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วิสัิ่ยทััศน์

วิสัิ่ยทััศน์ิ พันิธกิจั  
วัฒนิธรู้รู้มแล้ะค่านิิยมองค์กรู้

สิิ่นค้าแล้ะบริกิาร

สัร้างคุ่ณค่่าให้กัิบสัังค่มด้วิยกิารผลิต่
พัลังงาน์คุ่ณภาพัสูังและให้บริกิารคู่่ค้่า 
ด้วิยพัลังแห่งกิารบุกิเบิกิ ดำาเนิ์น์ธุรกิิจ 
ด้วิยค่วิามโอบอ้อมอาร่โดยใชุ้น์โยบาย 
ท่ั�ม่ค่น์และธรรมชุาติ่เปน็์ศูน์ย์กิลาง  

กิารปฏิิบัติิงาน

พััฒน์ากิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจของเรา 
อย่างต่่อเน่์�อง เพ่ั�อก้ิาวิเปน็์ 

ผู้ผลิต่พัลังงาน์ชัุ�น์น์ำาระดับโลกิ

กิารเติิบโติ

สัร้างกิารเติ่บโต่ท่ั�ยั�งย่น์ 
ม่พััน์ธมิต่รทัางธุรกิิจท่ั�แข็งแกิร่ง 
ทัั�งใน์ประเทัศไทัยและต่่างประเทัศ

สิ่ถานท่ั�ทัำางาน

ทัำางาน์ร่วิมกัิน์ด้วิยค่วิามผาสุักิ 
และโอบอ้อมอาร่ พันั์กิงาน์ทุักิค่น์ 
ม่ค่วิามเปน็์ม่ออาชุ่พั ปฏิิบัติ่หน้์าท่ั� 
ด้วิยจริยธรรมและค่วิามซ่�อต่รง

ชุุมชุนแล้ะสัิ่งคม

สัร้างพัลังให้กัิบชุุมชุน์และสัังค่ม 
เพ่ั�อต่อบสัน์องค่วิามต้่องกิาร 

ได้อย่างม่ประสิัทัธิภาพั

สิิ่�งแวด้ล้้อม

ดำาเนิ์น์ธุรกิิจของเราด้วิยค่วิามใส่ัใจ 
ต่่อธรรมชุาติ่และสิั�งแวิดล้อม

วัฒนธรรมแล้ะค่านิยมองค์กิร

“สิ่ร้างพลั้งให้้กัิบสัิ่งคมโล้กิด้้วยความโอบอ้อมอาร่” 

พันธกิิจ 

ทัศนคติที่ดี ความร่วมมือ

ความคิดริเริ�ม 
สร้างสรรค์  

ความเป็นมืออาชีพ

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
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มากกว่่า 142 ปีี ของการดำำาเนิินิธุุรกิจด้ำว่ยคว่ามโอบอ้อมอารี

บุุกเบุกิด้้านโครงสรา้งพื้้�นฐานและเทคโนโลยี ีด้ำว่ยการมีหััว่ใจของนัิกบุกเบกิและรเิริ�มสรา้งสรรค์ บ.ีกรมิ  
มีสว่่นิสำาคัญในิการรว่่มพัฒันิาโครงสร้างพ้ั�นิฐานิและการนิำาเทคโนิโลยีที�ทันิสมัยมาส่ป่ีระเทศไทยมายาว่นิานิ 

กว่่า 142 ปีี ตัั้�งแต่ั้การบุกเบิกธุุรกิจยาสมัยใหัม่ตั้ำารบัตั้ะวั่นิตั้กในิปีระเทศไทยเม้�อปีี 2421 และในิทศว่รรษถััดำมา 
ได้ำรว่่มขุดำคลองรงัสิตั้คว่ามยาว่ 1,500 กิโลเมตั้ร ซึ่่�งเป็ีนิโครงการโครงสรา้งพั้�นิฐานิที�มีขนิาดำใหัญที่�สดุำ 

ในิเอเชียีตั้ะวั่นิออกเฉียีงใต้ั้ หัลังจากนัิ�นิ บ.ีกรมิ ได้ำพัฒันิาระบบการส้�อสารและโทรคมนิาคม  
ระบบสำาหัรับอุตั้สาหักรรมและการค้า รว่มถ่ังโครงการโรงไฟฟา้

โรงไฟฟา้สำาหรบัุภาคอุุตสาหกรรม เริ�มต้ั้นิในิปีี 2538 บ.ีกรมิ เพัาเว่อร ์ได้ำบุกเบกิด้ำานิโครงการโรงไฟฟ้า 
พัลังคว่ามรอ้นิรว่่มเพั้�อสนัิบสนุินิภาคอุตั้สาหักรรมด้ำว่ยไฟฟา้และไอนิำาที�มีคณุภาพัและเสถีัยรภาพัที�สง่  

อันิเป็ีนิหัน่ิ�งในิพ้ั�นิฐานิสำาคัญในิการด่ำงดำด่ำเม็ดำเงินิลงทนุิจากต่ั้างปีระเทศและการเติั้บโตั้อยา่งมีเสถีัยรภาพั 
ของภาคอุตั้สาหักรรม (ซึ่่�งมีม่ลค่าปีระมาณรอ้ยละ 30 ของผลิตั้ภัณฑ์์มว่ลรว่มปีระชีาชีาติั้) 

ด้้านพื้ลังงานทด้แทน ด้ำว่ยแนิว่โน้ิมการเปีลี�ยนิแปีลงของสภาพัภ่มิอากาศ บ.ีกรมิ เพัาเว่อร์ ได้ำขยายธุุรกิจส่ ่
พัลังงานิทดำแทนิตัั้�งแต่ั้ปีี 2558 เป็ีนิต้ั้นิมา โดำยเม้�อปีี 2562 ได้ำปีระสบคว่ามสำาเรจ็ในิการเปิีดำดำำาเนิินิการเชีงิพัาณชิีย์

โครงการโรงไฟฟา้จากพัลังงานิแสงอาทิตั้ยที์�มีขนิาดำใหัญที่�สดุำในิภ่มิภาคเอเชียีตั้ะวั่นิออกเฉียีงใต้ั้  
ณ ปีระเทศเวี่ยดำนิาม ในิปีี 2563 กิจการรว่่มค้า บ.ีกรมิ เพัาเว่อร-์เอนิเนิอรยี์� ไชีนิา่  

เริ�มก่อสรา้งโครงการพัลังงานิแสงอาทิตั้ยบ์นิทุ่นิลอยนิำาแบบผสมผสานิที�ใหัญที่�สดุำในิโลก  
กำาลังการผลิตั้ไฟฟา้ 45 เมกะวั่ตั้ต์ั้ ที�โรงไฟฟา้พัลังนิำาเข้�อนิสรินิิธุรให้ักับการไฟฟา้ฝ่่ายผลิตั้แหัง่ปีระเทศไทย 

กำาไรสุทธิิจากการด้ำาเนินงานเติบุโตรอุ้ยีละ 21 แม้ว่่าการแพัรร่ะบาดำของโควิ่ดำ-19 สง่ผลกระทบอยา่งหันัิก 
ไปีทั�ว่โลก บ.ีกรมิ เพัาเว่อร ์ยงัคงรายงานิผลกำาไรสุทธุจิากการดำำาเนิินิงานิ-สว่่นิที�เป็ีนิของบริษัทใหัญ ่

เพัิ�มข่�นิร้อยละ 21 เป็ีนิ 2,617 ล้านิบาท ในิปีี 2563 โดำยมีการขยายกำาลังการผลิตั้ 162 เมกะวั่ตั้ต์ั้  
จำาหันิา่ยไฟฟา้เพัิ�มข่�นิรอ้ยละ 6 เป็ีนิ 14,451 กิกะวั่ตั้ต์ั้-ชีั�ว่โมง รว่มทั�งรบัร่ร้ายได้ำเต็ั้มปีี 

ของโครงการโรงไฟฟา้พัลังงานิแสงอาทิตั้ย์ขนิาดำใหัญใ่นิปีระเทศเวี่ยดำนิาม 

ก้าวส่�เป้า้หมายี 7,200 เมกะวัตต์ ในป้ ี2568 บ.ีกรมิ มีวิ่สยัทัศน์ิที�จะสรา้งพัลังให้ัสังคมโลกด้ำว่ยคว่ามโอบอ้อมอาร ี 
ปัีจจุบนัิเรามีโครงการที�เปิีดำดำำาเนิินิการแล้ว่หัรอ้อย่ร่ะหัว่่างพัฒันิาในิปีระเทศไทย สปีปี. ลาว่ กัมพัช่ีา เวี่ยดำนิาม  

ฟลิิปีปิีนิส ์เกาหัลีใต้ั้ เมียนิมา มาเลเซีึ่ย อินิโดำนีิเซึ่ยี และโอมานิ เรายังคงสนัิบสนุินิการพัฒันิาปีระเทศ 
อยา่งต่ั้อเน้ิ�อง ตั้ลอดำจนิการริเริ�มโครงการต่ั้างๆ เพั้�อไปีส่ก่ารปีล่อยคารบ์อนิสทุธุเิป็ีนิศ่นิย ์(Carbon Neutral)  
ภายในิปีี 2593 (คศ. 2050) ทั�งนีิ� ณ สิ�นิปีี 2563 บ.ีกรมิ เพัาเว่อร์ มีโครงการที�เปิีดำดำำาเนิินิการแล้ว่ 48 โครงการ  

รว่มกำาลังการผลิตั้ติั้ดำตัั้�ง 3,058 เมกะวั่ตั้ต์ั้ ซึ่่�งจะขยายตัั้ว่เป็ีนิ 3,682 เมกะวั่ตั้ต์ั้ หัากรว่มโครงการ 
ที�อย่ร่ะหัว่่างพัฒันิา โดำยมีเป้ีาหัมายการขยายสัญญาการซึ่้�อขายไฟฟา้ส่ ่7,200 เมกะวั่ตั้ต์ั้ ภายในิปีี 2568 

ขอขอบคุณผ้่มีสว่่นิเกี�ยว่ขอ้งทกุภาคสว่่นิ

ในินิามของคณะกรรมการ คณะผ้่บรหิัาร และพันัิกงานิ ขอขอบคุณท่านิผ้่ถ้ัอหุ้ันิ พันัิธุมิตั้ร ค่่ค้า ล่กค้า ภาครฐั  
และหันิว่่ยงานิที�เกี�ยว่ข้อง ตั้ลอดำจนิสถัาบนัิการเงินิ ที�ให้ัคว่ามเชี้�อมั�นิและไว้่ว่างใจเสมอมา บ.ีกรมิ เพัาเว่อร ์ 

จะยด่ำมั�นิต่ั้อหัลักธุรรมาภิบาล หัลักการดำำาเนิินิธุุรกิจด้ำว่ยคว่ามรับผิดำชีอบต่ั้อเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ�งแว่ดำล้อมอยา่งต่ั้อเน้ิ�องต่ั้อไปี

"สิ่ร้างพลั้งให้้กัิบสัิ่งคมโล้กิด้้วยความโอบอ้อมอาร่"

สิ่ารู้จัากปรู้ะธานิกรู้รู้มการู้ 
แล้ะปรู้ะธานิเจั�าหนิ�าทีั�บีริู้หารู้

นายฮาราล้ด์้ ลิ้งค์
ประธานกิรรมกิาร แล้ะประธานเจ้าห้น้าท่ั�บริห้าร

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
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เพ่�อการู้สิิ่�นิสุิ่ดำของโรู้ครู้ะบีาดำ 
คุณร้้ห้รือไม่ว่าโล้กิของเราเคยผ่่านสิ่ถานกิารณ์โรคระบาด้กัินมาก่ิ�ครั�ง?

มากกว่่า 142 ปีี ท�ี บ.ีกรมิ ดำำาเนิินิธุุรกิจในิปีระเทศไทยโดำยเริ�มจากการนิำายาสมัยใหัม่ตั้ำารบัตั้ะวั่นิตั้กมาชีว่่ยเยียว่ยารกัษาชีวิี่ตั้ผ้่คนิ
มากมาย ภายใต้ั้ปีรชัีญา “การดำำาเนิินิธุุรกิจด้ำว่ยคว่ามโอบอ้อมอาร ีเพั�อ้สรา้งคว่ามศิวิ่ไลซึ่ ์ 

ภายใต้ั้คว่ามเป็ีนิหันิ�่งเดีำยว่กับธุรรมชีาติั้” บ.ีกรมิ มุ่งเน้ินิการสรา้งปีระโยชีน์ิให้ักับผ้่คนิและสงัคมก่อนิเสมอ  
เราจ่งเขา้ไปีมีสว่่นิรว่่มในิการแก้ปัีญหัาของสงัคมโลกตั้�ังแต่ั้ต้ั้นิเหัตั้จุนิถ่ังปีลายเหัตัุ้

โรคโควิ่ดำ-19 ไมใ่ชีโ่รคระบาดำท�ีเกิดำข�น่ิเป็ีนิคร�งัแรก และ บ.ีกรมิ เชี�อ้ว่่าต้ั้นิเหัตั้ขุองการเกิดำโรคระบาดำท�ีรุนิแรงนัิ�นิ มาจากการบุกรุก
ป่ีาและทำาลายแหัล่งท�ีอย่อ่าศัยของสัตั้ว์่ป่ีาตั้ามธุรรมชีาติั้ รว่มถ่ังการลักลอบค้าสัตั้ว์่ป่ีา 

และสิ�งผิดำกฎหัมาย จนินิำาไปีส่ก่ารแพัรร่ะบาดำของเชี�อ้โรคจากสัตั้ว์่ป่ีามาส่ม่นุิษยจ์นิเกิดำโรคระบาดำ 
ท�ีทวี่คว่ามรุนิแรงข�น่ิในิแต่ั้ละคร�งั ดัำงนัิ�นิการปีกป้ีองผ้นิป่ีาและสตัั้ว์่ป่ีาตั้ลอดำจนิการยบัย�งัการลักลอบค้าสัตั้ว์่ป่ีา 

จ่งถ้ัอเป็ีนิการป้ีองกันิท�ีต้ั้นิเหัตั้สุ่เ่ป้ีาหัมายการสิ�นิสุดำของโรคระบาดำในิอนิาคตั้

กว่่า 6 ปีี ท�ี บ.ีกรมิ เขา้ไปีมีสว่่นิรว่่มในิการในิการสนัิบสนุินิ “โครงการอนุรุกัษ์์และฟื้� นุ้ฟื้ปูระชากรเสืือโครง่”  
ณ อุทยานิแหัง่ชีาติั้แมว่่งก์และอุทยานิแหัง่ชีาติั้คลองลานิ จังหัวั่ดำกำาแพังเพัชีร รว่่มกับกรมอุทยานิแหัง่ชีาติั้ 

สตัั้ว์่ป่ีาและพันัิธุุพ์ัช้ี และองค์การกองทนุิสตัั้ว์่ป่ีาโลกสากล (World Wide Fund for Nature หัรอ้ WWF ปีระเทศไทย)  
เพั�อ้รว่่มปีกป้ีองถิั�นิท�ีอย่ข่องเส้อโครง่จากการลักลอบล่าสัตั้ว์่และรุกลำาท�ีอย่อ่าศัย 

และชีว่่ยฟ� น้ิฟธุ่รรมชีาติั้ของผ้นิป่ีาตั้ะวั่นิตั้กของปีระเทศไทย เน้ิ�องจากผ้นิป่ีาแมว่่งก์-คลองลานิ  
เป็ีนิ “พื้�นืุป่าแห่ง่ความห่วัง” เหัมาะแก่การขยายพันัิธุุเ์ส้อโครง่ท�ีดีำท�ีสุดำของภ่มิภาคเอเชียีตั้ะวั่นิออกเฉียีงใต้ั้ 

และมีคว่ามสำาคัญต่ั้อการอนุิรกัษ์เสอ้โครง่ของโลก โดำยเส้อโครง่ถ้ัอเป็ีนิเป็ีนิดัำชีนีิชี�วัี่ดำคว่ามสมบ่รณแ์ละคว่ามสมดำลุของสัตั้ว์่ป่ีาในิ
ระบบนิิเว่ศธุรรมชีาติั้ท�ีสำาคัญ โดำย บ.ีกรมิ เขา้ไปีมีสว่่นิรว่่มสนัิบสนุินิตั้�ังแต่ั้การศ่กษาวิ่จัยและสำารว่จปีระชีากรเส้อโครง่และสัตั้ว์่

ป่ีาอ� ้นิๆ การเสรมิปีระสทิธุภิาพัการลาดำตั้ระเว่นิด้ำว่ยระบบลาดำตั้ระเว่นิเชีงิคณุภาพั (Smart Patrol System) เพั�อ้สรา้งคว่าม
ปีลอดำภัยให้ักับเจ้าหัน้ิาท�ีผ้่พัทัิกษ์ป่ีา รว่มไปีถ่ังการเขา้ไปีมีบทบาทสำาคัญในิการรว่่มสรา้งจิตั้สำาน่ิกและเครอ้ขา่ย 

การอนุิรกัษ์เส้อโครง่และสตัั้ว์่ป่ีาในิปีระเทศไทย  
นิอกจากนีิ� บ.ีกรมิ ได้ำรว่่มม้อกับกรมปีศุสัตั้ว์่ในิการนิำาเขา้วั่คซึ่นีิและมอบตั้าขา่ยในิการป้ีองกันิ 

เพั�อ้สกัดำการแพัรร่ะบาดำของ “กาฬโรคแอฟรกิาในิม้า” หัร้อ African Horse Sickness (AHS) ซึ่�ง่ทำาให้ัเกิดำ 
การล้มตั้ายของม้าแบบเฉียีบพัลันิในิจังหัวั่ดำนิครราชีสมีาและพั�น้ิท�ีอ� ้นิเป็ีนิจำานิว่นิมาก ซึ่�ง่โรคดัำงกล่าว่ 

เป็ีนิโรคอุบติัั้ใหัมท่�ีไมเ่คยเกิดำข�น่ิในิปีระเทศไทย แต่ั้พับได้ำในิทวี่ปีแอฟรกิาเท่านัิ�นิ โดำยตั้รว่จพับว่่ามีการระบาดำ 
มาจากม้าลาย ท�ังนีิ� ในิปีีท�ีผ่านิมา บ.ีกรมิ ได้ำมีการปีระชุีมหัารอ้รว่่มกับกรมปีศุสัตั้ว์่ในิการหัาแนิว่ทาง 
ป้ีองกันิการแพัรร่ระบาดำของ “กาฬโรคแอฟรกิาในิม้า” อยา่งต่ั้อเน้ิ�อง โดำยมุ่งหัวั่งในิการชีว่่ยยบัย�งั 

การแพัรร่ะบาดำอยา่งถัาว่ร 

 ์

บ.ีกรมิ ได้ำให้ัการสนัิบสนุินิรว่่มม้อ WWF และองค์กรไม่หัวั่งผลกำาไร ค้อ ฟรแีลนิด์ำ (Freeland)  
ในิการรณรงค์การยุติั้การค้าสตัั้ว์่ป่ีา ในิแคมเปีญ EndPandemics ผา่นิชีอ่งทางการส�อ้สารต่ั้างๆ  

ท�ังในิร่ปีแบบออนิไลน์ิและออฟไลน์ิ เชีน่ิ การจัดำงานิเสว่นิาปีระชีาสมัพันัิธุโ์ครงการ ส�อ้ปีระชีาสมัพันัิธุ
ผ่านิทางย่ทป่ี (YouTube) และส�อ้สิ�งพัมิพัต่์ั้างๆ เพั�อ้เป็ีนิการปีระชีาสัมพันัิธุแ์ละสรา้งคว่ามตั้ระหันัิกร่ ้

ให้ักับปีระชีาคมโลกในิว่งกว้่างมากยิ�งข�น่ิ

ท�ังหัมดำ เพัราะเราเชี�อ้ว่่าการคกุคามสัตั้ว์่ป่ีาเป็ีนิภัยรา้ยแรงมากกว่่าท�ีทกุคนิคิดำ

นิอกจากนีิ� ในิปีี 2563 บ.ีกรมิ ได้ำจัดำตั้�ัง โครงการ บ.ีกรมิ ปัีนินิำาใจ ส้่ภัยโควิ่ดำ-19 มีการดำแ่ลผ้่มีสว่่นิได้ำเสยี 

งั

ทกุภาคสว่่นิ ตั้�ังแต่ั้สขุภาพัและคว่ามปีลอดำภัยของพันัิกงานิ การจัดำงานิปีระชุีมผ้่ถ้ัอหุ้ันิตั้ามมาตั้รการของหันิว่่ยงานิของรฐัท�ี
เก�ียว่ขอ้ง การลดำค่าบรกิารและเพัิ�มคว่ามย้ดำหัยุน่ิให้ักับล่กค้า ตั้ลอดำจนิการสนัิบสนุินิในิร่ปีแบบต่ั้างๆ  

เชีน่ิ เงินิบรจิาค อุปีกรณท์างการแพัทย ์ปีระกันิชีวิี่ตั้สำาหัรบับุคลาการทางแพัทย ์ถังุยงัชีพีัและส�งิของจำาเป็ีนิอ� ้นิๆ เพั�อ้มอบไปีย
โรงพัยาบาล องค์กรการกุศล และชุีมชีนิโดำยรอบโครงการหัรอ้สำานัิกงานิของ บ.ีกรมิ  

ท�ังในิปีระเทศไทยและต่ั้างปีระเทศ รว่มม่ลค่ากว่่า 50 ล้านิบาท

วิด่้โอ : EndPandemics
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สิ่รู้�างพลั้งให�กับีชุุมชุนิ 
แล้ะสัิ่งคม

กิารอนุรักิษ์ปา่ไม้ 

เพั�อ้เป็ีนิการดำำาเนิินิการตั้ามรอยพัระราชีดำำารขิองพัระบาทสมเด็ำจ
พัระชีนิการธุเิบศ มหัาภ่มพิัลอดำลุยเดำชีมหัาราชีบรมนิาถับพัติั้ร  
และพัระบาทสมเด็ำจพัระนิางเจ้าสิริกิตั้�ิพัระบรมราชิีนีินิาถั  
พัระบรมราชีชีนีิพัันิปีีหัลว่ง ในิการรักษาพั� ้นิท�ีป่ีาไม้ของไทย 
ท�ีถัก่ทำาลาย บี.กรมิ ตั้ระหันิกัและใหัค้ว่ามสำาคัญในิการอนิรุกัษ์
ทรพััยากรธุรรมชีาติั้และสิ�งแว่ดำล้อม เราได้ำรเิริ�มดำำาเนิินิโครงการ
ปีล่กป่ีาและอนุิรักษ์ป่ีาไม้ตั้�ังแต่ั้ปีี 2553 ตั้ลอดำจนิร่ว่มม้อกับ
สมาชิีกในิชุีมชีนิและนัิกเรียนินัิกศ่กษาในิท้องถั�ินิในิการปีล่ก
ป่ีาเฉีลิมพัระเกียรติั้เป็ีนิปีระจำาทุกปีีเพั� ้อชี่ว่ยเพัิ�มพั� ้นิท�ีสีเขียว่ 
ให้ัแก่ชุีมชีนิและสังคม

711,199
พื�นท่ั�ปล้้กิต้ินไม้รวมทัั�งสิิ่�น
(ต่ารางเมต่ร)
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กิารพัฒนาด้้านด้นติร่

ม้ล้นิธิรอยัล้แบงค์คอกิซิิมโฟน่
ออร์เคสิ่ติร้า ในพระอุปถัมภ์์
สิ่มเด็้จพระเจ้าล้้กิเธอ  
เจ้าฟา้สิิ่ริวัณณวร่ 
นาร่รัตินราชุกัิญญา

กว่่า 16 ปีี ท�ี บ.ีกรมิ ให้ัการสนัิบสนุินิในิการพััฒนิาว่งดำรุยิางค์
ซึ่มิโฟนีิกรุงเทพั (Bangkok Symphony Orchestra หัรอ้ BSO) 
ให้ัเป็ีนิว่งออรเ์คสตั้รา้ของไทยในิระดัำบอาชีพีัท�มีีมาตั้รฐานิสากล  
ส่งเสริมเผยแพัร่และสนัิบสนุินิศิลปีะดำนิตั้รีสากลคลาสสิค 
ให้ัเป็ีนิท�ีแพัร่หัลาย นิอกจากนิ�ันิ ม่ลนิิธุิฯ ยังได้ำจัดำตั้�ังโรงเรียนิ
ดำนิตั้รบีางกอกซึ่มิโฟนีิ (Bangkok Symphony Music School 
หัร้อ BSS) เพั� ้อเผยแพัร่และส่งเสริมการศ่กษาด้ำานิดำนิตั้ร ี 
ให้ักับเยาว่ชีนิและปีระชีาชีนิท�ัว่ไปี โดำยในิปีี 2562 สมเด็ำจ
พัระเจ้าล่กเธุอ เจ้าฟ้าสิริ วั่ณณว่รี  นิารีรัตั้นิราชีกัญญา 
ทรงโปีรดำให้ัม่ลนิิธุวิ่งดำุริยางค์ซึ่ิมโฟนีิกรุงเทพัฯ เปีล�ียนิชี� ้อเป็ีนิ  
“ม่ลนิิธุิรอยัลแบงค์คอกซึ่ิมโฟนิีออร์เคสตั้ร้า ในิพัระอุปีถััมภ์
สมเด็ำจพัระเจ้าลก่เธุอ เจ้าฟา้สริวัิ่ณณว่ร ีนิารรีตัั้นิราชีกัญญา”  
โดำยมีพัระปีระสงค์ท�ีจะพััฒนิานัิกดำนิตั้รีชีาว่ไทยให้ัมีโอกาส
พัฒันิาฝ่ม้ีอให้ัทัดำเทียมกับนัิกดำนิตั้รรีะดัำบโลก สามารถัปีระกอบ
อาชีีพัได้ำด้ำว่ยคว่ามม�ันิคงและดำ่แลครอบครัว่ได้ำ และยกระดัำบ 
ว่งออรเ์คสตั้รา้ชี�นัิให้ัทัดำเทียมกับว่งออรเ์คสตั้รา้ชี�นัินิำาของโลก 
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กิารพัฒนาด้้านก่ิฬา

กิารส่ิ่งเสิ่ริมก่ิฬาข่�ม้าโปโล้ในประเทัศไทัย

กว่่า 18 ปีี ท� ีบ.ีกริม เป็ีนิกำาลังสำาคัญในิการสง่เสริมกีฬาข�มีา้โปีโล
ในิปีระเทศไทย โดำยมุ่งหัวั่งในิการพััฒนิากีฬาข�ีม้าโปีโลใหั้เป็ีนิ 
ท�ีร่้จักในิปีระเทศไทยมากข�่นิ รว่มถ่ังการจัดำการแข่งขันิกีฬา 
ข�ม้ีาโปีโลเพั�อ้การกุศลเพั�อ้ระดำมทุนิสนัิบสนุินิม่ลนิิธุต่ิั้างๆ อย่าง
สม่าเสมอเปี็นิปีระจำาทุกปีี อาทิ การแข่งขันิไทยโปีโลโอเพั่นิ 
(Thai Polo Open) เพั�อ้นิำาเงินิรายได้ำมอบให้ัแก่โรงเรยีนิจิตั้รลดำา

 (สายวิ่ชีาชีีพั) เพั� ้อใช้ีเป็ีนิทุนิการศ่กษาใหั้แก่นัิกเรียนิในิการ
พัฒันิาทักษาวิ่ชีาชีพีั การแขง่ขนัิควี่นิคัพั พังิค์โปีโล (Queen’s 
Cup Pink Polo) เพั�อ้นิำาเงินิรายได้ำมอบให้ัแก่ม่ลนิิธุศ่ินิยม์ะเรง็
เต้ั้านิมเฉีลิมพัระเกียรติั้ ซึ่�่งเป็ีนิศ่นิย์บำาบัดำและดำ่แลผ่้ป่ีว่ย 
โรคมะเร็งเต้ั้านิมอย่างครบว่งจร และการแข่งขันิบีชีโปีโล 
(Beach Polo Open) เพั�อ้นิำาเงินิรายได้ำมอบให้ัแก่ ม่ลนิิธุ ิณภาฯ  



รายงานความย่�งยืนประจำำาป ี2563
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ในิพัระดำำาริของพัระเจ้าหัลานิเธุอ พัระองค์เจ้าพััชีรกิติั้ยาภา  
เป็ีนิปีระจำาต่ั้อเนิ� ้องทุกปีี นิอกจากนิ�ี บี.กริม ยังได้ำสนัิบสนุินิ
และส่งเสริมพััฒนิากีฬาข�ี ม้าในิปีระเทศไทยให้ัทัดำเทียม 
กับมาตั้รฐานิสากล โดำยการสนัิบสนุินินัิกกีฬาข�ีม้าเพั� ้อร่ว่ม
คัดำเล้อกเป็ีนิตัั้ว่แทนิปีระเทศไทยในิการเข้าร่ว่มการแข่งขันิ 
ในิต่ั้างปีระเทศ โดำยในิปีี 2562 ปีระเทศไทยได้ำรบัการคัดำเล้อก 

จากสหัพัันิธุ์กีฬาข�ีม้านิานิาชีาติั้ให้ัเป็ีนิเจ้าภาพัการแข่งขันิ  
“FEI Asian Championships Pattaya 2019” เป็ีนิคร�ังแรก  
ซึ่�ง่ บ.ีกรมิ ได้ำให้ัการสนัิบสนุินิในิการแขง่ขนัิในิคร�งันัิ�นิด้ำว่ย
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ด้้านความเปน็อย่้ท่ั�ด่้

มีอาชีพ มีรายได้ท่ีม่ันคง
รู้จักเก็บออม

คนดี รักการเรียนรู้ 
มีคุณภาพและคุณธรรม

มีความสุข 
สามัคคีปรองดอง

ลดความเหล่ือมล�าทางสังคม

อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ให้อุดมสมบูรณ์

คน

เศรษฐกิจ

ส่ิงแวดล้อม สังคม

ชุมชนเข้มแข็ง
รักถ่ินฐานบ้านเกิด

5 มิติ 
ของการพัฒนา

ชุมชน

เพั้� อขับเคล้� อนิพััฒนิาชุีมชีนิและสังคมให้ัเข้มแข็งเติั้บโตั้ 
อย่างมีศักยภาพัและยั�งย้นิอย่างแท้จริง บี.กริม มีเป้ีาหัมาย 
ในิการพัฒันิาชุีมชีนิอยา่งครบทกุมิติั้ทั�งในิด้ำานิ “เศรษฐกิจ สังคม  
สิ�งแว่ดำล้อม ชุีมชีนิ และคนิ” และบ่รณาการให้ัเป็ีนิไปีตั้ามแนิว่
พัระราชีดำำาร ิ“บา้นิ วั่ดำ โรงเรียนิ” และเศรษฐกิจพัอเพัยีงของ
ในิหัลว่งรัชีกาลที� 9 เพั้�อให้ัชุีมชีนิรักถิั�นิฐานิบ้านิเกิดำ มีการ
ปีระกอบอาชีีพัตั้ามแนิว่ทางเศรษฐกิจพัอเพัียง สร้างชุีมชีนิ 
ที�เขม้แขง็ มีรายได้ำ และมีคว่ามเป็ีนิอย่อ่ยา่งมีคว่ามสขุ มีสมดำลุ
ในิชีีวิ่ตั้ เราได้ำให้ัคว่ามสำาคัญกับกระบว่นิการมีส่ว่นิร่ว่ม และ 
การแลกเปีลี�ยนิเรยีนิร่ร้ว่่มกันิระหัว่่าง ชุีมชีนิ วั่ดำ และโรงเรยีนิ  
จ่งได้ำบรรจุ  “โครงการ บุวร  (บุา้น-วัด้-โรงเรยีีน)  บุ.ีกรมิ ” ณ หัม่บ่า้นิ 
บีกริม (หัม่่ที� 8) ตั้ำาบลคลองทับจันิทร์ อำาเภออรัญปีระเทศ
 จังหัวั่ดำสระแก้ว่ ซึ่่�งปีระกอบด้ำว่ย “หัม่่บ้านิบีกริม วั่ดำบีกริม
 และโรงเรียนิบีกริม” ซึ่่�งเป็ีนิชุีมชีนิที� บี.กริม มีคว่ามสัมพัันิธุ ์
มายาว่นิานิ เม้�อครั�งคุณเฮอร์เบิร์ตั้ และคุณหัญิงอัลม่า ลิงค์ 
ได้ำตั้ามเสด็ำจสมเด็ำจพัระศรีนิครินิทราบรมราชีชีนินีิ (สมเด็ำจย่า
) ไปีในิพั้�นิที�ดัำงกล่าว่

โครงกิาร บวร บ่.กิริม

ร่วมรับรู้ – ร่วมเรียนรู้
ร่วมรับผิดชอบ – ประโยชน์ร่วม

PARTICIPATIONCO-OPERATION
ความร่วมมือทุกภาคส่วน
รัฐ – เอกชน – ชุมชน

คุณค่าร่วม

โรงเรียน

วัดบ้าน

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
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ศ้นย์กิารเร่ยนร้้กิารกิสิิ่กิรรมเพื�อความยั�งยืน 
เซินำ�าน้อยแล้ะเซิกิะติำา ใน สิ่ปป.ล้าว

เพัราะคว่ามปีลอดำภัยทางอาหัารเป็ีนิเร�อ้งสำาคัญข�นัิพั�น้ิฐานิของทกุคนิ บ.ีกริม จ่งได้ำรเิร�มิ
จัดำตั้�ังศ่นิย์การเรียนิร่้การกสิกรรมเพั้�อคว่ามยั�งย้นิ เซึ่นิำาน้ิอยและเซึ่กะตั้ำา ในิ สปีปี.ลาว่  
ด้ำว่ยมุ่งหัวั่งให้ัคนิในิชุีมชีนิได้ำเรียนิร่้และพััฒนิาคุณภาพัชีีวิ่ตั้ในิการทำาเกษตั้รกรรม 
แบบอินิทรย์ี ตั้ลอดำจนิรณรงค์ในิการดำแ่ลแหัล่งนิำาตั้ามธุรรมชีาติั้ ให้ัคว่ามร้่ในิการหัยุดำเผา
ป่ีาเพั� ้อชี่ว่ยรักษาหัน้ิาดิำนิอันิเป็ีนิแหัล่งแร่ธุาตุั้ท�ีสำาคัญในิการทำาการเกษตั้รแบบอินิทรีย์ 
นิอกจากนีิ� เรายังได้ำมีการสง่เสรมิอาชีพีัในิการเล�ียงไก่ เป็ีดำ และปีลาในิกระชัีง การปีลก่ 
พั้ชีผักสว่นิครัว่ การหััดำทำาปุี�ยหัมักแบบใช้ีนิำาและไม่กลับกองแทนิการใช้ีสารเคมี  
ด้ำว่ยมุ่งหัวั่งให้ัเกิดำการอนุิรกัษ์ดิำนิ นิำา ป่ีาไม้ ให้ัคงอย่ต่่ั้อไปีตั้ราบชี�วั่ลก่หัลานิ

สร้้างพลัังให้้กัับชุุมชุนแลัะสังคม
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ด้้านกิารศึกิษา

โครงกิารบ้านนักิวิทัยาศาสิ่ติร์น้อย ประเทัศไทัย

สมเด็ำจพัระกนิิษฐาธุริาชีเจ้า กรมสมเด็ำจพัระเทพัรัตั้นิราชีสุดำาฯ  
สยามบรมราชีกุมารี ทรงพัระกรุณาพัระราชีทานิพัระราชีดำำาริ
ให้ัริเริ�มดำำาเนิินิโครงการบ้านินัิกวิ่ทยาศาสตั้ร์น้ิอยนิำาร่อง 
ในิปีระเทศไทย โดำยนิำาแนิว่ทางของม่ลนิิธุ ิHaus der kleinen  
มาปีระยุกต์ั้เป็ีนิแนิว่ทางการดำำาเนิินิโครงการในิปีระเทศไทย 
กว่่า 10 ปีี ท� ีบ.ีกรมิ เขา้รว่่มสนิบัสนุินิในิการเปีน็ิหันิ�ง่ในิแปีดำภาคี
เครอ้ขา่ย เรามุง่หัวั่งในิการปีลก่ฝั่งคว่ามสนิใจด้ำานิวิ่ทยาศาสตั้ร์
ให้ัแก่เด็ำกตั้�ังแต่ั้ปีฐมวั่ยอายุระหัว่่าง 3-6 ขว่บ ตั้ลอดำจนิสง่เสรมิ
การจัดำกิจกรรมอบรมคร่ผ่้สอนิ การพััฒนิาส�อ้การเรียนิการสอนิ  
และการทำากิจกรรมส่่กลุ่มครอบครัว่ ให้ัสามารถัถ่ัายทอดำ 
องค์คว่ามร้่ทางวิ่ทยาศาสตั้ร์และสร้างสรรค์ปีระสบการณ ์
การเรยีนิร่ไ้ด้ำอยา่งมีปีระสทิธุภิาพั

151
โรงเร่ยนในเครือข่ายท้ัองถิ�น

วิด่้โอ : 
โครงกิารบ้านนักิวิทัยาศาสิ่ติร์น้อย 
ประเทัศไทัย

รายงานความย่�งยืนประจำำาป ี2563
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โครงกิารสิ่นับสิ่นุนทุันกิารศึกิษาสิ่มเด็้จย่า 90 

ด้ำว่ยตั้ระหันัิกและสำาน่ิกในิพัระราชีกรณียกิจและพัระจริยวั่ตั้รของสมเด็ำจพัระศรี- 
นิครินิทราบรมราชีชีนินิีเก�ียว่กับการดำำาเนิินิโครงการตั้ามพัระราชีดำำาริด้ำานิการพัยาบาล 
ในิปีระเทศไทย บ.ีกรมิ มุง่หัวั่งให้ันัิกศ่กษาพัยาบาลสานิต่ั้อปีณิธุานิด้ำานิอาชีพีัพัยาบาล
ของสมเด็ำจพัระศรีนิครินิทราบรมราชีชีนินีิ มีคว่ามรักในิศักดิำ�ศรีของอาชีีพั ตั้ลอดำจนิ 
ให้ัเกิดำการแลกเปีล�ียนิเรียนิร่้และก่อให้ัเกิดำคว่ามสมัครสมานิสามัคคีในิหัม่่คณะ เราได้ำ
ให้ัการสนัิบสนุินิ “ทุนิการศ่กษาสมเด็ำจย่า 90” ผ่านิทางม่ลนิิธุิกองทุนิการกุศลสมเด็ำจ
พัระศรีนิครินิทราบรมราชีชีนินีิ ในิพัระราช่ีปีถััมภ์ให้ัแก่นัิกศ่กษาวิ่ทยาลัยพัยาบาล
บรมราชีชีนินีิของสถัาบันิพัระบรมราชีชีนิก วิ่ทยาลัยพัยาบาลกองทัพับก วิ่ทยาลัย
พัยาบาลกองทัพัเร้อ และวิ่ทยาลัยพัยาบาลทหัารอากาศ ภายใต้ั้กระทรว่งสาธุารณสุข  
รว่ม 30 แหัง่ท�ัว่ปีระเทศ

จำานวนผ้้่รับทุันท่ั�สิ่ำาเร็จกิารศึกิษา

1,217  

สร้้างพลัังให้้กัับชุุมชุนแลัะสังคม
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โครงกิารอาชุ่วศึกิษาทัวิภ์าค่

เพัราะการเรยีนิร่จ้ากการลงม้อฝึ่กปีฏิิบติัั้ก่อให้ัเกิดำผลลัพัธุท์�ีย�งัยน้ิกว่่า บ.ีกรมิ ได้ำรว่่มม้อ
โรงเรยีนิจิตั้รลดำา (สายวิ่ชีาชีพีั) วิ่ทยาลัยเทคนิิคมาบตั้าพัดุำ จ.ระยอง และสมาคมผ้่ผลิตั้
ไฟฟ้าเอกชีนิ (APPP) ในิโครงการพััฒนิาชี่างเทคนิิควิ่ศว่กรรมระบบไฟฟ้า (V-EsEPC) 
ในิระบบอาชีีว่ศ่กษาทวิ่ภาคี โดำยมุ่งหัวั่งในิการพััฒนิาทักษะการคิดำและเรียนิร้่ทฤษฎี
ทางด้ำานิวิ่ศว่กรรมไฟฟ้ากำาลังและไฟฟ้าซึ่่อมบำารุงและฝึ่กทักษะการปีฏิิบัติั้งานิจริงท�ี 
โรงไฟฟ้าของ บี.กริม เพัาเว่อร์ เพั� ้อให้ันัิกศ่กษาในิโครงการเกิดำการเรียนิร่้และพััฒนิา
ทัศนิคติั้และพัฤติั้กรรมคว่บค่่ไปีกับการเรียนิร่้สังคมและการปีฏิิบัติั้งานิร่ว่มกับผ้่อ� ้นิ  
อันิจะเป็ีนิปีระโยชีน์ิต่ั้อนัิกศ่กษาสายงานิวิ่ชีาชีีพัท�ีจะเตั้รียมเข้าส่่การเติั้บโตั้ในิอนิาคตั้ 
และเป็ีนิการขยายโอกาสทางการศ่กษาด้ำานิวิ่ชีาชีพีัทางอุตั้สาหักรรมให้ัมากยิ�งข�น่ิ

114 
นักิศึกิษาทัวิภ์าค่ท่ั�เข้าร่วมโครงกิาร 
ตัิ�งแต่ิปกีิารศึกิษา 2554-2564  

วิด่้โอ : 
โครงกิารอาชุ่วศึกิษา
ทัวิภ์าค่

รายงานความย่�งยืนประจำำาป ี2563
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ภาพัรวิมธุรกิิจ

22



ห่วงโซ่่คุณค่าทัางธุรู้กิจัของเรู้า

ล้้กิค้าอุติสิ่าห้กิรรม

ภ์าคอุติสิ่าห้กิรรม

ภ์าคครัวเรือนกิฟภ์. / กิฟน.

EVN

EDC

EDL

โรงไฟฟา้พลั้งงาน
แสิ่งอาทิัติย์

โรงไฟฟา้พลั้งนำ�า

โรงไฟฟา้พลั้งงานล้ม

โรงไฟฟา้
ขยะอุติสิ่าห้กิรรม

กิฟผ่.

โรงไฟฟา้พลั้ง
ความร้อนร่วม

กิารด้แล้ชุมชุนแล้ะสิ่งคม
กิารจ้างงานทัองถิ� น

กิารด้้แล้พนักิงานแล้ะผ้้่ถือหุ้้น

กิารร่วมมือกัิบพันธมิติรในระยะยาว

กิา
รด้

แล้
ทัรั

พ
ยา

กิร
ธร

รม
ชุา

ติ
กิา

รน
ำาข

ยะ
กิล้

บม
า 

(re
cy

cl
e 

/ 
re

us
e)

บำาบัด้

ขยะ
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ภาพรวมธุุรกิิจ
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สถานะโครงการ

โครงการในประเทศต่างๆ
(จนถึง 31 ธันวาคม 2563)

ความสามารถในการผลิตไฟฟา้
(เมกะวัตต์)

กําลังการผลิตไฟฟา้รวมท้ังส้ิน
(เมกะวัตต์)

พลังความร้อนร่วม พลังน้ํา พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

Hybrid Backup for Power Trading พลังงานขยะอุตสาหรรม

2563

3,058
3,682

2568

48 โครงการท่ี
เปดิดําเนินการแล้ว

11 โครงการท่ีอยู่ใน
ระหว่างการพัฒนา

ภายในปี 2568

2563

13 5

13 5

95 16

- -

861 133

861 35

2,560

2,145

ลาว
อยู่ระหว่างการพัฒนา 6 โครงการ
ดําเนินการแล้ว 3 โครงการ

เวียดนาม
ดําเนินการแล้ว 3 โครงการ

ฟลิิปปนิส์

โอมาน

เกาหลีใต้

ไทย
อยู่ระหว่างการพัฒนา 5 โครงการ
ดําเนินการแล้ว 41 โครงการ

กัมพูชา
ดําเนินการแล้ว 1 โครงการ

มาเลเซีย

ภิาพรู้วมธุรู้กิจั
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บี.กริม เพัาเว่อร์ เป็ีนิหันิ�่งในิผ่้บุกเบิกอุตั้สาหักรรมการผลิตั้
ไฟฟา้เอกชีนิของปีระเทศไทยท�ีปีระสบคว่ามสำาเรจ็ในิด้ำานิการ
พัฒันิาโครงการ การจัดำการด้ำานิการเงินิ การก่อสรา้ง และการ
บรหิัารจัดำการโครงการโรงไฟฟา้ท�ีก่อสรา้งใหัม ่

เราค้อผ่้ผลิตั้พัลังงานิชี�ันินิำาระดัำบโลก เพั� ้อตั้อบสนิอง 
คว่ามต้ั้องการของค่่ค้า พัันิธุมิตั้รทางธุุรกิจ และสังคมโดำยรว่ม  
ภายใต้ั้ปีรัชีญาการดำำาเนิินิธุุรกิจด้ำว่ยคว่ามโอบอ้อมอารี 
เพั�อ้สรา้งคว่ามศิวิ่ไลซึ่ภ์ายใต้ั้คว่ามเป็ีนิหันิ�่งเดีำยว่กับธุรรมชีาติั้ 

ปัีจจุบันิ บี.กริม เพัาเว่อร์ ปีระกอบธุุรกิจหัลักด้ำานิการผลิตั้ 
และขายไฟฟ้าและไอนิำาท�ังในิปีระเทศและต่ั้างปีระเทศ  
โดำย ณ วั่นิท�ี 31 ธุนัิว่าคม 2563 โรงไฟฟา้ท�ีได้ำเปิีดำดำำาเนิินิการ 
เชีิงพัาณิชีย์แล้ว่ท�ังสิ�นิ 48 โครงการ มีกำาลังผลิตั้ติั้ดำตั้�ังรว่ม 
3,058 เมกะวั่ตั้ต์ั้ หัากรว่มโครงการท�ีอย่่ในิระหัว่่างการพััฒนิา
และก่อสร้าง จะมีกำาลังผลิตั้ติั้ดำตั้�ังรว่ม 3,682 เมกะวั่ตั้ต์ั้  
แบ่งเป็ีนิโรงไฟฟ้าพัลังคว่ามร้อนิร่ว่ม 2,144 เมกะวั่ตั้ต์ั้ 
โรงไฟฟ้าพัลังงานิทดำแทนิ 901 เมกะวั่ตั้ต์ั้ และโรงไฟฟ้าพัลังงานิ
ดีำเซึ่ล 13 เมกะวั่ตั้ต์ั้

2536 
ก่ิอตั่�งใน์ชุ่�อ บริษัทั บอร์เน่์ยวิ (1993) จำากัิด

2541 
เปดิดำาเนิ์น์กิารเชิุงพัาณิชุย์ 
โรงไฟฟา้พัลังค่วิามร้อน์ร่วิม 
โค่รงกิารแรกิ (อมต่ะ บ่.กิริม เพัาเวิอร์ 1) 
ใน์นิ์ค่มอุต่สัาหกิรรมอมต่ะซิต่่� ชุลบุร่ 

์ 

2558
เปดิดำาเนิ์น์กิารเชิุงพัาณิชุย์ 
โรงไฟฟา้พัลังงาน์แสังอาทิัต่ย
14 โค่รงกิาร ใน์ประเทัศไทัย

2554 
เปล่�ยน์ชุ่�อบริษัทัเปน็์  
บริษัทั บ่.กิริม เพัาเวิอร์ จำากัิด

เหตุิการู้ณ์สิ่ำาคัญ

โรงไฟฟา้ท่ั�เปดิ้ด้ำาเนินกิารแล้้ว

70.1%
พลั้งความร้อนร่วม

29.5%
พลั้งงานทัด้แทัน

0.4%
Back up for Power Trading

ภาพัรวิมธุรกิิจ
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2559
จดทัะเบ่ยน์แปรสัภาพัเปน็์บริษัทัมหาชุน์ 
และเปล่�ยน์ชุ่�อเปน็์  
บริษัทั บ่.กิริม เพัาเวิอร์ จำากัิด (มหาชุน์) 

2560 
เสัน์อขายหุ้น์แก่ิประชุาชุน์ใน์ค่รั�งแรกิ (IPO)  

2562
เปดิดำาเนิ์น์กิารเชิุงพัาณิชุย์โรงไฟฟา้ 
พัลังงาน์แสังอาทิัต่ย์ใน์ประเทัศเว่ิยดน์าม  
ได้แก่ิ โค่รงกิาร DT 1&2 ท่ั�ม่ขน์าดใหญ่ท่ั�สุัด 
ใน์เอเชุ่ยต่ะวัิน์ออกิเฉ่ยงใต้่  
และโค่รงกิาร Phuyen TTP 

2563
บ่.กิริม เพัาเวิอร์  
ม่โค่รงกิารท่ั�เปดิดำาเนิ์น์กิาร 
เชิุงพัาณิชุย์แล้วิ 
จำาน์วิน์ 48 โค่รงกิาร  
รวิมกิำาลังกิารผลิต่ติ่ดตั่�ง  
3,058 เมกิะวัิต่ต์่

้ประเภ์ทัโรงไฟฟา

โรงไฟฟา้ทัั�งห้มด้ โรงไฟฟา้ท่ั�เปดิ้ด้ำาเนินกิารแล้้ว

ประมาณกิาร
กิำาลั้งกิารผ่ลิ้ติ

ติิด้ตัิ�ง
(เมกิะวัติต์ิ)

% ประมาณกิาร
กิำาลั้งกิารผ่ลิ้ติ
ติามสัิ่ด้ส่ิ่วน
(เมกิะวัติต์ิ)

กิำาลั้งกิารผ่ลิ้ติ
ติิด้ตัิ�ง

(เมกิะวัติต์ิ)

% กิำาลั้งกิารผ่ลิ้ติ
ติามสัิ่ด้ส่ิ่วน
(เมกิะวัติต์ิ)

พัลังค่วิามร้อน์ร่วิม 2,560 69.5% 2,144 1,769 68.7% 1,310

พัลังงาน์แสังอาทิัต่ย์ 861 23.4% 861 596 23.1% 596

พัลังน์ำ�า 133 3.6% 35 95 3.7% 25

โรงไฟฟา้แบบผสัมผสัาน์ 95 2.6% - 95 3.7% -

พัลังงาน์ลม 16 0.4% - 15 0.6% -

Backup for Power Trading1 13 0.4% 13 4 0.2% 4

ขยะอุต่สัาหกิรรม 5 0.1% 5 2 0.1% 2

รวิมทัั�งสิั�น์ 3,682 100.0% 3,058 2,576 100.0% 1,938

์

รายงานความย่�งยืนประจำำาป ี2563
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1 ธุุรกิจจำาหันิา่ยไฟฟา้ท�ีรบัซึ่�อ้จากบรษัิทยอ่ยของ EVN ให้ัแก่ลก่ค้าอุตั้สาหักรรมในินิิคมอุตั้สาหักรรมอมตั้ะซึ่ติั้�ี เบยีนิหััว่ ผา่นิโครงขา่ยไฟฟา้ของกล่มุ บ.ีกรมิ เพัาเว่อร

