนักงานมีโอกาสออกก�ำลังกายในที่ท�ำงาน
นอกจากนีบ้ ริษทั ได้จดั ช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอแนะข้อคิด
เห็นในการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
รวมถึงการร้องทุกข์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมมายังหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน
ของบริษัทต่อไป
แนวทางในการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อพนักงานของบริษัท
1. มีความเคารพในสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลด้วยความ
เสมอภาคโดยไม่คำ� นึงถึงความเหมือนหรือแตกต่างทัง้ ด้านเชือ้ ชาติ
ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมทั้งมีความเคารพใน
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

4. ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความ
สามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงโดยเปิดโอกาสให้
พนักงานได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตามความเหมาะสม
5. มีเกณฑ์ชี้วัดเพื่อประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายด้วยความยุตธิ รรม เสมอภาค และสามารถ
อธิบายได้
6. ให้ความส�ำคัญกับความสมดุลในชีวิตของพนักงานอย่าง
เหมาะสม ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
7. ก�ำหนดขั้นตอน กระบวนการ และกลไกในการพิจารณา
และการด�ำเนินการแก้ปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรมของ
พนักงาน
การเคารพสิทธิเด็ก
บริ ษั ท ให้ ต ระหนั ก ต่ อ ประเด็ นการเคารพสิ ท ธิ เด็กและการ
ละเมิดแรงงานเด็ก ซึ่งถือเป็นปัญหาส�ำคัญในระดับประเทศและ
นานาชาติ การละเมิ ด แรงงานเด็ ก ถื อ เป็ น การกระท� ำ ผิ ด ทาง
กฎหมายและประพฤติผิดศีลธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้การด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ได้มกี ารก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก
และการละเมิดสิทธิเด็ก เช่น นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและมี
การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านทีค่ รอบคลุมประเด็นดังกล่าว และได้มี
การก�ำกับดูแลผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เช่น คูค่ า้ ผูร้ บั เหมา ซึง่ เป็นห่วงโซ่
อุปทานที่ส�ำคัญด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ไม่พบการใช้แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยนชนเด็กแต่อย่างใด

บริษทั ให้ความส�ำคัญในการศึกษาและติดตามประเด็นด้านการ
เคารพสิทธิเด็ก โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร Better Business for Children (สิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจ Children’s Rights and Business Principles - CRBP)
ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูนิเซฟ)
Save the Children และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Global Compact) และสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
SBDi เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน�ำองค์ความรู้ด้านสิทธิ
เด็กมาประยุกต์ให้เข้ากับนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ
ขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางและสอดคล้องกับ
หลักปฏิบตั ดิ า้ นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations Guiding Principles on Business and Human
Rights - UNGP) โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานต่อไป

1.
ค�ำมั่นเชิงนโยบาย
5.
การแก้ไข
เยียวยา

เคารพ
และสนับสนุนสิทธิเด็ก

4.
ติดตาม
และรายผล
การด�ำเนินงาน

2.
ประเมิน
ผลกระทบ

3.
การบูรณาการ
และการปฏิบัติ

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

Technical Expert

People
Competencies

Organisation DNA

Learning
Organisation &
Knowledge
Management
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การสร้างมาตรฐานความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคที่เป็นสากลในธุรกิจไฟฟ้า/พลังงาน
รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถและความเชีย่ วชาญของทีมปฏิบตั กิ ารและบ�ำรุงรักษาของกลุม่ บริษทั ฯ
ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าของ
กลุ่มบริษัทฯ สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ทักษะการจัดการและภาวะผู้น�ำด้วยการพัฒนาชุดความคิด (Mindset)
และ ทักษะ (Skillset) ให้กับพนักงานและผู้บริหาร

การปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมองค์กร (4Ps) ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอกและพฤติกรรมภายใน
ของบุคลากร รวมถึงสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนที่เริ่มต้นจากตนเอง
ไปสู่บุคคลอื่นและสังคมโดยรอบ

การบ่มเพาะสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
และการจัดระบบองค์ความรูภ้ ายในองค์กรทีส่ ำ� คัญ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมเพือ่ สร้างความยัง่ ยืนขององค์กร
บนพื้นฐานของการสร้างวัฒนธรรม “Team Learning and Work-Life Balance” ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

การเรียนรู้ของพนักงาน

ร้อยละ

70

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ร้อยละ

20

เรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยน

บริษัทให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งการ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะในการท� ำ งาน และทั ก ษะอื่ น ๆ นอก
เหนือจากการพัฒนาทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการท�ำงาน
เพื่อสร้างแรงจูงใจและตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้
ตลอดชีวติ (Life-long learning) จึงสนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนต่อยอด
องค์ความรู้ในองค์กรและเสริมทักษะทางวิชาชีพในแต่ละ
สายงานของพนักงานรวมทัง้ ทักษะอืน่ ๆ ในการด�ำเนินชีวติ
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลได้อย่างยั่งยืน
บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการเรียนรู้ (Learning Policy)
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีมาตรฐานเดียวกันในทุกที่ โดย
เน้นการเรียนรูแ้ บบ 70 : 20 : 10 (เรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์
ร้อยละ 70 เรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนร้อยละ 20 และ
เรียนรู้ด้วยตนเองร้อยละ 10) รวมถึงการสร้างและรักษา
บรรยากาศในการท�ำงานให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์
โดยเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานมี อิ ส ระในการเรี ย นรู ้ ผ ่ า น
ช่องทางที่หลากหลายทั้งการจัดอบรมภายใน ภายนอก
และการเรียนรู้แบบออนไลน์
ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้ง
ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทั้งศักยภาพ
ของพนักงานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา โดยการน�ำหลักสูตรออนไลน์
จาก SkillLane ซึ่งมีหลักสูตรมากกว่า 500 หลักสูตร
ให้พนักงานได้เข้าเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ให้แก่พนักงาน
นอกจากนั้นบริษัทยังได้พัฒนาการเรียนผ่านระบบ
ดิจิทัล Learning Management System (LMS) และมีการ
จัดท�ำหลักสูตร e-learning สองหลักสูตร คือ IT Security
Awareness และ Code of Conduct ซึ่งเป็นหลักสูตร
ภาคบังคับที่พนักงานทุกคนต้องเข้าเรียนและสอบผ่าน
100% อีกด้วย

ร้อยละ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

10

093

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 70 ชั่วโมง
ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน 32.65 ล้านบาท

094
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095

สุขภาวะและความปลอดภัย
ในสภาพแวดล้อมการทำ�งาน
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในการท� ำ งาน
ต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าและพื้นที่ปฏิบัติงานทุกแห่ง
บริษัทมีเป้าหมายการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยให้มีอุบัติเหตุ
เป็ น ศู น ย์ แ ละต้ อ งไม่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น หยุ ด งานและเสี ย ชี วิ ต
เกิดขึ้น โดยบริษัทมุ่งมั่นและจริงจังต่อการยึดถือและปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�ำงาน
อย่ า งเคร่ ง ครั ด การประเมิ น ความเสี่ ย งจากการท� ำ งานในทุ ก
กระบวนการ รวมถึงการปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยในการท�ำงาน ทั้งนี้เพื่อ
ลดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน
รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผู้บริหาร และตัวแทน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพของโรงไฟฟ้า
ท� ำ หน้ า ที่ น� ำ เสนอและก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การก�ำกับการ
ด�ำเนินงานให้เป็นไปกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
การก�ำหนดมาตรการและแนวทางการกับดูแลด้านความปลอดภัย
และสภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001/
ISO 45001) การพิ จ ารณาและทบทวนรายงานเหตุ ก ารณ์
ผิดปกติและการเกิดอุบัติเหตุ และก�ำหนดแนวทางและมาตรการ
ในการระวังป้องกัน การสื่อสารนโยบายและสร้างจิตส�ำนึกด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

096

ทุกระดับ รวมถึงการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ
จัดการรับทราบ
ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ท�ำหน้าที่
ในการประสานงานและติดตามการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
และสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงไฟฟ้ า ทุ ก แห่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
แผนงาน และเป้าหมายทีก่ ำ� หนด การติดตามและดูแลการปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม การประเมินความเสีย่ งและการบริหาร
จัดการความเสีย่ งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
การจัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและรายงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ
โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อท�ำหน้าที่
ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
ส�ำหรับพนักงาน ผูร้ บั เหมา และผูเ้ กีย่ วข้องทีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีโ่ รงไฟฟ้า
ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
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097

แนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน


ก�ำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 /
ISO 45001) และการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)


การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุม
ทุกกระบวนการในการท�ำงาน


การจัดท�ำคูม่ อื ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน และก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามคูม่ อื และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้เกิด
ความปลอดภัย




การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ รวมถึงการก�ำหนดแนวทางการแก้ไขและระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ�้ำ

การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและกฎระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้อง


การก�ำกับดูแลผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด


การควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลส�ำหรับพนักงานที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอื่นๆ ตามกฎหมายที่ก�ำหนด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการท�ำงาน




การเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การสื่อสารนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้างวัฒนธรรม
การท�ำงานทีม่ คี วามปลอดภัย การพัฒนาทักษะความรูแ้ ละจัดกิจกรรมในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง




การตรวจสุขภาพประจ�ำปีของพนักงาน เพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบจากการปฏิบัติงาน



การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างเป็นระบบ

การประชุมหารือเพื่อก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
อย่างสม�่ำเสมอ


การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัทก�ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและสอดคล้ อ งตามระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย (OHSAS 18001/
ISO 45001) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าของความเสี่ยงท�ำการวิเคราะห์ลักษณะการท�ำงานของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคล
ภายนอก และผู้รับเหมา ในทุกกระบวนการท�ำงาน เพื่อชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และน�ำมาประเมินโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนให้มีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เกิด
ความปลอดภัย และติดตามการด�ำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย

การควบคุมสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษทั ก�ำหนดให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันความปลอดภัยส่วนบุคคลเพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการท�ำงาน ประกอบกับในพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านได้มปี า้ ยและสัญลักษณ์ชบี้ ง่ อันตรายต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้อง
มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนั้นบริษัทได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอโดยมีค่าตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดระดับเสียง
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง เป็นต้น
การก�ำกับดูแลผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติงาน
บริษัทมีกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมการด�ำเนินงานของพนักงาน บุคคลภายนอก
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามาในพื้นที่การปฏิบัติงานของบริษัท โดยพนักงานและผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและเจ้าของพื้นที่จะเป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำกับดูแล
ให้มีการด�ำเนินการเป็นไปตามมาตรการและแนวทางด้านความปลอดภัยที่ก�ำหนด เช่น การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาทุกรายก่อน
เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตเข้าเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน
จะต้องได้รับการอนุญาตตามขั้นตอนของโรงไฟฟ้า ผู้รับเหมาจะต้องมีหัวหน้างานที่มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการดูแลรับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งงานปกติและงานเฉพาะด้าน เป็นต้น
การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
บริษัทก�ำหนดให้มีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติด้านการรายงานการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ขึ้น พนักงานจะต้องด�ำเนินการรายงานเหตุการณ์ให้หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้รับทราบ
เพือ่ ประเมินระดับของความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ และรายงานต่อไปยังผูเ้ กีย่ วข้องให้รบั ทราบ โดยหากเป็นกรณีทมี่ คี วามรุนแรงจะมีการพิจารณา
เพือ่ ด�ำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉกุ เฉินตามแผนงานทีก่ ำ� หนดต่อไป ทัง้ นีบ้ ริษทั ก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินการสอบสวนการเกิดอุบตั เิ หตุ
และอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นตามระดับของความรุนแรงและรายงานไปยังผู้บริหารและที่ประชุมที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและพิจารณา เพื่อน�ำ
ไปสู่การก�ำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขป้องกัน และการติดตามเฝ้าระวังการก�ำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
การเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
บริษัทได้จัดให้มีแผนงานการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน โดยโรงไฟฟ้าทุกแห่งจะมีการจัดท�ำแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมี
การก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนการก�ำหนดให้มีการซ้อมแผนการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินเป็นประจ�ำทุกปี เช่น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล หม้อไอน�้ำระเบิด เป็นต้น ทั้งนี้ให้มีการประเมินผลการซ้อมแผน
ฉุกเฉินดังกล่าวเพื่อน�ำข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ประกอบ
กับบริษัทได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ความช�ำนาญให้กับพนักงานที่มีหน้าที่ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น การอบรมการผจญ
เพลิงขั้นสูง การระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล การอบรมด้านการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น
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การปลูกฝังวัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะความรู้ด้านความปลอดภัย
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ และดู แ ลเอาใจใส่ ใ นการปลู ก ฝั ง พนั ก งานทุ ก คนให้ มี จิ ต ส� ำ นึ ก และวั ฒ นธรรมการท� ำ งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความปลอดภั ย ตลอดจนมี สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพใจที่ แ ข็ ง แรง บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะและความรู ้
ความสามารถด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การอบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ความรู้ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การอบรมด้านความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน การซ้อมดับเพลิงและการอพยพเบื้องต้น การอบรมความรู้ในการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
CPR & AED การเข้าร่วมกับเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการรณรงค์และจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เป็นต้น

