




พันธกิจ 

วิสัยทัศน ์
“สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” 

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

สินค้าและบริการ

สถานที่ท�างาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม

การเติบโต

สร้างพลังให้กับชุมชนและสังคม 
เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด�าเนินธุรกิจของเราด้วยความใส่ใจ 
ต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สร้างการเติบโตท่ียั่งยืน 
โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง 
ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ

พัฒนาการด�าเนินธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง
เพื่อก้าวเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นน�าระดับโลก

การปฏิบัติงาน

Positivity
ทัศนคติที่ดี

Partnership 
ความร่วมมือ 

Professionalism   
ความเป็นมืออาชีพ

Pioneering spirit  
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

สร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยการผลิตพลังงาน
คุณภาพสูงและให้บริการคู่ค้า 
ด้วยพลังแห่งการบุกเบิกด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความโอบอ้อมอารี โดยใช้นโยบาย
ที่มีคนและธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง  
People - Centric & Nature - Centric

ท�างานร่วมกันด้วยความผาสุก 
และโอบอ้อมอารี 
พนักงานทุกคนมีความเป็นมืออาชีพ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจริยธรรมและความซ่ือตรง
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สารจากประธานกรรมการ

 บี.กริม เป็นบริษัทท่ีมีประวัติศาสตร์และ 
อยู่เคียงคู ่กับสังคมไทยมายาวนานกว่า 141 ปี  
เร่ิมต้นจากปี 2421 ท่ี มร. แบร์นฮาร์ด กริม และ 
มร. แอร์วิน มุลเลอร์ บุกเบิกธุรกิจยาสมัยใหม่ต�ารับ
ตะวนัตกภายใต้ร้านขายยาสญัชาตเิยอรมันแห่งแรก 
ในประเทศไทย โดยช่วยเยียวยารักษาชีวิตผู้คน
มากมาย ซึ่งท�าให้ บี.กริม ได้รับพระราชทานตรา 
แผ่นดินแบบอาร์มจากรัชกาลที่ 5 และได้รับการ 
แต่งต้ังให้เป็น “เภสัชกรหลวงแห่งราชส�านักไทย”  
หลังจากนัน้ได้ร่วมกับตระกูลสนทิวงศ์ด�าเนนิโครงการ 
ขุดคลองรังสิตท่ีมีความยาวถึง 1,500 กิโลเมตร  
มีความยาวท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในเวลาต่อมา บี.กริม ได้วางระบบโทรเลขในประเทศไทย 
เป็นคร้ังแรก รวมถงึมีส่วนร่วมในการพฒันาโครงสร้าง 
พื้นฐานของประเทศไทยท่ีส�าคัญ อาทิ การพัฒนา
ระบบการส่ือสารและโทรคมนาคม การก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ การพัฒนา 
โครงการโรงไฟฟ้า และการน�าเข้าอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 
รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมชั้นน�าหลากหลายชนิด 
จากต่างประเทศ 

 บี.กรมิ เพาเวอร์ เป็นหนึง่ในธรุกิจของ บี.กริม  
ทีด่�าเนนิธุรกจิพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ บริษัทได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานท่ีส�าคัญตลอดช่วงระยะเวลา 24 ปี 
ทีผ่่านมา โดยเริม่ต้นจากการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 
และไอน�้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และลงทุน
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ 
ต่อเนื่องเร่ือยมาเพื่อรองรับการเติบโตของภาค
อุตสาหกรรมท่ีต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน�้า
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง จนกระทั่งปัจจุบัน
ที่บริษัทได้ขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าหลากหลาย
ประเภท ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ อาทิ 
ประเทศกัมพูชา เวียดนาม เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และ 
สปป. ลาว
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 โดยในปี 2562 นี้ ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีท้าทาย บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างย่ิงจากการประสบ 
ความส�าเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 677 เมกะวัตต์ 
ที่ประเทศเวียดนาม ซ่ึงหนึ่งในโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ที่สุด 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้า 420 เมกะวัตต์ ถือเป็นก้าวที่ส�าคัญที ่
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการเป็นผู้น�าด้านพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาค นอกจากนั้น 
ในปีนีกิ้จการร่วมค้า บี.กรมิ เพาเวอร์-เอนเนอร์ยี ่ไชน่า ยงัได้รับการคัดเลอืกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
ให้เป็นผู้จัดซื้อและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้า ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ 
ที่โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนสิรินธร ซึ่งถือเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้าแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุด 
ในโลกอีกด้วย 

 บริษัทวางเป้าหมายขยายการเติบโตในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าท้ังในประเทศและต่างประเทศให้ได้ 5,000 
เมกะวัตต์จากโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด�าเนินการแล้ว รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
และพัฒนาภายในปี 2565 โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมร้อยละ 70 และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
ร้อยละ 30 โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิดด�าเนินการแล้ว 46 โครงการ ก�าลังผลิตติดตั้ง 2,896 
เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมสัดส่วนร้อยละ 70 และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
สัดส่วนร้อยละ 30 โดยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 820 เมกะวัตต์ คิดเป็นการเติบโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 โดยมีการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวมท้ังส้ิน 13,082 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เติบโตร้อยละ 19 จาก
ปี 2561 สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตและมีผลการด�าเนินงานท่ีดีอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้

 ด้วยวสิยัทัศน์ของบรษิทัทีจ่ะสร้างพลังให้กับสงัคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี เรามีความมุ่งม่ันในการด�าเนนิ
ธรุกจิให้แขง็แรงเตบิโตอย่างย่ังยนื ควบคูไ่ปกับความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล
และความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความพร้อมต่อการปรับตัวทางธุรกิจ
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการสนับสนุนและ
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วยเช่นกัน

 ภายใต้ปรัชญา “การด�าเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียว 
กับธรรมชาติ” และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งได้แก่ การมีทัศนคติท่ีดี ความเป็นมืออาชีพ ความร่วมมือกัน และ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ล้วนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนสามารถท�างานร่วมกันด้วยพลังแห่งความสมัครสมาน
สามัคคี และเป็นกุญแจส�าคัญที่ท�าให้กิจการงานของบริษัทประสบผลส�าเร็จมาอย่างต่อเนื่อง จนในวันนี้ บี.กริม 
เพาเวอร์ ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นในการเป็นบริษัทพลังงานชั้นน�าที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคณุผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุท่านอย่างจรงิใจ 
ทีไ่ด้ให้ความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง บริษทัยังคงมุ่งม่ันในการด�าเนนิธรุกิจด้วยความโอบอ้อมอารี  
พร้อมความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าและประโยชน์ในระยะยาว 
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อไป

นายฮาราลด์ ลิงค์
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ปี 2562 นับเป็นอีกปีที่ บี.กริม เพาเวอร์ ประสบความส�าเร็จและมีความโดดเด่นในการเติบโตทางธุรกิจ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การด�าเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมานับว่ามีความท้าทายจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
สงัคม และสิง่แวดล้อม ทีมี่การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจท้ังทางตรง 
และทางอ้อม อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการวางแผนงานในการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อก้าวตามให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดขึ้น ท�าให้บริษัทสามารถสร้างผลงานและประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับ 
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจทั้งจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ

 บริษัทมุ่งม่ันในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน�้าที่มีความเป็นเลิศและมีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสนับสนุนต่อการ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน อันเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมท้ังในประเทศและระดับภูมิภาค บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจให้ได้ 5,000 เมกะวัตต์  
ภายในปี 2565 จากโครงการที่เปิดด�าเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนา โดยปัจจุบันบริษัทมีก�าลังการผลิตติดตั้ง 
ทั้งส้ิน 2,896 เมกะวัตต์ ในปีนี้บริษัทประสบความส�าเร็จจากการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีประเทศเวียดนามรวม 2 โครงการ มีก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 677 เมกะวัตต์ และหนึ่งในโครงการ 
ดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 420 เมกะวัตต์  
ซึ่งเป็นการลงทุนที่สนับสนุนต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนั้นบริษัทยัง 
ประสบความส�าเร็จจากการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าอีกหลายประเภทอย่างต่อเนื่อง ผลงานดังกล่าว 
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพท้ังในด้านการเตบิโตทางธรุกิจและการประสบความส�าเร็จในการเป็นบริษทัชัน้น�าด้านพลงังาน
ที่ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับในระดับสากล

 บริษทัยดึม่ันต่อการด�าเนนิธรุกิจด้วยความรับผดิชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม มีกรอบการด�าเนนิงาน
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัการก�ากับดูแลกจิการท่ีดี ก�ากับดูแลการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด ไม่สนบัสนนุต่อการทุจริตและคอร์รปัชนั รวมถงึมีการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบและรดักมุ  อย่างไรก็ดี 
ปัจจยัส�าคญัทีน่�าไปสู่ความส�าเร็จของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ ทมีงานท่ีมีประสทิธภิาพ บุคลากรของบริษทัได้รบัการหล่อหลอม 
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและ
ความรักสามัคคีในการท�างาน พนักงานของบริษัทได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมยังคงเป็น
ประเด็นที่ทุกองค์กรให้ความส�าคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนงานด้าน 
สิ่งแวดล้อมเพื่อน�าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การก�าหนดเป้าหมายทางธรุกจิท่ีมุ่งไปสูธ่รุกิจสงัคมคาร์บอนต�า่ด้วยการก�าหนดเป้าหมาย 
การลงทุนพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนให้มีสัดส่วนร้อยละ 30 การพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองจักรให้ทันสมัย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้า การวางแผนบริหารการใช้น�้าในการผลิต
ไฟฟ้า รวมถึงการปลูกจิตส�านึกพนักงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้บริษัทเชื่อม่ันว่า  
ความพยายามในการขับเคล่ือนกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของบริษัทข้างต้น จะสามารถ
สร้างประโยชน์และคุณค่าทั้งต่อบริษัท และ สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

 ความโอบอ้อมอารี เป็นส่ิงท่ีพนกังาน บี.กรมิ เพาเวอร์ ทุกคนยดึม่ันไว้ประจ�าใจ ซึง่ได้หล่อหลอมให้ทกุคนรูจ้กัถงึ
การให้และการแบ่งปันความสขุให้กับสงัคมรอบข้าง บรษิทัได้ขบัเคล่ือนโครงการและกิจกรรมด้านการพฒันาชมุชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องท้ังในด้านการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม เช่น โครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย โดยบริษทัได้ให้การสนบัสนนุ
โรงเรียนระดับปฐมวัยกว่า 151 โรงเรียนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร ์
ตามแนวทางการเรียนรู้ของโครงการ เพื่อให้เด็กได้สังเกตสิ่งรอบตัว รู้จักการคิดค้น และค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง 
นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคมรอบโรงไฟฟ้า เช่น โครงการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัยให้กับชาวบ้านและชุมชน 
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โครงการครูไฟฟ้าสัญจรเพื่อสอนให้เด็กนักเรียน 
ได้รู้จักกับพลังงานไฟฟ้า การด�าเนินงานด้านการ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ส่งผลให้บริษัทได้ รับการยอมรับและไว ้วางใจ 
จากสังคมในวงกว้าง ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นสานต่อ
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคล่ือนสังคม
ให้มีโอกาสและความเท่าเทียม รวมถึงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต อันน�าไปสู ่สังคมแห่งการแบ่งปัน 
ความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

 จากผลการด�าเนินงานท้ังในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ที่มีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จ
อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความภาคภูมิใจกับผลงาน
และรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
อาท ิรางวลั 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�าปี  
2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รางวลั 1 ใน 100 บริษทัหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนด้วยการด�าเนินงานที่โดดเด่นด้าน 
สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG 100) และ
รางวลั Sustainability Disclosure Recognition ในงาน 
ประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน  
(Sustainability Disclosure Award 2019) จากสถาบัน 
ไทยพฒัน์ เป็นต้น ซึง่เป็นผลงานทีส่ะท้อนถงึศกัยภาพ 
และความสามารถในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ 
ที่พร้อมจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

 ในนามของตวัแทนคณะผูบ้ริหารและพนกังาน 
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องทุกกลุ่มที่มี
ส่วนส�าคัญในการสนับสนุนให้กิจการงานของบริษัท
ประสบความส�าเร็จ ตลอดจนให้ความเชื่อม่ันและ
ไว้วางใจในการด�าเนินงานด้วยดีเสมอมา บริษัทจะ
ยึดมั่นต่อหลักธรรมาภิบาล และด�าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
อันน�าไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจควบคู่
ไปกับการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับผู้มีส่วน 
ได้เสีย ความส�าเร็จของ บี.กริม เพาเวอร์ จะเป็นพลัง
ขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่การเป็นบริษทัพลงังานชัน้น�าระดับโลก
ที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน  

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

007รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือย่อหลักทรัพย์ BGRIM

วันเริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 19 กรกฎาคม 2560

วันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 26 กรกฎาคม 2536

ทุนจดทะเบียน 5,400,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว  5,213,800,000 บาท

กลุ่มอุตสาหกรรม  ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค

จ�านวนพนักงาน 854 คน

ผู้บริหารสูงสุด นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ส�านักงานใหญ่  5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทรศัพท์ 02-710-3400  

โทรสาร 02-379-4245

เว็บไซต์ http://www.bgrimmpower.com

การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ท่ีประกอบ 

 ธุรกิจหลักด้านการผลิตและขายไฟฟ้าและไอน�้า และธุรกิจที่เก่ียวข้องทั้ง 

 ในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจของ
บี.กริม เพาเวอร์
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ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ บี.กริม ซึ่งด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 141 ปี  
ภายใต้ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ (Doing Business 
With Compassion for the Development of Civilisation in Harmony with Nature)

 บี.กริม เพาเวอร์ จัดตั้งขึ้นในชื่อ บริษัท บอร์เนียว (1993) จ�ากัด เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 โดยเติบโตก้าวมาเป็นหนึ่งใน 
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายแรกของประเทศไทยจากโครงการโรงไฟฟ้า ABP1 (บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ�ากัด) ซึ่งเป็นโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2541 จากนั้นได้มีการขยายการลงทุนด้านโครงการโรงไฟฟ้าเรื่อยมา
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2554 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด ซึ่งได้มีการขยายการลงทุนโครงการไฟฟ้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2559 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท 
บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในคร้ังแรก เม่ือ
วันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 5,400,000,000 บาท

 ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น  
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน�้า โรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีก�าลังผลิตติดตั้งรวม 2,896 เมกะวัตต์ และมีโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ มี 
ก�าลังผลิตติดตั้งรวม 528 เมกะวัตต์

พลังความร้อนร่วม 2,022 เมกะวัตต์

พลังน�้า 35 เมกะวัตต์

พลังงานแสงอาทิตย์ 822 เมกะวัตต์

พลังงานขยะอุตสาหกรรม 5 เมกะวัตต์

Backup for Power Trading1 13 เมกะวัตต์

2,896 เมกะวัตต์

1 ธุรกิจจ�าหน่ายไฟฟ้าที่รับซื้อจากบริษัทย่อยของ EVN ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนมากกว่า 200 รายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ชิตี้ เบียนหัว รวมทั้งหมด 95 เมกะวัตต์ ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์
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ผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน ปี 2562

Environmental Social Governance

Economic

8.18% 
สัดส่วนการลดปริมาณการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทางตรง (Scope 1) 
เทียบกับปีฐาน 2559

12%
สัดส่วนการลดการใช้น�้า
ในกระบวนผลิต ไฟฟ้าและไอน�้า

4.86 รอบ
ค่าเฉล่ียจานวนรอบ
การใช้น�้าซ�้าของโรงไฟฟ้า

100%
การประเมินพื้นที่ความเสี่ยง
และผลกระทบด้านความ
หลากหลายทาง ชีวภาพ
ของโรงไฟฟ้าในประเทศ

444.50 ไร่
โครงการอนุรักษ์ป่า
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้แก่ชุมชนและสังคม

44,131 
ล้านบาท 
รายได้จากการขายและบริการ

26.45% 
สัดส่วนของขยะที่มีการ
ใช้ซ�้า/ ขาย/ รีไซเคิล 
เทียบกับปริมาณขยะท้ังหมด

70 ชม. /คน/ปี 
จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย

ไม่มีประเด็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน

100%
สัดส่วนของข้อร้องเรียน
จากลูกค้าที่ได้รับแก้ไข
จากการให้บริการตามก�าหนด

24 ชั่วโมง
Customer Call Center 
Services

9,244 
ชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน

0.48% 
สัดส่วนการลงทุน
ในชุมชนต่อรายได้รวม

2,896 MW
ก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม

15,557,122
ชั่วโมงความปลอดภัย
ที่ไม่มีการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน

11.64%
สัดส่วนการเพิ่มชั่วโมงการอบรม
ด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย สุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อมเฉล่ียต่อคน/ปี

62.5%
สัดส่วนกรรมการอิสระ

62.5%
สัดส่วนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิง

100%
ทุกหน่วยงานมีการประเมิน
ความเส่ียงและการบริหารจัดการ
ความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร

100%
ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO 22301 การบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ 
(Business Continuity 
Management: BCM)

100%
ผ่านการรับรองระบบ 
ด้านความปลอดภัย
ของข้อมูลตามมาตรฐาน  
ISO 27001

30%
สัดส่วนก�าลังการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน

100%
ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยง 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

100%
สัดส่วนการเรียนรู้และทดสอบความรู้ 
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
และการร้องทุกข์ของพนักงาน

GHG 
Emissions

Water 
Management

Biodiversity

Income

Waste 
Management

Human 
Development 
& Safeguard

Customer 
Engagement

Community 
& Social 
Engagement

Total 
Capacity 

Safety 
Management

Board 
Diversity

Risk & BCM 
Management

Cybersecurity 
Management

Renewable 
Energy 
Investment

Corporate 
Governance

ไม่มีข้อร้องเรียน
จากชุมชน
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รางวลั The Most Outstanding Company  
in Thailand - Utilities Sector โดยนติยสาร 
Asiamoney 

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

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

รางวัลแห่งความส�าเร็จ
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รางวัล Most Innovative Deal โดยสมาคม 
ตราสารหนีไ้ทย

การคัดเลือกให้อยู ่ ในรายชื่อหุ ้นย่ังยืน  
(Thailand Sustainability Investment: 
THSI) ประจ�าปี 2562 โดยตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

ESG 100 ประจ�าปี 2562 โดยสถาบัน
ไทยพัฒน์ 

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 Sustainabi l i ty Disclosure  
Recognition โดยสถาบันไทยพัฒน์

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ในงาน 
SET Award 2019 โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงิน
ธนาคาร 
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กรอบการดำเนินธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การพัฒนาประสิทธิภาพ

และเสถียรภาพระบบไฟ
ฟ
ากา

รส
รา
งค

วา
มพึ

งพ
อใ

จลู
กคา

รับ
ผิด

ชอ
บผ

ลิต

ภัณ
ฑ

ตอสังคมในหวงโซอุป
ทาน

การสงเสริมความรับผ
ิดช

อบ

กา
รเ
สริ
มส

รา
งธ
รร

มม
าภิบ

าล
การดูแลพัฒนาบุคลากรอยางเปนธรรม

การดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม การสร
างก

ารม
ีสว
นร
วม

แล
ะพ
ัฒ
น
าช

ุม
ชน

กรอบการด�าเนินธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

 บริษัทได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหาร 
จัดการความยั่งยืนขององค์กรท่ีครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมาภิบาล  
โดยได้พิจารณาถึงบริบทขององค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและความเป็นมืออาชีพในระดับสากล  
รวมถึงการเสริมสร้างประโยชน์และคุณค่าเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  
อันน�าไปสู่การเติบโตในระยะยาวให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน

 “วงนอก” หมายถึง การด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  
เพื่อน�าไปสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน  

• การเสรมิสร้างระบบธรรมาภบิาล

 บริษัทยึด ม่ันต ่อการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี  มีความโปร ่งใส  
 สามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  
 การสือ่สารและการก�ากับดูแลการปฏิบัตติามนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการทีดี่และจริยธรรม 
 องค์กร นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการ 
 เสริมสร ้างวัฒนธรรมองค ์กรแก ่พนักงานทุกระดับให ้ มีจิตส�านึกและค ่านิยมในการ 
 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความหวงแหนและรักในศักด์ิศรีขององค์กร อันน�า 
 ไปสู่การสร้างคุณค่าและสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัทในระยะยาวได้อย่างย่ังยืน
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• การดูแลพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นธรรม

 พนักงานทุกคนมีส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรบนพื้นฐานการมีทัศนคติที่ดี (Positivity) ความร่วมมือกัน  
 (Partnership) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit)  
 ซึ่งจะเป็นรากฐานส�าคัญท่ีจะท�าให้บริษัทก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดให้ประสบความส�าเร็จ บริษัทให้ความส�าคัญ 
 ต่อการดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรม มีผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับพนักงาน มีสวัสดิการที่ดี  
 ค� านึ งถึ งสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคเท ่ า เ ทียม กัน  ส ่ ง เส ริมคุณภาพชี วิ ตและสร ้ า งสม ดุลที่ ดี 
 ในการท�างานให้แก่พนักงาน ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดภัยและมีมาตรฐานท่ีเอื้อ 
 ต่อการพัฒนา เพื่อให้พนักงานเติบโตในหน้าท่ีการงาน และพร้อมท่ีจะก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 
 ได้ในอนาคต
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• การสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

 บริษัทยึดม่ันต่อการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนผู ้มีส ่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยชุมชน 
 และสังคมถือเป ็นองค ์ประกอบที่ส�าคัญท่ีอยู ่ เคียงข ้างการด�าเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงให ้ความส�าคัญกับการ 
 สื่อสาร การแสดงความคิดเห็น การสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการมีส่วนร่วม 
 ในการพัฒนาชุมชนร่วมกันให้เป ็นไปตามบริบทและความคาดหวัง บริษัทมีความมุ ่งหวังในการสร้างความสัมพันธ์อันดี  
 ความเชื่อม่ัน และภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างย่ังยืน

• การด�าเนนิธรุกิจทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 บริษัทให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 ตลอดกระบวนการการด�าเนนิธรุกิจ โดยมีการก�ากับดูแลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อมและปฏิบัตติามกฎหมาย 
 ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด พิจารณาคัดเลือกการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและ 
 ใช้เทคโนโลยีสะอาด มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล การปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการขับเคล่ือน 
 การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 “วงใน” หมายถึง การบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้น�าและความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

• การส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

 การปฏิบัตต่ิอคู่ค้าตามหลักจรรยาบรรณธรุกิจด้วยความเป็นธรรม มีกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการประเมินและ 
 บริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกันในการด�าเนินงานและการพัฒนาด้านความยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้าที่มีการด�าเนินงานท่ีมี 
 ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง บริษัท 
 ยังให้ความส�าคัญในการสร้างและสานสัมพันธ์กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ ตลอดจนให้มีการ 
 พัฒนาการท�างานร่วมกับคู่ค้าเพื่อมุ่งสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็นเลิศ น�ามาซึ่งการสร้างคุณค่าท่ีย่ังยืนให้กับบริษัท คู่ค้า และผู้มี 
 ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในระยะยาว 

• การพฒันาประสิทธภิาพและเสถยีรภาพระบบไฟฟ้า

 การบริหารจัดการและพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุด 
 โดยการน�าเคร่ืองจักร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการด�าเนินงาน รวมถึงการพัฒนาการท�างานอย่างเป็นระบบและ 
 มีมาตรฐานสูงในระดับสากลอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งก่อให้เกิด 
 ความม่ันคงและความน่าเชื่อถือต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนเป็นการสร้างศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 ทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จทางธุรกิจ

• การสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้าและรบัผดิชอบผลติภณัฑ์

 บริษัทมุ่งม่ันต่อการให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพและมีระบบการท�างานท่ีเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงความต้องการ 
 ของลูกค้าเพื่อตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด สร้างความไว้วางใจในการใช้บริการให้แก่ลูกค้าในระยะยาว ตลอดจน 
 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณลูกค้าและรักษาความลับทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 เพื่อให้เกิดความม่ันคง มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อน�ามา 
 พัฒนาการให้บริการท่ีดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาการบริการ ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วย 
 ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน
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การบริหารจัดการด้านการพัฒนาความย่ังยืน
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) มีบทบาทและหน้าท่ีในการ
ก�าหนดแนวทางและก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารจัดการความ
ยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทมีคณะกรรมการพัฒนาความย่ังยืน (Sustainability Management Committee) 
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีบทบาทและหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนา
อย่างย่ังยืน การพิจารณาประเด็นด้านความย่ังยืนเพื่อก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์และ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง การก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินงานในการขับเคล่ือนการพัฒนาด้านความย่ังยืน และการ
สรุปผลและทบทวนพัฒนาการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

 บริษัทมีคณะท�างานด้านการพัฒนาความย่ังยืน (Sustainability Working Team) ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มีบทบาท
และหน้าท่ีในการขับเคลื่อนงานด้านความย่ังยืนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และมิติอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนงานภายในหน่วยงานให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัท รวมถึง
ให้มีการรายงานและสรุปผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการพัฒนาความย่ังยืนได้รับทราบ

 ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร มีบทบาทและหน้าที่ในการขับเคล่ือนและสนับสนุนการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน และการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี การสรุปข้อมูลเพื่อน�าเสนอการวางแผนงานและแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ต่อคณะกรรมการพัฒนาความย่ังยืนและคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึง 
ตัวแทนของโรงไฟฟ้าในการติดตามการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน การก�ากับดูแลกิจการ และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ 

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะท�างานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการพัฒนาความย่ังยืน
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาความย่ังยืน

1. ก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของบริษัทตลอดจนทบทวนและปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีความ 
 ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์

2.  พิจารณาประเด็นด้านความย่ังยืน เพื่อก�าหนดมาตรการและแนวทางการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึง 
 การสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน

3.  สอบทานกรอบการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนและความส�าคัญของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อผสานความร่วมมือและด�าเนินการร่วมกับ 
 ผู้มีส่วนได้เสีย

4.  มอบหมายการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนแก่คณะท�างานด้านการพัฒนาความยั่งยืน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคล่ือนงาน 
 ด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย

5.  สนับสนุนและด�าเนินการติดตามกลยุทธ์และนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมถึงการรายงานผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ

บี.กริม เพาเวอร์ กับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

บริษัทมีเป ้าหมายในการด�าเนินธุรกิจให ้
เติบโตอย ่าง ม่ันคงและย่ังยืนภายใต ้การ
ด�าเนินงานที่มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีควบคู ่
ไปกับการมีความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม
และส่ิงแวดล้อม นอกเหนือจากการด�าเนิน
ธุรกิจแล้วบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการมี 
ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม 
องค์กรและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสียอืน่ๆ ทีจ่ะร่วมกันพฒันาประเทศชาติ 
และสังคมโลกให้ก ้าวไปสู ่ความยั่งยืนด้วย
เช่นกัน บริษัทมีความมุ่งม่ันต่อการสนับสนุน
เพื่อร ่วมขับเคลื่อนเป ้าหมายการพัฒนา 
ทีย่ั่งยืนขององค์การสหประชาชาต ิ(UN SDGs) 
ทั้ง 17 ประการให้บรรลุสู่ความส�าเร็จ อย่างไร
ก็ตามการด�าเนินธุรกิจทางตรงของบริษัท 
ได้มีส่วนร่วมในการสนบัสนนุการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนรวม 6 เป้าหมาย
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เป้าประสงค์ของ UN SDGs แนวทางการด�าเนินงาน
ของบริษัท

ผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562

7.2 ภายในปี ค.ศ. 2030 เพิ่มส่วนแบ่ง
ของพลังงานหมุนเวียนในสมดุลการใช้
พลังงานของโลกในปริมาณมาก

การขยายการลงทุนและเพิ่มสัดส่วนการ
ลงทุนด้านพลังงานทดแทน (Renewable 
Energy) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ก�าหนดเป้าหมายการลงทุนพฒันาโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้มีสัดส่วน
ร ้อยละ 30 ของการลงทุนโครงการ 
โรงไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการ
ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนรวม
ก�าลังการผลิตติดตั้ง 862 เมกะวัตต์  
คิด เป ็นร ้ อยละ 30 ของโครงการ 
โรงไฟฟ้าทั้งหมด

7.3 ภายในปี ค.ศ. 2030 เพิ่มอัตราการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ัว
โลกเป็นสองเท่า

การปรับปรุงประสทิธภิาพการผลิตไฟฟ้า
โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น 
เทคโนโลยีสะอาด

บริษัทได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เคร่ืองจักรและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่องร่วม
กับพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนั้นยังได้  
ลงนามความร ่ วมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านพลังงานร่วมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ บริษัทได ้ท�าการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติลดลงและมีประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น

เป้าหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีปลอดภัย
และม่ันคงส�าหรับผู ้ใช ้แรงงานทุกคน  
รวมถึ งแรงงานผู ้ โ ยกย ้ ายถิ่ น ฐาน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โยกย้ายถ่ินฐานเพศ
หญิง และแรงงานท่ีอยู่ในภาวะการจ้าง
งานที่มีอันตราย

การปฏิบัติตามกฎหมายด ้านความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล ้อมในการ
ท�างานอย่างเคร่งครัด การก�ากับดูแล 
ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
การท�างาน เพื่อให ้พนักงานและผู ้
เก่ียวข้องทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีความ
ปลอดภัย

การอบรมและปลูกจิตส�านึกด้านอาชีว
อนามัย ความปลอดภัย และการจัด
สภาพแวดล้อมในการท�างาน บริษัท
มีจ�านวนชั่วโมงการท�างานที่ ไม ่ เ กิด
อุ บั ติ เ หตุ จนถึ ง ขั้ นห ยุด ง านสะสม 
15,557,122 ชั่วโมง ในรอบปี 2562  
ไม ่ เ กิดอุ บัติ เหตุ จนถึ งขั้ นหยุดงาน 
(อุบัติเหตุเป็นศูนย์)

เป้าประสงค์ของ UN SDGs แนวทางการด�าเนินงาน
ของบริษัท

ผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความต้านทานและ
ความยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลง รวมถงึ
โครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคและข้าม
พรมแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของ
มนุษย์โดยเฉพาะการเข้าถึงโครงสร้าง 
ดังกล่าวในราคาที่สามารถซ้ือหาได้และ
เท่าเทียมส�าหรับทุกคน

การลงทุนพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้า 
และปรับปรุงการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบไฟฟ้า
ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญต่อ
การสร ้างความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมถึงสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ที่ ดีขึ้น 
ให้กับประชาชน

บริษัทได้มีการพัฒนาและลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  รวมจ�านวน 820 
เมกะวัตต์ คิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 
40% เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของประเทศและภมิูภาค ตลอดจน 
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้าง 
ความเท ่าเทียมในการเข ้าถึงแหล ่ง
พลังงานให้แก่ชุมชนและสังคมท่ีอยู ่ใน
เขตพื้นที่การพัฒนาโครงการดังกล่าว

เป้าหมายที่ 8 : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน
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12.2 ภายในปี ค.ศ. 2030 บรรลุการ
บ ริหารจั ดการ ท่ี ยั่ ง ยื นและการ ใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 
คุ้มค่ามากทีส่ดุ ด้วยการคดัเลอืกเคร่ืองจกัร 
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมัย สะอาด และเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตไฟฟ้าน้อยท่ีสุดและได้ประสิทธิภาพ 
สูงสุด

บริษทัมีนโยบายในการพจิารณาคัดเลอืก 
เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ ทันสมัย 
มีความน ่าเชื่อถือ มี เสถียรภาพ มี
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป ็นเทคโนโลย ี
สะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ ้มค่าและ 
เ กิดประโยชน ์ สูงสุดในทุกโครงการ 
โรงไฟฟ้าของบริษัท

