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วิิสััยทััศน์์ พัั นธกิิจ
วััฒนธรรมและค่่านิิยมองค์์กร
วิิสััยทััศน์์
“สร้้างพลัังให้้กัับสัังคมโลกด้้วยความโอบอ้้อมอารีี”

พัั นธกิิจ
สิินค้้าและบริิการ

การปฏิิบััติิงาน

การเติิบโต

สร้้างคุุณค่่าให้้กัับสัังคมด้้วยการผลิิต
พลัังงานคุุณภาพสููงและให้้บริิการคู่่�ค้้า
ด้้วยพลัังแห่่งการบุุกเบิิก ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความโอบอ้้อมอารีีโดยใช้้นโยบาย
ที่่�มีีคนและธรรมชาติิเป็็นศููนย์์กลาง

พัั ฒนาการดำำ�เนิินธุุรกิิจของเรา
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่� อก้้าวเป็็น
ผู้้�ผลิิตพลัังงานชั้้�นนำำ�ระดัับโลก

สร้้างการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน
มีีพัั นธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�แข็็งแกร่่ง
ทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ

สถานที่่�ทำำ�งาน

ชุุมชนและสัังคม

สิ่�่งแวดล้้อม

ทำำ�งานร่่วมกัันด้้วยความผาสุุก
และโอบอ้้อมอารีี พนัักงานทุุกคน
มีีความเป็็นมืืออาชีีพ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ด้้วยจริิยธรรมและความซื่่�อตรง

สร้้างพลัังให้้กัับชุุมชนและสัังคม
เพื่่� อตอบสนองความต้้องการ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ดำำ�เนิินธุุรกิิจของเราด้้วยความใส่่ใจ
ต่่อธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

วััฒนธรรมและค่่านิิยมองค์์กร

ทัศนคติที่ดี

ความร่วมมือ

ความเป็นมืออาชีพ

ความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค์

5
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
"สร้้างพลัังให้้กัับสัังคมโลกด้้วยความโอบอ้้อมอารีี"
มากกว่่า 142 ปีี ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโอบอ้้อมอารีี
บุุกเบิิกด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานและเทคโนโลยีี ด้้วยการมีีหััวใจของนัักบุุกเบิิกและริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ บีี.กริิม

�คั
มีีส่วนสำ
่
ำ ัญในการร่่วมพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและการนำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาสู่่�ประเทศไทยมายาวนาน

กว่่า 142 ปีี ตั้�้งแต่่การบุุกเบิิกธุุรกิิจยาสมััยใหม่่ตำำ�รับ
ั ตะวัันตกในประเทศไทยเมื่่�อปีี 2421 และในทศวรรษถััดมา
ได้้ร่ว
่ มขุุดคลองรัังสิิตความยาว 1,500 กิิโลเมตร ซึ่่�งเป็็นโครงการโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุด
ุ
ั นาระบบการสื่่�อสารและโทรคมนาคม
ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ หลัังจากนั้้�น บีี.กริิม ได้้พัฒ
ระบบสำำ�หรับ
ั อุุตสาหกรรมและการค้้า รวมถึึงโครงการโรงไฟฟ้้า

โรงไฟฟ้้าสำำ�หรัับภาคอุุตสาหกรรม เริ่่�มต้้นในปีี 2538 บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้บุุกเบิิกด้้านโครงการโรงไฟฟ้้า
ี ณ
พลัังความร้้อนร่่วมเพื่่� อสนัับสนุุนภาคอุุตสาหกรรมด้้วยไฟฟ้้าและไอน้ำำ�ที่่�มีคุ
ุ ภาพและเสถีียรภาพที่่�สููง

อัันเป็็นหนึ่�ง่ ในพื้้�นฐานสำำ�คััญในการดึึงดููดเม็็ดเงิินลงทุุนจากต่่างประเทศและการเติิบโตอย่่างมีีเสถีียรภาพ
ของภาคอุุตสาหกรรม (ซึ่่�งมีีมููลค่่าประมาณร้้อยละ 30 ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมประชาชาติิ)

ด้้านพลัังงานทดแทน ด้้วยแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้ขยายธุุรกิิจสู่่�

พลัังงานทดแทนตั้�้งแต่่ปีี 2558 เป็็นต้้นมา โดยเมื่่�อปีี 2562 ได้้ประสบความสำำ�เร็็จในการเปิิดดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์
โครงการโรงไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์ที่่
์ �มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุด
ุ ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ณ ประเทศเวีียดนาม ในปีี 2563 กิิจการร่่วมค้้า บีี.กริิม เพาเวอร์์-เอนเนอร์์ยี่่� ไชน่่า

เริ่่�มก่่อสร้้างโครงการพลัังงานแสงอาทิิตย์บ
์ นทุ่่�นลอยน้ำำ�แบบผสมผสานที่่�ใหญ่่ที่่�สุด
ุ ในโลก

กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้า 45 เมกะวััตต์์ ที่่�โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�เขื่่�อนสิิรินธ
ิ รให้้กัับการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
กำำ�ไรสุุทธิิจากการดำำ�เนิินงานเติิบโตร้้อยละ 21 แม้้ว่่าการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลกระทบอย่่างหนััก
ไปทั่่�วโลก บีี.กริิม เพาเวอร์์ ยัังคงรายงานผลกำำ�ไรสุุทธิิจากการดำำ�เนิินงาน-ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
เพิ่่�มขึ้้�นร้อ
้ ยละ 21 เป็็น 2,617 ล้้านบาท ในปีี 2563 โดยมีีการขยายกำำ�ลัังการผลิิต 162 เมกะวััตต์์
จำำ�หน่า่ ยไฟฟ้้าเพิ่่�มขึ้้�นร้อ
้ ยละ 6 เป็็น 14,451 กิิกะวััตต์์-ชั่่�วโมง รวมทั้้�งรัับรู้้�รายได้้เต็็มปีี
ของโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์ข
์ นาดใหญ่่ในประเทศเวีียดนาม

ก้้าวสู่่เ� ป้้าหมาย 7,200 เมกะวััตต์์ ในปีี 2568 บีี.กริิม มีีวิิสัย
ั ทััศน์์ที่่�จะสร้้างพลัังให้้สังั คมโลกด้้วยความโอบอ้้อมอารีี
ปััจจุุบัน
ั เรามีีโครงการที่่�เปิิดดำำ�เนิินการแล้้วหรืืออยู่่ร� ะหว่่างพััฒนาในประเทศไทย สปป. ลาว กััมพููชา เวีียดนาม
ิ ์ เกาหลีีใต้้ เมีียนมา มาเลเซีีย อิินโดนีีเซีีย และโอมาน เรายัังคงสนัับสนุุนการพััฒนาประเทศ
ฟิิลิิปปินส์

อย่่างต่่อเนื่่� อง ตลอดจนการริิเริ่่�มโครงการต่่างๆ เพื่่� อไปสู่่ก
� ารปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Carbon Neutral)

ภายในปีี 2593 (คศ. 2050) ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นปีี 2563 บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีโครงการที่่�เปิิดดำำ�เนิินการแล้้ว 48 โครงการ
รวมกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้�้ง 3,058 เมกะวััตต์์ ซึ่่�งจะขยายตััวเป็็น 3,682 เมกะวััตต์์ หากรวมโครงการ

ที่่�อยู่่ร� ะหว่่างพััฒนา โดยมีีเป้้าหมายการขยายสััญญาการซื้้�อขายไฟฟ้้าสู่่� 7,200 เมกะวััตต์์ ภายในปีี 2568
ขอขอบคุุณผู้้�มีีส่วน
่ เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน
ิ ร คู่่�ค้้า ลููกค้้า ภาครััฐ
ในนามของคณะกรรมการ คณะผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น พัันธมิต
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนสถาบัันการเงิิน ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจเสมอมา บีี.กริิม เพาเวอร์์
จะยึึดมั่่�นต่่อหลัักธรรมาภิิบาล หลัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่� องต่่อไป

นายฮาราลด์์ ลิิงค์์

ประธานกรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

7

เพื่่�อการสิ้้�นสุุดของโรคระบาด

8

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563

เพ่� อการู้สิ่ินิ
� สิุ่ดำของโรู้ครู้ะบีาดำ
คุณร้้ห้รือไม่ว่าโล้กิของเราเคยผ่่านสิ่ถานกิารณ์โรคระบาด้กิันมากิ่�ครั�ง?
มากกว่่า 142 ปีี ท�ี บี.กริม ดำำาเนิินิธุุรกิจในิปีระเทศไทยโดำยเริม
� จากการนิำายาสมัยใหัม่ตั้ำารับตั้ะว่ันิตั้กมาชี่ว่ยเยียว่ยารักษาชีีว่ิตั้ผ่้คนิ
มากมาย ภายใตั้้ปีรัชีญา “การดำำาเนิินิธุุรกิจดำ้ว่ยคว่ามโอบอ้อมอารี เพั� อ
้ สร้างคว่ามศิว่ิไลซึ่์

ภายใตั้้คว่ามเปี็นิหันิ�่งเดำียว่กับธุรรมชีาตั้ิ” บี.กริม มุง่ เนิ้นิการสร้างปีระโยชีนิ์ใหั้กับผ่้คนิและสังคมก่อนิเสมอ
เราจ่งเข้าไปีมีสว่
่ นิร่ว่มในิการแก้ปีัญหัาของสังคมโลกตั้�ังแตั้่ตั้้นิเหัตัุ้จนิถั่งปีลายเหัตัุ้

โรคโคว่ิดำ-19 ไม่ใชี่โรคระบาดำท�ีเกิดำข�นิ
่ เปี็นิคร�งั แรก และ บี.กริม เชี� อ
้ ว่่าตั้้นิเหัตัุ้ของการเกิดำโรคระบาดำท�ีรุนิแรงนิั�นิ มาจากการบุกรุก
ปี่าและทำาลายแหัล่งท�ีอย่อ
่ าศัยของสัตั้ว่์ปี่าตั้ามธุรรมชีาตั้ิ รว่มถั่งการลักลอบค้าสัตั้ว่์ปี่า

และสิง� ผิดำกฎหัมาย จนินิำาไปีส่ก
่ ารแพัร่ระบาดำของเชี� อ
้ โรคจากสัตั้ว่์ปี่ามาส่ม
่ นิุษย์จนิเกิดำโรคระบาดำ

ท�ีทว่ีคว่ามรุนิแรงข�นิ
่ ในิแตั้่ละคร�งั ดำังนิั�นิการปีกปี้องผ้นิปี่าและสัตั้ว่์ปี่าตั้ลอดำจนิการยับย�งั การลักลอบค้าสัตั้ว่์ปี่า
จ่งถั้อเปี็นิการปี้องกันิท�ีตั้้นิเหัตัุ้สเ่ ปี้าหัมายการสินิ
� สุดำของโรคระบาดำในิอนิาคตั้

กว่่า 6 ปีี ท�ี บี.กริม เข้าไปีมีสว่
่ นิร่ว่มในิการในิการสนิับสนิุนิ “โครงการอนุุรก
ั ษ์์และฟื้�นุ
้ ฟืู้ประชากรเสืือโคร่ง”
ณ อุทยานิแหั่งชีาตั้ิแม่ว่งก์และอุทยานิแหั่งชีาตั้ิคลองลานิ จังหัว่ัดำกำาแพังเพัชีร ร่ว่มกับกรมอุทยานิแหั่งชีาตั้ิ

สัตั้ว่์ปี่าและพัันิธุุพั
์ ชี
้ และองค์การกองทุนิสัตั้ว่์ปี่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature หัร้อ WWF ปีระเทศไทย)
เพั� อ
้ ร่ว่มปีกปี้องถัิ�นิท�ีอย่ข
่ องเส้อโคร่งจากการลักลอบล่าสัตั้ว่์และรุกลำาท�ีอย่อ
่ าศัย

และชี่ว่ยฟ� นิ
้ ฟ่ธุรรมชีาตั้ิของผ้นิปี่าตั้ะว่ันิตั้กของปีระเทศไทย เนิ้�องจากผ้นิปี่าแม่ว่งก์-คลองลานิ

เปี็นิ “พื้� นุ
ื ป่าแห่่งความห่วัง” เหัมาะแก่การขยายพัันิธุุเ์ ส้อโคร่งท�ีดำีท�ีสดำ
ุ ของภ่มิภาคเอเชีียตั้ะว่ันิออกเฉีียงใตั้้

และมีคว่ามสำาคัญตั้่อการอนิุรก
ั ษ์เส้อโคร่งของโลก โดำยเส้อโคร่งถั้อเปี็นิเปี็นิดำัชีนิีชี�ว่
ี ัดำคว่ามสมบ่รณ์และคว่ามสมดำุลของสัตั้ว่์ปี่าในิ
ระบบนิิเว่ศธุรรมชีาตั้ิท�ีสาำ คัญ โดำย บี.กริม เข้าไปีมีสว่
่ นิร่ว่มสนิับสนิุนิตั้�ังแตั้่การศ่กษาว่ิจัยและสำารว่จปีระชีากรเส้อโคร่งและสัตั้ว่์
ปี่าอ� ้นิๆ การเสริมปีระสิทธุิภาพัการลาดำตั้ระเว่นิดำ้ว่ยระบบลาดำตั้ระเว่นิเชีิงคุณภาพั (Smart Patrol System) เพั� อ
้ สร้างคว่าม
ปีลอดำภัยใหั้กับเจ้าหันิ้าท�ีผ่้พัท
ิ ักษ์ปี่า รว่มไปีถั่งการเข้าไปีมีบทบาทสำาคัญในิการร่ว่มสร้างจิตั้สำานิ่กและเคร้อข่าย
การอนิุรก
ั ษ์เส้อโคร่งและสัตั้ว่์ปี่าในิปีระเทศไทย

นิอกจากนิี� บี.กริม ไดำ้รว่
่ มม้อกับกรมปีศุสตั้
ั ว่์ในิการนิำาเข้าว่ัคซึ่ีนิและมอบตั้าข่ายในิการปี้องกันิ

เพั� อ
้ สกัดำการแพัร่ระบาดำของ “กาฬโรคแอฟริกาในิม้า” หัร้อ African Horse Sickness (AHS) ซึ่�ง่ ทำาใหั้เกิดำ
การล้มตั้ายของม้าแบบเฉีียบพัลันิในิจังหัว่ัดำนิครราชีสีมาและพั� นิ
้ ท�ีอ�้นิเปี็นิจำานิว่นิมาก ซึ่�ง่ โรคดำังกล่าว่

เปี็นิโรคอุบตั้
ั ิใหัม่ท�ีไม่เคยเกิดำข�นิ
่ ในิปีระเทศไทย แตั้่พับไดำ้ในิทว่ีปีแอฟริกาเท่านิั�นิ โดำยตั้รว่จพับว่่ามีการระบาดำ
มาจากม้าลาย ท�ังนิี� ในิปีีท�ีผา่ นิมา บี.กริม ไดำ้มีการปีระชีุมหัาร้อร่ว่มกับกรมปีศุสตั้
ั ว่์ในิการหัาแนิว่ทาง
ปี้องกันิการแพัร่รระบาดำของ “กาฬโรคแอฟริกาในิม้า” อย่างตั้่อเนิ้�อง โดำยมุง่ หัว่ังในิการชี่ว่ยยับย�งั
การแพัร่ระบาดำอย่างถัาว่ร

บี.กริม ไดำ้ใหั้การสนิับสนิุนิร่ว่มม้อ WWF และองค์กรไม่หัว่ังผลกำาไร ค้อ ฟรีแลนิดำ์ (Freeland)

ในิการรณรงค์การยุตั้ิการค้าสัตั้ว่์ปี่า ในิแคมเปีญ EndPandemics ผ่านิชี่องทางการส� อ
้ สารตั้่างๆ

ท�ังในิร่ปีแบบออนิไลนิ์และออฟไลนิ์ เชี่นิ การจัดำงานิเสว่นิาปีระชีาสัมพัันิธุ์โครงการ ส� อ
้ ปีระชีาสัมพัันิธุ์
ผ่านิทางย่ทปี
่ (YouTube) และส� อ
้ สิง� พัิมพั์ตั้่างๆ เพั� อ
้ เปี็นิการปีระชีาสัมพัันิธุ์และสร้างคว่ามตั้ระหันิักร่้
ใหั้กับปีระชีาคมโลกในิว่งกว่้างมากยิง� ข�นิ
่

ท�ังหัมดำ เพัราะเราเชี� อ
้ ว่่าการคุกคามสัตั้ว่์ปี่าเปี็นิภัยร้ายแรงมากกว่่าท�ีทก
ุ คนิคิดำ
นิอกจากนิี� ในิปีี 2563 บี.กริม ไดำ้จัดำตั้�ัง โครงการ บี.กริม ปีันินิำาใจ ส่ภ
้ ัยโคว่ิดำ-19 มีการดำ่แลผ่้มีสว่
่ นิไดำ้เสีย

ทุกภาคส่ว่นิ ตั้�ังแตั้่สข
ุ ภาพัและคว่ามปีลอดำภัยของพันิักงานิ การจัดำงานิปีระชีุมผ่ถั
้ ้อหัุ้นิตั้ามมาตั้รการของหันิ่ว่ยงานิของรัฐท�ี
เก�ียว่ข้อง การลดำค่าบริการและเพัิม
่ ใหั้กับล่กค้า ตั้ลอดำจนิการสนิับสนิุนิในิร่ปีแบบตั้่างๆ
� คว่ามย้ดำหัยุนิ

เชี่นิ เงินิบริจาค อุปีกรณ์ทางการแพัทย์ ปีระกันิชีีว่ิตั้สำาหัรับบุคลาการทางแพัทย์ ถัุงยังชีีพัและส�งิ ของจำาเปี็นิอ� ้นิๆ เพั� อ
้ มอบไปียงั
โรงพัยาบาล องค์กรการกุศล และชีุมชีนิโดำยรอบโครงการหัร้อสำานิักงานิของ บี.กริม
ท�ังในิปีระเทศไทยและตั้่างปีระเทศ รว่มม่ลค่ากว่่า 50 ล้านิบาท

วิด้โ่ อ : EndPandemics
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สิ่รู้�างพล้ังให�กับีชุุมชุนิ
แล้ะสิ่ังคม
กิารอนุรักิษ์ปา่ ไม้
เพั� อ
้ เปี็นิการดำำาเนิินิการตั้ามรอยพัระราชีดำำาริของพัระบาทสมเดำ็จ

พัระชีนิการธุิเบศ มหัาภ่มพั
ิ ลอดำุลยเดำชีมหัาราชีบรมนิาถับพัิตั้ร

และพัระบาทสมเดำ็ จ พัระนิางเจ้ า สิ ริ กิ ตั้�ิ พั ระบรมราชีิ นิี นิ าถั
พัระบรมราชีชีนิีพัันิปีีหัลว่ง ในิการรักษาพั� ้นิท�ี ปี่าไม้ของไทย
ท�ีถัก
่ ทำาลาย บี.กริม ตั้ระหันิักและใหั้คว่ามสำาคัญในิการอนิุรก
ั ษ์

ทรัพัยากรธุรรมชีาตั้ิและสิง� แว่ดำล้อม เราไดำ้รเิ ริม
� ดำำาเนิินิโครงการ

ปีล่กปี่าและอนิุรักษ์ปี่าไม้ตั้�ังแตั้่ปีี 2553 ตั้ลอดำจนิร่ว่มม้อกับ

สมาชีิกในิชีุ มชีนิและนิักเรียนินิักศ่กษาในิท้ องถั�ิ นิในิการปีล่ก
ปี่าเฉีลิมพัระเกียรตั้ิเปี็นิปีระจำาทุกปีีเพั� ้อชี่ว่ยเพัิ�มพั� ้นิท�ีสีเขียว่

ใหั้แก่ชีม
ุ ชีนิและสังคม

711,199
พื� นทั่�ปล้้กิติ้นไม้รวมทัั�งสิ่ิ�น
(ต่ารางเมต่ร)
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กิารพั ฒนาด้้านด้นติร่

ม้ล้นิธิรอยัล้แบงค์คอกิซิิมโฟน่
ออร์เคสิ่ติร้า ในพระอุปถัมภ์์
สิ่มเด้็จพระเจ้าล้้กิเธอ
เจ้าฟ้าสิ่ิริวัณณวร่
นาร่รัตินราชุกิัญญา
กว่่า 16 ปีี ท�ี บี.กริม ใหั้การสนิับสนิุนิในิการพััฒนิาว่งดำุรย
ิ างค์

ซึ่ิมโฟนิีกรุงเทพั (Bangkok Symphony Orchestra หัร้อ BSO)
ใหั้เปี็นิว่งออร์เคสตั้ร้าของไทยในิระดำับอาชีีพัท�ม
ี ม
ี าตั้รฐานิสากล

ส่ ง เสริ ม เผยแพัร่ แ ละสนิั บ สนิุ นิ ศิ ล ปีะดำนิตั้รี ส ากลคลาสสิ ค
ใหั้เปี็นิท�ีแพัร่หัลาย นิอกจากนิ�ันิ ม่ลนิิธุิฯ ยังไดำ้จัดำตั้�ังโรงเรียนิ

ดำนิตั้รีบางกอกซึ่ิมโฟนิี (Bangkok Symphony Music School
หัร้ อ BSS) เพั� ้ อ เผยแพัร่ แ ละส่ ง เสริ ม การศ่ ก ษาดำ้ า นิดำนิตั้รี

ใหั้ กั บ เยาว่ชีนิและปีระชีาชีนิท�ั ว่ ไปี โดำยในิปีี 2562 สมเดำ็ จ
พัระเจ้ า ล่ ก เธุอ เจ้ า ฟ้ า สิ ริ ว่ั ณ ณว่รี นิารี รั ตั้ นิราชีกั ญ ญา

ทรงโปีรดำใหั้ม่ลนิิธุว่
ิ งดำุริยางค์ซึ่ิมโฟนิีกรุงเทพัฯ เปีล�ียนิชี� ้อเปี็นิ
“ม่ลนิิธุิรอยัลแบงค์ คอกซึ่ิมโฟนิีออร์เคสตั้ร้า ในิพัระอุ ปีถัั มภ์

สมเดำ็จพัระเจ้าล่กเธุอ เจ้าฟ้าสิรว่
ิ ัณณว่รี นิารีรตั้
ั นิราชีกัญญา”
โดำยมี พั ระปีระสงค์ ท�ี จ ะพัั ฒ นิานิั ก ดำนิตั้รี ชี าว่ไทยใหั้ มี โ อกาส

พััฒนิาฝ่ีมอ
้ ใหั้ทดำ
ั เทียมกับนิักดำนิตั้รีระดำับโลก สามารถัปีระกอบ

อาชีีพัไดำ้ดำ้ว่ยคว่ามม�ันิคงและดำ่แลครอบครัว่ไดำ้ และยกระดำับ
ว่งออร์เคสตั้ร้าชี�นิ
ั ใหั้ทัดำเทียมกับว่งออร์เคสตั้ร้าชี�นิ
ั นิำาของโลก
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กิารพั ฒนาด้้านกิ่ฬา
กิารสิ่่งเสิ่ริมกิ่ฬาข่�ม้าโปโล้ในประเทัศไทัย
กว่่า 18 ปีี ท�ี บี.กริม เปี็นิกำาลังสำาคัญในิการส่งเสริมกีฬาข�ม
ี า้ โปีโล

(สายว่ิชีาชีีพั) เพั� ้อใชี้เปี็นิทุนิการศ่กษาใหั้แก่นิักเรียนิในิการ

ในิปีระเทศไทย โดำยมุ่งหัว่ังในิการพััฒนิากีฬาข�ีม้าโปีโลใหั้เปี็นิ

พััฒนิาทักษาว่ิชีาชีีพั การแข่งขันิคว่ีนิคัพั พัิงค์โปีโล (Queen’s

ท�ี ร่้จักในิปีระเทศไทยมากข�่นิ รว่มถั่ งการจั ดำการแข่งขันิกี ฬา

Cup Pink Polo) เพั� อ
้ นิำาเงินิรายไดำ้มอบใหั้แก่ม่ลนิิธุศ
ิ ่นิย์มะเร็ง

สม่าเสมอเปี็นิปีระจำาทุกปีี อาทิ การแข่งขันิไทยโปีโลโอเพั่นิ

โรคมะเร็ ง เตั้้ า นิมอย่ า งครบว่งจร และการแข่ ง ขั นิ บี ชี โปีโล

ข�ม
ี า้ โปีโลเพั� อ
้ การกุศลเพั� อ
้ ระดำมทุนิสนิับสนิุนิม่ลนิิธุตั้
ิ ่างๆ อย่าง

เตั้้ า นิมเฉีลิ ม พัระเกี ย รตั้ิ ซึ่�่ ง เปี็ นิ ศ่ นิ ย์ บาำ บั ดำ และดำ่ แ ลผ้่ ปี่ ว่ ย

(Thai Polo Open) เพั� อ
้ นิำาเงินิรายไดำ้มอบใหั้แก่โรงเรียนิจิตั้รลดำา

(Beach Polo Open) เพั� อ
้ นิำาเงินิรายไดำ้มอบใหั้แก่ ม่ลนิิธุิ ณภาฯ
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ในิพัระดำำาริของพัระเจ้ าหัลานิเธุอ พัระองค์ เจ้ าพััชีรกิตั้ิยาภา

จากสหัพัั นิ ธุ์ กี ฬ าข�ี ม้ า นิานิาชีาตั้ิ ใ หั้ เ ปี็ นิ เจ้ า ภาพัการแข่ ง ขั นิ

และส่ ง เสริ ม พัั ฒ นิากี ฬ าข�ี ม้ า ในิปีระเทศไทยใหั้ ทั ดำ เที ย ม

ซึ่�ง่ บี.กริม ไดำ้ใหั้การสนิับสนิุนิในิการแข่งขันิในิคร�งั นิั�นิดำ้ว่ย

เปี็นิปีระจำาตั้่ อเนิ� ้องทุกปีี นิอกจากนิ�ี บี.กริม ยังไดำ้ สนิับสนิุนิ

“FEI Asian Championships Pattaya 2019” เปี็นิคร�ังแรก

กั บ มาตั้รฐานิสากล โดำยการสนิั บ สนิุ นิ นิั ก กี ฬ าข�ี ม้ า เพั� ้ อ ร่ ว่ ม
คั ดำ เล้ อ กเปี็ นิ ตั้ั ว่ แทนิปีระเทศไทยในิการเข้ า ร่ ว่ มการแข่ ง ขั นิ

ในิตั้่างปีระเทศ โดำยในิปีี 2562 ปีระเทศไทยไดำ้รบ
ั การคัดำเล้อก
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ด้้านความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
โครงการ บวร บีี.กริิม

บ้าน

CO-OPERATION

วัด

คุณค่าร่วม
PARTICIPATION

ความร่วมมือทุกภาคส่วน
รัฐ – เอกชน – ชุมชน

ร่วมรับรู้ – ร่วมเรียนรู้
ร่วมรับผิดชอบ – ประโยชน์ร่วม

โรงเรียน

เพื่่� อขัั บ เคลื่่� อนพัั ฒ นาชุุ ม ชนและสัั ง คมให้้ เ ข้้ ม แข็็ ง เติิ บ โต

อย่่างมีี ศัักยภาพและยั่่� งยืืนอย่่างแท้้ จริิง บีี.กริิม มีีเป้้าหมาย

คน

สิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน และคน” และบููรณาการให้้เป็็นไปตามแนว

คนดี รักการเรียนรู้
มีคุณภาพและคุณธรรม

ิ ง� ในด้้าน “เศรษฐกิิจ สัังคม
ในการพััฒนาชุุมชนอย่่างครบทุุกมิิติทั้้

พระราชดำำ�ริิ “บ้้าน วััด โรงเรีียน” และเศรษฐกิิจพอเพีียงของ

ชุมชน

เศรษฐกิจ

ในหลวงรััชกาลที่่� 9 เพื่่� อ ให้้ ชุุม ชนรัั กถิ่่� น ฐานบ้้ านเกิิ ด มีี การ

ประกอบอาชีีพตามแนวทางเศรษฐกิิ จพอเพีียง สร้้างชุุ มชน

มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง
รู้จักเก็บออม

ที่่�เข้้มแข็็ง มีีรายได้้ และมีีความเป็็นอยู่่อ
� ย่่างมีีความสุุข มีีสมดุุล

5 มิติ
ของการพัฒนา

ชุมชนเข้มแข็ง
รักถิ่นฐานบ้านเกิด

ในชีีวิิต เราได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับกระบวนการมีีส่่วนร่่วม และ

การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกัันระหว่่าง ชุุมชน วััด และโรงเรีียน
จึึงได้้บรรจุุ “โครงการ บวร (บ้้าน-วััด-โรงเรีียน) บีี.กริิม ” ณ หมู่่�บ้า้ น

บีีกริิม (หมู่่�ที่่� 8) ตำำ�บลคลองทัั บจัั นทร์์ อำำ�เภออรััญประเทศ

จัั งหวัั ดสระแก้้ว ซึ่่�งประกอบด้้ วย “หมู่่�บ้้านบีีกริิม วัั ดบีีกริิม

และโรงเรีียนบีีกริิม” ซึ่่�งเป็็นชุุมชนที่่� บีี.กริิม มีีความสััมพัันธ์์

มายาวนาน เมื่่�อครั้้�งคุุณเฮอร์์เบิิร์์ต และคุุณหญิิงอัั ลม่่า ลิิงค์์

ได้้ตามเสด็็จสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี (สมเด็็จย่่า

) ไปในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
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สิ่งแวดล้อม

สังคม

อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ให้อุดมสมบูรณ์

มีความสุข
สามัคคีปรองดอง
ลดความเหลื่อมล�าทางสังคม

สร้้างพลัังให้้กัับชุุมชุนแลัะสังคม

ศ้นย์กิารเร่ยนร้้กิารกิสิ่ิกิรรมเพื� อความยั�งยืน
เซินำ�าน้อยแล้ะเซิกิะติำา ใน สิ่ปป.ล้าว

เพัราะคว่ามปีลอดำภัยทางอาหัารเปี็นิเร� อ
้ งสำาคัญข�นิ
ั พั� นิ
้ ฐานิของทุกคนิ บี.กริม จ่งไดำ้รเิ ร�ม
ิ

จัดำตั้�ังศ่นิย์การเรียนิร่้การกสิกรรมเพั้�อคว่ามยั�งย้นิ เซึ่นิำานิ้อยและเซึ่กะตั้ำา ในิ สปีปี.ลาว่
ดำ้ ว่ ยมุ่ ง หัว่ั ง ใหั้ ค นิในิชีุ ม ชีนิไดำ้ เ รี ย นิร่้ แ ละพัั ฒ นิาคุ ณ ภาพัชีี ว่ิ ตั้ ในิการทำา เกษตั้รกรรม

แบบอินิทรีย์ ตั้ลอดำจนิรณรงค์ในิการดำ่แลแหัล่งนิำาตั้ามธุรรมชีาตั้ิ ใหั้คว่ามร่ใ้ นิการหัยุดำเผา

ปี่าเพั� ้อชี่ว่ยรักษาหันิ้าดำินิอันิเปี็นิแหัล่งแร่ธุาตัุ้ท�ีสาำ คัญในิการทำาการเกษตั้รแบบอินิทรีย์

นิอกจากนิี� เรายังไดำ้มีการส่งเสริมอาชีีพัในิการเล�ียงไก่ เปี็ดำ และปีลาในิกระชีัง การปีล่ก

พั้ ชี ผั ก สว่นิครั ว่ การหัั ดำ ทำา ปีุ� ย หัมั ก แบบใชี้ นิำ า และไม่ ก ลั บ กองแทนิการใชี้ ส ารเคมี
ดำ้ว่ยมุง่ หัว่ังใหั้เกิดำการอนิุรก
ั ษ์ดำินิ นิำา ปี่าไม้ ใหั้คงอย่ตั้
่ ่อไปีตั้ราบชี�ว่
ั ล่กหัลานิ
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ด้้านกิารศึกิษา

โครงกิารบ้านนักิวิทัยาศาสิ่ติร์น้อย ประเทัศไทัย

สมเดำ็จพัระกนิิษฐาธุิราชีเจ้า กรมสมเดำ็จพัระเทพัรัตั้นิราชีสุดำาฯ

151

สยามบรมราชีกุมารี ทรงพัระกรุ ณาพัระราชีทานิพัระราชีดำำาริ
ใหั้ ริ เ ริ� ม ดำำา เนิิ นิ โครงการบ้ า นินิั ก ว่ิ ท ยาศาสตั้ร์ นิ้ อ ยนิำา ร่ อ ง

ในิปีระเทศไทย โดำยนิำาแนิว่ทางของม่ลนิิธุิ Haus der kleinen

โรงเร่ยนในเครือข่ายทั้องถิ�น

มาปีระยุ กตั้์ เปี็นิแนิว่ทางการดำำาเนิินิโครงการในิปีระเทศไทย
กว่่า 10 ปีี ท�ี บี.กริม เข้าร่ว่มสนิับสนิุนิในิการเปี็นิหันิ�ง่ ในิแปีดำภาคี

วิด้่โอ :
โครงกิารบ้านนักิวิทัยาศาสิ่ติร์น้อย
ประเทัศไทัย

เคร้อข่าย เรามุง่ หัว่ังในิการปีล่กฝ่ังคว่ามสนิใจดำ้านิว่ิทยาศาสตั้ร์

ใหั้แก่เดำ็กตั้�ังแตั้่ปีฐมว่ัยอายุระหัว่่าง 3-6 ขว่บ ตั้ลอดำจนิส่งเสริม

การจัดำกิจกรรมอบรมคร่ผส
้่ อนิ การพััฒนิาส� อ
้ การเรียนิการสอนิ
และการทำา กิ จ กรรมส่่ ก ลุ่ ม ครอบครั ว่ ใหั้ ส ามารถัถั่ า ยทอดำ
องค์ ค ว่ามร่้ ท างว่ิ ท ยาศาสตั้ร์ แ ละสร้ า งสรรค์ ปี ระสบการณ์

การเรียนิร่ไ้ ดำ้อย่างมีปีระสิทธุิภาพั
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สร้้างพลัังให้้กัับชุุมชุนแลัะสังคม

โครงกิารสิ่นับสิ่นุนทัุนกิารศึกิษาสิ่มเด้็จย่า 90

ดำ้ ว่ ยตั้ระหันิั ก และสำา นิ่ ก ในิพัระราชีกรณี ย กิ จ และพัระจริ ย ว่ั ตั้ รของสมเดำ็ จ พัระศรี นิครินิทราบรมราชีชีนินิีเก�ียว่กับการดำำาเนิินิโครงการตั้ามพัระราชีดำำาริดำ้านิการพัยาบาล
ในิปีระเทศไทย บี.กริม มุง่ หัว่ังใหั้นิักศ่กษาพัยาบาลสานิตั้่อปีณิธุานิดำ้านิอาชีีพัพัยาบาล

ของสมเดำ็จพัระศรีนิครินิทราบรมราชีชีนินิี มีคว่ามรักในิศักดำิ�ศรีของอาชีีพั ตั้ลอดำจนิ

ใหั้เกิดำการแลกเปีล�ียนิเรียนิร่้และก่อใหั้เกิดำคว่ามสมัครสมานิสามัคคีในิหัม่่คณะ เราไดำ้

ใหั้การสนิับสนิุนิ “ทุนิการศ่กษาสมเดำ็จย่า 90” ผ่านิทางม่ลนิิธุิกองทุนิการกุศลสมเดำ็จ

พัระศรี นิ คริ นิ ทราบรมราชีชีนินิี ในิพัระราชี่ ปี ถัั ม ภ์ ใ หั้ แ ก่ นิั ก ศ่ ก ษาว่ิ ท ยาลั ย พัยาบาล

บรมราชีชีนินิีของสถัาบั นิพัระบรมราชีชีนิก ว่ิ ทยาลั ยพัยาบาลกองทั พับก ว่ิ ทยาลั ย
พัยาบาลกองทัพัเร้อ และว่ิทยาลัยพัยาบาลทหัารอากาศ ภายใตั้้กระทรว่งสาธุารณสุข

รว่ม 30 แหั่งท�ัว่ปีระเทศ
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1,217

จำานวนผ่้้รับทัุนทั่�สิ่ำาเร็จกิารศึกิษา
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โครงกิารอาชุ่วศึกิษาทัวิภ์าค่

เพัราะการเรียนิร่จ
้ ากการลงม้อฝ่ึกปีฏิิบตั้
ั ิก่อใหั้เกิดำผลลัพัธุ์ท�ีย�งั ย้นิกว่่า บี.กริม ไดำ้รว่
่ มม้อ

โรงเรียนิจิตั้รลดำา (สายว่ิชีาชีีพั) ว่ิทยาลัยเทคนิิคมาบตั้าพัุดำ จ.ระยอง และสมาคมผ่ผ
้ ลิตั้
ไฟฟ้าเอกชีนิ (APPP) ในิโครงการพััฒนิาชี่างเทคนิิคว่ิศว่กรรมระบบไฟฟ้า (V-EsEPC)

ในิระบบอาชีีว่ศ่กษาทว่ิภาคี โดำยมุ่งหัว่ังในิการพััฒนิาทักษะการคิดำและเรียนิร่้ทฤษฎี

ทางดำ้านิว่ิศว่กรรมไฟฟ้ากำาลังและไฟฟ้าซึ่่อมบำารุ งและฝ่ึกทักษะการปีฏิิบัตั้ิงานิจริงท�ี

โรงไฟฟ้าของ บี.กริม เพัาเว่อร์ เพั� ้อใหั้นิักศ่กษาในิโครงการเกิดำการเรียนิร่้และพััฒนิา

ทั ศ นิคตั้ิ แ ละพัฤตั้ิ ก รรมคว่บค่่ ไ ปีกั บ การเรี ย นิร่้ สัง คมและการปีฏิิ บั ตั้ิ ง านิร่ว่ มกั บ ผ่้ อ�้ นิ

อันิจะเปี็นิปีระโยชีนิ์ตั้่อนิักศ่กษาสายงานิว่ิชีาชีีพัท�ีจะเตั้รียมเข้าส่่การเตั้ิบโตั้ในิอนิาคตั้
และเปี็นิการขยายโอกาสทางการศ่กษาดำ้านิว่ิชีาชีีพัทางอุตั้สาหักรรมใหั้มากยิง� ข�นิ
่
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114

นักิศึกิษาทัวิภ์าค่ทั�เ่ ข้าร่วมโครงกิาร
ติั�งแติ่ปกิ
ี ารศึกิษา 2554-2564
วิด้่โอ :
โครงกิารอาชุ่วศึกิษา
ทัวิภ์าค่

ภาพรวมธุุรกิิจ

22

ห่่วงโซ่่คุุณค่่าทางธุุรกิิจของเรา

การนำำ�ขยะกลัับมา (recycle / reuse)

การร่่วมมืือกัับพัั นธมิิตรในระยะยาว
บำำ�บััด

กฟผ.

ภาคอุุตสาหกรรม

โรงไฟฟ้้าพลัังงานลม

กฟภ. / กฟน.

