กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

“การดาเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อการพัฒนาความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็ นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ”
บี.กริม เพาเวอร์ กาหนดกลยุ ทธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อชุ มชนและสังคมที่จะส่งเสริมการเติบโตอย่ างยัง่ ยืน โดยมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ สงั คม ชุ มชนและสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นไปตาม
พันธกิจของบี.กริม โดยกลยุ ทธ์ดงั กล่าวแบ่ งออกเป็ น ด้านสังคม ด้านชุ มชนและด้า นสิง่ แวดล้อม สอดคล้องเป้ าหมายการพัฒ นาที่ยงั ่ ยืน (SDGs) ได้แก่ เป้ าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย,
เป้ าหมายที่ 4 รับรองการศึกษาที่เท่ าเทียมและทัว่ ถึง , เป้ าหมายที่ 7 รองรับการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึง ได้ เชื่อถือได้ และยัง่ ยืนทันสมัย, เป้ าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การจ้างงาน, เป้ าหมายที่ 15 ปกป้ อง ฟื้ นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่ างยัง่ ยืน และ เป้ าหมายที่ 17 สร้างพลังแห่ งการเป็ นหุ ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการ
พัฒนาที่ยงั ่ ยืน

กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อชุม ชนและสังคม
ด้ านสังคม
ส่ งเสริมให้ ชุมชนและสังคมสำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรที่
จำเป็ นของตน โดยเน้ นกำรส่ งเสริมกำรศึกษำ กำรสร้ ำงงำน
รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้ านชุมชน
ยกระดับกำรใช้ วีวิตแก่ชุมชน โดยเน้ นกำรส่ งเสริมกำรศึกษำ
กำรสร้ ำงงำน และส่ งเสริมกำรเกษตรแบบยัง่ ยืน

ด้ านสิ่งแวดล้ อม

ดำเนินธุ รกิจด้ วยควำมใส่ ใจต่อธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม
ส่ งเสริมกำรอนุรกั ษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสัตว์ป่ำ

ปั จจัยส่งเสริมธุรกิจ

ความสอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ย งั ่ ยื น (SDG)

บ่ มเพาะแรงงานให้มที ักษะและความสามารถที่จาเป็ นต่อ
การส่งเสริมการดาเนินธุรกิจปั จจุบันและอนาคตของ บี.
กริม เพาเวอร์ รวมถึงช่ วยส่งเสริมชื่อเสียง
ได้รบั การสนับสนุ นจากชุ มชนในการดาเนินธุรกิจ
(Social license to operate) ลดข้อร้องเรียน และ/หรือ
ข้อพิพาทจากชุ มชนในบริเวณใกล้เคียงกับพืน้ ที่ ที่ดาเนิน
ธุรกิจ ส่งเสริมความผูกพันกับชุ มชน
ส่งเสริมรายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมการ
อนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ ช่ วยทดแทน
ผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจและส่งเสริม ชื่อเสียง

1

ด้านสังคม
โครงการอาชี วศึ กษาทวิภาคี
• บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมมือกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) วิทยาลัยเทคนิ ค มาบตาพุ ด
จังหวัดระยอง และสมาคมผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชน ในโครงการพัฒนาช่างเทคนิ ค วิ ศ วกรรม
ระบบไฟฟ้ าในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยมุ่ งหวังในการพัฒนาทักษะและความรู้
ในด้านวิศกรรมไฟฟ้ าและการซ่อมบารุง รวมถึ งเรียนรู้การปฎิ บัติ งานจริ ง ให้แก่
นักศึกษาทีเ่ ข้ารวมโครงการ
• โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยยกระดับการศึกษาอาชีวทวิภาคซึ่งส่งผลให้มีเยาวชน
ทีว่ ่างงานลดลงแล้ว บี.กริม เพาเวอร์ สามารถรับพนักงานทีม่ ที กั ษะและความสามารถที่
จะสนับสนุ นการเติบโตของธุรกิจในต้นทุนการสรรหาบุ คลากรทีล่ ดลงอีกด้วย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
• จานวนการจ้างแรงงานที่มที ักษะจากโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี โดย บี.
กริม เพาเวอร์
• ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุ คลากรต่อตาแหน่ งงาน
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นักเรียนเข้าร่วมโครงการรวม 114 คน นับตังแต่
้ ปี 2554 ถึงปั จจุบัน

ตัวชี้วัดทางสังคม และ/หรือ สิง่ แวดล้อม
• จำนวนนักเรียนที่ได้ รบั กำรอบรบในโครงกำรอำชีวศึกษำทวิภำคี
• จำนวนนักเรียนที่เข้ ำร่วมโครงกำรและได้ ร ับกำรจ้ ำงงำน