12.4 ภายในปี ค.ศ. 2020 บรรลุการ
บริหารจัดการสารเคมีและของเสีย 
ทุกประเภทอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดช่วงวงจรชีวิตตามข้อตกลงกรอบ
การด�าเนินงานระหว่างประเทศต่าง ๆ 
และลดการปล่อยสารเคมีและของเสีย 
สู่อากาศ น�้า และดินอย่างมีนัยส�าคัญ
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และ 
สิ่งแวดล้อมให้น้อยลงมากที่สุด

การวางแผนบรหิารจดัการการใช้สารเคมี  
การจัดการคุณภาพมลภาวะและของเสีย  
เพื่ อลดผลกระทบและมลภาวะต ่อ 
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม 

บริษัทมีการออกแบบและพัฒนาระบบ 
การผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และมีใช ้ทรัพยากรในการผลิตอย ่าง
คุ ้ มค ่ า ในทุกกระบวนการ  พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าท่ีสูงขึ้น
โดยใช้ก๊าซธรรมชาติลดลง การบริหาร
จดัการน�า้ในกระบวนการผลติไฟฟ้าอย่าง 
มีประสิทธิภาพและคุ ้มค ่า โดยการ
ออกแบบเคร่ืองจักรให้สามารถรองรับ
คุณภาพน�้าทิ้งได้ การน�าน�้าดิบกลับมา
ใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด (Reuse) รวมถึงการ
บ�าบัดน�้าและปรับปรุงคุณภาพน�้าเพื่อ
น�าน�้ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ 
(Recycle) ซึ่งสามารถลดปริมาณการ 
ใช้น�า้ได้ถงึร้อยละ 12 การพฒันาปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและการใช้
เทคโนโลยสีมัยใหม่ทีส่ามารถลดมลภาวะ
สู่ส่ิงแวดล้อม ทั้งในด้านน�้าเสีย อากาศ 
เสียง ฝุ่นควัน เป็นต้น

เป้าหมายที่ 12 : แผนการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน

023รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
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13.1 เสริมสร้างขีดความสามารถใน 
การต้านทาน ยืดหยุ่นและปรับตัวต่อภัย
อันตรายที่เก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกประเทศ

การพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองจักรและการใช ้
เทคโนโลยีสะอาดและทันสมัย ซึ่งเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถลด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจักรและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ท�าให้มีการใช้ทรัพยากรในการผลิตที ่
ลดลง ซึ่งส ่งผลต่อการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกลงได้

การขยายและลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

บริษัท มีการลงทุนพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ ้าพลังงานทดแทนและเป ิด
ด� า เนิ นการ เชิ งพาณิชย ์ ร วม  697  
เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า 
DT1 & 2 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง  
420 เมกะวัตต์, โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ Phuyen PTT 
ข น า ด ก� า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ติ ด ต้ั ง  2 5 7  
เมกะวัตต์, โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า  
น�้าแจ 1 สปป.ลาว ก�าลังการผลิตติดตั้ง  
15 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะอุตสาหกรรม ก�าลังการผลิตติดตั้ง 
5 เมกะวัตต์

การบรหิารจดัการความต่อเนือ่งทางธรุกิจ
และการรับมือกับภาวะวิกฤตท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทก�าหนดนโยบายให้โรงไฟฟ้าจัดท�า
แผนงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 
และการบริหารจัดการความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจ (BCM) และได้มีการซ้อมแผน
ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างสม�่าเสมอ

การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการปลูกจิต 
ส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและมีกิจกรรม 
เพือ่เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจ ตลอดจน 
ปลูกฝ ังจิตส�านึกและความตระหนัก 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เช่น CG Day, สัปดาห์ 
ความปลอดภัยและการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม, 
โครงการปลูกป่า เป็นต้น

เป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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16.5 ลดการทุจริตและการรับสินบน 
ทุกรูปแบบ

สร้างระบบการบริหารจัดการท่ีมีความ
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
โดยประกาศนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการให้ และรับ 
ของขวัญ นโยบายการแจ ้งเบาะแส 
การทุจริตและข้อร้องเรียน

บริษัทผ่านการรับรองโครงการแนวร่วม
ปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC)

ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการ 
กระท�าที่อาจส่อไปในทางทุจริต และการ
แจ้งข้อร้องเรียนท้ังภายในและภายนอก
องค์กร

บริษัทไม่พบการแจ้งเบาะแสการกระท�า 
ทีส่่อไปในทางทจุริต และการแจ้งข้อร้องเรยีน 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ก�าหนดให้มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน เพื่อเฝ ้าติดตามและก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานให้เป็นตามนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้อง และติดตามการแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนต่างๆ 

บริษัทก�าหนดให้ฝ่ายบริหารความย่ังยืน
องค์กร ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลและติดตาม
การด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเฝ้าระวังและ
ติดตามการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ก�าหนดให้มี
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ได้ทางจดหมาย อีเมล์ และโทรศัพท์

การปลูกฝ ังจิตส�านึกและให ้ความรู ้
ความเข้าใจแก่พนักงานด้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสและ 
ข้อร้องเรียน

จัดกิจกรรม CG Day 2019 เพื่อส่งเสริม 
และให้ความรู ้ความเข้าใจและปลูกฝัง 
จิตส�านึกด ้านจริยธรรมองค ์กรการ 
ต่อต้านการทุจริต การแจ้งเบาะแสและ
ข้อร้องเรียน ท่ัวทั้งองค์กรที่ส�านักงาน
ใหญ่ และโรงไฟฟ้าทุกแห่งจัดให้มีการ
เรียนรู้และทดสอบความรู้ความเข้าใจด้าน
จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต และการ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ผ่านระบบ 
LMS (Learning Management System) 
โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่าน
การเรียนรู้และการทดสอบ 100%

เป้าหมายที่ 16 : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

025รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนได้เสียของ บี.กริม เพาเวอร์
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งมีบทบาทและความส�าคัญ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ประสบผลส�าเร็จ ท้ังนี้การด�าเนินงานในมิติต่างๆ เพื่อให้
เกิดผลส�าเร็จและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวนั้น บริษัทจะต้องสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วม 
ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยการใช้ช่องทางการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เช่น  
การพบปะ การสัมภาษณ์ การรับฟัง การจัดประชุม การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
การจัดกิจกรรม การส่ือสารและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อท�าให้บริษัททราบถึงความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและสามารถพิจารณาแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

 ทัง้นีบ้ริษทัมีกระบวนการในการพจิารณากลุม่ผูมี้ส่วนได้เสียทีมี่ความส�าคัญต่อการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทโดยใช้แนวทางดังนี้

1. การระบุผู้มีส่วนได้เสีย : พิจารณาจากบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความส�าคัญ  
 ความสัมพันธ์ อิทธิพล รวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 
 ของบริษัท

2. การระบุระดับของผลกระทบของบริษัทที่มีต่อผู ้มีส่วนได้เสีย : พิจารณาผลกระทบ 
 ท้ังทางตรงและทางอ้อมของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ 
 สิ่งแวดล้อม 

3. การระบุระดับของผลกระทบของผู ้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อบริษัท : พิจารณาผลกระทบ 
 ท้ังทางตรงและทางอ้อมของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท เช่น ด้านการด�าเนินธุรกิจ  
 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ เป็นต้น

4. การจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย : พิจารณาก�าหนดแนวทางและช่องทาง 
 การมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การสอบถามและรับฟัง การจัดประชุม 
 การแสดงความคิดเห็น การส่ือสารและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย

พันธมิตร
ทางธุรกิจ 
และคูคา

เจาหนี้

ผูมีสวนไดเสียที่บริษัท
ใหความสำคัญ

หนวยงาน
กำกับดูแล

ผูถือหุน
และนักลงทุน

ลูกคาชุมชน
และสังคม

พนักงานสื่อมวลชน

027รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
• การเปิดเผยผลการด�าเนินงาน 
 ของบริษัท
• การจัดประชุมนักวิเคราะห์
• การน�าเสนอข้อมูลเพื่อการ 
 ลงทุน (Road Show)
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ 
 ผูล้งทนุหรือ Opportunity Day
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การติดต่อผ่านหน่วยงาน 
 นักลงทุนสัมพันธ์
• การเผยแพร่ข้อมูลทางเวบ็ไซต์ 
• แบบสอบถาม 

• การบริหารจัดการอย่างม ี
 ประสิทธิภาพ ประสบความ 
 ส�าเร็จในการพัฒนาโครงการ 
 มีผลการด�าเนินงานที่ดี และ 
 มีการเติบโตทางธุรกิจอย่าง 
 ต่อเนื่อง
• การจ่ายเงินปันผล มูลค่าหุ้น 
 ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก ่
 นักลงทุน ดูแลผลประโยชน ์
 ของผู้ถือหุ้น
• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
• การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน 
 ถกูต้องและทนัต่อสถานการณ์
• กิจการมีความมั่นคงและ 
 ยั่งยืน

• การก�าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ
• การแสวงหาช่องทางและโอกาสเพื่อการขยายและพัฒนา
 การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• การสร้างพนัธมติรทางธรุกจิท่ีแขง็แกร่งเพือ่เพิม่ศกัยภาพ 
 และขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท
• การบรหิารจดัการประสทิธภิาพโรงไฟฟ้าเพือ่สร้างความได้ 
 เปรียบในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของ 
 ลูกค้าท่ีจะสามารถสร้างความม่ันคงของรายได้ในระยะยาว
• การด�าเนนิงานภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ มีความ 
 โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้
• การสร้างคณุค่าและผลตอบแทนทีดี่แก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ 
 อย่างเหมาะสม
• การจดัประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบข้อซกัถาม และเพือ่ให้ผู้ถอื 
 หุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้
• การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปีและรายงานความ 
 ยั่งยืน

ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

• ประชุมหารือร่วมกับหน่วย 
 งานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
 อย่างสม�่าเสมอ 
• การเข้าร่วมกิจกรรมของ 
 หน่วยงานก�ากับดูแล และ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง 
 สม�่าเสมอ
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อ 
 สื่อสารและแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นร่วมกันและรักษา 
 ความสัมพันธ์อันดี 
• การพบปะเยี่ยมเยียน 
 ตามวาระและโอกาสต่างๆ

• การด�าเนินธุรกิจด้วยความ 
 โปร่งใสเป็นธรรม  
 และตรวจสอบได้
• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ระเบียบและข้อก�าหนดที ่
 เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• การเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
 โปร่งใสถูกต้องและทันเวลา
• การให้ความร่วมมือและ 
 สนับสนุนโครงการของหน่วย 
 งานภาครัฐ

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
 ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด 
• การติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและระเบียบที ่
 เก่ียวข้อง เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและสอดคล้องกับ 
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ 
• การเปิดเผยข้อมูลและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
 ภาครัฐที่ก�ากับดูแล อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

หน่วยงานก�ากับดูแล
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ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

• การสื่อสารนโยบายและ 
 ข่าวสารผ่านการประชุม 
 กิจกรรม และสือ่อเิล็กทรอนกิส์
• การสื่อสารภายใน (Internal 
 Communication) เช่น อีเมล 
 ประกาศ ข้อความ 
 รูปประชาสัมพันธ์ 
• การประชุมระหว่างผู้บริหาร 
 และพนักงาน และการประชุม
 ในโอกาสต่างๆ
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การส�ารวจความผูกพันองค์กร 
 ของพนักงาน
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
 และการร้องทุกข์ 

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

• การจ้างงานทีเ่ป็นธรรม การบริหารจดัการค่าตอบแทนทีดี่ 
 และเหมาะสม การประกันสุขภาพและชีวิต กองทุนส�ารอง 
 เลี้ยงชีพ 
• แผนงานการอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อ 
 ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• การดูแลความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
 การท�างาน
• การสื่อสารและจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
• การรับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของพนกังานเพือ่ 
 การปรับปรุงและพัฒนาการท�างานให้มีประสิทธิภาพ
• มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์  
 โดยมีแนวทางปฏิบัตท่ีิชดัเจน โปร่งใสการให้ความคุ้มครอง 
 ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกร้องเรียน และการก�ากับติดตาม 
 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

• การพบปะเยี่ยมเยียนและ 
 ประชุม ร่วมกัน 
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การส�ารวจความพึงพอใจ 
 ของลูกค้า
• การท�ากิจกรรมร่วมกับลูกค้า
• ระบบ Call Center และการ
 ส่งข้อความ SMS ให้ลูกค้า
• ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน

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

• การปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักร 
 อย ่างสม�่าเสมอ รวมถึงการพัฒนาใช ้เทคโนโลยีที่ 
 ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• การเตรียมความพร้อมในการผลิตและจ่ายไฟฟ้า การสร้าง 
 และพัฒนาระบบไฟฟ้าท่ีมีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ 
 การผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด
• การบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานการผลิตและการ 
 ควบคุมคุณภาพ เช่น ISO 14001, OHSAS 18001 หรือ  
 ISO 45001 และมีระบบการบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกิจ  
 (BCM) 
• การให้บริการช่วยเหลือและการซ่อมบ�ารุงตลอด 24 ชม.
• การส�ารวจความพงึพอใจลูกค้า เพือ่การพฒันาปรับปรุงการ 
 ให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ 
 ของลูกค้า
• การสร้างความม่ันใจและความไว้วางใจในการใช้บริการของ 
 บริษัท
• การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและการปฏิบัตติาม 
 จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด 
• มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์ 
 โดยมีแนวทางปฏิบัตทิีช่ดัเจน โปร่งใสการให้ความคุ้มครอง 
 ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกร้องเรียนและการก�ากับติดตาม 
 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

พนักงาน

ลูกค้า

029รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
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ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

• การเจรจาทางธุรกิจ 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
 และความคิดเห็นทางธุรกิจ
• การประชุมและหารือร่วมกัน
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การประสานงานและ
 การด�าเนินงานร่วมกัน
• การคัดเลือกคู่ค้า และการจัด 
 ซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
• การประเมินผลคุณภาพสินค้า
 และบริการ 
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
• การพบปะเยี่ยมเยียนตาม 
 วาระและโอกาสต่างๆ

• การด�าเนินงานที่มีเป้าหมาย
 ทางธุรกิจที่สอดคล้องและ
 สนับสนุนศักยภาพและการ 
 เติบโตร่วมกัน
• การท�าธุรกิจต่อเนื่องด้วยกัน
 ในระยะยาว
• การปฏิบัติตามสัญญา 
 ทางธุรกิจ มีหลักธรรมาภิบาล
 และความโปร่งใส 
• ได้รับความเชื่อถือ ความไว ้
 วางใจ บริษัทชื่อเสียง 
 และภาพลักษณ์ที่ดี
• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ที่โปร่งใส มีมาตรฐานและมี
 การแข่งขันที่เป็นธรรม และ 
 การเปิดโอกาสให้คู่ค้าที่ม ี
 คุณภาพได้ร่วมงานกับบริษัท
• การปฏิบัติตามข้อตกลงและ
 เงื่อนไขการช�าระเงินที่ตรงต่อ 
 เวลาและเป็นธรรม
• ความปลอดภัยในการ 
 ปฏิบัติงาน
• การพัฒนาและปรับปรุง
 การท�างาน การส่งเสริม 
 ความรู้ในการพัฒนาสินค้า 
 และบริการที่มีคุณภาพและ 
 ตรงกับความต้องการของ 
 บริษัท

• ก�าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์การเตบิโตทางธรุกิจร่วมกัน
 ในระยะยาว
• การสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัทและ 
 พันธมิตรทางธุรกิจ
• การสร้างและพฒันาโอกาสทางธุรกจิร่วมกนัในการขายและ 
 การลงทุนพัฒนาโครงการ
• ก�าหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐาน 
 สากล ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม 
 การด�าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
• การจดัอบรมให้กับคูค้่า ผูรั้บเหมา และผูเ้กีย่วข้อง เพือ่สร้าง 
 ความรู้ความเข้าใจและมีการก�ากับดูแลคู่ค้า ผู้รับเหมา 
 และผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ข้อบังคับของบริษัทและระเบียบด้านความปลอดภัย
• การประเมินคูค้่า และแนวทางการพฒันาสนิค้าและบรกิารให้ 
 สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท  
• มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์  
 โดยมีแนวทางปฏิบัตทิีช่ดัเจน โปร่งใส การให้ความคุม้ครอง 
 ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกร้องเรียน และการก�ากับติดตาม 
 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า

030



ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

• การประชุมหารือและแลกเปลี่ยน 
 ข้อมูล
• การเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนิน 
 งาน
• การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท 
• การประชุมพบปะเยี่ยมเยียน
 ตามวาระโอกาสต่างๆ

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

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมและหุ้นกู ้อย่าง 
 เคร่งครัด 
• ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องทางการเงิน 
 อย่างเคร่งครัด 
• การสร้างความมั่นคงและเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
• การรายงานและเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนนิงานผ่านข้อมูล 
 ทางการเงนิรายไตรมาสและรายปี การแจ้งข่าวผ่านช่องทาง 
 ตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจ�าปี รายงานความยั่งยืน 
• การพบปะเยีย่มเยยีนและประชมุแลกเปล่ียนความคดิเหน็ 
 และการตอบข้อซักถามต่างๆ
• จัดกิจกรรมเย่ียมชมกิจการ และความคืบหน้าโครงการ 
 ต่างๆ แก่สถาบันการเงินและเจ้าหนี้

ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

• การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 Socioeconomic survey and 
 Public Opinions
• การประชุมร่วมกับชุมชนและ
 หน่วยงานภาครัฐ
• การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุย
 กับชาวบ้านหรือผู้น�าชุมชน
• แบบส�ารวจสภาพเศรษฐกิจ 
 สังคม และความคิดเห็น
 ของชุมชนประจ�าปี
• การสื่อสารและแจ้งข้อมูล
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
• ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน

• การด�าเนินงานด้วย
 ความรับผิดชอบ และไม่สร้าง
 ผลกระทบให้แก่สิ่งแวดล้อม 
 ชุมชนและสังคม
• การแก้ไขปัญหาและบรรเทา
 ผลกระทบที่เกิดจากการ
 ด�าเนินงานอย่างทันท่วงที
• การเปิดโอกาส การมีส่วนร่วม 
 และการรับฟังความคิดเห็น
 ของชุมชนและสังคมโดยรอบ
• การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
 ชุมชน การพัฒนาคุณภาพ 
 ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
 ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโต 
 ทางธุรกิจ
• การสนับสนุนกิจกรรมของ
 ชมุชนและสังคม การสนบัสนนุ
 การศึกษาให้แก่เด็กและ 
 เยาวชน การสนับสนุนด้าน 
 วัฒนธรรมท้องถิ่น และการ 
 ท�านุบ�ารุงศาสนา 

• การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 กับชุมชนและสังคมอย่างเคร่งครัด
• การจัดท�ารายงานผลการติดตามการปฏิบัตติามมาตรการ 
 ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• การประชมุทวภิาคี (บริษทัและชมุชน) และไตรภาคี (บริษทั 
  ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ) เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็นของชุมชนและสังคม
• การสือ่สารและพบปะกับชมุชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง เช่น 
 การพบปะเย่ียมเยยีนชมุชน การประชาสัมพนัธ์ การแจ้งข่าว 
  การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของชุมชน 
• การจดัให้ชมุชน โรงเรยีน สถาบันการศึกษา และผูเ้ก่ียวข้อง 
 ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
• การสนบัสนนุและส่งเสรมิวสิาหกิจชมุชน การพฒันาสภาพ 
 แวดล้อม และการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
 ชุมชนและสังคม
• การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรม 
 เพือ่ช่วยเหลือสงัคมในวงกว้าง เช่น การสนบัสนนุกิจกรรม 
 เพื่อการกุศล การจัดค่ายพัฒนาการศึกษาให้แก่ตัวแทน
 เยาวชนทั่วประเทศ

เจ้าหนี้

ชุมชนและสังคม
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ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย

• การจัดแถลงข่าวต่างๆ 
 ของบริษัท
• การเปิดเผยและเผยแพร่ 
 ข้อมูลทางเว็บไซต์ และ Press  
 Release
• การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
• การเยี่ยมชมกิจการ
• การพบปะเยี่ยมเยียนสื่อมวลชน 
 ในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรม 
 ครบรอบสื่อมวลชน 

• การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส 
 ครบถ้วน ถูกต้อง 
 และทันต่อสถานการณ์
• มีช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึง 
 ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
• มีสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร
 และสื่อมวลชน 

• จดัให้มีหน่วยงานสือ่สารองค์กรเพือ่ให้ข้อมูลข่าวสารในด้าน 
 ต่างๆ แก่สื่อมวลชน ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อ 
 เหตุการณ์
• การเปิดเผยข้อมูล และสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ อย่าง 
 สม�่าเสมอ
• การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลาย
• การเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
• การพบปะเยีย่มเยยีนส่ือมวลชนเพือ่รับฟังความคดิเหน็ และ 
 การพัฒนาการท�างานร่วมกับสื่อสารมวลชนให้ดียิ่งขึ้น

ส่ือมวลชน
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ประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระบวนการก�าหนดเนื้อหาในรายงาน

 บริษัทได้น�าหลักการตามมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative - GRI) มาใช้ในการประเมินประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญต่อ 
ความยั่งยืนซึ่งมีความครอบคลุมถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการสร้าง
การมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาก�าหนดประเด็นท่ีมีความส�าคัญ 
ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 

การระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญ 
(Identification)

การระบุประเด็นและผลกระทบ 
ที่มีความส�าคัญด้านความย่ังยืน 
ของอ งค ์ ก ร  โ ดย รวบรวม
ประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมี 
ความคาดหวังต ่อบริษัทจาก
กระบวนการช่องทางการมีส่วนร่วม 
ข ้อคิดเห็นและข ้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจาก
ตัวแทนผู้บริหารและหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่พจิารณาคัดเลือก 
ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อการ 
ด�าเนนิงานท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน 
และภายนอกที่ครอบคลุมท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม และ 
ธรรมาภิบาล ท้ังนี้ยังได้น�าเอา
ประเด็นส�าคัญที่ใช้กับมาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม ประเด็นด้าน
ความย่ังยืนในระดับสากล และ
ประเด็นส�าคัญท่ีเป็นแนวโน้ม
ของปัญหาและผลกระทบทาง
ธุ ร กิ จ ที่ อ า จ เ กิ ดขึ้ นมา ร ่ วม
พิจารณาด้วย

ขั้นที่ 3 

การทวนสอบประเด็นที่มี 
นัยส�าคัญ (Validation)

การทวนสอบความครบถ้วน 
ของประเด็นทีมี่นยัส�าคญั ได้มีการ 
น�าเสนอต่อผู ้บริหารระดับสูง
เพื่ อพิ จ า รณาและ ให ้ ความ 
เหน็ชอบประเด็นด้านความยัง่ยืน 
ที่ มีนัยส�าคัญภายใต้ขอบเขต 
ผลกระทบทัง้ภายในและภายนอก 
องค ์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และธรรมาภิบาล 

ขั้นที่ 2 

การจัดล�าดับประเด็นที่มี 
นัยส�าคัญ (Prioritisation)

การจัดล�าดับความส�าคัญของ 
ประเด็นทีเ่กีย่วข้องกับความย่ังยืน 
ได้ด�าเนินการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อก�าหนดเนื้อหา
รายงานร่วมกับผู ้บริหารและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องผ่านการ
ทดสอบสารัตถภาพ (Materiality 
Test) ซึ่งพิจารณาความส�าคัญ
ในแต่ละประเด็นใน 2 มิติคือ 
ระดับอิทธิพลต่อการประเมิน
และตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย  
และระดับนยัส�าคัญของผลกระทบ 
ขององค์กรท่ีมีต่อมิตทิางเศรษฐกจิ 
สิง่แวดล้อม และสงัคม ของบรษิทั

ขั้นที่ 4 

การทบทวนประเด็นที่มี 
นัยส�าคัญ (Review)

บริษัทให้ความส�าคัญต่อการ
รายงานผลการด� า เนินงาน 
ด้านความย่ังยืนอย่างต่อเนื่อง 
โดยจะน�าข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ  
และความคาดหวังของผู้มีส่วน 
ได ้ เ สียที่ มีต ่อรายงานความ 
ยั่ ง ยืนนี้ ไป ใช ้ ในการพัฒนา 
การจัดท�ารายงานความยั่งยืน
ในปีถัดไป
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ระดับนัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท

   ต�่า                ปานกลาง                     สูง

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

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

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

ด้านสังคม
18.  การดูแลพนักงาน
19.  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
20.  สิทธิมนุษยชน
21.  ความพึงพอใจของลูกค้า
22.  การใช้แรงงานเด็ก
23.  การมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลประเมินประเด็นที่มีความส�าคัญ
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 การน�าเสนอประเด็นท่ีมีความส�าคัญด้านความย่ังยืนในปี 2562 ยังคงใช้ประเด็นที่มีความส�าคัญด้านความย่ังยืนของปี 2561 เป็นหลัก 
ในการรายงานการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน โดยได้มีการจัดรวมประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีมีลักษณะประเด็นท่ีใกล้เคียงกันหรือเป็น
ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน เช่น 
	 	 การจัดรวมประเด็นเร่ือง “การไม่เลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม”  
  เป็นประเด็นเรื่อง “สิทธิมนุษยชน”  
	 	 การจดัรวมประเด็นเร่ือง “การประเมินผูส่้งมอบเรือ่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และการประเมินผูส่้งมอบเรือ่งการปฏิบัตด้ิานแรงงาน”  
  เป็นประเด็นเรื่อง “การบริหารจัดการคู่ค้า”
 การเปล่ียนชื่อประเด็นเพื่อให้มีการสื่อสารความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น   
	 	 ประเด็นเร่ือง “ผลกระทบจากการใช้พลังงาน” เป็น ประเด็นเร่ือง “การจัดการพลังงาน”  
	 	 ประเด็นเร่ือง “ผลกระทบต่อชุมชนท้องถ่ิน” เป็น “การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม” 
 นอกจากนี้ได้มีการประเมินประเด็นที่มีความส�าคัญเพิ่มเติมจ�านวน 5 ประเด็น เพื่อให้ครอบคลุมถึงบริบทของการด�าเนินธุรกิจ ประเด็น
ส�าคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวังต่อบริษัท และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลก ได้แก่ ประเด็นเรื่อง การจัดการนวัตกรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ การบริหารจัดการความเสี่ยง การก�ากับดูแลกิจการ การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
และความหลากหลายทางชีวภาพ

สรุปผลการประเมินประเด็นที่มีสาระส�าคัญและขอบเขตการรายงาน  

เศรษฐกิจ 
การเติบโตทางธุรกิจ ๏ ๏    ๏ ๏  
การจัดการนวัตกรรม ๏    ๏    
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ๏   ๏     
การบริหารจัดการคู่ค้า ๏    ๏    
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ๏   ๏     
ความม่ันคงปลอดภัยของ ๏
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ธรรมาภิบาล 
การก�ากับดูแลกิจการ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏
การบริหารจัดการความเสี่ยง ๏ ๏  ๏  ๏ ๏  
การต่อต้านการทุจริต ๏  ๏ ๏     
การแจ้งข้อร้องเรียน ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏
การปฏิบัติตามกฎหมาย ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ 
สิ่งแวดล้อม 
การจัดการพลังงาน ๏  ๏ ๏     
การบริหารจัดการน�้า ๏       ๏ 
การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ ๏  ๏     ๏
และก๊าซเรือนกระจก         
การจัดการมลภาวะ ๏  ๏ ๏    ๏ 
การจัดการของเสีย ๏  ๏ ๏    ๏ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๏       ๏ 
สังคม 
การดูแลพนักงาน ๏        
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ๏  ๏  ๏   ๏ 
สิทธิมนุษยชน ๏    ๏    
ความพึงพอใจของลูกค้า ๏   ๏     
การใช้แรงงานเด็ก ๏  ๏      
การมีส่วนร่วมของชุมชน ๏    

ประเด็นความย่ังยืน

ขอบเขต
ภายใน

กลุม่บรษัิท 
บี.กรมิ 

เพาเวอร์

คู่ค้าหน่วยงาน
ก�ากับ

เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้น พันธมิตร
ทางธุรกิจ

ลูกค้า ชุมชน ส่ือมวลชน

ขอบเขตภายนอก
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การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

 บริษัทมุ่งม่ันต่อการด�าเนินธุรกิจภายใต้พื้นฐานหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่พนักงานทุกระดับ ตลอดจนการขับเคล่ือนและพัฒนาการด�าเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการท�างานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการของ
องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ Principles of Corporate Governance ของ The Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance 
Code) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการและแนวทางปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 
และสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ในฐานะผูนำองคกรที่สรางคุณคา

ใหแกกิจการอยางยั่งยืน

กำหนดวัตถุประสงคหลัก
ของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง

และการบริหารบุคลากร

เสริมสรางคณะกรรมการ

ที่มีประสิทธิผล

สนับสนุนการมีสวนรวม
และการสื่อสารกับผูถือหุน

ดูแลใหมีระบบควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน

และการเปดเผยขอมูล

สงเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ

หลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

1

5

28

7 3

46
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คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทฝ่ายตรวจสอบภายใน

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษทัจะได้รบัการแต่งตัง้จากผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูมี้คณุสมบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้อง คณะกรรมการบริษทั 
มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการบริหารองค์กร เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนการก�าหนด 
โครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้มีระบบการบริหารความเส่ียง การก�ากับดูแล การตรวจสอบ และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 คณะกรรมการของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) มีจ�านวนท้ังส้ิน 8 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 5 คน (ร้อยละ 
62.5) กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน (ร้อยละ 25) และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน (ร้อยละ 12.5) โดยแบ่งคณะกรรมการชุดย่อย
ออกเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท�าหน้าที่หลักในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการด�าเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่
ในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับปฏิบัติงาน

โครสร้างคณะกรรมการ

037รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท 
จ�านวน 8 คน 

กรรมการอิสระ 5 คน 
ร้อยละ 62.5

กรรมการที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริหาร 7 คน  ร้อยละ 87.5

กรรมการสุภาพสตรี 5 คน 
ร้อยละ 62.5

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน 
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

ร้อยละ 12.5

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างทักษะความรู้ของกรรมการเพื่อให้มีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในด้าน
ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับทิศทางและ
กลยุทธ์การด�าเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอันจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการด�าเนินงานขององค์กรและ
มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ดังนั้นจึงได้มีการจัดท�าและวิเคราะห์ทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) ที่จ�าเป็นและครอบคลุมต่อการด�าเนินธุรกิจในมิติต่างๆ ซึ่งทักษะของคณะกรรมการดังกล่าวจะใช้ในการวิเคราะห์ทักษะที่จ�าเป็น
เพื่อน�ามาใช้ในการสรรหากรรมการบริษัทด้วยเช่นกัน

ทักษะและความเช่ียวชาญของคณะกรรมการ

ความหลากหลายและทักษะของคณะกรรมการ

Industry 
Knowledge

Strategic 
Direction / 
Planning

Business 
Acumen

Organisation 
Management

Business 
Development

Sustainable 
Development

Shareholder 
Management

International 
Business 
Exposure

Merger and 
Acquisition

Crisis 
Management

Risk 
Management

Finance

Accounting

Leadership

Engineering

Legal and 
Compliance

Human 
Resources

Marketing / 
PR

Board of 
Director 

Experience

Technology /
IT
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การสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหา คัดเลือก และกล่ันกรองผู้ทรงคุณวุฒิเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
โดยพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
คุณลักษณะอื่นๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงต�าแหน่ง โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ อายุ หรือศาสนา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้
กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทจะเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 ส�าหรับการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนท�าหน้าทีส่รรหาและคดัเลอืก และกลัน่กรอง 
บุคคลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนพิจารณาจากแผนงานการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) โดยพิจารณาคุณสมบัติ 
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ประวัติการท�างาน ทักษะ ความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงต�าแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งต่อไป