Zero Accident ไม่มีอุบัติเหตุและอุบัติการณ์

100% โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมผ่านการรับรอง

ไม่พบพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
จากการท�ำงาน

ไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ของพนักงานและลูกจ้าง (Lost-Time
Injury Frequency Rate: LTIFR)

ที่ท�ำให้พนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ในการปฏิบัติงาน

100% การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ครอบคลุม
ทุกกระบวนการท�ำงาน

จ�ำนวนชั่วโมงการอบรมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 14,919 ชั่วโมง

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OHSAS 18001/ISO 45001)

ไม่มีการหยุดงานของพนักงาน
(Absentee Rate: AR)
ชั่วโมงความปลอดภัยในการท�ำงานสะสม
โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานรวม
15,557,122 ชั่วโมง
หมายเหตุ : สถิติจ�ำนวนชั่วโมงความปลอดภัย
ในการท�ำงานสะสมโดยไม่เกิดอุบัติเหตุของพนักงาน
จ�ำนวน 12,039,433 ชั่วโมง และผู้รับเหมารวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกจ�ำนวน 3,517,689 ชั่วโมง

Power Run Power Fun: Virtual Walk-Run for Health

คณะกรรมการด�ำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม Power Run Power Fun: Virtual WalkRun for Health เพื่อรณรงค์และปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานได้
ออกก�ำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง กิจกรรมดังกล่าว
จัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหาร
และพนั ก งานที่ ส� ำ นั ก งานใหญ่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจ� ำ นวนมาก
รวมระยะสะสมในการเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพทั้งสิ้น 25,108 กิโลเมตร
การจัดกิจกรรมครัง้ นีป้ ระสบความส�ำเร็จลุลว่ งเป็นอย่างดี นอกจาก
พนักงานทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังสร้างให้เกิด
บรรยากาศในการท�ำงานที่ดีและเกิดพลังความสมัครสมานสามัคคี
ภายในองค์กรอีกด้วย

“การวิ่งเป็นการออกก�ำลังกายที่ใช้
งบน้อยที่สุดอาศัยแค่ขา
กับใจเท่านั้น ฉะนั้นก้าวแรกที่ส�ำคัญ
ที่สุดคือก้าวที่ลุกจากเตียง
มาวิ่งกันเถอะครับ”

“ดูแลสุขภาพของเราเอง
ด้วยการออกก�ำลังกาย
ก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับ”

“วิ่ง เปลี่ยน ชีวิต”

กฤชณัท บุญเกิดทรัพย์
เดิน-วิ่งสะสมสูงสุดชาย ล�ำดับที่ 1
604.32 กิโลเมตร

คุปปพงค์ กังวานกิจ
เดิน-วิ่งสะสมสูงสุดชาย ล�ำดับที่ 2
555.58 กิโลเมตร

อภิสิทธิ์ อินจันทร์
เดิน-วิ่งสะสมสูงสุดชาย ล�ำดับที่ 3
503.20 กิโลเมตร

“วิ่งตอนมีแรงเรียกว่า
“ออกก�ำลังกาย”
ถ้าวิ่งตอนบั้นปลายเรียกว่า
“กายภาพ”

“การวิ่งคือใช้ร่างกายกับหัวใจ
ไปควบคู่กัน ไม่ต้องแข่งขัน
กับใครแค่ชนะใจตัวเองก็พอ
ขอบคุณกิจกรรมดีๆ ค่ะ
“Power RUN Power FUN”

“การออกก�ำลังกายเริ่มต้น
ที่ตัวเราเอง สุขภาพที่ดีเกิด
จากเราท�ำเอง ได้เอง”

กองใจ จันทร์ศรีเจริญ
เดิน-วิ่งสะสมสูงสุดหญิง ล�ำดับที่ 1
653.44 กิโลเมตร

ปภาดา สิริธนกุลชัย
เดิน-วิ่งสะสมสูงสุดหญิง ล�ำดับที่ 2
495.70 กิโลเมตร

ชมนาด พินิจชอบ
เดิน-วิ่งสะสมสูงสุดหญิง ล�ำดับที่ 3
465.13 กิโลเมตร
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การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ลู ก ค้ า เป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ส่ ง ผลต่ อ การ
ด�ำเนินงานและเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงความสามารถในการเติบโต
อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น บริ ษั ท ตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นในการ
ตอบสนองความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า ที่ มี
หลากหลายเพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทัง้ นี้ บริษทั มีเป้าหมาย
การตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ด้ ว ยการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าและไอน�ำ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
ในมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการให้บริการอย่าง
มืออาชีพที่มีความสะดวกรวดเร็ว การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ควบคู ่ ไ ปกั บ การด� ำ เนิ น งานด้ ว ย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจแก่ลูกค้าในระยะยาว
แนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
เข้าใจถึงลักษณะของธุรกิจและความต้องการของลูกค้า
เพื่ อ น� ำ ไปพั ฒนาผลิ ตภัณ ฑ์และการให้บริก ารที่มีคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า
ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีความปลอดภัย


ผลิตและส่งมอบพลังงานไฟฟ้าและไอน�้ำที่มีคุณภาพสูง
และมี ค วามปลอดภั ย ในมาตรฐานระดั บ สากล ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
ข้อตกลงและตรงตามความต้องการของลูกค้า


พั ฒ นาระบบการผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ที่
ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาโครงข่าย
ระบบการส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้าและไอน�้ำ เพื่อสร้างความเชื่อถือได้
ของโรงไฟฟ้า มีความพร้อมจ่ายไฟฟ้า และมีความมั่นคงและ
เสถียรภาพ


การวางแผนและการบริ ห ารจั ด การความต่ อ เนื่ อ งใน
การผลิตและส่งมอบพลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า


จัดให้มหี น่วยงานบริการลูกค้า (Customer Service) ประจ�ำ
อยู่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง โดยให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการสื่ อ สาร ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ


พัฒนาทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงานที่จะ
สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาของลูกค้าด้วยความถูกต้อง
สะดวก และรวดเร็ว


การบริหารความสัมพันธ์และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ


การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมื อ อาชี พ ตามหลั ก จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี


จรรยาบรรณทางธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า
รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความ
มั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า


ไม่กระท�ำการใดๆ ในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ รักษา
ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น


เปิดรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยความเต็มใจปราศจาก
อคติ และปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างทันท่วงที กรณี
มีข้อจ�ำกัดหรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาจะรีบแจ้งข้อมูลและ
สถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาอันรวดเร็วและแจ้งความก้าวหน้าใน
การแก้ไขเป็นระยะ




มุง่ มัน่ ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงข้อตกลงทีม่ กี บั ลูกค้า

ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์อื่นใด อันส่อถึงการ
กระท�ำที่ไม่สุจริตจากลูกค้า

บริษัทได้น�ำผลการส�ำรวจความพึงพอใจ ตลอดจนข้อแนะน�ำ
ต่างๆ มาใช้พฒ
ั นาปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ลกู ค้าอย่างเป็นระบบและทัว่ ถึง การวางแผนงาน
ในการบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมระบบการผลิตและระบบการส่งไฟฟ้า
และไอน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า การให้คำ� แนะน�ำและด�ำเนินการ
แก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ ไ ฟฟ้ า และไอน�้ ำ อย่ า งถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว
การวางแผนงานร่ ว มกั บ ลู ก ค้ า ในการเข้ า ซ่ อ มแซมบ� ำ รุ ง รั ก ษา
ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ของลูกค้าเพื่อไม่ให้กระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของลูกค้า การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและรายงานผล
ให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง การวางแผน
พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การให้ บ ริ ก ารแก่ ลูก ค้ า ที่ ครอบคลุม
ทุกพื้นที่การให้บริการ



ในปี 2562 บริ ษั ท สามารถด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาและ
ข้อร้องเรียนของลูกค้าให้เป็นไปตามก�ำหนดเวลา ไม่พบข้อร้องเรียน
 ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทตามความจริง
ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่มี
ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ด้ า นการรั ก ษาข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า
ไม่กระท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม
แต่อย่างใด
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทจี่ ะน�ำผลการประเมินส�ำรวจ
มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและการให้ บ ริ ก ารที่ ค งไว้ ซึ่ ง
ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าและการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกันกับลูกค้า นอกจากนี้ บริษทั มีการ
บริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าโดยการพบปะ เยีย่ มเยียน ประชุมหารือ
และการร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

100% ข้อร้องเรียนของลูกค้าได้รับการแก้ไข

การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
อยู่ในระดับดี

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย
ความเสียหายของทรัพย์สิน
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

24 Hrs Customer Service

ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
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ด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังต่อการพัฒนาคุณภาพพลังงาน
ไฟฟ้ า และไอน�้ ำ ที่ มี คุ ณ ภาพด้ ว ยมาตรฐานสากล และมี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยดี เ สมอมา
จึงท�ำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการใช้บริการ โดย
บริ ษั ท สามารถรั ก ษาและขยายฐานลู ก ค้ า อุ ต สาหกรรมเพิ่ ม ขึ้ น
ได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความส�ำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นความส�ำเร็จ
ที่ บ ริ ษั ท ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านพลังงานทีส่ ำ� คัญของประเทศเพือ่ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

“สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” คือ วิสัยทัศน์ของ บี.กริม เพาเวอร์
ที่มุ่งมั่นต่อการสร้างและพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับความโอบอ้อมอารีที่มีให้กับ
ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ชุมชน และสังคมโดยรอบ เพือ่ ผสานให้เกิดความสุขอย่างมีคณ
ุ ค่าร่วมกัน
บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม และชุมชน ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจของ บี.กริม ที่ได้ยึดถือปฏิบัติมา
อย่างต่อเนือ่ งยาวนานกว่า 141 ปี บริษทั เชือ่ มัน่ ว่า การด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืนนัน้
จะต้องเติบโตควบคูไ่ ปกับชุมชนและสังคมด้วยเช่นกัน บริษทั จึงมีความมุง่ มัน่ ต่อการด�ำเนินงาน
ทีพ่ ร้อมจะสร้างคุณค่าให้แก่ชมุ ชนและสังคมเพือ่ ให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวติ และเกิดความ
เท่าเทียมกันในมิติต่างๆ ของชุมชนและสังคมในระยะยาว