โรงไฟฟ้้า
ขยะอุุตสาหกรรม

EVN

โรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์

EDC

โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��

EDL

ขยะ
การดููแลพนัักงานและผู้้�ถืือหุ้้�น
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ภาคครััวเรืือน

การจ้้างงานท้้องถิ่่�น

การดููแลทรััพยากรธรรมชาติิ

โรงไฟฟ้้าพลััง
ความร้้อนร่่วม

การดููแลชุุมชนและสัังคม

ลููกค้้าอุุตสาหกรรม

ภาพรวมธุุรกิิจ
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ภาพรวมธุุรกิิจ
กําลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น
(เมกะวัตต์)

สถานะโครงการ

48
11

3,058

โครงการที่
เปิดดําเนินการแล้ว
โครงการที่อยู่ใน
ระหว่างการพั ฒนา

3,682

2563

2568

โครงการในประเทศต่างๆ
(จนถึง 31 ธันวาคม 2563)

เกาหลีใต้

ลาว
ดําเนินการแล้ว 3 โครงการ
อยู่ระหว่างการพั ฒนา 6 โครงการ

โอมาน

เวียดนาม

ดําเนินการแล้ว 3 โครงการ

ไทย

ฟิลิปปินส์

ดําเนินการแล้ว 41 โครงการ
อยู่ระหว่างการพั ฒนา 5 โครงการ

มาเลเซีย

กัมพู ชา
ดําเนินการแล้ว 1 โครงการ

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า
(เมกะวัตต์)

2,560

861

133

95

16

13

5

ภายในปี 2568

2,145

861

35

-

-

13

5

2563

พลังความร้อนร่วม
Hybrid

พลังนํ้า

พลังงานแสงอาทิตย์

Backup for Power Trading
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พลังงานลม

พลังงานขยะอุตสาหรรม

ภาพัรวิมธุรกิิจ

เหติุการู้ณ์สิ่ำาคัญ

2554

2536
กิ่อต่ั�งใน์ชุ่�อ บริษัทั บอร์เน์่ยวิ (1993) จำากิัด

เปล่�ยน์ชุ่�อบริษัทัเป็น์
บริษัทั บ่.กิริม เพัาเวิอร์ จำากิัด

2541

2558

เปิดดำาเน์ิน์กิารเชุิงพัาณิชุย์
โรงไฟฟ้าพัลังค่วิามร้อน์ร่วิม
โค่รงกิารแรกิ (อมต่ะ บ่.กิริม เพัาเวิอร์ 1)
ใน์น์ิค่มอุต่สัาหกิรรมอมต่ะซิต่�่ ชุลบุร่

บี.กริม เพัาเว่อร์ เปี็นิหันิ�่งในิผ้่บุกเบิกอุ ตั้สาหักรรมการผลิ ตั้

เปิดดำาเน์ิน์กิารเชุิงพัาณิชุย์
โรงไฟฟ้าพัลังงาน์แสังอาทัิต่ย์
14 โค่รงกิาร ใน์ประเทัศไทัย

ไฟฟ้าเอกชีนิของปีระเทศไทยท�ีปีระสบคว่ามสำาเร็จในิดำ้านิการ

โรงไฟฟ้าทั่�เปิด้ด้ำาเนินกิารแล้้ว

บริหัารจัดำการโครงการโรงไฟฟ้าท�ีก่อสร้างใหัม่

70.1%

พััฒนิาโครงการ การจัดำการดำ้านิการเงินิ การก่อสร้าง และการ

เราค้ อผ้่ ผ ลิ ตั้พัลั งงานิชี�ั นิ นิำา ระดำั บโลก เพั� ้ อ ตั้อบสนิอง

คว่ามตั้้องการของค่่ค้า พัันิธุมิตั้รทางธุุรกิจ และสังคมโดำยรว่ม

พล้ังความร้อนร่วม

ภายใตั้้ ปี รั ชี ญาการดำำา เนิิ นิ ธุุ ร กิ จ ดำ้ ว่ ยคว่ามโอบอ้ อ มอารี
เพั� อ
้ สร้างคว่ามศิว่ิไลซึ่์ภายใตั้้คว่ามเปี็นิหันิ�่งเดำียว่กับธุรรมชีาตั้ิ

29.5%

ปีั จ จุ บันิ บี . กริ ม เพัาเว่อร์ ปีระกอบธุุ ร กิ จ หัลั ก ดำ้ า นิการผลิ ตั้

และขายไฟฟ้ า และไอนิำา ท�ั ง ในิปีระเทศและตั้่ า งปีระเทศ

โดำย ณ ว่ันิท�ี 31 ธุันิว่าคม 2563 โรงไฟฟ้าท�ีไดำ้เปีิดำดำำาเนิินิการ

พล้ังงานทัด้แทัน

เชีิ ง พัาณิ ชี ย์ แ ล้ ว่ ท�ั ง สิ� นิ 48 โครงการ มี กำา ลั ง ผลิ ตั้ ตั้ิ ดำ ตั้�ั ง รว่ม

3,058 เมกะว่ัตั้ตั้์ หัากรว่มโครงการท�ีอย่่ในิระหัว่่างการพััฒนิา
และก่ อ สร้ า ง จะมี กำา ลั ง ผลิ ตั้ ตั้ิ ดำ ตั้�ั ง รว่ม 3,682 เมกะว่ั ตั้ ตั้์

0.4%

แบ่ ง เปี็ นิ โรงไฟฟ้ า พัลั ง คว่ามร้ อ นิร่ ว่ ม 2,144 เมกะว่ั ตั้ ตั้์

โรงไฟฟ้าพัลังงานิทดำแทนิ 901 เมกะว่ัตั้ตั้์ และโรงไฟฟ้าพัลังงานิ
ดำีเซึ่ล 13 เมกะว่ัตั้ตั้์

Back up for Power Trading
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2562

2559

เปิดดำาเน์ิน์กิารเชุิงพัาณิชุย์โรงไฟฟ้า
พัลังงาน์แสังอาทัิต่ย์ใน์ประเทัศเวิ่ยดน์าม
ได้แกิ่ โค่รงกิาร DT 1&2 ทั่�ม่ขน์าดใหญ่ทั�สั
่ ุด
ใน์เอเชุ่ยต่ะวิัน์ออกิเฉ่ยงใต่้
และโค่รงกิาร Phuyen TTP

จดทัะเบ่ยน์แปรสัภาพัเป็น์บริษัทัมหาชุน์
และเปล่�ยน์ชุ่�อเป็น์
บริษัทั บ่.กิริม เพัาเวิอร์ จำากิัด (มหาชุน์)

2563

2560

เสัน์อขายหุ้น์แกิ่ประชุาชุน์ใน์ค่รั�งแรกิ (IPO)

บ่.กิริม เพัาเวิอร์
ม่โค่รงกิารทั่�เปิดดำาเน์ิน์กิาร
เชุิงพัาณิชุย์แล้วิ
จำาน์วิน์ 48 โค่รงกิาร
รวิมกิำาลังกิารผลิต่ต่ิดต่ั�ง
3,058 เมกิะวิัต่ต่์

โรงไฟฟ้าทั่�เปิด้ด้ำาเนินกิารแล้้ว

โรงไฟฟ้าทัั�งห้มด้
ประเภ์ทัโรงไฟฟา้

พัลังค่วิามร้อน์ร่วิม

ประมาณกิาร
กิำาล้ังกิารผ่ล้ิติ
ติิด้ติั�ง
(เมกิะวัติติ์)

%

ประมาณกิาร
กิำาล้ังกิารผ่ล้ิติ
ติามสิ่ัด้สิ่่วน
(เมกิะวัติติ์)

กิำาล้ังกิารผ่ล้ิติ
ติิด้ติั�ง
(เมกิะวัติติ์)

%

2

กิำาล้ังกิารผ่ล้ิติ
ติามสิ่ัด้สิ่่วน
(เมกิะวัติติ์)

2,560

69.5%

2,144

1,769

68.7%

1,310

พัลังงาน์แสังอาทัิต่ย์

861

23.4%

861

596

23.1%

596

พัลังน์ำา�

133

3.6%

35

95

3.7%

25

โรงไฟฟ้าแบบผสัมผสัาน์

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

5

0.1%

5

2

0.1%

2

100.0%

3,058

2,576

100.0%

1,938

ขยะอุต่สัาหกิรรม
รวิมทัั�งสัิ�น์

3,682

1

ธุุรกิจจำาหันิ่ายไฟฟ้าท�ีรบ
ั ซึ่� อ
้ จากบริษัทย่อยของ EVN ใหั้แก่ลก
่ ค้าอุตั้สาหักรรมในินิิคมอุตั้สาหักรรมอมตั้ะซึ่ิตั้�ี เบียนิหััว่ ผ่านิโครงข่ายไฟฟ้าของกล่ม
ุ บี.กริม เพัาเว่อร์

2

แก้ไขเมื่อ 31 พ.ค. 2564
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ที่่�สำำ�คััญ ปีี 2563

เป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนสุุทธิิเท่่ากัับศููนย์์
ภายในปีี 2593

 
ด้านเศรษฐกิจ

ยอดขายไฟฟ้า
(กิกะวัตต์–ชัว
่ โมง)

รายได้
(ล้านบาท)


ด้านสิ่งแวดล้อม

ลดปริมาณการใช้น้าํ สุทธิ



การลงทุนในการมีส่วนร่วม
ในชุมชนและสังคม
(ล้านบาท)

อัตราความผูกพั น
ของพนักงาน


ธรรมาภิบาล

กรรมการอิสระ



ดัชนีความพร้อม

ความน่าเชื่อถือของระบบ
ส่งและจําหน่ายไฟฟ้า

57.8 
1

1

พลังงานหมุนเวียน
(เมกะวัตต์)



ด้านสังคม

119

5

1

ใช้นํ้าจากการบําบัดนํ้าเสีย



ความพึ งพอใจของลูกค้า


กรรมการผู้หญิง

อ้้างอิิงจากโรงไฟฟ้้าในประเทศไทยที่่�อยู่่ใ� นพอร์์ตของ บีี. กริิม เพาเวอร์์ มากกว่่า 2 ปีี
1

แก้ไขเม่ ือ 31 พ.ค. 2564
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ปริมาณขยะที่นํากลับมา
ใช้ซํ้า / รีไซเคิล

79

1

คู่ค้าในธุรกิจรับทราบ
ถึงหลักจรรยาบรรณคู่ค้า

ศูนย์

การร้องเรียน
่ งการคอร์รป
เรือ
ั ชัน

รางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

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

รางวััลจาก “Asian Power Awards 2020” ได้้แก่่
Power Utility of the Year - Thailand, Power Plant
Upgrade of the Year - Thailand และ Hydro Power
Project of the Year - Bronze โดยนิิตยสาร Asian Power

รางวััล The Best Power Plant Project Developer –
Solar สํําหรัับโครงการ Phu Yen TTP
โดยนิิตยสาร International Finance

ได้้รัับการรัับรองจาก Climate Bonds Initiative
ในการลงนามเงิินกู้้�สำำ�หรัับโครงการ Phu Yen TTP ในเวีียดนาม
ซึ่่�งเป็็นเงิินกู้้�สีีเขีียวครั้้�งแรกในประเทศไทยและภููมิิภาค CLMV

MSCI ESG RATINGS ในระดัับ BBB
ประจำำ�ปีี 2563 โดย MSCI ESG Research

ได้้รัับการคััดเลืือกเข้้าเป็็นสมาชิิก
FTSE4Good Indexes Series - FTSE4GOOD
Emerging Markets Index & FTSE4GOOD ASEAN 5 Index
ประกาศโดย FTSE Russell

ติิดอัันดัับรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563
(Thailand Sustainability Investment -THSI)
ติิดต่่อกัันเป็็นปีที่
ี �่ 3 จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ติิดอัันดัับรายชื่่�อ ESG100 ประจำำ�ปีี 2563 ติิดต่่อกัันเป็็นปีที่
ี �่ 3
และรางวััลการเปิิดเผยข้้อมููลความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
จากสถาบัันไทยพัั ฒน์์

ผลประเมิิน CGR ในระดัับ “ดีีเลิิศ”
ประจำำ�ปีี 2563 จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

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

ผลประเมิิน AGM Checklist 100 คะแนนเต็็ม ในระดัับ “ดีีเลิิศ”
ประจำำ�ปีี 2563 จากสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
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กรอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่� อความยั่่�งยืืน

บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้กำำ�หนดกรอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่� อความยั่่�งยืืน เพื่่� อใช้้เป็็นแนวทาง

การบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนขององค์์กรที่่�ครอบคลุุมด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม

และธรรมาภิิ บ าล โดยได้้ พิิ จ ารณาถึึงบริิ บ ทขององค์์ ก รเพื่่� อก้้ า วไปสู่่� ค วามเป็็ น เลิิ ศ
และความเป็็ นมืื ออาชีี พ ในระดัั บ สากล รวมถึึงการเสริิ ม สร้้ า งประโยชน์์ แ ละคุุ ณ ค่่ า

เพื่่� อตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่วน
่ ได้้เสีีย อัันนำ�ำ ไปสู่่ก
� ารเจริิญเติิบโตในระยะยาว
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
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“วงนอก” หมายถึึง การแสดงความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ ผลกระทบจากการดำำ� เนิิ น งาน

ในด้้านต่่างๆ ซึ่่�งครอบคลุุมผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียขององค์์กร เพื่่� อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างการยอมรัับ
และสััมพัันธภาพที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน

“วงใน” หมายถึึง การดำำ�เนิินงานบริิหารจััดการโครงการโรงไฟฟ้้าที่่�เป็็นเลิิศ พร้้อมกัับ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่�ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานหลัักตั้�้งแต่่ต้้นน้ำำ�จนถึึงปลายน้ำำ�
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การเสริิมสร้้างระบบธรรมาภิิบาล
การสร้้างเสริิมระบบธรรมาภิิบาลให้้มีีประสิิทธิิภาพตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่� ดีี

ซึ่่� ง ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ การปรัั บ ปรุุ งโครงสร้้ า งการกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี ที่่� เ อื้้� อต่่ อ

การบููรณาการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมให้้เกิิดขึ้้�นทั่่�วทั้้�งองค์์กร ตลอดจนการป้้องกััน
หรืือลดความเสี่่� ย งด้้ า นทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชัั น ในทุุ ก รููปแบบ รวมถึึงการสื่่� อสารนโยบาย

การต้้ านทุุจริิต และถ่่ ายทอดองค์์ ความรู้้�ด้้ านการต่่ อต้้ านทุุจริิตแก่่ บุุคลากรทุุกระดัั บ
อัันนำำ�ไปสู่่ก
� ารสร้้างคุุณค่่าเชิิงเศรษฐกิิจแก่่กิิจการในระยะยาว

การดููแลพัั ฒนาบุุคลากร
อย่่างเป็็นธรรม
การบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล และการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตบุุคลากรในภาพรวม

เช่่น การยกระดัั บความพึึงพอใจบุุ คลากร การดููแลความปลอดภัั ยและอาชีีวอนามััย
และการยกระดัั บ พัั ฒ นาทัั ก ษะการทำำ� งานและองค์์ ค วามรู้้�ที่่� จำำ� เป็็ น นอกจากนี้้�

องค์์ ก รจำำ� เป็็ นต้้ อ งจัั ด ให้้ มีี ก ลไกในการเจรจาต่่ อ รองระหว่่ า งองค์์ ก รและพนัั ก งาน

ตลอดจนการสร้้ า งความตระหนัั ก ในเรื่่� องสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน การประเมิิ น ความเสี่่� ย ง

การปรัับปรุุ งเงื่่�อนไข และสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�เอื้้�อต่่อการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

อัันนำ�ำ ไปสู่่ก
� ารสร้้างเสริิมคุุณภาพชีีวิิตบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่� อง

การสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
และพัั ฒนาชุุมชน
การร่่วมหารืือและสานสััมพัันธ์์เพื่่� อสร้้างความเข้้าใจและการยอมรัับระหว่่ างองค์์ กร

และสัั ง คมภายใต้้ “ความโอบอ้้ อ มอารีี” โดยให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานที่่�เน้้น

การบรรเทาผลกระทบที่่� เ กิิ ดขึ้้� นหรืื ออาจเกิิ ดขึ้้� น ในอนาคต ตลอดจนการสนัั บ สนุุ น

และพััฒนาชุุมชนร่่วมกััน อัันนำำ�ไปสู่่ก
� ารสร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีระหว่่างกัันอย่่างยั่่�งยืืน
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กิารด้ำาเนินธุรกิิจทั�่เป็นมิติร
ติ่อสิ่ิ�งแวด้ล้้อม
การกำา กั บ ดำ่ แ ลใหั้ ก ารดำำา เนิิ นิ งานิในิทุ ก ดำ้ า นิตั้ระหันิั ก ถั่ ง ผลกระทบดำ้ า นิสิ� ง แว่ดำล้ อ ม

พัร้อมกับการบรรเทาผลกระทบทางสิง� แว่ดำล้อมท�เี กิดำจากการดำำาเนิินิงานิขององค์กร อาทิ

ก๊าซึ่เร้อนิกระจก มลพัิษทางอากาศ มลภาว่ะทางเสียง ของเสีย เปี็นิตั้้นิ รว่มถั่งการปีล่ก

จิตั้สำานิ่กใหั้บุคลากรในิองค์กรมีคว่ามตั้ระหันิักและใหั้คว่ามสำาคัญตั้่อการใชี้ทรัพัยากร
อย่างมีปีระสิทธุิภาพั

กิารสิ่่งเสิ่ริมความรับผ่ิด้ชุอบ
ติ่อสิ่ังคมในห้่วงโซิ่อุปทัาน
การส่งเสริมคว่ามตั้ระหันิักถั่ งการปีฏิิ บัตั้ิแก่ค่ค้าท�ี เปี็นิธุรรม การสานิสัมพัันิธุ์กับค่่ค้า

เพั� ้ อ รั บ ทราบปีระเดำ็ นิ คว่ามย�ั ง ย้ นิ ท�ี เ ก�ี ย ว่ข้ อ ง ตั้ลอดำจนิการสานิสั ม พัั นิ ธุ์ กั บ ค่่ ค้ า

และร่ ว่ มพัั ฒ นิาค่่ ค้ า ใหั้ มี ก ารดำำา เนิิ นิ งานิท�ี มี ค ว่ามรั บ ผิ ดำ ชีอบตั้่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม
และสิง� แว่ดำล้อม

กิารพั ฒนาประสิ่ิทัธิภ์าพ
แล้ะเสิ่ถ่ยรภ์าพระบบไฟฟา้
การสร้างเสริม ศั ก ยภาพัในิการผลิ ตั้ ไฟฟ้ า ใหั้ เ กิ ดำ ปีระสิทธุิภาพัและเสถัี ยรภาพัส่ง สุดำ

รว่มถั่ ง ใหั้ ค ว่ามสำา คั ญ ตั้่ อ การบริ หั ารจั ดำ การการผลิ ตั้ ไฟฟ้ า การปีรั บ ปีรุ ง พัั ฒ นิา

เคร� ้ อ งจั ก รอุ ปี กรณ์ แ ละใชี้ เ ทคโนิโลยี ท�ี ทั นิ สมั ย เพั� ้ อ ใหั้ โ ครงการตั้่ า งๆ สามารถั

จ่ายกระแสไฟฟ้าไดำ้อย่างตั้่อเนิ้�อง

กิารสิ่ร้างความพึ งพอใจแกิ่ล้้กิค้า
แล้ะรับผ่ิด้ชุอบผ่ล้ิติภ์ัณฑ์์
มุ่งม�ันิในิการรักษาระดำั บคว่ามพั่งพัอใจส่งสุดำแก่ล่กค้ าผ่านิการใหั้บริการที� เข้าถั่ งง่าย
และครอบคลุ ม เพั� ้ อ ใหั้ ล่ ก ค้ า ไดำ้ รั บ บริ ก ารท�ี ม�ั นิ คงและมี เ สถัี ย รภาพัภายใตั้้ พั�้ นิ ฐานิ

คว่ามปีลอดำภัยในิการใหั้บริการ ตั้ลอดำจนิการรักษาข้อม่ลคว่ามลับของล่กค้า
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โครงสร้้างการบริิหารจััดการ
ด้้านการพัั ฒนาความยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิษััท

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการพัั ฒนาความยั่่�งยืืน

คณะทำำ�งานด้้านการพัั ฒนา
ความยั่่�งยืืน

ฝ่่ายบริิหารความยั่่�งยืืนองค์์กร

หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีความมุ่่�งมั่่�นต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้มีีความเจริิญเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� เพื่่� อให้้การบริิหารจััดการ

ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนดำำ�เนิินไปอย่่างเป็็นรููปธรรม โดยแต่่งตั้้�งคณะกรรมการพััฒนาความยั่่�งยืืน (Sustainability Management
Committee) ประกอบด้้ วยผู้้�บริิหารระดัั บสููงและคณะทำำ�งานด้้ านการพััฒนาความยั่่�งยืืน (Sustainability Working Team)

ซึ่่�งประกอบด้้วยตััวแทนจากหน่่วยงานทุุกฝ่่ายขององค์์กรร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนงานด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน โดยคณะกรรมการ
พััฒนาความยั่่�งยืืนมีีบทบาทหน้้าที่่�ในการขัับเคลื่่�อนความยั่่�งยืืนขององค์์กร ดัังนี้้�

4. มอบหมายการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนแก่คณะท�ำงาน

1. ก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน

ด้ า นการพั ฒ นาความยั่ ง ยืนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

ตลอดจนทบทวนและปรัั บปรุุ งอย่่า งสม่ำำ�เสมอ เพื่่� อให้้ มีี

เพื่่� อ ขัับเคลื่่� อ นงานด้้ า นการพััฒ นาความยั่่� งยืืนให้้ เ ป็็ นไป

ความทัันสมััยและสอดคล้้องกัับสถานการณ์์

ตามแผนงานและเป้้าหมาย

2. พิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืน เพื่อก�ำหนดมาตรการ

5. สนั บ สนุ น และด�ำเนิ น การติ ดต ามกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบาย

และแนวทางการดูแลผม
ู้ ส
ี วน
่ ได้เสียอย่างมีความรับผิดชอบ

การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน

รวมถึงการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีสวน
่ ได้เสียร่วมกัน

อย่่างสมํ่่าเสมอ

3. สอบทานกรอบการด�ำเนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยืนและ
ความสำำ�คัั ญ ของห่่ ว งโซ่่ คุุ ณ ค่่ า เพื่่� อผสานความร่่ ว มมืือ
และดำำ�เนิินการร่่วมกัับผู้้�มีีส่วน
่ ได้้เสีีย

35

กรอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน

บีี.กริิม เพาเวอร์์ กัับการสนัับสนุุนเป้้า
หมายการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีความมุ่่�งมั่่�นต่่อการสนัับสนุุนเพื่่� อร่่วมขัับเคลื่่�อนเป้้าหมายการพััฒนา

ที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (UN SDGs) ทั้้�ง 17 เป้้าหมายให้้บรรลุุสู่ค
่� วามสำำ�เร็็จ

อย่่างไรก็็ตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจทางตรงของ บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีส่วนร่
่
ว
่ มในการสนัับสนุุน

การบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนรวม 9 เป้้าหมาย ดัังนี้้�

เป้้าหมาย UN SDGs

แนวทางการดำำ�เนิินงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563

บีี.กริิม เพาเวอร์์ ส่่งเสริิมการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ด้้านความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
อย่่างเคร่่งครััด รวมถึึงการกำำ�กัับดููแล
ด้้านความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน
เพื่่�อให้้พนัักงานและผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกคนปฏิิบััติิงาน
อย่่างมีีความปลอดภััย

ในปีี 2563 บีี.กริิม เพาเวอร์์ ไม่่มีีอุุบััติิเหตุุร้้ายแรง
หรืือการเสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุในการทำำ�งาน
ทั้้�งในส่่วนของพนัักงานและผู้้�รัับเหมาและอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานและจััดให้้มีีการอบรม
เพื่่� อส่่งเสริิมวััฒนธรรมด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม ให้้กัับพนัักงาน
โดยมีีจำำ�นวนชั่่�วโมงการอบรมให้้ความรู้้�
รวมทั้้�งสิ้้�น 10,181 ชั่่�วโมง
นอกจากนี้้� โรงฟ้้าพลัังงานความร้้อนร่่วมทั้้�งหมด
ของ บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้รัับการรัับรอง ISO 45001
หรืือ OHSAS 18001 ซึ่่�งเป็็นที่�่ยอมรัับในระดัับสากล
ว่่าเป็็นวิิธีีการประเมิินและตรวจสอบระบบการจััดการ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย พัั ฒนาโดย
องค์์กรการค้้าและมาตรฐานสากลชั้้�นนำำ�ที่�่เหมาะสม
และมีีประสิิทธิิภาพในสถานที่่�ทำำ�งาน
สำำ�หรัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
บีี.กริิม เพาเวอร์์ กำำ�หนดแนวทางดำำ�เนิินงานให้้เป็็น
ไปอย่่างต่่อเนื่่�องและส่่งผลกระทบทางธุุรกิิจน้้อย
ที่่�สุุด โดยสนัับสนุุนการทำำ�งาน Work From Home
และมาตรการดููแลป้้องกัันการแพร่่ระบาดและความ
ปลอดภััยในการทำำ�งาน เช่่น จััดตั้้�งจุุดคััดกรอง
หมุุนเวีียนกะปฏิิบััติิงาน จััดเตรีียมสถานที่่�พัักของ
พนัักงาน จััดเตรีียมอาหาร จััดเตรีียมรถรัับ-ส่่ง
จััดตั้้�งโครงการ “บีี.กริิม ปัันน้ำ�ำ� ใจ สู้้�ภััยโควิิด-19” คิิด
เป็็นมููลค่่ากว่่า 50 ล้้านบาท โดยให้้ความช่่วยเหลืือ
ชุุมชนและสัังคม ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของ COVID-19

บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการใช้้ทรััพยากร
ธรรมชาติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีการติิดตาม
แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงเกี่่�ยวกัับแหล่่งน้ำำ��
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ

บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีการติิดตามสถานการณ์์
และการเฝ้้าระวัังการเกิิดเหตุุการณ์์จากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
การดำำ�เนิินงานอย่่างใกล้้ชิิด ทั้้�งนี้้� ได้้กำำ�หนดให้้มีี
แผนงานบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและการบริิหารจััดการ
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ ที่่�จะสามารถลดผลกระทบ
และการหาแนวทางให้้การดำำ�เนิินงานเกิิดประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลสููงสุุด
ในปีี 2563 ภาวะภััยแล้้งมีีความรุุนแรงกว่่าทุุกปีี
โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วมมีีการใช้้น้ำ�ำ� อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยการนำำ�น้ำ�กลั
ำ�
ับมาใช้้ใหม่่ให้้มากที่่�สุุด
� ่อนนำำ�กลัับมาใช้้ใน
และการปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ�ก่
กระบวนการผลิิตใหม่่ได้้ถึึง 11 รอบ (ขึ้้�นอยู่่�กัับคุุณภาพ
น้ำำ�� ของแต่่ละพื้้� นที่�่) ซึ่่�งสามารถลดปริิมาณการใช้้น้ำ�สุ
ำ� ทธิ
ุ ิ
ในกระบวนการผลิิตได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญถึึงร้้อยละ 26.1
นอกจากนี้้� บีี.กริิม เพาเวอร์์ กำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพ
� �งตามกฎหมายที่่�เข้้มงวดที่่�สุุด
น้ำำ�ทิ้้
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บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีการพััฒนาและขยายการลงทุุน
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีเป้้าหมายสััดส่่วนการลงทุุน
ด้้านพลัังงานทดแทน อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 30 ของการลงทุุน
โครงการโรงไฟฟ้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
เพื่่�อส่่งเสริิมการลดมลพิิษด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
ผลกระทบด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและ
ยัังเป็็นการตอบสนองต่่อนโยบายรััฐบาลในการเพิ่่� ม
สััดส่่วนการใช้้พลัังงานทดแทน

ปีี 2563 โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
Ray Power กำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 39 เมกะวััตต์์
ที่่�กััมพูู ชาเปิิดดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์ได้้ตามกำำ�หนด
แม้้ว่่าจะเผชิิญกัับสถานการณ์์อุุทกภััยครั้้�งใหญ่่
ซึ่่�งเป็็นโครงการเพีียงแห่่งเดีียวที่่�ปลอดภััยจากอุุทกภััย
ที่่�คาดไม่่ถึึงในครั้้�งนี้้� เนื่่�องจากแผงโซลาร์์และอุุปกรณ์์
ได้้ออกแบบโดยมีีการประเมิินระดัับอุุทกภััยย้้อนหลััง
100 ปีี นอกจากนี้้� โครงการนี้้�ได้้รัับการบัันทึึกเป็็น
โครงการโรงไฟฟ้้าแห่่งแรกของประเทศไทยที่่�เปิิด
ดำำ�เนิินการภายใต้้สััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้ากัับการไฟฟ้้า
กััมพูู ชา
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2563 บีี.กริิม เพาเวอร์์
มีีสััดส่่วนโรงไฟฟ้้าพลัังงานทดแทนที่่�เปิิดดำำ�เนิินการ
เชิิงพาณิิชย์์แล้้ว ที่่�อยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้างและพััฒนา
รวมกำำ�ลัง
ั การผลิิตติด
ิ ตั้้�ง 1,029 เมกะวััตต์์ คิิดเป็็นร้อ
้ ยละ
29.5 ของโครงการโรงไฟฟ้้าทั้้�งหมดที่่�เปิิดดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์แล้้ว นอกจากนี้้� ยัังมีีการขยายกำำ�ลััง
การผลิิตโครงการติิดตั้้�งพลัังงานแสงอาทิิตย์์บน
หลัังคา ในเชิิงพาณิิชย์์อย่่างต่่อเนื่่�อง

บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้มีีการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
การผลิิตไฟฟ้้าโดยการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทันสมั
ั
ัย
และเป็็นเทคโนโลยีีสะอาดอย่่างต่่อเนื่่�องร่่วมกัับ
พัั นธมิิตรทางธุุรกิิจ นอกจากนั้้�น ยัังได้้ลงนาม
ความร่่วมมืือในการพััฒนาเทคโนโลยีีด้้านพลัังงาน
ร่่วมกัับพัั นธมิิตรทางธุุรกิิจ

ในช่วง 3 ป�ท�ผ
ี า่ นมา บี.กริม เพาเวอร์ ได้ทาํ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ�าเพื� อลดอัตราการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติลงและเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ�าอย่างต่อเนื�อง ในป� 2563 ได้ดาํ เนินการปรับปรุง
โครงการโรงไฟฟ�า ABPR1 และ ABPR2 แล้วเสร็จ ใน
ั �น 4 โครงการ โรงไฟฟ�า พลัง
ช่วงครึง
� ป�หลัง รวมทังสิ
ความร้อนร่วมได้ทาํ การปรับปรุงดังกล่าว
ส่งผลให้โรงไฟฟ�าดังกล่าวมีอัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ลดลงมาอยู่ทที� 7,542 Btu/kWh จากระดับ 8,142 Btu/
kWh ในป� 2562

บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีการขยายการลงทุุนด้้านโครงการ
โรงไฟฟ้้าอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
เพื่่�อสนัับสนุุนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ โดยการ
ใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยและเป็็นเทคโนโลยีีสะอาด
และคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพชีีวิิตและความปลอดภััย
ของพนัักงานและชุุมชนโดยรอบอย่่างต่่อเนื่่�อง

บี.กริม เพาเวอร์ มีเป�าหมายในระยะ 5 ป� ที�จะพั ฒนาโรง
ไฟฟ�าให้มก
ี าํ ลังการผลิตติดตัง
� ให้ได้ 7,200 เมกกะวัตต์
ในป� 2568 โดยมุ่งเน้นไปในโรงไฟฟ�าที�มผ
ี ลกระทบต่อสิ�ง
แวดล้อมในระดับตํ�า ได้แก่ โรงไฟฟ�าพลังความร้อนร่วม
ที�ใช้ก๊าซธรรมชาติเป�นเชื�อเพลิง โรงไฟฟ�าพลังงาน
หมุนเวียน ที�สอดคล้องกับรูปแบบโรงไฟฟ�าในอนาคต ที�
มีการพั ฒนาอย่างยัง
� ยืน รวมทัง
� เตรียมความพร้อมไปสู่
Smart Energy เพื� อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศทัง
� ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น
โครงการโรงไฟฟ�าแบบผสมผสาน (Hybrid Power
Plant) ระหว่างโรงไฟฟ�าพลังงานความร้อนร่วมกับโรง
ไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยระบบกักเก็บ
พลังงานอัจฉริยะ เพื� อรองรับการพั ฒนาโครงการ
พั ฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
เป�นต้น
บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ
และการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ�ง
แวดล้อมและสังคม โดยนําเอาระบบการจัดการ
มาตรฐานสากล มาใช้ในการดําเนินงาน เช่น ISO14001
มาตรฐานระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม, ISO 45001
ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
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บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้มีีการพััฒนาและลงทุุนระบบ
การผลิิตไฟฟ้้าและปรัับปรุุงการผลิิตไฟฟ้้าเพื่่� อ
ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด

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 กําลังการผลิตติดตัง
�
123 เมกะวัตต์ และเป�ดดําเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย์ Ray Power กําลังการผลิตติดตัง
�
39 เมกะวัตต์ ที�กัมพู ชา นอกจากนี� มีโครงการที�อยู่
ระหว่างก่อสร้างและพั ฒนารวมกําลังการผลิต 624 เมกะ
วัตต์ เพื� อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
และภูมิภาค ตลอดจนเป�นการพั ฒนาคุณภาพชีวต
ิ ที�ดีและ
สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งพลังงานให้แก่
ชุมชนและสังคมที�อยู่ในเขตพื� นที�การพัฒนาโครงการดัง
กล่าว
รวมทัง
� เตรียมความพร้อมไปสู่ Smart Energy ที�นาํ ระบบ
Digital มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการ
พลังงาน รวมทัง
� การศึกษาความเป�นไปได้ในการนําระบบ
กักเก็บพลังงาน (ESS) มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการโครงข่ายให้เป�น Smart Micro Grid ที�มี
ประสิทธิภาพและความมัน
� คงสูง สามารถรองรับ
Disruptive Technology ตอบสนองความต้องการการ
ใช้ไฟฟ�าของลูกค้า และเป�นโครงสร้างพื�นฐานที�สําคัญไป
สู่การเป�น Smart City

บีี.กริิม เพาเวอร์์ กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลััก
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกิิจการให้้สามารถเติิบโต
คู่่�กัับสัังคมด้้วยความยั่่�งยืืน สร้้างคุุณค่่า
และเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและสัังคมโดยรวม
และสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�อยู่่�ภายใต้้หลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

โครงการของ บีี.กริิม เพาเวอร์์ ทั้้�งหมดได้้จััดกิิจกรรม
รัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่� อนำำ�มากำำ�หนดเป็็นแผนการดำำ�เนิินการ
มาตรการป้้องกัันและแก้้ไขผลกระทบต่่อคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย เพื่่� อบรรเทาผลกระทบ
ด้้านลบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับสิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน
นอกจากนี้้� ได้้จััดทำำ�รายงานตามข้้อกำำ�หนด
ของประมวลหลัักการปฏิิบััติิ (Code of Practice)
เพื่่� อการวิิเคราะห์์ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และมาตรการป้้องกัันแก้้ไข

บีี.กริิม เพาเวอร์์ ให้้ความสำำ�คััญในการใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
และความคุ้้�มค่่ามากที่่�สุุดด้้วยการคััดเลืือกเครื่่�องจัักร
และเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยและเป็็นเทคโนโลยีีสะอาด
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อใช้้ทรััพยากรในการ
ผลิิตไฟฟ้้าน้้อยที่่�สุุดและได้้ประสิิทธิิภาพการผลิิตสููงสุุด

โครงการโรงฟ�าของ บี.กริม เพาเวอร์ กว่าร้อยละ 30 เป�น
โครงการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานทดแทน ทัง
� ในรูปแบบ
ของพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังนํ�า ซึง
�
โครงการโรงไฟฟ�าพลังนํ�าทัง
� หมดเป�นแบบผันนํ�า (Runof-the-river) ซึง
� ไม่จาํ เป�นต้องมีอา่ งเก็บนํ�า เนื�องจาก
กระบวนการผลิตจะใช้น�าํ ที�ไหลอยู่ในแม่น�าํ ตามธรรมชาติ
ซึง
� จะไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ นอกจากนี� ยังมี
โครงการโรงไฟฟ�าใช้เชื�อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม โดย
การนํายางรถยนต์ที�ใช้แล้วการผลิตพลังงานทางเลือก
โดยการเปลี�ยนขยะอุตสาหกรรมให้เป�นแหล่งพลังงาน
ซึง
� ช่วยลดปริมาณขยะอุตสาหกรรมอีกด้วย
ในส่วนโรงไฟฟ�าพลังงานความร้อนร่วมที�กาํ ลังพั ฒนา
อีก 7 โครงการ กําลังผลิตรวม 980 เมกะวัตต์ บี.กริม
เพาเวอร์ได้เลือกใช้เทคโนโลยีที�ทันสมัย ที�จะช่วยลดอัตรา
การใช้เชื�อเพลิงลง เพื� อมุ่งเน้นทีจ
� ะใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

บีี.กริิม เพาเวอร์์ กำำ�หนดให้้โรงไฟฟ้้าที่่�เริ่่�มเปิิดดำำ�เนิิน
การ
เชิิงพาณิิชย์์แล้้วจะต้้องดำำ�เนิินการด้้านการจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
(ISO 14001 : 2015) เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ในทุุกกระบวนการ และปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด

38

ป�จจุบันโรงไฟฟ�าของ บี.กริม เพาเวอร์ ในประเทศไทย
ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม
(ISO 14001: 2015) ซึง
� ประกอบไปด้วยโรงไฟฟ�าพลัง
ความร้อนร่วมจํานวน 18 โครงการ โรงไฟฟ�าพลังงาน
แสงอาทิตย์จาํ นวน 15 โครงการ นอกจากนี� บี.กริม เพา
เวอร์ ได้มีการประเมินและการบริหารจัดการความเสี�ยง
ในการดําเนินงานที�อาจส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม มี
ระบบการควบคุมภายในและควบคุม ป�องกัน และลด
ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อมในการดําเนินงานอย่างต่อ
เนื�อง ตลอดจนมีการปลูกฝ�งจิตสํานึกให้แก่พนักงาน
ด้านการอนุรักษ์ส�ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยในป� 2563 ไม่มีข้อร้องเรียน
หรือค่าปรับด้านการจัดสิ�งแวดล้อมที�มน
ี ัยสําคัญ

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

เป้้าหมาย UN SDGs

แนวทางการดำำ�เนิินงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563

บีี.กริิม เพาเวอร์์ กำำ�หนดให้้มีีแผนงานบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงและการบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบและการหาแนวทาง
ในการรัับมืือกัับภาวะวิิกฤตที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้จััดทำำ�แผนงานความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (BCP) และการบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (BCM) และได้้ซ้้อมแผนฉุุกเฉิินและภาวะ
วิิกฤตอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่� อที่่�จะสามารถลดผลกระทบ
และการหาแนวทางให้้การดำำ�เนิินงานเกิิดประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลสููงสุุด และผลัักดัันให้้มีีการดำำ�เนิิน
โครงการประเภทอนุุรัักษ์์พลัังงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

กำำ�หนดนโยบายพัั ฒนาและปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
ด้้วยการใช้้เทคโนโลยีีสะอาดเพื่่� อเป็็นการใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างคุ้้�มค่่าและลดผลกระทบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและช่่วยลดปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กร

บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้ทำำ�การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
เครื่่�องผลิิตไฟฟ้้ากัังหัันก๊๊าซเพื่่� อลดอััตราการใช้้
ก๊๊าซธรรมชาติิลง และเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพการผลิิตไฟฟ้้า
อย่่างต่่อเนื่่�อง ในปีี 2563 ได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุง
โครงการโรงไฟฟ้้า ABPR1 และ ABPR2 แล้้วเสร็็จ
และวางแผนที่่�จะปรัับปรุุงเพิ่่� มอีีก 2 โครงการ
ซึ่่�งคาดว่่าจะแล้้วเสร็็จภายในปีี 2566
สำำ�หรัับโครงการโรงไฟฟ้้าใหม่่ทดแทนโรงไฟฟ้้าเดิิม
(SPP Replacement) ที่่�จะหมดอายุุสัญ
ั ญา
ในระหว่่างปีี 2560-2568 บีี.กริิม เพาเวอร์์
เลืือกใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ที่�มีี
่ ประสิิทธิิภาพสููงและคาดว่่า
จะลดอััตราการใช้้เชื้้�อเพลิิงก๊๊าซธรรมชาติิได้้ถึึง
ร้้อยละ 10-15 ซึ่่�งจะช่่วยลดการปล่่อยมลพิิ ษอีีกด้้วย

บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้กำำ�หนดนโยบายขยายการลงทุุน
ด้้านพลัังงานทดแทนให้้มีีสััดส่่วนเพิ่่� มเป็็นร้้อยละ 30
เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

ในปีี 2563 ปััจจุุบัันมีีสััดส่่วนโครงการโรงไฟฟ้้า
พลัังงานทดแทนอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 29.5 ของกำำ�ลัังการผลิิต
ติิดตั้้�งทั้้�งหมดที่่� 3,058 เมกะวััตต์์ โครงการโรงไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์เปิิดดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์
ตามกำำ�หนด ขนาด 39 เมกะวััตต์์ ในประเทศกััมพูู ชา
และมีีโครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างการสร้้างและพัั ฒนา
7 โครงการ ประกอบด้้วย โครงการพลัังงานลม
กำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 16 เมกะวััตต์์ โรงไฟฟ้้า
แบบผสมผสาน (Hybrid Power Plant
ประกอบไปด้้วย โรงไฟฟ้้าพลัังงานความร้้อนร่่วม
80 เมกะวััตต์์ โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
กำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง 15 เมกะวััตต์์ และระบบกัักเก็็บ
พลัังงาน (ESS) ขนาด 50 เมกะวััตต์์-ชั่่�วโมง
� �่ประเทศลาว 5
และโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�ที่
โครงการ กำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งรวม 98 เมกะวััตต์์

ผลัักดัันให้้มีีการดำำ�เนิินโครงการประเภทอนุุรัักษ์์
พลัังงานอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น รวมถึึงการปลููกจิิตสำำ�นึึก
ในการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้จััดให้้มีีการอบรมและมีีกิิจกรรม
เพื่่� อเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ ตลอดจน
เป็็นการปลููกฝัง
ั จิิตสำำ�นึึกด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม กัับพนัักงาน
ชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องอีีกด้้วย
เพื่่� อสร้้างความตระหนัักด้้านการอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง
� แวดล้้อม เช่่น CG Day,
สััปดาห์์ความปลอดภััยและการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม,
โครงการปลููกป่า่ เป็็นต้้น

บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิ
ไว้้อย่่างชััดเจน ภายใต้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความ
โอบอ้้อมอารีี เน้้นสภาพแวดล้้อมของการควบคุุมภายใน
ที่่�ดีีเหมาะสมและเพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อีีกทั้้�ง มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจ สอดคล้้องกัับนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงนโยบายการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่�กำ
่ ำ�หนดขึ้้�น และสื่่�อสาร
ให้้บุุคลากรทุุกระดัับของบริิษััท ยึึดถืือและปฏิิบััติิตาม
อย่่างเคร่่งครััด

น
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การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บีี.กริิม เพาเวอร์์ ให้้ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่วน
่ ได้้เสีียทุุกภาคส่่วนผ่า่ นช่่องทางการมีีส่วนร่
่
ว่ ม

ในรููปแบบต่่างๆ เพื่่� อให้้ทราบถึึงความคาดหวัังและสามารถพิิจารณาแนวทางการตอบสนอง
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มได้้อย่่างเหมาะสมและครบถ้้วน ตลอดจนนำำ�ข้้อคิิดเห็็นที่่�ได้้

จากการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียไปพััฒนาเพื่่� อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ขององค์์กรให้้ดียิ่่
ี ง� ขึ้้�น ก่่อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นและสนัับสนุุนองค์์กรในระยะยาว ซึ่่ง� จะช่่วยให้้

บีี.กริิม เพาเวอร์์ เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน

ขั้้�นตอนการวิิเคราะห์์กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

1

2

3

4

การระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การระบุุระดัับผลกระทบ
ของ บีี.กริิม เพาเวอร์์
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การระบุุระดัับอิิทธิพ
ิ ล
ต่่อการประเมิินและการตััดสิน
ิ ใจ
ของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย

การจััดลำ�ดั
ำ บ
ั ความสำำ�คัญ
ั
ของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย

• บทบาทหน้าที่

• ด้านเศรษฐกิจ

• ด้านการด�ำเนินธุรกิจ

• ก�ำหนดแนวทาง

• ด้านสิ่งแวดล้อม

• ด้านการเงิน

และความรัับผิิดชอบ

• ความสัมพันธ์
• อิทธิพล

• ปัจจัยอื่นๆ

• ด้านสังคม

• ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์

• ด้านธรรมาภิบาล

• ด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ

ตามความเหมาะสม

และช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
ที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�ม

⃘ การสัมภาษณ์
⃘ การจัดประชุม
⃘ การจัดเวที

แสดงความคิิดเห็็น

⃘ การจัดกิจกรรมร่วมกัน
⃘ การสื่อสาร

และประชาสััมพัั นธ์์
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ช่่องทางและแนวทางการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ผู้้�ถืือหุ้้�น
และนัักลงทุุน
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้ความสนใจ

• การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และความส�ำเร็จในการพั ฒนา
โครงการต่่างๆ

• การบริหารจัดการโอกาส

และความเสี่่�ยงขององค์์กร

• ผลการด�ำเนินงานที่ดี

และการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การต่่อต้้านการทุุจริิต
และคอร์์รััปชััน และคุุณสมบััติิ
ของคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหาร

หััวข้้อรายงาน
รายงานประจ�ำปี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำำ�ปีี 2563

• รายงานความยั่งยืน 2563

• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
• เอกสารน�ำเสนอผู้ลงทุน
• สรุปข้อมูลสนเทศบริษัท

พัั นธมิิตรทางธุุรกิิจ
และคู่่�ค้้า

• การจ่ายเงินปันผลและมูลค่าหุ้นที่คุ้มค่า

ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้ความสนใจ

• การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง

• การสนับสนุนศักยภาพและพัฒนา

และการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และทัันต่่อสถานการณ์์

ช่่องทางและแนวทางการมีีส่่วนร่่วม

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง / ปี
• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

ระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับ
การเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการล่่วงหน้้า

• การจัดท�ำแบบแสดงรายการ

ข้้อมููลประจำำ�ปีี / รายงานประจำำ�ปีี
(แบบ 56-1 One Report)
และรายงานความยั่่�งยืืน

• การจัดประชุมนักวิเคราะห์
1 ครั้้�ง / ไตรมาส

• การน�ำเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน

(Road Show) อย่่างน้้อย 2 ครั้้�ง / ปีี

• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

(Opportunity Day) 1 ครั้ง / ไตรมาส

• การร่วมงานประชุมและงานสัมมนา

ที่่�จััดขึ้้�นสำำ�หรัับนัักลงทุุนทั่่�วไป
นัักลงทุุนรายย่่อย และนัักลงทุุนสถาบััน

• การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

ลููกค้้า

• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี /

โครงการความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
เพื่อต่อยอดเป้าหมายการเติบโต
ทางธุุรกิิจร่่วมกััน

• การดูแลสภาพแวดล้อม

และความปลอดภััยในการทำำ�งาน
ของพัั นธมิิตรและคู่่�ค้้า

• ความสามารถในการส่งมอบ รวมถึง

การปฏิิบััติิตามสััญญา / ข้้อตกลง
และเงื่่�อนไขการชำำ�ระเงิินทางธุุรกิิจ /
เงื่่�อนไขการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�โปร่่งใส
เป็็นธรรม ตรวจสอบได้้
เกิิดความเท่่าเทีียมในการเปิิดโอกาส
ให้้คู่่�ค้้าที่่�มีีคุุณภาพได้้ร่่วมงานกัับบริิษััท

ช่่องทางและแนวทางการมีีส่่วนร่่วม

• กระบวนการคัดเลือกและการประเมินผล
การปฏิิบััติิงานของคู่่�ค้้าและผู้้�รัับเหมา
อย่่างต่่อเนื่่�อง

• การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG

และความพึึ งพอใจในการส่่งมอบงาน
เพื่่�อพิิ จารณาความเหมาะสม
ในการคััดเลืือกคู่่�ค้้า

• การจัดประชุม อบรม

และสััมมนากัับพัั นธมิิตรทางธุุรกิิจ
และคู่่�ค้้า

• การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้ความสนใจ

• การผลิตและส่งมอบกระแสไฟฟ้า

ที่่�มีีเสถีียรภาพ มั่่�นคง ปลอดภััย
และจ่่ายได้้ตามที่่�ระบุุในสััญญาซื้้�อขาย
และมีีราคาที่่�เหมาะสม

• การปฏิบต
ั ิตามข้อตกลง

และสััญญาอย่่างเป็็นธรรม
มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมต่่อลููกค้้า

• การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยี

ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และไม่่สร้้างผลกระทบต่่อชุุมชนและสัังคม

• การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า
• ความรวดเร็วในการให้บริการ
และการให้้ความช่่วยเหลืือ

ช่่องทางและแนวทางการมีีส่่วนร่่วม

• การประชุมร่วมกับลูกค้า

ในนิิคมอุุตสาหกรรมเพื่่� อวางแผน
การผลิิตให้้สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการของลููกค้้า

• การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล

และความคิิดเห็็นร่่วมกัับ
ศููนย์์ควบคุุมการจ่่ายไฟฟ้้าของ
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
(EGAT)

• การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า

เพื่่� อการพัั ฒนาปรัับปรุุงการให้้บริิการ
ที่่�ตอบสนองความต้้องการ
และความพึึ งพอใจของลููกค้้า

• การพบปะลูกค้าและท�ำกิจกรรม
ร่่วมกัับลููกค้้าอย่่างสม่ำำ�� เสมอ

• การให้บริการช่วยเหลือ

และการซ่่อมบำำ�รุุงตลอด 24 ชม.

• ระบบ Call Center

และการส่่งข้้อความ SMS ให้้ลููกค้้า

หััวข้้อรายงาน

• การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
และรัับผิิดชอบผลิิตภััณฑ์์

• การบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัย

หััวข้้อรายงาน

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริต
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• การสร้างองค์ความรู้

และนวััตกรรมทางธุุรกิิจ

• สุขภาวะและความปลอดภัย

ในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน
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ของระบบและความปลอดภัยทางไซเบอร์

• การบริหารจัดการผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ

การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

เจ้้าหนี้้�
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้ความสนใจ

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
การปฏิิบััติิตามกฎหมาย
และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างเคร่่งครััด

• การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกราย

อย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม

• การเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ครบถ้วน
ถููกต้้อง ทัันต่่อสถานการณ์์

ช่่องทางและแนวทางการมีีส่่วนร่่วม

ช่่องทางและแนวทางการมีีส่่วนร่่วม

ช่่องทางและแนวทางการมีีส่่วนร่่วม

• การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานก�ำกับ

• การสื่อสารและจัดกิจกรรม CG Day

ดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ

• การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่่�อการปฏิิบััติิที่�ถู
่ ูกต้้อง
และสอดคล้้องกัับกฎหมาย
และระเบีียบต่่างๆ

• การจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสื่อสาร

และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นร่่วมกััน
และรัักษาความสััมพัันธ์์อัันดีี

• การพบปะเยี่ยมเยียนตามวาระ
และโอกาสต่่างๆ

• การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
หััวข้้อรายงาน

• การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

• การบริหารจัดการสิง
่ แวดล้อม

• การเปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงาน

• จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริต

• การประชุมพบปะเยี่ยมเยียน

• การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามวาระโอกาสต่่างๆ และให้้ข้้อมููล
ความคืืบหน้้าโครงการต่่างๆ
แก่่สถาบัันการเงิินและเจ้้าหนี้้�

หััวข้้อรายงาน

• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี /
รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำำ�ปีี 2563

• รายงานความยั่งยืน 2563

• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
หน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้ความสนใจ

• การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
เป็็นธรรม และตรวจสอบได้้

• การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ถููกต้้อง และทัันเวลา

• การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
และก๊๊าซเรืือนกระจก

• การอนุรก
ั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
• การบริหารจัดการน�้ำ

• การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
พนัักงาน
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้ความสนใจ

• การจ้างงานที่เป็นธรรม

การบริิหารจััดการค่่าตอบแทนที่่�ดีี
และเหมาะสม การประกัันสุุขภาพและชีีวิิต
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

• การพัฒนาศักยภาพ ความรู้

ความสามารถ และให้้โอกาสความก้้าวหน้้า
และความมั่่�นคงในอาชีีพการงาน

• การมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูที่
่ ดี
• การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

• การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทำำ�งาน

• การให้ความร่วมมือและสนับสนุน

เพื่่� อเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
จรรยาบรรณธุุรกิิจและจริิยธรรมธุุรกิิจ
การต่่อต้้านการทุุจริิตทั้้�งในและนอก
องค์์กร การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและ
สัังคม

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน

และการรัับฟัังความคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะของพนัักงาน
เพื่่� อการปรัับปรุุงและพัั ฒนาการทำำ�งาน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ

• การสื่อสารนโยบายและข่าวสาร

ผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น การประชุุม
การจััดกิิจกรรม และสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
เช่่น อีีเมล ประกาศ ข้้อความ /
รููปประชาสััมพัั นธ์์

• การประชุมระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
และการประชุมในโอกาสต่างๆ

• การส�ำรวจความผูกพันองค์กร
ของพนัักงานทุุกๆ 2 ปีี

หััวข้้อรายงาน

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริต
• พนักงานของเรา

• สุขภาวะและความปลอดภัย

ในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน

• การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
ชุุมชนและสัังคม
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้ความสนใจ

• การด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

และไม่่สร้้างผลกระทบให้้แก่่สิ่่�งแวดล้้อม
ชุุมชนและสัังคม

• การแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบ

ที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินงานอย่่างทัันท่่วงทีี

• การเปิดโอกาส การมีส่วนร่วม

และการรัับฟัังความคิิดเห็็นของชุุมชน
และสัังคมโดยรอบ

• การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
การพัั ฒนาคุุณภาพชีีวิิตและ
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีควบคู่่�ไปกัับ
การเจริิญเติิบโตทางธุุรกิิจ

• การสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

โครงการของหน่่วยงานภาครััฐ
ตลอดจนการเสีียภาษีี /
ค่่าธรรมเนีียมตามที่่�กำำ�หนด

การพัั ฒนาสภาพแวดล้้อม
และการให้้ความรู้้�ที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อการพัั ฒนาชุุมชนและสัังคม
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

ช่่องทางและแนวทางการมีีส่่วนร่่วม

สื่่�อมวลชน

• การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและส�ำรวจ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ของชุมชนประจ�ำปี (Socioeconomic
Survey and Public Opinions)

• การประชุมทวิภาคี (บริษัทและชุมชน)
และไตรภาคีี (บริิษััท ชุุมชน
และหน่่วยงานภาครััฐ) เพื่่�อรัับฟััง
และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
ของชุุมชนและสัังคม

• การสื่อสารและพบปะกับชุมชน

และสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง
เช่่น การพบปะเยี่่�ยมเยีียนชุุมชน
การประชาสััมพัั นธ์์ การแจ้้งข่่าว

• การสนับสนุนและจัดกิจกรรม

ร่่วมกัับชุุมชนและสัังคมในวงกว้้าง

ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้ความสนใจ

• การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ครบถ้วน
ถููกต้้อง และทัันต่่อสถานการณ์์
มีีความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้

• ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย
สะดวก และรวดเร็็ว

• ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร
และสื่่�อมวลชน

ช่่องทางและแนวทางการมีีส่่วนร่่วม

• การแถลงข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลประกอบการรายไตรมาสและรายปีี
รวมถึึงประเด็็นข่่าวต่่างๆ ที่่�อยู่่�ใน
ความสนใจ ณ ช่่วงเวลานั้้�นๆ

หััวข้้อรายงาน

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริต
• การบริหารจัดการสิง
่ แวดล้อม

• การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงข้อมูล
ความคืืบหน้้าของการดำำ�เนิินงาน
ของโครงการต่่างๆ

• การพบปะเยี่ยมเยียนสื่อมวลชน

ในโอกาสต่่างๆ เช่่น กิิจกรรมครบรอบ
สื่่�อมวลชน เพื่่� อรัับฟัังความคิิดเห็็น
และการพัั ฒนาการทำำ�งานร่่วมกัับ
สื่่�อสารมวลชนให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

• การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
และก๊๊าซเรืือนกระจก

• การอนุรก
ั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

• การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

• การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี /

• การบริหารจัดการน�้ำ

หััวข้้อรายงาน
รายงานประจ�ำปี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำำ�ปีี 2563

• รายงานความยั่งยืน 2563

• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

ช่่องทาง
การเผยแพร่่ข้้อมููลทางเว็็บไซต์์
https://www.bgrimmpower.com/th/home
ช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
อีีเมล : whistle_blowing@bgrimmpower.com
เว็็บไซต์์ : https://investor.bgrimmpower.com/whistle_blowing.html

นัักลงทุุนสััมพัั นธ์์
โทรศััพท์์ : 0-2710-3528
อีีเมล : ir@bgrimmpower.com
เลขานุุการบริิษััท
โทรศััพท์์ : 0-2710-3162
อีีเมล : companysecretary@bgrimmpower.com
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ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน

ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน

บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้นำำ�หลัักการประเมิินประเด็็นสำ�คั
ำ ัญด้้านความยั่่�งยืืน (Materiality

Assessment) ตามมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI) Standard

มาใช้้เพื่่� อหาระดัับและเปรีียบเทีียบความสำำ�คััญของประเด็็นต่่างๆ ที่่�มีีต่่อองค์์กรและ

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งเเวดล้้อม และธรรมาภิิบาล ผ่่านกระบวนการ

สร้้างการมีีส่วนร่
่
ว่ มของกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�มีีส่วน
่ ได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่� อ ร่่ ว มกัั น ออกแบบกรอบในการพัั ฒ นาความยั่่� ง ยืืนของธุุ ร กิิ จ และใช้้ เ ป็็ น แนวทาง

ในการดำำ� เนิิ น งานที่่� ส ามารถส่่ ง มอบคุุ ณ ค่่ า ด้้ า นความยั่่� ง ยืืนที่่� ผู้้�มีี ส่่ วน ได้้ เ สีี ย คาดหวัั ง
และให้้ความสนใจ ตลอดจนสื่่� อสารผลการดำำ�เนิินงานในประเด็็นสำ�คั
ำ ัญต่่อผู้้�มีีส่วน
่ ได้้เสีีย

ทั้้�งภายในและภายนอกในช่่องทางต่่างๆ

ขั้้�นตอนการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน

1

2

3

4

การระบุุ
ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
(Identification)

การจััดลำ�ดั
ำ บ
ั
� ย
ประเด็็นที่่มีีนั
ั สำำ�คัญ
ั
(Prioritisation)

การทวนสอบ
� ย
ประเด็็นที่่มีีนั
ั สำำ�คัญ
ั
(Validation)

การทบทวน
� ย
ประเด็็นที่่มีีนั
ั สำำ�คัญ
ั
(Review)

• ประเด็นของผู้มีส่วน

• การจัดการประชุม

• การทวนสอบความครบถ้วน

• บี.กริม เพาเวอร์

ได้้เสีียที่่�คาดหวััง
หรืือให้้ความสนใจ

เชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อกำำ�หนด
เนื้้�อหารายงานร่่วม
กัับผู้้�บริิหารและหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยพิิจารณา
ความสำำ�คััญ 2 มิิติิ
คืือ ระดัับอิิทธิิพล
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ที่่�มีีต่่อบริิษััท
และระดัับนััยสำำ�คััญ
ของผลกระทบขององค์์กร
ที่่�มีีต่่อมิิติิทางเศรษฐกิิจ
สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม

• ประเด็นที่ใช้กับมาตรฐาน
ของกลุ่มอุตสาหกรรม

• ประเด็นที่ก�ำหนดอยู่ใน

มาตรฐานและแบบประเมิน
ด้านความยั่งยืนสากล

• ประเด็นที่เป็นแนวโน้ม

ของปััญหาและผลกระทบ
ทางธุุรกิิจที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

• ประเด็นที่เป็นข้อกังวล
สููง

รัักษาระดัับ
ความพึึ งพอใจ

จััดการ
อย่่างใกล้้ชิิด

หมั่่�น
ติิดตาม

หมั่่�น
แจ้้งให้้ทราบ

อิิทธิิพล

ในระดัับประเทศ
และนานาชาติิ

ของประเด็็นที่�มีีนั
่ ัยสำำ�คััญ
และนำำ�เสนอต่่อผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงเพื่่� อพิิ จารณา
และให้้ความเห็็นชอบประเด็็น
ด้้านความยั่่�งยืืน
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญภายใต้้ขอบเขต
ผลกระทบทั้้�งภายใน
และภายนอกองค์์กร
ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งมิิติิ
เศรษฐกิิจ สัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม
และธรรมาภิิบาล

ต่ำำ��
ต่ำำ��

ผลกระทบ

สููง
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ให้้ความสำำ�คััญต่่อ
การรายงานผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยจะนำำ�
ข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ
และความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ที่่�มีีต่่อรายงานความยั่่�งยืืนนี้้�
ไปใช้้ในการพัั ฒนา
การจััดทำำ�รายงาน
ความยั่่�งยืืนในปีีถััดไป

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

ผลการประเมิินประเด็็นที่่�สำำ�คััญ
สููง

ผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

16

1

18

เศรษฐกิิจ

ต่ำำ��

5

8

13

4

12

15

2

6

7

9

17

20

21

11

14

19

23

10

22

ต่ำำ��

3

ผลกระทบต่่อ บีี.กริิม พาวเวอร์์

ธรรมาภิิบาล

สิ่่ง
� แวดล้้อม

สููง

สัังคม

1. การเติบโตทางธุรกิจ

7. การก�ำกับดูแลกิจการ

12. การจัดการพลังงาน

18. การดูแลพนักงาน

2. การสร้างองค์ความรู้
และนวััตกรรมทางธุุรกิิจ*

8. การบริหารจัดการความเสี่ยง

13. การบริหารจัดการน�้ำ

9. การต่อต้านการทุจริต

19. ความปลอดภัย
และอาชีีวอนามััย

10. การแจ้งข้อร้องเรียน

14. การจัดการด้าน
สภาพภููมิิอากาศ
และก๊๊าซเรืือนกระจก

11. การปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

15. การจัดการมลภาวะ

3. ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
4. การบริหารจัดการคู่ค้า
5. การบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ

16. การจัดการของเสีย

6. ความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร์*

17. การอนุรักษ์
ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ*

20. สิทธิมนุษยชน
21. ความพึ งพอใจของลูกค้า
22. การใช้แรงงานเด็ก
23. การมีส่วนร่วมของชุมชน

* ประเด็็นปรับ
ั ปรุุง

การทบทวนและปรัับปรุุง
ประเด็็นที่่�สำำ�คััญ
ในปีี 2563 บีี . กริิ ม เพาเวอร์์ ยัั ง คงใช้้ ป ระเด็็ นสำ�คั
ำ ั ญ ด้้ า น

ข้้อ 6. ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ฉบัั บ นี้้� ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อให้้ ร ายงานครอบคลุุ ม ประเด็็ นที่่� ผู้้�มีี ส่่ วน

ทั้้�งนี้้� บีี.กริิม เพาเวอร์์ อยู่่ร� ะหว่่างการประเมิินประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญ

ความยั่่�งยืืนของปีี 2562 มาใช้้ในการกำำ�หนดเนื้้�อหาในรายงาน

และไซเบอร์์ และข้้อ 17. การอนุุรัก
ั ษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ

ได้้เสีียคาดหวัังหรืือให้้ความสนใจ จึึงได้้มีีการจััดรวมประเด็็น

เพื่่� อ ใช้้ กำำ�หนด เนื้้� อ หาสำำ�หรัั บ รายงานความยั่่� ง ยืืนฉบัั บ ถัั ด ไป

ด้้านความยั่่�งยืืนที่่�มีลั
ี ก
ั ษณะประเด็็นที่่มี
� ค
ี วามใกล้้เคีียงไว้้ด้ว้ ยกััน

เพื่่� อให้้สอดคล้้องกัับความคาดหวัังและความสนใจของผู้้�มีีส่วน
่

และเปลี่่�ยนชื่่� อประเด็็นเพื่่� อให้้เหมาะกัับบริิบทขององค์์กรมากขึ้้�น

ได้้เสีียและการเปลี่่�ยนแปลงของโลกอย่่างรวดเร็็ว

ได้้ แ ก่่ ข้้ อ 2. การสร้้ า งองค์์ ค วามรู้้�และนวัั ต กรรมทางธุุ ร กิิ จ
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ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน

ขอบเขตการรายงานตามประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญมาก

เศรษฐกิิจ
1. การเติบโตทางธุรกิจ
2. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางธุรกิจ*
3. ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
4. การบริหารจัดการคู่ค้า
5. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์*
ธรรมาภิิบาล
7. การก�ำกับดูแลกิจการ
8. การบริหารจัดการความเสี่ยง
9. การต่อต้านการทุจริต
11. การปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย
สิ่่�งแวดล้้อม
12. การจัดการพลังงาน
13. การบริหารจัดการน�้ำ
14. การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก
15. การจัดการมลภาวะ
16. การจัดการของเสีย
17. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ*
สัังคม
18. การดูแลพนักงาน
19. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
20. สิทธิมนุษยชน
21. ความพึ งพอใจของลูกค้า
23. การมีส่วนร่วมของชุมชน
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สื่่�อมวลชน

ชุุมชนและสัังคม

เจ้้าหนี้้�

พัั นธมิิตรทางธุุรกิิจและคู่่�ค้้า

ลููกค้้า

หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล

พนัักงาน

ประเด็็นความยั่่�งยืืน

ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน

ขอบเขตผลกระทบที่่�มีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

บีี.กริิม เพาเวอร์์ ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดมั่่�นหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีความโปร่่งใส
เป็็นธรรม ตรวจสอบได้้ ตลอดจนมีีความรัับผิิดชอบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

ด้้วยเชื่่�อมั่่�นว่่าการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีเี ป็็นหน้า้ ที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนด “นโยบายการกำำ�กัับดููแล

กิิจการ” โดยอ้้างอิิงจากหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำ�หรั
ำ
บ
ั บริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560
ของสำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการกำำ�กับ
ั หลัักทรััพย์แ
์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ และกำำ�หนดนโยบาย

หรืือแนวปฏิิ บััติิ ต่่า งๆ ที่่� เกี่่� ย วข้้ อ งไว้้ เป็็ นลายลัั ก ษณ์์ อัั กษร มีี การทบทวนเป็็ นป ระจำำ�

ทุุ ก ปีี เพื่่� อใช้้ เ ป็็ น แนวทางในการขัั บ เคลื่่� อนและดำำ� เนิิ น งานอย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ

ตลอดจนปลููกฝัั ง และส่่ ง เสริิ ม ให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามวััฒนธรรมองค์์กร จริิยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจในทุุกระดัับทั่่�วทั้้�งองค์์กร ด้้วยมุ่่�งหวัังให้้เกิิดรากฐานการกำำ�กัับดููแล

กิิจการที่่�ดีใี นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�มีส่
ี วน
่ ได้้เสีียทุุกฝ่่าย เพื่่� อบรรลุุเป้้าหมายในการ

สร้้างคุุณค่่าและดำำ�เนิินงานขององค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน

66.67%
กรรมการอิิสระ

66.67%
กรรมการที่่�เป็็นเพศหญิิง

0

การร้้องเรีียนและค่่าปรัับ
ด้้านบรรษััทภิบ
ิ าลที่่�มีีนััยสำำ�คัญ
ั

100%

แนวทางที่่�องค์์กรนำำ�มาปรัับใช้้
ระดัับประเทศ

ระดัับสากล

หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน
ปีี 2560 ของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์

หลัักการการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ขององค์์กร เพื่่� อความร่่วมมืือ
ทางเศรษฐกิิจและพัั ฒนา
ของ The Organisation for Economic
Co-operation and Development
(OECD)

ข้้อพึึ งปฏิิบััติิที่�ดีี
่ ของกรรมการ
บริิษััทจดทะเบีียน

Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) ของ SAM

ข้้อบัังคัับของบริิษััท
ตาม พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์

MSCI ESG Rating ของ MSCI

หลัักเกณฑ์์การให้้คะแนน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการอาเซีียน (ASEAN
Corporate Governance Scorecard)
ของ ASEAN Capital Markets Forum

FTSE4Good Index Series
ของ FTSE Russell
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พนัักงานรัับทราบและ
ผ่่านการอบรมนโยบายด้้าน
จรรยาบรรณบริิษััท (Code of
Conduct) การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
การรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและ
การร้้องทุุกข์์

Excellent

ผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ปีี 2563 จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)

Excellent

ผลการประเมิินคุุณภาพการจััดการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (AGM) ประจำำ�ปีี 2563
จากสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียน และสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

กิิจกรรมส่่งเสริิม
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีขององค์์กร

กิิจกรรม CG Day 2563 : ESG | Empowering
Sustainability Growth
“ESG คืืออะไร สำำ�คััญไฉน?” โดย อาจารย์์อนัันตชัย
ั ยููรประถม

ปีี 2563 บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแล
กิิ จ การที่่� ดีี หรืือ CG Day (Corporate Governance Day)

ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน และการเสวนา

ซึ่่� ง เป็็ น การปลููกฝัั ง วัั ฒ นธรรมองค์์ ก รและการสร้้ า งความรู้้�

เรื่่� อง “ESG : Empowering Sustainability Growth”

เสริิ ม สร้้ า งบุุ ค ลากรซึ่่� ง ถืือเป็็ น ทรัั พ ยากรอัั น ทรงคุุ ณ ค่่ า ให้้ มีี

มัั ญ ชุุ ศ รีี อดีี ตผู้้�จัั ด การตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย

ความเข้้าใจในการดำำ�เนิินงานภายใต้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

โดย ดร.ฮาราลด์์ ลิิงค์์ ประธานกรรมการ บีี.กริิม คุุณเกศรา

ความแข็็งแกร่่งและมีีศัักยภาพสููงสุุด ก่่อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อน

และอาจารย์์อนัันตชัย
ั ยููรประถม พร้้อมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้พนัก
ั งาน

บรรลุุตามเป้้าหมาย สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน และก้้าว

ที่่�รับ
ั ชมผ่่านทางออนไลน์์ทุก
ุ แห่่ง ได้้สอบถามถึึงประเด็็นที่่�สงสััย

กิิจการงานของ บีี.กริิม เพาเวอร์์ ให้้ประสบความสำำ�เร็็จและ

จากสำำ�นัก
ั งานกรุุงเทพฯ และจากโรงไฟฟ้้าของ บีี.กริิม เพาเวอร์์

สู่่�องค์์กรที่่�มีีความเป็็นเลิิศในการบริิหารจััดการอย่่างมืืออาชีีพ

เกี่่�ยวกัับแนวทางในการปฏิิบััติิตามนโยบายและจรรยาบรรณ

ที่่�พร้อ
้ มจะเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน

ทางธุุรกิิจ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและแนวปฏิิบััติิต่่างๆ
ที่่� เกี่่�ยวข้้องของ บีี.กริิม เพาเวอร์์ รวมถึึงชี้้�แจงแนวปฏิิบััติิที่่�

การจัั ดกิิ จ กรรม “CG Day 2563” ภายใต้้ แ นวคิิ ด “ESG

ถููกต้้องของทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่� อให้้พนัักงานปฏิิบัติ
ั ิตน

| Empowering Sustainability Growth” ประกอบด้้ ว ย

ได้้ถููกต้้องตามมาตรฐานเดีียวกััน ซึ่่�งทุุกคนสามารถปฏิิบััติิตน

กิิ จ กรรมที่่� เ สริิ ม สร้้ า งความรู้้� ความเข้้ า ใจ และส่่ ง เสริิ ม ให้้

ให้้เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีได้้ไม่่ว่่าจะอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งใด

เกิิ ด การปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งเป็็ นรููปธ รรม ทั้้� ง ในด้้ า นการกำำ�กัั บ ดููแล

กิิจการที่่�ดีี การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน และการแจ้้งเบาะแส
รวมถึึงกิิ จ กรรมไฮไลท์์ ข องงาน คืือ การบรรยายหัั วข้้ อ

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ นโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการและรายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ เปิิดเผยไว้้ในแบบ 56-1 One Report

ประจำำ�ปีี 2563 และเว็็บไซต์์ของ บีี.กริิม เพาเวอร์์ ที่่� https://investor-th.bgrimmpower.com/home.html
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
และการต่่อต้้านการทุุจริิต

การขจััดปัญ
ั หาการทุุจริิตและคอร์์รัปชั
ั น
ั ให้้หมดไปจากสัังคมเป็็นเรื่่�องที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และจำำ�เป็็น

ต้้องได้้รัับความร่่วมมืือจากหน่่วยงานทุุกภาคส่่วนทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับสากล
ในการแก้้ไขปััญหาเพื่่� อขจััดอุุปสรรคต่่อการพััฒนาการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจและ
สัังคมทั่่�วโลก

บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีเจตนารมณ์์และความมุ่่�งมั่่�นต่อ
่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กับ
ั ดููแล

กิิจการที่่�ดีี มีีวัฒ
ั นธรรมองค์์กรด้้านความเป็็นมืืออาชีีพ (Professionalism) เป็็นเครื่่�องมืือ
ำ กและการปฏิิบััติิตามหลัักจรรยาบรรณ
ในการขัับเคลื่่�อนให้้พนัักงานทุุกระดัับมีีจิิตสำ�นึึ
ทางธุุรกิิจและการต่่อต้้านการทุุจริิตอย่่างเคร่่งครััด บีี.กริิม เพาเวอร์์ ตระหนัักและให้้ความ
สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานในการต่่อต้้านการทุุจริิตด้้วยการปลููกฝัังและรณรงค์์ให้้พนัก
ั งาน

มีีความซื่่�อสััตย์สุ
์ จ
ุ ริิต มีีจริิยธรรมและคุุณธรรม มีีความรัับผิิดชอบ มีีความรัักและสามััคคีี

มีีความคิิดริเิ ริ่่�มสร้้างสรรค์์ มีีความประพฤติิดีแ
ี ละเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี มีีกระบวนการทำำ�งาน

ที่่�โปร่่งใส ชััดเจน ตรวจสอบได้้ และไม่่มีก
ี ารดำำ�เนิินการที่่�ข้อ
้ งเกี่่�ยวกัับการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั น
ั

ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมทุุกรููปแบบ

100%

ทุุกหน่่วยงานมีีการประเมิิน
ความเสี่่�ยงและการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน

0

ข้้อร้้องเรีียน
ด้้านการกระทำำ�ผิิด
ด้้านกฎหมายและ
กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

0

แนวทางที่่�องค์์กรนำำ�มาปรัับใช้้

ข้้อร้้องเรีียน
ด้้านการกระทำำ�ที่่�ฝ่า่ ฝืืนจริิยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ

ระดัับประเทศ

ระดัับสากล

หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

หลัักการการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ขององค์์กรเพื่่� อความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจ
และพัั ฒนาของ The Organisation for
Economic Co-operation and
Development (OECD)

ั ดููแล
หลัักเกณฑ์์การให้้คะแนนการกำำ�กับ
กิิจการอาเซีียน (ASEAN Corporate
Governance Scorecard) ของ ASEAN
Capital Markets Forum

แนวทางของสมาชิิกภาคีีข้้อตกลง
โลกแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations
Global Compact : UNGC) ว่่าด้้วยเรื่่�อง
การต่่อต้้านการทุุจริิต การปกป้้อง
สิ่่�งแวดล้้อม มาตรฐานแรงงาน
และสิิทธิิมนุุษยชน

โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
การทุุจริิต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC)

Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) ของ SAM
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0

ข้้อร้้องเรีียน
ด้้านการแจ้้งเบาะแส
การกระทำำ�ที่่�ส่่อไปในทางทุุจริิต
และการร้้องทุุกข์์

จรรยาบรรณทางธุุรกิิจและการต่่อต้้านการทุุจริิต

การขัับเคลื่่�อนด้้านการปฏิิบััติิ
ตามจริิยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจ และการต่่อต้้าน
การทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
1. สื่อสารนโยบายและให้ความรด
ู้ า้ นจริยธรรมและจรรยาบรรณ

6. พัฒนาช่องทางและระบบการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด

ทางธุรกิจ นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์รัปชัน

และการร้้องทุุกข์์ให้้สามารถเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย

นโยบายการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดและการร้้องทุุกข์์

7. ก�ำหนดให้ มี หน่ ว ยงานรั บ ผิ ดช อบด้ า นการก�ำกั บ ดูแล

ั ิ
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง รวมถึึงนโยบายและแนวปฏิิบัติ

การติิดตามการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิด
ิ และการร้้องทุุกข์์

อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

รวมถึึงการกำำ�กัับดููแลการรัับและให้้ของขวััญให้้เป็็นไปตาม

2. ประเมินความเสีย
่ งและก�ำหนดแผนงานการบริหารจัดการ

นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

่ ง ติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสีย
่ ง
ความเสีย

8. สื่ อ สารการด�ำเนิ น งานด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ

ด้านการทุจริตและคอร์รปช
ั กับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
ั น

คอร์รปช
ั น
ั ให้คค
ู่ า้ ได้รบ
ั ทราบ

3. จัดกิจกรรม CG Day 2563 เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกและสร้าง

9. สนั บ สนุ น และร่ ว มกิ จ กรรมกั บ หน่ ว ยงานภายนอกและ

ความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมองค์กร การก�ำกับดูแล

เครืือข่่ายด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปชั
ั น
ั

กิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้าน

10. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านการทุจริตและ

การทุจริตและคอร์รปช
ั การพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน และการบริหาร
ั น

คอร์รัปชันเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

จัดการความเสีย
่ ง ให้กบ
ั พนักงานทุกระดับทั่วทัง้ องค์กร

ในการด�ำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและคอร์รปช
ั
ั น

4. ส่งเสริมการเรียนรู้และจั ดท�ำแบบทดสอบด้ านจริยธรรม

ในองค์กร

และจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ การต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รัปชั
ั น
ั

11. ปฐมนิ เทศพนั กงานใหม่ให้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ

และการแจ้้ งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดและแจ้้ งข้้อร้้องเรีียน

วั ฒนธรรมองค์ กร จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ

ให้้กับ
ั พนัักงานทุุกระดัับทั่่�วทั้้ง� องค์์กร

การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ช่่องทางการแจ้้งเบาะแส

5. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปช
ั น
ั นโยบาย

และการร้้องทุุกข์์ รวมถึึงการทำำ�แบบทดสอบด้้านจริิยธรรม

การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์ และนโยบาย

และจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ การต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รัปชั
ั น
ั

อื่นๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง

และการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิด
ิ และแจ้้งข้้อร้้องเรีียน
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ช่่องทางการแจ้้งเบาะแส
การกระทำำ�ผิด
ิ และการร้้องทุุกข์์

การต่่อต้้านการทุุจริิต
และคอร์์รัป
ั ชััน
บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้เข้้าร่่วมและประกาศเจตนารมณ์์เข้้าร่่วม

จดหมาย

โครงการแนวร่่ ว มปฏิิ บัั ติิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่่ อ ต้้ า น

การทุุจริิต (Thailand’s Private Sector Collective Action

หน่่วยงานรัับเรื่่�องร้้องเรีียน

บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
5 ถนนกรุุงเทพกรีีฑา แขวงหััวหมาก

Coalition Against Corruption : CAC) ตั้้�งแต่่ปีี 2560

อีีเมล

เว็็บไซต์์

นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่อต้้านการทุุจริิต

เขตบางกะปิิ กรุุงเทพมหานคร 10240

Whistle-blowing@bgrimmpower.com

https://investor-th.bgrimmpower.com/
whistle_blowing.html

• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption policy)
• จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)

• นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการร้องทุกข์
(Whistleblowing & Grievance Policy)

• นโยบายการให้และการรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการสนับสนุนและการบริจาค
• นโยบายและระเบียบปฏิบต
ั ิงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
บีี.กริิม เพาเวอร์์

ขั้้�นตอนการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด
และการร้้องทุุกข์์
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่่ายกฎหมาย หน่่วยงาน
รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
ร่่วมกัันประเมิินและตรวจสอบ
หากมีีการกระทำำ�ผิิดจริิง
จะเสนอผู้้�มีีอำำ�นาจของบริิษััท
ดำำ�เนิินการแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการสอบสวน

คณะกรรมการดำำ�เนิินการ
สอบสวนและจััดทำำ�รายงาน
ให้้แล้้วเสร็็จภายใน 45 วััน
นัับจากได้้รับ
ั ทราบ
หนัังสืือแต่่งตั้้�ง

บริิษััทดำำ�เนิินการลงโทษ
ทางวิินััย และ / หรืือดำำ�เนิิน
คดีีตามกฎหมายภายใน 30
วััน กัับผู้้�กระทำำ�ผิิด แล้้วแต่่
กรณีี

การคุ้้�มครองผู้้�ให้้ข้อ
้ มููล
1. บริษัทจะปกปิดชื่ อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในขั้นความลับ

4. กรณี พนั ก งานให้ ข้ อ มู ล การกระท�ำผิ ดห รื อ การทุ จ ริ ต

(Confidential)

ด้้ วยเจตนาสุุจริิต แล้้ วภายหลัั งพบว่่ าไม่่มีีการกระทำำ�ผิิด

ตามที่่�ร้อ
้ งเรีียน บริิษััทจะไม่่ดำำ�เนิินการลงโทษใดๆ แต่่หาก

2. ไม่ให้มีการข่มขู่ คุกคามผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้ความร่วมมือ

พบว่่าไม่่มีีข้้อมููลเท็็จจริิงใดๆ ตามที่่�ร้้องเรีียน และทำำ�ด้้วย

ในการสอบสวน

เจตนาทุุจริิตให้้ร้า้ ย บริิษััทจะพิิจารณาลงโทษตามข้้อบัังคัับ

3. ให้ความคุม
้ ครองพิเศษเพิม
่ เติมตามระดับความร้ายแรงและ

เกี่่�ยวกัับการทำำ�งานกัับพนัักงานนั้้�น

ความส�ำคัญของเรื่องที่ร้องเรียน
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นรากฐานที่สำ�คัญในการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลัก ได้แก่ ด้านพลังงาน การคมนาคมและโลจิสติกส์ และ
ดิจิทล
ั ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไฟฟ้ามีบทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในการสร้าง
ความมัน
่ คงและความเชื่อมัน
่ ด้านพลังงานที่จะสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนรองรับความต้ องการของประชาชนและภาคอุ ตสาหกรรมที่ มีการขยายตั ว
อย่างต่อเนื่อง
บี.กริม เพาเวอร์ ดำ�เนินธุรกิจด้านการผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า
และไอน้ำ � สำ � หรั บ อุ ต สาหกรรมมากว่ า 25 ปี เป็ น หนึ่ ง ใน
ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และจำ �หน่ า ยไฟฟ้ า SPP (Small Power Producer)
หนึ่งในรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย บี.กริม เพาเวอร์ พัฒนา
โครงการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายกำ�ลังการผลิตโรงไฟฟ้า
พลั ง ความร้ อ นร่ ว มและโรงไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทนทั้ ง ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ มีเป้าหมายเพิ่มกำ�ลังการผลิต
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 7,200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568
โดยมุ่ ง เน้ น ไปในโรงไฟฟ้ า ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในระดับต่ำ� ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทีใ่ ช้กา๊ ซธรรมชาติ
เป็ น เชื้ อเพลิ ง โรงไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทนที่ ส อดคล้ อ งกั บ
รู ปแบบโรงไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าแบบ
ผสมผสานที่ เ ป็ น การรวมโรงไฟฟ้ า พลั ง งานความร้ อ นร่ ว ม
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงาน
(ESS) นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ เตรียมความร่วมมือและ
ความพร้ อ มในการผลิ ต ไฟฟ้ า ให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ใช้ เ อง
(Independent Power Supply : IPS) โดยไม่ขายเข้าระบบ
ของการไฟฟ้า รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อเตรียมเข้าสู่ Smart Energy ที่นำ�
ระบบดิจิทัลมาใช้

ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ เข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลั งความ

ร้อนร่วม ATP กำ�ลังการผลิตติดตั้ง 124 เมกะวัตต์ และเปิด

ดำ�เนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Ray Power ที่ กั ม พูชา กำ �ลั ง การผลิ ตติ ดตั้ ง 39 เมกะวั ตต์

เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดดำ�เนินการภายใต้

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้ากัมพูชา แม้ว่าจะต้องเผชิญ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 และอุทกภัยครั้งใหญ่ในกัมพูชา
จากการออกแบบอย่างรอบคอบและประเมินความเสี่ยงในทุก

ทิ ศทาง ซึ่งรวมถึ งระดั บอุ ทกภั ยย้อนหลั ง 100 ปี และมีการ
วางแผนทำ�คันกั้นน้ำ�เพื่อป้องกันน้ำ�ท่วมและความเสียหายจาก
อุทกภัยในอนาคต

จากที่ประเทศไทยมีนโยบายเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) เพื่อให้มีการแข่งขัน โดยใช้กลไกตลาดเป็นตัวกำ�หนด

และให้ผลตอบแทนสะท้อนต้นทุน บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึ่ง
ในผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การจั ด หาและค้ า ส่ ง ก๊ า ซ

ธรรมชาติ (Shipper License) จากเดิมที่ ปตท. เป็นเพียงราย
เดี ย วที่ นำ � เข้ า ก๊ า ซธรรมชาติ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ

แข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ �เนินงานตามกลยุ ทธ์

ซึ่งต้นทุนก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 67 ของต้นทุนในการ

ดำ � เนิ น งานและบริ ห าร รวมทั้ ง สร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียอย่างสมดุลและยั่งยืน
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การจััดการด้้านภาษีี

ประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจที่่�ได้้รัับ
(ล้้านบาท)

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำ�คั ญต่ อการดำ �เนินการด้ านภาษี

1,763

ด้ ว ยตระหนั ก ดี ว่ า การดำ � เนิ น การด้ า นภาษี มี ส่ ว นสำ � คั ญ
ต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง จะสร้ า งประโยชน์ แ ละ

คุณค่ าสูงสุดให้แก่ระบบเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้ เสีย

ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการพนัักงาน

ทุ ก ภาคส่ ว น บี . กริ ม เพาเวอร์ ได้ กำ � หนดนโยบายภาษี เ พื่ อ
ใช้ เ ป็ น แนวทางในการวางแผนและบริ ห ารจั ด การด้ า นภาษี

964

ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในประเทศไทย
และต่ า งประเทศ กำ � หนดให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ มี ค วามรู้ แ ละ

ความเชี่ ย วชาญการปฏิ บั ติ ง านทางภาษี มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม

การจ่่ายเงิินปัันผล

กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้องในดำ �เนิ นการให้ เป็ นไป

ตามระยะเวลาทีก
่ �ำ หนดอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสีย
่ ง
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ผลกระทบ และการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งทางภาษี จ าก

การดำ�เนินงาน รวมถึงการวางแผนการบริหารจัดการทางภาษี

และ / หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนและกิจกรรม

การจ่่ายภาษีี

ทางธุ ร กิ จ ตลอดจนการศึ ก ษาติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลง

ด้ า นกฎหมายภาษี แ ละกฎระเบี ย บอื่ นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อให้

29,075

มี ก ารวางแผนการปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ้างที่ปรึกษาทางภาษีท่ีมีความรู้และ

ค่่าใช้้จ่่ายในการลงทุุนและดำำ�เนิินงาน

เชี่ยวชาญในการพิจารณารายการธุ รกรรมที่ มีความซับซ้อน
เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบทางภาษีท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้ง

283

ให้แนวทางเพื่อการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายอย่างถูกต้อง อันคำ�นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดต่ อบริษัทและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มได้ อย่าง
เหมาะสม

การลงทุุนทางสัังคม

อ่่านรายละเอีียดเพิ่่ม
� เติิมได้้ที่่� นโยบายการจััดการด้้านภาษีี ภายใต้้หัวั ข้้อ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
เว็็บไซต์์ https://investor-th.bgrimmpower.com/misc/corporate-governance/20200819bgrim-tax-policy-th.pdf
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การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักและให้ความสำ�คัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ นำ � ไปสู่ ก ารบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ

เป้าหมายทางธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานอย่างราบรื่น สามารถลดผลกระทบและความ
เสียหายจากกรณีท่ีมีความเสี่ยงเกิดขึ้น และสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต

แนวทางที่่�องค์์กรนำำ�มาปรัับใช้้
ระดัับประเทศ

โครงการแนวร่่วมปฏิิบัติ
ั ิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

ระดัับสากล

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

มาตรฐานการบริิหารความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ ISO 22301 (Business
Continuity Management : BCM)

Dow Jones
Sustainability Indices
(DJSI) ของ SAM

การบริหารความเสี่ยงของ บี.กริม เพาเวอร์ อยูภ
่ ายใต้การกำ�กับ

ผลกระทบที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงการนำ�

บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC)

ในการประเมินความเสี่ยงที่ อาจส่งผลกระทบต่ อการบรรลุ

ดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำ �หน้ าที่ กำ �หนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง กฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee
Charter) รวมถึงการจัดทำ�นโยบายและคู่มือการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้ง 5 องค์ประกอบ

ประเด็ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และบรรษั ท ภิ บ าล มาใช้

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ให้ครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร
(Corporate Risk) ระดับกลุม
่ ธุรกิจ (Business Unit Risk) และ

ระดับปฏิบัติงาน (Functional Risk) ตลอดจนมีการทบทวน

และสอบทานนโยบายและระบบควบคุมภายใน เพื่อประเมิน

(รูปภาพ 1) ตาม The Committee of Sponsoring Organisations

การบริหารและควบคุมความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบ

Management (ERM) — Integrating with Strategy and

ผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ

of The Treadway Commission (COSO) — Enterprise Risk
Performance 2017 เพื่ อใช้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งและ
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และรายงานผล พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ความคื บ หน้ า และรายงาน

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

รููปภาพ 1 - การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร

วิิสััยทััศน์์ พัั นธกิิจ
และค่่านิิยมองค์์กร

การพัั ฒนา
กลยุุทธ์์

การกำำ�หนดเป้้าหมาย
ทางธุุรกิิจ

การดำำ�เนิินการ
และผลการปฏิิบััติิงาน

การเพิ่่� ม
มููลค่่า

1. การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และวััฒนธรรมองค์์กร

2. กลยุุทธ์์และ
วััตถุุประสงค์์ขององค์์กร

3. เป้้าหมาย
ผลการดำำ�เนิินงาน

4. การทบทวน
และปรัับปรุุง

5. สารสนเทศ
� สาร และการรายงาน
การสื่่อ

ปั จ จุ บั น ระบบบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งครอบคลุ ม ทุ ก ธุ ร กิ จ

และต่ อ เนื่ อง พร้ อ มทั้ ง มี จั ด อบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ

ซึ่งฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ทำ�หน้าที่ประสานงานและรวบรวม

รวมอยู่ ใ นรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ

ของ บี.กริม เพาเวอร์ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
ประเด็นความเสีย
่ งจากหน่วยงานเจ้าของความเสีย
่ ง (Functional
Risk Owner) ในการทบทวนการระบุความเสี่ยงและผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน
่ ง
้ (Risk Identify and Risk Impact) การประเมินความเสีย

(Risk Assessment) การควบคุมในปัจจุบัน (Current Control)
การกำ�หนดดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)

การจัดทำ�แผนการจัดการความเสีย
่ ง (Mitigation Plan) การกำ�กับ

ดู แ ลติ ด ตามแผนงานบริ ห ารความเสี่ ย ง การรายงานผลและ
การทบทวนความเสีย
่ ง (Risk Report and Review) อย่างสม่ำ�เสมอ

บริหารจัดการความเสีย
่ งแก่ผบ
ู้ ริหารและพนักงานที่เกีย
่ วข้อง
(CG Day) ขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562

ในปี น้ี บี . กริ ม เพาเวอร์ ประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่
เพิ่ ม เติ ม 3 หั ว ข้ อ เพื่ อ สามารถบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง

ได้ตรงประเด็น ประกอบไปด้วย 1) ความเสีย
่ งการเปลีย
่ นแปลง

สภาพภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง ได้ นำ � หลั ก เกณฑ์ ข อง Dow Jones

Sustainability Indices (DJSI) มาปรั บ ใช้ ใ นการบริ ห าร
ความเสี่ ย ง 2) การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี และ
3) ความปลอดภัยทางไซเบอร์

อ่่านรายละเอีียดเพิ่่ม
� เติิมได้้ที่่� การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เปิิดเผยไว้้ในแบบ 56-1 One Report ประจำำ�ปีี 2563 และเว็็บไซต์์ของ บีี.กริิม เพาเวอร์์ ที่่� “แบบ 56-1 One Report ประจำำ�ปีี 2563”
https://investor-th.bgrimmpower.com/home.html

การสื่่�อสารในภาวะวิิกฤติิ
ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิ กฤติ การสื่อสารถื อเป็นสิ่งสำ�คั ญ

บี . กริ ม เพาเวอร์ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การ

อย่ า งยิ่ ง ในการปกป้ อ งชื่ อเสี ย งและภาพลั ก ษณ์ เ พื่ อสร้ า ง

ภาวะวิ กฤติ (Crisis Management Committee) และคณะ

ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีสว
่ นได้เสียทุกภาคส่วน บี.กริม เพาเวอร์

สื่ อสารในภาวะวิ ก ฤติ (Crisis Communications Team)

ให้ความสำ�คัญกับการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ

ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา ตัวแทนจากสาย

ภาวะฉุ ก เฉิ น และภาวะวิ ก ฤติ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยไม่ ส ามารถ

งานต่างๆ ในองค์กร รวมถึงคณะทำ�งาน โดยมีบทบาทหน้าที่

คาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ

ในการตัดสินใจและกำ�หนดแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

ของ บี.กริม เพาเวอร์ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง แผนการ

รวมถึ ง ดำ � เนิ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อสารเพื่ อลด

ตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น แผนการจั ด การภาวะวิ ก ฤติ แผนการ

ผลกระทบต่ อ ชื่ อเสี ย งภาพลั ก ษณ์ แ ละความน่ า เชื่ อถื อ ของ

บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงแผนการสื่อสารในภาวะ

พนักงานและ บี.กริม เพาเวอร์

วิกฤติ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล
จึงถูกกำ�หนดขึ้นเพื่อป้องกันและลดความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนักงานและชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัท
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บีี.กริิม
คณะกรรมการบริิหาร
จััดการภาวะวิิกฤต

ลููกค้้า
สื่่�อมวลชน

ได้้รับ
ั แจ้้งเหตุุ

ตััวแทนบริิษัท
ั
ในการให้้ข้้อมููล

โรงไฟฟ้้า

คู่่�ค้้า
ชุุมชน
หน่่วยงานของรััฐ

� สาร
คณะสื่่อ
ในภาวะวิิกฤต

นัักลงทุุน
พนัักงาน

บี.กริม เพาเวอร์ ได้ กำ�หนดให้มีการจั ดการฝึกซ้อมแผนการ

ความสำ�คั ญของการสื่อสารในภาวะวิ กฤติ และเพื่อเพิ่มเติ ม

ทางโรงไฟฟ้าต่างๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ

กั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ม าตรฐาน

สื่อสารในภาวะวิกฤติร่วมกับการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำ�ปีของ

ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสารให้พร้อมรับมือ

บริหารจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management Committee)

ตลอดจนจัดทำ�คู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤติเพื่อเป็นแนวทาง

คณะสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communications Team)

ในการทำ�งานสำ�หรับคณะสื่อสารในภาวะวิกฤติ และได้กำ�หนด

ได้ฝึกซ้อมการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และการทำ�งานร่วมกัน

และการสื่อสารสำ�หรับพนักงาน

พนั ก งานจากโรงไฟฟ้ า และพนั ก งานจากสำ � นั ก งานกรุ ง เทพ

นโยบายการสื่อสารในภาวะวิกฤติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบต
ั ิ

ในสถานการณ์จำ�ลองเสมือนจริง เพื่อสร้างความตระหนักถึง

ในปี 2563 ทีผ
่ า่ นมา บี.กริม เพาเวอร์ ได้จด
ั การฝึกซ้อมเพื่อกำ�หนดแนวทางในการป้องกัน

ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และเพื่อเตรียมความพร้อม

รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ให้มป
ี ระสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิง่
ขึ้น โดยจัดขึ้นที่ ABP4 ซึ่งตั้งอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดชลบุรี รวมถึงได้มี

การจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเหตุไฟไหม้ขน
้ึ ที่ ABPR2 ซึง่ ตั้งอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิต้ี จังหวัดระยอง เพื่อทดสอบการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤติอย่างเป็นระบบ

การจััดการและการบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
บี. กริม เพาเวอร์ มี น โยบายให้ โรงไฟฟ้ า จั ด ทำ �แผนงานและ

ดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ตลอดจนให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและ

Continuity Management : BCM) โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ทุกปี เพื่อให้สามารถบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้ อย่าง

ทบทวนแผนงานการบริหารจัดการอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจำ�

การดำ�เนินงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business

สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

ISO 22301 เพื่ อให้ มี ค วามพร้ อ มในการบริ ห ารจั ด การกั บ
สถานการณ์ฉก
ุ เฉินและภาวะวิกฤติให้ครอบคลุมทุกขัน
้ ตอนการ

ERP - แผนตอบโต้้
ภาวะฉุุกเฉิิน

BCM - แผนความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ

CMP - แผนการจััดการ
ในภาวะวิิกฤต

56
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ความน่่าเชื่่�อถืือ

เสถีียรภาพ

ความพร้้อม

ความปลอดภััย

หนึ่งในพันธกิจหลักของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ การพัฒนาการ

ดำ�เนินธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวเป็นผู้ผลิตพลังงาน

รางวััล The Best Power Plant Project Developer –
Solar สํําหรัับโครงการ Phu Yen TTP
โดยนิิตยสาร International Finance

ชั้ น นำ � ระดั บ โลก เราเชื่ อ มั่ น ในมาตรฐานการทำ � งานที่ เ ป็ น

มื อ อาชี พ และพลั ง งานแห่ ง การบุ ก เบิ ก ทำ � สิ่ ง ใหม่ ตลอดจน

ประสบการณ์ แ ละความสามารถของบุ ค ลากรในการพั ฒ นา
ความเป็นเลิศในการผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ�จะเป็น

รากฐานที่ม่ันคงในการเติบโตของธุรกิจ ทำ�ให้ บี.กริม เพาเวอร์

รางวััลจาก “Asian Power Awards 2020” ได้้แก่่
Power Utility of the Year - Thailand, Power Plant
Upgrade of the Year - Thailand และ Hydro Power
Project of the Year - Bronze จััดโดย นิิตยสาร Asian
Power

สามารถผลิตไฟฟ้าที่มเี สถียรภาพและน่าเชื่อถือต่อทุกภาคส่วน
ตลอดจนสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมัน
่ คง
ด้ า นพลั ง งานให้ แ ก่ ภ าคอุ ต สาหกรรมและระบบโครงสร้ า ง
พื้นฐานของประเทศ

การพัั ฒนาประสิิทธิิภาพ
ระบบการผลิิตไฟฟ้้าและไอน้ำำ��
บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำ�คัญกับระบบการผลิตที่เป็นเลิศ

ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในการวางแผนงานการทำ�งาน

และมี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในทุ ก กระบวนการ

ร่ ว มกั บ คู่ ค้ า และพั น ธมิ ต ร เพื่ อก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและ

มีการวางแผนและควบคุมระบบการผลิตไฟฟ้าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

เพิม
่ ประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ� การบริหาร

มี ร ะบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

จั ด การระยะเวลาในการซ่ อ มแซมบำ � รุ ง รั ก ษาที่ เ ป็ น ไปตาม

ซ่อมบำ�รุ งรักษาเครื่องจักร มีระบบการบริหารจัดการอะไหล่

มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า ตลอดจน

การผลิ ต ไฟฟ้ า และไอน้ำ � มี ก ารพั ฒ นาระบบการวางแผน

แผนงานและเป้าหมาย การบริหารจั ดการต้ นทุนการผลิ ตที่

เครื่องจักร การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน

สามารถลดความเสี่ยงจากการชำ�รุดเสียหายของเครื่องจักรที่มี

ในการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าและการซ่อมแซมบำ�รุ งรักษา

ผลกับเสถียรภาพและความมัน
ั ลูกค้า
่ คงในการจัดส่งไฟฟ้าให้กบ
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การบริหารจัดการระบบการส่ง
และจำ�หน่ายไฟฟ้า
บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบการส่งและ

ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในภาวะปกติ

ระบบจำ �หน่าย (Transmission and Distribution System

ไฟฟ้าแต่ละแห่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และภาวะผิดปกติ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตไฟฟ้าของโรง

จำ�หน่ายไฟฟ้า โดยกำ�หนดให้มีทีมบริหารจัดการระบบส่งและ
Management) ทำ�หน้าทีใ่ นการวางแผนการผลิตและจ่ายไฟฟ้า

ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของผู้รับซื้อไฟฟ้าและ

ลู ก ค้ า อุ ต สาหกรรม โดยคำ � นึ ง ถึ ง ความมั่ น คง เสถี ย รภาพ

และความปลอดภัย ตลอดจนมีการบริหารระบบการจ่ายกระแส

ประสิิทธิิภาพและเสถีียรภาพ
ของโครงข่่ายระบบ
การส่่งไฟฟ้้า
บี.กริม เพาเวอร์ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโหลดไฟฟ้า

ร่วมกับลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงระบบการจ่ายไฟฟ้า

การส่งและจำ�หน่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ ภายใน

ต่อเนื่อง รวมถึงมองหาวิธีท่ีในการลดโอกาสในการหยุดชะงัก

อย่างต่ อเนื่อง มุ่งเน้นเป้าหมายการปรับปรุ งโครงข่ายระบบ

ของโรงไฟฟ้าให้กับลูกค้าแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลาได้อย่าง

เขตพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ มี โ รงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นร่ ว ม

ของการบริ ก ารลู ก ค้ า และลดเวลาที่ ใ ช้ ใ นการกู้ คื น บริ ก าร

มากกว่า 1 โครงการ โดยการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยี

ที่ถก
ู ขัดจังหวะ ลดความสูญเปล่าของการสำ�รองการผลิตไฟฟ้า

ที่ ล้ำ � สมั ย เพื่ อปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ยระบบการส่ ง และจำ � หน่ า ย

ในช่วงที่ไม่มีการนำ�มาใช้ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และ

ไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและลดต้ น ทุ น การดำ � เนิ น งาน

ความยั่งยืนในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า

การลงทุนเหล่ านี้ช่วยป้องกั นหรือบรรเทาความเสียหายของ

รวมถึงมีระบบการบริหารจัดการโครงข่ายระบบการผลิตไฟฟ้า

การผสมผสานเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ และวางแผนการใช้ ไ ฟฟ้ า

และมีเสถียรภาพ

ระบบเนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด และวางรากฐานสำ�หรับ

ที่ ส ามารถสำ�รองการจ่ ายไฟฟ้าให้ กั บลูกค้ าได้ อย่างต่ อเนื่ อง
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ความสำำ�คััญของการพัั ฒนาประสิิทธิิภาพและเสถีียรภาพของโครงข่่าย
ระบบการส่่งไฟฟ้้าและไอนํ้้�า

ก่่อให้้เกิิดเสถีียรภาพและ
ความมั่่�นคงในการ
ส่่งมอบไฟฟ้้าและไอน้ำำ��
ให้้แก่่ลูก
ู ค้้า

การวางแผนงาน
การบำำ�รุง
ุ รัักษา
โครงการโรงไฟฟ้้า
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ความยืืดหยุ่่�น
ในการบริิหารจััดการ
ด้้านการบำำ�รุุงรัักษา
ซ่่อมแซมเครื่่�องจัักร
และอุุปกรณ์์

การบริิหารจััดการ
ต้้นทุุนการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการประหยััด
ต่่อขนาด (Economies
of scale) จากการ
ใช้้ทรััพยากรร่่วมกััน
(Shared Resources)

การบริิหารจััดการ
ความพร้้อมจ่่ายของ
ไฟฟ้้าที่่�มีีความเหมาะสม
กัับความต้้องการของ
ลููกค้้าทั้้�งในช่่วงกลางวััน
และกลางคืืน

การบริิหารจััดการซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบไฟฟ้้า
บี . กริ ม เพาเวอร์ มี ก ารวางแผนซ่ อ มบำ � รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร

ไอน้ำ� ตลอดจนการวางแผนการซ่อมแซมบำ�รุ งรักษาและการ

และอุ ปกรณ์แบบเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)

ป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและทำ�งาน

และเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทั้งในระยะสั้น

ได้อย่างต่อเนื่อง

และระยะยาว มี ก ารพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การอะไหล่

บี.กริม เพาเวอร์ ประสานงานการหยุดซ่อมบำ�รุงรักษากับลูกค้า

เครื่องจักรให้ครอบคลุมในทุกกระบวนการผลิตไฟฟ้า การทำ�

และวางแผนสำ � หรั บ การบำ � รุ ง รั ก ษาของโครงการโรงไฟฟ้ า

สัญญาข้อตกลงในการให้บริการระยะยาว (Long Term Service

เพื่ อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และลดช่ ว งเวลาที่ โ ครงการ

Agreement : LTSA) ในการซ่อมแซมบำ�รุ งรักษาเครื่องจั กร
กั บ ผู้ ผ ลิ ต รวมถึ ง การทำ � ประกั น ภั ย เครื่ องจั ก รครอบคลุ ม

โรงไฟฟ้ า หยุ ด เดิ น เครื่ อ ง ที ม งานบำ � รุ ง รั ก ษาซึ่ ง ประจำ � อยู่ ท่ี

เครื่ อ งจั ก ร เพื่ อ คงไว้ ซ่ึ ง การรั ก ษาและพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ

ตามปกติ นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลั งความร้อนร่วม

โครงการโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการมีหน้าที่ด�ำ เนินงานบำ�รุงรักษา

เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ ท่ี อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเสี ย หายของ

ยังต้องมีการซ่อมบำ�รุ งครั้งใหญ่ทุก 3 และ / หรือ 6 ปี โดย

การผลิตไฟฟ้าสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ทีมงานบำ�รุ งรักษาที่ประจำ�แต่ละโครงการจะทำ�หน้าที่ควบคู่

บี.กริม เพาเวอร์ มีระบบการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root

ไปกั บ ที ม งานบำ � รุ ง รั ก ษาจากภายนอกในระหว่ า งการปฏิ บั ติ

Cause Analysis : RCA) โดยมีการทำ�งานร่วมกันทั้งบุคลากร

งานการซ่อมบำ�รุ งครั้งใหญ่ เพื่อให้ได้รับถ่ายทอดความรู้จาก

ภายในและผู้ผลิตเครื่องจักรอย่างใกล้ชิด จึงทำ�ให้ทราบสาเหตุ

ที ม งานบำ � รุ ง รั ก ษาจากภายนอก และสามารถดำ � เนิ น การ

ที่แท้จริงของปัญหาการทำ�งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน

ซ่ อ มบำ � รุ ง บางส่ ว นด้ ว ยตั ว เอง เพื่ อเป็ น การยื ด อายุ แ ละลด

กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ� มีการนำ�องค์ความรู้และวิธี

จำ �นวนวั นในการซ่อมบำ�รุ งครั้งใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดค่ าใช้จ่าย

การแก้ ไขปั ญหามาแลกเปลี่ ยนและใช้ร่วมกั นภายในองค์ กร

ในการซ่อมบำ�รุงในแต่ละครั้งลง

ทำ�ให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการในการผลิตไฟฟ้าและ
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การบริิหารจััดการผลิิตไฟฟ้้าที่่�เป็็นเลิิศ

งานซ่่อมบำำ�รุุงครั้้�งใหญ่่ประกอบไปด้้วย
การแยกชิ้้�นส่่วนทั้้�งหมด
หรืือบางส่่วนของหน่่วยผลิิต
ไฟฟ้้ากัังหัันก๊๊าซ

การตรวจสอบความเสีียหาย
ชำำ�รุุด หรืือสึึกหรอ
ของหน่่วยผลิิตไฟฟ้้ากัังหัันก๊๊าซ

การซ่่อมแซมหรืือเปลี่่�ยนส่่วนที่่�
เสีียหาย ชำำ�รุุด หรืือสึึกหรอ
ดัังกล่่าว

ประกอบ ทดสอบ และทดลอง
เดิินเครื่่�องหน่่วยผลิิตไฟฟ้้า
กัังหัันก๊๊าซ ก่่อนที่่�นำำ�กลัับไปใช้้
ในกระบวนการผลิิต
อย่่างเต็็มรููปแบบ

ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ สามารถรักษาดัชนีค่าความ

การใช้ เ ชื้ อเพลิ ง อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะเห็ น ได้ จ ากอั ต รา

ร่วม โดยมีดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor : AF)

ยั ง เป็ น ไปตามเป้ า หมาย เนื่ อ งจากมี ก ารหยุ ด เดิ น เครื่ อ งเพื่ อ

พร้อมจ่ ายและความน่าเชื่อถื อของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ร้อยละ 97.51 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ท่ีร้อยละ 96.50

การใช้ความร้อนในการผลิ ตไฟฟ้า (Heat Rate) ในปี 2563

บำ � รุ งรั ก ษาอุ ปกรณ์ ใ นส่ ว นของโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ น

เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ดั ช นี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ในระบบ

แต่ ยั ง คงต่ำ � กว่ า อั ต ราการใช้ ค วามร้ อ นเฉลี่ ย ที่ ต้ั ง เป้ า หมายไว้

สะท้อนความน่าเชื่อถือและเสถียรที่มีประสิทธิภาพ

381 กิโลกรัมต่อกิกะจูล

จําหน่ายไฟฟ้ารายชั่วโมง

(SAIDI)

ที่

0.98

ชั่วโมงต่อปี

บี.กริม

เพาเวอร์ ให้ความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้เพื่อลด
(Hours)

ส่ ว นอั ต ราการใช้ ค วามร้ อ นในการผลิ ต ไอน้ำ � ลดลงมาอยู่ ท่ี

ดััชนีีความน่่าเชื่่�อถืือในระบบจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า
(รายชั่่�วโมง)

ดััชนีีความพร้้อมจ่่าย
(%)
97.20

2.25
97.02

97.07

97.51

1.75

เป้าหมาย

96.50

0.98
0.45

2560

2561

2562

2560

2563

2561

เป้าหมาย

389

7,954
7,640

7,603

2563

อััตราการใช้้ความร้้อนในการผลิิตไอน้ำำ��
(Kg / GJ)

อััตราการใช้้ความร้้อนในการผลิิตไฟฟ้้า
(BTU / kWh)

7,628

2562

387

7,639
381
379

2560

2561

2562

2560

2563

แก้ไขเม่ ือ 31 พ.ค. 2564
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การสร้้างความพึึ งพอใจแก่่ลููกค้้า
และรัับผิิดชอบผลิิตภััณฑ์์

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยการผลิตพลังงานคุณภาพสูง

และให้บริการคู่ค้าด้ วยพลั งแห่งการบุ กเบิกและดำ �เนินธุ รกิ จด้ วยความโอบอ้ อมอารี
โดยใช้นโยบายที่มค
ี นและธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง (People-Centric & Nature-Centric)

ด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังต่อการพัฒนาคุณภาพพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ�ที่มีคุณภาพ

ด้วยมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม และสิง่ แวดล้อม ด้วยดีเสมอมา
จึงทำ�ให้ลก
ู ค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการใช้บริการ ทำ�ให้สามารถรักษาและขยาย
ฐานลูกค้าอุ ตสาหกรรมเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความสำ�เร็จในการพัฒนา

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการให้ บ ริ ก ารที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และก่ อ ให้ เ กิ ด

ประโยชน์ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นความสำ�เร็จที่สำ�คัญต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานด้ า นพลั ง งานที่ สำ � คั ญ ของประเทศ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ

อุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ กำ �หนดให้ “การปฏิบัติต่อลูกค้ า คุณภาพผลิตภั ณฑ์ และสื่อสาร

ทางการตลาด” เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงการผลิตและส่งมอบ

กระแสไฟฟ้าที่มเี สถียรภาพ มั่นคง ปลอดภัย และจ่ายได้ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายและ

มีราคาที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบ

ต่อชุมชนและสังคม

อ่่านรายละเอีียดเพิ่่ม
ิ ได้้ที่�่ จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ ภายใต้้หัวั ข้้อ การกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ เว็็บไซต์์ https://investor-th.bgrimmpower.
� เติม
com/code_of_conduct.html
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อััตราความพึึ งพอใจของลููกค้้า

24/7
การให้้บริิการลููกค้้า

การสร้้างความพึึงพอใจแก่่ลููกค้้าและรัับผิิดชอบผลิิตภััณฑ์์

บี.กริม เพาเวอร์ มีแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าอย่างหลากหลาย อาทิ

คุุณค่่าและประโยชน์์
ที่่�ลููกค้้าได้้รัับ

แนวทางบริิหารจััดการ
การกำำ�หนดราคา

บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีการกำำ�หนดราคาค่่าไฟฟ้้าและไอน้ำำ�� บางส่่วนด้้วย
วิิ ธีีกำำ� หนดราคาจากต้้ น ทุุ น ที่่� ลูู ก ค้้ า หลีีกเลี่่� ย งได้้ (avoided-cost)
ซึ่่�งหมายถึึงค่่าใช้้จ่่ายที่่�ลููกค้้าอุุตสาหกรรมจะต้้องแบกรัับ หากต้้อง
จััดหาพลัังงานด้้วยตนเองหรืือแหล่่งอื่่�น เช่่น ซื้้�อไฟฟ้้าจาก กฟภ.
หรืือต้้นทุุนในการติิดตั้้�งและผลิิตไอน้ำำ��

ช่่วยสร้้างอััตราผลกำำ�ไรให้้คู่่�ค้้า
ได้้มากที่่�สุุด

การดููแล
ความสััมพัั นธ์์
กัับลููกค้้า

ฝ่่ายขายและการตลาดของ บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีการพัั ฒนาแผนงาน
สำำ�หรัับลููกค้้าแต่่ละราย

เข้้ า ใจความต้้ อ งการและตอบ
สนองได้้ตรงตามความต้้องการ
ของลููกค้้า

การบริิหาร
ความต้้องการ
ในการใช้้ไฟฟ้้า
สำำ�หรัับลููกค้้า

ฝ�ายขายและการตลาดของ บี.กริม เพาเวอร์ จะพิจารณาแผนธุรกิจ
ั� หมดของโรงงานและอัตราการใช้
ของลูกค้าและสํารวจพื� นที�ทง
พลังงานตามจริง
หากพบว่ามีความต้องการการใช้ไฟฟ�าที�เพิ�มขึน
�
อย่างมีนย
ั สําคัญ จะมีการเจรจากับลูกค้า เพื�อติดตัง
� มาตรวัดใหม่และ
เข้าทําสัญญาซื�อขายไฟฟ�าฉบับใหม่ รวมถึงจัดการข้อร้องเรียนด้าน
เทคนิคและธุรกิจต่างๆ อีกด้วย

แหล่่ ง พลัั ง งานที่่� เ ชื่่� อ ถืือได้้ แ ละ
มีี เ สถีี ย ร ภ า พ สูู ง เ พื่่� อ ใ ช้้ ใ น
กระบวนการผลิิตของลููกค้้า
ได้้อย่่างเพีียงพอ

การให้้บริิการ
แบบครบวงจร
“Energy Care
Package”

การให้้บริิการของ บีี.กริิม เพาเวอร์์ ถููกออกแบบสำำ�หรัับผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า
แต่่ ล ะรายครอบคลุุ ม ตั้้� ง แต่่ การบำำ�รุุ งรัั ก ษาระบบท่่ อส่่ งไอน้ำำ�� ระบบ
ไฟฟ้้าแรงสููง Thermo Scan และการบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านไฟฟ้้า
และรวมไปถึึ ง ที่่� ตั้้� ง ของโรงไฟฟ้้า ที่่� อ ยู่่�ใกล้้ กัั บ ลูู ก ค้้ า ภายในนิิ ค ม
อุุตสาหกรรมมากที่่�สุุด อีีกทั้้�งหน่่วยงานบริิการลููกค้้า (Customer
Service) ประจำำ� อยู่่�ที่่� โ รงฟ้้า แต่่ ล ะแห่่ ง เพื่่� อ ให้้ บ ริิ ก ารลูู ก ค้้ า ตลอด
24 ชั่่� ว โมง เพื่่� อ อำำ� นวยความสะดวกในการสื่่� อ สาร ให้้ คำำ� ปรึึกษา
รัับเรื่่�องร้้องเรีียน และแก้้ไขปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการใช้้บริิการ

ความพร้้อมในการให้้บริิการและ
ซ่่อมบำำ�รุุงตลอด 24 ชม.