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้วางแผนและก�าหนดให้มีการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อรับทราบและพิจารณา
เรื่องที่เก่ียวข้อง รวมถึงการก�ากับ ดูแล และติดตามการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม�่าเสมอ 
โดยในรอบปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท 13 89 %

คณะกรรมการตรวจสอบ 12 100 %

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 6 100 %

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 100 %

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษทัก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุย่อยโดยวธิกีารประเมิน 
ตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยอ้างอิงตามแบบประเมินตนเองของกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีครอบคลุม
ถึงการประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
การประชุมคณะกรรมการ การท�าหน้าท่ีของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และเร่ืองอื่นๆ  
โดยคณะกรรมการบริษัทจะน�าผลจากการประเมินมาพิจารณาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ผลการ 
ประเมินคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2562 มีระดับคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม

039รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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การพัฒนาความรู้และศักยภาพของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับ 
การอบรมและพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่จ�าเป็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าทีข่องกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อยอย่างสม�า่เสมอ ทัง้ในด้านการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ การบริหารจดัการความเส่ียง การพฒันา 
ความยั่งยืน การศึกษาดูงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทยังได้รับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ให้เป็นวิทยากรการอบรมและให้ความรู้ และการสัมมนาอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานต่างๆ รวมถึงกรรมการทุกท่าน 
ได้มีการติดตามและรับทราบข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อ โดยก�าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท ดีเย่ียม

คณะกรรมการตรวจสอบ ดีเย่ียม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดีเย่ียม

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ดีเย่ียม

ผลการประเมินคณะกรรมการ ประจ�าปี 2562

คะแนนมากกว่า  85 = ดีเยี่ยม

ช่วงร้อยละ  75-85  =  ดี

ช่วงร้อยละ  65-75 =  ค่อนข้างดี

ช่วงร้อยละ 50-65  =  พอใช้
ช่วงร้อยละ 50  =  ควรปรับปรุง
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 บริษัทได้จัดกิจกรรม CG Day 2019 “ปลูกฝังรากฐานการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพือ่การเตบิโตทีย่ัง่ยนื” โดยมีคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจากส�านักงานใหญ่และโรงไฟฟ้า
ทุกแห่งเข้าร่วมงานดังกล่าว ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยาย
หัวข้อ “Good Team, Good GRC, Good Organisation” จาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายการบริหารจัดการความเสี่ยง
เรื่อง Cyber Securities และนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมองค์กร การด�าเนินงานด้าน
ความยั่งยืน การบริหารจัดการความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนั และการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เป็นต้น กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และเป็นการปลูกจิต
ส�านึกด้านการบริหารจัดการด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ซึง่เป็นพืน้ฐานในการขบัเคลือ่นให้องค์กรเจรญิเตบิโตอย่างม่ันคง
และยั่งยืน

CG Day 2019 Roadshow - B.Grimm Power Plant 

 บริษัทได้จัดกิจกรรม CG Day 2019 Roadshow ที่โรงไฟฟ้าของบริษัททุกแห่ง โดยมีผู้บริหารและพนักงานโรงไฟฟ้าเข้าร่วมกิจกรรม 
ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการและการบรรยายให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเส่ียง 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน การด�าเนินงานด้านความยั่งยืน การจัดการส่ิงแวดล้อม การพัฒนา 
ชุมชนและสังคม เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานภูมิใจและรักในศักด์ิศรีของบริษัท มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริตในการท�างาน ตลอดจนมีความรักสมัครสมานสามัคคีในองค์กรที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

CG Day 2019 ปลูกฝังรากฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตที่ย่ังยืน

041รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ผลงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

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

การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
ประจ�าปี 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

การประเมินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียน (CGR) ในระดับดีเยี่ยม (4 ดาว) โดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

043รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
และการต่อต้านการทุจริต

นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

 บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการท�างาน ด้วยเชื่อมั่นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เป็นรากฐานที่ส�าคญัที่จะสร้างและพัฒนาบคุลากรให้สามารถปฏบิัติงานอย่างมอือาชีพและมปีระสิทธิภาพ ส่งผลใหก้ิจการของบรษิัทเติบโต 
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า ความเชื่อม่ัน และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

 บี.กริม เพาเวอร์ ใช้วัฒนธรรมองค์กรด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้พนักงานทุกระดับ 
มีจติส�านกึและการปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณทางธรุกจิ บริษทัมีความมุ่งหวงัให้พนกังานทุกคนมีความซือ่สัตย์สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม  
มีความรับผิดชอบ มีความรักและสามัคคี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความประพฤติดีและเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อสร้างให้เป็นบุคลากร 
ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง พร้อมยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อจะรักษาและเพิ่มคุณค่าท่ีดีต่อองค์กร
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ความเคารพใน 
สิทธิมนุษยชน 

และการปฏิบัติต่อ
พนักงาน

การรับหรือให้
ทรัพย์สินหรือ 

ประโยชน์อื่นใด

การปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ

ความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์

การใช้ทรัพย์สิน 
ข้อมูล เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

การปฏิบัติต่อลูกค้า 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

และการสื่อสาร
ทางการตลาด

การซื้อขายหลัก
ทรัพย์ และการใช้

ข้อมูลภายใน

การปฏิบัติต่อ 
คู่สัญญา (คู่ค้า 
 และเจ้าหนี้)

ความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชน สังคม 

สิ่งแวดล้อมสุขภาพ
และความปลอดภัย

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

การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน
 การทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประเด็นระดับสากลท่ีหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหา และยังเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลก การขจัดปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคม 
จงึเป็นเร่ืองทีส่�าคัญและจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทกุภาคส่วน รวมถงึจะต้องมีการปลูกฝังจิตส�านกึและสร้างวัฒนธรรมด้าน
การต่อต้านการทจุรติและคอร์รัปชนัในระยะยาวควบคู่กันไปด้วย ดังนัน้หน่วยงานทกุภาคส่วนจงึได้มีการรวมพลังเครอืข่ายทัง้ในระดับประเทศ 
และระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคม 

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือการกระท�าที่ส่อไปทางทุจริต

100% ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

100% พนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม CG Day 2019 
และผ่านการทดสอบความรู้ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

045รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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 บี.กริม เพาเวอร์ มีเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันต่อการด�าเนนิธรุกจิตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ การยดึถอืปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
ทางธรุกิจและการต่อต้านการทจุริตอย่างเคร่งครัด ด้วยมีความเชือ่ม่ันว่า การด�าเนนิงานตามแนวทางปฏิบัตดัิงกล่าวจะเป็นเคร่ืองมือทีส่�าคญั
อันจะน�าไปสู่การสร้างความส�าเร็จขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานในการต่อต้านการทุจริตด้วยการปลูกฝังและรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทและ 
บริษัทย่อยมีจิตส�านึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีกระบวนการท�างานท่ีโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้และไม่มี 
การด�าเนินการใดๆ ที่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรูปแบบ

 บริษัทได้เข้าร่วมและประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s  
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ทัง้นีบ้ริษทัได้มีการจดัท�านโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั
และนโยบายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง การประเมินความเสีย่งและการบริหารจดัการความเส่ียงด้านการทจุริตและคอร์รปัชนั การสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และการสื่อสาร อบรม และสร้างจิตส�านึกกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้มีการดูแลติดตามและ
รายงานผลการก�ากับดูแลด้านการต่อต้านและการป้องกันการทุจรติและคอร์รัปชนัอย่างสม�า่เสมอ นอกจากนัน้บริษทัได้ศกึษาและประยกุต์ใช้
แนวทางของสมาชิกได้ภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) ว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริต 
การปกป้องสิ่งแวดล้อม มาตรฐานแรงงาน และสิทธิมนุษยชน มาใช้ในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามบริบทขององค์กรตามความเหมาะสม 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต

 บริษัทได้ผ่านการรับรองสมาชิกโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
จุดยืนและความมุ่งม่ันของบริษัทท่ีจะเป็นอีกหนึ่ง
พลังในการขับเคลื่อนสู ่การบรรลุเป้าหมายด้าน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซ่ึงถือเป็น
เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติด้วยเช่นกัน

• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
 

• จริยธรรมทางธุรกิจ 
 

• นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและ 
 การร้องทุกข์

• นโยบายการให้และการรับของขวัญ 
 และการเลี้ยงรับรอง

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการสนับสนุน 
 และการบริจาค 

• นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานบริหาร 
 ทรัพยากรมนุษย์
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การแจ้งเบาะแส 
การกระท�าผิดและ 

การร้องทุกข์ 
 

ช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิด

การร้องทุกข์

การพิจารณาสืบสวน
สอบสวนและลงโทษ

รายงานคณะ
กรรมการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน

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

ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์

การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์
 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์  
การพิจารณาสอบสวนการกระท�าผิดและการลงโทษ การให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เก่ียวข้อง การรายงานต่อ 
คณะกรรมการทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนการก�าหนดกลไกในการตดิตามและตรวจสอบการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิและการร้องทกุข์เพือ่ให้เกิด
ความโปร่งใส ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

 หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภายใต้ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กรมีหน้าที่รวบรวมการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด การกระท�าที่ฝ่าฝืน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการก�ากบัดูแลกิจการเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาการ
ก�าหนดแนวทางแก้ไขป้องกันการกระท�าผิดและการละเมิดต่อกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด�าเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากผู้มีส่วนได้เสียพบเห็นการกระท�าที่ขัดต่อกฎหมาย หรือสิ่งท่ีขัดต่อ
จรรยาบรรณ หรือกรณีใดๆ สามารถรายงานหรือแจ้งข้อมูลโดยตรงได้ที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

ในรอบปี 2562 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนด้านการแจ้งเบาะแส 
การกระท�าที่ส่อไปในทางทุจริตและการร้องทุกข์ รวมถึงข้อร้องเรียน

ด้านการกระท�าที่ฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

047รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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100% ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให ้
เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน

100% พนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม CG Day 2019 และผ่านการทดสอบความรู ้
ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์

การด�าเนินงานด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต
 1. การสือ่สารนโยบายและการให้ความรู้ด้านจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั นโยบาย 
  การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์ การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. การประเมินความเสีย่ง การก�าหนดแผนงานการบริหารจดัการความเส่ียง การติดตามและทบทวนการบรหิารจดัการความเสีย่งด้าน 
  การทุจริตและคอร์รัปชันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. การจัดกิจกรรม CG Day 2019 เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมองค์กร การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การพัฒนาท่ีย่ังยืน และการบริหารจัดการความเส่ียง  
  ให้กับพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

 4. การเรียนรู้และท�าแบบทดสอบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแส 
  การกระท�าผิดและการร้องทุกข์ ให้กับพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

 5. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์ และนโยบายอื่นๆ  
  ที่เกี่ยวข้อง

 6. พัฒนาช่องทางและระบบการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

 7. ก�าหนดให้มีหน่วยงานรับผดิชอบด้านการก�ากับดูแล การตดิตามการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิและการร้องทกุข์ รวมถงึการก�ากับดูแล 
  การรับและให้ของขวัญให้เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 8. มีการสื่อสารการด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้คู่ค้าได้รับทราบ 

 9. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกและเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

 10. พนกังานทีเ่ก่ียวข้องกบัการด�าเนนิงานด้านการทุจรติและคอร์รปัชนัเข้ารับการอบรมเพือ่พฒันาความรูค้วามเข้าใจในการด�าเนนิงาน 
  ด้านการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในองค์กร

 11. ปฐมนเิทศพนกังานใหม่ให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับวฒันธรรมองค์กร จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ การต่อต้านการทจุริต 
  และคอร์รัปชัน ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องทุกข์ รวมถึงการท�าแบบทดสอบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
  การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์
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การสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ

 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานถอืเป็นรากฐานท่ีส�าคญัในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยประเทศไทยและประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลัก ได้แก่ ด้านพลังงาน การคมนาคมและโลจิสติกส์ และดิจิทัล ทั้งนี้
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ามีบทบาทและมีความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีส่วนส�าคัญต่อการสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่น 
ด้านพลังงานที่จะสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการรองรับความต้องการของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่มี 
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

 บี.กริม เพาเวอร์ ด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้ามากว่า 24 ปี โดยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้า 
ภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าแบบ SPP (Small Power Producer) รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัทพัฒนาโครงการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 บริษทัมีเป้าหมายการขยายการลงทุนโดยตัง้เป้าหมายการเพิม่สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจ�านวน 5,000 เมกะวตัต์ ภายในปี 2565 โดยมีสดัส่วน
โรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วมร้อยละ 70 และโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนร้อยละ 30 โดยเป็นการลงทนุภายในประเทศร้อยละ 70 
และการลงทุนในต่างประเทศร้อยละ 30 โดยปัจจบัุนบริษทัได้เข้าไปลงทุนในประเทศ เวยีดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพชูา ลาว และโอมาน นอกจากนี ้
ยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาอีกหลายโครงการ ได้แก่ มาเลเซีย และเกาหลีใต้

 ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ก�าลังผลิตติดตั้งรวม 2,896 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อน
ร่วม ก�าลังผลิตติดตั้งรวม 2,022 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 862 เมกะวัตต์ นอกจากนั้นยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่าง 
การก่อสร้างพัฒนาโครงการ จ�านวน 528 เมกะวัตต์ 

 บริษัทใช้แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นปัจจัย 
ในการสร้างโอกาสและสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน

 บี.กริม เพาเวอร์ ถือเป็นฟันเฟืองในการขับเคล่ือนความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับภาคอุตสาหกรรมและสังคม ทั้งนี้นอกเหนือจาก
การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีส่วนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องด้วยเช่นกัน เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและด�าเนนิงาน ค่าจ้างและสวสัดิการพนกังาน ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ การเสยีภาษเีงนิได้และภาษท่ีีเก่ียวข้อง การพฒันา
ชุมชนและสังคม และเงินปันผล เป็นต้น

 เป้าหมาย 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 และลงทุนด้านพลังงานทดแทนร้อยละ 30 

 โครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์รวม 46 โครงการ ก�าลังผลิตติดตั้งรวม 2,896 MW
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การด�าเนินการด้านภาษี

 บริษัทยึดมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท
มีระบบการก�ากับดูแลเพื่อควบคุมให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินการด้านภาษี ด้วยตระหนักดีว่า การด�าเนินการด้านภาษีมีส่วนส�าคัญ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสร้างประโยชน์และคุณค่าสูงสุดให้แก่ระบบเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  

 บริษทัได้ก�าหนดนโยบายภาษเีพือ่ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและบริหารจดัการด้านภาษใีห้สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานทางภาษี มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ 
และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางภาษีจากการด�าเนินงาน รวมถึงการวางแผนการบริหารจัดการทางภาษีและ/หรือสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจากการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจ และให้มีการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายภาษีและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายอย่างถูกต้อง 

 ทัง้นีบ้ริษทัสามารถว่าจ้างทีป่รกึษาทางภาษท่ีีมีความรู้และเชีย่วชาญในการพจิารณารายการธุรกรรมทีมี่ความซบัซ้อน เพือ่ลดความเสีย่ง 
และผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้แนวทางเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง อันค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับ มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(ล้านบาท)

บี.กริม เพาเวอร์ รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า 44,132

คู่ค้า/ผู้รับเหมา ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและด�าเนินงาน 37,818

พนักงาน ค่าจ้างและสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายการอบรมพัฒนาพนักงาน 1,656.2

สถาบันการเงิน/เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และดอกเบี้ยจ่าย 2,696

หน่วยงานภาครัฐ ค่าธรรมเนียม และภาษีที่เกี่ยวข้อง 235

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 198

ผู้ถือหุ้น เงินปันผล 965

 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะขยายการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งสอดคล้อง 
และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ โดยบริษัทได้เป็นผู้ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DAU 
TIENG 1 และ DAU TIENG 2 (DT1& DT2) ขนาดก�าลงัการผลติติดต้ังรวม 420 เมกะวตัต์ ซึง่เป็น ”โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 257 เมกะวัตต์  
ทัง้ 2 โครงการมีก�าลังการผลิตตดิตัง้รวม 677 เมกะวตัต์ ทีป่ระเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม โดยบริษทัได้เปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ (COD)  
และขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Electricity of Vietnam : EVN) เม่ือเดือนมิถุนายน 2562 นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท 
และประเทศชาติท่ีได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างกว้างขวาง โรงไฟฟ้าท้ัง 2 แห่งนี้ยังถือเป็น 
การสร้างและพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญัในประเทศเวยีดนามซึง่เป็นการสร้างเสถยีรภาพและความม่ันคงด้านพลังงานเพือ่รองรับ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
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 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ DT1& DT2 และ Phu Yen TTP เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด  
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ โดยมีผลกระทบเชงิบวกในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ได้แก่ การลงทุนพฒันาโครงการ การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
และการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานในภูมิภาค สามารถสร้างแหล่งพลังงานรองรับความเติบโตและความต้องการใช้ไฟฟ้า 
กว่า 320,000 ครอบครัว การจ้างแรงงานท้ังในและนอกพื้นท่ีโรงไฟฟ้าท�าให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถยกระดับคุณภาพฝีมือ
แรงงาน การสร้างรายได้และการพฒันาอาชพีให้แก่ชมุชนและสงัคมโดยรอบ การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านการจดัการพลังงานท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ตลอดจนสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 850,000 ตันต่อปี*

* ค�านวนจากประมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ DT1& DT2 และ Phu Yen TTP

 พื้นที่พัฒนาโครงการ 3,150 ไร่  

 รองรับการเติบโตและความต้องการใช้ไฟฟ้ากว่า 320,000 ครอบครัว

 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 850,000 ตันต่อปี
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การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง
 การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีน�าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานอย่างราบร่ืน และสามารถขับเคล่ือนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืนในระยะยาว ตลอดจน 
สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน 

 บริษทัมีนโยบายและคูมื่อการบริหารจดัการความเสีย่งซึง่เป็นไปตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Framework 
(COSO ERM) ซึ่งได้จัดให้มีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ รวมถึงการน�าประเด็น 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ขององค์กร บริษัทได้จัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร (Corporate Risk) ระดับกลุ่มธุรกิจ (Business 
Unit Risk) และระดับปฏิบัติงาน (Functional Risk) ที่ครอบคลุมการด�าเนินงานในกระบวนการต่างๆ 

 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง การก�ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
การส่งเสริมวฒันธรรมด้านการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร รวมถงึตดิตามและประเมินผลการบริหารจดัการความเสีย่งต่อคณะกรรมการ
จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ 

 ทัง้น้ีบริษทัมีหน่วยงานบรหิารความเสีย่ง มีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการสนบัสนนุและประสานความร่วมมือร่วมกับทกุหน่วยงาน
ภายในองค์กรเพื่อก�าหนดประเด็นความเสี่ยง การจัดท�าแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของบริษัท การจัดประชุมคณะท�างานบริหารความเส่ียงซึ่งมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมการขับเคล่ือน 
การด�าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงาน และการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียง เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าบรษิทัได้มีการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างครอบคลุมทุกขัน้ตอนการด�าเนนิงานและมีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

โครงสร้างการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะท�างานบริหารความเสี่ยง
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การบริหารจัดการความเส่ียง

 
การกำหนด
วัตถุประสงค

ขั้นตอนการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง


การชี้บง
ความเสี่ยง

 
การจัดการความเสี่ยง

 
กิจกรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง

 
การติดตาม

และรายงานผล

 
การประเมิน
ความเสี่ยง

 บริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กรโดยใช้แนวทางการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management  
Integrating with Strategy and Performance) ซึ่งเผยแพร่ในปี 2560 มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทจะมีการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยก�าหนดให้มีเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่ชัดเจน  
มีการระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Risk Identify and Risk Impact) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุม 
ในปัจจบัุน (Current Control) การก�าหนดดัชนชีีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicators : KRIs) การจดัท�าแผนการจดัการความเส่ียง (Mitigation 
Plan) การก�ากับดูแลตดิตามแผนงานบริหารความเสีย่ง การรายงานผลและการทบทวนความเสีย่ง (Risk Report and Review) อย่างสม�า่เสมอ
และต่อเนือ่ง นอกจากนัน้บริษทัได้ให้ความส�าคญักับการบริหารจดัการความต่อเนือ่งทางธรุกิจ  (Business Continuity Management : BCM) 
โดยได้จดัให้มีระบบเตรียมความพร้อมในการบรหิารจัดการกับภาวะวกิฤต ิและความเสีย่งจากภยัคกุคามต่างๆ ทีอ่าจเกดิข้ึนอย่างสม�า่เสมอ 
เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทได้แบ่งประเภทปัจจัยความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน 
การด�าเนินงาน ความเสีย่งทางการเงนิ ความเสีย่งด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และความเส่ียงท่ีเกดิใหม่ 
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	 ความเสี่ยงจากการพิจารณาลงทุนของโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและไฟฟ้า

	 ความเสี่ยงของการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

	 ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่เปิดด�าเนินการแล้ว

	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงในการส่งมอบและจัดส่งเชื้อเพลิง

	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการรับซื้อไฟฟ้า

	 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาเชื้อเพลิง

	 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัท

	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

	 ความเสี่ยงจากการมีสัดส่วนหนี้สินสุทธิมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ความเสี่ยงด้านนโยบายภาครัฐ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

	 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

	 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

หมายเหตุ : สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จากรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้าน
การด�าเนินงาน

ความเสี่ยง
ทางการเงิน

ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติ
ตามระเบียบ 
ข้อบังคับ 
และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง
ที่เกิดใหม่
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ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล 
(Environment, Social and Governance Risk : ESG Risk)
 ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม สังคมและธรรมาภบิาล (Environment, Social and Governance Risk : ESG Risk) เป็นประเด็นความเสีย่ง 
ที่เก่ียวข้องกับความยั่งยืนท่ีมีความส�าคัญและต้องมีการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาลที่ดี ย่อมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท้ังด้านการเติบโตทางธุรกิจ มีผลประกอบการท่ีดีและด�ารงอยู่ในธุรกิจ
ในระยะยาว ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ประเด็นความเส่ียง การบริหารจัดการความเส่ียง

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ : ท�าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม,  
การสร้างมลภาวะและปล่อยของเสียเกินก�าหนด,  
การละเมิดและการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง, ความเสียหายต่อภาพลกัษณ์ 
และชือ่เสียง, ขาดความเชือ่ม่ันและการยอมรับจากชมุชน
และสังคม

	การขยายและพฒันาโครงการลงทนุด้านพลังงานทดแทน และพลังงาน 
 สะอาดที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มุ ่งสู ่ธุรกิจคาร์บอนต�่าและลด 
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 อย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 การลงทุนโดยเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด ทันสมัย และเป็นมิตรต่อ 
 ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและลด 
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

	การจัดท�าระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

	การตรวจวัดคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ และให้มีการ 
 ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

	การจดัการมลภาวะและการจดัการของเสยีอย่างเป็นระบบ ก�ากับดูแล 
 การด�าเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 
 ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกจิตส�านึกด้านการใช้ทรัพยากร 
 ธรรมชาติและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืนให้กับพนักงานและ 
 ผู้เกี่ยวข้อง 

 การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินงานของ 
 บริษัทให้ชุมชนและผู้เก่ียวข้องได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจน 
 การสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม

ความเส่ียงจากการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและสังคม 

ผลกระทบ : การด�าเนินงานที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
ให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรอบ, การด�าเนินงานท่ีขัดต่อ 
หลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน, ขาดการ 
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีดี, 
ความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง, ขาดความ 
เชือ่มัน่และการยอมรบัจากชุมชนและสังคม

 การประเมินความเส่ียงและผลกระทบทางสังคม และการบริหารจดัการ 
 ความเส่ียงด้านการด�าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม 
 และผู้เกี่ยวข้อง

 การจัดท�าระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS  
 18001/ISO 45001 และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 ISO 22301

 การปฏิบัติต่อพนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องด้วยความเท่าเทียมกัน 
 ไม่เลือกปฏิบัต ิโดยไม่ค�านงึถงึเพศ อาย ุศาสนา การศกึษา ความคิดเหน็ 
 เป็นต้น

 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย 
 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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ประเด็นความเส่ียง การบริหารจัดการความเส่ียง

 การส�ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของชุมชน เพื่อน�ามาพัฒนา 
 ปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและการแจ้งข้อร้องเรียนจากชุมชน 

 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกจิตส�านึกด้านความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์และ 
 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินงานของ 
 บริษัทให้ชุมชนและผู้เก่ียวข้องได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจน 
 การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างความ 
 เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม

ความเสี่ยงด้านการก�ากับดูแลกิจการ

ผลกระทบ : โครงสร้างการบริหารงานท่ีไม่โปร่งใส  
ขาดระบบการจัดการและการควบคุมภายในที่ดี มีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์, ระบบการจัดการท่ีเอื้อต่อ 
การทุจริตและคอร์รปัชนั, การด�าเนินงานที่ผิดกฎหมาย 
และกฎระเบียบ และขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ, การปกปิดข้อมูลทางธุรกิจท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย, ขาดระบบการบริหารจัดการและ
ควบคุมข้อมูล, ความเสยีหายต่อภาพลักษณ์และชือ่เสยีง, 
ขาดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

 การด�าเนินธุรกิจตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
 และมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

 จัดโครงสร้างการก�ากับดูแล และการบริหารงานท่ีมีความโปร่งใส  
 เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและ 
 การควบคุมภายในที่รัดกุม 

 เข้าร่วมและได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทย 
 ในการต่อต้านการทุจริต การจัดให้มีระบบและช่องทางการแจ้ง 
 เบาะแสการกระท�าผิดและการร้องเรียน

 การจัดท�าระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล 
 ISO/IEC 27001  

 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน  
 มีความถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแล 
 กิจการที่ ดี  ตลอดจนการก�ากับดูแลให ้ มีการปฏิบัติ ท่ี เป ็นไป 
 ตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 การปลูกจิตส�านึกด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจัดกิจกรรม 
 เพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับและผู ้เก่ียวข้อง 
 ได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนการสนับสนุนและเข้าร่วม 
 กิจกรรมของภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
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●	Establish tone  
 at the top

●	Approve risk  
 management  
 policy

●	Approve risk  
 management  
 policy

●	Review  
 performance  
 measures  
 against  
 tolerances and  
 recommend  
 corrective  
 action

●	Ensure  
 effectiveness  
 and efficiency  
 of internal  
 control,  
 internal audit  
 and risk  
 management

●	Manage daily  
 operations  
 to ensure  
 success of risk  
 management  
 and achievement  
 of risk appetite

●	Oversee risk  
 management  
 process and  
 implementation

●	Oversee risk  
 management  
 process and  
 implementation

●	Report risks  
 that impact  
 the company’s  
 business plan  
 and strategies  
 to MC

●	Report risk  
 management  
 performance to  
 the President

●	Report risks  
 or ERM  
 problems to  
 supervisors

●	Ensure  
 appropriate  
 risk mitigation  
 plans
●	Review report  
 and provide  
 feedback

●	Monitor  
 effectiveness of  
 risk mitigation  
 plans
●	Report on risk 
 management

●	Manage daily  
 operations to  
 ensure that  
 business  
 strategies &  
 business plans  
 are in line  
 with risk  
 management  
 policy
●	Implement risk 
 mitigation plans

●	Apply risk  
 management  
 policy,  
 framework,  
 processes  
 in daily  
 operations

●	Report risk  
 management  
 performance
●	Propose action  
 plan to improve  
 risk management

●	Formulate  
 and review risk  
 management  
 policy
●	Set risk appetite  
 for MC approval

●	Approve risk  
 appetite

●  Endorse and  
 encourage risk  
 aware culture

● Build risk  
 aware culture

●  Foster risk  
 aware culture

●	Provide  
 education,  
 guidelines,  
 tools &  
 techniques

●	Facilitate,  
 provide  
 education and  
 advice to  
 management  
 and staff in  
 their business  
 units

●	Support risk  
 management  
 training and  
 development  
 of staff

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเส่ียง
 บริษทัได้ก�าหนดบทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยให้มีการด�าเนินงาน 
ทีค่รอบคลมุเก่ียวกับการปลูกฝังวฒันธรรมความเสีย่ง การก�าหนดนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียง การก�ากับดูแลความเสีย่ง การส่งเสริม 
การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการจัดการความเสี่ยงในการด�าเนินงานประจ�าวัน และการรายงานความเสี่ยง เพื่อจะ 
ท�าให้การบรหิารจดัการความเสีย่งด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ น�าไปสู่การปรบัปรุงขัน้ตอนและกระบวนการท�างานท่ีจะสามารถป้องกัน 
หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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การจัดอบรม เรื่อง COSO ERM 2017 แก่คณะท�างานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

 การปลูกฝังและส่งเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กรด้านการจัดการความเสี่ยงมีส่วนส�าคัญอย่างมาก การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ถอืเป็นหน้าทีข่องพนกังานทุกคนท่ีจะต้องให้ความส�าคญัและร่วมกันดูแลตดิตาม ทัง้นีผู้บ้ริหารระดับสงูได้ให้ความส�าคญัต่อการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยให้มีการส่ือสารภายในองค์กร การอบรมและบรรยายพิเศษ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง GRC (Governance Risk and Compliance) แก่ผู้บริหารและพนักงาน
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การบริหารจัดการ 
การผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ

 บรษิทัมุ่งม่ันต่อการพฒันาความเป็นเลิศในการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ทีมี่คณุภาพสูง มีความพร้อมในการผลติ มีความม่ันคง
ด้านเสถยีรภาพ และมีความปลอดภยัสงูสดุ โดยมีระบบการบริหารจดัการเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยการใช้เทคโนโลยีชัน้สงูทีท่นัสมัย
เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจนมีการบริหารจดัการความเส่ียงทีค่รอบคลุมทกุกระบวนการผลิต อนัน�าไปสู่ระบบการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
และไอน�้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและ 
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า

 บริษัทให้ความส�าคัญกับระบบการผลิตที่เป็นเลิศและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกระบวนการ โดยบริษัทได้มีการวางแผนและ
ควบคุมระบบการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า การพัฒนา
ระบบการวางแผนซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องจักร ระบบการบริหารจัดการอะไหล่เครื่องจักร การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน 
ในการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าและการซ่อมบ�ารุงรักษา การพัฒนาความร่วมมือในการวางแผนงานการท�างานร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตร 
เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า การบริหารจัดการระยะเวลาในการซ่อมบ�ารุง
รักษาที่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจน
สามารถลดความเสี่ยงจากการช�ารุดเสียหายของเครื่องจักรที่มีผลกับเสถียรภาพและความมั่นคงในการจัดส่งไฟฟ้าให้กับลูกค้า
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การบริหารจัดการระบบการส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า โดยก�าหนดให้มีทีมบริหารจัดการระบบส่งและระบบจ�าหน่าย  
(Transmission and Distribution System Management) ท�าหน้าท่ีในการวางแผนการผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับปริมาณ 
ความต้องการของผูรั้บซือ้ไฟฟ้าและลูกค้าภาคอตุสาหกรรม โดยค�านงึถงึความม่ันคง เสถยีรภาพ และความปลอดภยั ตลอดจนมีการบริหาร
ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ บริษัทมีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโหลดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสามารถ 
เชื่อมโยงระบบการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าให้กับลูกค้าแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า การจัดการความพร้อมจ่ายไฟฟ้า

	วางแผนระบบการผลิตไฟฟ้าและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้เกิด 
 ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า

	วางแผนการเดินเคร่ืองจักรในกรณีท่ีมีการซ่อมแซมบ�ารุงรักษา  
 เพือ่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
 และไอน�้าแก่ลูกค้า 

	วางแผนและบริหารจดัการความต่อเนือ่งในการผลิตและจ�าหน่าย 
 ไฟฟ้าและไอน�้าในกรณีที่เกิดสถานการณ์ผิดปกติ 