2 แก้ไขเม่ือ 31 พ.ค. 2564

2



ผลการดำำาเนิินิงานิด้ำานิการพััฒนิาอย่่างยั่�งยื่นิท่ี่�สำำาคััญ ปีี 2563
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ผล้การู้ดำำาเนิินิงานิดำ�านิการู้พัฒนิาอย่างยั�งย่นิ 
ทีั�สิ่ำาคัญ ปี 2563

อ้างอิงจากโรงไฟฟา้ในิปีระเทศไทยที�อย่ใ่นิพัอรต์ั้ของ บ.ี กรมิ เพัาเว่อร ์มากกว่่า 2 ปีี

เปา้ห้มายกิารปล่้อยก๊ิาซิคาร์บอนสุิ่ทัธิเท่ัากัิบศ้นย์ 
ภ์ายในปี 2593

������ �������

ศูนย์ �����

 57.8��

ดัชนีความพร้อม ความน่าเช่ือถือของระบบ
ส่งและจําหน่ายไฟฟา้

���5� �����
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านส่ิงแวดล้อม

ด้านสังคม

ธรรมาภิบาล

พลังงานหมุนเวียน
(เมกะวัตต์) 

ยอดขายไฟฟา้
(กิกะวัตต์–ช่ัวโมง)

รายได้
(ล้านบาท)

11�9�
ลดปริมาณการใช้นํ้าสุทธิ ปริมาณขยะท่ีนํากลับมา

ใช้ซ้ํา / รีไซเคิล

�����

�����

���
อัตราความผูกพัน

ของพนักงาน
การลงทุนในการมีส่วนร่วม

ในชุมชนและสังคม
(ล้านบาท)

��� �����
ความพึงพอใจของลูกค้า 

79�

กรรมการอิสระ กรรมการผู้หญิง การร้องเรียน
เร่ืองการคอร์รัปชัน

ใช้น้ําจากการบําบัดน้ําเสีย

����

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
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คู่ค้าในธุรกิจรับทราบ
ถึงหลักจรรยาบรรณคู่ค้า

1 แก้ไขเม่ือ 31 พ.ค. 2564

1

1

1 1



รางวััลแห่่งควัามภาคภูมิใจ
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รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
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รู้างวัล้แห่งความภิาคภิ้มิใจั

ติ่ดอัน์ดับรายชืุ�อหุ้้นยั�งยืน ประจำาป ี2563  
(Thailand Sustainability Investment -THSI)  
ติ่ดต่่อกัิน์เปน็์ปท่ีั� 3 จากิต่ลาดหลักิทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย

ติ่ดอัน์ดับรายชืุ�อ ESG100 ประจำาป ี2563 ติ่ดต่่อกัิน์เปน็์ปท่ีั� 3 
และรางวัล้กิารเปดิ้เผ่ยข้อม้ล้ความยั�งยืนประจำาป ี2563  
จากิสัถาบัน์ไทัยพััฒน์์

ผ่ล้ประเมิน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ิม ในระดั้บ “ด่้เลิ้ศ” 
ประจำาป ี2563 จากิสัมาค่มส่ังเสัริมผู้ลงทุัน์ไทัย

รางวัิลจากิ “Asian Power Awards 2020” ได้แก่ิ  
Power Utility of the Year - Thailand, Power Plant 
Upgrade of the Year - Thailand และ Hydro Power 
Project of the Year - Bronze โดยนิ์ต่ยสัาร Asian Power

รางวัิลจากิ “10th Asian Excellence Award 2020” ได้แก่ิ  
Asia’s Best CEO, Asia’s Best CFO, Asia’s Best CSR,  
Best Investor Relations Company และ Best Investor Relations 
โดย Corporate Governance Asia

ได้รับกิารรับรองจากิ Climate Bonds Initiative  
ใน์กิารลงน์ามเงิน์กู้ิสัำาหรับโค่รงกิาร Phu Yen TTP ใน์เว่ิยดน์าม   
ซึ�งเปน็์เงิน์กู้ิส่ัเข่ยวิค่รั�งแรกิใน์ประเทัศไทัยและภูมิภาค่ CLMV

รางวัิล The Best Power Plant Project Developer – 
Solar สัำาหรับโค่รงกิาร Phu Yen TTP
โดยนิ์ต่ยสัาร International Finance

รางวัิลจากิ “Institutional Investor Corporate Awards 
2020” ได้แก่ิ Strongest Adherence to Corporate 
Governance, Most Organised Investor Relations และ 
Most Consistent Dividend Policy โดย Alpha Southeast 
Asia

ผ่ล้ประเมิน CGR ในระดั้บ “ด่้เลิ้ศ” 
ประจำาป ี2563 จากิสัมาค่มส่ังเสัริมสัถาบัน์กิรรมกิารบริษัทัไทัย

ได้รับกิารคั่ดเล่อกิเข้าเปน็์สัมาชิุกิ  
FTSE4Good Indexes Series - FTSE4GOOD 
Emerging Markets Index & FTSE4GOOD ASEAN 5 Index   
ประกิาศโดย FTSE Russell

MSCI ESG RATINGS ในระดั้บ BBB  
ประจำาป ี2563 โดย MSCI ESG Research



กรู้อบีการู้ดำำาเนิินิธุรู้กิจัเพ่�อความยั�งย่นิ

บี.กริม เพัาเว่อร์ ได้ำกำาหันิดำกรอบการดำำาเนิินิธุุรกิจเพั้�อคว่ามยั�งย้นิ เพั้�อใชี้เป็ีนิแนิว่ทาง 
การบริหัารจัดำการคว่ามยั�งย้นิขององค์กรที�ครอบคลุมด้ำานิเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแว่ดำล้อม  
และธุรรมาภิบาล โดำยได้ำพิัจารณาถ่ังบริบทขององค์กรเพั้�อก้าว่ไปีส่่คว่ามเปี็นิเลิศ 
และคว่ามเปี็นิม้ออาชีีพัในิระดัำบสากล รว่มถ่ังการเสริมสร้างปีระโยชีนิ์และคุณค่า 
เพั้�อตั้อบสนิองต่ั้อคว่ามคาดำหัวั่งของผ้่มีสว่่นิได้ำเสีย อันินิำาไปีส่ก่ารเจรญิเติั้บโตั้ในิระยะยาว่ 
ให้ัปีระสบคว่ามสำาเรจ็ได้ำอยา่งมั�นิคงและยั�งยน้ิ

“วงนอุก” หัมายถ่ัง การแสดำงคว่ามรับผิดำชีอบต่ั้อผลกระทบจากการดำำาเนิินิงานิ 
ในิด้ำานิต่ั้างๆ ซึ่่�งครอบคลุมผ้่มีส่ว่นิได้ำเสียขององค์กร เพั้�อนิำาไปีส่่การสร้างการยอมรับ
และสมัพันัิธุภาพัที�ดีำอยา่งยั�งยน้ิ 

“วงใน” หัมายถ่ัง การดำำาเนิินิงานิบริหัารจัดำการโครงการโรงไฟฟ้าที�เปี็นิเลิศ พัร้อมกับ
คว่ามรบัผิดำชีอบต่ั้อสงัคมที�ครอบคลมุการดำำาเนิินิงานิหัลักตัั้�งแต่ั้ต้ั้นินิำาจนิถ่ังปีลายนิำา 

กรอบการดําเนินธุรกิจ
เพื�อความยั�งยืน

การพัฒ
นาประสิทธิภาพ

และเสถียรภาพ
ระบบไฟ

ฟ
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่วม

แล
ะพั
ฒ
นา
ชมุ
ชน

การดาํเนนิธรุกจิที�เป�นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม

แล
ะรั
บผิ

ดช
อบ
ผลิ

ตภั
ณฑ์

การส่งเสริมความรับผ
ิดช
อบ

ต่อสังคมในห่วงโซ่อุป
ทาน

กรอบการดำำาเนิินิธุุรกิจเพ่ื่�อความย่ั่�งย่ั่นิ
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กิารเสิ่ริมสิ่ร้างระบบธรรมาภิ์บาล้

การสร้างเสริมระบบธุรรมาภิบาลให้ัมีปีระสิทธุิภาพัตั้ามหัลักการกำากับดำ่แลกิจการที�ดีำ  
ซ่ึ่�งให้ัคว่ามสำาคัญต่ั้อการปีรับปีรุงโครงสร้างการกำากับดำ่แลกิจการที� ดีำที� เอ้� อต่ั้อ 
การบ่รณาการคว่ามรับผิดำชีอบต่ั้อสังคมให้ัเกิดำข่�นิทั�ว่ทั�งองค์กร ตั้ลอดำจนิการป้ีองกันิ
หัร้อลดำคว่ามเสี�ยงด้ำานิทุจริตั้คอร์รัปีชีันิในิทุกร่ปีแบบ รว่มถ่ังการส้�อสารนิโยบาย
การต้ั้านิทุจริตั้ และถ่ัายทอดำองค์คว่ามร่้ด้ำานิการต่ั้อต้ั้านิทุจริตั้แก่บุคลากรทุกระดัำบ 
อันินิำาไปีส่ก่ารสรา้งคณุค่าเชีงิเศรษฐกิจแก่กิจการในิระยะยาว่

กิารด้้แล้พัฒนาบุคล้ากิร 
อย่างเปน็ธรรม

กิารสิ่ร้างกิารม่ส่ิ่วนร่วม 
แล้ะพัฒนาชุุมชุน

การบริหัารจัดำการทรัพัยากรบุคคล และการพััฒนิาคุณภาพัชีีวิ่ตั้บุคลากรในิภาพัรว่ม  
เชี่นิ การยกระดัำบคว่ามพ่ังพัอใจบุคลากร การดำ่แลคว่ามปีลอดำภัยและอาชีีว่อนิามัย  
และการยกระดัำบพััฒนิาทักษะการทำางานิและองค์คว่ามร่้ที�จำาเป็ีนิ นิอกจากนีิ� 
องค์กรจำาเป็ีนิต้ั้องจัดำให้ัมีกลไกในิการเจรจาต่ั้อรองระหัว่่างองค์กรและพันัิกงานิ  
ตั้ลอดำจนิการสร้างคว่ามตั้ระหันัิกในิเร้� องสิทธุิมนุิษยชีนิ การปีระเมินิคว่ามเสี�ยง  
การปีรับปีรุงเง้�อนิไข และสภาพัแว่ดำล้อมการทำางานิที�เอ้�อต่ั้อการเคารพัสิทธุิมนุิษยชีนิ 
อันินิำาไปีส่ก่ารสร้างเสรมิคุณภาพัชีวิี่ตั้บุคลากรอยา่งต่ั้อเน้ิ�อง

การร่ว่มหัาร้อและสานิสัมพัันิธุ์เพั้�อสร้างคว่ามเข้าใจและการยอมรับระหัว่่างองค์กร 
และสังคมภายใต้ั้ “ความโอุบุอุ้อุมอุารี” โดำยให้ัคว่ามสำาคัญต่ั้อการดำำาเนิินิงานิที�เน้ินิ 
การบรรเทาผลกระทบที�เกิดำข่�นิหัร้ออาจเกิดำข่�นิในิอนิาคตั้ ตั้ลอดำจนิการสนิับสนิุนิ 
และพััฒนิาชุีมชีนิรว่่มกันิ อันินิำาไปีส่ก่ารสร้างสมัพันัิธุภาพัที�ดีำระหัว่่างกันิอยา่งยั�งยน้ิ
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การสร้างเสริมศักยภาพัในิการผลิตั้ไฟฟ้าให้ัเกิดำปีระสิทธุิภาพัและเสถีัยรภาพัส่งสุดำ
 รว่มถ่ังให้ัคว่ามสำาคัญต่ั้อการบริหัารจัดำการการผลิตั้ไฟฟ้า การปีรับปีรุงพััฒนิา
เคร� ้องจักรอุปีกรณ์และใชี้เทคโนิโลยีท�ี ทันิสมัย เพั� ้อให้ัโครงการต่ั้างๆ สามารถั 
จ่ายกระแสไฟฟา้ได้ำอยา่งต่ั้อเน้ิ�อง

กิารสิ่ร้างความพึงพอใจแก่ิล้้กิค้า 
แล้ะรับผิ่ด้ชุอบผ่ลิ้ติภั์ณฑ์์

มุ่งม�ันิในิการรักษาระดัำบคว่ามพ่ังพัอใจส่งสุดำแก่ล่กค้าผ่านิการใหั้บริการที�เข้าถ่ังง่าย
และครอบคลุม เพั� ้อให้ัล่กค้าได้ำรับบริการท�ีม�ันิคงและมีเสถีัยรภาพัภายใต้ั้พั� ้นิฐานิ 
คว่ามปีลอดำภัยในิการให้ับรกิาร ตั้ลอดำจนิการรกัษาขอ้ม่ลคว่ามลับของลก่ค้า

้
กิารพัฒนาประสิิ่ทัธิภ์าพ 
แล้ะเสิ่ถ่ยรภ์าพระบบไฟฟา

กิารด้ำาเนินธุรกิิจทั�่เปน็มิติร 
ต่ิอสิิ่�งแวด้ล้้อม

การกำากับดำ่แลใหั้การดำำาเนิินิงานิในิทุกด้ำานิตั้ระหันิักถ่ังผลกระทบด้ำานิสิ�งแว่ดำล้อม  
พัรอ้มกับการบรรเทาผลกระทบทางสิ�งแว่ดำล้อมท�เีกิดำจากการดำำาเนิินิงานิขององค์กร อาทิ
 ก๊าซึ่เรอ้นิกระจก มลพิัษทางอากาศ มลภาว่ะทางเสียง ของเสีย เป็ีนิต้ั้นิ รว่มถ่ังการปีลก่ 
จิตั้สำาน่ิกให้ับุคลากรในิองค์กรมีคว่ามตั้ระหันัิกและให้ัคว่ามสำาคัญต่ั้อการใช้ีทรัพัยากร
อยา่งมีปีระสทิธุภิาพั

กิารส่ิ่งเสิ่ริมความรับผิ่ด้ชุอบ 
ต่ิอสัิ่งคมในห่้วงโซ่ิอุปทัาน

การส่งเสริมคว่ามตั้ระหันัิกถ่ังการปีฏิิบัติั้แก่ค่่ค้าท�ีเป็ีนิธุรรม การสานิสัมพัันิธุ์กับค่่ค้า 
เพั� ้อรับทราบปีระเด็ำนิคว่ามย�ังย้นิท�ี เก�ียว่ข้อง ตั้ลอดำจนิการสานิสัมพัันิธุ์กับค่่ค้า
และร่ว่มพััฒนิาค่่ค้าให้ัมีการดำำาเนิินิงานิท�ี มีคว่ามรับผิดำชีอบต่ั้อเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ�งแว่ดำล้อม 



โครงสิ่ร้างกิารบริห้ารจัด้กิาร 
ด้้านกิารพัฒนาความยั�งยืน

ประธานเจ้าห้น้าท่ั�บริห้าร

คณะกิรรมกิารพัฒนาความยั�งยืน

คณะทัำางานด้้านกิารพัฒนา 
ความยั�งยืน

ห้น่วยงานต่ิางๆ ท่ั�เก่ิ�ยวข้อง

คณะกิรรมกิารบริษัทั

คณะกิรรมกิารกิำากัิบด้้แล้กิิจกิาร

ฝ่า่ยบริห้ารความยั�งยืนองค์กิร

บี.กริม เพัาเว่อร์ มีคว่ามมุ่งมั�นิต่ั้อการดำำาเนิินิธุุรกิจใหั้มีคว่ามเจริญเติั้บโตั้อย่างมั�นิคงและยั�งย้นิ ทั�งนีิ� เพั้�อใหั้การบริหัารจัดำการ 
ด้ำานิการพัฒันิาคว่ามยั�งยน้ิดำำาเนิินิไปีอยา่งเป็ีนิร่ปีธุรรม โดำยแต่ั้งตัั้�งคณะกรรมการพัฒันิาคว่ามยั�งยน้ิ (Sustainability Management 
Committee) ปีระกอบด้ำว่ยผ้่บริหัารระดัำบส่งและคณะทำางานิด้ำานิการพััฒนิาคว่ามยั�งย้นิ (Sustainability Working Team)  
ซึ่่�งปีระกอบด้ำว่ยตัั้ว่แทนิจากหัน่ิว่ยงานิทุกฝ่่ายขององค์กรร่ว่มกันิขับเคล้�อนิงานิด้ำานิการพััฒนิาคว่ามยั�งย้นิ โดำยคณะกรรมการ
พัฒันิาคว่ามยั�งยน้ิมีบทบาทหัน้ิาที�ในิการขบัเคล้�อนิคว่ามยั�งยน้ิขององค์กร ดัำงนีิ�

4. มอบหัมายการดำำาเนิินิงานิด้ำานิคว่ามยั�งย้นิแก่คณะทำางานิ
ด้ำานิการพััฒนิาคว่ามยั�งย้นิและหันิ่ว่ยงานิที�เกี�ยว่ข้อง
เพั้�อขับเคล้�อนิงานิด้ำานิการพััฒนิาคว่ามยั�งย้นิใหั้เปี็นิไปี 
ตั้ามแผนิงานิและเป้ีาหัมาย

5. สนัิบสนุินิและดำำาเนิินิการติั้ดำตั้ามกลยุทธุ์และนิโยบาย
การพัฒันิาอยา่งยั�งยน้ิ รว่มถ่ังการรายงานิผลการดำำาเนิินิงานิ
อยา่งสม่าเสมอ

1. กำาหันิดำนิโยบาย ทิศทาง และเป้ีาหัมายการพััฒนิาที�ยั�งย้นิ  
ตั้ลอดำจนิทบทว่นิและปีรับปีรุงอย่างสม่าเสมอ เพั้�อให้ัมี
คว่ามทันิสมัยและสอดำคล้องกับสถัานิการณ์

2. พัิจารณาปีระเด็ำนิด้ำานิคว่ามยั�งย้นิ เพ้ั�อกำาหันิดำมาตั้รการ
และแนิว่ทางการดำแ่ลผ่มี้สว่่นิได้ำเสยีอยา่งมีคว่ามรบัผิดำชีอบ
รว่มถ่ังการสร้างคุณค่าแก่ผ้่มีสว่่นิได้ำเสียรว่่มกันิ

3. สอบทานิกรอบการดำำาเนิินิงานิด้ำานิคว่ามยั�งย้นิและ
คว่ามสำาคัญของห่ัว่งโซึ่่คุณค่า เพั้�อผสานิคว่ามร่ว่มม้อ
และดำำาเนิินิการรว่่มกับผ้่มีสว่่นิได้ำเสยี
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บี.กริม เพัาเว่อร์ มีคว่ามมุ่งมั�นิต่ั้อการสนัิบสนุินิเพั้�อรว่่มขับเคล้�อนิเป้ีาหัมายการพััฒนิา
ที�ยั�งยน้ิขององค์การสหัปีระชีาชีาติั้ (UN SDGs) ทั�ง 17 เป้ีาหัมายให้ับรรลุส่ค่ว่ามสำาเรจ็  
อยา่งไรก็ตั้ามการดำำาเนิินิธุุรกิจทางตั้รงของ บ.ีกรมิ เพัาเว่อร ์มีสว่่นิรว่่มในิการสนัิบสนุินิ
การบรรลเุป้ีาหัมายการพัฒันิาที�ยั�งยน้ิรว่ม 9 เป้ีาหัมาย ดัำงนีิ�

บ่.กิริม เพาเวอร์ กัิบกิารสิ่นับสิ่นุนเปา้
ห้มายกิารพัฒนาอย่างยั�งยืน

เปา้ห้มาย UN SDGs แนวทัางกิารด้ำาเนินงาน ผ่ล้กิารด้ำาเนินงานป ี2563

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ส่ังเสัริมกิารปฏิิบัติ่ต่ามกิฎหมาย 
ด้าน์ค่วิามปลอดภัยและสัภาพัแวิดล้อมใน์กิารทัำางาน์
อย่างเค่ร่งค่รัด รวิมถึงกิารกิำากัิบดูแล 
ด้าน์ค่วิามปลอดภัยและสัภาพัแวิดล้อมกิารทัำางาน์  
เพ่ั�อให้พันั์กิงาน์และผู้เก่ิ�ยวิข้องทุักิค่น์ปฏิิบัติ่งาน์ 
อย่างม่ค่วิามปลอดภัย

ใน์ป ี2563 บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ไม่ม่อุบัติ่เหตุ่ร้ายแรง 
หร่อกิารเส่ัยชุ่วิิต่จากิอุบัติ่เหตุ่ใน์กิารทัำางาน์ 
ทัั�งใน์ส่ัวิน์ของพันั์กิงาน์และผู้รับเหมาและอ่�น์ๆ  
ท่ั�เก่ิ�ยวิข้องกัิบกิารดำาเนิ์น์งาน์และจัดให้ม่กิารอบรม 
เพ่ั�อส่ังเสัริมวัิฒน์ธรรมด้าน์ค่วิามปลอดภัย  
อาชุ่วิอน์ามัย และสิั�งแวิดล้อม ให้กัิบพันั์กิงาน์  
โดยม่จำาน์วิน์ชัุ�วิโมงกิารอบรมให้ค่วิามรู้ 
รวิมทัั�งสิั�น์ 10,181 ชัุ�วิโมง

น์อกิจากิน่์� โรงฟา้พัลังงาน์ค่วิามร้อน์ร่วิมทัั�งหมด 
ของ บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ได้รับกิารรับรอง ISO 45001 
หร่อ OHSAS 18001 ซึ�งเปน็์ท่ั�ยอมรับใน์ระดับสัากิล 
ว่ิาเปน็์วิิธ่กิารประเมิน์และต่รวิจสัอบระบบกิารจัดกิาร
อาชุ่วิอน์ามัยและค่วิามปลอดภัย พััฒน์าโดย 
องค์่กิรกิารค้่าและมาต่รฐาน์สัากิลชัุ�น์น์ำาท่ั�เหมาะสัม 
และม่ประสิัทัธิภาพัใน์สัถาน์ท่ั�ทัำางาน์

สัำาหรับสัถาน์กิารณ์กิารแพัร่ระบาดของ COVID-19 
บ่.กิริม เพัาเวิอร์ กิำาหน์ดแน์วิทัางดำาเนิ์น์งาน์ให้เปน็์
ไปอย่างต่่อเน่์�องและส่ังผลกิระทับทัางธุรกิิจน้์อย
ท่ั�สุัด โดยสันั์บสันุ์น์กิารทัำางาน์ Work From Home 
และมาต่รกิารดูแลปอ้งกัิน์กิารแพัร่ระบาดและค่วิาม
ปลอดภัยใน์กิารทัำางาน์ เชุ่น์ จัดตั่�งจุดคั่ดกิรอง
 หมุน์เว่ิยน์กิะปฏิิบัติ่งาน์ จัดเต่ร่ยมสัถาน์ท่ั�พัักิของ
พันั์กิงาน์ จัดเต่ร่ยมอาหาร จัดเต่ร่ยมรถรับ-ส่ัง  
จัดตั่�งโค่รงกิาร “บ่.กิริม ปนั์น์ำ�าใจ สู้ัภัยโค่วิิด-19” คิ่ด
เปน็์มูลค่่ากิว่ิา 50 ล้าน์บาทั โดยให้ค่วิามชุ่วิยเหล่อ
ชุุมชุน์และสัังค่ม ท่ั�ได้รับผลกิระทับจากิสัถาน์กิารณ์กิาร
แพัร่ระบาดของ COVID-19

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ม่ค่วิามมุ่งมั�น์ใน์กิารใชุ้ทัรัพัยากิร 
ธรรมชุาติ่อย่างม่ประสิัทัธิภาพั โดยม่กิารติ่ดต่าม 
แน์วิโน้์มกิารเปล่�ยน์แปลงเก่ิ�ยวิกัิบแหล่งน์ำ�า 
อย่างสัมำ�าเสัมอ 

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ม่กิารติ่ดต่ามสัถาน์กิารณ์ 
และกิารเฝ้า้ระวัิงกิารเกิิดเหตุ่กิารณ์จากิกิาร
เปล่�ยน์แปลงสัภาพัภูมิอากิาศท่ั�ส่ังผลกิระทับต่่อ 
กิารดำาเนิ์น์งาน์อย่างใกิล้ชิุด ทัั�งน่์� ได้กิำาหน์ดให้ม่ 
แผน์งาน์บริหารจัดกิารค่วิามเส่ั�ยงและกิารบริหารจัดกิาร
ค่วิามต่่อเน่์�องทัางธุรกิิจ ท่ั�จะสัามารถลดผลกิระทับ 
และกิารหาแน์วิทัางให้กิารดำาเนิ์น์งาน์เกิิดประสิัทัธิภาพั
และประสิัทัธิผลสูังสุัด 

ใน์ป ี2563 ภาวิะภัยแล้งม่ค่วิามรุน์แรงกิว่ิาทุักิป ี 
โรงไฟฟา้พัลังค่วิามร้อน์ร่วิมม่กิารใชุ้น์ำ�าอย่างม่
ประสิัทัธิภาพั โดยกิารน์ำาน์ำ�ากิลับมาใชุ้ใหม่ให้มากิท่ั�สุัด 
และกิารปรับปรุงคุ่ณภาพัน์ำ�าก่ิอน์น์ำากิลับมาใชุ้ใน์
กิระบวิน์กิารผลิต่ใหม่ได้ถึง 11 รอบ (ขึ�น์อยู่กัิบคุ่ณภาพั
น์ำ�าของแต่่ละพ่ั�น์ท่ั�) ซึ�งสัามารถลดปริมาณกิารใชุ้น์ำ�าสุัทัธิ
ใน์กิระบวิน์กิารผลิต่ได้อย่างม่นั์ยสัำาคั่ญถึงร้อยละ 26.1 
น์อกิจากิน่์� บ่.กิริม เพัาเวิอร์ กิำาหน์ดมาต่รฐาน์คุ่ณภาพั
น์ำ�าทิั�งต่ามกิฎหมายท่ั�เข้มงวิดท่ั�สุัด 

กรอบการดำำาเนิินิธุุรกิจเพ่ื่�อความย่ั่�งย่ั่นิ
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บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ม่กิารพััฒน์าและขยายกิารลงทุัน์ 
อย่างต่่อเน่์�อง โดยม่เปา้หมายสััดส่ัวิน์กิารลงทุัน์ 
ด้าน์พัลังงาน์ทัดแทัน์ อยู่ท่ั�ร้อยละ 30 ของกิารลงทุัน์
โค่รงกิารโรงไฟฟา้ทัั�งใน์ประเทัศและต่่างประเทัศ  
เพ่ั�อส่ังเสัริมกิารลดมลพิัษด้าน์สิั�งแวิดล้อมและ 
ผลกิระทับด้าน์กิารเปล่�ยน์แปลงสัภาพัภูมิอากิาศและ 
ยังเปน็์กิารต่อบสัน์องต่่อน์โยบายรัฐบาลใน์กิารเพิั�ม
สััดส่ัวิน์กิารใชุ้พัลังงาน์ทัดแทัน์ 

ป ี2563 โค่รงกิารโรงไฟฟา้พัลังงาน์แสังอาทิัต่ย์  
Ray Power กิำาลังกิารผลิต่ติ่ดตั่�ง 39 เมกิะวัิต่ต์่  
ท่ั�กัิมพูัชุาเปดิดำาเนิ์น์กิารเชิุงพัาณิชุย์ได้ต่ามกิำาหน์ด  
แม้ว่ิาจะเผชิุญกัิบสัถาน์กิารณ์อุทักิภัยค่รั�งใหญ่ 
ซึ�งเปน็์โค่รงกิารเพ่ัยงแห่งเด่ยวิท่ั�ปลอดภัยจากิอุทักิภัย
ท่ั�ค่าดไม่ถึงใน์ค่รั�งน่์� เน่์�องจากิแผงโซลาร์และอุปกิรณ์
ได้ออกิแบบโดยม่กิารประเมิน์ระดับอุทักิภัยย้อน์หลัง
 100 ป ีน์อกิจากิน่์� โค่รงกิารน่์�ได้รับกิารบัน์ทึักิเปน็์
โค่รงกิารโรงไฟฟา้แห่งแรกิของประเทัศไทัยท่ั�เปดิ
ดำาเนิ์น์กิารภายใต้่สััญญาซ่�อขายไฟฟา้กัิบกิารไฟฟา้
กัิมพูัชุา  

ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาค่ม 2563 บ่.กิริม เพัาเวิอร์  
ม่สััดส่ัวิน์โรงไฟฟา้พัลังงาน์ทัดแทัน์ท่ั�เปดิดำาเนิ์น์กิาร
เชิุงพัาณิชุย์แล้วิ ท่ั�อยู่ระหว่ิางกิารก่ิอสัร้างและพััฒน์า 
รวิมกิำาลังกิารผลิต่ติ่ดตั่�ง 1,029 เมกิะวัิต่ต์่ คิ่ดเปน็์ร้อยละ 
29.5 ของโค่รงกิารโรงไฟฟา้ทัั�งหมดท่ั�เปดิดำาเนิ์น์- 
กิารเชิุงพัาณิชุย์แล้วิ น์อกิจากิน่์� ยังม่กิารขยายกิำาลัง
กิารผลิต่โค่รงกิารติ่ดตั่�งพัลังงาน์แสังอาทิัต่ย์บน์
หลังค่า ใน์เชิุงพัาณิชุย์อย่างต่่อเน่์�อง

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ได้ม่กิารปรับปรุงประสิัทัธิภาพั 
กิารผลิต่ไฟฟา้โดยกิารใชุ้เทัค่โน์โลย่ท่ั�ทััน์สัมัย 
และเป็น์เทัค่โน์โลย่สัะอาดอย่างต่่อเน่์�องร่วิมกัิบ 
พััน์ธมิต่รทัางธุรกิิจ น์อกิจากินั์�น์ ยังได้ลงน์าม 
ค่วิามร่วิมม่อใน์กิารพััฒน์าเทัค่โน์โลย่ด้าน์พัลังงาน์ 
ร่วิมกัิบพััน์ธมิต่รทัางธุรกิิจ  

ในช่วง 3 ป�ที�ผ่านมา  บี.กริม เพาเวอร์ ได้ทาํการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ�าเพื�อลดอัตราการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติลงและเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ�าอย่างต่อเนื�อง ในป� 2563 ได้ดาํเนินการปรับปรุง
โครงการโรงไฟฟ�า ABPR1 และ ABPR2 แล้วเสร็จ ใน
ช่วงครึ�งป�หลัง รวมทัังสิ�น 4 โครงการ โรงไฟฟ�า พลัง
ความร้อนร่วมได้ทาํการปรับปรุงดังกล่าว  
ส่งผลให้โรงไฟฟ�าดังกล่าวมีอัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ลดลงมาอยู่ทที� 7,542 Btu/kWh จากระดับ 8,142 Btu/
kWh ในป� 2562

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ม่กิารขยายกิารลงทุัน์ด้าน์โค่รงกิาร 
โรงไฟฟา้อย่างต่่อเน่์�องทัั�งใน์ประเทัศและต่่างประเทัศ
เพ่ั�อสันั์บสันุ์น์กิารเติ่บโต่ทัางเศรษฐกิิจ โดยกิาร 
ใชุ้เทัค่โน์โลย่ท่ั�ทััน์สัมัยและเป็น์เทัค่โน์โลย่สัะอาด  
และค่ำานึ์งถึงคุ่ณภาพัชุ่วิิต่และค่วิามปลอดภัย 
ของพันั์กิงาน์และชุุมชุน์โดยรอบอย่างต่่อเน่์�อง

บี.กริม เพาเวอร์ มีเป�าหมายในระยะ 5 ป� ที�จะพัฒนาโรง
ไฟฟ�าให้มีกําลังการผลิตติดตั�งให้ได้ 7,200 เมกกะวัตต์ 
ในป� 2568 โดยมุ่งเน้นไปในโรงไฟฟ�าที�มีผลกระทบต่อสิ�ง
แวดล้อมในระดับตํ�า ได้แก่ โรงไฟฟ�าพลังความร้อนร่วม
ที�ใช้ก๊าซธรรมชาติเป�นเชื�อเพลิง โรงไฟฟ�าพลังงาน
หมุนเวียน ที�สอดคล้องกับรูปแบบโรงไฟฟ�าในอนาคต ที�
มีการพัฒนาอย่างยั�งยืน รวมทั�งเตรียมความพร้อมไปสู่ 
Smart Energy เพื�อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศทั�งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น 
โครงการโรงไฟฟ�าแบบผสมผสาน (Hybrid Power 
Plant) ระหว่างโรงไฟฟ�าพลังงานความร้อนร่วมกับโรง
ไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยระบบกักเก็บ
พลังงานอัจฉริยะ เพื�อรองรับการพัฒนาโครงการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
เป�นต้น
บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ
และการดาํเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ�ง
แวดล้อมและสังคม โดยนาํเอาระบบการจัดการ
มาตรฐานสากล มาใช้ในการดาํเนินงาน เช่น ISO14001 
มาตรฐานระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม, ISO 45001 
ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
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บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ได้ม่กิารพััฒน์าและลงทุัน์ระบบ 
กิารผลิต่ไฟฟา้และปรับปรุงกิารผลิต่ไฟฟา้เพ่ั�อ 
ให้เกิิดประสิัทัธิภาพัสูังสุัด 

ในป� 2563 บี.กริม เพาเวอร์ ขยายกําลังการผลิตเพิ�มเติม
อีก 162 เมกกะวัตต์ คิดเป�นอัตราการเติบโตร้อยละ 5 จาก
การเข้าซื�อหุ้นร้อยละ 70 ของโรงไฟฟ�าพลังงานความ
ร้อนร่วม ATP ในเดือน มี.ค. 2563 กาํลังการผลิตติดตั�ง 
123 เมกะวัตต์ และเป�ดดาํเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย์ Ray Power กําลังการผลิตติดตั�ง 
39 เมกะวัตต์ ที�กัมพูชา นอกจากนี� มีโครงการที�อยู่
ระหว่างก่อสร้างและพัฒนารวมกําลังการผลิต 624 เมกะ
วัตต์ เพื�อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
และภูมิภาค ตลอดจนเป�นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที�ดีและ
สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งพลังงานให้แก่
ชุมชนและสังคมที�อยู่ในเขตพื�นที�การพัฒนาโครงการดัง
กล่าว

รวมทั�งเตรียมความพร้อมไปสู่ Smart Energy ที�นาํระบบ 
Digital มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการ
พลังงาน รวมทั�งการศึกษาความเป�นไปได้ในการนาํระบบ
กักเก็บพลังงาน (ESS) มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการโครงข่ายให้เป�น Smart Micro Grid ที�มี
ประสิทธิภาพและความมั�นคงสูง สามารถรองรับ 
Disruptive Technology ตอบสนองความต้องการการ
ใช้ไฟฟ�าของลูกค้า และเป�นโครงสร้างพื�นฐานที�สําคัญไป
สู่การเป�น Smart City

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ กิำาหน์ดวัิต่ถุประสังค์่และเปา้หมายหลักิ
ใน์กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจของกิิจกิารให้สัามารถเติ่บโต่ 
คู่่กัิบสัังค่มด้วิยค่วิามยั�งย่น์ สัร้างคุ่ณค่่า 
และเปน็์ประโยชุน์์ต่่อผู้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยและสัังค่มโดยรวิม  
และสัร้างวัิฒน์ธรรมองค์่กิรท่ั�อยู่ภายใต้่หลักิกิาร 
กิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่

โค่รงกิารของ บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ทัั�งหมดได้จัดกิิจกิรรม 
รับฟงัค่วิามคิ่ดเห็น์จากิผู้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัย  
เพ่ั�อน์ำามากิำาหน์ดเปน็์แผน์กิารดำาเนิ์น์กิาร  
มาต่รกิารปอ้งกัิน์และแก้ิไขผลกิระทับต่่อคุ่ณภาพั 
สิั�งแวิดล้อมและค่วิามปลอดภัย เพ่ั�อบรรเทัาผลกิระทับ
ด้าน์ลบท่ั�อาจจะเกิิดขึ�น์กัิบสิั�งแวิดล้อมชุุมชุน์  
น์อกิจากิน่์� ได้จัดทัำารายงาน์ต่ามข้อกิำาหน์ด 
ของประมวิลหลักิกิารปฏิิบัติ่ (Code of Practice)  
เพ่ั�อกิารวิิเค่ราะห์ผลกิระทับต่่อสิั�งแวิดล้อม 
และมาต่รกิารปอ้งกัิน์แก้ิไข

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ให้ค่วิามสัำาคั่ญใน์กิารใชุ้
ทัรัพัยากิรธรรมชุาติ่ให้เกิิดประโยชุน์์สูังสุัด 
และค่วิามคุ้่มค่่ามากิท่ั�สุัดด้วิยกิารคั่ดเล่อกิเค่ร่�องจักิร
และเทัค่โน์โลย่ท่ั�ทััน์สัมัยและเปน็์เทัค่โน์โลย่สัะอาด 
และเปน็์มิต่รต่่อสิั�งแวิดล้อม เพ่ั�อใชุ้ทัรัพัยากิรใน์กิาร
ผลิต่ไฟฟา้น้์อยท่ั�สุัดและได้ประสิัทัธิภาพักิารผลิต่สูังสุัด

โครงการโรงฟ�าของ บี.กริม เพาเวอร์ กว่าร้อยละ 30 เป�น
โครงการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานทดแทน ทั�งในรูปแบบ
ของพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังนํ�า ซึ�ง
โครงการโรงไฟฟ�าพลังนํ�าทั�งหมดเป�นแบบผันนํ�า (Run-
of-the-river) ซึ�งไม่จาํเป�นต้องมีอ่างเก็บนํ�า เนื�องจาก
กระบวนการผลิตจะใช้นํ�าที�ไหลอยู่ในแม่นํ�าตามธรรมชาติ 
ซึ�งจะไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ นอกจากนี� ยังมี
โครงการโรงไฟฟ�าใช้เชื�อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม โดย
การนาํยางรถยนต์ที�ใช้แล้วการผลิตพลังงานทางเลือก
โดยการเปลี�ยนขยะอุตสาหกรรมให้เป�นแหล่งพลังงาน 
ซึ�งช่วยลดปริมาณขยะอุตสาหกรรมอีกด้วย 

ในส่วนโรงไฟฟ�าพลังงานความร้อนร่วมที�กําลังพัฒนา
อีก 7 โครงการ กําลังผลิตรวม 980 เมกะวัตต์ บี.กริม 
เพาเวอร์ได้เลือกใช้เทคโนโลยีที�ทันสมัย ที�จะช่วยลดอัตรา
การใช้เชื�อเพลิงลง เพื�อมุ่งเน้นที�จะใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ กิำาหน์ดให้โรงไฟฟา้ท่ั�เริ�มเปดิดำาเนิ์น์
กิาร 
เชิุงพัาณิชุย์แล้วิจะต้่องดำาเนิ์น์กิารด้าน์กิารจัดกิาร 
สิั�งแวิดล้อมต่ามมาต่รฐาน์ระบบกิารจัดกิารสิั�งแวิดล้อม  
(ISO 14001 : 2015) เพ่ั�อให้กิารดำาเนิ์น์งาน์เปน็์ไปอย่างม่
ประสิัทัธิภาพัและไม่ส่ังผลกิระทับต่่อสิั�งแวิดล้อม 
ใน์ทุักิกิระบวิน์กิาร และปฏิิบัติ่ต่ามกิฎหมายและกิฎระเบ่ยบ
ท่ั�เก่ิ�ยวิข้องด้าน์สิั�งแวิดล้อมอย่างเค่ร่งค่รัด

ป�จจุบันโรงไฟฟ�าของ บี.กริม เพาเวอร์ ในประเทศไทย
ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม 
(ISO 14001: 2015) ซึ�งประกอบไปด้วยโรงไฟฟ�าพลัง
ความร้อนร่วมจํานวน 18 โครงการ โรงไฟฟ�าพลังงาน
แสงอาทิตย์จาํนวน 15 โครงการ  นอกจากนี� บี.กริม เพา
เวอร์ ได้มีการประเมินและการบริหารจัดการความเสี�ยง
ในการดาํเนินงานที�อาจส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม มี
ระบบการควบคุมภายในและควบคุม ป�องกัน และลด
ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อมในการดําเนินงานอย่างต่อ
เนื�อง ตลอดจนมีการปลูกฝ�งจิตสํานึกให้แก่พนักงาน
ด้านการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยในป� 2563 ไม่มีข้อร้องเรียน
หรือค่าปรับด้านการจัดสิ�งแวดล้อมที�มีนัยสําคัญ

กรอบการดำำาเนิินิธุุรกิจเพ่ื่�อความย่ั่�งย่ั่นิ
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เปา้ห้มาย UN SDGs แนวทัางกิารด้ำาเนินงาน ผ่ล้กิารด้ำาเนินงานป ี2563

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ กิำาหน์ดให้ม่แผน์งาน์บริหารจัดกิาร
ค่วิามเส่ั�ยงและกิารบริหารจัดกิารค่วิามต่่อเน่์�อง 
ทัางธุรกิิจ เพ่ั�อชุ่วิยลดผลกิระทับและกิารหาแน์วิทัาง
ใน์กิารรับม่อกัิบภาวิะวิิกิฤต่ท่ั�เกิิดจากิกิารเปล่�ยน์แปลง
สัภาพัภูมิอากิาศ

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ได้จัดทัำาแผน์งาน์ค่วิามต่่อเน่์�อง 
ทัางธุรกิิจ (BCP) และกิารบริหารจัดกิารค่วิามต่่อเน่์�อง
ทัางธุรกิิจ (BCM) และได้ซ้อมแผน์ฉุกิเฉิน์และภาวิะ
วิิกิฤต่อย่างสัมำ�าเสัมอ เพ่ั�อท่ั�จะสัามารถลดผลกิระทับ 
และกิารหาแน์วิทัางให้กิารดำาเนิ์น์งาน์เกิิดประสิัทัธิภาพั
และประสิัทัธิผลสูังสุัด และผลักิดัน์ให้ม่กิารดำาเนิ์น์
โค่รงกิารประเภทัอนุ์รักิษ์พัลังงาน์อย่างต่่อเน่์�อง

กิำาหน์ดน์โยบายพััฒน์าและปรับปรุงประสิัทัธิภาพั
ด้วิยกิารใชุ้เทัค่โน์โลย่สัะอาดเพ่ั�อเปน็์กิารใชุ้
ทัรัพัยากิรธรรมชุาติ่อย่างคุ้่มค่่าและลดผลกิระทับ 
ด้าน์สิั�งแวิดล้อมและชุ่วิยลดปริมาณกิารปล่อย 
ก๊ิาซเร่อน์กิระจกิขององค์่กิร  

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ได้ทัำากิารปรับปรุงประสิัทัธิภาพั 
เค่ร่�องผลิต่ไฟฟา้กัิงหัน์ก๊ิาซเพ่ั�อลดอัต่รากิารใชุ้ 
ก๊ิาซธรรมชุาติ่ลง และเพิั�มประสิัทัธิภาพักิารผลิต่ไฟฟา้
อย่างต่่อเน่์�อง ใน์ป ี2563 ได้ดำาเนิ์น์กิารปรับปรุง
โค่รงกิารโรงไฟฟา้ ABPR1 และ ABPR2 แล้วิเสัร็จ  
และวิางแผน์ท่ั�จะปรับปรุงเพิั�มอ่กิ 2 โค่รงกิาร 
ซึ�งค่าดว่ิาจะแล้วิเสัร็จภายใน์ป ี2566

สัำาหรับโค่รงกิารโรงไฟฟา้ใหม่ทัดแทัน์โรงไฟฟา้เดิม 
(SPP Replacement) ท่ั�จะหมดอายุสััญญา 
ใน์ระหว่ิางป ี2560-2568 บ่.กิริม เพัาเวิอร์  
เล่อกิใชุ้เทัค่โน์โลย่ใหม่ท่ั�ม่ประสิัทัธิภาพัสูังและค่าดว่ิา 
จะลดอัต่รากิารใชุ้เชุ่�อเพัลิงก๊ิาซธรรมชุาติ่ได้ถึง 
ร้อยละ 10-15 ซึ�งจะชุ่วิยลดกิารปล่อยมลพิัษอ่กิด้วิย

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ได้กิำาหน์ดน์โยบายขยายกิารลงทุัน์ 
ด้าน์พัลังงาน์ทัดแทัน์ให้ม่สััดส่ัวิน์เพิั�มเปน็์ร้อยละ 30 
เพ่ั�อลดกิารปล่อยก๊ิาซเร่อน์กิระจกิ

ใน์ป ี2563 ปจัจุบัน์ม่สััดส่ัวิน์โค่รงกิารโรงไฟฟา้ 
พัลังงาน์ทัดแทัน์อยู่ท่ั�ร้อยละ 29.5 ของกิำาลังกิารผลิต่
ติ่ดตั่�งทัั�งหมดท่ั� 3,058 เมกิะวัิต่ต์่ โค่รงกิารโรงไฟฟา้
พัลังงาน์แสังอาทิัต่ย์เปดิดำาเนิ์น์กิารเชิุงพัาณิชุย์ 
ต่ามกิำาหน์ด ขน์าด 39 เมกิะวัิต่ต์่ ใน์ประเทัศกัิมพูัชุา  
และม่โค่รงกิารท่ั�อยู่ระหว่ิางกิารสัร้างและพััฒน์า  
7 โค่รงกิาร ประกิอบด้วิย โค่รงกิารพัลังงาน์ลม 
กิำาลังกิารผลิต่ติ่ดตั่�ง 16 เมกิะวัิต่ต์่ โรงไฟฟา้ 
แบบผสัมผสัาน์ (Hybrid Power Plant  
ประกิอบไปด้วิย โรงไฟฟา้พัลังงาน์ค่วิามร้อน์ร่วิม  
80 เมกิะวัิต่ต์่ โรงไฟฟา้พัลังงาน์แสังอาทิัต่ย์  
กิำาลังกิารผลิต่ติ่ดตั่�ง 15 เมกิะวัิต่ต์่ และระบบกัิกิเก็ิบ
พัลังงาน์ (ESS) ขน์าด 50 เมกิะวัิต่ต์่-ชัุ�วิโมง 
และโค่รงกิารโรงไฟฟา้พัลังน์ำ�าท่ั�ประเทัศลาวิ 5 
โค่รงกิาร กิำาลังกิารผลิต่ติ่ดตั่�งรวิม 98 เมกิะวัิต่ต์่ 

ผลักิดัน์ให้ม่กิารดำาเนิ์น์โค่รงกิารประเภทัอนุ์รักิษ์
พัลังงาน์อย่างต่่อเน่์�อง รวิมถึงกิารสัร้างค่วิามรู้ 
ค่วิามเข้าใจเก่ิ�ยวิกัิบกิารเปล่�ยน์แปลงสัภาพัภูมิอากิาศ
และผลกิระทับท่ั�เกิิดขึ�น์ รวิมถึงกิารปลูกิจิต่สัำานึ์กิ 
ใน์กิารอนุ์รักิษ์ทัรัพัยากิรธรรมชุาติ่และสิั�งแวิดล้อม

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ได้จัดให้ม่กิารอบรมและม่กิิจกิรรม 
เพ่ั�อเสัริมสัร้างค่วิามรู้ค่วิามเข้าใจ ต่ลอดจน์ 
เปน็์กิารปลูกิฝ้งัจิต่สัำานึ์กิด้าน์ค่วิามปลอดภัย  
อาชุ่วิอน์ามัย และสิั�งแวิดล้อม กัิบพันั์กิงาน์  
ชุุมชุน์และสัังค่มอย่างต่่อเน่์�องอ่กิด้วิย  
เพ่ั�อสัร้างค่วิามต่ระหนั์กิด้าน์กิารอนุ์รักิษ์
ทัรัพัยากิรธรรมชุาติ่และสิั�งแวิดล้อม เชุ่น์ CG Day, 
สััปดาห์ค่วิามปลอดภัยและกิารอนุ์รักิษ์สิั�งแวิดล้อม, 
โค่รงกิารปลูกิปา่ เปน็์ต้่น์

บ่.กิริม เพัาเวิอร์ ม่น์โยบายและแน์วิทัางปฏิิบัติ่ 
ไว้ิอย่างชัุดเจน์ ภายใต้่กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจด้วิยค่วิาม 
โอบอ้อมอาร่ เน้์น์สัภาพัแวิดล้อมของกิารค่วิบคุ่มภายใน์
ท่ั�ด่เหมาะสัมและเพ่ัยงพัอต่่อกิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจ  
อ่กิทัั�ง ม่กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจภายใต้่หลักิกิารกิำากัิบดูแล
กิิจกิารและจรรยาบรรณธุรกิิจ สัอดค่ล้องกัิบน์โยบาย
กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ รวิมถึงน์โยบายกิารต่่อต้่าน์
กิารทุัจริต่ค่อร์รัปชัุน์ท่ั�กิำาหน์ดขึ�น์ และส่ั�อสัาร 
ให้บุค่ลากิรทุักิระดับของบริษัทั ยึดถ่อและปฏิิบัติ่ต่าม
อย่างเค่ร่งค่รัด

บี.กริม เพาเวอร์ ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตาม 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ  
โดยในป�ที�ผ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ จัดกิจกรรม CG Day  
และเป�นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC) ตั�งแต่ป� 2560 

ทังันี� ในรอบป�ที�ผ่านมาไม่พบกรณีทุจริตคอร์รัปชันและ
สินบน

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
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การู้มีส่ิ่วนิรู่้วมกับีผ้�มีส่ิ่วนิไดำ�เสีิ่ย

