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ปี 2565 จะเป็นปีท่ีครบรอบ 144 ปี หรือ 12 รอบ ท่ี บี.กริม อยูเ่คียงคู่ประเทศไทย นับจากการเริ่มต้นน�ายาสมัยใหม่ต�ารับยุโรปมาสูป่ระเทศสยาม 
และด�าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิเชน่ การขุดคลองชลประทานรังสิตเป็นระยะทาง 1,500 กิโลเมตร การวางระบบโทรเลขอันเป็นการ
ได้รับใบอนุญาตครั้งแรกในประเทศไทย กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและการด�าเนินธุรกิจการค้าอ่ืน ๆ บี.กริม มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าซึ่งเริ่มต้นต้ังแต่ปี 2538 ด้วยความรว่มมือระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ 
กับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

มาถึงวันน้ี บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ถือเป็นหน่ึงในผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายใหญท่ี่สุดรายหน่ึงของประเทศไทย โดยในปี 2564 มีการขยายการลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟ้าแห่งใหม่เป็นจ�านวน 9 โครงการ ท�าให้มีก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 606 เมกะวัตต์ ขยายธุรกิจสูต่ลาดใหม่ใน 3 ประเทศ 
ได้แก่ โปแลนด์ มาเลเซยี และเกาหลีใต้ สง่ผลให้ บ.ีกริม เพาเวอร ์มีก�าลังการผลิตจากโครงการท่ีเปิดด�าเนินการแล้ว 3,254 เมกะวัตต์ เป็นการขยายตัว
ในอัตรารอ้ยละ 6.4 จากปีก่อนหน้า เม่ือรวมก�าลังการผลิตจากโครงการท่ีอยูร่ะหว่างพัฒนาและก่อสรา้งแล้วมีก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟา้
รวมท้ังสิ้น 4,015 เมกะวัตต์ สอดคล้องเป้าหมายเติบโตสู ่7,200 เมกะวัตต์ ในปี 2568 และ 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573

ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา เป็นช่วงท่ีสภาพแวดล้อมมีความเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ ท้ังด้านพฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาเทคโนโลยี และ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 บี.กริม ได้แสดงถึงความสามารถในการปรับตัวได้อย่างทันการณ์ 
ความส�าเรจ็อยา่งต่อเน่ืองของเราสะท้อนวิสยัทัศน์ในการมุง่สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอาร ีโดยให้ความส�าคัญสูงสุดต่อการปฏิบติังาน
ตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจอยา่งยั่งยนืในทกุมิติ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม ความมุ่งม่ันดังกล่าวนอกจากสามารถลดผลกระทบเชงิลบ
ได้อยา่งมหาศาลแล้ว ยังก่อให้เกิดโอกาสใหม่อันสร้างคุณค่าในระยะยาวอีกด้วย

ด้านการเปล่ียนแปลงด้านดิจิทัล บี.กริม เพาเวอร ์รว่มมือกับบรษัิท Siemens และบรษัิท ระยองวิศวกรรมและซอ่มบ�ารุง จ�ากัด (ในกลุม่ SCG Chemicals) 
ด�าเนินโครงการ  Digital Twins อันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีน�ามาใช้กับโรงไฟฟ้าเป็นรายแรก ๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเครื่องและช่วย
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเตรียมป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้า รวมถึงการเริ่มน�าปัญญาประดิษฐม์าใช้ในโครงการ Health Monitoring 
Projects เพื่อประสิทธภิาพสูงสุดด้านการบ�ารุงรักษาอีกด้วย

เรามีความยนิดีและซาบซึ้งในความสัมพันธอั์นยาวนานกับพันธมิตรของเรา ได้แก่ บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) บรษัิท สวนอุตสาหกรรม
บางกะดี จ�ากัด  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุรี 1  บริษัท TTVN (เวียดนาม) บริษัท Korean Midland Power จ�ากัด ตลอดจนพันธมิตรใหม่ ๆ 
เชน่ บริษัท visaVento (โปแลนด์) บริษัท reNIKOLA (มาเลเซีย) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) (ไทย) กลุ่ม บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จ�ากัด 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ความมุ่งม่ันของ บี.กริม เพาเวอร์ ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมน้ันเห็นได้จากการประกาศเป้าหมายสู่องค์กรท่ีปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 
เราด�าเนินการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้า
เดิมจ�านวน 5 โครงการ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสามารถลดอัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติลงถึงร้อยละ 15.0 โดยมีก�าหนดการเปิดด�าเนินการในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2565 ยิ่งไปกว่าน้ัน เราเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดอัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยในโรงไฟฟ้า 8 โครงการ 
ภายใต้โครงการความรว่มมือกับบริษัท Siemens

ท้ังน้ี บี.กริม เพาเวอร ์ได้ประกาศความมุ่งม่ันและเจตนารมยด้์านสทิธมินุษยชน พรอ้มสง่เสรมิการเคารพต่อสทิธมินุษยชนแก่พนักงานและคู่ค้า รวมถึง
ด�าเนินการตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชนอยา่งรอบด้าน และการประเมินประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธมินุษยชน นอกจากน้ี เรามีสถิติเป็นศูนย์ในสว่น
ของอุบัติเหตุท่ีถึงขั้นเสียชีวิตท้ังส�าหรับพนักงานและคู่ค้า และได้ให้ความช่วยเหลือท่ีสืบเน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 
รวมท้ังการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา กีฬาขี่ม้า ดนตรี วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ท่ีมีการด�าเนินการอยา่งต่อเน่ือง

ในนามของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ บี.กริม เพาเวอร์ ขอขอบคุณอยา่งจริงใจต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกภาคสว่น ท่ีได้ให้การ
สนับสนุนอยา่งต่อเน่ืองและความเชื่อม่ันท่ีมีต่อ บ.ีกรมิ มาโดยตลอด ปีน้ีเป็นคร้ังแรกของ บี.กรมิ เพาเวอร ์ท่ีได้รบัคัดเลือกให้อยูใ่นรายงาน “The S&P 
Global Sustainability Yearbook 2022” และได้รับรางวัล “Industry Mover” ในฐานะบริษัทท่ีมีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรม
สาธารณูปโภคไฟฟ้าในปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ียังได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนอ่ืน ๆ ได้แก่ การเป็นสมาชิก “FTSE4Good Index Series” การติดอันดับ
รายชื่อหุ้นยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment 2021” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการติดอันดับรายชื่อ “ESG100 2021” 
โดยสถาบันไทยพัฒน์ รางวัลเหล่าน้ีล้วนสะท้อนวิสัยทัศน์ของเราท่ีมุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี โดยยึดหลักการด�าเนินธุรกิจ
อยา่งยั่งยืน ควบคู่ไปกับการด�ารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น

นายปกรณ์ ทวสีิน นายฮาราลด์ ลิงค์
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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46,628
ล้านบาท

รายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8

14,794
กิกะวัตต์-ชั่วโมง

ยอดขายไฟฟา้

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น

ด้านเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล

96.8%
ดัชนี 

ความพร้อมจ่าย

7,872
BTU/kWh

อัตราการใช้ความร้อน 
ในการผลิตไฟฟา้

76
โครงการ

ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

95%
ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

จากเป้าหมายร้อยละ 94

ระดับ “ดีเลิศ”
ผลการประเมินด้านบรรษัทภิบาล (CGR Score)

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น
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ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม

การใช้นํ้าสุทธิลดลง 
ร้อยละ 5.7

โดยใช้นํ้าจาก 
การบําบัดนํ้าเสีย

82% 77%
อัตราความผูกพัน 

ของพนักงาน

737
เมกะวัตต์

พลังงานหมุนเวียน
ที่เปิดดําเนินการแล้ว

ปริมาณขยะรวมลดลง 
ร้อยละ 22 

โดยนํากลับมาใช้ซํ้า /  
รีไซเคิล / ขาย

87%

9,051
ชั่วโมง

อบรมด้านอาชีวอนามัย  
ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมแก่พนักงาน

35
ชั่วโมงต่อคน

การฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 

6.8%
ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยการผลิต  

ลดลงใน 3 ปี

100%
โครงการ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับการประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

100%
คู่ค้ารับทราบแนวทางจรรยาบรรณ 

และแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

100%
Tier 1 Supplier  

ได้รับการตรวจประเมิน 
ความเส่ียงคู่ค้าด้าน ESG

237.9
ล้านบาท

การลงทุนและ 
มีส่วนร่วม

ในชุมชนและสังคม

100%
โครงการของ บี.กริม เพาเวอร์ 

ได้รับประเมินด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ศูนย์
จํานวนผู้บาดเจ็บ

ถึงขั้นเสียชีวิตจากการทํางาน

100%
โรงไฟฟา้พลังงานความร้อนร่วม 

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001)  
และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย  

และความปลอดภัย (OHSAS 18001 / ISO 45001)

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น



008 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น

การอนุรักษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

โครงการส�าคัญที่ บี .กริม ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF 
ประเทศไทย เป็นเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา คือ “โครงการอนุรักษ์และฟื้ นฟู 
ประชากรเสือโคร่ง” เพ่ือร่วมปกป้องถิ่นที่อยู่ของเสือโคร่งจากการ
ลักลอบล่าสัตว์และรุกล�้าท่ีอยู่อาศัย และช่วยฟื้ นฟูธรรมชาติของผืนป่า 
ของประเทศไทย โดยเขา้ไปรว่มสนบัสนนุตัง้แตก่ารศึกษาวจิยัและส�ารวจ 
ประชากรเสือโคร่ง และสัตวป์า่อืน่ ๆ  การเสริมประสทิธภิาพการลาดตระเวน 
ด้วยระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับ 
เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการเพ่ิมทรัพยากร
ทางธรรมชาติ เข้าไปมีบทบาทส�าคัญในการร่วมสร้างจิตส�านึกและ 
เครือข่ายการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่าในประเทศไทย 

(อ่านต่อหน้า 70)



009บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น



010 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น



011บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

ปลูกป่าเพ่ือประโยชน์ที่ยั่งยืน 

การปลูกป่าและการอนุรักษ์ป่าไม้ ถือเป็นกิจกรรมที่พวกเรา 
ชาว บี.กริม ร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนและนักเรียนนักศึกษา 
ในท้องถิ่น ที่ได้ริเริ่มและด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 12 ปี  
ในหลายพ้ืนที่ รวมไปถึงพ้ืนที่เขาบริเวณ ไทยโปโล แอนด์  
อีเควสเทรี่ยนคลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการปลูกพันธุ์ไม้ 
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 100,000 ต้นต่อปี

(อ่านต่อหน้า 71)

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น
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ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น
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สัมพันธภาพ
ทางกีฬาขี่ม้า 

บี.กริม สนับสนุนกีฬาขี่ม้า 
อย่างต่อเนื่อง ร่วมไปถึง 
การส่งเสริมจัดการแข่งขันขี่ม้า 
ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ โดยในปีที่ผ่านมา  
บี.กริม มีส่วนสนับสนุนนักกีฬา 
จนสามารถควอลิฟายด์เข้าร่วม 
การแข่งขันขี่ม้าอีเว้นติ้ง ประเภททีม  
ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ได้เป็น 
ครั้งแรกและเป็นประวัติศาสตร์ 
ของประเทศไทย 

(อ่านต่อหน้า 94 )

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น



014 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564

พัฒนา 
ด้านการดนตร ี

บี.กริม สนับสนุน Royal Bangkok 
Symphony Orchestra  
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟา้ สิริวัณณวรี นารีรัตน  
ราชกัญญา เพราะเราเชื่อว่า 
ดนตรีส่งผลในด้านการสร้าง 
ความเจริญทางจิตใจและยังท�าให้
ต่างชาติได้รู้จักประเทศไทย 
มากยิ่งขึ้นจากการที่เราสนับสนุน 
นักดนตรีคลาสสิกไทย  
ให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ 
ในหลายประเทศทั่วโลก 

(อ่านต่อหน้า 95)

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น



015บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น
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รางวัลแห่งความส�าเร็จ

ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน “The S&P Global Sustainability Yearbook 2022”  
และได้รับรางวัล “Industry Mover” ในฐานะบริษัทที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุด 

ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟา้ ในรอบปีที่ผ่านมา

ระดับนานาชาติ

การประเมิน MSCI ESG Rating ในระดับ A 
ประจ�าปี 2564 โดย MSCI ESG Research

รางวัล ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) 
จาก Asian Excellence Awards 2021 
โดย Corporate Governance Asia

การได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series (ปีที่ 2) 
 FTSE4GOOD Emerging Markets Index & FTSE4GOOD ASEAN 5 Index  

โดย FTSE Russell (England)

รางวัล Entrepreneur of the Year of APEA 2021 สาขา Energy Industry  
จาก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021  
Regional Edition ครั้งที่ 15 โดย Enterprise Asia

รางวัลแห่งความส�าเร็จ
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รางวัลแห่งความส�าเร็จ

ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
ประจ�าปี 2564 (ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2) จาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ระดับประเทศ

ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2564 (Thailand Sustainability Investment-THSI)
ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลประเมิน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม “ดีเลิศ”
ประจ�าปี 2564 จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดอันดับรายชื่อ ESG100 ประจ�าปี 2564 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์

ผลประเมิน CGR ในระดับ “ดีเลิศ” ประจ�าปี 2564 
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) 
ประจ�าปี 2564 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์

รางวัลแห่งความส�าเร็จ
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ภาพรวมธุรกิจ
ของ บี.กริม เพาเวอร์

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สร้างพลังให้กับสังคมโลก
ด้วยความโอบอ้อมอารี”

สินค้าและบริการ

สร้างคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการผลิต
พลังงานคุณภาพสูง และให้บริการคู่ค้า
ด้วยพลังแห่งการบุกเบิก ด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความโอบอ้อมอารี โดยใช้นโยบาย 
ที่มีคนและธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง

การปฏิบัติงาน

พัฒนาการด�าเนินธุรกิจของเราอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือก้าวเป็นผู้ผลิตพลังงาน 
ชั้นน�าระดับโลก

การเติบโต

สร้างการเตบิโตทีย่ั่งยืน โดยมพัีนธมติร
ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทั้งในประเทศไทย 
และต่างประเทศ

สถานที่ท�างาน

ท�างานร่วมกันด้วยความผาสุกและ 
โอบออ้มอาร ีพนกังานทกุคนมีความเปน็
มืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจริยธรรม 
และความซื่อตรง

ชุมชนและสังคม

สร้างพลังงานให้กับชุมชนและสังคม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่ิงแวดล้อม

ด�าเนินธุรกิจของเราด้วยความใส่ใจต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์



019บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ภาพรวมธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหน่ึงในธุรกิจหลักของ บี.กริม ซึ่งมีประวัติศาสตร์และรากฐานอันยาวนานกว่า 143 ปี วัฒนธรรม
องค์กรเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งท่ีขับเคล่ือนให้ บี.กริม เพาเวอร์ ด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนได้มาจนกระท่ังปัจจุบัน บี.กริม 
เพาเวอร์ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะปรับค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย  
ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความส�าคัญและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง  
เป็นต้นแบบท่ีดี และมีการสื่อสารกับพนักงานถึงความส�าคัญของวัฒนธรรมขององค์กรอย่างสม�าเสมอ บี.กริม เพาเวอร์  
ได้จัดให้พนักงานได้เรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรและประยุกต์ให้เข้ากับกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ  เพื่อให้พนักงานมีความ
เข้าใจและแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมหลักท้ัง 4 ประการ คือ ทัศนคติท่ีดี (Positivity) ความร่วมมือ (Partnership) ความ
เป็นมืออาชีพ (Professionalism) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซ่ึงค่านิยมเหล่าน้ี มุ่งเน้นให้บุคลากร 
มีความคิดด้านบวกและมีสติในการด�าเนินชีวิต (Mindfulness) สนับสนุนและส่งเสริมการท�างานเป็นทีม มีความช�านาญ
เชี่ยวชาญและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถท�างานเชิงรุก มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และปรับตัวให้เข้ากับ
การเปล่ียนแปลงได้อย่างทันท่วงที เพื่อขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ขององค์กร ส่งเสริมคุณภาพการท�างานอย่างมีความสุขและ 
มีประสิทธภิาพ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานทุกคน

ความร่วมมือ

ความเป็นมืออาชีพ

ทัศนคติที่ดี

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
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กลยุทธ์ทางธุรกิจ

บี.กริม เพาเวอร์ ประกาศ 7 ยุทธศาสตร์ มุ่งสร้างพลังให้
กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the 
World Compassionately) ในการขับเคล่ือนองค์กรใน
อนาคตเพื่ อสร้างคุณค่าให้กับสังคมและก้าวสู่การเป็น
ผู้ผลิตพลังงานชั้นน�าระดับโลก (Sustainable Utility 
Solution Provider) ด้วยการผลิตพลังงานท่ีมีคุณภาพสูง
และบริการแบบครบวงจรเพื่ อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนการพัฒนาความ
ร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรท่ีแข็งแกร่งท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ โดย 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้าท้ังจากก๊าซธรรมชาติและพลังงาน
สะอาดภายใต้รูปแบบสัมปทานกับภาครัฐในประเทศต่าง ๆ 
ท่ัวโลก (B2G) เพ่ือให้บริการไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค
ท่ีมีประสทิธภิาพและเสถียรภาพสงูอันเป็นรากฐานส�าคัญต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ โดยจะเป็นการ
พฒันาโครงการใหม่หรือการเขา้ซื้อกิจการ ท้ังในประเทศไทย
และประเทศอ่ืน ๆ เช่น สปป.ลาว, เวียดนาม, เกาหลีใต้, 
มาเลเซีย, กัมพูชา และฟิลิปปินส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างบทบาทส�าคัญในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และ
เชื้อเพลิงสะอาด  จากความต้องการ LNG ของภูมิภาคอาเซียน
ซึง่มีการเติบโตสูงท่ีสดุในโลก ปัจจุบนั บี.กริม เพาเวอร ์มีโควต้า 
การน�าเข้า LNG จ�านวน 1,200,000 ตันต่อปี อันจะน�ามาสู่
โอกาสในการบริหารต้นทนุการผลิตท่ีดีขึ้น และโอกาสในการ
ขยายธุรกิจใหม่ ท้ังด้านธุรกิจไฟฟ้าและการจ�าหน่าย LNG  
นอกจากน้ี ยังศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือกต่าง ๆ  เพื่อน�าไปสูก่าร
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ให้บริการลูกค้าอุตสาหกรรมด้านสาธารณูปโภคแบบ 
ครบวงจร ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าและ
ไอน�าท่ีมีคุณภาพสูงให้กับโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 300 ราย
อย่างต่อเน่ืองท้ังในประเทศไทยและเวียดนาม โดยจะขยาย
ขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลมุบรกิารด้านสาธารณปูโภค
แบบครบวงจร และขยายพื้นท่ีการให้บริการท่ีนอกเหนือไป
จากนิคมอุตสาหกรรมท่ีให้บรกิารอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อสนับสนุน
แนวโน้มการกระจายตัวแบบไม่รวมศูนย์ (Decentraliza-
tion) มุ่งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธภิาพในการผลิตของภาค
อุตสาหกรรมซ่ึงมีความส�าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ให้บริการสาธารณปูโภคครบวงจรส�าหรบักลุม่อาคารพาณชิย์ 
ในรูปแบบการน�าเสนอโซลูชันทางด้านสาธารณูปโภค ภายใต้
การผนึกก�าลังของบริษัทต่าง ๆ ในเครือ บี.กริม เพื่อน�าเสนอ
โซลูชันให้กับลูกค้าได้อยา่งครบถ้วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ขยายธุรกิจระบบการส่งและระบบการจ�าหน่ายไฟฟ้า
ในภูมิภาค เพื่ อสนับสนุนการส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพไปสู่ผู้ใช้ โดยอาศัยความช�านาญกว่า 25 ปี
ของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการสร้างและควบคุมระบบการส่ง
และระบบการจ�าหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม 9 แห่งท้ัง
ในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา น�าไปสู่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญในการเป็น Smart City ต่อไปใน
อนาคต 

ภาพรวมธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
ให้บรกิารพลังงานท่ีมีคณุภาพและเสถียรภาพผ่านการซ้ือขาย
ในระบบ Energy Trading โดยเป็นการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ
ลูกค้าโดยตรง ไม่ผ่านระบบของการไฟฟ้า ซึ่งอาศัยโครงขา่ย
อัจฉรยิะ (Smart Grid) ท่ีพฒันาโดย บ.ีกริม เพาเวอร ์ปัจจุบนั
ได้น�ารอ่งทดสอบระบบ Trading ระหว่างอาคารต่าง ๆ  ในเครอื  
บี.กริม และในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ความสามารถในการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ

การเป็นพันธมิตรที่ดี
และได้รับความไว้วางใจ

ความสามารถในการพัฒนา 
และบริหารโครงการ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 7 ประการ จะควบคู่ไปกับจุดแข็งทั้ง 5 ข้อ 
เพ่ือสร้างการเติบโตในระยะยาวด้วยเป้าหมายของการก้าวสู่

ผู้ผลิตพลังงานชั้นน�าระดับโลก

การจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือรองรับ 
การเติบโตด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

ความพร้อมทางด้าน 
“การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล”

ยุทธศาสตร์ที่ 7
เดินหน้าพัฒนาโมเดลธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับ 
“ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชัน” ด้วยความรว่มมือกับพันธมิตรช้ัน
น�าท้ังในประเทศและต่างประเทศ และการขับเคล่ือนด้วย
ทีมงานคนรุน่ใหม่
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53 19 2564

ภายในปี
2573*

สถานะโครงการ ก�าลังการผลิตไฟฟา้รวมทั้งส้ิน
(เมกะวัตต์)

โครงการในประเทศต่าง ๆ

4,015

3,254

ภาพรวมธุรกิจ

เกาหลีใต้

ความสามารถในการผลิตไฟฟา้
(เมกะวัตต์)

ภายในปี 
2573*

2564

ฟลิิปปินส์

มาเลเซีย
อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการ

เวียดนาม
ด�าเนินโครงการแล้ว 3 โครงการ

อยู่ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ

ไทย
ด�าเนินโครงการแล้ว 46 โครงการ
อยู่ระหว่างการพัฒนา 8 โครงการ

กัมพูชา
ด�าเนินโครงการแล้ว 1 โครงการ

ลาว
ด�าเนินโครงการแล้ว 3 โครงการ
อยู่ระหว่างการพัฒนา 6 โครงการ

โปแลนด์
อยู่ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ

โครงการที่
เปิดด�าเนินการแล้ว

โครงการที่อยู่ 
ในระหว่างการพัฒนา

พลัง 
ความร้อนร่วม

พลังงาน 
แสงอาทิตย์

พลังน�า้ Hybrid พลังงานลม Backup for 
Power Trading

พลังงานขยะ
อุตสาหกรรม

2,920 769 133 98 78 13 5

2,505 681 35 – 16 13 5

ภาพรวมธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์

* อ้างอิงจากสัญญาซื้อขายไฟ ณ ธนัวาคม 2564
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บี.กริม เพาเวอร์ ตั้งเป้าที่จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟา้ 7,200 เมกะวัตต์  
ในปี 2568 และมุ่งสู่ 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 ด้วยมีเป้าหมาย 
รายได้ต่อปีกว่า 100,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นโรงไฟฟ้าท่ีมี 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต�่า เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050  
(ปี พ.ศ. 2593)

บี.กริม เพาเวอร์ เริ่มด�าเนินธุรกิจในปี 2536 เป็นหน่ึงในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม
การผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายแรกของประเทศไทยจากโครงการโรงไฟฟ้า 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 หรือ ABP1 ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมและได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2541 จากน้ัน 
ได้มีการขยายการลงทุนด้านโครงการโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเน่ืองท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2559 ได้จดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน และเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอขายหุ้นแก่ 
ประชาชนในครั้งแรก เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 
5,400,000,000 บาท

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
มีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวมท้ังสิ้น 3,254 เมกะวัตต์ คิดเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้า
ติดต้ังตามสัดสว่นความเป็นเจ้าของ 2,110 เมกะวัตต์ นอกจากน้ี ยังมีโครงการ 
โรงไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหว่างการพัฒนาและก่อสร้างเพิ่มเติมจ�านวน 19 โครงการ ซึ่ง
คาดว่าจะท�าให้ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ มีก�าลังการผลิตไฟฟา้ติดต้ังรวมไม่ต�ากว่า 3,927 
เมกะวัตต์ คิดเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ังตามสดัสว่นความเป็นเจ้าของ 2,702 
เมกะวัตต์ เม่ือโครงการโรงไฟฟา้ท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาและก่อสร้างท้ังหมดเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569-2573 รวมถึงโครงการ SPP Replacement 
5 โครงการ ซึ่งมีก�าหนดเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในชว่งครึ่งหลังของปี 2565 
โดยจะมีก�าลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน และจะ
ชว่ยประหยัดอัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติลงร้อยละ 15
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ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บี.กริม เพาเวอร์ มีโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยู่
ระหว่างการก่อสร้างและการพัฒนา  ซึ่งมีก�าลังการผลิตดังน้ี

ประเภทโรงไฟฟา้ โรงไฟฟา้ทั้งหมด โรงไฟฟา้ที่เปิดด�าเนินการแล้ว

จ�านวน
โรงไฟฟา้

ประมาณการ
ก�าลังการผลิต

ติดตั้ง
(เมกะวัตต์)

ประมาณการ
ก�าลังการผลิต 
ตามสัดส่วน 
(เมกะวัตต์)

จ�านวน
โรงไฟฟา้

ประมาณการก�าลัง
การผลิต 
ติดตั้ง

(เมกะวัตต์)

ประมาณการ
ก�าลังการผลิต 
ตามสัดส่วน 
(เมกะวัตต์)

พลังความร้อนร่วม 23 2,919.91 1,832.71 21 2,504.5 1,458.3

พลังงานแสงอาทิตย์ 28 769.1 641.0 25 681.1 605.2

พลังน�า้ 9 132.6 94.5 3 35.1 24.9

โรงไฟฟา้แบบผสมผสาน2 1 98.0 98.0 - - -

พลังงานลม 4 78.1 65.9 2 16.0 14.8

Backup for 1 13.0 4.0 1 13.0 4.0

ขยะอุตสาหกรรม 1 4.8 2.3 1 4.8 2.3

รวม 67 4,015.5 2,738.4 53 3,254.5 2,109.6 

1  โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ของ ABP1 ABP2 BPLC1 และ BGPM (2 โครงการ) เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าเดิม จะมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ังจ�านวน 140 เมกะวัตต์ 
ต่อโรง และภายหลังจากท่ีสญัญาโอนสทิธใินการรบัรายได้จากการขายไฟฟา้ของ ABP2 กับ ABPIF สิน้สดุลง บี.กริม เพาเวอร ์จะมีสดัสว่นความเป็นเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจ
ใน ABP2 ร้อยละ 51.2 (จากร้อยละ 15.3 ผ่านการถือหน่วยลงทุนใน ABPIF)

2  โครงการโรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid Power Plant) ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ก�าลังการผลิตติดต้ัง 80 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิตติดต้ัง 18 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ขนาด 50 เมกะวัตต์ชั่วโมง 

3  ธุรกิจจ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีรับซื้อจากบริษัทย่อยของ EVN ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมจ�านวนมากกว่า 205 ราย ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี เบียนหัว รวมทั้งหมด  
100 เมกะวัตต์ ผ่านโครงขา่ยไฟฟ้าของกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์

ภาพรวมธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การจัดหาทรัพยากร 

• การสรรหาพ้ืนที่ส�าหรับจัดตั้ง 
โรงไฟฟา้ 

• การจัดหาวัตถุดิบ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ในการผลิตที่ไฟฟา้
ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และชุมชน 

• การบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟา้

• การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ  
(SR หน้า 49)

• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (SR หน้า 54)

• การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและป่าไม้ (SR หน้า 65)

• การพัฒนาชุมชนและสังคม  
(SR หน้า 90) 

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
(SR หน้า 106)

• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(SR หน้า 118)

• ก�าหนดระเบียบและรอบการ 
บ�ารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

• การพัฒนาความเป็นเลิศ 
ด้านพลังงานไฟฟา้ และการ 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ก�าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

• ก�าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม

• รับฟงัและแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นของชุมชนรอบโรงไฟฟา้

• ความเป็นเลิศด้านพลังงาน
ไฟฟา้ (SR หน้า 37)

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(SR หน้า 83)

• การจัดการด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศ (SR หน้า 49)

• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (SR หน้า 54)

• การพัฒนาชุมชนและสังคม  
(SR หน้า 90) 

• การขออนุญาตปักเสา  
พาดสาย 

• วางแผนการติดตั้ง วางแผน 
และพัฒนาระบบสายส่ง 
และจ�าหน่ายไฟฟา้ 

• ความเป็นเลิศด้านพลังงาน
ไฟฟา้ (SR หน้า 37)

• การจัดการด้าน 
การเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพภูมิอากาศ (SR หน้า 49)

• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (SR หน้า 54)

• การมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (SR หน้า 118)

• การพัฒนาคุณภาพของ 
พลังงานทั้งด้านการผลิต 
และการส่งมอบไฟฟา้ 

• ก�าหนดให้มีทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ 
ประจ�าแต่ละโรงไฟฟา้ 

• จัดท�า Customer  
Web Service 

• การจัดการด้านการใช้ไฟฟา้  
(Demand-Side  
Management) 

• การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
ของลูกค้า 

• ความเป็นเลิศด้านพลังงาน
ไฟฟา้ (SR หน้า 37)

• การบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (SR หน้า 41) 

• การจัดการด้านการ
เปลี่ยนแปลงของ 
สภาพภูมิอากาศ (SR หน้า 49)

การปฏิบัติการ
และการบ�ารุงรักษา

การกระจายสินค้า
และบริการ

การพัฒนาบริการ  
การจัดจ�าหน่าย 

และบริการหลังการขาย

ห่ว
งโ

ซ่ค
ุณ

ค่า
กา

รด
�าเ

นิน
กา

รข
อง

เร
า

หมายเหตุ :  OR หมายถึง รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ SR หมายถึง รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564

การก�ากับดูแลกิจการ (OR หน้า 122)            การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง (OR หน้า 83) การควบคุมภายใน (OR หน้า 234)
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (SR หน้า 44)         พนักงานของเรา (SR หน้า 75)                            การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (SR หน้า 103)
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (SR หน้า 113)
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การจัดหาทรัพยากร 

ก า ร ส ร ร ห า พื้ น ที่ ส� า ห รั บ จั ด ต้ั ง 
โรงไฟฟ้า โดยเป็นไปตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนค�านึงผลกระทบต่อชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม เช่น การประเมิน 
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (E IA)  
และรายงานผลกระทบด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพและแผนการ 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
ท�าความเข้าใจกับชุมชนก่อนการ 
ด�าเนินการสร้างโรงไฟฟ้า  

การจัดหาวัตถุดิบ เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ในการผลิตที่ ไฟฟ้าที่ ไ ด้
มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
• การคัดเลือกคู่ ค้า ท่ีด�าเนินธุรกิจ

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ค�านึงถึง 
หลักสิทธิม นุษยชน มาตรฐาน 
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ท� า ง า น 
ต ล อ ด จ น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ชุ ม ช น 
และสิ่งแวดล้อม ตามจรรยาบรรณ
แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง
ยั่งยืนของคู่ค้าท่ีก�าหนด เช่น คู่ค้า 
จะต้องมีมาตรการป้องกันการ 
รั่วไหลของก๊าซ 

• การท�าประกันครอบคลมุความเสีย่ง 
ของอุปกรณ์และเคร่ืองจักร ในกรณี
ท่ีเกิดความเสียหายรวมถึงธุรกิจ 
หยุดชะงัก

การบริหารสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  
การวางแผนจัดหาวัตถุดิบในการผลิต
และการแสวงหาโอกาสในการลงทุน 
ใหม ่ๆ เพื่อให้ม่ันใจว่าจะสามารถผลิต 
ไฟฟ้าได้ต่อเน่ือง มีเสถียรภาพและ 
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  
และขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ

การปฎิบัติการ 
และการบ�ารุงรักษา

ก�าหนดระเบียบและรอบการบ�ารุง
รักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ บ�ารุง
รั ก ษ า เ ชิ ง ป้ อ ง กั น  ( P r e v e n t i v e 
Maintenance)  เพื่ อยืดอายุการ 
ใช้ งานและป้องกันความเ สียหาย 
ของเคร่ืองจักร

ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น
พลังงานไฟฟ้า และการส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
เชน่ 
• ล ง ทุ น ใ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า

ระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้า เช่น  
ร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาระบบ
จ�าลองโรงไฟฟ้าดิจิทัล (Power 
Plant Digital Twins) ท่ีประยุกต์
ใช้  A I  เพื่ อประมวลผลข้อ มูล 
การเดินเครื่องส�าหรับการวิเคราะห์
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ก� า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต  
งานบ�ารุงซ่อมแซมและการขาย
ไฟฟ้า ลดการใช้ทรัพยากรและ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• การลดการใช้พลังงานของพัดลม
ระบายความร้อนของหอหล่อเย็น  
ก�าหนดแนวทางบริหารจัดการน�า 
ตามหลัก 3Rs (Reduce-Reuse- 
R e c y c l e )  แ ล ะ เ พิ่ ม สั ด ส่ ว น 
การใช้น�าเสียท่ีผ่านกระบวนการ
รีไซเคิลทดแทนการใช้น�าดิบ 

ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ตามมาตรฐานระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(ISO 45001: 2018 หรือ OHSAS 
18001) ก�าหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ ยง  อบรมและก�า กับดูแล 
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ท้ั ง พ นั ก ง า น แ ล ะ 
ผู้รับเหมา รวมถึงซักซ้อมแผนบริหาร
ความต่อเ น่ืองทางธุรกิจและแผน
โต้ตอบภาวะฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี

ก�าหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรฐาน ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 
( ISO 14001:  2015)  เ ฝ้าระ วัง 
ผ ล ก ร ะ ท บ ท่ี อ า จ เ กิ ด จ า ก ก า ร 
ด�าเนินการ เช่น ขยะ คุณภาพอากาศ  
เสียง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
เ ป็นต้น ด� า เ นินมาตรการป้องกัน 
แ ก้ ไข  ลดและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผล
ต่อหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นประจ�าทุก 6 เดือน 
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การพัฒนาบริการ 
การจัดจ�าหน่าย 

และบริการหลังการขาย

การพัฒนาคุณภาพของพลังงาน
ท้ังด้านการผลิตและการส่งมอบ 
ไฟฟ้า ให้มีความม่ันคง เสถียรภาพ  
และประสิทธภิาพ โดยรว่มมือกับลูกค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจสร้างนวัตกรรม
และโซลูชันใหม่ ๆ ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าในอนาคต

รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผ่านการ
จัดประชุมไตรภาคี (บริษัท ชุมชน 
และหน่วยงานรัฐ) เป็นประจ�าทุกปี  
และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
กั บ ชุ ม ช น  เ ช่ น  โ ค ร ง ก า ร บ้ า น 
นักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น

การกระจายสินค้า
และบริการ 

การขออนุญาตปักเสา พาดสาย 
(Right of Way) ตามระเบียบและ 
ข้อก�าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และก�าหนดระยะห่างของสายไฟ
กับสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักมาตรฐาน 
วิศกรรมและข้อก�าหนดสากล รวมถึง 
เข้าพบและท�าความเข้าใจกับผู้มีส่วน 
ได้เสียในพื้นท่ีก่อนการด�าเนินงาน

วางแผนการติดต้ัง วางแผนและ
พัฒนาระบบสายส่งและจ�าหน่าย
ไฟฟ้า  ด� า เ นินการบ�า รุงรักษาเชิง
ป้องกัน เช่นการเฝ้าระวังความร้อน 
เ พื่ อ ล ด ก า ร สู ญ เ สี ย ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า
ใ น ร ะ บ บ ส า ย ส่ ง  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ 
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมสนับสนุน

วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจ ผา่นการ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพ 
จัดหาสวัสดิการและค่าตอบแทน 
ท่ีเป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานท่ีปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดี 

ก�าหนดให้มีทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ 
ประจ�าแต่ละโรงไฟฟ้า ในการติดตาม  
ใ ห้ ข้ อ มู ล  แ ล ะ รั บ ฟั ง ค ว า ม เ ห็ น
ของลูก ค้า  และน�ามาพัฒนาหรือ 
สร้างบริการท่ีตอบโจทย์ลูกค้า รวมถึง 
ตรวจสอบการจ่ายไฟให้แก่ลูกค้า
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ อให้สามารถ 
ด�าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีในกรณ ี
ท่ีเกิดเหตุขัดข้อง

จัดท�า Customer Web Service 
รายงานปริมาณการใช้งานในแต่ละ
ช่วง เวลา เ พ่ือช่วยวิ เคราะห์และ
ว า ง แ ผ น ก า ร ป ร ะ ห ยั ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  
รวมถึงการบริหารพลังงาน (Energy  
Management) ในอนาคต 

ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า 
(Demand-Side Management) 
เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  
โดยการวางแผนร่วมกับลูกค้าในการ
ปรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
ช่วงเวลาเพื่ อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้า 
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง สุ ด แ ล ะ 
ควบคุมต้นทุน

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า วางนโยบาย กระบวนการและ 
จัดช่องทางร้องเรียนแก่ลูกค้าในกรณี 
ท่ีเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส ภ า พ ค ล่ อ ง
ทางการเงินและการใช้เครื่ องมือ 
ทางการเงินป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย 
(Hedging) รวมถึงการจัดหาแหล่ง 
เงินทุนเพ่ือรองรับการเติบโต ผ่านการ 
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ Green Bond 
พร้อมส่งเสริมการพัฒนาภาคการเงิน  
เ พื่ อ ค ว า ม ย่ั ง ยื น  ( S u s t a i n a b l e  
Finance)

การรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและการปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคล วางนโยบายและกรอบ
การด�าเนินงาน ได้รับมาตรฐานสากล  
ISO 27001 ส�าหรับระบบการจัดการ 
ความปลอดภัยของข้อมูล ซักซ้อม 
รับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นประจ�า
ทุกปี 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมิน 
ในระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ ประเมินและจัดล�าดับประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน
ท่ีมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
สังคม ตามความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร  
โดยมีกระบวนการประเมินสอดคล้องกับกรอบการรายงานความยั่งยืน
สากล Global Reporting Initiatives (GRI) Standards ซึ่งแบ่งเป็น  
4 ขั้นตอน ดังนี้

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

1 การระบุประเด็นที่เกี่ยวข้อง        
• พิจารณาประเด็นด้านความย่ังยืน ตามมาตรฐานและเกณฑ์ดัชนีวัดความ

ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
• พิจารณาประเดน็ดา้นความยัง่ยนื ตลอดจนความเสีย่งและโอกาสท่ีเกีย่วขอ้ง 

กับอุตสาหกรรมไฟฟา้
• พิจารณาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

2 การจัดล�าดับประเด็นส�าคัญ
• จัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจาก

ทั้งขอบเขตภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดการและผู้บริหารในแต่ละสายงาน และ
การพิจารณาแบบส�ารวจความคดิเหน็และประเดน็ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก
ให้ความส�าคัญ

3 การทวนสอบประเด็นส�าคัญ
• น�าเสนอประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการจัดการ เพ่ือ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
• ทบทวนสอบประเด็นส�าคัญเทียบกับกลยุทธ์และเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

ของบริษัท

4 การตรวจสอบความถูกต้องและพัฒนาเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง

• ทบทวนและพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง โดยการทวนสอบข้อมูล
โดยผู้ตรวจสอบอิสระ และการรับฟงัและน�าข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน 
ได้เสีย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดท�ารายงาน
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การก�าหนดประเด็นส�าคัญ

 เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล

 1. การเติบโตทางธุรกิจ

 2. การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

 3. ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา้

 4. การบริหารจัดการคู่ค้า

 5. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 6. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

  เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์

 7. การก�ากับดูแลกิจการ

 8. การบริหารจัดการความเสี่ยง

 9. การต่อต้านการทุจริต

 10. การแจ้งข้อร้องเรียน

 1 1. ความพึงพอใจของลูกค้า

 ส่ิงแวดล้อม

 12. การจัดการพลังงาน

 13. การบริหารจัดการน�า้

 14. การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

  และก๊าซเรือนกระจก

 15. การจัดการมลภาวะ

 16. การจัดการของเสีย

 17. การอนุรักษ์ความหลากหลาย

  ทางชีวภาพและป่าไม้

 สังคม

 18. การดูแลพนักงาน

 19. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 20. สิทธิมนุษยชน

 2 1. การใช้แรงงานเด็ก

 22. การมีส่วนร่วมของชุมชน

ในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ ได้พิจารณาปรับปรุงประเด็นส�าคัญด้าน
ความยั่งยืนของปี 2563 โดยรวมประเด็นท่ีมีความใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน 
และเปล่ียนแปลงช่ือของประเด็นเพื่อให้เหมาะกับบริบทขององค์กรมากข้ึน 
ได้แก่ การเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และ การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและป่าไม้ ส่งผลให้มีจ�านวนมีประเด็นส�าคัญลดลงเป็น 
22 ประเด็น จาก 23 ประเด็นในปีก่อนหน้า ท้ังน้ี ส�าหรับการรายงาน
ประเด็นส�าคัญในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นธรรมาภิบาล สามารถอ่าน
เพิ่มเติมได้จาก แบบ 56-1 (One Report) ประจ�าปี 2564 

สูง

ผล
กร

ะท
บต

่อผ
ู้มีส่

วน
ได

้เสี
ย

ผลกระทบต่อ บี.กริม เพาเวอร์ สูงต�่า

 2 6 7

 9 14 19

 22

 4 11 12

 15 17 20

16 18

21 10

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

1

8

3

13

5
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การก�ากบัดแูลและแนวทาง 
การขับเคลือ่นธุรกจิเพ่ือความยัง่ยนื

การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งม่ันสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว โดยค�านึงถึงประโยชน์
และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เราเช่ือเป็นอย่างยิ่งว่าการวางรากฐานการก�ากับ
ดูแลด้านความยั่งยืนท่ีแข็งแรง มีการถ่วงดุลอยา่งเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ 
จะส่งผลให้บริษัทสามารถขับเคล่ือนองค์กรไปสู่การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ 
ความยั่งยนื โดยขยายขอบเขตของคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการเดิม ให้มีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบจากเพิ่มเติมจากด้านบรรษัทภิบาล ครอบคลุมถึงด้านความยั่งยืน ท้ัง
ในมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และธรรมาภิบาล คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและความยัง่ยนืมีหน้าท่ีให้ขอ้เสนอแนะ กล่ันกรองและทบทวนนโยบาย กลยุทธ ์
แผนการด�าเนินงาน เป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนติดตามผล และก�ากับ
ดแูลด้านการเปิดเผยขอ้มูลด้านความย่ังยืนให้เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานสากล 
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม�าเสมอ 

ในด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีก�าหนดกลยุทธ์ แผนการ
ด�าเนินงาน และเป้าหมายด้านความยั่งยืน ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็น
ไปตามเป้าหมายองค์กร นอกจากน้ี บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดต้ังฝ่ายความยั่งยืนองค์กร
ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน มีหน้าท่ีส่งเสริมการด�าเนิน
งานด้านความยั่งยืน เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทจะน�าแนวทางกลยุทธ์และแผนงานด้าน
ความยั่งยืนไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร  
พร้อมปลูกฝังความยั่งยืนในกระบวนการท�างานของแต่ละหน่วยงานผ่านการ 
ประสานงานอยา่งใกล้ชิด ตลอดจนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ติดตามผลการด�าเนินงาน  
โดยมีการรายงานความคืบหน้าและผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างน้อย
ไตรมาสละหน่ึงคร้ัง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และความยั่งยืน ท่ีแบบ 56-1 (One Report) ประจ�าปี 2564 หัวข้อ “รายงาน 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความยั่งยืน”)

การก�ากับดูแลและแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน
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การพัฒนารากฐานสู่ความยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล

การเคารพต่อ 
สิทธิมนุษยชน

การบริหารการจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ 
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ วางแนวทางการขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลก 
ด้วยความโอบอ้อมอารี  โดยแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยการพัฒนาองค์ประกอบขั้นพื้นฐานเพื่อวางรากฐานท่ีแข็งแกร่ง 
สูค่วามยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี และการด�าเนินยุทธศาสตร์หลักสูค่วามยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม  
ซึง่ครอบคลมุถึงประเด็นท่ีส�าคัญด้านความยัง่ยนืของบรษัิท เพ่ือสง่เสรมิการด�าเนินธุรกิจสูก่ารเติบโตในระยะยาว พรอ้มสง่มอบ
คุณค่าเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนแห่งสหประชาติ (UN SDGs)

“สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี”

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม

ความเป็นเลิศ 
ด้านพลังงานไฟฟา้

การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ

พนักงานของเรา

การบริหาร 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

การเปลี่ยนผ่าน 
สู่ยุคดิจิทัล

การอนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและป่าไม้

การพัฒนาชุมชน 
และสังคม

การก�ากับดูแลและแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์หลักสู่ความยั่งยืน
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บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งม่ันในการสร้างคุณค่าเชิงบวกให้แก่สังคมโลก พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) โดยจัดท�าการประเมินความ
เชื่อมโยงต่อธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและกิจกรรมหลักขององค์กร เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
ดงักลา่วไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพและสัมฤทธิผ์ล แบง่ออกเปน็ 7 เปา้หมายหลักเชิงกลยุทธ์ และอีก 10 เป้าหมาย  
ที่ส่งเสริมความยั่งยืนผ่านกิจกรรมและความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าของการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

มุ่งสร้างคุณค่าระยะยาว ผ่าน 7 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของการด�าเนินธุรกิจ

บี.กริม เพาเวอร์ ได้ก�าหนดเป้าหมายและด�าเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุน 7 เป้าหมายหลักเชิงกลยุทธ์ ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) ความเชื่อมโยงกับธุรกิจ 
บี.กริม เพาเวอร์

การด�าเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการด�าเนินงาน

เป้าหมายที่ 4
สร้างหลักประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและ 
เท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาส 
ในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต

• 4.2 สร้างหลักประกันว่า 
เด็กชายและหญิงทุกคนเข้าถึง
การพัฒนา การดูแล และการ
จัดการศึกษาระดับก่อนประถม 
พร้อมส�าหรับการศึกษาระดับ
ประถม ภายในปี 2573

• 4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและ
หญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา 
ด้านเทคนิค อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถ
จ่ายได้ ภายในปี 2573

• 4.4 เพ่ิมเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ม ี
ทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้าน
เทคนิคและอาชีพส�าหรับการ 
จ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า 
ภายในปี 2573

• 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียน 
ทุกคนได้รับความรู้และทักษะ
ที่จ�าเป็นส�าหรับส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  
ภายในปี 2573

การศึกษาเป็นรากฐานที่
ส�าคัญของการพัฒนาสังคม
ให้ก้าวไปข้างหน้า บี.กริม  
มีความตั้งใจที่จะมอบโอกาส 
ให้กับทุกคนในสังคม ส่งเสริม
การสร้างและพัฒนาทักษะ
ของแรงงาน โดยเฉพาะใน
สายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และเทคโนโลยี ผ่านโครงการ 
เพ่ือสังคมและมูลนิธิ 
เพ่ือการศึกษา นอกจากนี้ 
โครงการดังกล่าวยังช่วย 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
กับชุมชนอีกด้วย เช่น  
โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
และโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

• การเพ่ิมจ�านวน 
นักเรียน / นักศึกษา 
ที่ได้รับการฝกึอบรม
ความรู้ ทักษะและวิชาชีพ

• การเพ่ิมทรพัยากรบคุคล
ในด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรที่จะร่วมมือ 
ขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศในอนาคต 

• โครงการอาชีวศึกษา
ทวิภาคี และโครงการ
บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย 
ประเทศไทย

• การมอบทุนการศึกษา
ผ่านโครงการเพ่ือสังคม 
เช่น โครงการสนับสนุน 
ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 
90 ประจ�าปี โครงการ 
การส่งเสริมกีฬาขี่ม้า  
และขี่ม้าโปโล  
ในประเทศไทย และ 
โครงการสนับสนุน 
วงรอยัลแบงค์คอก
ซิมโฟนีออร์เคสตราฯ 
กรุงเทพ

การก�ากับดูแลและแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน



033บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) ความเชื่อมโยงกับธุรกิจ 
บี.กริม เพาเวอร์

การด�าเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการด�าเนินงาน

เป้าหมายที่ 7
สร้างหลักประกัน 
ให้ทุกคนสามารถ 
เข้าถึงพลังงาน 
สมัยใหม่ที่ยั่งยืน  
ในราคาที่ย่อมเยา

• 7.2 การเพ่ิมสัดส่วน 
พลังงานทดแทน 

• 7.3 เพ่ิมอัตราการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน 
ของโลกให้เพ่ิมขึ้น 2 เท่า  
ภายในปี 2579

• 7.b ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีในการจัดส่งบริการ
พลังงานที่เป็นสมัยใหม ่
ในประเทศก�าลังพัฒนา

การผลิตไฟฟา้เป็นธุรกิจหลัก  
ซึ่งเรามุ่งเน้นการผลิตและ 
ให้บริการไฟฟา้ที่มีความมั่นคง  
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในระดับต�า่ การเพ่ิมสัดส่วน 
การลงทุนในพลังงานทดแทน 
การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง  
ตลอดจนการลงทุนขยาย
โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
การจัดส่งพลังงานทดแทน

• สัดส่วนของพลังงาน
ทดแทนต่อก�าลังการผลิต
ไฟฟา้ทั้งหมด 

• การพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน (ส�าหรับ 
บี.กริม เพาเวอร์  
และลูกค้า)

• การขยายธุรกิจระบบ
การส่งและระบบการ
จ�าหน่ายไฟฟา้ในภูมิภาค 
เพ่ือสนับสนุนการส่ง
และจ�าหน่ายไฟฟา้ที่มี
ประสิทธิภาพไปสู่ผู้ใช้ 
(ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของ 
บี.กริม เพาเวอร์)

• การลงทุนโรงไฟฟา้
พลังงานทดแทนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

• โครงการ เดอะ  
เพาเวอร์ วิง

• โครงการลดการใช้
พลังงาน BPWHA1

• โครงการศูนย์การเรียนรู ้
การกสิกรรมเพ่ือความ
ยัง่ยืนเซน�าน้อยและเซกะต�า 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
(Solar Pump)

เป้าหมายที่ 8
ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 
ที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และ
ยั่งยืน การจ้างงาน 
เต็มที่ มีผลิตภาพ 
และการมีงาน 
ที่เหมาะสม 
ส�าหรับทุกคน

• 8.5 การบรรลุการจ้างงานเต็ม
ที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน
ที่เหมาะสมและมีผลตอบแทนที่
ยุติธรรมส�าหรับทุกคน

• 8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชน 
ที่ไม่มีงานท�า ไม่มีการศึกษา  
และไม่มีทักษะ

• 8.7 ยุติการใช้แรงงานทาส 
และแรงงานเด็กในทุกรูปแบบ 
ในปี 2568

• 8.8 ปกป้องสิทธิแรงงาน 
และส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานที่ปลอดภัยและ
มั่นคงส�าหรับผู้ท�างานทุกกลุ่ม

การดูแลพนักงาน  
ด้านค่าตอบแทนและ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และการสร้างเสริมทักษะ 
แก่แรงงานในอนาคต

• ส่งเสริมการจ้างงาน และ 
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียม
ระหว่างชายหญิง  
ไม่ละเมิดแรงงานเด็ก

• ส่งเสริมเยาวชน/นักศึกษา 
ให้มีทักษะในการประกอบ
อาชีพสอดคล้องกับธุรกิจ 
บี.กริม เพาเวอร์ 

• การก�ากับดูแลพนักงาน 
และผู้รับเหมาในด้าน 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
ตลอดจนการท�า 
ประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชน

• สัดส่วนรายได้เฉลี่ย 
ของพนักงานหญิง 
ต่อพนักงานชาย  
ที่เท่าเทียมกัน

• จ�านวนนักเรียนหรือ
นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม
ทักษะผ่านโครงการต่างๆ 
เช่น ทวิภาคี, Harbour 
space หรือโครงการ
ฝกึงาน กับ  
บี.กริม เพาเวอร์

• ปราศจากการใช้แรงงาน
ทาสและแรงงานเด็ก 
ทั้งในพนักงาน 
และผู้รับเหมา

• อัตราการบาดเจ็บและ 
เสียชีวิตจากการท�างาน
เป็นศูนย์ ทั้งในพนักงาน
และผู้รับเหมา

• กลยุทธ์และนโยบาย 
ด้านอาชีวอนามัย  
ความปลอดภัย  
และสิ่งแวดล้อม 

• ระบบมาตรฐานการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ISO 45001)

• โครงการอาชีวศึกษา
ทวิภาคี

• โครงการ 
บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย 
ประเทศไทย

• นโยบายสิทธิมนุษยชน  
การตรวจสอบด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due  
Diligence) และการ
ประเมินประเด็นความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Risk 
Assessment)

การก�ากับดูแลและแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน



034 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) ความเชื่อมโยงกับธุรกิจ 
บี.กริม เพาเวอร์

การด�าเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการด�าเนินงาน

เป้าหมายที่ 9
สร้างโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่มีความ
ทนทาน ส่งเสริม 
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และส่งเสริม 
นวัตกรรม

• 9.1 การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพและ 
เข้าถึงได้โดยประชาชนทุกคน 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์

• 9.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
สะอาดและเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

• 9.5 เพ่ิมพูนการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ยกระดับขีด 
ความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
ภายในปี 2573 ให้มีการส่งเสริม
นวัตกรรมและให้เพ่ิมจ�านวน 
ผู้ท�างานวิจัยและพัฒนา  
และเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
และพัฒนาในภาครัฐ 
และภาคเอกชน

บี.กริม เพาเวอร์ สามารถ
ส่งเสริมการให้บริการ
ลูกค้าอุตสาหกรรมด้าน
สาธารณูปโภคแบบครบวงจร 
และรวมถึงพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริม  
smart city ตลอดจนพัฒนา 
โมเดลธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือรองรับ “ดิจิทัล  
ทรานฟอร์เมชั่น” ด้วยความ 
ร่วมมือกับพันธมิตร  
รวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI 
ในรูปแบบ Digital Twins  
มาใช้ด้านการบ�ารุงรักษา 
เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด

• การลงทุนในการพัฒนา
นวัตกรรม ที่ส่งเสริม
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในภาคอุตสาหกรรมและ 
ส่งเสริมการพัฒนา 
เศรษฐกิจ

• การส่งเสริมโครงการ  
incubation/startup 
ต่างๆ ทั้งภายในองค์กร
และที่ร่วมมือกับพันธมิตร

• โครงการ “Digital  
Transformation  
towards  
Sustainability” 

• โครงการ Digital Twins

• โครงการ KMP  
(knowledge  
management  
platform)

• โครงการ Digital  
Mindset

• โครงการ Energy  
trading

เป้าหมายที่ 12
สร้างหลักประกัน 
ให้มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภค 
ที่ยั่งยืน 

• 12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืน 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ

• 12.4 ลดการปล่อยสารเคมีและ 
ของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติ
และจัดการอย่างถูกต้อง

• 12.5 ลดของเสียโดยกระบวนการ 
reuse และ recycle

• 12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
ที่ยั่งยืนตามนโยบายและ 
การให้ล�าดับความ 
ความส�าคัญของประเทศ

ในห่วงโซ่คุณค่าของ
การด�าเนินธุรกิจของ 
บี.กริม เพาเวอร์ มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในหลากหลายรูปแบบ (เช่น  
น�า้ ก๊าซธรรมชาติ และ 
ปล่อยสารพิษหรือของเสีย
จากการผลิต) ดังนั้น  
บี.กริม เพาเวอร์ สามารถ
สร้างคุณค่าเชิงบวก 
โดยการส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคอย่างยั่งยืนส�าหรับ
ธุรกิจ คู่ค้า และลูกค้า

• เป้าหมายการลดการ
ปล่อยมลพิษ เช่น NOX, 
SOX เป็นต้น 

• เป้าหมายสัดส่วนของเสีย 
ที่ถูกน�าไปรีไซเคิล  
เป้าหมายปริมาณ 
การใช้น�า้ต่อหน่วย 
การผลิต เป็นต้น

• สัดส่วนของคู่ค้าที่รับ
ทราบแนวทางจรรยา
บรรณและแนวทาง 
การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ของคู่ค้า และได้รับ 
การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• แนวคิดหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular  
Economy) ในการบริหาร
จัดการของเสีย และ 
หลักปฏิบัต ิ3Rs (Reduce 
- Reuse - Recycle)  
เช่น การลดปริมาณ 
สารเคมีในการบ�าบัดน�า้

• คู่ค้าทุกรายรับทราบ
แนวทางจรรยาบรรณและ
แนวทางการปฏิบัติ 
อย่างยั่งยืนของคู่ค้า

• การติดตั้งเครื่องตรวจวัด 
มลพิษทางอากาศจาก
ปล่องแบบอัตโนมัติ และ
การตรวจวัดแบบสุ่ม
บริเวณปล่อง 

• กระถางต้นไม้เก่าจาก 
Final filter

การก�ากับดูแลและแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) ความเชื่อมโยงกับธุรกิจ 
บี.กริม เพาเวอร์

การด�าเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการด�าเนินงาน

เป้าหมายที่ 13
ด�าเนินมาตรการ 
เร่งด่วนเพ่ือรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
และผลกระทบ

• 13.2 บูรณาการมาตรการ 
ด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการวางแผน
ระดับชาติ

บี.กริม เพาเวอร์ เป็นผู้ผลิต
ไฟฟา้ จึงสามารถสร้าง 
ผลกระทบเชิงบวก ทั้งในการ
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต และห่วงโซ่คุณค่า เช่น 
การเพ่ิมสัดส่วนพลังงาน
ทดแทน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงไฟฟา้ 
ต่อเนื่อง การด�าเนินกลยุทธ์
เพ่ือส่งเสริม clean energy 
transition (เช่น การใช้ LNG 
เพ่ือเป็น bridging energy 
การปลูกป่าและศึกษา
เทคโนโลยีในการลด 
ก๊าซเรือนกระจก เชื้อเพลิง
ทางเลือก เช่น ไฮโดรเจน  
และน�า้มันจากสาหร่าย)  
การส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ในการใช้พลังงาน

• เป้าหมายสู่การเป็น
องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  
(Net-Zero Carbon 
Emissions)  
ภายในปี 2593

• ขยายการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟา้
พลังงานทดแทนรวม 
เป็นก�าลังการผลิตใหม่
ไม่ต�า่กว่า 1 กิกะวัตต์ 
ระหว่างปี 2564-2568 

• ประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน 
Climate change วาง
กรอบแนวทางการจัดการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ รวมถึง
จัดท�ากลไกการก�าหนด
ราคาคาร์บอนในองค์กร  
(Internal Carbon  
Pricing: ICP)

• ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วย 
การผลิตลดลง 
ร้อยละ 6.8 จากปี 2561 

• โครงการโซลาร์ลอยน�า้
แบบผสมผสานที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก

• เป็นผู้สนับสนุนการ 
เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพ 
ภูมิอากาศ (TCFD)

เป้าหมายที่ 15
ปกป้อง ฟื้ นฟู และ
สนับสนุนการใช้ 
ระบบนิเวศบนบก
อย่างยั่งยืน จัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ต่อสู้กับการ 
กลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการ
เสื่อมโทรมของที่ดิน
และฟื้ นสภาพ 
กลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสีย
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  

• 15.1 การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู  
ระบบนิเวศบนบกและในน�า้จืด 
ในแผ่นดินและการใช้บริการ 
ทางระบบนิเวศนั้นอย่างยั่งยืน

• 15.2 การบริหารจัดการ  
อนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าไม้ทุกประเภท

• 15.5 ลดความเสื่่อมโทรมของถิ่น
ที่อยู่ตามธรรมชาติ 
ของสัตว์ต่างๆ

การอนุรักษ์ป่าไม้ ระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นอกเหนือไปจากใน
บริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟา้
แล้ว ในภาพรวมของการ
ท�าลายป่า ระบบนิเวศและ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่าง 
ผิดกฎหมาย เป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการแพร่กระจาย 
โรคระบาดสู่มนุษย์ รวมถึง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ตลอดจนอาจ
กระทบต่อความต้องการใช้
ไฟฟา้และก�าลังซื้อในภาค
อุตสาหกรรมและครัวเรือน  
(เช่น การแพร่ระบาดของ 
COVID-19) 

• มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และเพ่ิม
ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึง
การปลูกป่าชดเชย หาก
มีความเสียหายต่อป่าไม้
ส�าหรับโครงการใหม่ 

• มุ่งมั่นที่ปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดท้องถิ่นและ 
กฎระเบียบของรัฐอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือส่งเสริม 
ผลกระทบเชิงบวกสุทธิ
จากทั้งองค์กรในด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพตั้งแต่ปี 2564 

• มุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยง
กิจกรรมการด�าเนินงาน 
ในพ้ืนที่ถิ่นที่อยู่อาศัย 
ที่ส�าคัญของสัตว์ป่า พ้ืนที่
ที่ได้รับการคุ้มครอง 
ตามกฎหมาย บริเวณ 
ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ 
มรดกโลก พ้ืนที่ที่ได้รับ 
การปกป้องภายใต้พ้ืนที่
คุ้มครอง IUCN  
Category I-IV

• โครงการการอนุรักษ์และ
ฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่ง 
(WWF)

• ประเมินความเสี่ยงด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพรอบโรงไฟฟา้ 
ทุกโรง

• โครงการศึกษาแบบ
จ�าลองธุรกิจปลูก
ป่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่
กรรมสิทธิ์เอกชน

• โครงการสวน
พฤกษศาสตร์และ 
หอพรรณไม้แห่งสันทราย
ชายฝั่ งมฤคทายวัน

• โครงการปลูกป่าคืน 
ธรรมชาติสู่พ้ืนที่
อุตสาหกรรม  
โครงการปลูกป่าด้วย
โดรน โครงการสวนป่า
เศรษฐกิจ

การก�ากับดูแลและแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน
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 ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ



037บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

การให้บริการไฟฟ้าและไอน้�าท่ีมีคุณภาพสูงมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจเป็น้อย่างยิ่ง 
หากไฟฟ้าและไอน้�ามีเสถียรภาพ (Reliability) ต�า จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ผลิตสนิ้ค้าและการให้บรกิารซึ่งสง่ผลเสยีหายต่อภาคธุรกิจได้ ยิง่ไปกว่าน้ั้น้การพฒัน้า
ความเป็น้เลิศด้าน้พลังงาน้ไฟฟ้า (Operational Excellence) ยังสง่ผลถึงการบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอัน้จะช่วยลดความเส่ียงด้าน้การ
ขาดแคลน้ทรัพยากรธรรมชาติ การลดอัตราการปล่อยมลพิษและลดขยะท่ีไม่จ�าเป็น้ 
รวมถึงการลดต้น้ทุน้และค่าใช้จ่ายใน้การผลิตด้วย ดังน้ั้น้ บี.กริม เพาเวอร์ จึงมุ่งม่ัน้
พัฒน้าด้าน้ความเป็น้เลิศด้าน้พลังงาน้ไฟฟ้ามาตลอดระยะเวลาการด�าเนิ้น้งาน้ต้ังแต่
การเปิดด�าเนิ้น้การโรงไฟฟ้าโครงการแรกเม่ือปี 2539 โดยมีการร่วมมือกับพัน้ธมิตร
ระดับโลกเช่น้ บริษัท Siemens เพ่ือพัฒน้าความเป็น้เลิศอย่างต่อเน่ื้อง อีกท้ังมีการ
ริเริ่มโครงการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของโรงไฟฟ้าอยา่งไม่หยุดยั้ง 

ผลการด�าเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก

ความเป็นเลิศด้านพลังงานไฟฟา้

ความเป็นเลิศด้านพลังงานไฟฟา้

อัตราการใช้ความร้อนในการผลิตไฟฟา้1

(BTU / kWh)
ดัชนีความพร้อมจ่าย

(ร้อยละ)

เป้าหมาย (ไม่เกิน)
7,933

2561

7,820
7,783

7,818 7,872

2562 2563 2564 2561

97.0 97.1 97.5 96.8

2562 2563 2564

เป้าหมาย
96.5

1  ปรับปรุงข้อมูลจากรายงาน้ปี 2563
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กลยุทธ์และการก�ากับดูแล  

 ในด้านการก�ากับดูแล การบริหารโรงไฟฟ้าเพื่ อ
ประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ภายใต้การบริหารงานของ 
ผู้จัดการโรงไฟฟ้าท่ีรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มโรงไฟฟ้า ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหาร 
ระดับสูง ได้แก่ 1) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - งาน
ปฏิบัติการโรงไฟฟ้า I และงานการก่อสร้าง และ  
2) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - งานปฏิบัติการ 
โรงไฟฟ้า II และก�าหนดให้คณะกรรมการจัดการ 
มีหน้าท่ีดูแลและพิจารณาตัดสินใจในประเด็นส�าคัญ

 ในส่วนของระบบการติดตามผลการด�าเ นินงาน 
 ในภาพรวม 

 • มีการจัดประชุม Operation Meeting เป็นประจ�า
ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานของ 
โรงไฟฟ้าและหน่วยงานอ่ืน ๆ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูงสายงานปฏิบัติการโรงไฟฟ้า สายงานระบบ
สายส่งไฟฟ้าและจ�าหน่ายไฟฟ้า สายงานการเงิน
และบญัชแีละการควบรวมกิจการ กรรมการผู้จัดการ 
โรงไฟฟ้า ผู้จัดการโรงไฟฟ้า ผู้จัดการโรงงาน  
ฝ่ายบริหารสัญญา ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
ท้ังน้ี มีการก�าหนดให้โรงไฟฟ้าและหน่วยงานต่าง ๆ 
หมุนเวียนกันแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ กรณี
ศึกษา การริเร่ิมโครงการ และผลส�าเร็จเป็นประจ�า
ทุกการประชุม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร 

 • มีการต้ังดัชนีวัดความส�าเร็จ (KPI) เพื่อติดตามผล
การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าท้ังในภาพรวมและราย
โครงการ เป็นประจ�าเดือนละ 1 คร้ัง ในท่ีประชุม 
Operation Meeting ตัวอย่าง KPI ได้แก่ ค่าเฉล่ีย
ของจ�านวนคร้ังท่ีไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหน่ึงราย 
ในหน่ึงปี (SAIFI), ค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีไฟฟ้าดับ
ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหน่ึงรายในหน่ึงปี (SAIDI), อัตราการใช้
ความร้อนในการผลิตไฟฟ้า, ดัชนีความพร้อมจ่าย 
(Availability Factor) ของโรงไฟฟ้า ข้อมูลการ 
ซ่อมบ�ารุงตามแผนและการหยุดผลิตนอกแผน  
รวมถึงค่าความพร้อมจ่ายของไอน�า

 • ฝ่ายควบคุมปฏิบัติการ (Operation Control) 
และฝ่ายสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร  
(Enterprise Information and Communications  
Technology หรือ EICT) ท่ีส�านักงานใหญไ่ด้รว่มกัน 
พัฒนาระบบติดตามผลการด�าเนินงานของทุก 
โรงไฟฟ้า เพื่อน�ามาวิเคราะห์และประเมินผลและ
น�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ รวมถึงมีแดชบอร์ด 
(Dashboard) เป็นเครื่ องมือให้ผู้บริหารติดตาม 
และวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานในมิติต่าง ๆ ด้วย 

 ในส่วนของการติดตามประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง

 • โรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง มีการติดตามผลการด�าเนินงาน
เป็นประจ�าท้ังรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดย
จะมีการสรุปดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ท้ังด้านการผลิตไฟฟ้า
และไอน�า การใช้พลังงาน การใช้น�า การปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ เป็นต้น 

 • มีการบริหารระดับการผลิตไฟฟ้า (Load Manage-
ment) เพื่อประสิทธภิาพสูงสุดโดยการท�า Dispatch 
Optimization โดยจะมีหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ี 
ค�านวณหาระดับท่ีเหมาะสม (Plant Optimization)  
เพื่ อสั่งการให้โรงไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าในระดับท่ีให้
ประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังในลักษณะประสิทธิภาพ 
โรงไฟฟ้าสูงสุด หรือประสิทธภิาพของกลุ่มโรงไฟฟ้า
สูงสุด

 การฝึกอบรมพนักงานเพื่ อเสริมสร้างความรู้ความ
ช�านาญ มีการฝึกอบรมในงาน (On The Job Training)  
รวมถึงฝึกซ้อมกรณีศึกษาต่าง ๆ เป็นประจ�าทุกสัปดาห์  
และมีการจัดฝึกอบรมด้านการดูแลและพัฒนา
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้กับพนักงานเป็นประจ�า
ทุกปี นอกจากน้ียังมีการฝึกอบรมจ�าลอง (Simulator 
Training) เพื่อเพิ่มความช�านาญของพนักงานและการ 
เตรียมพร้อมพนักงานในช่วงท่ีมีการขยายธุรกิจ โดย
มีการพัฒนาผู้ฝึกอบรมท่ีได้รับการรับรอง (Certified) 
ภายใน บี.กริม เพาเวอร์ 

ความเป็นเลิศด้านพลังงานไฟฟา้
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 บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมมือกับ บริษัท ซีเมนส์ จ�ากัด  
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของเคร่ืองผลิต 
ไฟฟ้ากังหันก๊าซ สามารถลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ราวร้อยละ 1 และลดจ�านวนวันในการปิดซ่อมบ�ารุง  
รวมถึงเพิ่มก�า ลังการผลิตไฟฟ้า ท่ีสามารถน�ามา 
ให้บริการกับลูกค้าเพิ่มเติมได้สูงสุด 7 เมกะวัตต์ 

ความเป็นเลิศด้านพลังงานไฟฟา้

ผลการด�าเนินงาน ปี 2564 

 โครงการ Digital Twins ภายใต้ความร่วมมือกับ
บริษัท Siemens ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคร่ืองจักรกังหันก๊าซ 
(Gas Turbine) และกังหันไอน�า (Steam Turbine) 
ในการพัฒนาระบบจ�าลองโรงไฟฟ้าดิจิทัล (Power 
Plant Digital Twins) ซึ่งความร่วมมือน้ีก่อให้เกิด
การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 
ระบบน้ีได้น�าเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI)  
จาก Siemens มาประมวลผลข้อมูลการเดินเครื่อง
ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ บี.กริม เพาเวอร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแสดง
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดด้านประสิทธิภาพ ด้าน
ก�าลังการผลิต ด้านความเสื่อม และด้านความพร้อม
ของโรงไฟฟ้าส�าหรับใช้บริหารจัดการความสมดุลของ
กระบวนการผลิต งานซ่อมบ�ารุงและการขายไฟฟ้า 
เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าเพียงพอต่อการจัดจ�าหน่าย
ไฟฟา้ให้กับการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
และลูกค้าอุตสาหกรรม ท่ีค่าความพร้อมเดินเครื่องและ
ประสิทธภิาพสูงสุดตามสุขภาพของเครื่องจักร ณ เวลา
ใด ๆ เพื่อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ต่อโครงการ  โดยในก ลุ่มแรก ท่ีทยอยปรับปรุง
ประสิทธิภาพในระหว่างธันวาคม 2561 - มกราคม  
2566 น้ัน ได้แก่ โรงไฟฟ้า ABP3-5, BPWHA1 และ 
ABPR1&2 

 ความร่วมมือกับบริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อม
บ�ารุง จ�ากัด ภายใต้บริการ REPCO NEX Industrial 
Solutions ในกลุ่ม SCG Chemical ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านการน�าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับใช้งานใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมกันพัฒนาระบบตรวจสอบ
สุขภาพของเคร่ืองจักรแบบออนไลน์โดยใช้ Artificial  
Intelligence (AI) เทคโนโลยี (Online AI Machine 
Health Monitor ing)  และการวินิจฉัยสุขภาพ
เครื่องจักรขั้นสูง (Advanced Machine Diagnostic)  
โดยความร่วมมือในครั้งน้ีได้ท�าให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์ซ่ึงกันและกันในด้านการ
ดูแลรักษาเคร่ืองจักรและการน�าเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้งานในโรงไฟฟ้า  โดยในช่วงเริ่มต้นจะ
ท�าการติดต้ังระบบท่ีโรงไฟฟ้า 7 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า 
BIP1&2, BPWHA1, BGPAT1 และโครงการทดแทน 
โรงไฟฟ้า ABP1R & ABP2R และ BPLC1R ซึ่งระบบน้ี 
จะใช้ AI มาประมวลผลข้อมูลการเดินเครื่ องของ
เคร่ืองจักรแต่ละตัวเพื่อวิเคราะห์หาความผิดปกติต้ังแต่
ชว่งเริม่เกิด (Anomaly Detection) ซึ่งจะท�าให้เจ้าหน้าท่ี
ของโรงไฟฟ้าสามารถท�าการตรวจหาสาเหตุเบื้องต้นได้
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อยา่งทันท่วงที และมีเวลาส�าหรบัวางแผนซอ่มบ�ารุงหรอื
หามาตราการป้องกันได้ ก่อนท่ีปัญหาจะลกุลามจนสร้าง
ความเสียหายรุนแรงหรือต้องหยุดเดินเครื่องนอกแผน
ซอ่มบ�ารุงเป็นเวลาหลายวัน 

 โครงการลดการใช้พลังงาน BPWHA1 ได้ท�าการศึกษา
การลดการใช้พลังงานของพัดลมระบายความร้อน 
ของหอหล่อเย็น (Cooling Tower Fan) โดยการน�า 
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable  
Speed Drive) ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงาน 
ไฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีโรงไฟฟ้าเดิน Partial Load และ 
ลดปริมาณน�าท่ีมีการระเหยท่ีหอหล่อเย็น ได้ต้ังเป้า 
น�าไปขยายผลใช้กับโรงไฟฟ้าโครงการอ่ืนในอนาคต 

 โครงการปรับเปลี่ยนหรือปรับลดปริมาณสารเคม ี 
สืบเน่ืองจากการสังเกตการน�ากากตะกอนออกจาก
โรงไฟฟ้าถึงแม้จะเป็นขยะท่ีไม่เป็นอันตรายแต่อาจจะ
ส่งผลกระทบทางอ้อมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในแง่
ของการขนส่ง มลพิษและการใช้ทรัพยากร จากการท่ี 
โรงไฟฟ้าเห็นความส�าคัญของผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน 
จึงได้ต้ังคณะท�างานเพ่ือศึกษา ด�าเนินการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของการใช้สารเคมี 
ในการบ�าบัดน�า โดยพบว่าสามารถปรับการใช้สารเคมี 
โดยยังสามารถรักษาประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดไว้ได้ 
ดังน้ัน คณะท�างานจึงได้ท�าการทดสอบและได้ก�าหนด 
รูปแบบการใช้สารเคมีท่ีเหมาะสม พร้อมกับพัฒนา 
ความรูแ้ละความเข้าใจกับพนักงานท่ีควบคมุการท�างาน
จนได้ผลลัพธ์ทางตรงท่ีช่วยประหยัดสารเคมีและลด
จ�านวนกากตะกอนจากโรงไฟฟา้ ซ่ึงสง่ผลลัพธท์างอ้อม
ท่ีดีต่อชุมชน สิง่แวดล้อมและการใชท้รัพยากรท่ีมีจ�านวน 
ลดลงและมีประสิทธภิาพมากขึ้น

 • BPWHA1 ได้ปรับเปล่ียนสารเคมีท่ีใช้กับการบ�าบัด
น�าดิบขั้นเตรียมการ (Raw Water Pretreatment) 
โดยเปล่ียนจากการใชส้ารเคมีเฟรร์กิคลอไรด์ (FeCl3) 
มาใช้สารเคมีโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ซ่ึงช่วย
ลดปริมาณการใช้สารเคมีต่อเดือนถึงร้อยละ 35 - 72  
และลดปริมาณของเสียกากตะกอน (Sludge  
Waste Disposal) ต่อเดือนถึงร้อยละ 78  

 • ABPR1 - 5 ได้ท�าการศึกษาส่วนผสมและเปล่ียน 
สารเคมี Polymer ท่ีเหมาะสมกับสภาพน�าและ
ตะกอนในระบบ Clarifier และปรับลดปริมาณ 
Dosage ของ PAC ลง ท�าให้มีการใช้สารเคมีในระบบ 
Clarifier รวมลดลงสูงสุดร้อยละ 23 ต่อเดือนและ
สามารถลดปริมาณกากตะกอนลงได้สูงสุดร้อยละ 37 
ต่อเดือน และ ABPR 1 - 2 ยงัได้ท�าการศึกษาเพื่อปรบั
เปล่ียนสารเคมี Biocide และ Anti Scale ท่ีใชใ้นระบบ  
Reverse Osmosis (RO) ท�าให้สามารถลดการใช ้
สารเคมีในระบบ RO ท้ัง 2 ชนิดลงได้อีกร้อยละ  
64 ต่อเดือน

 • ABP3 - 5 สามารถปรับลดปริมาณสารเคมี FeCl3  

ต่อเดือนถึงรอ้ยละ 68 หรอืประมาณ 16,140 กิโลกรมั 
และสามารถลดประมาณกากตะกอนต่อเดือนถึง 
ร้อยละ 47 หรือประมาณ 37 ตัน

 • เพื่อเป็นการขยายผลของโครงการน้ี ในปี 2565 
บี.กริม เพาเวอร์ จะเผยแพรแ่นวทางการด�าเนินการ
ไปสูโ่ครงการอ่ืน รวมท้ังจะขยายผลไปถึงการปรบัลด
ปรมิาณสารเคมีอ่ืน เชน่ สารคลอรนีท่ี Cooling Tower 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

ความเป็นเลิศด้านพลังงานไฟฟา้
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ธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ มีความมั่นคงในระดับสูงด้วยสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
ระยะยาวถึง 20 - 25 ปี กับหน่วยงานภาครัฐ และระยะเวลาสูงสุด 15 ปี ส�าหรับกลุ่ม
ลูกค้าอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่และมีความม่ันคงทางธุรกิจระดับสูง อย่างไรก็ดี  
เราตระหนักถึงความจ�าเป็นด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เน่ืองจากเป็น 
เสียงสะท้อนถึงโอกาสในการปรบัปรุงคณุภาพของสนิค้าและบรกิาร แนวโน้มพฤติกรรม
และความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน่ การลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ และ
การเพิม่ประสทิธภิาพในการใชพ้ลังงาน อันสง่ผลถึงโอกาสในการขยายธุรกิจใหม ่ๆ  ด้วย  
ยิง่ไปกว่าน้ัน การติดตามแนวโน้มธุรกิจของลกูค้าอันรวมถึงแผนการลงทนุและแผนการ
ใช้ไฟฟ้าจะช่วยให้เราวางแผนบริหารปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ของโรงไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า
  

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

 หน่วย 2561 2562 2563 2564 2564

ผลส�ารวจ 
ความพึงพอใจ 
ของลูกค้า

ร้อยละของลูกค้าที่มี
ความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางถึงสูง

94 92 92 95 94

ความครอบคลุม
ของการส�ารวจ1

ร้อยละของลูกค้า
ทั้งหมด

93 94 90 100 -

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

1 ปรับปรุงนิยาม ความครอบคลุมของการส�ารวจ โดยค�านวณจากลูกค้าท้ังท่ีตอบและไม่ตอบกลับแบบส�ารวจ 
ต่อลูกค้าท้ังหมดต้ังแต่ปี 2564 เป็นต้นไป จากเดิมท่ีค�านวณจากลูกค้าท่ีตอบแบบส�ารวจต่อลูกค้าท้ังหมด
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กลยุทธ์และการก�ากับดูแล  

 บี.กริม เพาเวอร์ มีทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ประจ�า
แต่ละโรงไฟฟ้า ในการติดตาม ให้ข้อมูล ประสานงาน และรับฟังความเห็น 
หรอืความต้องการของลกูค้าอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ�าตลอดปี เพื่อรบัทราบ 
ความเห็น ความต้องการ แนวโน้มธุรกิจของลูกค้า ส�าหรับน�ามาใช้พัฒนา
บริการหรือสร้างบริการใหม่ได้อยา่งตอบโจทย์ของลูกค้า นอกจากน้ี ข้อมูล
แนวโน้มปริมาณการใช้ไฟฟ้าและไอน�าของลูกค้ายังให้ประโยชน์กับเรา 
ในการบริหารโหลดและบริหารการด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ท้ังในด้านคุณภาพบริการและการประหยัดทรัพยากรด้วย ในด้านการ
ก�ากับดูแล ก�าหนดให้ผู้จัดการโรงไฟฟ้า มีหน้าท่ีรายงานตรงต่อกรรมการ 
ผู้จัดการกลุม่โรงไฟฟา้ ซึง่รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ 1) รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ - งานปฏิบัติการโรงไฟฟ้า I และงานการก่อสร้าง และ 2)  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่- งานปฏิบัติการโรงไฟฟ้า II

 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มีการส�ารวจความพงึพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทกุปี เพื่อ
น�าผลส�ารวจมาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการบรกิารให้มากขึ้น 
ร่วมสร้างคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับลูกค้า โดย
แบบส�ารวจความคิดเห็นจะครอบคลุมความคิดเห็นด้านคุณภาพของสินค้า
และบรกิาร ราคา การแก้ไขปัญหา การดูแลสิง่แวดล้อม การให้ข้อมูลขา่วสาร 
และความรู้ความช�านาญของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น  

 การบริหารข้อร้องเรียน (Complaint Management) มีช่องทางท่ีลูกค้า
สามารถรอ้งเรยีนได้หลายชอ่งทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ อีเมล จดหมาย และ
เว็บไซต์ โดยสามารถติดต่อได้ท้ังโรงไฟฟ้าและส�านักงานใหญ ่ 

 บ.ีกรมิ เพาเวอร์ มีทีมงานแก้ไขปัญหาไฟฟา้ขดัขอ้งบรกิารตลอด 24 ชั่วโมง 
ทุกวัน ในทุกโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาได้ในเวลาอันรวดเร็ว

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
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ผลการด�าเนินงานปี 2564 

 การน�าเทคโนโลยดิีจิทัลมาชว่ยในการดแูลลกูค้า โดยการ
จัดท�า Customer Web Service เพื่อให้ลูกค้าสามารถ 
ดูปริมาณการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาได้ทันที เพื่อใช ้
ในการวางแผนการใช้ไฟฟ้าในขณะน้ัน เพื่อท�าการ
ควบคุมค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Demand  
Control) รวมถึงสามารถดูประวัติย้อนหลังการใช้ไฟฟ้า
เพื่อท�าการวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการประหยัด 
ค่าใช้จ่ายหรือการปรับปรุงประสทิธภิาพการใชไ้ฟฟ้า และ
การบริหารพลังงาน (Energy Management) ในอนาคต 

 ใ น ช่ ว ง ท่ี ธุ ร กิ จ ข อ ง ลู ก ค้ า ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก 
สถานการณ์ COVID-19 บี.กริม เพาเวอร์ ให้การ 
ช่วยเหลือลูกค้า โดยการผ่อนผันข้อก�าหนดในการใช้ 
พลังงานขั้นต�า และการลดอัตราค่าบริการ รวมถึง
สนับสนุนไฟฟ้าในทุกช่วงเวลาเม่ือโรงงานของลูกค้า 
มีการจัดต้ังโรงพยาบาลสนามภายในโรงงานเพ่ือชว่ยให้ 
การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอยา่งราบรื่น 

 มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายขายและฝ่ายดูแลลูกค้า 
เป็นประจ�าตลอดท้ังปี ในหัวข้อ ทิศทางนโยบายธุรกิจ
พลังงานและสาธารณปูโภค ระบบการอ่านหนว่ยมิเตอร ์
แบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading หรือ AMR) 
แนวทางการดูแลลูกค้า การค�านวณค่าไฟฟ้า สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าและไอน�า การซื้อขายพลังงาน (Energy 
Trading) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พลังงาน
ทดแทน และคาร์บอนเครดิต เป็นต้น 

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

 จัดให้มีการให้ข้อมูลเรื่องใบรบัรองเครดิการผลิตพลังงาน
หมุนเวียน (REC-Renewable Energy Certificate)  
กับลูกค้าเพื่อช่วยในการวางแผนลดปริมาณการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้า

 มีการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า  (Demand-s ide  
Management) เพ่ือการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  
มีการวางแผนรว่มกันกับลกูค้าในการปรบัปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าในแต่ละชว่งเวลา เพื่อสง่เสริมการใช้ไฟฟ้าอยา่งมี
ประสิทธภิาพสูงสุด ลูกค้าสามารถควบคมุต้นทนุพลังงาน
โดยโรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธภิาพ
สูงสุดท้ังในช่วงเวลาท่ีมีความต้องการไฟฟ้าสูง (Peak) 
และ ช่วงเวลาท่ีมีความต้องการไฟฟ้าต�า (Off Peak)  
โดยโครงการท่ีมีพัฒนาการด้านน้ีเด่นชัดในปี 2564 คือ 
โรงไฟฟ้า BPWHA1

 บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ
ข้อมูลสว่นบุคคล มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และจัดต้ังคณะท�างานเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพ่ือ
ให้ม่ันใจสามารถด�าเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ได้อย่างท่ัวถึงทุกหน่วยงาน ครอบคลุมลูกค้า คู่ค้า และ
พนักงาน ในปี 2564 ไม่พบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการ
ละเมิดข้อมูลสว่นบุคคลของลูกค้าแต่อยา่งใด 
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เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบการด�าเนินงานขององค์กร
ธุรกิจในปัจจุบันอย่างมาก จึงเกิดค�าว่า Digital Disruption มีการเกิดขึ้นของ  
Blockchain และการน�าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ในการ
สร้างกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ประโยชน์ของการเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation) คือ ช่วยขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัว (Agility) เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และผลิตภาพ (Productivity) ในการด�าเนินงาน สามารถบริหารทรัพยากรต่าง ๆ  ชว่ย 
ลดต้นทนุ มีระบบฐานขอ้มูลท่ีชว่ยในการวิเคราะห์และน�าไปสูก่ารตัดสนิใจ เปิดโอกาส
สู่ธุรกิจใหม่และรายได้แหล่งใหม่ กระตุ้นการสร้างวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรม 
เตรียมพร้อมสู่การเปล่ียนแปลงแบบ Disruption ในรูปแบบต่าง ๆ และส่งเสริม 
ความรว่มมือระหว่างกัน เป็นต้น

เป้าหมาย 

โครงการด้าน  
Digital Transformation

ริเริ่มในปี  
2564

ส�าเร็จในปี 
2564

ส�าเร็จในปี  
2565 - 2566

จ�านวนโครงการ 76 44 32

กลยุทธ์และการก�ากับดูแล

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�าคัญกับการเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างมากโดยจัดเป็น  
1 ใน 7 ยุทธศาสตร์ 10 ปี ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งประกาศในปี 2564 โดยมีการปรับ
โครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย และเพิม่การเปล่ียนผ่านสูยุ่คดิจิทัลอยูใ่นโครงสรา้งองค์กร 
ในช่วงปีแรกรายงานตรงต่อคณะกรรมการจัดการ โดยมีแผนกส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศองค์กร (EICT-Enterprise Information and Communication Technology)  
เป็น Digital Operation ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT-Information Technology) เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน (OT-Operational  
Technology) และ Cyber Security ด้วย โดย EICT มีการรายงานความคืบหน้า 