ความเชี่่�ยวชาญ
ของทีีมวิิศวกร
ในการซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบการจ่่ายไฟ

ทีีมวิิศวกรของ บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีความรู้้�ความเข้้าใจในเทคโนโลยีี
อย่่ า งถ่่ อ งแท้้ แ ละลึึกซึ้้� ง ผ่่ า นการสั่่� ง สมประสบการณ์์ ก ารทำำ� งาน
ด้้ า นพลัั ง งานมาอย่่ า งยาวนานจนกลายเป็็ น บุุ ค ลากรผู้้�เชี่่� ย วชาญ
ในธุุ ร กิิ จ ผลิิ ต ไฟฟ้้า และไอน้ำำ�� ในปัั จ จุุ บัั น และยัั ง เป็็ น ผู้้�ดำำ� เนิิ น การ
ซ่่อมบำำ�รุุงเครื่่�องจัักรเกืือบทุุกชิ้้�นด้้วยตนเอง ซึ่่�งโดยปกติิโรงไฟฟ้้า
ส่่วนใหญ่่ไม่่สามารถดููแลเองได้้ ทำำ�ให้้เราสามารถควบคุุมให้้เกิิดความ
สมดุุลในระบบการจ่่ายไฟและสามารถผลิิตด้้วยกำำ�ลัังการผลิิตสููงสุุด
นัั บ ตั้้� ง แต่่ โ รงไฟฟ้้า ของเราเปิิ ด ดำำ� เนิิ น การ พร้้ อ มด้้ ว ยการบริิ ก าร
อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพสููงตามมาตรฐานสากล

การควบคุุมให้้เกิิดความสมดุุล
ในระบบการจ่่ า ยไฟและความ
ส า ม า ร ถ ใ น ผ ลิิ ตด้้ ว ย กำำ�ลัั ง
การผลิิตสููงสุุด
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การสำำ�รวจความพึึ งพอใจ
ของลููกค้้า
บี.กริม เพาเวอร์ มีการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ�ทุกปี โดยมีเป้าหมาย

และวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี จ ะนำ � ผลการประเมิ น สำ � รวจมาใช้ ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบ
การทำ �งานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและการให้บริการที่ คงไว้
ซึ่งความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

ไปพร้อมกันกับลูกค้ า นอกจากนี้ มีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ าโดยการพบปะ
เยี่ยมเยียน ประชุมหารือ และการร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า
บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่

ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม เราได้ กำ � หนดนโยบายและกรอบการทำ � งานตาม “พระราช
บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ในราชกิจจานุเบกษาหรือ “PDPA”

(Personal Data Protection Act) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ประพฤติและปฏิบัติ เคารพหลักการและสิทธิท่ีกำ�หนดโดยกฎระเบียบ

ที่บงั คับใช้ ตลอดจนมีการจัดทำ�แผนรับมือหากเกิดกรณีขอ
้ มูลลูกค้ารั่วไหล เพื่อเป็นการ

รั บ ประกั น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ม่ เ หมาะสม

และช่วยป้องกั นปัญหาหรือการฟ้องร้องที่ อาจเกิ ดขึ้ นในภายหลั ง บี.กริม เพาเวอร์

จึงให้ความสำ�คัญในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่ส่ อ
ื ถึงบุคคลได้โดยตรงหรือโดยอ้อม รวมไปถึง
ข้ อ มู ล ที่ จ ะมี ก ารถู ก เก็ บ รวบรวม ถู ก นำ� เอาไปใช้ หรื อ ถู ก เปิ ด เผยไม่ ไ ด้ เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ สามารถดำ�เนินการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า
ให้เป็นไปตามกำ�หนดเวลา ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

หรือผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำ�คัญ

เกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าแต่อย่างใด
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การบริิหารจััดการคู่่�ค้้า
อย่่างยั่่�งยืืน

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำ�คัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่ ค้ า เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ ต่ อ การดำ � เนิ น งานอย่ า งยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น
การบู รณาการความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจั ดการคู่ค้าเพื่อให้สามารถ
ส่งมอบสินค้ าและบริการที่ มีคุณภาพ มาตรฐาน ควบคู่ไปกั บการมี ความรับผิ ดชอบ

ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ถือเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและสามารถ
บริหารจัดการความเสีย
่ งในระบบห่วงโซ่อป
ุ ทานเพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

79%

� าํ สัญญา กับ
ของคู่ค้าทีท
บี.กริม เพาเวอร์ ได้ลงนาม
รับทราบแนวทางการปฏิบัติ
อย่างยัง
� ยืนของคู่คา้ โดยเรามี
เป�าหมาย 100% ภายในป� 2564
แก้ไขเม่ ือ 31 พ.ค. 2564

ดำเนินการจัดซื�อจัดจ้างอย่างโปร่งใส
กำหนดขั�นตอน ระเบียบ และกระบวนการสรรหา
อย่างเคร่งครัด รวมทั�งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
เป�นธรรม ตรวจสอบได้
ไม่แสวงหาประโยชน์
จากการจัดซื�อจัดจ้างเพื�อประโยชน์
ส่วนตัวหรือประโยชน์อื�นใดของผู้อื�น

จัดซื�อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที�ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์
จากการดำเนินธุรกิจ การใช้แรงงาน
หรือการผลิตที�ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
อันดีงามของสังคม

จรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า
จัดซื�อจัดจ้างโดยคำนึงถึงคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และอนามัยของพนักงาน ชุมชน สังคม
และสิ�งแวดล้อม

เจรจาและทำสัญญา
ด้วยความเป�นธรรม
และไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
ปฏิบัติตามเงื�อนไข ข้อตกลง หรือสัญญา
อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามสัญญาได้
จะต้องแจ้งให้คู่สัญญารับทราบ
เพื�อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ ได้ กำ�หนด “จรรยาบรรณและ

กับการดำ�เนินงานตามบริบทของคูค
่ า้ โดยคำ�นึงถึงการดำ�เนินธุรกิจ

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า” โดยมุ่งหวั งให้คู่ค้า

ที่ มีความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิ บาล

นำ�ไปปรับใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินงานให้มีความสอดคล้อง

เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
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จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า สาระสำำ�คััญโดยย่่อ

สิ่่�งแวดล้้อม

สัังคม

•
•

การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม
•	ก๊๊าซเรืือนกระจก
• การจััดการของเสีียและควบคุุมมลพิิษ
	สารเคมีีและวััตถุุอัันตราย

ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
• การป้้องกััน และตอบสนอง
	ต่่อภาวะฉุุกเฉิิน
•	สิิทธิิมนุุษยชน
• การปฏิิบััติิต่่อลููกจ้้าง
• การมีีส่่วนร่่วมต่่อชุุมชน และสัังคม
• เสรีีภาพในการรวมเป็็นสมาคม
	สหภาพ สหพัั นธ์์ และการเจรจาต่่อรอง
•

จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
•
•
•
•
•
•

การปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมาย ระเบีียบ
และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จริิยธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
การปกป้้องทรััพย์์สิินทางปััญญา
และการเก็็บรัักษาความลัับ
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
มาตรฐานด้้านคุุณภาพ

ช่่องทางการแจ้้งเบาะแสและข้้อร้้องเรีียน
อ่่ านรายละเอีี ยดเพิ่่�มเติิ มได้้ ที่�่ จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิิ บััติิอย่่างยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้ า ภายใต้้ หััวข้้อ การกำำ�กัับดููแลกิิ จการ เว็็ บไซต์์ https://investor-th.bgrimmpower.com/misc/
corporate-governance/20200819-bgrim-supplier-code-of-conduct-th.pdf

แนวทางที่่�องค์์กรนำำ�มาปรัับใช้้

ระดัับประเทศ

•
•
•

ระดัับสากล

•
•
•
•
•
•
•

โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
Sustainable Supply Chain Management ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กฎระเบีียบและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ระบบมาตรฐานการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001 : 2018
ระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ISO 45001 : 2018 หรืือ 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
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กรอบการทำำ�งานในการบริิหารจััดการคู่่�ค้้า
อย่่างยั่่�งยืืน
การสรรหาและ
คััดเลืือกคู่่�ค้้า

การขึ้้�นทะเบีียน
คู่่�ค้้าใหม่่

การจำำ�แนก
ประเภทคู่่�ค้้า

ประเมิินผล
การปฏิิบััติิงาน

การดำำ�เนิินการหลัังการ
ตรวจประเมิิน

พิิจารณาคััดเลืือกคู่่�ค้้าจาก

ส่่งมอบ Supplier Code

หลัักเกณฑ์์ในการจำำ�แนกคู่่�

คู่่�ค้้าที่่�อยู่่�ในกลุ่่�ม Critical

เกณฑ์์คุุณสมบััติิ

of Conduct ให้้แก่่คู่่�ค้้า

ค้้าโดยใช้้เกณฑ์์ ESG

Tier 1 Supplier และ High

เบื้้�องต้้นที่่�บริิษััทกำำ�หนด

รัับทราบ

1.	มููลค่่าการสั่่�งซื้้�อ

ESG Risk Supplier

2. ความสำำ�คัญ
ั ของ

จะได้้รัับการประเมิินผลการ

	สิินค้้า / บริิการต่่อบริิษัท
ั

ั ง
ิ าน Contractor
ปฏิิบัติ

3. ความสามารถ

Evaluation Form

จััดทำำ�แบบประเมิินตนเอง
NEW VENDOR
PRE-QUALIFICATION
FORM

ในการดููแลผลกระทบ

โดยใช้้หลัักเกณฑ์์ ESG ผ่่าน

	ด้้าน ESG และการปฏิิบัติ
ั ิ

ระบบ Intranet ภายในของ

	ตามกฎเกณฑ์์

บริิษััท

	ที่่�บริิษััทกำำ�หนด
ขึ้้�นทะเบีียนคู่่�ค้้า Approved
Vendor List

4. ระดัับผลกระทบต่่อ
การผลิิตจากการพึ่่�งพา
	คู่่�ค้้า

ผ่่านเกณฑ์์

ตรวจประเมิินทุุกปีี

ทบทวนสััญญา

ตรวจประเมิินทุุก 3 ปีี

การจำำ�แนกประเภทคู่่�ค้้าโดยใช้้เกณฑ์์ ESG
บี.กริม เพาเวอร์ ได้มีการจำ�แนกประเภทคู่ค้า ดังนี้

เง่�อนไข

กลุม
่ คู่ค้าหลัก
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�อครัง
� เดียว
• สินค้า/บริการมีความสําคัญน้อย

แก้ไขเม่ ือ 31 พ.ค. 2564

ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ มีกลุ่มคู่ค้าที่เป็น Tier 1 Supplier และเป็น Approved Vendor List จํานวน 1,278 ราย มีมูลค่า การ

จัดซื้อรวม 51,205 ล้านบาท มีค่ค
ู ้าที่เป็น Critical Tier 1 จํานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.2 ของมูลค่าจัดซื้อรวม อย่างไร
1

1

ก็ตาม บี.กริม เพาเวอร์ อยูร่ ะหว่างการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึง
การวางแผนการกระจายรายได้ผ่านการจ้างงานในท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่มีธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์
1

แก้ไขเม่ ือ 31 พ.ค. 2564
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การสร้้างองค์์ความรู้้�
และนวััตกรรมทางธุุรกิิจ

การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางธุรกิจเป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อการพัฒนาธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนในอนาคต บี.กริม เพาเวอร์ ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร

ด้านความเป็นมืออาชีพและความคิดริเริม
้ ละนวัตกรรม
่ สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรูแ

สมัยใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์ กร ทำ �ให้เกิดการสร้างความได้ เปรียบในการแข่งขัน อี กทั้ ง

ยังเป็นการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นด้านการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ผู้มีสว
่ นได้เสียในระยะยาว

การพัั ฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมี บ ทบาทและความสำ � คั ญ ต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ

ในปัจจุบน
ั อย่างหลีกเลีย
่ งไม่ได้ บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักและให้ความสำ�คัญในการศึกษา

และพัฒนาปรับปรุ งระบบการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทัง้ ด้านการปรับปรุงเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต การบำ�รุงรักษาซ่อมแซม การเรียนรู้

และพัฒนาระบบการควบคุมและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
ความรูค
้ วามสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อ
นำ�องค์กรไปสูย
่ ค
ุ ดิจท
ิ ล
ั ทีม
่ ค
ี วามเปลีย
่ นแปลงอยูต
่ ลอดเวลา เพื่อป้องกันการเปลีย
่ นแปลง

ที่เกิดจากเทคโนโลยีดจ
ิ ิทล
ั (Digital Disruption) ที่อาจเกิดขึน
้ ดังนัน
้ เราจึงให้ความสำ�คัญ
ในการศึกษาและสร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไปยังผู้บริหารและ

พนักงานขององค์กรให้สามารถพัฒนาศักยภาพและแผนงานที่พร้อมรับมือได้ในอนาคต

วััตถุุประสงค์์ในการศึึกษา พัั ฒนาเทคโนโลยีี
และนวััตกรรม
เพื่่� อเพิ่่� มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
(Operational Efficiency)

เพื่่� อรัักษาฐานลููกค้้าเก่่าและ
เพิ่่� มกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่
จากการพัั ฒนาประสบการณ์์ของลููกค้้า
(Customer Experience)
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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เพื่่� อสร้้างรููปแบบธุุรกิิจ (Business Model)
ใหม่่ๆ ที่่�ช่่วยสร้้างโอกาสในการเติิบโต
หรืือช่่วยป้้องกัันธุุรกิิจให้้อยู่่�รอดจาก
การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
(Digital Disruption)

การสร้้างองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมทางธุุรกิิจ

บี.กริม เพาเวอร์ วางแผนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอีก 5 ปี (พ.ศ. 2563–2568) โดยจะครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การพั ฒนาระบบบริหาร
จััดการโรงไฟูฟู้า
(Power Plants Systems)

• MyHealth : การพั ฒนาแอพพลิเคชัน
� MyHealth ร่วมกับบริษัท Siemens เพื� อศึกษาข้อมูล
การผลิตไฟฟ�าพลังงานความร้อนร่วมในภาพรวม กราฟแนวโน้มที�ครอบคลุมเกี�ยวกับประสิทธิภาพ
ความพร้อม (Availability) และความน่าเชื�อถือ (Reliability) ของระบบ ระบบการแจ้งเตือนและ
บันทึกชัว
� โมงในการบริการซ่อมบํารุงของกังหันก๊าซของบริษัท
• Executive Information System (EIS) : การพั ฒนาแอพพลิเคชัน
� ในการแสดงผลแดชบอร์ด
ข้อมูลโรงไฟฟ�าสําหรับผู้บริหารระดับสูงเพื� อเพิ�มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและขับเคลื�อนธุรกิจของ
องค์กร
• Artificial Intelligence for Power Plant Maintenance Management System : การพั ฒนา
ระบบจัดการข้อมูลแบบอัจฉริยะเพื� อสรุปรายงานและแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติเพื� อใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจในการซ่อมบํารุงรักษาโรงไฟฟ�า
• Computerized Maintenance Management System (CMMS) & Dashboard : การพั ฒนา
ระบบบริหารจัดการงานบํารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance และระบบงานพั สดุคงคลัง
รวมถึงการพั ฒนาระบบรายงานความเคลื�อนไหวในงานบํารุงรักษาและข้อมูลต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
งานบํารุงรักษา โดยนําข้อมูลจาก Q4 และแอพพลิเคชั�นอื�นๆ มาแสดงในรายงานรูปแบบต่างๆ
• Planned Maintenance Optimizer : การพั ฒนาเพื� อเพิ�มประสิทธิภาพงานบํารุงรักษาตามแผน
Optimization PM Plant และ Spare Parts
� ในงานบํารุง
• Maintenance Budget Cost : การพั ฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายที�เกิดขึน
ี ี�สุด
รักษาเพื� อหา Maintenance Cost ต่อหน่วยที�ดท
• Continuous Emission Monitoring System (CEMS) Monitoring : การพั ฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันสําหรับตรวจสอบและแจ้งมูลค่าการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และออกซิเจน
ระหว่างโรงไฟฟ�ากับหน่วยงานภาครัฐ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
• SMS & Line Application : การพั ฒนาระบบแอปพลิเคชัน
� สําหรับการข้อความส่งข้อมูลอัตโนมัติ
ของโรงไฟฟ�าไปยังลูกค้า พนักงานและผู้บริหาร

การพั ฒนาระบบสายส่ง
และจัำาหน่ายไฟูฟู้า (Distribution
Network Systems)

• Distribution Management System (DMS) : การพั ฒนาระบบสายส่งและจําหน่ายไฟฟ�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 : ระบบการจัดการสี่ินทรัพย์ของ
อุปกรณ์สี่ถึาน่ย่อย ม่วัติถึุประสี่งค์เพ่� อเพิ�มความน่าเช่�อถึ่อของระบบไฟฟ้าแล้ะล้ดเวล้าหยุดทำางานแล้ะ
ช่วยล้ดความเสี่่�ยงทางธุุรกิจแล้ะการเงิน แล้ะช่วยล้ดติ้นทุนการบำารุงรักษาของอุปกรณ์สี่ถึาน่ย่อย
• Automatic Meter Reading (AMR) : ระบบการอ่านมิเตอร์อัตโนมัติ (AMR) คือการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบให้มีการอัปเดตข้อมูลมิเตอร์ทุกๆ 15 นาที และพั ฒนารูปแบบการส่งใบแจ้งหนี�
อัตโนมัติ และพัฒนาเว็บพอร์ทัลสําหรับลูกค้า เพื� อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัตข
ิ ้อมูลได้ครบ
ถ้วน

การพั ฒนาระบบสนับสนุนหลังบ้าน
(Back Office Systems)

• Procurement & Supplier Management : การพัฒนาระบบบันทึกและจัดเก็บเอกสารจัดซือ
� จ้างและ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลคู่ค้าเพื�อใช้ในการออกเอกสารคําสัง
� ซือ
� (Purchasing Order: PO) และระบบการ
จ่ายเงิน (Paying) และอัพเดตข้อมูลผ่านระบบ Oracle และ Q4
• Financial Dashboard : การพั ฒนาระบบแดชบอร์ดทางการเงินในรูปแบบของการจัดทำารายงาน
ทางการเงินท่�เข้าใจได้ง่ายเพ่� อใช้ในการติัดสี่ินใจของผู้บริหาร
• Customer Relation Management : การพั ฒนาระบบแบบบูรณาการในด้านการจัดการข้อมูล
ลูกค้า การปรับปรุงระบบการตลาดการขายและการบริการลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื� อเพิ�ม
ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

การร่วัมพั ฒนาระบบกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage
System : ESS)

• การร่วมมือกันระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และ บริษัทผลิตแบตเตอรี�ชัน
� นําของโลก ในการพั ฒนาระบบ
กักเก็บพลังงานมาใช้กับโรงไฟฟ�าและสายส่งของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื� อเพิ�มสเถียรภาพโดยรวม
ของระบบ และสนับสนุนการเพิ� มขึน
� ของพลังงานทางเลือก อีกทัง
� ยังเป�นการเป�ดโอกาสในการ
ทดลองรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานยุคใหม่ในอนาคต
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

การบริิหารจััดการความปลอดภััย
ของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และไซเบอร์์
บี . กริ ม เพาเวอร์ ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวั ง ให้ ร ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภั ย ภั ยคุกคามทางไซเบอร์ถือเป็นประเด็ นความเสี่ยง

ในระดับสากลที่ทุกองค์กรควรให้ความสำ�คัญ บี.กริม เพาเวอร์ ควบคุมและดูแลป้องกัน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มค
ี วามปลอดภัยสูงสุด รวมถึงจัดทำ�มาตรการ กระบวนการ
และพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำ คัญ ฟื้ นฟูระบบข้อมูล

ทางสารสนเทศจากสภาวะทีผ
่ ด
ิ ปกติ ฝึกซ้อมเหตุการณ์และการตอบสนองต่อสถานการณ์
ที่ผด
ิ ปกติ รวมถึงการให้ความรูแ
้ ละความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรให้มค
ี วามตระหนักรู้
เกี่ยวกับวิธก
ี ารเฝ้าระวัง ตอบสนอง ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

IDENTIFY
พิิสููจน์์

• บริิหารจััดการบััญชีีทรััพย์์สิินทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• บริิหารสภาพแวดล้้อมทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• บริิหารจััดการธรรมาภิิบาลทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• ระบุุความเสี่่�ยงทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
•	กำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

PROTECT
คุ้้�มครอง

• ควบคุุมการเข้้าถึึงระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• อบรมสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
•	ดููแลความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
•	กำำ�หนดขั้้�นตอนและกระบวนการในการดููแลรัักษา และปกป้้องข้้อมููลและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• เลืือกนำำ�เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมมาใช้้ในการปกป้้องระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศขององค์์กร

DETECT
ตรวจจัับ

• เฝ้้าระวัังเหตุุการณ์์ที่�ป
่ กติิและผิิดปกติิของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
•	กำำ�หนดกระบวนการในการเฝ้้าระวัังเหตุุการณ์์ที่�ผิ
่ ิดปกติิของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

RESPOND
ตอบสนอง

•	สร้้างแผนการตอบสนองต่่อภััยคุุกคามที่่�มีีผลกระทบต่่อระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
•	สื่่�อสารเกี่่�ยวกัับภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพนัักงานและผู้้�บริิหาร
•	วิิเคราะห์์ภััยคุุกคามและลดระดัับความรุุนแรงของภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�นกัับระบบเทคโนโลยีี
	สารสนเทศ ดำำ�เนิินกระบวนการในการพิิ สููจน์์หลัักฐานทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

RECOVER
กู้้�คืืน

•	กำำ�หนดแผนการกู้้�คืืนความพร้้อมใช้้งานให้้กัับระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• ยกระดัับและปรัับปรุุงกระบวนการการสื่่อ
� สารในกรณีีที่่มีี
� ความเสีียหายจากการโจมตีีทางไซเบอร์์
เกิิดขึ้้�นกัับระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
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การบริิหารจััดการความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและไซเบอร์์

ระบบความมั่่�นคงปลอดภััย
ของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
บี.กริม เพาเวอร์ กำ�หนดให้มีนโยบายการรักษาความปลอดภัย

นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

ข้ อ มู ล นโยบายควบคุ ม การใช้ ง านอุ ป กรณ์ เ คลื่ อนที่ แ ละ

Center (SOC) ภายใต้การดำ�เนินงานของหน่วยงานความมั่นคง

ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ นโบายการจัดลำ�ดับชัน
้

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Security Operation

การทำ � งานนอกสถานที่ และกำ � หนดแนวปฏิ บั ติ ท่ี ดี สำ � หรั บ

ปลอดภั ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ หรื อ Computer Incident

ั ิตามระเบียบที่ถก
ู ต้อง
พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบต

Response Team (CIRT) เพื่ อทำ � หน้ า ที่ ใ นการเฝ้ า ระวั ง

รวมถึ ง กฎมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละข้ อ มู ล

ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ

สารสนเทศ และได้ มี ก ารนำ � มาตรฐานสากลสำ � หรั บ ระบบ

ของ บี . กริ ม เพาเวอร์ รวมถึ ง ทำ � หน้ า ที่ ป ระสานงานกั บ

การจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO / IEC 27001 : 2013)

หน่ ว ยงานต่ า งๆ ขององค์ ก ร เพื่ อตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์

มาใช้ ใ นการดำ � เนิ น งานด้ า นการจั ด การความปลอดภั ย ของ

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเมื่อตรวจพบหรือได้รับ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทุกกระบวนการทำ�งาน

การแจ้งเหตุฯ จะทำ�การตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุเพื่อจำ�กัด

ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี ก ารเฝ้ า ดู แ ลติ ด ตามความปลอดภั ย ของ

ขอบเขตความเสี ย หาย ฟื้ นฟู ร ะบบให้ ก ลั บ มามี ค วามพร้ อ ม

ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งใกล้ ชิ ด ตลอดจนพั ฒ นา

ใช้ ง าน ขอบเขตการทำ � งานของที ม CIRT ยั ง รวมไปถึ ง

เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง ทำ � การวิ เ คราะห์ ต รวจสอบ

การโจมตีของผูไ้ ม่ประสงค์ดี เพื่อให้ระบบและข้อมูลสารสนเทศ

ระบบการป้ อ งกั นและรั ก ษาความปลอดภั ยของระบบ

การป้องกันภัยคุกคาม ลดความเสีย
่ งจากช่องโหว่ของระบบและ

ข้อมูลและประมวลผลเพื่อการตัดสินใจปฏิบัติการตอบสนอง

ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง คงไว้ซ่งึ ความลับ และมีความพร้อม

ต่อสถานการณ์ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การดำ�เนินงาน

ให้บริการอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม

ของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

บทบาทหน้้าที่่�ของหน่่วยงาน
Computer Incident Response Team (CIRT)
Monitor

• ออกแบบและบริิหารระบบเทคโนโลยีี
	สารสนเทศขององค์์กรให้้มีีความมั่่�นคง
ปลอดภััยตามหลัักมาตรฐานสากล
• เฝ้้าระวัังภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
	ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นตลอด 24 ชั่่�วโมง
•	ทำำ�การตอบสนองต่่อภััยคุุกคามและ
ประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ติิดตาม และวิิเคราะห์์ถึึงสาเหตุุ
ของปััญหาทางด้้านภััยคุุกคาม
ทางไซเบอร์์ร่ว่ มกัับหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง
พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว
รวมถึึงให้้คำำ�แนะนำำ�พััฒนาระบบป้้องกััน
	ภััยคุุกคามให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น

Awareness

•	สร้้างความตระหนัักด้้าน
Cybersecurity ให้้กัับพนัักงาน
เป็็นประจำำ�ผ่่านช่่องทางต่่างๆ
• ทําการแจ้งเตือนและเผยแพร่
ข้อมูลทางด้านช่องโหว่ด้าน
ความปลอดภัย รวมถึงภัย
คุกคามต่างๆ ให้กับพนักงานใน
องค์กร
•	จััดการเผยแพร่่ความรู้้�และบทเรีียน
ทางด้้าน Computer Security
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Security Audit and Proactive
Security
•	ตรวจประเมิินด้้านความปลอดภััย
ของระบบตามมาตรฐานสากลต่่างๆ
พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ� แนวทางแก้้ไข
เพื่่� อให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล
•	จััดทำำ�มาตรการและให้้ความสนัับสนุุน
ในการดำำ�เนิินการปกป้้องระบบต่่างๆ
ขององค์์กรให้้สามารถใช้้งาน
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
•	ดำำ�เนิินการตรวจสอบช่่องโหว่่และ
ทดสอบการโจมตีีระบบ เพื่่� อป้้องกััน
ความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
จากผู้้�ไม่่ประสงค์์ดีี

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและ

คูค
่ า้ ขององค์กร ซึง่ รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูล การเก็บรวบรวม การนำ�เอาไปใช้ และการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีการกำ�หนดนโยบายคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและแต่งตัง้

คณะทำ�งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องและเป็นไปตาม “พระราชบัญญัติ
คุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ในราชกิจจานุเบกษา หรือ “PDPA” (The Personal

Data Protection Act B.E. 2562) เพื่อให้มน
่ั ใจได้วา่ บี.กริม เพาเวอร์ มีมาตรการในการ

คุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีค
่ รอบคลุมผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียทัง้ หมด ตลอดจนมีการกำ�หนดแนวทาง

้ ริหาร และพนักงานประพฤติและปฏิบต
ั ิ เคารพหลักการและสิทธิ
เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ

ทีก
่ ำ�หนดโดยกฎระเบียบทีบ
่ งั คับใช้ ตลอดจนมีการจัดทำ�แผนรับมือกรณีขอ
้ มูลของผูม
้ ี

ส่วนได้เสียรัว่ ไหล เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันการใช้ขอ
้ มูลส่วนบุคคล
อย่างไม่เหมาะสม และช่วยป้องกันปัญหาหรือการฟ้องร้องทีอ
่ าจเกิดขึน
้

100%

สััดส่่วนความครอบคลุุมของการรัับรอง
มาตรฐานการจััดการ ความปลอดภััย
ของข้้อมููล ISO / IEC 27001 : 2013

0

ข้้อร้้องเรีียนที่่�มีนั
ี ย
ั สำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับ
ความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศและไซเบอร์์

การสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้กัับพนัักงาน
กิิจกรรม CG Day 2563 : ESG I Empowering
Sustainability Growth

กิิจกรรม B.Power Be Transform Unleashing
the Power of IT

ภายในงานมีีตััวแทนของหน่่วยงาน CIRT ให้้ความเข้้าใจและ
ความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับภััยคุุกคามทางด้้าน Cybersecurity
พร้้อมทั้้�งตอบคำำ�ถามและแก้้ไขปััญหาต่่างๆ ให้้กัับพนัักงาน

เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การนำำ� เทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT) มาใช้้ ใ นการเพิ่่� ม ขีีด
ความสามารถการแข่่งขัันของอุุตสาหกรรมผลิิตไฟฟ้้า พนัักงานได้้มีี
ส่่ ว นร่่ ว มในการแสดงความคิิ ด เห็็ น และศึึ กษาการนำำ� เทคโนโลยีี
สารสนเทศมาใช้้ในการเตรีียมความพร้้อม เพื่่� อปรัับเปลี่่�ยนให้้องค์์กร
ไปสู่่�องค์์กรดิิจิิทััล (Digital Transformation) โดยภายในกิิจกรรม
มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมเรื่่�องความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับภััยคุุกคามทางด้้าน
Cybersecurity ที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2563 และแนวทางป้้องกัันจากถููกโจมตีี
ประเภท Business Email Compromise, Ransomware และ
Multi-Stage Ransomware อีีกทั้้�งยัังรวมไปถึึงการให้้ความรู้้�เกี่่�ยว
กัับ พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 และการ
ต ร ว จ สุุ ข ภ า พ ค ว า ม ป ล อ ด ภัั ย ข อ ง ตัั ว ต น ใ น โ ล ก อ อ น ไ ลน์์
(Cybersecurity Health Check) ให้้แก่่พนัักงาน
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การบริิหารจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

บี.กริม เพาเวอร์ มีความมุง่ มั่นต่อการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ซึง่ มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาความยัง่ ยืนขององค์กร มีการกำ�หนดนโยบายและแนวทาง

การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม การพัฒนากระบวนการดำ�เนินงานที่จะลดผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปลูกฝังและสร้างจิตสำ�นึกด้านการอนุรักษ์

สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ เพื่ อ สร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่่านรายละเอีียดเพิ่่ม
� เติิมได้้ที่่� นโยบายและแนวทางการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เว็็บไซต์์ https://www.bgrimmpower.com/
th/sustainability/environment

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำ�คัญกับการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อม (ISO 14001 : 2015) โดยกำ�หนดให้โรงไฟฟ้าที่เริม
่ เปิดดำ�เนินการเชิงพาณิชย์

แล้วจะต้องดำ�เนินการในการขอรับรองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 18 เดือน เพื่อให้

การดำ � เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม

ในทุ ก กระบวนการ นอกจากนี้ มี ก ารประเมิ น และการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งใน
การดำ � เนิ น งานที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและ

ควบคุม ป้ องกั น และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อ ม ในการดำ � เนิ น งานอย่างต่ อเนื่ อง

ตลอดจนมีการปลูกฝังจิตสำ�นึกให้แก่พนักงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
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ะทบ
กร
ผล
ลด

ปอ
้ ง
กนั

รับผิดชอบ

ประดิษฐ์ใช้ใหม่

ใช้ซํ้า

ดําเนินธุรกิจ
ด้วยความโอบอ้อมอารี
ให้ความใส่ใจต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นํากลับมา
ใช้ใหม่

ลดการใช้

ค ว บ คุม

แนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััท
มาตรการด้้านการเลืือกพื้้� นที่่�
โครงการ ออกแบบและ
วางผัังโครงการ

มาตรการด้้านการสร้้าง
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
การดำำ�เนิินการของโรงไฟฟ้้า

มาตรการด้้านการรัับฟััง
ความคิิดเห็็นของประชาชน
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

มาตรการการศึึกษาผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมตามรายงาน
การวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
(EIA)

ผลกระทบสิ่่ง
� แวดล้้อมตามรายงาน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมเบื้้�องต้้น
(IEE)

ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมแนวทาง
ประมวลหลัักการปฏิิบััติิ
(CoP)

มาตรการด้้านการจััดการน้ำำ��
ในโครงการ

มาตรการการจััดการขยะ
และกากของเสีีย

มาตรการด้้านอาชีีวอนามััย
ความปลอดภััย และสุุขภาพ

มาตรการ
ด้้านการคมนาคมขนส่่ง

มาตรการ
ด้้านคุุณภาพอากาศ

มาตรการฟื้้� นฟูู สภาพพื้้� นที่่�
และสุุนทรีียภาพ
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อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

“การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ รู ป แบบเก่ า (Linear Economy) เป็ น การนำ � ทรั พ ยากรมาผลิ ต

เกิดของเสียแล้วทิ้ง ทำ�ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา จึงเกิดรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ

แบบใหม่ คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่คำ�นึงถึง
คุณค่าของทรัพยากรตลอดช่วงชีวต
ิ ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำ�กลับมาใช้ซ�้ำ หรือใช้ใหม่

ให้มป
ี ระสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการของเสียอย่างเป็นระบบครบวงจร ทำ�ให้การดำ�เนิน

ธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญของโลกในขณะนี้” นายฮาราลด์ ลิงค์

เป้ า หมายสู ง สุ ด ของ บี . กริ ม เพาเวอร์ คื อ การดำ � รงรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ

สิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและส่งต่อไปยังรุ่นถัดไป เราให้ความสำ�คัญ

อย่ า งยิ่ ง ในการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี คุ ณ ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด มี ค วามมุ่ ง มั่ น

ต่ อ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ควบคู่ ไ ปกั บ การ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตั้ งแต่ การออกแบบและการเลื อกใช้ก๊าซธรรมชาติ

ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่ สุดและมีเสถี ยรภาพ
มากที่สุด รวมถึงการบำ�รุ งรักษาและปรับปรุ งคุณภาพของเครื่องจักรให้มีความทันสมัย

เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รวมถึ งการพัฒนาความร่วมมือ
กั บ ผู้ ผ ลิ ต เครื่ องจั ก รในการตรวจสภาพความสมบู ร ณ์ ข องเครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ์

(Life Cycle Impact Assessment : LCIA) ในกระบวนการผลิตอย่างสม่ำ�เสมอ ตลอด

จนฟื้ นฟูและอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมผ่านการมีสว่ นร่วมในโครงการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั บ องค์ ก รและหน่ ว ยงานภายนอก

โดยมุ่งหวังในการช่วยบรรเทาและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น
บริษัทได้มก
ี ารบริหารจัดการระบบสายส่งไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อทำ�ให้การ

จ่ายไฟฟ้าในระบบสายส่งสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด
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ั
การจัดการพลั
งงาน
บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสําคั ญในการจั ดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ผลิตกระแสไฟฟ้า

เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine) และการซ่อมแซม

ซึ่งเป็นปัจจั ยสําคั ญในการกระบวนการ

บํ า รุ งรั ก ษากั ง หั น หอระบายความร้ อ นของน� า (Cooling

อี กทั้ งยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณ

Tower) ด้ วยการใช้เทคโนโลยีท่ี ทันสมัยตามแผนงานอย่าง

ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยจากองค์ ก รซึ่ ง จะมี ส่ ว นช่ ว ยให้

ต่อเนื่อง

อย่ า งคุ้ ม ค่ า และลดการสู ญ เสี ย พลั ง งานซึ่ ง เป็ น ต้ น ทุ น ใน

สูงสุด รวมถึง การลงทุนโครงการในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

บี.กริม เพาเวอร์ สามารถพัฒนาและปรับปรุ งการใช้พลังงาน

รวมถึงการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักรและ

อุ ปกรณ์ เพื่อให้เครื่องจั กรมีการทํ าางานที่ เกิ ดประสิทธิภาพ

กระบวนการธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง เช่น การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรง

ในปี 2563 บี . กริ ม เพาเวอร์ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานเท่ า กั บ

ไฟฟ้าพลังงานน�าและโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้

โรงไฟฟ้ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ พ ลั ง งานทดแทน จํ า นวน 13,344,326

ผลิตและช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงตาม

16,305,781 เมกะวั ต ต์ ในการผลิ ต ไฟฟ้ า และไอน� า จาก

บี.กริม เพาเวอร์ มีแนวโน้มในการใช้พลังงานในกระบวนการ

เมกะวั ต ต์ - ชั่ ว โมง คิ ด เป็ น พลั ง งานต่ อ หน่ ว ยผลิ ต เท่ า กั บ

ลําดับ

1.22 บี. กริม เพาเวอร์ ทํ า การปรับ ปรุ งประสิท ธิ ภ าพ

ปริมาณ์การผลิตไฟฟ�าและไอน�า
จากโรงไฟฟ�าทีไ� ม่ใช่พลังงานทดแทน

การใช้้พลังงานทัง
� หมด
(เมกะวัตต์)

(เมกะวัติติ์-ชัว
� โมง)

10,087,610

11,186,528

12,897,162

การใช้้พลังงานต่อหน่วัยผลิต
(เมกะวัติติ์-ชัว
� โมง / เมกะวัตต์-ชัว
� โมง)

16,305,781

13,344,326

15,696,957
13,868,073
12,495,859

2560

2561

2562

2563

2560

2561

2562

2563

1.24

1.24

2560

2561

1.22

2562

1.22

2563

แก้ไขเม่ือ 31 พ.ค. 2564

การจััดการขยะและกากของเสีย
บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งม่ันต่อการบริหารจัดการของเสียท่ีเกิดจาก

ตามหลักวิชาการ เพ่ ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ

การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สงู สุด

ลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหน่ึงด้วย ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์

กระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณของเสียและ

ยั่งยืน ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสามารถ

และมีขยะของเสียคงเหลือน้อยท่ีสุด และลดการนำาของเสียไป

มีปริมาณขยะ 2,233 ตั น ซ่ึงลดจากปีก่อนหน้าได้ 619 ตั น

ต่างๆ เช่น ขยะท่ัวไป ขยะมูลฝอยท่ียอ
่ ยสลายได้ ขยะรีไซเคิล

/ ขาย 1,997 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 89.4 ของปริมาณขยะ

ฝังกลบ บี.กริม เพาเวอร์ รณรงค์การคัดแยกประเภทของเสีย

คิดเป็นร้อยละ 21.7 และสามารถนำาขยะไปใช้ซ้ำา / รีไซเคิล

และของเสียอันตราย เพ่ ือการบริหารจัดการของเสียท่ีถูกต้อง

ทั้งหมด

75

การใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ปริิมาณขยะที่่�มีีการใช้้ซ้ำำ�� / รีีไซเคิิล / ขาย

ปริิมาณขยะทั้้�งหมด
(ตััน)

(ตััน)

2,852
2,233

2,120

1,997

1,239
754

2561

2562

2561

2563

2562

2563

การจััดการผลกระทบด้านเสียง
บี . กริ ม เพาเวอร์ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลกระทบด้ า นเสี ย ง

โดยเฉพาะเคร่ ืองจักรของโครงการท่ีเป็นแหล่งกำาเนิดเสียงดัง

100%

อาทิ เคร่ ืองกำ าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG) เคร่ ืองผลิตไอน้ำา

(HRSG) เคร่ ืองผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำา (STG) เคร่ ืองควบแน่น
(Condenser) หอหล่ อเย็น (Cooling Tower) เป็นต้ น ท้ังนี้

ผลการตรวัจัวััดค่วัามเข้มของเสียงเปั็นไปัตามกฎหมาย
และมาตรฐานท�ก
ี าำ หนด และไม่มข
ี อ
้ ร้องเรียนด้านเสียงรบกวัน
จัากชุ้มช้นโดยรอบ

ได้ อ อกแบบเคร่ ื อ งจั ก รให้ มี ค่ า ระดั บ เสี ย งให้ เ ป็ น ไปตามท่ี

กฎหมายกำาหนด ตลอดจนมีการกำาหนดมาตรการเพ่ ือการลด

ระดั บเสียงจากแหล่งกำาเนิด การลดระดั บเสียงท่ี ตัวนำา / ส่ง
ผ่านเสียง และการป้องกันท่ีผู้รับเสียง
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การจััดการด้้านสภาพภููมิิอากาศ
และก๊๊าซเรืือนกระจก
“ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เป็็นศููนย์์ ภายในปีี 2593”
การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุ นแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

มากยิ่ ง ขึ้ น โดยสาเหตุ ห ลั ก ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก

ที่ ม าจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์เ รือนกระจกที่ ทำ� ให้ เ กิ ดสภาวะ
โลกร้ อ นขึ้ น และผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศ การเกษตรกรรม ทรั พ ยากรธรรมชาติ

สุขภาพ เป็ นผลให้ เกิ ดความเสียหายต่ อชีวิต ทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิ จ และสังคม

การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ท่ี มี ค วามถี่ แ ละ
ความรุนแรงมากยิง่ ขึน
่ อ
่ เนื่องและยาวนาน การเกิดคลื่นความร้อน
้ เช่น การเกิดภัยแล้งทีต

การเกิ ดพายุ และน้ำ�ท่ วมที่ รุนแรง การละลายของน้ำ�แข็งขั้วโลกทำ �ให้ระดั บน้ำ�ทะเล
เพิม
่ สูงขึ้น เป็นต้น

0.37

ความเข้มข้นของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า /
เมกะวัตต์-ชั�วโมง)
แก้ไขเมื่อ 31 พ.ค. 2564

บี.กริม เพาเวอร์ มีความมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกและมุ่ ง สู่ วิ ถี สั ง คมคาร์ บ อนต่ำ �

ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและประชาคมโลกตามข้อตกลงปารีส
(Paris Agreement) ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ตกลงตามกรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ย

การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change หรือ UNFCCC) โดย บี.กริม เพาเวอร์ มีเป้าหมายในการลด

การปล่ อยก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นศูนย์ หรือ Net Zero Carbon Emissions

ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)

แนวทางการจััดการด้้านสภาพภููมิิอากาศและก๊๊าซเรืือนกระจก
• กำ�หนดนโยบายและเป้าหมายการขยายการเติบโตของธุรกิจ โดยการเพิ่มสัดส่วน
การลงทุ น ประเภทพลั ง งานทดแทนเป็ น ร้ อ ยละ 30 ของโครงการลงทุ น ทั้ ง หมด

ภายในปี 2565

• พิ จ ารณาเลื อ กการลงทุ น ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ทั น สมั ย เป็ น มิ ต รต่อสิ่ง แวดล้ อ ม การใช้
้ ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการลดผลกระทบที่เกิดจาก
ทรัพยากรอย่างคุม
การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ให้ ค รอบคลุ ม ตลอดกระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า และการตั้ ง
เป้าหมายและติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ิ ากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบน
ั และอนาคต ตลอดจนการ
ภูมอ
ติดตามเฝ้าระวังสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
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209

กำำ�ลัังการผลิิตของโรงไฟฟ้้า
จากพลัังงานทดแทน
ที่่�อยู่่�ระหว่่างพัั ฒนา
(เมกะวััตต์)์

901

กำำ�ลัังการผลิิตของโรงไฟฟ้้า
จากพลัังงานทดแทน
ที่่�เปิิดดำำ�เนิินการแล้้ว
(เมกะวััตต์)์

การจััดการด้้านสภาพภููมิิอากาศและก๊๊าซเรืือนกระจก

• การปรับปรุ งประสิทธิภาพระบบการผลิ ตไฟฟ้า เพ่ ือช่วย

• การสนับสนุนและการมีสว่ นร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ข
ี บ
ั เคล่ อ
ื น

เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปล่ียนเคร่ ืองจั กรและ

การขับเคล่ ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกท่ี เ กิ ด จากการดำ า เนิ น งาน

การดำาเนินงานด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อุ ปกรณ์ต่างๆ เพ่ ือลดผลกระทบด้ านส่ิงแวดล้ อม รวมถึ ง

และทรัพยากรธรรมชาติ

การดูแลและควบคุมกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวต
ิ หรือวงจร

• การปลูกฝังให้พนักงานมีจต
ิ สำานึกด้านการอนุรก
ั ษ์สงิ่ แวดล้อม

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Life Cycle Impact Assessment : LCIA)

และการใช้ทรัพยากรอย่างค้ม
ุ ค่า ตามปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ

ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานต้ังแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ

และวัฒนธรรมขององค์กร

กระบวนการผลิตและซ่อมบำารุงโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า
เพื่อจำาหน่ายแก่ลูกค้า
ในปี

2563

มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง

5,395,590

ตัน

5,396,460

ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 871 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เนื่องจาก บี.กริม เพาเวอร์ มีการพัฒนาและการซ่อมแซม
บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ทําให้ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 2.84% ตลอดจน
การดําเนินโครงการอนุรก
ั ษ์พลังงาน

การบริหารจัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ การซ่อมแซมบํารุงรักษากังหันหอ
ระบายความร้อนของน�า

(Cooling

Tower)

เพื่อให้เครื่องจักรมีการทํางานที่เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการลงทุนโครงการใน โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง
เช่น การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานน�า และโรงไฟฟ้าพลังงาน

ลม เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ มีแนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลด
ลงตามลําดับ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงและทางอ้อม
การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจัก
ขอบเขต 1

การปล่อยก๊าซเรือนกระจัก
ขอบเขต 2

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2562

2563

2562

5,203,068

2563

5,395,590

* คํานวณจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงและการซื้อไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าภายใต้ บี.กริม เพาเวอร์ และบริษัทย่อย
** แก้ไขเมื่อ 31 พ.ค. 2564
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การบริิหารจััดการคุุณภาพอากาศ
บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำ�คัญต่อการควบคุมมลภาวะทางอากาศในการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม มีการตรวจวัดมล
สารที่เกิดขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำ�คัญต่อการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

อากาศในพื้นที่บริเวณโดยรอบของโครงการโรงไฟฟ้าโดยละเอียดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวางแผนในการปรับปรุงและซ่อม

บำ�รุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้วยการนำ�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ภายในโรงไฟฟ้าอยูเ่ สมอ เพื่อลด
ผลกระทบจากการปล่อยมลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
บี.กริม เพาเวอร์ มีแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ ดังนี้

การออกแบบระบบเผาไหม้้ที่่�ดีี
ของกระบวนการผลิิต
เกิิดการเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงอย่่างสมบููรณ์์

ลด

การติิดตั้้�งระบบควบคุุมไนโตรเจนออกไซด์์ (NOx)
โดยการติิดตั้้�งระบบเผาไหม้้แบบ Dry Low NOx Burner
สำำ�หรัับเครื่่�องผลิิตไฟฟ้้าแบบกัังหัันก๊๊าซ

ลด

ปริิมาณการเกิิดคาร์์บอนมอนอกไซด์์ (CO)
สารไฮโดรคาร์์บอนที่่เ� ผาไหม้้ไม่่หมด (UHC)
ฝุ่่�นละออง (TSP)

อุุณหภููมิก
ิ ารเผาไหม้้ของไนโตรเจนออกไซด์์ (NOx)

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System

หรือ CEMS) และการตรวจวัดแบบสุม
่ บริเวณปล่อง (Stack Sampling) หน่วยผลิตไอน้ำ� (Heat Recovery Steam Generators

หรือ HRSG) เพื่อตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละออง (TSP) ออกซิเจน (O2) อุณหภูมิ

ปลายปล่อง และอัตราการไหลของก๊าซ โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม
สหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก หรือวิธีท่ีหน่วยงานราชการกำ�หนด

แบ่งการดำ�เนินการ 2 ส่วน คือ

การประเมิินความสามารถในเชิิงคุุณภาพ

การประเมิินความสามารถการทำำ�งานในเชิิงปริิมาณ

การตรวจสอบความถููกต้้องของการทำำ�งานของ CEMS ด้้วยการ
ประเมิินความสามารถในเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Evaluation)
ในลัักษณะการทบทวนและตรวจสอบเกี่่ย
� วกัับสถานภาพการทำำ�งาน
ของ CEMS

การตรวจสอบความถููกต้้องของการทำำ�งานของ CEMS ด้้วยการ
ประเมิินความสามารถการทำำ�งานในเชิิงปริิมาณ (Quantitative
Evaluation) ตรวจสอบความถููกต้้องการตรวจวััดไนโตรเจนออกไซด์์
(NOx)
และออกซิิเจน (O2) เปรีียบเทีียบโดยวิิธีี Relative Test Audit (RATA)
ซึ่่ง
� ใช้้หลัักการอ่่านค่่าไนโตรเจนออกไซด์์ (NOx) และออกซิิเจน (O2)
จาก CEMS กัับค่่าตรวจวััดจากการเก็็บตััวอย่่างอากาศจากปล่่อง
โดยวิิธีีอ้า้ งอิิงมาตรฐานในเวลาเดีียวกัันและนำำ�ค่า่ ที่่ไ� ด้้มาคำำ�นวณหาค่่า
Relative Accuracy และนำำ�ผลที่่ไ� ด้้ไปเปรีียบเทีียบกัับเกณฑ์์กำ�ำ หนดการ
ตรวจสอบความถููกต้้อง

นอกจากนั้น บี.กริม เพาเวอร์ จัดให้มีการตรวจวัดแบบสุม
่ โดย

100%

เก็บตั วอย่างอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ และ
ทำ �การวิ เคราะห์ตามประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรมกำ�หนด
และตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า

ผลการตรวจวััดคุุณภาพอากาศเป็็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่่�กำำ�หนด และไม่่มีีข้้อร้้องเรีียน
ด้้านคุุณภาพมลภาวะทางอากาศ

เป็นประจำ�ทุกๆ 6 เดือน

79

การอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ

80

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

การอนุุรัักษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

บี . กริ ม เพาเวอร์ ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การดู แ ลป้ อ งกั น และการลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำ�เนินงาน ครอบคลุมทั้งในเรื่องการจัดการและการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชี ว ภาพและระบบนิ เ วศของสั ต ว์ แ ละพื ช ที่ มี อ ยู่ ใ นธรรมชาติ

ตลอดจนปกป้องและดูแลรักษาแหล่งน้ำ�และผืนป่า ร่วมรณรงค์ ปลูกจิ ตสำ�นึกในการ

อนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยรักษาสมดุลของ
คนกับธรรมชาติอย่างสมดุลและสามารถรักษาสภาพให้คงอยูต
่ ่อไปได้อย่างยาวนาน

บี.กริม เพาเวอร์ มีการปฏิบต
ั ิตามข้อกำ�หนดท้องถิ่นและกฎระเบียบของรัฐอย่างเคร่งครัด

รวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ ด้ า นการจั ด การที่ ดี ท่ี สุ ด อาทิ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม
(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
โดยวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งของพื้ นที่ ท่ี อ าจเป็ น อั น ตรายและความเสี ย หายต่ อ ความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งบนบกและแหล่งน้ำ�

พื้้� นที่่�ของโครงการ
ต้้องไม่่เป็็นถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััย
ที่่�สำำ�คััญของสััตว์์ป่า่

พื้้� นที่่�ที่่�ได้้รับ
ั การคุ้้�มครอง
ตามกฎหมาย

พื้้� นที่่�ที่่�ได้้รัับการปกป้้อง
ภายใต้้บััญชีีแดงไอยููซีีเอ็็น
(International Union for
Conservation of Nature Red
List - IUCN Red List)

พื้้� นที่่�ที่่�อยู่่�ในอุุทยานแห่่งชาติิ
ทางเดิินสััตว์์ป่า่ ป่่าสงวน

โรงไฟฟ้ า บี . กริ ม เพาเวอร์ ทุ ก แห่ ง ถู ก กำ � หนดให้ จั ด ทำ �

กระบวนการจัดการที่จำ�เป็นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น COP (Code of Practices)

ทางชีวภาพและแผนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Biodiversity

กระบวนการศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตามข้ อ กำ � หนด /

และการจั ด ทำ � รายงานผลกระทบด้ า นความหลากหลาย

ประมวลหลั ก การปฏิ บั ติ IEE (Initial Environmental

Management Plan : BMP) เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ

Examination) การประเมินผลกระทบเบื้องต้น รวมทั้ ง EIA

ต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ไม่พึงประสงค์และผลต่อสังคม

( E n v i ro n m e n t a l I m p a c t A s s e s s m e n t ) ร า ย ง า น

มี ก ารตรวจสอบและมี ม าตรการในการบรรเทาสาธารณภั ย

ผลกระทบจากโครงการหรื อ กิ จ กรรมประเภทต่ า งๆ ที่ อ าจ

และแผนการดำ�เนินการที่จะปกป้องสภาพแวดล้อม มีมาตรการ

เกิ ด ขึ้ น ต่ อ สภาพแวดล้ อ มในขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ก ารลงทุ น

ช ด เ ช ย ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ อ า จ ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย

่ งและ
ก่อนทีเ่ ราจะดำ�เนินการก่อสร้างครัง้ ใหญ่ เพื่อระบุความเสีย

ทางชีวภาพ
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การสนัับสนุุนด้้านงานอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและสััตว์์ป่า่
ร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอก
โครงการอนุุรัก
ั ษ์์และฟื้้� นฟูู ประชากร
เสืือโคร่่ง
เป็นเวลากว่า 6 ปี ที่ บี .กริม เพาเวอร์ มีสว่ นร่วมในการสนับสนุน

Nature หรือ WWF ประเทศไทย) ในปี 2563 ได้มีการขยาย

และขับเคลื่อนโครงการอนุรก
ั ษ์และฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่งใน

การดำ�เนินงานของโครงการไปยังพื้นที่อุทยานเพิ่มขึ้นอีกสอง

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัด

แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำ�แพงเพชร และ

กำ�แพงเพชร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ืช

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าอุ้ มผาง จั งหวั ดตาก ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่

และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for

โครงการปัจจุบัน
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เสื อ โคร่ ง เป็ น ดั ช นี ช้ี วั ด ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผื น ป่ า มี ค วาม

อุดมสมบูรณ์และมีความสมดุลในระบบนิเวศ เนื่องจากเสือโคร่ง
เป็นสัตว์ป่าที่อยู่สูงสุดในระบบห่วงโซ่อาหาร ทำ �หน้าที่รักษา
สมดุลของผืนป่าและควบคุมจำ�นวนประชากรของสัตว์กินพืช

อันได้แก่ เก้ง กวาง หมูป่า และกระทิง ไม่ให้มีจำ�นวนมากเกิน

ไปจนทำ � ให้ ผื น ป่ า และต้ น ไม้ เ สี ย ความสมดุ ล ในระบบนิ เ วศ
หากผืนป่าแห่งใดมีเสือโคร่งที่สมดุล ย่อมหมายความว่าผืนป่า
นั้นมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดและเป็นป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์

“เสืือมีีเพราะป่่าปก ป่่ารกเพราะเสืือยััง ดิินดีีเพราะหญ้้าบััง หญ้้ายัังเพราะดิินดีี”
พระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว

วัตถุประสงค์หลักคือการฟื้ นฟูธรรมชาติของผืนป่าตะวันตกของ

สัตว์ป่าอื่นๆ การเสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวนด้วยระบบ

ประเทศไทยและเพิ่มประชากรเสือโคร่งให้ได้จำ�นวน 300 ตัว

ลาดตระเวนเชิงคุณภาพและการสร้างจิตสำ�นึกและเครือข่าย

ภายในปี พ.ศ. 2565 ตามที่ประเทศไทยได้ให้คำ�มั่นสัญญาไว้ใน

การอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่า

การประชุมสุดยอดผู้นำ�ว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่งที่ประเทศ

บี.กริม เพาเวอร์ ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ ส.เสือวิทยา (Tiger

รั ส เซี ย เมื่ อ ปี พ.ศ. 2553 และการช่ ว ยปกป้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ ข อง

Learning Center) ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน เพื่อเปิดโอกาส

เสื อ โคร่ ง จากการลั ก ลอบล่ า สั ต ว์ แ ละรุ ก ล้ำ � ที่ อ ยู่ อ าศั ย ทั้ ง นี้

ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นและชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น ได้ สั ม ผั ส และเรี ย นรู้

ผืนป่าแม่วงก์-คลองลาน เป็นผืนป่าในประเทศไทยที่มีความ

เกี่ ย วกั บ เสื อ และสั ต ว์ ป่ า ในพื้ น ที่ ข องตนและในประเทศไทย

สำ�คั ญต่ อการอนุรักษ์ เสือโคร่งของโลก ซึ่งเป็น “พื้นป่าแห่ง

โดยทั่วไป ซึ่งเป็นกระบวนการสำ�คัญในการสร้างความเข้าใจ

ความหวั ง ” เนื่ องจากเป็ น พื้ นที่ ท่ี เ หมาะสมกั บ การขยาย

ถึงความสำ�คัญของเสือและสัตว์ป่าในการรักษาระบบนิเวศที่ดี

พั น ธุ์ เ สื อ โคร่ ง ที่ ดี ท่ี สุ ด ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้

ในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาวิจย
ั และสำ�รวจประชากรเสือโคร่งและ
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บี.กริม เพาเวอร์ มีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรน้ำ�เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

อย่างสมดุลและยั่งยืน เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทั้ งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ ให้ความใส่ใจ

ในการพิจารณามาตรการสำ�คัญในการลดการใช้น้ำ� กำ�หนดแนวทางบริหารจัดการน้ำ�
ตามหลั ก 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) เพื่อการใช้น้ำ �อย่างคุ้มค่ าตลอดทางของ

ห่วงโซ่การผลิตในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านภัยแล้ง จึงมีการ
รณรงค์ประหยัดน้ำ�เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรน้ำ�เพื่อผ่าวิกฤตภัยแล้ง

โดยมีการเพิ่มรอบการใช้น้ำ�หมุนเวียนในระบบจากคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Water

Circulation) และเพิ่มการใช้น้ำ�เสียจากองค์กรอื่น (wastewater reused at another of
the organisation’s facilities) ทดแทนการใช้น้ำ�ดิบบางส่วน เพื่อลดการสิน
้ เปลืองและ

ลดการดึงน้ำ� นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ออกแบบนโยบายในการออกแบบโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโครงการใหม่อีก 7 โครงการ ให้มีการใช้น้ำ�อย่างคุ้มค่าและ

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ�

การออกแบบกระบวนการผลิต
ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการนํา้ ทิ้ง

การเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์นาํ้

ระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ
OHSAS 18001 / ISO 45001

แนวทางการบริหาร
จัดการนํ้า

แผนงานการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการใช้นาํ้
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หลักปฏิบัติ 3Rs
(REDUCE-REUSE-RECYCLE)

การเพิ่ มรอบการใช้นาํ้ หมุนเวียน
ในกระบวนการผลิต

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การใช้นาํ้ ในกระบวนการผลิต
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การจััดการคุุณภาพน้ำำ��
บี.กริม เพาเวอร์ มีระบบการจัดการคุณภาพของน้ำ�ในบริเวณโรงไฟฟ้า โดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้ านการจั ดการคุณภาพน้ำ�ประจำ �การอยู่ภายในโรงไฟฟ้า เพื่อสามารถแก้ ไขปัญหา
กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และทำ�การตรวจสอบคุณภาพน้ำ�อย่างละเอี ยด
รายเดื อ นและรายครึ่ ง ปี จ ากหน่ ว ยงานภายนอก ตลอดจนมี ร ะบบการจั ด การน้ำ � ทิ้ ง

ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะมีการติดตั้งระบบบำ�บัด
น้ำ�ทิ้งและการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้ำ�ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำ�หนดต่างๆ ก่อนส่ง

ไปเข้าสูร่ ะบบบำ�บัดส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง ทีผ
่ า่ นมาพบว่าคุณภาพน้ำ�

ทิ้งมีค่าตรวจวัดดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำ�หนดทุกโครงการ เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน บี.กริม เพาเวอร์ ได้มีการออกแบบและบริหารจัดการน้ำ�ในพื้นที่ดำ�เนินงาน

อย่างเป็นระบบและมีการตรวจวั ดคุณภาพน้ำ�ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การจััดการสารเคมีีที่่�ใช้้สำำ�หรัับ การประเมิินความเสี่่�ยง
การผลิิตน้ำำ��
ด้้านทรััพยากรน้ำำ��
บี.กริม เพาเวอร์ ได้ดำ�เนินการตามนโยบาย กระบวนการ และ

บี . กริ ม เพาเวอร์ มี ก ารประเมิ น พื้ น ที่ เ สี่ ย งขาดแคลนน้ำ � ทั้ ง

กลไกการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของสารเคมี

ในระยะสั้นและระยะยาวเป็นประจำ �ทุกปี ตลอดจนประชุ ม

โครงการฝึกซ้อมด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบและบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ�ที่อาจ

และการสั ม ผั ส สารเคมี ต่ อ พนั ก งาน ตลอดจนการจั ด ให้ มี

หารื อ ร่ ว มกั บ นิ ค มอุ ต สาหกรรมทุ ก แห่ ง เพื่ อหาแนวทางลด

เพื่ อสร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ องดั ง กล่ า วให้ แ ก่ พ นั ก งาน

เกิดขึ้นในอนาคต โดยได้มีติดตามรายงานสถานการณ์น้ำ�จาก

ซึ่งได้ ครอบคลุมถึ งการป้องกันการรั่วไหล และข้อปฏิ บัติเมื่อ

ศูนย์ปฏิบต
ั ิการน้ำ�อัจฉริยะ (Smart Water Operation Center)

เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น อี ก ทั้ ง บี . กริ ม เพาเวอร์ ยั ง จั ด ให้ มี

ของสำ�นักบริหารจั ดการน้ำ �และอุ ทกวิ ทยา กรมชลประทาน

การซ้อมแผนการรองรับต่อการรัว่ ไหลของสารเคมีทอ
่ี าจเกิดขึน
้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล สำ � คั ญ ที่ ช่ ว ยให้

อย่างสม่ำ�เสมอ

บี.กริม เพาเวอร์ สามารถจัดเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบ

จากความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ�และมีการบริหารจั ดการในการ

สำ�รองน้ำ�ให้พอเพียงกับการใช้งาน และมั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้า
จะสามารถดำ�เนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
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ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ มีปริมาณการใช้น�าดิบจําานวน 8.7 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่

อัตราการใช้น�าต่อหน่วยการผลิตลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.2 มาจากการเพิ่มรอบ

การใช้น�าหมุนเวียนในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์เป็น 5–11 รอบ ในส่วนของปริมาณน�าทิ้งจาก

กระบวนการผลิต ท้ังสิน
้ 4.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน�าทิ้งจะถูกนําเข้าสูร่ ะบบบําบัดน�าทิ้ง

1.43

และผ่านการวิเคราะห์คุณภาพน�าให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดต่างๆ ก่อนส่งไป อัตราการใช้้นา�ำ ต่อหน่วัยผลิตภัณ์ฑ์์
(ล้บ.ม. / เมกะวัติติ์-ชัว
� โมง)
เข้าสูร่ ะบบบําบัดส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งต่อไป
แก้ไขเมือ
� 31 พ.ค. 2564

สััดส่่วนการใช้้น้ำำ�� ปีี 2563
(ล้้านลููกบาศก์์เมตร / ปีี)

2561

6.60
10.23

จํานวนนํ้าที่ใช้

ร้อยละ

42.2

2068
ล้าน ลบ.ม.

ร้อยละ

57.8

2562

7.89
11.96

2563

8.73
11.95

นํ้าดิบ

นํ้าเสียจากองค์กรอื่น

แก้ไขเมื�อ 31 พ.ค. 2564
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พนัักงานของเรา

พนัักงานเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เป็็นพลัังสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานให้้ประสบ

ความสำำ�เร็็จสู่่�เป้้าหมาย บีี.กริิม เพาเวอร์์ ให้้ความสำำ�คััญในการปลููกฝัังวััฒนธรรมและ

ค่่านิิยมองค์์กรบนพื้้� นฐานของการมีีทััศนคติิที่�่ดีี ความร่่วมมืือกััน ความเป็็นมืืออาชีีพ

และความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ ตลอดจนให้้มีีความรัักและหวงแหนในศัักดิ์์�ศรีีขององค์์กร

มีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และมีีความโอบอ้้อมอารีี ควบคู่่�ไปกัั บการส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
ทุุกระดัับมีีความรู้้�ความเข้้าใจในจรรยาบรรณการดำำ�เนิินธุุรกิิจ นโยบายด้้านจริิยธรรม
และการพััฒนาทัักษะความรู้้�ความสามารถในการปฏิิบััติิงาน อัันนำำ�ไปสู่่�ความเป็็นเลิิศ

ในการบริิหารจััดการองค์์กรอย่่างมืืออาชีีพที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และ

่ นได้้เสีียทุุกภาคส่่วน
สิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ผู้�มี
้ ีส่ว

บีี.กริิม ดีีเอ็็นเอ
บีี.กริิม เพาเวอร์์ ตั้้�งใจสรรค์์สร้้าง “B. Grimm DNA” ที่�่เปิิดกว้้าง
และให้้คุุณค่่ากัับทุุกความคิิดเห็็น เราตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
และให้้ความเคารพผู้้� คน ที่�่ ม าจากภููมิิ ห ลัั ง ที่�่ แ ตกต่่ า งกัั น
โดยไม่่ คำำ�นึึ ง ถึึ ง ความแตกต่่ า งทั้้� ง บุุ คลิิ ก คุุ ณ ลัั ก ษณะ อายุุ
สััญชาติิ เชื้้�อชาติิ หรืือศาสนา แม้้ว่่าทุุกคนจะมาจากภููมิิหลัังและ
บรรทัั ด ฐานที่�่ แ ตกต่่ า งกัั น แต่่ พ นัั ก งาน บีี . กริิ ม เพาเวอร์์
ต่่างยึึดถืือในปรััชญาการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโอบอ้้อมอารีี
และมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการสร้้างความเจริิ ญ ให้้ แ ก่่ สัั ง คม ซึ่่� ง เป็็ น
รากฐานสำำ�คััญของ B. Grimm DNA

ดําเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี
เพื� อสร้างความศิวิไลซ์
ภายใต้ความเป�นหนึ�งเดียวกับธรรมชาติ

สร้างความสุขให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ปรััชญาการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโอบอ้้อมอารีี เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของ B.Grimm DNA เสมอมา เรามุ่่�งมั่่�นที่�่จะดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
ความรัับผิิดชอบ เป็็นผู้้�ว่่าจ้้างที่�่ มีีความรัับผิิดชอบ และเป็็น
ี วามรัับผิิดชอบ บีี.กริิม เพาเวอร์์ ไม่่เพีียงแต่่สื่� อ
พลเมืืองที่มี
�่ ค
่ สาร
B.Grimm DNA และจััดกิิจกรรม 4Ps ตามพื้้� นที่่�ปฏิิบัติ
ั ิงานต่่างๆ
เท่่ า นั้้� น แต่่ ยัั ง แนะนำำ� ให้้ พ นัั ก งานเข้้าใจกระบวนการและ
แนวปฏิิบััติิด้้านการบริิหารบุุคลากรแบบบููรณาการ เพื่่�อสร้้าง
ความตระหนัักเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมแบบ 4Ps ที่่�บริิษััทคาดหวััง
ส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานเชิิงบวก และหลัักการของ
� �ำ ถืือเป็็นส่่วนที่�่
B. Grimm DNA โดยค่่านิิยมองค์์กร และภาวะผู้้นำ
สำำ�คััญมากสำำ�หรับ
ั วััฒนธรรมองค์์กรของเรา ในการคิิดพิจ
ิ ารณา
และตััดสิินใจดำำ�เนิินการที่่�ถููกต้้อง ส่่งผลดีีต่่อธุุรกิิจและผู้้�มีีส่ว
่ น
ได้้เสีีย

บี.กริม ดีเอ็นเอ
ค่านิยมหลัก – 4Ps
หลักการ GNH

พนัักงานของ บีี.กริิม เพาเวอร์์ จำำ�นวนมากกว่่ า 1,000 คน
ดำำ� เนิิ น งานร่่ ว มกัั บ พัั น ธมิิ ต รของเราในการสร้้างความเจริิ ญ
ให้แ
้ ก่่สังั คม เราภููมิิใจในความแตกต่่างหลากหลายและจะดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจด้้วยความโอบอ้้อมอารีี รวมถึึงสร้้างสรรค์์สภาพแวดล้้อม
ที่�่ พ นัั ก งานของ บีี . กริิ ม เพาเวอร์์ ทุุ ก คนสามารถเป็็ นตัั ว
ของตััวเอง และมีีโอกาสเติิบโตก้้าวหน้้าไปพร้้อมกัับองค์์กร

ความโอบอ้อมอารี
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วิธีใช้ชีวิตและทำงานร่วมกัน

สร้างความเจริญให้กับสังคมมนุษย์
ภายใต้ความเป�นหนึ�งเดียวกับธรรมชาติ
เอาใจใส่และอดทนอดกลั�น

พนัักงานของเรา

กลยุุทธ์์ด้้านบุุคลากร

จากหลักการสำคัญ…
ดึงดูดคนเก่งสำหรับอนาคต

ยกระดับเครื�องมือและเทคนิคในการสร้าง
และรักษาภาพลักษณ์ท�แ
ี สดงให้เห็นถึง
ความมั�นคงขององค์กร โดยมีการ
บริหารจัดการและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะกับงาน (ทั�งภายในและภายนอก)
ให้สอดคล้องกับทิศทางที�บริษัทวางไว้
สําหรับอนาคต

…สู่การกำหนดแนวทาง
 สนับสนุนกลยุทธ์การเติบโต
• ทํางานร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื� อสร้างความเป�นเลิศด้านการปฏิบัติงาน
• วางแผนกําลังคน และทักษะที�จําเป�น
• สรรหาและพั ฒนาผู้พนักงานให้ตรงตามความจําเป�นทางธุรกิจ

 สร้างแนวทางและกระบวนการพื� นฐานใหม่
พั ฒนาเพื� อมุ่งสู่อนาคต

ส่งเสริม และเพิ�มขีดความสามารถ
ในการส่งมอบคุณค่าอย่างยั�งยืนแก่ธุรกิจ
ด้วยการรวมรวมผู้ท�ม
ี ีความสามารถแตกต่าง
หลากหลายเข้าด้วยกัน และให้ความสําคัญ
กับการเรียนรู้อย่างต่อเนื�อง

รักษาพนักงานคุณภาพ

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

• บูรณาการแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์เพื� อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ปรับปรุงกระบวนการเพื� อลดระยะเวลาทํางาน ขจัดป�ญหาที�เป�นข้อจํากัด
และขั�นตอนที�ไม่จําเป�น เพื� อเพิ�มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลิตภาพ
และความพึ งพอใจ
• นําระบบดิจิทัลมาใช้อาํ นวยความสะดวก และจัดระเบียบกระบวนการทํางานใหม่
ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการคน
• ปรับปรุงระบบการประเมินผลงาน โดยส่งเสริมให้มีการพู ดคุยระหว่างพนักงาน
และหัวหน้างาน สร้างขวัญกําลังใจแก่พนักงานที�ปฏิบัติงานดี และดูแลพนักงาน
อย่างเหมาะสม

 สร้างความผูกพั นผ่านการบริหารจัดการคนและวัฒนธรรม
• สํารวจความคิดเห็นของพนักงาน กําหนดแผนและดําเนินการเพื� อ
ส่งเสริมเพิ� มความผูกพั นของพนักงาน
• สื�อสารและดําเนินการเกี�ยวกับวัฒนธรรมองค์กร เพื� อกระชับสัมพั นธ์
ระหว่างพนักงานและบริษัท
• ส่งเสริมพั ฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานให้ดูแลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�น

 ส่งเสริมคุณภาพและเพิ� มจํานวนผูม
้ ศ
ี ักยภาพสูง
• ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เพื� อดึงดูดผู้มีศักยภาพจากภายนอก
และทําให้ช�ือเสียงของ บี.กริม เพาเวอร์ เป�นที�รู้จักในฐานะองค์กรที�น่าทํางาน
• เพิ� มจํานวนผู้ที�มีศักยภาพสูงในองค์กร ด้วยการพัฒนาพนักงานในองค์กร
และสรรหาจากภายนอก
• สนับสนุนการพั ฒนาความสามารถของพนักงาน
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

งานและโครงการสำำ�คััญ
ด้้านบุุคลากร เพื่่� อสร้้าง
ประสบการณ์์ที่่�ดีีของพนัักงาน
ในปีี 2563 บีี.กริิม เพาเวอร์์ ดำำ�เนิินงานและจัั ดทำำ�โครงการ
ด้้ า นบุุ คล ากร ทั้้� ง บููรณาการกระบวนการทำำ� งาน ระบบการ

บริิหารจััดการ และพััฒนาเครื่่�องมืือใหม่่ๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสบการณ์์

ที่�่ ดีีให้้แก่่ พนัักงานของเรา โดยใช้้หลัั กของ B.GRIMM DNA
ในทุุ ก กิิ จ กรรม ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น การสรรหาพนัั ก งาน สร้้างภาพ
ลัั ก ษณ์์ อ งค์์ ก ร พัั ฒ นาการเรีี ย นรู้้� แ ละภาวะความเป็็ น ผู้้� นำำ�

ส่่ ง เสริิ ม การมีี ส่่ ว นร่่ ว มของคนในองค์์ ก ร พัั ฒ นาการบริิ ห าร
จััดการอาชีีพและผลการปฏิิบัติ
ั ิงาน การสร้้างเสริิมคุณ
ุ ภาพชีีวิิต
ที่�่ดีีให้้กัับพนัักงาน และการส่่งเสริิมให้้เกิิดการขยายธุุรกิิจ

สิ�งที�ดําเนินการในป�จจุบัน
คน

• องค์ประกอบของความหลากหลายในความเชี�ยวชาญ ศักยภาพ และประสบการณ์
• การพั ฒนาพนักงาน : ภาวะผู้นํา ความสามารถด้านเทคนิค องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
• เครือข่ายผู้เชี�ยวชาญด้านเทคนิคในโรงไฟฟ�า
• การพั ฒนาผู้มีศักยภาพ
• การสรรหาผู้มีศักยภาพสูง: ภายในและภายนอกองค์กร

วัฒนธรรม

• วัฒนธรรมองค์กรที�มีมายาวนาน : ทัศนคติท�ีดี ความร่วมมือ ความเป�นมืออาชีพ ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์
• การดําเนินงานด้วยความเป�นมืออาชีพและโอบอ้อมอารี
• ความเป�นอันหนึ�งอันเดียว และความสัมพั นธ์ฉันท์พ�ี น้อง

โครงสร้าง

• องค์กรแบบแมทริกซ์
• การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
• บทบาทและความรับผิดชอบที่เข้ากับสถานการณ์

ระบบ / กระบวนการ

• การใช้ดิจิทัลเพื�อเพิ� มประสิทธิภาพกการดําเนินงานและส่งเสริมการสร้างสมดุลชีวิตของพนักงาน
• การบริหารการปฏิบัติงานเพื� อการพั ฒนา
• การสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื� อสร้างประสบการณ์ท�ีดีและส่งเสริมความผูกพั น
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พนัักงานของเรา

ความผููกพัั นของพนัักงาน
ความโอบอ้้อมอารีี แ ละความมุ่่�งมั่่� นทุ่่�ม เทของคนใน บีี . กริิ ม

77%

มีี ส่่ ว นสำำ� คัั ญ ต่่ อ ความสำำ� เร็็ จ ของเรา เราจึึ ง มุ่่�งเน้้นส่่ ง มอบ

ประสบการณ์์ ที่�่ ดีี ใ ห้้ แ ก่่ พ นัั ก งาน เพื่่� อให้้คนของเราผููกพัั น

เชื่่� อ มโยงกัั บ บริิ ษัั ท และสามารถทำำ� งานเต็็ มศัั ก ยภาพอย่่ า ง

ของพนัักงานมีีความผููกพัั นต่่อองค์์กร
โดยเพิ่่� มขึ้้�น 12% จากปีี 2561 (65%)

มีีความสุุขในทุุกวััน หนึ่่�งในวิิธีที่
ี �่เราใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสบการณ์์ที่�่ดีี

ให้้แก่่พนัักงาน คืือการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของคนใน บีี.กริิม
ทุุก 2 ปีี โดยมีีวััตถุป
ุ ระสงค์์ดัังนี้้�

ผลสำำ�รวจดีีขึ้้�นทั้้�งในด้้านข้้อมููลประชากร
และปััจจััยที่่�สำำ�รวจ

1.	ดููแลแนวทางการบริิหารคนของ บีี.กริิม ให้้สอดคล้้องกัับ

1,000 20

	หลัักความสุุขมวลรวมประชาชาติิ (GNH) ค่่านิิยมหลััก (4Ps)
และวััฒนธรรมองค์์กร

2. เข้้าใจมุุมมองและความคิิดเห็็นของพนัักงาน เพื่่�อให้้บริิษััท
มีีความพร้้อมต่่อสถานการณ์์ต่่างๆ

3.	ป ร ะ เ มิิ นค ว า มสำำ� เ ร็็ จ ข อ ง ก า ร ดำำ� เ นิิ น ง า น ที่่� ส่่ ง เ สริิ ม
	ความผููกพัันของพนัักงาน ณ ปััจจุุบัน
ั

4. ยกระดัั บ มาตรฐานการดำำ� เนิิ น งานต่่ า งๆ เพื่่� อให้้ เ กิิ ด
การพััฒนาที่�่ยั่่�งยืืน และเทีียบเคีียงกัับบริิษััทชั้้�นนำำ�

ผลจากการสำำ�รวจนี้้�ทำำ�ให้้เราทราบถึึงประสบการณ์์ที่�่พนัักงาน

เป้้าหมาย
(คน)
ปีี 2561 = 715

ทั้้�งหมดของปััจจััย
มีีคะแนนดีีขึ้้�น
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562

94%

10

อััตราการมีีส่่วนร่่วม
ปีี 2561 = 92%

ได้้รัับ และระดัับความผููกพัันของพนัักงานของ บีี.กริิม เพาเวอร์์

ในปััจจุุบััน ทั้้�งยัังชี้้�ให้้เห็็นถึึงแนวทางส่่งเสริิมและดููแลให้้คนใน

สถานที่่�
ปีี 2561 = 7 สถานที่่�

ั ยภาพอย่่างมีีความสุุข
ครอบครััว บีี.กริิม ของเราทำำ�งานได้้เต็็มศัก

โดยสิ่่� ง ที่่� พ นัั ก งานมองว่่ า บีี . กริิ ม เพาเวอร์์ ทำำ� ได้้ดีี ได้้ แ ก่่

การบริิหารผลการปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน

การดำำ� เนิิ น การตามหลัั ก ธรรมาภิิ บ าล การกำำ�หนดหน้้ าที่�่ รัั บ

ผิิดชอบที่�่ชัด
ั เจน และการมอบหมายงานที่่�ท้้าทาย

ระบบการบริิหารผลการปฏิิบัติ
ั งิ าน ซึ่่�งโดยทั่่�วไปรวมการประเมิินผล

และการพััฒนาพนัักงานไว้้ด้ว้ ยกัันนั้้น
� ได้้รัับการพิิจารณาให้เ้ ป็็น

วางแผนผล
การปฏิบัติงาน

ส่่วนสำำ�คััญในแนวทางการบริิหารและดููแลพนัักงานของบีี.กริิม
ระบบการบริิหารผลการปฏิิ บััติิงานที่่� มีีประสิิทธิิภาพของเรา

ประเมินผล
การปฏิบัติงาน

กระบวนการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน

มีีกระบวนการที่�่ชัด
ั เจนสำำ�หรับ
ั การประเมิินผล ด้้วยการกำำ�หนด

บทบาท ขั้้� นต อน และระยะเวลา สำำ�หรัั บ ทั้้� ง หัั ว หน้้างาน

ให้ความคิดเห็น
สะท้อนกลับ
(feedback)
อย่างสมํ�าเสมอ

และพนัักงาน

บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้นำำ�แนวทางเชิิงสร้้างสรรค์์มาใช้้กัับการบริิหาร

ผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน ที่�่ ร วมการให้้ความคิิ ด เห็็ นส ะท้้อนกลัั บ
(feedback) อย่่ า งสม่ำำ� เสมอ การให้้ ร างวัั ลหรืื อคำำ�ชม เชย

ไปพร้้อมกัับการส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�

ทบทวนผล
การปฏิบัติงาน

และพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง แนวทางการพููดคุุยเกี่่�ยวกัับ

ข้อมูลที�ได้รับ
จากพนักงาน

ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านนี้้� มุ่่� งเน้้นการประเมิิ นศัั ก ยภาพพนัั ก งาน

และแผนการพััฒนาอย่่างตรงจุุด หััวหน้้างานได้้รัับการสนัับสนุุน

ให้้แสดงความคิิดเห็็นเพื่่�อการพััฒนาอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพต่่อพนัักงาน

ซึ่่�งจะเปิิดโอกาสให้้มีก
ี ารพููดคุุยเกี่่�ยวกัับอาชีีพการงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

และสม่ำำ� เสมอ ทำำ� ให้้ความคาดหวัั ง ด้้ า นอาชีี พ ของพนัั ก งาน
สอดคล้้องกัับโอกาสด้้านการพััฒนาและเติิบโตที่่�เรามีี
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

การปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ แรงงานอย่่างเป็็นธรรมและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
บีี.กริิม เพาเวอร์์ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเคารพในสิิทธิมนุ
ิ ษ
ุ ยชน