บ.ีกรมิ เพัาเว่อร ์ให้ัคว่ามสำาคัญต่ั้อผ้่มีสว่่นิได้ำเสยีทกุภาคสว่่นิผ่านิชีอ่งทางการมีสว่่นิรว่่ม 
ในิร่ปีแบบต่ั้างๆ เพ้ั�อให้ัทราบถ่ังคว่ามคาดำหัวั่งและสามารถัพิัจารณาแนิว่ทางการตั้อบสนิอง 
ต่ั้อผ้่มีส่ว่นิได้ำเสียแต่ั้ละกลุ่มได้ำอย่างเหัมาะสมและครบถ้ัว่นิ ตั้ลอดำจนินิำาข้อคิดำเห็ันิที�ได้ำ
จากการมีส่ว่นิร่ว่มกับผ้่มีส่ว่นิได้ำเสียไปีพััฒนิาเพั้�อเพัิ�มปีระสิทธุิภาพัการดำำาเนิินิธุุรกิจ 
ขององค์กรให้ัดีำยิ�งข่�นิ ก่อให้ัเกิดำคว่ามเชี้�อมั�นิและสนัิบสนุินิองค์กรในิระยะยาว่ ซึ่่�งจะชีว่่ยให้ั  
บ.ีกรมิ เพัาเว่อร ์เติั้บโตั้ได้ำอยา่งยั�งยน้ิ

ขั�นติอนกิารวิเคราะห์้กิลุ่้มผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ย

1 2 3 4
กิารระบุผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ย กิารระบุระดั้บผ่ล้กิระทับ 

ของ บ่.กิริม เพาเวอร์ 
ต่ิอผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ย

กิารระบุระดั้บอิทัธิพล้ 
ต่ิอกิารประเมินแล้ะกิารตัิด้สิิ่นใจ
ของผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ย

กิารจัด้ล้ำาดั้บความสิ่ำาคัญ 
ของผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ย

• บทับาทัหน์้าทั่�
และค่วิามรับผิดชุอบ

• ค่วิามสััมพััน์ธ์

• อิทัธิพัล

• ปัจจัยอ่�น์ๆ
ต่ามค่วิามเหมาะสัม

• ด้าน์เศรษฐกิิจ

• ด้าน์สัังค่ม

• ด้าน์สัิ�งแวิดล้อม

• ด้าน์ธรรมาภิบาล

• ด้าน์กิารดำาเน์นิ์ธรุกิิจ

• ด้าน์ชุ่�อเสัย่งและภาพัลกัิษณ์

• ด้าน์กิารเงนิ์

• ด้าน์กิฎระเบ่ยบและขอ้บังค่บั

• กิำาหน์ดแน์วิทัาง
และชุ่องทัางกิารม่ส่ัวิน์ร่วิม
ท่ั�เหมาะสัมกัิบกิลุ่มผู้ม่ส่ัวิน์
ได้เส่ัยแต่่ละกิลุ่ม

 ⃘ กิารสััมภาษณ์ 

 ⃘ กิารจัดประชุุม

 ⃘ กิารจัดเวิทั่
แสัดงค่วิามคิ่ดเห็น์

 ⃘ กิารจัดกิิจกิรรมร่วิมกิัน์

 ⃘ กิารสั่�อสัาร
และประชุาสััมพััน์ธ์

การมีีส่่วนร่วมีกับผู้้�มีีส่่วนได้�เสี่ย
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ผ้้่ถือหุ้้น
แล้ะนักิล้งทุัน

ประเด็้นท่ั�ผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ยให้้ความสิ่นใจ

• กิารบริหารจัดกิารอย่างม่ประสัิทัธิภาพั
และค่วิามสัำาเร็จใน์กิารพััฒน์า
โค่รงกิารต่่างๆ

• กิารบริหารจัดกิารโอกิาสั
และค่วิามเส่ั�ยงขององค์่กิร

• ผลกิารดำาเน์ิน์งาน์ทั่�ด่
และกิารเติ่บโต่ทัางธุรกิิจอย่างต่่อเน่์�อง

• กิารกิำากิับดูแลกิิจกิารทั่�ด่
กิารต่่อต้่าน์กิารทุัจริต่
และค่อร์รัปชัุน์ และคุ่ณสัมบัติ่
ของค่ณะกิรรมกิารบริษัทัและผู้บริหาร

• กิารจ่ายเงนิ์ปัน์ผลและมูลค่่าหุ้น์ทั่�คุ่้มค่่า
และกิารดูแลผลประโยชุน์์ของผู้ถ่อหุ้น์

• กิารเปิดเผยข้อมูลทั่�ค่รบถ้วิน์ ถูกิต่้อง
และทััน์ต่่อสัถาน์กิารณ์

ชุ่องทัางแล้ะแนวทัางกิารม่ส่ิ่วนร่วม

• กิารประชุุมสัามัญผู้ถ่อหุ้น์ 1 ค่รั�ง / ปี

• กิารเปิดโอกิาสัให้ผู้ถ่อหุ้น์เสัน์อ
ระเบ่ยบวิาระกิารประชุุม
และเสัน์อชุ่�อบุค่ค่ลเพ่ั�อเข้ารับ
กิารเล่อกิตั่�งเปน็์กิรรมกิารล่วิงหน้์า

• กิารจัดทัำาแบบแสัดงรายกิาร
ข้อมูลประจำาป ี/ รายงาน์ประจำาป ี 
(แบบ 56-1 One Report)
และรายงาน์ค่วิามยั�งย่น์

• กิารจัดประชุุมนั์กิวิิเค่ราะห์
1 ค่รั�ง / ไต่รมาสั

• กิารน์ำาเสัน์อข้อมูลเพ่ั�อกิารลงทัุน์
(Road Show) อย่างน้์อย 2 ค่รั�ง / ปี 

• กิิจกิรรมบริษัทัจดทัะเบ่ยน์พับผู้ลงทัุน์
(Opportunity Day) 1 ค่รั�ง / ไต่รมาสั

• กิารรว่ิมงาน์ประชุุมและงาน์สััมมน์า
ท่ั�จัดขึ�น์สัำาหรับนั์กิลงทุัน์ทัั�วิไป
นั์กิลงทุัน์รายย่อย และนั์กิลงทุัน์สัถาบัน์

• กิารเย่�ยมชุมกิิจกิารของบริษัทั

หั้วข้อรายงาน

• แบบแสัดงรายกิารข้อมูลประจำาปี /
รายงาน์ประจำาปี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

• รายงาน์กิารประชุุมสัามัญผู้ถ่อหุ้น์
ประจำาป ี2563

• รายงาน์ค่วิามยั�งย่น์ 2563

• กิารเผยแพัร่ข้อมูลบน์เว็ิบไซต่์

• เอกิสัารน์ำาเสัน์อผู้ลงทัุน์

• สัรุปข้อมูลสัน์เทัศบริษัทั

พันธมิติรทัางธุรกิิจ 
แล้ะค่้ค้า

ประเด็้นท่ั�ผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ยให้้ความสิ่นใจ

• กิารสัน์ับสัน์ุน์ศักิยภาพัและพััฒน์า
โค่รงกิารค่วิามร่วิมม่อใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์
เพ่ั�อต่่อยอดเป้าหมายกิารเต่ิบโต่
ทัางธุรกิิจร่วิมกัิน์

• กิารดูแลสัภาพัแวิดล้อม
และค่วิามปลอดภัยใน์กิารทัำางาน์
ของพััน์ธมิต่รและคู่่ค้่า

• ค่วิามสัามารถใน์กิารสั่งมอบ รวิมถึง
กิารปฏิิบัติ่ต่ามสััญญา / ข้อต่กิลง
และเง่�อน์ไขกิารชุำาระเงิน์ทัางธุรกิิจ /
เง่�อน์ไขกิารจัดซ่�อจัดจ้างท่ั�โปร่งใสั
เปน็์ธรรม ต่รวิจสัอบได้
เกิิดค่วิามเท่ัาเท่ัยมใน์กิารเปดิโอกิาสั
ให้คู่่ค้่าท่ั�ม่คุ่ณภาพัได้ร่วิมงาน์กัิบบริษัทั

ชุ่องทัางแล้ะแนวทัางกิารม่ส่ิ่วนร่วม

• กิระบวิน์กิารค่ัดเล่อกิและกิารประเมิน์ผล
กิารปฏิิบัติ่งาน์ของคู่่ค้่าและผู้รับเหมา
อย่างต่่อเน่์�อง

• กิารประเมิน์ค่วิามเสั่�ยงด้าน์ ESG
และค่วิามพึังพัอใจใน์กิารส่ังมอบงาน์
เพ่ั�อพิัจารณาค่วิามเหมาะสัม
ใน์กิารคั่ดเล่อกิคู่่ค้่า

• กิารจัดประชุุม อบรม
และสััมมน์ากัิบพััน์ธมิต่รทัางธุรกิิจ
และคู่่ค้่า

• กิารเย่�ยมชุมกิิจกิารของบริษัทั

หั้วข้อรายงาน

• กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารทั่�ด่

• จรรยาบรรณธุรกิิจและกิารต่่อต้่าน์ทุัจริต่

• กิารบริหารจัดกิารห่วิงโซ่อุปทัาน์

• กิารสัร้างองค่์ค่วิามรู้
และน์วัิต่กิรรมทัางธุรกิิจ

• สัุขภาวิะและค่วิามปลอดภัย
ใน์สัภาพัแวิดล้อมกิารทัำางาน์

ล้้กิค้า

ประเด็้นท่ั�ผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ยให้้ความสิ่นใจ

• กิารผลิต่และสั่งมอบกิระแสัไฟฟา้
ท่ั�ม่เสัถ่ยรภาพั มั�น์ค่ง ปลอดภัย
และจ่ายได้ต่ามท่ั�ระบุใน์สััญญาซ่�อขาย
และม่ราค่าท่ั�เหมาะสัม

• กิารปฏิิบัต่ิต่ามข้อต่กิลง
และสััญญาอย่างเปน็์ธรรม
ม่คุ่ณธรรมและจริยธรรมต่่อลูกิค้่า

• กิารผลิต่ไฟฟา้โดยใชุ้เทัค่โน์โลย่
ท่ั�เปน็์มิต่รต่่อสิั�งแวิดล้อม
และไม่สัร้างผลกิระทับต่่อชุุมชุน์และสัังค่ม

• กิารรกัิษาข้อมูลค่วิามลับของลูกิค่้า

• ค่วิามรวิดเร็วิใน์กิารให้บริกิาร
และกิารให้ค่วิามชุ่วิยเหล่อ

ชุ่องทัางแล้ะแนวทัางกิารม่ส่ิ่วนร่วม

• กิารประชุุมร่วิมกิับลูกิค่้า
ใน์นิ์ค่มอุต่สัาหกิรรมเพ่ั�อวิางแผน์
กิารผลิต่ให้สัอดค่ล้องกัิบ
ค่วิามต้่องกิารของลูกิค้่า

• กิารประชุุมแลกิเปล่�ยน์ข้อมูล
และค่วิามคิ่ดเห็น์ร่วิมกัิบ
ศูน์ย์ค่วิบคุ่มกิารจ่ายไฟฟา้ของ
กิารไฟฟา้ฝ้า่ยผลิต่แห่งประเทัศไทัย
(EGAT)

• กิารสัำารวิจค่วิามพึังพัอใจลูกิค่้า
เพ่ั�อกิารพััฒน์าปรับปรุงกิารให้บริกิาร
ท่ั�ต่อบสัน์องค่วิามต้่องกิาร
และค่วิามพึังพัอใจของลูกิค้่า

• กิารพับปะลูกิค้่าและทัำากิิจกิรรม
ร่วิมกัิบลูกิค้่าอย่างสัมำ�าเสัมอ

• กิารให้บริกิารชุ่วิยเหล่อ
และกิารซ่อมบำารุงต่ลอด 24 ชุม.

• ระบบ Call Center
และกิารส่ังข้อค่วิาม SMS ให้ลูกิค้่า

หั้วข้อรายงาน

• กิารสัร้างค่วิามพึังพัอใจแกิ่ลูกิค่้า
และรับผิดชุอบผลิต่ภัณฑ์์

• กิารบริหารจัดกิารข้อมูลค่วิามปลอดภัย
ของระบบและค่วิามปลอดภัยทัางไซเบอร์

• กิารบริหารจัดกิารผลิต่ไฟฟา้ทั่�เป็น์เลิศ

ชุ่องทัางแล้ะแนวทัางกิารม่ส่ิ่วนร่วมกัิบผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ย

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
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เจ้าห้น่�

ประเด็้นท่ั�ผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ยให้้ความสิ่นใจ

• กิารปฏิิบัต่ิต่ามเง่�อน์ไขสััญญา
กิารปฏิิบัติ่ต่ามกิฎหมาย
และกิฎระเบ่ยบท่ั�เก่ิ�ยวิข้อง
อย่างเค่ร่งค่รัด

• กิารปฏิิบัต่ิต่่อเจ้าหน์่�ทัุกิราย
อย่างเท่ัาเท่ัยมและเปน็์ธรรม

• กิารเต่ิบโต่ทัางธุรกิิจอย่างต่่อเน์่�อง

• กิารกิำากิับดูแลกิิจกิารทั่�ด่

• กิารเปิดเผยข้อมูลทั่�โปร่งใสั ค่รบถ้วิน์
ถูกิต้่อง ทััน์ต่่อสัถาน์กิารณ์

ชุ่องทัางแล้ะแนวทัางกิารม่ส่ิ่วนร่วม

• กิารประชุุมหาร่อและแลกิเปล่�ยน์ข้อมูล

• กิารเปิดเผยข้อมูลผลกิารดำาเน์ิน์งาน์

• กิารเย่�ยมชุมกิิจกิารของบริษัทั

• กิารประชุุมพับปะเย่�ยมเย่ยน์
ต่ามวิาระโอกิาสัต่่างๆ และให้ข้อมูล
ค่วิามค่่บหน้์าโค่รงกิารต่่างๆ
แก่ิสัถาบัน์กิารเงิน์และเจ้าหน่์�

หั้วข้อรายงาน

• แบบแสัดงรายกิารข้อมูลประจำาปี /
รายงาน์ประจำาป ี2563
(แบบ 56-1 One Report)

• รายงาน์กิารประชุุมสัามัญผู้ถ่อหุ้น์
ประจำาปี 2563

• รายงาน์ค่วิามยั�งย่น์ 2563

• กิารเผยแพัร่ข้อมูลบน์เวิ็บไซต่์

ห้น่วยงาน
กิำากัิบด้้แล้

ประเด็้นท่ั�ผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ยให้้ความสิ่นใจ

• กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจด้วิยค่วิามโปร่งใสั
เปน็์ธรรม และต่รวิจสัอบได้

• กิารปฏิิบัต่ิต่ามกิฎหมาย ระเบ่ยบ
และข้อกิำาหน์ดท่ั�เก่ิ�ยวิข้องอย่างเค่ร่งค่รัด

• กิารเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสั
ถูกิต้่อง และทััน์เวิลา

• กิารใหค้่วิามรว่ิมม่อและสัน์ับสัน์ุน์
โค่รงกิารของหน่์วิยงาน์ภาค่รัฐ
ต่ลอดจน์กิารเส่ัยภาษ่ /
ค่่าธรรมเน่์ยมต่ามท่ั�กิำาหน์ด

ชุ่องทัางแล้ะแนวทัางกิารม่ส่ิ่วนร่วม

• กิารประชุุมหาร่อร่วิมกัิบหน์่วิยงาน์กิำากัิบ
ดูแลทั่�เกิ่�ยวิข้องอย่างสัมำ�าเสัมอ

• กิารต่ิดต่ามกิารเปล่�ยน์แปลงของ
กิฎหมายและระเบ่ยบทั่�เกิ่�ยวิข้อง
เพ่ั�อกิารปฏิิบัติ่ท่ั�ถูกิต้่อง
และสัอดค่ล้องกัิบกิฎหมาย
และระเบ่ยบต่่างๆ

• กิารจัดกิิจกิรรมรว่ิมกิัน์เพ่ั�อสั่�อสัาร
และแลกิเปล่�ยน์ค่วิามคิ่ดเห็น์ร่วิมกัิน์
และรักิษาค่วิามสััมพััน์ธ์อัน์ด่

• กิารพับปะเย่�ยมเย่ยน์ต่ามวิาระ
และโอกิาสัต่่างๆ

• กิารเย่�ยมชุมกิิจกิารของบริษัทั

หั้วข้อรายงาน

• กิารกิำากิับดูแลกิิจกิารทั่�ด่

• จรรยาบรรณธุรกิิจและกิารต่่อต้่าน์ทัุจรติ่

• กิารบริหารจัดกิารสัิ�งแวิดล้อม

• กิารใชุ้ทัรัพัยากิรอย่างม่ประสัิทัธิภาพั

• กิารจัดกิารด้าน์สัภาพัภูมิอากิาศ
และก๊ิาซเร่อน์กิระจกิ

• กิารอน์ุรักิษ์ค่วิามหลากิหลายทัางชุ่วิภาพั

• กิารบริหารจัดกิารน์ำ�า

• กิารม่สั่วิน์ร่วิมกัิบชุุมชุน์และสัังค่ม

พนักิงาน

ประเด็้นท่ั�ผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ยให้้ความสิ่นใจ

• กิารจ้างงาน์ทั่�เป็น์ธรรม
กิารบริหารจัดกิารค่่าต่อบแทัน์ท่ั�ด่
และเหมาะสัม กิารประกัิน์สุัขภาพัและชุ่วิิต่
กิองทุัน์สัำารองเล่�ยงชุ่พั

• กิารพััฒน์าศักิยภาพั ค่วิามรู้
ค่วิามสัามารถ และให้โอกิาสัค่วิามก้ิาวิหน้์า
และค่วิามมั�น์ค่งใน์อาชุ่พักิารงาน์

• กิารม่คุ่ณภาพัชุ่วิิต่และค่วิามเป็น์อยู่ทั่�ด่

• กิารดูแลค่วิามปลอดภัย อาชุ่วิอน์ามัย
และสัภาพัแวิดล้อมใน์กิารทัำางาน์

• กิารสัร้างค่วิามสัมดุลระหว่ิางชุ่วิิต่
และกิารทัำางาน์

ชุ่องทัางแล้ะแนวทัางกิารม่ส่ิ่วนร่วม

• กิารสั่�อสัารและจัดกิิจกิรรม CG Day
เพ่ั�อเสัริมสัร้างวัิฒน์ธรรมองค์่กิร
จรรยาบรรณธุรกิิจและจริยธรรมธุรกิิจ
กิารต่่อต้่าน์กิารทุัจริต่ทัั�งใน์และน์อกิ
องค์่กิร กิารม่ส่ัวิน์ร่วิมกัิบชุุมชุน์และ
สัังค่ม

• กิารประเมิน์ผลกิารปฏิิบัต่ิงาน์
และกิารรับฟงัค่วิามคิ่ดเห็น์
และข้อเสัน์อแน์ะของพันั์กิงาน์
เพ่ั�อกิารปรับปรุงและพััฒน์ากิารทัำางาน์
ให้ม่ประสิัทัธิภาพั

• กิารสั่�อสัารน์โยบายและข่าวิสัาร
ผ่าน์ชุ่องทัางต่่างๆ เชุ่น์ กิารประชุุม
กิารจัดกิิจกิรรม และส่ั�ออิเล็กิทัรอนิ์กิส์ั
เชุ่น์ อ่เมล ประกิาศ ข้อค่วิาม /
รูปประชุาสััมพััน์ธ์

• กิารประชุุมระหวิ่างผู้บริหารและพันั์กิงาน์
และกิารประชุุมใน์โอกิาสัต่่างๆ

• กิารสัำารวิจค่วิามผูกิพััน์องค่์กิร
ของพันั์กิงาน์ทุักิๆ 2 ปี

หั้วข้อรายงาน

• กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารทั่�ด่

• จรรยาบรรณธุรกิิจและกิารต่่อต้่าน์ทัุจรติ่

• พัน์ักิงาน์ของเรา

• สัุขภาวิะและค่วิามปลอดภัย
ใน์สัภาพัแวิดล้อมกิารทัำางาน์

• กิารม่สั่วิน์ร่วิมกัิบชุุมชุน์และสัังค่ม

ชุุมชุนแล้ะสัิ่งคม

ประเด็้นท่ั�ผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ยให้้ความสิ่นใจ

• กิารดำาเน์ิน์งาน์ดว้ิยค่วิามรับผิดชุอบ
และไม่สัร้างผลกิระทับให้แก่ิสิั�งแวิดล้อม
ชุุมชุน์และสัังค่ม

• กิารแกิ้ไขปัญหาและบรรเทัาผลกิระทับ
ท่ั�เกิิดจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์อย่างทััน์ท่ัวิงท่ั

• กิารเปิดโอกิาสั กิารม่สั่วิน์ร่วิม
และกิารรับฟงัค่วิามคิ่ดเห็น์ของชุุมชุน์
และสัังค่มโดยรอบ

• กิารสัร้างค่วิามเข้มแข็งให้แกิ่ชุุมชุน์
กิารพััฒน์าคุ่ณภาพัชุ่วิิต่และ
ค่วิามเปน็์อยู่ท่ั�ด่ค่วิบคู่่ไปกัิบ
กิารเจริญเติ่บโต่ทัางธุรกิิจ

• กิารสัน์ับสัน์ุน์และสั่งเสัริมวิิสัาหกิิจชุุมชุน์
กิารพััฒน์าสัภาพัแวิดล้อม
และกิารให้ค่วิามรู้ท่ั�เปน็์ประโยชุน์์
ต่่อกิารพััฒน์าชุุมชุน์และสัังค่ม

การมีีส่่วนร่วมีกับผู้้�มีีส่่วนได้�เสี่ย
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ชุ่องทัางแล้ะแนวทัางกิารม่ส่ิ่วนร่วม

• กิารจัดเวิทั่รับฟงัค่วิามคิ่ดเห็น์และสัำารวิจ
สัภาพัเศรษฐกิิจ สัังค่ม และค่วิามค่ิดเห็น์
ของชุุมชุน์ประจำาปี (Socioeconomic
Survey and Public Opinions)

• กิารประชุุมทัวิิภาค่ ่(บริษัทัและชุุมชุน์)
และไต่รภาค่่ (บริษัทั ชุุมชุน์
และหน่์วิยงาน์ภาค่รัฐ) เพ่ั�อรับฟงั
และแลกิเปล่�ยน์ค่วิามคิ่ดเห็น์
ของชุุมชุน์และสัังค่ม

• กิารสั่�อสัารและพับปะกิับชุุมชุน์
และสัังค่มอย่างต่่อเน่์�อง
เชุ่น์ กิารพับปะเย่�ยมเย่ยน์ชุุมชุน์
กิารประชุาสััมพััน์ธ์ กิารแจ้งข่าวิ

• กิารสัน์ับสัน์ุน์และจัดกิิจกิรรม
ร่วิมกัิบชุุมชุน์และสัังค่มใน์วิงกิว้ิาง

หั้วข้อรายงาน

• กิารกิำากิับดูแลกิิจกิารทั่�ด่

• จรรยาบรรณธุรกิิจและกิารต่่อต่้าน์ทัุจริต่

• กิารบริหารจัดกิารสัิ�งแวิดล้อม

• กิารใชุ้ทัรัพัยากิรอย่างม่ประสัิทัธิภาพั

• กิารจัดกิารด้าน์สัภาพัภูมิอากิาศ
และก๊ิาซเร่อน์กิระจกิ

• กิารอน์ุรักิษ์ค่วิามหลากิหลายทัางชุ่วิภาพั

• กิารบริหารจัดกิารน์ำ�า

• กิารม่สั่วิน์ร่วิมกิับชุุมชุน์และสัังค่ม

สืิ่�อมวล้ชุน

ประเด็้นท่ั�ผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ยให้้ความสิ่นใจ

• กิารเปิดเผยข้อมูลทั่�โปร่งใสั ค่รบถ้วิน์
ถูกิต้่อง และทััน์ต่่อสัถาน์กิารณ์
ม่ค่วิามโปร่งใสั สัามารถต่รวิจสัอบได้

• ชุ่องทัางกิารสั่�อสัารทั่�เข้าถึงง่าย
สัะดวิกิ และรวิดเร็วิ

• ค่วิามสััมพััน์ธ์อัน์ด่ระหวิ่างองค่์กิร
และส่ั�อมวิลชุน์

ชุ่องทัางแล้ะแนวทัางกิารม่ส่ิ่วนร่วม

• กิารแถลงข่าวิ / ข่าวิประชุาสััมพััน์ธ์
ผลประกิอบกิารรายไต่รมาสัและรายป ี 
รวิมถึงประเด็น์ข่าวิต่่างๆ ท่ั�อยู่ใน์
ค่วิามสัน์ใจ ณ ชุ่วิงเวิลานั์�น์ๆ

• กิารให้สััมภาษณ์สั่�อมวิลชุน์ถึงข้อมูล
ค่วิามค่่บหน้์าของกิารดำาเนิ์น์งาน์
ของโค่รงกิารต่่างๆ

• กิารพับปะเย่�ยมเย่ยน์สั่�อมวิลชุน์
ใน์โอกิาสัต่่างๆ เชุ่น์ กิิจกิรรมค่รบรอบ
ส่ั�อมวิลชุน์ เพ่ั�อรับฟงัค่วิามคิ่ดเห็น์
และกิารพััฒน์ากิารทัำางาน์ร่วิมกัิบ
ส่ั�อสัารมวิลชุน์ให้ด่ยิ�งขึ�น์

• กิารเย่�ยมชุมกิิจกิารของบริษัทั

หั้วข้อรายงาน

• แบบแสัดงรายกิารข้อมูลประจำาปี /
รายงาน์ประจำาปี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

• รายงาน์กิารประชุุมสัามัญผู้ถ่อหุ้น์
ประจำาป ี2563

• รายงาน์ค่วิามยั�งย่น์ 2563

• กิารเผยแพัร่ข้อมูลบน์เว็ิบไซต่์

ชุ่องทัาง
กิารเผยแพัร่ข้อมูลทัางเว็ิบไซต์่  

https://www.bgrimmpower.com/th/home

ชุ่องทัางกิารรับเร่�องร้องเร่ยน์ 

อ่เมล : whistle_blowing@bgrimmpower.com 

เว็ิบไซต์่ : https://investor.bgrimmpower.com/whistle_blowing.html

นัิกล้งทุันิสัิ่มพันิธ์

โทัรศัพัท์ั : 0-2710-3528
อ่เมล : ir@bgrimmpower.com        

เล้ขานุิการู้บีริู้ษัทั

โทัรศัพัท์ั : 0-2710-3162
อ่เมล : companysecretary@bgrimmpower.com

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
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ปรู้ะเด็ำนิสิ่ำาคัญดำ�านิความยั�งย่นิ

บี.กริม เพัาเว่อร์ ได้ำนิำาหัลักการปีระเมินิปีระเด็ำนิสำาคัญด้ำานิคว่ามยั�งย้นิ (Materiality 
Assessment) ตั้ามมาตั้รฐานิสากล Global Reporting Initiative (GRI) Standard  
มาใชี้เพั้�อหัาระดัำบและเปีรียบเทียบคว่ามสำาคัญของปีระเด็ำนิต่ั้างๆ ที�มีต่ั้อองค์กรและ 
ผ้่มีส่ว่นิได้ำเสียในิมิติั้เศรษฐกิจ สังคม สิ�งเเว่ดำล้อม และธุรรมาภิบาล ผ่านิกระบว่นิการ
สรา้งการมีสว่่นิรว่่มของกรรมการบริษัท ผ้่บรหิัาร พันัิกงานิ และผ้่มีสว่่นิได้ำเสยีที�เกี�ยว่ข้อง  
เพั้�อร่ว่มกันิออกแบบกรอบในิการพััฒนิาคว่ามยั�งย้นิของธุุรกิจและใชี้เปี็นิแนิว่ทาง 
ในิการดำำาเนิินิงานิที�สามารถัส่งมอบคุณค่าด้ำานิคว่ามยั�งย้นิที�ผ้่มีส่ว่นิได้ำเสียคาดำหัวั่ง 
และให้ัคว่ามสนิใจ ตั้ลอดำจนิส้�อสารผลการดำำาเนิินิงานิในิปีระเด็ำนิสำาคัญต่ั้อผ้่มีสว่่นิได้ำเสีย
ทั�งภายในิและภายนิอกในิชีอ่งทางต่ั้างๆ 

ขั�นติอนกิารประเมินประเด็้นสิ่ำาคัญด้้านความยั�งยืน

1 2 3 4
กิารระบุ 
ประเด็้นท่ั�ม่นัยสิ่ำาคัญ 
(Identification)

กิารจัด้ล้ำาดั้บ 
ประเด็้นท่ั�ม่นัยสิ่ำาคัญ 
(Prioritisation)

กิารทัวนสิ่อบ 
ประเด็้นท่ั�ม่นัยสิ่ำาคัญ 
(Validation)

กิารทับทัวน 
ประเด็้นท่ั�ม่นัยสิ่ำาคัญ 
(Review)

• ประเด็น์ของผู้ม่สั่วิน์
ได้เส่ัยท่ั�ค่าดหวัิง
หร่อให้ค่วิามสัน์ใจ

• ประเด็น์ทั่�ใชุ้กิับมาต่รฐาน์
ของกิลุ่มอตุ่สัาหกิรรม

• ประเด็น์ทั่�กิำาหน์ดอยู่ใน์
มาต่รฐาน์และแบบประเมิน์
ด้าน์ค่วิามยั�งย่น์สัากิล

• ประเด็น์ทั่�เป็น์แน์วิโน์้ม
ของปญัหาและผลกิระทับ
ทัางธุรกิิจท่ั�อาจเกิิดขึ�น์

• ประเด็น์ทั่�เป็น์ข้อกิังวิล
ใน์ระดับประเทัศ
และน์าน์าชุาติ่

• กิารจัดกิารประชุุม
เชิุงปฏิิบัติ่กิารเพ่ั�อกิำาหน์ด
เน่์�อหารายงาน์ร่วิม
กัิบผู้บริหารและหน่์วิยงาน์
ท่ั�เก่ิ�ยวิข้อง โดยพิัจารณา
ค่วิามสัำาคั่ญ 2 มิติ่
ค่่อ ระดับอิทัธิพัล
ของผู้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัย
ท่ั�ม่ต่่อบริษัทั
และระดับนั์ยสัำาคั่ญ
ของผลกิระทับขององค์่กิร
ท่ั�ม่ต่่อมิติ่ทัางเศรษฐกิิจ
สิั�งแวิดล้อม และสัังค่ม

• กิารทัวิน์สัอบค่วิามค่รบถ้วิน์
ของประเด็น์ท่ั�ม่นั์ยสัำาคั่ญ
และน์ำาเสัน์อต่่อผู้บริหาร
ระดับสูังเพ่ั�อพิัจารณา
และให้ค่วิามเห็น์ชุอบประเด็น์
ด้าน์ค่วิามยั�งย่น์
ท่ั�ม่นั์ยสัำาคั่ญภายใต้่ขอบเขต่
ผลกิระทับทัั�งภายใน์
และภายน์อกิองค์่กิร
ซึ�งค่รอบค่ลุมทัั�งมิติ่
เศรษฐกิิจ สัังค่ม
สิั�งแวิดล้อม
และธรรมาภิบาล

• บ่.กิริม เพัาเวิอร์ 
ให้ค่วิามสัำาคั่ญต่่อ
กิารรายงาน์ผลกิาร
ดำาเนิ์น์งาน์ด้าน์ค่วิามยั�งย่น์
อย่างต่่อเน่์�อง โดยจะน์ำา
ข้อคิ่ดเห็น์ ข้อเสัน์อแน์ะ
และค่วิามค่าดหวัิง
ของผู้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัย
ท่ั�ม่ต่่อรายงาน์ค่วิามยั�งย่น์น่์� 
ไปใชุ้ใน์กิารพััฒน์า
กิารจัดทัำารายงาน์
ค่วิามยั�งย่น์ใน์ปถัีดไป

รักิษาระดั้บ
ความพึงพอใจ

จัด้กิาร
อย่างใกิล้้ชิุด้

ห้มั�น
ติิด้ติาม

ห้มั�น
แจ้งให้้ทัราบ

ต่ำ�า ผลกิระทับ สูัง

ต่ำ�า

อิทั
ธิพั

ล

สูัง

ประเด็็นสำำ�คััญด้็�นคัว�มยัั่�งยืั่น
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เศรษฐกิิจ ธรรมาภิ์บาล้ สิิ่�งแวด้ล้้อม สัิ่งคม

1. กิารเต่ิบโต่ทัางธุรกิิจ

2. กิารสัร้างองค์่ค่วิามรู้
และน์วัิต่กิรรมทัางธุรกิิจ*

3. ประสัิทัธิภาพักิารผลิต่ไฟฟา้

4. กิารบริหารจัดกิารคู่่ค่้า

5. กิารบริหารค่วิามต่่อเน์่�อง
ทัางธุรกิิจ

6. ค่วิามมั�น์ค่งปลอดภัยของ
ระบบเทัค่โน์โลย่สัารสัน์เทัศ
และไซเบอร์*

7. กิารกิำากิับดูแลกิิจกิาร

8. กิารบรหิารจดักิารค่วิามเสั่�ยง

9. กิารต่่อต่้าน์กิารทัุจริต่

10. กิารแจ้งข้อร้องเร่ยน์

11. กิารปฏิิบัต่ิต่ามกิฎหมาย

12. กิารจัดกิารพัลังงาน์

13. กิารบริหารจัดกิารน์ำ�า

14. กิารจัดกิารด้าน์
สัภาพัภูมิอากิาศ
และก๊ิาซเร่อน์กิระจกิ

15. กิารจัดกิารมลภาวิะ

16. กิารจัดกิารของเสั่ย

17. กิารอน์ุรักิษ์
ค่วิามหลากิหลาย
ทัางชุ่วิภาพั*

18. กิารดูแลพัน์ักิงาน์

19. ค่วิามปลอดภัย
และอาชุ่วิอน์ามัย

20. สัิทัธิมน์ุษยชุน์

21. ค่วิามพึังพัอใจของลูกิค้่า

22. กิารใชุ้แรงงาน์เดก็ิ

23. กิารม่สั่วิน์ร่วิมของชุุมชุน์

* ปีระเด็ำนิปีรบัปีรุง

ผ่ล้กิารประเมินประเด็้นท่ั�สิ่ำาคัญ

ติำ�า ส้ิ่งผ่ล้กิระทับต่ิอ บ่.กิริม พาวเวอร์
ติำ�า

ส้ิ่ง

ผ่ล้
กิร

ะทั
บติ

อผ่
ม่สิ่

วน
ได้

เสิ่
ย

16 18

กิารทับทัวนแล้ะปรับปรุง
ประเด็้นท่ั�สิ่ำาคัญ

ในิปีี 2563 บี.กริม เพัาเว่อร์ ยังคงใช้ีปีระเด็ำนิสำาคัญด้ำานิ 
คว่ามยั�งยน้ิของปีี 2562 มาใชีใ้นิการกำาหันิดำเน้ิ�อหัาในิรายงานิ
ฉีบับนีิ� ทั�งนีิ� เพ้ั� อให้ัรายงานิครอบคลุมปีระเด็ำนิที� ผ้่มีส่ว่นิ 
ได้ำเสียคาดำหัวั่งหัร้อให้ัคว่ามสนิใจ จ่งได้ำมีการจัดำรว่มปีระเด็ำนิ 
ด้ำานิคว่ามยั�งยน้ิที�มีลักษณะปีระเด็ำนิที�มีคว่ามใกล้เคียงไว้่ด้ำว่ยกันิ  
และเปีลี�ยนิชี้�อปีระเด็ำนิเพั้�อให้ัเหัมาะกับบริบทขององค์กรมากข่�นิ  
ได้ำแก่ ข้อ 2. การสร้างองค์คว่ามร้่และนิวั่ตั้กรรมทางธุุรกิจ  

ข้อ 6. คว่ามมั�นิคงปีลอดำภัยของระบบเทคโนิโลยีสารสนิเทศ 
และไซึ่เบอร์ และข้อ 17.  การอนุิรกัษ์คว่ามหัลากหัลายทางชีวี่ภาพั  
ทั�งนีิ� บี.กริม เพัาเว่อร ์อย่ร่ะหัว่่างการปีระเมินิปีระเด็ำนิที�สำาคัญ
เพั้�อใช้ีกำาหันิดำเน้ิ�อหัาสำาหัรับรายงานิคว่ามยั�งย้นิฉีบับถััดำไปี 
เพั้�อให้ัสอดำคล้องกับคว่ามคาดำหัวั่งและคว่ามสนิใจของผ้่มีสว่่นิ
ได้ำเสยีและการเปีลี�ยนิแปีลงของโลกอยา่งรว่ดำเรว็่
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ประเด็้นความยั�งยืน

ขอบเขติผ่ล้กิระทับท่ั�ม่ต่ิอผ้้่ม่ส่ิ่วนได้้เส่ิ่ย

พนั
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แล้

ล้กิ
ค้า

พัน
ธมิ

ติร
ทัา

งธุ
รกิ

จแ
ล้ะ

ค้่ค้
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เจ้
าห้

น่�

ชุม
ชุน

แล้
ะสิ่

งค
ม

สิ่� อ
มว

ล้ชุ
น

เศรษฐกิิจ

1. กิารเต่ิบโต่ทัางธุรกิิจ

2. กิารสัร้างองค่์ค่วิามรู้และน์วิัต่กิรรมทัางธุรกิิจ*

3. ประสัิทัธิภาพักิารผลิต่ไฟฟา้

4. กิารบริหารจัดกิารคู่่ค่้า

5. กิารบริหารค่วิามต่่อเน์่�องทัางธุรกิิจ

6. ค่วิามมั�น์ค่งปลอดภัยของระบบเทัค่โน์โลย่สัารสัน์เทัศและไซเบอร์*

ธรรมาภิ์บาล้

7. กิารกิำากิับดูแลกิิจกิาร

8. กิารบริหารจัดกิารค่วิามเสั่�ยง

9. กิารต่่อต่้าน์กิารทัุจริต่

11. กิารปฏิิบัต่ิต่ามกิฎหมาย

สิิ่�งแวด้ล้้อม

12. กิารจัดกิารพัลังงาน์

13. กิารบริหารจัดกิารน์ำ�า

14. กิารจัดกิารด้าน์สัภาพัภูมิอากิาศและกิ๊าซเร่อน์กิระจกิ

15. กิารจัดกิารมลภาวิะ

16. กิารจัดกิารของเสั่ย

17. กิารอน์ุรักิษ์ค่วิามหลากิหลายทัางชุ่วิภาพั*

สัิ่งคม

18. กิารดูแลพัน์ักิงาน์

19. ค่วิามปลอดภัยและอาชุ่วิอน์ามัย

20. สัิทัธิมน์ุษยชุน์

21. ค่วิามพึังพัอใจของลูกิค้่า

23. กิารม่สั่วิน์ร่วิมของชุุมชุน์

ขอบเขติกิารรายงานติามประเด็้นท่ั�ม่ความสิ่ำาคัญมากิ

ประเด็็นสำำ�คััญด้็�นคัว�มยัั่�งยืั่น
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การู้กำากับีด้ำแล้กิจัการู้

ผ่ล้กิารประเมินกิารกิำากัิบด้้แล้กิิจกิาร
ป ี2563 จากิสิ่มาคมส่ิ่งเสิ่ริมสิ่ถาบัน
กิรรมกิารบริษัทัไทัย (IOD)

กิรรมกิารอิสิ่ระ  

Excellent

66.67% 

กิรรมกิารท่ั�เปน็เพศห้ญิง

66.67% 

พนักิงานรับทัราบแล้ะ 
ผ่่านกิารอบรมนโยบายด้้าน 
จรรยาบรรณบริษัทั (Code of 
Conduct) กิารต่ิอต้ิานคอร์รัปชัุน 
กิารรับเรื�องร้องเร่ยนแล้ะ 
กิารร้องทุักิข์

100%
กิารร้องเร่ยนแล้ะค่าปรับ
ด้้านบรรษัทัภิ์บาล้ท่ั�ม่นัยสิ่ำาคัญ

0

ผ่ล้กิารประเมินคุณภ์าพกิารจัด้กิาร
ประชุุมผ้้่ถือหุ้้น (AGM) ประจำาป ี2563 
จากิสิ่มาคมส่ิ่งเสิ่ริมผ้้่ล้งทุันไทัย  
สิ่มาคมบริษัทัจด้ทัะเบ่ยน แล้ะสิ่ำานักิงาน
คณะกิรรมกิารกิำากัิบห้ลั้กิทัรัพย์แล้ะ
ติล้าด้ห้ลั้กิทัรัพย์

Excellent

แนวทัางท่ั�องค์กิรนำามาปรับใชุ้

บี.กริม เพัาเว่อร์ ดำำาเนิินิธุุรกิจโดำยย่ดำมั�นิหัลักการกำากับดำ่แลกิจการที�ดีำ มีคว่ามโปีร่งใส 
เป็ีนิธุรรม ตั้รว่จสอบได้ำ ตั้ลอดำจนิมีคว่ามรบัผิดำชีอบต่ั้อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแว่ดำล้อม 
ด้ำว่ยเชี้�อมั�นิว่่าการกำากับดำแ่ลกิจการที�ดีำเป็ีนิหัน้ิาที�และคว่ามรับผิดำชีอบของคณะกรรมการ  
ผ้่บรหิัาร และพันัิกงานิทกุคนิ คณะกรรมการบริษัทได้ำกำาหันิดำ “นิโยบายการกำากับดำแ่ล
กิจการ” โดำยอ้างอิงจากหัลักการกำากับด่ำแลกิจการที�ดีำสำาหัรบับรษัิทจดำทะเบียนิ ปีี 2560 
ของสำานัิกงานิคณะกรรมการกำากับหัลักทรพััยแ์ละตั้ลาดำหัลักทรพััย ์และกำาหันิดำนิโยบาย
หัร้อแนิว่ปีฏิิบัติั้ต่ั้างๆ ที�เกี�ยว่ข้องไว้่เป็ีนิลายลักษณ์อักษร มีการทบทว่นิเป็ีนิปีระจำา 
ทุกปีี เพั้� อใชี้เป็ีนิแนิว่ทางในิการขับเคล้� อนิและดำำาเนิินิงานิอย่างมีปีระสิทธุิภาพั  
ตั้ลอดำจนิปีล่กฝั่งและส่งเสริมให้ัเกิดำการปีฏิิบัติั้ตั้ามวั่ฒนิธุรรมองค์กร จริยธุรรมและ 
จรรยาบรรณทางธุุรกิจในิทุกระดัำบทั�ว่ทั�งองค์กร ด้ำว่ยมุง่หัวั่งให้ัเกิดำรากฐานิการกำากับดำแ่ล
กิจการที�ดีำในิการสรา้งคว่ามเชี้�อมั�นิให้ัแก่ผ้่มีสว่่นิได้ำเสยีทกุฝ่่าย เพั้�อบรรลุเป้ีาหัมายในิการ
สรา้งคณุค่าและดำำาเนิินิงานิขององค์กรอยา่งยั�งยน้ิ

ระดั้บประเทัศ ระดั้บสิ่ากิล้

หลักิกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิาร 
ท่ั�ด่สัำาหรับบริษัทัจดทัะเบ่ยน์  
ป ี2560 ของสัำานั์กิงาน์ 

ค่ณะกิรรมกิารกิำากัิบหลักิทัรัพัย์
และต่ลาดหลักิทัรัพัย์

หลักิกิารกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่
ขององค์่กิร เพ่ั�อค่วิามร่วิมม่อ 

ทัางเศรษฐกิิจและพััฒน์า 
ของ The Organisation for Economic 

Co-operation and Development 
(OECD)

ข้อพึังปฏิิบัติ่ท่ั�ด่ของกิรรมกิาร
บริษัทัจดทัะเบ่ยน์

Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) ของ SAM

ข้อบังคั่บของบริษัทั 
ต่าม พั.ร.บ. หลักิทัรัพัย์ 
และต่ลาดหลักิทัรัพัย์

MSCI ESG Rating ของ MSCI

หลักิเกิณฑ์์กิารให้ค่ะแน์น์
กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารอาเซ่ยน์ (ASEAN 
Corporate Governance Scorecard)
ของ ASEAN Capital Markets Forum

FTSE4Good Index Series
ของ FTSE Russell

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563

47



กิิจกิรรมส่ิ่งเสิ่ริม 
กิารกิำากัิบด้้แล้กิิจกิารท่ั�ด่้ขององค์กิร

กิิจกิรรม CG Day 2563 : ESG | Empowering 
Sustainability Growth

ปีี 2563 บ.ีกรมิ เพัาเว่อร ์ได้ำจัดำกิจกรรมสง่เสรมิการกำากับดำแ่ล 
กิจการที�ดีำ หัร้อ CG Day (Corporate Governance Day)  
ซึ่่�งเปี็นิการปีล่กฝ่ังวั่ฒนิธุรรมองค์กรและการสร้างคว่ามร้่ 
คว่ามเข้าใจในิการดำำาเนิินิงานิภายใต้ั้การกำากับดำ่แลกิจการที�ดีำ  
เสริมสร้างบุคลากรซึ่่�งถ้ัอเปี็นิทรัพัยากรอันิทรงคุณค่าใหั้มี 
คว่ามแข็งแกร่งและมีศักยภาพัส่งสุดำ ก่อให้ัเกิดำการขับเคล้�อนิ
กิจการงานิของ บี.กริม เพัาเว่อร์ ให้ัปีระสบคว่ามสำาเร็จและ
บรรลตุั้ามเป้ีาหัมาย สร้างคว่ามสามารถัในิการแขง่ขนัิ และก้าว่
ส่่องค์กรที�มีคว่ามเป็ีนิเลิศในิการบริหัารจัดำการอย่างม้ออาชีีพั 
ที�พัรอ้มจะเติั้บโตั้ได้ำอยา่งยั�งยน้ิ

การจัดำกิจกรรม “CG Day 2563” ภายใต้ั้แนิว่คิดำ “ESG 
| Empowering Sustainability Growth” ปีระกอบด้ำว่ย
กิจกรรมที�เสริมสร้างคว่ามร่้ คว่ามเข้าใจ และส่งเสริมให้ั
เกิดำการปีฏิิบัติั้อย่างเปี็นิร่ปีธุรรม ทั�งในิด้ำานิการกำากับดำ่แล
กิจการที�ดีำ การต่ั้อต้ั้านิทุจริตั้คอร์รัปีชีันิ และการแจ้งเบาะแส
 รว่มถ่ังกิจกรรมไฮไลท์ของงานิ ค้อ การบรรยายหััว่ข้อ  

“ESG ค้อุอุะไร สำาคัญไฉน?” โดำย อาจารยอ์นัินิตั้ชัีย ย่รปีระถัม  
ผ้่อำานิว่ยการสถัาบันิพััฒนิาธุุรกิจอย่างยั�งย้นิ และการเสว่นิา
เร้� อง “ESG : Empowering Sustainability Growth”  
โดำย ดำร.ฮาราลด์ำ ลิงค์ ปีระธุานิกรรมการ บี.กริม คุณเกศรา  
มัญชุีศรี อดีำตั้ผ้่จัดำการตั้ลาดำหัลักทรัพัย์แหั่งปีระเทศไทย  
และอาจารย์อนัินิตั้ชียั ย่รปีระถัม พัรอ้มทั�งเปิีดำโอกาสให้ัพันิกังานิ
จากสำานัิกงานิกรุงเทพัฯ และจากโรงไฟฟา้ของ บ.ีกรมิ เพัาเว่อร ์ 
ที�รบัชีมผ่านิทางออนิไลน์ิทกุแห่ัง ได้ำสอบถัามถ่ังปีระเด็ำนิที�สงสัย
เกี�ยว่กับแนิว่ทางในิการปีฏิิบัติั้ตั้ามนิโยบายและจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิจ นิโยบายการกำากับดำ่แลกิจการและแนิว่ปีฏิิบัติั้ต่ั้างๆ
 ที�เกี�ยว่ข้องของ บี.กริม เพัาเว่อร์ รว่มถ่ังชีี�แจงแนิว่ปีฏิิบัติั้ที� 
ถัก่ต้ั้องของทกุหันิว่่ยงานิที�เกี�ยว่ขอ้ง เพั้�อให้ัพันัิกงานิปีฏิิบัติั้ตั้นิ 
ได้ำถั่กต้ั้องตั้ามมาตั้รฐานิเดีำยว่กันิ ซึ่่�งทุกคนิสามารถัปีฏิิบัติั้ตั้นิ 
ให้ัเป็ีนิแบบอยา่งที�ดีำได้ำไมว่่่าจะอย่ใ่นิตั้ำาแหันิง่ใดำ

รายละเอียดำเกี�ยว่กับโครงสร้างการกำากับดำ่แลกิจการ นิโยบายด้ำานิการกำากับดำ่แลกิจการและรายงานิผลการดำำาเนิินิงานิสำาคัญด้ำานิการกำากับดำ่แลกิจการ เปีิดำเผยไว้่ในิแบบ 56-1 One Report  
ปีระจำาปีี 2563 และเว็่บไซึ่ต์ั้ของ บ.ีกรมิ เพัาเว่อร ์ที� https://investor-th.bgrimmpower.com/home.html

การกำากับดููแลกิจการ
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จัรู้รู้ยาบีรู้รู้ณทัางธุรู้กิจั 
แล้ะการู้ต่ิอติ�านิการู้ทุัจัริู้ติ

การขจัดำปัีญหัาการทจุรติั้และคอรร์ปัีชีนัิใหัห้ัมดำไปีจากสงัคมเปีน็ิเร้�องที�สำาคัญและจำาเป็ีนิ
ต้ั้องได้ำรับคว่ามร่ว่มม้อจากหัน่ิว่ยงานิทุกภาคส่ว่นิทั�งในิระดัำบปีระเทศและระดัำบสากล
ในิการแก้ไขปัีญหัาเพั้�อขจัดำอุปีสรรคต่ั้อการพััฒนิาการเจริญเติั้บโตั้ทางเศรษฐกิจและ
สงัคมทั�ว่โลก