	การวางแผนและการจดัการความพร้อมล่วงหน้า เพือ่ท�าให้ทราบถงึ 
 สถานะความพร้อมของโรงไฟฟ้า

	บรหิารจดัการจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนให้แก่ลกูค้า (กรณโีรงไฟฟ้า 
 มีการหยุดเดินเครื่องจักรหรือมีการซ่อมบ�ารุง)

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโครงข่ายระบบการส่งไฟฟ้า

 เนื่องด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัทตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมแห่งเดียวกัน จึงท�าให้บริษัทสามารถพัฒนา 
โครงข่ายระบบการส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวมถงึมีระบบการบริหารจดัการโครงข่ายระบบการผลิตไฟฟ้าท่ีสามารถ 
ส�ารองการจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ทั้งนี้การพัฒนาประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโครงข่ายระบบ 
การส่งไฟฟ้าและไอน�้ามีความส�าคัญ ดังนี้

 • ก่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงในการส่งมอบไฟฟ้าและไอน�้าให้แก่ลูกค้า 

 • การวางแผนงานการบ�ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 • ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการด้านการบ�ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 • การบริหารจัดการต้นทุนการด�าเนินงานด้านการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
  (Shared Resources)

 • การบริหารจัดการความพร้อมจ่ายของไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน
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การปรับ
กระบวนการท�างาน
เข้าสู่ระบบดิจิทัล

97.36% 
ดัชนีความพร้อม

ของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม

9.5 วัน 
ลดระยะเวลา
การซ่อมบ�ารุง

เครื่องจักรทั้งระบบ
ได้ต�่ากว่าเป้าหมาย

การผลิตไฟฟ้า 
เป็นไปตามแผนงาน 

10%
เพิ่มประสิทธิภาพ 

ผลิตไฟฟ้า
ของเครื่องจักร

ความพร้อม 
จ่ายไฟฟ้า

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

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

คาดการณ์ความเสื่อมสภาพของเครื่องจักร 
ได้ถูกต้องมากขึ้น

ลดอัตราความร้อนของกังหันก๊าซหลังมีการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ใหม่

เพิ่มจ�านวนวัน
ในการผลิตไฟฟ้า

จัดสรรก�าลังการผลิต
เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ
ลกูค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมขึน้

ลดอัตราการใช้ก๊าซ
ในการผลิตไฟฟ้า

การบริหารจัดการซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้า 

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การ
ผลิตไฟฟ้า โดยบริษัทได้มีการวางแผนซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและ 
อุปกรณ์แบบเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) และเชิงป้องกัน  
(Preventive Maintenance) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาระบบ 
การบริหารจดัการอะไหล่เคร่ืองจกัรร่วมกนัและครอบคลมุในทกุกระบวนการ 
ผลิตไฟฟ้า การท�าสัญญาให้บริการระยะยาว (Long Term Service  
Agreement : LTSA) ในการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกับผู้ผลิต  
รวมถึงการท�าประกันภัยเคร่ืองจักรครอบคลุมเหตุการณ์ผิดปกติท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของเคร่ืองจักร ท้ังน้ีเพื่อคงไว้ซึ่งการรักษา
และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทมีระบบการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) โดยมีการท�างานร่วมกันทั้งบุคลากรภายในและผู้ผลิต
เครือ่งจกัรอย่างใกล้ชดิ จงึท�าให้ทราบสาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหาการท�างานของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�า้ 
โดยบริษัทได้น�าองค์ความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหามาแลกเปลี่ยนและใช้ร่วมกันภายในองค์กร ท�าให้เกิดพัฒนาการบริหารจัดการในการ
ผลิตไฟฟ้าและไอน�้า ตลอดจนการวางแผนการซ่อมบ�ารุงรักษาและการป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและท�างานได้
อย่างต่อเนื่อง

 พนักงานของบริษัทมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการซ่อมบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้ามากว่า 20 ปี จึงเชื่อม่ันได้ว่า  
การบริหารจัดการซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทสามารถบริหารจัดการในการ 
ลดต้นทุนการซ่อมบ�ารุงรักษาและลดระยะเวลาการซ่อมบ�ารุงได้ต�่ากว่าแผนงานและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกับ Siemens
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 บริษัทให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับสถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงานของบริษัทต้องหยุดชะงักหรือไม่สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ 
ผลกระทบและความเสียหาย ดังนัน้การบริหารจดัการความต่อเนือ่งทางธรุกิจจงึเป็นส่ิงส�าคญัทีจ่ะช่วยให้บริษทัสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ 
ทีเ่กิดข้ึนให้บริษทัสามารถยังคงด�าเนนิงานต่อไปได้ ตลอดจนสามารถตดัสนิใจแก้ไขและฟ้ืนฟกูารด�าเนนิงานให้เข้าสูส่ถานการณ์ปกตไิด้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ รวมถึงยังเป็นการปกป้องชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทมีนโยบายให้โรงไฟฟ้าจัดท�าแผนงานและการด�าเนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity  
Management : BCM) โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
ภาวะวิกฤติให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ ตลอดจนให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและทบทวนแผนงานการบริหารจัดการ 
อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี เพื่อท�าให้บริษัทสามารถบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

การจัดการและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

 ด้วยประสบการณ์และความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพของ บี.กริม เพาเวอร์ นอกจากบริษัทจะมุ่งม่ันในการขยายธุรกิจ 
โรงไฟฟ้าและพลังงานไปสู่ระดับภูมิภาคแล้ว บริษัทยังได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดข้ึน 
โดยไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง แผนการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินและแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากลจึงถูกก�าหนดขึ้น 
เพื่อป้องกันและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท 

 ในภาวะฉกุเฉนิหรอืภาวะวกิฤต ิการสือ่สารถอืเป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่ในการปกป้องชือ่เสยีงและภาพลักษณ์เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ “การสื่อสารในภาวะวิกฤติ” ในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที  
การชีแ้จงประเด็นต่างๆ ต่อสาธารณะ รวมถงึการก�าหนดกลยทุธ์การสือ่สารประชาสมัพนัธ์ท้ังภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธภิาพสงูสดุ 
โดยค�านึงถึงการให้ข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ชัดเจน โปร่งใส ตั้งมั่นอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ERP-แผนตอบโต้ 
ภาวะฉุกเฉิน

CMP-แผนการ 
จัดการในภาวะ 

วิกฤติ

BCM-แผนบริหาร
ความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ

DRP-แผนการ 
ฟื้นฟูกระบวนการ 

ทางธุรกิจ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
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 บริษัทได้แต่งตั้งคณะบริหารจัดการภาวะวิกฤติและคณะสื่อสารในภาวะวิกฤติ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาและ 
คณะท�างาน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจก�าหนดแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
เพื่อลดผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของพนักงานและบริษัท

ผลการด�าเนินงาน

 บริษัทได ้จัดท�าคู ่ มือการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
เพื่อเป ็นแนวทางในการท�างานส�าหรับคณะสื่อสาร
ในภาวะวิกฤติ และได ้ก�าหนดนโยบายการส่ือสาร 
ในภาวะวิกฤติเพื่อเป็นแนวทางข้อแนะน�าในการปฏิบัติ
และการสื่อสารส�าหรับพนักงานเม่ือเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างสรรค์ และ
ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ช่วยปกป้อง
บริษัทจากข้อมูลที่บิดเบือนเสียหาย รวมถึงได้จัดการ 
ฝึกซ้อมการสื่อสารในภาวะวิกฤติประจ�าปีขึ้นเพื่อให  ้
คณะบริหารจัดการภาวะวิกฤติ คณะสื่อสารในภาวะวิกฤติ 
และโรงไฟฟ้าได้ฝึกซ้อมการท�างานร่วมกันในสถานการณ์
จ�าลองเสมือนจริง และได้จัดการอบรมการสื่อสารในภาวะ
วิกฤติให้กับคณะผู้บริหาร คณะท�างาน รวมถึงพนักงาน
ทั้งในส่วนของส�านักงานใหญ่กรุงเทพฯ และในส่วนของ
โรงไฟฟ้า เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ และเพื่อเพิ่มเติมทักษะ ความรู้  
ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารให้พร้อมรับมือกับเหตุ
ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  
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การบริหารจัดการ 
คู่ค้าที่ยั่งยืน

 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นประเด็นท่ีมีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนการด�าเนินธุรกิจที่ย่ังยืน เนื่องด้วยคู่ค้าเป็นผู้มีส่วน 
ได้เสยีท่ีมีบทบาทและความส�าคัญต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั ดังนัน้การบูรณาการความย่ังยนืจงึเข้าเป็นส่วนหนึง่ในการบริหารจดัการคู่ค้าให้ 
ผลิตสินค้าและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ท�าให้บริษัทมีจุดแข็งในการสร้างความได้เปรียบ 
ในการแข่งขนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เสริมสร้างโอกาสทางธรุกจิร่วมกนัและสามารถบริหารจดัการความเส่ียงในระบบห่วงโซ่อปุทานเพือ่ 
ให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์และการสร้างคุณค่าร่วมกันของบริษัท คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการบริหารจัดการคู่ค้าที่ความยั่งยืน

 บริษทัให้ความส�าคญักบัการจัดซือ้จดัจ้างและการพฒันาบริหารจดัการคู่ค้าให้เกิดความย่ังยนืร่วมกัน จงึได้จดัท�าจรรยาบรรณว่าด้วย
การจัดซื้อสินค้าและบริการส�าหรับพนักงาน (Procurement Code of Conduct) และหลักจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) 
เพือ่สือ่สารให้คูค้่า ผูเ้กีย่วข้องในการปฏิบัตงิาน และผูมี้ส่วนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องให้รับทราบถงึแนวทางปฏิบัตใินการจดัซือ้สินค้าและบริการ 
เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 

 บริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือกคู่ค้าเพื่อคัดกรองคู่ค้าที่มีคุณสมบัติตามก�าหนดเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลคู่ค้า  
โดยบริษัทได้มีการจัดแบ่งกลุ่มคู่ค้าโดยใช้หลักเกณฑ์ ได้แก่ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง คู่ค้ารายส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน คู่ค้า 
ทีจ่�าหน่ายสนิค้าและบรกิารน้อยราย และคู่ค้ารายอืน่ๆ เม่ือคู่ค้าได้มีการส่งมอบสินค้าและบริการแล้วจะมีการประเมินคุณภาพการด�าเนนิงาน
ของคูค้่า ทัง้นีบ้ริษทัอยูร่ะหว่างการจดัท�าระบบและทดลองการประเมินผลคู่ค้าประจ�าปีให้ครอบคลุมประเด็นด้านคณุภาพและการส่งมอบ
สินค้าและบริการ หลักการปฏิบัติต่อบุคลากร ระบบการท�างานที่มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้าโดยค�านึงถึงประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance : ESG) เพื่อน�าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทาง
การพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานและการบริหารความเส่ียงของคู่ค้าที่จะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนร่วมกัน อย่างไรก็ตามบริษัท 
ไม่พบประเด็นความเสี่ยงที่คู่ค้ากระท�าฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณ และ/หรือมีการปฏิบัติที่ขัดต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบคู่ค้าและการบริหาร
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความโปร่งใสและลดประเด็นความเส่ียงการกระท�าที่อาจก่อให้เกิด
การทจุรติในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง นอกจากนัน้บรษิทัได้จดัให้มีการบริหารความสัมพนัธ์ของคูค้่าผ่านการประชมุหารือในโอกาสต่างๆ 
เพือ่สือ่สารแนวทางการด�าเนนิงาน ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัตทิีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนงานทีไ่ด้ก�าหนดไว้
ร่วมกัน
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จ�านวนคู่ค้าที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 1,198 ราย 

100% พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและหลักจรรยาบรรณของคู่ค้า

ไม่พบข้อร้องเรียนจากคู่ค้าด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด�าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างอย่างโปร่งใส  

ก�าหนดขั้นตอน ระเบียบ และ
กระบวนการสรรหาอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง  
ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม  

ตรวจสอบได้

ปฏิบัติตามเงื่อนไข  
ข้อตกลง หรือสัญญา  

อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามสัญญาได้ จะต้องแจ้ง 

ให้คู่สัญญารับทราบ 
เพื่อหาแนวทาง 
แก้ไขร่วมกัน

จัดซื้อจัดจ้างโดยค�านึงถึง 
คุณภาพและความปลอดภัย 

ของสินค้าและบริการ  
อันอาจจะส่งผลกระทบถึงสุขภาพ 
และอนามัยของพนักงาน ชุมชน  

สังคม และสิ่งแวดล้อม

ไม่แสวงหาประโยชน ์
จากการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

หรือประโยชน์อื่นใดของผู้อื่น

จัดซื้อจัดจ้าง 
จากผู้ประกอบการ 

ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จาก 
การด�าเนินธุรกิจ การใช้แรงงาน  
หรือการผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย  

และศีลธรรมอันดีงาม 
ของสังคม

เจรจาและท�าสัญญา 
ด้วยความเป็นธรรม  

และไม่เอาเปรียบคู่สัญญา

จรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า
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การสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมทางธุรกิจ

 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางธุรกิจเป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต  

บริษัทขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กรด้านความเป็นมืออาชีพ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม ่

ให้เกิดข้ึนในองค์กร ท�าให้เกิดการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกทั้งยังเป็นการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

 บริษทัมีพนัธกจิด้านการสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ด้วยการผลิตพลังงานไฟฟ้าคณุภาพสูง และมีการบรหิาร

จดัการทีเ่ป็นเลิศ บริษทัจึงให้ความส�าคัญในการสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมทางธรุกิจและสงัคมท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการ

และรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 บี.กริม เพาเวอร์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้

Advanced Marketing Concepts Learning Method

Action

The Student

Messaging 
Templates

Classroom 
Training

E-Learning

Role-playing 
& Coaching

Situation 
Learning

Certication

1. Messaging
 Architecture

2. Personal 
 Development & 
 Skills 
 Development

3. Concept Mastery
 and Collaborative
 Learning

4. Ongoing 
 Technique
 Development & 
 Retention

5. Building
 Expertise

6. Graduation & 
 Advancement

Average Retention Rates

Participatory 
Teaching 
Methods

5% Lecture

10%  Reading

20%  Audio-Visual

30% Demonstration

50% Group Discussion

75% Practice

90% Teaching Others

*Adapted from National Training Laboratories
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 บริษัทส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรด้วยเคร่ืองมือการสร้างองค์กรการเรียนรู้และการบริหารความรู้ 
(Learning Organisation & Knowledge Management : LO&KM) บริษัทใช้การฝึกอบรมและบ่มเพาะให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน (Action Learning) เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ระบบวิธีคิด อารมณ์ความรู้สึก และการลงมือปฏิบัติ ซึ่ง
สามารถพัฒนาให้พนักงานสะท้อนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดใน 4 มิติ ได้แก่ กระบวนการท�างาน มาตรฐานความปลอดภัย 
การประเมินสถานการณ์ และหลักปฏิบัติและนโยบาย

กระบวนการ Learning Organisation

กระบวนการท�างาน

มาตรฐานความปลอดภัย

การประเมินสถานการณ์

หลักปฏิบัติและนโยบาย

 เม่ือองค ์กรสามารถบ่มเพาะผู ้บริหารให ้สามารถสร ้าง
บรรยากาศการท�างาน (Facilitator) ท่ีสนับสนุนให้เกิดการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มพนักงานท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล
ของตนเอง ตลอดจนการผสานให้เกดิการตระหนกัรู้ในกระบวนการ
ท�างานแล้ว พนกังานจะสามารถดึงความรูแ้ละศกัยภาพของตนเอง
ออกมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์จนท�าให้เกิด 
นิสัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
เป็นการบริหารจัดการข้อมูลชุดความรู้ท้ังในเร่ืองหลักการ ทฤษฎี 
หลักปฏิบัติ และระเบียบวิธีการท�างาน (Explicit Knowledge) 
รวมถึงประสบการณ์ท�างาน (Tacit Knowledge) จะถูกน�าไป 
จัดเก็บถ่ายทอด และพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อท�าให้เกิดการสื่อสารและเชื่อมโยงองค์ความรู้ภายในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมในการท�างาน 
การสร้างบรรยากาศในการท�างานให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
กระบวนการท�างานด้านนวัตกรรม (Process Innovation) 
รวมไปถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานท่ีจะต้อง 
ปรับตัวให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วในอนาคต 

LO & KM

ระบบวิธีคิด 
อารมณ์ความรู้สึก 
การลงมือปฏิบัติ

067รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

066



การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมมีบทบาทและความส�าคัญต่อการด�าเนนิธรุกิจในปัจจบัุนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ บริษทัตระหนกัและ
ให้ความส�าคัญกับประเด็นส�าคัญดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาและพัฒนาการด�าเนินงานทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องจักร เทคโนโลยี ระบบ
การผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาอย่างต่อเนื่อง

 ในฐานะท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งมอบพลังงานไฟฟ้า ส่ิงส�าคัญของการบริหารจัดการในการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด คือ การบริหารจัดการกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ความมั่นคง ความพร้อมจ่ายไฟฟ้า และความมี
เสถยีรภาพ บรษิทัได้มีการศกึษาและพฒันาปรับปรุงระบบการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกิดประสทิธภิาพสงูสุดทัง้ด้านการปรบัปรุง
เครือ่งจกัรและเทคโนโลยีการผลติ การบ�ารุงรักษาซ่อมแซม การเรียนรูแ้ละพฒันาระบบการควบคมุและบรหิารจดัการโรงไฟฟ้า ตลอดจน
การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 

ระบบจ�าลองการควบคุมโรงไฟฟ้าเสมือนจริง (Control Room Simulator Training)

 การควบคมุระบบการผลิตไฟฟ้าอย่างถกูต้อง แม่นย�า และมีประสิทธภิาพ ถอืเป็นหวัใจส�าคญัของการผลติไฟฟ้า เนือ่งด้วยระบบการ
ควบคมุไฟฟ้ามีความสัมพนัธ์อย่างย่ิงกบัการท�างานของเคร่ืองจกัร ตลอดจนมีผลต่อการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าและต้นทนุการด�าเนนิงาน
ซึ่งมีความส�าคัญมากเช่นกัน ดังน้ันบริษัทจึงให้ความส�าคัญกับผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นย�า อย่างต่อเนื่อง

 บริษัทได้ลงทุนพัฒนาระบบจ�าลองการควบคุมโรงไฟฟ้าเสมือนจริง (Control Room Simulator Training) ส�าหรับใช้ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและการทดสอบพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ควบคุมโรงไฟฟ้า โดยระบบจ�าลองการควบคุม
โรงไฟฟ้าเสมือนจริงจะเป็นการจ�าลองสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงมาใช้ในการทดสอบ ผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าจะต้องมีทักษะ 
กระบวนการ และขัน้ตอนการท�างานในการแก้ไขสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นระบบและถกูต้อง เพื่อจะสามารถลดผลกระทบและความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพิจารณาตัดสินใจที่ผิดพลาดได้

 บริษัทก�าหนดให้ผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าจะต้องอบรมและทดสอบการปฏิบัติการจ�าลองสถานการณ์ฉุกเฉินในการควบคุมระบบการผลิต
ไฟฟ้า โดยมีประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ดังนี้
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100% 
พนักงานควบคุมระบบการผลิตไฟฟ้า
ผ ่านการเรียนรู ้และทดสอบระบบ
จ�าลองสถานการณ์เสมือนจริง

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและซ่อมบ�ารุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

 บริษทัให้ความส�าคัญกับการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านเคร่ืองจักร เพือ่ท�าให้กระบวนการผลิตไฟฟ้าในทุกขัน้ตอนมีประสิทธภิาพ 
ลดการสูญเสีย และสามารถเดินเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง 
เพือ่วเิคราะห์เปรียบเทยีบประสทิธภิาพการผลิตไฟฟ้า ข้อมูลการบ�ารุงรกัษา ตลอดจนการวเิคราะห์ความเส่ียงของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนการ 
ท�างานอย่างเป็นระบบ

 บริษัทใช้ระบบการจัดการงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerised Maintenance Management  
System : CMMS) มาใช้ในการด�าเนินงาน โดยได้มีการพัฒนาต่อยอดโปรแกรมให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลการจัดการ
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อะไหล่ของโรงไฟฟ้าทัง้ระบบ ท�าให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนงานทัง้ในด้านการจดัเกบ็อะไหล่รวมถงึการวางแผน
งานซ่อมบ�ารุงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 เม่ือบริษัทน�าองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ามาผนวกกับระบบวางแผนงานการบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรท่ีมี 
การบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น ท�าให้บริษทัสามารถวางแผนพฒันาก�าลังการผลิตไฟฟ้าและประสทิธภิาพการท�างานของ
เคร่ืองจกัรให้ดียิง่ขึน้ รวมถงึการใช้ระยะเวลาในการบ�ารุงรักษาซ่อมแซมทีล่ดลง ก่อให้เกิดผลดีต่อประสทิธภิาพการท�างานของเครือ่งจกัร
ในด้านการเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้น การใช้ทรัพยากรในการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วยผลิต 
ทีม่ปีระสทิธิภาพยิ่งขึน้ การบรหิารจัดการอะไหล่เครือ่งจักรอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ลดการสญูเสยีและการหยดุเดนิเครือ่งจักร 
ตลอดจนท�าให้การผลิตไฟฟ้าของบริษัทมีความต่อเนื่อง

 10% เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร

 ลดระยะเวลาการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรได้ต�่ากว่าเป้าหมาย 9.5 วัน

	 	การพัฒนาความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์  
  ในการควบคุมระบบการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นย�า

	 	การเรียนรูเ้ทคโนโลยีเคร่ืองจกัรและระบบการควบคุมโรงไฟฟ้าสมัยใหม่ เพือ่การ 
  พัฒนาองค์ความรู้ของพนักงาน

	 	ลดความผิดพลาดและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด 
  ของผู้ควบคุมโรงไฟฟ้า

	 	ก�าหนดให้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าก่อนจะเร่ิมท�าหน้าที ่
  ปฏิบัติงานจริง 

	 	สามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
  เพื่อการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

	 	เตรียมความพร้อมในการรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและการบริหาร 
  ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
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ระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Securities)

 บริษทัให้ความส�าคญักับการป้องกนัระบบความม่ันคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ถอืเป็นประเด็นความเสีย่งในระดับ
สากลทีท่กุองค์กรและหน่วยงานให้ความส�าคัญในการบริหารจดัการความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึน้ได้ บรษิทัได้มีการจดัตัง้หน่วยงาน Computer 
Incident Response Team (CIRT) เพือ่พฒันาก�าหนดแนวทางและมาตรการส�าหรับการควบคุมและดูแลป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทให้มีความปลอดภัยสูงสุด การป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลสารสนเทศท่ีส�าคัญ การฟื้นฟูระบบข้อมูลทางสารสนเทศ การฝึก
ซ้อมเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีผิดปกติ รวมถึงการให้ความรู้และความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรให้รู้เท่าทันเพื่อการป้องกันภัยและ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บริษัทได้มีการจัดท�าระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001) ครอบคลุมทุกกระบวนการท�างาน การเฝ้า
ดูแลติดตามความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใกล้ชิด การพัฒนาระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลและสามารถประมวลผลเพื่อการตัดสินใจปฏิบัติการตอบโต้ต่อสถานการณ์
ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

100% ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001

ไม่มีผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
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 บี.กริม เพาเวอร์ มีความมุ่งมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความส�าคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน 
ขององค์กร ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพต้ังแต่กระบวนการต้นน�้า 
กลางน�้า และปลายน�้า ด้วยการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการด�าเนินงาน 
ทีจ่ะลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการปลกูฝังและสร้างจติส�านกึด้านการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการ บริษทัมีการประเมินและการบริหารจดัการความเสีย่งในการด�าเนนิงาน 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการควบคุมภายในและควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการปลูกฝังจิตส�านึกให้แก่พนักงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้
บริษัทก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ดังนี้

ต้นน�้า : 

	  บริษทัมีเป้าหมายการขยายการลงทนุเพือ่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าจ�านวน 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 โดยมีสัดส่วนโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนร้อยละ 30 ซึง่เป็นการสนบัสนนุต่อเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก และเป็นการด�าเนนิ
ธุรกิจที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	  การพจิารณาคัดเลือกโครงการการลงทนุทีค่�านงึถงึการบริหารจดัการผลกระทบทางสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื โดยศกึษาและจดัท�า
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและ/หรอืการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทีเ่ก่ียวข้องตามกฎหมายก�าหนด รวมถงึการ
พิจารณาออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

	  การก�าหนดนโยบายและมาตรการด้านการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย เพือ่ใช้เป็นแนวทางการด�าเนนิงานอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

	  การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงการและการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนร่วมกับพันธมิตร 
และหน่วยงานภายนอก

กลางน�้า : 

	  การมีระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพการด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษาที่เป็นเลิศ (O&M Excellence) ซึ่งมีการก�ากับดูแล 
และการบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 
และระบบการจัดการมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001/ISO 45001) เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานด้านระบบ 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

100% ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001

ไม่มีผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
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	  การปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงาน

	  การบริหารจัดการทรัพยากรธรมชาติท่ีใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าอย่างคุ้มค่า เช่น การซ่อมแซมบ�ารุงรักษาและ
การพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองจักรเพื่อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติและมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการน�้าโดยใช้น�้าท่ีผ่าน
กระบวนการรไีซเคลิจากโรงงานอตุสาหกรรม และเพิม่ขัน้ตอนการน�าน�า้จากกระบวนการผลิตกลบัมาใช้ใหม่เพือ่เป็นการใช้ทรัพยากรน�า้
อย่างคุ้มค่า 

	  การสื่อสารและการบริหารจัดการคู่ค้าให้มีความตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินงาน
และการผลิตสินค้าและบริการ

	  การก�ากับดูแลการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด การปฏิบัตติามแนวทางโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทีก่ลุ่มธนาคารโลก (Environment, Health and Safety Guidelines:  EHS Guidelines by World Bank Group 
for Thermal Power Plant) มีการตรวจสอบติดตามการจัดการของเสียและมลภาวะ รวมถึงการจัดการวัสดุเหลือทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ
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ปลายน�้า : 

	  การปลูกฝังจติส�านกึและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนกังานทุกระดับด้านการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

	  การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนโครงการด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดฝุ่น 
PM 2.5  การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมเก็บขยะทางทะเลและการอนุรักษ์สัตว์ทะเล เป็นต้น

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

100% การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
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มาตรการการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการด้านการเลอืก
พืน้ท่ีโครงการ ออกแบบ
และวางผังโครงการ

มาตรการด้านการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด�าเนินการ
ของโรงไฟฟ้า

มาตรการการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ 
- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 (Environmental Impact Assessment : EIA)
- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 (Initial Environmental Examination : IEE)
- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแนวทางประมวลหลักการปฏิบัติ 
 (Code of Practice: CoP)

มาตรการด้านการ
จัดการน�้าในโครงการ

มาตรการการ
จัดการขยะ
และกากของเสีย

มาตรการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และสุนทรียภาพ

มาตรการ
ด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย 
และสุขภาพ

มาตรการด้านการ
รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ

มาตรการ
ด้านการคมนาคมขนส่ง
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การใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ

 บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทมุ่งม่ันต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง พลังงาน น�้า 
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงบริหารจัดการของเสียและการลดมลภาวะในทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมร่วมกับองค์กรและหน่วยงาน 
ต่างๆ เพือ่บรรเทาและลดผลกระทบทางสิง่แวดล้อม อกีทัง้เป็นการสนบัสนนุต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยแนวทาง
ดังกล่าวข้างต้นเป็นการสนับสนุนต่อจุดมุ่งหมายของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม  
ที่บริษัทต้องการจะด�ารงรักษาทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

 น�า้ เป็นทรพัยากรหลกัท่ีส�าคัญต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�า้ บรษิทัมีความตระหนกัในการใช้ทรพัยากรน�า้เพือ่ให้เกิดประโยชน์
และความคุ้มค่า ทั้งนี้บริษัทก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการน�้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการออกแบบเครื่องจักรและระบบ
การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด บริษัทใช้ระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ในการด�าเนินงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ด้านการใช้น�า้เพือ่ลดโอกาสและผลกระทบจากการขาดแคลนน�า้ในกระบวนการผลติ โดยใช้แนวทางการบรหิารจดัการน�า้ด้วยหลักปฏิบัติ 
3Rs (Reduce - Reuse - Recycle) เริ่มตั้งแต่การออกแบบเครื่องจักรที่สามารถรองรับน�้ารีไซเคิลจากโรงงานอุตสาหกรรม การเพิ่มรอบ 
การใช้น�า้หมุนเวยีนหรือน�ากลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต การวเิคราะห์ประสิทธภิาพการใช้น�า้ในกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพน�า้  
การจัดท�าแผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านน�้า รวมถึงการเฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสถานการณ์น�้าอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการบริหารจัดการน�้า

● การออกแบบกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
● ระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 / ISO 45001
● หลักปฏิบัติ 3Rs (Reduce - Reuse - Recycle)
● การเพิ่มรอบการใช้น�้าหมุนเวียนในกระบวนการผลิต
● การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้น�้าในกระบวนการผลิต
● แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการใช้น�้า
● การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น�้า
● การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการจัดการน�้าทิ้ง

 บริษทัมีระบบการจดัการน�า้ทิง้ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน โดยโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจะมีการตดิตัง้ระบบบ�าบัดน�า้ทิง้และการวเิคราะห์ 
คุณภาพน�้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�าหนดต่างๆ ก่อนส่งไปเข้าสู่ระบบบ�าบัดส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง  
ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน บริษัทได้มีการออกแบบและบริหารจัดการน�้าในพื้นท่ีด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการตรวจวัด 
คุณภาพน�้าให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดการการใช้สารเคมีในการปรับสภาพน�้าดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตและการบ�าบัดน�้าท้ิง 
หลังจากผ่านกระบวนการผลิต โดยให้มีการวางแผนการใช้สารเคมีที่เก่ียวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน

15,987,673.50
ลูกบาศก์เมตร

16,106,322.45
ลูกบาศก์เมตร

15,561,812.00 
ลูกบาศก์เมตร

 2560            2561                         2562

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

ปริมาณน�้าใช้ 

 ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณการใช้น�้าจ�านวน 15,987,673.50 ลูกบาศก์เมตร โดยมีรอบการใช้น�้าซ�้าจากคูลล่ิงทาวเวอร์เฉล่ีย  
4.42 รอบ และน�าน�้ากลับมาใช้หมุนเวียนในระบบ 586,855 ลูกบาศก์เมตร

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร
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ปริมาณน�้าทิ้ง

 2560 2561  2562

2,417,746 ลูกบาศก์เมตร  2,940,607 ลูกบาศก์เมตร  2,960,103 ลูกบาศก์เมตร

การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ในฐานะที่บริษัทเป็นผู ้ผลิตไฟฟ้ามากว่า 24 ปี บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้าน 
การผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการระบบสายส่งไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทจึงให้ความส�าคัญ
ตั้งแต่การออกแบบและการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีเสถียรภาพมากท่ีสุด รวมถึงการบ�ารุงรักษา
และปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองจักรให้มีความทันสมัย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ 
มีประสทิธภิาพอยู่เสมอ โดยการพฒันาความร่วมมือกับผูผ้ลิตเครือ่งจกัรในการตรวจสภาพ 
ความสมบูรณ์ของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (Life Cycle Assessment Impact : LCA)  
ในกระบวนการผลิตอย่างสม�่าเสมอ ท้ังนี้บริษัทได้จัดท�าโครงการอนุรักษ์พลังงานท้ังใน
ระบบการผลิตและการด�าเนินงานอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย เพื่อท�าให้ระบบการผลิตไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