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 
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ในท่ีประชุม Operation เป็นประจ�าทุก 2 สัปดาห์ รวมถึง 
การรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร (Management  
Committee) เป็นจ�านวนไม่ต�ากว่า 12 คร้ังต่อปี เพื่อน�า
ไปสู่การปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ตรงตามสถานการณ์เสมอ  
นอกจากน้ี มีการจัดต้ังทีมงานท่ีประกอบด้วยคนรุ่นใหม่  
15 คน เพื่อศึกษาและน�าเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ส�าหรับ 
น�ามาใช้กับ บี.กริม เพาเวอร์ ด้วย

เพ่ือให้การด�าเนินการด้านการเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของ 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สามารถขบัเคล่ือนไปได้อยา่งมีประสทิธภิาพ  
ในปี 2564 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ได้ว่าจ้างบรษัิทท่ีปรึกษาภายนอก 
เพื่อด�าเนินการจัดประชุมเชงิปฏิบติัการภายใต้หัวขอ้ “Digital  
Transformation towards Sustainability” เป็นจ�านวน 9 ครัง้ 
ให้กับผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานหลักต่าง ๆ รวมถึง 
กลุ่มคนรุน่ใหม ่15 คน โดยมีเครื่องมือส�าคัญในการด�าเนินการ  
4 เครื่องมือด้วยกัน ได้แก่ 1. Vision Builder 2. Enterprise  
Blueprint 3.  Strategic Execution Worksheet  

4. Strategic Roadmap  โดยขั้นตอนถัดไป คือการสง่เสริม 
Digital Culture และ Digital Mindset เพื่อขยายผลให้ท่ัว 
ท้ังองค์กร เพื่ อความยั่งยืนขององค์กรในด้าน Digital  
Transformation ต่อไป

ตัวอยา่งประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั ได้แก่ การชว่ยให้ผู้บรหิาร
เห็นภาพรวมขององค์กรว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร เช่น Silo,  
Standardisation, Optimisation หรือ Modularity และ 
สามารถน�าข้อมูลมาปรับให้ภาพรวมขององค์กรให้เป็นไป 
ตามท่ีต้องการได้ในอนาคต  นอกจากน้ี ผู้บริหารจะเห็น 
ภาพรวมของโครงการ ได้แก่ เจ้าของโครงการ ระยะเวลา และ
งบประมาณท่ีต้องใช้ในแต่ละโครงการ ตลอดจนวิธีการใน
การติดตามความคืบหน้าและความส�าเร็จของโครงการอย่าง
เป็นระบบ ลดการท�างานซ�าซ้อน ลดความขัดแย้งและปัญหา 
คอขวดในการท�างาน รวมถึงการริเริ่มในการน�าเทคโนโลย ี
ท่ีทันสมัยมาใช้ เป็นต้น

โครงการ Digital Transformation towards Sustainability ที่จัดขึ้นในปี 2564 

ก�าหนดพิมพ์เขียวองค์กร 
ระยะที่ 1 - 2

สร้างใบงาน 
เพ่ือหาโซลูชันที่เหมาะสม 

ระยะที่ 3 - 7 

ก�าหนดเป้าหมายและแผนสู่ 
Digital Transformation 

ระยะที่ 8 - 9

ระบุผู้รับผิดชอบ 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

• จัดท�าใบงานและก�าหนดรูป
แบบการกรอกข้อมูลให้เสร็จ
สมบูรณ์ 

• ระบุรายละเอียดของโครงการ 

Digital Culture
และ

Digital Mindset

เพ่ือให้เห็นภาพธุรกิจ 
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
 และกระบวนการท�างาน 

อย่างครอบคลุมและชัดเจน

วิเคราะห์ขอบเขตของงาน  
จุดประสงค์และความสนับสนุน

ทางดิจิทัลที่จ�าเป็น  

วางโครงสร้าง ขั้นตอน 
และกระบวนการท�างาน 

ที่สนับสนุนด้วยระบบดิจัล 
ก�าหนดเป้าหมาย  

และแผนในการเปลี่ยนผ่าน 
สู่ยุคดิจิทัลเชิงกลยุทธ์
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ในปี 2564 มีโครงการด้าน Digital Transformation ท่ีริเริ่ม 
และเริ่มด�าเนินการรวม 76 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็น
โครงการท่ีเก่ียวกับการวางโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญ เช่น 
Cloud, Big Data, Data Analytic, AI และ โครงการท่ี 
เสริมความม่ันคงปลอดภัย ส�าหรับเทคโนโลยีท่ีน�ามาใช้ 
ในองค์กร ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี (Technology) จ�านวน 47 
โครงการ และมีโครงการท่ีมีการปรับเปล่ียนกระบวนการ
ท�างาน (Process) เพื่อให้มีความทันสมัย ลดความซ้�าซ้้อน  
ลดค่าใช้จ่าย จ�านวน 25 โครงการ รวมถึงท่ีเก่ียวกับบุคลากร 
(People) จ�านวน 4 โครงการ

ท้ังน้ี จากโครงการท้ังหมด 76 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการ
ท่ีก�าหนดแผนไว้ส�าหรับปี 2564 จ�านวน 44 โครงการ และ 
เป็นโครงการท่ีด�าเนินการต่อเน่ืองในปี 2565 ประมาณ 
จ�านวน 31 โครงการ โดยจะมีโครงการใหมอี่กเป็นจ�านวนมาก 
ในปี 2565 ด้วย และมีตัวอยา่งโครงการท่ีด�าเนินการไปแล้ว 
ดังน้ี 

	 โครงการ	 Knowledge	Management	 Platform	
(Share	Point)	ในกลุ่มกระบวนการท�างาน	(Process)

 จากความหลากหลายของข้อมูลต่าง ๆ ในธุรกิจ
ของ บี.กริม เพาเวอร์ เช่น ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูล
โครงการต่าง ๆ ฐานความรู้ และประสบการณ์ในงาน 
บรหิารจัดการโรงไฟฟา้ ท�าอยา่งไรข้อมูลท่ีมีค่าเหล่าน้ัน  
จะถูกบริหารจัดการให้สามารถจัดเก็บได้อยา่งปลอดภัย 
สามารถแบง่ปันให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ
ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ โครงการน้ีจึงถูกพัฒนาขึ้น 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 งานหลัก คือ การสร้าง
พื้นท่ีจัดเก็บความรู้ การจัดการความรู้ การปรับปรุง
คุณภาพและปริมาณความรู้ และการสร้างวัฒนธรรม 
การแบ่งปันความรู้ โครงการน้ีจึงเป็นโครงการหน่ึง
ท่ี บี.กริม มีความภาคภูมิใจในความส�าเร็จในการ
พัฒนาโครงการ น�าไปสู่การบริหารจัดการความรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและตอบรับการบริหารจัดการความรู้ 
ยุคใหมท่ี่น�า Digital Technology หรอืดิจิทัล เข้ามาชว่ย
ในการบริหารจัดการ 

ทั้งหมด 76 โครงการ Digital Transformation ที่ริเริ่มและด�าเนินการในปี 2564

ด้านเทคโนโลยี 47 ด้านการปรับปรุง
กระบวนการ       25 ด้านบุคลากร 4
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	 โครงการ	Digital	Mindset
 เพื่ อให้เกิดการบูรณาการท�างานหรือการท�างาน 

ประสานงานข้ามระหว่างส่วนงานภายในองค์กรท่ี 
ค�านึงถึงเป้าหมายเดียวกันขององค์กร จึงจ�าเป็นต้อง
มีการน�าแนวคิด ตลอดจนเคร่ืองมือสมัยใหม่ ได้แก่ 
Digital Mindset และ Change Management รวมถึง  
Digital Service ท่ีเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้าง
กระบวนการเปล่ียนผา่นองค์กรสูยุ่คดิจิทัล เขา้มาปรบัใช้
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ต้ังแต่รากฐาน
ของธุรกิจไปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้กับลูกค้า  
โดยมีกลยุทธ์น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการขับเคล่ือนอุตสาหกรรม
พลังงานและธุรกิจโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่�ากัดอยา่งคุ้มค่า

 การเตรียมความพร้อมด้าน Digital Transformation 
และการสร้าง Digital Mindset ซึ่งปูพื้นฐานความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะท�าให้องค์กร
ประสบความส�าเร็จจึงก่อให้เกิดโครงการ “Digital 
Awareness” ท่ีจะเพิ่มความรู้ ทักษะ ด้านดิจิทัลให้กับ
พนักงานเพื่อความสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย 
ของ บี.กรมิ เพาเวอร์ โดยได้จัดการประชุมเชงิปฏิบติัการ 
แบบโต้ตอบผ่านชอ่งทางออนไลน์ (Online Interactive 
Workshop) ในหัวข้อ “ปรับความคิด คลิกดิจิทัล” 
หรือ “Shift Your Digital Mindset” เพื่อให้พนักงาน 
ได้เรียนรู้พลังของเทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนโฉมหน้าของ
การท�างานในอนาคต ตลอดจนปรับมุมมองและวิธีคิด 
ในยุคดิจิทัล และเรียนรู้ ทักษะส�าคัญในยุคดิจิทัล 
รวม 7 ครั้ง ในปี 2564 มีผู้เข้าร่วมรวม 813 คน 
จากพนักงานท้ังหมด 1,049 คน คิดเป็นร้อยละ 78  
โ ด ย ด� า เ นิ น ก า ร ท ด ส อ บ แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น ส า ม ด้ า น
ได้แก่  Disruptive Technology, Digital Mindset  
และ Digital Skills โดยมีผลการทดสอบอยู่ท่ี ร้อยละ  
92, 95 และ 84 ตามล�าดับ สรุปในภาพรวมมีผลการ
ทดสอบเฉล่ียก่อนและหลังการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
อยู่ท่ีร้อยละ 46 และ 82 ตามล�าดับ มีการพัฒนาขึ้น 

ในเรื่อง Digital Mindset อยูท่ี่รอ้ยละ 36 ผลการให้คะแนน
เก่ียวกับเน้ือหาการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ในภาพรวม 
มีคะแนนอยูท่ี่ 4.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ในการด�าเนินการในปีต่อ ๆ  ไป จะได้น�าระบบ Learning 
Management System (LMS) ซึ่งเป็นระบบกลางเพ่ือ
การเรียนรู้ของพนักงาน มาใช้ในการปูพื้นฐานและปรับ
ความคิดทางดิจิทัลอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้การด�าเนินการ
ครอบคลุมพนักงานทุกคนท้ังท่ีเข้ามาท�างานใหม่และ 
ท่ีเป็นพนักงานในปัจจุบันต่อไป

	 โครงการ	Energy	Trading	ทีอ่าคารส�านักงานใหญ่
 ในอนาคตรูปแบบการซื้ อขายไฟฟ้ า มีแนวโ น้ม

เปล่ียนแปลงจาก Consumer ไปสู ่Prosumer คือ ผู้ใช้ 
ไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้และจ�าหน่ายส่วนท่ีเหลือ 
ดังน้ัน ธุรกิจ Energy Trading มีแนวโน้มเป็นอีกหน่ึง
ในธุรกิจด้านพลังงานท่ีส�าคัญในอนาคต ซ่ึง บี.กริม 
ได้เห็นถึงความส�าคัญน้ีจึงได้จัดท�าโครงการน�าร่อง
เพื่อจ�าลองการซื้อขายไฟฟ้าท่ีอาคารส�านักงานใหญ ่ 
ซึง่มีแหล่งท่ีมาของไฟฟา้หลายแหล่ง ได้แก่ โซล่ารูฟท็อป 
และแบตเตอร่ี จากการไฟฟ้านครหลวง ถือเป็นการ
เตรียมความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานและ 
การวางแผนเรื่องราคาค่าไฟฟ้าท่ีเหมาะสม

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
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ด้านสิ่งแวดล้อม

 ด้านส่ิงแวดล้อม
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การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ได้สง่ผลกระทบเป็นวงกว้าง
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ัวโลก โดยประเทศไทยได้ประกาศค�าม่ันต่อ 
ท่ีประชุม COP26 ว่าจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon  
Neutrality) ภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธใิห้เท่ากับศูนย์ (Net Zero) 
ภายในปี 2603 บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักความส�าคัญน้ีมาโดยตลอดภายใต้ปรัชญา  
“การด�าเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็น 
หน่ึงเดียวกับธรรมชาติ” มีการประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ควบคู่กับการเตรียมพร้อมและปรับเปล่ียนแผนรองรับความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง และ 
ในขณะเดียวกันเราพร้อมตอบสนองความต้องการพลังงานท่ีมีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมในระดับต�าและพลังงานทดแทนท่ัวโลกควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพ 
(Reliability) ในระดับสูง รวมท้ังศึกษาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือน�าไปสู่เป้าหมาย 
เป็นองค์กรท่ีไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Net-Zero Carbon Emissions)  
ภายในปี 2593 

พัฒนาการส�าคัญ

2561 2564 เปลี่ยนแปลง

ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 
ต่อหน่วยการผลิต  
(GHG Emission  
Intensity)

0.41
ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า / เมกะวัตต์-ชั่วโมง

0.38
ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า / เมกะวัตต์-ชั่วโมง

 6.8%

ก�าลังการผลิตของ 
โรงไฟฟา้จาก 
พลังงานทดแทน 

165
เมกะวัตต์

737
เมกะวัตต์

 347%

การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ 

การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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กลยุทธ์และการก�ากับดูแล 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�าคัญต่อการดูแล
สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับต้น ๆ โดย
ในปี 2564 มีการประชุมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
ด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศจ�านวน 
10 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมด 
13 ครั้ง ในเร่ืองการแนวทางก�ากับดูแลด้านต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับสภาพภูมิอากาศ การก�าหนดกลยุทธอ์งค์กร  
การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลผลิต เป็นต้น

 คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการและความยัง่ยนื มีหน้าท่ี 
ก�ากับดูแลกิจการ ก�ากับนโยบายด้านความย่ังยืน
องค์กร รวมท้ังการจัดการด้านการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงต่าง ๆ โดยในปี 2564 
มีการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ 
รวม 3 ครั้ง จากการประชุมท้ังหมด 6 ครั้ง 

 ผู้บริหารระดับสูง มีการต้ังดัชนีช้ีวัดความส�าเร็จ (KPI) 
ด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น การ
ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต

การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (The Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures:  
TCFD) อย่างเป็นทางการ เพื่ อน�าปัจจัยด้านความ
เส่ียงจากสภาพภูมิอากาศไปผนวกกับกลยุทธ์และ
การบริหารความเ ส่ียง  และอ้างอิงการเปิดเผย 
ข้อมูลตามมาตรฐานสากล 4 ด้าน ได้แก่ การก�ากับดูแล  
กลยุทธ์และการวางแผนทางการเงิน การประเมิน 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศ และการก�าหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

 มีการน�ากลไกการก�าหนดราคาคาร์บอนในองค์กร  
(Internal Carbon Pricing: ICP) มาเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการตัดสินใจลงทุนโครงการท่ีสามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังช่วยบริหารความเส่ียง
ขององค์กรด้วย 

 ในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ ได้ประกาศเจตจ�านง 
ต้ังเป้าหมายสูอ่งค์กรท่ีไมป่ล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 
(Net-Zero Carbon Emissions) ภายในปี 2593 โดย 
ยังคงมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพของไฟฟ้าและบริการ
สาธารณูปโภคควบคู่ไปด้วย โดยมีกรอบกลยุทธดั์งน้ี
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การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

กรอบแนวทางการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

“องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี 2593”

การก�ากับดูแล 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การลงทุนเพ่ือน�าไปสู่การลด 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การบริหารความเสี่ยง 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• มีการประเมิน ติดตามและบริหาร  
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
สภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด  
ในระดับองค์กร 

• สร้างความตระหนักและพัฒนาความรู้
ด้านสภาพภูมิอากาศภายในองค์กร

• รายงานและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตามมาตรฐานสากล

• การก�าหนดราคาคาร์บอนภายใน
องค์กร (Internal Carbon Pricing)

• ลงทุนด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการด�าเนินงานเพ่ือลดอัตราการใช้
ทรัพยากร และควบคุมผลกระทบ 
จากก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทาน 

• พัฒนาสินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต�า่ 

• ขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟา้
พลังงานทดแทนรวมเป็นก�าลังการ
ผลิตใหม่ไม่ต�า่กว่า 1 กิกะวัตต์  
ระหว่างปี 2564-2568 

• ลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการลดปริมาณ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ 
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  
Economy) ดูแลสิ่งแวดล้อมและ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตร

• ประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึง
การประเมินผลกระทบทางการเงิน

• พัฒนาความสามารถในการปรับตัว 
เตรียมพร้อมรับมือเมื่อมีเหตุการณ์ 
ภัยธรรมชาติ

• ควบคุมระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ระดับการใช้ทรัพยากร และระดับ 
การใช้พลังงานในการด�าเนินงาน  
รวมถึงประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life 
Cycle Impact Assessment: LCIA)

• มีการรับรองข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
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ผลการด�าเนินงานปี 2564 

 มีการจัดการให้ความรู้ด้านสภาพภูมิอากาศให้กับ 
ผู้บริหารและพนักงานเป็นจ�านวน 6 ครั้ง ในปี 2564  
เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาความรู้ในองค์กร 
เพื่อน�าไปสูก่ารจัดต้ังโครงการใหม่ต่อไป 

 บี.กริม เพาเวอร์ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยการผลิตในสัดส่วนร้อยละ 6.8 ในระยะเวลา 
3 ปี จากปี 2561 เป็น 0.38 ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า / เมกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2564 ด้วยการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและการขยายการ 
ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนอยา่งต่อเน่ือง 

 ท้ังปี 2564 มีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ทางตรง (ขอบเขตท่ี  1) 1 5 ,582,079 ตันก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยครอบคลุมถึง 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์  
จากกิจกรรมการผลิตไฟฟ้า สารเคมีท�าความเย็น SF6  

และเชื้อเพลิงส�าหรับอุปกรณ์ใช้ในเหตุฉุกเฉิน ปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตท่ี 2)2 2,959 
ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการซ้ือ
ไ ฟ ฟ้ า  แ ล ะ ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ท า ง อ้ อ ม  
(ขอบเขตท่ี 3)3 332,032 ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า จากกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับกาด�าเนินธุรกิจ  
เช่น การซ้ือก๊าซธรรมชาติเพื่ อการผลิต การใช้น�า  
การก�าจัดขยะ และการบ�าบัดน�าเสีย ท้ังน้ีมีปริมาณ
ไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานทดแทนซึ่งสามารถช่วยลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Avoided Emissions)4 
796,341 ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 ในเดือนสิงหาคม บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าจากพลังงานลมเป็นโครงการแรก 
ได้แก่ โครงการบ่อทองวินด์ฟาร์มขนาด 16 เมกะวัตต์  
ท่ีจังหวัดมุกดาหาร  

1  ใชค่้าศักยภาพจากคูมื่อของคณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ฉบับท่ี 5 (IPCC-Intergovernmental Panel on Climate 
Change)

2  ใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) (อบก.)

3  ใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง Department for Business, 
Energy & Industrial Strategy (DEFRA) ของสหราชอาณาจักร

4  Avoided Emissions การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิต
ไฟฟ้า โดยการใช้พลังงานทดแทนของ บี.กริม เพาเวอร์ 

 ในเดือนตุลาคม ได้มีการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์
โครงการโซลาร์ลอยน�าแบบผสมผสาน (Hybrid) 
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีเขื่ อนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี ขนาดก�าลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อันเป็น
โครงการพัฒนาและก่อสร้างโดยกิจการค้าร่วม บี.กริม 
เพาเวอร์-เอ็นเนอร์จ้ี ไชน่า (B.Grimm Power-Energy 
China Consortium)
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 ในเดือนตุลาคม บี.กริม เพาเวอร์ ประกาศเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
ZEL 1 ก�าลังการผลิต 14.1 เมกะวัตต์ ในประเทศโปแลนด์ มีก�าหนดเปิดด�าเนินการ 
เชงิพาณชิย ์ปี 2566 โดยต้ังเป้าขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในยุโรปอยา่งต่อเน่ือง  
เพื่อสนับสนุนแผนการลดปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) ใน
ภูมิภาค 

 ในเดือนพฤศจิกายน บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ได้เขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้จากพลังงานลม  
Huong Hua 1 ก�าลังการผลิตติดต้ัง 48 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม อยู่ระหว่าง 
การพัฒนา มีก�าหนดเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ปี 2565 

การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 บี.กริม เพาเวอร์ อยู่ระหว่างการเข้าลงทุนโครงการพลังงานทดแทนในประเทศ
มาเลเซีย ด้วยการลงทุนในบริษัท reNIKOLA Holdings ซึ่งปัจจุบันมีโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเปิดด�าเนินการแล้ว 3 โครงการ ก�าลังการผลิตรวม  
88 เมกะวัตต์ และมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการด�าเนินการอีกเป็นจ�านวนมาก  
ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งน้ีถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคัญกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยาย 
การเติบโตด้านธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ดี การเข้าลงทุน 
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขบังคับก่อนของสัญญา 
ท่ีเก่ียวข้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในชว่งครึ่งแรกของปี 2565 

 เพ่ือเป็นการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลผลิต บี.กริม เพาเวอร์ มีการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพของโรงไฟฟา้อยา่งต่อเน่ือง และอยูร่ะหว่างการก่อสรา้งโรงไฟฟา้ 
พลังความร้อนร่วมเพื่อทดแทนโครงการเดิมจ�านวน 5 โครงการ ด้วยเทคโนโลยี 
ทันสมัยและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง คาดว่าจะช่วยลดอัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ต่อหน่วยราวร้อยละ 10-15 จากตัวเลขปัจจุบันของ 5 โครงการดังกล่าว 
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การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

เป้าหมายสูงสุดของ บี.กริม เพาเวอร์ คือการด�ารงรักษาทรัพยากรธรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมท่ีมีคณุค่าให้คงอยูอ่ยา่งย่ังยืน เรามีความมุง่ม่ันต่อการพฒันาและปรับปรุง
การผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้ังแต่
การออกแบบและการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นแหล่งพลังงานท่ีมีผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอ่ืน ๆ ส�าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังความร้อน
ร่วม และการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเน่ือง ท้ังโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน�า เป็นต้น รวมถึงการบ�ารุงรักษาและปรับปรุง
คุณภาพของเครื่องจักรให้มีความทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาความร่วม
มือกับผู้ผลิตเคร่ืองจักรในการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและอุปกรณ์  
(Life Cycle Assessment: LCA) ในกระบวนการผลิต ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการฟื้ นฟแูละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมกับองค์กรและหนว่ยงาน
ภายนอกโดยมุ่งหวังในการช่วยบรรเทาและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง 
ท่ีเกิดขึ้น

2564

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

โรงไฟฟา้ในกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์  
ที่ด�าเนินการตามมาตรการหรือแผนป้องกัน 
แก้ไข ลด ติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

100% 100%

โรงไฟฟา้พลังความร้อนร่วมที่ด�าเนินงาน 
ภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ISO 14001: 2015) 

100% 100%

การละเมิดกฎหมายหรือข้อก�าหนด 
ด้านสิ่งแวดล้อม (กรณี) 0 0

ค่าปรับเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย 
ด้านสิ่งแวดล้อม (บาท) 0 0

การบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์และการก�ากับดูแล

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จัดต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งในการก�ากับ
ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายใน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร
ระดับสูง มีหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม และ 2) คณะกรรมการท�างานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
จากท้ังส�านักงานใหญ่และโรงไฟฟ้า มีหน้าท่ีก�ากับดูแล 
ติดตาม รายงาน รวมถึงปรับปรุงแนวปฎิบัติด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและ
เป็นไปตามนโยบายของบี.กริม เพาเวอร์ ตลอดจนส่ือสาร
นโยบายและปลูกฝังจิตส�านึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี
โรงไฟฟ้า โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกสองเดือน  
นอกจากน้ี บี.กริม เพาเวอร์ ยังจัดให้มีคณะกรรมการร่วม
ประสานงานเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
นิคมอุตสาหกรรมท่ีก�ากับดแูล ประกอบด้วยหนว่ยงานราชการ
และสว่นงานในพื้นท่ี ผู้น�าชุมชน ผู้แทนชุมชน และผู้แทนจาก
โรงไฟฟ้า เพื่อให้มีส่วนร่วมในการก�ากับดูแล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเสนอแนะแนวทาง
ป้องกันและการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม การแก้ไข
ขอ้รอ้งเรยีน และการชดเชยเยยีวยา นอกจากน้ี ในปีท่ีผา่นมา 
คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งเสริมการให้ความรู้และ
ฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีจ�านวนช่ัวโมง
อบรมรวม 916 ชั่วโมง/ปี โดยมีหลักสูตรการอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีส�าคัญ อาทิ หลักสูตรการบริหารจัดการและ
การตรวจติดตามภายในแบบองค์รวมส�าหรับ ISO 14001: 
2015, ISO 45001: 2018 และ ISO 22301: 2019 หลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบบ�าบัดมลพิษอากาศ หลักสูตร
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรการบริหารจัดการขยะ 
เป็นต้น

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

บี.กริม เพาเวอร์ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
(ISO 14001: 2015) เป็นไปตามหลัก Mitigation Hierarchy 
เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ

การศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ทุกโครงการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์ ผ่านการด�าเนิน
การศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีอาจมีผล
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เพื่อ
หาแนวทางป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการ 
พร้อมกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผน
ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ท้ังในระยะก่อสร้างและ
ระยะด�าเนินการ  ไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
บี.กริม เพาเวอร์ มีการเฝ้าระวังผลกระทบด้านต่าง ๆ ท่ีอาจ
จะเกิดจากการด�าเนินการของโรงไฟฟา้ตามมาตรการป้องกัน 
แก้ไข ลดและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม และ
มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน 
กกพ.) และหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เป็นประจ�าทุก 
6 เดือน โดยในปี 2564 ท่ีผา่นมา ไม่มีค่าปรับหรือข้อร้องเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อมแต่อยา่งใด

สแกนหรือคลิกท่ี QR Code เพื่ ออ่าน 
“นโยบายด้านอาชวีอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม” 

สแกนหรอืคลิกท่ี QR Code เพื่ออ่าน  
“รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม” 

https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/occupational-health-safety-environment-policy-th.pdf
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
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การจัดการพลังงาน

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ด�าเนินกิจการผลิตไฟฟา้จากพลังงานความรอ้นโดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลัก ซึ่งมุ่งเน้นในการบ�ารุง
รกัษาและพฒันาประสทิธภิาพของเครื่องจักรผลิตไฟฟา้ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง และใชพ้ลังงานความรอ้นให้มีประโยชน์สูงสุด 
ท้ังน้ีการปรับปรุงประสิทธภิาพของเครื่องยังชว่ยเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าให้สูงขึ้นอีกด้วย

กลยุทธ์และการก�ากับดูแล

บ.ีกริม เพาเวอร ์ให้ความส�าคัญในการใชพ้ลังงานอยา่งรูค้ณุค่าและการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด ตั้งแต่
ระดับนโยบายท่ีเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีคุณภาพจากผู้ผลิตท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล การก�าหนดแผนงานและ
ด�าเนินการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างรอบคอบ ตลอดจนสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมให้คิดค้น พัฒนา 
ปรับปรุง หรือเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้พลังงาน รวมท้ังการน�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการชว่ย
ลดต้นทุนการด�าเนินงานอีกทางหน่ึง

ผลการด�าเนินงาน ปี 2564

ในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ มีการใช้พลังงานเท่ากับ 17.4 กิกะวัตต์-ชั่วโมง สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน�าจากโรงไฟฟ้า 
พลังความร้อนร่วมได้ 13.2 กิกะวัตต์ - ชั่วโมง คิดเป็นพลังงานต่อหน่วยผลิต 1.32 เมกะวัตต์ - ชั่วโมงต่อเมกะวัตต์ - ชั่วโมง  
ลดลงร้อยละ 1 จากปี 2564 

ปรมิาณการใชพ้ลังงานไม่หมนุเวยีนทัง้หมด
(เมกะวตัต-์ชัว่โมง)

ปรมิาณการผลติไฟฟา้และไอน�า้จากโรงไฟฟา้
ทีไ่ม่ใชพ่ลงังานทดแทน (เมกะวัตต-์ชัว่โมง)

อตัราการใชพ้ลงังานตอ่หนว่ยผลติภัณฑ ์
(เมกะวัตต-์ชัว่โมง / เมกะวัตต-์ชัว่โมง)

2561 

2562 

2563 

2564

1.31

1.31

1.33

1.32

14,188,206
10,867,172

16,242,611
12,352,581

16,925,056
12,726,252

13,214,534
17,410,835

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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บี.กริม เพาเวอร์ ได้ด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์การใช้พลังงาน ในปี 2564 ดังน้ี

เดอะ เพาเวอร์ วิง

บี.กริม เพาเวอร์สร้างพลังงานทดแทน
ท่ียั่งยืนด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงาม
ในรูปแบบของท่ีจอดรถ ด้วยการสร้าง  
“เดอะ เพาเวอร ์วิง” หรอื ปีกแห่งพลังงาน  
บนเน้ือท่ีรวม 1,211 ตารางเมตร 
พร้อมท้ังติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์จ�านวน 
570 แผง เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงแดด สร้างให้เกิดการตระหนักรู ้
ในเรื่ องพลังงานสะอาด ไปพร้อม
กับการส่งสารไปถึงสาธารณชนถึง
ความส�าคัญของพลังงานแบบยั่งยืน  
ซึ่ ง มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า ไ ด้ 
129,713 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ช่วย
ประหยัดพลังงานได้ถึง 408,222  
บาท/ปี 

การปิดหลอดไฟฟ้าบริเวณอาคาร 
หอหล่อเย็น (Cooling Water)

เน่ืองด้วยอาคารหอหล่อเย็น ประกอบ
ด้วยไฟส่องสว่างขนาด 250 วัตต์
จ�านวน 15 หลอด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มี
การปฏิบั ติงานในพื้ นท่ี  ด้วยเหตุ น้ี  
โรงไฟฟ้า  ABPR1-2 จึงไ ด้ จัดท�า
โครงการปิดหลอดไฟฟ้าบริเวณอาคาร
หอหล่อเย็น เพื่ อลดการใช้พลังงาน 
สว่นท่ีเกินความจ�าเป็น โดยมีเป้าหมาย
ลดใช้พลังงานได้ประมาณ 22,500  
กิโลวัตต์-ชัว่โมง / ปี ซึง่ผลจากการปิดไฟ
บริเวณอาคารหอหล่อเย็น ลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าได้ 24,839 กิโลวัตต์- 
ชั่วโมง คิดเป็นเงิน 62,096 บาท

การท�าความสะอาดใบพัดเครื่องอัด
อากาศในกังหันก๊าซ (Gas Turbine 
Offline Compressor Wash)

โรงไฟฟ้า BGPAT1 มุ่งเน้นการลด
อัตราการใช้เชื้อเพลิงในการผลิต ซึ่ง
โดยปกติแล้วเครื่องอัดอากาศในกังหัน
ก๊าซเม่ือใช้งานไปในระยะเวลาหน่ึง
ประสิทธิภาพจะลดลงอันเน่ืองมาจาก
ความสกปรกท่ีเกิดจากฝุ่นละอองต่าง ๆ  
ท่ีอยูใ่นอากาศ เข้ามาสะสมท่ีใบพัด จึง
จ�าเป็นท่ีจะต้องมีการช�าระล้างฝุ่นออก
จากเคร่ืองอัดอากาศอย่างสม�าเสมอ 
โดยหลังจากการท�าความสะอาดใบพัด
ของเครื่องอัดอากาศท้ัง 2 ยูนิตแล้ว 
พบว่าลดปริมาณการใช้เชื้ อเพลิงได้
รวม 21,313 MMBTU คิดเป็นเงิน 
5,523,943 บาท

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องจักร

กลุ่มโรงไฟฟ้า บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ระยอง) 
ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการเดินเครื่อง
สูบน�าดิบ Raw water pump และ CT 
make up pump ในช่วง Off-Peak  
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักร 
ซึ่งผลจากการปรับรูปแบบการเดิน
เครื่องสูบน�าดิบ Raw water pump 
และ CT make up pump ในช่วง 
Off peak ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ได้ 189,861 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง/ปี  
คิดเป็นเงิน 474,652 บาท

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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การจัดการน�้า 

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งม่ันท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรน�าและการ 
ใช้น�าให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต 
และมีความตระหนักถึงความเสีย่งด้านภัยแล้ง อันเน่ืองมาจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้ท�าการประเมิน 
ความเสีย่งด้านน�าในระดับลุม่น�า เพ่ือให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงาน 
ของเราจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมการเข้าถึงน�า
ของชุมชน รวมถึงการวงแผนบริหารจัดการน�าท้ิงอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และความร่วมมือกับชุมชน หรือองค์กร
ภายนอกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�า

กลยุทธ์และการก�ากับดูแล

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ให้ความใสใ่จในการพจิารณามาตรการในการ
ลดการใช้น�าในกระบวนการผลิต โดยก�าหนดแนวทางบริหาร
จัดการน�าตามหลัก 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) คือ การ
ลดการใชน้�า การใช้น�าซ�า และการน�าน�าไปผ่านกระบวนการ
บ�าบัดเพ่ือน�ากลับมาใช้ใหม่ มีการรณรงค์ประหยัดการใช้น�า  
โดยการเพิ่มรอบการใช้น�าหมุนเวียนในระบบจากคูลล่ิง
ทาวเวอร์ (Cooling Water Circulation) การเพิ่มการใช้น�า
ท่ีมาจากการบ�าบัดน�าเสีย ทดแทนการใชน้�าดิบบางสว่น เพื่อ
ลดการสิ้นเปลืองและลดการดึงน�าจากแหล่งน�าสาธารณะ 
ตลอดจนมีการตรวจสอบคุณภาพน�าท้ิงอย่างสม�าเสมอ เพื่อ
ให้ม่ันใจว่าคุณภาพน�าท้ิงขององค์กรอยู่ในค่ามาตรฐานและ 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
อีกด้วย

การประเมินความเส่ียงด้านทรัพยากรน�้า

บี.กริม เพาเวอร์ มีการประเมินพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน�า 
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเป็นประจ�าทุกปี ประกอบด้วย 
การประเมินความเส่ียงท้ังในเชิงปริมาณน�าและเชิงคุณภาพ
น�าของพ้ืนท่ีการผลิตขององค์กร (ความเครียดจากน�า1) 
โดยใช้เคร่ืองมือแผนท่ีความเส่ียงด้านน�า AQUEDUCT  
Water Risk Atlas ของ World Resources Institute  
โดยผลการประเมินพบว่า โรงไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์  
ท่ีต้ังอยู่บนพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยง2 ท่ีจะขาดแคลนน�ามีจ�านวน 
19 แห่ง ซ่ึงมีการใช้ปริมาณน�าบาดาลจ�านวน 0.03 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 0.2 จากปริมาณน�าใช้สุทธิ
ท้ังหมดจ�านวน 15.49 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม  
บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงความจ�าเป็นของการจัดการ 
ทรัพยากรน�า น�าไม่ได้เป็นเพียงหน่ึงในวัสดุหลักท่ีใช้ในการ 
ด�าเนินงานของเรา แต่ยังเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีต้อง
อนุรักษ์อย่างย่ังยืนอีกด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
ของเรา ต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งรับการจัดหาน�า
ผ่านบุคคลท่ีสาม น�าท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นการใช้น�าท่ีมาจาก 
การบ�าบัดน�าเสีย เพื่อลดการพึ่งพาการใช้น�าจากแหล่งน�า 
สาธารณะ นอกจากน้ี เรามีการใชน้�ารไีซเคิลในการด�าเนินงาน
ของเรา ตลอดจนมีการประชุมหารอืรว่มกับนิคมอุตสาหกรรม
ทุกแห่งร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหา 
และร่วมกันหาแนวทางลดผลกระทบและบรรเทาความเสี่ยง
จากการขาดแคลนน�าท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตและวางแผน 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



059บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

ในการบริหารจัดการน�าให้พอเพียงกับการใช้งาน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองไม่เกิด
การแยง่น�าจากชุมชน จึงจัดท�าแผนจ�าลองสถานการณ์น�า เพื่อคาดการณ์ปริมาณน�าในแหล่งน�าภายนอก รว่มกับการประเมิน
การบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM-Business Continuity Management) และการเตรียมแผนส�ารองการใชน้�า 
(BCP-Business Continuity Plan) เป็นประจ�าทุกปี

1  ความเครยีดจากน�า (Water Stress): “เม่ือมีการดึงน�าจากแหล่งน�าตามธรรมชาติมาใชม้ากกว่ารอ้ยละ 20 ของทรพัยากรหมุนเวียนท้ังหมด ความเครยีดจากน�ามักจะเป็น
ปัจจัยจ�ากัดในการพัฒนา การดึงน�าจากแหล่งน�าตามธรรมชาติมาใช้ร้อยละ 40 ขึ้นไปแสดงถึงความเครียดสูง ในท�านองเดียวกัน ความเครียดจากน�าอาจเป็นปัญหาได้
หากประเทศหรือภูมิภาคใดมีน�าน้อยกว่า 1,700 ลบ.ม. ต่อปีต่อประชากร (Falkenmark and Lindh, 2519).” ท่ีมา : รายงาน IPCC Report ประจ�าปี 2544

2  พื้นท่ี “ความเสี่ยงสูง (40-80%)” หรือ “ความเสี่ยงสูงมาก (มากกว่า 80%)” ตามแผนท่ีโดย Aqueduct Global Water Tool ของ World Resources Institute (WRI)

ผลการประเมินความเส่ียงด้านน�า้

ประเภทโรงไฟฟา้

โรงไฟฟา้ทั้งหมด โรงไฟฟา้ที่เปิดด�าเนินการแล้ว

จ�านวนโรงไฟฟา้ จ�านวนโรงไฟฟา้ ได้รับการประเมินความเสี่ยง อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง
สูง - สูงมาก

พลังความร้อนร่วม 20 18 18 1

พลังงานแสงอาทิตย์ 25 25 25 18

พลังงานน�า้ 9 2 2 0

โรงไฟฟา้แบบผสมผสาน 1 - - -

พลังงานลม 2 2 2 0

Backup for Power Trading1 1 1 - -

ขยะอุตสาหกรรม1 1 1 - -

รวม 59 49 47 19

1 อยูร่ะหว่างการขยายขอบเขตการเก็บข้อมูล
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สัดส่วนการใช้น�้า2

2563 น�้าดิบ 58% 42% น�้าที่มาจากการบ�าบัดน�้าเสีย  
2564 น�้าดิบ 18% 82% น�้าที่มาจากการบ�าบัดน�้าเสีย  

การจัดการคุณภาพน�้า

ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนรว่ม บี.กริม เพาเวอร์ มีระบบ
การจัดการคุณภาพน�าในบริเวณโรงไฟฟ้าเพื่อให้ม่ันใจว่า
น�าท้ิงมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนส่งเข้าสู่ระบบ
บ�าบัดส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง นอกจากน้ี 
มีนักเคมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพน�าประจ�าการ
อยู่ภายในโรงไฟฟ้า เพื่อท�าการตรวจสอบคุณภาพน�าอย่าง
ละเอียดและมีการตรวจสอบคุณภาพน�าเป็นรายเดือนจาก 
นักเคมีของโรงไฟฟา้เองและจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจน 
มีระบบการวิเคราะห์คณุภาพน�าให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อก�าหนดต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และข้อก�าหนด 
การระบายน�าท้ิงเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�าเสียส่วนกลางในนิคม
อุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.)  

ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีระบุ
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)  
เชน่เดียวกับโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มีการ
ออกแบบและบริหารจัดการน�าในพื้นท่ีด�าเนินงานอย่างเป็น
ระบบแม้ว่าปริมาณน�าใช้และน�าท้ิงจะไม่มากเท่าโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนรว่ม แต่ บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�าคัญและ
มุ่งเน้นท่ีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านน�าใช้ในพื้นท่ี เว้นแต่
การผันน�าออกจากพื้นท่ีโรงไฟฟ้าท่ีเป็นเหตุจากเหตุการณ์
ทางธรรมชาติ บี.กริม เพาเวอร์ จะควบคุมและตรวจวัด
คุณภาพน�าให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง
ของแต่ละพื้นท่ีอยา่งเครง่ครดั จากผลการติดตามคณุภาพน�า 
ในปี 2564 พบว่าไม่พบกรณีปัญหาคุณภาพน�าเกินค่าตาม 
ข้อก�าหนดมาตรฐาน

ผลการด�าเนินงาน ปี 2564

ในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ มีปริมาณการใช้น�าสุทธ1ิ จ�านวน 15.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.7 สว่น
น�าท้ิงจะถูกน�าเข้าสู่อยู่ในระบบบ�าบัดน�าท้ิงและผ่านการวิเคราะห์คุณภาพน�าให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�าหนดต่าง ๆ 
ก่อนสง่ไปเข้าสูร่ะบบบ�าบัดสว่นกลางของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งต่อไป

1  ปริมาณการใช้น�าสุทธคิ�านวณจากปริมาณน�าท่ีถูกดึงขึ้นมาใช้ (Water Withdrawal) - ปริมาณน�าท้ิง (Water Discharge)
2  สัดสว่นการใช้น�าท่ีไม่รวมปริมาณน�าหน้าเขื่อนจากโรงไฟฟ้าพลังน�า

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



061บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

การน�าน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่

เพื่อให้เกิดการใช้ทรพัยากรน�าอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสดุโดยการน�า
น�าท้ิงจากกระบวนการผลิตกลับมาใชใ้หมใ่ห้ได้มากท่ีสุดโดยท่ี
ไม่มีผลกระทบกับกระบวนการผลิต ABPR3 และ ABPR4  
ได้ท�าการตัดต่อท่อน�าท้ิงจากจุดพกัน�าท่ีมาจาก HRSG ท่ีไปลง 
บ่อพักน�าท้ิงก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�าของนิคม
อุตสาหกรรม เปล่ียนไปลงบอ่พักน�าท้ิงจาก HRSG ท่ีต่อเพิ่ม
แทนเพ่ือให้น�าน�ากลับไปใช้ใหม่ในหอหล่อเย็นท�าให้สามารถ
น�าน�ากลับมาใชใ้หมไ่ด้ 495 ลกูบาศก์เมตร/เดือน หรอื คิดเป็น  
5,940 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

การลดเวลาในการล้างระบบกรอง

เพ่ือลดการใช้น�าจากการท�าความสะอาดระบบกรองหลายช้ัน 
(MMF- Multimedia Filtration) และระบบถังกรองคารบ์อน 
(Activated Carbon Filter Tank) โดยท่ีไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อคณุภาพน�าท่ีน�ากลับมาวนใชง้านในโรงไฟฟา้ ท้ังน้ี ABPR3 
และ ABPR4 ได้ลดเวลาในการล้างซึ่งช่วยประหยัดน�าได้ถึง 
4,464 ลูกบาศก์เมตร/ปี เชน่เดียว ABP4 และ ABP5 สามารถ
ประหยัดน�าได้ถึง 3,564 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

การรณรงค์การใช้น�้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โรงไฟฟ้า ABP4 และ ABP5 น�าน�าจากบอ่พักน�าท้ิงกลับมาใช้
ประโยชน์ในการรดน�าต้นไม้ในพื้นท่ีโครงการ หรือหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสดุ อาทิ การหมุนเวียนน�าท่ีปล่อยออก
จากระบบ RO (Reverse Osmosis) กลับมาใช้ท่ีหอหล่อเย็น  
ประมาณร้อยละ 20 ของน�าเข้า และลดการระบายน�าท้ิง 
จากหอหล่อเย็น โดยการเพิ่มจ�านวนรอบการหมุนเวียนน�า
ในระบบหล่อเย็นประมาณ 3 - 4 รอบต่อการใช้งาน และมี
การมีน�าน�าท้ิงมาผ่านจากระบบ Sampling rack กลับมา 
ใช้ซ�าใหม่ท่ีระบบหอหล่อเย็น ท�าให้สามารถลด การใช้น�า 
ได้ถึง 3,113.10 ลูกบาศก์เมตร / ปี ตลอดจนการน�าน�าท้ิง 
จาก Sludge thickener มาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถลดการใช้น�า 

ได้ถึง 64,800 ลูกบาศก์เมตร/ปี และท�าอุปกรณ์ครอบ 
ป้องกันน�าเขา้ท่ีด้านน�าเขา้ท่อ Overflow ของ Cooling basin 
สามารถลดการใชน้�าได้ถึง 9,331 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้า 
ของชมุชน

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งม่ันในการสง่เสริมผลกระทบเชิงบวกสุทธิ
ในความหลากหลายทางชวีภาพ เรามีการสง่เสริมให้โรงไฟฟา้
ของเราสร้างความรว่มมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และฟื้ นฟปู่าไม้ ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรกัษ์
ลุ่มน�าตามธรรมชาติให้คงอยู่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน  
และชุมชน โดยในปีท่ีผ่านมา กลุ่มโรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์  
(ระยอง) สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรม 
การอนุรักษ์แหล่งน�าอย่างยั่งยืน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น�า 
ปลาจีน ปลาย่ีสก ปลานวลจันทร์ ปลาตะเพียนและปลาบึก 
รวม 314,400 ตัว ณ อ่างเก็บน�าดอกกราย อ.นิคมพัฒนา  
จ.ระยอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งน�าและรักษาระบบนิเวศ
ของอ่างเก็บน�าดอกกรายให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

การจัดการขยะและกากของเสีย

บี.กริม เพาเวอร์ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ
รูปแบบใหม่ คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีค�านึงถึงคุณค่าของทรัพยากรตลอด 
ชว่งชวิีตของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการน�ากลับมาใชซ้�า หรอืใชใ้หม่
ให้มีประสทิธภิาพ มีการบรหิารจัดการของเสยีอยา่งเป็นระบบ
ครบวงจร เราจึงมุ่งเน้นการพฒันาการจัดการขยะและการลด
ปริมาณของเสียโดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม 
สังคมและชุมชน ท้ังยังสามารถชว่ยลดก๊าซเรอืนกระจกซึง่เป็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส�าคัญของโลกในขณะน้ี 

บี.กริม เพาเวอร์ ได้ด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์การใช้น�าในปี 2564 ดังน้ี
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กลยุทธ์และการกํากับดูแล 

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งม่ันต่อการบริหารจัดการของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณของเสีย 
และการจัดการของเสยีจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีขยะของเสยีคงเหลือน้อยท่ีสุด และลดการน�าของเสยี 
ไปฝังกลบ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการด้วยหลักปฏิบัติ 3Rs (Reduce - Reuse - Recycle) หรือ ลดการเกิดของเสีย  
น�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ และน�าของเสียไปผ่านกระบวนการหรือแปรรูปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนรณรงค์การคัดแยก
ประเภทของเสียต่าง ๆ เชน่ ขยะท่ัวไป ขยะมูลฝอยท่ียอ่ยสลายได้ ขยะรีไซเคิล และของเสียอันตราย เพื่อการบริหารจัดการ
ของเสยีท่ีถกูต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิดการใชท้รพัยากรอยา่งคุ้มค่าและยั่งยนื ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบทางสิง่แวดล้อม
ท่ีอาจสง่ผลไปยังชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหน่ึงด้วย

ผลการดําเนินงาน ปี 2564

ในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ มีปริมาณขยะท้ังหมด 1,899 ตัน ซึ่งลดจากปีก่อนหน้าได้ 548 ตัน คิดเป็นร้อยละ 22 และสามารถ
น�าของเสียไปใช้ซ�า / รีไซเคิล / ขาย 1,651 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของปริมาณขยะท้ังหมด ท้ังน้ี รวมปริมาณของเสีย 
ท่ีจัดเก็บในพื้นท่ีของ โครงการ1 (Onsite Storage) ซึ่งอยูร่ะหว่างรอผู้รับก�าจัดน�าไปก�าจัดด้วยวิธท่ีีเหมาะสมจ�านวน 14 ตัน

2561
2562
2563
2564

2561
2562
2563
2564

2561
2562
2563
2564

2561
2562
2563
2564

1,899

2,851
2,447

2,120

123

398
155

179

1,776

2,453
2,292

1,941

1,651

779
1,996

1,239

ขยะทั้งหมด 
(ตัน)

ขยะอันตราย 
(ตัน)

ไม่อันตราย 
(ตัน)

ขยะท่ีมีการใช้ซํ้า / 
รีไซเคิล / ขาย
(ตัน)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

1 ปริมาณของเสียท่ีจัดเก็บในพ้ืนท่ีของโครงการ หมายถึง 1) ปริมาณของเสียท่ีไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous waste) เช่น กรองอากาศ ไส้กรอกน�า เศษไม้ ฉนวน 
กันความร้อน ขวดพลาสติก แก้ว เป็นต้น และ 2) ปริมาณของเสียท่ีเป็นอันตราย (Hazardous waste) ท่ีเกิดขึ้นจากสว่นผลิตและสว่นสนับสนุนการผลิต เชน่ น�ามัน  
ผ้าเป้ือนน�ามัน หลอดไฟ ภาชนะปนเป้ือน ตลับหมึกใช้แล้ว กระป๋องสเปรย์เปล่า และแผงโซลาร์ท่ีช�ารุดแล้ว เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมในปริมาณท่ีเพียงพอ 
ต่อการก�าจัดตามรอบ โดยจัดเก็บไว้ในอาคารหรือพื้นท่ีจัดเก็บของเสียในพื้นท่ีโครงการ และได้รับอนุญาตจัดเก็บ (สก.1) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว

2  ปรับปรุงข้อมูลปริมาณของขยะอันตรายและไม่อันตราย ในปี 2563



063บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

การด�าเนินการไปสูโ่ครงการอ่ืน รวมท้ังจะขยายผลไปถึงการ
ปรบัลดปรมิาณสารเคมีอ่ืน เชน่ สารคลอรีนท่ี Cooling Tower 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

การจัดการคุณภาพอากาศ
 

บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพอากาศของ
ประเทศ จึงได้จัดให้มีการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ 
ท้ังภายในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบท่ีอาจได้รับ 
ผลกระทบ โดยการเร่งก�าหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการ
ตรวจประเมิน ควบคมุคณุภาพอากาศอยา่งเครง่ครดั ไมเ่พยีง 
เพื่ อให้เป็นไปตามไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
อากาศเท่าน้ัน บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ยังมีการก�ากับดแูลการด�าเนิน
การซ่อมบ�ารุง ตรวจสอบปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงาน 
และน�าเเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
สังคมและชุมชนให้น้อยท่ีสุด 

กลยุทธ์และการก�ากับดูแล 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ให้ความส�าคัญต่อการควบคมุมลภาวะอากาศ
ในการลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม มีการตรวจวัด 
มวลสารท่ีเกิดข้ึนจากโครงการโรงไฟฟา้พลังความร้อนทกุแห่ง 
อย่างต่อเน่ืองและให้ความส�าคัญต่อการควบคุมและ 
ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบของ
โครงการโรงไฟฟ้าโดยละเอียด ตลอดจนวางแผนในการ
ปรับปรุงและซ่อมบ�ารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  
โดยการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้
ภายในโรงไฟฟ้าอยู่เสมอเพื่อลดผลกระทบจากการปล่อย
มลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

กิจกรรมการลดปริมาณขยะภายในองค์กร

กระถางต้นไม้เก่าจาก Final filter

โรงไฟฟ้า ABP3 ABP4 ABP5 และโรงไฟฟ้า BGPAT1 มีการ
เปล่ืยนตัวกรองอากาศก่อนเข้า Gas Turbine (Final filter) 
เป็นประจ�าตามรอบและอายุการใช้งานของตัวกรองอากาศ
จากการพจิารณาเร่ือง Life Cycle ของตัวกรองอากาศซึ่งยงัมี 
ความสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองได้อีก จึงมีความคิด 
น�าตัวกรองอากาศมาท�าเป็นกระถางต้นไม้เพื่อลดผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อมและยังเพื่มความสวยงามให้กับโรงไฟฟ้า
    
การลดปริมาณสารเคมีในการบ�าบัดน�า้ 

สืบเน่ืองจากการสังเกตการน�ากากตะกอนออกจากโรงไฟฟ้า
ถึงแม้จะเป็นขยะท่ีไม่เป็นอันตรายแต่อาจจะส่งผลกระทบ
ทางอ้อมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในแง่ของ การขนส่ง และ
การใช้ทรัพยากร บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อชุมชน จึงได้ต้ังคณะท�างานเพื่อ
ศึกษา ด�าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ถึงการใช้สารเคมี
ในการบ�าบดัน�า โดยพบว่าสามารถปรบัการใชส้ารเคมี โดยยงั 
สามารถรักษาประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดไว้ได้ ซึ่งส่งผล 
ทางตรงท่ีช่วยลดการใช้สารเคมีและลดจ�านวนกากตะกอน
จากโรงไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น BPWHA1 ได้ปรับเปล่ียนสาร
เคมีท่ีใช้กับการบ�าบัดน�าดิบข้ันเตรียมการ (Raw Water  
P ret reatment )  โดยยกเ ลิกการใช้สาร เคมี เฟร์ ริ ก 
คลอไรด์ (FeCl3) และเปล่ียนมาใช้สารเคมีโพลีอลูมินัม 
คลอไรด์ (PAC) ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีต่อเดือน
ถึงร้อยละ 35-72 และลดปริมาณของเสียกากตะกอน 
(Sludge Waste Disposal) ต่อเดือนถึงร้อยละ 78   
และ ABP3 ABP4 ABP5 สามารถปรับลดปริมาณสารเคมี 
FeCl3 ต่อเดือนถึงร้อยละ 68 และสามารถลดประมาณ 
กากตะกอนต่อเดือนถึงร้อยละ 47 เพื่อเป็นการขยายผลของ
โครงการน้ี ในปี 2565 บี.กริม เพาเวอร์ จะเผยแพรแ่นวทาง

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



064 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564

การปล่อยก๊าซออกไซด์ 
ของไนโตรเจน (NOx)  
(ตัน)

การปล่อยก๊าซออกไซด์ 
ของซัลเฟอร์ (SOx) 
(ตัน)

การปล่อยฝุ่น (TSP) 
(ตัน)

ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บี.กริม เพาเวอร์ มีการติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ 
อยา่งต่อเน่ือง (CEMS-Continuous Emission Monitoring System) และการตรวจวัดแบบสุม่บรเิวณปล่อง (Stack Sampling)  
หน่วยผลิตไอน�า (HRSG-Heat Recovery Steam Generators) เพื่อตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ซัลเฟอร ์
ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละออง (TSP) ออกซิเจน (O2) อุณหภูมิปลายปล่อง และอัตราการไหลของก๊าซ (Flue Gas Flow Rate)  
โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสอบทานตามข้อก�าหนดของส�านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) และมีการ 
ตรวจวัดแบบสุ่ม โดยเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ และท�าการวิเคราะห์ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมก�าหนด และตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าเป็นประจ�าทุก 6 เดือน 

ผลการด�าเนินงาน ปี 2564

ในปี 2564 ท่ีผ่านมาพบว่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีก�าหนด และไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านคุณภาพมลภาวะทางอากาศ 
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การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



065บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและทรัพยากรป่าไม้

บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักและด�าเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีโดยใช้นโยบาย 
ท่ีมีคนและธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง เรามุ่งม่ันในการสร้าง “ผลกระทบเชิงบวกสุทธิ” 
(Net Positive Impact) ในทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง บี.กริม เพาเวอร์ จะปกป้อง
และส่งเสริมการปลูกป่าไม้เพื่อเพิ่มพันธุ์ไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังใน
พื้นท่ีด�าเนินการและพื้นท่ีอ่ืน ด้วยมุ่งหวังจะเป็นหน่ึงในแรงผลักดันให้พื้นท่ีป่ากลับ
มาอุดมสมบูรณ์ เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศและชะลอ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการยับยั้งการลักลอบ 
ค้าสัตว์ป่า ซึ่งถือเป็นการป้องกันท่ีต้นเหตุสู่เป้าหมายการสิ้นสุดของโรคระบาด 
ในอนาคต 

ความมุ่งมั่นของเรา
ความมุ่งม่ันด้านความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรป่าไม้ของเราครอบคลุม
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท้ังหมดท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
ท่ีส�าคัญ รวมถึงได้สื่อสารความคาดหวังไปยังคู่ค้า (Tier-1 Suppliers) คู่ค้าทางอ้อม 
(Non-tier 1 Suppliers) และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรับทราบและสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน เพื่อสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ร่วมกันเป็นกรอบ 
ในการด�าเนินธุรกิจ ดังน้ี

• มุ่งม่ันท่ีปฏิบัติตามข้อก�าหนดท้องถ่ินและกฎระเบียบของรัฐอย่างเคร่งครัด  
เพื่อท่ีจะส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกสุทธิ1 จากท้ังองค์กรของเราเก่ียวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพในปี 2564

• มุ่งม่ันท่ีจะหลีกเล่ียงกิจกรรมการด�าเนินงานในพื้นท่ีถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีส�าคัญ
ของสัตว์ป่า พ้ืนท่ีท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนท่ี 
มรดกโลก พื้นท่ีท่ีได้รับการปกป้องภายใต้พื้นท่ีคุ้มครอง IUCN Category I-IV

• มุง่ม่ันท่ีจะอนุรักษ์และเพิม่ทรพัยากรป่าไม้2 รวมถึงการปลูกป่าชดเชย หากมีความ
เสยีหายต่อป่าไม้ส�าหรบัโครงการใหม ่ต้ังแต่ปี 2564 โดยจะมีการตรวจสอบความ
คืบหน้าทกุปีรว่มกับองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือปฏิบติัตามข้อก�าหนดด้านกฎระเบยีบ

1  ผลกระทบเชงิบวกสทุธ ิ(Net Positive Impact-NPI) ต่อความหลากหลายทางชวีภาพเป็นเป้าหมายท่ีรวมการขจัด 
ผลกระทบเชิงลบ (No Net Loss-NNL) จากการด�าเนินงานและรวมถึงระดับองค์กรเพื่อหลีกเล่ียงและลด 
ผลกระทบด้านลบ ตลอดจนฟื้ นฟูสายพันธุแ์ละภูมิทัศน์ท่ีเสียหาย 

2  พื้นท่ีป่าไม้-เน้ือท่ีป่าท่ีมีพื้นท่ีใหญ่กว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกเตอร์) โดยมีเรือนยอดต้นไม้สูงอย่างน้อย 5 เมตร  
ปกคลุมมากกว่า 10% ของพื้นท่ี ไม่รวมท่ีดินท่ีส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรือในเมือง  
ตามค�าจ�ากัดความของป่าไม้ท่ีใช้โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (2563)

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรป่าไม้
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กลยุทธ์และการก�ากับดูแล 

การประเมนิความเส่ียงและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

บี.กริม เพาเวอร์ ได้น�าแนวปฏิบัติด้านการจัดการท่ีดีเก่ียวกับ
การดูแลป้องกันและการลดผลกระทบทางสิง่แวดล้อม อาทิเชน่  
การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESMS-Environment 
And Social Management System) ตามแนวทางของ ADB 
Safeguards Policy Framework และ IFC Guidance Note 6: 
Biodiversity Conservation and Sustainable Management 
of Ecosystem Services and Living Resources โดยท�าการ
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดท�ากระบวนการจัดการ 
ท่ีจ�าเป็นเพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดความเสี่ยงผลกระทบท่ีอาจ 
เกิดขึ้นจากกิจกรรม การด�าเนินงาน ครอบคลุมพื้นท่ีการ
ด�าเนินการและกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ซ่ึงอาจเป็นอันตราย
และความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพท้ังบนบก 
และแหล่งน�าตามขอ้ก�าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ
การพจิารณาอนุมัติการลงทนุก่อนท่ีเราจะด�าเนินการก่อสรา้ง
โครงการ อาทิ การประมวลหลักปฏิบัติการ (COP-Code of 
Practices) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE- 
Initial Environmental Examination) และรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA-Environmental Impact 
Assessment)

การประยุกต์ใช้ล�าดับชั้นการบรรเทาผลกระทบ  
(Mitigation Hierarchy)

เพื่อให้ม่ันใจว่าการเติบโตทางธุรกิจของเราจะส่งผลกระทบ
ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดน้อยลง ซึ่งถือเป็นความท้าทายท่ีส�าคัญ บี.กริม  
เพาเวอร์ พยายามบรรเทาผลกระทบในพื้นท่ีด�าเนินการ 
ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ส�าหรับโครงการก่อสร้าง 
โดยท่ัวไป โดยการใช้หลักการบรรเทาผลกระทบด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพในทุกล�าดับชั้น (Mitigation  

Hierarchy) เ พ่ือคืนความหลากหลายทางชีวภาพซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ IUCN (International Union for  
Conservation of Nature)

การหลีกเลี่ยง (Avoid):  มีการประเมินผลกระทบเบื้องต้น
ก่อนเริม่โครงการ เพ่ือส�ารวจการด�าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คณุภาพชีวิต หรอืสว่นได้เสียอ่ืนใดของชุมชน ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม  เรามุ่งม่ันท่ีจะหลีกเล่ียงกิจกรรมการด�าเนินงาน 
ในพื้นท่ี ดังน้ี  

 • พื้นท่ีถ่ินท่ีอยูอ่าศัยท่ีส�าคัญของสัตว์ป่า
 • พื้ นท่ีท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย บริเวณ 

ใกล้เคียงกับพื้นท่ีมรดกโลก
 • พื้นท่ีท่ีได้รับการปกป้องภายใต้พื้นท่ี คุ้มครอง IUCN 

Category I-IV
 • พื้นท่ีท่ีอยูใ่นอุทยานแหง่ชาติ ทางเดินสตัว์ป่า ป่าสงวน 

การลดผลกระทบ (Minimize):  ลดการรบกวนระบบนิเวศ
ท่ีมีความอ่อนไหวท้ังในระยะก่อสร้างและด�าเนินการ มีการ
เฝ้าระวังผลกระทบต่อทรพัยากรชวีภาพ คณุภาพสิง่แวดล้อม 
สขุภาพอนามัย คณุภาพชวิีต ด้วยการตรวจติดตามผลกระทบ
ด้านคณุภาพสิง่แวดล้อมในแต่ละพารามิเตอรท่ี์เก่ียวขอ้ง เชน่ 
ระดับเสยีง คณุภาพอากาศ การระบาย น�าท้ิง เป็นต้น หากพบว่า 
ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมมีแนวโน้มสูงท่ีอาจจะ
ท�าให้เกินกว่าค่ามาตรฐาน เราจะเรง่ค้นหาสาเหตแุละด�าเนิน
ตามมาตรการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยา่งทันท่วงที 

การฟื้ นฟู (Restore):  ให้ความส�าคัญกับการฟ้ืนฟูและ 
เฝ้าระวังรกัษาระบบนิเวศท่ีถกูท�าลายจากการด�าเนินโครงการ 
ไม่ว่าจะเป็นการฟื้ นฟูสภาพพื้นท่ีโดยปลูกพืชท้องถ่ินให้เป็น
แหล่งท่ีอยูอ่าศัยหรอืแหล่งอาหารของสิง่มีชีวิตในบรเิวณพ้ืนท่ี 
สีเขียวของโครงการ การปลูกต้นไม้ทดแทนในส่วนท่ีถูกตัด
หรือท�าลายในระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น   
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การชดเชย (Offset) :  มีการจัดท�าแผนพัฒนาพื้นท่ีโดย
รอบโครงการ เพื่อให้เหมาะสมส�าหรับเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย  
แหล่งอาหาร รวมท้ังพ้ืนท่ีส�าหรับสิ่งมีชีวิตในฤดูอพยพ  
พร้อมด�าเนินการติดตามและเปิดเผยผลการด�าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองผา่นรายงานผลการศึกษาในรูปแบบของ Biodiversity 
and Ornithology Assessment Report โดยมีจุดมุ่งหมาย 
ท่ีจะลดผลกระทบท่ีเกิดจากการด�าเนินงานหรือการก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงฟื้ นฟูและชดเชยการสูญเสียท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้  

การฟื้ นฟูระบบนิเวศผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย

บี.กริม เพาเวอร์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับความหลากหลายทางชวีภาพต่อชุมชน และผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีทกุภาคสว่น รวมถึงสนับสนุนให้ภาคีเครือขา่ย
ไม่ก่อผลกระทบกับความหลากหลายชีวภาพและการฟื้ นฟู
ระบบนิเวศอยา่งยั่งยืน

ผลการด�าเนินงานในปี 2564

โรงไฟฟา้ของ บี.กรมิ เพาเวอร ์ทกุแหง่มีการประเมินความเส่ียง 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในรัศมีรอบพื้นท่ีโครงการ
ต้ังแต่ก่อนด�าเนินการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ประเมิน
ผลกระทบ/ความเสี่ยงต่อพื้ นท่ีท่ีเป็นแหล่งอาหารและ
ท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชี วิตท้ังบนบกและแหล่งน�า อีกท้ัง  
จัดให้มีการประเมินเป็นประจ�าทุก ๆ 5 ปี ส�าหรับพื้นท่ีท่ีมี 
ความเสี่ยงเพ่ือวิเคราะห์และทบทวนผลกระทบท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนจากโครงการ จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการซึ่งเป็น
ไปตามข้อก�าหนดของการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
(EIA) โดยพื้นท่ีการด�าเนินงานของโรงไฟฟา้สว่นใหญข่องเรา
ต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นส�าคัญ โดยจ�าแนกลักษณะ 
ของพื้นท่ี ดังน้ี

 พื้นท่ีโครงการ (Project Area) รวมพื้นท่ีของโครงการ 
โรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมจ�านวน 3.8025 
ตร.กม. 

 พื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ (Green Area) รวมพ้ืนท่ี
ของโครงการโรงไฟฟา้ใหมท่ดแทนโรงไฟฟ้าเดิมจ�านวน  
0.1418 ตร.กม. 

 พื้นท่ีท่ีก�าหนดให้ได้รับการฟื้ นฟูให้เหมาะสมกับการ
เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตท่ีเคยอยู่ในพื้นท่ีก่อน
ก่อสร้างโครงการ หรือพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีความเสี่ยงด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Restoration Area) รวม
พื้นท่ีของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
จ�านวน 0.2427 ตร.กม. 

ในส่วนของพื้ นท่ีโครงการท่ีมีความเส่ียงสูงด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ในพื้นท่ีลาดกระบัง หนองจอก และไทรน้อย  
ท้ัง  3 พื้ น ท่ี  พบว่า ต้ังอยู่ ในเขตพื้ น ท่ีอพยพท่ีส�าคัญ
ส�าหรับนกและสัตว์บางชนิด (IBA-Important Bird and 
Biodiversity Area)  ท้ังน้ี ในปี 2561 บี.กริม เพาเวอร์ 
จึงได้มีการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์และ
พฤติกรรมการใช้ชีวิต ของนกในพื้ นท่ีโครงการรวมท้ัง
โดยรอบ จัดท�ารายงานผลการศึกษาในรูปแบบของ Bio-
diversity and Ornithology Assessment Report และ
ก�าหนดให้มีการติดตามความหลากหลายของชนิดพันธุ ์
ทุก ๆ 3 ปี ซ่ึงจากการศึกษาท้ัง 3 โครงการมีการก�าหนด
มาตรการและมีการจัดท�า Biodiversity Action Plan (BAP) 
ในลักษณะเดียวกัน ดังน้ี  
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• หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืชท่ีจะท�าให้เกิด 
สารพิษตกค้างในสิ่ งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรนกและสัตว์ป่าในพื้นท่ีโครงการ 

• ดูแลรักษาพรรณพืชให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่ีอยู่
อาศัยของนก กรณีท่ีต้องตัดหญา้ ให้ตัดในระดับความสูง 
ท่ีรับได้โดยไม่ให้ถึงพื้นดิน  

• บริเวณท่ีโล่งในพื้นท่ีโครงการ จะต้องปลูกพืชท้องถ่ิน 
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการฟื้ นฟูพื้นท่ี โดยอาจพิจารณากลุ่ม
พืชโตเร็ว เชน่ หญ้าสูง กลุ่มต้นกก เป็นต้น  

• ปรบัปรุงถนนทางเขา้และรมิรั้วโครงการเพื่อรกัษาแหล่ง
ท่ีอยูอ่าศัยให้เหมาะกับนก หรอืหากเป็นไปได้ จัดให้มีการ

ส่งเสริมร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ินเพื่อปลูกพืชในบริเวณ
พื้นท่ีสาธารณะใกล้เคียง  

• มีการบันทึกข้อมูลนกและสัตว์ป่าอ่ืน ๆ ท่ีได้รับบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิตในพื้ นท่ีโครงการ และใช้ส�าหรับการ
ปรับปรุงมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่อลดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรชีวภาพ  

• การติดตามการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ
ของนกและความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ภายในพื้นท่ี
โครงการและพื้นท่ีโดยรอบ

ผลการศึกษาส�ารวจสายพันธุน์กระหว่างก่อสร้างและรอบพื้นท่ีโครงการในรอบ 3 ปี 

ระยะการส�ารวจ โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ลาดกระบัง 

โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 
หนองจอก  

โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ไทรน้อย

ระยะก่อสร้าง พบนกในพ้ืนโครงการ 34 สายพันธุ์ 
เชน่ นกปากหา่ง นกกระทุง นกเขาไฟ  
นกแซงแซวหางปลา นกยางกรอก
พันธุ์อินเดีย นกเอี้ยงหงอนก้นลาย  
นกนางแอ่นบ้าน และกลุ่มนกน�้า 
เป็นต้น

พบนกในพ้ืนโครงการ 25 สายพันธุ์ 
เช่น นกเขาไฟ นกแซงแซวหางปลา 
นกยางกรอกพันธุอ์นิเดีย นกกระติด๊
ขี้หมู และนกนางแอ่นบ้าน เป็นต้น

พบนกในพ้ืนโครงการ 34 สายพันธุ์ 
เช่น เป็ดแดง นกแซงแซวหางปลา 
นกต้อยตีวิด นกเอี้ยงหงอนก้นลาย 
และนกนางแอ่นบ้าน เป็นต้น

รอบพ้ืนที่ 
โครงการทั้งที่ 
เป็นแหล่งอาหาร
และที่อยู่อาศัย
ในรัศมี 1 กิโลเมตร

พบนก 98 สายพันธุ์ แบ่งเป็น 
• นกที่พบได้ตลอดทั้งปี 
 57 สายพันธุ์
• นกอพยพย้ายถิ่นในฤดูหนาว 
 22 สายพันธ์ 
• นกประจ�าถิ่น 17 สายพันธุ์ 
• นกอพยพย้ายถิ่นเข้ามาสร้างรัง 
 2 สายพันธุ์

พบนก 112 สายพันธุ์ แบ่งเป็น
• นกที่พบได้ตลอดทั้งปี 
 60 สายพันธุ์ 
• นกอพยพย้ายถิ่นในฤดูหนาว
 31 สายพันธุ์
• นกประจ�าถิ่น 20 สายพันธุ์
• นกอพยพย้ายถิ่นเข้ามาสร้างรัง
 1 สายพันธุ์

พบนก 107 สายพันธุ์ แบ่งเป็น 
• นกที่พบได้ตลอดทั้งปี 
 31 สายพันธุ์
• นกอพยพย้ายถิ่นในฤดูหนาว 
 31 สายพันธ์
• นกประจ�าถิ่น 18 สายพันธุ์
• นกอพยพย้ายถิ่นเข้ามาสร้างรัง 
 3 สายพันธุ์

สถานภาพของ 
ชนิดพันธุ์สัตว์  
ตามบัญชีแดง 
ของ IUCN 

ไม่ มีสายพันธุ์ชนิดใดที่จัดอยู่ ใน
สถานะถูกคุกคามทั่วโลก ยกเว้น 
นกกระจาบทอง ซ่ึงจัดอยู่ในประเภท
ใกล้ถูกคุกคาม

ไม่มีสายพันธุ์ใดที่จัดอยู่ในสถานะ 
ถูกคุกคามทั่วโลก ยกเว้น นก
กระจาบทอง ซึ่งจัดอยู่ในประเภท
ใกล้ถูกคุกคาม

ไม่มีสายพันธุ์ใดที่จัดอยู่ในสถานะ 
ถูกคุกคามทั่วโลก ยกเว้น นก
กระจาบทอง ซึ่งจัดอยู่ในประเภท
ใกล้ถูกคุกคาม 

หมายเหต ุ ข้อมูล ณ มีนาคม พ.ศ. 2565

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรป่าไม้
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การฟื้ นฟูระบบนิเวศ
ผา่นเครอืขา่ยความรว่มมือกบัชมุชนและผูม้ส่ีวนไดเ้สีย

บี.กริม เพาเวอร์ ไม่เพียงแต่มุ่ง ม่ันท่ีจะอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในการด�าเนินงานของเรา แต่เรา 
ยั ง ร่ ว ม ป ก ป้ อ ง ท้ อ ง ถ่ิ น ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย ข อ ง สั ต ว์ ป่ า แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเราเข้าไปมีบทบาทส�าคัญใน
การร่วมสร้างจิตส�านึกและเครือข่ายการอนุรักษ์เสือโคร่ง
และสัตว์ป่าในประเทศไทย รวมถึงการประชาสัมพันธ์
และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบุกรุกป่าและท�าลาย
แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าตามธรรมชาติ การลักลอบ 
ค้าสัตว์ป่าและสิ่งผิดกฎหมายจนน�าไปสู่การแพร่ระบาด

ของเช้ือโรคจากสัตว์ป่ามาสู่คนจนเกิดโรคระบาดท่ีทวี 
ความรุนแรงขึ้นในแต่ละคร้ัง ดังน้ันการปกป้องผืนป่าและ 
สัตว์ป่า ตลอดจนการยับย้ังการลักลอบค้าสัตว์ป่าจึงถือ
เป็นการป้องกันท่ีต้นเหตสูุเ่ป้าหมายการสิน้สุดของโรคระบาด
ในอนาคต เราจึงมีการด�าเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดอยา่งต่อเน่ือง โดยให้ความรว่มมือผา่นการ
ลงทนุขององค์กรและการกศุลในการปกป้องป่าไม้และชุมชน
ท่ีพึ่งพาอาศัยกัน
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เสือโคร่ง (Panthera Tigris) เป็นสัตว์ที่มีบทบาท
ส�าคัญในระบบนิเวศและยังเป็นดัชนีชี้วัดความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เนื่องจากเสือโคร่ง 
เป็นสัตว์ที่ต้องการใช้ พ้ืนที่ อาศัยขนาดใหญ่ 
และมีความต้องการสัตว์ที่เป็นเหยื่อที่หลากหลาย  
หากเสือโคร่งสามารถอาศัยอยู่ได้ ย่อมแสดง 
ให้เห็นว่าสัตว์ชนิดต่าง ๆ ก็อาศัยอยู่ได้อย่าง
ปกติเช่นกัน แต่ปัจจุบันประชากรของเสือโคร่ง 
ลดลงอย่างน่าเป็นห่วง จนถูกจัดให้อยู่ในสภาวะ 
ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species) เนื่องจาก
สาเหตุส� าคัญ 3 ประการ คือ การสูญเสีย 
ที่อยู่อาศัย การถูกล่า และปริมาณของสัตว ์
ที่เป็นเหยื่อลดลง

การอนุรักษ์และฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่ง 

นับต้ังแต่ปี 2556 ท่ี บี.กริม เพาเวอร์ รว่มมือกับกรมอุทยาน 
แหง่ชาติสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื และองค์การกองทนุสตัว์ป่าโลก 
สากล (World Wide Fund for Nature-WWF ประเทศไทย)  
ในโครงการอนุรักษ์และฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่ง ในอุทยาน 
แห่งชาติแมว่งก์ อุทยานแหง่ชาติคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร  
ซึ่ งเป็น “พื้ นป่าแห่งความหวัง” เน่ืองจากเป็นพื้ นท่ี ท่ี 
เหมาะสมกับการขยายพันธุ์เสือโคร่งท่ีดีท่ีสุดของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และในปี 2563 ได้มีการขยาย
การด�าเนินงานอีกสองแห่ง คือ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  
จังหวัดก�าแพงเพชร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง  
จังหวัดตาก ซ่ึงอยู่ ติดกับพื้ นท่ีโครงการปัจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ การฟื้ นฟูธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลกระทบ 
เชิงบวกในผืนป่าตะวันตกของประเทศไทยและเพิ่ม 

ประชากรเสือโคร่ง โดยมีการส�ารวจประชากรเสือโคร่งและ 
ความหลากหลายทางชวีภาพในผืนป่าผ่านกล้องดักถ่ายภาพ 
อัตโนมัติท่ีนอกเหนือจากเสือโคร่งท่ีตรวจพบผ่านกล้อง  
เรายังพบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมกว่า 35 ชนิด เชน่ ช้าง หมาใน 
เสือดาว เก้ง กระทิง สมเสร็จ เป็นต้น นอกจากน้ี มีการ 
ตรวจดูการเจริญเติบโตของหญ้าอย่างต่อเน่ือง เราพบ 
หญ้าท้องถ่ินอย่างน้อย 3 ชนิด และมีกวางป่าและช้าง 
มากินหญ้าใหม่และกินดินท่ีโป่งจากบริเวณน้ัน นอกจากน้ี 
บี.กริม เพาเวอร์ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นให้กับ 
ผู้พิทักษ์ป่าในการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART  
Patrol) ในพื้นท่ีท�างานของโครงการอนุรักษ์และฟื้ นฟู
ประชากรเสือโครง่ WWF ประเทศไทย ท้ัง 3 แห่ง
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การดูแลทรัพยากรป่าไม้

บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กรม
ป่าไม้ ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานท้องถ่ิน 
ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ได้ริเริ่มด�าเนินโครงการปลูกป่ามาอย่าง
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2553 โดยเล็งเห็นความส�าคัญและความ
จ�าเป็นของการชดเชยพื้นท่ีป่าและสรา้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศของสัตว์ จากปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรพัยากรป่าไม้ท่ีอยูใ่นขั้นวิกฤติและสง่ผลกระทบให้เกิด 
ปัญหาสิง่แวดล้อม จากปรมิาณป่าไม้ท่ีลดลงเรื่อย ๆ  เรามุ่งม่ัน 
ท่ีจะขยายพื้นท่ีป่าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสรา้งความอุดมสมบูรณ์
และความสมดุลแก่ธรรมชาติสร้างความยั่งยืนให้กับระบบ
นิเวศ เพิ่มพื้นท่ีให้สัตว์ต่าง ๆ ได้ขยายพันธุ ์และชว่ยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ และจะต่อยอด
เป็นพื้นท่ีต้นแบบการเรียนรู้เก่ียวกับระบบนิเวศวิทยา เป็น
แหล่งบ่มเพาะความรู้ และแหล่งสร้างจิตส�านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนโดยรอบและบุคคลท่ัวไป  

ในปี 2564  บี.กริม เพาเวอร์ จึงได้ริเริ่มโครงการศึกษา 
“แบบจ�าลองธุรกิจปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์
เอกชน” ร่วมมือกับ คณะวนศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายส�าคัญในการ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่งวัตถุดิบไม้ของโลก ซึ่งไม้
เศรษฐกิจเป็นไม้ท่ีสามารถสร้างมูลค่า หรือแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ รวมท้ังให้ประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม
แก่ผู้ปลูก อีกท้ังมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดอาชีพการปลูกไม้
เศรษฐกิจ เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว ด้วยเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน ตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
(Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Model) ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบเศรษฐกิจชวีภาพ (Bio Economy) มุง่เน้น 
การใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้น
การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ค�านึงถึงการน�าวัสดุต่าง ๆ  

กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และท้ัง 2 เศรษฐกิจน้ี  
อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจท่ีต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม
และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลให้เกิดความม่ันคง 
และย่ังยืนไปพร้อมกัน ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติท่ีก�าหนด
ให้เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศไทย 
โดยแบง่เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจ
ร้อยละ 15

นอกจากน้ี บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้ให้การสนับสนุน “โครงการ
สวนพฤกษศาสตร์และหอพรรณไม้แห่งสันทรายชายฝั่ ง
มฤคทายวัน” ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2562-
พ.ศ. 2566) ร่วมกับมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน
ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงประกาศให้พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 
เป็น “เขตอภัยทาน” รวมพื้นท่ีประมาณ 35 ตารางกิโลเมตร 
ให้เป็นบริเวณพื้นท่ีท่ีเรียกว่า “ระบบนิเวศสันทรายชายฝ่ัง” 
เ ป็นส่วนชายฝ่ังตะวันออกตอนเหนือของคาบสมุทร 
ไทย-มาเลย์หรือเรียกว่าอยู่ในเขตการกระจายพันธุ์พืชแบบ 
มีลีเซียน ซึ่งมีความส�าคัญในเรื่องการกระจายพันธุ์ของพืช
ในทางพฤกษศาสตร์เป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากเป็นคาบสมุทรท่ี
อยูร่ะหว่างสองมหาสมุทรใหญข่องโลก คือ มหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟิก ท่ีเป็นเสมือนสะพานเชื่อมเขตการ 
กระจายพันธุ์พืชของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ผ่านแนว 
แคบท่ีสุดของคาบสมุทรในบริเวณคอคอดกระ และเพ่ือเป็น
แหล่งทรัพยากรท่ีส�าคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับระบบ
นิเวศสนัทรายชายฝ่ัง การอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื ให้สาธารณชน 
เห็นความส�าคัญและตระหนักถึงนิเวศบริการท้ังในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรป่าไม้



072 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรป่าไม้

การด�าเนินงานของโครงการในปีที่ผ่านมา

• การจัดการองค์ความรู้ ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
พรรณไม้และสังคมพืชชายฝ่ัง ระบบนิเวศทางทะเล 
และชายฝ่ัง การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี น�ามาวิเคราะห์
เพ่ือเป็นฐานองค์ความรู้เรื่องนิเวศบรกิารบนพื้นท่ีชายฝ่ัง
มฤคทายวัน โดยในปีท่ีผ่านมา ได้มีการส�ารวจและเก็บ
ข้อมูลพรรณไม้สังคมพืชชายหาดในเขตภูมิศาสตร์ 
พืชพรรณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์และจังหวัดชุมพร จ�านวน 469 
ชนิด และพรรณไม้ในพื้นท่ีรอบโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดน สังกัดกองก�ากับการจ�ารวจตระเวณชายแดน
ท่ี 14 ในเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันตกเฉียงใต้
ของจังหวัดเพชรบุร ีและจังหวัดประจวบคีรขีนัธ ์จ�านวน 
262 ชนิด

• การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คือ การออกแบบพื้นท่ีเพ่ือ
ฟื้ นฟูเป็นส่วนป่าชายหาดโดยค�านึงถึงความให้มีสภาพ
คล้ายคลึงสังคมพืชชายหาดเดิม ด้วยการจัดการพืช 
ต่างถ่ินท่ีเป็นภัยต่อพชืท้องถ่ินด้ังเดิม รวมถึงการรวบรวม
ชนิดพันธุ์ไม้สังคมพืชชายฝ่ัง โดยในปีท่ีผ่านมาได้ 
จัดเก็บพรรณไม้ท้ังตัวอย่างแห้งและตัวอย่างดอง จาก
ภายในพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อเป็นตัวอย่างพรรณไม้รักษา
สภาพ จ�านวน 129 ชนิด

• การเผยแพรค่วามรู้ คือ การเผยแพรส่ง่เสริมความรู้เพื่อ
ให้เห็นถึงคณุค่าความส�าคัญ ความสมดุลของระบบนิเวศ 
ความหลากหลายของพรรณไม้สังคมพืชชายหาด โดย
การจัดอบรมเชิงปฏิบติัการให้กับนักเรยีนโรงเรยีนต�ารวจ
ตระเวนชายแดน จ�านวน 11 โรงเรียน

บี.กริม เพาเวอร์ ได้ริเริ่มปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ กับ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เพ่ือปลูกไม้เศรษฐกิจ3 8 ชนิด 
ได้แก่ ไม้สัก พะยูง ชิงชัน มะค่าโมง นนทรีป่า หรืออะราง 
ประดู่ แดง และมะฮอกกานี รวม 27,500 ต้น ในพื้นท่ี ไทย
โปโล แอนด์ อีเวสเทรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี รวมพื้นท่ี
ประมาณ 250 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความอุดม
สมบูรณแ์ละความสมดลุแก่ธรรมชาติ สรา้งความยั่งยืนให้กับ
ระบบนิเวศและชุมชนโดยรอบ  ท้ังน้ี บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เตรยีมน�า 
โครงการดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(TVER-Thailand Voluntary Emission Reduction  
Program) ซึ่งเป็นกลไกท่ีมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

3 ไม้เศรษฐกิจ คือ ไม้ยนืต้นทกุชนิด รวมถึงไผท่ี่ปลกูหรอืขึ้นเองตามธรรมชาติและ
อยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ท่ีมีการใช้ประโยชน์เน้ือไม้ และ/หรือ ผลิตผลอ่ืนท่ีไม่ใช ่
เน้ือไม้เพื่อการค้า

กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 

โครงการสวนป่าเศรษฐกิจ
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โครงการปลูกป่าด้วยโดรน

บี.กริม เพาเวอร์ ได้ริเร่ิมทดลองปลูกป่าด้วยโดรน ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการปลูกแบบใหม่ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวก 
ในการปลูกป่าในหลากหลายพื้นท่ีและพ้ืนท่ีท่ียากต่อการ 
เข้า ถึง  ซ่ึ งไ ด้ทดลองปลูกในพื้ น ท่ี  ไทยโปโล แอนด์  
อีเวสเทรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี รวมพื้นท่ีประมาณ  
10 ไร่ โดยการน�าเมล็ดพันธุ์ 2 ชนิด ได้แก่ เมล็ดต้นนนทรี 
จ�านวน 112,500 เมล็ด และ เมล็ดต้นประดู่ป่า จ�านวน 
187,500 เมล็ด ซึ่งท้ังสองชนิดสามารถเติบโตได้อย่าง 
ง่ายดาย โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างท�าการศึกษา 

ระยะเวลาในการกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งหวัง
ในการขยายผลน�าไปประยุกต์ใช้กับพรรณไม้ในโครงการ 
ลดก๊าซเ รือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (TVER) ในอนาคต

โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่พ้ืนที่อุตสาหกรรม 

BPLC ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ และบริษัท อิตัลไทย 
วิศวกรรม จ�ากัด ช่วยกันปลูกต้นไม้จ�านวน 400 ต้น  
ในเดือนพฤษภาคม 2564 ตามแนวร้ัวเขตประกอบการเสรี 
1,2 และเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรป่าไม้
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 ด้านสังคม

ด้านสังคม
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ในโลกยุคปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว บริษัทจะต้องปรับกลยุทธเ์พื่อรองรับการเติบโต ซึ่งรวมถึง 
การเตรียมความพร้อมด้านก�าลังคน ส่งเสริมศักยภาพและดูแลพนักงานอย่าง
ครอบคลุม ก�าหนดค่าตอบแทนท่ีโปรง่ใสและเหมาะสมและการปฏิบัติอยา่งเท่าเทียม 
การละเลยประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิภาพในการท�างาน 
ความผูกพันต่อองค์กรหรืออัตราการลาออกท่ีสูงขึ้น ซึ่งอาจท�าให้บริษัทมีต้นทุนการ
บริหารจัดการท่ีสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขัน บี.กริม เพาเวอร์ 
ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ก�าหนดกลยุทธใ์นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อย่างรอบด้านท่ีสอดคล้องกับข้อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ให้พนักงานของ
เราได้เรียนรู้พัฒนาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ท�างานอยา่งมีความสุขและมุ่งม่ันปฏิบัติงาน
อยา่งเต็มความสามารถ ซึ่งจะน�าไปสูก่ารขับเคล่ือนองค์กรไปสูเ่ป้าหมายระยะยาวและ 
เพื่อสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี

กลยุทธ์และการก�ากับดูแล

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ให้ความส�าคัญสูงสุดกับพนักงานของเรา โดยมีคณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้ก�าหนดนโนบายและกลยุทธ์การด�าเนินงาน และมีผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริม
คุณภาพองค์กรและพนักงาน ท�าหน้าท่ีก�ากับการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และแผนงานท่ีก�าหนด เรามุ่งเน้นให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุขและปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ พร้อมส่งเสริมค่านิยมองค์กร 4 ประการ ได้แก่ ทัศนคติท่ีดี  
(Positivity) ความร่วมมือ (Partnership) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) มีความคิดด้านบวกและมีสติใน
การด�าเนินชีวิต (Mindfulness) โดยวางกรอบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ครอบคลุมการวางแผนก�าลังคนเชิงกลยุทธ์ การสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถ  
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การประเมินผลปฏิบัติงานและการก�าหนด 
ค่าตอบแทน และความเป็นอยูท่ี่ดีของพนักงาน มีรายละเอียดดังน้ี

พนักงานของเรา

พนักงานของเรา
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การวางแผนก�าลังคนเชิงกลยุทธ์

บี.กริม เพาเวอร์ เชื่อว่าการวางแผนก�าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Workforce Planning) โดย 
มุ่งเน้นท่ีการวิเคราะห์ฐานข้อมูลท้ังจากในอดีตและปัจจุบัน เพื่อการระบุความเส่ียงและโอกาส ตลอดจนคาดการณ ์
การด�าเนินการในอนาคต จะชว่ยสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนในจัดสรรก�าลังคนท่ีจ�าเป็นในการสง่เสริมการเติบโต
ขององค์กรในระยะยาว โดยก�าหนดกรอบกลยุทธ ์ซ่ึงประกอบด้วย 1) การวางแผนก�าลังคนสนับสนุนธุรกิจในอนาคตตามแผน
ยุทธศาสตร์และ 2) การวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะด้านแรงงานขององค์กร มีรายละเอียดดังน้ี 

การวางแผนก�าลังพลสนับสนุนธุรกิจในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร ์ผา่นการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่

Right Skill
มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท่ี 
เหมาะสมกับต� าแหน่งและ
ทิศทางขององค์กร

Right Structure
โครงสร้างบุคลากรเหมาะสม  
ระดับต�าแหน่งงานสอดคล้อง
กับลักษณะของหน่วยงาน
และองค์กร

Right Site
ที่ ต้ั งห รือสภาพแวดล้ อม 
ก า ร ท� า ง า น ที่ เ ห ม า ะ ส ม 
และสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

Right Spend
ต้นทุนด้านแรงงานเหมาะสม
กับการสร้างผลิตผลของ
บริษัท

Right Source
ก า ร จั ด ส ร ร ส ม ร ร ถ น ะ ที่
เหมาะสมกับงาน เช่น การใช้ 
แรงงานคน หรอื น�าเทคโนโลย ี
เข้ามาใช้ในการท�างาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด�าเนิน
ธรุกิจ

Right Size
มีจ�านวนบุคลากรเพียงพอ 
เหมาะสม กับการด�าเนินธุรกิจ

พนักงานของเรา
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การวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะด้านแรงงานของ
องค์กรอย่างต่อเน่ืองสม�าเสมอ เช่น การประเมินทักษะ 
ความรู้และคุณลักษณะของพนักงาน ตามลักษณะหน้าท่ีงาน
ในปัจจุบนั เพ่ือให้เขา้ใจสถานการณปั์จจุบันและวางแผนการ
พัฒนาพนักงานรายบุคคล ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการบริหารงานและเกิดประสิทธผิลจากการปฏิบัติงาน

ในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ ได้ประกาศ 7 ยุทธศาสตร์  
มุ่งสร้างสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี  
ดังน้ัน การปรับโครงสร้างองค์กรและการวางแผนก�าลังคน
เพ่ือสนับสนุนกลยุทธดั์งกล่าวจึงเป็นภารกิจส�าคัญท่ีจะมีสว่น
ช่วยขับเคล่ือนการเติบโตของธุรกิจ โดยระหว่างปีได้ท�าการ

ประเมินสถานะปัจจุบันและความพร้อมขององค์กร ผ่าน
การส�ารวจความเห็นและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับ 
ผู้บริหารและพนักงาน จนน�าไปสู่การปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรใหม่และการแจกแจงหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
พนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและตอบโจทย์
การเติบโตของธุรกิจ นอกจากน้ี บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้น�า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ รวบรวมชุดข้อมูลด้าน
ทรพัยากรมนุษย ์รวมถึงก�าหนดผู้รบัผิดชอบงานระบบขอ้มูล
พนักงานและเทคโนโลยีอยา่งชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการวิเคราะห์และวางแผนก�าลังพลสนับสนุนธุรกิจ
ในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการ
ในปี 2565

การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ

ย่ังยืน เช่น ความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปล่ียน
ทางวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า กับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและพลังงาน
หมุนเวียน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่โดยความ
ร่วมมือระหว่าง Harbour.Space University ประเทศสเปน 
และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมุ่งเน้นการพฒันาทักษะ
ใหม่ ๆ (New Skills) ท่ีจ�าเป็นส�าหรับรองรับความท้าทายใน
อนาคต เชน่ การตลาดดิจิทัล ความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น

พนักงานของเรา

ในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ เผชิญกับความท้าทายท้ังสภาวะ
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะท่ีเราเดิน
หน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้เราต้องขยาย
ปริมาณการสรรหาพนักงานมากขึ้น ดังน้ัน เราจึงประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจาก
โรคระบาด COVID-19 ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้สมัคร
ในกระบวนการสรรหา การสัมภาษณ์และประเมินผู้สมัคร
ให้เหมาะสมกับท้ังหน้าท่ีงาน ทีมงานและวัฒนธรรมองค์กร 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมให้องค์กรเป็น
ท่ีรู้จักมากขึ้นในวงกว้างและดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีความ
สามารถให้มารว่มงาน นอกจากน้ี บี.กริม เพาเวอร์ รว่มเป็น
พนัธมิตรกับสถาบนัการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ท้ังการสนับสนุนการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ 
เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
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การพัฒนาศักยภาพของพนักงานและแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

“ทุกช่วงเวลาในการท�างานที่ บี.กริม เพาเวอร์  
คือ การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง” 

เกรียงไกร อยูย่ืน ผู้อ�านวยการฝ่ายสง่เสริมคุณภาพองค์กรและพนักงาน 

3 37

ความเป็นมา
และวัฒนธรรม

จริยธรรม
และจรรยาบรรณ

ความยั่งยืน  
ความหลากหลาย 

และการยอมรับความแตกต่าง

ความเป็นผู้น�า
 • ผู้น�าระดับสูง 
 • ผู้น�าในฐานะโค้ช 
 • หัวหน้างานมืออาชีพ
 • การบริหารคน

ความเป็นมืออาชีพ
 • พลังงาน อุตสาหกรรม  
  และการแพทย์ 
 • การขายและการตลาด  
 • การบริหารจัดการโครงการ 
 • การน�าเสนอและการเล่าเรื่อง

การบริหารจัดการ
 • ความเฉียบคมทางธุรกิจ 
 • การบริหารจัดการโครงการ 
 • การบัญชีการเงิน 
 • ทักษะการสื่อสาร

สมรรถนะหลัก 
ขององค์กร

ทักษะแห่งอนาคต 
เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน

รากฐานการท�างาน 
ของ บี.กริม

ความเข้าใจและ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

การขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยการใช้ข้อมูล

ความยืดหยุ่น 
และความคล่องตัว

ความเป็นพลเมืองโลก

การมีลูกค้า 
เป็นศูนย์กลาง

ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม

การคิดเชิงวิพากษ์ 
และการคิดวิเคราะห์

B.GRIMM Academy

พนักงานของเรา
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หน่ึงในพันธกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ คือ การสร้างองค์กรแห่ง
การเรยีนรู ้(Learning Organization) โดยมุ่งพฒันาศักยภาพ
ของพนักงานเพื่ อส่งเสริมการเติบโตและความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะท่ี
สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจในอนาคต ผ่านแผนการพัฒนา
และกระบวนการเรียนรู้ โดยจ�าแนกหลักสูตรการอบรมท่ี
จ�าเป็นตามระดับการเติบโตของพนักงาน โดยเริ่มต้ังแต่ 
วันแรกท่ีเข้างาน การเปล่ียนบทบาทเป็นหัวหน้างาน การ
เติบโตเป็นผู้บริหาร จนกระท่ังเกษียณอายุงาน โดยมุ่งเน้น
การอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้เพื่อให้พนักงาน 
มีศักยภาพและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต ผ่าน 
ช่องทางการเรียนรู้ท้ังในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรม 
เชิงปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังน้ี

	 แผนพัฒนาตนเอง	(Individual	Development	Plan)	
พนักงานจะออกแบบแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น
รายปี โดยตกลงร่วมกับหัวหน้างานและวางแผนการ 
ฝึกอบรมท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลปฏิบัติ
งานสว่นบุคคล  

	 แผนพัฒนาทักษะเพ่ือสนับสนุนแผนงานธุรกิจส�าคัญ	 
ส่งเสริมความรู้และทักษะท่ีส�าคัญและจ�าเป็นต่อ
การเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) 
และการเตรียมการเพื่อก้าวสู่องค์กรท่ีไม่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Net-Zero Carbon Emissions) 
ภายในปี 2593 

	 การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพโดดเด่น	 (Talent	
Management)	พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสความ
ก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม ผ่านกระบวนการสรรหาและ 
การประเมินเป็นรายปี ด้วยกรอบการวิเคราะห์และ
เคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพื่อคัดสรรกลุม่พนักงาน
ท่ีมีศักยภาพโดดเด่น (Talent Pool) มามอบหมายให้ได้ 
ปฏิบัติหน้าท่ีและโครงการท่ีท้าทาย เพ่ือให้สามารถ
แสดงผลการปฏิบติังานได้อยา่งเต็มประสทิธภิาพ รวมถึง 
จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) 
ครอบคลมุต�าแหนง่ท่ีส�าคัญในองค์กร โดยมีการคัดเลือก 
และก�าหนดพนักงานจากพนักงานกลุม่ท่ีมีความสามารถ
โดดเด่นเพ่ือเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง ซึ่งจะได้รับการ

พฒันาทักษะท่ีจ�าเป็นและเตรยีมความพรอ้มในการข้ึนสู ่
ต�าแหน่งดังกล่าว  

ในปี 2564 มีการฝึกอบรมพนักงานเฉล่ีย 35 ช่ัวโมงต่อคน  
ด้วยงบประมาณรวม 8,467,443 ล้านบาท นอกจากการ 
จัดอบรมขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย เชน่ ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิงเบื้องต้น  
เรายังเน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานทุกคนสู่
การเปล่ียนผ่านสู่การด�าเนินธุรกิจยุคใหม่และยุคดิจิทัล โดย
ได้ริเริ่มการจัด “Bite Site Learning Session” เป็นประจ�า 
ทุกไตรมาส เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เสริมองค์ความรู้ 
ให้ทันโลก เชน่ 

 หลักสูตร “Shift Your Digital Mindset: ปรับความคิด 
คลิกดิจิทัล” เพื่อสรา้งทัศนคติของพนักงานให้พร้อมต่อ
การปรับตัวให้เข้ากับยุคท่ีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว โดยมีพนักงานเข้ารว่มอบรมกว่า 813 คน หรือ
ร้อยละ 78 ของพนักงานท้ังหมด

  หลักสตูรเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมพลังงาน
ในโลกอนาคต "Smart Renewable for Enabling 
Power System Control Service" ให้ความรู้และ
เข้าใจถึงความส�าคัญของพลังงานหมุนเวียน รวมถึง
เข้าใจหลักการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีความมั่นคงและ 
น�ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วม
อบรมกว่า 200 คน 

 หลักสูตรพฒันาผู้น�าในโลกยุคใหม ่“เทคนิค How to เป็น
ผู้น�าอย่างไรให้ได้ท้ังงานท้ังใจ” เพื่อสร้างหัวหน้างาน
ให้สามารถบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธภิาพ โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากวิทยากรของสถาบัน SEAC ซึ่งมี
พนักงานเข้ารว่มอบรมกว่า 150 คน

นอกจากน้ี ยังประเมินและระบุ 7 ทักษะท่ีจ�าเป็นต่อโลก
อนาคตเพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน ตามทิศทางการพัฒนา
องค์ความรู้ของ World Economic Forum ซึ่งอยูใ่นแผนการ 
อบรม ซึ่งก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรม 
ดังกล่าวในปี 2565 

พนักงานของเรา
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การประเมินผลปฏิบัติงานและการก�าหนดค่าตอบแทน

บี.กริม เพาเวอร์ ก�าหนดนโยบายบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนให้เป็นไปโดยโปรง่ใส ยุติธรรม และปราศจากการ
เลือกปฏิบติั เหมาะสมกับผลการปฏิบติังาน และได้รบัอัตราค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับต�าแหนง่ การประเมินผลปฏิบติังานถกูก�าหนด
จากดัชนีชี้วัดผลงานในระดับเป้าหมายองค์กร (Corporate KPI) ซึ่งถูกแจกแจงลงมาตามล�าดับการบังคับบัญชา จนถึงดัชนี 
ชี้วัดผลงานในระดับพนักงานรายบุคคล (Individual KPI) ครอบคลุมพนักงานทุกคน โดยมีการก�าหนดตัวชี้วัดรว่มกันระหว่าง
หัวหน้าและผู้ใต้บงัคับบญัชา ซึง่มีการติดตามความคืบหน้า ให้ความเห็นและค�าแนะน�าอยา่งสม�าเสมอ (Coaching & Feedback) 
และมีการประเมินผลปีละสองครั้ง ซึ่งผลท่ีได้จะน�าไปประกอบการพิจารณาผลตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ 
โดยมีโครงสร้างการบริหารผลปฏิบัติการดังน้ี

ปัจจัยท่ีใช้พิจารณาการก�าหนดค่าตอบแทน ได้แก่  

 • สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงานของประเทศ

 • อัตราค่าจ้างของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทเทียบเคียง 

 • ระดับต�าแหน่งและความรับผิดชอบภายใน 

 • สถานการณ์และความจ�าเป็นของบริษัท  

นอกจากน้ี เรายังจัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวแก่พนักงาน นอกเหนือไปจาก
พื้นฐานท่ีกฎหมายก�าหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
พนักงานและเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร เช่น ประกัน

วางแผน

•  ดัชนีชี้วัดผลงานในระดับ
 เป้าหมายองค์กร

•  ดัชนีชี้วัดผลงานในระดับ
 พนักงานรายบุคคล 

•  แผนพัฒนาตนเอง

ติดตาม

• การรายงานความคืบหน้า
 ของผลปฏิบัติงาน

• การใหค้วามเหน็และค�าแนะน�า

• การเรียนรู้และพัฒนา

ประเมินผล

•  การประเมินผลปฏิบัติงาน
 ปีละสองครั้ง

•  การประเมินผลปฏิบัติงาน
 ในอดีตและวางแผน
 ส�าหรับอนาคต

สุขภาพ ประกันชีวิต ทันตกรรม สถานออกก�าลังกาย รางวัล 
อายุงาน การมอบทุนแก่บุตรพนักงาน และเงินสมทบกองทุน
ส�ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น บี.กริม เพาเวอร์ พิจารณาและ 
วิเคราะห์โครงสร้างค่าจ้างแและสวัสดิการพนักงานอย่าง 
ต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี ตลอดจนปรับปรุงเพื่อให้ม่ันใจว่า 
การก�าหนดผลตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในระดับท่ีเหมาะ
สมและยกระดับขีดความสามารถในการรักษาพนักงาน
ปัจจุบนัพรอ้มท้ังจูงใจพนักงานกลุ่มใหม ่ๆ  ท่ีมีศักยภาพในการ 
เข้าร่วมงานกับ บี.กริม เพาเวอร์ ในอนาคต ตลอดจนมีการ
ก�าหนดผลตอบแทนอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและปราศจาก
การเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ

พนักงานของเรา
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ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

บรรยากาศการท�างานท่ี บี.กริม เพาเวอร์ ถูกออกแบบให้เป็น
องค์กรแห่งความสขุ เพื่อให้พนักงานของเราทกุคนมีความสขุ
ในการท�างานท้ังด้านสุขภาพรา่งกายและจิตใจ พร้อมปฏิบัติ
งานอยา่งเต็มประสิทธภิาพ

 จัดสวัสดิการขัน้พื้นฐานตามกฎหมาย พจิารณาปรับปรุง
สวัสดิการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เหมาะสมต่อการสง่เสริม
คณุภาพชวิีตท่ีดีของพนักงาน รวมถึงเทียบเคียงกับตลาด
แรงงาน นอกจากน้ียงัรบัฟงัความเห็นของพนักงาน ด้วย
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของตัวแทนพนักงานผ่าน
คณะกรรมการสวัสดิการ จัดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย
ในการท�างานโดยวางแนวทางการบริหารจัดการอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน ตลอดจน 
สร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยและสุขภาพ 
ท่ีดีผ่านการอบรมและกิจกรรมอย่างสม�าเสมอ (อ่าน 
รายละเอียดท่ีหัวขอ้ “อาชวีอนามัยและความปลอดภัย” 
ของรายงานฉบับน้ี) 

 การสง่เสรมิด้านสขุภาวะทางจิตใจ โดยน�าหลักการความ
สุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: 
GNH) มาปรับให้เข้ากับองค์กร และจัดกิจกรรมและ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทัศนคติ มุมมอง
และความคิดของพนักงานทุกคน ให้มีความตระหนัก
รู้คุณค่าและความสุขของตนเอง อันจะน�าไปสู่ความสุข
ท่ียั่งยืนของสังคม

ในปี 2564 ซึง่เป็นชว่งวิกฤตการณแ์พรร่ะบาดของ COVID-19 
พนักงานต้องปรับตัวในการท�างานรูปแบบใหม่ในยุค New 
Normal ซึ่งอาจเกิดความเครียดและความไม่สะดวกสบาย
ในการท�างาน เราจึงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมความ
ปลอดภัยและสขุภาวะท้ังทางรา่งกายและจิตใจของพนักงาน 
โดยออกมาตรการการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทันสถานการณ์ 
และอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เชน่ 

 ด�าเนินมาตรการคัดกรอง COVID-19 เช่น การตรวจ
วัดอุณหภูมิร่างกาย การจัดเตรียมชุดตรวจ ATK  
(Antigen Test Kit) ส�าหรับพนักงาน โดยพนักงานทกุคน 
จะต้องตรวจและกรอกแบบฟอร์มก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ท่ีส�านักงานทุกสัปดาห์ การท�าความสะอาดฆ่าเช้ือจุด
ท่ีมีการสัมผัสบ่อยในอาคารส�านักงาน รวมถึงด�าเนิน
มาตรการลดความแออัดของส�านักงาน โดยให้พนักงาน
สามารถท�างานจากท่ีบา้น (Work from Home) งดการใช้
ห้องประชุม โดยหันมาใชก้ารประชุมออนไลน์ผา่นระบบ 
Microsoft Team เป็นต้น

 จัดอบรมหลักสตูร “Mindful Compassion สติเพื่อความ
โอบอ้อมอารี” จุดประสงค์เพื่อพัฒนาสมาธแิละสติตาม
แนวจิตวิทยาและศาสตร์สมอง ส่งเสริมทักษะในการ
ดแูลตนเองให้รูส้กึสงบ ม่ันคง สมดลุได้ในทกุสถานการณ์  
โดยมีพนักงานกว่า 800 คน หรือร้อยละ 87 ผ่าน 
การอบรมในปี 2564 นอกจากน้ี ยงัจัดบรกิารให้ค�าปรกึษา 
ด้านจิตใจ (Mental Health) จาก Primo Care Clinic

 เตรยีมการส�าหรบัรูปแบบการท�างานในลักษณะแบบใหม่ 
(Hybrid Workplace) ท่ีผสมผสานรูปแบบการท�างาน
ระหว่างการเข้าออฟฟิศจากการท�างานท่ีบ้าน โดยปรับ
ใช้เทคโนโลยีเพื่ อเชื่ อมต่อและอ�านวยความสะดวก 
ในการท�างาน สง่เสรมิการท�างานในทีมและความสัมพนัธ์ 
ในกลุ่มพนักงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเส่ียงต่อ
การแพรร่ะบาดของ COVID-19 แล้ว ยังมีความยืดหยุน่ 
ในรูปแบบการท�างานมากขึน้ เพ่ือให้พนักงานมีทางเลือก 
และสามารถจัดสรรเวลาเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการ
ท�างานและชีวิตส่วนตัว โดยคาดว่าจะประกาศใช้
นโยบายอยา่งเป็นทางการภายในสิ้นปี 2565 

พนักงานของเรา
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การส�ารวจความผูกพันของพนักงาน บี.กริม เพาเวอร์ จัดประเมินความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรทุก ๆ สองปี  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจมุมมองและทัศนคติของพนักงานต่อองค์กร ตลอดจนน�าผล 
จากการส�ารวจมาวิเคราะห์ วางแผนและปรบัปรุงการบรหิารจัดการและการบรหิารพนักงานได้ตรงประเด็นยิง่ขึน้ โดยมีแผนการ
ท�าการส�ารวจครั้งถัดไปในปี 2565 

สแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร 
“ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน” 

พนักงานของเรา

ปี 2564

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

พนักงาน (คน)

 พนักงานทั้งหมด 1,049 -

  ชาย 741 -

  หญิง 308 -

 สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง 71 : 29.4 70 : 30
ความผูกพันต่อองค์กร (ร้อยละ)

 อัตราความผูกพันต่อองค์กรรวม 77 75
    ชาย 79 -

    หญิง 71 -

 สัดส่วนพนักงานที่ตอบแบบส�ารวจความผูกพัน 94 -

การลาออก (ร้อยละ)  

 อัตราการลาออกรวม 5.7 -

 สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง 55 : 45 -

 อัตราการลาออกโดยสมัครใจ 4.9 -

การฝึกอบรมพนักงาน  

   ต้นทุนในการฝกึอบรม (บาทต่อคน) 8,072 -

 ชั่วโมงการฝกึอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อคน) 35 -

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานเป็นหน่ึงใน 
เป้าหมายส�าคัญสงูสดุในการด�าเนินธุรกิจของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์และเป็นประเด็นท่ีอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัท ในกรณีท่ีไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ เชน่ ด้านกฎหมายและข้อบังคับ ด้านคุณภาพและประสิทธภิาพในการ
ผลิตไฟฟ้า ด้านความเชื่อม่ันและภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนการได้รับการยอมรับ 
จากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ดังน้ัน เราจึงให้ความส�าคัญสูงสุดและมุ่งม่ันท่ีจะลดอัตรา 
การบาดเจ็บจากการท�างาน ครอบคลมุพนักงาน คู่ค้า ผู้รบัเหมา รวมไปถึงป้องกันและ
ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยมุ่งม่ันยกระดับความปลอดภัย
และอาชวีอนามัยในการท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมสง่เสริมวัฒนธรรม
แห่งความปลอดภัยและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพท่ีดี พร้อมต้ังเป้าหมายสู่การ
เป็นองค์กรท่ีปราศจากอุบัติเหตุจากการท�างาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ในการท�างาน พร้อมสร้างความเชื่อม่ันให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กร 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กลยุทธ์และการก�ากับดูแล 

บี.กริม เพาเวอร์ จัดต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องโดยแบ่งออกเป็นสองชุด ได้แก่  
1) คณะกรรมการบริหารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน ประกอบด้วยคณะผู้บรหิารระดับสูง มีหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 2) คณะท�างาน 
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประกอบด้วย
ตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จากท้ังส�านักงานใหญ ่
และโรงไฟฟ้า มีหน้าท่ีก�ากับดูแล ติดตาม รายงาน และก�าหนดแนวปฏิบัติด้าน 
ความปลอดภัยในการท�างานเพ่ือให้การปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ตลอดจนส่ือสารนโยบายและปลูกฝังจิตส�านึก 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  
ในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า โดยจัดให้มีการประชุมอยา่งน้อยทุก ๆ สองเดือน 
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ก�าหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระส�าคัญ ดังน้ี 
 พัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตลอดห่วงโซคุ่ณค่า 
 ก�าหนดการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมให้แก่พนักงานและผู้เก่ียวขอ้ง
 ก�าหนดการป้องกันและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนจัดท�าแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือ ป้องกันและควบคุมความเสียหายหรืออันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น
 รว่มมือกับพันธมิตร ในการปฏิบัติตามนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อยา่งเครง่ครัด

สแกนหรือคลิกท่ี QR Code เพื่ออ่าน “นโยบายด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม”

กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บี.กริม เพาเวอร์ ได้ยกระดับมาตรฐานของแนวทางการ
บรหิารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยสอดคล้อง
กับแนวทางสากล นอกเหนือไปจากขอ้ก�าหนดมาตรฐานตาม
กฎหมาย โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018 หรือ 
OHSAS 18001) ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวมท้ังหมด 
รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2018) ส�าหรับทุกโรงไฟฟ้า 
รวมถึงได้ก�าหนดให้มีการจัดท�าการประเมินความเสี่ยงด้าน
อาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
อยา่งสม�าเสมอ มีสาระส�าคัญดังน้ี

 จัดให้มีการชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยงและ
วิเคราะห์ลักษณะการท�างาน (Job Safety Analysis) 
ส�าหรับท้ังพนักงานและผู้รับเหมา โดยครอบคลุม
ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบติัก่อนเขา้ปฏิบติังาน เพื่อประเมิน
โอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น พร้อมก�าหนด
มาตรการควบคุมและป้องกันให้สอดคล้องกับความ
เส่ียง พร้อมการจัดล�าดับขึ้นของการควบคุมอันตราย 
(Hierarchy of controls) ตลอดจนก�ากับดูแลการฎิบัติ

งานให้ปลอดภัย รวมถึงติดตามการด�าเนินงานให้เป็น
ไปตามแผนงานและเป้าหมาย โดยก�าหนดให้ผู้ท่ีมีหน้า
ท่ีประเมินความเส่ียงต้องเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน
ขึ้นไป การประเมินความเส่ียงตามหลักเกณฑ์ท่ีโรงไฟฟา้
ก�าหนดจะพิจารณาจากโอกาสในการเกิด (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) หลังจากการประเมินจะแบ่ง
ความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ความเสี่ยงสูง (High Risk) 
ความเสีย่งแบบมีนัยส�าคัญ (Significant Risk) ความเสีย่ง
ปานกลาง (Moderate Risk) และความเสี่ยงต�า (Low 
Risk) ในกรณท่ีีพบว่ามีความเส่ียงสูง ทางผู้เก่ียวข้องต้อง
ก�าหนดมาตรการควบคุม หรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ความเสี่ยงอยูใ่นระดับต�าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดย
พิจารณาต้ังแต่การขจัดความเสี่ยงหรือยกเลิกวิธที�างาน
ท่ีอันตราย (Elimination) การปรับเปล่ียนวัสดุหรือ
กระบวนการ (Substitution) การแยกกระบวนการหรือ
เครื่องจักรออกจากผู้ปฏิบติังาน (Isolation) การออกแบบ
หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือลดอัตราย (Engineering) 
การบริหารจัดการ (Administration) เช่น ก�าหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรด้าน

https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/occupational-health-safety-environment-policy-th.pdf


085บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

ขณะปฏิบัติงาน รวมถึงมีการตรวจวัดและประเมิน 
สภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างสม�าเสมอ ให้มี 
ค่าตรวจวัดตามมาตรฐานและข้อก�าหนด เชน่ ระดับ
ความดังเสียง คุณภาพอากาศ เป็นต้น

 • มีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม�าเสมอ 
โดยหัวหน้างาน กรณีพบผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตาม 
ข้ันตอนท่ีก�าหนด หรือสภาพพื้นท่ีไม่ปลอดภัย มี 
ความเส่ียงท่ีอาจได้รับอันตราย จะด�าเนินการ 
สั่งหยุดงานทันที เพื่อแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนท่ีปลอดภัย หรือปรับปรุงสภาพพื้นท่ีให้
ปลอดภัย ก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงานอีกครั้ง

 • จัดการประชุมคณะท�างานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เพ่ือก�าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ในการปฏิบัติด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับ
กฎหมายท่ีมีการประกาศบังคับใช้เพิ่มเติม เช่น  
ความปลอดภัยเก่ียวกับงานก่อสร้าง ความปลอดภัย
เก่ียวกับน่ังร้าน เป็นต้น 

 การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ 
 บี.กริม เพาเวอร์ ได้ก�าหนดให้มีการรายงานอุบัติเหตุ 

หรอือุบัติการณอ์ยา่งเป็นระบบ โดยครอบคลุมเหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีของบริษัท ท้ังน้ีเม่ือเกิดเหตุการณ์ ผู้ท่ี 
อยูใ่นเหตุการณ์หรอืผู้พบเห็นจะต้องสง่รายงานอุบติัเหตุ
ตามแบบฟอร์มท่ีก�าหนดภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
แก่หัวหน้างาน หลังจากน้ันคณะท�างานท่ีก�าหนด 
จะด�าเนินการสอบสวนอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริง ตลอดจนก�าหนด
มาตรการเพ่ิมเติมเพื่ อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ 
ดังกล่าวซ�าอีก หลังจากน้ันจะมีการติดตามผลการ 
ด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตามมาตรการป้องกันท่ีได้
ระบุไว้เป็นระยะ ๆ  และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลการเรียนรู้ 
กลาง (Knowledge Sharing) ของ บี.กริม เพาเวอร์  
ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงได้ พร้อมท้ังส่ือสารบทเรียน
จากอุบติัเหตหุรืออุบติัการณท่ี์เกิดข้ึน (Lesson Learned 
Sharing) ให้กับพนักงานและผู้รบัเหมาทราบผา่นทางส่ือ
ต่าง ๆ ของบริษัท 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยตามท่ีก�าหนดตลอดเวลาปฏิบัติงาน  
ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบั ติงานกรณี 
ปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ พร้อมท้ังส่ือสารให้กับ 
ผู้ เ ก่ียวข้องรับทราบก่อนเริ่ มปฏิบั ติ งานเพื่ อ ใ ห้
ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้อง ตลอดจน 
การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
(Personal Protective Equipment: PPE) เป็นต้น  
จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ รวมท้ังพิจารณาว่าจะต้อง 
ไมส่ง่กระทบกับชุมชนรอบขา้งโรงไฟฟา้ ท้ังน้ี การประเมิน 
ความเส่ียงดังกล่าวจะน�ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตในการเข้าท�างานในพื้นท่ี
โรงไฟฟ้า นอกจากน้ัน กรณีพนักงานพบความเสี่ยง 
หรือสภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัยในพื้นท่ี สามารถแจ้ง 
คณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) ของโรงไฟฟ้าน้ัน ๆ  
เพื่อด�าเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดความปลอดภัย 
ยิ่งข้ึนได้ 

 การก�ากับดูแลผู้ปฏิบัติงาน และการควบคุมสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน

 • ก�าหนดกฎระเบียบในการปฏิบัติงานและจัดท�าคู่มือ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมก�ากับดูแล
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย ครอบคลมุถึงพนักงาน ผู้รบัเหมาและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีปฏิบติังานให้ต้องปฏิบติัตาม
อย่างเคร่งครัด โดยหัวหน้างานและเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท�างาน (จป.) มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ในการก�ากับ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการ
และแนวทางความปลอดภัย เช่น ผู้รับเหมาทุก
รายจะต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยท่ี
เก่ียวข้องก่อนเข้าพื้ นท่ีปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาจะ
ต้องมีหัวหน้างานท่ีมีความรู้ด้านความปลอดภัย 
ในการดูแลรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ
งาน เป็นต้น 

 • ก�าหนดให้พนักงานและผู้เก่ียวข้องสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลา
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 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 บี .กริม เพาเวอร์  ใ ห้ความส�าคัญกับการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อ 
ความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจ เช่น เพลิงไหม้  
สารเคมีหกรัว่ไหล น�าท่วม เป็นต้น เพื่อให้องค์กรสามารถ
บริหารจัดการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้ท�าการประเมิน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดท�าแผนบริหาร 
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP-Business Continuity 
Plan) และแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ERP-Emergency  
Response Plan) รวมท้ังการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ผสมผสานการบริหาร
งานระบบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบมาตรฐานการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย และระบบมาตรฐานการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ครอบคลุมท้ังส�านักงานใหญ ่
และโรงไฟฟา้เพื่อให้แนใ่จว่าสามารถตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ
และสามารถด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีการซ้อม
แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและแผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินในทุกโรงไฟฟ้าของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่ง
แวดล้อม (ISO 14001)

ระบบมาตรฐานการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(OHSAS 18001 
หรือ ISO 45001)

ระบบมาตรฐานการบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity 
Management: BCM)  

(ISO 22301)

 การอบรมและสง่เสรมิวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพทีด่ี

 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ : การส่งเสริมให้พนักงาน 
มีสขุภาพท่ีดี เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะชว่ยสง่เสรมิให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย บริษัทจึงจัดให้มีการ
ตรวจประเมินสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานทุกคน 
ตามปัจจัยเสี่ยงตามลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ พร้อม
ประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพของพนักงาน นอกจากน้ี  
ยังประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม 
สุขภาพแก่พนักงานเป็นประจ�าอยา่งต่อเน่ือง เชน่ การจัด 
กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย การจัดสถานท่ี 
ออกก�าลังกายภายในพื้นท่ี การจัดกีฬาสานสัมพันธ์
ระหว่างพนักงาน บี.กริม เพาเวอร์ เป็นต้น

 ด้านความปลอดภัยในการท�างาน : บี.กริม เพาเวอร์ 
ให้ความส�าคัญกับสง่เสรมิวัฒนธรรมแหง่ความปลอดภัย 
โดยมุ่งสร้างความรู้ ความตระหนัก พร้อมเพิ่มทักษะ
ความรูค้วามสามารถในด้านความปลอดภัยในการท�างาน
ครอบคลุมท้ังพนักงานในทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา 
โดยจัดการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย เช่น การอบรมด้านความ
ปลอดภัยในการท�างานพื้นฐาน การดับเพลิงขัน้ต้น รวมถึง 
หลักสตูรความปลอดภัยเฉพาะทางตามลักษณะของงาน  
(การปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ การปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับไฟฟ้า การปฏิบัติงานบนท่ีสูง) เป็นต้น 
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ผลการด�าเนินงานปี 2564

100%
โรงไฟฟา้พลังงานความร้อนร่วม ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (OHSAS 18001/ISO 45001)

จัดอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

9,051 ชั่วโมง 
ให้กับพนักงานในปี 2564

การเสียชีวิตในพนักงาน 
และผู้รับเหมาเท่ากับ

ศูนย์

 ในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลอัตราการ
บาดเจ็บและอัตราการเสียชีวิตในพนักงานและผู้รับเหมา โดยจัด
ให้มีการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามกรอบการรายงานของ GRI มี 
ขอบเขตครอบคลุมท้ังส�านักงานใหญ่และโรงไฟฟ้า (ดูรายละเอียด 
เพิ่มเติมท่ีหัวข้อ “เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี” และหัวข้อ “การรับรองจาก 
หน่วยงานภายนอก” ของรายงานฉบับน้ี) ในปี 2564 มีอัตราการ 
บาดเจ็บจากการท�างานในพนักงานและผู้รับเหมาท่ี 1.14 และ 0 ครั้ง
ต่อล้านช่ัวโมงท�างาน ตามล�าดับ บี.กริม เพาเวอร์ ได้มีการด�าเนินการ
ตามขั้นตอนการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ ตรวจสอบพื้นท่ี 
ปฏิบัติงานทบทวนขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่ อป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุซ�า พร้อมท้ังอบรมพนักงานให้ทราบถึงข้ันตอนท่ีปลอดภัย 
ในการปฏิบติังาน และตรวจติดตามระหว่างการปฏิบติังานโดยหัวหน้างาน 
เป็นระยะ ๆ ท้ังน้ี ไม่พบการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตท้ังในพนักงานและ
ผู้รับเหมา 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุรถบรรทุกสารเคมี (ซัลฟูริก)  
พลิกคว�าในพื้นท่ีโรงไฟฟ้าบางกะดี ในสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นการบูรณาการซ้อมแผน
ดังกล่าวระหว่างทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรงไฟฟ้า ทีม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ
เทศบาลเมืองบางกะดี
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 พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอยา่งต่อเน่ือง

 • ทบทวนความเสี่ยงจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น เพลิงไหม้ สารเคมี
หกรั่วไหล ท่อก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล เป็นต้น รวมท้ัง
บูรณาการแผนตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ เพ่ือให้ครอบคลุม
เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ลดผลกระทบ และเกิด
ประสิทธิภาพในการด�าเนินการ รวมถึงด�าเนิน
การซ้อมตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan: BCP) และแผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) 
ของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง พร้อมท้ังมีการประเมินผลการ
ฝึกซ้อมโดยท่ีปรึกษาตามมาตรฐานสากล โดยในปี 
2564 ทางบรษัิทฯ ได้จัดให้มีการซอ้มแผน ดังต่อไปน้ี  

 • ก�าหนดให้มีตรวจสอบพื้ นท่ีและสภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมพื้นท่ีส�านักงานใหญ่
และทุกโรงไฟฟ้าอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง โดย
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) ประจ�าแต่ละ 
โรงไฟฟา้ หากพบสภาพการท�างานหรอืสภาพแวดล้อม
ในการท�างานท่ีไม่ปลอดภัย ผู้เก่ียวขอ้งจะต้องด�าเนินการ 
ปรับปรุง แก้ไขเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยภายใน 
ระยะเวลาท่ีก�าหนด

 • จัดท�าข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการ
จัดซื้ อสารเคมีพื้ นฐานของโรงไฟฟ้า ครอบคลุม 
ข้อก�าหนด กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงจัดการ
ประเมินผู้รับเหมาท่ีเก่ียวข้องในด้านคุณภาพของ 

การซ้อมแผนกรณีเกิดแผ่นดินไหวท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�าแจ 
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 การอบรมและส่งเสรมิวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
และสุขภาพทีด่ี

 • ในปี 2564 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จัดอบรมด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ตาม 
ลักษณะงาน เพ่ือสง่เสริมทักษะและความรูท่ี้เก่ียวข้อง
ให้กับพนักงานรวม 9,051 ช่ัวโมง เช่น การอบรม 
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน  
การอบรมความปลอดภัยการท�างานในสถานท่ี 
อับอากาศ การอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
และการช่วยฟื้ นคืนชีพด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ
อัตโนมัติ (AED) เป็นต้น นอกจากน้ียังได้จัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพท่ีดี เชน่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยใน
แต่ละโรงไฟฟ้า มีจุดประสงค์เพื่อสรา้งความตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการท�างานและส่งเสริมสุขภาพ
ท่ีดีให้แก่พนักงาน ป้องกันควบคุมผลกระทบด้าน 
สิง่แวดล้อม อาชวีอนามัยและความปลอดภัย สง่เสริม 
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจและสอดคล้องกับข้อก�าหนด 
ท่ีเก่ียวข้องกับระบบจัดการมาตรฐานสากล โดย
กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการอบรมและกิจกรรม
กีฬา เชน่ การแขง่ขันปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอบรม 
และแข่งขันตอบค�าถามในหัวข้อความปลอดภัย 
เช่น การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย การควบคุม 
ผู้รับเหมา การขออนุญาตเข้าท�างาน การจัดการขยะ
และของเสีย การจัดการสารเคมี เป็นต้น นอกจากน้ี  
ยังมีการจัดโปรแกรม Mindful Compassion: A 
B.Grimm Way โดยการน�าการพัฒนาจิต ท้ังสมาธิ

สารเคมี ความปลอดภัยรถขนส่งสารเคมี การอบรม
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานกับสารเคมีตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดอยา่งสม�าเสมอ
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และสติ เพื่อมาประยุกต์ใช้ สง่เสริมการท�างานอยา่ง
มีความสุขและปลอดภัย

 • ดแูลสถานท่ีปฏิบติังานอยา่งเครง่ครัดตามแนวปฏิบัติ
การป้องกัน COVID-19 ของกรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสุข เชน่ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นท่ี 
การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 
การเว้นระยะหา่ง 1-2 เมตร การปฏิบติังานจากท่ีบ้าน 
การท�าความสะอาดพื้นท่ีสว่นกลางทุก ๆ หน่ึงชั่วโมง 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การตรวจหาเช้ือ COVID-19 ด้วยตนเองแบบ Antigen 
Test Kit (ATK) ก่อนเข้าพื้นท่ี รวมท้ังสนับสนุนวัคซนี
และหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน โดยครอบคลุม
ท้ังพื้นท่ีส�านักงานใหญ่ โรงไฟฟ้าท่ีด�าเนินการแล้ว 
ตลอดจนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่ อให้
ม่ันใจว่าพนักงานบริษัทและพนักงานผู้รับเหมา
จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
“ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน”

ผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2564 ถึง 2568

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน1 (จ�านวนคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการท�างานต่อ 1,000,000 ชั่วโมงท�างาน)

   พนักงาน 0.00 0.00 0.00 1.14 ไม่มีการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน   ผู้รับเหมา 0.00 0.00 0.52 0.00

จ�านวนคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการท�างาน1 (ราย)

   พนักงาน 0 0 0 3 ไม่มีการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน   ผู้รับเหมา 0 0 1 0

อัตราการเสียชีวิต3 (จ�านวนคนที่เสียชีวิตต่อ 1,000,000 ชั่วโมงท�างาน)

   พนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 
ไม่มีการเสียชีวิต 

   ผู้รับเหมา 0.00 0.00 0.00 0.00

จ�านวนคนที่เสียชีวิต (ราย)

   พนักงาน 0 0 0 0 
ไม่มีการเสียชีวิต 

   ผู้รับเหมา 0 0 0 0

ชั่วโมงการท�างาน (ชั่วโมงต่อปี)

   พนักงาน 1,325,719 2,398,188 2,017,354 2,639,241 
-

   ผู้รับเหมา 898,057 1,074,032 1,910,368 1,409,144

1 การบาดเจ็บจากการท�างาน หมายถึง การบาดเจ็บจากการท�างาน โดยไม่นับรวมการบาดเจ็บในระดับท่ีได้รับการปฐมพยาบาลแล้วกลับมาท�างานได้ 
2 อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน หมายถึง จ�านวนคนท่ีได้รับบาดเจ็บจากการท�างาน ต่อจ�านวนชั่วโมงท�างานในแต่ละปี คูณหน่ึงล้าน
3  อัตราการเสียชีวิต หมายถึง จ�านวนคนท่ีเสียชีวิตจากการท�างาน ต่อจ�านวนชั่วโมงท�างานในแต่ละปี คูณหน่ึงล้าน

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
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ด้วยปรัญชา “การด�าเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อการพัฒนาความศิวิไลซ์ 
ภายใต้ความเป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ” ท่ียึดถือปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานกว่า  
143 ปี ของ บี.กริม เราจึงมุ่งม่ันต่อการด�าเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
และส่งเสริมความเท่าเทียมกันในมิติต่าง ๆ ของชุมชนและสังคมในระยะยาวให้เกิด 
ความสขุอยา่งมีคุณค่ารว่มกัน ตลอดจนการส่ือสารและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ 
การด�าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความ 
เชื่อม่ันและความไว้วางใจให้กับชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีต้ังแต่ช่วงการเข้าพัฒนาโครงการ 
ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง และช่วงหลังจากเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD- 
Commercial Operation Date) รวมถึงการสร้างความสมัพนัธอั์นดีและการเป็นสว่นหน่ึง 
ของชุมชนในการรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือน�าประเด็นดังกล่าว 
มาพิจารณาการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อความต้องการและคาดหวัง 
ของชุมชนและสังคมโดยรอบ 