บ.ีกรมิ เพัาเว่อร์ มีเจตั้นิารมณ์และคว่ามมุ่งมั�นิต่ั้อการดำำาเนิินิธุุรกิจตั้ามหัลักการกำากับดำแ่ล
กิจการที�ดีำ มีวั่ฒนิธุรรมองค์กรด้ำานิคว่ามเป็ีนิม้ออาชีพีั (Professionalism) เป็ีนิเคร้�องม้อ
ในิการขับเคล้�อนิให้ัพันัิกงานิทุกระดัำบมีจิตั้สำาน่ิกและการปีฏิิบัติั้ตั้ามหัลักจรรยาบรรณ 
ทางธุุรกิจและการต่ั้อต้ั้านิการทจุริตั้อยา่งเครง่ครดัำ  บ.ีกรมิ เพัาเว่อร ์ตั้ระหันัิกและให้ัคว่าม
สำาคัญต่ั้อการดำำาเนิินิงานิในิการต่ั้อต้ั้านิการทจุริตั้ด้ำว่ยการปีล่กฝั่งและรณรงค์ให้ัพันิกังานิ 
มีคว่ามซ้ึ่�อสตัั้ยส์จุรติั้ มีจรยิธุรรมและคณุธุรรม มีคว่ามรบัผดิำชีอบ มีคว่ามรกัและสามคัคี  
มีคว่ามคิดำรเิริ�มสรา้งสรรค์ มีคว่ามปีระพัฤติั้ดีำและเปีน็ิแบบอยา่งที�ดีำ มีกระบว่นิการทำางานิ 
ที�โปีรง่ใส ชีดัำเจนิ ตั้รว่จสอบได้ำ และไมมี่การดำำาเนิินิการที�ขอ้งเกี�ยว่กับการทจุรติั้คอรร์ปัีชีนัิ
ทั�งทางตั้รงและทางอ้อมทกุร่ปีแบบ

ทุักิห้น่วยงานม่กิารประเมิน 
ความเส่ิ่�ยงแล้ะกิารบริห้ารจัด้กิาร
ความเส่ิ่�ยงท่ั�อาจก่ิอให้้เกิิด้ 
กิารทุัจริติคอร์รัปชัุน

ข้อร้องเร่ยน 
ด้้านกิารกิระทัำาผิ่ด้ 
ด้้านกิฎห้มายแล้ะ 
กิฎระเบ่ยบท่ั�เก่ิ�ยวข้อง

ข้อร้องเร่ยน 
ด้้านกิารกิระทัำาท่ั�ฝ่า่ฝ่นืจริยธรรม
แล้ะจรรยาบรรณทัางธุรกิิจ

ข้อร้องเร่ยน
ด้้านกิารแจ้งเบาะแสิ่
กิารกิระทัำาท่ั�ส่ิ่อไปในทัางทุัจริติ
แล้ะกิารร้องทุักิข์

100%

แนวทัางท่ั�องค์กิรนำามาปรับใชุ้

ระดั้บประเทัศ ระดั้บสิ่ากิล้

หลักิกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ 
สัำาหรับบริษัทัจดทัะเบ่ยน์ ป ี2560  

ของสัำานั์กิงาน์ค่ณะกิรรมกิาร 
กิำากัิบหลักิทัรัพัย์และต่ลาดหลักิทัรัพัย์

หลักิกิารกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ 
ขององค์่กิรเพ่ั�อค่วิามร่วิมม่อทัางเศรษฐกิิจ
และพััฒน์าของ The Organisation for 

Economic Co-operation and  
Development (OECD)

หลักิเกิณฑ์์กิารให้ค่ะแน์น์กิารกิำากัิบดูแล
กิิจกิารอาเซ่ยน์ (ASEAN Corporate 

Governance Scorecard) ของ ASEAN 
Capital Markets Forum

แน์วิทัางของสัมาชิุกิภาค่่ข้อต่กิลง 
โลกิแห่งสัหประชุาชุาติ่ (United Nations 
Global Compact : UNGC) ว่ิาด้วิยเร่�อง

กิารต่่อต้่าน์กิารทุัจริต่ กิารปกิปอ้ง 
สิั�งแวิดล้อม มาต่รฐาน์แรงงาน์ 

และสิัทัธิมนุ์ษยชุน์

โค่รงกิารแน์วิร่วิมปฏิิบัติ่ 
ของภาค่เอกิชุน์ไทัยใน์กิารต่่อต้่าน์ 

กิารทุัจริต่ (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against 

Corruption : CAC)

Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI) ของ SAM

0

0

0

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563

49



กิารขับเคลื้�อนด้้านกิารปฏิิบัติิ
ติามจริยธรรมแล้ะจรรยาบรรณ
ทัางธุรกิิจ แล้ะกิารต่ิอต้ิาน 
กิารทุัจริติแล้ะคอร์รัปชัุน

1. ส้�อสารนิโยบายและให้ัคว่ามร้่ด้ำานิจรยิธุรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิจ นิโยบายการต่ั้อต้ั้านิการทุจริตั้และคอร์รัปีชัีนิ
นิโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดำและการร้องทุกข์
การบรหิัารจัดำการคว่ามเสี�ยง รว่มถ่ังนิโยบายและแนิว่ปีฏิิบัติั้
อ้�นิๆ ที�เกี�ยว่ขอ้ง

2. ปีระเมินิคว่ามเสี�ยงและกำาหันิดำแผนิงานิการบรหิัารจัดำการ
คว่ามเสี�ยง ติั้ดำตั้ามและทบทว่นิการบริหัารจัดำการคว่ามเสี�ยง
ด้ำานิการทจุรติั้และคอร์รัปีชีนัิกับหันิว่่ยงานิที�เกี�ยว่ข้อง

3. จัดำกิจกรรม CG Day 2563 เพั้�อปีล่กฝั่งจิตั้สำาน่ิกและสร้าง
คว่ามร่้คว่ามเข้าใจด้ำานิวั่ฒนิธุรรมองค์กร การกำากับดำ่แล
กิจการที�ดีำ จรยิธุรรมและจรรยาบรรณทางธุุรกิจ การต่ั้อต้ั้านิ
การทจุรติั้และคอร์รปัีชีนัิ การพัฒันิาที�ยั�งยน้ิ และการบริหัาร
จัดำการคว่ามเสี�ยง ให้ักับพันัิกงานิทุกระดัำบทั�ว่ทั�งองค์กร

4. ส่งเสริมการเรียนิร้่และจัดำทำาแบบทดำสอบด้ำานิจริยธุรรม
และจรรยาบรรณทางธุุรกิจ การต่ั้อต้ั้านิทจุรติั้และคอรร์ปัีชัีนิ
และการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดำและแจ้งข้อร้องเรียนิ 
ให้ักับพันัิกงานิทกุระดัำบทั�ว่ทั�งองค์กร

5. ทบทว่นินิโยบายการต่ั้อต้ั้านิการทุจรติั้คอร์รปัีชีนัิ นิโยบาย
การแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดำและการร้องทกุข ์และนิโยบาย
อ้�นิๆ ที�เกี�ยว่ขอ้ง

6. พััฒนิาชี่องทางและระบบการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดำ
และการรอ้งทกุขใ์ห้ัสามารถัเขา้ถ่ังได้ำง่าย

7. กำาหันิดำให้ัมีหันิ่ว่ยงานิรับผิดำชีอบด้ำานิการกำากับดำ่แล
การติั้ดำตั้ามการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดำและการรอ้งทุกข์
รว่มถ่ังการกำากับดำแ่ลการรบัและให้ัของขวั่ญให้ัเป็ีนิไปีตั้าม
นิโยบายที�เกี�ยว่ข้อง

8. ส้� อสารการดำำาเนิินิงานิด้ำานิการต่ั้อต้ั้านิการทุจริตั้และ
คอรรั์ปีชีนัิให้ัค่่ค้าได้ำรบัทราบ

9. สนัิบสนุินิและร่ว่มกิจกรรมกับหันิ่ว่ยงานิภายนิอกและ
เครอ้ขา่ยด้ำานิการต่ั้อต้ั้านิการทจุรติั้และคอรร์ปัีชีนัิ

10. พันัิกงานิที�เกี�ยว่ข้องกับการดำำาเนิินิงานิด้ำานิการทุจริตั้และ
คอร์รัปีชีันิเข้ารับการอบรมเพั้�อพััฒนิาคว่ามร่้คว่ามเข้าใจ
ในิการดำำาเนิินิงานิด้ำานิการป้ีองกันิการทุจริตั้และคอร์รปัีชัีนิ
ในิองค์กร

11. ปีฐมนิิเทศพันิักงานิใหัม่ใหั้มีคว่ามร่้คว่ามเข้าใจเกี�ยว่กับ
วั่ฒนิธุรรมองค์กร จริยธุรรมและจรรยาบรรณทางธุุรกิจ
การต่ั้อต้ั้านิการทุจริตั้คอร์รัปีชีันิ ชี่องทางการแจ้งเบาะแส
และการรอ้งทกุข ์รว่มถ่ังการทำาแบบทดำสอบด้ำานิจรยิธุรรม
และจรรยาบรรณทางธุุรกิจ การต่ั้อต้ั้านิทจุรติั้และคอรร์ปัีชีนัิ
และการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดำและแจ้งขอ้รอ้งเรยีนิ

จรรยาบรรณทางธุุรกิิจและกิารต่่อต้่านกิารทุจริต่
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กิารต่ิอต้ิานกิารทุัจริติ 
แล้ะคอร์รัปชัุน

บี.กริม เพัาเว่อร์ ได้ำเข้าร่ว่มและปีระกาศเจตั้นิารมณ์เข้าร่ว่ม
โครงการแนิว่ร่ว่มปีฏิิบัติั้ของภาคเอกชีนิไทยในิการต่ั้อต้ั้านิ 
การทุจริตั้ (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) ตัั้�งแต่ั้ปีี 2560 

• น์โยบายต่่อต่้าน์ค่อร์รัปชุัน์ (Anti-corruption policy)

• จริยธรรมทัางธุรกิิจ (Code of Conduct)

• น์โยบายกิารแจ้งเบาะแสักิารกิระทัำาผิดและกิารร้องทัุกิข์
(Whistleblowing & Grievance Policy)

• น์โยบายกิารให้และกิารรับของขวิัญและกิารเล่�ยงรับรอง

• น์โยบายและแน์วิปฏิิบัต่ิเร่�องกิารสัน์ับสัน์ุน์และกิารบริจาค่

• น์โยบายและระเบ่ยบปฏิิบัต่ิงาน์บริหารทัรัพัยากิรมน์ุษย์
บ่.กิริม เพัาเวิอร์

นโยบายท่ั�เก่ิ�ยวข้องกัิบกิารต่ิอต้ิานกิารทุัจริติ

ชุ่องทัางกิารแจ้งเบาะแสิ่ 
กิารกิระทัำาผิ่ด้แล้ะกิารร้องทุักิข์

จด้หมายี

อีุเมล
เว็บุไซต์

หน�วยีงานรบัุเร้�อุงรอุ้งเรยีีน
บรษัิท บ.ีกรมิ เพัาเว่อร ์จำากัดำ (มหัาชีนิ)
5 ถันินิกรุงเทพักรฑี์า แขว่งหััว่หัมาก 
เขตั้บางกะปิี กรุงเทพัมหัานิคร 10240
Whistle-blowing@bgrimmpower.com
https://investor-th.bgrimmpower.com/
whistle_blowing.html

ขั�นติอนกิารแจ้งเบาะแสิ่กิารกิระทัำาผิ่ด้ 
แล้ะกิารร้องทุักิข์

ฝ้า่ยต่รวิจสัอบภายใน์  
ฝ้า่ยกิฎหมาย หน่์วิยงาน์ 
รับเร่�องร้องเร่ยน์  
ร่วิมกัิน์ประเมิน์และต่รวิจสัอบ  
หากิม่กิารกิระทัำาผิดจริง 
จะเสัน์อผู้ม่อำาน์าจของบริษัทั
ดำาเนิ์น์กิารแต่่งตั่�ง 
ค่ณะกิรรมกิารสัอบสัวิน์

ค่ณะกิรรมกิารดำาเนิ์น์กิาร
สัอบสัวิน์และจัดทัำารายงาน์ 
ให้แล้วิเสัร็จภายใน์ 45 วัิน์  
นั์บจากิได้รับทัราบ 
หนั์งส่ัอแต่่งตั่�ง

บริษัทัดำาเนิ์น์กิารลงโทัษ 
ทัางวิินั์ย และ / หร่อดำาเนิ์น์
ค่ด่ต่ามกิฎหมายภายใน์ 30 
วัิน์ กัิบผู้กิระทัำาผิด แล้วิแต่่
กิรณ่

กิารคุ้มครองผ้้่ให้้ข้อม้ล้

1. บริษัทจะปีกปิีดำชี้�อ หัร้อข้อม่ลสว่่นิบุคคลไว้่ในิขั�นิคว่ามลับ
(Confidential)

2. ไม่ให้ัมีการข่มข่่ คุกคามผ่้ให้ัข้อม่ลหัร้อผ้่ให้ัคว่ามร่ว่มม้อ
ในิการสอบสว่นิ

3. ให้ัคว่ามคุม้ครองพัเิศษเพัิ�มเติั้มตั้ามระดัำบคว่ามรา้ยแรงและ
คว่ามสำาคัญของเร้�องที�ร้องเรียนิ

4. กรณีพันิักงานิใหั้ข้อม่ลการกระทำาผิดำหัร้อการทุจริตั้  
ด้ำว่ยเจตั้นิาสุจริตั้ แล้ว่ภายหัลังพับว่่าไม่มีการกระทำาผิดำ 
ตั้ามที�รอ้งเรยีนิ บรษัิทจะไมด่ำำาเนิินิการลงโทษใดำๆ แต่ั้หัาก
พับว่่าไม่มีข้อม่ลเท็จจริงใดำๆ ตั้ามที�ร้องเรียนิ และทำาด้ำว่ย
เจตั้นิาทจุรติั้ใหัร้า้ย บรษัิทจะพัจิารณาลงโทษตั้ามขอ้บงัคับ
เกี�ยว่กับการทำางานิกับพันัิกงานินัิ�นิ
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การเติิบโติทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานถือเป็นรากฐานท่ีสำาคัญในการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ให้ความสำาคัญ 
กับการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานหลัก ได้แก่ ด้านพลังงาน การคมนาคมและโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล ท้ังน้ี อุตสาหกรรมไฟฟ้ามีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในการสร้าง
ความม่ันคงและความเช่ือม่ันด้านพลังงานท่ีจะสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ตลอดจนรองรับความต้องการของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัว 
อยา่งต่อเน่ือง

บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ดำาเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำาหนา่ยไฟฟา้
และไอน้ำาสำาหรับอุตสาหกรรมมากว่า 25 ปี เป็นหน่ึงใน 
ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ผลิต 
และจำาหน่ายไฟฟ้า SPP (Small Power Producer)  
หน่ึงในรายใหญท่ี่สุดของประเทศไทย บี.กริม เพาเวอร์ พัฒนา
โครงการลงทนุอยา่งต่อเน่ืองเพื่อขยายกำาลังการผลิตโรงไฟฟา้ 
พลังความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท้ังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ มีเป้าหมายเพิ่มกำาลังการผลิต
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 7,200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568  
โดยมุ่งเน้นไปในโรงไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในระดับต่ำา ได้แก่ โรงไฟฟา้พลังความรอ้นรว่มท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ
เป็นเชื้ อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท่ีสอดคล้องกับ 
รูปแบบโรงไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าแบบ
ผสมผสานท่ีเป็นการรวมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  
โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย ์พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงาน
 (ESS) นอกจากน้ี บี.กริม เพาเวอร์ เตรียมความร่วมมือและ
ความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง
 (Independent Power Supply : IPS) โดยไม่ขายเข้าระบบ
ของการไฟฟ้า รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบติดต้ังบนหลังคา เพ่ือเตรียมเข้าสู่ Smart Energy ท่ีนำา
ระบบดิจิทัลมาใช้

ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ เข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วม ATP กำาลังการผลิตติดต้ัง 124 เมกะวัตต์ และเปิด 
ดำาเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 Ray Power ท่ีกัมพูชา กำาลังการผลิตติดต้ัง 39 เมกะวัตต์  
เป็นโรงไฟฟา้แหง่แรกของประเทศไทยท่ีเปิดดำาเนินการภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้ากัมพูชา แม้ว่าจะต้องเผชิญ
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และอุทกภัยครั้งใหญ่ในกัมพูชา  
จากการออกแบบอย่างรอบคอบและประเมินความเส่ียงในทุก
ทิศทาง ซึ่งรวมถึงระดับอุทกภัยย้อนหลัง 100 ปี และมีการ
วางแผนทำาคันก้ันน้ำาเพื่อป้องกันน้ำาท่วมและความเสยีหายจาก
อุทกภัยในอนาคต

จากท่ีประเทศไทยมีนโยบายเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว
 (LNG) เพื่อให้มีการแข่งขัน โดยใช้กลไกตลาดเป็นตัวกำาหนด
และให้ผลตอบแทนสะท้อนต้นทุน บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหน่ึง
ในผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซ
ธรรมชาติ (Shipper License) จากเดิมท่ี ปตท. เป็นเพียงราย
เดียวท่ีนำาเข้าก๊าซธรรมชาติ ท้ังน้ี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามกลยุทธ์  
ซึ่งต้นทุนก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 67 ของต้นทุนในการ 
ดำาเนินงานและบริหาร รวมท้ังสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ 
สว่นเสียอยา่งสมดุลและยั่งยืน
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การจััดการด้านภาษีี

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินการด้านภาษี  
ด้วยตระหนักดีว่าการดำาเนินการด้านภาษีมีส่วนสำาคัญ 
ต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซ่ึงจะสร้างประโยชน์และ
คุณค่าสูงสุดให้แก่ระบบเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำาหนดนโยบายภาษีเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและบริหารจัดการด้านภาษี 
ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังในประเทศไทย
และต่างประเทศ กำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบท่ีมีความรู้และ 
ความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานทางภาษี มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในดำาเนินการให้เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีกำาหนดอยา่งเครง่ครัด มีการประเมินความเสีย่ง
 ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางภาษีจาก
การดำาเนินงาน รวมถึงการวางแผนการบริหารจัดการทางภาษี 
และ / หรือสิทธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนและกิจกรรม
ทางธุรกิจ ตลอดจนการศึกษาติดตามการเปล่ียนแปลง 
ด้านกฎหมายภาษีและกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพื่ อให้ 
มีการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
อยา่งถูกต้อง

ท้ังน้ี บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ้างท่ีปรึกษาทางภาษีท่ีมีความรู้และ
เชี่ยวชาญในการพิจารณารายการธุรกรรมท่ีมีความซับซ้อน  
เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบทางภาษีท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ัง 
ให้แนวทางเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งถกูต้อง อันคำานึงถึง 
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม

อ่่านรายละเอี่ยดเพิ่่�มเต่ิมได้ทีี่� นโยบายการจัดการด้านภาษี ภายใต้หัวขอ้ การกำากับดแูลกิจการ
 เว็บไซต์ https://investor-th.bgrimmpower.com/misc/corporate-governance/20200819-
bgrim-tax-policy-th.pdf
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ค่่าตอบแทนและสวััสดิการพนักงาน

1,763

การจ่ัายเงินปันัผล

964

การจ่ัายภาษีี

328

ค่่าใช้้จ่ัายในการลงทุนและดำาเนินงาน

29,075

การลงทุนทางสังค่ม

283

ปัระโยช้น์ทางเศรษีฐกิจัที�ได้รับ 
(ล้้านบาท)



การบริหารจัดการความเส่ี่�ยง
และภาวะวิกฤติิ

การบริหารจััดการค่วัามเสี�ยง

บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักและให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเป็น 
ระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีนำาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายทางธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานอยา่งราบร่ืน สามารถลดผลกระทบและความ
เสียหายจากกรณีท่ีมีความเสี่ยงเกิดขึ้น และสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต

ระดับปัระเทศ โครงการแนวร่วมปฏิิบัติิของภาคเอกชนไทยในการต่ิอต้ิานการทุจริติ  
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

ระดับสากล The Committee of Sponsoring 
Organisations of The Treadway 
Commission (COSO) Enterprise 
Risk Management (ERM) — 
Integrating with Strategy and 
Performance 2017

มาติรฐานการบริหารความต่ิอเน่�อง
ทางธุุรกิจ ISO 22301 (Business 
Continuity Management : BCM)

Dow Jones 
Sustainability Indices 
(DJSI) ของ SAM

แนวัทางที�องค์่กรนำามาปัรับใช้้

การบริหารความเสี่ยงของ บี.กริม เพาเวอร์ อยูภ่ายใต้การกำากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง (Risk Management Committee : RMC) 
ทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee 
Charter) รวมถึงการจัดทำานโยบายและคู่มือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากลท้ัง 5 องค์ประกอบ  
(รูปภาพ 1) ตาม The Committee of Sponsoring Organisations 
of The Treadway Commission (COSO) — Enterprise Risk 
Management (ERM) — Integrating with Strategy and 
Performance 2017 เพ่ือใช้ในการประเมินความเส่ียงและ 

ผลกระทบท่ีมาจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงการนำา
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มาใช้
ในการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ให้ครอบคลุมท้ังในระดับองค์กร 
(Corporate Risk) ระดับกลุ่มธุรกิจ (Business Unit Risk) และ
ระดับปฏิบัติงาน (Functional Risk) ตลอดจนมีการทบทวน 
และสอบทานนโยบายและระบบควบคมุภายใน เพื่อประเมิน 
การบริหารและควบคุมความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบ 
และรายงานผล พร้อมท้ังสรุปความคืบหน้าและรายงาน 
ผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ำาเสมอ 
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รูปัภาพ 1 - การบริหารค่วัามเสี�ยงองค์่กร

ปัจจุบันระบบบริหารจัดการความเส่ียงครอบคลุมทุกธุรกิจ 
ของ บี.กริม เพาเวอร์ รวมถึงโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา  
ซึ่งฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ทำาหน้าท่ีประสานงานและรวบรวม
ประเด็นความเสีย่งจากหน่วยงานเจ้าของความเสีย่ง (Functional 
Risk Owner) ในการทบทวนการระบุความเสี่ยงและผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึน (Risk Identify and Risk Impact) การประเมินความเส่ียง  
(Risk Assessment) การควบคุมในปัจจุบัน (Current Control) 
การกำาหนดดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)  
การจัดทำาแผนการจัดการความเสีย่ง (Mitigation Plan) การกำากับ 
ดูแลติดตามแผนงานบริหารความเสี่ยง การรายงานผลและ 
การทบทวนความเสีย่ง (Risk Report and Review) อยา่งสม่ำาเสมอ

และต่อเน่ือง พร้อมท้ังมีจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
บรหิารจัดการความเส่ียงแก่ผู้บรหิารและพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
รวมอยู่ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการกำากับดูแลกิจการ  
(CG Day) ขององค์กรอยา่งต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2562

ในปีน้ี บี.กริม เพาเวอร์ ประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม่ 
เพิ่มเติม 3 หัวข้อ เพื่อสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง 
ได้ตรงประเด็น ประกอบไปด้วย 1) ความเส่ียงการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้นำาหลักเกณฑ์ของ Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) มาปรับใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยง 2) การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และ  
3) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

อ่่านรายละเอี่ยดเพิ่่�มเต่ิมได้ทีี่� การบรหิารจัดการความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2563 และเว็บไซต์ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ท่ี “แบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2563” 
https://investor-th.bgrimmpower.com/home.html 

วิัสัยทัศน์ พันธกิจั 
และค่่านิยมองค์่กร

การพัฒนา
กลยุทธ์

การกำาหนดเปัา้หมาย 
ทางธุรกิจั

การดำาเนินการ
และผลการปัฏิิบัติงาน

การเพิ�ม 
มูลค่่า

1. การกำากับดูแลกิจัการ
และวััฒนธรรมองค์่กร

2. กลยุทธ์และ
วััตถุุปัระสงค์่ขององค์่กร

3. เปัา้หมาย
ผลการดำาเนินงาน

4. การทบทวัน
และปัรับปัรุง

5. สารสนเทศ
การส่�อสาร และการรายงาน

การส่�อสารในภาวัะวิักฤติ

ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติ การสื่อสารถือเป็นส่ิงสำาคัญ
อย่างยิ่งในการปกป้องชื่ อเสียงและภาพลักษณ์เพื่ อสร้าง 
ความเชื่อม่ันให้กับผู้มีสว่นได้เสียทุกภาคสว่น บี.กริม เพาเวอร์ 
ให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ
ภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่สามารถ 
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของ บี.กริม เพาเวอร์ และผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง แผนการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แผนการจัดการภาวะวิกฤติ แผนการ
บรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ รวมถึงแผนการสื่อสารในภาวะ
วิกฤติ ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธภิาพในระดับมาตรฐานสากล  
จึงถูกกำาหนดขึ้นเพื่อป้องกันและลดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานและชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัท

บี.กริม เพาเวอร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ภาวะวิกฤติ (Crisis Management Committee) และคณะ
ส่ือสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communications Team)  
ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะท่ีปรึกษา ตัวแทนจากสาย
งานต่างๆ ในองค์กร รวมถึงคณะทำางาน โดยมีบทบาทหน้าท่ี 
ในการตัดสินใจและกำาหนดแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน  
รวมถึงดำาเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารเพื่ อลด 
ผลกระทบต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือของ
พนักงานและ บี.กริม เพาเวอร์ 
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ได้รับแจ้งเหตุิ

บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำาหนดให้มีการจัดการฝึกซ้อมแผนการ
สื่อสารในภาวะวิกฤติร่วมกับการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำาปีของ
ทางโรงไฟฟา้ต่างๆ อยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management Committee) 
คณะสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communications Team)  
พนักงานจากโรงไฟฟ้าและพนักงานจากสำานักงานกรุงเทพ  
ได้ฝึกซ้อมการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และการทำางานรว่มกัน 
ในสถานการณ์จำาลองเสมือนจริง เพื่อสร้างความตระหนักถึง

ความสำาคัญของการส่ือสารในภาวะวิกฤติ และเพื่อเพิ่มเติม
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสารให้พร้อมรับมือ 
กับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน  
ตลอดจนจัดทำาคู่มือการส่ือสารในภาวะวิกฤติเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการทำางานสำาหรบัคณะสื่อสารในภาวะวิกฤติ และได้กำาหนด
นโยบายการสื่อสารในภาวะวิกฤติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

และการสื่อสารสำาหรับพนักงาน

การจััดการและการบริหาร
ค่วัามต่อเน่�องทางธุรกิจั

บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายให้โรงไฟฟ้าจัดทำาแผนงานและ 
การดำาเนินงานด้านการบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business  
Continuity Management : BCM) โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ISO 22301 เพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการกับ
สถานการณฉุ์กเฉนิและภาวะวิกฤติให้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนการ

ดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ตลอดจนให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและ
ทบทวนแผนงานการบริหารจัดการอย่างสม่ำาเสมอเป็นประจำา
ทุกปี เพื่อให้สามารถบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจได้อย่าง
สมบูรณ์และมีประสิทธภิาพ

ในปี 2563 ท่ีผา่นมา บ.ีกริม เพาเวอร ์ได้จัดการฝึกซอ้มเพื่อกำาหนดแนวทางในการป้องกัน

ระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และเพื่อเตรียมความพร้อม

รบัมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ให้มีประสิทธภิาพและครอบคลุมมากยิง่

ขึ้น โดยจัดขึ้นท่ี ABP4 ซึ่งต้ังอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดชลบุรี รวมถึงได้มี

การจัดการฝึกซอ้มแผนฉกุเฉนิกรณเีหตไุฟไหม้ข้ึนท่ี ABPR2 ซ่ึงต้ังอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิต้ี จังหวัดระยอง เพื่อทดสอบการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการสื่อสารใน

ภาวะวิกฤติอยา่งเป็นระบบ

ERP - แผนตอบโต้
ภาวัะฉุุกเฉิุน

CMP - แผนการจััดการ
ในภาวัะวิักฤต

BCM - แผนค่วัามต่อเน่�อง
ทางธุรกิจั

DRP - แผนการพ่�นฟูู
กระบวันการทางธุรกิจั

โรงไฟฟา้

คณะกรรมการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤติ

คณะส่ี่�อสี่าร
ในภาวะวิกฤติ

ลูกค้า

บ่.กริม

คู�ค้า

ส่ี่�อมวลชน

หน�วยงานของรัฐ

ชุมชน

พนักงาน

นักลงทุน

ตัิวแทนบริษัท
ในการให้ข้อมูล
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การบริหารจัดการผลิติไฟฟา้
ท่�เป็็นเลิศ

หน่ึงในพันธกิจหลักของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ การพัฒนาการ
ดำาเนินธุรกิจของเราอย่างต่อเน่ืองเพ่ือก้าวเป็นผู้ผลิตพลังงาน
ชั้นนำาระดับโลก  เราเช่ือม่ันในมาตรฐานการทำางานท่ีเป็น
มืออาชีพและพลังงานแห่งการบุกเบิกทำาสิ่งใหม่ ตลอดจน 
ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรในการพัฒนา 
ความเป็นเลิศในการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำาจะเป็น
รากฐานท่ีม่ันคงในการเติบโตของธุรกิจ ทำาให้ บี.กริม เพาเวอร์ 
สามารถผลิตไฟฟ้าท่ีมีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือต่อทกุภาคสว่น  
ตลอดจนสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างความม่ันคง 
ด้านพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและระบบโครงสร้าง 
พื้นฐานของประเทศ

การพัฒนาปัระสิทธิภาพ
ระบบการผลิตไฟูฟูา้และไอนำ�า

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำาคัญกับระบบการผลิตท่ีเป็นเลิศ 
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกกระบวนการ  
มีการวางแผนและควบคุมระบบการผลิตไฟฟ้าท่ีมีประสทิธภิาพ  
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา มีการพัฒนาระบบการวางแผน
ซ่อมบำารุงรักษาเครื่องจักร มีระบบการบริหารจัดการอะไหล่
เครื่องจักร การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน
ในการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าและการซ่อมแซมบำารุงรักษา  

ตลอดจนการพฒันาความรว่มมือในการวางแผนงานการทำางาน 
ร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตร เพื่ อก่อให้เกิดการพัฒนาและ 
เพิม่ประสิทธภิาพของระบบการผลิตไฟฟา้และไอน้ำา การบริหาร 
จัดการระยะเวลาในการซ่อมแซมบำารุงรักษาท่ีเป็นไปตาม
แผนงานและเป้าหมาย การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตท่ี
มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจน
สามารถลดความเสี่ยงจากการชำารุดเสยีหายของเครื่องจักรท่ีมี
ผลกับเสถียรภาพและความม่ันคงในการจัดสง่ไฟฟา้ให้กับลกูค้า 

ค่วัามน่าเช่้�อถุ่อ เสถีุยรภาพ ค่วัามพร้อม ค่วัามปัลอดภัย

รางวัล้ The Best Power Plant Project Developer – 
Solar สำาหรับโค่รงการ Phu Yen TTP 
โดยนิติยสี่าร International Finance

รางวัล้จาก “Asian Power Awards 2020” ได้แก่  
Power Utility of the Year - Thailand, Power Plant 
Upgrade of the Year - Thailand แล้ะ Hydro Power 
Project of the Year - Bronze จัดโดย นิติยสี่าร Asian 
Power
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การบริหารจััดการระบบการส่ง
และจัำาหน่ายไฟูฟู้า

บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบการสง่และ
จำาหน่ายไฟฟ้า โดยกำาหนดให้มีทีมบริหารจัดการระบบสง่และ
ระบบจำาหน่าย (Transmission and Distribution System 
Management) ทำาหน้าท่ีในการวางแผนการผลิตและจ่ายไฟฟา้
ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของผู้รับซื้อไฟฟ้าและ 
ลูกค้าอุตสาหกรรม โดยคำานึงถึงความม่ันคง เสถียรภาพ  
และความปลอดภัย ตลอดจนมีการบรหิารระบบการจ่ายกระแส

ปัระสิทธิภาพและเสถีุยรภาพ
ของโค่รงข่ายระบบ
การส่งไฟูฟูา้

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มีการพฒันาระบบการบริหารจัดการโหลดไฟฟ้า
อย่างต่อเน่ือง มุ่งเน้นเป้าหมายการปรับปรุงโครงข่ายระบบ 
การสง่และจำาหน่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ ภายใน
เขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
มากกว่า 1 โครงการ โดยการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยี 
ท่ีล้ำาสมัยเพื่อปรับปรุงโครงข่ายระบบการส่งและจำาหน่าย
ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำาเนินงาน  
การลงทุนเหล่าน้ีช่วยป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายของ
ระบบเน่ืองจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด และวางรากฐานสำาหรับ
การผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ และวางแผนการใช้ไฟฟ้า 

ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดท้ังในภาวะปกติ
และภาวะผิดปกติ เพื่อใชใ้นการวางแผนการผลิตไฟฟา้ของโรง
ไฟฟ้าแต่ละแห่งให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด

ร่วมกับลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อเช่ือมโยงระบบการจ่ายไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าให้กับลูกค้าแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลาได้อย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงมองหาวิธีท่ีในการลดโอกาสในการหยุดชะงัก
ของการบริการลูกค้าและลดเวลาท่ีใช้ในการกู้ คืนบริการ 
ท่ีถูกขดัจังหวะ ลดความสญูเปล่าของการสำารองการผลิตไฟฟ้า
ในช่วงท่ีไม่มีการนำามาใช้ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และ
ความยั่งยืนในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
รวมถึงมีระบบการบรหิารจัดการโครงขา่ยระบบการผลิตไฟฟา้
ท่ีสามารถสำารองการจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง 
และมีเสถียรภาพ 
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ค่วัามสำาคั่ญของการพัฒนาปัระสิทธิภาพและเสถีุยรภาพของโค่รงข่าย
ระบบการส่งไฟูฟูา้และไอนำ�า

ก่อให้เกิดเสถีุยรภาพและ
ค่วัามมั�นค่งในการ

ส่งมอบไฟูฟูา้และไอนำ�า
ให้แก่ลูกค้่า

การวัางแผนงาน
การบำารุงรักษีา

โค่รงการโรงไฟูฟูา้
ได้อย่างมีปัระสิทธิภาพ

การบริหารจััดการ
ค่วัามพร้อมจ่ัายของ

ไฟูฟูา้ที�มีค่วัามเหมาะสม
กับค่วัามต้องการของ

ลูกค้่าทั�งในช่้วังกลางวััน
และกลางค่่น

ค่วัามย่ดหยุ่น
ในการบริหารจััดการ
ด้านการบำารุงรักษีา
ซ่่อมแซ่มเค่ร่�องจัักร

และอุปักรณ์์ 

การบริหารจััดการ
ต้นทุนการดำาเนินงาน

ด้านการปัระหยัด
ต่อขนาด (Economies 

of scale) จัากการ
ใช้้ทรัพยากรร่วัมกัน 

(Shared Resources)

การบริหารจััดการซ่่อมบำารุง
ระบบไฟูฟูา้

บี.กริม เพาเวอร์ มีการวางแผนซ่อมบำารุงรักษาเครื่องจักร 
และอุปกรณ์แบบเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) 
และเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอะไหล่
เครื่องจักรให้ครอบคลุมในทุกกระบวนการผลิตไฟฟ้า การทำา
สญัญาข้อตกลงในการให้บริการระยะยาว (Long Term Service  
Agreement : LTSA) ในการซ่อมแซมบำารุงรักษาเครื่องจักร 
กับผู้ผลิต รวมถึงการทำาประกันภัยเครื่ องจักรครอบคลุม
เหตุการณ์ผิดปกติท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายของ
เครื่องจักร เพ่ือคงไว้ซึ่งการรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิตไฟฟ้าสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง

บี.กริม เพาเวอร์ มีระบบการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root  
Cause Analysis : RCA) โดยมีการทำางานร่วมกันท้ังบุคลากร 
ภายในและผู้ผลิตเครื่องจักรอยา่งใกล้ชิด จึงทำาให้ทราบสาเหตุ
ท่ีแท้จริงของปัญหาการทำางานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา มีการนำาองค์ความรู้และวิธี
การแก้ไขปัญหามาแลกเปล่ียนและใช้ร่วมกันภายในองค์กร  
ทำาให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการในการผลิตไฟฟ้าและ

ไอน้ำา ตลอดจนการวางแผนการซ่อมแซมบำารุงรักษาและการ
ป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณใ์ห้เกิดประสทิธภิาพและทำางาน
ได้อยา่งต่อเน่ือง

บี.กริม เพาเวอร์ ประสานงานการหยุดซอ่มบำารุงรักษากับลูกค้า  
และวางแผนสำาหรับการบำารุงรักษาของโครงการโรงไฟฟ้า 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดช่วงเวลาท่ีโครงการ 
โรงไฟฟ้าหยุดเดินเครื่อง ทีมงานบำารุงรักษาซึ่งประจำาอยู่ท่ี
โครงการโรงไฟฟา้แต่ละโครงการมีหน้าท่ีดำาเนินงานบำารุงรักษา
ตามปกติ นอกจากน้ี โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
ยังต้องมีการซ่อมบำารุงครั้งใหญ่ทุก 3 และ / หรือ 6 ปี โดย 
ทีมงานบำารุงรักษาท่ีประจำาแต่ละโครงการจะทำาหน้าท่ีควบคู่
ไปกับทีมงานบำารุงรักษาจากภายนอกในระหว่างการปฏิบัติ
งานการซ่อมบำารุงครั้งใหญ่ เพ่ือให้ได้รับถ่ายทอดความรู้จาก 
ทีมงานบำารุงรักษาจากภายนอก และสามารถดำาเนินการ 
ซ่อมบำารุงบางส่วนด้วยตัวเอง เพ่ือเป็นการยืดอายุและลด 
จำานวนวันในการซ่อมบำารุงครั้งใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในการซอ่มบำารุงในแต่ละครั้งลง
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งานซ่่อมบำารุงค่รั�งใหญ่ปัระกอบไปัด้วัย

ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ สามารถรักษาดัชนีค่าความ
พร้อมจ่ายและความน่าเชื่อถือของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
รว่ม โดยมีดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor : AF) 
ร้อยละ 97.51 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 96.50 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีความน่าเชื่อถือในระบบ
จําหน่ายไฟฟ้ารายช่ัวโมง (SAIDI) ท่ี 0.98 ชั่วโมงต่อปี 
สะท้อนความน่าเชื่อถือและเสถียรท่ีมีประสิทธภิาพ บี.กริม 
เพาเวอร์ ให้ความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรท่ีใช้เพื่อลด 

การใช้เชื้ อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากอัตรา 
การใช้ความร้อนในการผลิตไฟฟ้า (Heat Rate) ในปี 2563  
ยังเป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อ 
บำารุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน  
แต่ยังคงต่ำากว่าอัตราการใช้ความร้อนเฉล่ียท่ีต้ังเป้าหมายไว้  
ส่วนอัตราการใช้ความร้อนในการผลิตไอน้ำาลดลงมาอยู่ท่ี  
381 กิโลกรัมต่อกิกะจูล

การแยกชิ้�นส่วันทั�งหมด
หร่อบางส่วันของหน่วัยผลิต

ไฟูฟูา้กังหันก๊าซ่

การตรวัจัสอบค่วัามเสียหาย
ช้ำารุด หร่อสึกหรอ

ของหน่วัยผลิตไฟูฟูา้กังหันก๊าซ่ 

การซ่่อมแซ่มหร่อเปัลี�ยนส่วันที�
เสียหาย ช้ำารุด หร่อสึกหรอ

ดังกล่าวั

ปัระกอบ ทดสอบ และทดลอง
เดินเค่ร่�องหน่วัยผลิตไฟูฟูา้

กังหันก๊าซ่ ก่อนที�นำากลับไปัใช้้
ในกระบวันการผลิต
อย่างเต็มรูปัแบบ

ดัช้นีค่วัามพร้อมจ่ัาย 
(%)

ดัช้นีค่วัามน่าเช่้�อถุ่อในระบบจัำาหน่ายไฟูฟูา้
(รายชั�วโมง)

อัตราการใช้้ค่วัามร้อนในการผลิตไฟูฟูา้
(BTU / kWh)

อัตราการใช้้ค่วัามร้อนในการผลิตไอนำ�า
(Kg / GJ)

2560 2561 2562 2563

96.50
เปา้หมาย

97.02 97.07
97.20 97.51

(Hours)

0.45

1.75
2.25

0.98

2560 2561 2562 2563

7,954
เปา้หมาย

7,640 7,6037,628 7,639

2560 2561 2562 2563

379

389
387

381

2560 2561 2562 2563
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การสี่ร้างความพึงพอใจแก�ลูกค้า
และรับผิดชอบผลิติภัณฑ์์

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งม่ันในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยการผลิตพลังงานคุณภาพสูง 
และให้บริการคู่ค้าด้วยพลังแห่งการบุกเบิกและดำาเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี  
โดยใช้นโยบายท่ีมีคนและธรรมชาติเป็นศูนยก์ลาง (People-Centric & Nature-Centric)  
ด้วยความมุ่งม่ันและจริงจังต่อการพัฒนาคุณภาพพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำาท่ีมีคุณภาพ 
ด้วยมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อลกูค้า สังคม และสิง่แวดล้อม ด้วยดีเสมอมา  
จึงทำาให้ลกูค้ามีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการใชบ้รกิาร ทำาให้สามารถรกัษาและขยาย 
ฐานลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเน่ือง สะท้อนถึงความสำาเร็จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นความสำาเร็จท่ีสำาคัญต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงานท่ีสำาคัญของประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมท่ีม่ันคงและยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ กำาหนดให้ “การปฏ่บัต่ิต่ิอ่ลูกค้า คุณภาพิ่ผล่ติภัณฑ์ และสื�อ่สาร 
ที่างการติลาด” เป็นสว่นหน่ึงในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคำานึงถึงการผลิตและสง่มอบ
กระแสไฟฟา้ท่ีมีเสถียรภาพ ม่ันคง ปลอดภัย และจ่ายได้ตามท่ีระบุในสญัญาซ้ือขายและ
มีราคาท่ีเหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบ 
ต่อชุมชนและสังคม

อ่่านรายละเอี่ยดเพิ่่�มเต่ิมได้ทีี่� จรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้หัวขอ้ การกำากับดแูลกิจการ เว็บไซต์ https://investor-th.bgrimmpower.
com/code_of_conduct.html

อัตราค่วัามพึงพอใจัของลูกค้่า

88%

การให้บริการลูกค้่า

24/7
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บี.กริม เพาเวอร์ มีแนวทางในการสร้างความสัมพันธแ์ละประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าอยา่งหลากหลาย อาทิ

แนวัทางบริหารจััดการ
คุ่ณ์ค่่าและปัระโยช้น์

ที�ลูกค้่าได้รับ

การกำาหนดราค่า บ่.กริม เพาเวอร์ ม่การกำาหนดราคาค่าไฟฟา้แล้ะไอนำ�าบางส่ี่วนด้วย 
วิธุ่กำาหนดราคาจากต้ินทุนท่�ลู้กค้าหล่้กเล่้�ยงได้ (avoided-cost)  
ซ่ึ่�งหมายถึ่งค่าใช้จ่ายท่�ลู้กค้าอุติสี่าหกรรมจะติ้องแบกรับ หากติ้อง
จัดหาพล้ังงานด้วยตินเองหร่อแหล้่งอ่�น เช่น ซ่ึ่�อไฟฟา้จาก กฟภ.  
หร่อต้ินทุนในการติิดตัิ�งแล้ะผลิ้ติไอนำ�า

ช่วยสี่ร้างอัติราผล้กำาไรให้คู่ค้า 
ได้มากท่�สุี่ด

การดูแล
ค่วัามสัมพันธ์
กับลูกค้่า

ฝ่่ายขายแล้ะการติล้าดของ บ่.กริม เพาเวอร์ ม่การพัฒนาแผนงาน
สี่ำาหรับลู้กค้าแต่ิล้ะราย

เข้าใจความต้ิองการแล้ะติอบ
สี่นองได้ติรงติามความต้ิองการ
ของลู้กค้า

การบริหาร
ค่วัามต้องการ
ในการใช้้ไฟูฟูา้
สำาหรับลูกค้่า

ฝ�ายขายและการตลาดของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ จะพิจารณาแผนธรุกจิ
ของลกูค้าและสํารวจพื�นที�ทั�งหมดของโรงงานและอตัราการใช้
พลงังานตามจรงิ หากพบวา่มคีวามตอ้งการการใชไ้ฟฟ�าที�เพิ�มขึ�น
อยา่งมนัียสําคญั จะมกีารเจรจากบัลกูค้า เพื�อตดิตั�งมาตรวดัใหมแ่ละ
เขา้ทาํสัญญาซื�อขายไฟฟ�าฉบบัใหม ่ รวมถงึจดัการขอ้รอ้งเรียนดา้น
เทคนิคและธุรกิจต่างๆ อีกด้วย 

แหล่้งพลั้งงานท่�เช่�อถ่ึอได้แล้ะ 
ม่ เ สี่ ถ่ึยรภาพสีู่ ง เ พ่� อ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ้ติของลู้กค้า
ได้อย่างเพ่ยงพอ

การให้บริการ
แบบค่รบวังจัร 
“Energy Care 
Package”

การให้บริการของ บ่.กริม เพาเวอร์ ถูึกออกแบบสี่ำาหรับผู้ใช้ไฟฟา้ 
แต่ิล้ะรายครอบคลุ้มตัิ�งแต่ิการบำารุงรักษาระบบท่อสี่่งไอนำ�า ระบบ 
ไฟฟา้แรงสูี่ง Thermo Scan แล้ะการบริการให้คำาปร่กษาด้านไฟฟา้ 
แล้ะรวมไปถึ่งท่�ตัิ�งของโรงไฟฟ้าท่�อยู่ใกล้้กับลู้กค้าภายในนิคม
อุติสี่าหกรรมมากท่�สุี่ด อ่กทั�งหน่วยงานบริการลู้กค้า (Customer 
Service) ประจำาอยู่ท่�โรงฟา้แต่ิล้ะแห่งเพ่�อให้บริการลู้กค้าติล้อด  
24 ชั�วโมง เพ่�ออำานวยความสี่ะดวกในการส่ี่�อสี่าร ให้คำาปร่กษา  
รับเร่�องร้องเร่ยน แล้ะแก้ไขปญัหาท่�อาจเกิดข่�นจากการใช้บริการ

ความพร้อมในการให้บริการแล้ะ
ซ่ึ่อมบำารุงติล้อด 24 ชม.