ในระหว่่างออกกำำ�ลัังกายด้้วยกััน นอกจากนี้้� เรามีีจััดกิิจกรรม

ความเหมืือนหรืือแตกต่่างทั้้� งด้้านเชื้้�อชาติิ ศาสนา เพศ อายุุ

ความสนใจของพนัั ก งาน เพื่่� อเพิ่่� มท างเลืือกและความ

โดยให้มี
้ ก
ี ารปฏิิบัติ
ั ิต่่อบุุคคลด้้วยความเสมอภาคโดยไม่่คำ�นึ
ำ งึ ถึึง

ออกกำำ� ลัั ง กายเชิิ ง สัั นทน าการตามความเหมาะสมและ

การศึึกษา สถานภาพ รวมทั้้�งเคารพในสิิทธิเิ สรีีภาพส่่วนบุุคคล

เพลิิดเพลิินในการออกกำำ�ลัังกายให้้มากขึ้้�น เช่่น กิิจกรรมโยคะ

พนัักงานทุุกคนมีีโอกาสแสดงความสามารถความเชี่่�ยวชาญ

การเต้้นซุุมบ้้า กิิจกรรมเรีียนร้้องเพลง เป็็นต้้น

ในการทำำ�งาน โดยได้้รัับค่่าตอบแทน สวััสดิก
ิ าร และการพิิจารณา

ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 เราให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องสุุขภาพ

ผลการปฏิิบััติิงานอย่่างเป็็นธรรม รวมถึึงการสร้้างความสมดุุล

ของพนัั ก งานและครอบครัั ว โดยเปิิ ด โอกาสให้้ พ นัั ก งานที่่�

ในชีีวิิตของพนัักงานอย่่างเหมาะสมผ่่านการส่่งเสริิมกิิจกรรมที่่�

อยู่่�ในกลุ่่�มเสี่่�ยงเข้้ารัับการตรวจโรคโควิิด-19 ตามความจำำ�เป็็น

สร้้างสรรค์์ และเป็็ นประโยชน์์ต่่อสุุขภาพกายและสุุขภาพใจ

และเหมาะสม รวมถึึงการรณรงค์์ส่ง่ เสริิมให้้พนัักงานดููแลรัักษา

(Health and Well-being Project) เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ตั้้� งแต่่

สุุขภาพของตนเองและครอบครััว เช่่น การสร้้างความตระหนัักถึึง

การเตรีียมความพร้้อมก่่อนเริ่่�มต้้นทำ�ำ งานกัับครอบครััว บีี.กริิม

ความสำำ� คัั ญ ในการป้้ อ งกัั น โรค การจัั ดกิิ จ กรรมเพื่่� อแจก

เพาเวอร์์ ไปจนถึึงการเตรีียมความพร้้อมของพนัักงานที่จ
�่ ะเกษีียณ

หน้้ากากอนามััย เจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ วิิตามิินซีี เป็็นต้้น

อายุุการทำำ�งาน ด้้วยการจััดฝึึกอบรมให้้ความรู้้�ในเรื่่�องสุุขภาพ

นอกจากนี้้� เราวางแผนเพิ่่�มกิิจกรรมในการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง

การออม และการให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเตรีียมที่�่ตััวสำำ�หรัับการ

ออฟฟิิ ศ ซิิ น โดรมให้้ แ ก่่ พ นัั ก งาน โดยมีี ก ารจัั ดกิิ จ กรรม

เกษีียณอายุุ

นวดผ่่อนคลายให้้แก่่ พนัักงานโดยผู้้�พิิการทางสายตา อีี กทั้้� ง

บีี . กริิ ม เพาเวอร์์ มีี ค ณะกรรมการสวัั สดิิ การในสถาน

มีีส่ว่ นช่่วยสนัับสนุุนอาชีีพให้้แก่่ผู้พิ
้� ก
ิ ารตามนโยบายของกองทุุน

ประกอบกิิ จ การ ทำำ�หน้้ าที่่� ใ นการนำำ� เสนอและหารืือการจัั ด

ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิก
ิ าร โดยกิิจกรรมดัังกล่่าว

ิ ารของพนัักงานอย่่างเหมาะสม ตลอดจนรัับฟัังข้้อคิิดเห็็น
สวััสดิก

จะเริ่่�มดำ�ำ เนิินการในปีี 2564 เป็็นต้้นไป

และแนวทางในการพััฒนาและปรัับปรุุงสวััสดิก
ิ ารที่เ�่ ป็็นประโยชน์์

บริิษัทยั
ั งั ได้้จััดช่อ
่ งทางให้พ
้ นัักงานสามารถเสนอแนะข้้อคิิดเห็็น

ต่่อพนัักงานให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น

ในการหารืือเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติ
ั งิ าน สวััสดิก
ิ าร/สิิทธิป
ิ ระโยชน์์ รวม

เรามีี ก ารส่่ ง เสริิ มสุุ ข ภาพของพนัั ก งานโดยการจัั ดส ถาน

ถึึ งการร้้องทุุกข์์หรืือไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมมายัังหน่่วยงาน

ออกกำำ� ลัั ง กายของบริิ ษัั ท เพื่่� อให้้ พ นัั ก งานได้้ อ อกกำำ� ลัั ง กาย

รัับเรื่่�องร้้องเรีียน เพื่่�อเข้้าสู่่�กระบวนการพิิจารณาตามขั้้�นตอน

ในที่่ทำ
� �ำ งานซึ่่�งช่่วยประหยััดเวลาเดิินทางไปยัังสถานออกกำำ�ลัังกาย

ของบริิษัทต่
ั อ
่ ไป

อื่่�นและยัังเป็็นการสร้้างความสััมพันธ์
ั อั
์ นดี
ั รี ะหว่่างเพื่่�อนร่่วมงาน

แนวทางในการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
และการปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อพนั
่
ก
ั งาน
1.	ความเคารพในสิิทธิิมนุุษยชน ปฏิิบััติิต่่อบุุคคลด้้วยความ

3. มีีระบบการประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิงาน การให้้ผลตอบแทน

เสมอภาคโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงความเหมืือนหรืือแตกต่่างทั้้�งด้้าน

การให้้ ร างวัั ล และการลงโทษบนพื้้� น ฐานความยุุ ติิ ธ รรม

เชื้้�อชาติิ ศาสนา เพศ อายุุ การศึึกษา สถานภาพ รวมทั้้�ง

ชััดเจน และสามารถอธิิบายได้้

มีีความเคารพในสิิทธิเิ สรีีภาพส่่วนบุุคคล

4. ให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาความรู้้� ทัักษะ และความสามารถ

2. ให้้ความเคารพและรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการกัับข้้อมููล

ของพนัั ก งานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� องและทั่่� ว ถึึ ง โดยเปิิ ด โอกาส

ส่่ ว นบุุ คคล ให้้ความคุ้้� มค รองและรัั ก ษาความลัั บ ข้้อมููล

ให้้พนัักงานได้้รัับการฝึึกอบรมพััฒนาตามความเหมาะสม

ส่่วนบุุคคล จำำ�กััดการเปิิดเผยและการใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคล

5. มีี เ กณฑ์์ ชี้้� วัั ด เพื่่� อ ประเมิิ นค วามรู้้� ทัั ก ษะ ความสามารถ

เท่่ า ที่่� จำำ� เป็็ น และให้้สิิ ทธิ์์� ก ารเข้้าถึึ ง ข้้อมููลส่่ ว นบุุ คคล

และผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของพนัั ก งานอย่่ า งเหมาะสม

ตามลำำ�ดัับชั้้�นและตามหน้้าที่่�ของผู้้�ที่�่เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น

เพื่่�อใช้้ในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้ายด้้วยความยุุติิธรรม
เสมอภาค และสามารถอธิิบายได้้
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พนัักงานของเรา

6. ให้้ความสำำ� คัั ญกัั บ ความสมดุุ ล ในชีี วิิ ตของพนัั ก งาน

7.	กำำ�หนดขั้้นต
� อน กระบวนการ และกลไกในการพิิจารณา และ

อย่่ า งเหมาะสม ผ่่ า นการส่่ ง เสริิ มกิิ จ กรรมที่�่ สร้้ างสรรค์์

การดำำ�เนิินการแก้้ปััญหาจากการเรีียกร้้องความเป็็นธรรม

และเป็็นประโยชน์์ต่่อสุุขภาพกายและสุุขภาพใจ รวมทั้้� ง

ของพนัักงาน

การส่่ ง เสริิ มคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่�่ ดีี ข องพนัั ก งาน ครอบครัั ว
ชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ

การเคารพสิิทธิิเด็็ก
บีี . กริิ ม เพาเวอร์์ ให้้ความสำำ� คัั ญ ในการศึึ ก ษาและติิ ดต าม

บีี.กริิม เพาเวอร์์ ให้้ตระหนัักต่่อประเด็็ นการเคารพสิิทธิิเด็็ ก

และการละเมิิดแรงงานเด็็ ก ซึ่่� งถืือเป็็นปััญหาสำำ�คัั ญในระดัั บ

ประเด็็นด้้านการเคารพสิิทธิิเด็็ก โดยให้้เจ้้าหน้้าที่�่ที่�่เกี่่�ยวข้้อง

ิ างกฎหมายและประพฤติิผิดศี
ิ ล
ี ธรรมและจริิยธรรม
กระทำำ�ผิดท

(สิิทธิิเด็็กและหลัักปฏิิบััติิทางธุุรกิิจ Children’s Rights and

เด็็กและการละเมิิดสิทธิ
ิ เิ ด็็ก เช่่น นโยบายด้า้ นทรััพยากรมนุุษย์์

แห่่งสหประชาชาติิ (องค์์การยููนิิเซฟ) Save the Children และ

ั ิการ Better Business for Children
เข้้าร่่วมการอบรมเชิิงปฏิิบัติ

ประเทศและนานาชาติิ การละเมิิ ด แรงงานเด็็ ก ถืือเป็็ น การ

Business Principles – CRBP) ร่่วมกัับองค์์การทุุนเพื่่�อเด็็ก

ทั้้� งนี้้�การดำำ�เนิินธุุรกิิจกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันการใช้้แรงงาน
นโยบายการจััดซื้้�อจััดจ้้าง เป็็นต้้น บีี.กริิม เพาเวอร์์ ได้้มีีการ

ข้้อตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Global

ที่่� ค รอบคลุุ มป ระเด็็ นดัั ง กล่่ า ว และได้้ มีี ก ารกำำ�กัั บ ดููแลผู้้� ที่�่ มีี

เกิิ ดค วามเข้้าใจและสามารถนำำ� องค์์ ค วามรู้้� ด้้ า นสิิ ทธิิ เ ด็็ ก

Compact) และสถาบัันพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน SBDi เพื่่�อให้้

ประเมิิ นค วามเสี่่� ย งและมีี ก ารกำำ�กัั บ ดููแลการปฏิิ บัั ติิ ง าน

มาประยุุ ก ต์์ ใ ห้้ เ ข้้ากัั บ นโยบายและแนวทางบริิ ห ารจัั ด การ

ส่่วนเกี่่�ยวข้้อง เช่่น คู่่�ค้้า ผู้้รั� บ
ั เหมา ซึ่่�งเป็็นห่ว่ งโซ่่อุปท
ุ านที่สำ
�่ �ำ คััญ
ด้้วยเช่่นกัน
ั อย่่างไรก็็ตามการดำำ�เนิินธุรุ กิิจของบีี.กริิม เพาเวอร์์

ขององค์์ ก รที่�่ เ กี่่� ย วข้้อง เพื่่� อให้้ เ ป็็ น ไปตามแนวทางและ

แต่่อย่่างใด

องค์์การสหประชาชาติิ (United Nations Guiding Principles

สอดคล้้องกัั บ หลัั ก ปฏิิ บัั ติิ ด้้ า นธุุ ร กิิ จ และสิิ ทธิิ มนุุ ษ ยชนของ

ไม่่ พ บการใช้้แรงงานเด็็ ก และฝ่่ า ฝืื นสิิ ทธิิ มนุุ ษ ยนชนเด็็ ก

on Business and Human Rights – UNGP) โดยบีี . กริิ ม

เพาเวอร์์ อยู่่�ระหว่่ า งการพิิ จ ารณาประเด็็ น ที่�่ เ กี่่� ย วข้้อง
เพื่่�อพััฒนาแนวทางการดำำ�เนิินงานต่่อไป

การเรีียนรู้้�ของพนัักงาน

นโยบายการเรีียนรู้้�

70%

บีี . กริิ ม เพาเวอร์์ ให้้ความสำำ� คัั ญ ในการพัั ฒ นาบุุ คล ากร

ทั้้� งการเสริิ มสร้้ างทัั ก ษะในการทำำ� งาน และทัั ก ษะอื่่� นๆ
นอกเหนืือจากการพััฒนาทัักษะที่่�ส่่งเสริิมกระบวนการทำำ�งาน

เรีียนรู้้�ผ่่านประสบการณ์์

เพื่่� อสร้้างแรงจููงใจและตระหนัั ก ถึึ ง คุุ ณ ค่่ า ของการเรีี ย นรู้้�

ตลอดชีีวิิต (Life-long learning) จึึงสนัับสนุุนและเปิิดโอกาส

20%

ให้้ พ นัั ก งานได้้ เ รีี ย นรู้้� อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� องเพื่่� อเพิ่่� มพููนต่่ อ ยอด

องค์์ความรู้้�ในองค์์กรและเสริิมเติิมทัักษะทางวิิชาชีีพในแต่่ละ

สายงานของพนัั ก งานและทัั ก ษะอื่่� นๆ ในการดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต

เรีียนรู้้�ผ่่านการแลกเปลี่่�ยน

เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการพััฒนาบุุคคลได้้อย่่างยั่่�งยืืน

10%

บีี . กริิ ม เพาเวอร์์ ได้้กำำ�หนดน โยบายการเรีี ย นรู้้� (Learning
Policy) แบบ 70 : 20 : 10 (เรีียนรู้้ผ่
� า่ นประสบการณ์์ร้้อยละ 70

เรีียนรู้้�ผ่่านการแลกเปลี่่�ยนร้้อยละ 20 และเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง

ร้้อยละ 10) รวมถึึงการสร้้างและรัักษาบรรยากาศในการทำำ�งาน

เรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง

ให้เ้ ป็็นไปในทางที่�่สร้้างสรรค์์ โดยเปิิดโอกาสให้พ
้ นัักงานมีีอิิสระ
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

ในการเรีียนรู้้ผ่
� า่ นช่่องทางที่่�หลากหลายทั้้�งการจััดอบรมภายใน

(เพื่่�อเพิ่่�มมาตรการความปลอดภัั ยอย่่างเข้้มงวด) ซึ่่�งผลลััพธ์์

ภายนอก และการเรีียนรู้้แ
� บบออนไลน์์

ที่�่ ไ ด้้คืื อ พ นัั ก ง า นข อ ง เ ร า ใ ห้้ค ว า มสน ใ จ กัั บ ก า ร เ รีี ย นรู้้�
แบบออนไลน์์เพิ่่�มมากขึ้้�น

ปีี 2563 เป็็นปีีที่�่ยากลำำ�บากปีีหนึ่่�งเนื่่�องจากปััญหาโรคระบาด

โควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้แนวทางในการสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�

ในปีีนี้้� เรายัังมีีการเปิิดตััว “หลัักสููตร Infographic for Visual

ให้้สอดคล้้องกัั บ สถานการณ์์ ม ากขึ้้� น โดยเน้้นการจัั ด อบรม

และได้้รัับผลตอบรัับจากพนัั กงานเป็็ นอย่่างดีี โดยมีี จำำ�น วน

ของเราเปลี่่� ยนไปจากเดิิ ม เราจึึ งต้้ องปรัั บ วิิ ธีี ก ารใหม่่

Presentation” ในรููปแบบไฮบริิด ซึ่่�งเราได้้จััดขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรก

เฉพาะที่�่จำำ�เป็็นเท่่านั้้�น จากที่่�เคยจััดคอร์์สฝึึกอบรมในชั้้�นเรีียน

ผู้้�เข้้าเรีียนทั้้�งหมด 75 ท่่าน แบ่่งเป็็นผู้้�เรีียนในชั้้�นเรีียนจำำ�นวน

ก็็ ปรัั บ เปลี่่� ย นเป็็ นรููป แบบออนไลน์์ (Virtual) หรืือให้้ อ ยู่่�ใน

25 ท่่ า น และผู้้�เ รีียนจากระบบออนไลน์์ จำำ�นวน 50 ท่่ าน ซึ่่�

รููปแบบดิิจิิทััลมากที่่�สุุด ส่่งผลให้้จำำ�นวน คอร์์สฝึึกอบรมและ

งช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกอบรมอีีกทั้้�งยัังมีีส่่วนช่่วยใน

� ่างๆ ในชั้้�นเรีียนของเราลดลงกว่่าครึ่่�งหนึ่่�ง
กิิจกรรมการเรีียนรู้้ต่

การเตรีียมความพร้้อมให้้กัับพนัักงานในการเรีียนรู้้�ในรููปแบบ

จาก 35 คอร์์ ส ในปีี 2562 เหลืือเพีี ย ง 15 คอร์์ ส เท่่ า นั้้� น

ไฮบริิด / ดิิจิิทััลที่�่กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตอีีกด้้วย

16.9

30

มููลค่่าการฝึึกอบรมพนัักงานของเรา
(รวมการอบรมออนไลน์์ อบรมในองค์์กร
และนอกองค์์กร ทั้้�งในและต่่างประเทศ)
(ล้้านบาท)

จำำ�นวนชั่่�วโมงในการอบรมเฉลี่่�ย
ี ่อคน
ต่่อปีต่
(ชั่่�วโมง / คน / ปีี)

ไฮไลท์์กิจ
ิ กรรมสรรหาคนเก่่ง
โครงการสร้้างแบรนด์์ให้้องค์์กร
โซเชีียลมีีเดีียเพื่่� อคนทำำ�งาน
(LinkedIn)

โครงการนัักศึึกษาฝึึกงาน

มหกรรมการจััดหางาน
ในรั้้�วมหาวิิทยาลััย

เพิ่่�มการรัับรู้้�แบรนด์์ขององค์์กรในตลาด

การกระชัับสััมพันธ์
ั อั
์ ันดีีระหว่่าง บีี.กริิม

การเข้้าร่่วมงานนี้้�มีส่
ี ว่ นช่่วยในการผลัักดััน

แรงงานเพื่่� อดึึ ง ดููดผู้้� มีี ศัั ก ยภาพให้้มา

เพาเวอร์์ และสถาบัันการศึึกษาที่เ�่ ข้้าร่่วม

ปัั จ จุุ บัั นข อ ง เ ร า เ อ า ไ ว้้ ด้้ ว ย ก า ร

ในการทำำ�งาน และช่่วยสร้้างคนทำำ�งาน

ร่่ ว มงานกัั บ เรา และรัั ก ษาพนัั ก งานใน
ประชาสััมพันธ์
ั ์ บีี.กริิม เพาเวอร์์ ให้้เป็็น

ที่�่รู้้จั
� ักอย่่างแพร่่หลาย

ให้้แบรนด์์ขององค์์กรเป็็นที่่�รู้้�จัักมากขึ้้�น

เพื่่�อช่่วยให้้นัก
ั ศึึกษาได้้รัับประสบการณ์์

ดึึงดููดกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ในการตััดสิน
ิ ใจเลืือก

รุ่่�นใหม่่ให้้กัับประเทศไทย

สู่่�ตลาดแรงงานภายนอก
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ทำำ�งานกัับเรา ก่่อนที่พ
�่ วกเขาจะก้้าวออกไป

สุุขภาวะและความปลอดภััยในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน

สุุขภาวะและความปลอดภััย
ในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน





ชัว� โมงการอบรมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อมของพนักงาน

โรงไฟฟ�าพลังความร้อนร่วมผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OHSAS 18001/ISO 45001)





อัตราการบาดเจ็บถึงขัน
� หยุดงาน (LTIFR)
ของพนักงาน

การประเมินความเสี�ยงด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ครอบคลุมทุกกระบวนการทํางาน

บีี . กริิ ม เพาเวอร์์ ตระหนัั ก และให้้ ค วามสำำ�คัั ญ เกี่่� ย วกัั บ การดำำ� เนิิ น งาน โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในการทำำ�งานต่่อพนัักงาน คู่่�ค้้า ผู้้�รัับเหมา และผู้้�มีีส่ว
่ น

ได้้เสีียที่่�มีค
ี วามเกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบัติ
ั ิงานในพื้้�นที่่�โรงไฟฟ้้าและพื้้�นที่่�ปฏิิบัติ
ั ิงานทุุกแห่่ง
ความปลอดภัั ยในการปฏิิ บััติิงานและแนวปฏิิ บััติิด้้านความปลอดภัั ยระดัั บสููงสุุดคืื อ

ตััวขัับเคลื่่�อนพื้้�นฐานของผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ี บั
ุ ติ
ั เิ หตุุเป็็นศููนย์์
บีี.กริิม เพาเวอร์์ กำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยให้้มีอุ

และต้้องไม่่เกิิดอุบั
ุ ติ
ั เิ หตุุถึงึ ขั้้�นหยุุดงานและเสีียชีีวิต
ิ เกิิดขึ้้น
� โดยมุ่่�งมั่่�นและจริิงจัังต่่อการยึึดถืือ

และปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้้อกำำ�หนดด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในการทำำ�งานอย่่างเคร่่งครััด
การประเมิินความเสี่่�ยงจากการทำำ�งานในทุุกกระบวนการ รวมถึึงการปลููกฝัังและสร้้าง

จิิตสำำ�นึึกด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งานของพนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่� อง

เพื่่� อก่่อให้้เกิิดวัฒ
ั นธรรมแห่่งความปลอดภััยในการทำำ�งาน ทั้้�งนี้้� เพื่่� อลดความสููญเสีียและ
ความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับชีีวิิต ทรััพย์์สิน
ิ รวมถึึงการปกป้้องความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีและลด

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้นกั
ั ม
ุ ชนโดยรอบและสิ่่�งแวดล้้อม
� บชุ
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แนวทางที่่�องค์์กรนำำ�มาปรัับใช้้
ระดับประเทศ

กฎหมาย ข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระดับสากล

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 / ISO 45001)

แนวทางการบริิหารจััดการด้้านความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน
•

•	กำำ�หนดนโยบายด้้ านอาชีีวอนามััย ความปลอดภัั ย และ
สิ่่�งแวดล้้อม

•	กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้องและเป็็นไปตาม

•

มาตรฐานระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

(OHSAS 18001/ISO 45001) และการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

•

(ISO 14001)

•

การสื่่� อสารนโยบายด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ

สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน การปลููกฝัังจิิตสำำ�นึก
ึ และสร้้าง

การกำำ�กัับดููแลผู้้�ปฏิิ บััติิงาน บุุคคลภายนอก และผู้้�มีีส่่วน

เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่�ปฏิิบัติ
ั ิงาน ให้้ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎ ระเบีียบ และ
ข้้อบัังคัับด้้านความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด

การควบคุุมดููแลสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน การจััดให้้มีี
อุุปกรณ์์ป้อ
้ งกัันความปลอดภััยส่่วนบุุคคลสำำ�หรัับพนัักงาน

ความปลอดภััยอื่่�น ๆ ตามกฎหมายที่่�กำำ�หนด เพื่่� อป้้องกััน

ความรู้้�และจัั ดกิิ จ กรรมในด้้ านการส่่ ง เสริิ ม สุุ ขภ าพ

ความปลอดภัั ย อาชีี ว อนามัั ย และสภาพแวดล้้ อ ม

•

ในการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่� อง

การประเมิิ น ความเสี่่� ย งและแนวทางบริิ ห ารจัั ด การ

ความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััย ความปลอดภััย สภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน รวมถึึงการประเมิินความเสี่่�ยงและแนวทาง

•

สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�ครอบคลุุมทุุกกระบวนการทำำ�งาน

•

บริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งที่่� อ าจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ชุุ ม ชน

•	จััดทำำ�คู่�มืื
่ อความปลอดภััยในการปฏิิบัติ
ั ิงาน และกำำ�กัับดููแล

•

การปฏิิบัติ
ั งิ านให้้เป็็นไปตามคู่่�มืือและขั้้�นตอนการปฏิิบัติ
ั งิ าน

•

อาชีี ว อนามัั ย และสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ� งาน และ

กฎระเบีียบอื่่� นที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ที่่� ใช้้ ใ นการปฏิิ บัั ติิ งาน และจัั ดให้้ มีี อุุ ปกรณ์์ ป้้ อ งกัั น

วััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�มีีความปลอดภััย การพััฒนาทัักษะ

•

การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายด้้านความปลอดภััย

ให้้เกิิดความปลอดภััย

การบาดเจ็็บและอุุบัติ
ั ิเหตุุจากการทำำ�งาน

การเตรีี ย มความพร้้ อ มในการตอบสนองต่่ อ เหตุุ ก ารณ์์
ฉุุ ก เฉิิ น รวมถึึ ง การบริิ ห ารจัั ด การด้้ า นความต่่ อ เนื่่� อง

ทางธุุรกิิจ

การตรวจสุุ ขภ าพประจำำ�ปีี ข องพนัั ก งาน เพื่่� อประเมิิ น
และเฝ้้าระวัังผลกระทบจากการปฏิิบัติ
ั ิงาน

ก า รจัั ด เ ก็็ บ แ ล ะ บัั นทึึ ก ข้้ อ มูู ล ด้้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภัั ย

อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานอย่่างเป็็น
ระบบ

การประชุุมหารืือเพื่่� อกำำ�กับดูู
ั แลและติิดตามการดำำ�เนิินงาน

ด้้ า นความปลอดภัั ย อาชีี ว อนามัั ย และสภาพแวดล้้ อ ม
ในการทำำ�งานอย่่างสม่ำำ�เสมอ

การรายงานและสอบสวนอุุบััติิเหตุุและอุุบััติิการณ์์ รวมถึึง

การกำำ� หนดแนวทางการแก้้ ไ ขและระวัั ง ป้้ อ งกัั น การเกิิ ด
อุุบัติ
ั ิเหตุุซ้ำ�ำ

95

สุุขภาวะและความปลอดภััยในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน

โครงสร้้างการบริิหารจััดการ
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อม
บีี . กริิ ม เพาเวอร์์ แต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการดำำ� เนิิ น งานด้้ า น

มาตรฐานสากลในการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

ที่่� โ รงไฟฟ้้ า แต่่ ล ะแห่่ ง ซึ่่� ง คณะกรรมการประกอบไปด้้ ว ย

เหตุุการณ์์ผิิดปกติิ และการเกิิ ดอุุบััติิเหตุุและกำำ�หนดแนวทาง

ระดัับวิิชาชีีพของโรงไฟฟ้้า ทำำ�หน้้าที่่�นำำ�เสนอและกำำ�กัับดููแล

สร้้างจิิตสำำ�นึก
ึ ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม

อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�ส่ว
่ นกลางและ

(OHSAS 18001 / ISO 45001) การพิิจารณาและทบทวนรายงาน

ผู้้�บริิหารและตัั วแทนเจ้้ าหน้้าที่่� ความปลอดภัั ยในการทำำ�งาน

และมาตรการในการระวัังป้้องกััน และการสื่่� อสารนโยบายและ

การปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบายความปลอดภัั ย อาชีี ว อนามัั ย และ

ให้้กับ
ั พนัักงานทุุกระดัับเพื่่� อเพิ่่�มความปลอดภััยสำำ�หรัับพนัักงาน

ั แล
เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนกำำ�หนดมาตรการและแนวทางการกำำ�กับดูู

ปฏิิบัติ
ั ิงานอย่่างปลอดภััยรวมถึึงการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลผู้ป
้� ฏิิบััติิงาน
บุุคคลภายนอก และผู้้�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องในพื้้� นที่่�ปฏิิบััติิงาน

การควบคุุมสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน

บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับในการปฏิิบััติิงาน

บีี.กริิม เพาเวอร์์ กำำ�หนดให้้พนัักงานและผู้้�เกี่่� ยวข้้องสวมใส่่

บุุ คคลภายนอกและผู้้�มีีส่่วนเกี่่� ยวข้้องในพื้้�นที่่� การปฏิิ บััติิงาน

ุ ติ
ั เิ หตุุจากการทำำ�งานทุุกครั้้�ง รวมถึึงมีีการติิดป้า้ ยและ
การเกิิดอุบั

สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายและกฎระเบีี ย บอื่่� นที่่�

ผู้้�รัั บ เหมา และผู้้� เ กี่่� ย วข้้ อ งที่่� เ ข้้ า มาในพื้้� นที่่� โ รงไฟฟ้้ า ในการ

ด้้านความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานให้้เป็็นไปตาม

อย่่างสม่ำำ�เสมอ

อุุ ปกรณ์์ป้้องกัั นความปลอดภัั ยเพื่่� อป้้องกัั นการบาดเจ็็ บและ

ให้้เกิิดความปลอดภััย ซึ่่�งครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานของพนัักงาน

สััญลัักษณ์์ชี้้�บ่ง่ อัันตรายต่่างๆ ภายในโรงไฟฟ้้าเพื่่� อให้้พนัักงาน

โดยพนัักงานและผู้เ้� กี่่�ยวข้้องจะต้้องมีีการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบ

และผู้้� เ กี่่� ย วข้้ อ งมีี ค วามระมัั ดร ะวัั ง ในการปฏิิ บัั ติิ ง านในพื้้� นที่่�

ที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยและ

ให้้เกิิดความปลอดภััยสููงสุุด นอกจากนั้้�น ได้้มีีการตรวจวััดและ

เจ้้ า ของพื้้� นที่่� จ ะเป็็ น ผู้้�มีี บทบ าทและหน้้ า ที่่� ค วามรัั บผิิ ดช อบ

ประเมิินสภาพแวดล้้ อมในการทำำ�งานอย่่างสม่ำำ�เสมอ โดยมีี

ในการกำำ�กัับดููแลให้้มีีการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามมาตรการ

ค่่ าตรวจวัั ดเป็็นไปตามที่่� กฎหมายกำำ�หนด เช่่น การตรวจวัั ด

และแนวทางด้้านความปลอดภััยที่่�กำำ�หนด เช่่น การปฏิิบัติ
ั ิงาน

คุุณภาพอากาศ การตรวจวััดระดัับเสีียง การตรวจวััดความเข้้ม

ของผู้้�รัับเหมาทุุกรายก่่อนเข้้าพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานจะต้้องผ่่านการ

ของแสงสว่่าง เป็็นต้้น

อบรมด้้านความปลอดภััยและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง การขอ

อนุุญาตเข้้าเขตพื้้�นที่่�การปฏิิบััติิงานจะต้้องได้้รัับการอนุุญาต
ตามขั้้�นตอนของโรงไฟฟ้้า ผู้้�รัับเหมาจะต้้องมีีหััวหน้้างานที่่�มีี

ความรู้้�ด้้านความปลอดภััยในการดููแลรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับ
ดููแลการปฏิิบัติ
ั ิงานทั้้�งงานปกติิและงานเฉพาะด้้าน เป็็นต้้น
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การประเมินความเสี�ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
บี.กริม เพาเวอร์ มีการประเมินความเสี�ยงเชิงรุกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
โดยให้บุคคลภายนอก และผู้รับเหมา ประเมินความเสี�ยงและวิเคราะห์ลักษณะการทํางานของตนเองและผู้ท�ี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�ท�ผ
ี ่านมา ในส่วนของพนักงานไม่มีอุบัติเหตุท�ท
ี ําให้พนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการปฏิบัติงาน
แต่มีอุบัติเหตุเกิดขึ�น 1 ครั�งกับผู้รับเหมา ซึ�ง บี.กริม เพาเวอร์ รู้สึกเสียใจกับเหตุการ์ดังกล่าวและให้ความสําคัญอย่างมาก
ในการติดตามประเมินสถานการณ์และสอบสวน โดยพบว่าเป�นอุบัติเหตุท�ีไม่ร้ายแรงและได้เพิ� มมาตรการและแก้ไขป�องกัน
และติดตามเฝ�าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ�นอีก

การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในรอบป�ท�ผ
ี ่านมา โรงไฟฟ�าพลังความร้อนร่วมทั�งหมดของ บี.กริม เพาเวอร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 / ISO 45001)

การปลูกฝ�งวัฒนธรรมและการพั ฒนาทักษะความรู้ด้านความปลอดภัย
ในรอบป�ท�ผ
ี ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสําคัญและดูแลใส่ใจในการปลูกฝ�งพนักงานทุกคนให้มีจิตสํานึกและวัฒนธรรม
การทํางานเพื�อให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที�แข็งแรง มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพั ฒนา
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

Power Run Power Fun:
Virtual Walk-Run

55%

� ำ�นัักงานใหญ่่
ผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่สำ
เข้้าร่่วมกิิจกรรม

บีี.กริิม เพาเวอร์์ จััดกิจ
ิ กรรม Power Run Power Fun 2: Virtual

Walk-Run เพื่่� อรณรงค์์ให้้พนัักงานได้้ออกกำำ�ลัังกายด้้วยการ
เดิิน -วิ่่�ง สะสมระยะทาง โดยมีีผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�สำ�ำ นัักงาน
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ใหญ่่เข้้าร่่วมกิิ จกรรมกว่่ าร้้อยละ 55 รวมระยะสะสมในการ

เดิิน-วิ่่�ง เพื่่� อสุุขภาพทั้้�งสิ้้�น 21,386 กิิโลเมตร การจััดกิิจกรรม

ครั้้�งนี้้�ประสบความสำำ�เร็็จลุุล่่วงเป็็นอย่่างดีี นอกจากพนัักงาน
ทุุ ก คนจะมีี สุุ ขภ าพร่่ า งกายที่่� แ ข็็ ง แรงแล้้ ว ยัั ง สร้้ า งให้้ เ กิิ ด

ระยะสะสมในการเดิิน-วิ่่�ง เพื่่� อสุุขภาพ
(กิิโลเมตร)

บรรยากาศในการทำำ� งานที่่� ดีี แ ละเกิิ ด พลัั ง ความสมัั ค รสมาน

สามััคคีีภายในองค์์กรอีีกด้้วย
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การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและสัังคม

ด้้วยปรััชญา “การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโอบอ้้อมอารีีเพื่่�อสร้้างความศิิวิิไลซ์์ภายใต้้
�
ความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัับธรรมชาติิ” ที่้้�ยึึดถืือปฏิิบัติ
ั ิมาอย่่างต่่อเนื่� อ
่ งยาวนานกว่่า 142 ปีี
ของ บีี.กริิม เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างและพััฒนาพลัังงานที่่�ยั่่�งยืืนควบคู่่�ไปกัับความโอบอ้้อม

อารีีที่่�มีีต่่อธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน และสัังคมโดยรอบ ตลอดจนสร้้างคุุณค่่าร่่วม
ให้้ แ ก่่ ชุุ มชนและสัั ง คมเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การยกระดัั บคุุ ณภาพชีีวิิ ต และความเท่่ า เทีียมกัั น

ในทุุกมิิติิได้้อย่่างมีีความสุุข
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มููลค่่าการสนัับสนุุน
การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและสัังคม
(ล้้านบาท)
1

22% 61% 17%
1

1

การลงทุุน
ในชุุมชน

การบริจาค
เพั่� อการกุศล

กิิจกรรมเพื่่� อสัังคม
เชิิงพาณิิชย์์

แก้ไขเม่ ือ 31 พ.ค. 2564

ชุุมชนสััมพัั นธ์์
บีี.กริิ ม เพาเวอร์์ ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ในการรัั ก ษาและสร้้าง

ชุุมชนโดยรอบและผู้้� มีีส่่ว นได้้เสีียสามารถแจ้้งข้้อเสนอแนะ

สื่่�อสารและสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานที่่�มีี

เช่่น โทรศััพท์์ จดหมาย ตู้้�รับฟั
ั งั ความคิิดเห็็น อีีเมล์์ เป็็นต้้น หรืือ

และร้้องเรีียนมายัั ง โรงไฟฟ้้ า ได้้โดยตรงผ่่ า นช่่ อ งทางต่่ า งๆ

สััมพัันธภาพที่่�ดีีแก่่ชุุมชนและสัังคม ฝ่่ายชุุมชนสััมพัันธ์ทำ
์ ำ�หน้้าที่่�

สามารถแจ้้งผ่่ า นผู้้� นำำ�ชุุ มชนและตัั ว แทนหน่่ ว ยงานราชการ

ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชนและสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน

ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เมื่่�อโรงไฟฟ้้าได้้รัับข้้อเสนอแนะหรืือเรื่่�องร้้องเรีียน

เพื่่� อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจให้้กัับชุุมชนที่่�อยู่่�ใน

แล้้ว จะตรวจสอบประเด็็ นปัั ญ หาที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น เพื่่� อดำำ� เนิิ น การ

พื้้� นที่่� ตั้้� ง แต่่ ช่่ ว งการเข้้าพัั ฒ นาโครงการ ช่่ ว งระยะเวลาการ

แก้้ไขและป้้องกััน รวมถึึงมีีการสื่่� อสารให้้ชุุมชนได้้รัับทราบความ

ก่่ อ ส ร้้ า ง แ ล ะ ช่่ ว ง หลัั ง จ า ก เ ปิิ ด ดำำ� เ นิิ น ก า ร เ ชิิ ง พ า ณิิ ช ย์์

คืืบหน้้าในการดำำ�เนิินการจนแล้้วเสร็็จ

(Commercial Operation Date: COD) รวมถึึงการสร้้างความ

สััมพัันธ์์อัันดีีและการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุมชนในการรัับทราบ

ปััญหาและความต้้องการของชุุมชน ตลอดจนพิิจารณาการ
เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการตอบสนองต่่อความต้้องการและคาดหวััง

ของชุุมชนและสัังคมโดยรอบ
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การดำำ�เนิินงานด้้านการพัั ฒนา
ชุุมชนและสัังคม
บีี.กริิ ม เพาเวอร์์ มีีนโยบายในการส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุน

กิิจกรรมทางสัังคมในหลากหลายมิิติิ โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายในการ

การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนและเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน

คุุณค่่ า และประโยชน์์ ใ ห้้กัั บสัั ง คม ตลอดจนเป็็ น การสร้้าง

โครงการด้้านการพััฒนาชุุมชนและสัังคมที่่�สอดคล้้องตามกรอบ

ขององค์์ การสหประชาชาติิ (UN SDGs) ผ่่านโครงการและ

ด้้าน
การศึึกษา

มีีส่่วนร่่วมเพื่่� อขัับเคลื่่�อนให้เ้ กิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและสร้้าง

่ นได้้เสีีย
ภาพลัักษณ์์ ความเชื่่�อมั่่�น และความไว้้วางใจแก่่ผู้้�มีีส่ว

รายละเอีียด
• สนัับสนุุนโรงเรีียน วิิทยาลััยการอาชีีพ
มหาวิิทยาลััย สถาบัันการศึึกษา
• ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการศึึกษา
และพััฒนาทัักษะอาชีีพ

การพัั ฒนาสัังคมและคุุณภาพชีีวิิต

• โครงการบ้้านนัักวิิทยาศาสตร์์น้อ
้ ยประเทศไทย
• โครงการทุุนการศึึกษาสมเด็็จย่่า 90
• โครงการอาชีีวศึึกษาทวิิภาคีี

• สนัับสนุุนทุุนการศึึกษาให้้แก่่
เด็็กนัักเรีียนและนัักศึึกษา

• โครงการค่่ายพยาบาลตามรอยสมเด็็จย่่า

• ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนวิิสาหกิิจชุุมชน
เพื่่�อการพัั ฒนาอาชีีพและสร้้างรายได้้
ให้้กัับชุุมชน

• โครงการส่่งเสริิมกิิจการวิิสาหกิิจชุุมชน

• สนัับสนุุนและให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ชุุมชน
ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�พิิ การ และผู้้�ด้้อยโอกาส
ทางสัังคม

ศิิลปวััฒนธรรม

โครงการที่่� บีี.กริิม เพาเวอร์์ ดำำ�เนิินการ

• โครงการครููไฟฟ้้าอาสา บีี.กริิม

• โครงการตรวจซ่่อมแซมระบบไฟฟ้้า
ของชุุมชน
• การดููแลผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ด้้อยโอกาส
และผู้้�พิิ การ