“ที่ บี.กริม เราเชื่อว่า
ถ้าเราท�ำธุรกิจด้วยความ
โอบอ้อมอารีเพื่อพัฒนา
ความศิวิไลซ์ภายใต้
หนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
เราจะสามารถน�ำพา
ความสุขมาสู่ทุกคนได้”
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ชุมชนสัมพันธ์
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการรักษาและสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่ชุมชนและสังคม โดยบริษัทมีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่สื่อสาร
และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงการเข้าพัฒนาโครงการ ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง และช่วงหลังจาก
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและการเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน
ในการรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อน�ำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อความ
ต้องการและคาดหวังของชุมชนและสังคมโดยรอบ
ชุมชนโดยรอบและผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งข้อเสนอแนะและร้องเรียนมายังโรงไฟฟ้าได้โดยตรงผ่านช่องทาง เช่น โทรศัพท์ จดหมาย
ตูร้ บั ฟังความคิดเห็น อีเมล์ เป็นต้น หรือสามารถแจ้งผ่านผูน้ ำ� ชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ โรงไฟฟ้าได้รบั ข้อเสนอแนะ
หรือเรือ่ งร้องเรียนแล้ว จะท�ำการตรวจสอบประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขและป้องกัน รวมถึงมีการสือ่ สารให้ชมุ ชนได้รบั ทราบ
ความคืบหน้าในการด�ำเนินการต่างๆ จนกระทั่งได้ด�ำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ทั้งนี้บริษัทมีระบบการบันทึกข้อมูลการรับข้อเสนอแนะ
และเรื่องร้องเรียนและให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก�ำกับดูแลและป้องกันต่อไป
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมทีส่ อดคล้องตามกรอบการด�ำเนินงานด้านความ
ยัง่ ยืนของบริษทั และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ผ่านโครงการและกิจกรรมทางสังคมในหลากหลายมิติ
โดยมีจุดมุ่งหมายต่อการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันให้กับสังคม
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
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ด้าน
การศึกษา

รายละเอียด






การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต







ศิลปวัฒนธรรม



สนับสนุนโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและ
พัฒนาทักษะอาชีพ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
และนักศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเพือ่
การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กบั
ชุมชน
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ชมุ ชน
ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาสทาง
สังคม
ให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์ดา้ นภัยภิบตั ิ
ทางธรรมชาติตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้
ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ
และมรดกทางวัฒนธรรม

โครงการที่บริษัทด�ำเนินการ
















ศาสนา

การกีฬา





สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และ
การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางศาสนา

สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ











สิ่งแวดล้อม



ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90
โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี
โครงการค่ายพยาบาลตามรอยสมเด็จย่า
โครงการครูไฟฟ้าอาสา บี.กริม
โครงการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน
โครงการตรวจซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของ
ชุมชน
การดูแลผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูพ้ กิ าร
การให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
ทางธรรมชาติ
สนับสนุนวงดนตรีรอยัลบางกอกซิมโฟนี
ออเครสตร้า
สนับสนุนงานศิลปะและดนตรีนานาชาติ

การท�ำนุบ�ำรุงศาสนา
การบูรณะและปรับปรุงสถานที่ส�ำคัญทาง
ศาสนา
สนับสนุนกีฬาแข่งม้า
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง
การกุศล
สวัสดิการพนักงานด้านการออก
ก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงการ Power Fun Power Run
โครงการอนุรักษ์เสือโคร่งร่วมกับ
WWF Thailand
โครงการอนุรักษ์ป่าไม้

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
•

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

		 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด�ำริ
ให้รเิ ริม่ ด�ำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยน�ำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนีค้ ราวเสด็จพระราชด�ำเนิน
เยือนประเทศเยอรมนีเมื่อปี 2552 และคณะกรรมการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen
Forscher เพื่อขออนุญาตน�ำกิจกรรมมาทดลองท�ำในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
8 ภาคเครือข่าย โดย บี.กริม เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่ร่วมด�ำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาตั้งแต่เริ่มโครงการฯ และได้มี
การขยายผลการด�ำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
		 บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน
ในระดับปฐมวัยให้เกิดการพัฒนาตนเองและรักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ดีของตนเองและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ของชาติ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทั่วประเทศกว่า 22,000 แห่ง ผ่านผู้น�ำเครือข่ายท้องถิ่นกว่า
235 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่ปฐมวัยอายุระหว่าง 3-6 ปี ตลอดจนการจัดกิจกรรม
อบรมครูผสู้ อน การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน และการท�ำกิจกรรมสูก่ ลุม่ ครอบครัว ทัง้ นีใ้ นปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนผ่านการประเมิน
เพื่อเข้ารับตราพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�ำนวน 38 โรงเรียน
บริษทั มีบทบาทส�ำคัญในการเป็นผูน้ ำ� เครือข่ายท้องถิน่ (Local Network) ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการประสานงานและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
โครงการ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ระยอง ชลบุรี และปทุมธานี นอกจากนั้นพนักงานบริษัท
ยังได้มีส่วนร่วมในการท�ำหน้าที่ “นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรพี่เลี้ยง” เพื่อท�ำหน้าที่ไปร่วมสอนและท�ำกิจกรรมกับครูโรงเรียนเครือข่าย
บี.กริม อีกด้วย
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ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายท้องถิ่นของ บี.กริม
เพาเวอร์ ถือเป็นก�ำลังส�ำคัญในการผลักดันให้โรงเรียนเครือข่าย
เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้สนับสนุนโรงเรียนในเครือข่าย
ท้องถิ่นรวม 151 แห่ง ในการประสานงาน และถ่ายทอดองค์ความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ เพื่อท�ำให้ครูสามารถสร้างสรรค์
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของโครงการ และ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.littlescientistshouse.com

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจ�ำปี 2562 และโครงการค่ายตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 4
มูลนิธกิ องทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ ก่อตัง้ เมือ่ เดือนตุลาคม 2523 โดยมูลนิธิ มีวตั ถุประสงค์
ในการเผยแผ่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และส่งเสริมสนับสนุนงานขององค์กร
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทัง้ นีใ้ นวโรกาสทีส่ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ
90 พรรษา ในปี 2533 มูลนิธิได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ของสถาบันพระบรมราชชนก ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข มีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียรและความประพฤติดี เป็นต้นมา
บริษัทได้สนับสนุนการบริจาคเงินทุนเพื่อใช้ในการมอบทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ของสถาบันพระบรมราชชนก ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข รวม 32 แห่ง ที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 - 4 ที่ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลใช้เป็นทุนการศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน

พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดท�ำโครงการ “ค่าย
ตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 4” ให้กับนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับคัดเลือกจาก
วิทยาลัยพยาบาลทั้ง 32 แห่ง รวมจ�ำนวน 82 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้พระราชกรณียกิจ
และพระจริ ย วั ต รของสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชชนนีเกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการตาม
พระราชด� ำ ริ ด ้ า นการพยาบาลในประเทศไทย
รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการปลูกฝัง
และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส�ำคัญของ
อาชีพพยาบาล การสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้าง
กระบวนการในการเรียนรูแ้ ละตัดสินใจ เพือ่ มุง่ หวัง
ให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลสานต่ อ พระปณิ ธ านด้ า น
อาชี พ พยาบาลของสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชชนนี มี ค วามรั ก ในศั ก ดิ์ ศ รี ข องอาชี พ
ตลอดจนให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละก่ อ
ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะของ
นั ก เรี ย นพยาบาลวิ ท ยาลั ย บรมราชชนนี ของ
สถาบันพระบรมราชชนก

“พ่อแม่ ท�ำไร่ท�ำนา ไม่มีรายได้มากพอที่จะ
ส่งเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงอื่น เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะ จึงตัดสินใจ
สมั ค รเรี ย นพยาบาลที่ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราช
ชนนี เพราะมีทุนให้ทุกปีตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา
ลดภาระค่าใช้จ่ายที่บ้านได้เยอะ วิทยาลัยพยาบาล
ให้โอกาสนักศึกษาที่ยากจนมีโอกาสเข้ามาเรียนได้
การเรียนพยาบาลเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ และการ
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ตื่นเต้นและได้รับประสบการณ์
จากวิทยากรและเพื่อน วพบ. จากจังหวัดอื่นที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน
และได้เรียนรู้เรื่องราวของสมเด็จย่าในด้านการเป็นพยาบาล จึงท�ำให้เห็น
ความส�ำคัญของอาชีพนี้มากขึ้น ซึ่งจะเอาประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้
กับวิชาชีพ”
น.ส.ลาวัณย์ ศรีบรรเทา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท

วิ่งจากใจเพื่อพยาบาลไทย “Run for Nurse 2019”
บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรม วิ่งจากใจเพื่อพยาบาลไทย ‘Run for Nurse 2019’ จัดโดยมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีในราชูปถัมภ์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเกียรติยศจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้สมทบทุน “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 32 แห่งทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เกี่ยวกับวงการพยาบาลไทย รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความส�ำคัญของการออกก�ำลังกายและการ
ส่งเสริมดูแลสุขภาพ

108

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาระบบอาชี ว ศึ ก ษาทวิ ภ าคี
เนือ่ งด้วยเป็นระบบการศึกษาทีม่ กี ารเรียนรูด้ า้ นวิชาการควบคูก่ บั การฝึกปฏิบตั งิ านจริง
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการปฏิ บั ติ ง านที่ จ ะเป็ น ประโยชน์
ต่อนักศึกษาสายงานวิชาชีพ และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
ทางอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการ
ศึกษาทวิภาคีร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) โครงการทวิภาคีเยอรมัน-ไทย
เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา (German-Thai Dual Excellence Education:
GTDEE) และโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟ้า (V-EsEPC) ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง และสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน นอกจากนี้
โรงไฟฟ้าของบริษัทยังได้ด�ำเนินการด้านอาชีวทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยในพื้นที่
โดยรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย อาทิเช่น วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง และ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

85

109

คน

จ�ำนวนนักศึกษาทวิภาคี
ที่เข้าร่วมโครงการรวมตั้งแต่
ปี 2554-2562

บริษัทมีความร่วมมือกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และโครงการทวิภาคีเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา
(German-Thai Dual Excellence Education: GTDEE) เพื่อพัฒนานักศึกษาอาชีวทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาไฟฟ้าก�ำลัง โดยนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรูแ้ ละฝึกทักษะการปฏิบตั งิ านทีโ่ รงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1
โรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี และ โรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ (บีไอพี) จังหวัดปทุมธานี
โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ได้จัดหลักสูตรการพัฒนานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้าควบคุม ภายใต้โครงการพัฒนาช่างเทคนิค
วิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Vocational Electrical System Engineering หรือ V-EsEPC) โดยจัดหลักสูตรเป็นระบบการเรียนภาคทฤษฎีสลับ
กับการฝึกอาชีพในโรงไฟฟ้า มุ่งการเน้นพัฒนาทักษะการคิดและเรียนรู้ผ่านโครงงาน และการออกแบบแผนการเรียนร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่างครูของวิทยาลัยและครูฝึกในโรงไฟฟ้า อาทิเช่น วัฒนธรรมองค์กร, การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, มาตรฐานความ
ปลอดภัยต่างๆ, เครื่องจักร/อุปกรณ์และระบบปฏิบัติการโรงไฟฟ้า รวมถึงความรู้และทักษะทางเทคนิคด้านการซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้

บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้รเิ ริม่ ด�ำเนินโครงการปลูก
และอนุรักษ์ป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็น
การด�ำเนินการตามรอยพระราชด�ำริของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี
พั น ปี ห ลวง ในการรั ก ษาพื้ น ที่ ป ่ า ไม้ ข องไทย
ที่ถูกท�ำลาย บริษัทจึงได้ร่วมกับสมาชิกในชุมชน
และนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น ท� ำ กิ จ กรรม
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นประจ�ำทุกปี โดยมี
จุดมุ่งหมายในการปลูกจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและสังคม

ในปี 2562 บริษัทได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

152.20
444.50

ไร่

บี.กริม เพาเวอร์ ได้ปลูกต้นไม้รวมจ�ำนวนพื้นที่สะสมทั้งสิ้น
ไร่

หมายเหตุ พืน้ ทีป่ ลูกต้นไม้ของโครงการโรงไฟฟ้าสะสมรวม 450,193.60 ตารางเมตร และปลูกต้นไม้รว่ มกับหน่วยงานภายนอกสะสมรวม 261,004.92
ตารางเมตร
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การให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์น�้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
ในช่วงเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ท�ำให้เกิด
น�้ำท่วมขังบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวงกว้าง ชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและที่อยู่อาศัยได้รับความ
เสียหายเป็นจ�ำนวนมาก รัฐบาลจึงได้ประกาศให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย
บริษัทมีความรักและห่วงใยต่อพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยบริษัทได้สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผ่านคณะกรรมการ
มหาเถรสมาคม เพือ่ จัดเครือ่ งอุปโภคบริโภคทีจ่ ำ� เป็นน�ำไปมอบให้กบั พีน่ อ้ งประชาชนในพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบอุทกภัยเพือ่ บรรเทาผลกระทบและ
ความเดือดร้อนในเขตพืน้ ที่ อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี และ อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน บี.กริม
เพาเวอร์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า บี.กริม
( B.Grimm Electrical Learning Centre)
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า บี.กริม ตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้านิคม
อุตสาหกรรมบ่อวิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่เปิด
โอกาสให้โรงเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบ
พื้นที่โรงไฟฟ้าและพื้นที่อ่ืนๆ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ
การผลิตไฟฟ้าและความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น ทั้งนี้ผู้เรียนรู้จะได้มี
โอกาสในการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัท ตลอดจน
ได้เรียนรู้และท�ำกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า
บี.กริม นอกจากนี้โรงไฟฟ้าได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนที่อยู่ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อพัฒนาให้เป็นตัวแทน
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่เพื่อนนักเรียน
จากโรงเรียนต่างๆ ที่มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า
บี.กริม อีกด้วย