ค่วัามเชี้�ยวัช้าญ
ของทีมวิัศวักร
ในการซ่่อมบำารุง
ระบบการจ่ัายไฟู

ท่มวิศวกรของ บ่.กริม เพาเวอร์ ม่ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโล้ย่ 
อย่างถ่ึองแท้แล้ะล่้กซ่ึ่�ง ผ่านการสัี่�งสี่มประสี่บการณ์การทำางาน 
ด้านพลั้งงานมาอย่างยาวนานจนกล้ายเป็นบุคล้ากรผู้เช่�ยวชาญ 
ในธุุรกิจผล้ิติไฟฟ้าแล้ะไอนำ�าในปัจจุบัน แล้ะยังเป็นผู้ดำาเนินการ 
ซ่ึ่อมบำารุงเคร่�องจักรเก่อบทุกชิ�นด้วยตินเอง ซ่ึ่�งโดยปกติิโรงไฟฟา้ 
ส่ี่วนใหญ่ไม่สี่ามารถึดูแล้เองได้ ทำาให้เราสี่ามารถึควบคุมให้เกิดความ
สี่มดุล้ในระบบการจ่ายไฟแล้ะสี่ามารถึผลิ้ติด้วยกำาล้ังการผลิ้ติสีู่งสุี่ด
นับตัิ�งแติ่โรงไฟฟา้ของเราเปิดดำาเนินการ พร้อมด้วยการบริการ 
อย่างต่ิอเน่�องแล้ะม่ประสิี่ทธิุภาพสูี่งติามมาติรฐานสี่ากล้

การควบคุมให้เกิดความสี่มดุล้ 
ในระบบการจ่ายไฟแล้ะความ
สี่ามารถึ ในผล้ิติ ด้วยกำา ลั้ง 
การผลิ้ติสูี่งสุี่ด
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การสำารวัจัค่วัามพึงพอใจั
ของลูกค้่า

บี.กริม เพาเวอร์ มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำาทุกปี โดยมีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ท่ีจะนำาผลการประเมินสำารวจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การทำางานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและการให้บริการท่ีคงไว้ 
ซึ่งความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
ไปพร้อมกันกับลูกค้า นอกจากน้ี มีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการพบปะ 
เยี่ยมเยียน ประชุมหารือ และการรว่มกิจกรรมสัมพันธใ์นโอกาสต่างๆ 

การคุ้่มค่รองข้อมูลส่วันบุค่ค่ลของลูกค้่า

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งม่ันในการสร้างความม่ันใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เราได้กำาหนดนโยบายและกรอบการทำางานตาม “พิ่ระราช
บัญญัต่ิคุ้มครอ่งข้อ่มูลส่วนบุคคล พิ่.ศ. 2562” ในราชกิจจานุเบกษาหรือ “PDPA” 
(Personal Data Protection Act) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร
 และพนักงาน ประพฤติและปฏิบัติ เคารพหลักการและสิทธิท่ีกำาหนดโดยกฎระเบียบ 
ท่ีบงัคับใช ้ตลอดจนมีการจัดทำาแผนรบัมือหากเกิดกรณขีอ้มูลลกูค้ารั่วไหล เพื่อเป็นการ
รับประกันและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่เหมาะสม
 และช่วยป้องกันปัญหาหรือการฟ้องร้องท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหลัง บี.กริม เพาเวอร์  

จึงให้ความสำาคัญในเร่ืองการเข้าถึงข้อมูลท่ีส่ือถึงบุคคลได้โดยตรงหรอืโดยอ้อม รวมไปถึง 

ข้อมูลท่ีจะมีการถูกเก็บรวบรวม ถูกนำาเอาไปใช้ หรือถูกเปิดเผยไม่ได้ เว้นแต่ได้รับ 

ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอยา่งเครง่ครัด 

ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ สามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า

ให้เป็นไปตามกำาหนดเวลา ไม่พบข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ  

หรือผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่มีข้อร้องเรียนท่ีมีนัยสำาคัญ

เก่ียวกับการละเมิดความเป็นสว่นตัวของลูกค้าแต่อยา่งใด
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การบริหารจัดการคู�ค้า
อย�างยั�งย่น

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ให้ความสำาคัญในการบรหิารจัดการหว่งโซอุ่ปทานอยา่งมีประสทิธภิาพ  
คู่ค้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนินงานอย่างยั่งยืน ดังน้ัน 
การบูรณาการความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจัดการคู่ค้าเพื่อให้สามารถ
ส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบ 
ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ถือเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและสามารถ
บรหิารจัดการความเสีย่งในระบบหว่งโซอุ่ปทานเพ่ือให้การดำาเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

จรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า

ดำเนินการจัดซื�อจัดจ้างอย่างโปร่งใส
กำหนดขั�นตอน ระเบียบ และกระบวนการสรรหา
อย่างเคร่งครัด รวมทั�งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
เป�นธรรม ตรวจสอบได้

จัดซื�อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที�ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์

จากการดำเนินธุรกิจ การใช้แรงงาน
หรือการผลิตที�ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

อันดีงามของสังคม

ปฏิบัติตามเงื�อนไข ข้อตกลง หรือสัญญา
อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

จะต้องแจ้งให้คู่สัญญารับทราบ
เพื�อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

จัดซื�อจัดจ้างโดยคำนึงถึงคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และอนามัยของพนักงาน ชุมชน สังคม 

และสิ�งแวดล้อม

ไม่แสวงหาประโยชน์
จากการจัดซื�อจัดจ้างเพื�อประโยชน์
ส่วนตัวหรือประโยชน์อื�นใดของผู้อื�น

เจรจาและทำสัญญา
ด้วยความเป�นธรรม 

และไม่เอาเปรียบคู่สัญญา

ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ ได้กำาหนด “จรรยาบรรณและ
แนวที่างการปฏ่บัต่ิอ่ย่างยั�งยืนขอ่งคู่ค้า” โดยมุ่งหวังให้คู่ค้า
นำาไปปรับใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงานให้มีความสอดคล้อง 

กับการดำาเนินงานตามบรบิทของคูค้่า โดยคำานึงถึงการดำาเนินธุรกิจ 
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  
เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจรว่มกัน 

79%
ของคู่ค้าที�ทาํสัญญา กับ 
บี.กริม เพาเวอร์ ได้ลงนาม     
รับทราบแนวทางการปฏิบัติ
อย่างยั�งยืนของคู่ค้า โดยเรามี
เป�าหมาย 100% ภายในป� 2564
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จัรรยาบรรณ์และแนวัทางการปัฏิิบัติอย่างยั�งย่นของคู่่ค้่า สี่าระสี่ำาคัญโดยย่อ 

อ่่านรายละเอี่ยดเพิ่่�มเต่ิมได้ทีี่� จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ภายใต้หัวข้อ การกำากับดูแลกิจการ เว็บไซต์ https://investor-th.bgrimmpower.com/misc/ 
corporate-governance/20200819-bgrim-supplier-code-of-conduct-th.pdf

สิ�งแวัดล้อม สังค่ม จัริยธรรมทางธุรกิจั

• การบริหารจัดการสิี่�งแวดล้้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรธุรรมชาติิ

แล้ะสิี่�งแวดล้้อม
• ก๊าซึ่เร่อนกระจก
• การจัดการของเส่ี่ยแล้ะควบคุมมล้พิษ
 สี่ารเคม่แล้ะวัติถุึอันติราย

• ความปล้อดภัย อาช่วอนามัย
แล้ะสี่ภาพแวดล้้อมในการทำางาน

• การปอ้งกัน แล้ะติอบสี่นอง
 ต่ิอภาวะฉุกเฉิน
• สิี่ทธิุมนุษยชน
• การปฏิิบัติิต่ิอลู้กจ้าง
• การม่ส่ี่วนร่วมต่ิอชุมชน แล้ะสัี่งคม
• เสี่ร่ภาพในการรวมเปน็สี่มาคม
 สี่หภาพ สี่หพันธ์ุ แล้ะการเจรจาต่ิอรอง

• การปฏิิบัติิติามกฎหมาย ระเบ่ยบ
แล้ะข้อกำาหนดท่�เก่�ยวข้อง

• จริยธุรรมแล้ะความโปร่งใสี่
ในการดำาเนินธุุรกิจ

• การต่ิอต้ิานการทุจริติคอร์รัปชัน
• การปกปอ้งทรัพย์สิี่นทางปญัญา

แล้ะการเก็บรักษาความลั้บ
• ความขัดแย้งทางผล้ประโยชน์
• มาติรฐานด้านคุณภาพ

ช่้องทางการแจ้ังเบาะแสและข้อร้องเรียน

ระดับปัระเทศ • โครงการแนวร่วมปฏิิบัติิของภาคเอกชนไทยในการต่ิอต้ิานการทุจริติ (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

• Sustainable Supply Chain Management ของติล้าดหลั้กทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กฎระเบ่ยบแล้ะกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง

ระดับสากล • ระบบมาติรฐานการจัดการสิี่�งแวดล้้อม ISO 14001 : 2018
• ระบบการจัดการอาช่วอนามัยแล้ะความปล้อดภัย ISO 45001 : 2018 หร่อ TIS / OHSAS 18001
• UN Global Compact Supply Chain Sustainability, A Practical Guide for Continuous

Improvement Second Edition
• UN Guideline Principles in Business and Human Rights
• UN Global Compact
• WBCSD Sustainable Supply Chain Management, Guide for Procurement Leaders
• Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ของ SAM

แนวัทางที�องค์่กรนำามาปัรับใช้้
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การจัำาแนกปัระเภทคู่่ค้่าโดยใช้้เกณ์ฑ์์ ESG

บี.กริม เพาเวอร์ ได้มีการจำาแนกประเภทคู่ค้า ดังน้ี

ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ มีกลุ่มคู่ค้าท่ีเป็น Tier 1 Supplier และเป็น Approved Vendor List จํานวน 1,278 ราย มีมูลค่า การ 
จัดซื้อรวม 51,205 ล้านบาท มีคู่ค้าท่ีเป็น Critical Tier 1 จํานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.2 ของมูลค่าจัดซื้อรวม  อยา่งไร 
ก็ตาม บี.กริม เพาเวอร์ อยูร่ะหว่างการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมทกุหน่วยธุรกิจ รวมถึง 
การวางแผนการกระจายรายได้ผ่านการจ้างงานในท้องถ่ินในแต่ละประเทศท่ีมีธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์

กรอบการทำางานในการบริหารจััดการคู่่ค้่า
อย่างยั�งย่น

การสรรหาและ
คั่ดเล่อกคู่่ค้่า

การขึ�นทะเบียน
คู่่ค้่าใหม่

การดำาเนินการหลังการ
ตรวัจัปัระเมิน

การจัำาแนก
ปัระเภทคู่่ค้่า

ปัระเมินผล
การปัฏิิบัติงาน

พิจารณาคัดเล่้อกคู่ค้าจาก
เกณฑ์์คุณสี่มบัติิ
เบ่�องต้ินท่�บริษัทกำาหนด

ส่ี่งมอบ Supplier Code 
of Conduct ให้แก่คู่ค้า
รับทราบ

หลั้กเกณฑ์์ในการจำาแนกคู่
ค้าโดยใช้เกณฑ์์ ESG
1. มูล้ค่าการสัี่�งซ่ึ่�อ
2. ความสี่ำาคัญของ
 สิี่นค้า / บริการต่ิอบริษัท
3. ความสี่ามารถึ

ในการดูแล้ผล้กระทบ
 ด้าน ESG แล้ะการปฏิิบัติิ
 ติามกฎเกณฑ์์
 ท่�บริษัทกำาหนด
4. ระดับผล้กระทบต่ิอ

การผลิ้ติจากการพ่�งพา
 คู่ค้า

คู่ค้าท่�อยู่ในกลุ่้ม Critical 
Tier 1 Supplier แล้ะ High 
ESG Risk Supplier 
จะได้รับการประเมินผล้การ
ปฏิิบัติิงาน Contractor 
Evaluation Form 
โดยใช้หลั้กเกณฑ์์ ESG ผ่าน
ระบบ Intranet ภายในของ
บริษัท

จัดทำาแบบประเมินตินเอง
NEW VENDOR 
PRE-QUALIFICATION 
FORM

ข่�นทะเบ่ยนคู่ค้า Approved 
Vendor List

ผ่านเกณฑ์์

ทบทวนสัี่ญญา

ติรวจประเมินทุกปี

ติรวจประเมินทุก 3 ปี
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กลุม่คู่ค้าหลัก เง่�อนไข

Critacal Tier 1 Supplier 
• มูลค่าสั�งซื�อสูง
• มีการส�ังซื�ออย่างต่อเนื�อง 
• สินค้า/บริการมีความสําคัญสูง / ไม่มีคู่ค้าอื�นเป�นทางเลือก

Manage Supplier 
• มูลค่าสั�งซื�อต�าํ
• มีการส�ังซื�ออย่างต่อเนื�อง 
• สินค้า/บริการมีความสําคัญปานกลางถึงน้อย 

General Supplier 
• มูลค่าสั�งซื�อต�าํ
• มีการสั�งซื�อครั�งเดียว 
• สินค้า/บริการมีความสําคัญน้อย 

แก้ไขเม่ือ 31 พ.ค. 2564
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การสี่ร้างองค์ความรู้
และนวัติกรรมทางธุุรกิจ

การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางธุรกิจเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการพัฒนาธุรกิจ 
ให้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืในอนาคต บี.กรมิ เพาเวอร ์ขบัเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กร
ด้านความเป็นมืออาชพีและความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์เพื่อสรา้งองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม
สมัยใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร ทำาให้เกิดการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อีกท้ัง 
ยังเป็นการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็น 
การสร้างความเชื่อม่ันด้านการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียในระยะยาว

การพัฒนาเทค่โนโลยีและนวััตกรรม

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทและความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ 
ในปัจจุบนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้ บ.ีกริม เพาเวอร์ ตระหนักและให้ความสำาคัญในการศึกษา
และพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ท้ังด้านการปรับปรุงเครื่องจักรและเทคโนโลยกีารผลิต การบำารุงรกัษาซอ่มแซม การเรยีนรู ้
และพัฒนาระบบการควบคุมและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยแีละนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อ
นำาองค์กรไปสูยุ่คดิจิทัลท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพ่ือป้องกันการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดจากเทคโนโลยดิีจิทัล (Digital Disruption) ท่ีอาจเกิดขึน้ ดังน้ันเราจึงให้ความสำาคัญ
ในการศึกษาและสรา้งความเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยไีปยงัผู้บรหิารและ
พนักงานขององค์กรให้สามารถพัฒนาศักยภาพและแผนงานท่ีพร้อมรบัมือได้ในอนาคต

วััตถุุปัระสงค์่ในการศึกษีา พัฒนาเทค่โนโลยี
และนวััตกรรม

เพ่�อเพิ�มปัระสิทธิภาพในการทำางาน 
(Operational Efficiency)

เพ่�อรักษีาฐานลูกค้่าเก่าและ
เพิ�มกลุ่มลูกค้่าใหม่

จัากการพัฒนาปัระสบการณ์์ของลูกค้่า 
(Customer Experience)

ให้ดียิ�งขึ�น

เพ่�อสร้างรูปัแบบธุรกิจั (Business Model) 
ใหม่ๆ ที�ช่้วัยสร้างโอกาสในการเติบโต
หร่อช่้วัยปัอ้งกันธุรกิจัให้อยู่รอดจัาก
การเปัลี�ยนแปัลงของเทค่โนโลยีดิจิัทัล 

(Digital Disruption)
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บี.กริม เพาเวอร์ วางแผนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอีก 5 ปี (พ.ศ. 2563–2568) โดยจะครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังน้ี

68

การสี่ร้างองค์ความรู้แล้ะนวัติกรรมทางธุุรกิจ

การพัฒนาระบบบริหาร
จััดการโรงไฟูฟูา้ 
(Power Plants Systems)

• MyHealth : การพัฒนาแอพพลิเคชั�น MyHealth ร่วมกับบริษัท Siemens เพื�อศึกษาข้อมูล
การผลิตไฟฟ�าพลังงานความร้อนร่วมในภาพรวม กราฟแนวโน้มที�ครอบคลุมเกี�ยวกับประสิทธิภาพ
ความพร้อม (Availability) และความน่าเชื�อถือ (Reliability) ของระบบ ระบบการแจ้งเตือนและ
บันทึกชั�วโมงในการบริการซ่อมบาํรุงของกังหันก๊าซของบริษัท

• Executive Information System (EIS) : การพัฒนาแอพพลิเคชั�นในการแสดงผลแดชบอร์ด
ข้อมูลโรงไฟฟ�าสําหรับผู้บริหารระดับสูงเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและขับเคลื�อนธุรกิจของ
องค์กร

• Artificial Intelligence for Power Plant Maintenance Management System : การพัฒนา
 ระบบจัดการข้อมูลแบบอัจฉริยะเพื�อสรุปรายงานและแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติเพื�อใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจในการซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ�า

• Computerized Maintenance Management System (CMMS) & Dashboard : การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานบํารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance และระบบงานพัสดุคงคลัง 
รวมถึงการพัฒนาระบบรายงานความเคลื�อนไหวในงานบํารุงรักษาและข้อมูลต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
งานบํารุงรักษา โดยนําข้อมูลจาก Q4 และแอพพลิเคชั�นอื�นๆ มาแสดงในรายงานรูปแบบต่างๆ

• Planned Maintenance Optimizer : การพัฒนาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพงานบาํรุงรักษาตามแผน 
Optimization PM Plant และ Spare Parts

• Maintenance Budget Cost : การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในงานบาํรุง
รักษาเพื�อหา Maintenance Cost ต่อหน่วยที�ดีที�สุด

• Continuous Emission Monitoring System (CEMS) Monitoring : การพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันสําหรับตรวจสอบและแจ้งมูลค่าการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และออกซิเจน
ระหว่างโรงไฟฟ�ากับหน่วยงานภาครัฐ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

การพัฒนาระบบสายส่ง
และจัำาหน่ายไฟูฟูา้ (Distribution 
Network Systems)

• Distribution Management System (DMS) : การพัฒนาระบบสายส่งและจาํหน่ายไฟฟ�าเพื�อเพิ�ม
ความน่าเชื�อถือของระบบไฟฟ�าและลด SAIDI และ SAIFI เพิ�มอัตราความร้อน (Heat Rate) ของโรง
ไฟฟ�า และปรับปรุงการวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ�า

• Asset Management System (AMS) for Substation Equipment : ระบบการจัดการสิี่นทรัพย์ของ
อุปกรณ์สี่ถึาน่ย่อย ม่วัติถุึประสี่งค์เพ่�อเพิ�มความน่าเช่�อถ่ึอของระบบไฟฟา้แล้ะล้ดเวล้าหยุดทำางานแล้ะ
ช่วยล้ดความเส่ี่�ยงทางธุุรกิจแล้ะการเงิน แล้ะช่วยล้ดต้ินทุนการบำารุงรักษาของอุปกรณ์สี่ถึาน่ย่อย

• Automatic Meter Reading (AMR) : ระบบการอ่านมิเตอร์อัตโนมัติ (AMR) คือการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบให้มีการอัปเดตข้อมูลมิเตอร์ทุกๆ 15 นาที และพัฒนารูปแบบการส่งใบแจ้งหนี�
อัตโนมัติ และพัฒนาเว็บพอร์ทัลสําหรับลูกค้า เพื�อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติข้อมูลได้ครบ
ถ้วน

การพัฒนาระบบสนับสนุนหลังบ้าน 
(Back Office Systems)

• Procurement & Supplier Management : การพัฒนาระบบบันทึกและจัดเก็บเอกสารจัดซื�อจ้างและ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลคู่ค้าเพื�อใช้ในการออกเอกสารคําสั�งซื�อ (Purchasing Order: PO) และระบบการ
จ่ายเงิน (Paying) และอัพเดตข้อมูลผ่านระบบ Oracle และ Q4

• Financial Dashboard : การพัฒนาระบบแดชบอร์ดทางการเงินในรูปแบบของการจัดทำารายงาน
ทางการเงินท่�เข้าใจได้ง่ายเพ่�อใช้ในการตัิดสิี่นใจของผู้บริหาร

• Customer Relation Management : การพัฒนาระบบแบบบูรณาการในด้านการจัดการข้อมูล
ลูกค้า การปรับปรุงระบบการตลาดการขายและการบริการลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื�อเพิ�ม
ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

การร่วัมพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage 
System : ESS)

• การร่วมมือกันระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และ บริษัทผลิตแบตเตอรี�ชั�นนาํของโลก ในการพัฒนาระบบ
 กักเก็บพลังงานมาใช้กับโรงไฟฟ�าและสายส่งของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื�อเพิ�มสเถียรภาพโดยรวม
 ของระบบ และสนับสนุนการเพิ�มขึ�นของพลังงานทางเลือก อีกทั�งยังเป�นการเป�ดโอกาสในการ
 ทดลองรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานยุคใหม่ในอนาคต

• SMS & Line Application : การพัฒนาระบบแอปพลิเคชั�นสําหรับการข้อความส่งข้อมูลอัตโนมัติ
 ของโรงไฟฟ�าไปยังลูกค้า พนักงานและผู้บริหาร



การบริหารจัดการความป็ลอดภัย
ของระบบเทคโนโลย่สี่ารสี่นเทศ
และไซเบอร์

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำาคัญกับการป้องกันและเฝ้าระวังให้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ถือเป็นประเด็นความเสี่ยง 
ในระดับสากลท่ีทุกองค์กรควรให้ความสำาคัญ บี.กริม เพาเวอร์ ควบคุมและดูแลป้องกัน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มีความปลอดภัยสงูสดุ รวมถึงจัดทำามาตรการ กระบวนการ 
และพฒันาระบบเพื่อป้องกันการรั่วไหลของขอ้มูลสารสนเทศท่ีสำาคัญ ฟื้ นฟรูะบบขอ้มูล 
ทางสารสนเทศจากสภาวะท่ีผิดปกติ ฝึกซอ้มเหตุการณ์และการตอบสนองต่อสถานการณ์
ท่ีผิดปกติ รวมถึงการให้ความรู้และความเขา้ใจกับบุคลากรในองค์กรให้มีความตระหนักรู้  
เก่ียวกับวิธกีารเฝ้าระวัง ตอบสนอง ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

IDENTIFY
พิสูี่จน์

• บริหารจัดการบัญช่ทรัพย์สิี่นทางด้านเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ
• บริหารสี่ภาพแวดล้้อมทางด้านเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ
• บริหารจัดการธุรรมาภิบาล้ทางด้านเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ
• ระบุความเส่ี่�ยงทางด้านเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ
• กำากับดูแล้ความเส่ี่�ยงทางด้านเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ

PROTECT
คุ้มครอง

• ควบคุมการเข้าถ่ึงระบบเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ
• อบรมสี่ร้างความติระหนักเก่�ยวกับภัยคุกคามทางไซึ่เบอร์
• ดูแล้ความปล้อดภัยของข้อมูล้แล้ะระบบเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ
• กำาหนดขั�นติอนแล้ะกระบวนการในการดูแล้รักษา แล้ะปกปอ้งข้อมูล้แล้ะระบบเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ
• เล่้อกนำาเทคโนโล้ย่ท่�เหมาะสี่มมาใช้ในการปกปอ้งระบบเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศขององค์กร

DETECT
ติรวจจับ

• เฝ่า้ระวังเหตุิการณ์ท่�ปกติิแล้ะผิดปกติิของระบบเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ
• กำาหนดกระบวนการในการเฝ่า้ระวังเหตุิการณ์ท่�ผิดปกติิของระบบเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ

RESPOND
ติอบสี่นอง

• สี่ร้างแผนการติอบสี่นองต่ิอภัยคุกคามท่�ม่ผล้กระทบต่ิอระบบเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ
• ส่ี่�อสี่ารเก่�ยวกับภัยคุกคามท่�เกิดข่�นกับพนักงานแล้ะผู้บริหาร
• วิเคราะห์ภัยคุกคามแล้ะล้ดระดับความรุนแรงของภัยคุกคามท่�เกิดข่�นกับระบบเทคโนโล้ย่
 สี่ารสี่นเทศ ดำาเนินกระบวนการในการพิสูี่จน์หลั้กฐานทางด้านเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ

RECOVER
กู้ค่น

• กำาหนดแผนการกู้ค่นความพร้อมใช้งานให้กับระบบเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ
• ยกระดับแล้ะปรับปรุงกระบวนการการส่ี่�อสี่ารในกรณ่ท่�ม่ความเส่ี่ยหายจากการโจมต่ิทางไซึ่เบอร์

เกิดข่�นกับระบบเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ
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ระบบค่วัามมั�นค่งปัลอดภัย
ของระบบเทค่โนโลยีสารสนเทศ

นอกจากน้ี บี.กริม เพาเวอร์ ได้มีการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Security Operation 
Center (SOC) ภายใต้การดำาเนินงานของหนว่ยงานความม่ันคง 
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Incident 
Response Team (CIRT) เพื่ อทำาหน้าท่ีในการเฝ้าระวัง 
ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ
ของ บี.กริม เพาเวอร์ รวมถึงทำาหน้าท่ีประสานงานกับ 
หน่วยงานต่างๆ ขององค์กร เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ 
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเม่ือตรวจพบหรือได้รับ
การแจ้งเหตุฯ จะทำาการตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุเพื่อจำากัด
ขอบเขตความเสียหาย ฟื้ นฟูระบบให้กลับมามีความพร้อม 
ใช้งาน ขอบเขตการทำางานของทีม CIRT ยังรวมไปถึง 
การป้องกันภัยคกุคาม ลดความเสีย่งจากชอ่งโหว่ของระบบและ
การโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี เพื่อให้ระบบและขอ้มูลสารสนเทศ
ของบริษัทฯ มีความถกูต้อง คงไว้ซึ่งความลับ และมีความพร้อม
ให้บริการอยูใ่นระดับท่ีเหมาะสม

บทบาทหน้าที�ของหน่วัยงาน
Computer Incident Response Team (CIRT)

Monitor Awareness Security Audit and Proactive 
Security

• ออกแบบแล้ะบริหารระบบเทคโนโล้ย่
 สี่ารสี่นเทศขององค์กรให้ม่ความมั�นคง

ปล้อดภัยติามหลั้กมาติรฐานสี่ากล้
• เฝ่า้ระวังภัยคุกคามทางไซึ่เบอร์
 ท่�อาจเกิดข่�นติล้อด 24 ชั�วโมง
• ทำาการติอบสี่นองต่ิอภัยคุกคามแล้ะ

ประสี่านงานกับหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง
• ติิดติาม แล้ะวิเคราะห์ถ่ึงสี่าเหตุิ

ของปญัหาทางด้านภัยคุกคาม
ทางไซึ่เบอร์ร่วมกับหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง
พร้อมทั�งดำาเนินการแก้ไขปญัหาดังกล่้าว
รวมถ่ึงให้คำาแนะนำาพัฒนาระบบปอ้งกัน

 ภัยคุกคามให้ม่ประสิี่ทธิุภาพยิ�งข่�น

• สี่ร้างความติระหนักด้าน 
Cybersecurity ให้กับพนักงาน
เปน็ประจำาผ่านช่องทางต่ิางๆ 

• จัดการเผยแพร่ความรู้แล้ะบทเร่ยน
ทางด้าน Computer Security 

• ติรวจประเมินด้านความปล้อดภัย
ของระบบติามมาติรฐานสี่ากล้ต่ิางๆ 
พร้อมทั�งให้คำาแนะนำา แนวทางแก้ไข 
เพ่�อให้เปน็ไปติามมาติรฐานสี่ากล้

• จัดทำามาติรการแล้ะให้ความสี่นับสี่นุน
ในการดำาเนินการปกปอ้งระบบต่ิางๆ 
ขององค์กรให้สี่ามารถึใช้งาน
ได้อย่างต่ิอเน่�อง

• ดำาเนินการติรวจสี่อบช่องโหว่แล้ะ
ทดสี่อบการโจมต่ิระบบ เพ่�อปอ้งกัน
ความเส่ี่ยหายท่�อาจเกิดข่�น
จากผู้ไม่ประสี่งค์ด่

บี.กริม เพาเวอร์ กำาหนดให้มีนโยบายการรักษาความปลอดภัย 
ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ นโบายการจัดลำาดับชัน้ 
ข้อมูล นโยบายควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและ 
การทำางานนอกสถานท่ี และกำาหนดแนวปฏิบัติท่ีดีสำาหรับ
พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบติัตามระเบียบท่ีถกูต้อง 
รวมถึงกฎมายท่ีเก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล
สารสนเทศ และได้มีการนำามาตรฐานสากลสำาหรับระบบ 
การจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO / IEC 27001  : 2013)  
มาใช้ในการดำาเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ครอบคลมุทกุกระบวนการทำางาน 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีการเฝ้าดูแลติดตามความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใกล้ชิด ตลอดจนพัฒนา
ระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทำาการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อมูลและประมวลผลเพ่ือการตัดสินใจปฏิบัติการตอบสนอง 
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การดำาเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปอยา่งราบรื่นและต่อเน่ือง  
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• ทาํการแจ้งเตือนและเผยแพร่
ข้อมูลทางด้านช่องโหว่ด้าน
ความปลอดภัย รวมถึงภัย
คุกคามต่างๆ ให้กับพนักงานใน
องค์กร



การคุ้่มค่รองข้อมูลส่วันบุค่ค่ล

บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ให้ความสำาคัญในเร่ืองการปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลของพนักงานและ 
คู่ค้าขององค์กร ซึง่รวมไปถึงการเขา้ถึงขอ้มูล การเก็บรวบรวม การนำาเอาไปใช ้และการ 
เปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล จึงมีการกำาหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลและแต่งต้ัง
คณะทำางานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องและเป็นไปตาม “พระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562” ในราชกิจจานุเบกษา หรอื “PDPA” (The Personal 
Data Protection Act B.E. 2562) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า บี.กรมิ เพาเวอร ์มีมาตรการในการ
คุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคลท่ีครอบคลมุผู้มีสว่นได้เสยีท้ังหมด ตลอดจนมีการกำาหนดแนวทาง
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประพฤติและปฏิบติั เคารพหลักการและสทิธิ
ท่ีกำาหนดโดยกฎระเบยีบท่ีบงัคับใช้ ตลอดจนมีการจัดทำาแผนรบัมือกรณีขอ้มูลของผู้มี 
สว่นได้เสยีรัว่ไหล เพื่อเป็นการยกระดับประสทิธภิาพในการป้องกันการใชข้อ้มูลสว่นบุคคล
อยา่งไมเ่หมาะสม และชว่ยป้องกันปัญหาหรือการฟ้องรอ้งท่ีอาจเกิดขึน้ 

100%
สัดส่วันค่วัามค่รอบค่ลุมของการรับรอง
มาตรฐานการจััดการ ค่วัามปัลอดภัย 
ของข้อมูล ISO / IEC 27001 : 2013

0
ข้อร้องเรียนที�มีนัยสำาคั่ญเกี�ยวักับ 
ค่วัามปัลอดภัยของระบบเทค่โนโลยี
สารสนเทศและไซ่เบอร์

การสร้างค่วัามตระหนักรู้ให้กับพนักงาน
กิจักรรม CG Day 2563 : ESG  I  Empowering 
Sustainability Growth
ภายในงานม่ตัิวแทนของหน่วยงาน CIRT ให้ความเข้าใจแล้ะ 
ความติระหนักรู้เก่�ยวกับภัยคุกคามทางด้าน Cybersecurity 
พร้อมทั�งติอบคำาถึามแล้ะแก้ไขปญัหาต่ิางๆ ให้กับพนักงาน

กิจักรรม B.Power Be Transform Unleashing 
the Power of IT

เพ่�อส่ี่งเสี่ริมการนำาเทคโนโล้ย่สี่ารสี่นเทศ (IT) มาใช้ในการเพิ�มข่ด 
ความสี่ามารถึการแข่งขันของอุติสี่าหกรรมผล้ิติไฟฟา้ พนักงานได้ม่
ส่ี่วนร่วมในการแสี่ดงความคิดเห็นแล้ะศ่กษาการนำาเทคโนโล้ย่
สี่ารสี่นเทศมาใช้ในการเติร่ยมความพร้อม เพ่�อปรับเปล่้�ยนให้องค์กร 
ไปสู่ี่องค์กรดิจิทัล้ (Digital Transformation) โดยภายในกิจกรรม 
ม่เน่�อหาครอบคลุ้มเร่�องความรู้ความเข้าใจเก่�ยวกับภัยคุกคามทางด้าน
 Cybersecurity ท่�เกิดข่�นในป ี2563 แล้ะแนวทางปอ้งกันจากถูึกโจมต่ิ
ประเภท Business Email Compromise, Ransomware แล้ะ  
Multi-Stage Ransomware อ่กทั�งยังรวมไปถึ่งการให้ความรู้เก่�ยว
กับ พระราชบัญญัติิคุ้มครองข้อมูล้ส่ี่วนบุคคล้ พ.ศ. 2562 แล้ะการ
ติ ร ว จ สุี่ ขภ าพค ว า มปล้อด ภั ย ข อ ง ตัิ ว ติน ใ น โ ล้ ก อ อน ไ ล้ น์ 
(Cybersecurity Health Check) ให้แก่พนักงาน

71

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563



การบริหารจัดการ
ด้านสิี่�งแวดล้อม

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มีความมุง่ม่ันต่อการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม
ซึง่มีความสำาคัญต่อการพฒันาความยัง่ยนืขององค์กร มีการกำาหนดนโยบายและแนวทาง
การบรหิารจัดการด้านสิง่แวดล้อม การพฒันากระบวนการดำาเนินงานท่ีจะลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการปลูกฝังและสร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน

อ่่านรายละเอี่ยดเพิ่่�มเต่ิมได้ทีี่� นโยบายและแนวทางการบรหิารจัดการด้านสิง่แวดล้อม เว็บไซต์ https://www.bgrimmpower.com/
th/sustainability/environment

บ.ีกริม เพาเวอร ์ให้ความสำาคัญกับการจัดการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจัดการ
สิง่แวดล้อม (ISO 14001 : 2015) โดยกำาหนดให้โรงไฟฟา้ท่ีเริม่เปิดดำาเนินการเชงิพาณชิย ์
แล้วจะต้องดำาเนินการในการขอรับรองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 18 เดือน เพื่อให้ 
การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในทุกกระบวนการ นอกจากน้ี มีการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
การดำาเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการควบคุมภายในและ
ควบคุมป้องกัน และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ในการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
ตลอดจนมีการปลูกฝังจิตสำานึกให้แก่พนักงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุ้มค่า 
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มาตรการด้านการเล่อกพ่�นที�
โค่รงการ ออกแบบและ

วัางผังโค่รงการ

มาตรการด้านการสร้าง
ค่วัามเข้าใจัเกี�ยวักับ

การดำาเนินการของโรงไฟูฟูา้

มาตรการด้านการรับฟูงั
ค่วัามคิ่ดเห็นของปัระช้าช้น

และผู้มีส่วันได้เสีย

มาตรการการศึกษีาผลกระทบด้านสิ�งแวัดล้อม

มาตรการด้านการจััดการนำ�า
ในโค่รงการ

มาตรการการจััดการขยะ
และกากของเสีย

มาตรการด้านอาชี้วัอนามัย 
ค่วัามปัลอดภัย และสุขภาพ

มาตรการ
ด้านการค่มนาค่มขนส่ง

มาตรการ
ด้านคุ่ณ์ภาพอากาศ

มาตรการฟู้� นฟููสภาพพ่�นที�
และสุนทรียภาพ

แนวัทางการดำาเนินงานด้านสิ�งแวัดล้อมของบริษัีท

ผล้กระทบสิี่�งแวดล้้อมแนวทาง
ประมวล้หลั้กการปฏิิบัติิ 

(CoP) 

ผล้กระทบสิี่�งแวดล้้อมติามรายงาน
ผล้กระทบสิี่�งแวดล้้อมเบ่�องต้ิน

(IEE)

ผล้กระทบสิี่�งแวดล้้อมติามรายงาน
การวิเคราะห์ผล้กระทบสิี่�งแวดล้้อม

(EIA)

ดําเนินธุรกิจ
ด้วยความโอบอ้อมอารี 

ให้ความใส่ใจต่อธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

������������

รับผิดชอบ

ใช้ซ้ําประดิษฐ์ใช้ใหม่

ลดการใช้ นํากลับมา
ใช้ใหม่

ป้อ
งกั

น
ลดผลกระทบ

ควบคุม
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การใช้ทรัพยากร
อย�างม่ป็ระสิี่ทธิุภาพ

“การดำาเนินธุรกิจรูปแบบเก่า (Linear Economy) เป็นการนำาทรัพยากรมาผลิต  
เกิดของเสียแล้วท้ิง ทำาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา จึงเกิดรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ 
แบบใหม ่คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซ่ึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีคำานึงถึง
คุณค่าของทรพัยากรตลอดชว่งชวิีตของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำากลับมาใชซ้้ำา หรอืใชใ้หม่
ให้มีประสทิธภิาพ มีการบริหารจัดการของเสยีอยา่งเป็นระบบครบวงจร ทำาให้การดำาเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับการดแูลสังคมและสิง่แวดล้อม สามารถชว่ยลดก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสำาคัญของโลกในขณะน้ี” นายฮาราลด์ ลิงค์

เป้าหมายสูงสุดของ บี.กริม เพาเวอร์ คือการดำารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณค่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและส่งต่อไปยังรุ่นถัดไป เราให้ความสำาคัญ
อย่างยิ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีความมุ่งม่ัน 
ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการ 
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพต้ังแต่การออกแบบและการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุดและมีเสถียรภาพ
มากท่ีสุด รวมถึงการบำารุงรักษาและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องจักรให้มีความทันสมัย 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือ 
กับผู้ผลิตเครื่ องจักรในการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  
(Life Cycle Impact Assessment : LCIA) ในกระบวนการผลิตอยา่งสม่ำาเสมอ ตลอด
จนฟื้ นฟแูละอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมผา่นการมีสว่นรว่มในโครงการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก 
โดยมุ่งหวังในการช่วยบรรเทาและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น นอกจากน้ัน 
บรษัิทได้มีการบรหิารจัดการระบบสายสง่ไฟฟา้ให้เกิดประสทิธภิาพสูงสดุ เพื่อทำาให้การ
จ่ายไฟฟ้าในระบบสายสง่สูญเสียพลังงานน้อยท่ีสุด
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ปริมาณ์การผลิตไฟฟ�าและไอน�า
จากโรงไฟฟ�าที�ไม่ใช่พลังงานทดแทน

การใช้้พลังงานทั�งหมด
(เมกะวัตต์)

การใช้้พลังงานต่อหนว่ัยผลิต
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เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine) และการซอ่มแซม
บํารุงรักษากังหันหอระบายความร้อนของน�า (Cooling 
Tower) ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยตามแผนงานอย่าง 
ต่อเน่ือง รวมถึงการตรวจสอบและบาํรุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ เพื่อให้เครื่องจักรมีการทําางานท่ีเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึง การลงทุนโครงการในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
อยา่งต่อเน่ือง เชน่ การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์โรง
ไฟฟ้าพลังงานน�าและโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นต้น ซึ่งสง่ผลให้ 
บี.กริม เพาเวอร์ มีแนวโน้มในการใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิตและชว่ยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงตาม
ลําดับ

การจัดัการพลังงาน

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสําคัญในการจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า อีกท้ังยังเป็นส่วนหน่ึงในการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากองค์กรซึ่ งจะมีส่วนช่วยให้ 
บี.กริม เพาเวอร์ สามารถพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและลดการสูญเสียพลังงานซึ่ งเป็นต้นทุนใน
กระบวนการธุรกิจ
ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ มีการใช้พลังงานเท่ากับ 
16,305,781 เมกะวัตต์ ในการผลิตไฟฟ้าและไอน�าจาก
โรงไฟฟ้าท่ีไม่ใช่พลังงานทดแทน จํานวน 13,344,326 
เมกะวัตต์-ช่ัวโมง คิดเป็น พลังงานต่อหน่วยผลิตเท่ากับ 
1.22  บ ี.กรมิ เพาเวอร ์ ทําการปรบัปรุงประสิทธิภาพ

ตามหลักวิชาการ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน ซึ่งเป็นการลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์  
มีปริมาณขยะ 2,233 ตัน ซ่ึงลดจากปีก่อนหน้าได้ 619 ตัน  
คิดเป็นร้อยละ 21.7 และสามารถนำาขยะไปใช้ซ้ำา / รีไซเคิล  
/ ขาย 1,997 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 89.4 ของปริมาณขยะ
ท้ังหมด

แก้ไขเมื่อ 31 พ.ค. 2564

การจััดการขยะและกากของเสีย

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายในการลดปรมิาณของเสียและ
การจัดการของเสยีจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีขยะของเสียคงเหลือน้อยที่สุด และลดการนำาของเสียไป
ฝังกลบ บี.กริม เพาเวอร์ รณรงค์การคัดแยกประเภทของเสีย
ต่างๆ เชน่ ขยะทั่วไป ขยะมูลฝอยที่ยอ่ยสลายได้ ขยะรีไซเคิล  
และของเสียอันตราย เพื่อการบริหารจัดการของเสียที่ถูกต้อง

(เมกะวัติต์ิ-ชั�วโมง)
(เมกะวัติต์ิ-ชั�วโมง / เมกะวัตต์-ชั�วโมง)

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 25632560 2561 2562 2563

10,087,610
11,186,528

12,897,162 13,344,326

12,495,859

13,868,073

15,696,957

 16,305,781

1.24 1.24
1.22 1.22



ปัริมาณ์ขยะทั�งหมด 
(ตัิน)

ปัริมาณ์ขยะที�มีการใช้้ซ่ำ�า / รีไซ่เคิ่ล / ขาย
(ตัิน)

2561 2562 2563

2,852

2,120
2,233

754

1,997

1,239

2561 2562 2563
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100%
ผลการตรวัจัวััดค่วัามเข้มของเสียงเปัน็ไปัตามกฎหมาย
และมาตรฐานท�กีำาหนด และไม่มีข้อร้องเรียนด้านเสียงรบกวัน
จัากชุ้มช้นโดยรอบ

การจััดการผลกระทบด้านเสียง

บี.กริม เพาเวอร์ จัดให้มีการประเมินผลกระทบด้านเสียง  
โดยเฉพาะเคร่ืองจักรของโครงการที่เป็นแหล่งกำาเนิดเสียงดัง  
อาทิ เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG) เครื่องผลิตไอน้ำา  
(HRSG) เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำา (STG) เคร่ืองควบแน่น  
(Condenser) หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เป็นต้น ทั้งน้ี 
ได้ออกแบบเคร่ืองจักรให้มีค่าระดับเสียงให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกำาหนด ตลอดจนมีการกำาหนดมาตรการเพ่ือการลด
ระดับเสียงจากแหล่งกำาเนิด การลดระดับเสียงที่ตัวนำา / ส่ง 
ผ่านเสียง และการป้องกันที่ผู้รับเสียง 



การจัดการด้านสี่ภาพภูมิอากาศ
และก๊าซเร่อนกระจก

การเปล่ียนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
มากยิ่งขึ้น โดยสาเหตุหลักส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ท่ีมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกท่ีทำาให้เกิดสภาวะ 
โลกร้อนขึ้น และผลกระทบต่อระบบนิเวศ การเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ  
สุขภาพ เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิจ และสังคม   
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติท่ีมีความถ่ีและ 
ความรุนแรงมากยิง่ขึน้ เชน่ การเกิดภัยแล้งท่ีต่อเน่ืองและยาวนาน การเกิดคล่ืนความรอ้น  
การเกิดพายุและน้ำาท่วมท่ีรุนแรง การละลายของน้ำาแข็งข้ัวโลกทำาให้ระดับน้ำาทะเล 
เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น 

บี.กริม เพาเวอร์ มีความมุ่งม่ันต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่วิถีสังคมคาร์บอนต่ำา  
ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและประชาคมโลกตามข้อตกลงปารีส  
(Paris Agreement) ซึ่งเป็นข้อตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 
on Climate Change หรือ UNFCCC) โดย บี.กร่ม เพิ่าเวอ่ร์ มีเป้าหมายในการลด 
การปล่อ่ยก๊าซคาร์บอ่นไดอ่อ่กไซด์เป็นศูนย์ หรือ่ Net Zero Carbon Emissions  
ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พิ่.ศ. 2593)

“ลดการปัล่อยก๊าซ่ค่าร์บอนไดออกไซ่ด์เป็ันศูนย์ ภายในปั ี2593”

แนวัทางการจััดการด้านสภาพภูมิอากาศและก๊าซ่เร่อนกระจัก

• กำาหนดนโยบายและเป้าหมายการขยายการเติบโตของธุรกิจ โดยการเพ่ิมสัดส่วน
การลงทุนประเภทพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 ของโครงการลงทุนท้ังหมด
ภายในปี 2565

• พิจารณาเลือกการลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรพัยากรอยา่งคุ้มค่าและเกิดประสทิธภิาพสูงสุด รวมถึงการลดผลกระทบท่ีเกิดจาก
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้ครอบคลุมตลอดกระบวนการผลิตไฟฟ้า และการต้ัง
เป้าหมายและติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการ
ติดตามเฝ้าระวังสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอยา่งใกล้ชิด 901

209

กำาลังการผลิตของโรงไฟูฟูา้
จัากพลังงานทดแทน 
ที�เปัดิดำาเนินการแล้วั
(เมกะวัติต์ิ)

กำาลังการผลิตของโรงไฟูฟูา้
จัากพลังงานทดแทน 
ที�อยู่ระหว่ัางพัฒนา 
(เมกะวัติต์ิ)
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0.37
ความเข้มข้นของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / 
เมกะวัตต์-ชั�วโมง)

แก้ไขเม ื่อ 31 พ.ค. 2564
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การจัดการด้านสี่ภาพภูมิอากาศแล้ะก๊าซึ่เร่อนกระจก

ในปี 2563 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 5,395,590 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 871 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5,396,460 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เน่ืองจาก บี.กริม เพาเวอร์ มีการพัฒนาและการซอ่มแซม
บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธภิาพสูงขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ทําให้ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 2.84% ตลอดจน
การดําเนินโครงการอนุรกัษ์พลังงาน การบริหารจัดการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพ 
การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ การซอ่มแซมบาํรุงรักษากังหันหอ
ระบายความร้อนของน�า (Cooling Tower) เพื่อให้เครื่องจักรมีการทํางานท่ีเกิด
ประสิทธภิาพสูงสุด รวมถึงการลงทุนโครงการใน โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอยา่งต่อเน่ือง 
เชน่ การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานน�า และโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม เป็นต้น ซึ่งสง่ผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ มีแนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลด
ลงตามลําดับ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงและทางอ้อม

* คํานวณจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงและการซื้อไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าภายใต้  บี.กริม เพาเวอร์  และบริษัทย่อย

** แก้ไขเม่ือ 31 พ.ค. 2564

• การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการผลิตไฟฟ้า เพ่ือช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำาเนินงาน
เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึง
การดแูลและควบคุมกระบวนการตลอดวัฏจักรชวิีตหรอืวงจร
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Impact Assessment : LCIA)
ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตและซอ่มบำารุงโรงไฟฟ้า ระบบสายสง่ไฟฟา้
เพื่อจำาหน่ายแก่ลูกค้า

• การสนับสนุนและการมีสว่นรว่มกับภาคีเครอืขา่ยที่ขบัเคลื่อน
การดำาเนินงานด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

• การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำานึกด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
และการใชท้รพัยากรอยา่งค้มุค่า ตามปรชัญาการดำาเนินธุรกิจ
และวัฒนธรรมขององค์กร

2563

การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจัก 
ขอบเขต 1
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2562

2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจัก 
ขอบเขต 2
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

25625,203,068

5,395,590

1,715

871



การบริหารจััดการคุ่ณ์ภาพอากาศ

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ให้ความสำาคัญต่อการควบคมุมลภาวะทางอากาศในการลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม มีการตรวจวัดมล
สารท่ีเกิดขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทกุแหง่อยา่งต่อเน่ือง และให้ความสำาคัญต่อการควบคุมและตรวจสอบคณุภาพ
อากาศในพื้นท่ีบริเวณโดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้าโดยละเอียดและมีประสิทธภิาพ ตลอดจนวางแผนในการปรับปรุงและซอ่ม
บำารุงเครื่องจักรและอุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้งด้วยการนำาเทคโนโลยท่ีีทันสมัยและมีประสทิธภิาพมาใช้ภายในโรงไฟฟา้อยูเ่สมอ เพื่อลด
ผลกระทบจากการปล่อยมลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

บี.กริม เพาเวอร์ มีแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ ดังน้ี

การออกแบบระบบเผาไหม้ที�ดี
ของกระบวันการผลิต

เกิดการเผาไหม้เช่�อเพลิ้งอย่างสี่มบูรณ์

การติดตั�งระบบค่วับคุ่มไนโตรเจันออกไซ่ด์ (NOx)
โดยการติิดตัิ�งระบบเผาไหม้แบบ Dry Low NOx Burner 

สี่ำาหรับเคร่�องผลิ้ติไฟฟา้แบบกังหันก๊าซึ่

ปริมาณการเกิดคาร์บอนมอนอกไซึ่ด์ (CO)
สี่ารไฮโดรคาร์บอนท่�เผาไหม้ไม่หมด (UHC)
ฝุ่น่ล้ะออง (TSP)

อุณหภูมิการเผาไหม้ของไนโติรเจนออกไซึ่ด์ (NOx)

การติดต้ังเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System 
หรือ CEMS) และการตรวจวัดแบบสุม่บริเวณปล่อง (Stack Sampling) หน่วยผลิตไอน้ำา (Heat Recovery Steam Generators 
หรือ HRSG) เพื่อตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละออง (TSP) ออกซิเจน (O2) อุณหภูมิ
ปลายปล่อง และอัตราการไหลของก๊าซ โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานตามข้อกำาหนดของสำานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม
สหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีได้รับความเช่ือถือจากประเทศต่างๆ ท่ัวโลก หรือวิธีท่ีหน่วยงานราชการกำาหนด  
แบง่การดำาเนินการ 2 สว่น คือ

นอกจากน้ัน บี.กริม เพาเวอร์ จัดให้มีการตรวจวัดแบบสุม่ โดย
เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ และ
ทำาการวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำาหนด
 และตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า
เป็นประจำาทุกๆ 6 เดือน

การปัระเมินค่วัามสามารถุในเชิ้งคุ่ณ์ภาพ การปัระเมินค่วัามสามารถุการทำางานในเชิ้งปัริมาณ์

การติรวจสี่อบความถูึกต้ิองของการทำางานของ CEMS ด้วยการ
ประเมินความสี่ามารถึในเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) 
ในลั้กษณะการทบทวนแล้ะติรวจสี่อบเก่�ยวกับสี่ถึานภาพการทำางาน
ของ CEMS

การติรวจสี่อบความถูึกต้ิองของการทำางานของ CEMS ด้วยการ
ประเมินความสี่ามารถึการทำางานในเชิงปริมาณ (Quantitative 
Evaluation) ติรวจสี่อบความถูึกต้ิองการติรวจวัดไนโติรเจนออกไซึ่ด์ 
(NOx) 
แล้ะออกซิึ่เจน (O2) เปร่ยบเท่ยบโดยวิธุ่ Relative Test Audit (RATA) 
ซ่ึ่�งใช้หลั้กการอ่านค่าไนโติรเจนออกไซึ่ด์ (NOx) แล้ะออกซิึ่เจน (O2) 
จาก CEMS กับค่าติรวจวัดจากการเก็บตัิวอย่างอากาศจากปล่้อง 
โดยวิธุ่อ้างอิงมาติรฐานในเวล้าเด่ยวกันแล้ะนำาค่าท่�ได้มาคำานวณหาค่า 
Relative Accuracy แล้ะนำาผล้ท่�ได้ไปเปร่ยบเท่ยบกับเกณฑ์์กำาหนดการ
ติรวจสี่อบความถูึกต้ิอง

ลดลด

100%
ผลการตรวัจัวััดคุ่ณ์ภาพอากาศเปัน็ไปัตามกฎหมาย 
และมาตรฐานที�กำาหนด และไม่มีข้อร้องเรียน 
ด้านคุ่ณ์ภาพมลภาวัะทางอากาศ
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การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางช่วภาพ

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำาคัญต่อการดูแลป้องกันและการลดผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการดำาเนินงาน ครอบคลุมท้ังในเรื่องการจัดการและการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของสัตว์และพืชท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ  
ตลอดจนปกป้องและดูแลรักษาแหล่งน้ำาและผืนป่า ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำานึกในการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างต่อเน่ืองร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยรักษาสมดุลของ
คนกับธรรมชาติอยา่งสมดุลและสามารถรักษาสภาพให้คงอยูต่่อไปได้อยา่งยาวนาน 

บ.ีกรมิ เพาเวอร์ มีการปฏิบติัตามข้อกำาหนดท้องถ่ินและกฎระเบียบของรฐัอยา่งเครง่ครดั  
รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการจัดการท่ีดีท่ีสุด อาทิ การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม  
(Environment And Social Management System : ESMS) แนวทางของ ADB 
Safeguards Policy Framework และ IFC Guidance Note 6 : Biodiversity Conservation 
and Sustainable Management of Ecosystem Services and Living Resources  
โดยวิเคราะห์ความเส่ียงของพ้ืนท่ีท่ีอาจเป็นอันตรายและความเสียหายต่อความ 
หลากหลายทางชีวภาพท้ังบนบกและแหล่งน้ำา

โรงไฟฟ้า บี .กริม เพาเวอร์ ทุกแห่งถูกกำาหนดให้จัดทำา
กระบวนการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามข้อกำาหนด /
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ไม่ว่าจะเป็น COP (Code of Practices) 
ประมวลหลักการปฏิบัติ IEE (Initial Environmental 
Examination) การประเมินผลกระทบเบื้องต้น รวมท้ัง EIA  
(Env i ronmental  Impact  Ass e ssment)  รายงาน 
ผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมประเภทต่างๆ ท่ีอาจ 
เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมในขั้นตอนการอนุมัติการลงทุน 
ก่อนท่ีเราจะดำาเนินการก่อสร้างครัง้ใหญ ่เพื่อระบุความเสีย่งและ 

กระบวนการจัดการท่ีจำาเป็นเพื่อหลีกเล่ียงหรือลดความเสี่ยง  
และการจัดทำารายงานผลกระทบด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและแผนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Biodiversity  
Management Plan : BMP) เพื่อหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการท่ีไม่พึงประสงค์และผลต่อสังคม  
มีการตรวจสอบและมีมาตรการในการบรรเทาสาธารณภัย 
และแผนการดำาเนินการท่ีจะปกป้องสภาพแวดล้อม มีมาตรการ 
ชดเชยถึงผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