กลยุทธ์และการก�ากับดูแล

บี.กริม เพาเวอร์ ก�าหนดกลยุทธด้์านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจและพันธกิจขององค์กร สนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยเน้นการร่วมมือและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เราเข้าใจความต้องการและความคาดหวังท่ีมี 
ต่อองค์กร ตลอดจนสามารถด�าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก 
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างเหมาะสม  
บี.กริม เพาเวอร์ ด�าเนินโครงการภายใต้ 6 แนวคิดหลัก ได้แก่ การศึกษา การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การกีฬา และสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

การพัฒนาชุมชนและสังคม

การพัฒนาชุมชนและสังคม
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กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม  

ปัจจัยที่ส่งเสริมธุรกิจ  เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDG)

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดทางสังคม  
และ/หรือสิ่งแวดล้อม  

สังคม (Social Inclusion) :
ส่งเสริมให้สังคมสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่ 
จ� า เ ป็นของตน โดย เน้ น
โครงการที่ส่งเสริมด้านการ
ศึกษา การพัฒนาสังคมและ
คณุภาพชวีติ รวมถึงการกฬีา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

บ่ม เพา ะแรงงาน ใ ห้ มี ทักษะ 
และความสามารถที่ จ� า เ ป็น
ต่อการส่ง เสริมการด� า เ นิน
ธุรกิจปัจจุบันและอนาคตของ  
บี.กริม เพาเวอร์ รวมถึงช่วย 
ส่งเสริมชื่อเสียง

1.  การเพ่ิมจ�านวนแรงงานที่มี
ทักษะจ�าเป็นต่อธุรกิจ

2. การลดค่าใช้จ่าย 
ในการสรรหาพนักงาน

3. การสร้างภาพลักษณ์ 
และเพ่ิมมูลค่าทางการ
ประชาสัมพันธ์  
(PR Value)

1. การเพ่ิมจ�านวนนักเรียน / 
นักศึกษาที่ได้รับ 
การฝกึอบรมความรู้  
ทักษะและวิชาชีพ

2. การเพ่ิมจ�านวนนักเรียน / 
นักศึกษา ที่ได้รับการจ้าง
งานจาก บี.กริม

ชุมชน (Community 
Engagement) :
ยกระดับการใช้ชีวิตแก่ชุมชน 
โดยเน้นโครงการที่ส่งเสริม
ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต (รวมถึงการ 
ส่ง เส ริมการ เกษตรแบบ
ยั่งยืน) และด้านการศึกษา 

ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนใน
การด�าเนนิธรุกจิ (Social license 
to operate) ลดข้อร้องเรียน  
และ/หรือข้อพิพาทจากชุมชน
ในบริ เวณใกล้ เคียงกับพ้ืนที่ 
ที่ด�าเนินธุรกิจ ส่งเสริมความ
ผูกพันกับชุมชน

1.  ไม่มีข้อพิพาทจากชุมชน
บริเวณใกล้เคียง 
กับที่ตั้งโรงไฟฟา้

2.  ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน
บริเวณใกล้เคียง 
กับที่ตั้งโรงไฟฟา้

3.  การสร้างภาพลักษณ์และ 
เพ่ิมมูลค่าทางการ
ประชาสัมพันธ์ (PR Value)

1.  การเพ่ิมทรัพยากรบุคคล 
ในด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศในอนาคต

2.  ชุมชนสามารถเข้าถึงการ
บริการพลังงานสมัยใหม่ 
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
และเชื่อถือได้

ส่ิงแวดล้อม  
(Environment) :
ด�าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ 
ต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สง่เสรมิการอนรัุกษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสัตว์ป่า 

ส่ ง เ ส ริ ม ร า ย ไ ด้ จ า ก ธุ ร กิ จ
พลังงานหมุนเวียน ส่งเสริม
การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งช่วยทดแทน 
ผลกระทบที่เกิดจากการด�าเนิน 
ธุรกิจและส่งเสริมชื่อเสียง

1.  การสร้างภาพลักษณ์ 
และเพ่ิมมูลค่าทางการ
ประชาสัมพันธ์  
(PR Value)

1.  การเพ่ิมจ�านวนเสือโคร่ง

2. การเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์
ทางชีวภาพให้กับผืนป่า

3. การเสริมสร้างความ
ตระหนักด้านการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน
และชุมชน

ความมุ่งมั่น : 

“การด�าเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพ่ือการพัฒนาความศิวิไลซ์ 
ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ”

การพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการที่โดดเด่น :
1.  โครงการบ้านนกัวทิยาศาตรน้์อย ประเทศไทย  
2. โครงการศูนย์การเรยีนรูก้ารกสกิรรมเพ่ือความยัง่ยนื เซน�าน้อยและเซกะต�า สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

โครงการที่โดดเด่น :
1. โครงการอาชวีศึกษาทวภิาค ี(Dual Vocational Education Programs)

โครงการที่โดดเด่น :
1. โครงการการอนรุกัษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโครง่
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นอกจากน้ี บี.กริม เพาเวอร์ มีหน่วยงานชุมชนสัมพันธ ์ประจ�าแต่ละโรงไฟฟ้าท่ีท�าหน้าท่ีสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการด�าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน เพื่อสร้างความเชื่อม่ันและความ 
ไว้วางใจให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟา้ ต้ังแต่ชว่งก่อนการพัฒนาโครงการ ชว่งระหว่างการก่อสรา้ง และชว่งหลังจากเปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างความสัมพันธอั์นดีและการเป็นสว่นหน่ึงของชุมชน รับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือน�าประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาการเขา้ไปมีสว่นรว่มในการตอบสนองต่อความต้องการและคาดหวังดังกล่าว 
รวมถึงมีหน่วยงานสื่อสารองค์กร (ท่ีท�าหน้าท่ีดแูลภาพรวมและสื่อสารการด�าเนินการเพื่อพฒันาชุมชนและสงัคมให้เป็นไปอยา่ง
ถกูต้องและโปรง่ใส) ชุมชนโดยรอบและผู้มีสว่นได้เสียสามารถแจ้งข้อเสนอแนะและร้องเรียนมายังบ.ีกริม เพาเวอร์ (โรงไฟฟ้า) 
ได้โดยตรงผา่นชอ่งทาง เชน่ โทรศัพท์ จดหมาย ตูร้บัฟงัความคิดเห็น อีเมล์ หรอืเว็ปไซต์ https://www.bgrimmpower.com/th/
contact เป็นต้น รวมถึงสามารถแจ้งผา่นผู้น�าชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เม่ือโรงไฟฟ้าได้รับข้อเสนอแนะ 
หรอืเรื่องรอ้งเรยีนแล้ว จะท�าการตรวจสอบประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อด�าเนินการแก้ไขและป้องกัน ตลอดจนส่ือสารให้ชุมชน
ได้รับทราบความคืบหน้าในการด�าเนินการ จนกระท่ังได้ด�าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

ผลการดําเนินงานปี 2564
ในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมทางสังคมตามกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
สอดคล้องตามกรอบการด�าเนินงานด้านความยัง่ยนืและเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ดังน้ี

สังคม 

โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี    

กว่า 11 ปี ที่ บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมมือกับโรงเรียนจิตรลดา 
(สายวิชาชีพ) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง และ
สมาคมผู้ผลิตไฟฟา้เอกชน ในโครงการพัฒนาช่างเทคนิค
วศิวกรรมระบบไฟฟา้ (V-EsEPC) ในระบบอาชวีศึกษาทวภิาคี 
(Dual Vocational Education System) ซึ่งเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่ถือก�าเนิดขึ้นในประเทศเยอรมัน และได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่ามีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาศักยภาพ
การแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยจะท�าการคดัเลอืก 
นักศึกษาสายอาชีพจากวิทยาลัยอาชีวะ เพ่ือน�ามาอบรม
ควบคู่ไปกับการท�างาน (On-the-Job Training) ในขณะที่ 
นักศึกษายังคงศึกษาอยู่ในวิทยาลัยของตนเอง ซึ่งมุ่งหวัง
ที่จะพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านวิศกรรมไฟฟา้และการ 
ซ่อมบ�ารุงรวมถึงเรียนรู้การปฎิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือช่วยยกระดับการศึกษาของเยาวชน 
และสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความช�านาญใน 
สายอาชพีตา่ง ๆ  ทีจ่ะสนบัสนุนการเตบิโตของประเทศ รวมถึง
ธรุกจิของ บ.ีกรมิ ตลอดจนการลดตน้ทนุการสรรหาบคุลากร 
ที่ลดลงอีกด้วย

การพัฒนาชุมชนและสังคม

118 นักศึกษา 
ทวิภาคีที่เข้าร่วมโครงการ
นับตั้งแต่เปิดโครงการฯ

https://www.bgrimmpower.com/th/contact
https://www.bgrimmpower.com/th/contact
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โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจ�าปี 2564 

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ในพระราชปูถัมภ ์กอ่ตัง้เมือ่เดอืนตลุาคม 2523 ไดจั้ดให้มีการ
มอบทุนการศึกษา “ทนุการศึกษาสมเดจ็ยา่ 90” แกน่กัศึกษา 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีของสถาบันพระบรมราชชนก  
ภายใตก้ระทรวงสาธารณสุข โดยมุง่หวงัใหน้กัศึกษาพยาบาล 
สานต่อปณิธานด้านอาชีพการพยาบาล มีความรักศักดิ์ศรี 
ในอาชพีตลอดจนใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และกอ่ให้เกดิ
ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 

บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สนับสนนุ “ทนุการศึกษาสมเดจ็ยา่ 90” ผา่น
มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ในพระราชูปถัมภ์ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รวม 30 แหง่ทัว่ประเทศ และวทิยาลยัพยาบาลของ 3 เหลา่ทพั  
ประกอบดว้ย วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก วทิยาลยัพยาบาล
กองทัพเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์
ทหารอากาศ ซึง่ “ทนุการศึกษาสมเด็จยา่ 90” เปน็ทนุต่อเน่ือง 

การพัฒนาชุมชนและสังคม

เป็นประจ�าทุกปี ทุนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบ 
หลักสูตร 4 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ หวังที่จะเห็น
นักศึกษาท่ีได้รบัทุนน้ีตัง้ใจศึกษาเลา่เรยีนจนส�าเรจ็และส�านึกใน 
พระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  
สืบทอดตามแนวพระปณิธานของพระองค์ เพ่ือประพฤติ
ปฏบิตัเิป็นพยาบาลทีด่ ีสร้างประโยชนใ์หแ้ก่สงัคมและประเทศ
ชาติ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปี 2564 นับเป็นเวลากว่า 
30 ปี มีการมอบทุนรวม 6,944 ทุน และมีผู้ส�าเร็จการศึกษา
รวม 1,337 คน นอกจากนี้ เรายังตระหนักถึงความส�าคัญ
ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่สีว่นส�าคญัในการยกระดบั
คุณภาพชีวิตและการศึกษาของมนุษย์ จึงมอบคอมพิวเตอร์
เพ่ือการศึกษา 60 เครือ่งและหุน่ยนตเ์สมือนคน เชน่ หุน่จ�าลอง 
ฝกึการคลอด หุ่นทารกฝกึช่วยชีวิต หุ่นแขนฝกึการเย็บแผล  
รวม 12 ตัว เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลได้ฝกึปฏบัิติในสถานการณ์  
COVID-19 ซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค
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โครงการการส่งเสรมิกีฬาขีม่า้ และขีม่า้โปโล ในประเทศไทย

กว่า 19 ปี ที่ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นก�าลังส�าคัญในการส่งเสริมกีฬาขี่ม้าและกีฬาขี่ม้าโปโลใน
ประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนากีฬาให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้น ยกระดับมาตรฐาน
กีฬาขี่ม้าให้ทัดเทียมกับนานาชาติ รวมถึงจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลเพ่ือการกุศล ระดมทุน
สนับสนุนโรงเรียนและมูลนิธิต่าง ๆ เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในการพัฒนาวิชาชีพ
ของโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผ่านมูลนิธิมะเร็งเต้านม 
เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสและการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังเมื่อกลับคืนสู่
สังคมอย่างสม�า่เสมอเป็นประจ�าทุกปี 

โดยในปี 2564 บี.กริม พาวเวอร์ ได้สนับสนุนนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการเก็บตัวฝกึซ้อมและ
แขง่ขนัของนกักีฬาในรายการแขง่ขนัมหกรรมกฬีาโอลมิปิก จนไดร้บัความส�าเรจ็เปน็ครัง้แรก
ในประวตัศิาสตรข์องทมีขีม่า้ไทย ทีท่ัง้ 3 นักกฬีาไทย สามารถน�าทมีควา้สทิธิเ์ขา้แข่งขนัโอลมิปกิ 
ณ กรุงโตเกียว ที่ผ่านมา และนับว่าเป็นทีมขี่ม้าทีมเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
อีกด้วย นอกจากน้ี เรายังเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างคุณค่า สร้างงานและสร้างอาชีพ 
ให้กับสังคมผ่านการสนับสนุนกีฬาขี่ม้า กล่าวคือเบื้องหลังของความส�าเร็จในกีฬาขี่ม้านั้น  
ยังประกอบด้วยบุคลากรหลากหลายอาชีพ เช่น คนเลี้ยงม้า ผู้ฝึกสอนคน ผู้ฝึกสอนม้า
สัตวแพทย์ สัตวบาล นักกายภาพ ชา่งเกอืก ชา่งหนงัผูผ้ลติเครือ่งมา้ ฯลฯ ตลอดจนเกษตรกร
ผู้ปลูกหญ้าหรือพืชเพ่ือใช้เป็นอาหารส�าหรับม้า ไปจนสู่อุตสาหกรรมอาหารม้า นอกจากนี้  
การสนับสนุนกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาในประเทศนั้น ยังเป็นการสนันสนุนอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในประเทศได้อีกด้วย

การพัฒนาชุมชนและสังคม
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เราเชื่อว่าดนตรีคลาสสิกเป็นการส่งเสริมคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่เสริมสร้างความเจริญทางจิตใจให้กับคนท้ัง
ประเทศ และยังเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ท�าให้ต่างชาติได้
รูจ้กัประเทศไทยมากขึน้จากการที ่บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สนับสนุน
นักดนตรีคลาสสิกไทยให้มีโอกาสแสดงความสามารถ 

เป็นเวลานานกว่า 16 ปี ที่ บี.กริม เพาเวอร์ สนับสนุนในมูลนิธิ
รอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok 
Symphony Orchestra Foundation under The Royal  
Patronage of Her Royal Highness Princess  
Sirivannavari Nariratana Rajakanya หรือ RBSO) 
ภายใต้พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้สิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา ที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนานักดนตรี
ชาวไทยให้มีฝีมือทัดเทียมกับนักดนตรีระดับโลก สามารถ
ประกอบอาชีพได้ด้วยความมั่นคงอย่างเป็นมืออาชีพและ 
ดูแลครอบครัวได้ และยกระดับวงออร์เคสตราชั้นให้ทัดเทียม
กับวงชั้นน�าในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับโลก 

นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมและสนับสนุน รอยัลแบงค์คอก
ซิมโฟนี ออร์เคสตร้า (RBSO) ให้เป็นวงออร์เคสตราของ

โครงการสนับสนุนวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตราฯ (RBSO) กรุงเทพ

ประเทศไทยที่ได้รับโอกาสออกแสดงทัวร์คอนเสิร์ตในฐานะ 
ทูตวฒันธรรมในต่างประเทศมากท่ีสดุ เช่น เกาหลใีต้ มาเลเซยี  
สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และได้มีโอกาสไปแสดงในประเทศ
ญี่ปุ่นในหลายโอกาสซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดี เรายัง 
เลง็เห็นถงึความส�าคญัในการมีสว่นรว่มกบัชมุชน จงึสง่เสรมิ 
การเรยีนรูแ้ละเพ่ิมชอ่งทางการเขา้ถงึดนตรีคลาสสิก ด้วยการ
จดัดนตรใีนสวนท่ีเปดิให้ผูเ้ขา้ชมโดยไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย น�าเสนอ 
บทเพลงท่ีได้รับความนิยมทั้งเพลงไทย เพลงสากล เพลง
ประกอบภาพยนตร์ และบทเพลงคลาสสิกอีกด้วย
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีบางกอกซิมโฟนี 
(Bangkok Symphony Music School หรือ BSS) เพ่ือ 
เผยแพร่และส่งเสริมการศึกษาดนตรีสากลคลาสสิกให้เป็นท่ี
แพรห่ลาย โดยมีผูเ้ขา้เรยีนนับแต่เริม่กอ่ตัง้รวมกวา่ 1,000 คน  
และมีเยาวชนหลายรายได้รับความส�าเร็จศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนก้าวมาเป็น
นักดนตรีอาชีพ

การพัฒนาชุมชนและสังคม
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โครงการส่งเสริมด้านศาสนา 

ด้วยวิสัยทัศน์ของ บี.กริม เพาเวอร์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี”  
ที่เป็นแนวคิดที่สอดคล้องไปกับทุกหลักศาสนาที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีจิตใจเมตตา  
โอบอ้อมอารี บี.กริม เพาเวอร์ จึงให้ความเคารพและให้ความส�าคัญกับทุกศาสนาที่เป็น
แหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับสังคม ด้วยการบริจาคปัจจัยตามศาสนสถานต่าง ๆ เพ่ือบ�ารุง 
ปรับปรุงใหค้งสภาพทีด่ ีสะดวกแกช่มุชนและบคุคลทัว่ไปเขา้ไปปฏบิตัติามหลกัศาสนาของตน  
ตลอดจนให้การสนบัสนนุพนกังานเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมประเพณีท้องถิน่ เชน่ งานบุญ  
งานทอดกฐิน เป็นต้น 

การพัฒนาชุมชนและสังคม
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สนับสนุน

232 โรงเรียน 
จากทั้งหมด 29,129 โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการนักวิทยาศาตร์น้อย

ชุมชน 

โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย 

สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ี ทรงพระกรณุาพระราชทานพระราชด�าริ 
ใหร้เิริม่โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน์อ้ยในประเทศไทย โดยได้ 
ตดิตอ่กับมลูนธิ ิHaus der kleinen Forscher เพ่ือขออนญุาต
น�ากจิกรรมมาทดลองท�าโครงการน�ารอ่งในประเทศไทย โดย 
ไดร้บัความรว่มมอืจากภาครฐัและเอกชน 8 ภาคเีครือขา่ย โดย 
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เปน็หนึง่ในภาคีเครอืขา่ยตัง้แตเ่ริม่โครงการฯ  
และขยายผลอยา่งตอ่เน่ืองมาจนถงึปจัจุบนั โดยมวีตัถปุระสงค ์
เพ่ือปลูกฝังความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่
ปฐมวยัอายรุะหว่าง 3 - 6 ขวบ ตลอดจนการจดักจิกรรมอบรม 
ครผููส้อน การพัฒนาสือ่การเรยีนการสอน และการท�ากจิกรรม
สูก่ลุ่มครอบครัว

ในป ี 2564 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ สนบัสนนุโรงเรยีนในเครอืขา่ย 
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องรวม 232 แห่ง โดยประสานงานและ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนให้ครู 
สามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ได้ตรงตาม 
จดุมุง่หมายของโครงการ และเหมาะสมกับบรบิทของโรงเรยีน 
ตา่ง ๆ  โดยจัดสรรใหพ้นกังานของเราท�าหนา้ที ่“นกัวทิยาศาสตร์ 
หรอืวศิวกรพ่ีเลีย้ง” รว่มสอนและท�ากิจกรรมกบัครโูรงเรยีน
เครอืขา่ย บ.ีกรมิ อกีดว้ย นอกจากนี ้ โครงการยังได้ขยาย
ขอบเขตสูก่ารศึกษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (ESD-Education  
for Sustainable Development) โดยเชื่อมโยงและ

การพัฒนาชุมชนและสังคม

ประยุกต์มติิการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ มาปรบัให้
เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั โดยมมีุง่หวงัทีจ่ะเปล่ียนจากแนวคดิ 
ท่ีว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Human Center) 
เปน็การสง่เสรมิและพัฒนาใหเ้ดก็ค�านงึวา่โลกเปน็ศูนยก์ลาง 
(Earth Center) ของการพัฒนาสิง่ตา่ง ๆ ทีจ่ะตอ้งพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนัก  
(Realize) ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับโลก น�าไปสู่ 
การลงมือ (Act) ตลอดจนร่วมจัดการกับปัญหาและเสริม
ศักยภาพ (Empowerment) ให้แกผู่เ้รยีนจดัการกบัปญัหา 
แมผู้เ้รยีนจะเกดิความตระหนกัรูถ้งึปัญหาตา่ง ๆ เชน่ ปัญหา
มลพิษ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และสง่เสรมิแนวทาง 
การเรียนรู้แบบเน้นที่การลงมือ (Action) ในการจัดการกับ
ปัญหาในชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
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ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) เป็นเรื่องส�าคัญขั้นพ้ืนฐานของประชากรโลก บี.กริม เพาเวอร์ 
จึงจัดตัง้ศูนยก์ารเรียนรูก้ารกสกิรรมเพ่ือความยัง่ยนืเซน�า้นอ้ยและเซกะต�า บรเิวณโรงไฟฟา้พลงัน�า้ ในเมอืง
ปากซอง แขวงจ�าปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมุ่งหวังให้ชุมชนได้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเรียนรู้การท�าเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ ตลอดจนดูแลแหล่งน�า้ธรรมชาติ ให้ความรู้ในการหยุดเผา
ปา่ เพ่ือชว่ยรกัษาหนา้ดนิอนัเปน็แหลง่แรธ่าตทุีส่�าคัญในการท�าการเกษตรแบบอนิทรยี ์รวมถงึการท�าฟารม์
อนิทรย์ีรวมถงึการปลกูผกัสวนครวั หดัท�าปุย๋หมกัแบบใชน้�า้และไม่กลบักองแทนการใชส้ารเคมี เพ่ือส่งเสรมิ
การอนุรักษ์ดิน น�า้และป่าไม้ 

ในป ี2564 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดส้ง่เสรมิการเรยีนรูใ้นการท�าเกษตรแนวใหมโ่ดยใชพ้ลงังานทดแทนโซลารป์ั๊ ม 
(Solar Pump) แทนการใช้ไฟฟา้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร รวมถึงจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียน
รู้และปลูกจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกจิตส�านึกและความตระหนักต่อการเกษตรแบบท�าลาย
สิ่งแวดล้อมให้เด็กและเยาวชน แจกต้นกล้าผักสวนครัวให้แก่ชาวบ้านเพ่ือเลี้ยงชีพและลดค่าใช้จ่ายในการ
จดัหาเมลด็พันธุ ์การท�าปุย๋หมกัแบบไมก่ลบักองเพ่ือลดการใชส้ารเคม ีการปลกูขา้วไรเ่พ่ือแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและเป็นศูนย์การทดลองให้แก่ชุมชน เป็นต้น

โครงการศูนย์การเรียนรู้การกสิกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
เซน�้าน้อยและเซกะต�า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สามารถประหยัดคา่ไฟฟา้ทีใ่ชใ้นพ้ืนทีโ่ครงการได้มากถงึ 

2,373 กิโลวัตต ์คิดเป็นเงิน 
มากถึง 1,933,588 กีบต่อปี จากการใช้โซลาร์ปั๊ ม 
แทนการใช้ไฟฟา้ปกติ

49 คน ในชุมชนบริเวณ 
รอบโรงไฟฟา้ เข้าร่วมศูนย์การเรียนรู้ 
การกสิกรรมเพ่ือควายั่งยืนและกิจกรรม
ปลูกจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาชุมชนและสังคม
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ภายใต้วิสัยทัศน์ในการสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความ
โอบอ้อมอารี บี.กริม เพาเวอร์ ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์
และเพ่ิมประชากรเสือโครง่ พรอ้มเดนิหนา้ฟื้นฟูธรรมชาตขิอง
ผืนป่าตะวันตก ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติ
คลองลาน อุทยานแหง่ชาตคิลองวงัเจา้ จงัหวดัก�าแพงเพชร 
และเขตรกัษาพันธุส์ตัวป์า่อุม้ผาง จงัหวดัตาก ในประเทศไทย
มายาวนานกว่า 9 ป ีดว้ยความรว่มมอืกับกรมอุทยานแหง่ชาต ิ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 
(WWF-World Wide Fund for Nature ประเทศไทย) 
โดยมีเป้าหมายคือเพ่ิมประชากรเสือโคร่งในประเทศไทยให้ได้  
300 ตวั หรือคิดเปน็ 2 เทา่ เพ่ือสง่เสรมิเปา้หมาย 6,400 ตัว 
ทัว่โลก ภายในป ีพ.ศ. 2565 โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัโครงการ 
คือ การฟื้ นฟูธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกในผืนป่า
ตะวันตกของประเทศไทย และเพ่ิมประชากรเสือโคร่ง ตามที่ 
ประเทศไทยได้ให้ค�ามั่นสัญญาไว้ในการประชุมสุดยอดผู้น�า 
วา่ดว้ยการอนรุกัษ์เสือโคร่งทีป่ระเทศรัสเซียเมือ่ปี พ.ศ. 2553 
และเพ่ือช่วยปกป้องถิ่นที่อยู่ของเสือโคร่งจากการลักลอบ 
ลา่สตัวแ์ละรกุล�า้ทีอ่ยูอ่าศัย โดยมกีารส�ารวจประชากรเสอืโครง่ 
และความหลากหลายทางชีวภาพในผืนป่าผ่านกล้องดัก 
ถ่ายภาพอัตโนมัติที่ถูกติดตั้งไว้ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 4,500 
ตร.กม. นอกเหนือจากเสือโคร่งที่ตรวจพบผ่านกล้อง ยังพบ 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 35 ชนิด เช่น ช้าง หมาใน เสือดาว  
เก้ง กระทิง สมเสร็จ เป็นต้น นอกจากนี้ มีการตรวจดูการ
เจริญเติบโตของหญ้าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งพบหญ้าท้องถิ่น
อย่างน้อย 3 ชนิด ทั้งนี้ ผืนป่าแม่วงก์-คลองลาน เป็นผืนป่า 
ในประเทศไทยทีม่คีวามส�าคัญตอ่การอนรัุกษ์เสือโคร่งของโลก  
ซึ่งเป็น “พ้ืนป่าแหง่ความหวงั” เนือ่งจากเป็นพ้ืนทีท่ี่เหมาะสม 
กับการขยายพันธุ์ เสือโคร่งที่ ดีที่สุดของภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้  

ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ
ความพอเหมาะพอดีระหว่างจ�านวนสัตว์ผู้ล่ากับสัตว์ผู้ถูกล่า 
เพราะหัวใจส�าคัญของโครงการฯ คือ การคืนสมดุลให้แก่ 
ผนืปา่ ดงัเชน่ในเขตผนืปา่ตะวนัตก มสีตัวผ์ูล้า่อยา่ง “เสอืโครง่”  
อาศัยอยู่ การมีอยู่ของสัตว์กีบ เช่น ละอง ละมั่ง เนื้อทราย  
และกวางป่า นับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานส�าคัญใน
การด�ารงอยู่ของเสือโคร่งมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ ดังนั้น  

โครงการการอนุรักษ์และฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่ง 

นกัเรียนในชุมชนมากกวา่ 

231 คน และบุคคลในชุมชนที่สนใจ 
กว่า 200 คน เข้าร่วมเรียนรู้ผ่าน ส.เสือวิทยา 
และโครงการสร้างความตระหนักอื่น ๆ

กวางป่า

32 ตัว 
ได้คืนสู่ธรรมชาติ 

ไก่ฟา้หลังขาวธรรมดา

70 ตัว
ได้คืนสู่ธรรมชาติ

โครงการฯ จงึมแีนวทางเพ่ิมจ�านวนประชากรสตัวป์า่ชนิดต่าง ๆ   
(โดยเฉพาะสตัวก์บี) ดว้ยวธิกีารเพาะเลีย้งด้วยสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่หมาะสมเปรยีบเสมอืนปา่จรงิ กอ่นทีจ่ะปลอ่ยคนืสูธ่รรมชาติ 
เพ่ือคืนสมดุลแก่ผืนป่าต่อไป นอกจากนี้ ในปี 2564 เรายัง 
สนับสนุนอุปกรณ์ที่จ�าเป็นให้กับผู้ พิทักษ์ป่าในการเดิน 
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ในพ้ืนที่ท�างาน
ของโครงการอนุรักษ์และฟื้ นฟูประชากรเสือโคร่ง WWF 
ประเทศไทย ตลอดจนการสร้างและจัดกิจกรรมผ่านศูนย ์
การเรยีนรู้ ส.เสอืวทิยา ณ โรงเรยีนอนบุาลคลองลาน พรอ้ม
ลงพ้ืนท่ีบรรยายตามโรงเรยีนและชมุชนโดยรอบ เพ่ือสง่เสรมิ 
ความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและ 
การอนุรักษ์ฯ

การพัฒนาชุมชนและสังคม

ส่ิงแวดล้อม
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ส�าหรับโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ท่ีหัวข้อ “การจัดบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธภิาพ” และ “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและป่าไม้” ในรายงานฉบับน้ี

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
ท่ัวโลกอยา่งต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ี บี.กริม เพาเวอร์ จึงมุ่งม่ันท่ีจะชว่ยเหลือสังคมท้ังในด้านสาธารณสุข ด้านการแพทย์ รวมถึง
ชว่ยเหลือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบผ่านโครงการ บี.กริม “ปันน�าใจสู้ภัยโควิด-19” และ “รว่มใจสู้ภัยโควิด-19” โดยมีโครงการ
ท่ีโดดเด่นในปี 2564 ดังน้ี

โครงการ บี.กริม  “ปันน�้าใจสู้ภัยโควิด-19” และ “ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”

ภายใตโ้ครงการ บ.ีกรมิ “ร่วมใจ สูภ้ยัโควดิ-19” บ.ีกรมิ เพาเวอร์  
ได้จัดท�าถุงยังชีพ ที่บรรจุอาหารแห้งและอุปกรณ์พ้ืนฐาน 
ในการด�ารงชวีติ จ�านวน 5,000 ถงุ รวมมลูคา่กวา่ 3 ลา้นบาท  
และถุงแห่งความห่วงใยท่ีบรรจุอุปกรณ์ป้องกันการ 
ติดเชื้อ COVID-19 อาทิ หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ 
ฟ้าทะลายโจรแคปซูล และกระชายขาวแคปซูล จ�านวน  
7,000 ถงุ รวมมลูค่ากวา่ 3 ลา้นบาท เพ่ือชว่ยเหลอืประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน
กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี และสระแก้ว

“ถุงยังชีพ และถุงแห่งความห่วงใย”

การพัฒนาชุมชนและสังคม
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“ข้าวสารเกษตรอินทรีย์ 10 ตัน”

ภายใต้โครงการ “บี.กริม ปันน�้าใจสู้ภัยโควิด-19” บี.กริม 
เพาเวอร์ มอบข้าวสารเกษตรอินทรีย์ จ�านวน 10 ตัน 
มูลค่า 6 แสนบาท ซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เกษตรอินทรีย์ดอกค�า อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
น�าไปช่วยเหลือชุมชนและผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากวิกฤต 
COVID-19 อกีทัง้ยังเปน็การชว่ยเหลอืกลุม่เกษตรกรดอกค�า 
ที่มุ่งมั่นในการท�าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษให้สามารถ
ด�าเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซ่ึงปัจจุบันเกษตรกร
ดอกค�ามีปัญหาในการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดท�าให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการ 
เพาะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ

“ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ สร้างห้องความดันลบ”

อกีหนึง่กิจกรรมส�าคญั ภายใตโ้ครงการ “บ.ีกริม รว่มใจสูภ้ยั 
โควิด-19” บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟา้ฯ  
และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ ได้บริจาคเงิน
เพ่ือจัดหาห้องความดันลบ จ�านวน 2 ห้อง มอบให้แก่ 
โรงพยาบาลในเครือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
และโรงพยาบาลสภาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังสนับสนุน
เครือ่งวดัระดบัออกซิเจน และชพีจรหวัใจปลายนิว้ และดจิติอล
เทอร์โมมิเตอร์ อย่างละ 500 เครื่อง แก่สมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือจัดท�า
กล่องรอดตาย (Survival Box) มอบให้แก่ผู้ป่วยที่ตรวจ 
พบเชื้อและต้องดูแลตนเองที่บ้าน

การพัฒนาชุมชนและสังคม
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การพัฒนารากฐานความยั่งยืน
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ปัจจุบันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อ
เน่ืองในระดับสากล ในขณะท่ีการด�าเนินธุรกิจมีความจ�าเป็นต้องเก่ียวข้องกับมนุษย์
อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ท�าให้องค์กรอาจต้องเผชิญกับประเด็นการละเมิดสทิธมินุษยชนท่ี
อาจเกิดขึน้ท้ังทางตรงจากกิจกรรมของบรษัิท หรอืจากกิจกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในหว่งโซ ่
อุปทาน เชน่ การละเมิดสิทธชุิมชน การเลือกปฏิบัติและการคุกคาม จากประเด็นดัง
กล่าว องค์กรจ�าเป็นต้องตระหนักและเตรียมพรอ้มรบัมือกับความเสีย่งจากประเด็นดัง
กล่าว เชน่ ความเสีย่งด้านขอ้ก�าหนดและกฎหมาย ด้านชื่อเสยีงและความเชื่อม่ัน ท้ังน้ี 
บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความส�าคัญต่อการบริหารจัดการด้านสิทธิ
มนุษยชนท้ังในการด�าเนินธุรกิจของบรษัิท ครอบคลุมไปถึงจนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนต่าง ๆ  
ในห่วงโซคุ่ณค่า จึงได้วางกลยุทธแ์ละการก�ากับดูแล พร้อมทบทวนปรับปรุงแผนงาน
เป็นประจ�าทกุปี พรอ้มให้ความเคารพต่อสทิธมินุษยชนของผู้มีสว่นได้เสียตามแนวทาง
ปฏิบติัสากล เพื่อป้องกันความเสีย่งและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการละเมิดดังกล่าว

กลยุทธ์และการก�ากับดูแล

บี.กริม เพาเวอร์ วางแนวทางในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมกิจกรรมของบริษัท และบริษัทภายใต้การควบคุม ตลอดจนผู้เก่ียวข้องใน
ห่วงโซคุ่ณค่าของธุรกิจ โดยมีนโยบายสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจและสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาติ (UN Guiding Principles  
on Business and Human Rights: UNGP) ซ่ึงประกอบไปด้วยเสาหลักสามด้าน 
ได้แก่ การคุ้มครองสิทธมินุษยชน การเคารพสิทธมินุษยชน และการเยียวยา รวมถึง 
มาตรฐานและหลักการสากลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง บี.กริม เพาเวอร์ด�าเนินการตรวจสอบ
ด้านสิทธมินุษยชนอยา่งรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ในทุก ๆ สามปี  
เพื่ อระบุมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงความเสี่ยงในด้าน 
สิทธิมนุษยชน โดยมีขอบเขตครอบคลุมการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทท่ีอยู่ 
ภายใต้การควบคุม ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ
และกิจการร่วมค้า การด�าเนินการดังกล่าวรวมถึงการจัดประเมินประเด็นความเส่ียง 
ด้านสทิธมินุษยชน (Human Rights Risk Assessment) ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบ  
ระบุและประเมินประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในกิจกรรม
ของบริษัทและห่วงโซ่คุณค่า พร้อมรายงานผลการประเมินและผลการด�าเนินงาน
อย่างสม�าเสมอ ตลอดจนการก�าหนดกระบวนการและช่องทางรับข้อร้องเรียน 
ในประเด็นด้านสิทธมินุษยชนแก่ผู้มีสว่นได้เสียอยา่งเหมาะสม 

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
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บี.กริม เพาเวอร์ ยังส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีประกาศ “ความมุ่งม่ันในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและต่อต้านการ
คุกคาม” ซึ่งมีจุดประสงค์ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท�างานให้พนักงานแต่ะละคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการคุกคามใด ๆ รวมถึงการคุกคามทางเพศ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน 
อยา่งไรก็ตาม บี.กริม เพาเวอร์ คาดหวังเป็นพิเศษให้หัวหน้าหน่วยธุรกิจทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่พนักงาน 

นอกจากน้ี เรายังวางแนวทางเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างความตระหนักด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงาน
และคู่ค้า ผ่านการอบรมและการส่ือสาร “จรรยาบรรณธุรกิจ” และ “จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของ 
คู่ค้า” เป็นประจ�าทุกปี 

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) 

การประกาศ 
นโยบาย 

สิทธิมนุษยชน

การประเมิน 
ผลกระทบ 

ด้านสิทธิมนุษยชน

การเยียวยา 
ผลกระทบ

การติดตาม 
และรายงาน 
ประสิทธิภาพ

การบูรณาการ 
และการจัดการ 

ภายใน

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ชอ่งทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการรอ้งทุกข์ด้านสิทธิมนุษยชน

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/
corporate-governance/whistleblowing

whistle-blowing@bgrimmpower.com 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 5 อาคารไวท์เฮ้าส์ (White House Building) ชั้น 5 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/supplier-code-of-conduct-th.pdf
https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/supplier-code-of-conduct-th.pdf
https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/supplier-code-of-conduct-th.pdf
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/corporate-governance/whistleblowing
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สแกนหรือคลิกท่ี QR code เพื่ออ่านนโยบายและรายงานท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

นโยบาย
สิทธิมนุษยชน

รายงานการประเมิน
ด้านสิทธิมนุษยชน

ความมุ่งมั่นในการต่อต้าน
การเลือกปฏิบัติ

และต่อต้านการคุกคาม 

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ผลการด�าเนินงานปี 2564
 ประกาศความมุ่ งมั่ นและเจตนารมณ์ด้านสิทธิ

มนุษยชน พรอ้มส่งเสรมิการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
แก่พนักงานและคู่ค้า ในปี 2564  บี.กริม เพาเวอร์ 
ประกาศและบังคับใช้ “นโยบายสิทธมินุษยชน” รวมถึง 
“ประกาศความมุ่งม่ันในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
และต่อต้านการคุกคาม” ซ่ึงผ่านการพิจารณาและ
อนุมัติโดยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี 
เพื่อส่งเสริมความตระหนักในประเด็นดังกล่าว เราได้
ด�าเนินการดังต่อไปน้ี

 • ส�าหรับพนักงาน ก�าหนดความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงของ
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยพนักงานทกุคนจะต้องเข้ารบั
การอบรมและผ่านการทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจ
เป็นประจ�าทุกปี ในปี 2564 มีพนักงานเข้าร่วม
การอบรมและผ่านการทดสอบดัวกล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของพนักงานท้ังหมด 

 • ส�าหรบัคู่ค้า นอกเหนือจากการสื่อสารจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทให้คู่ ค้ารับทราบแล้ว เรายังได้
ประกาศ “จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติ
อย่างยั่งยืนของคู่ค้า” ซ่ึงรวมถึงแนวทางปฏิบัติด้าน
สิทธิมนุษยชน ในปี 2564 คู่ค้าใหม่ร้อยละ 100 
รับทราบจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืนของคู่ค้า (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี หัวข้อ
“การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน” ของรายงาน
ฉบับน้ี)

 ด� า เ นินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และ
การประเมินประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Risk Assessment) ในปี 2564 
ครอบคลุมท้ังในการด�าเนินธุรกิจของเราและพนักงาน 
ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ คู่ ค้า ลูกค้า ชุมชนท้องถ่ิน 
และกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) พร้อม
จัดท�าทะเบียนความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน โดยการ
ประเมินดังกล่าวจะชว่ยให้เราเขา้ใจประเด็นความเสีย่งท่ี
อาจเกิดขึน้ พรอ้มก�าหนดมาตรการป้องกัน ลดความเสีย่ง
และแนวทางเยียวยาผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้
เสียอยา่งเหมาะสม 

 ในรอบปทีีผ่า่นมา ยงัไมไ่ด้รบัการแจ้งหรอืข้อรอ้งเรยีน
ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษัิท จึงยงัไมมี่การด�าเนินการเยยีวยา ท้ังน้ี บรษัิท
จะยงัคงประเมินและตรวจสอบความเสีย่งและผลกระทบ
ด้านสิทธมินุษยชนในเชิงรุกอยา่งสม�าเสมอ เพื่อตอกย�า
ความมุ่งม่ันในการเคารพสิทธิมนุษยชนส�าหรับผู้มี
สว่นได้เสียในทุกภาคสว่น และเพื่อให้ม่ันใจว่ามาตรการ
บรรเทาผลกระทบมีความเหมาะสมตลอดห่วงโซคุ่ณค่า

https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/human-rights-policy-th.pdf
https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/respect-for-human-2021-rights.pdf
https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/non-discrimination-and-anti-harassment-commitment-th.pdf
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บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน แต่ยังเน้นเรื่องความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแสวงหาความเป็นเลิศร่วมกันกับคู่ค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิด 
Supply Chain Resilience  และการบรรลุเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ผนวกกับกลยุทธ์
ของเราท่ีมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความ
สามารถในการแขง่ขันตามการเปล่ียนไปของโลก 

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2564

เป้าหมาย

ตรวจประเมินคู่ค้าหลัก  
(Critical Tier 1 Suppliers) 

100% 100% 
ในปี 2564

คู่ค้ารับทราบแนวทางจรรยาบรรณ 
และแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

100% 100% 
ในปี 2564

การบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต 
ในระหว่างการปฏิบัติงานในพ้ืนที่

0 0 ทุกปี

การตรวจประเมินความเสี่ยงคู่ค้าด้าน ESG 

 • Tier 1 Suppliers 100% 100% 
ในปี 2564

 • Critical non-tier 1 Suppliers 100% 100% 
ในปี 2565

ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรอง 
โดยใช้เกณฑ์ด้าน ESG

60% 100% 
ในปี 2565

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

กลยุทธ์และการก�ากับดูแล 

บี.กริม เพาเวอร์ ได้ประกาศ “จรรยาบรรณและแนวทางการ
ปฏิบัติอย่างย่ังยืนของคู่ค้า” (Supplier Code of Conduct: 
SCOC) ต้ังแต่ปี 2563 ซึ่งเช่ือมโยงกับขั้นตอนการจัดซ้ือ 
(Procurement Procedure) ท่ีได้ยึดถือมาโดยตลอด บี.กริม 
เพาเวอร์ มุ่งหวังให้คู่ค้าด�าเนินธุรกิจในลักษณะท่ีสอดคล้อง
กับจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืน ให้
สอดคล้องกับประเด็นจริยธรรมทางธุรกิจ และครอบคลุมถึง
การปฏิบัติด้านแรงงานและสทิธมินุษยชน ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งรวมถึงความพยายามท่ีจะส่งเสริมให้คู่ค้าขจัดผลกระทบ
ด้านลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริม
ผลกระทบเชงิบวกสทุธท่ีิเกิดจากการด�าเนินการของกิจกรรม
ท่ีคู่ค้าได้รับการว่าจ้าง

บี.กริม เพาเวอร์ แบ่งการจัดซ้ือจัดจ้างเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 
ได้แก่ 1) การจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
ระยะยาว ได้แก่ การจัดหาก๊าซธรรมชาติ น�า หรือวัตถุดิบ
ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าการซื้อขาย
สูงและก�ากับดูแลโดยแผนกบริหารสัญญา และ 2) การจัด
ซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ัวไป โดยจะมีวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธตีกลงราคา วิธสีอบราคา วิธปีระกวดราคา โดยการ
จัดซ้ือจัดจ้างสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงจะต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังโดยคณะ
กรรมการจัดการ และตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับ 
เพื่อตรวจสอบคณุภาพและความถกูต้องของงาน กระบวนการ
เหล่าน้ีจะชว่ยก่อให้เกิดการเปิดเผยโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้
และมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การป้องกัน และตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน

จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินธุรกิจ

ก๊าซเรือนกระจก สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การจัดการของเสีย
และควบคุมมลพิษ

การปฏิบัติต่อลูกจ้าง การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
และการเก็บรักษาความลับ

สารเคมีและวัตถุอันตราย การมีส่วนร่วมต่อชุมชน และสังคม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เสรีภาพในการรวมเป็นสมาคม
สหภาพ สหพันธ์ และการเจรจาต่อรอง