 นอกจากนั้นบริษัทได้มีการบริหารจัดการระบบสายส่งไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อท�าให้การจ่ายไฟฟ้าในระบบสายส่งสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด ทั้งนี้การพัฒนา
และบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางข้างต้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้
ระบบไฟฟ้าของบริษัทมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง และมีความพร้อมการจ่ายไฟฟ้า 

 การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธภาพของบริษัทดังกล่าวข้างต้นถือเป็นจุดแข็ง 
และข้อได้เปรียบทางธุรกิจของบริษัท ท�าให้ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมเกิดความเชื่อม่ัน 
และความไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทด้วยเช่นกัน

100% ผลการตรวจวัด
คุณภาพน�้าทิ้ง
เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่ก�าหนด 

100% โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วม
ด�าเนินโครงการอนุรักษ์
พลังงาน

ไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านคุณภาพน�้าทิ้ง

7.89 MMBtu/kWh 
สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ต่อการผลิตไฟฟ้า

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

 ในปี 2562 บริษัทมีการบริหารจัดการน�้าท้ิงและการควบคุมคุณภาพน�้าทิ้งเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และไม่มี 
ข้อร้องเรียนด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

 2560            2561                         2562

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร
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 100% ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ก�าหนด 

 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ
 มลภาวะทางอากาศ

การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ

 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการควบคุมมลภาวะทางอากาศใน 
การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีการตรวจวัดมวลสาร
ทีเ่กิดขึน้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนทกุแห่งอย่างต่อเนือ่ง
และให้ความส�าคัญต่อการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่บริเวณโดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้าโดยละเอียดและ 
มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ 
ดังนี้ 

 • ออกแบบระบบการผลิตให้มีระบบเผาไหม้ท่ีดี ท�าให้เกิด
การเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยลดปริมาณการเกิด
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และสารไฮโดรคาร์บอนทีเ่ผาไหม้ไม่หมด 
(UHC) รวมถึงการลดฝุ่นละออง (TSP) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนมีการวางแผนงานการบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 • ติดตั้งระบบควบคุมไนโตรเจนออกไซด์ (NO
x
) โดยการ 

ติดตั้งระบบเผาไหม้แบบ Dry Low NO
x
 Burner ซึ่งเป็นการ 

ลดไนโตรเจนออกไซด์ (NO
x
) ด้วยวิธีลดอุณหภูมิการเผาไหม้  

เหมาะส�าหรบัการควบคุมไนโตรเจนออกไซด์ (NO
x
) จากเคร่ืองผลติ

ไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ

 • ติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบ
อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring  
System หรอื CEMS) และการตรวจวดัแบบสุม่บริเวณปล่อง (Stack  
Sampling) หน่วยผลิตไอน�้า (Heat Recovery Steam Generators  
หรือ HRSG) เพื่อตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ (NO

x
) 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) ฝุ่นละออง (TSP) ออกซิเจน (O

2
) 

อุณหภูมิปลายปล่อง และอัตราการไหลของก๊าซ

 • การตรวจสอบความถูกต้องของการท�างานระบบ CEMS 
เพื่อความม่ันใจว่าข้อมูลจากการตรวจวัด มีความถูกต้องแม่นย�า 
โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานตามข้อก�าหนดของส�านักงาน
ปกป้องส่ิงแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่ได้รับความเชื่อถือจากประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก หรือวิธีที่หน่วยงาน
ราชการก�าหนด แบ่งการด�าเนินการ 2 ส่วน คือ

  • System Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ 
   การท�างานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถ 
   ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ในลักษณะ 
   การทบทวนและตรวจสอบเก่ียวกับสถานภาพการ 
   ท�างานของ CEMS

  • Performance Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง  
   ของการท�างานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถ 

   การท�างานในเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation)  
   ตรวจสอบความถกูต้องการตรวจวดัไนโตรเจนออกไซด์  
   (NO

x
) และ ออกซิเจน (O

2
) เปรียบเทียบโดยวิธี  

   Relative Test Audit (RATA) ซึ่งใช้หลักการอ่านค่า 
   ไนโตรเจนออกไซด์ (NO

x
) และ ออกซิเจน (O

2
)  

   จาก CEMS กับค่าตรวจวดัจากการเก็บตวัอย่างอากาศ 
   จากปล่อง โดยวธิอ้ีางองิมาตรฐานในเวลาเดียวกนัและ 
   น�าค่าที่ได้มาค�านวณหาค่า Relative Accuracy และ 
   น�าผลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ก�าหนดการ 
   ตรวจสอบความถูกต้อง

 • การตรวจวัดแบบสุ่ม โดยเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง
ระบายมลพิษทางอากาศ และท�าการวิเคราะห์ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมก�าหนด 

 • การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบ 
โรงไฟฟ้า ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจวัดไนโตรเจนออกไซด์ (NO

x
) 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) และฝุ่นละออง (TSP)
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 100% ผลการตรวจวัดความเข้มของเสียงเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ก�าหนด 

 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านเสียงรบกวนจากชุมชนโดยรอบ

การจัดการผลกระทบด้านเสียง

 บริษทัตระหนกัในการควบคมุมลภาวะทางเสยีงจากการด�าเนนิงาน โดยจดัให้มีการประเมินผลกระทบด้านเสียง โดยเฉพาะเคร่ืองจกัร
ของโครงการทีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิเสียงดัง อาท ิเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากังหนัก๊าซ (GTG) เคร่ืองผลิตไอน�า้ (HRSG) เครือ่งผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน�า้ 
(STG) เครื่องควบแน่น (Condenser) หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เป็นต้น ทั้งนี้ได้ออกแบบเครื่องจักรให้มีค่าระดับเสียงให้เป็นไปตาม 
ที่กฎหมายก�าหนด ตลอดจนมีการก�าหนดมาตรการเพื่อการลดระดับเสียงจากแหล่งก�าเนิด การลดระดับเสียงท่ีตัวน�า/ส่งผ่านเสียง และ 
การป้องกันที่ผู้รับ ดังนี้

การลดระดับเสียงจากแหล่งก�าเนิด

 • จัดวางผังติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย

 • ออกแบบอาคารและระบบการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อลดความสั่นสะเทือนอันเป็นจุดก�าเนิดของเสียง

 • ตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งก�าเนิดของเสียง

 • ตดิตัง้อปุกรณ์ลดระดับเสยีง เช่น ฉนวนกนัความร้อน (Insulation) บรเิวณท่อไอน�า้ ตดิตัง้อปุกรณ์ลดระดับเสยีง (Silencer) บริเวณ
หม้อพักไอน�้า (Stream Drum)

การลดระดับเสียงที่ตัวน�า/ส่งผ่านเสียง

 • ก�าหนดให้มีอาคารปิดคลุมเครื่องจักร (Enclosure) ที่เป็นแหล่งก�าเนิดเสียงไว้ภายใน เช่น เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG) 
และ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�้า (STG) จะได้รับการติดตั้งอยู่ในพื้นที่ปิด ซึ่งจะสามารถลดระดับเสียงได้ในระดับหนึ่ง

การป้องกันผู้รับเสียง

 • จดัท�าแผนทีร่ะดับเสียง (Noise Contour Map) เพือ่ก�าหนดเขตพืน้ทีเ่สยีงดังส�าหรับพนกังานท่ีปฏิบัตงิานหรอืผูท้ีเ่ข้าไปในบริเวณ
ที่มีเสียงดังใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ก่อนเข้าพื้นที่

 • การจดบันทึก และการตรวจสอบสภาพความพร้อมและความผิดปกติด้านเสียง 

 • ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ)

079รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

078



แนวทางปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย

	  พัฒนากระบวนการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ 
ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและเกิดของเสียในกระบวนผลิตน้อยที่สุด

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

	  การปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ

	  การคัดแยกและจัดเก็บขยะของเสียให้เกิดความปลอดภัยและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการในการจ�าหน่าย
ของเสยีท่ีมีมูลค่า การบ�าบัดทีถ่กูต้องตามหลักวชิาการ และการส่งก�าจดั
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

	  การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ด้านการ
จัดการของเสียอย่างเคร่งครัด

	  การจดัเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ทรพัยากร ประเภทและปรมิาณ
ของเสียทีเ่กิดจากกระบวนการผลติ วธีิการบ�าบัดและก�าจดัของเสีย ทัง้นี้
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง

การปลูกฝังจิตส�านึกด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 บี.กริม ให้ความส�าคัญและสนับสนุนต่อการจัดการทรัพยากร 
อย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วย
การปลูกฝังจิตส�านึกให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการ
อบรมให้ความรู้พนักงานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม การรณรงค์และ
การจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะของเสีย การจัดกิจกรรมท่ีค�านึงถึง 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การจัดการของเสียจากการด�าเนินงาน

 บริษัทมุ่งม่ันต่อการบริหารจัดการของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยมี 
เป้าหมายในการลดปริมาณของเสียและการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีขยะของเสียคงเหลือน้อยท่ีสุดหรือลดการน�าของเสีย 
ไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการ 
ด้วยหลักปฏิบัติ 3Rs (Reduce - Reuse - Recycle) ท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ ้มค่าและย่ังยืน ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายของบริษทัได้อกีทางหนึง่ด้วย ทัง้นีบ้ริษทัได้มีการคดัแยกประเภทของเสยี
ต่างๆ เช่น ขยะทั่วไป ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล และของเสียอันตราย 
เพื่อการบริหารจัดการของเสียที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ลดการใช้
Reduce

ขาย/รีไซเคิล
Recycle

ใช้ซ�้า
Reuse

ฝังกลบ
Landfill
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การจัดการด้าน 
สภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก

 การเปล่ียนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากย่ิงข้ึน โดยสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเป็นผล 
มาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกท่ีท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อนขึ้น  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น การเกิดภัยแล้งที่ต่อเนื่องและ
ยาวนาน การเกดิคลืน่ความร้อน การเกดิพายแุละน�า้ท่วมทีรุ่นแรง การละลายของน�า้แขง็ข้ัวโลกท�าให้ระดับน�า้ทะเลเพิม่สูงขึน้ เป็นต้น ก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ การเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือผลกระทบท่ีอาจ 
เกิดขึน้จากสภาวะโลกร้อน เนือ่งด้วยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศอาจส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในการด�าเนนิ 
ธุรกิจได้เช่นกัน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาจได้รับผลกระทบต่อระดับความเข้มของแสงอาทิตย์จากสภาพอากาศท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไป โรงไฟฟ้าพลังน�้าอาจได้รับผลกระทบจากการเกิดภาวะภัยแล้งท่ียาวนานหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือการเกิด 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติท�าให้การด�าเนินงานต้องหยุดชะงัก เป็นต้น โดยบริษัทได้ก�าหนดนโยบายทางธุรกิจ การประเมินความเส่ียง  
และการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

	  ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการขยายการเติบโตของธุรกิจ โดยการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประเภทพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 
30 ของโครงการลงทุนทั้งหมดภายในปี 2565

	  พิจารณาเลือกการลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีทันสมัยเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
รวมถงึการลดผลกระทบทีเ่กิดจากการใช้เชือ้เพลิงฟอสซลิให้ครอบคลุมตลอดกระบวนการผลติไฟฟ้า และการตัง้เป้าหมายและติดตามผล
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

	  การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 

	  การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการผลิตไฟฟ้า เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการด�าเนินงาน เช่น การพัฒนา
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลและควบคุมกระบวนการตลอด
วัฏจักรชีวิตหรือวงจรผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment:  LCA) ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิตและซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายแก่ลูกค้า 

	  การสนบัสนนุและการมีส่วนร่วมกบัภาคีเครือข่ายทีขั่บเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจหมุนเวียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	  การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามปรัชญาการด�าเนินธุรกิจและ
วัฒนธรรมขององค์กร
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 ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งม่ันต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และมุ่งสู่วิถีสังคมคาร์บอนต�่า ซ่ึงสอดคล้องและเป็นตามนโยบายของรัฐบาลและประชาคมโลกตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)  
ซึ่งเป็นข้อตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 
on Climate Change หรือ UNFCCC) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ภายในปี 2573

ผลการด�าเนินงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 ในปี 2562 บริษัทมีอัตราค่าเฉล่ียการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 0.4232 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่าต่อหน่วย 
การผลิตไฟฟ้า ลดลงจากปีฐาน 2559 ในอัตราร้อยละ 8.18 และลดลงจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 5.36 เนื่องจากบริษัทได้มี 
การพฒันาและการซ่อมบ�ารุงรกัษาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ให้มีประสทิธภิาพสงูขึน้ด้วยการใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมัยตามแผนงานอย่างต่อเนือ่ง  
เช่น การด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพ การตรวจสอบและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ การซ่อมแซมบ�ารุงรักษากังหันหอระบายความร้อนของน�้า (Cooling Tower) เพื่อให้เครื่องจักรมีการท�างานที่เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น เช่น การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงาน
น�้า และโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงตามล�าดับ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2559-2562

2559 2560 2561 2562

2559

2560

2561

2562

หมายเหตุ : ค�านวณโดยใช้วิธีการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)

บริษัทก�าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอยู ่ในเกณฑ์ท่ีต�่ากว่า 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Grid  
Emission Factor) เท่ากับ 0.5821 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่าต่อหน่วย
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ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเที่ยบระหวางปี 2559-2562 (หน่วย kg CO2eq/MWh) B.Grimm Power 

Thailand Grid Mix Electricity 0.5821 kg CO2eq/หน่วย
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การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 “การด�าเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้หนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” คือ ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของ 
บี.กริม ที่สะท้อนถึงการด�าเนินธุรกิจที่พร้อมจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชนและสังคม บริษัทให้ความส�าคัญ 
ต่อการดูแลป้องกันและการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการด�าเนินงาน รวมถึงสนับสนุนและขับเคล่ือนงานด้านการอนุรักษ์ 
ระบบนิเวศของสัตว์และพืชท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ การปกป้องและดูแลรักษาแหล่งน�้าและผืนป่า การรณรงค์ปลูกจิตส�านึกเพื่อการอนุรักษ์ 
ระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

 บริษทัมีการก�ากับดูแลการปฏิบัตกิารด้านการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของโครงการลงทนุให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA) แนวทางจัดท�ารายงานประมวล
หลักปฏิบัติ (Code of Practice : COP) รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย  
(Environmental and Safety Assessment : ESA) ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทและรายละเอียดของโครงการลงทุน 

 ส�าหรับในประเทศไทย บริษัทด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก โดยโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมก�าหนดให้มีการจัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ก�าหนดให้มีการจัดท�าแนวทางจัดท�ารายงานประมวลหลักปฏิบัติ (COP) โดยบริษัทได้มีการจัดท�าการประเมินความเส่ียงและแนวทาง 
การบริหารจดัการผลกระทบทางสิง่แวดล้อม รวมถงึการดูแลปกป้องและตดิตามผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมด้วย ท้ังนีเ้นือ่งจากท่ีตัง้โครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ประกอบกับที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่  
ไม่อยู่ติดกับพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�าคัญ จึงไม่ต้องจัดท�าการประเมินด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

 อย่างไรก็ตามบริษัทได้น�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment and Social Management System : ESMS) มาใช้
ประกอบการประเมินความเสี่ยงของพื้นท่ีด�าเนินงานท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ซึ่งก�าหนดให้มีการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตั้งโครงการที่มีความส�าคัญต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์จ�านวน 3 แห่ง ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีต้องมีการจัดท�ารายงานผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และให้มีการติดตาม
และรายงานผลด้วยเช่นกัน โดยบริษัทได้ก�าหนดแผนงานและมาตรการในการบริหารจัดการผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
รวมถึงมีการบันทึกข้อมูลสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไว้ด้วย
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โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง 
ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน

 บริษัทได้ด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความ 
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และ
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร ร่วมกับกรมอุทยาน 
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 
(World Wide Fund for Nature หรือ WWF ประเทศไทย)  

“เสือมีเพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยัง ดินดีเพราะหญ้าบัง หญ้ายังเพราะดินดี” 
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวไว้ในเรื่องหนามยอกเอาน�้าบ่ง

 เสือโคร่ง เป็นดัชนีชีวั้ดทีส่ะท้อนให้เหน็ว่า ผนืป่ามีความอดุมสมบูรณ์และมีความสมดุลในระบบนเิวศ เนือ่งจากเสือโคร่งเป็นสตัว์ป่าท่ีอยู่
สงูสดุในระบบห่วงโซ่อาหาร ท�าหน้าท่ีรักษาสมดุลของผนืป่าและควบคมุจ�านวนประชากรของสัตว์กินพชื อนัได้แก่ เก้ง กวาง หมูป่า และกระทงิ  
ไม่ให้มีจ�านวนมากเกินไปจนท�าให้ผืนป่าและต้นไม้เสียความสมดุลในระบบนิเวศ หากผืนป่าแห่งใดมีเสือโคร่งที่สมดุลย่อมหมายความว่า  
ผืนป่านั้นมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดและเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 

 เป็นเวลากว่า 5 ปี ที่บริษัทมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และ
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล  
(World Wide Fund for Nature หรอื WWF ประเทศไทย)  โดยมีวตัถปุระสงค์หลักคือ การฟ้ืนฟธูรรมชาตขิองผนืป่าตะวนัตกของประเทศไทย 
และเพิม่ประชากรเสอืโคร่งให้ได้จ�านวน 300 ตวั ภายในปี 2565 ตามทีป่ระเทศไทยได้ให้ค�าม่ันสญัญาไว้ในการประชมุสดุยอดผู้น�าว่าด้วย 
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การศึกษาวิจัยและส�ารวจประชากรเสือโคร่งและสัตว์ป่าอื่น ๆ 

 การส�ารวจพื้นที่ครอบครองของเสือโคร่ง 

 การติดตามประชากรเสือโคร่งและเหยื่อด้วยกล้องดักถ่ายภาพ 

 การส�ารวจความหนาแน่นของเหยื่อด้วยวิธี distance sampling

การเสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวนด้วยระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 

 การฝึกอบรมการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol system) 

 การฝึกอบรมการปฏิบัติงานภายใต้ความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า

การสร้างจิตส�านึกและเครือข่ายการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่า

 การสร้างจติส�านกึทีดี่และการมีส่วนร่วมของนกัเรยีนและชมุชนใกล้เคียง ผ่านกระบวนการ 
 เรียนรู้และท�ากิจกรรมร่วมกันในด้านงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า 

 การสร้างเครอืข่ายอนรัุกษ์ท่ีเข้มแข็งในการช่วยสอดส่องดูแลภัยคุกคาม มีการท�างานแบบ 
 บูรณาการร่วมกับพื้นที่อนุรักษ์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ในระยะยาว

การด�าเนินงาน
ในการอนุรักษ์เสือโคร่ง

1

2

3

การอนรัุกษ์เสือโคร่งทีป่ระเทศรัสเซยีเม่ือปี พ.ศ. 2553 และการช่วยปกป้องถิน่ทีอ่ยูข่องเสอืโคร่งจากการลักลอบล่าสตัว์และรุกล�า้ทีอ่ยู่อาศยั 
ทั้งนี้ผืนป่าแม่วงก์-คลองลาน เป็นผืนป่าในประเทศไทยที่มีความส�าคัญต่อการอนุรักษ์เสือโคร่งของโลก ซึ่งเป็น “พื้นป่าแห่งความหวัง” 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการขยายพันธุ์เสือโคร่งท่ีดีท่ีสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังนี้ บี.กริม ได้ให้การสนับสนุน 
การด�าเนินงานในการอนุรักษ์เสือโคร่ง ได้แก่
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 บี.กรมิ ได้ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ร่วมกับ WWF-Thailand เพือ่รณรงค์การอนรัุกษ์เสือโคร่งผ่านกิจกรรม “Save tigers, 
Save so much more” หรือ “การอนุรักษ์เสือโคร่งให้มากกว่าที่คุณคิด” ในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันอนุรักษ์ 
เสือโลก หรือ International Tiger Day เพื่อตระหนักถึงความส�าคัญของการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและเสือสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วโลก และ
ร่วมกันปกป้องผืนป่าซึ่งเป็นบ้านอันอุดมสมบูรณ์ของเสือ โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส�านึกรักธรรมชาติ และชี้ให้เห็น 
ถงึบทบาทของเสอืโคร่งทีมี่ความส�าคญัต่อระบบนเิวศและสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้เชญิชวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมาร่วมตัง้ชือ่ให้กบัลูกเสือโคร่ง
เกิดใหม่ และร่วมกันบริจาคเพื่อสมทบทุนในการอนุรักษ์เสือโคร่งได้อีกด้วย

 นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเชิงกลยุทธ์โดยการเปิดศูนย์การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Smart 
Patrol Centre ให้กับเจ้าหน้าทีผู่พ้ทัิกษ์ป่าเพือ่ใช้ในการปฏิบัตงิาน รวมถงึใช้เป็นศนูย์ข้อมูลการท่องเทีย่วท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัท่องเทีย่ว
ที่มาเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์-คลองลาน การสนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมลาดตระเวนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า การสนับสนุน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส�าหรับการปฏิบัติงานลาดตระเวนภาคสนาม รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตส�านึกผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้แก่โรงเรียน 
ชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันปกป้องผืนป่าและเสือโคร่งไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

100% สดัส่วนความครอบคลุมของโครงการโรงไฟฟ้าทีต้่องประเมินความเส่ียงและผลกระทบ 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
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พนักงาน

 พนกังานเป็นผูมี้ส่วนได้เสียทีเ่ป็นพลงัส�าคัญในการขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานให้ประสบความส�าเร็จสูเ่ป้าหมาย บริษทัให้ความส�าคญั 
ในการปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรบนพื้นฐานของการมีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือกัน ความเป็นมืออาชีพ และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ตลอดจนมีความรักและหวงแหนในศักด์ิศรีขององค์กร มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโอบอ้อมอารี ควบคู่ไปกับการ 
ส่งเสรมิให้พนกังานทกุระดบัมคีวามรูค้วามเข้าใจในจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิ นโยบายด้านจรยิธรรม และการพัฒนาทกัษะความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน อันน�าไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ ท่ีมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 บริษัทให้ความส�าคัญในการดูแลพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มีค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างาน เสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานไปพร้อมกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดี ให้มีความสุขทั้งด้านการท�างานและการใช้ชีวิตอย่างสมดุล 

 บี.กรมิ เพาเวอร์ พยายามอยู่เสมอท่ีจะสร้าง “B.Grimm DNA” ทีเ่ปิดกว้างและครอบคลมุทกุฝ่าย ให้คณุค่ากับมุมมองของทุกคน เคารพ 
และให้คุณค่ากับผู้คนที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างทั้งบุคลิก คุณลักษณะ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ หรือ
ศาสนา แม้ว่าทุกคนจะมาจากภูมิหลังและบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน แต่พนักงาน บี.กริม เพาเวอร์ ต่างยึดถือในปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความโอบอ้อมอารี และมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้แก่สังคม ซึ่งก็คือ รากฐานส�าคัญของ B.Grimm DNA

Positivity
ทัศนคติที่ดี

Partnership 
ความร่วมมือ 

Professionalism   
ความเป็นมืออาชีพ

Pioneering spirit  
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
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 บริษัทไม่เพียงแต่สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร B.Grimm DNA และจัดกิจกรรมในเรื่องค่านิยมองค์กร 4Ps ตามพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ 
เท่านั้น แต่ยังแนะน�าให้พนักงานเข้าใจกระบวนการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารบุคลากรแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความตระหนัก 
เกี่ยวกับพฤติกรรมแบบ 4Ps ที่บริษัทคาดหวัง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการท�างานเชิงบวกให้สอดคล้องกับหลักการของ B.Grimm DNA

 ในปี 2562 ค่านยิมหลักของ บี.กริม (4Ps) ถกูน�ามารวมเป็นส่วนหนึง่ของแนวทางการประเมินผลการปฏิบตังิานของ บี.กรมิ เพาเวอร์ 
และมีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นคู่มืออ้างอิงส�าหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารอาชีพ

 ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เป็นส่วนหนึ่งของ B.Grimm DNA มาโดยตลอด บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความรับผิดชอบ เป็นผู้ว่าจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ และเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ หนึ่งในค่านิยมหลักของ บี.กริม คือ  
“ความเป็นมืออาชีพ” ประกอบไปด้วยจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ และนโยบายด้านจริยธรรม บริษัทต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นว่าเราเป็น
มืออาชีพ เชื่อถือไว้วางใจได้ และมีจริยธรรม

 บี.กริม ให้คุณค่ากับแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการและด�าเนินการใช้หลักการด้านความยั่งยืนในทุกแง่มุม ท้ังด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อด�ารงรักษาความเป็นมืออาชีพ และความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

 เพื่อสะท้อนถึง “ความเป็นมืออาชีพ” และ “ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์” บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานแสดงความเชี่ยวชาญและ 
ช�านาญการองค์ความรู้ต่างๆ ด้วยการน�าไปใช้กับงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ มองหาโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จ�าเป็น
ส�าหรับการท�างานอยู่เสมอ DNA ด้านนี้ของพนักงาน บี.กริม เพาเวอร์ เป็นที่สังเกตได้ในหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความเป็น
ผู้น�า ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมการเรียนรู้ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น

 ในปี 2562 มีการส่งเสริมเรื่อง B.Grimm DNA กับพนักงานทุกระดับของ บี. กริม ผ่านทางคณะท�างานที่เรียกว่า “B.Grimm Culture 
Agent” และ “B.Grimm DNA Thinker” 

 คณะท�างานกลุ่มแรกมีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินการด้าน B.Grimm DNA ดังต่อไปนี้

 ● รเิริม่และเป็นผูน้�ากจิกรรมด้านวฒันธรรมในแผนกของตนเอง เพื่อสือ่สารค่านยิมหลกั 4Ps และแนวคดิเกีย่วกบั B.Grimm DNA

 ● จูงใจให้เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมกับค่านิยมหลัก 4Ps ด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

 ● ท�าหน้าที่เป็นตัวอย่างด้านวัฒนธรรมให้แก่ผู้อื่น

 ส่วนคณะท�างานกลุ่มหลัง คือ B.Grimm DNA Thinker ท�าหน้าที่เป็นผู้วางแผน ดูภาพรวมการสื่อสารด้านวัฒนธรรมองค์กร  
สร้างความสอดคล้องและปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรมองค์กรของ B.Grimm Culture Agent

 นอกจาก B.Grimm Culture Agent ของแต่ละแผนกจะสามารถปฏิบัติภารกิจด้านวัฒนธรรมองค์กรได้ 100% ตามแผนแล้ว  
บริษทัยงัเพิม่ระดับการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ B.Grimm DNA ผ่านทางกจิกรรมและเคร่ืองมือการสือ่สารทีห่ลากหลายตลอดปี 2562
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กลยุทธ์ด้านบุคลากร

ดึงดูดคนเก่งส�าหรับอนาคต (Attract 
tomorrow’s talent) :  

ยกระดับเครื่องมือและเทคนิคในการสร้าง
และรักษาภาพลักษณ์ รวมท้ังชื่อเสียงท่ีดี
ของบริษทัในฐานะผูว่้าจ้าง ด้วยการบริหาร
ผูมี้คณุสมบัตเิหมาะกับงาน (ทัง้ภายในและ
ภายนอก) ให้สอดคล้องกับทิศทางท่ีบริษทั
วางไว้ส�าหรับอนาคต

พัฒนาเพื่ออนาคตที่ ยังมองไม่เห็น  
(Develop for an unknown future) :  

ส่งเสริมความสามารถในการส่งมอบคณุค่า 
อย่างย่ังยนืกับธรุกิจ ด้วยการรวมพนกังาน 
ที่มีทักษะหลากหลายเข้าด้วยกัน และให ้
ความส�าคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

รักษาพนักงานคุณภาพ (Reta in  
thriving workforces)  : 

สร้างส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท่ีช่วยให้
พนักงานเติบโตและร่วมสร้างความส�าเร็จ 
เน้นการท�างานเป็นทีม มุ่งม่ันปรับปรุงผล
งาน และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่เสมอ

ความส�าคัญของบุคลากรส�าหรับประสบการณ์ที่ดีกว่า

 ในปี 2562 บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและกระบวนการ
พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การท�างานให้แก่พนักงาน 
อาทิ วัฒนธรรมองค์กร B.GRIMM DNA การสรรหาพนักงาน การสร้างแบรนด์ 
ผู้ประกอบการ การเรียนรู้และพัฒนาความเป็นผู้น�า การมีส่วนร่วมและความผูกพันของ
พนกังาน การปรับปรงุประสิทธภิาพในการท�างานและความก้าวหน้าในอาชพีความเป็นอยู่ 
ที่ดีของพนักงาน และการสนับสนุนต่อการขยายตัวทางธุรกิจ เป็นต้น

ความผูกพันของพนักงาน

 นับเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีบริษัทต้องรู้ว่าสิ่งใดสร้างแรงจูงใจและท�าให้พนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และรู้ว่าพนักงานมองสิ่งแวดล้อม 
ในการท�างานของตนอย่างไร ดังนั้นนับตั้งแต่การส�ารวจความผูกพันของพนักงานในปี 2561 บี.กริม เพาเวอร์ จึงส่งเสริมให้มีการพูดคุย
กันอย่างเปิดเผยและสม�่าเสมอระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
พูดถึงเรื่องที่รู้สึกกังวล และหาทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการท�างานร่วมกัน

 การพัฒนาประสบการณ์การท�างานท่ี บี.กริม เพาเวอร์ และการดูแลให้แน่ใจว่าพนักงานมีสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวอื่นๆ  
ยังคงเป็นสิ่งท่ี บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�าคัญสูงสุด บริษัทได้จัดท�าแผนยกระดับความผูกพันของพนักงานที่มุ่งเน้นความก้าวหน้า 
ในอาชีพ และการรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิต เพื่อสนับสนุนให้พนักงานบริหารจัดการสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ และท�างานได้อย่าง
ยืดหยุ่น มีความสุข มีความกระตือรือร้น พนักงานสามารถแสดงบทบาทของตัวเองได้ดีที่สุดทั้งที่บ้านและที่ท�างาน

089รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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 เนือ่งจากความก้าวหน้าในอาชพีเป็นหนึง่ในปัจจยัความผกูพนั
ต่อองค์กรของพนักงาน บี.กริม เพาเวอร์ บริษัทจึงตอบสนองต่อ
ประเด็นนี้อย่างรวดเร็ว โดยได้เสนอแนวทางพัฒนาปรับปรุงไว้ 4 
แนวทาง ได้แก่ 1) การสื่อสารเกี่ยวกับอาชีพการงาน 2) การสร้าง 
ค�าบรรยายลกัษณะงาน 3) การวเิคราะห์สมรรถนะ และ 4) การพฒันา 
ภาวะผู้น�า 

 ในด้านการสือ่สาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนกังานทุกระดับชัน้
ได้ร่วมสัมมนาปฏิบัติการและสื่อสารด้านการบริหารจัดการอาชีพ 
เพื่อความเข้าใจท่ีดีขึ้นและความสอดคล้องกันของปัจจัยอาชีพ 
การงาน กรอบแนวคิด แผนการด�าเนินงาน และผลลัพธ์คาดหวัง

 ความคาดหวังของพนักงานท่ีมีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้
สะท้อนถงึความต้องการการสือ่สารท่ีชดัเจน ทิศทางทีม่ั่นคงแน่นอน 
ความสอดคล้องกันของค�านิยามเก่ียวกับอาชีพ และการสนับสนุน
จากองค์กร ในมุมมองของพนักงานนั้น ความก้าวหน้าในอาชีพ
เก่ียวพันเชื่อมโยงกับความเคล่ือนไหว และความเปล่ียนแปลงใน
บทบาทหน้าที ่รวมถงึการมีประสบการณ์กบังานรูปแบบใหม่ทีไ่ด้รบั 
มอบหมาย และโอกาสในการเรียนรู้ ในสถานการณ์นี้ สิ่งที่หัวหน้า
งานสามารถท�าได้ก็คือสนทนาพูดคุยกับพนักงาน เพื่อเน้นความ
ส�าคัญของโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบและสร้างสรรค์
ใน บี.กริม เพาเวอร์