โครงการครูไฟฟ้า บี.กริม สัญจร (อาสา)
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานโรงไฟฟ้าซึ่งมีความรู้
ความเข้าใจและความเชีย่ วชาญด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นอาสาสมัคร
และจิตอาสาในกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนและสังคมโดยรอบโรงไฟฟ้า
ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและการใช้
ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย รวมถึงเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงไฟฟ้า โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ

โครงการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน

บริษัทให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานของกิจการ
วิสาหกิจชุมชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ดยรอบโรงไฟฟ้า โดยให้การสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์
ตลอดจนการซือ้ สินค้าและบริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การส่งเสริม
อาชีพ และการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการ
เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

โครงการตรวจซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของชุมชน

บริษัทมีความห่วงใยต่อชุมชนและสังคมโดยรอบโรงไฟฟ้า
ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย บริษัทจึงได้
จัดกิจกรรมให้พนักงานโรงไฟฟ้าที่มีจิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
ชาวบ้านในเขตชุมชนโดยรอบ รวมถึงสถานที่ส�ำคัญของชุมชน
ต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด ศาลาประชาคม เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการเข้าตรวจสอบและซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ เช่ น สายไฟฟ้ า ปลั๊ ก และ
สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพเหมาะสม
พร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และมีความปลอดภัย

สนับสนุนเครื่องทอพรมแก่กลุ่มแม่บ้านเทศบาลดอนหัวฬ่อ
จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
บริษัทมีความห่วงใยต่อกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า
โดยบริ ษั ท ได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ เยี่ ย มเยี ย นและให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ในการมอบเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคที่ จ� ำ เป็ น
ให้ แ ก่ ผู ้ สู ง อายุ ผู ้ พิ ก าร และผู ้ ด ้ อ ยโอกาสทางสั ง คม
เพื่ อ สร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจและสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ
ชาวบ้านและชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี วัด บี.กริม
บี.กริม ให้ความส�ำคัญกับการท�ำนุบ�ำรุงศาสนาและสานต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี โดยได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี
ประจ�ำปี เพือ่ น�ำเงินบริจาคของบริษทั และพนักงาน รวมถึงชาวบ้าน
หมู่บ้าน บี.กริม และพื้นที่ใกล้เคียง มอบให้กับ วัด บี.กริม เพื่อ
น�ำไปบูรณะซ่อมแซมศาลาปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ ใช้ในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทางศาสนาให้มั่นคงและแข็งแรง โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และ
ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
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โครงการคน บี.กริม ท�ำดีเพื่อน้อง
บี.กริม ให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนซึง่ เป็นก�ำลังของชาติให้ได้มโี อกาสเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตลอดจนมีสขุ ภาพกายและ
สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จึงได้จัดท�ำโครงการ คน บี.กริม ท�ำดีเพื่อน้อง เพื่อมอบทุน
การศึกษาให้แก่นักเรียน การมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา รวมถึงการปรับปรุงโรงเรือนเกษตรเพื่อความยั่งยืน ให้กับ
โรงเรียน บี.กริม จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทให้การดูแลและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน
โรงเรียนเครือข่าย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 151 โรงเรียน
ชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 9,244 ชั่วโมง

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
แนวทางการจัดท�ำรายงาน

ขอบเขตการรายงาน

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ จั ด ท� ำ รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี
2562 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 เพื่อเปิดเผยข้อมูล
การด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนซึง่ ครอบคลุม
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมา
ภิ บาล ที่ มีค วามส� ำ คั ญต่อบริษัท และผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผยในรายงาน
ฉบั บ นี้ เ ป็ น การด� ำ เนิ น งานตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยใช้
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบการ
รายงาน Global Reporting Initiative
Standards (GRI Standards) ในระดั บ
ตัวชี้วัดหลัก (Core Option) และตัวชี้วัด
เพิ่ ม เติ ม ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ พลั ง งานไฟฟ้ า
(Electric Utilities Supplement Sector
Disclosures) ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได้ น� ำ ผลการ
ด� ำ เนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น มาเชื่ อ มโยง
กั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ
องค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable
Development Goals: SDGs) ด้วย

การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในรายงานฉบั บ นี้
ครอบคลุ ม เฉพาะหน่ ว ยธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า
ภายในประเทศและส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งยังไม่
รวมถึงบริษทั ทีด่ ำ� เนินงานอยูใ่ นต่างประเทศ
เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวม
ข้อมูล อย่างไรก็ตามบริษัทจะได้ด�ำเนินการ
รายงานข้อมูลให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์
อั น น� ำ ไปสู ่ ก ารรายงานผลการด� ำ เนิ น งาน
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการรายงานของ
GRI Standards ต่อไป

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ได้มีการสอบทาน
ความสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นและครอบคลุ ม
ประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล โดยคณะท� ำ งาน
ด้านความยั่งยืนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ได้ พิ จารณาและเห็ นชอบข้ อ มู ลที่เ ปิดเผย
ในรายงานฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้บริษัทยังมิได้
มี ก ารตรวจรั บ รองรายงานและตั ว ชี้ วั ด
ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ส� ำ คั ญ โดยหน่ ว ยงาน
ภายนอก

การสอบถามข้อมูล
หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : +66 (0) 2710 3126, +66 (0) 2710 3510 โทรสาร : +66 (0) 2379 4277
อีเมล : sustainability@bgrimmpower.com
และเว็บไซต์ : www.bgrimmpower.com
สามารถดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได้ที่ http://investor.bgrimmpower/sd_report.html
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บริษัทที่อยู่ในขอบเขต
ของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
ก�ำลังการผลิตติดตั้ง

โครงการโรงไฟฟ้า

สัดส่วน
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตาม
ความเป็
น
สั
ดส่วนความเป็นเจ้าของ(b)
บริษัท
เจ้าของใน
เจ้าของ
ไฟฟ้า
ไอน�้ำ
ไฟฟ้า
ไอน�้ำ
เชิ
งเศรษฐกิจ
โครงการ (เมกะวัตต์) (ตันต่อ
(เมกะวั
ต
ต์
)
(ตั
นต่อ
(ร้อยละ)1
ชั่วโมง)
ชั่วโมง)

ประเภท
เชื้อเพลิง

วันที่
เปิดด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1

ABP1

166.4

30.0

51.2

85.2

15.4

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2

ABP2

171.2

30.0

15.3

26.3

4.6

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3

ABP3

132.5

30.0

60.7

80.5

18.2

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4

ABP4

131.1

30.0

55.5

72.7

16.6

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5

ABP5

131.1

30.0

55.5

72.7

16.6

30.0

61.7

76.1

18.5

30.0

61.7

76.8

18.5

30.0

55.5

73.8

16.6

30.0

55.5

73.8

16.6

30.0

55.5

73.8

16.6

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ABPR1
123.3
(ระยอง) 1
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ABPR2
124.4
(ระยอง) 2
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ABPR3
133.0
(ระยอง) 3
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ABPR4
133.0
(ระยอง) 4
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ABPR5
133.0
(ระยอง) 5

ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ

17 กันยายน 2541
28 กันยายน 2544
1 ตุลาคม 2555
15 พฤศจิกายน
2558
1 มิถุนายน 2559

ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ

1 พฤศจิกายน 2556

ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ

16 กรกฎาคม
25443
20 กุมภาพันธ์
25523

21 มิถุนายน 2556
1 กุมภาพันธ์ 2561
1 มิถุนายน 2561
1 ตุลาคม 2561

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
บี.กริม เพาเวอร์
(แหลมฉบัง) 1
บี.กริม เพาเวอร์
(แหลมฉบัง) 2

BPLC1

103.0

50.0

100.0

103.0

50.0

BPLC2

56.1

20.0

100.0

56.1

20.0

โครงการโรงไฟฟ้า

ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
สัดส่วน
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตาม
ความเป็น สัดส่วนความเป็นเจ้าของ(b)
บริษัท
เจ้าของใน
เจ้าของ
ไฟฟ้า
ไอน�้ำ
ไฟฟ้า
ไอน�้ำ
เชิ
งเศรษฐกิจ
โครงการ (เมกะวัตต์) (ตันต่อ
(เมกะวั
ต
ต์
)
(ตั
นต่อ
(ร้อยละ)1
ชั่วโมง)
ชั่วโมง)

ประเภท
เชื้อเพลิง

วันที่
เปิดด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1

BIP1

114.6

20.0

74.0

84.8

14.8

ก๊าซ
ธรรมชาติ
ก๊าซ
ธรรมชาติ

29 เมษายน 2558

บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2

BIP2

114.6

20.0

74.0

84.8

14.8

75.0

97.6

22.5

ก๊าซ
ธรรมชาติ

1 พฤศจิกายน 2559

1 มกราคม 2559

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี
บี.กริม เพาเวอร์
(ดับบลิวเอชเอ) 1

BPWHA1

130.2

30.0

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
เอสพีพี 1

SPP1

124.0

90.0

75.0

93.0

67.5

ก๊าซ
ธรรมชาติ

กุมภาพันธ์ และ
กันยายน 2541

BGYSP
BGYSP
BGYSP
BGYSP
BGYSP
BGYSP
BGYSP
Solarwa
Solarwa
Solarwa

8.0
8.0
7.2
7.5
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

-

99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
47.54
47.54
47.54

8.0
8.0
7.2
7.5
8.0
8.0
8.0
3.8
3.8
3.8

-

แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์

28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
17 ธันวาคม 2558

BGYSP

5.0

-

99.0

5.0

-

แสงอาทิตย์

22 ธันวาคม 2558

Solarwa
Solarwa
TPS

8.0
6.5
8.0

-

47.54
47.54
47.54

3.8
3.1
3.8

-

แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์

18 ธันวาคม 2558
25 ธันวาคม 2558
18 ธันวาคม 2558

BGSPS1

8.0

-

100.0

8.0

-

แสงอาทิตย์

27 เมษายน 2559

BSPCD

2.3

-

100.0

2.3

-

แสงอาทิตย์

3 ธันวาคม 2561

จังหวัดนครปฐม
ไทรหลวง 2
ไทรหลวง 3
ไทรหลวง 9
ไทรหลวง 10
ไทรใหญ่หน้า
ไทรมะนาว
ไทรพุทรา
ไทรลุ้ยริมน�้ำ
ไทรฉลวย 1
ไทรแสบ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไทรเสนา 2

จังหวัดสระบุรี
บีจีทีทีอาร์อี 2
บีจีทีทีอาร์อี 3
บีจีทีทีอาร์อี 1

จังหวัดสระแก้ว
บีจีเอสพีเอส 1

จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการสหกรณ์การเกษตร
ชนแดน
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ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
สัดส่วน
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตาม
ความเป็น สัดส่วนความเป็นเจ้าของ(b)
บริษัท
เจ้าของใน
เจ้าของ
ไฟฟ้า
ไอน�้ำ
ไฟฟ้า
ไอน�้ำ
เชิ
งเศรษฐกิจ
โครงการ (เมกะวัตต์) (ตันต่อ
(เมกะวั
ต
ต์
)
(ตั
นต่อ
(ร้อยละ)(a)
ชั่วโมง)
ชั่วโมง)