มาตรฐานด้านคุณภาพ

สแกนหรือคลิกท่ี QR Code เพื่ออ่าน 
“จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติ
อยา่งยั่งยืนของคู่ค้า” 

https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustaibability/download/supplier-code-of-conduct-th.pdf
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ท้ังน้ี บี.กริม เพาเวอร์ ได้ส่ือสารแนวทางการด�าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้คู่ค้ารับทราบ 
ผา่นหลากหลายชอ่งทาง เชน่ อีเมลแจ้งขอ้ควรปฏิบติัป้องกัน
โรคโควิดก่อนเขา้ท�างาน การอบรมการเขา้ปฏิบติังานในพ้ืนท่ี
โรงไฟฟ้า หนังสือคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิง่แวดล้อม การตรวจสอบคณุสมบติัของคูค้่าให้สอดคล้องกับ 
กฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น นอกจากน้ี  
เราวางแผนท่ีจะมีการจัดกิจกรรมการอบรมให้กับคู่ ค้า 
ท่ีมีศักยภาพ เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ค้าน�าไปปฏิบัติ และเพิ่ม
ความสัมพันธ์ของเรากับคู่ค้าและเพิ่มความร่วมมือในการ
เสริมสร้างคุณค่าตลอดห่วงโซ้่อุปทาน ในปี 2564 ได้จัดการ
อบรมในหัวข้อ “การอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม” ให้กับผู้รับเหมาคิดเป็นร้อยละ 100 ของ 
คู่ค้าท่ีต้องเข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า เพื่ อให้ม่ันใจ
ในเรื่องความความปลอดภัยท้ังต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน 
ทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยท่ีดี ไม่บาดเจ็บ และไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการท�างานในโรงไฟฟ้า

บี.กริม เพาเวอร์ ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน บี.กริม  
เพาเวอร์ ทุกคนมีหน้าท่ีสนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติภายใต้
นโยบายและกรอบการบริหารจัดการการจัดซ้ื้อจัดจ้างอย่าง
เครง่ครดั โดยมีกลยุทธก์ารบรหิารจัดการหว่งโซ้อุ่ปทาน ดังน้ี

 จัดซ้ื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย
ท่ีบังคับใช้ของแต่ละประเทศท่ี บี.กริม เพาเวอร์ เข้าไป
ด�าเนินธุรกิจและรวมถึงการใช้แรงงานหรือการผลิต 
ทีไ่มข่ัดต่อกฎหมายและศลีธรรมอันดงีามของสังคม

 ด�าเนินการจัดซ้ื้อจัดหาจัดจ้างอย่างโปร่งใส ก�าหนด 
ขั้นตอน ระเบยีบ และกระบวนการสรรหาอยา่งเครง่ครดั 
รวมท้ังปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน  
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้

 จัดซ้ื้อจัดจ้างโดยค�านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย
ของสนิค้าและบรกิาร ความถกูต้อง ครบถ้วนและไมล่่าชา้  
อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของ
พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 จัดซ้ื้อจัดจ้างต้องค�านึงถึงความมั่นคง	ความปลอดภัย	
อาชวีอนามัย	และสิ่งแวดล้อม (SHE) ส�าหรับคู่ค้าและ
ผู้รับเหมา เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและบริหาร
การด�าเนินงาน และมีความมุ่งหวังท่ีจะให้การเกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงหรือเสียชีวิตเป็นศูนย์ (Target Zero) 
ในพื้นท่ีด�าเนินงาน 

 การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วย
ความเสมอภาค ด้วยวิธีการท่ีเปิดเผยและให้โอกาส 
แก่คู่ค้าอยา่งเท่าเทียมกัน 

 จัดซ้ื้อจัดจ้างต้องค�านึงถึงโอกาสในการประสานการ
ด�าเนินการจัดซ้ื้อจัดจ้างรว่มกันภายใน บี.กริม เพาเวอร์  
หรือความร่วมมือกับคู่ ค้าเพื่ อต่อยอดโอกาสและ 
ลดความเส่ียง และเพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ  
บี.กริม เพาเวอร์

 สง่เสรมิและประยุกต์ใช้เทคโนโลยดิีจิทัลและนวัตกรรม
เพื่อการปรบัปรุงการจัดการหว่งโซ้อุ่ปทานอยา่งต่อเน่ือง
และสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจให้ทันท่วงที 

 จัดซ้ื้ อ จัด จ้าง ต้องค� า นึ ง ถึ งความรับผิดชอบต่อ 
สิง่แวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาลของผู้ค้า หลีกเล่ียง 
ผู้ขายท่ีประกอบธุรกิจโดยปราศจากจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ เช่น กดขี่แรงงาน มีพฤติกรรมการประมูล 
แบบสมยอม (ฮ้ัว) ด�าเนินธุรกิจท่ีไม่โปร่งใส เปิดเผย 
ความลับทางการค้า มีพฤติกรรมข่มขู่ ทุจริตคอร์รัปชัน 
เป็นต้น โดยมีแบบประเมินท่ีคู่ค้าจะต้องท�าการประเมิน
ตนเองท่ีรวมถึงด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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การบริหารจัดการคู่ค้า 

บี.กริม เพาเวอร์ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญด้านความยั่งยืน 
จึงได้ก�าหนดให้รวมเกณฑ์ด้านด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล (ESG-Environment Social and Governance)  
ในกระบวนการบริหารจัดการคู่ค้า รว่มกับการรักษาคุณภาพ
และความสัมพันธอั์นดีกับคู่ค้า โดยมุ่งเน้นความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ผ่านกระบวนการ ดังน้ี

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า คู่ค้าต้องผ่านการ 
พจิารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบติัเบื้องต้นในด้านคณุภาพ 
ราคา ก�าหนดส่งมอบ และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
และเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 
ถกูน�ามาใช้ต้ังแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคูค้่า เพื่อให้ 
ม่ันใจว่าคู่ค้าท่ีจะว่าจ้างอยู่ในระดับคุณภาพท่ีเหมาะสมและ
น่าเชื่อถือ 

การข้ึนทะเบียนคู่ค้าใหม่ คู่ค้าใหม่จะต้องท�าแบบประเมิน
ตนเอง (New Vendor Pre-Qualification Form) และจะต้อง 
รับทราบจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืน 
ของคู่ค้า (SCOC) ในปี 2564 คู่ค้าใหม่ร้อยละ 100 รับทราบ
จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติอยา่งยั่งยืนของคู่ค้า

การจ�าแนกประเภทคู่ค้า มีการก�าหนดเกณฑ์ในการจ�าแนก
คู่ค้า เพื่อชว่ยในการวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธท่ี์เหมาะสม 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการจ�าแนกคู่ค้า ดังน้ี 

1)  คู่ค้าหลัก (Critical Tier 1 Suppliers) คู่ค้าท่ีมีมูลค่า 
ส่ังซ้ือสูง มีการส่ังซ้ืออยา่งต่อเน่ือง สินค้า/บริการมีความ
ส�าคัญสูง หรือ ระดับการพึ่งพาคู่ค้าสูง โดยจะมีการ
ประเมินคู่ค้าและการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบ
การของคู่ค้า (Company Visit) ทุก 3 ปี

2)  คู่ค้าทางอ้อม (Non-tier 1 suppliers) คู่ค้าท่ีจัดหาสนิค้า
และงานบริการให้กับคู่ค้าหลัก 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน คู่ค้าจะถูกประเมินผลงานและ
ประเมินความเส่ียงของแต่ละกลุ่มคู่ค้า รวมถึงมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของคู่ค้าในด้านข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่ง
ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 
ผ่านกระบวนการประเมินในพื้นท่ีปฏิบัติงาน การประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และแบบสอบถาม 

การด�าเนินการหลังการตรวจประเมิน จะมีการติดตามการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
ของคู่ ค้าผ่านการท�า การตรวจประเมินตนเองของคู่ ค้า 
(Self-assessment) และ/หรือการตรวจประเมิน ณ สถาน
ประกอบการของคู่ค้า (Company Visit) ส�าหรับคู่ค้าท่ี 
จัดเป็นคู่ค้าหลัก (Critical Tier 1 Suppliers) และคู่ค้าท่ีมี 
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูง (High Risk ESG Suppliers) 
และจัดท�าแนวทางแก้ไขปัญหา และวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพรว่มกันส�าหรับคู่ค้าท่ีมีความเสี่ยงสูง 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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การประเมินความเส่ียงคู่ค้าที่มีความเส่ียงด้านความยั่งยืน (High Risk ESG Suppliers)
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คู่ค้าหลัก (Citical Tier 1 Suppliers) และคู่ค้าท่ีมีความ
เส่ียงด้านความย่ังยืนสูง (High Risk ESG Suppliers)  
ทกุรายได้รบัการตรวจเย่ียม ณ สถานประกอบการ (Company 
Visit) และได้มีการวางแผนงานและกรอบเวลาในการปรบัปรุง
ประเด็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG 
Corrective Action Plan) รว่มกัน

ระดับความเส่ียง 

สูงมาก สูง

ปานกลาง ต�า่

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ตารางประเมินความเส่ียงคู่ค้าบี.กริม เพาเวอร์ ท�าการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ครอบคลุมคู่ค้าร้อยละ 100 
โดยท�าการประเมินความเสี่ยงผ่านการจัดกลุ่มคู่ค้าตามกลุ่ม
ลักษณะของสินค้าหรือบริการ แบง่ออกเป็น 7 กลุ่ม เชน่ กลุ่ม
วัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้า กลุ่มสารเคมี กลุ่มงานก่อสร้าง 
กลุ่มบ�ารุงรกัษา เป็นต้น โดยระบุประเด็นความเสีย่งด้านความ
ยั่งยืนท่ีส�าคัญในแต่ละมิติของแต่ละกลุ่มคู่ค้า เพื่อท�าการ
พิจารณาระดับผลกระทบ (Impact) และความเป็นไปได้ 
(Likelihood) ในตารางประเมินความเสีย่ง (Risk Matrix) และ
เลือกตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การค่าจ่ายให้ครอบคลุมมากกว่า
ร้อยละ 80 ของยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละกลุ่มคู่ค้า เพื่อระบุคู่ค้า 
ท่ีมีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซ้ึ่งหน่วยงานจัดซ้ื้อเป็น 
ผู้ท�าการประเมิน คู่ค้าท่ีถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงมากถึงสูง
มากจะได้รับการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของ
คู่ค้า (Company Visit) เพ่ือให้ค�าแนะน�าและวางแผนการ
ด�าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยนืของคูค้่า ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และจะมีการติดตามประเด็นอย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการท�า
ประเมินทุก ๆ 3 ปี และติดตามแผนงานท่ีวางรว่มกันทุกปี

ตลอดท้ังปี คู่ค้าท่ัวไปล�าดับท่ี 1 (Tier 1 Suppliers) จ�านวน  
1,297 ราย คู่ค้าหลัก (Citical Tier 1 Suppliers) จ�านวน  
25 ราย โดยคิดเป็นมูลค่าการจัดซ้ื้ อจัดจ้าง ร้อยละ 99  
คู่ค้าทางอ้อม (Critical Non-tier 1 Suppliers) จ�านวน 2 ราย  
และคู่ค้าท่ีมีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูง (High Risk ESG  
Suppliers) จ�านวน 15 ราย 
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ผลการด�าเนินงานปี 2564

 ในปี 2564 เราได้รวมเกณฑ์ความยั่งยืน (ESG) ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคู่ ค้าใหม่  (Pre- 
qualification Form) ร่วมกับเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
อ่ืน ๆ เช่น ราคา คุณภาพ และเวลาการส่งมอบ เพ่ือ
แสวงหาคู่ค้าท่ีด�าเนินงานอย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์ และ 
รับผิดชอบต่อสังคม และแบ่งปันความมุ่งม่ันของเรา 
ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจ 
บทบาทส�าคัญของคู่ ค้าในการบรรลุ วัตถุประสงค์ 
ด้านความยั่งยืนรว่มกัน  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลผา่นการท�า Power BI ซ่ึงจะสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานขององค์กร 
ได้อยา่งมากและสามารถน�าไปใชกั้บระบบภายในองค์กร 
เชน่ การวิเคราะห์แยกประเภท การจัดการค�าสั่ง

 เรายงัคงขยายความรว่มมือกับคู่ค้าอยา่งต่อเน่ือง บ.ีกรมิ 
เพาเวอร์ ได้ลงนามความรว่มมือกับ ซีเมนต์ เอนเนอร์ยี่  
ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
(Co-generation) จ�านวน 10 โครงการ ซึ่งต้ังอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรมท่ัวประเทศไทย เพื่อปรบัปรุงโรงไฟฟา้ให้มี
สมรรถนะความพร้อม (Availability) และประสิทธภิาพ 
(Efficiency) ท่ีสูงขึ้น ซึ่งชว่ยลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลง 
ร้อยละ 1 และยังเพิ่มก�าลังการผลิต 2-7 เมกะวัตต์  

ต่อโรงไฟฟ้า นอกจากน้ียังมีการน�าระบบดิจิทัล  
(Digitalization: CPO&DO) มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร 
การผลิตและจ่ายไฟฟ้า เพ่ือจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า 
ท่ีมีคุณภาพและมีเสถียรภาพสูงให้กับภาคอุตสาหกรรม 
ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยได้อยา่งยั่งยืน  

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองของ
ไวรัส COVID-19 บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายดูแล
สถานท่ีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามแนวปฏิบัติ
การป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ม่ันใจว่าพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการ
ติดเช้ือ ครอบคลุมถึงพนักงานของผู้รับเหมา และ
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาบริเวณพื้นท่ี บี.กริม เพาเวอร์  
เช่น จัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง 
1-2 เมตร การสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน การท�าความสะอาดบริเวณพื้นท่ีส่วนรวม 
ทุก ๆ 1 ช่ัวโมง และการประชุมผ่านระบบทางไกล  
(Video Conference) ท้ังน้ีกรณีตรวจพบติดเชื้ อ 
COVID-19 จะท�าการประสานงานในการเข้ารับการรักษา 
ตามระบบการรักษาพยาบาลโดยเร็ว

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spend Analysis) 

ในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ มีมูลค่าการจัดซื้อรวม 32,581 ล้านบาท และมีคู่ค้าท้ังหมด 1,297 ราย โดยเป็นคู่ค้าหลัก 25 ราย  
ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 99 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวม

การจัดซื้อจัดจ้างรายประเทศ (Spending by Geography)

    ประเทศไทย    99%
 

    อื่น ๆ     1%
    อ่ืน  ๆ -  สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, สิงคโปร์, สปป.ลาว, ญี่ปุ่น, จีน, ออสเตรเลีย

การจัดซื้อจัดจ้างตามมูลค่า (Monetary Value of Payments) 

    วัตถุดิบ     85%
 

    ต้นทุนทางตรง  14%
 

    ต้นทุนทางอ้อม   1%
การจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทคู่ค้า (Grouping-specific Characteristics)

    คู่ค้าหลัก
    (Critical Tier-1 Suppliers)    99%

    คู่ค้ารอง
    (Non-critical Suppliers)  1%
 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

วัตถุดิบ  85%
งานก่อสร้าง        8%
ค่าบ�ารุงรักษาและซ่อมแซม  5%
ระบบสายส่ง      1%

วัสดุส�ารองคลัง 1%
อื่น ๆ            1%
สารเคมี  0.2%
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ความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์และ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ 
ในการด�าเนินธุรกิจ ขณะท่ีภัยคกุคามไซเบอรนั์บเป็นประเด็นท่ีส�าคัญและท้าทายของ
องค์กรท่ัวโลกท้ังในระดับประเทศและระดับสากล การละเลยด้านความปลอดภัยด้าน
ไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงแต่จะอาจส่งผลกระทบต่อความ 
เช่ือม่ันต่อบรษัิท แต่อาจกระทบต่อความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจและการให้บรกิาร 
ท้ังน้ี บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้วางแนวทางและกรอบการด�าเนินงานท่ี 
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงตรวจทาน
ประเด็นดังกล่าวอยา่งสม�าเสมอ

กลยุทธ์และการก�ากับดูแล

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งม่ันในการปกป้องความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีปฏิบัติการ เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีความพร้อมในการรับมือและตอบสนอง
ต่อภัยคุกคามไซเบอร์ท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันท่วงที เราจึงวางแนวทาง
ก�ากับดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์ โดยก�าหนดให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และความยั่งยืน มีหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ ์แผนงานและเป้าหมาย
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมท้ังสอบทานการปฎิบัติงาน เพื่อน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี และก�าหนดให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
– งานระบบสายส่งไฟฟ้าและจ�าหน่ายไฟฟ้า รับผิดชอบต่อกลยุทธ์ความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์ ได้แก่ การจัดท�านโยบาย การประเมินและเฝ้าระวัง เพื่อให้ม่ันใจว่า
โครงสร้างและระบบสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัย ตลอดจนวางกระบวนการ 
ต่าง ๆ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและความยัง่ยนือยา่งสม�าเสมอ ท้ังน้ี ในด้านการปฏิบติัการภายใต้รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส – งานระบบสายส่งไฟฟ้าและจ�าหน่ายไฟฟ้า มีผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ ่ฝ่ายสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศองค์กร ซึง่ก�ากับดูแลสองหนว่ยงาน  
ได้แก่ 1) หน่วยงานความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีจัดท�านโยบาย
และแผนงานเชงิรุกเพื่อการตอบสนองต่อเหตกุารณฉ์กุเฉนิ ป้องกัน ทดสอบและแก้ไข
ปัญหาช่องโหว่ของระบบ ตลอดจนสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 
ให้แก่พนักงาน และ 2) หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีหน้าท่ี 
รับผิดชอบต่อโครงสร้างและการด�าเนินงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
พัฒนาทักษะในการใช้ระบบและซอฟต์แวร์ท่ัวไปแก่พนักงาน
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บี. กริม เพาเวอร์ ก�าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วางโครงสร้างของระบบสารสนเทศ และกรอบการด�าเนินงาน สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ได้แก่ กรอบการบริหารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี 
แห่งสหรัฐอเมริกา (NIST-US National Institute of Standards and Technology) และมาตรฐาน ISO 27001 (ระบบบริหาร
จัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ) รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงก�าหนดกระบวนการ
และมีการเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์แบบ 24x7 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อยา่งเหมาะสมและ 
ทันท่วงที โดยจัดต้ังศูนย์ประสานงานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (CIRT-Computer Incident Response Team) รับเรื่อง 
ผา่นทางสายด่วน +66(0) 2821 6900 หรืออีเมล cirt@bgrimmpower.com เม่ือศูนยป์ระสานงานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
ได้รบัแจ้งหรอืตรวจพบเหตุการณผิ์ดปกติเก่ียวกับความปลอดภัยด้านไซเบอร ์จะด�าเนินการสบืสวน ประเมินระดับความรุนแรง 
ควบคุมความเสียหาย เยียวยา ตลอดจนออกมาตรการป้องกันความเสียหาย (กรณีท่ีพบเหตุการณ์ในระดับความวิกฤตจะ
ต้องรายงานต่อ CIRT Steering Committee เพื่อก�ากับดูแลและตัดสินใจแนวทางแก้ไขปัญหา) จากน้ันฝ่ายสื่อสารองค์กรจึง 
ด�าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ต่อพนักงานและผู้เก่ียวข้อง

กรอบการบรหิารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แหล่งท่ีมา : US National Institute of Standards and Technology

การก�าหนดกระบวนการ 
เพ่ือการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
ต่อเนื่องและฟื้ นฟูระบบ 

ให้กลับคืนสภาพเดิม (Recover)

การวางมาตรฐานควบคุม 
เพ่ือปกป้องระบบ (Protect)

การก�าหนดกระบวนการ 
เพ่ือรับมือ (Response)

การก�าหนดกระบวนการ  
เพ่ือตรวจจับสถานการณ์ 

ที่ผิดปกติ (Detect)

การระบุความเสี่ยง
(Identify)

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การสนับสนุนความพร้อมของการปฏิบัติการ ภายใต้ 
หลักการดังนี้ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  
การรักษาข้อมูลความลับ ความพร้อมของระบบ ความ
โปรง่ใสและความสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมาย และตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ผิดปกติอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

การบริหารความเส่ียง ประเมินและวางแผนการจัดการ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ครอบคลุมทั้งด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์โครงข่ายและซอฟต์แวร์

ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านไซเบอร์ สร้าง
ความตระหนักและความเข้าใจต่อการรักษาความปลอดภัย
ไซเบอร์ให้แก่บุคคลากรทั่วทั้งองค์กร

การพัฒนานวัตกรรม: ร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ือวิจัยและ
พัฒนาโซลูชัน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถของระบบ 
ในการรบัมอืตอ่สถานการณต์า่ง ๆ  (Resilience) ตลอดจน 
สร้างคุณค่าและโอกาสในเชิงธุรกิจ

หลักในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บี.กริม เพาเวอร์ ก�าหนดและบังคับใช้นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลสว่นบุคคล มีผลครอบคลุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
บริษัทในเครือและคู่ค้า ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอาจมีการ
บนัทึก จุดประสงค์การเก็บข้อมูล สิทธขิองลกูค้า และชอ่งทาง 
ติดต่อหรือร้องเรียน ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
รวมถึงแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล (DPO-Data 
Protection Officer) มีหน้าท่ีจัดท�านโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อก�าหนดและกฎหมาย ดูแลการบริหารความเสี่ยง 
เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน 
ต่าง ๆ  เพื่อปกป้องความเป็นสว่นตัวของขอ้มูลและการรบัมือ 
ต่อเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมถึงก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ี 
ตรวจสอบและประเมินการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคลเป็นประจ�าทกุปี โดยมุง่เน้น
การตรวจสอบในกิจกรรมท่ีอาจมีความเสี่ยงจากการจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความเห็นต่อกลยุทธ์ด้านการรักษา
ความเป็นสว่นตัวของขอ้มูลและการด�าเนินการสง่เสรมิความ
ตระหนักของพนักงานในข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ในเชิงปฏิบัติการ บี.กริม เพาเวอร์ ก�าหนดนโยบายการ 
จัดล�าดับช้ันข้อมูลของบริษัท (data classification) ระบุ
นิยาม ระเบียบปฏิบัติ หน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนสิทธิ์
การเข้าถึงตามประเภทของข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลใช้ภายใน ข้อมูลลับ และข้อมูล
หวงห้ามเฉพาะ นอกจากน้ี ยังก�าหนดให้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกระบวนการออกแบบสินค้าและบริการ การพัฒนาระบบ
และแอพปลิเคชัน การอัพเกรดซอฟต์แวร์ และโครงการ 
ใด ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดังน้ี 
1) การประยุกต์ใช้หลักการ Privacy by Design และหลักการ  
Privacy by Default เพื่อให้สามารถระบุประเด็นความเสี่ยง 
ท่ีเก่ียวกับขอ้มูลสว่นบุคคล ตลอดจนระบุแนวทางการป้องกัน
หรือลดความเส่ียงในประเด็นดังกล่าว 2) การก�าหนดให้มี
การตรวจสอบการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (PIA 
-Privacy Impact Assessment) เพื่อระบุความเสี่ยงและ 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อข้อมูลสว่นบุคคลและวางมาตรการ
ควบคุมท่ีเก่ียวข้อง และ 3) การประเมินความสอดคล้องและ
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง พร้อมก�าหนด
ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูล
สว่นบุคคล ท่ี dpo@bgrimmpower.com โดยมีกระบวนการ
ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ดังน้ี

กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลสว่นบุคคล

เรามุ่งสง่เสรมิความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยไซเบอรแ์ละการรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคล โดยก�าหนด
ให้พนักงานทุกคนต้องอบรมและผ่านการทดสอบในด้านดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี พนักงานจะต้องท�าความเข้าใจนโยบาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 
ท้ังน้ี หากมีการกระท�าผิด บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลงโทษทางวินัยตามแต่ลักษณะของความผิดหรือความหนักเบาของการ 
กระท�าความผิดหรือตามความร้ายแรงท่ีเกิดขึ้น และอาจถูกด�าเนินการและได้รับโทษทางกฎหมาย 

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน 
หรือตรวจพบเหตุการณ์
ผิดปกติเกี่ยวกับ 
ความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล จากชอ่งทางตา่ง ๆ  
เชน่ เจา้หนา้ทีคุ่้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

CIRT ด�าเนินการสืบสวน 
ประเมินระดับความรุนแรง 
ควบคุมความเสียหาย  
เยียวยา ตลอดจน 
ออกมาตรการป้องกัน
ความเสียหาย และ
รายงานต่อ เจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
สว่นบคุคลรายงานเหตตุอ่
คณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 
72 ชั่วโมง

ฝา่ยสื่อสารองค์กรชี้แจง
เหตุการณ์ ต่อพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้อง
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ผลการด�าเนินงานปี 2564
ด้านกฎหมายและข้อบังคับ

ตรวจทานกรอบการด�าเนินงาน นโยบาย รวมถึงแนวทางปฏิบติั 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.  
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ 
ม่ันใจว่าบรษัิทได้ด�าเนินการกฎหมายและขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนเตรยีมความพรอ้มต่อขอ้บงัคับใหม ่ๆ  รวมไปถึงได้จัดท�า 
และบงัคับใช้นโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ซึง่สอดคล้องกับ  
พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ซึง่มีผลครอบคลมุ
ต่อการด�าเนินงานของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์และบรษัิทยอ่ย 

ด้านการอบรมและสง่เสรมิวัฒนธรรมองค์กร
• จัดหลักสูตรอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

และขอ้มูลสว่นบุคคล มีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความ
รู้เท่าทันและตระหนักถึงภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ สามารถใช้สารสนเทศและระบบเครือข่ายของ
องค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมถึงให้ความรู้ด้านกฎหมาย
และขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนจัดทดสอบเพ่ือประเมิน
ความเข้าใจ ในปี 2564 มีพนักงานเข้ารว่มอบรม 837 คน
หรอืรอ้ยละ 91 ของพนักงาน ซึ่งกว่ารอ้ย 98 ของผู้เข้ารว่ม
อบรมได้ผ่านการทดสอบดังกล่าว

• สร้างความตระหนักต่อภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้แก่พนักงานผ่านช่องทางสื่อสารภายใน
องค์กร เชน่ อีเมล โปสเตอร์ เป็นประจ�าทุกเดือน ในหัวข้อ
ท่ีหลากหลาย เช่น ภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เทคนิค
การใช้งานอีเมล์อย่างปลอดภัยและการตรวจสอบอีเมล 
ท่ีน่าสงสัย เป็นต้น รวมถึงจัดทดสอบการโจมตีแบบฟิชชิ่ง 
แบบเสมือนจริง (Phising Simulation) โดยจ�าลองและ 
ส่งออกอีเมลฟิชชิ่งให้แก่พนักงาน เพื่อวัดความตระหนัก
ของพนักงานต่อภัยคุกคามไซเบอร์ และให้พนักงานได้ 
เห็นภาพของภัยคุกคามได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนน�าไป 
วางแผนการอบรมเพิม่เติมและปรับปรุงมาตรการท่ีเก่ียวข้อง

ด้านการส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัยของโครงสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคลาวด์ 

• ในปี 2564 มีการซักซ้อมแผนรับมือต่อภัยคุกคาม 
ด้านไซเบอร์ (Cyber Drill) รวม 3 คร้ัง โดยเน้นในด้าน

ความม่ันคงปลอดภัยของระบบชื่อโดเมน (Information  
Security in Domain Name System) เพื่อป้องกันและ
รบัมือภัยคกุคามไซเบอรจ์ากผู้ไม่ประสงค์ดีท่ีต้องการโจมตี
หรือปลอมแปลงข้อมูลค�าขอผ่านทางระบบดังกล่าว ซึ่ง
อาจเป็นชอ่งทางดาวน์โหลดโปรแกรมมัลแวร์ 

• จัดท�า Vulnerability Assessment เป็นประจ�าทุกปี เพื่อ
ประเมินและระบุความเส่ียงจากชอ่งโหว่ท่ีค้นพบในระบบ
ปฏิบติัการ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณโ์ครงขา่ย โดยในปี 2564 
ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการยืนยันตัวตนในการเข้าถึง 
WIFI ส�าหรับบุคคลจากภายนอกองค์กร (WIFI Guest 
Authentication) 

• จัดท�า Penetration Test (Pentest) ซึ่งเป็นการประเมิน
ความเสีย่งด้วยการทดสอบเจาะระบบโดยผู้เช่ียวชาญจาก
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร มีจุดประสงค์เพื่อค้นหา
ชอ่งโหว่ในการเข้าถึงระบบ ปรับปรุงชอ่งโหว่ดังกล่าวและ
ป้องกันการโจมตีได้อย่างรัดกุมยิ่งข้ึน โดยแบ่งเป็นการ
ทดสอบภาพรวมของโครงข่ายระบบสารสนเทศภายใน
องค์กร (Infrastructure Penetration Testing) อยา่งต�า
ปีละหน่ึงคร้ัง และการทดสอบเจาะระบบของโปรแกรม 
(Application penetration testing) ท่ีถูกพัฒนาขึ้นใหม่ 
ซึ่งมีการทดสอบรวม 16 โครงการในปี 2564

• ก�าหนดให้มีการใช้ Multi-Factor Authentication (MFA) 
หรือการรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย เพ่ือ 
ตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล ก�าหนดการอนุญาตเข้าใช้
งานระบบ ซอฟต์แวร์ หรือการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ โดยเริ่ม
ด�าเนินการและมีแผนจะขยายสูท้ั่งองค์กรภายในปี 2565  

• ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 บี.กริม  
เพาเวอรไ์ด้ก�าหนดระเบยีบและแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรบั
การปฏิบัติงานจากท่ีบ้าน (Work From Home) เพื่อให้
มีกระบวนการด�าเนินงานท่ีคงความปลอดภัยไซเบอร์
และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่าง
รัดกุม ขณะท่ีส่งเสริมให้พนักงานมีความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการท�างานจากนอกส�านักงาน เช่น การ
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (End 
Point) เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางสารสนเทศ เช่น มีการ
ลงโปรแกรมป้องกันไวรัสบนคอมพวิเตอร์ทกุเคร่ือง เป็นต้น 
และการก�าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลผ่านการใช้งาน

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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โปรแกรม Office 365 นอกจากน้ียังด�าเนินการน�าข้อมูล 
ขึ้นสู่ระบบคลาวด์ โดยได้ด�าเนินการการตรวจสอบด้าน
ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Audit) ของผู้ให้
บรกิารระบบคลาวด์เพื่อให้ม่ันใจว่ามีความม่ันคงปลอดภัย 
ตลอดจนท�าการทดสอบด้านความปลอดภัยของการใช้
ข้อมูลและแอปพลิเคชันท่ีใช้อยูบ่นคลาวด์อยา่งสม�าเสมอ

• ก�าหนดมาตรฐานในการด�าเนินงาน ปฎิบัติการด้าน
โครงสร้าง และการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�าหรับโรงไฟฟ้าท่ีสร้างใหม่
หรือควบรวมกิจการ เพื่อให้ม่ันใจว่ามีโครงสรา้งระบบและ
กรอบการด�าเนินงานทัดเทียมกับมาตรฐานเบื้องต้นของ 
บี.กริม เพาเวอร์ 

การตรวจสอบ 
บี.กริม เพาเวอร์ จัดให้มีการสอบทานด้านความปลอดภัย
ไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากท้ังฝ่าย
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบอิสระ เช่น ฝ่ายตรวจ
สอบภายในด�าเนินการตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงาน บี.กริม 
เพาเวอร์ และบริษัทในเครือ มุ่งเน้นการสอบทานความ 

ครบถ้วนของข้อก�าหนดในนโยบายให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย การพิจารณาสิทธิการเข้าถึง  
ประมวลผล เปิดเผยและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
ปลอดภัย ตลอดจนการตรวจสอบในด้านการก�ากับดูแล
ความปลอดภัยไซเบอร์เพื่ อให้ครอบคลุมการปฎิบัติงาน 
ยุคดิจิทัล เชน่ การจัดเก็บและรักษาดแูลข้อมูล และตรวจสอบ 
ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ โดยพิจารณาต้ังแต่การ
ก�าหนดและสื่อสารนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน การ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนด การก�าหนด
และจ�ากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และเฝ้าระวังและป้องกัน
การโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงตรวจสอบการขอต่อใบรับรอง 
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการ 
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศโดยผู้ตรวจสอบภายนอก 
โดยรวม ไม่พบข้อร้องเรียนท่ีเข้าข่ายการละเมิดข้อมูล 
สว่นบุคคล และไม่มีเหตุการณ์ภัยคุกคามต่อโครงสร้างระบบ
สารสนเทศหรือการละเมิดความปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งมี 
นัยส�าคัญท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าปรับหรือการฟ้องร้อง
ต่อองค์กร ในปี 2564

หน่วย 2561 2562 2563 2564

ด้านความปลอดภัยไซเบอร์

 การละเมิดความปลอดภัยไซเบอร์หรือภัยคุกคามไซเบอร์อื่น ๆ กรณี 0 0 0 0

 การเกิดข้อมูลรั่วไหล กรณี 0 0 0 0

 ลูกค้าและพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลรั่วไหล ราย 0 0 0 0

 ค่าปรับจากเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล 
 หรือภัยคุกคามไซเบอร์ บาท 0 0 0 0

ด้านโครงสร้างของระบบสารสนเทศ

 เหตุการณ์จากภัยคุกคามต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศ 
 ที่ส่งผลต่อรายได้หรือค่าเสียหาย กรณี 0 0 0 0

 มูลค่าของผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยคุกคามต่อโครงสร้าง 
 ระบบสารสนเทศ บาท 0 0 0 0

ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 ค�าร้องเรียนที่เข้าข่ายการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จากบุคคล 
 หรือหน่วยงานทั่วไป กรณี 0 0 0 0

 ค�าร้องเรียนที่เข้าข่ายการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  
 จากหน่วยงานก�ากับดูแลต่าง ๆ กรณี 0 0 0 0

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติและเคารพต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน บนหลักการของ “ความโอบอ้อมอารี” ผ่านช่องทางการมีส่วนร่วมใน 
รูปแบบต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือทราบความคาดหวังและสามารถพิจารณาแนวทาง
การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน ตลอดจน 
น�าข้อคิดเห็นท่ีได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียไปพัฒนาเพื่ อส่งเสริม
ประสิทธภิาพการด�าเนินธุรกิจขององค์กร สร้างความเชื่อม่ันและสนับสนุนการเติบโต
ขององค์กรอยา่งยั่งยืน

กลยุทธ์และการก�ากับดูแล 

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งม่ันในการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีอ้างอิงจากมาตรฐานการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย AA1000 Stakeholder Engagement Standard  
(AA1000SES) 2015 ซ่ึงเป็นพัฒนาการส�าคัญในปีท่ีผ่านมา เพื่อให้สามารถเข้าใจ
และประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ท่ีครอบคลุมและสมดุล ตอบสนองด้วยแนวทางท่ีเหมาะสมภายใต้พื้นฐานส�าคัญคือ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ความครอบคลุม การมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ประเด็นความส�าคัญ การพิจารณาประเด็นที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน 
ของ บี.กริม เพาเวอร์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนอง การบริหารจัดการที่เป็นระบบและการเปิดเผย 
ผลการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย



119บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

 ความสนใจ                                 สูง

สูง

อิทธิพล

ต�า่

อิทธิพลสูง - ความสนใจต�่า
(รักษาระดับความพึงพอใจ)

อิทธิพลสูง - ความสนใจต�่า
(ตรวจสอบ)

อิทธิพลสูง - ความสนใจสูง
(ร่วมมือและเฝ้าระวัง

อย่างใกล้ชิด)

อิทธิพลต�่า - ความสนใจสูง
(ให้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างใกล้ชิด)

ขัน้ตอนการวเิคราะหผ์ูม้ส่ีวนไดเ้สีย

1. การระบุผู้มีสว่นได้เสีย
2. การระบุระดับผลกระทบของ บี.กริม เพาเวอร์ ต่อผู้มีสว่นได้เสีย
3. การระบุระดับอิทธพิลต่อการประเมินและผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์
4. การจัดกลุ่มผู้มีสว่นได้เสียใน 2 มิติ คือ ระดับผลกระทบของ บี.กริม เพาเวอร์ ต่อผู้มีสว่นได้เสีย และระดับอิทธพิลและ 

ความสนใจของผู้มีสว่นได้เสียต่อบริษัท

5. การจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียและการก�าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมและการส่ือสารท่ีเหมาะสมและ 
เพียงพอกับผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุ่ม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การจัดประชุม อบรม และสัมมนากับ
พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า

• การเยี่ยมชมกิจการการด�าเนินงาน 
ของบริษัทตามโอกาส

ความต้องการและความคาดหวัง

• การสนับสนุนศักยภาพและพัฒนา
โครงการความร่วมมือในการด�าเนินงาน
เพ่ือต่อยอดเป้าหมายการเติบโต 
ทางธุรกิจร่วมกัน 

• การดูแลสภาพแวดล้อมและปลอดภัยของ
ในการท�างานของพันธมิตรและคู่ค้า

• ความสามารถในการส่งมอบ รวมถึง
การปฏิบัติตามสัญญา / ข้อตกลงและ
เงื่อนไขการช�าระเงินทางธุรกิจ / เงื่อนไข
การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ เกิดความเท่าเทีย 
มในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าที่มีคุณภาพ 
ได้ร่วมงานกับบริษัท

การตอบสนอง

• บริษัทมีการจัดท�านโยบาย “จรรยาบรรณ
และแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของ 
คู่ค้า” (Supplier Code of Conduct:  
SCOC) เชือ่มโยงกับขัน้ตอนการจดัซ้ือ  
(Procurement Procedure) ขององคก์ร  
ซึ่งครอบคลุมประเด็นจริยธรรมทางธุรกิจ 
การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เป็นแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกัน

• บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า 
และผู้รับเหมาอย่างเหมาะสม

• บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG 
และความพึงพอใจในการส่งมอบงาน  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการ 
คัดเลือกคู่ค้าของกลุ่มบริษัท

• การจัดอบรมให้กับคู่ค้าที่มีศักยภาพ  
เพ่ือเป็นแนวทางให้คู่ค้าน�าไปปฏิบัติ  
และเพ่ิมความสัมพันธ์ของเรากับคู่ค้า 
และเพ่ิมความร่วมมือในการเสริมสร้าง
คุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง / ปี 
• การสื่อสารผลการด�าเนินงาน 

ผ่านรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงาน
ประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) 
รายงานค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝา่ยจัดการ รายงานความยั่งยืน และ
เว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์

• การจัดประชุมนักวิเคราะห์ 
 1 ครั้ง / ไตรมาส
• กิจกรรม Roadshow พบนักลงทุน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 

หรือ Opportunity Day
 1 ครั้ง / ไตรมาส 
• การพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ  

บี.กริม เพาเวอร์

ความต้องการและความคาดหวัง
 
• การจ่ายเงินปันผลและมูลค่าหุ้นที่คุ้มค่า 

และการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
• การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ความส�าเร็จในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ 
• ผลการด�าเนินงานที่ดีและการเติบโตทาง

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
• การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส
• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส 

ในการด�าเนินธุรกิจ
• การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง  

และทันต่อสถานการณ์

การตอบสนอง

• การก�าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ 
การเติบโตทางธุรกิจ 

• การวางแผนและบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

• การแสวงหาช่องทางและโอกาส 
เพ่ือการขยายและพัฒนาการลงทุน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

• การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับบริษัท

• การด�าเนินงานภายใต้หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม  
และตรวจสอบได้

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบข้อซักถาม 
และเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดง 
ความคิดเห็น

• การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปี 
และรายงานความยั่งยืน

ลูกค้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การประชุมร่วมกับลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรมเพ่ือวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

• การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิด
เห็นร่วมกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟา้ 
ของการไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
(EGAT) และการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (PEA)

• การเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์  
กลุ่ม กฟผ. (EGAT Group)

• การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า 
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการให้บริกา 
รที่ตอบสนองความต้องการและ 
ความพึงพอใจของลูกค้า

ความต้องการและความคาดหวัง
 
• การผลิตและส่งมอบกระแสไฟฟา้ที่มี 

เสถียรภาพ มั่นคง ปลอดภัย และจ่ายได้
ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายและมีราคา 
ที่เหมาะสม

• การปฏิบัติตามข้อตกลงและสัญญา 
อย่างเป็นธรรม มีคุณธรรม 
และจริยธรรมต่อลูกค้า

• การผลิตไฟฟา้โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างผลกระทบ 
ต่อชุมชนและสังคม

• การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า 
• ความรวดเร็วในการให้บริการและ 

การให้ความช่วยเหลือ

การตอบสนอง

• การปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมบ�ารุง
รักษาเครื่องจักรอย่างสม�า่เสมอ รวมถึง
การพัฒนาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• การเตรียมความพร้อมในการผลิตและ 
จ่ายไฟฟา้ การสร้างและพัฒนาระบบไฟฟา้
ที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ การผลิต
ไฟฟา้ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด

• การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า เพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของลกูคา้

• การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า 
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

• บริษัทมีการให้บริการช่วยเหลือ 
และการซ่อมบ�ารุงตลอด 24 ชม.