• ให้้ความช่่วยเหลืือเหตุุการณ์์ด้้าน
ภััยภิิบััติิทางธรรมชาติิต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น

ั พิิ บััติิ
• การให้้ความช่่วยเหลืือเหตุุการณ์์ภัย
ทางธรรมชาติิ

• ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการอนุุรัก
ั ษ์์ศิิลปะ
และมรดกทางวััฒนธรรม

• สนัับสนุุนวงดนตรีีรอยััลบางกอกซิิมโฟนีี
ออร์์เคสตร้้า
• สนัับสนุุนงานศิิลปะและดนตรีีนานาชาติิ

ศาสนา

การกีีฬา

• สนัับสนุุนกิิจกรรมทางศาสนา
และการอนุุรัักษ์์ขนบธรรมเนีียม
ประเพณีีทางศาสนา
• สนัับสนุุนการจััดกิิจกรรม
ด้้านการส่่งเสริิมสุุขภาพ

• การทำำ�นุุบำำ�รุุงศาสนา
• การบููรณะและปรัับปรุุงสถานที่่�สำำ�คััญ
ทางศาสนา
• สนัับสนุุนกีีฬาแข่่งม้้า
• สนัับสนุุนการแข่่งขัันกีีฬาเดิิน-วิ่่�งการกุุศล 
• สวััสดิิการพนัักงานด้้านการออกกำำ�ลัังกาย
เพื่่� อสุุขภาพ
• โครงการ Power Fun Power Run

สิ่่�งแวดล้้อม

• ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการอนุุรัก
ั ษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

• โครงการอนุุรัักษ์์เสืือโคร่่งร่่วมกัับ
WWF Thailand
• โครงการอนุุรัักษ์์ป่า่ ไม้้
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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

แนวทางการจััดทำำ�รายงาน

ขอบเขตการรายงาน

บริิ ษัั ท บีี.กริิ ม เพาเวอร์์ จำำ�กัั ด (มหาชน) จัั ดทำำ� รายงาน

ข้้อมููลด้้ านเศรษฐกิิจครอบคลุุมผลการดำำ�เนิินการของบริิษััท

การดำำ� เนิิ น งานด้้ า นความยั่่� ง ยืืน ซึ่่� ง ครอบคลุุ มมิิ ติิ เ ศรษฐกิิ จ

กัั บ รายงานประจำำ�ปีี ข้้ อ มูู ล ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สุุ ข ภาพและ

ความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่�่ 4 เพื่่�อเปิิดเผยข้้อมููล

และบริิษัท
ั ย่่อยทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อให้้สอดคล้้อง

สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาล ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อบริิษััท

ความปลอดภััย และสัังคม ครอบคลุุมผลการดำำ�เนิินการของ

การรายงาน Global Reporting Initiative Standards (GRI

บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีอำำ�นาจในการบริิหาร ทั้้�งนี้้� ไม่่รวมบริิษััทที่่�อยู่่�

และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยใช้้แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลตามกรอบ

บริิษััทย่่อยที่่�มีีสัดส่
ั ว
่ นการถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้อ
้ ยละ 50 บริิษััทร่่วมที่่�

Standards) ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก (Core Option) และตััวชี้้�วััด

ในต่่ างประเทศและบริิษััทที่่� เปิิดดำำ�เนิินการหรืือการควบรวม

Supplement Sector Disclosures) และกรอบการรายงานและ

ร้้ อ ยละ 70.5 ของรายได้้ ทั้้� ง หมด ตามที่่� ไ ด้้ เ ปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล

เพิ่่�มเติิมสำ�หรั
ำ
ับกลุ่่�มธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้า (Electric Utilities
บริิหารจัั ดการความยั่่�งยืืนระดัั บสากล เช่่น ดัั ชนีีความยั่่�งยืืน

ดาวโจนส์์ หรืือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ทั้้�งนี้้�

บริิ ษัั ท นำำ� ผลการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นความยั่่� ง ยืืนมาเชื่่� อมโยง

กัั บ เป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืนขององค์์ ก ารสหประชาชาติิ

(UN Sustainable Development Goals: UN SDGs) อีีกด้้วย

และการซื้้�อกิิจการน้้อยกว่่า 2 ปีี คิิดเป็็นรายได้้รวมประมาณ

ในรายงานประจำำ�ปีี ข องบริิ ษัั ท และผ่่ า นเว็็ บ ไซต์์ https://

investor.bgrimmpower.com/ar.html โดยมีีรายชื่่�อบริิษััท

ดัั ง แสดงในหน้้ า 109-112 ครอบคลุุ ม ระยะเวลาตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่�
1 มกราคม 2563 ถึึง 31 ธัันวาคม 2563
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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

ระบบบริิหารจััดการ
เพื่่� อความยั่่�งยืืน

การรัับรองรายงาน

เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่า บีี.กริิม เพาเวอร์์ มีีระบบบริิหารจััดการเพื่่�อความ

เนื้้� อหาในรายงานฉบัั บ นี้้� ไ ด้้ มีีก ารสอบทานความสมบูู ร ณ์์

แนวทางการบริิหารจััดการตามมาตรฐานสากลและจััดให้้มีีการ

รวมถึึ ง ตรวจสอบความถูู กต้้ อ งของข้้ อ มูู ล โดยคณะทํํางาน

ยั่่�งยืืนที่่�ครอบคลุุมทั่่�วทั้้�งองค์์กร บีี.กริิม เพาเวอร์์ จึึงได้้มีีการนำำ�
รัั บ รองระบบบริิ ห ารจัั ดก ารของบริิ ษัั ท เช่่ น โรงไฟฟ้้ า พลัั ง

ความร้้อนร่่วมทุุกโครงการได้้รับ
ั การรัับรองมาตรฐานระบบการ

จััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001 Environmental Management

System) และมาตรฐานระบบการจัั ดก ารอาชีีวอนามัั ย และ

ความปลอดภััย (OHSAS 18001 / ISO 45001 Occupational
Health and Safety Management Systems) นอกจากนี้้� บีี. กริิม

ครบถ้้วนและครอบคลุุมประเด็็นการพััฒนาความยั่่�งยืืนที่่�สํําคััญ
ด้้านความยั่่�งยืืนและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ

และผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้พิิจารณาแล้้ว และเห็็นชอบให้้มีีการ

เปิิดเผยผลการดํําเนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในรายงาน

ฉบัับนี้้� เพื่่�อประโยชน์์ในการสร้้างคุุณค่่ าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีีย
ทุุกฝ่่าย

เพาเวอร์์ ได้้ รัั บ การรัั บ รองมาตรฐานระบบบริิ ห ารจัั ดก าร

ความปลอดภััยของข้้อมููล (ISO/IEC 27001:2013 Information
Security Management Standards) ทั่่�วทั้้�งองค์์กร

สอบถามข้้อมููลเพิ่่� มเติิม
ฝ่่ายบริิหารความยั่่�งยืืนองค์์กร บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

อาคาร ดร.เกฮาร์์ด ลิิงค์์ 5 ถนนกรุุงเทพกรีีฑา หััวหมาก บางกะปิิ กรุุงเทพฯ 10240
โทรศััพท์์ : 0-2710-3126 โทรสาร : 0-2379-4258
อีีเมล : sustainability@bgrimmpower.com
เว็็บไซต์์ : www.bgrimmpower.com
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

ขอบเขตการรายงานปีี 2563

1

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วม
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� ชลบุุรีี จัังหวััดชลบุุรีี
อมตะ บีี.กริิม
เพาเวอร์์ 1

ABP1

3

อมตะ บีี.กริิม
เพาเวอร์์ 2

ABP2

4

อมตะ บีี.กริิม
เพาเวอร์์ 3

ABP3

5

อมตะ บีี.กริิม
เพาเวอร์์ 4

ABP4

6

อมตะ บีี.กริิม
เพาเวอร์์ 5

ABP5

นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� ระยอง จัังหวััดระยอง
7

อมตะ บีี.กริิม
เพาเวอร์์ (ระยอง) 1

ABPR1

8

อมตะ บีี.กริิม
เพาเวอร์์ (ระยอง) 2

ABPR2

9

อมตะ บีี.กริิม
เพาเวอร์์ (ระยอง) 3

ABPR3

10

อมตะ บีี.กริิม
เพาเวอร์์ (ระยอง) 4

ABPR4

11

อมตะ บีี.กริิม
เพาเวอร์์ (ระยอง) 5

ABPR5

นิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบััง จัังหวััดชลบุุรีี
12

บีี.กริิม เพาเวอร์์
(แหลมฉบััง) 1

BPLC1

13

บีี.กริิม เพาเวอร์์
(แหลมฉบััง) 2

BPLC2

สวนอุุตสาหกรรมบางกะดีี จัังหวััดปทุุมธานีี
14

บีี.กริิม บีีไอพีี
เพาเวอร์์ 1

BIP1

15

บีี.กริิม บีีไอพีี
เพาเวอร์์ 2

BIP2

นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1 จัังหวััดชลบุุรีี
16

บีี.กริิม เพาเวอร์์
(ดัับบลิิวเอชเอ) 1

BPWHA1

นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (มาบตาพุุ ด) จัังหวััดระยอง
17

บีี.กริิม เพาเวอร์์
(เอไออีี-เอ็็มทีีพี)ี
(2 โครงการ)

BPAM
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การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน

ความพึึ งพอใจของลููกค้้า

สิิทธิิมนุุษยชน

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย

การดููแลพนัักงาน

การอนุุรัักษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

สัังคม

การจััดการของเสีีย

การจััดการมลภาวะ

การจััดการด้้านสภาพภููมิิอากาศ
และก๊๊าซเรืือนกระจก

การบริิหารจััดการน้ำำ��

การจััดการพลัังงาน

การปฏิิบััติิตามกฎหมาย

การต่่อต้้านการทุุจริิต

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

� คงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี
ความมั่่น
สารสนเทศและไซเบอร์์

สำำ�นัักงาน
กรุุงเทพฯ

2

สิ่่�งแวดล้้อม

ธรรมาภิิบาล

การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการคู่่�ค้้า

ประสิิทธิิภาพการผลิิตไฟฟ้้า

การเติิบโตทางธุุรกิิจ

ประเด็็นความยั่่ง
� ยืืน

การสร้้างองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมทางธุุรกิิจ

เศรษฐกิิจ

ข้้อมููลด้้านการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน ปีี 2560-2563

อ่่างทอง เพาเวอร์์

ATP

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
จัังหวััดนครปฐม
19

ไทรหลวง 2

BGYSP

20

ไทรหลวง 3

BGYSP

21

ไทรหลวง 9

BGYSP

22

ไทรหลวง 10

BGYSP

23

ไทรใหญ่่หน้้า

BGYSP

24

ไทรมะนาว

BGYSP

25

ไทรพุุ ทรา

BGYSP

26

ไทรลุ้้�ยริิมน้ำำ��

Solarwa

27

ไทรฉลวย 1

Solarwa

จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
28

ไทรเสนา 2

BGYSP

จัังหวััดสระบุุรีี
29

บีีจีีทีีทีีอาร์์อีี 2

Solarwa

30

บีีจีีทีีทีีอาร์์อีี 3

Solarwa

31

บีีจีีทีีทีีอาร์์อีี 1

TPS

จัังหวััดสระแก้้ว
32

บีีจีีเอสพีี เอส 1

BGSPS 1

จัังหวััดเพชรบููรณ์์
33

โครงการสหกรณ์์
การเกษตรชนแดน

BSPCD
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การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน

ความพึึ งพอใจของลููกค้้า

สิิทธิิมนุุษยชน

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย

การดููแลพนัักงาน

การอนุุรัักษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

สัังคม

การจััดการของเสีีย

การจััดการมลภาวะ

การจััดการด้้านสภาพภููมิิอากาศ
และก๊๊าซเรืือนกระจก

การบริิหารจััดการน้ำำ��

การจััดการพลัังงาน

การปฏิิบััติิตามกฎหมาย

การต่่อต้้านการทุุจริิต

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ความมั่่น
� คงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศและไซเบอร์์

นิิคมอุุตสาหกรรมเวิิลด์์ ฟู๊๊ ด
� วััลเลย์์ ไทยแลนด์์ จัังหวััดอ่่างทอง
18

สิ่่�งแวดล้้อม

ธรรมาภิิบาล

การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการคู่่�ค้้า

ประสิิทธิิภาพการผลิิตไฟฟ้้า

การเติิบโตทางธุุรกิิจ

ประเด็็นความยั่่ง
� ยืืน

การสร้้างองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมทางธุุรกิิจ

เศรษฐกิิจ

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

จัังหวััดฉะเชิิงเทรา

34

โครงการองค์์การ
สงเคราะห์์
ทหารผ่่านศึึก
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
สำำ�นัักงาน
สงเคราะห์์
ทหารผ่่านศึึก
เขตชลบุุรีี

BGRIM

จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
35

โครงการสหกรณ์์
การเกษตร
บ้้านนาเดิิม

BSPCB

จัังหวััดกรุุงเทพมหานคร

36

37

โครงการองค์์การ
สงเคราะห์์
ทหารผ่่านศึึก
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
สำำ�นัักงาน
การเกษตร
การอุุตสาหกรรม
และการบริิการ
โครงการองค์์การ
สงเคราะห์์
ทหารผ่่านศึึก
ในพระบรมราชููปถััมภ์์

BGPSP

BGRIM

โรงพยาบาล
ทหารผ่่านศึึก

จัังหวััดสมุุทรปราการ

38

โครงการองค์์การ
สงเคราะห์์
ทหารผ่่านศึึก
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
สำำ�นัักงานกิิจการ
โรงงาน
ในอารัักษ์์

BGRIM

จัังหวััดนนทบุุรีี

39

โครงการองค์์การ
สงเคราะห์์
ทหารผ่่านศึึก
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
สำำ�นัักงานรัักษา
ความปลอดภััย

BGRIM

โครงการโรงไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรม
โครงการโรงไฟฟ้้านิิคมอุุตสาหกรรมราชบุุรีี จัังหวััดราชบุุรีี
40

โปรเกรส
อิินเตอร์์เคม

PIC

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานพลัังน้ำำ��
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว
41

โครงการโรงไฟฟ้้า
พลัังน้ำำ�� เซน้ำำ��น้้อย 2
เซกะตััม 1
(2 โครงการ)

XXHP
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การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน

ความพึึ งพอใจของลููกค้้า

สิิทธิิมนุุษยชน

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย

การดููแลพนัักงาน

การอนุุรัักษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

สัังคม

การจััดการของเสีีย

การจััดการมลภาวะ

การจััดการด้้านสภาพภููมิิอากาศ
และก๊๊าซเรืือนกระจก

การบริิหารจััดการน้ำำ��

การจััดการพลัังงาน

สิ่�่งแวดล้้อม

การปฏิิบััติิตามกฎหมาย

การต่่อต้้านการทุุจริิต

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ความมั่่น
� คงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศและไซเบอร์์

ธรรมาภิิบาล

การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการคู่่�ค้้า

ประสิิทธิิภาพการผลิิตไฟฟ้้า

การเติิบโตทางธุุรกิิจ

ประเด็็นความยั่่ง
� ยืืน

การสร้้างองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมทางธุุรกิิจ

เศรษฐกิิจ
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42

น้ำำ��แจ 1

Nam
Che 1

Backup for power trading
ประเทศเวีียดนาม
43

อมตะ เพาเวอร์์ (
เบีียนหััว)

APB

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ประเทศเวีียดนาม
44

Dau Tieng 1&2

DT 1&2

45

Phu Yen TTP

Phu
Yen
TTP

โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ราชอาณาจัักรกััมพููชา
46

Ray Power

Ray

ข้้อมููลการบริหารจััดการและผลการดำาเนิินิงานิครอบคลุมูธุุรกิจัดังกล่าว
ข้้อมููลการบริหารจััดการครอบคลุมูธุุรกิจัดังกล่าว แต่่ผลการดำาเนิินิงานิครอบคลุมูเพีียงบางส่่วนิ
ข้้อมููลการบริหารจััดการครอบคลุมูธุุรกิจัดังกล่าว แต่่ยงั ไมู่ครอบคลุมูผลการดำาเนิินิงานิ
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การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน

ความพึึ งพอใจของลููกค้้า

สิิทธิิมนุุษยชน

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย

การดููแลพนัักงาน

การอนุุรัักษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

สัังคม

การจััดการของเสีีย

การจััดการมลภาวะ

การจััดการด้้านสภาพภููมิิอากาศ
และก๊๊าซเรืือนกระจก

การบริิหารจััดการน้ำำ��

การจััดการพลัังงาน

สิ่�่งแวดล้้อม

การปฏิิบััติิตามกฎหมาย

การต่่อต้้านการทุุจริิต

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ความมั่่น
� คงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศและไซเบอร์์

ธรรมาภิิบาล

การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการคู่่�ค้้า

ประสิิทธิิภาพการผลิิตไฟฟ้้า

การเติิบโตทางธุุรกิิจ

ประเด็็นความยั่่ง
� ยืืน

การสร้้างองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมทางธุุรกิิจ

เศรษฐกิิจ

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

Sustainability Performance Data
Economic Dimension
Economic Performance
Unit

2018

2019

2020 GRI Standards

Revenue

Baht

31,482,175,667 36,585,096,973

44,131,888,652 44,086,854,218

201-1

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

21.4

18.7

18.5

21.0

201-1

1.4

1.5

1.0

1.5

201-1

697,225,346

569,868,844

798,134,941

722,734,373

201-4

Gross Profit Margin

%

Net Debt to Equity Ratio per Shareholder
Investment Promotion Privileges
and Benefits from Government
(Board of Investment: BOI)
1

2017

Baht

DJSI
0.1

Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation

Economic Value Distributions
Unit

2017

2018

2019

2020

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

198,566,134

283,196,064

201-1

Operating Cost

1
2
3
4
5
6
7

217,388,029

227,046,372

- Charitable donations

%

20

22

- Community Investments

%

75

61

- Commercial Initiatives

%

5

17

Remuneration and benefits, provident fund contribution and employee development expenses

All company taxes (corporate, income, property, etc.) and related penalties paid at the international, national, and local levels
Includes financing cost of loan and debenture from financial institutions, infrastructure funds and construction payables

In 2017-2019, the economic value distribution subjected on payment to suppliers and contractors were included in the Operating Cost
Environmental Management

Adjusted data from the previous report

Revised as of 31 May 2021
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7

7

DJSI

3.6.2
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Tax Payment – by Country
Unit

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

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

1

DJSI

207-4

• Net profit/(loss) before tax

Baht

(264,925)

(354,851)

(34,050,687)

• Tax expense1

Baht

-

-

-

• Corporate income tax paid

Baht

-

-

-

2018

2019

Consisting of corporate income tax, withholding tax and deferred tax

Corporate Governance
Unit

2017

2020 GRI Standards

Number of meeting
• 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
• 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

108

DJSI

102-18

1.1.5

102-18

1.1.5
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Unit

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

Board Performance Review

2

1
2

102-28

• Group

Level

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

• Individual

Level

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

• Sub-committee

Level

Excellent

Excellent

Excellent

DJSI
1.1.5

Minimum requirement for Board’s meeting attendance is 75%

Assessment criteria: score greater than 85% = excellent; 75-85% = very good; 65-75% = good; 50-65% = fair; lower than 50% = subject to improvement

Business Ethics
Unit

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

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

%

100

100

100

• Employees

%

100

100

100

• Business partners

%

-

-

-

• Suppliers and Contractors

%

-

-

-

%

100

100

100

Total Percentage of Employees that have
passed test on Code of Conduct,
Anti-corruption and Whistleblowing and
Grievances Policy
Total number of significant business ethics
breaches
• 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

THB

0

0

0

0

Fines and settlements related
to anti-competitive business practices

109

DJSI

205-2

1.4.2

205-2

1.4.2

205-2

1.4.2

102-17/205-3
/206-1

1.4.6

206-1

1.4.5

ข้้อมููลด้้านการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน ปีี 2560-2563

Risk and Crisis Management
Unit

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

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

Coverage of employees acknowledged
on Crisis Communications Policy

%

100

100

DJSI

1.3.4

Business Continuity Management
Coverage of annual BCP exercise

1

Unit

2017

2018

2019

%

100

100

100

1

2020 GRI Standards
100

DJSI

G4-EU21

Coverage of 15 Co-generation power plants in Thailand

Customer Relationship Management
Unit

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

Number of Customers

G4-EU3

• Industrial (IUs Thailand)

Number

166

178

186

182

• Industrial (IUs Vietnam)

Number

222

243

252

250

%

87.38

88.06

88.44

88.28

%

94.96

93.39

93.75

90.30

Customer Satisfaction Survey
• Total Coverage of Customers
(both respondents and non-respondents)
Number of injuries and fatalities
to the public involving company assets,
including legal judgments, settlements
and pending legal cases of diseases

1

1.5.1

G4-EU25E

• Injuries

Case

0

0

0

0

• Fatalities

Case

0

0

0

0

Total Number of Substantiated complaints
concerning Customer breaches

1

DJSI

416-2

• Customer Privacy

Case

0

0

0

0

• Safety and environmental impact
from using products and services

Case

0

0

0

0

Revised as of 31 May 2021
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Information Security/Cybersecurity & System Availability
Unit
Total Coverage of ISO/IEC 27001: 2013
Information Security Management
Standards

2017

%

2018

2019

2020 GRI Standards

100

100

100

DJSI
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

• 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

Total amount of fines/penalties paid
in relation to

Supply Chain Management
Unit

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

Total suppliers by type
• Tier 1 suppliers

Number

1,2751

1,278

• Critical tier 1 suppliers

Number

161

24

• Critical non-tier 1 supplier

Number

0

0

2

204-1

1.7.2

204-1

1.7.2

2

Percentage of total procurement spent
by type

1

DJSI

• Tier 1 suppliers

%

100

100

• Critical tier 1 suppliers

%

98.24

91.19

• Critical non-tier 1 supplier

%

0

0

2

Adjusted data from the previous report
Revised as of 31 May 2021

Operational Excellence Management
Unit

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

DJSI

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
G4-EU1

2.6.1

Total Installed Capacity

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

%

91

91

70

70

• Oil1

%

0

0

0

0

111
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Unit

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

• Hydro

%

1

1

1

1

• Solar

%

7

7

28

28

• Other Renewable

%

0

1

1

1

GJ

35,643,795

39,735,775

47,787,581

50,577,802

Net Energy Capacity

DJSI

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
G4-EU11

System efficiency2
• Efficiency rate
for electricity generation
• Efficiency rate for steam production

BTU/kWh
Kg/GJ

3

3

7,628

7,640

7,603

7,639

387

379

389

381
3

2.6.3

3

• Availability factor

%

97.20

97.02

97.07

97.51

• Overall efficiency

%

44.73

44.66

45.74

45.57

17

33

28

28

687

2,037

2,414

2,107

40.40

61.73

86.20

75.26

169

186

127

118

2,047

1,202

1,201

1,086

Hours/Case

12.11

6.46

9.53

9.21

Case/Year

186

219

154

146

Hours

2,734

3,239

3,614

3,194

Hours/Case

14.70

14.79

24.47

21.88

2.6.4

Planned outage2
• Planned outage frequency
• Planned outage hour
• Average planned outage duration

Case/Year
Hours
Hours/Case

Unplanned outage

2

• Unplanned outage frequency
• Unplanned outage hour
• Average unplanned outage duration
Total outage

Case/Year
Hours

2

• Total outage frequency
• Total outage hour
• Average total outage duration
Electricity Transmission
and Distribution Losses2
• Distribution losses

%

0.1

0.1

0.1

0.05

Electricity Transmission
and Distribution Reliability3
• SAIDI Distribution Network

3

Hours

3

2.25

Revised as of 31 May 2021
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3

0.45

3

1.75

G4-EU4

2.7.1

G4-EU4

2.7.2

3

3

0.98
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Environmental Dimension
Environmental Policy & Management Systems
Unit
Coverage of Certification on Environmental
Management System (EMS) on ISO 14001
Environmental Management Standards

%

2017

2018

100

1

2019

100

1

100

2020 GRI Standards
100

2.2.2

Fines or penalties related to the
environment or ecological issues

2.2.3

• Number of violations
of legal obligations/regulations.

1

DJSI

1

Case

1

0

0

1

• Amount of fines/penalties related
to the above.

THB

0

• Environmental liability accrued
at year end.

THB

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Revised as of 31 May 2021

Energy Consumption

1

Unit

2017

2018

2019

MWh

22,583,024

25,051,643

28,591,3451

B. Non-renewable electricity purchased

MWh

446 

2,959 

C. Steam/heating/cooling and other energy
(non-renewable) purchased

MWh

0

0

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

MWh

8101

7771

E. Total non-renewable energy
(electricity and heating & cooling) sold

MWh

10,087,6101

11,186,5281

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

MWh

12,495,8591

13,868,0731

A. Non-renewable fuels purchased
and consumed – Natural Gas

Total costs of energy consumption2

THB

Energy Intensity
1
2

2020 GRI Standards

DJSI

29,649,3381

302-1

2.3.3

7691

302-1

2.3.3

0

0

302-1

2.3.3

1,0721 

1,2001 

302-1

2.3.3

12,897,1621

13,344,3261

302-1

2.3.3

15,696,9571 

16,305,7811 
2.3.3

2,775 

18,208,404,040

22,237,317,424

27,097,268,115

23,793,500,102

302-1

1.24

1.24

1.22

1.22

302-3

Revised as of 31 May 2021

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
Total Water Withdrawal from all areas

Unit

2017

2018

Million m³

15.56

16.83

1

20192

20202 GRI Standards

DJSI

19.85

20.68

303-3

2.3.4

303-4

2.3.4

303-5

2.3.4

1

1

• Total municipal water supplies
(or from other water utilities)
- Municipal water supply

Million m³

- Wastewater from another
organization supply

Million m³

15.561

Total Water Discharged from all areas

6.60

7.891

6.90

10.231

11.961

11.951

2.94

2.81

4.251

• 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
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Unit

2017

2018

20202 GRI Standards

20192

• 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

4-7

4-7

5 - 11

Average Number of Water Reuse Cycles1
Water Intensity

Cycle
m³/MWh

1.541

1.501

1.461

DJSI

1.431

1

Revised as of 31 May 2021

2

Coverage of 17 combined cycle co-generation power plants in Thailand and solar
s
power plants in Thailand and Vietnam

Wastewater Quality Measurement
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

• 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

pH

BOD
• Standard1

Mg/L

500

500

500

• min-max Concentration

Mg/L

2 - 24

2 - 38

2 - 15

• Standard1

Mg/L

750

750

750

• min-max Concentration

Mg/L

26.08 – 125.00

COD

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

• 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

• 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

Oil & Grease

Free Chorine

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
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Greenhouse Gas Emissions (GHG)
Unit

2018

2019

4,559,0011

5,203,0681

2020 GRI Standards

Direct GHG Emissions (Scope 1)

Tonnes CO2e

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

Tonnes CO2e

5921

Total GHG emissions (Scope 1 & 2)

Tonnes CO2e

4,110,4041

4,560,7161

5,204,7841

5,396,4601

Tonnes CO2e / MWh

0.41

0.40

0.38

0.37

305-4

Metric Tonnes

0.04

0.04

0.04

0.04

305-4

2018

2019

GHG emissions intensity
SF6 emissions
1

2017
4,109,8131

1,7141

305-1/305-5

2.3.1

8711 305-1/305-5

2.3.2

5,395,590

1,7151

DJSI

Revised as of 31 May 2021

Ambient Air Quality Measurement
Unit

2017

2020 GRI Standards

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

• Average Concentration

PPM

9

9

9

9

0.40 - 6.80

0.10 - 1.50

PM-10

1

DJSI

305-7

• Standard1

Mg/M3

• Average Concentration

Mg/M3

0.12

0.12

0.12

0.12

0.015 - 0.120

0.010 - 0.138

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
4

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

Metric Tonnes

2,079.78 t

2,133.68

2,641.02

• 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

Oxides of Nitrogen (NOx)

115

t

2,823.05

305-7

DJSI
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Sulfur Dioxide (SOx)

4

Unit

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

Metric Tonnes

110.00

110.00

135.00

130.00

• 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

88.00

89.00

87.00

93.00

4

Total Suspended Particulate (TSP)

Metric Tonnes

• 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

0.5 - 9.5

0.5 - 7.3

0.11 - 5.7

0.2 - 11.5

• Average Concentration

Mg/M3

Carbon Monoxide (CO)

1

DJSI

305-7

305-7

305-7

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

PPM

• Average Concentration

PPM

690

690

690

690

0.1 - 96

0.1 – 103

0.1 - 161

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,

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

Transmits or Distributes Electricity B.E. 2549 (2006).

Noise Intensity Measurement
Unit

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

• 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

2017

2018

2019

DJSI

Waste Management
Unit

2020 GRI Standards

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

• 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

Non-Hazardous Waste
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Unit

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

Hazardous Waste

306-3

DJSI
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

• 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

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

Sludge

1
2

2.3.5

Adjusted data from the previous report

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
Unit
Total Employees

Persons

2017

2018

2019

719

782

854

2020 GRI Standards
1,106

Proportion of total employees by gender

DJSI

102-8
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

117
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Unit

2017

2018

2019

%

7

10

7

5

• Thai

%

100

100

100

86

• Laos

%

7

• Cambodian

%

0

• Vietnamese

%

7

Proportion of local senior management2

2020 GRI Standards

DJSI

202-2

Employee by Nationality

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

1
2

403-2

• Sick leave

%

1

• Work-related leave

%

0

• Others

%

99

3.2.3

Consisting of Senior Vice President and Up, except the Board of Directors

Calculate from percentage of overseas senior management and supervisor over total overseas staff

New Employee Hire
Unit
Total New Employee

Person

2017

2018

2019

126

90

62

2020 GRI Standards
88

New Employee by Gender

401-1
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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Parental Leave
Unit

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

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

DJSI

401-3

• Male

Person

-

-

-

433

• Female

Person

211

241

254

333

• Male

Person

2

-

-

-

• Female

Person

1

4

5

14

Total number of employees
that took parental leave, by gender

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
401-3

Return to work rate1
• Male

%

100

100

100

100

• Female

%

100

100

100

100
401-3

Retention rate2

1
2

• Male

%

100

0

0

0

• Female

%

100

0

0

0

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

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

Employee Engagement and Turnover
Unit
Employee Engagement

2017

2018

2019

2020 GRI Standards

DJSI
3.5.4

1

• Level of Employee Engagement

%

65

65

• Data Coverage of Total Employees

%

92

921

1

77
94

2

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

Total Voluntary Turnover Rate

%

5.42

4.09

4.37

3.25

2

401-1

3.5.3

401-1

3.5.3

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.

2

Revised as of 31 May 2021
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Human Capital Development
Unit
Average hours of training

Hour/Person

2017

2018

2019

731

721

511

2020 GRI Standards
30

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

1

404-1

DJSI
3.4.1

404-1

• Male

Hour/Person

731

721

511

30

• Female

Hour/Person

721

721

521

291

2018

2019

80

100

Revised as of 31 May 2021

Occupational Health and Safety
Unit
Accumulated Percentage of OHSAS
18001/ISO 45001: 2018 standards

2017

%

2020 GRI Standards
100

Total Number of Hours Worked (Annually)

403-9

• Employee

Hour

1,325,719

2,398,188

2,017,354

• Contractor/Trainee

Hour

898,057

1,074,032

1,910,368

Number of Work-related Injury
• Employee

Time

0

0

0

• Contractor/Trainee

Time

0

0

1

Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
• Employee
• Contractor/Trainee

n/millions hours worked
n/millions hours worked

3

3

0

0

0

0

0

0.52

Number of Fatalities as a Result
of Work-related Injury
• Employee

Time

0

0

0

• Contractor/Trainee

Time

0

0

0

Rate of Fatalities as a Result of
Work-related Injury1
• Employee

n/millions hours worked

• Contractor/Trainee

n/millions hours worked

3

0

0

0

3

0

0

0

Number of Recordable Work-related
Injuries
Time

0

0

0

• Contractor/Trainee

Time

0

0

1

Rate of Recordable Work-related
Injuries (TRIR)2

• Contractor/Trainee

403-9

3.7.2

403-9

3.7.2

403-9

3.7.1

403-9

3.7.1

403-9

• Employee

• Employee

DJSI

403-9
n/millions hours worked
n/millions hours worked

3

3
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Unit
Total Hour of Employee Training
on Occupational Health, Safety, Health
and Environment

1
2
3

2017

Hour

2018

2019

2020 GRI Standards

12,207

14,919

10,181

DJSI

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
Rate of Recordable Work-related Injuries = Number of recordable work-related injuries/Number of hours worked x 1,000,000
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
• Government Agencies

%

80

63

75

69

• Community Leaders

%

89

100

86

100

• Community

%

75

75

76

87

Number of Community Relations
Complaints

Case

0

0

0

0

Number of Resettlement Complaints

Case

0

0

0

0

Contribution to External Organization and Association
Trade associations or tax-exempt groups1

1

Unit

2017

2018

2019

THB

5,148,148

3,718,937

16,106,038

2020 GRI Standards
8,762,669

203-1/415-1

DJSI
1.6.1

Membership fee of all external organizations and association

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
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GRI and UN SDGs Content Indices
Location: AR: 56-1 One Report 2020 (Annual Report)
SR: Sustainability Report 2020

Disclosures and Description

Location (AR, SR)

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

Statement from senior decision-maker

AR: 5, 7-9

Strategy
102-14

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

122

UN SDGs

Disclosure /
Comment
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Disclosures and Description
102-17

Mechanisms for advice and concerns
about ethics

Location (AR, SR)
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, 377394, 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
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UN SDGs

Disclosure /
Comment

GRI and UN SDGs Content Indices

Disclosures and Description

Location (AR, SR)

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
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UN SDGs

Disclosure /
Comment
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Disclosures and Description
103-2

The management approach and
its components

Location (AR, SR)

UN SDGs

Disclosure /
Comment

AR: 5-9, 16-18, 26-28, 7077, 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

-

201-4

Financial assistance received from
government

AR: 43, 349

Under
Company rules
and regulations

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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GRI and UN SDGs Content Indices

Disclosures and Description

Location (AR, SR)

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

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
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UN SDGs

Disclosure /
Comment

No case found
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Disclosures and Description

Location (AR, SR)

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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UN SDGs

Disclosure /
Comment

GRI and UN SDGs Content Indices

Disclosures and Description

Location (AR, SR)

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
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UN SDGs

Disclosure /
Comment
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Disclosures and Description
306-5

Waste directed to disposal

Location (AR, SR)

UN SDGs

Disclosure /
Comment

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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GRI and UN SDGs Content Indices

Disclosures and Description

Location (AR, SR)

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

UN SDGs

Disclosure /
Comment

GRI 402: Labor/Management Relations 2016
103-1

Explanation of the material topic and
its Boundary

-

103-2

The management approach and
its components

-

103-3

Evaluation of the management approach

-

402-1

Minimum notice periods regarding
operational changes

-

Not a material
topic

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

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

130

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

Location (AR, SR)

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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UN SDGs

Disclosure /
Comment

GRI and UN SDGs Content Indices

Disclosures and Description
406-1

Incidents of discrimination and corrective
actions taken

Location (AR, SR)
SR: 109

UN SDGs

Disclosure /
Comment
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

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

Not a material
topic

Not a material
topic

GRI 408: Child Labor 2016
103-1

Explanation of the material topic and
its Boundary

SR: 91-92

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

Not a material
topic

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016
103-1

Explanation of the material topic and
its Boundary

SR: 91-92

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

Not a material
topic

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples
103-1

Explanation of the material topic and
its Boundary

SR: 91-92

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
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No case found
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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

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

No case found

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, 99100, 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

GRI 415: Public Policy 2016
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No negative
social impacts in
the supply chain
and actions taken
in 2020

GRI and UN SDGs Content Indices

Disclosures and Description

Location (AR, SR)

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

UN SDGs

Disclosure /
Comment

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

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

E

EU25

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

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
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No case found
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Disclosures and Description

Location (AR, SR)

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

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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UN SDGs

Disclosure /
Comment

No noncompliance with
laws and
regulations in
the social and
economic area

แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับ
รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
1. ท่่านเป็็นผู้้�อ่่านกลุ่่�มใดต่่อไปนี้้�
พนัักงาน

เจ้้าหนี้้�/สถาบัันการเงิิน

หน่่วยงานภาครััฐ

คู่่�ค้้า/ผู้้�รับ
ั เหมา

ชุุมชน

สื่่�อมวลชน

ผู้้�ถืือหุ้้�น

ผู้้�ร่่วมลงทุุน

นัักวิิชาการ/นัักศึึกษา

ลููกค้้า

นัักลงทุุน

อื่่�น ๆ ……..

2. วััตถุุประสงค์์ในการอ่่านหรืือหาข้้อมููลด้้านความยั่่ง
� ยืืนของบริิษััทคืือ
สนใจและต้้องการทำำ�ความรู้้�จัักเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจของบริิษััท
ประกอบการตััดสิินใจเพื่่� อลงทุุนในหุ้้�นของบริิษััท
เพื่่� อการศึึกษาและวิิจััย
เพื่่� อเป็็นตััวอย่่างในการจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนสำำ�หรัับบริิษััทของท่่าน
3. ท่่านสนใจประเด็็นด้้านความยั่่ง
� ยืืนของ บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) ในมิิติิใด
มิิติิเศรษฐกิิจ

(โปรดระบุุ ........................................................................................................................................................................................)

มิิติิสัังคม

(โปรดระบุุ ........................................................................................................................................................................................)

มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม

(โปรดระบุุ ........................................................................................................................................................................................)

4. ระดัับความพึึ งพอใจที่่�มีีต่่อรายงานความยั่่ง
� ยืืน ประจำำ�ปีี 2563
ความสมบููรณ์์ของเนื้้�อหารายงาน

มาก

ปานกลาง

น้้อย

ควรปรัับปรุุง

ประเด็็นสำำ�คััญของการรายงาน

มาก

ปานกลาง

น้้อย

ควรปรัับปรุุง

ความน่่าสนใจของข้้อมููล

มาก

ปานกลาง

น้้อย

ควรปรัับปรุุง

การออกแบบรููปเล่่ม

มาก

ปานกลาง

น้้อย

ควรปรัับปรุุง

การใช้้ภาษาเข้้าใจง่่าย

มาก

ปานกลาง

น้้อย

ควรปรัับปรุุง

ความพึึงพอใจต่่อรายงานโดยรวม

มาก

ปานกลาง

น้้อย

ควรปรัับปรุุง

5. ท่่านคิิดว่่าประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อความยั่่ง
� ยืืนของ บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ได้้รัับการระบุุในรายงานครบถ้้วนหรืือไม่่
ครบถ้้วน
ไม่่ครบถ้้วน (กรุุณาระบุุประเด็็นที่่�ท่่านคิิดว่่าควรเพิ่่�มเติิมในรายงาน)...........................................................................................................................................
6. ข้้อเสนอแนะเพิ่่� มเติิมเพื่่� อการพัั ฒนารายงานความยั่ง
่� ยืืนในปีีถััดไป
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สามารถส่่งแบบสอบถามด้้วยตนเองหรืือทางไปรษณีีย์์ได้้ที่่�
ฝ่่ายบริิหารความยั่่�งยืืนองค์์กร บริิษััท บีี.กริิม เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
อาคาร ดร.เกฮาร์์ด ลิิงค์์ 5 ถนนกรุุงเทพกรีีฑา หััวหมาก บางกะปิิ กรุุงเทพฯ 10240
เบอร์์โทร : 02-710-3126 อีีเมล : sustainability@bgrimmpower.com

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป� กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย
WWW.BGRIMMPOWER.COM
โทร. +66 (0) 2710 3400 แฟกซ์. +66 (0) 2379 4245