ประเภท
เชื้อเพลิง

วันที่
เปิดด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์

BGRIM

3.6

-

100.0

3.6

-

แสงอาทิตย์

24 ธันวาคม 2561

BSPCB

5.0

-

100.0

5.0

-

แสงอาทิตย์

25 ธันวาคม 2561

BGPSP

5.0

-

100.0

5.0

-

แสงอาทิตย์

27 ธันวาคม 2561

BGRIM

5.0

-

100.0

5.0

-

แสงอาทิตย์

27 ธันวาคม 2561

BGRIM

5.0

-

100.0

5.0

-

แสงอาทิตย์

27 ธันวาคม 2561

BGRIM

5.0

-

100.0

5.0

-

แสงอาทิตย์

27 ธันวาคม 2561

2,166.5

530.0

1,351

347.8

จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส�ำนักงาน
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตชลบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการสหกรณ์การเกษตร
บ้านนาเดิม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โครงการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส�ำนักงาน
การเกษตรการอุตสาหกรรม
และการบริการ
โครงการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก

จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส�ำนักงาน
กิจการโรงงานในอารักษ์

จังหวัดนนทบุรี
โครงการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส�ำนักงานรักษา
ความปลอดภัย
รวมก�ำลังการผลิตติดตั้ง
1

ค�ำนวณจากสัดส่วนการลงทุนโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อมของ บี.กริม เพาเวอร์

2

ประมาณการก�ำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ค�ำนวณจากผลคูณของประมาณการก�ำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า กับจ�ำนวนสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจของโครงการ

3

กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้า BPLC1 และ BPLC2 ในเดือนมิถุนายน 2557

4

BGSENA (ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมค้าที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 49.0) ถือหุน้ บุรมิ สิทธิใน Solarwa และ TPS ซึง่ หุน้ บุรมิ สิทธิดงั กล่าวก�ำหนดให้ BGSENA
มีสทิ ธิได้รบั เงินปันผลในอัตราร้อยละ 97.0 ของเงินปันผลจ่ายทัง้ หมด ดังนัน้ ท�ำให้ BGSENA จึงเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าของ Solarwa และ TPS ในเชิงเศรษฐกิจ
จ�ำนวนร้อยละ 47.5

ขอบเขตการรายงานข้อมูล

มิติเศรษฐกิจ
1. การเติบโตทางธุรกิจ
2. การจัดการนวัตกรรม
3. ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
4. การบริหารจัดการคู่ค้า
5. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6. ความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การก�ำกับดูแลกิจการ
8. การบริหารจัดการความเสี่ยง
9. การต่อต้านการทุจริต
10. การแจ้งข้อร้องเรียน
11. การปฏิบัติตามกฎหมาย
มิติสิ่งแวดล้อม
12. การจัดการพลังงาน
13. การบริหารจัดการน�้ำ
14. การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
และก๊าซเรือนกระจก
15. การจัดการมลภาวะ
16. การจัดการของเสีย
17. ความหลากหลายทางชีวภาพ
มิติสังคม
18. การดูแลพนักงาน
19. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
20. สิทธิมนุษยชน
21. ความพึงพอใจของลูกค้า
22. การใช้แรงงานเด็ก
23. การมีส่วนร่วมของชุมชน
●
●

NR

สุราษฎร์ธานี

กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

นนทบุรี

ฉะเชิงเทรา

เพชรบูรณ์

สระแก้ว

1

2

1

1

8

7

2

10

จ�ำนวนโรงไฟฟ้า
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ข้อมูลการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงานครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว
ข้อมูลการบริหารจัดการครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว แต่ผลการด�ำเนินงานครอบคลุมเพียงบางส่วน
ข้อมูลการบริหารจัดการครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว แต่ยังไม่ครอบคลุมผลการด�ำเนินงาน
Non Relevance (ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยส�ำคัญต่อภาพรวมของ บี.กริม เพาเวอร์)
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สระบุรี

พระนครศรีอยุธยา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นครปฐม

ระยอง

ชลบุรี

ส�ำนักงาน

ประเด็นความยั่งยืน

ปทุมธานี

โครงการ
โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงาน
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มิติเศรษฐกิจ

ผลการด�ำเนินงานทางด้านการเงิน
รายได้
EBITDA1
ก�ำไรสุทธิ
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น
1

หน่วย
บาท
บาท
บาท
ร้อยละ

2560
31,482,175,667
8,724,622,018
3,593,849,923
21.4
1.4

2561
2562
36,585,096,973 44,131,888,652
9,198,505,495 11,485,253,638
2,975,779,380 3,977,027,941
18.7
18.5
1.5
1.0

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

การจ่ายภาษี
ก�ำไรสุทธิก่อนหักภาษี
ภาษีเงินได้ 1
1

หน่วย
บาท
บาท

2560
3,828,350,290
234,500,367

2561
3,152,986,433
177,207,053

2562
4,212,200,338
235,171,397

2560
22,839,002,896
962,628,476
2,130,453,990
262,539,804
217,388,029
3,125,507,151

2561
27,717,049,588
1,177,122,399
3,985,731,890
242,681,127
227,046,372
1,671,283,542

2562
33,543,557,122
1,554,100,774
3,159,136,479
265,996,278
198,566,134
2,108,376,120

ประกอบด้วย Corporate Income Tax, Withholding Tax and Deferred Tax

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ต้นทุนการด�ำเนินงาน1
ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์2
เงินที่ช�ำระแก่เจ้าของเงินทุน3
เงินที่ช�ำระแก่รัฐ4
การลงทุนในชุมชน5
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม

หน่วย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1

ประกอบไปด้วย ค่าเช่าที่ดิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการอ�ำนวยความสะดวก ค่าสัมปทาน ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าใช้จ่ายการฝึกงานพนักงาน (เมื่อมี
การว่าจ้างผู้ฝึกสอนภายนอก) ค่าชุดป้องกันส�ำหรับพนักงาน

2

ประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน

3

ประกอบไปด้วย เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด ดอกเบี้ยที่ช�ำระแก่ผู้ให้สินเชื่อ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4

ประกอบไปด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ ภาษีที่ดิน ฯลฯ และค่าปรับ (ช�ำระในระดับสากล ระดับประเทศและระดับท้องที่) ไม่รวมถึงภาษีรอการ
ตัดบัญชี

5

การช่วยเหลือชุมชนและมุง่ ประโยชน์ให้กบั ชุมชนโดยคิดเป็นมูลค่าเงิน เช่น การให้บริจาค การลงทุนในกองทุนให้ชมุ ชน การช่วยเหลือการกุศล การสนับสนุน
โครงสร้างพืน้ ฐาน การส่งเสริมด้านศิลปะและการศึกษา การสนับสนุนพัฒนาวิจยั ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องเชิงพาณิชย์กบั องค์กร รวมถึงการศึกษาและการรักษาพยาบาล
ให้กับครอบครัวของพนักงาน

ผลิตภัณฑ์
หน่วย
โครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
• ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเทียบเท่า1
• ดัชนีความพร้อม2 (ค่าเฉลี่ย)
• สัดส่วนของพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง3 (ค่าเฉลี่ย)

2560

เมกะวัตต์/ชม.
ร้อยละ
ร้อยละ

2561

9,852,576.64
96.69
75.20

2562

10,986,572.72
96.84
70.93

12,363,251.01
97.31
70.96

1

รวมถึงปริมาณการผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไอน�้ำถูกปรับใช้หน่วยเมกะวัตต์ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า (equivalent electrical energy value)

2

อัตราส่วนร้อยละของจ�ำนวนชัว่ โมงซึง่ โรงไฟฟ้ามีความพร้อมส�ำหรับการผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงระยะเวลาทีว่ ดั ผล ทัง้ นีไ้ ม่วา่ โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะมีการผลิตไฟฟ้า
หรือไม่ก็ตาม ซึ่งค่าดัชนีความพร้อมสูงแสดงว่ามีจ�ำนวนชั่วโมงที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า สูงในช่วงเวลาที่มีการวัดผล

3

สัดส่วนปริมาณไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า (แปลงจากพลังไอน�้ำ) สุทธิที่กลุ่มบริษัทผลิตได้ใน 365 วัน หารด้วยก�ำลังการผลิตติดตั้งคูณด้วยจ�ำนวน
ชั่วโมงใน 365 วัน ซึ่งค่าสัดส่วนของพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงมีค่าสูง หมายถึง บริษัทสามารถเดินเครื่องได้เต็มก�ำลังการผลิตก็จะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถคืนทุนได้เร็วยิ่งขึ้น และสามารถท�ำก�ำไรจากการด�ำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น

การบริหารจัดการคู่ค้า
จ�ำนวนคู่ค้า
• คู่ค้าทั้งหมด
• คู่ค้ารายส�ำคัญ

หน่วย

2560

2561

2562

ราย
ราย

-

-

1,198
21

หน่วย

2560

2561

2562

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• สัดส่วนความครอบคลุมของการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
• สัดส่วนการวางแผนและมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉิน
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ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัดส่วนความครอบคลุมของมาตรฐาน ISO 27001

หน่วย
ร้อยละ

2560

2561
-

2562
100

100

การก�ำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมาย การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งข้อร้องเรียน
จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้านการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การกระท�ำผิด
และการร้องทุกข์ ที่มีนัยส�ำคัญ
สัดส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สัดส่วนการเรียนรู้และทดสอบความรู้ด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์ของพนักงาน

หน่วย
กรณี

2560

ร้อยละ
ร้อยละ

2561

2562

0

0

0

100
-

100
100

100
100

การบริหารจัดการความเสี่ยง
สัดส่วนความครอบคลุมของระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วย
ร้อยละ

สัดส่วนการระบุตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจ

ร้อยละ

2560

2561

2562

100

100

100

100

100

100

มิติสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงาน
หน่วย
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
• ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
• ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองภายในโครงการ
• ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
• ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก

2560

2561

2562

ลบ.ม./ปี
เมกะวัตต์ ชม./ปี
เมกะวัตต์ ชม./ปี

77,056,463.85
-

85,479,712.41
-

97,557,703.36
406,540.35
4,320.78

เมกะวัตต์ ชม./ปี

-

-

403,869.78

การบริหารจัดการน�้ำ
หน่วย
น�้ำภายใน
• น�้ำใช้
• น�้ำใช้ซ�้ำ/น�้ำหมุนเวียน (Reuse)
• ค่าเฉลี่ยจ�ำนวนรอบการใช้น�้ำซ�้ำ
• สัดส่วนการลดการใช้น�้ำจากภายนอก
น�้ำภายนอก (น�้ำทิ้ง)
• ปริมาณน�้ำทิ้ง
การตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้ง
• Temp
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด2
		 o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
• pH
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด2
		 o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

122

ล้าน ลบ.ม./ปี
ลบ.ม./ปี
รอบ
ร้อยละ

2560

2561

2562

15,561,812.00
-

16,106,322.45
303,379.00
4.911
1.882

15,987,673.50
586,855.54
4.86
5.71

ลบ.ม./ปี

-

2,940,607.291

2,960,103.33

องศา °C
องศา °C

45
24.0 - 36.3

45
27.92 - 39.00

45
25.1 - 36.92

5.5 - 9.0
6.8 - 8.9

5.5 - 9.0
7.00 - 7.96

5.5 - 9.0
7.2 - 8.2

pH
pH

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วย
• BOD
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด2
		 o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
• COD
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด2
		 o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
• TSS
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด2
		 o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
• TDS
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด2
		 o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
• Oil & Grease
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด2
		 o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
• Free Chorine
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด2
		 o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

2560

2561

123

2562

มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร

< 500
-

< 500
< 2 - 24

< 500
< 2 - 38

มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร

< 750
-

< 750
26.08 - 125

< 750
7.73 - 115

มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร

50
5 - 26

50
4.71 - 35

50
5.33 - 28.33

3,000
3,000
852 - 2,940 794.25 - 2,815.00

3,000
796 - 2,710.00

มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร

< 10
1 - 10

< 10
< 2 - 3.5

< 10
<3-5

มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร

1
0.01 - 0.9

1
0.04 - 0.30

1
0.09 - 0.2

1

ข้อมูลปรับปรุงผลจากการรายงานปีก่อนหน้า

2

ค่ามาตรฐานทีก่ ำ� หนดเป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรือ่ ง ก�ำหนดมาตฐานทัว่ ไปในการระบายน�ำ้ เสียลงสูร่ ะบบบ�ำบัด
น�้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก
หน่วย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)
		 o ค่ามาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
			 การผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
		 o ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/หน่วย
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/หน่วย
		 o อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ร้อยละ
			 ผลิตภัณฑ์เทียบกับค่ามาตรฐาน
ร้อยละ
		 o อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
1
			 ผลิตภัณฑ์เทียบกับปีฐาน 2559
1