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

 จากผลสะท้อนความเหน็ของพนกังานท่ีได้จากการส�ารวจความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์กร หรือ B.GRIMM People Survey 
2018 บริษัทได้น�าแนวทางเชิงสร้างสรรค์มาใช้กับการบริหารผล
การปฏิบัติงาน ที่รวมการให้ความคิดเห็นสะท้อนกลับ (feedback) 
การให้รางวัลหรือค�าชมเชย ไปพร้อมกับการส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 แนวทางการพูดคุยเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานนี้มุ่งเน้นการ
ประเมินศักยภาพพนักงาน และแผนการพัฒนาอย่างตรงจุด  
หวัหน้างานได้รบัการสนบัสนนุให้แสดงความคดิเหน็เพือ่การพฒันา 
อย่างมีคุณภาพต่อพนักงาน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย 
เก่ียวกับอาชีพการงานอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ท�าให้ความ 
คาดหวังด ้านอาชีพของพนักงานสอดคล้องกับโอกาสด้าน 
การพัฒนาและการเติบโตที่บริษัทมีอยู่

 มีพนักงานกว่า 350 คน ที่ได้รับการทบทวนผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นทางการ มีระบบ มุ่งเน้นและสอดคล้องกับทิศทางการ
ด�าเนนิธรุกจิ ในขณะเดียวกันหวัหน้างานของ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ให้
ความส�าคัญกับการทบทวนผลการปฏิบัติงานนี้ โดยใช้เวลาในการ

พดูคยุอย่างมีคุณภาพ เพือ่ร่วมวางแผนการปฏิบัตงิานกับพนกังาน
ตามทิศทางการพัฒนาและเติบโต

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 บี.กริม เพาเวอร์ ส่งเสริมให้บุคลากร ท้ังระดับหัวหน้างาน
และพนักงานมีการพูดคุยร่วมกัน เพื่อก�าหนดเป้าหมายปฏิบัติงาน 
(Goal Setting) และแนวทางการประเมินเพือ่การพฒันา (Dialogue 
for Development) โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
และทักษะตนเอง ตามเจตน์จ�านงของบริษัทที่จะส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรด้วยความโอบอ้อมอารี (Compassion to our people)  

 บุคลากรของ บี.กริม เพาเวอร์ จะมีโอกาสพูดคุยเพื่อก�าหนด
แนวทางการปฏิบัตงิานและรับค�าแนะน�าเก่ียวกับการพฒันาทกัษะ
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ท้ังเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการท�างานอย่างตรงไปตรงมาและ 
ทันท่วงที

 ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน บี.กริม เพาเวอร์  
แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. ความส�าเร็จในงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดร่วมกันของหัวหน้างานและพนักงาน 

 2. พฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังตามค่านิยมองค์กร 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิ
มนุษยชน

 บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�าคัญต่อการเคารพในสทิธมินษุยชน  
โดยให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความเสมอภาคโดยไม่ค�านึงถึง 
ความเหมือนหรือแตกต่างท้ังด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ  
การศึกษา สถานภาพ รวมทั้งเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 
พนกังานทกุคนมีโอกาสแสดงความสามารถความเชีย่วชาญในการ
ท�างาน โดยได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการสร้างความสมดุลในชีวิตของ
พนักงานอย่างเหมาะสมผ่านการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ (Health and 
Well-being Project) เป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม
ก่อนเริ่มต้นท�างานกับครอบครัว บี.กริม เพาเวอร์ ไปจนถึงการ 
เตรียมความพร้อมของพนักงานที่จะเกษียณอายุการท�างาน  
ด้วยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพ การออม และการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมที่ตัวส�าหรับการเกษียณอายุ
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การจ้างงาน

จ�านวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

854
คน

9.21 %

72 คนหญิง 

254 คน  

30%

ชาย 

600 คน  

70%เทียบกับปี 2561

 บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  
ซึ่งมีหน ้าที่น�าเสนอและหารือการจัดสวัสดิการของลูกจ ้าง 
อย่างเหมาะสม การเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนา
สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน เพื่อปรับปรุงสวัสดิการ 
ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทเห็นถึงความส�าคัญ 
ในการสร้างสุขภาพของพนักงานจึงได้ด�าเนินการจัดท�าห้อง 
ออกก�าลังกายเพื่อให้พนักงานมีโอกาสออกก�าลังกายในที่ท�างาน  
นอกจากนีบ้ริษทัได้จดัช่องทางให้พนกังานสามารถเสนอแนะข้อคิด
เห็นในการหารือเก่ียวกับการปฏิบัติงาน สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ 
รวมถึงการร้องทุกข์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมมายังหน่วยงาน
รับเร่ืองร้องเรียน เพื่อเข้าสู ่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน 
ของบริษัทต่อไป 

แนวทางในการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อพนักงานของบริษัท

 1. มีความเคารพในสิทธมินษุยชน ปฏิบัตต่ิอบุคคลด้วยความ
เสมอภาคโดยไม่ค�านงึถงึความเหมือนหรือแตกต่างท้ังด้านเชือ้ชาติ 
ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมทั้งมีความเคารพใน
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

 2. ให้ความเคารพและรับผดิชอบในการด�าเนนิการกับข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล 
จ�ากัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ�าเป็น และให้
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามล�าดับชั้นและตามหน้าที่ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 3. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน การให้ผลตอบแทน 
การให้รางวัลและการลงโทษบนพื้นฐานความยุติธรรม ชัดเจน และ
สามารถอธิบายได้

 4. ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความ
สามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงโดยเปิดโอกาสให้
พนักงานได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตามความเหมาะสม

 5. มีเกณฑ์ชี้วัดเพื่อประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการ
พจิารณาแต่งตัง้ โยกย้ายด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และสามารถ
อธิบายได้

 6. ให้ความส�าคัญกับความสมดุลในชีวิตของพนักงานอย่าง
เหมาะสม ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมทีส่ร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 7. ก�าหนดขั้นตอน กระบวนการ และกลไกในการพิจารณา 
และการด�าเนินการแก้ปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรมของ
พนักงาน

การเคารพสิทธิเด็ก

 บริษัทให้ตระหนักต่อประเด็นการเคารพสิทธิเด็กและการ
ละเมิดแรงงานเด็ก ซึ่งถือเป็นปัญหาส�าคัญในระดับประเทศและ
นานาชาติ การละเมิดแรงงานเด็กถือเป็นการกระท�าผิดทาง
กฎหมายและประพฤติผิดศีลธรรมและจริยธรรม ท้ังนี้การด�าเนิน
ธรุกิจของบริษทัได้มีการก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก
และการละเมิดสทิธเิด็ก เช่น นโยบายด้านทรัพยากรมนษุย์ นโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและมี
การก�ากับดูแลการปฏิบัตงิานทีค่รอบคลมุประเด็นดังกล่าว และได้มี
การก�ากับดูแลผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น คู่ค้า ผูร้บัเหมา ซึง่เป็นห่วงโซ่ 
อุปทานท่ีส�าคัญด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการด�าเนินธุรกิจของ
บรษิทัไม่พบการใช้แรงงานเด็กและสทิธมินษุยนชนเด็กแต่อย่างใด

091รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

090



 บรษิทัให้ความส�าคัญในการศึกษาและตดิตามประเด็นด้านการ
เคารพสิทธิเด็ก โดยให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิาร Better Business for Children (สทิธเิด็กและหลกัปฏิบัติ
ทางธุรกิจ Children’s Rights and Business Principles - CRBP) 
ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูนิเซฟ) 
Save the Children และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Global Compact) และสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน 
SBDi เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน�าองค์ความรู้ด้านสิทธิ
เด็กมาประยุกต์ให้เข้ากับนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ
ขององค์กรทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางและสอดคล้องกบั
หลักปฏิบัตด้ิานธรุกจิและสิทธมินษุยชนขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights - UNGP) โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานต่อไป 

เคารพ
และสนับสนุนสิทธิเด็ก

1.
ค�ามั่นเชิงนโยบาย

2.
ประเมิน

ผลกระทบ

3.
การบูรณาการ
และการปฏิบัติ

4.
ติดตาม

และรายผล
การด�าเนินงาน

5.
การแก้ไข
เยียวยา

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

 Technical Expert

Organisation DNA

Learning 
Organisation & 

Knowledge 
Management

People 
Competencies

การสร้างมาตรฐานความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคท่ีเป็นสากลในธุรกิจไฟฟ้า/พลังงาน  
รวมไปถงึการพฒันาความสามารถและความเชีย่วชาญของทีมปฏิบัตกิารและบ�ารุงรักษาของกลุ่มบริษทัฯ     
ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าของ
กลุ่มบริษัทฯ สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมองค์กร (4Ps) ท้ังจากสภาพแวดล้อมภายนอกและพฤติกรรมภายใน 
ของบุคลากร รวมถึงสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานท่ีดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนที่เร่ิมต้นจากตนเอง  
ไปสู่บุคคลอื่นและสังคมโดยรอบ

การบ่มเพาะสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
และการจดัระบบองค์ความรู้ภายในองค์กรท่ีส�าคญั ก่อให้เกิดเป็นนวตักรรมเพือ่สร้างความย่ังยืนขององค์กร  
บนพื้นฐานของการสร้างวัฒนธรรม “Team Learning and Work-Life Balance” ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

การเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ทักษะการจัดการและภาวะผู้น�าด้วยการพัฒนาชุดความคิด (Mindset)  
และ ทักษะ (Skillset) ให้กับพนักงานและผู้บริหาร
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การเรียนรู้ของพนักงาน

 บริษัทให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งการ
เสริมสร้างทักษะในการท�างาน และทักษะอื่นๆ นอก
เหนือจากการพัฒนาทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการท�างาน  
เพื่อสร้างแรงจูงใจและตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ 
ตลอดชวีติ (Life-long learning) จึงสนบัสนนุและเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนต่อยอด
องค์ความรู้ในองค์กรและเสริมทักษะทางวิชาชีพในแต่ละ 
สายงานของพนกังานรวมทัง้ทักษะอืน่ๆ ในการด�าเนนิชวีติ
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลได้อย่างยั่งยืน

 บริษทัได้ก�าหนดนโยบายการเรียนรู ้(Learning Policy) 
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีมาตรฐานเดียวกันในทุกท่ี โดย
เน้นการเรยีนรูแ้บบ 70 : 20 : 10  (เรยีนรูผ่้านประสบการณ์ 
ร้อยละ 70 เรียนรู้ผ่านการแลกเปล่ียนร้อยละ 20 และ
เรียนรู้ด้วยตนเองร้อยละ 10) รวมถึงการสร้างและรักษา 
บรรยากาศในการท�างานให้เป็นไปในทางท่ีสร้างสรรค์  
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในการเรียนรู ้ผ ่าน 
ช่องทางที่หลากหลายท้ังการจัดอบรมภายใน ภายนอก  
และการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

 ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานท้ัง
ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เพื่อพัฒนาท้ังศักยภาพ 
ของพนกังานได้ทุกทีท่กุเวลา โดยการน�าหลกัสตูรออนไลน์
จาก SkillLane ซึ่งมีหลักสูตรมากกว่า 500 หลักสูตร 
ให้พนักงานได้เข้าเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ให้แก่พนักงาน

 นอกจากนั้นบริษัทยังได้พัฒนาการเรียนผ่านระบบ
ดิจิทัล Learning Management System (LMS) และมีการ
จัดท�าหลักสูตร e-learning สองหลักสูตร คือ IT Security 
Awareness และ Code of Conduct ซึ่งเป็นหลักสูตร 
ภาคบังคับที่พนักงานทุกคนต้องเข้าเรียนและสอบผ่าน  
100% อีกด้วย 

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ร้อยละ 70 ร้อยละ 20
เรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยน

ร้อยละ 10
เรียนรู้ด้วยตนเอง
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 ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 70 ชั่วโมง 

 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน 

 ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน 32.65 ล้านบาท
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สุขภาวะและความปลอดภัย 
ในสภาพแวดล้อมการท�างาน

 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนินงาน 
โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�างาน 
ต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานในพื้นท่ีโรงไฟฟ้าและพื้นท่ีปฏิบัติงานทุกแห่ง  
บริษัทมีเป้าหมายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยให้มีอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์และต้องไม่เกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานและเสียชีวิต
เกิดขึ้น โดยบริษัทมุ่งม่ันและจริงจังต่อการยึดถือและปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�างาน
อย่างเคร่งครัด การประเมินความเสี่ยงจากการท�างานในทุก 
กระบวนการ รวมถงึการปลูกฝังและสร้างจติส�านกึด้านความปลอดภัย 
ในการท�างานของพนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยในการท�างาน ท้ังนี้เพื่อ 
ลดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน 
รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม 

โครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมีคณะกรรมการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยผู้บริหาร และตัวแทน 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพของโรงไฟฟ้า  
ท�าหน ้า ท่ีน�า เสนอและก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การก�ากับการ 
ด�าเนินงานให้เป็นไปกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานและกฎระเบียบอื่นท่ีเก่ียวข้อง  
การก�าหนดมาตรการและแนวทางการกับดูแลด้านความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมการท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ 
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001/  
ISO 45001) การพิจารณาและทบทวนรายงานเหตุการณ  ์
ผิดปกติและการเกิดอุบัติเหตุ และก�าหนดแนวทางและมาตรการ 
ในการระวังป้องกัน การสื่อสารนโยบายและสร้างจิตส�านึกด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน 

ทุกระดับ รวมถึงการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ
จัดการรับทราบ 

 ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ท�าหน้าที่ 
ในการประสานงานและติดตามการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าทุกแห่งให้เป็นไปตามนโยบาย  
แผนงาน และเป้าหมายทีก่�าหนด การตดิตามและดูแลการปฏิบัตใิห้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้านความปลอดภยั 
อาชวีอนามัย และส่ิงแวดล้อม การประเมินความเสีย่งและการบริหาร 
จดัการความเสีย่งด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดล้อม 
การจัดท�ารายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและรายงาน 
ทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึการรายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการ
ด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
รับทราบอย่างสม�่าเสมอ

 โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีการแต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อท�าหน้าท่ี
ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
รวมทัง้พฒันา ปรับปรงุ และส่งเสรมิงานอาชวีอนามัย ความปลอดภยั 
ส�าหรับพนกังาน ผูร้บัเหมา และผูเ้ก่ียวข้องท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีโรงไฟฟ้า
ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
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แนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 	ก�าหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

	 	ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานทีส่อดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 /  
ISO 45001) และการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

	 	การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่งด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการท�างาน  
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุม 
ทุกกระบวนการในการท�างาน

	 	การจดัท�าคูมื่อความปลอดภยัในการปฏิบัตงิาน และก�ากับดูแลการปฏิบัตงิานให้เป็นไปตามคูมื่อและขัน้ตอนการปฏิบัตงิานให้เกิด
ความปลอดภัย

	 	การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ รวมถึงการก�าหนดแนวทางการแก้ไขและระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ�้า

	 	การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานและกฎระเบียบอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง

	 	การก�ากับดูแลผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอก และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพื้นท่ีปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

	 	การควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างาน การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลส�าหรับพนักงานที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอื่นๆ ตามกฎหมายที่ก�าหนด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการท�างาน

	 	การเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ

	 	การสื่อสารนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน การปลูกฝังจิตส�านึกและสร้างวัฒนธรรม
การท�างานทีมี่ความปลอดภยั การพฒันาทกัษะความรู้และจดักจิกรรมในด้านการส่งเสรมิสุขภาพ ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง

	 	การตรวจสุขภาพประจ�าปีของพนักงาน เพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

	 	การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างเป็นระบบ

	 	การประชุมหารือเพื่อก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
อย่างสม�่าเสมอ

การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึ่งเป็นไปตาม 
นโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงและสอดคล้องตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001/  
ISO 45001) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานซ่ึงเป็นเจ้าของความเสี่ยงท�าการวิเคราะห์ลักษณะการท�างานของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น บุคคล
ภายนอก และผู้รับเหมา ในทุกกระบวนการท�างาน เพื่อชี้บ่งอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และน�ามาประเมินโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนให้มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เกิด 
ความปลอดภัย และติดตามการด�าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย 

097รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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การควบคุมสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 บริษทัก�าหนดให้พนกังานและผูเ้ก่ียวข้องสวมใส่อปุกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลเพือ่ป้องกันการบาดเจบ็และการเกดิอบัุตเิหตุ
จากการท�างาน ประกอบกับในพืน้ทีก่ารปฏิบัตงิานได้มีป้ายและสญัลักษณ์ชีบ่้งอนัตรายต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึน้ เพือ่ให้พนกังานและผู้เกีย่วข้อง 
มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนั้นบริษัทได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานอย่างสม�่าเสมอโดยมีค่าตรวจวัดเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดระดับเสียง  
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง เป็นต้น   

การก�ากับดูแลผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติงาน

 บริษัทมีกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมการด�าเนินงานของพนักงาน บุคคลภายนอก 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่เข้ามาในพื้นท่ีการปฏิบัติงานของบริษัท โดยพนักงานและผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ท้ังน้ีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยและเจ้าของพื้นที่จะเป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแล 
ให้มีการด�าเนินการเป็นไปตามมาตรการและแนวทางด้านความปลอดภัยท่ีก�าหนด เช่น การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาทุกรายก่อน 
เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง การขออนุญาตเข้าเขตพื้นท่ีการปฏิบัติงาน 
จะต้องได้รับการอนุญาตตามขั้นตอนของโรงไฟฟ้า ผู้รับเหมาจะต้องมีหัวหน้างานที่มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการดูแลรับผิดชอบ 
ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งงานปกติและงานเฉพาะด้าน เป็นต้น

การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์

 บริษัทก�าหนดให้มีข้ันตอนและแนวทางการปฏิบัติด้านการรายงานการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและ 
อุบัติการณ์ขึ้น พนักงานจะต้องด�าเนินการรายงานเหตุการณ์ให้หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยได้รับทราบ  
เพือ่ประเมินระดับของความรนุแรงทีเ่กิดขึน้และรายงานต่อไปยงัผูเ้ก่ียวข้องให้รับทราบ โดยหากเป็นกรณท่ีีมีความรุนแรงจะมีการพจิารณา
เพือ่ด�าเนนิการตอบสนองต่อเหตกุารณ์ฉกุเฉนิตามแผนงานท่ีก�าหนดต่อไป ท้ังนีบ้ริษทัก�าหนดให้มีการด�าเนนิการสอบสวนการเกิดอบัุตเิหตุ
และอุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามระดับของความรุนแรงและรายงานไปยังผู้บริหารและที่ประชุมที่เก่ียวข้องได้รับทราบและพิจารณา เพื่อน�า
ไปสู่การก�าหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขป้องกัน และการติดตามเฝ้าระวังการก�ากับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น 

การเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

 บริษัทได้จัดให้มีแผนงานการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน โดยโรงไฟฟ้าทุกแห่งจะมีการจัดท�าแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมี 
การก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนการก�าหนดให้มีการซ้อมแผนการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี เช่น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล หม้อไอน�้าระเบิด เป็นต้น ทั้งนี้ให้มีการประเมินผลการซ้อมแผน
ฉุกเฉินดังกล่าวเพื่อน�าข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ประกอบ
กับบริษัทได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ความช�านาญให้กับพนักงานท่ีมีหน้าท่ีในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น การอบรมการผจญ
เพลิงขั้นสูง การระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล การอบรมด้านการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น
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การปลูกฝังวัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะความรู้ด้านความปลอดภัย

 บริษัทให้ความส�าคัญและดูแลเอาใจใส่ในการปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีจิตส�านึกและวัฒนธรรมการท�างานเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย ตลอดจนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีแข็งแรง บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู ้
ความสามารถด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมเพื่อพัฒนา 
ความรู้ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การอบรมด้านความ
ปลอดภัยในการท�างาน การซ้อมดับเพลิงและการอพยพเบ้ืองต้น การอบรมความรู้ในการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบ้ืองต้น 
CPR & AED การเข้าร่วมกับเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการรณรงค์และจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เป็นต้น  

หมายเหตุ : สถิติจ�านวนชั่วโมงความปลอดภัย
ในการท�างานสะสมโดยไม่เกิดอุบัติเหตุของพนักงาน
จ�านวน 12,039,433 ชั่วโมง และผู้รับเหมารวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกจ�านวน 3,517,689 ชั่วโมง

Zero Accident ไม่มีอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ 
ที่ท�าให้พนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ในการปฏิบัติงาน

ไม่พบพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
จากการท�างาน

100% การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ครอบคลุม 
ทุกกระบวนการท�างาน

จ�านวนชั่วโมงการอบรมด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 14,919 ชั่วโมง

100% โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมผ่านการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั (OHSAS 18001/ISO 45001) 

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

ไม่มีการหยุดงานของพนักงาน 
(Absentee Rate:  AR) 

ชั่วโมงความปลอดภัยในการท�างานสะสม 
โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานรวม  
15,557,122 ชั่วโมง
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“การวิ่งเป็นการออกก�าลังกายที่ใช้
งบน้อยที่สุดอาศัยแค่ขา 

กับใจเท่านั้น ฉะนั้นก้าวแรกที่ส�าคัญ
ที่สุดคือก้าวที่ลุกจากเตียง 

มาวิ่งกันเถอะครับ”

 “ดูแลสุขภาพของเราเอง 
ด้วยการออกก�าลังกาย  

ก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับ”

 “วิ่ง เปลี่ยน ชีวิต” 

กฤชณัท บุญเกิดทรัพย์ 
เดิน-วิ่งสะสมสูงสุดชาย ล�าดับที่ 1 

604.32 กิโลเมตร

คุปปพงค์ กังวานกิจ 
เดิน-วิ่งสะสมสูงสุดชาย ล�าดับที่ 2 

555.58 กิโลเมตร

อภิสิทธิ์ อินจันทร์ 
เดิน-วิ่งสะสมสูงสุดชาย ล�าดับที่ 3 

503.20 กิโลเมตร

“วิ่งตอนมีแรงเรียกว่า  
“ออกก�าลังกาย”  

ถ้าวิ่งตอนบั้นปลายเรียกว่า 
“กายภาพ”

กองใจ จันทร์ศรีเจริญ 
เดิน-วิ่งสะสมสูงสุดหญิง ล�าดับที่ 1 

653.44 กิโลเมตร

“การวิ่งคือใช้ร่างกายกับหัวใจ 
ไปควบคู่กัน ไม่ต้องแข่งขัน 
กับใครแค่ชนะใจตัวเองก็พอ  

ขอบคุณกิจกรรมดีๆ ค่ะ  
“Power RUN Power FUN”

ปภาดา สิริธนกุลชัย 
เดิน-วิ่งสะสมสูงสุดหญิง ล�าดับที่ 2 

495.70 กิโลเมตร

“การออกก�าลังกายเริ่มต้น 
ที่ตัวเราเอง สุขภาพที่ดีเกิด 

จากเราท�าเอง ได้เอง” 

ชมนาด พินิจชอบ 
เดิน-วิ่งสะสมสูงสุดหญิง ล�าดับที่ 3 

465.13 กิโลเมตร

 คณะกรรมการด�าเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม Power Run Power Fun: Virtual Walk- 
Run for Health เพื่อรณรงค์และปลูกจิตส�านึกให้พนักงานได้ 
ออกก�าลังกายด้วยการเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง กิจกรรมดังกล่าว 
จัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหาร
และพนักงานที่ส�านักงานใหญ่เข ้าร ่วมกิจกรรมจ�านวนมาก  
รวมระยะสะสมในการเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพทั้งสิ้น 25,108 กิโลเมตร 
การจดักจิกรรมคร้ังนีป้ระสบความส�าเรจ็ลลุ่วงเป็นอย่างดี นอกจาก
พนักงานทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงแล้ว ยังสร้างให้เกิด
บรรยากาศในการท�างานท่ีดีและเกิดพลังความสมัครสมานสามัคคี
ภายในองค์กรอีกด้วย

Power Run Power Fun: Virtual Walk-Run for Health
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การบริหารจัดการ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

 ลูกค้าเป็นผู ้มีส่วนได้เสียท่ีมีบทบาทส�าคัญส่งผลต่อการ 
ด�าเนินงานและเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงความสามารถในการเติบโต
อย่างม่ันคงและยั่งยืน บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อ 
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทมุ่งม่ันในการ 
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค ้าท่ีมี 
หลากหลายเพือ่ให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ ทัง้นี ้บริษทัมีเป้าหมาย 
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด ้วยการพัฒนา
ประสทิธภิาพในการส่งมอบพลงังานไฟฟ้าและไอน�า้ทีมี่คุณภาพสงู 
ในมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการให้บริการอย่าง
มืออาชีพท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู ่ไปกับการด�าเนินงานด้วย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน
และความไว้วางใจแก่ลูกค้าในระยะยาว

แนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

	 	เข้าใจถึงลักษณะของธุรกิจและความต้องการของลูกค้า 
เพื่อน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการท่ีมีคุณภาพและ
ประสทิธภิาพสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า
ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีความปลอดภัย

	 	ผลิตและส่งมอบพลังงานไฟฟ้าและไอน�้าท่ีมีคุณภาพสูง 
และมีความปลอดภัยในมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นไปตาม 
ข้อตกลงและตรงตามความต้องการของลูกค้า

	 	พัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ี 
ทันสมัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาโครงข่าย
ระบบการส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า เพื่อสร้างความเชื่อถือได้ 
ของโรงไฟฟ้า มีความพร้อมจ่ายไฟฟ้า และมีความม่ันคงและ
เสถียรภาพ 

	 	การวางแผนและการบริหารจัดการความต่อเนื่องใน 
การผลิตและส่งมอบพลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า 

	 	จดัให้มีหน่วยงานบรกิารลกูค้า (Customer Service) ประจ�า
อยู่ท่ีโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง โดยให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง  
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการสื่อสาร ให้ค�าปรึกษา รับเร่ือง 
ร้องเรียน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ

	 	พัฒนาทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงานท่ีจะ
สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาของลูกค้าด้วยความถูกต้อง 
สะดวก และรวดเร็ว

	 	การบริหารความสัมพันธ์และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี 
กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า 
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ

	 	การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามหลักจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

101รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

100



จรรยาบรรณทางธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า

	 	รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความ
มั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

	 	ไม่กระท�าการใดๆ ในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ รักษา
ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและไม่น�าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน ์
ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น

	 	เปิดรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยความเต็มใจปราศจาก
อคติ และปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างทันท่วงที กรณี 
มีข้อจ�ากัดหรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาจะรีบแจ้งข้อมูลและ
สถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาอันรวดเร็วและแจ้งความก้าวหน้าใน
การแก้ไขเป็นระยะ

	 	มุ่งม่ันส่งมอบสนิค้าและบรกิารให้ตรงข้อตกลงทีมี่กบัลกูค้า

	 	ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์อื่นใด อันส่อถึงการ 
กระท�าที่ไม่สุจริตจากลูกค้า

	 	ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทตามความจริง 
ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และ 
ไม่กระท�าให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

 บรษิทัได้จดัให้มีการส�ารวจความพงึพอใจของลูกค้าเป็นประจ�า
ทกุปี โดยมีเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ทีจ่ะน�าผลการประเมินส�ารวจ 
มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและการให ้บ ริการที่คงไว ้ซึ่ ง 
ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าและการ 
เจริญเตบิโตทางธรุกิจไปพร้อมกนักับลูกค้า นอกจากนี ้บริษทัมีการ
บริหารความสมัพนัธ์กบัลูกค้าโดยการพบปะ เยีย่มเยยีน ประชมุหารอื  
และการร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ 

100% ข้อร้องเรียนของลูกค้าได้รับการแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย 
ความเสียหายของทรัพย์สิน 
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
อยู่ในระดับดี

24 Hrs Customer Service

 บริษัทได้น�าผลการส�ารวจความพึงพอใจ ตลอดจนข้อแนะน�า 
ต่างๆ มาใช้พฒันาปรับปรงุการพฒันาผลติภณัฑ์และการให้บริการ 
แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาช่องทางการส่ือสารและ 
ประชาสัมพนัธ์ให้แก่ลูกค้าอย่างเป็นระบบและทัว่ถงึ การวางแผนงาน 
ในการบ�ารุงรักษาซ่อมแซมระบบการผลิตและระบบการส่งไฟฟ้า
และไอน�้าอย่างสม�่าเสมอ การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและ
วเิคราะห์ประสทิธิภาพการใช้ไฟฟ้า การให้ค�าแนะน�าและด�าเนนิการ 
แก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าและไอน�้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
การวางแผนงานร่วมกับลูกค้าในการเข้าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา 
ระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีของลูกค้าเพื่อไม่ให้กระทบต่อการด�าเนินงาน
ของลูกค้า การตดิตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและรายงานผล 
ให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง การวางแผน
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ครอบคลุม 
ทุกพื้นที่การให้บริการ 

 ในปี 2562 บริษัทสามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาและ 
ข้อร้องเรยีนของลูกค้าให้เป็นไปตามก�าหนดเวลา ไม่พบข้อร้องเรียน 
ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่มี 
ข้อร้องเรียนเก่ียวกับประเด็นด้านการรักษาข้อมูลของลูกค้า 
แต่อย่างใด  

 ด้วยความมุ่งม่ันและจริงจังต่อการพัฒนาคุณภาพพลังงาน
ไฟฟ้าและไอน�้าท่ีมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล และมีความ 
รับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยดีเสมอมา  
จึงท�าให้ลูกค้ามีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการใช้บริการ โดย
บริษัทสามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน
ได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความส�าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการให้บริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นความส�าเร็จ
ท่ีบริษัทได้มีส่วนร่วมที่ส�าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านพลังงานท่ีส�าคญัของประเทศเพือ่ก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
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การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

 “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” คือ วิสัยทัศน์ของ บี.กริม เพาเวอร์  
ที่มุ ่งม่ันต่อการสร้างและพัฒนาพลังงานท่ียั่งยืนควบคู่ไปกับความโอบอ้อมอารีที่มีให้กับ
ธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม ชมุชน และสังคมโดยรอบ เพือ่ผสานให้เกดิความสขุอย่างมีคณุค่าร่วมกนั

 บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
สังคม และชุมชน ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาการด�าเนินธุรกิจของ บี.กริม ที่ได้ยึดถือปฏิบัติมา
อย่างต่อเนือ่งยาวนานกว่า 141 ปี บริษทัเชือ่ม่ันว่า การด�าเนนิธรุกิจให้เตบิโตได้อย่างยัง่ยนืนัน้ 
จะต้องเตบิโตควบคู่ไปกับชมุชนและสงัคมด้วยเช่นกัน บริษทัจงึมีความมุ่งม่ันต่อการด�าเนนิงาน 
ทีพ่ร้อมจะสร้างคณุค่าให้แก่ชมุชนและสงัคมเพือ่ให้เกิดการยกระดับคุณภาพชวีติและเกิดความ
เท่าเทียมกันในมิติต่างๆ ของชุมชนและสังคมในระยะยาว

“ที่ บี.กริม เราเชื่อว่า 
ถ้าเราท�าธุรกิจด้วยความ
โอบอ้อมอารีเพื่อพัฒนา
ความศิวิไลซ์ภายใต้
หนึ่งเดียวกับธรรมชาติ 
เราจะสามารถน�าพา
ความสุขมาสู่ทุกคนได้”
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ชุมชนสัมพันธ์