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
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เจ้าหนี้

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 
•	 การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล
•	 การประชุมพบปะเยี่ยมเยียนตามวาระ

โอกาสต่าง	ๆ	และให้ข้อมูลความคืบหน้า
โครงการต่าง	ๆ 	แก่สถาบันการเงิน 
และเจ้าหนี้

ความต้องการและความคาดหวัง
 
•	 การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา	การปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด

•	 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกราย 
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•	 การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส	ครบถ้วน	 

ถูกต้อง	ทันต่อสถานการณ์

การตอบสนอง
 
•	 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องทางการเงิน	ตลอดจนเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้อย่าง
เคร่งครัด	

•	 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสถานะทาง 
การเงินที่แท้จริงผ่านข้อมูลทางการเงิน
รายไตรมาสและรายปี	การแจ้งข่าวผ่าน
ช่องทางตลาดหลักทรัพย	์รายงาน 
ประจ�าปี	รายงานความยั่งยืน	

•	 บริษัทจะมีการรายงานให้เจ้าหนี้ 
ทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตาม 
ข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกัน 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หน่วยงานก�ากับดูแล

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 
•	 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน 

ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม�า่เสมอ
•	 การจัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือสื่อสาร 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 
ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์อันดี	

•	 การเยี่ยมชมกิจการการด�าเนินงาน 
ของบริษัทตามโอกาส

พนักงาน

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 

และคณะกรรมการจัดการบริษัท 
เยี่ยมพนักงานปีละ	1	ครั้ง

•	 กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน	(Town	
Hall)	เพ่ือชี้แจงข้อมูลข่าวสาร	1	ครั้ง	/	
ไตรมาส	หรือ	เมื่อมีโอกาสการสื่อสาร 
อื่น	ๆ	ในเรื่องที่ส�าคัญ

•	 การส�ารวจความผูกพันองค์กรของ
พนักงาน	1	ครั้ง	/	2	ปี	จัดท�าโดย 
บริษัทที่ปรึกษาภายนอก

•	 การจัด	Focus	Group	กับพนักงานและ 
ผู้บริหารเพ่ือสอบถามสาเหตุในเชิงลึก 
ต่อประเด็นด้านความผูกพันองค์กร 
เพ่ือให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุข 
และมีประสิทธิภาพ	1	ครั้ง	/	2	ปี

•	 การสื่อสารและจัดกิจกรรม	CG	Day	 
เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจ	
การตอ่ต้านการทจุริตท้ังในและนอกองคก์ร	
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการและความคาดหวัง
 
•	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และ 

ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
•	 การให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ

ของหน่วยงานภาครัฐ	ตลอดจน 
การเสียภาษี	/	ค่าธรรมเนียมตามที่
ก�าหนดในนโยบายภาครัฐส่งเสริมให้ผู้
ผลิตไฟฟา้เอกชน	(SPP)	ในเรื่องของการ
ผลิตไฟฟา้

•	 การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	 
เป็นธรรม	และตรวจสอบได้

•	 การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	 
ถูกต้อง	และทันเวลา

การตอบสนอง
 
•	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	 

ข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด	

•	 การตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพ่ือการปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย 
และระเบียบต่าง	ๆ	

•	 การเปิดเผยข้อมูลและให้ความร่วมมือ 
กับหน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแล	 
อย่างถูกต้อง	ครบถ้วนและทันเวลา

•	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ของพนักงานและผู้บริหารเพ่ือพูดคุย 
แลกเปลี่ยนมุมมองในการบริหารและ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทปีละ	1	ครั้ง

•	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	และการ
รับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
พนักงานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
การท�างานให้มีประสิทธิภาพ

•	 การแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	เช่น	นโยบาย	
ประกาศ	/	ค�าสั่งภายใน	การสื่อสารธุรกิจ	 
และการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่	ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง	ๆ	เช่น	อีเมล	และ	 
Portal	Site	ภายใน

•	 การแจ้งข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้
และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ 
ให้ปลอดภัยทั้งตนเองและครอบครัว 
ช่วงการระบาดของ	Covid-19	 
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง	ๆ 	เช่น	 
อเีมล,	Line	Group,	Facebook	Group

ความต้องการและความคาดหวัง
 
•	 การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข	เข้าใจ

วัตถุประสงค	์และมีประสิทธิภาพ
•	 การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ที่เหมาะสม	เทียบเคียงกับธุรกิจ 
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	และเป็นไปตาม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

•	 การพัฒนาศักยภาพ	ความรู้ 
ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง

•	 โอกาสความก้าวหน้า	และความมั่นคง 
ในอาชีพการงาน

•	 การดูแลความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	 
และสภาพแวดลอ้มในการท�างานทีเ่หมาะสม

การตอบสนอง

•	 บริษัทจัดท�าการอธิบายลักษณะงาน 
ตามโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้ทุกคน 
รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ 
การท�างานทั้งตนเอง	ผู้เกี่ยวข้องโดยรอบ
ตลอดกระบวนการปฏิบัติงาน	รวมถึง 
การก�าหนดเป้าหมาย	ตัวชี้วัดการท�างาน	 
เพ่ือวัดผลประสิทธิภาพประจ�าปี 
(Performance	Management	System)

•	 บริษัทมีนโยบายในการพิจารณา 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม	
ตลอดจนการประกันสุขภาพและชีวิต	
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับ 
พนักงานทุกระดับ		
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• บริษัทมีการจัดท�าแผนงานการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานรายบุคคล 
(Individual Development Plan)  
เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
ตลอดจนการบริหารความก้าวหน้าของ
พนักงานที่มีศักยภาพสูงผ่านการประเมิน 
360 องศา เพ่ือน�าไปพัฒนาผู้น�า 
ในอนาคต และผู้สืบทอดต�าแหน่งส�าคัญ  
(Succession Management)

• บริษัทมีการจัดสถานที่ท�างานและ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสม

• การรับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะของพนักงานเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

• การจัดช่องทางการแจ้งเบาะแส 
การกระท�าผิดและการร้องทุกข์ โดยมี 
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส  
การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
และผู้ถูกร้องเรียน และการก�ากับติดตาม
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ชุมชนและสังคม

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การจัดเวทีรับฟงัความคิดเห็นและส�ารวจ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ของชุมชนประจ�าปี (Socioeconomic 
Survey and Public Opinions)

• การประชุมทวิภาคี (บริษัทและชุมชน) และ
ไตรภาคี (บริษัท ชุมชน และหน่วยงาน 
ภาครัฐ) เพ่ือรับฟงัและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของชุมชนและสังคม

• การสื่อสารและพบปะกับชุมชน 
และสังคมอย่างต่อเนื่อง

ส่ือมวลชน

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 
• การแถลงข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ผลประกอบการรายไตรมาส และรายปี 
รวมถึงประเด็นข่าวต่าง ๆ ที่อยู่ใน 
ความสนใจ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ

• การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงข้อมูล 
ความคืบหน้าของการด�าเนินงาน 
ของโครงการต่าง ๆ

• การพบปะเยี่ยมเยียนสื่อมวลชนในโอกาส
ต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมครบรอบสื่อมวลชน 
เพ่ือรับฟงัความคิดเห็น และการพัฒนา 
การท�างานร่วมกับสื่อสารมวลชน 
ให้ดียิ่งขึ้น

ความต้องการและความคาดหวัง
 
• การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ครบถ้วน  

ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์  
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

• ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย  
สะดวก และรวดเร็ว

• ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร 
และสื่อมวลชน

การตอบสนอง
  
• บริษัทมีหน่วยงานสื่อสารองค์กร 

เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ  
แก่สื่อมวลชนที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
และทันต่อเหตุการณ์

• บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล และสื่อสาร
ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม�า่เสมอ

• บริษัทมีการจัดประชุมและพบปะ 
เยี่ยมเยียนสื่อมวลชนเพ่ือรับฟงั 
ความคิดเห็น และการพัฒนา 
การท�างานร่วมกับสื่อสารมวลชน 
อย่างต่อเนื่อง

ความต้องการและความคาดหวัง
 
• การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ และ

ไม่สร้างผลกระทบให้แก่สิ่งแวดล้อม  
ชุมชนและสังคม

• การเปิดโอกาส การมีส่วนร่วม และ 
การรับฟงัความคิดเห็นของชุมชน 
และสังคมโดยรอบ

• การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

• การสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
การพัฒนาสภาพแวดล้อม และ 
การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

การตอบสนอง
 
• บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคมอย่าง
เคร่งครัด

• บริษัทจัดท�ารายงานผลการติดตาม 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• บริษัทมีการจัดประชุมทวิภาคี  
(บริษัทและชุมชน) และไตรภาคี  
(บริษัท ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ)  
เพ่ือรับฟงัและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของชุมชนและสังคม

• บริษัทมีการสื่อสารและพบปะกับชุมชนและ
สังคม ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว 
สนับสนุนและร่วมกิจกรรมของชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง

• การจัดให้ชุมชน โรงเรียน สถาบัน 
การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง  
ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

• การสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
การพัฒนาสภาพแวดล้อม และการให้
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
พัฒนาชุมชนและสังคม

• การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ 
ขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
ในวงกว้าง

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ชอ่งทางการติดต่อ

  https://www.bgrimmpower.com/th/home
 
  ชอ่งทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการร้องทุกข์
  whistle_blowing@bgrimmpower.com 
  https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/corporate-governance/whistleblowing
  
  นักลงทุนสัมพันธ ์  +66 (0) 2710 3528 ir@bgrimmpower.com 
 เลขานุการบริษัท   +66 (0) 2710 3162 companysecretary@bgrimmpower.com



123บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

บี.กริม เพาเวอร์ จัดท�ารายงานความย่ังยืนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อสื่อสารความมุ่งม่ัน 
ในการมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนและรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงาน 
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียได้รับทราบ

ขอบเขตการรายงาน

บี.กริม เพาเวอร์ จัดท�ารายงานความยั่งยืนต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 5 โดยรายงานความ
ยั่งยนืฉบับน้ี มีขอบเขตท่ีครอบคลุมถึงการด�าเนินงานในประเด็นส�าคัญต่อความย่ังยืน
ของธุรกิจท่ีมีนัยส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้แนวทางการรายงานตาม Global 
Reporting Initiative (GRI) Standards ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core) รวมถึงแนวทาง
การควบคุมคุณภาพในการจัดท�ารายงานท่ีค�านึงถึง ความสมดุล ความสามารถในการ
เปรียบเทียบเน้ือหา ความแม่นย�า ความตรงเวลา ความชัดเจน และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล โดยแบง่ขอบเขตการรายงานตามประเภทข้อมูลได้ ดังน้ี

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ครอบคลุมผลการด�าเนินการของบริษัทและบริษัทยอ่ยท้ัง
ในและต่างประเทศ สอดคล้องกับ แบบ 56-1 (One Report) ประจ�าปี 2564 

 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมกิจกรรมและผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ี
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส�าคัญ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ  
โดยไม่รวมผลการด�าเนินงานท่ีมาจากส่วนของส�านักงาน โครงการท่ียังไม่เปิด
ด�าเนินการ และบริษัทรว่มทุน เป็นต้น 

 ข้อมูลด้านสังคม ครอบคลุมกิจกรรมและผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีมี 
ผลกระทบต่อชุมชนและสงัคมอยา่งมีนัยส�าคัญ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ  
โดยไมร่วมผลการด�าเนินงานท่ีมาจากโครงการท่ียังไม่เปิดด�าเนินการ และบริษัท
รว่มทุน เป็นต้น 

ท้ังน้ี สามารถอ่านรายละเอียดเก่ียวกับ บริษัทท่ีอยู่ในขอบเขตการรายงาน ได้ท่ี 
หน้า 125-128

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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ชอ่งทางการติดต่อ

   ฝ่ายความยั่งยืนองค์กร 
   บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
   อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา 
   หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 www.bgrimmpower.com

 sustainability@bgrimmpower.com

   +66 (0) 2710 3400

การรับรองรายงาน

 ดัชนีชี้ วัดในด้านเศรษฐกิจ  เ ป็นข้อมูลชุดเดียวกับท่ีเปิดเผย 
ในแบบ 56-1 (One Report) ประจ�าปี 2564 ซึ่งได้รบัการสอบทานจาก
ผู้ตรวจสอบบัญชี

 ดัชนี้ชี้วัดในด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม ได้รับการสอบทานโดย  
บรษัิท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก 
เพื่อรับรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลตามแนวทาง
การรายงานของ GRI (รายละเอียดเพิ่มเติมท่ีหัวข้อการรับรองจาก
หน่วยงานภายนอกของรายงานน้ี) 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้



125บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

การใช้พลังงาน มลพิษทางอากาศ 
(GHG, NOx SOx 
ปรอท ฝุน่ละออง 

และ SF6)

ขยะ น�า้ อาชีวอนามัย 
และความ
ปลอดภัย

ประเทศไทย

1 ส�านักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร) - - - - - ◎

โครงการโรงไฟฟา้พลังความร้อนร่วม

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

2 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 ABP1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
3 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ABP2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
4 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 ABP3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
5 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 ABP4 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
6 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 ABP5 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

7 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 ABPR1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
8 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 ABPR2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
9 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 ABPR3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
10 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 ABPR4 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
11 อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 ABPR5 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

12 บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 BPLC1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
13 บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 BPLC2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

14 บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 BIP1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
15 บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 BIP2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 

16 บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 BPWHA1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

17 บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี)  
(2 โครงการ) BGPM ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟูด๊ วัลเลย์ ไทยแลนด์ จังหวัดอ่างทอง

18 บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 BGPAT1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตการรายงาน ปี 2564

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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การใช้พลังงาน มลพิษทางอากาศ 
(GHG, NOx SOx 
ปรอท ฝุน่ละออง 

และ SF6)

ขยะ น�า้ อาชีวอนามัย 
และความ
ปลอดภัย

โครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์
สระแก้ว

19 บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) 1 BGSPS 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
นครปฐม

20 ไทรหลวง 2 BGYSP ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
21 ไทรหลวง 3 BGYSP ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
22 ไทรหลวง 9 BGYSP ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
23 ไทรหลวง 10 BGYSP ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
24 ไทรใหญ่หน้า BGYSP ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
25 ไทรมะนาว BGYSP ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
26 ไทรพุทรา BGYSP ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
27 ไทรลุ้ยริมน�า้ Solarwa ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
28 ไทรฉลวย 1 Solarwa ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
29 ไทรแสบ Solarwa ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

พระนครศรีอยุธยา
30 ไทรเสนา 2 BGYSP ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

สระบุรี
31 บีจีทีทีอาร์อี 2 Solarwa ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
32 บีจีทีทีอาร์อี 3 Solarwa ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
33 บีจีทีทีอาร์อี 1 TPS ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

โครงการสหกรณ์และโครงการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
34 โครงการสหกรณ์การเกษตรชนแดน 

(เพชรบูรณ์)
BSPCD          ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

35 โครงการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส�านักงานสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี (ฉะเชิงเทรา)

BGRIM ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

36 โครงการสหกรณ์การเกษตรบ้านนาเดิม 
(สุราษฎร์ธานี)

BSPCB ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

37 โครงการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส�านักงานการเกษตร 
การอุตสาหกรรมและการบริการ 
(กรุงเทพมหานคร)

BGPSP                                                                                                                                  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

38 โครงการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก (กรุงเทพมหานคร)

BGRIM ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

39 โครงการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส�านักงาน 
รักษาความปลอดภัย (นนทบุรี)

BGRIM ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

40 โครงการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส�านักงานกิจการ
โรงงานในอารักษ์ (สมุทรปราการ)

BGRIM ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้



127บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

การใช้พลังงาน มลพิษทางอากาศ 
(GHG, NOx SOx 
ปรอท ฝุน่ละออง 

และ SF6)

ขยะ น�า้ อาชีวอนามัย 
และความ
ปลอดภัย

โครงการโรงไฟฟา้ขยะอุตสาหกรรม

โครงการโรงไฟฟา้นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

41 โปรเกรส อินเตอร์เคม (ราชบุรี) PIC - - - - -

โครงการพลังงานลม

42 บ่อทอง วินด์ฟาร์ม (มุกดาหาร 2 โครงการ) BTW ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

43 บรษัิท บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ�ากดั BSPRT - - - - -

44 บรษัิท บ.ีกรมิ ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จ�ากดั BGSNP - - - - -

45 บรษัิท บ.ีกริม สเปคตรมั โซลาร ์เพาเวอร ์จ�ากดั BGSPT - - - - -

ต่างประเทศ

โครงการโรงไฟฟา้พลังงานพลังน�้า

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
46 โครงการโรงไฟฟา้พลังน�า้ 

เซน�า้น้อย 2  เซกะตัม 1 (2 โครงการ)
XXHP ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

47 น�า้แจ 1 Nam Che 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Backup for power trading

ประเทศเวียดนาม
48 อมตะ เพาเวอร์ (เบียนหัว) APB ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
โครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศเวียดนาม

49 Dau Tieng 1&2 DT 1&2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
50 Phu Yen TTP Phu Yen TTP ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ประเทศกัมพูชา
51 Ray Power Ray ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

หมายเหตุ

1) ในปี 2564 บริษัทมีก�าลังจากการผลิตไฟฟ้าจากส�านักงานใหญ่ โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคาท่ีร้อยละ 0.09  
ของก�าลังการผลิตไฟฟ้าท้ังหมด ดังน้ัน ขอบเขตการรายงานในหัวข้อท่ีไม่รวมการด�าเนินงานข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของก�าลังการผลิตไฟฟ้าท้ังหมด

2) ในปี 2564 มีการแบ่งแยกกิจการของโครงการ DT1 ส่งผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่มีการถือหุ้นในโครงการ DT1 ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดังน้ัน  
การรายงานข้อมูลจากโครงการ DT1 ในรายงานฉบับน้ีจะมีขอบเขตต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2564

3) ส�าหรับข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบาดเจ็บจากการท�างาน จะไม่นับรวมการบาดเจ็บในระดับท่ีได้รับการปฐมพยาบาลแล้วกลับมาท�างานได้ ส�าหรับ
การบาดเจ็บจากการเดินทางจะนับเฉพาะการเดินทางท่ีเก่ียวข้องกับการท�างานท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ การเดินทางมาท�างานของพนักงานจากจุดท่ีองค์กรจัดหา
รถไว้ให้บริการ และการเดินทางไปท�างานท่ีได้รับมอบหมายด้วยรถส่วนบุคคล ท้ังน้ี ในปี 2564 การบาดเจ็บจากการท�างานได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่พบการบาดเจ็บ 
ท่ีเกิดจากการท�างานจากท่ีบ้าน (Work from Home)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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4) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดและนิยามดังน้ี

4.1 พลังงาน : การใช้พลังงานประกอบด้วยพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าท้ังหมดท่ีใช้ในพื้นท่ีบริษัท / โรงไฟฟ้า ในสว่นของพลังงานความร้อนมีการรายงาน
ปรมิาณและสัดสว่นของพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และพลังงานไม่หมุนเวียน (Non-Renewable Energy) โดยแบง่ออกเป็นการใช้
พลังงานความรอ้นและพลังงานไฟฟา้ ซึ่งโรงไฟฟา้พลังความรอ้นรว่มใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักส�าหรบัการผลิตไฟฟา้และไอน�า และใชน้�ามันดีเซลส�าหรับ
ขับเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการเริ่มเดินกังหันก๊าซ (Start-Up) ในสว่นของพลังงานไฟฟ้าจะมีบางชว่งเวลาท่ีซื้อไฟฟ้าจากภายนอกมาใช้ภายในโรงไฟฟ้า

4.2 มลพิษ :

 ก๊าซเรอืนกระจก หมายถึง ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด�าเนินกิจการ ท่ีค�านวณตาม “แนวทางการรายงานและค�านวณก๊าซเรอืนกระจก” ของ WRI/
WBCSD GHG Emissions Protocol ครอบคลุมก๊าซเรือนกระจก 4 ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), และซัลเฟอร์ 
เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6-Sulfur Hexafluoride) โดย 

•  ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นโดยตรง (ประเภทท่ี 1) เกิดจากกิจกรรมท่ีเกิดจากการเผาไหม้ท่ีอยูกั่บท่ี (Stationary Combustion) ซึ่งเกิดจากกระบวนการการผลิต
ไฟฟา้ ความรอ้น และไอน�า จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติจากเครื่องก�าเนิดไฟฟา้และน�ามันดีเซลจากการใช้งานของอุปกรณภ์ายในโรงไฟฟ้า 
และกิจกรรมท่ีเกิดจากการใช้สารท�าความเย็นจากอุปกรณต่์าง ๆ  ท่ีอยูภ่ายในโรงไฟฟา้และก๊าซซัลเฟอรเ์ฮกซะฟลโูอไรด์ (SF6) จากการใช ้Switch Gear ยงัไมร่วม 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมท่ีเกิดจากการเผาไหม้ท่ีมีการเคล่ือนท่ี (อ้างอิงจาก ค่า GWP 100 years ใน Intergovernmental Panel on Climate 
Change 2006, AR5) 

• ก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดขึ้นโดยอ้อม (ประเภทท่ี 2) เกิดจากการซื้อพลังงานไฟฟ้าท่ีซื้อจากแหล่งต่าง ๆ  เชน่ ไฟฟา้ท่ีซื้อจากการไฟฟา้สว่นภูมิภาค เป็นต้น (อ้างอิง
ค่าจาก องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื TGO ผู้ผลิตหรอืผู้ขาย และ Institute for Global Environmental Strategies หรอื IGES) 

• ก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอ่ืนๆ (ประเภทท่ี 3) เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างองค์กรและผู้ผลิตภายนอกองค์กร เชน่ การขนสง่ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ การใช้น�า 
การก�าจัดขยะ และการบ�าบัดน�าเสีย (อ้างอิงค่าจาก Department for Business, Energy & Industrial Strategy)  

 มลพิษทางอากาศ รายงานปริมาณการระบายสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOX) ฝุ่น (TSP) และ 
ค่าปรอท (Mercury) ท่ีเกิดกระบวนการผลิต โดยอ้างอิงผลและวิธกีารตรวจวัดตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยการค�านวณจากเครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษ
ทางอากาศจากปล่องท่ีเป็นแหล่งก�าเนินมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring Systems-CEMS)  ส�าหรับการรายงาน
ค่าปรอท (Mercury) ค�านวณโดยอ้างอิงค่าจากรายงานการน�าสง่ก๊าซของ ปตท. (PTT Gas Delivery)

4.3 ขยะ : การรายงานของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการอุปโภคบริโภคของพนักงาน แยกประเภทเป็นของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองการก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธปีฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 รวมท้ังรายงานปริมาณของเสียท่ีจัดเก็บไว้ในพื้นท่ีโครงการ
เพื่อรอก�าจัด โดยมีรายละเอียดประเภทและการก�าจัดของเสียอุตสาหกรรม ดังน้ี

• ขยะท่ัวไป (General waste) หมายถึง มูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ท่ีเกิดขึ้นในบริเวณโรงงาน แต่ไม่รวมถึง 
กากอุตสาหกรรม

• กากอุตสาหกรรมท่ีไม่เป็นของเสียอันตราย (Non-Hazardous Waste) หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วท่ีไม่มีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนอันตราย หรือมี
คุณสมบัติท่ีเป็นอันตรายตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมก�าหนด เชน่ ของเสียจากกระบวนการผลิต เศษไม้ อุปกรณ์ส�านักงาน เป็นต้น

• กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสยีอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึง สิง่ปฏิกลูหรอืวัสดุไมใ่ชแ้ล้วท่ีมีองค์ประกอบหรอืปนเป้ือนอันตรายหรอืมีคณุสมบัติท่ีเป็น
อันตรายตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมก�าหนด เชน่ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีท�าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุกัดกรอ่น หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

4.4 น�า : การรายงานปริมาณน�าใช้จากภายนอก ปริมาณน�าท่ีน�ากลับมาใช้ และปริมาณน�าท้ิง แบ่งตามประเภทแหล่งน�า ได้แก่ น�าผิวดิน น�าใต้ดิน และน�ารีเคลม  
(น�าเสียแปรรูปจากบริษัทอ่ืน) นอกจากน้ี ยังมีการประเมินความเพียงพอของน�าใช้คุณภาพน�าและรายงานการใช้น�าจากพื้นท่ีเสี่ยง (Water Stress Area) อีกด้วย

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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GRI Content Index

GRI Standard and Disclosures Location (OR, SR)* Comment/Omission Assurance

GRI 101: Foundation 2016

GRI 102: General Disclosure 

Organisation profile

102-1 Name of the organization OR:  Front Cover
SR:  Front Cover

102-2 Activities, brands, products, and services OR:  43-53
SR:  22-24

102-3 Location of headquarters OR:  Back Cover
SR: 124, Back Cover

102-4 Location of operations OR: 27-33
SR: 22

102-5 Ownership and legal form OR: 69-80

102-6 Markets served OR: 27-33
SR: 22-24

102-7 Scale of the organization OR: 12-13
SR: 22-24, 82

102-8 Information on employees and other workers URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

102-9 Supply chain OR: 64-65
SR: 25-27, 106-112

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

OR:  39-40
SR:  24

102-11 Precautionary Principle or approach OR:  83-93

102-12 External initiatives SR: 16-17, 31-35

102-13 Membership of associations URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to เอกสารเผยแพรด้่าน 
ความยั่งยืน (ด้านเศรษฐกิจ:
การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ) 

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker SR:  5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities OR:  83-93

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and  
norms of behavior

SR:  18-21

102-17 Mechanisms for advice and  
concerns about ethics

URL: https://www.bgrimmpower.com/
th/sustainability/corporate-governance/
whistleblowing

Governance

102-18 Governance structure OR: 132-134, 143-145

102-19 Delegating authority OR: 144-145
SR: 30

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

SR:  30

GRI Content Index

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/corporate-governance/whistleblowing
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GRI Standard and Disclosures Location (OR, SR)* Comment/Omission Assurance

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

OR:  145
SR:  28, 118-122

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

OR:  133-134

102-23 Chair of the highest governance body OR:  134, 136-137

102-24 Nominating and selecting the highest  
governance body

OR:  146-147, 212-214

102-25 Conflicts of interest OR:  234-236, 457-458

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

OR:  143-145
SR:  30

102-27 Collective knowledge of highest  
governance body

OR:  222

102-28 Evaluating the highest governance body’s 
performance

OR:  221-222

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

OR:  144-145
SR:  28, 30, 118-122

102-30 Effectiveness of risk management processes OR:  144-145
SR:  28, 30

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

OR:  144-145
SR:  28, 30

The frequency of review
is annually

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

SR:  28,30

102-33 Communicating critical concerns OR:  449-450

102-34 Nature and total number of critical concerns OR:  217-218

102-35 Remuneration policies OR:  151, 153, 219-220, 446

102-36 Process for determining remuneration OR:  451-452, 490-492

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration OR:  481, 491

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups SR:  120-122

102-41 Collective bargaining agreements URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน 

102-42 Identifying and selecting stakeholders SR:  118-119

102-43 Approach to stakeholder engagement SR:  120-122

102-44 Key topics and concerns raised SR:  120-122

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated  
financial statements

OR:  27-30
SR:  123

102-46 Defining report content and topic Boundaries SR:  123, 125-128

102-47 List of material topics SR:  29

102-48 Restatements of information SR:  29, 37, 41

GRI Content Index

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
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GRI Content Index

GRI Standard and Disclosures Location (OR, SR)* Comment/Omission Assurance

102-49 Changes in reporting SR:  29

102-50 Reporting period SR:  123

102-51 Date of most recent report SR:  123

102-52 Reporting cycle SR:  123

102-53 Contact point for questions regarding  
the report

SR:  124

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

SR:  123

102-55 GRI content index SR:  129-139

102-56 External assurance SR:  124, 140-142

Economic

GRI 201: Economic Performance 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

OR:  9-11

103-2 The management approach  
and its components

OR:  9-11, 17-21

103-3 Evaluation of the management approach OR:  12-15

201-1 Direct economic value generated  
and distributed

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน 

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

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to เอกสารเผยแพรด้่าน 
ความยั่งยืน (ด้านสิ่งแวดล้อม:
กลยุทธด้์านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ - การวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านกายภาพและชว่งเปล่ียนผ่าน 
ของสภาพภูมิอากาศ)

201-3 Defined benefit plan obligations and other 
retirement plans

- Under Company rules  
and regulations

201-4 Financial assistance received  
from government

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน 

GRI 204:  Procurement Practices 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  106

103-2 The management approach 
 and its components

SR:  107-110

103-3 Evaluation of the management approach SR:  111-112

204-1 Proportion of spending on local suppliers SR:  112 Share of General Products and 
Services Spend are Local  
Procurement Spend  
(suppliers in Thailand)

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
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GRI Standard and Disclosures Location (OR, SR)* Comment/Omission Assurance

GRI 205: Anti-Corruption 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

URL: https://www.bgrimmpower.com/
th/sustainability/corporate-governance/
anti-corruption

103-2 The management approach  
and its components

URL: https://www.bgrimmpower.com/
th/sustainability/corporate-governance/
anti-corruption 

103-3 Evaluation of the management approach URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน 

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

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน 

205-3 Confirmed incidents of corruption  
and actions taken

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน 

GRI 206: Anti-Competitive Behavior 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

URL: https://www.bgrimmpower.com/
th/sustainability/corporate-governance/
code-of-conduct

103-2 The management approach  
and its components

URL: https://www.bgrimmpower.com/
th/sustainability/corporate-governance/
code-of-conduct

103-3 Evaluation of the management approach URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน 

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

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน 

Customer Relationship Management

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  41

103-2 The management approach  
and its components

SR:  42-43

103-3 Evaluation of the management approach SR:  6, 41, 43

Digital Transformation

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  44

103-2 The management approach and its  
components

SR:  44-47

103-3 Evaluation of the management approach SR:  44, 46-47

GRI Content Index

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/corporate-governance/anti-corruption
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Environment

GRI 302: Energy 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  54, 56

103-2 The management approach  
and its components

SR:  55-57

103-3 Evaluation of the management approach SR:  56-57

302-1 Energy consumption within the Organisation URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

Yes

302-2 Energy consumption outside the Organisation URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

302-3 Energy intensity URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

GRI 303: Water and Effluents 2018

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  54, 58

103-2 The management approach  
and its components

SR:  55, 58-61

103-3 Evaluation of the management approach SR:  7, 59-61

303-1 Interactions with water as a shared resource SR:  58-59

303-2 Management of water discharge-related  
impacts

SR:  60-61

303-3 Water withdrawal URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

Yes

303-4 Water discharge URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

Yes

303-5 Water consumption URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

Yes

GRI 304: Biodiversity 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  65

103-2 The management approach  
and its components

SR:  65-73

103-3 Evaluation of the management approach SR:  7, 67-68, 72-73

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

SR:  67-68

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

SR:  67-68

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
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GRI Standard and Disclosures Location (OR, SR)* Comment/Omission Assurance

304-3 Habitats protected or restored SR:  68

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

SR:  68

GRI 305: Emissions 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  49, 54

103-2 The management approach  
and its components

SR:  50-53, 55, 63-64

103-3 Evaluation of the management approach SR:  7, 49, 52-53, 64

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

Yes

305-2 Indirect (Scope 2) GHG emissions URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

Yes

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

305-4 GHG emissions intensity URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

305-5 Reduction of GHG emissions  SR: 52

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

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

Yes

GRI 306: Waste 2020

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR: 54, 61

103-2 The management approach  
and its components

SR:  55, 62-63

103-3 Evaluation of the management approach SR:  7, 62-63

306-1 Waste generation and significant  
waste-related impacts

SR:  62-63

306-2 Management of significant  
waste-related impacts

SR:  61-63

306-3 Waste generated URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

Yes

306-4 Waste diverted from disposal URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

Yes

306-5 Waste directed to disposal URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

Yes

GRI Content Index
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GRI 307: Environmental Compliance 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR: 54

103-2 The management approach  
and its components

SR:  55

103-3 Evaluation of the management approach SR:  55

307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations

SR:  54-55

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  106, 109

103-2 The management approach  
and its components

SR:  107-110

103-3 Evaluation of the management approach SR:  7, 110

308-1 New suppliers that were screened using  
environmental criteria

SR:  106

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

SR:  110

Social

GRI 401: Employment 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  75, 77

103-2 The management approach  
and its components

SR:  75-77, 81

103-3 Evaluation of the management approach SR:  81-82

401-1 New employee hires and employee turnover URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

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 URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  83

103-2 The management approach  
and its components

SR:  83-89

103-3 Evaluation of the management approach SR:  7, 87-89

403-1 Occupational health and safety  
management system

SR:  84-86 Under ISO 45001 and BGRIM OHS 
& Environment Framework

403-2 Hazard identification, risk assessment, and 
incident investigation

SR: 84-86

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
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403-3 Occupational health services SR:  84-86

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

SR:  85

403-5 Worker training on occupational health  
and safety

SR:  86, 88

403-6 Promotion of worker health SR:  86

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

SR:  84-85

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

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

403-9 Work-related injuries URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

Yes

403-10 Work-related ill health URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

GRI 404: Training and Education 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  75, 77

103-2 The management approach  
and its components

SR:  75-80

103-3 Evaluation of the management approach SR:  7, 79, 82

404-1 Average hours of training per year  
per employee

SR:  7, 82 
URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

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

SR:  79

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

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  75

103-2 The management approach  
and its components

SR:  75-81

103-3 Evaluation of the management approach URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

405-1 Diversity of governance bodies 
and employees

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

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

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

GRI Content Index
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GRI 406: Non-discrimination 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to เอกสารเผยแพรด้่านความ
ยั่งยืน (ด้านสังคม:การบริหารจัดการ
สิทธมินุษยชน - (การไม่เลือกปฎิบัติ
และต่อต้านการล่วงละเมิด)

103-2 The management approach  
and its components

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to เอกสารเผยแพรด้่านความ
ยั่งยืน (ด้านสังคม:การบริหารจัดการ
สิทธมินุษยชน - (การไม่เลือกปฎิบัติ
และต่อต้านการล่วงละเมิด)

103-3 Evaluation of the management approach URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion 

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

406-1 Incidents of discrimination  
and corrective actions taken

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  81

103-2 The management approach  
and its components

SR:  81

103-3 Evaluation of the management approach SR:  81

407-1 Operations and suppliers in which the right to 
freedom of association and collective 
bargaining may be at risk

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

GRI 408: Child Labor 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  103

103-2 The management approach  
and its components

SR: 103-105

103-3 Evaluation of the management approach SR:  7, 105

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

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

No case found, refer to เอกสาร 
เผยแพรด้่านความยั่งยืน (ด้านสังคม:
การบริหารจัดการสิทธมินุษยชน - 
(การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิ
มนุษยชน) 

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR:  103

103-2 The management approach  
and its components

SR:  103-105

103-3 Evaluation of the management approach SR:  7, 105

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

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

No case found, refer to เอกสาร 
เผยแพรด้่านความยั่งยืน (ด้านสังคม:
การบริหารจัดการสิทธมินุษยชน - 
(การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิ
มนุษยชน) 

GRI Content Index
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GRI 411: Rights of Indigenous Peoples

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR: 103

103-2 The management approach  
and its components

SR: 103-105

103-3 Evaluation of the management approach SR: 7, 105

411-1 Incidents of violations involving rights of 
indigenous peoples

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

No case found, refer to เอกสาร 
เผยแพรด้่านความยั่งยืน (ด้านสังคม:
การบริหารจัดการสิทธมินุษยชน - 
(การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิ
มนุษยชน) 

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  103

103-2 The management approach  
and its components

SR:  103-105

103-3 Evaluation of the management approach SR:  7, 105

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

SR:  105 More information - 
QR code 

412-2 Employee training on human rights policies  
or procedures

SR:  105

GRI 413: Local Communities 2016 

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  90

103-2 The management approach and its  
components

SR:  90-101

103-3 Evaluation of the management approach SR:  7, 92-101

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

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

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

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  106, 109

103-2 The management approach  
and its components

SR:  107-110

103-3 Evaluation of the management approach SR:  7, 110

414-1 New suppliers that were screened  
using social criteria

SR:  106

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

SR:  110

GRI Content Index
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GRI 415: Public Policy 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to เอกสารเผยแพร ่
ด้านความยั่งยืน (ด้านเศรษฐกิจ:
การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ)

103-2 The management approach  
and its components

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to เอกสารเผยแพร ่
ด้านความยั่งยืน (ด้านเศรษฐกิจ:
การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ)

103-3 Evaluation of the management approach URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to เอกสารเผยแพร ่
ด้านความยั่งยืน (ด้านเศรษฐกิจ:
การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ)

415-1 Political contributions URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to เอกสารเผยแพร ่
ด้านความยั่งยืน (ด้านเศรษฐกิจ:
การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ)

GRI 418: Customer Privacy 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR:  113, 117

103-2 The management approach  
and its components

SR:  113-117

103-3 Evaluation of the management approach SR:  116-117

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

SR:  117 No case found

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its Boundary

SR:  75, 83, 90

103-2 The management approach and its  
components

SR:  75-82, 83-89, 90-101

103-3 Evaluation of the management approach URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

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

URL: https://www.bgrimmpower.com/th/
sustainability/doing-business-with- 
compassion

Refer to: ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน 

*Remark:  • OR: One Report (รายงานประจ�าปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report)
  • SR: Sustainability Report (รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564)

GRI Content Index

https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
https://www.bgrimmpower.com/th/sustainability/doing-business-with-compassion
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SGS (THAILAND) LIMITED’S REPORT ON SUSTAINABILITY ACTIVITIES IN 
THE B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED’S SUSTAINABILITY 
REPORT FOR 2021  
 
NATURE OF THE ASSURANCE/VERIFICATION 
SGS (Thailand) Limited (hereinafter referred to as SGS) was commissioned by B.Grimm Power Public Company Limited 
(hereinafter referred to as BGRIM) to conduct an independent assurance of the Sustainability Report for 2021 and the 
Sustainability Report webpage (hereinafter referred to as the Sustainability Report).  
 
INTENDED USERS OF THIS ASSURANCE STATEMENT 
This Assurance Statement is provided with the intention of informing all BGRIM’s Stakeholders.  
 
RESPONSIBILITIES 
The information in the Sustainability Report and its presentation are the responsibility of the directors or governing body (as 
applicable) and the management of BGRIM. SGS has not been involved in the preparation of any of the material included in 
the Report. 

Our responsibility is to express an opinion on the text, data, graphs and statements within the scope of verification with the 
intention to inform all BGRIM’s stakeholders. 
 
ASSURANCE STANDARDS, TYPE AND LEVEL OF ASSURANCE 
The SGS ESG & Sustainability Report Assurance protocols used to conduct assurance are based upon internationally 
recognized assurance guidance and standards including the Principles contained within the Global Reporting Initiative 
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) 101: Foundation 2016 for report quality, and the guidance on levels of 
assurance contained within the AA1000 series of standards and ISAE3000.  

The assurance of this report has been conducted according to the following Assurance Standards: 
 

Assurance Standard Options Level of 
Assurance 

A AA1000ASv3 Type 2 
(AA1000APS Evaluation plus evaluation of Specified Performance Information) Moderate 

 
Assurance has been conducted at a moderate (limited) level of scrutiny. 
 
SCOPE OF ASSURANCE AND REPORTING CRITERIA 
The scope of the assurance included evaluation of quality, accuracy and reliability of specified performance information as 
detailed below and evaluation of adherence to the following reporting criteria: 
 

Reporting Criteria Options 

1 AA1000 Accountability Principles Standard (2018) 
2 Global Reporting Initiative - GRI (Core) (2021) 

 
ASSURANCE METHODOLOGY 
The assurance comprised a combination of pre-assurance research, interviews with relevant employees, superintendents and 
the management. Documentation reviewed and recorded were carried out remotely by connecting the BGRIM’s head office 
with Amata B.Grimm Power (Rayong) 2 - (ABPR2), Amata B.Grimm Power 2  - (ABP2), Amata B.Grimm Power 3 – (ABP3),  
Sai Lui Rim Nam and NamChe1 via the internet to prevent the spread of COVID-19 infections. The validation with external 
bodies and/or stakeholders where relevant and interview the person in charge of producing the report were also carried out 
remotely for the same reason.  
 

ASSURANCE STATEMENT 
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LIMITATIONS AND MITIGATION 
Financial data drawn directly from independently audited financial accounts has not been checked back to source as part of 
this assurance process. 
 
STATEMENT OF INDEPENDENCE AND COMPETENCE 
The SGS Group of companies is the world leader in inspection, testing and verification, operating in more than 140 countries 
and providing services including management systems and service certification; quality, environmental, social and ethical 
auditing and training; environmental, social and sustainability report assurance. SGS affirm our independence from BGRIM, 
being free from bias and conflicts of interest with the organization, its subsidiaries and stakeholders. 

The assurance team was assembled based on their knowledge, experience and qualifications for this assignment, and 
comprised auditors experienced in one or more of the following standards; AA1000, GRI, CFO, CFP, AWS, GHG Validation & 
Verification Lead auditors and experience on the SRA Assurance service provisions. 
 
FINDINGS AND CONCLUSIONS 

ASSURANCE/VERIFICATION OPINION 
On the basis of the methodology described and the verification work performed, we are satisfied that the specified 
performance information included in the scope of assurance is accurate, reliable, has been fairly stated  and has been 
prepared, in all material respects, in accordance with the reporting criteria. 

We believe that the organization has chosen an appropriate level of assurance for this stage in their reporting. 
 
QUALITY AND RELIABILITY OF SPECIFIED PERFORMANCE INFORMATION 
The material topics and their boundaries are properly defined in accordance with GRI’s Reporting Principles for Defining 
Report Content. In year 2021, BGRIM has expanded the assured performance data to associated company. For future 
reporting, more descriptions of BGRIM and subsidiaries’ involvement with impact for each material issue and mitigation efforts 
should be disclosed. The mechanism for internal audit on the data performance should be established to maintain the system 
in place. 
 
ADHERENCE TO AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARD (2018) 

INCLUSIVITY 
BGRIM has considered sustainability’s issues related to stakeholders from viewpoints of various sources. The survey and 
direct two-ways communication with investors, employee, customers, suppliers and other stakeholders were implemented to 
receive the concerning issues and organization’s understanding of stakeholders. 

MATERIALITY 
BGRIM has concerned the issues which received from internal and external stakeholders, social trends and United Nations 
Sustainable Development Goals (SDGs). The effective process to determine the material issues to business has been 
applied. To identify material issues, external expert and internal executive management has reviewed the stakeholders’ 
opinion. The issues that are material to each stakeholder group are reported in appropriateness, and reflected their important 
and priority. 

RESPONSIVENESS 
BGRIM has recognized the importance of Environmental, Social, and Governance (ESG) for the corporate value. The 
material sustainability issues has been communicated to stakeholders by disclosing in the Sustainability Report and 
organization’s website. BGRIM has included the channels to receive stakeholders’ feedback.       

IMPACT 
Risk evaluation has been demonstrated to identify environmental, social and governance impacts. Performance results 
related to key issued are reported in the Sustainability Report Sustainability Report. Sustainability performances identified 
have been disclosed changes in data over time. Target setting and performance status in qualitative and quantitative have 
been measured and reported for material issues. 
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ADHERENCE TO GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) REPORTING GUIDELINES  

BGRIM’s Sustainability Report is adequately in line with the core option for GRI Standard and fulfills all the required content 
and quality criteria for the identified aspects listed as below; 
GRI 302-1 (2016): Energy consumption within organization; 
GRI 303-3 (2018): Water withdrawal; 
GRI 303-4 (2018): Water discharge; 
GRI 303-5 (2018): Water consumption; 
GRI 305-1 (2016): Direct (Scoep1) GHG emissions; 
GRI 305-2 (2016): Energy Indirect (Scope2) GHG emissions; 
GRI 305-7 (2016): Nitrogen oxides (NOx), Sulfur oxides (SOx) and other significant air emissions; 
GRI 306-3 (2020): Waste generated; 
GRI 306-4 (2020): Waste diverted from disposal; 
GRI 306-5 (2020): Waste directed to disposal; 
GRI 403-9 (2018): Work-related injuries; 
 
The reporting boundaries are consist of below sites; 
1. Thailand  

a. Co-Generation from Natural Gas (17 Plants) - Amata B.Grimm Power 1-5, Amata B.Grim Power (Rayong) 1-5, 
B.Grimm Power (Laem Chabang) 1-2, B.Grimm BIP Power 1-2, B.Grimm Power (WHA) 1, B.Grimm Power 
(AIE-MTP) and Angthong Power 

b. Solar (22 Plants) - Nakhon Pathom :Sai Luang 2, 3, 9 & 10, Sai Yai Nha, Sai Manow, Sai Putsa, Sai Lui Rim Nam, Sai 
Chalouw 1 and Sai Sab, Phra Nakhon Si Ayutthaya :Sai Sena 2, Sara Buri : BGTTRE 1-3, Sa Kaeo :B.Grimm 
Solar Power (Sakaeo) 1, Phetchabun :Chon Daen Agricultural Cooperative Project (Phetchabun), 
Chachoengsao :Veteran Support Office of Chonburi, The WVO Project (Chachoengsao), Surat Thani :The Ban 
Na Doem Agricultural Cooperative Project (Surat Thani), Bangkok :Office of Agriculture, Industry and Services 
Affairs, The WVO Project (Bangkok), Veterans General Hospital, The WVO Project (Bangkok), Samut Prakan 
:WVO Office of Security Services, The WVO Project (Samut Prakan), Nonthaburi :WVO Office of Terminal 
Production Workshop, The WVO Project (Nonthaburi) 

c. Wind (1 Plant) - Bo Thong Wind farm (2 Projects) 
d. Bangkok Headquarters (applicable to GRI 403-9 only) 

2. Lao PDR  
a.Hydro (2 Plants) - Xenamnoy 2 & Xekatam 1 and Nam Che 1 

3. Vietnam  
a. Solar (2 Plants) - Dau Tieng 1&2 and Phu Yen TTP 
b. Back up for power trading - Amata Power (Bien Hoa) 

4. Cambodia  
a. Solar (1 Plant) - Ray Power 

 
The material topics and their boundaries within and outside of the organization are properly defined in accordance with GRI’s 
Reporting Principles for Defining Report Content. For future reporting, more descriptions of BGRIM and subsidiaries’ 
involvement with impact for each key issues and mitigation efforts should be disclosed. The mechanism for internal audit and 
centralized procedures on the data acquisition and gathering process should be established to maintain the system in place.  
 
Signed: 
For and on behalf of SGS (Thailand) Limited 

 
 
 
 
 
 

Montree Tangtermsirikul 
General Manager 
Bangkok, Thailand 
10 March 2022 
WWW.SGS.COM 
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“With compassion, business can exist
in harmony with nature and community.”

 - Harald Link -

https://www.bgrimmpower.com/th/downloads/sustainability-reports
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