2559

2560

2561

2562

0.5821

0.5821

0.5821

0.5821

0.4609

0.4529

0.4471

0.4232

20.82

22.19

23.19

27.29

-

1.73

3

8.18

บริษัทได้ด�ำเนินการบันทึกข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2559 เป็นปีแรก ทั้งนี้ทางบริษัทจึงก�ำหนดให้ปีฐาน เป็นปี 2559 ในการเปรียบเทียบข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2559 อยู่ที่ 0.4609 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/หน่วย

หน่วย
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient)
• ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด1
		 o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง
• ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด1
		 o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง
• ฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด1
		 o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง
1

2560

2561

2562

ppm
ppm

0.17
< 0.001 - 0.069

0.17
< 0.001 - 0.057

0.17
< 0.001 - 0.058

ppm
ppm

0.12
< 0.001 - 0.024

0.12
< 0.001 - 0.038

0.12
< 0.001 - 0.024

0.33
0.01 - 0.177

0.33
0.009 - 0.188

0.33
0.002 - 0.307

mg/m3
mg/m3

ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศทั่วไป

หน่วย
การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก�ำเนิด
บริเวณปล่อง (Stack)
• ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในรายงาน EIA
		 o ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม1
		 o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง
• ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในรายงาน EIA
		 o ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม1
		 o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง
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2560

2561

2562

ppm
ppm
ppm

60
120
4.5 - 41.5

60
120
5.04 - 47.0

60
120
3.92 - 49.2

ppm
ppm
ppm

10
20
< 0.02 - 0.43

10
20
< 0.5 - 1.3

10
20
< 0.5 - 1.3

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

•
		
		
		
•
		
		
		

ฝุ่นละออง (TSP)
o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในรายงาน EIA
o ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม1
o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในรายงาน EIA
o ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม2
o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง
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หน่วย

2560

2561

ppm
ppm
mg/m3

20
60
< 0.5 - 9.5

20
60
< 0.5 - 7.3

20
60
0.11 - 5.7

100
690
-

100
690
< 0.1 - 96.26

100
690
< 0.1 - 103

ppm
ppm
ppm

2562

1

ค่ามาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ จ�ำหน่าย
พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2549

2

ค่ามาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

การจัดการมลภาวะ
หน่วย
การตรวจวัดความเข้มของเสียง
		 o ค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด
		 o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

เดซิเบล (เอ)
เดซิเบล (เอ)

2560

2561

2562

70
48.8 - 69.7

70
46.7 - 67.6

70
48.1 - 68.0

2560

2561

2562

100
100
-

100
100
467,672.211

100
100
243,526.312

-

-

2,359.40
98.32

ความหลากหลายทางชีวภาพ
หน่วย
สัดส่วนการประเมินพื้นที่ตั้งของโครงการที่มีความเสี่ยง
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
		 o โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
		 o โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
พื้นที่ปลูกต้นไม้
การจัดการกระดาษ
		 o ปริมาณกระดาษที่ใช้ภายในโครงการ
		 o ปริมาณกระดาษที่น�ำมาใช้หมุนเวียน

ร้อยละ
ร้อยละ
ตารางเมตร
รีม
รีม

1

พื้นที่ปลูกต้นไม้ของโครงการโรงไฟฟ้ารวม 229,167.29 ตารางเมตร หรือเทียบเท่า 143.22 ไร่ พื้นที่ขององค์กรภายนอกที่พนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้รวม 238,504.92 ตารางเมตร หรือเทียบเท่า 149.06 ไร่

2

พื้นที่ปลูกต้นไม้ของโครงการโรงไฟฟ้ารวม 221,026.31 ตารางเมตร หรือเทียบเท่า 138.14 ไร่ พื้นที่ขององค์กรภายนอกที่พนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้รวม 22,500 ตารางเมตร หรือเทียบเท่า 14.06 ไร่

การจัดการของเสีย
หน่วย
ขยะทั่วไป (มูลฝอย)
		 o ปริมาณรวม
		 o ใช้ซ�้ำ
		 o ฝังกลบ
		 o ส่งก�ำจัด
		 o ขาย/รีไซเคิล
กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย
		 o ปริมาณรวม
		 o ใช้ซ�้ำ
		 o ฝังกลบ
		 o ส่งก�ำจัด
		 o ขาย/รีไซเคิล
กากอุตสาหกรรมอันตราย
		 o ปริมาณรวม
		 o ใช้ซ�้ำ
		 o ฝังกลบ
		 o ส่งก�ำจัด
		 o ขาย/รีไซเคิล
กากตะกอน
		 o ปริมาณรวม
		 o ใช้ซ�้ำ
		 o ฝังกลบ
		 o ส่งก�ำจัด
		 o ขาย/รีไซเคิล
สัดส่วนของขยะที่มีการใช้ซ�้ำ / ขาย / รีไซเคิล
เทียบกับปริมาณขยะทั้งหมด
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2560

2561

2562

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

-

191,134.50
7,354.00
11,034.00
152,440.00
20,306.50

138,045.00
5,264.00
120,559.00
12,222.00

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

-

53,115.00
8,271.00
43,585.00
1,259.00

62,817.00
59,999.00
2,188.00

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

-

178,415.00
5,623.00
141,575.00
31,277.00

398,231.00
373,793.00
24,438.00
-

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ร้อยละ

-

1,697,112.00
12,205.00
506,019.00
1,178,888.00
58.45

2,252,283.00
1,512,403.00
739,880.00
26.45

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
สัดส่วนความครอบคลุมของมาตรฐาน ISO 14001:2015
สัดส่วนความครอบคลุมของมาตรฐาน OHSAS 18001 /
ISO45001:2018

หน่วย
ร้อยละ
ร้อยละ

2560

หน่วย
กรณี

2560

2561
-

2562
80
80

100
100

การจัดการข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา

2561
0

2562
0

0

มิติสังคม
พนักงาน
หน่วย

2560

2561

2562

พนักงานและลูกจ้างทั้งหมด
คน
719
782
854
• พนักงานและลูกจ้างจ�ำแนกตามเพศ				
		 o ชาย
คน
508
541
600
		 o หญิง
คน
211
241
254
• พนักงานและลูกจ้างจ�ำแนกตามตามระดับ				
		 o คณะกรรมการ
คน
9
9
8
		 o ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไป
คน
27
29
41
		 o ผู้จัดการ - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
คน
235
266
278
		 o พนักงาน - ผู้ช่วยผู้จัดการ
คน
448
478
527
• สัดส่วนตามเพศ				
		 o ชาย
ร้อยละ
71
69
70
		 o หญิง
ร้อยละ
29
31
29
• สัดส่วนตามเชื้อชาติ				
		 o ไทย
ร้อยละ
99.58
99.62
99.65
		 o อื่นๆ
ร้อยละ
0.42
0.38
0.35
• สัดส่วนตามอายุ				
		 o เจเนอเรชั่น ซี (Generation Z)
ร้อยละ
2
2
3
			 (ปี > 1995)
		 o เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y)
ร้อยละ
61
64
62
			 (ปี 1980-1994)
		 o เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ (Generation X)
ร้อยละ
32
29
30
			 (ปี 1965-1979)
		 o เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) (ปี <1965)
ร้อยละ
5
5
6
• สัดส่วนตามสัญญาจ้าง				
		 o พนักงานประจ�ำ	
ร้อยละ
100
100
100
		 o พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว
ร้อยละ
0
0
0
1
• สัดส่วนผู้บริหารตามเพศ 				
		 o ชาย
ร้อยละ
85.19
80
78
		 o หญิง
ร้อยละ
14.81
20
22
1

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ไม่รวมคณะกรรมการบริษัท

พนักงานใหม่
หน่วย

2560

2561

พนักงานและลูกจ้างเข้าใหม่ทั้งหมด
คน
126
90
• พนักงานและลูกจ้างเข้าใหม่จ�ำแนกตามเพศ				
		 o ชาย
คน
86
56
		 o หญิง
คน
40
34
• สัดส่วนตามสัญญาจ้าง				
		 o พนักงานประจ�ำ	
ร้อยละ
100
100
		 o พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว
ร้อยละ
0
0
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2562
62
34
28
100
0

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อตกลงการเจรจาต่อรอง
หน่วย

2560

2561

2562

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน				
• ไทย
ร้อยละ
0
0

0

การดูแลพนักงาน
หน่วย

2560

2561

2562

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน				
• ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน1
ร้อยละ
65
65
• สัดส่วนของพนักงานที่ให้ข้อมูลครอบคลุม
ร้อยละ
92
92
		 ทั้งองค์กร
พนักงานที่ออกจากองค์กรทั้งหมด
คน
39
30
37
• สัดส่วนจ�ำแนกตามเพศ				
		 o ชาย
ร้อยละ
77
57
54
		 o หญิง
ร้อยละ
23
43
46
• อัตราการลาออกรวม
ร้อยละ
5.42
4.09
4.37
• อัตราการลาออกโดยสมัครใจ
ร้อยละ
5.42
4.09
4.37
พนักงานและลูกจ้างที่ใช้สิทธิลาคลอด				
		 o ชาย
คน
2
		 o หญิง
คน
1
4
5
• พนักงานและลูกจ้างที่กลับมาท�ำงานหลังจาก
		 ใช้สิทธิลาคลอด				
		 o ชาย
คน
2
		 o หญิง
คน
1
2
2
• พนักงานและลูกจ้างที่ยังคงท�ำงานอยู่
		 หลังกลับมาจากใช้สิทธิลาคลอด 12 เดือน				
		 o ชาย
คน
2
		 o หญิง
คน
1
0
0
• อัตราการกลับมาท�ำงานหลังจากระยะลา
ร้อยละ
100
100
100
2
		 สิ้นสุดแล้ว
• อัตราการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมาท�ำงาน
ร้อยละ
100
0
0
3
		 หลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว
1

การส�ำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจะจัดท�ำขึ้นทุกๆ สองปี โดยปี 2561 นับเป็นปีฐานและเป็นปีแรกที่บริษัทได้จัดท�ำการส�ำรวจความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน

2

อัตราการกลับมาท�ำงาน (Return to Work Rate) = (จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด / จ�ำนวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิ
ลาคลอด) x 100

3

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังคงท�ำงานอยู่ หลังกลับมา
จากใช้สิทธิลาคลอด 12 เดือน / จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว

การจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน
หน่วย
จ�ำนวนข้อร้องเรียนของพนักงาน
และการแก้ไขปัญหา

2560

กรณี

2561
0

2562
0

0

การพัฒนาบุคลากร
หน่วย

2560

2561

2562

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉลี่ย
บาท
27,911,326.10
31,960,861.87
32,656,198.03
• จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งหมด
ชั่วโมง
52,485
56,305
43,680
• จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
ชั่วโมง/คน/ปี
75
73
70
• จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�ำแนก
		 ตามเพศ1				
		 o ชาย
ชั่วโมง/คน/ปี
22
51
55
		 o หญิง
ชั่วโมง/คน/ปี
46
40
43
• จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�ำแนก
		 ตามระดับพนักงาน1				
		 o ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไป
ชั่วโมง/คน/ปี
23
21
18
		 o ผู้จัดการ - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ชั่วโมง/คน/ปี
34
36
82
		 o พนักงาน - ผู้ช่วยผู้จัดการ
ชั่วโมง/คน/ปี
22
56
48
1

ค�ำนวณจากชั่วโมงฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด บี.กริม เพาเวอร์ และโรงไฟฟ้าทุกโรง (ABP, BGP, BGPS, ABP1-5, ABPR1-5, BGBIP1-2, BPWHA1,
BGSPS1, BGYSP และ SPP1 ผ่านการเรียนรู้ทั้ง offline และ online)
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วย