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการรักษาและสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่ชุมชนและสังคม โดยบริษัทมีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ท�าหน้าท่ีสื่อสาร 
และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง
ความเชื่อม่ันและความไว้วางใจให้กับชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีตั้งแต่ช่วงการเข้าพัฒนาโครงการ ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง และช่วงหลังจาก 
วนัจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์ (Commercial Operation Date: COD) รวมถงึการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและการเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน 
ในการรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อน�าประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อความ
ต้องการและคาดหวังของชุมชนและสังคมโดยรอบ 

 ชมุชนโดยรอบและผูมี้ส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อเสนอแนะและร้องเรียนมายงัโรงไฟฟ้าได้โดยตรงผ่านช่องทาง เช่น โทรศพัท์ จดหมาย  
ตูรั้บฟังความคิดเหน็ อเีมล์ เป็นต้น หรือสามารถแจ้งผ่านผูน้�าชมุชนและตวัแทนหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เม่ือโรงไฟฟ้าได้รบัข้อเสนอแนะ 
หรอืเร่ืองร้องเรียนแล้ว จะท�าการตรวจสอบประเด็นปัญหาท่ีเกดิข้ึนเพือ่ด�าเนนิการแก้ไขและป้องกัน รวมถงึมีการส่ือสารให้ชมุชนได้รับทราบ 
ความคืบหน้าในการด�าเนินการต่างๆ จนกระท่ังได้ด�าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ทั้งนี้บริษัทมีระบบการบันทึกข้อมูลการรับข้อเสนอแนะ 
และเรื่องร้องเรียนและให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก�ากับดูแลและป้องกันต่อไป

การด�าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

 บรษิทัมีนโยบายในการส่งเสรมิและสนบัสนนุโครงการด้านการพฒันาชมุชนและสงัคมทีส่อดคล้องตามกรอบการด�าเนนิงานด้านความ 
ยัง่ยืนของบรษิทัและเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืขององค์การสหประชาชาต ิ(UN SDGs) ผ่านโครงการและกจิกรรมทางสงัคมในหลากหลายมิติ  
โดยมีจุดมุ่งหมายต่อการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนและร่วมสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันให้กับสังคม  
ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
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การกีฬา 	สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการ 
 ส่งเสริมสุขภาพ

	สนับสนุนกีฬาแข่งม้า 

	สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง 
 การกุศล 

	สวัสดิการพนักงานด้านการออก 
 ก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

	โครงการ Power Fun Power Run

สิ่งแวดล้อม 	ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	โครงการอนุรักษ์เสือโคร่งร่วมกับ  
 WWF Thailand

	โครงการอนุรักษ์ป่าไม ้

ด้าน รายละเอียด โครงการที่บริษัทด�าเนินการ

การศึกษา 	สนับสนุนโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ  
 มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 

	ส่งเสรมิและสนบัสนนุการศึกษาและ 
 พฒันาทักษะอาชีพ

	สนบัสนนุทนุการศึกษาให้แก่เด็กนกัเรียน  
 และนักศึกษา

	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 ประเทศไทย

	โครงการทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90

	โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี

	โครงการค่ายพยาบาลตามรอยสมเด็จย่า

	โครงการครูไฟฟ้าอาสา บี.กริม

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ส่งเสรมิและสนบัสนนุวสิาหกิจชมุชนเพือ่ 
 การพฒันาอาชพีและสร้างรายได้ให้กับ 
 ชมุชน

	สนบัสนนุและให้ความช่วยเหลือแก่ชมุชน  
 ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และผูด้้อยโอกาสทาง 
 สงัคม

	ให้ความช่วยเหลือเหตกุารณ์ด้านภยัภบัิติ 
 ทางธรรมชาตต่ิางๆ ทีเ่กิดขึน้

	โครงการส่งเสริมกิจการวสิาหกิจชมุชน

	โครงการตรวจซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของ 
 ชมุชน

	การดูแลผูสู้งอาย ุผูด้้อยโอกาส และผูพ้กิาร

	การให้ความช่วยเหลือเหตกุารณ์ภยัพบัิต ิ
 ทางธรรมชาติ

ศิลปวัฒนธรรม 	ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ 
 และมรดกทางวัฒนธรรม

	สนับสนุนวงดนตรีรอยัลบางกอกซิมโฟนี 
 ออเครสตร้า

	สนับสนุนงานศิลปะและดนตรีนานาชาติ 
 

ศาสนา 	สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และ 
 การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ทางศาสนา 
 

 การท�านุบ�ารุงศาสนา

	การบูรณะและปรับปรุงสถานที่ส�าคัญทาง 
 ศาสนา
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

 • โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด�าริ 
ให้ริเร่ิมด�าเนนิโครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อยน�าร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนีค้ราวเสด็จพระราชด�าเนนิ
เยือนประเทศเยอรมนีเม่ือปี 2552 และคณะกรรมการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen 
Forscher เพื่อขออนุญาตน�ากิจกรรมมาทดลองท�าในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  
8 ภาคเครือข่าย โดย บี.กริม เป็นหน่ึงในภาคีเครือข่ายที่ร่วมด�าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาตั้งแต่เร่ิมโครงการฯ และได้มี
การขยายผลการด�าเนินงานต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน 

  บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการส่งเสริมระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน
ในระดับปฐมวัยให้เกิดการพัฒนาตนเองและรักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตท่ีดีของตนเองและเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
ของชาติ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทั่วประเทศกว่า 22,000 แห่ง ผ่านผู้น�าเครือข่ายท้องถิ่นกว่า  
235 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กต้ังแต่ปฐมวัยอายุระหว่าง 3-6 ปี ตลอดจนการจัดกิจกรรม 
อบรมครูผูส้อน การพฒันาสือ่การเรียนการสอน และการท�ากิจกรรมสู่กลุม่ครอบครัว ทัง้นีใ้นปีการศกึษา 2561 มีโรงเรียนผ่านการประเมิน 
เพื่อเข้ารับตราพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�านวน 38 โรงเรียน 

 บริษทัมีบทบาทส�าคัญในการเป็นผูน้�าเครอืข่ายท้องถิน่ (Local Network) ซึง่มีหน้าท่ีในการประสานงานและสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
โครงการ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีระยอง ชลบุรี และปทุมธานี นอกจากนั้นพนักงานบริษัท 
ยังได้มีส่วนร่วมในการท�าหน้าท่ี “นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรพี่เลี้ยง” เพื่อท�าหน้าท่ีไปร่วมสอนและท�ากิจกรรมกับครูโรงเรียนเครือข่าย 
บี.กริม อีกด้วย 
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โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจ�าปี 2562 และโครงการค่ายตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 4 

 มูลนธิกิองทนุการกุศลสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนน ีในพระราชปูถมัภ์ ก่อต้ังเม่ือเดือนตลุาคม 2523 โดยมูลนธิ ิมีวตัถปุระสงค์
ในการเผยแผ่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และส่งเสริมสนับสนุนงานขององค์กร 
ในพระราชปูถมัภ์ของสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนน ีทัง้นีใ้นวโรกาสท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี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

หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 

www.littlescientistshouse.com

ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปีท่ีผ่านมา เครือข่ายท้องถิ่นของ บี.กริม 
เพาเวอร์ ถือเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันให้โรงเรียนเครือข่าย
เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้สนับสนุนโรงเรียนในเครือข่าย
ท้องถิ่นรวม 151 แห่ง ในการประสานงาน และถ่ายทอดองค์ความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ เพื่อท�าให้ครูสามารถสร้างสรรค์
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของโครงการ และ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
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วิ่งจากใจเพื่อพยาบาลไทย “Run for Nurse 2019”

 บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรม ว่ิงจากใจเพ่ือพยาบาลไทย ‘Run for Nurse 2019’ จัดโดยมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีในราชูปถัมภ์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเกียรติยศจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้สมทบทุน “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 32 แห่งท่ัวประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี เก่ียวกับวงการพยาบาลไทย รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงความส�าคัญของการออกก�าลังกายและการ 
ส่งเสริมดูแลสุขภาพ

  “พ่อแม่ ท�าไร่ท�านา ไม่มีรายได้มากพอท่ีจะ 
ส่งเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยที่มี 
ชื่อเสียงอื่น เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะ จึงตัดสินใจ 
สมัครเรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี เพราะมีทุนให้ทุกปีตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา 
ลดภาระค่าใช้จ่ายที่บ้านได้เยอะ วิทยาลัยพยาบาล
ให้โอกาสนักศึกษาท่ียากจนมีโอกาสเข้ามาเรียนได้ 
การเรียนพยาบาลเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ และการ
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ตื่นเต้นและได้รับประสบการณ์
จากวิทยากรและเพื่อน วพบ. จากจังหวัดอื่นท่ีได้แลกเปล่ียนความรู้กัน
และได้เรียนรู้เร่ืองราวของสมเด็จย่าในด้านการเป็นพยาบาล จึงท�าให้เห็น
ความส�าคัญของอาชีพนี้มากขึ้น ซึ่งจะเอาประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้
กับวิชาชีพ”   

น.ส.ลาวัณย์ ศรีบรรเทา  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท

 พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดท�าโครงการ “ค่าย
ตามรอยสมเด็จย่า รุ่นที่ 4” ให้กับนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลชั้นปีท่ี 3 ท่ีได้รับคัดเลือกจาก 
วิทยาลัยพยาบาลทั้ง 32 แห่ง รวมจ�านวน 82 คน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้พระราชกรณียกิจ 
และพระจริยวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนีเก่ียวกับการด�าเนินโครงการตาม 
พระราชด�าริด้านการพยาบาลในประเทศไทย 
รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการปลูกฝัง 
และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส�าคัญของ 
อาชพีพยาบาล การสร้างแรงบนัดาลใจ และการสร้าง 
กระบวนการในการเรียนรู้และตดัสนิใจ เพือ่มุ่งหวงั 
ให้นักศึกษาพยาบาลสานต่อพระปณิธานด้าน
อาชีพพยาบาลของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี มีความรักในศักด์ิศรีของอาชีพ 
ตลอดจนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และก่อ
ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะของ
นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี ของ
สถาบันพระบรมราชชนก
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85 คน
จ�านวนนักศึกษาทวิภาคี
ที่เข้าร่วมโครงการรวมตั้งแต่ 
ปี 2554-2562

โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี  
เนือ่งด้วยเป็นระบบการศกึษาทีมี่การเรยีนรู้ด้านวชิาการควบคูกั่บการฝึกปฏิบัตงิานจริง  
ก่อให้เกิดการเรียนรู ้และพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานที่จะเป็นประโยชน ์
ต่อนักศึกษาสายงานวิชาชีพ และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
ทางอุตสาหกรรมมากย่ิงขึ้น ท้ังนี้บริษัทมีโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการ
ศึกษาทวิภาคีร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) โครงการทวิภาคีเยอรมัน-ไทย 
เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา (German-Thai Dual Excellence Education: 
GTDEE) และโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟ้า (V-EsEPC) ร่วมกับ 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง และสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน นอกจากนี้ 
โรงไฟฟ้าของบริษัทยังได้ด�าเนินการด้านอาชีวทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยในพื้นที ่
โดยรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย อาทิเช่น วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง และ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

 บริษัทมีความร่วมมือกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และโครงการทวิภาคีเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา  
(German-Thai Dual Excellence Education: GTDEE) เพื่อพัฒนานักศึกษาอาชีวทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวชิาไฟฟ้าก�าลงั โดยนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะการปฏิบัตงิานทีโ่รงไฟฟ้า บี.กรมิ เพาเวอร์ (ดับบลวิเอชเอ) 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�ารุง เป็นต้น
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ในปี 2562 บริษัทได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

152.20 ไร่

บี.กริม เพาเวอร์ ได้ปลูกต้นไม้รวมจ�านวนพื้นที่สะสมทั้งสิ้น 

444.50 ไร่

หมายเหต ุ พืน้ทีป่ลูกต้นไม้ของโครงการโรงไฟฟ้าสะสมรวม 450,193.60 ตารางเมตร และปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกสะสมรวม 261,004.92 
ตารางเมตร

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ 

 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญอย่างย่ิง 
กั บการอนุ รั กษ ์ ท รัพยากรธร รมชาติ แล ะ 
สิง่แวดล้อม ท้ังน้ีบริษทัได้รเิร่ิมด�าเนนิโครงการปลูก 
และอนุรักษ์ป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็น 
การด�าเนินการตามรอยพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในการรักษาพื้นท่ีป่าไม้ของไทย 
ที่ถูกท�าลาย บริษัทจึงได้ร่วมกับสมาชิกในชมุชน 
และนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นท�ากิจกรรม 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นประจ�าทุกปี โดยมี
จุดมุ่งหมายในการปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและสังคม
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การให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์น�้าท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

 ในช่วงเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ท�าให้เกิด 
น�้าท่วมขังบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวงกว้าง ชาวบ้านและประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อนและที่อยู่อาศัยได้รับความ 
เสียหายเป็นจ�านวนมาก รัฐบาลจึงได้ประกาศให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเขตพื้นท่ีประสบอุทกภัย 

 บริษัทมีความรักและห่วงใยต่อพี่น้องท่ีประสบปัญหาอุทกภัย โดยบริษัทได้สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผ่านคณะกรรมการ 
มหาเถรสมาคม เพือ่จดัเคร่ืองอปุโภคบริโภคทีจ่�าเป็นน�าไปมอบให้กับพีน้่องประชาชนในพืน้ท่ีทีป่ระสบอทุกภัยเพือ่บรรเทาผลกระทบและ
ความเดือดร้อนในเขตพืน้ที ่ อ�าเภอเมืองอบุลราชธาน ีและ อ�าเภอวารนิช�าราบ จงัหวัดอบุลราชธาน ีโดยมีคณะผูบ้ริหารและพนกังาน บี.กริม  
เพาเวอร์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า บี.กริม 
( B.Grimm Electrical Learning Centre)

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า บี.กริม ตั้งอยู่ท่ีโรงไฟฟ้านิคม
อุตสาหกรรมบ่อวิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีเปิด
โอกาสให้โรงเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชนท่ีตั้งอยู่โดยรอบ
พื้นท่ีโรงไฟฟ้าและพื้นท่ีอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ
การผลิตไฟฟ้าและความรู้ด้านไฟฟ้าเบ้ืองต้น ท้ังน้ีผู้เรียนรู้จะได้มี 
โอกาสในการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัท ตลอดจน 
ได้เรียนรู้และท�ากิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า 
บี.กริม นอกจากนี้โรงไฟฟ้าได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนที่อยู่ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อพัฒนาให้เป็นตัวแทน 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่เพื่อนนักเรียน
จากโรงเรียนต่างๆ ท่ีมาเย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า 
บี.กริม อีกด้วย

โครงการครูไฟฟ้า บี.กริม สัญจร (อาสา)

 บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานโรงไฟฟ้าซึ่งมีความรู้
ความเข้าใจและความเชีย่วชาญด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นอาสาสมัคร
และจติอาสาในกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลงังานไฟฟ้า
ให้แก่โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีชุมชนและสังคมโดยรอบโรงไฟฟ้า 
ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าและการใช้
ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย รวมถึงเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงไฟฟ้า โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ
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สนับสนุนเครื่องทอพรมแก่กลุ่มแม่บ้านเทศบาลดอนหัวฬ่อ 
จังหวัดชลบุรี  

โครงการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน

 

 บริษัทให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของกิจการ
วสิาหกิจชมุชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยให้การสนบัสนนุ
ด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ตลอดจนการซือ้สินค้าและบริการ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่การส่งเสริม 
อาชีพ และการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการ
เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

โครงการตรวจซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของชุมชน

 บริษัทมีความห่วงใยต่อชุมชนและสังคมโดยรอบโรงไฟฟ้า 
ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย บริษัทจึงได้ 
จัดกิจกรรมให้พนักงานโรงไฟฟ้าท่ีมีจิตอาสาลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียน 
ชาวบ้านในเขตชุมชนโดยรอบ รวมถึงสถานที่ส�าคัญของชุมชน 
ต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด ศาลาประชาคม เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการเข้าตรวจสอบและซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น สายไฟฟ้า ปล๊ักและ 
สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพเหมาะสม
พร้อมใช้งาน มีประสิทธภิาพ ประหยดัพลังงาน และมีความปลอดภัย  

กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

บริษัทมีความห่วงใยต่อกลุ่มผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ และผู้
ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นท่ีชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า 
โดยบริษัทได ้ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนและให ้ความ
ช่วยเหลือในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็น
ให้แก่ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ และผู ้ด้อยโอกาสทางสังคม 
เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ 
ชาวบ้านและชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี วัด บี.กริม

 

 บี.กริม ให้ความส�าคัญกับการท�านุบ�ารุงศาสนาและสานต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี โดยได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี
ประจ�าปี เพือ่น�าเงนิบริจาคของบรษิทัและพนกังาน รวมถงึชาวบ้าน 
หมู่บ้าน บี.กริม และพื้นท่ีใกล้เคียง มอบให้กับ วัด บี.กริม เพื่อ 
น�าไปบูรณะซ่อมแซมศาลาปฏิบัตธิรรม ซึง่ใช้ในการปฏิบัตกิจิกรรม
ทางศาสนาให้ม่ันคงและแข็งแรง โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และ 
ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี
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โครงการคน บี.กริม ท�าดีเพื่อน้อง 

 บี.กริม ให้การสนบัสนนุเด็กและเยาวชนซึง่เป็นก�าลังของชาตใิห้ได้มีโอกาสเข้าถงึการศึกษาทีมี่คณุภาพ ตลอดจนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จึงได้จัดท�าโครงการ คน บี.กริม ท�าดีเพื่อน้อง เพื่อมอบทุน
การศึกษาให้แก่นักเรียน การมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา รวมถึงการปรับปรุงโรงเรือนเกษตรเพื่อความยั่งยืน ให้กับ 
โรงเรียน บี.กริม จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทให้การดูแลและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน 

โรงเรียนเครือข่าย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 151 โรงเรียน

ชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน 9,244 ชั่วโมง
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

แนวทางการจัดท�ารายงาน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ได ้จัดท�ารายงานความยั่งยืน ประจ�าป ี 
2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดเผยข้อมูล 
การด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืซึง่ครอบคลุม
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมา 
ภิบาล ท่ีมีความส�าคัญต่อบริษัท และผู ้มี 
ส่วนได้เสีย ข้อมูลท่ีเปิดเผยในรายงาน 
ฉบับนี้ เป ็นการด�า เนินงานตั้ งแต ่วัน ท่ี  
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยใช ้
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบการ
รายงาน Global Reporting Initiative 
Standards (GRI Standards) ในระดับ 
ตัวชี้วัดหลัก (Core Option) และตัวชี้วัด
เพิ่มเติมส�าหรับกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 
(Electric Utilities Supplement Sector  
Disclosures) ทั้งนี้บริษัทได้น�าผลการ
ด�าเนินงานด้านความย่ังยืนมาเชื่อมโยง 
กับ เป ้ าหมายการพัฒนา ท่ียั่ ง ยื นของ 
องค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable 
Development Goals: SDGs) ด้วย

ขอบเขตการรายงาน

การ เป ิด เผยข ้อ มูล ในรายงานฉบับนี้ 
ครอบคลุมเฉพาะหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า
ภายในประเทศและส�านักงานใหญ่ ซึ่งยังไม่
รวมถงึบรษิทัทีด่�าเนนิงานอยูใ่นต่างประเทศ 
เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวม
ข้อมูล อย่างไรก็ตามบริษัทจะได้ด�าเนินการ
รายงานข้อมูลให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์
อันน�าไปสู่การรายงานผลการด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานของ 
GRI Standards ต่อไป

การให้ความเช่ือม่ันต่อรายงาน

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ได้มีการสอบทาน 
ความสมบูรณ์ครบถ ้วนและครอบคลุม
ประเด็นส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลโดยคณะท�างาน
ด้านความย่ังยืนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ทั้งนี้คณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง
ได้พิจารณาและเห็นชอบข้อมูลที่เปิดเผย
ในรายงานฉบับนี้แล้ว ท้ังนี้บริษัทยังมิได้
มีการตรวจรับรองรายงานและตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญโดยหน่วยงาน
ภายนอก

การสอบถามข้อมูล

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ฝ่ายบริหารความย่ังยืนองค์กร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เลขท่ี 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

สามารถดาวน์โหลดรายงานความย่ังยืนฉบับน้ีได้ท่ี http://investor.bgrimmpower/sd_report.html
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บริษัทที่อยู่ในขอบเขต
ของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

โครงการโรงไฟฟ้า

บริษัท

เจ้าของ

โครงการ

ก�าลังการผลิตติดตั้ง สัดส่วน
ความเป็น
เจ้าของใน

เชิงเศรษฐกิจ 
(ร้อยละ)1

ก�าลังการผลิตติดตั้งตาม
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ(b)

ประเภท
เชื้อเพลิง

วันที่
เปิดด�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์
ไฟฟ้า  

(เมกะวัตต์)
ไอน�้า  

(ตันต่อ
ชั่วโมง)

ไฟฟ้า  
(เมกะวัตต์)

ไอน�้า  
(ตันต่อ
ชั่วโมง)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 ABP1 166.4 30.0 51.2 85.2 15.4 ก๊าซ 
ธรรมชาติ

17 กันยายน 2541

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ABP2 171.2 30.0 15.3 26.3 4.6 ก๊าซ 
ธรรมชาติ

28 กันยายน 2544

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 ABP3 132.5 30.0 60.7 80.5 18.2 ก๊าซ 
ธรรมชาติ

1 ตุลาคม 2555

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 ABP4 131.1 30.0 55.5 72.7 16.6 ก๊าซ 
ธรรมชาติ

15 พฤศจิกายน 
2558

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 ABP5 131.1 30.0 55.5 72.7 16.6 ก๊าซ 
ธรรมชาติ

1 มิถุนายน 2559

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 1

ABPR1 123.3 30.0 61.7 76.1 18.5 ก๊าซ
ธรรมชาติ

1 พฤศจิกายน 2556

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 2

ABPR2 124.4 30.0 61.7 76.8 18.5 ก๊าซ
ธรรมชาติ

21 มิถุนายน 2556

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 3

ABPR3 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซ
ธรรมชาติ

1 กุมภาพันธ์ 2561

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 4

ABPR4 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซ
ธรรมชาติ

1 มิถุนายน 2561

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 5

ABPR5 133.0 30.0 55.5 73.8 16.6 ก๊าซ
ธรรมชาติ

1 ตุลาคม 2561

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

บี.กริม เพาเวอร์  
(แหลมฉบัง) 1

BPLC1 103.0 50.0 100.0 103.0 50.0 ก๊าซ
ธรรมชาติ

16 กรกฎาคม  
25443

บี.กริม เพาเวอร์  
(แหลมฉบัง) 2

BPLC2 56.1 20.0 100.0 56.1 20.0 ก๊าซ
ธรรมชาติ

20 กุมภาพันธ์ 
25523
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โครงการโรงไฟฟ้า

บริษัท

เจ้าของ

โครงการ

ก�าลังการผลิตติดตั้ง สัดส่วน
ความเป็น
เจ้าของใน

เชิงเศรษฐกิจ 
(ร้อยละ)1

ก�าลังการผลิตติดตั้งตาม
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ(b)

ประเภท
เชื้อเพลิง

วันที่
เปิดด�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์
ไฟฟ้า  

(เมกะวัตต์)
ไอน�้า  

(ตันต่อ
ชั่วโมง)

ไฟฟ้า  
(เมกะวัตต์)

ไอน�้า  
(ตันต่อ
ชั่วโมง)

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 

บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 BIP1 114.6 20.0 74.0 84.8 14.8 ก๊าซ
ธรรมชาติ

29 เมษายน 2558

บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 BIP2 114.6 20.0 74.0 84.8 14.8 ก๊าซ
ธรรมชาติ

1 มกราคม 2559

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี

บี.กริม เพาเวอร์  
(ดับบลิวเอชเอ) 1

BPWHA1 130.2 30.0 75.0 97.6 22.5 ก๊าซ
ธรรมชาติ

1 พฤศจิกายน 2559

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

เอสพีพี 1 SPP1 124.0 90.0 75.0 93.0 67.5 ก๊าซ
ธรรมชาติ

กุมภาพันธ์ และ 
กันยายน 2541

จังหวัดนครปฐม

ไทรหลวง 2 BGYSP 8.0 - 99.0 8.0 - แสงอาทิตย์ 28 ธันวาคม 2558

ไทรหลวง 3 BGYSP 8.0 - 99.0 8.0 - แสงอาทิตย์ 28 ธันวาคม 2558

ไทรหลวง 9 BGYSP 7.2 - 99.0 7.2 - แสงอาทิตย์ 28 ธันวาคม 2558

ไทรหลวง 10 BGYSP 7.5 - 99.0 7.5 - แสงอาทิตย์ 28 ธันวาคม 2558

ไทรใหญ่หน้า BGYSP 8.0 - 99.0 8.0 - แสงอาทิตย์ 28 ธันวาคม 2558

ไทรมะนาว BGYSP 8.0 - 99.0 8.0 - แสงอาทิตย์ 28 ธันวาคม 2558

ไทรพุทรา BGYSP 8.0 - 99.0 8.0 - แสงอาทิตย์ 28 ธันวาคม 2558

ไทรลุ้ยริมน�้า Solarwa 8.0 - 47.54 3.8 - แสงอาทิตย์ 28 ธันวาคม 2558

ไทรฉลวย 1 Solarwa 8.0 - 47.54 3.8 - แสงอาทิตย์ 28 ธันวาคม 2558

ไทรแสบ Solarwa 8.0 - 47.54 3.8 - แสงอาทิตย์ 17 ธันวาคม 2558

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทรเสนา 2 BGYSP 5.0 - 99.0 5.0 - แสงอาทิตย์ 22 ธันวาคม 2558

จังหวัดสระบุรี

บีจีทีทีอาร์อี 2 Solarwa 8.0 - 47.54 3.8 - แสงอาทิตย์ 18 ธันวาคม 2558

บีจีทีทีอาร์อี 3 Solarwa 6.5 - 47.54 3.1 - แสงอาทิตย์ 25 ธันวาคม 2558

บีจีทีทีอาร์อี 1 TPS 8.0 - 47.54 3.8 - แสงอาทิตย์ 18 ธันวาคม 2558

จังหวัดสระแก้ว

บีจีเอสพีเอส 1 BGSPS1 8.0 - 100.0 8.0 - แสงอาทิตย์ 27 เมษายน 2559

จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการสหกรณ์การเกษตร
ชนแดน

BSPCD 2.3 - 100.0 2.3 - แสงอาทิตย์ 3 ธันวาคม 2561
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โครงการโรงไฟฟ้า

บริษัท

เจ้าของ

โครงการ

ก�าลังการผลิตติดตั้ง สัดส่วน
ความเป็น
เจ้าของใน

เชิงเศรษฐกิจ 
(ร้อยละ)(a)

ก�าลังการผลิตติดตั้งตาม
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ(b)

ประเภท
เชื้อเพลิง

วันที่
เปิดด�าเนินการ 

เชิงพาณิชย์
ไฟฟ้า  

(เมกะวัตต์)
ไอน�้า  

(ตันต่อ
ชั่วโมง)

ไฟฟ้า  
(เมกะวัตต์)

ไอน�้า  
(ตันต่อ
ชั่วโมง)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส�านักงาน
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
เขตชลบุรี

BGRIM 3.6 - 100.0 3.6 - แสงอาทิตย์ 24 ธันวาคม 2561

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการสหกรณ์การเกษตร
บ้านนาเดิม

BSPCB 5.0 - 100.0 5.0 - แสงอาทิตย์ 25 ธันวาคม 2561

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส�านักงาน
การเกษตรการอุตสาหกรรม
และการบริการ

BGPSP 5.0 - 100.0 5.0 - แสงอาทิตย์ 27 ธันวาคม 2561

โครงการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก

BGRIM 5.0 - 100.0 5.0 - แสงอาทิตย์ 27 ธันวาคม 2561

จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส�านักงาน
กิจการโรงงานในอารักษ์

BGRIM 5.0 - 100.0 5.0 - แสงอาทิตย์ 27 ธันวาคม 2561

จังหวัดนนทบุรี

โครงการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส�านักงานรักษา
ความปลอดภัย

BGRIM 5.0 - 100.0 5.0 - แสงอาทิตย์ 27 ธันวาคม 2561

รวมก�าลังการผลิตติดตั้ง 2,166.5 530.0 1,351 347.8

1  ค�านวณจากสัดส่วนการลงทุนโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อมของ บี.กริม เพาเวอร์

2  ประมาณการก�าลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ค�านวณจากผลคูณของประมาณการก�าลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า กับจ�านวนสัดส่วนความ 
 เป็นเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจของโครงการ  

3  กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้า BPLC1  และ BPLC2 ในเดือนมิถุนายน 2557

4  BGSENA (ซึง่เป็นบริษทัร่วมค้าที ่บี.กริม เพาเวอร์ ถอืหุน้อยูร้่อยละ 49.0) ถอืหุ้นบุรมิสิทธิใน Solarwa และ TPS ซึง่หุ้นบุริมสิทธดัิงกล่าวก�าหนดให้ BGSENA  
 มีสทิธไิด้รับเงนิปันผลในอัตราร้อยละ 97.0 ของเงินปันผลจ่ายท้ังหมด ดังนัน้ท�าให้ BGSENA จงึเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าของ Solarwa และ TPS ในเชงิเศรษฐกิจ 
 จ�านวนร้อยละ 47.5
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มิติสังคม
18. การดูแลพนักงาน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

19. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

20. สิทธิมนุษยชน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

21. ความพึงพอใจของลูกค้า ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

22. การใช้แรงงานเด็ก ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

23. การมีส่วนร่วมของชุมชน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ข้อมูลการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว

● ข้อมูลการบริหารจัดการครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว แต่ผลการด�าเนินงานครอบคลุมเพียงบางส่วน

 ข้อมูลการบริหารจัดการครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว แต่ยังไม่ครอบคลุมผลการด�าเนินงาน

NR Non Relevance (ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยส�าคัญต่อภาพรวมของ บี.กริม เพาเวอร์)

ขอบเขตการรายงานข้อมูล

ประเด็นความยั่งยืน

โครงการ 
โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จ�านวนโรงไฟฟ้า

8 7 2 10 1 3 1 1 1 1 2 1 1

มิติเศรษฐกิจ
1. การเติบโตทางธุรกิจ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2.  การจัดการนวัตกรรม ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3.  ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.  การบริหารจัดการคู่ค้า ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5.  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ● ● ● ●          

6.  ความมั่นคงปลอดภัยของ
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7.  การก�ากับดูแลกิจการ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8.  การบริหารจัดการความเสี่ยง ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

9.  การต่อต้านการทุจริต ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10. การแจ้งข้อร้องเรียน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

11.  การปฏิบัติตามกฎหมาย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

มิติสิ่งแวดล้อม

12. การจัดการพลังงาน ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

13.  การบริหารจัดการน�้า ● ● ● ●          

14.  การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ 
 และก๊าซเรือนกระจก

● ● ● ●          

15. การจัดการมลภาวะ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

16. การจัดการของเสีย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17. ความหลากหลายทางชีวภาพ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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ผลการด�าเนินงาน
มิติเศรษฐกิจ

ผลการด�าเนินงานทางด้านการเงิน

หน่วย 2560 2561 2562

รายได้ บาท 31,482,175,667 36,585,096,973 44,131,888,652

EBITDA1 บาท 8,724,622,018 9,198,505,495 11,485,253,638

ก�าไรสุทธิ บาท 3,593,849,923 2,975,779,380 3,977,027,941

อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 21.4 18.7 18.5

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น 1.4 1.5 1.0

1 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

การจ่ายภาษี 

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

หน่วย 2560 2561 2562

ก�าไรสุทธิก่อนหักภาษี บาท 3,828,350,290 3,152,986,433 4,212,200,338

ภาษีเงินได้ 1 บาท 234,500,367 177,207,053 235,171,397

หน่วย 2560 2561 2562

ต้นทุนการด�าเนินงาน1 บาท 22,839,002,896 27,717,049,588 33,543,557,122

ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์2 บาท 962,628,476 1,177,122,399 1,554,100,774

เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน3 บาท 2,130,453,990 3,985,731,890 3,159,136,479

เงินที่ช�าระแก่รัฐ4 บาท 262,539,804 242,681,127 265,996,278

การลงทุนในชุมชน5 บาท 217,388,029 227,046,372 198,566,134

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม บาท 3,125,507,151 1,671,283,542 2,108,376,120

1 ประกอบด้วย Corporate Income Tax, Withholding Tax and Deferred Tax

1  ประกอบไปด้วย ค่าเช่าที่ดิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการอ�านวยความสะดวก ค่าสัมปทาน ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าใช้จ่ายการฝึกงานพนักงาน (เมื่อมี 
 การว่าจ้างผู้ฝึกสอนภายนอก) ค่าชุดป้องกันส�าหรับพนักงาน

2  ประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน

3  ประกอบไปด้วย เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด ดอกเบี้ยที่ช�าระแก่ผู้ให้สินเชื่อ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4  ประกอบไปด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ ภาษีท่ีดิน ฯลฯ และค่าปรับ (ช�าระในระดับสากล ระดับประเทศและระดับท้องที่) ไม่รวมถึงภาษีรอการ 
 ตัดบัญชี

5  การช่วยเหลือชมุชนและมุ่งประโยชน์ให้กับชมุชนโดยคิดเป็นมูลค่าเงนิ เช่น การให้บริจาค การลงทุนในกองทนุให้ชุมชน การช่วยเหลือการกุศล การสนบัสนนุ 
 โครงสร้างพืน้ฐาน การส่งเสรมิด้านศิลปะและการศึกษา การสนบัสนนุพฒันาวจิยัซึง่ไม่เก่ียวข้องเชงิพาณชิย์กับองค์กร รวมถงึการศกึษาและการรักษาพยาบาล 
 ให้กับครอบครัวของพนักงาน 
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การบริหารจัดการคู่ค้า

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

หน่วย 2560 2561 2562

จ�านวนคู่ค้า

 • คู่ค้าทั้งหมด ราย - - 1,198

 • คู่ค้ารายส�าคัญ ราย - - 21

หน่วย 2560 2561 2562

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

 • สัดส่วนความครอบคลุมของการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ร้อยละ 100 100 100

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

 • สัดส่วนการวางแผนและมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 100 100 100

ผลิตภัณฑ์

หน่วย 2560 2561 2562

โครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

 • ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเทียบเท่า1 เมกะวัตต์/ชม. 9,852,576.64 10,986,572.72 12,363,251.01

 • ดัชนีความพร้อม2 (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ 96.69 96.84 97.31

 • สัดส่วนของพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง3 (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ 75.20 70.93 70.96

1  รวมถึงปริมาณการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไอน�้าถูกปรับใช้หน่วยเมกะวัตต์ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า (equivalent electrical energy value)

2  อัตราส่วนร้อยละของจ�านวนชัว่โมงซึง่โรงไฟฟ้ามีความพร้อมส�าหรบัการผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงระยะเวลาทีวั่ดผล ทัง้นีไ้ม่ว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะมีการผลิตไฟฟ้า 
 หรือไม่ก็ตาม ซึ่งค่าดัชนีความพร้อมสูงแสดงว่ามีจ�านวนชั่วโมงที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า สูงในช่วงเวลาที่มีการวัดผล

3  สัดส่วนปริมาณไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า (แปลงจากพลังไอน�้า) สุทธิที่กลุ่มบริษัทผลิตได้ใน 365 วัน หารด้วยก�าลังการผลิตติดตั้งคูณด้วยจ�านวน 
 ชั่วโมงใน 365 วัน ซึ่งค่าสัดส่วนของพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงมีค่าสูง หมายถึง บริษัทสามารถเดินเคร่ืองได้เต็มก�าลังการผลิตก็จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการ 
 ช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถคืนทุนได้เร็วยิ่งขึ้น และสามารถท�าก�าไรจากการด�าเนินงานได้ดียิ่งขึ้น

120



ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การก�ากับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมาย การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งข้อร้องเรียน

หน่วย 2560 2561 2562

สัดส่วนความครอบคลุมของมาตรฐาน ISO 27001 ร้อยละ - 100 100

หน่วย 2560 2561 2562

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การกระท�าผิด 
และการร้องทุกข์ ที่มีนัยส�าคัญ

กรณี 0 0 0

สัดส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 100 100

สัดส่วนการเรียนรู้และทดสอบความรู้ด้านจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
และการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์ของพนักงาน

ร้อยละ - 100 100

การบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วย 2560 2561 2562

สัดส่วนความครอบคลุมของระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ร้อยละ 100 100 100

สัดส่วนการระบุตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจ ร้อยละ 100 100 100
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การจัดการพลังงาน

การบริหารจัดการน�้า

มิติสิ่งแวดล้อม

หน่วย 2560 2561 2562

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

 • ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต ลบ.ม./ปี 77,056,463.85 85,479,712.41 97,557,703.36

 • ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองภายในโครงการ เมกะวัตต์ ชม./ปี - - 406,540.35

 • ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก เมกะวัตต์ ชม./ปี - - 4,320.78

โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

 • ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก เมกะวัตต์ ชม./ปี - - 403,869.78

หน่วย 2560 2561 2562

น�้าภายใน

 • น�้าใช้ ล้าน ลบ.ม./ปี 15,561,812.00 16,106,322.45 15,987,673.50

 • น�้าใช้ซ�้า/น�้าหมุนเวียน (Reuse) ลบ.ม./ปี - 303,379.00 586,855.54

 • ค่าเฉลี่ยจ�านวนรอบการใช้น�้าซ�้า รอบ - 4.911 4.86

 • สัดส่วนการลดการใช้น�้าจากภายนอก ร้อยละ - 1.882 5.71

น�้าภายนอก (น�้าทิ้ง) 

 • ปริมาณน�้าทิ้ง ลบ.ม./ปี - 2,940,607.291 2,960,103.33

การตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้ง

 • Temp

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนด2 องศา °C 45 45 45

  o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง องศา °C 24.0 - 36.3 27.92 - 39.00  25.1 - 36.92

 • pH

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนด2 pH 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0

  o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง pH 6.8 - 8.9 7.00 - 7.96 7.2 - 8.2
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หน่วย 2560 2561 2562

 • BOD

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนด2 มิลลิกรัม/ลิตร < 500 < 500 < 500

  o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง มิลลิกรัม/ลิตร - < 2 - 24 < 2 - 38

 • COD

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนด2 มิลลิกรัม/ลิตร < 750 < 750 < 750

  o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง มิลลิกรัม/ลิตร - 26.08 - 125 7.73 - 115 

 • TSS

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนด2 มิลลิกรัม/ลิตร 50 50 50

  o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง มิลลิกรัม/ลิตร 5 - 26 4.71 - 35 5.33 - 28.33

 • TDS

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนด2 มิลลิกรัม/ลิตร 3,000 3,000 3,000

  o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง มิลลิกรัม/ลิตร 852 - 2,940 794.25 - 2,815.00  796 - 2,710.00 

 • Oil & Grease

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนด2 มิลลิกรัม/ลิตร < 10 < 10 < 10

  o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง มิลลิกรัม/ลิตร 1 - 10 < 2 - 3.5 < 3 - 5

 • Free Chorine

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนด2 มิลลิกรัม/ลิตร 1 1 1

  o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง มิลลิกรัม/ลิตร 0.01 - 0.9 0.04 - 0.30 0.09 - 0.2

การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก 

1   ข้อมูลปรับปรุงผลจากการรายงานปีก่อนหน้า

2  ค่ามาตรฐานท่ีก�าหนดเป็นไปตามประกาศการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เร่ือง ก�าหนดมาตฐานทัว่ไปในการระบายน�า้เสยีลงสูร่ะบบบ�าบัด 
 น�้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

1  บริษัทได้ด�าเนินการบันทึกข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2559 เป็นปีแรก ทั้งนี้ทางบริษัทจึงก�าหนดให้ปีฐาน เป็นปี 2559 ในการเปรียบเทียบข้อมูล 
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2559 อยู่ที่ 0.4609 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/หน่วย

หน่วย 2559 2560 2561 2562

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 • ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)

  o ค่ามาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 
   การผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่า/หน่วย

0.5821 0.5821 0.5821 0.5821

  o ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่า/หน่วย

0.4609 0.4529 0.4471 0.4232

  o อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย 
   ผลิตภัณฑ์เทียบกับค่ามาตรฐาน

ร้อยละ 20.82 22.19 23.19 27.29

  o อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย 
   ผลิตภัณฑ์เทียบกับปีฐาน 25591

ร้อยละ - 1.73 3 8.18
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1  ค่ามาตรฐานที่ก�าหนดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
 ในบรรยากาศทั่วไป

หน่วย 2560 2561 2562

การตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient)

 • ไนโตรเจนออกไซด์ (NO
x
) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนด1 ppm 0.17 0.17 0.17

  o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง ppm < 0.001 - 0.069 < 0.001 - 0.057 < 0.001 - 0.058

 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนด1 ppm 0.12 0.12 0.12

  o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง ppm < 0.001 - 0.024 < 0.001 - 0.038 < 0.001 - 0.024

 • ฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนด1 mg/m3 0.33 0.33 0.33

  o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง mg/m3 0.01 - 0.177 0.009 - 0.188 0.002 - 0.307

หน่วย 2560 2561 2562

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก�าเนิด 
บริเวณปล่อง (Stack)

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
x
)

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในรายงาน EIA ppm 60 60 60

  o ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม1 ppm 120 120 120

  o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง ppm 4.5 - 41.5 5.04 - 47.0 3.92 - 49.2

 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
)

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในรายงาน EIA ppm 10 10 10

  o ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม1 ppm 20 20 20

  o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง ppm < 0.02 - 0.43 < 0.5 - 1.3 < 0.5 - 1.3
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หน่วย 2560 2561 2562

 • ฝุ่นละออง (TSP)

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในรายงาน EIA ppm 20 20 20

  o ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม1 ppm 60 60 60

  o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง mg/m3 < 0.5 - 9.5 < 0.5 - 7.3 0.11 - 5.7

 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในรายงาน EIA ppm 100 100 100

  o ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม2 ppm 690 690 690

  o ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ระหว่าง ppm - < 0.1 - 96.26 < 0.1 - 103

หน่วย 2560 2561 2562

การตรวจวัดความเข้มของเสียง

  o ค่ามาตรฐานที่ก�าหนด เดซิเบล (เอ) 70 70 70

  o ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง เดซิเบล (เอ) 48.8 - 69.7 46.7 - 67.6 48.1 - 68.0

หน่วย 2560 2561 2562

สัดส่วนการประเมินพื้นที่ตั้งของโครงการที่มีความเสี่ยง
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

  o โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ร้อยละ 100 100 100

  o โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 100 100 100

พื้นที่ปลูกต้นไม้ ตารางเมตร - 467,672.211 243,526.312

การจัดการกระดาษ

  o ปริมาณกระดาษที่ใช้ภายในโครงการ รีม - - 2,359.40

  o ปริมาณกระดาษที่น�ามาใช้หมุนเวียน รีม - - 98.32

การจัดการมลภาวะ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

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

1  ค่ามาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ จ�าหน่าย 
 พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2549

2  ค่ามาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
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หน่วย 2560 2561 2562

ขยะทั่วไป (มูลฝอย)

  o ปริมาณรวม กิโลกรัม - 191,134.50 138,045.00

  o ใช้ซ�้า กิโลกรัม - 7,354.00 -

  o ฝังกลบ กิโลกรัม - 11,034.00 5,264.00

  o ส่งก�าจัด กิโลกรัม - 152,440.00 120,559.00

  o ขาย/รีไซเคิล กิโลกรัม - 20,306.50 12,222.00

กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

  o ปริมาณรวม กิโลกรัม - 53,115.00 62,817.00

  o ใช้ซ�้า กิโลกรัม - - -

  o ฝังกลบ กิโลกรัม - 8,271.00 -

  o ส่งก�าจัด กิโลกรัม - 43,585.00 59,999.00

  o ขาย/รีไซเคิล กิโลกรัม - 1,259.00 2,188.00

กากอุตสาหกรรมอันตราย

  o ปริมาณรวม กิโลกรัม - 178,415.00 398,231.00

  o ใช้ซ�้า กิโลกรัม - - -

  o ฝังกลบ กิโลกรัม - 5,623.00 373,793.00

  o ส่งก�าจัด กิโลกรัม - 141,575.00 24,438.00

  o ขาย/รีไซเคิล กิโลกรัม - 31,277.00 -

กากตะกอน

  o ปริมาณรวม กิโลกรัม - 1,697,112.00 2,252,283.00

  o ใช้ซ�้า กิโลกรัม - - -

  o ฝังกลบ กิโลกรัม - 12,205.00 -

  o ส่งก�าจัด กิโลกรัม - 506,019.00 1,512,403.00

  o ขาย/รีไซเคิล กิโลกรัม - 1,178,888.00 739,880.00

สัดส่วนของขยะที่มีการใช้ซ�้า / ขาย / รีไซเคิล 
เทียบกับปริมาณขยะทั้งหมด

ร้อยละ - 58.45 26.45

การจัดการของเสีย
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ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การจัดการข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

หน่วย 2560 2561 2562

สัดส่วนความครอบคลุมของมาตรฐาน ISO 14001:2015 ร้อยละ - 80 100

สัดส่วนความครอบคลุมของมาตรฐาน OHSAS 18001 / 
ISO45001:2018

ร้อยละ - 80 100

หน่วย 2560 2561 2562

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา กรณี 0 0 0
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พนักงาน

มิติสังคม

 หน่วย 2560 2561 2562

พนักงานและลูกจ้างทั้งหมด คน 719 782 854
 • พนักงานและลูกจ้างจ�าแนกตามเพศ    
  o ชาย คน 508 541 600
  o หญิง คน 211 241 254
 • พนักงานและลูกจ้างจ�าแนกตามตามระดับ    
  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�า ร้อยละ 100 100 100
  o พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว ร้อยละ 0 0 0
 • สัดส่วนผู้บริหารตามเพศ1    
  o ชาย ร้อยละ 85.19 80 78
  o หญิง ร้อยละ 14.81 20 22

1  ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ไม่รวมคณะกรรมการบริษัท

พนักงานใหม่

 หน่วย 2560 2561 2562

พนักงานและลูกจ้างเข้าใหม่ทั้งหมด คน 126 90 62
 • พนักงานและลูกจ้างเข้าใหม่จ�าแนกตามเพศ    
  o ชาย คน 86 56 34
  o หญิง คน 40 34 28
 • สัดส่วนตามสัญญาจ้าง    
  o พนักงานประจ�า ร้อยละ 100 100 100
  o พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว ร้อยละ 0 0 0
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การดูแลพนักงาน

ข้อตกลงการเจรจาต่อรอง

 หน่วย 2560 2561 2562

 หน่วย 2560 2561 2562

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน    

 • ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน1 ร้อยละ - 65 65

 • สัดส่วนของพนักงานที่ให้ข้อมูลครอบคลุม ร้อยละ - 92 92

  ทั้งองค์กร

พนักงานที่ออกจากองค์กรทั้งหมด คน 39 30 37

 • สัดส่วนจ�าแนกตามเพศ    

  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�างานหลังจาก

  ใช้สิทธิลาคลอด    

  o ชาย คน 2 - -

  o หญิง คน 1 2 2

 • พนักงานและลูกจ้างที่ยังคงท�างานอยู่ 

  หลังกลับมาจากใช้สิทธิลาคลอด 12 เดือน    

  o ชาย คน 2 - -

  o หญิง คน 1 0 0

 • อัตราการกลับมาท�างานหลังจากระยะลา ร้อยละ 100 100 100

  สิ้นสุดแล้ว2

 • อัตราการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมาท�างาน ร้อยละ 100 0 0

  หลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว3

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน    

 • ไทย ร้อยละ 0 0 0

1  การส�ารวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจะจัดท�าขึ้นทุกๆ สองปี โดยปี 2561 นับเป็นปีฐานและเป็นปีแรกที่บริษัทได้จัดท�าการส�ารวจความผูกพัน 
 ต่อองค์กรของพนักงาน

2  อัตราการกลับมาท�างาน (Return to Work Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด / จ�านวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิ 
 ลาคลอด) x 100

3  อัตราการคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากส้ินสุดระยะการลาคลอดและยังคงท�างานอยู่ หลังกลับมา 
 จากใช้สิทธิลาคลอด 12 เดือน / จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว

129รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

128



การจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน

การพัฒนาบุคลากร

 หน่วย 2560 2561 2562

 หน่วย 2560 2561 2562

จ�านวนข้อร้องเรียนของพนักงาน กรณี 0 0 0
และการแก้ไขปัญหา

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉลี่ย บาท 27,911,326.10 31,960,861.87 32,656,198.03

 • จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งหมด ชั่วโมง 52,485 56,305 43,680

 • จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย ชั่วโมง/คน/ปี 75 73 70

 • จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�าแนก
  ตามเพศ1    

  o ชาย ชั่วโมง/คน/ปี 22 51 55

  o หญิง ชั่วโมง/คน/ปี 46 40 43

 • จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�าแนก
  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�านวณจากชั่วโมงฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด 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 2562

จ�านวนชั่วโมงท�างานรวมทั้งหมด (สะสม)1  ชั่วโมง - 11,634,361 15,557,122

จ�านวนชั่วโมงท�างานรวมทั้งหมด (รายปี)    

  o พนักงาน ชั่วโมง - 1,325,719 2,398,188

  o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน ชั่วโมง - 898,057 1,074,032

การบาดเจ็บจากการท�างาน    

 • จ�านวนครั้งของการบาดเจ็บ    

  o พนักงาน ครั้ง 1 0 0

  o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน ครั้ง 0 0 0

  o บุคคลที่สาม2 ครั้ง 0 0 0

 • อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน 
  (ราย/การท�างาน 1 ล้านชั่วโมง) (TRIR)    

  o พนักงาน ร้อยละ 0.085 0 0

  o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน ร้อยละ 0 0 0

 • อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน4 
  (ราย/การท�างาน 1 ล้านชั่วโมง) (LTIFR)    

  o พนักงาน ร้อยละ 0.085 0 0

  o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน ร้อยละ 0 0 0

 • อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ2 
  (ราย/การท�างาน 1 ล้านชั่วโมง) (ISR)    

  o พนักงาน ร้อยละ 2.435 0 0

  o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน ร้อยละ 0 0 0

 • อัตราการเสียชีวิต3 (ราย/การท�างาน 
  1 ล้านชั่วโมง)    

  o พนักงาน ร้อยละ 0 0 0

  o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน ร้อยละ 0 0 0

1  นับตั้งแต่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) หรือการเกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบัน
2  อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีสามจะไม่น�ามาค�านวณอัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (TRIFR) อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) และอัตรา 
 ความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR)
3  อ้างอิงตามมาตรฐาน GRI 403-9 (2018)
4  การค�านวณ LTIFR นับรวมจ�านวนคนเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่หยุดงานในวันท�างานหรือกะท�างานถัดไป
5  ข้อมูลปรับปรุงผลจากการรายงานปีก่อนหน้า
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 หน่วย 2560 2561 2562

การเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�างาน 
(ราย/การท�างาน 1 ล้านชั่วโมง) (OIFR)    

 • จ�านวนการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�างาน    

  o พนักงาน คน 0 0 0

  o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน คน 0 0 0

 • จ�านวนการเสียชีวิตด้วยโรคจากการท�างาน    

  o พนักงาน คน 0 0 0

  o ผู้รับเหมา/นักศึกษาฝึกงาน คน 0 0 0

จ�านวนชั่วโมงการอบรมด้านอาชีวอนามัย  ชั่วโมง - 12,207 14,919
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

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�างานระดับบริหาร

• คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างาน

• การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย JSA

• ความปลอดภัยในการท�างานกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือ 
 ผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า

• การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

• การอบรมดับเพลิงขั้นรุนแรงและการอพยพ

• เทคนิคการผจญเพลิง (Technical Fire)

• การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก�าลังกายและโภชนาการ 
 เพื่อปฏิวัติหุ่นสวยเพรียวของหนุ่มสาวบีกริม

• Safety Culture Team Building

• ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมี

• หลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับ 
 สารเคมีอันตราย

• การป้องกันโรคจากการท�างาน และการใช้และบ�ารุงรักษา 
 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

• คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

• การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ Document Control

• เทคนิคการควบคุมผู้รับเหมา

• การอนุรักษ์พลังงานส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู ่
 อุตสาหกรรมสีเขียว

• ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น First Aid & CPR และการใช้เคร่ืองกระตุน้ 
 หัวใจ AED 

• การจดัการกับขยะอนัตรายและขยะทัว่ไปให้ถกูต้องตามกฎหมาย

• ผูบั้งคับ  ผูใ้ห้สญัญาณ ผูยึ้ดเกาะวสัดุ และผูค้วบคุมการใช้ป้ันจัน่  
 ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ

• การตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐานยุโรปและญี่ปุ่น EN/JIS

• ทบทวนการท�างานเกี่ยวกับปั้นจั่น

• ทบทวนความรู้ส�าหรับผู้ควบคุมหม้อน�้า

• อันตรายและโรคจากการท�างาน การใช้และบ�ารุงรักษา PPE

• ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

• ผู้ปฏิบัติงานระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

• ความปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศ

• คนงานควบคุมก๊าซในโรงงานใช้หรือเก็บก๊าซของกรมโรงงาน 
 อุตสาหกรรม

• กฎหมายมลพิษอากาศและการประเมินการปลดปล่อยและ 
 เคลื่อนย้ายมลพิษ

• ผู้ควบคุมดูแลระบบบ�าบัดมลพิษอากาศ

• ผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบการจัดการมลพิษอากาศ
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• ผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ด้านมลพิษอากาศ (Air Pollution Operation)

• ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงาน ในที่อับอากาศ Confined space training

• Fire Alarm System

• Permit to work

• การใช้งานและบ�ารุงรักษา SCBA

• เทคนิคการบริหารงานความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน

• การขับขี่รถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

• ใบอนุญาตยุทธภัณฑ์ - กฎหมาย น่ารู้เคียงคู่การใช้งานก๊าซ

การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และรับผิดชอบผลิตภัณฑ์

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

 หน่วย 2560 2561 2562

 หน่วย 2560 2561 2562

จ�านวนข้อร้องเรียน    

• ประเด็นด้านการรักษาข้อมูลความลับ กรณี 0 0 0
 และการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า 

• ประเด็นด้านการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย กรณี 0 0 0
 ของทรัพย์สินของลูกค้าจากการใช้ไฟฟ้า
 และไอน�้า 

• สัดส่วนของข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ได้รับแก้ไข ร้อยละ 100 100 100
 จากการให้บริการตามก�าหนด 

ระดับความพึงพอใจต่อโครงการโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติของบริษัท    

 • หน่วยงานราชการ ร้อยละ 80 62.5 75

 • ผู้น�าชุมชน ร้อยละ 88.9 100 85.7

 • ตัวแทนครัวเรือน  ร้อยละ 74.6 75 96.9

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านชุมชนสัมพันธ์ กรณี 0 0 0

จ�านวนการย้ายถิ่นฐานของชุมชน ครัวเรือน 0 0 0

จ�านวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐาน กรณี 0 0 0

จ�านวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน ชั่วโมง - - 9,244
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สมาชิกภาพ

 ชื่อองค์กร สถานะ บทบาท

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิก • ประชุม และอบรมสัมมนาด้านการด�าเนินธุรกิจ

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน สมาชิก • ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 
     • ประชุม และขับเคลื่อนการด�าเนินงานของสมาคมฯ

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE)  สมาชิก • สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ
แห่งประเทศไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาชิก • อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
     • เข้าร่วมโครงการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาชิก • ประชุม และอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
     • เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย สมาชิก • ประกาศเจตนารมย์และได้รับการรับรองฐานะสมาชิก
ในการต่อต้านการทุจริต   แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
      การทุจริต

เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) สมาชิก • ประชมุ และเข้าร่วมกจิกรรมของเครอืข่ายเพือ่ความยัง่ยนื
      แห่งประเทศไทย

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ภาคีเครือข่าย • คณะกรรมการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
     • ประชุม และขับเคลื่อนงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
      น้อยประเทศไทย

มูลนิธิกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ผู้สนับสนุน • สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของมูลนิธิฯ
ในพระราชูปถัมภ์  

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ผู้สนับสนุน • สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของ WWF
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure/
Comment

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 
and its supply chain

SR: 64-65

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

Strategy

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

GRI and UN SDGs Content Indices
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure/
Comment

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
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure/
Comment

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
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure/
Comment

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 -

Economic

GRI 201: Economic Performance 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 9-11, 34-35, 118

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 
and opportunities due to climate change

AR: 38-40, 43, 68, 154-161 
SR: 6, 24, 50-51, 54-56, 71, 
81-82

201-3 Defined benefit plan obligations and 
other retirement plans

- Under Company 
rules and regula-
tions

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 
Boundary

SR: 49-51, 118

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
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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 
Boundary

SR: 34-35, 44-48, 118

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 
corruption

SR: 13, 25, 45, 48, 56, 121

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 No case found

Environment

GRI 302: Energy 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 34-35, 59-61, 69, 
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 
Boundary

SR: 23, 34-35, 71-77, 118

103-2 The management approach and its 
components

SR: 16-18, 23, 71-77
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure/
Comment

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 
impacts

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

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 
Boundary

SR: 34-35, 71-74, 83-86, 
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 
to the biodiversity of the affected areas

SR: 83

GRI 305: Emissions 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 23-24, 34-35, 71-75, 
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
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure/
Comment

305-5 Reduction of GHG emissions SR: 82, 123

305-7 Nitrogen oxides (NO
X
), sulfur oxides 

(SO
X
), and other significant air 

emissions

SR: 78, 124-125

GRI 306: Effluents and Waste 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 34-35, 71-77, 80, 118

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 
Boundary

SR: 34-35, 71-74, 118

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

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 18, 34-35, 71-74, 77, 
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
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure/
Comment

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

SR: 64-65

308-2 Negative environmental impacts in the 
supply chain and actions taken

SR: 65, 120 No case found

Social

GRI 401: Employment 2016 and GRI G4 (Electric Utilities Sector)

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 29, 34-35, 87

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 SR: 128-129 Under Company 
rules and  
regulations

G4-EU15 Percentage of employees eligible to 
retire in the next 5 and 10 years broken 
down by job category and by region

SR: 128

G4-EU18 Percentage of contractor and subcontractor  
employees that have undergone 
relevant health and safety training

SR: 99, 131-133

GRI 402: Labor/Management Relations 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

- Not a material topic

103-2 The management approach and its 
components

-

103-3 Evaluation of the management 
approach

-

402-1 Minimum notice periods regarding 
operational changes

- Under Labor 
Protection Act
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GRI 403: Occupational Health and Safety 2016 and GRI G4 (Electric Utilities Sector)

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 22, 34-35, 96

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

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 
public involving company assets, 
including legal judgements, settlements 
and pending legal cases of diseases

SR: 99, 131-132

GRI 404: Training and Education 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 34-35, 66-67, 91-93

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 
and transition assistance programs

SR: 66-67, 89-90, 92-93

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

SR: 89-90, 92-94
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GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 90-91

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 
Boundary

SR: 90-91

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 
Boundary

SR: 91 Not a material topic

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

- No case found

GRI 408: Child Labor 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 34-35 Not a material topic

103-2 The management approach and its 
components

SR: 91-92
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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 No case found

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

- Not a material topic

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 
risk for incidents of forced or compulsory  
labor

SR: 64-65 No case found

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 16-18, 34-35, 91-92

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 No case found

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

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 16-18, 34-35, 103

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
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413-2 Operations with significant actual and 
potential negative impacts on local 
communities

SR: 133 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 
Boundary

SR: 16-18, 34-35, 64-65, 
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 
social criteria

SR: 64-65

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 
Boundary

SR: 16-18, 34-35, 101-102

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 
the health and safety impacts of 
products and services

SR: 13, 102, 133 No incidents on 
non-compliance 
concerning the 
health and safety 
impacts of products 
and services
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure/
Comment

G4-EU25E Number of injuries and fatalities to the 
public involving company assets, 
including legal judgments, settlements 
and pending legal cases of diseases

SR: 102, 133 No case found

GRI 418: Customer Privacy 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 34-35, 44

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 
Boundary

SR: 34-35, 103-104

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

GRI-G4 Sector Disclosure: Electric and Utilities

G4-EU1 Installed capacity, broken down by 
primary energy source and by 
regulatory regime

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
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure/
Comment

G4-EU4 Length of above and underground 
transmission and distribution lines by 
regulatory regime

AR: 40-41

G4-EU6 Management approach to ensure short 
and long-term electricity availability and 
reliability

AR: 8-12, 31-33 
SR: 59-61

G4-EU7 Demand-side management programs 
including residential, commercial, 
institutional and industrial programs

AR: 47-61

G4-EU8 Research and development activity and 
expenditure aimed at providing reliable 
electricity and promote sustainable 
development

AR: 8-11, 154-157 
SR: 20-25, 66-69

 

G4-EU10 Planned capacity against projected 
electricity demand over the long term, 
broken down by energy source and by 
regulatory regime 

AR: 47-61

G4-EU11 Average generation efficiency of thermal 
plants by energy source and by 
regulatory regimes 

SR: 61, 77

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
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แบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ประจ�าปี 2562 

1. ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใดต่อไปนี้

■ พนักงาน ■ เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน ■ หน่วยงานภาครัฐ 

■ คู่ค้า / ผู้รับเหมา ■ ชุมชน ■ สื่อมวลชน 

■ ผู้ถือหุ้น ■ ผู้ร่วมลงทุน ■ นักวิชาการ / นักศึกษา 

■ ลูกค้า ■ นักลงทุน ■ อื่นๆ …….. 

2.  วัตถุประสงค์ในการอ่านหรือหาข้อมูลด้านความย่ังยืนของบริษัทคือ

■ สนใจและต้องการท�าความรู้จักเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท

■ ประกอบการตัดสินใจเพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัท

■ เพื่อการศึกษาและวิจัย

■ เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดท�ารายงานความยั่งยืนส�าหรับบริษัทของท่าน

3.  ท่านสนใจประเด็นด้านความยั่งยืนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ในมิติใด

■ มิติเศรษฐกิจ (โปรดระบุ...........................................................................................................)

■ มิติสังคม         (โปรดระบุ...........................................................................................................)

■ มิติส่ิงแวดล้อม  (โปรดระบุ...........................................................................................................)

4. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2562 

■ ความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน  มาก  ปานกลาง  น้อย  ควรปรับปรุง

■ ประเด็นส�าคัญของการรายงาน  มาก  ปานกลาง  น้อย  ควรปรับปรุง

■ ความน่าสนใจของข้อมูล  มาก  ปานกลาง  น้อย  ควรปรับปรุง

■ การออกแบบรูปเล่ม  มาก  ปานกลาง  น้อย  ควรปรับปรุง

■ การใช้ภาษาเข้าใจง่าย  มาก  ปานกลาง  น้อย  ควรปรับปรุง

■ ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม  มาก  ปานกลาง  น้อย  ควรปรับปรุง

5. ท่านคิดว่าประเด็นที่มีความส�าคัญต่อความยั่งยืนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการระบุในรายงานครบถ้วน 
 หรือไม่

■ ครบถ้วน

■ ไม่ครบถ้วน (กรุณาระบุประเด็นท่ีท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมในรายงาน).....................................................................

6.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยืนในปีถัดไป
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

สามารถส่งแบบสอบถามด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
เบอร์โทร +66 (0) 2710 3126 อีเมล: sustainability@bgrimmpower.com
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