พ่�นที�ของโค่รงการ
ต้องไม่เปัน็ถิุ�นที�อยู่อาศัย

ที�สำาคั่ญของสัตว์ัปัา่

พ่�นที�ที�ได้รับการคุ้่มค่รอง
ตามกฎหมาย 

พ่�นที�ที�ได้รับการปักปัอ้ง
ภายใต้บัญชี้แดงไอยูซี่เอ็น 

(International Union for 
Conservation of Nature Red 

List - IUCN Red List) 

พ่�นที�ที�อยู่ในอุทยานแห่งช้าติ 
ทางเดินสัตว์ัปัา่ ปัา่สงวัน 

81

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563



การสนับสนุนด้านงานอนุรักษ์ี
ทรัพยากรธรรมช้าติและสัตว์ัปัา่
ร่วัมกับหน่วัยงานภายนอก

โค่รงการอนุรักษ์ีและฟู้� นฟููปัระช้ากร
เส่อโค่ร่ง 

เป็นเวลากว่า 6 ปี ท่ี บ ี.กริม เพาเวอร ์มีสว่นรว่มในการสนับสนุน
และขับเคล่ือนโครงการอนุรักษ์และฟื้ นฟูประชากรเสอืโครง่ใน
อุทยานแหง่ชาติแมว่งก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัด
กำาแพงเพชร รว่มกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ์ืช  
และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for 

Nature หรือ WWF ประเทศไทย) ในปี 2563 ได้มีการขยาย
การดำาเนินงานของโครงการไปยังพ้ืนท่ีอุทยานเพิ่มขึ้นอีกสอง
แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำาแพงเพชร และ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ติดกับพื้นท่ี
โครงการปัจจุบัน 
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วัตถปุระสงค์หลักคือการฟ้ืนฟูธรรมชาติของผืนป่าตะวันตกของ
ประเทศไทยและเพิ่มประชากรเสือโคร่งให้ได้จำานวน 300 ตัว  
ภายในปี พ.ศ. 2565 ตามท่ีประเทศไทยได้ให้คำาม่ันสัญญาไว้ใน
การประชุมสุดยอดผู้นำาว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่งท่ีประเทศ
รัสเซียเม่ือปี พ.ศ. 2553 และการช่วยปกป้องถิ่นท่ีอยู่ของ 
เสือโคร่งจากการลักลอบล่าสัตว์และรุกล้ำาท่ีอยู่อาศัย ท้ังน้ี  
ผืนป่าแม่วงก์-คลองลาน เป็นผืนป่าในประเทศไทยท่ีมีความ
สำาคัญต่อการอนุรักษ์เสือโคร่งของโลก ซึ่งเป็น “พื้นป่าแห่ง
ความหวัง” เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการขยาย
พันธุ์เสือโคร่งท่ีดีท่ีสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในด้านต่างๆ เชน่ การศึกษาวิจัยและสำารวจประชากรเสือโครง่และ 

สตัว์ป่าอ่ืนๆ การเสรมิประสทิธภิาพการลาดตระเวนด้วยระบบ 

ลาดตระเวนเชิงคุณภาพและการสร้างจิตสำานึกและเครือข่าย

การอนุรักษ์เสือโครง่และสัตว์ป่า 

บี.กริม เพาเวอร์ ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ ส.เสือวิทยา (Tiger  

Learning Center) ณ โรงเรยีนอนุบาลคลองลาน เพื่อเปิดโอกาส 

ให้แก่นักเรียนและชุมชนในท้องถ่ินได้สัมผัสและเรียนรู้  

เก่ียวกับเสือและสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีของตนและในประเทศไทย 

โดยท่ัวไป ซึ่งเป็นกระบวนการสำาคัญในการสร้างความเข้าใจ

ถึงความสำาคัญของเสือและสัตว์ป่าในการรักษาระบบนิเวศท่ีดี

เสือโคร่ง เป็นดัชนีชี้ วัดท่ีสะท้อนให้เห็นว่าผืนป่ามีความ 
อุดมสมบูรณแ์ละมีความสมดลุในระบบนิเวศ เน่ืองจากเสอืโครง่
เป็นสัตว์ป่าท่ีอยู่สูงสุดในระบบห่วงโซ่อาหาร ทำาหน้าท่ีรักษา
สมดุลของผืนป่าและควบคุมจำานวนประชากรของสัตว์กินพืช  
อันได้แก่ เก้ง กวาง หมูป่า และกระทิง ไม่ให้มีจำานวนมากเกิน
ไปจนทำาให้ผืนป่าและต้นไม้เสียความสมดุลในระบบนิเวศ  
หากผืนป่าแห่งใดมีเสือโคร่งท่ีสมดุล ย่อมหมายความว่าผืนป่า
น้ันมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดและเป็นป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์

“เส่อมีเพราะปัา่ปัก ปัา่รกเพราะเส่อยัง ดินดีเพราะหญ้าบัง หญ้ายังเพราะดินดี”
พระบาทสี่มเด็จพระมงกุฎเกล้้าเจ้าอยู่หัว

83

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563



การบริหารจัดการนำ�า 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มีความตระหนักในการใชท้รพัยากรน้ำาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสว่นรวม 
อย่างสมดุลและย่ังยืน เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ท้ังน้ี บี.กริม เพาเวอร์ ได้ให้ความใส่ใจ 
ในการพิจารณามาตรการสำาคัญในการลดการใช้น้ำา กำาหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำา 
ตามหลัก 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) เพื่อการใช้น้ำาอย่างคุ้มค่าตลอดทางของ 
ห่วงโซก่ารผลิตในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านภัยแล้ง จึงมีการ
รณรงค์ประหยัดน้ำาเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรน้ำาเพื่อผ่าวิกฤตภัยแล้ง  
โดยมีการเพิ่มรอบการใช้น้ำาหมุนเวียนในระบบจากคูลล่ิงทาวเวอร์ (Cooling Water 
Circulation) และเพิ่มการใช้น้ำาเสียจากองค์กรอ่ืน (wastewater reused at another of 
the organisation’s facilities) ทดแทนการใช้น้ำาดิบบางสว่น เพื่อลดการสิ้นเปลืองและ
ลดการดึงน้ำา นอกจากน้ี บี.กริม เพาเวอร์ ได้ออกแบบนโยบายในการออกแบบโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนรว่มโครงการใหม่อีก 7 โครงการ ให้มีการใช้น้ำาอยา่งคุ้มค่าและ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำา

แนวทางการบริหาร
จัดการน้ํา

หลักปฏิบัติ 3Rs 
(REDUCE-REUSE-RECYCLE)

การเพ่ิมรอบการใช้นํา้หมุนเวียน
ในกระบวนการผลิต

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การใช้นํา้ในกระบวนการผลิต

การเฝา้ระวังและ
ติดตามสถานการณ์นํา้

การปฏิบัติตามกฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการนํา้ท้ิง

แผนงานการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจด้านการใช้นํา้

ระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ 
OHSAS 18001 / ISO 45001

การออกแบบกระบวนการผลิต
ท่ีทันสมัยและเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
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การจััดการคุ่ณ์ภาพนำ�า

บี.กริม เพาเวอร์ มีระบบการจัดการคุณภาพของน้ำาในบริเวณโรงไฟฟ้า โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำาประจำาการอยู่ภายในโรงไฟฟ้า เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหา
กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และทำาการตรวจสอบคุณภาพน้ำาอย่างละเอียด
รายเดือนและรายครึ่งปีจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนมีระบบการจัดการน้ำาท้ิง 
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะมีการติดต้ังระบบบำาบัด 
น้ำาท้ิงและการวิเคราะห์คณุภาพน้ำาให้เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กำาหนดต่างๆ ก่อนสง่
ไปเขา้สูร่ะบบบำาบดัสว่นกลางของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง ท่ีผา่นมาพบว่าคณุภาพน้ำา
ท้ิงมีค่าตรวจวัดดีกว่าค่ามาตรฐานท่ีกำาหนดทุกโครงการ เชน่เดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน บี.กริม เพาเวอร์ ได้มีการออกแบบและบริหารจัดการน้ำาในพื้นท่ีดำาเนินงาน
อย่างเป็นระบบและมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำาให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 
ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเครง่ครัด

การจััดการสารเค่มีที�ใช้้สำาหรับ
การผลิตนำ�า

บี.กริม เพาเวอร์ ได้ดำาเนินการตามนโยบาย กระบวนการ และ
กลไกการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของสารเคมี 
และการสัมผัสสารเคมีต่อพนักงาน ตลอดจนการจัดให้มี
โครงการฝึกซ้อมด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  
เพื่ อสร้างความตระหนักในเร่ืองดังกล่าวให้แก่พนักงาน  
ซึ่งได้ครอบคลุมถึงการป้องกันการรั่วไหล และข้อปฏิบัติเม่ือ 
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกท้ัง บี.กริม เพาเวอร์ ยังจัดให้มี 
การซอ้มแผนการรองรบัต่อการร่ัวไหลของสารเคมีท่ีอาจเกิดขึน้ 
อยา่งสม่ำาเสมอ

การปัระเมินค่วัามเสี�ยง
ด้านทรัพยากรนำ�า

บี.กริม เพาเวอร์ มีการประเมินพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน้ำาท้ัง 
ในระยะส้ันและระยะยาวเป็นประจำาทุกปี ตลอดจนประชุม
หารือร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งเพื่อหาแนวทางลด 
ผลกระทบและบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำาท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยได้มีติดตามรายงานสถานการณ์น้ำาจาก 
ศูนย์ปฏิบติัการน้ำาอัจฉรยิะ (Smart Water Operation Center) 
ของสำานักบริหารจัดการน้ำาและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำาคัญท่ีช่วยให้  
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สามารถจัดเตรยีมมาตรการป้องกันผลกระทบ 
จากความเส่ียงขาดแคลนน้ำาและมีการบริหารจัดการในการ
สำารองน้ำาให้พอเพียงกับการใช้งาน และม่ันใจได้ว่าโรงไฟฟ้า 
จะสามารถดำาเนินงานได้อยา่งต่อเน่ือง 
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ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ มีปริมาณการใช้น�าดิบจําานวน 8.7 ล้านลูกบาศก์เมตร  แต่
อัตราการใช้น�าต่อหน่วยการผลิตลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.2 มาจากการเพิ่มรอบ
การใช้น�าหมุนเวียนในระบบคูลล่ิงทาวเวอร์เป็น 5–11 รอบ ในสว่นของปริมาณน�าท้ิงจาก
กระบวนการผลิต ทั้งสิ้น 4.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน�าท้ิงจะถูกนําเข้าสูร่ะบบบําบัดน�าท้ิง
และผ่านการวิเคราะห์คุณภาพน�าให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดต่างๆ ก่อนสง่ไป
เข้าสูร่ะบบบําบัดสว่นกลางของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งต่อไป

1.43
อัตราการใช้้นำ�าต่อหน่วัยผลิตภัณ์ฑ์์ 
(ล้บ.ม. / เมกะวัติต์ิ-ชั�วโมง)

2561

2562

2563

น้ําดิบ น้ําเสียจากองค์กรอ่ืน

ร้อยละ
57.8

ร้อยละ
42.2

ล้าน ลบ.ม.

จํานวนน้ําท่ีใช้

20�68

สัดส่วันการใช้้นำ�า ปั ี2563
(ล้้านลู้กบาศก์เมติร / ป)ี
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10.23

6.60

11.96

7.89

11.95

8.73

แก้ไขเมื�อ 31 พ.ค. 2564

แก้ไขเมื�อ 31 พ.ค. 2564



พนัักงานัของเรา

พนัักงานัเป็็นัผู้้�มีีส่่วนัได้�เส่ียทีี่�เป็็นัพลัังส่ำาคััญในัการขัับเคัล่ั�อนัการด้ำาเนิันังานัให้�ป็ระส่บ
คัวามีส่ำาเร็จส่้่เป้็าห้มีาย บี.กริมี เพาเวอร์ ให้�คัวามีส่ำาคััญในัการป็ลั้กฝัังวัฒนัธรรมีแลัะ 
ค่ัานิัยมีองค์ักรบนัพ่�นัฐานัขัองการมีีทัี่ศนัคัติิทีี่�ดี้ คัวามีร่วมีม่ีอกันั คัวามีเป็็นัม่ีออาชีีพ  
แลัะคัวามีคิัด้ริเริ�มีส่ร�างส่รรค์ั ติลัอด้จนัให้�มีีคัวามีรักแลัะห้วงแห้นัในัศักดิ้�ศรีขัององค์ักร 
มีีคัวามีซื่่�อสั่ติย์สุ่จริติ แลัะมีีคัวามีโอบอ�อมีอารี คัวบคั้่ไป็กับการส่่งเส่ริมีให้�พนัักงานั 
ทุี่กระดั้บมีีคัวามีร้�คัวามีเขั�าใจในัจรรยาบรรณการด้ำาเนิันัธุรกิจ นัโยบายด้�านัจริยธรรมี 
แลัะการพัฒนัาทัี่กษะคัวามีร้�คัวามีส่ามีารถในัการป็ฏิิบัติิงานั อันันัำาไป็ส่้่คัวามีเป็็นัเลิัศ 
ในัการบรหิ้ารจัด้การองค์ักรอยา่งม่ีออาชีพีทีี่�มีีคัวามีรบัผิู้ด้ชีอบต่ิอเศรษฐกิจ สั่งคัมี แลัะ
ส่ิ�งแวด้ลั�อมี แลัะส่ร�างคัณุค่ัาให้�แก่ผู้้�มีีส่ว่นัได้�เส่ยีที่กุภาคัส่ว่นั

บีี.กริิม ดีีเอ็็นเอ็   

บ.ีกรมิี เพาเวอร ์ตัิ�งใจส่รรค์ัส่ร�าง “B. Grimm DNA” ทีี่�เปิ็ด้กว�าง
แลัะให้�คุัณค่ัากับทีุ่กคัวามีคิัด้เห้็นั เราติระห้นัักถึงคัวามีส่ำาคััญ
แลัะให้�คัวามีเคัารพผู้้�คันัทีี่�มีาจากภ้มิีห้ลัังทีี่�แติกต่ิางกันั  
โด้ยไมี่คัำานึังถึงคัวามีแติกต่ิางทัี่�งบุคัลิัก คัุณลัักษณะ อายุ  
ส่ญัชีาติิ เชี่�อชีาติิ ห้รอ่ศาส่นัา แมี�ว่าทุี่กคันัจะมีาจากภ้มิีห้ลัังแลัะ
บรรทัี่ด้ฐานัทีี่�แติกต่ิางกันั แต่ิพนัักงานั บี.กริมี เพาเวอร ์ 
ต่ิางยึด้ถ่อในัป็รัชีญาการด้ำาเนิันัธุรกิจด้�วยคัวามีโอบอ�อมีอาร ี
แลัะมีีส่่วนัร่วมีในัการส่ร�างคัวามีเจริญให้�แก่ส่ังคัมี ซื่ึ�งเป็็นั
รากฐานัส่ำาคััญขัอง B. Grimm DNA

ป็รัชีญาการด้ำาเนิันัธุรกิจด้�วยคัวามีโอบอ�อมีอารี เป็็นัส่่วนัห้นึั�ง
ขัอง B.Grimm DNA เส่มีอมีา เรามุ่ีงมัี�นัทีี่�จะด้ำาเนิันัธุรกิจด้�วย
คัวามีรับผิู้ด้ชีอบ เป็็นัผู้้�ว่าจ�างทีี่�มีีคัวามีรับผิู้ด้ชีอบ แลัะเป็็นั
พลัเม่ีองทีี่�มีีคัวามีรับผิู้ด้ชีอบ บ.ีกรมิี เพาเวอร ์ไมีเ่พียงแต่ิส่่�อส่าร 
B.Grimm DNA แลัะจัด้กิจกรรมี 4Ps ติามีพ่�นัทีี่�ป็ฏิิบติัิงานัต่ิางๆ
เท่ี่านัั�นั แต่ิยังแนัะนัำาให้�พนัักงานัเขั�าใจกระบวนัการแลัะ
แนัวป็ฏิิบัติิด้�านัการบริห้ารบุคัลัากรแบบบ้รณาการ เพ่�อส่ร�าง
คัวามีติระห้นัักเกี�ยวกับพฤติิกรรมีแบบ 4Ps ทีี่�บริษัที่คัาด้ห้วัง
ส่่งเส่ริมีส่ภาพแวด้ลั�อมีการที่ำางานัเชีิงบวก แลัะห้ลัักการขัอง
B. Grimm DNA โด้ยค่ัานิัยมีองค์ักร แลัะภาวะผู้้�นัำา ถ่อเป็็นัส่ว่นัทีี่�
ส่ำาคััญมีากส่ำาห้รบัวัฒนัธรรมีองค์ักรขัองเรา ในัการคิัด้พจิารณา
แลัะตัิด้ส่ินัใจด้ำาเนิันัการทีี่�ถ้กติ�อง ส่ง่ผู้ลัดี้ต่ิอธุรกิจแลัะผู้้�มีีส่ว่นั
ได้�เส่ยี

พนัักงานัขัอง บี.กริมี เพาเวอร์ จำานัวนัมีากกว่า 1,000 คันั  
ด้ำาเนิันังานัร่วมีกับพันัธมีิติรขัองเราในัการส่ร�างคัวามีเจริญ 
ให้�แก่ส่งัคัมี เราภ้มิีใจในัคัวามีแติกต่ิางห้ลัากห้ลัายแลัะจะด้ำาเนิันั
ธุรกิจด้�วยคัวามีโอบอ�อมีอารี รวมีถึงส่ร�างส่รรค์ัส่ภาพแวด้ลั�อมี
ทีี่�พนัักงานัขัอง บี.กริมี เพาเวอร์ ทีุ่กคันัส่ามีารถเป็็นัตัิว 
ขัองตัิวเอง แลัะมีีโอกาส่เติิบโติก�าวห้นั�าไป็พร�อมีกับองค์ักร

ดําเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี 
เพื�อสร้างความศิวิไลซ์ 

ภายใต้ความเป�นหนึ�งเดียวกับธรรมชาติ

สร้างความสุขให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

บี.กริม ดีเอ็นเอ

เอาใจใส่และอดทนอดกลั�น

ค่านิยมหลัก – 4Ps     

หลักการ GNH           

ความโอบอ้อมอารี      

วิธีใช้ชีวิตและทำงานร่วมกัน

สร้างความเจริญให้กับสังคมมนุษย์
ภายใต้ความเป�นหนึ�งเดียวกับธรรมชาติ
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กลยุุทธ์์ด้ีานบุีคลากริ

จากหลักการสำคัญ… …สู่การกำหนดแนวทาง

พัฒนาเพื�อมุ่งสู่อนาคต
ส่งเสริม และเพิ�มขีดความสามารถ
ในการส่งมอบคุณค่าอย่างยั�งยืนแก่ธุรกิจ 
ด้วยการรวมรวมผู้ที�มีความสามารถแตกต่าง
หลากหลายเข้าด้วยกัน และให้ความสําคัญ
กับการเรียนรู้อย่างต่อเนื�อง 

รักษาพนักงานคุณภาพ
สร้างสิ�งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ที�ส่งเสริมให้พนักงานเติบโตและ
ร่วมสร้างความสําเร็จ ทํางานเป�นทีม
อย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั�นปรับปรุง
ผลงาน และมีแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ�อยู่เสมอ

ดึงดูดคนเก่งสำหรับอนาคต
ยกระดับเครื�องมือและเทคนิคในการสร้าง
และรักษาภาพลักษณ์ที�แสดงให้เห็นถึง
ความมั�นคงขององค์กร โดยมีการ
บริหารจัดการและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะกับงาน (ทั�งภายในและภายนอก) 
ให้สอดคล้องกับทิศทางที�บริษัทวางไว้
สําหรับอนาคต

�� สนับสนุนกลยุทธ์การเติบโต  

• ทํางานร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื�อสร้างความเป�นเลิศด้านการปฏิบัติงาน 
• วางแผนกําลังคน และทักษะที�จําเป�น 
• สรรหาและพัฒนาผู้พนักงานให้ตรงตามความจําเป�นทางธุรกิจ

�� สร้างแนวทางและกระบวนการพื�นฐานใหม่

• บูรณาการแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ปรับปรุงกระบวนการเพื�อลดระยะเวลาทํางาน ขจัดป�ญหาที�เป�นข้อจํากัด 

และขั�นตอนที�ไม่จําเป�น เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลิตภาพ 
และความพึงพอใจ 

• นําระบบดิจิทัลมาใช้อํานวยความสะดวก และจัดระเบียบกระบวนการทํางานใหม่
ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการคน 

• ปรับปรุงระบบการประเมินผลงาน โดยส่งเสริมให้มีการพูดคุยระหว่างพนักงาน
และหัวหน้างาน สร้างขวัญกําลังใจแก่พนักงานที�ปฏิบัติงานดี และดูแลพนักงาน
อย่างเหมาะสม

 �� สร้างความผูกพันผ่านการบริหารจัดการคนและวัฒนธรรม

• สํารวจความคิดเห็นของพนักงาน กําหนดแผนและดําเนินการเพื�อ 
ส่งเสริมเพิ�มความผูกพันของพนักงาน

• สื�อสารและดําเนินการเกี�ยวกับวัฒนธรรมองค์กร เพื�อกระชับสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานและบริษัท

• ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานให้ดูแลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�น

�� ส่งเสริมคุณภาพและเพิ�มจํานวนผู้มีศักยภาพสูง

• ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เพื�อดึงดูดผู้มีศักยภาพจากภายนอก 
และทําให้ชื�อเสียงของ บี.กริม เพาเวอร์ เป�นที�รู้จักในฐานะองค์กรที�น่าทํางาน

• เพิ�มจํานวนผู้ที�มีศักยภาพสูงในองค์กร ด้วยการพัฒนาพนักงานในองค์กร 
และสรรหาจากภายนอก

• สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงาน 
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งานและโคริงการิสำำาคัญ 
ด้ีานบุีคลากริ เพ่ื่�อ็สำร้ิาง
ปริะสำบีการิณ์์ที�ดีีขอ็งพื่นักงาน 

ในัปี็ 2563 บี.กริมี เพาเวอร์ ด้ำาเนิันังานัแลัะจัด้ที่ำาโคัรงการ 
ด้�านับุคัลัากร ทัี่�งบ้รณาการกระบวนัการที่ำางานั ระบบการ
บรหิ้ารจัด้การ แลัะพฒันัาเคัร่�องม่ีอให้มี่ๆ  เพ่�อเพิ�มีป็ระส่บการณ์
ทีี่�ดี้ให้�แก่พนัักงานัขัองเรา โด้ยใชี�ห้ลัักขัอง B.GRIMM DNA  
ในัทุี่กกิจกรรมี ไม่ีว่าจะเป็็นัการส่รรห้าพนัักงานั ส่ร�างภาพ
ลัักษณ์องค์ักร พัฒนัาการเรียนัร้�แลัะภาวะคัวามีเป็็นัผู้้�นัำา  
ส่่งเส่ริมีการมีีส่่วนัร่วมีขัองคันัในัองค์ักร พัฒนัาการบริห้าร
จัด้การอาชีพีแลัะผู้ลัการป็ฏิิบติัิงานั การส่ร�างเส่รมิีคัณุภาพชีวิีติ
ทีี่�ดี้ให้�กับพนัักงานั แลัะการส่ง่เส่รมิีให้�เกิด้การขัยายธุรกิจ

สิ�งที�ดําเนินการในป�จจุบัน 

• องค์ประกอบของความหลากหลายในความเชี�ยวชาญ ศักยภาพ และประสบการณ์
• การพัฒนาพนักงาน : ภาวะผู้นํา ความสามารถด้านเทคนิค องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
• เครือข่ายผู้เชี�ยวชาญด้านเทคนิคในโรงไฟฟ�า
• การพัฒนาผู้มีศักยภาพ
• การสรรหาผู้มีศักยภาพสูง: ภายในและภายนอกองค์กร

คน

วัฒนธรรม

โครงสร้าง

ระบบ / กระบวนการ • การใช้ดิจิทัลเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพกการดําเนินงานและส่งเสริมการสร้างสมดุลชีวิตของพนักงาน 
• การบริหารการปฏิบัติงานเพื�อการพัฒนา 
• การสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื�อสร้างประสบการณ์ที�ดีและส่งเสริมความผูกพัน

• องค์กรแบบแมทริกซ์
• การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
• บทบาทและความรับผิดชอบที่เข้ากับสถานการณ์

• วัฒนธรรมองค์กรที�มีมายาวนาน : ทัศนคติที�ดี ความร่วมมือ ความเป�นมืออาชีพ ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์
• การดําเนินงานด้วยความเป�นมืออาชีพและโอบอ้อมอารี 
• ความเป�นอันหนึ�งอันเดียว และความสัมพันธ์ฉันท์พี�น้อง
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การิบีริิหาริผลการิปฏิิบัีติิงาน

ระบบการบริห้ารผู้ลัการป็ฏิิบติัิงานั ซื่ึ�งโด้ยทัี่�วไป็รวมีการป็ระเมิีนัผู้ลั
แลัะการพัฒนัาพนัักงานัไว�ด้�วยกันันัั�นั ได้�รบัการพิจารณาให้�เป็็นั
ส่ว่นัส่ำาคััญในัแนัวที่างการบริห้ารแลัะด้แ้ลัพนัักงานัขัองบ.ีกริมี
ระบบการบริห้ารผู้ลัการป็ฏิิบัติิงานัทีี่�มีีป็ระส่ิที่ธิภาพขัองเรา 
มีีกระบวนัการทีี่�ชีดั้เจนัส่ำาห้รบัการป็ระเมีนิัผู้ลั ด้�วยการกำาห้นัด้
บที่บาที่ ขัั�นัติอนั แลัะระยะเวลัา ส่ำาห้รับทัี่�งหั้วห้นั�างานั 
แลัะพนัักงานั

บี.กรมิี เพาเวอร ์ได้�นัำาแนัวที่างเชีงิส่ร�างส่รรค์ัมีาใชี�กับการบรหิ้าร
ผู้ลัการป็ฏิิบัติิงานั ทีี่�รวมีการให้�คัวามีคิัด้เห็้นัส่ะที่�อนักลัับ 
(feedback) อย่างส่มีำาเส่มีอ การให้�รางวัลัห้ร่อคัำาชีมีเชีย  
ไป็พร�อมีกับการส่ง่เส่ริมีให้�พนัักงานัมีีคัวามีรบัผิู้ด้ชีอบต่ิอห้นั�าทีี่� 
แลัะพัฒนัาตินัเองอย่างต่ิอเน่ั�อง แนัวที่างการพ้ด้คัุยเกี�ยวกับ 
ผู้ลัการป็ฏิิบัติิงานันีั�มุี่งเนั�นัการป็ระเมีินัศักยภาพพนัักงานั  
แลัะแผู้นัการพฒันัาอยา่งติรงจุด้ หั้วห้นั�างานัได้�รบัการส่นัับส่นันุั
ให้�แส่ด้งคัวามีคิัด้เห็้นัเพ่�อการพฒันัาอยา่งมีีคัณุภาพต่ิอพนัักงานั 
ซื่ึ�งจะเปิ็ด้โอกาส่ให้�มีีการพด้้คุัยเกี�ยวกับอาชีพีการงานัอย่างต่ิอเน่ั�อง
แลัะส่มีำาเส่มีอ ที่ำาให้�คัวามีคัาด้ห้วังด้�านัอาชีีพขัองพนัักงานั
ส่อด้คัลั�องกับโอกาส่ด้�านัการพฒันัาแลัะเติิบโติทีี่�เรามีี

ความผูกพัื่นขอ็งพื่นักงาน

คัวามีโอบอ�อมีอารีแลัะคัวามีมุ่ีงมัี�นัทุ่ี่มีเที่ขัองคันัในั บี.กริมี  
มีีส่่วนัส่ำาคััญต่ิอคัวามีส่ำาเร็จขัองเรา เราจึงมุ่ีงเนั�นัส่่งมีอบ
ป็ระส่บการณ์ทีี่�ดี้ให้�แก่พนัักงานั เพ่� อให้�คันัขัองเราผู้้กพันั 
เชี่�อมีโยงกับบริษัที่ แลัะส่ามีารถที่ำางานัเต็ิมีศักยภาพอย่าง 
มีีคัวามีส่ขุัในัที่กุวันั ห้นึั�งในัวิธทีีี่�เราใชี�เพ่�อเพิ�มีป็ระส่บการณที์ี่�ดี้
ให้�แก่พนัักงานั ค่ัอการส่ำารวจคัวามีคิัด้เห็้นัขัองคันัในั บี.กริมี  
ที่กุ 2 ปี็ โด้ยมีีวัติถปุ็ระส่งค์ัดั้งนีั�

1. ด้้แลัแนัวที่างการบริห้ารคันัขัอง บี.กริมี ให้�ส่อด้คัลั�องกับ
 ห้ลัักคัวามีสุ่ขัมีวลัรวมีป็ระชีาชีาติิ (GNH) ค่ัานิัยมีห้ลััก (4Ps)

แลัะวัฒนัธรรมีองค์ักร 

2. เขั�าใจมีุมีมีองแลัะคัวามีคิัด้เห็้นัขัองพนัักงานั เพ่�อให้�บริษัที่ 
มีีคัวามีพร�อมีต่ิอส่ถานัการณ์ต่ิางๆ

3. ป็ระเมีินัคัวามีส่ำา เร็จขัองการด้ำา เนัินังานัทีี่� ส่่ ง เส่ริมี 
 คัวามีผู้้กพนััขัองพนัักงานั ณ ปั็จจุบนัั

4. ยกระดั้บมีาติรฐานัการด้ำาเนิันังานัต่ิางๆ เพ่� อให้�เกิด้ 
การพฒันัาทีี่�ยั�งยน่ั แลัะเทีี่ยบเคีัยงกับบริษัที่ชีั�นันัำา

ผู้ลัจากการส่ำารวจนีั�ที่ำาให้�เราที่ราบถึงป็ระส่บการณ์ทีี่�พนัักงานั
ได้�รบั แลัะระดั้บคัวามีผู้้กพนััขัองพนัักงานัขัอง บ.ีกรมิี เพาเวอร ์
ในัปั็จจุบันั ทัี่�งยังชีี�ให้�เห็้นัถึงแนัวที่างส่่งเส่ริมีแลัะด้้แลัให้�คันัในั
คัรอบคัรวั บ.ีกรมิี ขัองเราที่ำางานัได้�เต็ิมีศักยภาพอยา่งมีีคัวามีส่ขุั 
โด้ยสิ่�งทีี่�พนัักงานัมีองว่า บี.กริมี เพาเวอร์ ที่ำาได้�ดี้ ได้�แก่  
การด้ำาเนัินัการติามีห้ลัักธรรมีาภิบาลั การกำาห้นัด้ห้นั�าทีี่�รับ 
ผิู้ด้ชีอบทีี่�ชีดั้เจนั แลัะการมีอบห้มีายงานัทีี่�ที่�าที่าย 

กระบวนการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน

ประเมินผล
การปฏิบัติงาน

วางแผนผล
การปฏิบัติงาน

ให้ความคิดเห็น
สะท้อนกลับ 
(feedback)

อย่างสมํ�าเสมอ

ข้อมูลที�ได้รับ
จากพนักงาน

ทบทวนผล
การปฏิบัติงาน

77%
ขอ็งพื่นักงานมีความผูกพัื่นต่ิอ็อ็งค์กริ 
โดียุเพิื่�มข้�น 12% จากปี 2561 (65%)

ผลสำำาริวจดีีข้�นทั�งในด้ีานข้อ็มูลปริะชากริ  
และปัจจัยุที�สำำาริวจ

1,000 20

94% 10

เปา้หมายุ
(คน)
ปี 2561 = 715

ทั�งหมดีขอ็งปัจจัยุ
มีคะแนนดีีข้�น 
เม่�อ็เทียุบีกับีป ี2562

อั็ติริาการิมีส่ำวนร่ิวม
ปี 2561 = 92%

สำถานที�
ปี 2561 = 7 สำถานที�
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การิปฏิิบัีติิต่ิอ็แริงงานอ็ยุ่างเปน็ธ์ริริมและการิเคาริพื่สิำทธิ์มนุษยุชน

บ.ีกริมี เพาเวอร์ ให้�คัวามีส่ำาคััญต่ิอการเคัารพในัสิ่ที่ธมิีนุัษยชีนั 
โด้ยให้�มีีการป็ฏิิบติัิต่ิอบุคัคัลัด้�วยคัวามีเส่มีอภาคัโด้ยไม่ีคัำานึังถึง
คัวามีเห้ม่ีอนัห้ร่อแติกต่ิางทัี่�งด้�านัเชี่�อชีาติิ ศาส่นัา เพศ อายุ  
การศึกษา ส่ถานัภาพ รวมีทัี่�งเคัารพในัสิ่ที่ธเิส่รีภาพส่ว่นับุคัคัลั 
พนัักงานัทีุ่กคันัมีีโอกาส่แส่ด้งคัวามีส่ามีารถคัวามีเชีี�ยวชีาญ 
ในัการที่ำางานั โด้ยได้�รบัค่ัาติอบแที่นั ส่วัส่ดิ้การ แลัะการพจิารณา
ผู้ลัการป็ฏิิบัติิงานัอย่างเป็็นัธรรมี รวมีถึงการส่ร�างคัวามีส่มีดุ้ลั 
ในัชีวิีติขัองพนัักงานัอยา่งเห้มีาะส่มีผู้า่นัการส่ง่เส่รมิีกิจกรรมีทีี่�
ส่ร�างส่รรค์ัแลัะเป็็นัป็ระโยชีนั์ต่ิอสุ่ขัภาพกายแลัะสุ่ขัภาพใจ 
(Health and Well-being Project) เป็็นัป็ระจำาทีุ่กปี็ ตัิ�งแต่ิ 
การเติรยีมีคัวามีพร�อมีก่อนัเริ�มีติ�นัที่ำางานักับคัรอบคัรวั บี.กรมิี  
เพาเวอร ์ไป็จนัถึงการเติรยีมีคัวามีพร�อมีขัองพนัักงานัทีี่�จะเกษียณ
อายุการที่ำางานั ด้�วยการจัด้ฝึักอบรมีให้�คัวามีร้�ในัเร่�องสุ่ขัภาพ  
การออมี แลัะการให้�ขั�อม้ีลัเกี�ยวกับการเติรียมีทีี่�ตัิวส่ำาห้รับการ
เกษียณอายุ

บี .กริมี เพาเวอร์  มีีคัณะกรรมีการส่วัส่ดิ้การในัส่ถานั 
ป็ระกอบกิจการ ที่ำาห้นั�าทีี่�ในัการนัำาเส่นัอแลัะห้าร่อการจัด้
ส่วัส่ดิ้การขัองพนัักงานัอยา่งเห้มีาะส่มี ติลัอด้จนัรบัฟังัขั�อคิัด้เห็้นั
แลัะแนัวที่างในัการพฒันัาแลัะป็รบัป็รุงส่วัส่ดิ้การทีี่�เป็็นัป็ระโยชีนั์
ต่ิอพนัักงานัให้�ดี้ยิ�งขัึ�นั 

เรามีีการส่่งเส่ริมีสุ่ขัภาพขัองพนัักงานัโด้ยการจัด้ส่ถานั 
ออกกำาลัังกายขัองบริษัที่เพ่�อให้�พนัักงานัได้�ออกกำาลัังกาย 
ในัทีี่�ที่ำางานัซื่ึ�งชีว่ยป็ระห้ยดั้เวลัาเดิ้นัที่างไป็ยงัส่ถานัออกกำาลัังกาย
อ่�นัแลัะยงัเป็็นัการส่ร�างคัวามีสั่มีพนััธอั์นัดี้ระห้ว่างเพ่�อนัรว่มีงานั

แนวทางในการิดีำาเนินงานด้ีานสิำทธิ์มนุษยุชน 

ในัระห้ว่างออกกำาลัังกายด้�วยกันั นัอกจากนีั� เรามีีจัด้กิจกรรมี
ออกกำาลัังกายเชิีงส่ันัที่นัาการติามีคัวามีเห้มีาะส่มีแลัะ 
คัวามีส่นัใจขัองพนัักงานั เพ่� อเพิ�มีที่างเล่ัอกแลัะคัวามี
เพลิัด้เพลิันัในัการออกกำาลัังกายให้�มีากขัึ�นั เชีน่ั กิจกรรมีโยคัะ 
การเติ�นัซุื่มีบ�า กิจกรรมีเรยีนัร�องเพลัง เป็็นัติ�นั

ในัชีว่งส่ถานัการณ์โคัวิด้-19 เราให้�คัวามีส่ำาคััญในัเร่�องสุ่ขัภาพ 
ขัองพนัักงานัแลัะคัรอบคัรัว โด้ยเปิ็ด้โอกาส่ให้�พนัักงานัทีี่� 
อย้ใ่นักลุ่ัมีเส่ี�ยงเขั�ารับการติรวจโรคัโคัวิด้-19 ติามีคัวามีจำาเป็็นั 
แลัะเห้มีาะส่มี รวมีถึงการรณรงค์ัส่ง่เส่ริมีให้�พนัักงานัด้แ้ลัรักษา
ส่ขุัภาพขัองตินัเองแลัะคัรอบคัรัว เชีน่ั การส่ร�างคัวามีติระห้นัักถึง
คัวามีส่ำาคััญในัการป็้องกันัโรคั การจัด้กิจกรรมีเพ่� อแจก 
ห้นั�ากากอนัามัีย เจลัแอลักอฮอล์ัลั�างม่ีอ วิติามิีนัซื่ ีเป็็นัติ�นั

นัอกจากนีั� เราวางแผู้นัเพิ�มีกิจกรรมีในัการเพ่�อลัด้คัวามีเส่ี�ยง
ออฟัฟัิศซื่ินัโด้รมีให้�แก่พนัักงานั โด้ยมีีการจัด้กิจกรรมี 
นัวด้ผู้่อนัคัลัายให้�แก่พนัักงานัโด้ยผู้้�พิการที่างส่ายติา อีกทัี่�ง 
มีีส่ว่นัชีว่ยส่นัับส่นุันัอาชีพีให้�แก่ผู้้�พกิารติามีนัโยบายขัองกองทุี่นั
ส่ง่เส่รมิีแลัะพฒันัาคัณุภาพชีวิีติคันัพกิาร โด้ยกิจกรรมีดั้งกล่ัาว 
จะเริ�มีด้ำาเนิันัการในัปี็ 2564 เป็็นัติ�นัไป็

บรษัิที่ยงัได้�จัด้ชีอ่งที่างให้�พนัักงานัส่ามีารถเส่นัอแนัะขั�อคิัด้เห้น็ั
ในัการห้ารอ่เกี�ยวกับการป็ฏิิบัติิงานั ส่วัส่ดิ้การ/สิ่ที่ธปิ็ระโยชีน์ั รวมี
ถึงการร�องทุี่กข์ัห้ร่อไม่ีได้�รับคัวามีเป็็นัธรรมีมีายังห้น่ัวยงานั 
รับเร่�องร�องเรียนั เพ่�อเขั�าส่้่กระบวนัการพิจารณาติามีขัั�นัติอนั 
ขัองบรษัิที่ต่ิอไป็

และการิปฏิิบัีติิต่ิอ็พื่นักงาน
1. คัวามีเคัารพในัส่ิที่ธิมีนุัษยชีนั ป็ฏิิบัติิต่ิอบุคัคัลัด้�วยคัวามี

เส่มีอภาคัโด้ยไม่ีคัำานึังถึงคัวามีเห้ม่ีอนัห้รอ่แติกต่ิางทัี่�งด้�านั
เชี่�อชีาติิ ศาส่นัา เพศ อายุ การศึกษา ส่ถานัภาพ รวมีทัี่�ง 
มีีคัวามีเคัารพในัส่ทิี่ธเิส่รภีาพส่ว่นับุคัคัลั

2. ให้�คัวามีเคัารพแลัะรับผิู้ด้ชีอบในัการด้ำาเนิันัการกับขั�อม้ีลั
ส่่วนับุคัคัลั ให้�คัวามีคัุ�มีคัรองแลัะรักษาคัวามีลัับขั�อม้ีลั
ส่่วนับุคัคัลั จำากัด้การเป็ิด้เผู้ยแลัะการใชี�ขั�อม้ีลัส่่วนับุคัคัลั
เท่ี่าทีี่�จำาเป็็นั แลัะให้�ส่ิที่ธิ�การเขั�าถึงขั�อม้ีลัส่่วนับุคัคัลั 
ติามีลัำาดั้บชีั�นัแลัะติามีห้นั�าทีี่�ขัองผู้้�ทีี่�เกี�ยวขั�องเท่ี่านัั�นั

3. มีีระบบการป็ระเมิีนัผู้ลัการป็ฏิิบติัิงานั การให้�ผู้ลัติอบแที่นั 
การให้�รางวัลัแลัะการลังโที่ษบนัพ่�นัฐานัคัวามียุติิธรรมี
ชีดั้เจนั แลัะส่ามีารถอธบิายได้�

4. ให้�คัวามีส่ำาคััญในัการพฒันัาคัวามีร้� ทัี่กษะ แลัะคัวามีส่ามีารถ
ขัองพนัักงานัอย่างต่ิอเน่ั� องแลัะทัี่�วถึงโด้ยเปิ็ด้โอกาส่ 
ให้�พนัักงานัได้�รบัการฝึักอบรมีพฒันัาติามีคัวามีเห้มีาะส่มี

5. มีีเกณฑ์์ชีี�วัด้เพ่�อป็ระเมิีนัคัวามีร้� ทัี่กษะ คัวามีส่ามีารถ
แลัะผู้ลัการป็ฏิิบัติิงานัขัองพนัักงานัอย่างเห้มีาะส่มี 
เพ่�อใชี�ในัการพิจารณาแต่ิงตัิ�ง โยกย�ายด้�วยคัวามียุติิธรรมี
เส่มีอภาคั แลัะส่ามีารถอธบิายได้�
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6. ให้�คัวามีส่ำาคััญกับคัวามีส่มีดุ้ลัในัชีี วิติขัองพนัักงานั 
อย่างเห้มีาะส่มี ผู้่านัการส่่งเส่ริมีกิจกรรมีทีี่�ส่ร�างส่รรค์ั
แลัะเป็็นัป็ระโยชีน์ัต่ิอสุ่ขัภาพกายแลัะสุ่ขัภาพใจ รวมีทัี่�ง
การส่่งเส่ริมีคุัณภาพชีีวิติทีี่�ดี้ขัองพนัักงานั คัรอบคัรัว
ชุีมีชีนั ส่งัคัมี แลัะป็ระเที่ศชีาติิ

การิเรีิยุนรู้ิขอ็งพื่นักงาน
บี.กริมี เพาเวอร์  ให้�คัวามีส่ำาคััญในัการพัฒนัาบุคัลัากร 
ทัี่� งการเส่ริมีส่ร�างทัี่กษะในัการที่ำางานั แลัะทัี่กษะอ่� นัๆ  
นัอกเห้น่ัอจากการพัฒนัาทัี่กษะทีี่�ส่่งเส่ริมีกระบวนัการที่ำางานั 
เพ่� อส่ร�างแรงจ้งใจแลัะติระห้นัักถึงคัุณค่ัาขัองการเรียนัร้� 
ติลัอด้ชีีวิติ (Life-long learning) จึงส่นัับส่นุันัแลัะเปิ็ด้โอกาส่ 
ให้�พนัักงานัได้� เรียนัร้�อย่างต่ิอเน่ั� องเพ่� อเพิ�มีพ้นัต่ิอยอด้ 
องค์ัคัวามีร้�ในัองค์ักรแลัะเส่ริมีเติิมีทัี่กษะที่างวิชีาชีีพในัแต่ิลัะ
ส่ายงานัขัองพนัักงานัแลัะทัี่กษะอ่� นัๆ ในัการด้ำาเนิันัชีีวิติ 
เพ่�อก่อให้�เกิด้การพฒันัาบุคัคัลัได้�อยา่งยั�งยน่ั

บี.กริมี เพาเวอร์ ได้�กำาห้นัด้นัโยบายการเรียนัร้� (Learning 
Policy) แบบ 70 : 20 : 10  (เรยีนัร้�ผู้า่นัป็ระส่บการณ์ร�อยลัะ 70  
เรียนัร้�ผู้่านัการแลักเป็ลีั�ยนัร�อยลัะ 20 แลัะเรียนัร้�ด้�วยตินัเอง 
ร�อยลัะ 10) รวมีถึงการส่ร�างแลัะรกัษาบรรยากาศในัการที่ำางานั
ให้�เป็็นัไป็ในัที่างทีี่�ส่ร�างส่รรค์ั โด้ยเป็ดิ้โอกาส่ให้�พนัักงานัมีีอิส่ระ

7. กำาห้นัด้ขัั�นัติอนั กระบวนัการ แลัะกลัไกในัการพจิารณา แลัะ
การด้ำาเนิันัการแก�ปั็ญห้าจากการเรียกร�องคัวามีเป็็นัธรรมี
ขัองพนัักงานั

การิเคาริพื่สิำทธิ์เด็ีก

บี.กริมี เพาเวอร์ ให้�ติระห้นัักต่ิอป็ระเด็้นัการเคัารพสิ่ที่ธิเด็้ก 
แลัะการลัะเมีิด้แรงงานัเด็้ก ซื่ึ�งถ่อเป็็นัปั็ญห้าส่ำาคััญในัระดั้บ
ป็ระเที่ศแลัะนัานัาชีาติิ การลัะเมิีด้แรงงานัเด็้กถ่อเป็็นัการ
กระที่ำาผิู้ด้ที่างกฎห้มีายแลัะป็ระพฤติิผิู้ด้ศีลัธรรมีแลัะจริยธรรมี  
ทัี่�งนีั�การด้ำาเนิันัธุรกิจกำาห้นัด้มีาติรการป้็องกันัการใชี�แรงงานั
เด็้กแลัะการลัะเมิีด้สิ่ที่ธเิด็้ก เชีน่ั นัโยบายด้�านัที่รัพยากรมีนุัษย์ 
นัโยบายการจัด้ซื่่�อจัด้จ�าง เป็็นัติ�นั บี.กริมี เพาเวอร์ ได้�มีีการ
ป็ระเมีินัคัวามีเส่ี�ยงแลัะมีีการกำากับด้้แลัการป็ฏิิบัติิงานั 
ทีี่�คัรอบคัลุัมีป็ระเด็้นัดั้งกล่ัาว แลัะได้�มีีการกำากับด้้แลัผู้้�ทีี่�มีี 
ส่ว่นัเกี�ยวขั�อง เช่ีนั คั้ค่ั�า ผู้้�รับเห้มีา ซื่ึ�งเป็็นัห้ว่งโซื่อุ่ป็ที่านัทีี่�ส่ำาคััญ
ด้�วยเชีน่ักันั อยา่งไรก็ติามีการด้ำาเนิันัธุรกิจขัองบ.ีกริมี เพาเวอร ์
ไมี่พบการใชี�แรงงานัเด็้กแลัะฝ่ัาฝืันัส่ิที่ธิมีนัุษยนัชีนัเด็้ก 
แต่ิอยา่งใด้

บี.กริมี เพาเวอร์ ให้�คัวามีส่ำาคััญในัการศึกษาแลัะติิด้ติามี
ป็ระเด็้นัด้�านัการเคัารพสิ่ที่ธิเด็้ก โด้ยให้�เจ�าห้นั�าทีี่�ทีี่�เกี�ยวขั�อง 
เขั�ารว่มีการอบรมีเชิีงป็ฏิิบัติิการ Better Business for Children  
(สิ่ที่ธิเด็้กแลัะห้ลัักป็ฏิิบัติิที่างธุรกิจ Children’s Rights and 
Business Principles – CRBP) ร่วมีกับองค์ัการทุี่นัเพ่�อเด็้ก 
แห้ง่ส่ห้ป็ระชีาชีาติิ (องค์ัการย้นิัเซื่ฟั) Save the Children แลัะ
ขั�อติกลังโลักแห้่งส่ห้ป็ระชีาชีาติิ (United Nations Global 
Compact) แลัะส่ถาบันัพัฒนัาธุรกิจอย่างยั�งย่นั SBDi เพ่�อให้�
เกิด้คัวามีเขั�าใจแลัะส่ามีารถนัำาองค์ัคัวามีร้�ด้�านัส่ิที่ธิเด็้ก 
มีาป็ระยุกต์ิให้�เขั�ากับนัโยบายแลัะแนัวที่างบริห้ารจัด้การ 
ขัององค์ักรทีี่� เกี�ยวขั�อง เพ่� อให้�เป็็นัไป็ติามีแนัวที่างแลัะ
ส่อด้คัลั�องกับห้ลัักป็ฏิิบัติิด้�านัธุรกิจแลัะสิ่ที่ธิมีนุัษยชีนัขัอง
องค์ัการส่ห้ป็ระชีาชีาติิ (United Nations Guiding Principles 
on Business and Human Rights – UNGP) โด้ยบี.กริมี  
เพาเวอร์ อย้่ระห้ว่างการพิจารณาป็ระเด็้นัทีี่� เ กี�ยวขั�อง 
เพ่�อพฒันัาแนัวที่างการด้ำาเนิันังานัต่ิอไป็ 

70%
เรีิยุนรู้ิผ่านปริะสำบีการิณ์์

20%
เรีิยุนรู้ิผ่านการิแลกเปลี�ยุน

10%
เรีิยุนรู้ิด้ีวยุตินเอ็ง 

นโยุบีายุการิเรีิยุนรู้ิ
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ในัการเรียนัร้�ผู้า่นัชีอ่งที่างทีี่�ห้ลัากห้ลัายทัี่�งการจัด้อบรมีภายในั 
ภายนัอก แลัะการเรยีนัร้�แบบออนัไลัน์ั 

ปี็ 2563 เป็็นัปี็ทีี่�ยากลัำาบากปี็ห้นึั�งเน่ั�องจากป็ัญห้าโรคัระบาด้
โคัวิด้-19 ทีี่�เกิด้ขัึ�นั ที่ำาให้�แนัวที่างในัการส่นัับส่นุันัการเรียนัร้�
ขัองเราเป็ลีั�ยนัไป็จากเดิ้มี เราจึงติ�องป็รับวิธีการให้มี ่
ให้�ส่อด้คัลั�องกับส่ถานัการณ์มีากขัึ�นั โด้ยเนั�นัการจัด้อบรมี
เฉพาะทีี่�จำาเป็็นัเท่ี่านัั�นั จากทีี่�เคัยจัด้คัอรส์่ฝึักอบรมีในัชีั�นัเรียนั 
ก็ป็รับเป็ลีั�ยนัเป็็นัร้ป็แบบออนัไลัน์ั (Virtual) ห้ร่อให้�อย้่ในั 
ร้ป็แบบดิ้จิทัี่ลัมีากทีี่�สุ่ด้ ส่่งผู้ลัให้�จำานัวนั คัอร์ส่ฝึักอบรมีแลัะ
กิจกรรมีการเรยีนัร้�ต่ิางๆ ในัชีั�นัเรยีนัขัองเราลัด้ลังกว่าคัรึ�งห้นึั�ง 
จาก 35 คัอร์ส่ในัปี็ 2562 เห้ล่ัอเพียง 15 คัอร์ส่เท่ี่านัั�นั  