2560

2561

จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานรวมทั้งหมด (สะสม)1
ชั่วโมง
11,634,361
จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานรวมทั้งหมด (รายปี)				
		 o พนักงาน
ชั่วโมง
1,325,719
		 o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน
ชั่วโมง
898,057
การบาดเจ็บจากการท�ำงาน				
• จ�ำนวนครั้งของการบาดเจ็บ				
		 o พนักงาน
ครั้ง
1
0
		 o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน
ครั้ง
0
0
		 o บุคคลที่สาม2
ครั้ง
0
0
• อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
		 (ราย/การท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง) (TRIR)				
		 o พนักงาน
ร้อยละ
0.085
0
		 o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน
ร้อยละ
0
0
• อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน4
		 (ราย/การท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง) (LTIFR)				
		 o พนักงาน
ร้อยละ
0.085
0
		 o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน
ร้อยละ
0
0
• อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ2
		 (ราย/การท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง) (ISR)				
		 o พนักงาน
ร้อยละ
2.435
0
		 o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน
ร้อยละ
0
0
• อัตราการเสียชีวิต3 (ราย/การท�ำงาน
		 1 ล้านชั่วโมง)				
		 o พนักงาน
ร้อยละ
0
0
		 o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน
ร้อยละ
0
0
1
2

3
4
5

2562
15,557,122
2,398,188
1,074,032

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

นับตั้งแต่เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) หรือการเกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามจะไม่นำ� มาค�ำนวณอัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (TRIFR) อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) และอัตรา
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR)
อ้างอิงตามมาตรฐาน GRI 403-9 (2018)
การค�ำนวณ LTIFR นับรวมจ�ำนวนคนเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่หยุดงานในวันท�ำงานหรือกะท�ำงานถัดไป
ข้อมูลปรับปรุงผลจากการรายงานปีก่อนหน้า

หน่วย

2560

2561

การเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�ำงาน
(ราย/การท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง) (OIFR)				
• จ�ำนวนการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�ำงาน				
		 o พนักงาน
คน
0
0
		 o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน
คน
0
0
• จ�ำนวนการเสียชีวิตด้วยโรคจากการท�ำงาน				
		 o พนักงาน
คน
0
0
		 o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน
คน
0
0
จ�ำนวนชั่วโมงการอบรมด้านอาชีวอนามัย
ชั่วโมง
12,207
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

2562

0
0
0
0
14,919

หลักสูตรที่พนักงานได้อบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในปี 2562
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 2018 Integrated
Management System
Environment Aspect Identification and Impact Evaluation
Hazards Identification and Risk Management
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย JSA
ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานกั บ ไฟฟ้ า และการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า
การอบรมดับเพลิงขั้นต้น
การอบรมดับเพลิงขั้นรุนแรงและการอพยพ
เทคนิคการผจญเพลิง (Technical Fire)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก�ำลังกายและโภชนาการ
เพื่อปฏิวัติหุ่นสวยเพรียวของหนุ่มสาวบีกริม
Safety Culture Team Building
ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับสารเคมี
หลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับ
สารเคมีอันตราย
การป้ อ งกั น โรคจากการท� ำ งาน และการใช้ แ ละบ� ำ รุ ง รั ก ษา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ Document Control
เทคนิคการควบคุมผู้รับเหมา
การอนุรักษ์พลังงานส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น First Aid & CPR และการใช้เครือ่ งกระตุน้
หัวใจ AED
การจัดการกับขยะอันตรายและขยะทัว่ ไปให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
ผูบ้ งั คับ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาณ ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ และผูค้ วบคุมการใช้ปน้ั จัน่
ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
การตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐานยุโรปและญี่ปุ่น EN/JIS
ทบทวนการท�ำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ทบทวนความรู้ส�ำหรับผู้ควบคุมหม้อน�้ำ
อันตรายและโรคจากการท�ำงาน การใช้และบ�ำรุงรักษา PPE
ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ผู้ปฏิบัติงานระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ความปลอดภัยในการท�ำงานในที่อับอากาศ
คนงานควบคุมก๊าซในโรงงานใช้หรือเก็บก๊าซของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
กฎหมายมลพิษอากาศและการประเมินการปลดปล่อยและ
เคลื่อนย้ายมลพิษ
ผู้ควบคุมดูแลระบบบ�ำบัดมลพิษอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำระบบการจัดการมลพิษอากาศ
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•
•
•
•
•
•
•
•
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ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ด้านมลพิษอากาศ (Air Pollution Operation)
ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงาน ในที่อับอากาศ Confined space training
Fire Alarm System
Permit to work
การใช้งานและบ�ำรุงรักษา SCBA
เทคนิคการบริหารงานความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน
การขับขี่รถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ใบอนุญาตยุทธภัณฑ์ - กฎหมาย น่ารู้เคียงคู่การใช้งานก๊าซ

การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และรับผิดชอบผลิตภัณฑ์
หน่วย

2560

2561

2562

จ�ำนวนข้อร้องเรียน				
• ประเด็นด้านการรักษาข้อมูลความลับ
กรณี
0
0
และการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า
• ประเด็นด้านการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย
กรณี
0
0
ของทรัพย์สินของลูกค้าจากการใช้ไฟฟ้า
และไอน�้ำ	
• สัดส่วนของข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ได้รับแก้ไข
ร้อยละ
100
100
จากการให้บริการตามก�ำหนด

0
0
100

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
หน่วย

2560

2561

ระดับความพึงพอใจต่อโครงการโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติของบริษัท				
• หน่วยงานราชการ
ร้อยละ
80
62.5
• ผู้น�ำชุมชน
ร้อยละ
88.9
100
• ตัวแทนครัวเรือน
ร้อยละ
74.6
75
จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้านชุมชนสัมพันธ์
กรณี
0
0
จ�ำนวนการย้ายถิ่นฐานของชุมชน
ครัวเรือน
0
0
จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐาน
กรณี
0
0
จ�ำนวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน
ชั่วโมง
-

2562

75
85.7
96.9
0
0
0
9,244

สมาชิกภาพ
ชื่อองค์กร

สถานะ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาชิก
•
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
สมาชิก
•
					
•
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE)
สมาชิก
•
แห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาชิก
•
					
•
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาชิก
•
					
•
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
สมาชิก
•
ในการต่อต้านการทุจริต			
						
เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)
สมาชิก
•
						
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ภาคีเครือข่าย •
					
•
						
มูลนิธิกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้สนับสนุน •
ในพระราชูปถัมภ์
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)
ผู้สนับสนุน •
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บทบาท
ประชุม และอบรมสัมมนาด้านการด�ำเนินธุรกิจ
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ประชุม และขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของสมาคมฯ
สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ
อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เข้าร่วมโครงการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ประชุม และอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ
ประกาศเจตนารมย์และได้รับการรับรองฐานะสมาชิก
แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า น
การทุจริต
ประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายเพือ่ ความยัง่ ยืน
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ประชุม และขับเคลื่อนงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของมูลนิธิฯ
สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของ WWF

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

GRI and UN SDGs Content Indices
Disclosures and Description

Location (AR, SR)

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: General Disclosure 2016
Organisation Profile
102-1

Name of the Organisation

AR: Front Cover, 69
SR: Front Cover, 8

102-2

Activities, brands, products, and
services

AR: 19-30, 36-45
SR: 8-11, 114-116

102-3

Location of headquarters

AR: Cover, 69
SR: Back Cover, 8

102-4

Location of operations

AR: 26-30, SR: 114-116

102-5

Ownership and legal form

AR: 16-17, 25-30
SR: 10-11, 114-116

102-6

Markets served

AR: 47-61

102-7

Scale of the Organisation

AR: 69, SR: 8

102-8

Information on employees and other
workers

AR: 69, 90-92
SR: 8, 127-131

102-9

Supply chain

AR: 121
SR: 18, 64-65

102-10

Significant changes to the Organisation SR: 64-65
and its supply chain

102-11

Precautionary Principle or approach

AR: 8-11, 31-33

102-12

External initiatives

AR: 7, 14-15, 122, 137-139,
141, 154-157
SR: 7, 14-15, 20-25, 42-43,
46

102-13

Membership of associations

SR: 133

102-14

Statement from senior decision-maker

AR: 4-7SR: 4-7

102-15

Key impacts, risks, and opportunities

AR: 62-68
SR: 52-56

Strategy

UN SDGs

Disclosure/
Comment
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Disclosures and Description

Location (AR, SR)

Ethics and Integrity
102-16

Values, principles, standards, and
norms of behavior

AR: 1, 91-92
SR: 1, 36-48, 87-92

Governance
102-18

Governance structure

AR: 75
SR: 37

102-19

Delegating authority

AR: 76-87

102-20

Executive-level responsibility for
economic, environmental, and social
topics

AR: 76-87

102-21

Consulting stakeholders on economic,
environmental, and social topics

AR: 76-87

102-22

Composition of the highest governance
body and its committees

AR: 76-87

102-23

Chair of the highest governance body

AR: 76-87

102-24

Nominating and selecting the highest
governance body

AR: 76-87

102-25

Conflicts of interest

AR: 131-132, 145-153

102-26

Role of highest governance body in
setting purpose, values, and strategy

AR: 76-87

102-27

Collective knowledge of highest
governance body

AR: 96-107, 127

102-28

Evaluating the highest governance
body’s performance

AR: 126-127
SR: 39-40

102-29

Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts

AR: 62-68
SR: 33-35, 52-56

102-30

Effectiveness of risk management
processes

AR: 62-68
SR: 52-58

102-31

Review of economic, environmental,
and social topics

SR: 33-35

102-32

Highest governance body’s role in
sustainability reporting

AR: 137-139
SR: 19-20

102-33

Communicating critical concerns

AR: 62-68
SR: 33-35, 52-56

136

UN SDGs

Disclosure/
Comment

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

Disclosures and Description

Location (AR, SR)

102-34

Nature and total number of critical
concerns

SR: 27-32, 52-56

102-35

Remuneration policies

AR: 83-84, 88-92, 126,
200-201
SR: 37-39, 87, 90-91

102-36

Process for determining remuneration

AR: 83-84, 88-92, 126,
200-201
SR: 37-39, 87, 90-91

102-37

Stakeholders’ involvement in
remuneration

AR: 126

Stakeholder Engagement
102-40

List of stakeholder groups

SR: 27-32

102-41

Collective bargaining agreements

SR: 91, 128

102-42

Identifying and selecting stakeholders

SR: 27

102-43

Approach to stakeholder engagement

SR: 28-32

102-44

Key topics and concerns raised

SR: 28-32

Reporting Practice
102-45

Entities included in the consolidated
financial statements

AR: 25-30
SR: 114-117

102-46

Defining report content and topic
Boundaries

SR: 33-35, 114, 118

102-47

List of material topics

SR: 34-35, 118

102-48

Restatements of information

SR: 35, 114

102-49

Changes in reporting

SR: 114

102-50

Reporting period

SR: 114

102-51

Date of most recent report

SR: 114

102-52

Reporting cycle

SR: 114

102-53

Contact point for questions regarding
the report

SR: 114, 143

UN SDGs

Disclosure/
Comment
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Disclosures and Description

Location (AR, SR)

102-54

Claims of reporting in accordance with
the GRI Standards

SR: 114

102-55

GRI content index

SR: 135-142

102-56

External assurance

-

UN SDGs

Disclosure/
Comment

Economic
GRI 201: Economic Performance 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 9-11, 34-35, 118
Boundary

103-2

The management approach and its
components

AR: 154-168
SR: 9, 16-18, 49-56

103-3

Evaluation of the management
approach

AR: 8-13, 35, 158-168
SR: 49-56, 119

201-1

Direct economic value generated and
distributed

AR: 12-13, 35
SR: 49-51, 119

201-2

Financial implications and other risks
AR: 38-40, 43, 68, 154-161
and opportunities due to climate change SR: 6, 24, 50-51, 54-56, 71,
81-82

201-3

Defined benefit plan obligations and
other retirement plans

-

201-4

Financial assistance received from
government

AR: 43-44

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 49-51, 118
Boundary

103-2

The management approach and its
components

AR: 62-68SR: 49-51

103-3

Evaluation of the management
approach

AR: 8-13, 35, 158-159
SR: 49-51, 119

203-1

Infrastructure investments and services
supported

SR: 50-51, 119

138

Under Company
rules and regulations
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Disclosures and Description

Location (AR, SR)

UN SDGs

Disclosure/
Comment

GRI 205: Anti-corruption 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 34-35, 44-48, 118
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-19, 25, 30, 41, 44,
56

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 13, 45, 121

205-1

Operations assessed for risks related to SR: 13, 25, 45, 48, 56, 121
corruption

205-2

Communication and training about
anti-corruption policies and procedures

SR: 45, 47-48, 121

205-3

Confirmed incidents of corruption and
actions taken

SR: 45, 47-48, 121

Environment
GRI 302: Energy 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 34-35, 59-61, 69,
Boundary
71-74, 77

103-2

The management approach and its
components

SR: 16, 18, 59-61, 69,
71-74, 77

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 77, 120

302-1

Energy consumption within the
Organisation

SR: 119, 122

302-2

Energy consumption outside the
Organisation

SR: 122

302-3

Energy intensity

SR: 59-61, 69, 77

302-5

Reductions in energy requirements of
products and services

SR: 21, 59-61, 69, 77

GRI 303: Water 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 23, 34-35, 71-77, 118
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-18, 23, 71-77

No case found

139

Disclosures and Description

Location (AR, SR)

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 13, 23, 71-77, 122-123

303-1

Interactions with water as a shared
resource

SR: 13, 23, 71-77, 122-123

303-2

Management of water discharge-related SR: 13, 23, 71-77, 122-123
impacts

303-3

Water withdrawal

SR: 13, 23, 71-77, 122-123

303-4

Water discharge

SR: 13, 23, 71-77, 122-123

303-5

Water consumption

SR: 13, 23, 71-77, 122-123

GRI 304: Biodiversity 2016 and GRI G4 (Electric Utilities Sector)
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 34-35, 71-74, 83-86,
Boundary
118

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-18, 71-74, 83-86

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 13, 86, 125

304-1

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

SR: 86, 125

304-2

Significant impacts of activities,
products, and services on biodiversity

SR: 83, 86, 125

G4-EU13

Biodiversity of offset habitats compared SR: 83
to the biodiversity of the affected areas

GRI 305: Emissions 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 23-24, 34-35, 71-75,
Boundary
78, 81-82, 118

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-18, 23-24, 51,
71-74, 81-82

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 13, 50-51, 81-82,
123-125

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

SR: 13, 82, 123

305-4

GHG emissions intensity

SR: 82, 123

140

UN SDGs

Disclosure/
Comment
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Disclosures and Description

Location (AR, SR)

305-5

Reduction of GHG emissions

SR: 82, 123

305-7

Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides
(SOX), and other significant air
emissions

SR: 78, 124-125

UN SDGs

141

Disclosure/
Comment

GRI 306: Effluents and Waste 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 34-35, 71-77, 80, 118
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-18, 71-77, 80

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 13, 75-77, 126

306-1

Water discharge by quality and
destination

SR: 73, 75-77

306-2

Waste by type and disposal method

SR: 126

306-3

Significant spills

SR: 123-126

GRI 307: Environmental Compliance 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 34-35, 71-74, 118
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-18, 71-74

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 73

307-1

Non-compliance with environmental
laws and regulations

SR: 73, 127

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 18, 34-35, 71-74, 77,
Boundary
91, 118

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-18, 34-35, 64-65,
71-74, 77

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 64-65, 120

No significant
non-compliance
with environmental
laws and
regulations in 2019

Disclosures and Description

Location (AR, SR)

308-1

New suppliers that were screened using SR: 64-65
environmental criteria

308-2

Negative environmental impacts in the
supply chain and actions taken

SR: 65, 120

UN SDGs

Disclosure/
Comment

No case found

Social
GRI 401: Employment 2016 and GRI G4 (Electric Utilities Sector)
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 29, 34-35, 87
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-18, 87-88, 90

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 91, 128-130

401-1

New employee hires and employee
turnover

SR: 128-129

401-2

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

Employment
contract of
temporary or
part-time
employees

401-3

Parental leave

Under Company
rules and
regulations

G4-EU15

SR: 128
Percentage of employees eligible to
retire in the next 5 and 10 years broken
down by job category and by region

G4-EU18

Percentage of contractor and subcontractor
employees that have undergone
relevant health and safety training

SR: 128-129

SR: 99, 131-133

GRI 402: Labor/Management Relations 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

-

402-1

Minimum notice periods regarding
operational changes

-

142

Not a material topic

Under Labor
Protection Act
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Disclosures and Description

Location (AR, SR)

UN SDGs
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Disclosure/
Comment

GRI 403: Occupational Health and Safety 2016 and GRI G4 (Electric Utilities Sector)
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 22, 34-35, 96
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-18, 22, 96-100

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 13, 99, 131-132

403-1

Occupational health and safety
management system

SR: 97-99

403-2

Hazard identification, risk assessment,
and incident investigation

SR: 96-100, 131-132

403-3

Occupational health services

SR: 96-100

403-9

Work-related injuries

SR: 13, 98-99, 131-132

G4-EU25

Number of injuries and fatalities to the SR: 99, 131-132
public involving company 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 SR: 34-35, 66-67, 91-93
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 40, 66-67, 91-93

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 13, 40, 94, 130

404-1

Average hours of training per year per
employee

SR: 13, 94, 130

404-2

Programs for upgrading employee skills SR: 66-67, 89-90, 92-93
and transition assistance programs

404-3

Percentage of employees receiving
regular performance and career
development reviews

SR: 89-90, 92-94

Under Thai OH&S
Law, at least 50%
of workers at
operational level
must join Safety
Committees

Disclosures and Description

Location (AR, SR)

UN SDGs

Disclosure/
Comment

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 90-91
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 90-91

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 37-38, 91, 128

405-1

Diversity of governance bodies and
employees

SR: 37-38, 91

GRI 406: Non-discrimination 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 90-91
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 90-91

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 91, 128

406-1

Incidents of discrimination and
corrective actions taken

SR: 94

No incidents of
discrimination and
corrective actions
taken in 2019

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 91
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 91

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 129

407-1

Operations and suppliers in which the
right to freedom of association and
collective bargaining may be at risk

-

Not a material topic

No case found

GRI 408: Child Labor 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 34-35
Boundary

103-2

The management approach and its
components

144

SR: 91-92

Not a material topic
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Disclosures and Description

Location (AR, SR)

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 13, 91-92

408-1

Operations and suppliers at significant
risk for incidents of child labor

SR: 64-65

UN SDGs

145

Disclosure/
Comment

No case found

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

SR: 91-92

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 13, 91-92

409-1

Operations and suppliers at significant SR: 64-65
risk for incidents of forced or compulsory
labor

Not a material topic

No case found

GRI 412: Human Rights Assessment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 16-18, 34-35, 91-92
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 91-92

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 13, 91-92, 94

412-1

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

Code of Conduct

GRI 413: Local Communities 2016 and GRI G4 (Electric Utilities Sector)
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 16-18, 34-35, 103
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 103-113

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 109, 113, 133

413-1

Operations with local community
engagement, impact assessments, and
development programs

SR: 104-105, 133

No case found

Disclosures and Description
413-2

Operations with significant actual and
potential negative impacts on local
communities

Location (AR, SR)
SR: 133

UN SDGs

Disclosure/
Comment
No operations with
significant actual
and potential
negative impacts
on local communities
in 2019

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 16-18, 34-35, 64-65,
Boundary
118

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-18, 35, 64-65, 118

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 65, 120

414-1

New suppliers that were screened using SR: 64-65
social criteria

414-2

Negative social impacts in the supply
chain and actions taken

SR: 65

No negative social
impacts in the
supply chain and
actions taken
in 2019

GRI 416: Customer Health and Safety 2016 and GRI G4 (Electric Utilities Sector)
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 16-18, 34-35, 101-102
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-18, 101-102

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 13, 133

416-1

Assessment of the health and safety
impacts of product and service
categories

SR: 101-102, 133

416-2

Incidents of non-compliance concerning SR: 13, 102, 133
the health and safety impacts of
products and services

146

No incidents on
non-compliance
concerning the
health and safety
impacts of products
and services
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Disclosures and Description
G4-EU25E Number of injuries and fatalities to the
public involving company assets,
including legal judgments, settlements
and pending legal cases of diseases

Location (AR, SR)
SR: 102, 133

UN SDGs
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Disclosure/
Comment
No case found

GRI 418: Customer Privacy 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 34-35, 44
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-18, 44, 101-102

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 13, 102, 133

418-1

Substantiated complaints concerning
breaches of customer privacy and
losses of customer data

Code of Conduct,
SR: 102, 133

No case found

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016
103-1

Explanation of the material topic and its SR: 34-35, 103-104
Boundary

103-2

The management approach and its
components

SR: 16-18, 103-113

103-3

Evaluation of the management
approach

SR: 113, 133

419-1

Non-compliance with laws and
regulations in the social and economic
area

SR: 113

GRI-G4 Sector Disclosure: Electric and Utilities
G4-EU1

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

AR: 20-21, 26-28
SR: 9-11, 115-117, 120,
122

G4-EU2

Net energy output broken down by
primary energy source and by
regulatory regime

AR: 26-28, 159-160
SR: 120

G4-EU3

Number of residential, industrial,
institutional and commercial customers
accounts

AR: 10, 45

No non-compliance
with laws and
regulations in the
social and
economic area

Disclosures and Description

Location (AR, SR)
AR: 40-41

G4-EU4

Length of above and underground
transmission and distribution lines by
regulatory regime

G4-EU6

Management approach to ensure short AR: 8-12, 31-33
and long-term electricity availability and SR: 59-61
reliability

G4-EU7

Demand-side management programs
including residential, commercial,
institutional and industrial programs

G4-EU8

Research and development activity and AR: 8-11, 154-157
expenditure aimed at providing reliable SR: 20-25, 66-69
electricity and promote sustainable
development

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 SR: 61, 77
plants by energy source and by
regulatory regimes

G4-EU21

Contingency planning measures,
disaster/emergency management plan
and training programs, and recovery/
restoration plans

SR: 13, 62-63, 120

N/A

Cyber Security

SR: 13, 70

148

AR: 47-61

AR: 47-61

UN SDGs

Disclosure/
Comment
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แบบสำ�รวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประจ�ำปี 2562
1. ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใดต่อไปนี้
■ พนักงาน
■ คู่ค้า / ผู้รับเหมา
■ ผู้ถือหุ้น
■ ลูกค้า

■
■
■
■

เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน
ชุมชน
ผู้ร่วมลงทุน
นักลงทุน

■
■
■
■

หน่วยงานภาครัฐ
สื่อมวลชน
นักวิชาการ / นักศึกษา
อื่นๆ ……..

2. วัตถุประสงค์ในการอ่านหรือหาข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทคือ
■ สนใจและต้องการท�ำความรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
■ ประกอบการตัดสินใจเพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัท
■ เพื่อการศึกษาและวิจัย
■ เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนส�ำหรับบริษัทของท่าน
3. ท่านสนใจประเด็นด้านความยั่งยืนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ในมิติใด
■ มิติเศรษฐกิจ (โปรดระบุ...........................................................................................................)
(โปรดระบุ...........................................................................................................)
■ มิติสังคม
■ มิติสิ่งแวดล้อม (โปรดระบุ...........................................................................................................)
4. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2562
■ ความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน
 มาก
 ปานกลาง
■ ประเด็นส�ำคัญของการรายงาน
 มาก
 ปานกลาง
ความน่
า
สนใจของข้
อ
มู
ล
มาก
■

 ปานกลาง
■ การออกแบบรูปเล่ม
 มาก
 ปานกลาง
■ การใช้ภาษาเข้าใจง่าย
 มาก
 ปานกลาง
■ ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม
 มาก
 ปานกลาง








น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย








ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง

5. ท่านคิดว่าประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อความยั่งยืนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการระบุในรายงานครบถ้วน
หรือไม่
■ ครบถ้วน
■ ไม่ครบถ้วน (กรุณาระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมในรายงาน).....................................................................
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยืนในปีถัดไป
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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สามารถส่งแบบสอบถามด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร +66 (0) 2710 3126 อีเมล: sustainability@bgrimmpower.com