ไฮไลท์กิจกริริมสำริริหาคนเก่ง

โคริงการิสำร้ิางแบีรินด์ีให้อ็งค์กริ 
โซเชียุลมีเดีียุเพ่ื่�อ็คนทำางาน 

(LinkedIn)

โคริงการินักศ้ึกษาฝึึกงาน มหกริริมการิจัดีหางาน 
ในรัิ�วมหาวิทยุาลัยุ

เพิ�มีการรับร้�แบรนัด์้ขัององค์ักรในัติลัาด้
แรงงานัเพ่� อดึ้งด้้ด้ผู้้�มีีศักยภาพให้�มีา 
ร่วมีงานักับเรา แลัะรักษาพนัักงานัในั
ปั็ จ จุ บั นั ขั อ ง เ ร า เ อ า ไ ว� ด้� ว ย ก า ร
ป็ระชีาส่มัีพนััธ ์บ.ีกรมิี เพาเวอร ์ให้�เป็็นั
ทีี่�ร้�จักอยา่งแพรห่้ลัาย 

การกระชีบัส่มัีพนััธอั์นัดี้ระห้ว่าง บี.กรมิี  
เพาเวอร์ แลัะส่ถาบันัการศึกษาทีี่�เขั�ารว่มี 
เพ่�อชีว่ยให้�นัักศกึษาได้�รบัป็ระส่บการณ์
ในัการที่ำางานั แลัะชี่วยส่ร�างคันัที่ำางานั
รุน่ัให้มีใ่ห้�กับป็ระเที่ศไที่ย

การเขั�ารว่มีงานันีั�มีีส่ว่นัชีว่ยในัการผู้ลัักดั้นั
ให้�แบรนัด์้ขัององค์ักรเป็็นัทีี่�ร้�จักมีากขัึ�นั 
ดึ้งด้ด้้กลัุม่ีคันัรุน่ัให้ม่ีในัการตัิด้ส่นิัใจเล่ัอก
ที่ำางานักับเรา ก่อนัทีี่�พวกเขัาจะก�าวออกไป็
ส่้ต่ิลัาด้แรงงานัภายนัอก

(เพ่�อเพิ�มีมีาติรการคัวามีป็ลัอด้ภัยอย่างเขั�มีงวด้) ซื่ึ�งผู้ลัลััพธ ์
ทีี่� ได้� ค่ัอพนัักงานัขัองเราให้�คัวามีส่นัใจกับการเรียนัร้� 
แบบออนัไลัน์ัเพิ�มีมีากขัึ�นั

ในัปี็นีั� เรายงัมีีการเปิ็ด้ตัิว “ห้ลัักส่ต้ิร Infographic for Visual 
Presentation” ในัร้ป็แบบไฮบรดิ้ ซื่ึ�งเราได้�จัด้ขึั�นัเป็็นัคัรั�งแรก 
แลัะได้�รับผู้ลัติอบรับจากพนัักงานัเป็็นัอย่างดี้ โด้ยมีีจำานัวนั 
ผู้้�เขั�าเรยีนัทัี่�งห้มีด้ 75 ท่ี่านั แบง่เป็็นัผู้้�เรียนัในัชีั�นัเรยีนัจำานัวนั 
25 ท่ี่านั แลัะผู้้�เรียนัจากระบบออนัไลัน์ัจำานัวนั 50 ท่ี่านั ซื่ึ� 
งชี่วยป็ระห้ยัด้ค่ัาใชี�จ่ายในัการฝึักอบรมีอีกทัี่�งยังมีีส่่วนัชี่วยในั
การเติรียมีคัวามีพร�อมีให้�กับพนัักงานัในัการเรียนัร้�ในัร้ป็แบบ
ไฮบรดิ้ / ดิ้จิทัี่ลัทีี่�กำาลัังจะเกิด้ขัึ�นัในัอนัาคัติอีกด้�วย

16.9
มูลค่าการิฝึกึอ็บีริมพื่นักงานขอ็งเริา
(ริวมการิอ็บีริมอ็อ็นไลน์ อ็บีริมในอ็งค์กริ  
และนอ็กอ็งค์กริ ทั�งในและต่ิางปริะเทศึ)
(ล้้านบาท)

30
จำานวนชั�วโมงในการิอ็บีริมเฉลี�ยุ
ต่ิอ็ปต่ีิอ็คน
(ช่ั่�วโมง / คน / ปี)ี
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สุุขภาวะและความปลอดภัย
ในสุภาพแวดล้อมการทำำางาน

บีี.กริิม เพาเวอริ์ ตริะหนัักและให้ความสำำาคัญเกี�ยวกับีการิดำำาเนัินังานั โดำยคำานึังถึึง 
ความปลอดำภััยและอาชีวีอนัามัยในัการิทำำางานัต่อพนัักงานั ค่่ค้า ผู้่้ริบัีเหมา และผู้่้มีสำว่นั
ได้ำเสำยีทีำ�มีความเกี�ยวข้อ้งกับีการิปฏิิบีติังานัในัพ้�นัทีำ�โริงไฟฟ้าและพ้�นัทีำ�ปฏิิบัีติงานัทุำกแห่ง
 ความปลอดำภััยในัการิปฏิิบีัติงานัและแนัวปฏิิบีัติด้ำานัความปลอดำภััยริะดัำบีส่ำงสุำดำค้อ  
ตัวข้บัีเคล้�อนัพ้�นัฐานัข้องผู้ลการิดำำาเนิันัธุุริกิจ 

บี.ีกริมิ เพาเวอริ ์กำาหนัดำเป้าหมายการิดำำาเนิันังานัด้ำานัความปลอดำภััยให้มีอุบัีติเหตเุป็นัศู่นัย์
และต้องไม่เกิดำอุบัีติเหตถึุึงข้ั�นัหยุดำงานัและเสีำยชีวิีตเกิดำข้ึ�นั โดำยมุง่มั�นัและจริงิจังต่อการิยึดำถ้ึอ
และปฏิิบีติัตามข้อ้กำาหนัดำด้ำานัความปลอดำภััยและอาชีวีอนัามัยในัการิทำำางานัอยา่งเคริง่คริดัำ
 การิปริะเมินัความเสำี�ยงจากการิทำำางานัในัทุำกกริะบีวนัการิ ริวมถึึงการิปล่กฝัังและสำร้ิาง 
จิตสำำานึักด้ำานัความปลอดำภััยในัการิทำำางานัข้องพนัักงานัและผู้่้ทีำ�เกี�ยวข้้องอย่างต่อเน้ั�อง 
เพ้�อก่อให้เกิดำวัฒนัธุริริมแห่งความปลอดำภััยในัการิทำำางานั ทัำ�งนีั� เพ้�อลดำความสำญ่เสีำยและ 
ความเสำยีหายทีำ�อาจเกิดำข้ึ�นักับีชีวิีต ทำรัิพยส์ำนิั ริวมถึึงการิปกป้องความเป็นัอย่ที่ำ�ดีำและลดำ 
ผู้ลกริะทำบีทีำ�อาจเกิดำข้ึ�นักับีชุีมชีนัโดำยริอบีและสำิ�งแวดำล้อม 

����
โรงไฟฟ�าพลังความร้อนร่วมผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OHSAS 18001/ISO 45001)

����
การประเมินความเสี�ยงด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ครอบคลุมทุกกระบวนการทํางาน

������
ชั�วโมงการอบรมด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อมของพนักงาน

อัตราการบาดเจ็บถึงขั�นหยุดงาน (LTIFR) 
ของพนักงาน

�
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แนวทางท่�องค์์กรนำามาปรับใช้้

ระดับประเทศ กฎหมาย ข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระดับสากล มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 / ISO 45001)

แนวทางการบริหารจััดการด้านค์วาม
ปลอดภััย อาช่้วอนามัย และสภัาพแวดล้อม
ในการทำางาน

• การิกำากับีดำแ่ลการิปฏิิบัีติตามกฎหมายด้ำานัความปลอดำภััย
อาชีีวอนัามัย และสำภัาพแวดำล้อมในัการิทำำางานั และ

กฎริะเบีียบีอ้�นัทีำ�เกี�ยวข้อ้ง
• การิกำากับีดำ่แลผู้่้ปฏิิบีัติงานั บุีคคลภัายนัอก และผู้่้มีสำ่วนั

เกี�ยวข้อ้งในัพ้�นัทีำ�ปฏิิบัีติงานั ให้ปฏิิบีติัตามกฎ ริะเบียีบี และ
ข้อ้บีงัคับีด้ำานัความปลอดำภััยอยา่งเคริง่คริดัำ

• การิควบีคุมดำ่แลสำภัาพแวดำล้อมในัการิทำำางานั การิจัดำให้มี
อุปกริณ์ป์อ้งกันัความปลอดำภััยสำว่นับุีคคลสำำาหริบัีพนัักงานั
ทีำ� ใชี้ ในัการิปฏิิบีั ติงานั และจัดำให้มี อุปกริณ์์ป้องกันั 
ความปลอดำภััยอ้�นั ๆ ตามกฎหมายทีำ�กำาหนัดำ เพ้�อป้องกันั
การิบีาดำเจ็บีและอุบีติัเหตจุากการิทำำางานั

• การิเตริียมความพริ้อมในัการิตอบีสำนัองต่อเหตุการิณ์์
ฉุุกเฉุินั ริวมถึึงการิบีริิหาริจัดำการิด้ำานัความต่อเน้ั� อง
ทำางธุุริกิจ

• การิตริวจสำุข้ภัาพปริะจำาปีข้องพนัักงานั เพ้� อปริะเมินั 
และเฝ้ัาริะวังผู้ลกริะทำบีจากการิปฏิิบีติังานั

• ก า ริ จั ดำ เ ก็ บี แ ล ะ บีั นั ทึำ ก ข้้ อ ม่ ล ด้ำ า นั ค ว า ม ป ล อ ดำ ภัั ย
อาชีีวอนัามัย และสำภัาพแวดำล้อมในัการิทำำางานัอย่างเป็นั
ริะบีบี

• การิปริะชุีมหาริอ้เพ้�อกำากับีดำแ่ลและติดำตามการิดำำาเนันิังานั
ด้ำานัความปลอดำภััย อาชีีวอนัามัย และสำภัาพแวดำล้อม
ในัการิทำำางานัอยา่งสำมำาเสำมอ

• กำาหนัดำนัโยบีายด้ำานัอาชีีวอนัามัย ความปลอดำภััย และ
สำิ�งแวดำล้อม 

• กำาหนัดำแนัวทำางการิดำำาเนิันังานัทีำ�สำอดำคล้องและเป็นัไปตาม
มาตริฐานัริะบีบีการิจัดำการิอาชีวีอนัามยัและความปลอดำภััย
 (OHSAS 18001/ISO 45001) และการิจัดำการิสำิ�งแวดำล้อม 
(ISO 14001)

• การิสำ้�อสำารินัโยบีายด้ำานัความปลอดำภััย อาชีวีอนัามัย และ
สำภัาพแวดำล้อมในัการิทำำางานั การิปลก่ฝัังจิตสำำานึักและสำริา้ง
วัฒนัธุริริมการิทำำางานัทีำ�มีความปลอดำภััย การิพฒันัาทัำกษะ
ความร้่ิและจัดำกิจกริริมในัด้ำานัการิสำ่งเสำริิมสำุข้ภัาพ
ความปลอดำภััย อาชีีวอนัามัย และสำภัาพแวดำล้อม
ในัการิทำำางานัอยา่งต่อเน้ั�อง

• การิปริะเมินัความเสำี�ยงและแนัวทำางบีริิหาริจัดำการิ 
ความเสำี�ยงด้ำานัอาชีวีอนัามัย ความปลอดำภััย สำภัาพแวดำล้อม
ในัการิทำำางานั ริวมถึึงการิปริะเมินัความเสำี�ยงและแนัวทำาง
บีริิหาริจัดำการิความเสำี�ยงทีำ�อาจสำ่งผู้ลกริะทำบีต่อชุีมชีนั
สำงัคม และสำิ�งแวดำล้อม ทีำ�คริอบีคลมุทำกุกริะบีวนัการิทำำางานั

• จัดำทำำาค่่ม้อความปลอดำภััยในัการิปฏิิบีติังานั และกำากับีดำแ่ล
การิปฏิิบัีติงานัให้เป็นัไปตามค่ม้่อและข้ั�นัตอนัการิปฏิิบีติังานั
ให้เกิดำความปลอดำภััย

• การิริายงานัและสำอบีสำวนัอุบีัติเหตุและอุบีัติการิณ์์ ริวมถึึง
การิกำาหนัดำแนัวทำางการิแก้ไข้และริะวังป้องกันัการิเกิดำ
อุบีติัเหตซุ้ำำา
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การกำากับดูแลผูู้้ปฏิิบัติิงาน 
บุค์ค์ลภัายนอก และผูู้้ม่ส่วน
เก่�ยวข้้องในพ้�นท่�ปฏิิบัติิงาน

บีี.กริิม เพาเวอริ์ มีกฎริะเบีียบีและข้้อบีังคับีในัการิปฏิิบีัติงานั 
ให้เกิดำความปลอดำภััย ซ้ำึ�งคริอบีคลมุการิดำำาเนิันังานัข้องพนัักงานั  
บุีคคลภัายนัอกและผู้่้มีสำ่วนัเกี�ยวข้้องในัพ้�นัทีำ�การิปฏิิบีัติงานั  
โดำยพนัักงานัและผู้่เ้กี�ยวข้อ้งจะต้องมกีาริปฏิิบีติัตามกฎริะเบียีบี
ทีำ�กำาหนัดำไว้อยา่งเคริ่งคริัดำ ทัำ�งนีั� เจ้าหน้ัาทีำ�ความปลอดำภััยและ
เจ้าข้องพ้�นัทีำ�จะเป็นัผู้่้มีบีทำบีาทำและหน้ัาทีำ�ความริับีผิู้ดำชีอบี 
ในัการิกำากับีดำ่แลให้มีการิดำำาเนิันัการิให้เป็นัไปตามมาตริการิ
และแนัวทำางด้ำานัความปลอดำภััยทีำ�กำาหนัดำ เชีน่ั การิปฏิิบัีติงานั
ข้องผู้่้รัิบีเหมาทำุกริายก่อนัเข้้าพ้�นัทีำ�ปฏิิบีัติงานัจะต้องผู้่านัการิ
อบีริมด้ำานัความปลอดำภััยและกฎริะเบีียบีทีำ�เกี�ยวข้้อง การิข้อ
อนุัญาตเข้้าเข้ตพ้�นัทีำ�การิปฏิิบีัติงานัจะต้องได้ำรัิบีการิอนุัญาต
ตามขั้�นัตอนัข้องโริงไฟฟ้า ผู้่้ริับีเหมาจะต้องมีหัวหน้ัางานัทีำ�มี
ความร่ิ้ด้ำานัความปลอดำภััยในัการิดำ่แลรัิบีผิู้ดำชีอบีในัการิกำากับี
ดำแ่ลการิปฏิิบีติังานัทัำ�งงานัปกติและงานัเฉุพาะด้ำานั เป็นัต้นั

การค์วบคุ์มสภัาพแวดล้อม 
ในการทำางาน

บีี.กริิม เพาเวอร์ิ กำาหนัดำให้พนัักงานัและผู้่้เกี�ยวข้้องสำวมใส่ำ
อุปกริณ์์ป้องกันัความปลอดำภััยเพ้�อป้องกันัการิบีาดำเจ็บีและ 
การิเกิดำอุบัีติเหตจุากการิทำำางานัทุำกคริั�ง ริวมถึึงมีการิติดำป้ายและ
สำญัลักษณ์ช์ีี�บีง่อันัตริายต่างๆ ภัายในัโริงไฟฟา้เพ้�อให้พนัักงานั
และผู้่้เกี�ยวข้้องมีความริะมัดำริะวังในัการิปฏิิบีัติงานัในัพ้�นัทีำ� 
ให้เกิดำความปลอดำภััยสำง่สุำดำ นัอกจากนัั�นั ได้ำมีการิตริวจวัดำและ
ปริะเมินัสำภัาพแวดำล้อมในัการิทำำางานัอย่างสำมำาเสำมอ โดำยมี 
ค่าตริวจวัดำเป็นัไปตามทีำ�กฎหมายกำาหนัดำ เชี่นั การิตริวจวัดำ
คณุ์ภัาพอากาศู การิตริวจวัดำริะดัำบีเสีำยง การิตริวจวัดำความเข้ม้
ข้องแสำงสำว่าง เป็นัต้นั   

โค์รงสร้างการบริหารจััดการ
ค์วามปลอดภััย อาช่้วอนามัย 
และสิ�งแวดล้อม

บีี.กริิม เพาเวอร์ิ แต่งตั�งคณ์ะกริริมการิดำำาเนิันังานัด้ำานั 
อาชีีวอนัามัย ความปลอดำภััย และสำิ�งแวดำล้อม ทีำ�สำว่นักลางและ
ทีำ�โริงไฟฟ้าแต่ละแห่ง ซึ้ำ�งคณ์ะกริริมการิปริะกอบีไปด้ำวย 
ผู้่้บีริิหาริและตัวแทำนัเจ้าหน้ัาทีำ�ความปลอดำภััยในัการิทำำางานั
ริะดัำบีวิชีาชีีพข้องโริงไฟฟ้า ทำำาหน้ัาทีำ�นัำาเสำนัอและกำากับีดำ่แล 
การิปฏิิบีัติตามนัโยบีายความปลอดำภััย อาชีีวอนัามัย และ 
สำิ�งแวดำล้อม ให้เป็นัไปตามกฎหมายและกฎริะเบีียบีอ้� นัทีำ�
เกี�ยวข้อ้ง ตลอดำจนักำาหนัดำมาตริการิและแนัวทำางการิกำากับีดำแ่ล
ด้ำานัความปลอดำภััยและสำภัาพแวดำล้อมการิทำำางานัให้เป็นัไปตาม

มาตริฐานัสำากลในัการิจัดำการิอาชีีวอนัามัยและความปลอดำภััย 
(OHSAS 18001 / ISO 45001) การิพจิาริณ์าและทำบีทำวนัริายงานั
เหตุการิณ์์ผิู้ดำปกติและการิเกิดำอุบัีติเหตุและกำาหนัดำแนัวทำาง
และมาตริการิในัการิริะวังปอ้งกันั และการิสำ้�อสำารินัโยบีายและ
สำริา้งจิตสำำานึักด้ำานัความปลอดำภััย อาชีวีอนัามยั และสำิ�งแวดำล้อม
ให้กับีพนัักงานัทุำกริะดัำบีเพ้�อเพิ�มความปลอดำภััยสำำาหรัิบีพนัักงานั
ผู้่้รัิบีเหมา และผู้่้เกี�ยวข้้องทีำ�เข้้ามาในัพ้�นัทีำ�โริงไฟฟ้าในัการิ
ปฏิิบัีติงานัอยา่งปลอดำภััยริวมถึึงการิริายงานัผู้ลการิดำำาเนิันังานั
อยา่งสำมำาเสำมอ
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สุุขภาวะและความปลอดภัยในสุภาพแวดล้อมการทำำางาน



Power Run Power Fun:  
Virtual Walk-Run  

บี.ีกริมิ เพาเวอริ ์จัดำกิจกริริม Power Run Power Fun 2:  Virtual 
Walk-Run เพ้�อริณ์ริงค์ให้พนัักงานัได้ำออกกำาลังกายด้ำวยการิ 
เดิำนั -วิ�ง สำะสำมริะยะทำาง โดำยมผ้่ีู้บีริหิาริและพนัักงานัทีำ�สำำานัักงานั
ใหญ่เข้้าริ่วมกิจกริริมกว่าร้ิอยละ 55 ริวมริะยะสำะสำมในัการิ 
เดิำนั-วิ�ง เพ้�อสำุข้ภัาพทัำ�งสำิ�นั 21,386 กิโลเมตริ การิจัดำกิจกริริม
คริั�งนีั�ปริะสำบีความสำำาเร็ิจลุล่วงเป็นัอย่างดีำ นัอกจากพนัักงานั 
ทำุกคนัจะมีสำุข้ภัาพริ่างกายทีำ�แข้็งแริงแล้ว ยังสำร้ิางให้เกิดำ
บีริริยากาศูในัการิทำำางานัทีำ�ดีำและเกิดำพลังความสำมัคริสำมานั
สำามัคคีภัายในัองค์กริอีกด้ำวย  

การประเมินความเสี�ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

บี.กริม เพาเวอร์ มีการประเมินความเสี�ยงเชิงรุกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
โดยให้บุคคลภายนอก และผู้รับเหมา ประเมินความเสี�ยงและวิเคราะห์ลักษณะการทํางานของตนเองและผู้ที�เกี�ยวข้อง 
เพื�อชี�บ่งถึงอันตรายที�อาจเกิดขึ�นจากการปฏิบัติงาน และนํามาประเมินโอกาสและผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นเพื�อจัดลําดับ
ความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี�ยง ตลอดจนกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย และติดตาม
การดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี�ยงให้เป�นไปตามแผนงานและเป�าหมาย 

นอกจากนี� ยังได้มีการตรวจร่างกายของพนักงานตามประเภทความเสี�ยงจากลักษณะงานที�ปฏิบัติประจําทุกป� 
จากผลการตรวจสุขภาพประจําป� 2563 พบว่าพนักงานไม่มีความเสี�ยงต่อการเกิดโรคจากการทํางาน

อุบัติเหตุที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงาน 

ในรอบป�ที�ผ่านมา ในส่วนของพนักงานไม่มีอุบัติเหตุที�ทําให้พนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการปฏิบัติงาน 
แต่มีอุบัติเหตุเกิดขึ�น 1 ครั�งกับผู้รับเหมา ซึ�ง บี.กริม เพาเวอร์ รู้สึกเสียใจกับเหตุการ์ดังกล่าวและให้ความสําคัญอย่างมาก
ในการติดตามประเมินสถานการณ์และสอบสวน โดยพบว่าเป�นอุบัติเหตุที�ไม่ร้ายแรงและได้เพิ�มมาตรการและแก้ไขป�องกัน 
และติดตามเฝ�าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ�นอีก

การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในรอบป�ที�ผ่านมา โรงไฟฟ�าพลังความร้อนร่วมทั�งหมดของ บี.กริม เพาเวอร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 / ISO 45001) 

การปลูกฝ�งวัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะความรู้ด้านความปลอดภัย

ในรอบป�ที�ผ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสําคัญและดูแลใส่ใจในการปลูกฝ�งพนักงานทุกคนให้มีจิตสํานึกและวัฒนธรรม
การทํางานเพื�อให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที�แข็งแรง มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะและความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างต่อเนื�อง 
เช่น การอบรมเพื�อพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
และสิ�งแวดล้อม การอบรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน การซ้อมดับเพลิงและการอพยพเบื�องต้น การอบรมความรู้
ในการปฐมพยาบาลและการช่วยฟ�� นคืนชีพเบื�องต้น CPR & AED การเข้าร่วมกับเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการรณรงค์
และจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรม Power Run Power Fun 2 : Virtual Walk-Run เป�นต้น   

55%
ผูู้้บริหารและพนักงานท่�สำานักงานใหญ่่
เข้้าร่วมกิจักรรม

77
ระยะสะสมในการเดิน-วิ�ง เพ้�อสุข้ภัาพ
(กิโลเมติร)
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รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
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การมีีส่่วนร่วมีกับชุุมีชุนและสั่งคมี



การมีีส่่วนร่วมีกับชุุมีชุนและสั่งคมี

ด้้วยปรััชญา “การัด้ำาเนิินิธุุรักิจด้้วยความโอบอ้อมอารัเีพื่่�อสรั้างความศิิวิไลซ์์ภายใต้้
ความเปน็ิหน่ิ�งเดี้ยวกับธุรัรัมชาติ้” ท้ี่้��ยึดึถืือปฏิิบัติัิมาอยึา่งต่ิอเนืื่�องยึาวนื่านื่กว่า 142 ปี
ของ บั้.กริิม เริาม่่งมั�นื่ท้ี่้�จะสริ�างและพััฒนื่าพัลังงานื่ท้ี่้�ยึั�งยึืนื่ควบัค่่ไปกับัความโอบัอ�อม
อาริ้ท้ี่้�ม้ต่ิอธริริมชาติิ สิ�งแวดล�อม ช่มชนื่ และสังคมโดยึริอบั ติลอดจนื่สริ�างค่ณค่าริ่วม 
ให้�แก่ช่มชนื่และสังคมเพัื�อให้�เกิดการิยึกริะดับัค่ณภาพัช้วิติและความเท่ี่้าเท้ี่้ยึมกันื่ 
ในื่ที่้ก่มิติิได�อยึา่งม้ความสข่

ชุุมชุนสััมพัันธ์์

บั้.กริิม เพัาเวอริ์  ให้�ความสำาคัญในื่การิริักษาและสริ�าง
สมัพันัื่ธภาพัท้ี่้�ด้แก่ช่มชนื่และสังคม ฝ่่ายึช่มชนื่สัมพัันื่ธท์ี่้ำาห้นื่�าท้ี่้�
สื�อสาริและสริ�างความร่ิ�ความเข�าใจเก้�ยึวกับัการิดำาเนิื่นื่งานื่ท้ี่้�ม้
ความริับัผิิดชอบัต่ิอสิ�งแวดล�อม ช่มชนื่และสังคมอยึ่างยึั�งยึืนื่ 
เพัื�อสริ�างความเชื�อมั�นื่และความไว�วางใจให้�กับัช่มชนื่ท้ี่้�อย่ึ่ในื่
พัื�นื่ท้ี่้�ตัิ�งแต่ิช่วงการิเข�าพััฒนื่าโคริงการิ ช่วงริะยึะเวลาการิ
ก่อสริ� างและช่วงห้ลังจากเปิดดำา เ นิื่นื่การิเชิ งพัาณิชยึ ์
(Commercial Operation Date: COD) ริวมถึืงการิสริ�างความ
สัมพัันื่ธ์อันื่ด้และการิเป็นื่ส่วนื่ห้นึื่�งของช่มชนื่ในื่การิริับัที่้ริาบั
ปัญห้าและความติ�องการิของช่มชนื่ ติลอดจนื่พิัจาริณาการิ
เข�าไปม้สว่นื่ริว่มในื่การิติอบัสนื่องต่ิอความติ�องการิและคาดห้วัง
ของช่มชนื่และสงัคมโดยึริอบั 

ช่มชนื่โดยึริอบัและผ่ิ�ม้ส่วนื่ได�เส้ยึสามาริถืแจ�งข�อเสนื่อแนื่ะ 
และริ�องเริ้ยึนื่มายึังโริงไฟฟ้าได�โดยึติริงผิ่านื่ช่องที่้างต่ิางๆ  
เชน่ื่ โที่้ริศััพัท์ี่้ จดห้มายึ ติ่�ริบััฟงัความคิดเห็้นื่ อ้เมล์ เป็นื่ติ�นื่ ห้ริอื
สามาริถืแจ�งผิ่านื่ผ่ิ�นื่ำาช่มชนื่และตัิวแที่้นื่ห้นื่่วยึงานื่ริาชการิ 
ท้ี่้�เก้�ยึวข�อง เมื�อโริงไฟฟา้ได�ริบััข�อเสนื่อแนื่ะห้ริอืเริื�องริ�องเริย้ึนื่
แล�ว จะติริวจสอบัปริะเด็นื่ปัญห้าท้ี่้�เกิดขึ�นื่เพัื�อดำาเนื่ินื่การิ 
แก�ไขและป้องกันื่ ริวมถึืงม้การิสื�อสาริให้�ช่มชนื่ได�ริบััที่้ริาบัความ
คืบัห้นื่�าในื่การิดำาเนิื่นื่การิจนื่แล�วเสริจ็ 

22%
การบริจาค 
เพ่ั�อการกุศล

61%
การลงทุุน 
ในชุุมชุน

17%
กิจกรรมเพ่ั�อสัังคม 
เชิุงพัาณิิชุย์์

283
มูลค่าการสันับสันุน
การมีส่ัวนร่วมกับชุุมชุนและสัังคม
(ล้้านบาท)
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การดำำาเนินงานด้ำานการพััฒนา
ชุุมชุนและสัังคม

บั้.กริิม เพัาเวอร์ิ ม้นื่โยึบัายึในื่การิส่งเสริิมและสนัื่บัสน่ื่นื่
โคริงการิด�านื่การิพัฒันื่าช่มชนื่และสงัคมท้ี่้�สอดคล�องติามกริอบั
การิดำาเนิื่นื่งานื่ด�านื่ความยึั�งยึนืื่และเปา้ห้มายึการิพัฒันื่าท้ี่้�ยึั�งยึนืื่
ขององค์การิสห้ปริะชาชาติิ (UN SDGs) ผิ่านื่โคริงการิและ

ด้ำาน ราย์ละเอีย์ดำ โครงการทีุ� บี.กริม เพัาเวอร์ ดำำาเนินการ

การศึึกษา •	 สนับสนุนโรงเรียน	วิิทยาลั้ยการอาชีีพ	
มหาวิิทยาลั้ย	สถาบันการศึึกษา	

•	 ส่งเสริมแล้ะสนับสนุนการศึึกษา	
แล้ะพัฒนาทักษะอาชีีพ

•	 สนับสนุนทุนการศึึกษาให้แก่
เด็็กนักเรียนแล้ะนักศึึกษา

•	 โครงการบ้านนักวิิทยาศึาสตร์น้อยประเทศึไทย

•	 โครงการทุนการศึึกษาสมเด็็จย่า	90

•	 โครงการอาชีีวิศึึกษาทวิิภาคี

•	 โครงการค่ายพยาบาล้ตามรอยสมเด็็จย่า

•	 โครงการครูไฟฟา้อาสา	บี.กริม

การพัฒนาสังคมแล้ะคุณภาพชีีวิิต •	 ส่งเสริมแล้ะสนับสนุนวิิสาหกิจชุีมชีน	
เพ่�อการพัฒนาอาชีีพแล้ะสร้างรายได้็
ให้กับชุีมชีน

•	 สนับสนุนแล้ะให้ควิามช่ีวิยเหล่้อแก่ชุีมชีน	
ผูู้้สูงอายุ	ผูู้้พิการ	แล้ะผูู้้ด้็อยโอกาส 
ทางสังคม

•	 ให้ควิามช่ีวิยเหล่้อเหตุการณ์ด้็าน 
ภัยภิบัติทางธรรมชีาติต่าง	ๆ	ที�เกิด็ขึึ้�น

•	 โครงการส่งเสริมกิจการวิิสาหกิจชุีมชีน

•	 โครงการตรวิจซ่่อมแซ่มระบบไฟฟา้
ขึ้องชุีมชีน

•	 การดู็แล้ผูู้้สูงอายุ	ผูู้้ด้็อยโอกาส	
แล้ะผูู้้พิการ

•	 การให้ควิามช่ีวิยเหล่้อเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ทางธรรมชีาติ

ศิึล้ปวัิฒนธรรม •	 ส่งเสริมแล้ะสนับสนุนการอนุรักษ์ศิึล้ปะ	
แล้ะมรด็กทางวัิฒนธรรม

•	 สนับสนุนวิงด็นตรีรอยัล้บางกอกซิ่มโฟนี
ออร์เคสตร้า

•	 สนับสนุนงานศิึล้ปะแล้ะด็นตรีนานาชีาติ

ศึาสนา	 •	 สนับสนุนกิจกรรมทางศึาสนา	
แล้ะการอนุรักษ์ขึ้นบธรรมเนียม	
ประเพณีทางศึาสนา

•	 การทำานุบำารุงศึาสนา

•	 การบูรณะแล้ะปรับปรุงสถานที�สำาคัญ 
ทางศึาสนา

การกีฬา •	 สนับสนุนการจัด็กิจกรรม 
ด้็านการส่งเสริมสุขึ้ภาพ

•	 สนับสนุนกีฬาแข่ึ้งม้า	

•	 สนับสนุนการแข่ึ้งขัึ้นกีฬาเดิ็น-วิิ�งการกุศึล้	

•	 สวัิสดิ็การพนักงานด้็านการออกกำาลั้งกาย	
เพ่�อสุขึ้ภาพ

•	 โครงการ	Power	Fun	Power	Run

สิั�งแวดำล้อม •	 ส่งเสริมแล้ะสนับสนุนการอนุรักษ์	
ทรัพยากรธรรมชีาติแล้ะสิ�งแวิด็ล้้อม

•	 โครงการอนุรักษ์เส่อโคร่งร่วิมกับ	
WWF	Thailand

•	 โครงการอนุรักษ์ปา่ไม้

กิจกริริมที่้างสังคมในื่ห้ลากห้ลายึมิติิ โดยึม้จ่ดม่่งห้มายึในื่การิ 
ม้สว่นื่ริว่มเพัื�อขบััเคลื�อนื่ให้�เกิดการิพัฒันื่าอยึา่งยัึ�งยึนืื่และสริ�าง
ค่ณค่าและปริะโยึชนื่์ให้�กับัสังคม ติลอดจนื่เป็นื่การิสริ�าง 
ภาพัลักษณ ์ความเชื�อมั�นื่ และความไว�วางใจแก่ผ่ิ�ม้สว่นื่ได�เสย้ึ
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ขอบเขตการรายงาน

ข้้อมููลด้้านเศรษฐกิิจครอบคลุมูผลกิารด้ำาเนินกิารข้องบริษัท
และบริษัทย่อ่ย่ทั�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อให้้สอด้คล้อง
กัิบราย่งานประจำาปี  ข้้อมููลด้้านสิ�งแวด้ล้อมู สุข้ภาพื่และ 
ความูปลอด้ภัย่ และสังคมู ครอบคลุมูผลกิารด้ำาเนินกิารข้อง
บรษัิทย่อ่ย่ท่�มู่สดั้สว่นกิารถ่ือหุ้้นตั่�งแต่่รอ้ย่ละ 50 บริษัทรว่มูท่� 
บ.่กิรมิู เพื่าเวอร ์มู่อำานาจในกิารบรหิ้าร ทั�งน่� ไมูร่วมูบรษัิทท่�อยู่่
ในต่่างประเทศและบริษัทท่�เปิด้ด้ำาเนินกิารห้ร่อกิารควบรวมู
และกิารซื้่�อกิิจกิารน้อย่กิว่า 2 ปี คิด้เป็นราย่ได้้รวมูประมูาณ 
ร้อย่ละ 70.5 ข้องราย่ได้้ทั�งห้มูด้ ต่ามูท่�ได้้เปิด้เผย่ข้้อมููล 
ในราย่งานประจำาปีข้องบริษัทและผ่านเว็บไซื้ต์่ https://
investor.bgrimmpower.com/ar.html  โด้ย่มู่ราย่ชื่่�อบริษัท
ดั้งแสด้งในห้น้า 109-112 ครอบคลุมูระย่ะเวลาตั่�งแต่่วันท่�  
1 มูกิราคมู 2563 ถึืง 31 ธันัวาคมู 2563

เก่ี่�ยวกัี่บรายงานฉบับน่�

แนวทางการจััดทำารายงาน

บริษัท บ่.กิริมู เพื่าเวอร์ จำากัิด้ (มูห้าชื่น) จัด้ทำาราย่งาน 
ความูย่ั�งย่น่ ประจำาปี 2563 ต่่อเน่�องเป็นปีท่� 4 เพ่ื่�อเปิด้เผย่ข้อ้มููล
กิารด้ำาเนินงานด้้านความูย่ั�งย่่น ซื้ึ�งครอบคลุมูมิูติ่เศรษฐกิิจ 
สงัคมู สิ�งแวด้ล้อมู และธัรรมูาภิบาล ท่�มู่ความูสำาคัญต่่อบรษัิท
และผู้มู่สว่นได้้เสย่่ โด้ย่ใชื่แ้นวทางกิารเปิด้เผย่ข้้อมููลต่ามูกิรอบ
กิารราย่งาน Global Reporting Initiative Standards (GRI 
Standards) ในระดั้บตั่วชื่่�วัด้ห้ลักิ (Core Option) และตั่วชื่่�วัด้
เพื่ิ�มูเติ่มูสำาห้รับกิลุ่มูธุัรกิิจพื่ลังงานไฟฟ้า (Electric Utilities 
Supplement Sector  Disclosures) และกิรอบกิารราย่งานและ
บริห้ารจัด้กิารความูย่ั�งย่่นระดั้บสากิล เชื่่น ดั้ชื่น่ความูย่ั�งย่่น 
ด้าวโจนส ์ห้รอ่ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  ทั�งน่�
 บริษัทนำาผลกิารด้ำาเนินงานด้้านความูย่ั�งย่่นมูาเชื่่� อมูโย่ง 
กัิบเป้าห้มูาย่กิารพื่ัฒนาท่�ย่ั�งย่่นข้ององค์กิารสห้ประชื่าชื่าติ่  
(UN Sustainable Development Goals: UN SDGs) อ่กิด้้วย่
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ระบบบริหารจััดการ 
เพ่ื่�อความยั�งย่น

เพื่่�อให้้มัู�นใจว่า บ่.กิรมิู เพื่าเวอร ์มู่ระบบบรหิ้ารจัด้กิารเพื่่�อความู
ย่ั�งย่น่ท่�ครอบคลมุูทั�วทั�งองค์กิร บ.่กิรมิู เพื่าเวอร ์จึงได้้มู่กิารนำา
แนวทางกิารบรหิ้ารจัด้กิารต่ามูมูาต่รฐานสากิลและจัด้ให้้มู่กิาร
รับรองระบบบริห้ารจัด้กิารข้องบริษัท เชื่่น โรงไฟฟ้าพื่ลัง 
ความูร้อนรว่มูทุกิโครงกิารได้้รบักิารรับรองมูาต่รฐานระบบกิาร
จัด้กิารสิ�งแวด้ล้อมู (ISO 14001 Environmental Management 
System) และมูาต่รฐานระบบกิารจัด้กิารอาชื่่วอนามัูย่และ
ความูปลอด้ภัย่ (OHSAS 18001 / ISO 45001 Occupational 
Health and Safety Management Systems) นอกิจากิน่� บ่. กิรมิู 
เพื่าเวอร์ ได้้รับกิารรับรองมูาต่รฐานระบบบริห้ารจัด้กิาร 
ความูปลอด้ภัย่ข้องข้อ้มููล (ISO/IEC 27001:2013 Information 
Security Management Standards) ทั�วทั�งองค์กิร

การรับรองรายงาน

เน่� อห้าในราย่งานฉบับน่�ได้้มู่กิารสอบทานความูสมูบูรณ ์
ครบถ้ืวนและครอบคลมุูประเด็้นกิารพื่ฒันาความูย่ั�งย่น่ท่�สำาคัญ 
รวมูถึืงต่รวจสอบความูถูืกิต้่องข้องข้้อมููลโด้ย่คณะทำางาน 
ด้้านความูย่ั�งย่น่และห้นว่ย่งานท่�เก่ิ�ย่วข้อ้ง ทั�งน่� คณะกิรรมูกิาร 
และผู้บริห้ารระดั้บสูงได้้พื่ิจารณาแล้ว และเห้็นชื่อบให้้มู่กิาร 
เปิด้เผย่ผลกิารด้ำาเนนิงานด้้านกิารพื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่ในราย่งาน
ฉบับน่� เพื่่�อประโย่ชื่น์ในกิารสร้างคุณค่าให้้แก่ิผู้มู่ส่วนได้้เส่ย่ 
ทกุิฝ่่าย่ 

สอบถามข้อมูลเพิื่�มเติม 

ฝ่่าย่บรหิ้ารความูย่ั�งย่น่องค์กิร บริษัท บ.่กิรมิู เพื่าเวอร ์จำากัิด้ (มูห้าชื่น) 
อาคาร ด้ร.เกิฮารด์้ ลิงค์ 5 ถืนนกิรุงเทพื่กิรฑ่า หั้วห้มูากิ บางกิะปิ กิรุงเทพื่ฯ 10240 
โทรศัพื่ท์ : 0-2710-3126  โทรสาร : 0-2379-4258
อ่เมูล : sustainability@bgrimmpower.com 

เว็บไซื้ต์่ : www.bgrimmpower.com
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ประเด็็นความย่ั่�งยืั่น

เศรษฐกิิจ ธรรมาภิิบาล สิิ่�งแวด็ล้อม ส่ิ่งคม
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1 สำำ�นัักง�นั
กรุุงเทพฯ

โครงกิารโรงไฟฟา้พล่งความร้อนร�วม

นิคมอุติสิ่าหกิรรมอมติะซิตีิ� ชีลบุรี จ่งหว่ด็ชีลบุรี

2 อมตะ บีี.กริุม  
เพ�เวอร์ุ 1 ABP1

3 อมตะ บีี.กริุม  
เพ�เวอร์ุ 2 ABP2

4 อมตะ บีี.กริุม  
เพ�เวอร์ุ 3 ABP3

5 อมตะ บีี.กริุม  
เพ�เวอร์ุ 4 ABP4

6 อมตะ บีี.กริุม  
เพ�เวอร์ุ 5 ABP5

นิคมอุติสิ่าหกิรรมอมติะซิตีิ� ระยั่อง จ่งหว่ด็ระยั่อง

7 อมตะ บีี.กริุม  
เพ�เวอร์ุ (รุะยอง) 1 ABPR1

8 อมตะ บีี.กริุม  
เพ�เวอร์ุ (รุะยอง) 2 ABPR2

9 อมตะ บีี.กริุม  
เพ�เวอร์ุ (รุะยอง) 3 ABPR3

10 อมตะ บีี.กริุม  
เพ�เวอร์ุ (รุะยอง) 4 ABPR4

11 อมตะ บีี.กริุม  
เพ�เวอร์ุ (รุะยอง) 5 ABPR5

นิคมอุติสิ่าหกิรรมแหลมฉบ่ง จ่งหว่ด็ชีลบุรี

12 บีี.กริุม เพ�เวอร์ุ  
(แหลมฉบัีง) 1 BPLC1

13 บีี.กริุม เพ�เวอร์ุ  
(แหลมฉบัีง) 2 BPLC2

สิ่วนอุติสิ่าหกิรรมบางกิะดี็ จ่งหว่ด็ปทุมธานี

14 บีี.กริุม บีีไอพี  
เพ�เวอร์ุ 1 BIP1

15 บีี.กริุม บีีไอพี 
เพ�เวอร์ุ 2 BIP2

นิคมอุติสิ่าหกิรรมด่็บบลิวเอชีเอ ชีลบุรี 1 จ่งหว่ด็ชีลบุรี

16 บีี.กริุม เพ�เวอร์ุ  
(ดัับีบีลิวเอชเอ) 1 BPWHA1

นิคมอุติสิ่าหกิรรมด่็บบลิวเอชีเอ ติะว่นออกิ (มาบติาพุด็) จ่งหว่ด็ระยั่อง

17
บีี.กริุม เพ�เวอร์ุ  
(เอไออี-เอ็มทีพี)  
(2 โครุงก�รุ)

BPAM

ขอบเขตการรายงานปีี 2563
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นิคมอุติสิ่าหกิรรมเวิลด์็ ฟ้�ด็ ว่ลเลย์ั่ ไทยั่แลนด์็ จ่งหว่ด็อ�างทอง

18 อ่�งทอง เพ�เวอร์ุ ATP

โครงกิารโรงไฟฟา้พล่งงานแสิ่งอาทิติย์ั่

จ่งหว่ด็นครปฐม

19 ไทรุหลวง 2 BGYSP 

20 ไทรุหลวง 3 BGYSP 

21 ไทรุหลวง 9 BGYSP 

22 ไทรุหลวง 10 BGYSP 

23 ไทรุใหญ่่หน้ั� BGYSP 

24 ไทรุมะนั�ว BGYSP 

25 ไทรุพุทรุ� BGYSP 

26 ไทรุลุ้ยริุมนัำ�� Solarwa 

27 ไทรุฉลวย 1 Solarwa 

จ่งหว่ด็พระนครศรีอยุั่ธยั่า

28 ไทรุเสำนั� 2 BGYSP

จ่งหว่ด็สิ่ระบุรี

29 บีีจีีทีทีอ�ร์ุอี 2 Solarwa

30 บีีจีีทีทีอ�ร์ุอี 3 Solarwa

31 บีีจีีทีทีอ�ร์ุอี 1 TPS

จ่งหว่ด็สิ่ระแก้ิว

32 บีีจีีเอสำพีเอสำ 1 BGSPS 1

จ่งหว่ด็เพชีรบ้รณ์์

33 โครุงก�รุสำหกรุณ์์
ก�รุเกษตรุชนัแดันั BSPCD          
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จ่งหว่ด็ฉะเชิีงเทรา

34

โครุงก�รุองค์ก�รุ
สำงเครุ�ะห์
ทห�รุผ่่�นัศึึก  
ในัพรุะบีรุมรุ�ชูปถััมภ์์
 สำำ�นัักง�นั
สำงเครุ�ะห์
ทห�รุผ่่�นัศึึก 
เขตชลบุีรีุ

BGRIM

จ่งหว่ด็สุิ่ราษฎร์ธานี

35
โครุงก�รุสำหกรุณ์์
ก�รุเกษตรุ
บ้ี�นันั�เดิัม

BSPCB 

จ่งหว่ด็กิรุงเทพมหานคร

36

โครุงก�รุองค์ก�รุ
สำงเครุ�ะห์
ทห�รุผ่่�นัศึึก  
ในัพรุะบีรุมรุ�ชูปถััมภ์์
 สำำ�นัักง�นั
ก�รุเกษตรุ 
ก�รุอุตสำ�หกรุรุม
และก�รุบีริุก�รุ

BGPSP                                                                                                                                  

37

โครุงก�รุองค์ก�รุ
สำงเครุ�ะห์
ทห�รุผ่่�นัศึึก 
ในัพรุะบีรุมรุ�ชูปถััมภ์์

โรุงพย�บี�ล
ทห�รุผ่่�นัศึึก

BGRIM

จ่งหว่ด็สิ่มุทรปรากิาร

38

โครุงก�รุองค์ก�รุ
สำงเครุ�ะห์
ทห�รุผ่่�นัศึึก  
ในัพรุะบีรุมรุ�ชูปถััมภ์์
 สำำ�นัักง�นักิจีก�รุ
โรุงง�นั 
ในัอ�รัุกษ์

BGRIM

จ่งหว่ด็นนทบุรี

39

โครุงก�รุองค์ก�รุ
สำงเครุ�ะห์
ทห�รุผ่่�นัศึึก  
ในัพรุะบีรุมรุ�ชูปถััมภ์์
 สำำ�นัักง�นัรัุกษ�
คว�มปลอดัภั์ย

BGRIM

โครงกิารโรงไฟฟา้ขยั่ะอุติสิ่าหกิรรม

โครงกิารโรงไฟฟา้นิคมอุติสิ่าหกิรรมราชีบุรี จ่งหว่ด็ราชีบุรี

40 โปรุเกรุสำ 
อินัเตอร์ุเคม PIC

โครงกิารโรงไฟฟา้พล่งงานพล่งนำ�า

สิ่าธารณ์ร่ฐประชีาธิปไติยั่ประชีาชีนลาว

41
โครุงก�รุโรุงไฟฟ�้
พลังนัำ�� เซนัำ��น้ัอย 2  
เซกะตัม 1  
(2 โครุงก�รุ)

XXHP

105

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563



ประเด็็นความย่ั่�งยืั่น

เศรษฐกิิจ ธรรมาภิิบาล สิิ่�งแวด็ล้อม ส่ิ่งคม

กิา
รเ

ติ
บโ

ติ
ทา

งธุ
รกิ

จ

กิา
รสิ่

ร้า
งอ

งค์
คว

าม
ร้้แ

ละ
นว่

ติ
กิร

รม
ทา

งธุ
รกิ

จ

ปร
ะสิ่

ทธิ
ภิ

าพ
กิา

รผ
ลิติ

ไฟ
ฟ

า้

กิา
รบ

ริห
าร

จ่ด็
กิา

รค้
�ค้า

กิา
รบ

ริห
าร

คว
าม

ติ
�อเ

นื� อ
งท

าง
ธุร

กิจ

คว
าม

ม่�น
คง

ปล
อด็

ภิ
ยั่ข

อง
ระ

บบ
เท

คโ
นโ

ลยั่
 

สิ่า
รสิ่

นเ
ทศ

แล
ะไซ

เบ
อร์

กิา
รกิ

ำากิ
บด็

แล
กิจ

กิา
ร

กิา
รบ

ริห
าร

จ่ด็
กิา

รค
วา

มเ
สิ่� ยั่

ง

กิา
รติ

�อติ
าน

กิา
รทุ

จริ
ติ

กิา
รป

ฏิ
บ่ติ

ติ
าม

กิฎ
หม

ายั่

กิา
รจ่

ด็กิ
าร

พ
ล่ง

งา
น

กิา
รบ

ริห
าร

จ่ด็
กิา

รน
ำ� า

กิา
รจ่

ด็กิ
าร

ด็า
นสิ่

ภิ
าพ

ภิ
มิอ

ากิ
าศ

 
แล

ะกิ
าซ

เรื
อน

กิร
ะจ

กิ

กิา
รจ่

ด็กิ
าร

มล
ภิ

าว
ะ

กิา
รจ่

ด็กิ
าร

ขอ
งเ

สิ่ยั่

กิ า
รอ

นุร่
กิษ์

คว
าม

หล
ากิ

หล
ายั่

 
ทา

งชี
วภิ

าพ

กิา
รด็

แล
พ

น่กิ
งา

น

คว
าม

ปล
อด็

ภิ
ยั่แ

ละ
อา

ชีว
อน

าม่
ยั่

สิ่ท
ธิม

นุษ
ยั่ชี

น

คว
าม

พึ
งพ

อใ
จข

อง
ล้กิ

ค้า

กิา
รมี

สิ่�ว
นร

�วม
ขอ

งชี
มชี

น

42 นัำ��แจี 1 Nam 
Che 1

Backup for power trading

ประเทศเวียั่ด็นาม

43 อมตะ เพ�เวอร์ุ (
เบีียนัหัว) APB

โครงกิารโรงไฟฟา้พล่งงานแสิ่งอาทิติย์ั่

ประเทศเวียั่ด็นาม

44 Dau Tieng 1&2 DT 1&2

45 Phu Yen TTP
Phu 
Yen 
TTP

โครงกิารโรงไฟฟา้พล่งงานแสิ่งอาทิติย์ั่

ราชีอาณ์าจ่กิรก่ิมพ้ชีา

46 Ray Power Ray
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Sustainability Performance Data

Economic Dimension

Economic Performance
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Revenue Baht 31,482,175,667 36,585,096,973 44,131,888,652 44,086,854,218 201-1 0.1

EBITDA1 Baht 8,724,622,018 9,198,505,495 11,485,253,638 13,002,987,570 201-1

Net Profit Baht 3,593,849,923 2,975,779,380 3,977,028,941 3,755,475,810 201-1

Gross Profit Margin % 21.4 18.7 18.5 21.0 201-1

Net Debt to Equity Ratio per Shareholder 1.4 1.5 1.0 1.5 201-1

Investment Promotion Privileges  
and Benefits from Government  
(Board of Investment: BOI)

Baht 697,225,346 569,868,844 798,134,941 722,734,373 201-4

1 Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation

Economic Value Distributions 
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Operating Cost  Baht 22,839,002,896 27,717,049,588 33,543,557,122 36,791,382,488 201-1

• Benefits to employees1 Baht 962,628,476 1,177,122,399 1,554,100,774 1,763,955,118 201-1

• Dividend to shareholders Baht 120,960,000 1,173,105,0006 834,208,0006 964,553,000 201-1

• Tax to governments2 Baht 262,539,804 242,681,127 265,996,278 328,425,830 201-1

• Financing cost3 Baht 2,052,693,1786 2,927,560,9926 2,630,169,0006 3,186,435,085 201-1

• Payment to suppliers 
and contractors4 Baht 29,075,510,183 201-1

• Environment5 Baht 24,295,084 201-1

• Community Baht 217,388,029 227,046,372 198,566,134 283,196,064 201-1 3.6.2

- Charitable donations % 20 22

- Community Investments % 75 61

- Commercial Initiatives % 5 17

1	Remuneration	and	benefits,	provident	fund	contribution	and	employee	development	expenses 
2	All	company	taxes	(corporate,	income,	property,	etc.)	and	related	penalties	paid	at	the	international,	national,	and	local	levels 
3	Includes	financing	cost	of	loan	and	debenture	from	financial	institutions,	infrastructure	funds	and	construction	payables 
4	In	2017-2019,	the	economic	value	distribution	subjected	on	payment	to	suppliers	and	contractors	were	included	in	the	Operating	Cost 
5	Environmental	Management 
6	Adjusted	data	from	the	previous	report
  Revised as of 31 May 2021
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Tax Payment – by Country
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Thailand 207-4

• Net profit/(loss) before tax Baht 6,079,803,394 6,093,772,867 5,711,562,393 5,671,566,156

• Tax expense1 Baht 227,933,738 217,659,765 232,558,659 254,455,983

• Corporate income tax paid Baht 223,488,888 256,123,273 281,488,754 280,288,623

Laos 207-4

• Net profit/(loss) before tax Baht (19,284,463) (190,567,727) (225,951,996) (280,538,276)

• Tax expense1 Baht 13,153,629 5,780,658 5,443,559 825,566

• Corporate income tax paid Baht - - - -

Vietnam 207-4

• Net profit/(loss) before tax Baht 75,129,541 36,299,601 792,924,630 1,018,200,461

• Tax expense1 Baht 15,815,847 16,512,584 14,436,244 13,823,846

• Corporate income tax paid Baht 14,412,014 16,445,822 13,733,679 13,829,003

Cambodia 207-4

• Net profit/(loss) before tax Baht (264,925) (354,851) (34,050,687)

• Tax expense1 Baht - - -

• Corporate income tax paid Baht - - -

Corporate Governance
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Number of meeting 102-18 1.1.5

• Board of Directors Time 13 13 13 15

• Audit Committee Time 10 14 12 12

• Corporate Governance Committee Time 3 6 7

• Nomination and Remuneration 
Committee Time 2 3 5

Meeting attendance1 102-18 1.1.5

• Board of Directors % 88.89 91.54 89.74 97.50

• Audit Committee % 96.67 100 100 100

• Corporate Governance Committee % 100 100 100

• Nomination and Remuneration 
Committee % 87.50 100 100

1 Consisting	of	corporate	income	tax,	withholding	tax	and	deferred	tax
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1	Minimum	requirement	for	Board’s	meeting	attendance	is	75% 
2	Assessment	criteria:	score	greater	than	85%	=	excellent;	75-85%	=	very	good;	65-75%	=	good;	50-65%	=	fair;	lower	than	50%	=	subject	to	improvement

Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Board Performance Review2 102-28 1.1.5

• Group Level Excellent Excellent Excellent Excellent

• Individual Level Excellent Excellent Excellent Excellent

• Sub-committee Level Excellent Excellent Excellent

Business Ethics
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Total Coverage of Company communicate 
on the anti-corruption policies  
and procedures 

205-2 1.4.2

• Board of Directors % 100 100 100

• Employees % 100 100 100

• Business partners % 100 100 100

• Suppliers and Contractors % 100 100 100

Total Coverage of Company’s training on 
anti-corruption policies and procedures 205-2 1.4.2

• Board of Directors % 100 100 100

• Employees % 100 100 100

• Business partners % - - -

• Suppliers and Contractors % - - -

Total Percentage of Employees that have 
passed test on Code of Conduct, 
Anti-corruption and Whistleblowing and 
Grievances Policy

% 100 100 100 205-2 1.4.2

Total number of significant business ethics 
breaches

102-17/205-3 
/206-1 1.4.6

• Corruption & Bribery Case 0 0 0 0

• Discrimination Case 0 0 0 0

• Confidentiality of information Case 0 0 0 0

• Conflicts of interest Case 0 0 0 0

• Antitrust/anti-competitive practices Case 0 0 0 0

• Monopoly practices Case 0 0 0 0

• Money-laundering and/or insider 
trading/dealing Case 0 0 0 0

• Environment, health, and safety Case 0 0 0 0

• Whistleblowing Case 0 0 0 0

Fines and settlements related  
to anti-competitive business practices THB 0 0 0 0 206-1 1.4.5
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Risk and Crisis Management
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Coverage of Risk Management System % 100 100 100 100 102-15

Proportion of Business Units having  
Key Risk Indicators % 100 100 100 100 102-15

Coverage of employees trained  
on Enterprise Risk Management Principles % 100 100 102-15 1.3.4

Coverage of employees acknowledged  
on Crisis Communications Policy % 100 100

Business Continuity Management
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Coverage of annual BCP exercise1 % 100 100 100 100 G4-EU21

1	Coverage	of	15	Co-generation	power	plants	in	Thailand

Customer Relationship Management
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Number of Customers G4-EU3

• Industrial (IUs Thailand) Number 166 178 186 182

• Industrial (IUs  Vietnam) Number 222 243 252 250

Customer Satisfaction Survey % 87.38 88.06 88.44 88.28 1.5.1

• Total Coverage of Customers 
(both respondents and non-respondents) % 94.96 93.39 93.75 90.30

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

G4-EU25E

• Injuries Case 0 0 0 0

• Fatalities Case 0 0 0 0

Total Number of Substantiated complaints 
concerning Customer breaches 416-2 1.11.3

• Customer Privacy Case 0 0 0 0

• Safety and environmental impact
from using products and services Case 0 0 0 0
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Information Security/Cybersecurity & System Availability
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Total Coverage of ISO/IEC 27001: 2013 
Information Security Management 
Standards

% 100 100 100 1.8.3

Total number of Information  
Security/Cybersecurity breaches

• Total number of Information 
Security/Cybersecurity breaches Case 0 0 418-1 1.8.4

• Information security breaches 
or other cybersecurity incidents Case 0 0 418-1 1.8.4

• Information security breaches 
involving customers' personally 
identifiable information

Case 0 0 418-1 1.8.4

• Customers affected 
by company's data breach Case 0 0 418-1 1.8.5

Total amount of fines/penalties paid  
in relation to 

• Information security breaches 
or other cybersecurity incident. Baht 0 0 418-1 1.8.4

• IT Infrastructure incidents Baht 0 0 418-1 1.8.5

Supply Chain Management
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Total suppliers by type 204-1 1.7.2

• Tier 1 suppliers Number 1,2751 1,278

• Critical tier 1 suppliers Number 161 24

• Critical non-tier 1 supplier Number 0 0

Percentage of total procurement spent  
by type 204-1 1.7.2

• Tier 1 suppliers % 100 100

• Critical tier 1 suppliers % 98.24 91.19

• Critical non-tier 1 supplier % 0 0

1	Adjusted	data	from	the	previous	report

Operational Excellence Management 

Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Total Installed Capacity MW 2,518 3,126 3,424 3,682 G4-EU1 2.6.1

• Capacity in operation MW 1,651 2,083 2,896 3,058

• Capacity under construction MW 867 1,043 528 624

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

G4-EU1 2.6.1

• Natural Gas % 91 91 70 70

• Oil1 % 0 0 0 0
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Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

• Hydro % 1 1 1 1

• Solar % 7 7 28 28

• Other Renewable % 0 1 1 1

Net Energy Capacity GJ 35,643,795        39,735,775         47,787,581        50,577,802 G4-EU2

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

G4-EU2

• Natural Gas % 99 99 94 91

• Oil % 0 0 0 0

• Hydro % 0 0 1 1

• Solar % 0 1 5 8

• Other Renewable % 0 0 0 0

System efficiency2 G4-EU11

• Efficiency rate 
for electricity generation BTU/kWh            7,628            7,640              7,603 2.6.3

• Efficiency rate for steam production Kg/GJ               387               379                389 381

• Availability factor % 97.20 97.02 97.07 97.51 2.6.4

• Overall efficiency %            44.73            44.66              45.74 45.57

Planned outage2

• Planned outage frequency Case/Year 17 33 28 28

• Planned outage hour Hours 687 2,037            2,414            2,107 

• Average planned outage duration Hours/Case 40.40            61.73            86.20            75.26 

Unplanned outage2

• Unplanned outage frequency Case/Year 169 186 127 118

• Unplanned outage hour Hours 2,047 1,202 1,201 1,086

• Average unplanned outage duration Hours/Case 12.11 6.46 9.53 9.21

Total outage2

• Total outage frequency Case/Year 186 219 154 146

• Total outage hour Hours 2,734 3,239            3,614            3,194 

• Average total outage duration Hours/Case 14.70 14.79 24.47 21.88

Electricity Transmission 
and Distribution Losses2 G4-EU4 2.7.1

% 0.1 0.1 0.1 0.05•  Distribution losses 

Electricity Transmission  
and Distribution Reliability3 G4-EU4 2.7.2

Hours 2.25 0.45 1.75 0.98•  SAIDI Distribution Network 

1	Non-operational	diesel	power	plant	turning	business	to	reselling	electricity	bought	from	EVN’s	subsidiary	to	IUs	in	Amata	City	Bien	Hoa	Industrial	Estate
2	Consist	of	15	combined	cycle	co-generation	plants	in	Thailand
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Energy Consumption 
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

A. Non-renewable fuels purchased 
and consumed – Natural Gas MWh    22,583,024    25,051,643          28,591,3451 29,649,3381 302-1 2.3.3

B. Non-renewable electricity purchased MWh 446  2,959     2,775  7691 302-1 2.3.3

C. Steam/heating/cooling and other energy 
(non-renewable) purchased MWh 0 0 0 0 302-1 2.3.3

D. Total renewable energy 
(wind, solar, biomass, hydroelectric, 
geothermal, etc.) purchased or generated.

MWh   1,0721     1,2001  302-1 2.3.3

E. Total non-renewable energy 
(electricity and heating & cooling) sold MWh 302-1 2.3.3

TOTAL NONRENEWABLE ENERGY 
CONSUMPTION (A+B+C-E) MWh

Total costs of energy consumption2 THB 18,208,404,040 22,237,317,424 27,097,268,115 23,793,500,102 302-1 2.3.3

Energy Intensity 302-3

Environmental Policy & Management Systems
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Coverage of Certification on Environmental 
Management System (EMS) on ISO 14001 
Environmental Management Standards

% 100 100 100 2.2.2

Fines or penalties related to the 
environment or ecological issues 2.2.3

• Number of violations 
of legal obligations/regulations. Case 0 0

• Amount of fines/penalties related 
to the above. THB 0 0

• Environmental liability accrued 
at year end. THB 0 0

Environmental Dimension

Unit 2017 2018 20192 20202 DJSI

Total Water Withdrawal from all areas Million m³ 15.56 16.831 19.851 20.681 303-3 2.3.4

• Total municipal water supplies 
(or from other water utilities)

- Municipal water supply Million m³ 6.60 7.891 6.90

- Wastewater from another 
organization supply Million m³ 10.231 11.961 11.951

Total Water Discharged from all areas 2.94 2.81 4.251 303-4 2.3.4

• Surface water Million m³ 0 0 0

• Ground water Million m³ 0 0 0

• Seawater Million m³ 0 0 0

• Total municipal water supplies 
(or from other water utilities) 
on wastewater treatment plant

Million m³ 2.94 2.81 4.251

Total Net Municipal Water consumption
(Water withdrawal - Water Discharge) Million m³ 3.66 5.081 4.481 303-5 2.3.4

1 Non-operational diesel power plant turning business to reselling electricity bought from EVN’s subsidiary to IUs in Amata City Bien Hoa Industrial Estate
2 Consist of 15 combined cycle co-generation plants in Thailand
3 The Company use the calculation of ASAI is equivalent to 1 - (SAIDI /8760) and calculation of SAIDI [in hours] = 8760 - (ASAI [in%] /100 x 860)
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1 1

1 1

1 1

1

15.561

77718101

1	Revised as of 31 May 2021
2	Consist	of	costs	of	natural	gas	and	electricity	purchase	of	17	combined	cycle	co-generation	power	plants	and	16	solar	power	plants	in	Thailand.

Water Consumption

GRI Standards

10,087,6101 11,186,5281 12,897,1621  13,344,3261 

  12,495,8591 13,868,0731  15,696,9571   16,305,7811  

             1.24              1.24 1.22 1.22 



Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Temp

• Standard1 °C 45 45 45 45

• min-max Concentration °C 24.00 - 36.30 27.92 - 39.00  25.10 - 36.92 28.00 - 38.00

pH

• Standard1 pH 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0

• min-max Concentration pH 6.80 - 8.90 7.00 - 7.96 7.20 - 8.20 6.70 - 8.30

BOD

• Standard1 Mg/L 500 500 500

• min-max Concentration Mg/L 2 - 24 2 - 38 2 - 15

COD

• Standard1 Mg/L 750 750 750

• min-max Concentration Mg/L 26.08 – 125.00 7.73 – 115.00 23.00 – 160.00

TSS

• Standard1 Mg/L 200 200 200 200

• min-max Concentration Mg/L 5.00 - 26.00 4.71 - 35.00 5.33 - 28.33 5.00 - 54.82

Oil & Grease

• Standard1 Mg/L 10 10 10 10

• min-max Concentration Mg/L 1.0 - 10.0 2.0 - 3.5 3.0 - 5.0 2.0 - 3.5

Free Chorine

• Standard1 Mg/L 1 1 1 1

• min-max Concentration Mg/L 0.01 - 0.90 0.04 - 0.30 0.09 - 0.20 0.01 - 0.35

Wastewater Quality Measurement

Unit

• Total municipal water supplies 
(or from other water utilities) on fresh 
surface water

Million m³ 6.60 7.891 8.731

• Total municipal water supplies 
(or from other water utilities) 
for water discharged

Million m³ 2.94 2.81 4.251

Average Number of Water Reuse Cycles1 Cycle 4 - 7 4 - 7 5 - 11

Water Intensity m³/MWh
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1.541 1.501 1.461 1.431

2017 2018 20192 20202 DJSIGRI Standards

1	The	standard	specified	in	accordance	with	the	Notification	of	the	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	No.	76/2017	Re:	General	Rules	for	Wastewater	Discharge	into	 
	 the	Central	Wastewater	Treatment	System	in	Industrial	Estates



Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Nitrogen Oxide (NO2) average 24 hours 305-7

• Standard1 PPM 0.17 0.17 0.17 0.17

• Average Concentration PPM 0.001 - 0.069 0.001 - 0.057 0.001 - 0.058 0.001 - 0.114

Sulfur Dioxide (SO2) average 24 hours 305-7

• Standard1 PPM 0.12 0.12 0.12 0.12

• Average Concentration PPM 0.001 - 0.024 0.001 - 0.038 0.001 - 0.024 0.001 - 0.034

Total Suspended Particulate (TSP)  
average 24 hours 305-7

• Standard1 Mg/M3 0.33 0.33 0.33 0.33

• Average Concentration Mg/M3 0.010 - 0.177 0.009 - 0.188 0.002 - 0.307 0.002 - 0.290

Carbon Monoxide (CO) 305-7

• Standard1 PPM 9 9 9 9

• Average Concentration PPM 0.40 - 6.80 0.10 - 1.50

PM-10 305-7

• Standard1 Mg/M3 0.12 0.12 0.12 0.12

• Average Concentration Mg/M3 0.015 - 0.120 0.010 - 0.138

Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Oxides of Nitrogen (NOx) 305-7

• Standard specified in the EIA1 PPM 60 - 120 60 - 120 60 - 120 60 - 120

• Standard specified in accordance 
with the Notification of the Ministry 
of Industry2

PPM 120 120 120 120

• Average Concentration PPM 4.5 - 41.5 5.04 - 47.0 3.92 - 49.2 1.06 - 81.1

Greenhouse Gas Emissions (GHG)
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Direct GHG Emissions (Scope 1) Tonnes CO2e 305-1/305-5 2.3.1

Indirect GHG emissions (Scope 2) from 
energy purchased and consumed 
without energy trading

Tonnes CO2e 2.3.2

Total GHG emissions (Scope 1 & 2) Tonnes CO2e

GHG emissions intensity 305-4

Ambient Air Quality Measurement
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Metric Tonnes
4	

305-1/305-5

4,109,8131 4,559,0011 5,203,0681  5,395,590

1,71515921 1,7141 8711

4,110,4041 4,560,7161 5,204,7841 5,396,4601 

0.41 0.40 0.370.38Tonnes CO2e / MWh

1 Revised as of 31 May 2021

SF6 emissions 305-4Metric Tonnes 0.04 0.04 0.040.04

2,079.78 2,641.022,133.68 2,823.05

1	The	Standard	specified	in	accordance	with	the	Notification	of	National	Environmental	Board	No.	24,	B.E.	2547	(2004)	Re:	The	Ambient	Air	Quality	Standard.

Air Quality Measurement from Stack Emission



Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Sulfur Dioxide (SOx) 305-7

• Standard specified in the EIA PPM 10 10 10 10

• Standard specified in accordance 
with the Notification of the Ministry
of Industry2

PPM 5 5 5 5

• Average Concentration PPM 0.02 - 0.43 0.5 - 1.3 0.5 - 1.3 0.5 - 2

Total Suspended Particulate (TSP) 305-7

• Standard specified in the EIA PPM 20 20 20 20

• Standard specified in accordance 
with the Notification of the Ministry 
of Industry2

PPM 20 20 20 20

• Average Concentration Mg/M3 0.5 - 9.5 0.5 - 7.3 0.11 - 5.7 0.2 - 11.5

Carbon Monoxide (CO) 305-7

• Standard specified in accordance 
with the Notification of the Ministry 
of Industry3

PPM 690 690 690 690

• Average Concentration PPM 0.1 - 96 0.1 – 103 0.1 - 161

Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

• Standard Decibel (A) 70 70 70 70

• Average Intensity Decibel (A) 48.80 - 69.70 46.70 - 67.60 48.10 - 68.00 42.70 - 69.30

Waste Management
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

General Waste (Garbage)

• Reuse Tonnes 7.35 0 0.16

• Recycle/Sold Tonnes 20.31 12.22 12.80

• Disposal2 Tonnes 152.44 120.56 141.50 306-4

• Landfill2 Tonnes 11.03 5.26 0 306-5

Non-Hazardous Waste

• Reuse Tonnes 0 0 0

• Recycle/Sold Tonnes 1.26 2.19 2.99

• Disposal2 Tonnes 43.59 60.00 35.18 306-4

• Landfill2 Tonnes 8.27 0 0 306-5
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Metric Tonnes

Metric Tonnes
4

4
110.00 110.00 135.00 130.00 

 88.00 89.00 87.00 93.00 

1	Standard	specified	in	the	EIA	on	Oxides	of	Nitrogen	(NOx)	for	BLCP1	is	100	PPM,	BLCP2	is	120	PPM,	and	BPAM	is	108	PPM,	while	the	rest	was	60	PPM. 
2	The	standard	specified	in	accordance	with	the	Notification	of	the	Ministry	of	Industry	Re:	Quantity	of	Pollutants	Discharged	from	a	Factory	that	Produces,	 
	 Transmits	or	Distributes	Electricity	B.E.	2549	(2006). 
3	The	standard	specified	in	accordance	with	the	Notification	of	the	Ministry	of	Industry	Re:	Quantity	of	Pollutants	Discharged	from	a	Factory	B.E.	2549	(2006).
4	Revised as of 31 May 2021

Noise Intensity Measurement



Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Hazardous Waste 306-3 2.3.11

• Reuse Tonnes 0 0 0.57

• Recycle/Sold Tonnes 31.28 0 89.07

• Disposal2 Tonnes 141.58 398.231 58.92 306-4

• Landfill2 Tonnes 5.62 01 0 306-5

Sludge

• Reuse Tonnes 0 0 0

• Recycle/Sold Tonnes 1,178.89 739.88 1,891.46

• Disposal2 Tonnes 506.02 1,512.40 0 306-4

• Landfill2 Tonnes 12.21 0 0 306-5

A. Total waste generated Tonnes 2,119.84 2,851.751 2,232.64 306-3 2.3.5

B. Total waste used/recycled/sold Tonnes 1,239.08 754.291 1,997.04 2.3.5

TOTAL WASTE DISPOSED (A - B) Tonnes 880.76 2,097.46 235.60 2.3.5

Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Total Employees Persons 719 782 854 1,106 102-8

Proportion of total employees by gender 405-1

• Male %  71 69 70 70

• Female %  29 31 30 30

Proportion of Employment Type 405-1

• Permanent % 100 100 100 100

• Contract % 0 0 0 0

Employees by Level 405-1

• Management1 Person 27 29 41 50

• Non-Management Person 692 753 813 1,056

Proportion of Management by gender 405-1

• Male % 85 80 78 70

• Female % 15 20 22 30 3.2.1
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1	Adjusted	data	from	the	previous	report 
2	The	waste	management	method	on	disposal	and	landfill	of	B.Grimm	Power	PLC.	and	subsidiaries	were	handled	by	the	Third	Parties

Social Dimension

Diversity and Equal Opportunity



1	Consisting	of	Senior	Vice	President	and	Up,	except	the	Board	of	Directors	 
2	Calculate	from	percentage	of	overseas	senior	management	and	supervisor	over	total	overseas	staff

Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Proportion of local senior management2 % 7 10 7 5 202-2

Employee by Nationality

• Thai % 100 100 100 86

• Laos % 7

• Cambodian % 0

• Vietnamese % 7

Proportion by Age Group 405-1

• Under 30 years old % 28 23 23 17

• 30-50 years old % 66 70 70 73

• Over 50 years old % 6 7 7 10

Proportion of Absence by Type 403-2 3.2.3

• Sick leave % 1

• Work-related leave % 0

• Others % 99

New Employee Hire
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Total New Employee Person 126 90 62 88 401-1

New Employee by Gender 401-1

• Male Person 86 56 34 48

• Female Person 40 34 28 40

New Employee by Country 401-1

• Thai Person 126 90 62 75

• Laos Person - - - 4

• Vietnamese Person - - - 8

• Other Person - - - 1

Proportion by Employment Type 401-1

• Full-time % 100 100 100 97

• Contract % 0 0 0 3
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1	Return	to	Work	Rate	=	(Total	number	of	employees	that	did	return	to	work	after	parental	leave/Total	number	of	employees	due	to	return	to	work	after	taking	parental	leave)	x	100 
2	Retention	Rate	=	(Total	number	of	employees	retained	12	months	after	returning	to	work	following	a	period	of	parental	leave/Total	number	of	employees	returning	from	parental	 
	 leave	in	the	prior	reporting	period(s))	x	100

Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Total number of employees that were  
entitled to parental leave, by gender 401-3

• Male Person - - - 433

• Female Person 211 241 254 333

Total number of employees  
that took parental leave, by gender

• Male Person 2 - - -

• Female Person 1 4 5 14

Total number of employees that returned 
to work in the reporting period after 
parental leave ended, by gender

401-3

• Male Person 2 - - -

• Female Person 1 2 2 11

Total number of employees that returned 
to work after parental leave ended that 
were still employed 12 months after their 
return to work, by gender

401-3

• Male Person 2 - - -

• Female Person 1 0 0 1

Return to work rate1 401-3

• Male % 100 100 100 100

• Female % 100 100 100 100

Retention rate2 401-3

• Male % 100 0 0 0

• Female % 100 0 0 0

1	An	employee	engagement	survey	is	conducted	every	two	years.	2018	was	the	base	year	and	the	first	year	that	the	Company	conducted	the	employee	engagement	survey.

Employee Engagement and Turnover
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Employee Engagement1 3.5.4

• Level of Employee Engagement % 65 651 77

• Data Coverage of Total Employees % 92 921 94

Proportion of Total Turnover of Employees 
by Gender 401-1

• Male % 77 57 54 61

• Female % 23 43 46 39

Total Turnover Rate % 5.42 4.09 4.37 3.25 401-1 3.5.3

Total Voluntary Turnover Rate % 5.42 4.09 4.37 3.25 401-1 3.5.3

Parental Leave
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Human Capital Development 
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Average hours of training Hour/Person 404-1 3.4.1

Average hours of training that  
the organization’s employees have 
undertaken during the reporting period, 
by gender

404-1

Hour/Person• Male

• Female Hour/Person

Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Accumulated Percentage of OHSAS  
18001/ISO 45001: 2018 standards % 80 100 100

Total Number of Hours Worked (Annually) 403-9

Hour 1,325,719 2,398,188 2,017,354• Employee

• Contractor/Trainee Hour 898,057 1,074,032 1,910,368

Number of Work-related Injury 403-9 3.7.2

Time 0 0 0• Employee 

• Contractor/Trainee Time 0 0 1

Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) 403-9 3.7.2

0 0 0• Employee 

• Contractor/Trainee 0 0 0.52

Number of Fatalities as a Result  
of Work-related Injury 403-9 3.7.1

Time 0 0 0• Employee 

• Contractor/Trainee Time 0 0 0

Rate of Fatalities as a Result  of 
Work-related Injury1 403-9 3.7.1

0 0 0• Employee 

• Contractor/Trainee 0 0 0

Number of Recordable Work-related 
Injuries 403-9

Time 0 0 0• Employee 

• Contractor/Trainee Time 0 0 1

Rate of Recordable Work-related 
Injuries (TRIR)2 403-9

0 0 0• Employee 

• Contractor/Trainee 0 0 0.52

Occupational Health and Safety 

n/millions hours worked

n/millions hours worked

n/millions hours worked

n/millions hours worked

n/millions hours worked

n/millions hours worked

3

3

3

3

3

3

731 721 511 30

731 721 511 30

721 721 521 291

1 Revised as of 31 May 2021
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Contribution to External Organization and Association
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Trade associations or tax-exempt groups1 THB 5,148,148 3,718,937 16,106,038 8,762,669 203-1/415-1 1.6.1

1	Membership	fee	of	all	external	organizations	and	association

1	Rate	of	fatalities	as	a	result	of	work-related	injury	=	Number	of	fatalities	as	a	result	of	work-related	injury/Number	of	hours	worked	x	1,000,000	 
2	Rate	of	Recordable	Work-related	Injuries	=	Number	of	recordable	work-related	injuries/Number	of	hours	worked	x	1,000,000
3	Revised as of 31 May 2021

Community and Social Engagement
Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Level of Satisfaction of the Socioeconomic 
Survey and Public Opinions

% 80 63 75 69

% 89 100 86 100

• Government Agencies

• Community Leaders

• Community % 75 75 76 87

Number of Community Relations 
Complaints Case 0 0 0 0

Number of Resettlement Complaints Case 0 0 0 0

Membership of All External Organization and Association
Organization Status Role

The Federation of Thai Industries Member • Attend meetings and seminars on business operation 

The Association of Private Power Producers (APPP) Member
• Hold the position of Chairman of the Association

of Private Power Producers
• Attend meetings and drive the APPPs operation

IEEE Thailand Section (IEEE) Member • Support the IEEE’s activities

Thai Institute of Directors (IOD) Member
• Attend seminars on good corporate governance
• Participate in the Corporate Governance Report 

of Thai Listed Companies 

Thai Listed Companies Association Member
• Attend meetings and seminars on business management 
• Participate in activities and projects

Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption (CAC) Member • Declare an intent and become a certified CAC member 

Thailand Responsible Business Network (TRBN) Member • Attend meetings and activities of TRBN 

Little Scientists’ House of Thailand Member
• Little Scientists’ House of Thailand Committee 
• Attend meetings and drive the Little Scientists’ House 

of Thailand project  

The Princess Mother's Charities Fund Foundation,  
under the Royal Patronage Supporter • Support activities and projects of the Foundation

World Wide Fund for Nature (WWF) Supporter • Support activities and projects of WWF

Unit 2017 2018 2019 2020 GRI Standards DJSI

Total Hour of Employee Training  
on Occupational Health, Safety, Health  
and Environment Hour 12,207 14,919 10,181



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

GRI 101: Foundation 2016

GRI 102: General Disclosure

Organization profile
102-1 Name of the organization AR: Front Cover, 22, 105  

SR: Front Cover, 26

102-2 Activities, brands, products, and  
services

AR: 5-9, 22-23 
SR: 24

102-3 Location of headquarters AR: Back Cover, 22, 105 
SR: Back Cover, 51, 102, 137

102-4 Location of operations AR: 24-26, 61-64 
SR: 103-106

102-5 Ownership and legal form AR: 60

102-6 Markets served AR: 21, 50-58, 61-64

102-7 Scale of the organization AR: 12, 21-26, 35-37, 
93-102, 103, 

SR: 25-27

102-8 Information on employees and 
other workers

AR: 13, 80, 132-135,  
371-372

SR: 87-93, 117-120

102-9 Supply chain AR: 17, 59, 79, 346-348 
SR: 64-66, 111 

102-10 Significant changes to 
the organization and its supply chain

AR: 17, 59, 79, 346-348,  
        350  
SR: 64-66, 111

102-11 Precautionary Principle or approach AR: 48-49, 70-77, 107-114

102-12 External initiatives AR: 21-58 
SR:  31

102-13 Membership of associations SR: 121

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker AR: 5, 7-9 

SR: 7

102-15 Key impacts, risks, and opportunities AR: 70-77 
SR: 54-56, 110

Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms 

of behavior
AR: 16-19 
SR: 5, 87

GRI and UN SDGs Content Indices

GRI and UN SDGs Content Indices
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SR: Sustainability Report 2020



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

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics

AR: 13,70-89, 106-114,  
        196-199, 395-400 
SR: 47-51, 109

Governance
102-18 Governance structure AR: 107-130 

SR: 108

102-19 Delegating authority AR: 79-80, 114-130

102-20 Executive-level responsibility for  
economic, environmental, and social topics

AR: 79-80, 114-130

102-21 Consulting stakeholders on economic, 
environmental, and social topics

AR: 79-80, 114-130

102-22 Composition of the highest 
governance body and its committees

AR: 79-80, 114-130 

102-23 Chair of the highest governance body AR: 79-80, 114-130

102-24 Nominating and selecting 
the highest governance body

AR: 79-80, 114-130

102-25 Conflicts of interest AR: 200-205, 377- 
        394, 407-408

102-26 Role of highest governance body in  
setting purpose, values, and strategy

AR: 15-28, 79-81

102-27 Collective knowledge of highest  
governance body

AR: 79-89, 114-130

102-28 Evaluating the highest governance  
body’s performance

AR: 79-89, 107-114 
SR: 109

102-29 Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts

AR: 70-89, 107-114 
SR: 35

102-30 Effectiveness of risk management 
processes

AR: 5-9, 70-77 
SR: 54-56

102-31 Review of economic, environmental,  
and social topics

SR: 44-46, 54

102-32 Highest governance body’s role  
in sustainability reporting

AR: 79-80 
SR: 35

102-33 Communicating critical concerns AR: 5-9  
SR: 35

102-34 Nature and total number of critical 
concerns

SR: 5-9, 70-77

102-35 Remuneration policies AR: 130-133 
SR: 53, 107

102-36 Process for determining remuneration AR: 130-135 

102-37 Stakeholders’ involvement in 
remuneration

AR: 68-69, 404-406

123

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563



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

102-38 Annual total compensation ratio AR: 107-114, 103-135,  
       214-220 
SR: 53, 107

102-39 Percentage increase in annual total 
compensation ratio

-

Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups SR: 40-43

102-41 Collective bargaining agreements SR: 40-43

102-42 Identifying and selecting stakeholders SR: 40

102-43 Approach to stakeholder engagement SR: 40-43

102-44 Key topics and concerns raised SR: 41-43

Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated 

financial statements
AR: 206-350 
SR: 103-106

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries

SR: 44-46, 101

102-47 List of material topics SR: 44-46

102-48 Restatements of information SR: 45

102-49 Changes in reporting SR: 45

102-50 Reporting period SR: 101

102-51 Date of most recent report SR: 101

102-52 Reporting cycle SR: 101

102-53 Contact point for questions regarding  
the report

SR: 102

102-54 Claims of reporting in accordance with 
the GRI Standards

SR: 101

102-55 GRI content index SR: 122-135

102-56 External assurance -

Economic

GRI 201: Economic Performance 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 52

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

103-2 The management approach and  
its components

AR: 5-9, 16-18, 26-28, 70- 
       77, 371-375, 377-403
SR: 52-53

103-3 Evaluation of the management approach AR: 401-405 
SR: 52

201-1 Direct economic value generated and 
distributed

AR: 79-89 
SR: 53, 107

  

 

201-2 Financial implications and other risks  
and opportunities due to climate change

AR: 12-13 
SR: 77-79

201-3 Defined benefit plan obligations  
and other retirement plans

- Under  
Company rules 
and regulations

201-4 Financial assistance received from 
government

AR: 43, 349

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 52-53

103-2 The management approach and  
its components

AR: 70-77 
SR: 52-53

103-3 Evaluation of the management approach AR: 318-400 
SR: 52-53

203-1 Infrastructure investments and  
services supported

SR: 52-53, 107

203-2 Significant indirect economic impacts -

GRI 204:  Procurement Practices 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 64-66 

103-2 The management approach and  
its components

SR: 64-66

103-3 Evaluation of the management approach SR: 111

204-1 Proportion of spending on local suppliers -

GRI 205: Anti-Corruption 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 49-51

103-2 The management approach and  
its components

SR: 49-51

103-3 Evaluation of the management approach SR: 49-51
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure /
Comment

205-1 Operations assessed for risks related  
to corruption

SR: 49-51, 109

205-2 Communication and training about  
anti-corruption policies and procedures

SR: 49-51, 109

205-3 Confirmed incidents of corruption and 
actions taken

SR: 109 No case found

GRI 206: Anti-Competitive Behavior 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 49-51

103-2 The management approach and  
its components

SR: 49-51

103-3 Evaluation of the management approach SR: 49-51

206-1 Legal actions for anti-competitive 
behavior, anti-trust, and monopoly 
practices

AR: 343 
SR: 109

GRI 207: Tax 2019
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 53

103-2 The management approach and  
its components

SR: 53

103-3 Evaluation of the management approach SR: 53

207-1 Approach to tax AR: 100, 244 
SR: 53

207-2 Tax governance, control,  
and risk management

AR: 45, 318 
SR: 53

207-3 Stakeholder engagement and  
management of concerns related to tax

AR: 100, 244 
SR: 53

207-4 Country-by-country reporting AR: 45 
SR: 108

Environment

GRI 302: Energy 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 74

103-2 The management approach and  
its components

SR: 74

103-3 Evaluation of the management approach SR: 74-76

302-1 Energy consumption within  
the Organization

SR: 75, 113

  

 

GRI and UN SDGs Content Indices

126



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

302-2 Energy consumption outside  
the Organization

SR: 75, 113

  

 

302-3 Energy intensity SR: 75, 113

302-4 Reduction of energy consumption SR: 75

302-5 Reductions in energy requirements  
of products and services

SR: 75

  

 

GRI 303: Water and Effluents 2018
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 74-76

103-2 The management approach and  
its components

SR: 74-76

103-3 Evaluation of the management approach SR: 74-76

303-1 Interactions with water as  
a shared resource

SR: 84-86

303-2 Management of water discharge-related 
impacts

SR: 84-86

303-3 Water withdrawal SR: 29, 86, 113

303-4 Water discharge SR: 29, 86, 113

303-5 Water consumption SR: 86, 113

GRI 304: Biodiversity 2016 and GRI G4 (Electric Utilities Sector)
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 81-83

103-2 The management approach and  
its components

SR: 81-83

103-3 Evaluation of the management approach SR: 81-83

304-1 Operational sites owned, leased, managed 
in, or adjacent to, protected areas and 
areas of high biodiversity value outside 
protected areas

SR: 81
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure /
Comment

304-2 Significant impacts of activities, products, 
and services on biodiversity

SR: 81

304-3 Habitats protected or restored SR: 81

304-4 IUCN Red List species and national 
conservation list species with habitats  
in areas affected by operations

SR: 81

EU13 Biodiversity of offset habitats compared  
to the biodiversity of the affected areas

SR: 81 

GRI 305: Emissions 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 77-79

103-2 The management approach and  
its components

SR: 77-79

103-3 Evaluation of the management approach SR: 77-79

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions SR: 78, 115

  

 

305-4 GHG emissions intensity SR: 77, 115

305-5 Reduction of GHG emissions SR: 77-78

  

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), 
and other significant air emissions

SR: 79, 115

GRI 306: Waste 2020
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 77-79

103-2 The management approach and  
its components

SR: 77-79

103-3 Evaluation of the management approach SR: 77-79

306-1 Water generation and  
significant waste-related impacts

SR: 29, 85

306-2 Management of significant  
waste-related impacts

SR: 85

  

306-3 Waste generated SR: 75, 116-117

306-4 Waste diverted from disposal SR: 29, 75, 116-117

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

306-5 Waste directed to disposal SR: 29, 75, 116-117

GRI 307: Environmental Compliance 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 72-76

103-2 The management approach and  
its components

SR: 72-76

103-3 Evaluation of the management approach SR: 72-76

307-1 Non-compliance with environmental  
laws and regulations

SR: 76, 79, 103 No significant 
non-compliance 
with 
environmental 
laws and 
regulations  
in 2020

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 64-66

103-2 The management approach and  
its components

SR: 64-66

103-3 Evaluation of the management approach SR: 64-66

308-1 New suppliers that were screened 
using environmental criteria

SR: 29, 66

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

SR: 66 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: 87-93

103-2 The management approach and  
its components

SR: 87-93

103-3 Evaluation of the management approach SR: 87-93

401-1 New employee hires and employee 
turnover

SR: 118-119

 

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: 119

 

Under 
Company rules 
and regulations
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure /
Comment

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

-

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

SR: 94

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

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018 and GRI G4 (Electric Utilities Sector)
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 94-97

103-2 The management approach and  
its components

SR: 94-97

103-3 Evaluation of the management approach SR: 94-97

403-1 Occupational health and safety  
management system

SR: 94-97 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: 94-97, 118

 

403-3 Occupational health services SR: 94-97

 

403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health 
and safety

SR: 94-97

403-5 Worker training on occupational health 
and safety

SR: 94, 121

403-6 Promotion of worker health SR: 97

403-7 Prevention and mitigation of occupational 
health and safety impacts directly linked  
by business relationships

SR: 94-97

403-8 Workers covered by an occupational 
health and safety management system

SR: 94-97, 117

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

403-9 Work-related injuries SR: 94, 120

403-10 Work-related ill health SR: 94

EU25 Number of injuries and fatalities to  
the public involving company assets, 
including legal judgements, settlements 
and pending legal cases of diseases

SR: 94, 120

GRI 404: Training and Education 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 92-93

103-2 The management approach and  
its components

SR: 92-93

103-3 Evaluation of the management approach SR: 92-93

404-1 Average hours of training  
per year per employee

SR: 93-120

  

404-2 Programs for upgrading employee skills 
and transition assistance programs

SR: 92-93

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

-: 

 

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 87, 91

103-2 The management approach and  
its components

SR: 87, 91

103-3 Evaluation of the management approach SR: 87, 91

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

SR: 29, 117-118

405-2 Ratio and basic salary and remuneration  
of women to men

-

GRI 406: Non-discrimination 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 87, 91

103-2 The management approach and  
its components

SR: 87, 91

103-3 Evaluation of the management approach SR: 87, 91
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure /
Comment

406-1 Incidents of discrimination and corrective 
actions taken

SR: 109

  

No incidents of 
discrimination 
and corrective 
actions taken in 
2020

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 87, 91 Not a material 

topic

103-2 The management approach and  
its components

SR: 87, 91

103-3 Evaluation of the management approach SR: 87, 91

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: 91-92 Not a material 

topic

103-2 The management approach and  
its components

SR: 91-92

103-3 Evaluation of the management approach SR: 91-92

408-1 Operations and suppliers at significant 
risk for incidents of child labor

- No case found

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 91-92 Not a material 

topic

103-2 The management approach and  
its components

SR: 91-92

103-3 Evaluation of the management approach SR: 91-92

409-1 Operations and suppliers at significant 
risk for incidents of forced or compulsory 
labor

SR: 91-92 No case found

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 91-92 Not a material 

topic

103-2 The management approach and  
its components

SR: 91-92

103-3 Evaluation of the management approach SR: 91-92

411-1 Incidents of violations involving rights  
of indigenous peoples

SR: 94-109 No case found

GRI and UN SDGs Content Indices

132



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

GRI 412: Human Rights Assessment 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 91

103-2 The management approach and  
its components

SR: 91

103-3 Evaluation of the management approach SR: 91

412-1 Operations that have been subject to 
human rights reviews or impact  
assessments

Code of Conduct No case found

412-2 Employee training on human rights 
policies or procedures

SR: 91

412-3 Significant investment agreements and 
contracts that include human rights 
clauses or that underwent human rights 
screening

SR: 91

GRI 413: Local Communities 2016 
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 99-100

103-2 The management approach and  
its components

SR: 99-100

103-3 Evaluation of the management approach SR: 99-100

413-1 Operations with local community  
engagement, impact assessments,  
and development programs

SR: 74, 78, 89, 99- 
       100, 110

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

SR: 74, 110, 121 No operations 
with significant 
actual and 
potential 
negative impacts 
on local 
communities in 
2020

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 61-66

103-2 The management approach and  
its components

SR: 61-66

103-3 Evaluation of the management approach SR: 61-66

414-1 New suppliers that were screened  
using social criteria

SR: 66, 111

414-2 Negative social impacts in the supply 
chain and actions taken

SR: 66, 111 No negative 
social impacts in 
the supply chain 
and actions taken 
in 2020

GRI 415: Public Policy 2016
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Disclosures and Description Location (AR, SR) UN SDGs Disclosure /
Comment

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

SR: 47-51

103-2 The management approach and  
its components

SR: 47-51

103-3 Evaluation of the management approach SR: 47-51

415-1 Political contributions SR: 49, 121

GRI 416: Customer Health and Safety 2016 and GRI G4 (Electric Utilities Sector)
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 61-63

103-2 The management approach and  
its components

SR: 61-63

103-3 Evaluation of the management approach SR: 61-63

416-1 Assessment of the health and safety 
impacts of product and service categories

SR: 61-63, 110

416-2 Incidents of non-compliance concerning 
the health and safety impacts of products 
and services

SR: 61-63, 110 No incidents on 
non-compliance 
concerning the 
health and safety 
impacts of 
products and  
services

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

SR: 110, 120 No case found

GRI 418: Customer Privacy 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 61-63

103-2 The management approach and  
its components

SR: 61-63

103-3 Evaluation of the management approach SR: 61-63

418-1 Substantiated complaints concerning 
breaches of customer privacy and losses 
of customer data

Code of Conduct,  
SR: 110-111

No case found

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016
103-1 Explanation of the material topic and  

its Boundary
SR: 61-63

103-2 The management approach and  
its components

SR: 61-63

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

103-3 Evaluation of the management approach SR: 61-63

419-1 Non-compliance with laws and 
regulations in the social and economic 
area

SR: 29, 49, 109, 120 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: 21, 23 
SR: 111-112

G4-EU2 Net energy output broken down  
by primary energy source and 
by regulatory regime 

AR: 95-97 
SR: 111-112

G4-EU3 Number of residential, industrial,  
institutional and commercial customers 
accounts

AR: 35, 36, 50, 51 
SR: 61, 110

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

AR: 7, 15-19 
SR: 57-60

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

AR: 50-59 
SR: 67-68 

  

 

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

SR: 67-68 

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

AR: 7, 16-18 
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1. ท่่านเป็็นผู้้�อ่่านกลุ่่่มใดต่่อ่ไป็น้�

  พนัักงานั

  คู่่�คู้่า/ผู้่้รัับเหมา

  ผู้่้ถืือห้้นั 

  ลู่กคู้่า 

  เจ้้าหน้ั�/สถืาบันัการัเงินั

  ชุ้มชุนั 

  ผู้่้รั�วมลูงทุ้นั 

  นัักลูงทุ้นั

  หนั�วยงานัภาคู่รััฐ

  สื�อมวลูชุนั

  นัักวิชุาการั/นัักศึึกษา

  อื�นั ๆ  ……..

2. วััต่ถุ่ป็ระสงค์์ในการอ่่านหรือ่หาข้�อ่ม้ลุ่ด�านค์วัามยัั่�งยืั่นข้อ่งบริษััท่คื์อ่

  สนัใจ้แลูะต้้องการัทุำาคู่วามร้่ัจั้กเก้�ยวกับธุ้รักิจ้ของบริัษัทุ 

  ปรัะกอบการัตั้ดสินัใจ้เพื�อลูงทุ้นัในัห้้นัของบริัษัทุ

  เพื�อการัศึึกษาแลูะวิจั้ย 

  เพื�อเปน็ัตั้วอย�างในัการัจั้ดทุำารัายงานัคู่วามยั�งยืนัสำาหรัับบริัษัทุของทุ�านั 

3. ท่่านสนใจป็ระเด็นด�านค์วัามยัั่�งยืั่นข้อ่ง บริษััท่ บ้.กริม เพาเวัอ่ร์ จำากัด (มหาชน) ในมิติ่ใด

  มิติ้เศึรัษฐกิจ้    (โปรัดรัะบ้ ........................................................................................................................................................................................)

  มิติ้สังคู่ม         (โปรัดรัะบ้ ........................................................................................................................................................................................)

  มิติ้สิ�งแวดลู้อม  (โปรัดรัะบ้ ........................................................................................................................................................................................)

4. ระดับค์วัามพึงพอ่ใจท้่�ม้ต่่อ่รายั่งานค์วัามยัั่�งยืั่น ป็ระจำาป็ ี2563 

  คู่วามสมบ่รัณ์์ของเนืั�อหารัายงานั 

  ปรัะเด็นัสำาคัู่ญของการัรัายงานั

  คู่วามนั�าสนัใจ้ของข้อม่ลู 

  การัออกแบบร่ัปเลู�ม 

  การัใชุ้ภาษาเข้าใจ้ง�าย 

  คู่วามพึงพอใจ้ต้�อรัายงานัโดยรัวม 

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  ปานักลูาง

  ปานักลูาง

  ปานักลูาง

  ปานักลูาง

  ปานักลูาง

  ปานักลูาง

  น้ัอย

  น้ัอย

  น้ัอย

  น้ัอย

  น้ัอย

  น้ัอย

  คู่วรัปรัับปร้ัง

  คู่วรัปรัับปร้ัง

  คู่วรัปรัับปร้ัง

  คู่วรัปรัับปร้ัง

  คู่วรัปรัับปร้ัง

  คู่วรัปรัับปร้ัง

5. ท่่านคิ์ดว่ัาป็ระเด็นท้่�ม้ค์วัามสำาคั์ญต่่อ่ค์วัามยัั่�งยืั่นข้อ่ง บริษััท่ บ้.กริม เพาเวัอ่ร์ จำากัด (มหาชน)  
 ได�รับการระบ่ในรายั่งานค์รบถุ�วันหรือ่ไม่

  คู่รับถ้ืวนั

  ไม�คู่รับถ้ืวนั (กร้ัณ์ารัะบ้ปรัะเด็นัทุ้�ทุ�านัคิู่ดว�าคู่วรัเพิ�มเติ้มในัรัายงานั)...........................................................................................................................................

6. ข้�อ่เสนอ่แนะเพิ�มเติ่มเพื�อ่การพัฒนารายั่งานค์วัามยัั่�งยืั่นในป็ถัีุดไป็

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบสำำ�รวจคว�มคิดเห็็นเก่ี่�ยวกัี่บ 
ร�ยง�นคว�มยั�งยืนประจำ�ปี 2563

สำ�ม�รถส่ำงแบบสำอบถ�มด้วยตนเองห็รือท�งไปรษณ่ีย์ได้ท่� 

ฝ่า่ยบริัหารัคู่วามยั�งยืนัองค์ู่กรั บริัษัทุ บ้.กริัม เพาเวอร์ั จ้ำากัด (มหาชุนั) 
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เบอร์ัโทุรั : 02-710-3126 อ้เมลู : sustainability@bgrimmpower.com

บริษััท่ บ้.กริม เพาเวัอ่ร์ จำากัด (มหาชน) 
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บริษัท บี.กริม เพาเวอร์
จํากัด (มหาชน)
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EndPandemics : โรคโควิด-19
ไม่ใช่โรคระบาดที�เกิดขึ�นเป�นครั�งแรก
| หน้า 8

บี.กริม สร้างพลังให้กับชุมชน
และสังคม | หน้า 10 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป�นศูนย์ภายในป� 2593 | หน้า 77

“เพราะมีความโอบอ้อมอารี ธุรกิจจึงสามารถ
 อยู่ร่วมกับธรรมชาติและชุมชนได้”
 ฮาราลด์ ลิงค์