2

ด้านสังคม
อนุรกั ษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม
สนั บสนุ นการศึกษาด้านดนตรี ส่ งเสริมความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความสงบสุ ข ซึ่งส่ งผล
ทางอ้ อมในการส่ งเสริมชื่ อเสี ยงแก่ บี.กริม เพาเวอร์
• การสนั บสนุ นการพัฒนาวงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพ: เผยแพร่และส่งเสริมการศึก ษาดนตรี
คลาสิกให้นักดนตรีชาวไทยมีโอกาสพัฒนาฝีมอื ในระดับอาชีพ รวมถึง พัฒ นาความสามารถให้
ทัดเทียมระดับโลก
• การสนั บสนุ นกี ฬาขี่ ม้าโปโล: บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมมือกับบี.กริม ส่งเสริมกีฬาขีม่ า้ โปโล มี
เป้ าหมายเพื่อพัฒนาและเผยแพร่กฬี าขีม่ า้ โปโลในไทย โดยจัดการแข่งขันกีฬาขีม่ า้ ร่วมกับ
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) มอบทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่นักกีฬาในสาขา
ดังกล่าว

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
• มูลค่าด้านสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ Media value (หน่ วย: บาท) จาก
โครงการที่เกี่ยวข้อง เช่ น การแข่ งขันบีชโปโล โอเพ่น และการแสดงโดยวง
ดุรยิ างค์ซมิ โฟนีกรุงเทพ
ดูข้อมูลเพิม่ เติมที่ รายงานความยั ่งยืนประจาปี 2563 หน้า 13-15

ตัวชี้วัดทางสังคม และ/หรือ สิง่ แวดล้อม
• จำนวนนักกีฬำขี่ม้ำโปโลที่ได้ รบั กำรสนับสนุนในกำรคัดตัวระดับชำติ
• จำนวนนักดนตรีที่ได้ รบั กำรสนับสนุน จำกสมำคม
• จำนวนผู้ เข้ ำร่วมรับชมกำรแข่งขันโปโล โอเพ่น

3

ด้านชุมชน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
• มุ่ งปลู กฝังความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้ แก่ เด็กวั ย 3 ถึ ง 6 ปี ตลอดจนส่ ง เสริ ม
การจัดกิจกรรมอบรมครูผสู้ อน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการทากิจกรรมร่ ว มกับ
ครอบครัว ให้สามารถถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ อย่ า งสร้ า งสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ
• การร่วมมือกับชุมชมใกล้เคียงทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้ า ของบี .กริ ม เพาเวอร์ ไม่เพีย งแต่จ ะช่ว ย
ส่งเสริมคุณภาพการเรี ย นการสอนให้ก ับ ชุ มชน แต่ยั ง ช่ว ยส่ ง เสริ มการยอมรั บ และ
สนับสนุ นการทาธุรกิจของบี.กริม เพาเวอร์ (social license to operate) รวมถึง ช่ว ยลด
ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องจากชุมชน
151 โรงเรียนในเครือข่ายท้องถิน่

ตัวชีว้ ัดทางเศรษฐกิจ
• จานวนข้อพิพาทจากชุ มชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ตงั ้ โรงไฟฟ้ า
• จานวนข้อร้องเรียนจากชุ มชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ตงั ้ โรงไฟฟ้ า

ตัวชี้วัดทางสังคม และ/หรือ สิง่ แวดล้อม
• จำนวนโรงเรียนในเครือข่ำยท้ องถิ่นที่เข้ ำร่ วมโครงกำร
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4

ด้านชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้การกสิกรรมเพื่ อความยังยื
่ น เซนาน้ อยและเซกะตา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
• ความปลอดภัยทางอาหาร (food safety) เป็ นเรื่องสาคัญขัน้ พืน้ ฐานของทุ ก คน บี .กริ ม เพาเวอร์
จึงจัดตัง้ ศูนย์การเรี ย นรู้ ก ารกสิ กรรมเพื่ อ ความยั ง่ ยื น เซน้ า น้ อยและเซกะต า บริ เวณ
โรงไฟฟ้ าพลังน้า ในเมืองปากซอง แขวงจาปาศักดิ ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• เรามุ่ งหวังให้ ชุมคนได้พฒ
ั นาคุณภาพชี วิตและเรี ย นรู้ ก ารท าเกษตรกรรมแบบอิ นทรี ย์
ตลอดจนดูแลแหล่งน้าธรรมชาติ ให้ความรู้ ในการหยุ ด เผาป่ าว เพื่อช่ว ยรั ก ษาหน้ า ดิ น อัน เป็ น
แหล่งแร่ธาตุทสี่ าคัญในการทาการเกษตรแบบอินทรีย์ รวมถึง การท าฟาร์ มอิน ทรย์ รวมถึง การ
ปลูกผักสวนครัว หัดทาปุ๋ ยหมักแบบใช้น้าและไม่กลับกอง แทนการใช้ส ารเคมี เพื่ อส่ ง เสริ มการ
อนุ รักษ์ดนิ น้าและป่ าไม้
ตัวชีว้ ัดทางเศรษฐกิจ
• จานวนข้อพิพาทจากชุ มชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ตงั ้ โรงไฟฟ้ า
• จานวนข้อร้องเรียนจากชุ มชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ตงั ้ โรงไฟฟ้ า
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ตัวชี้วัดทางสังคม และ/หรือ สิง่ แวดล้อม
• จานวนคนในชุ มชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ตงั ้ โรงไฟฟ้ า เข้าร่วมเรียนรู ้จากศู นย์การ
เรียนรูก้ ารกสิกรรมเพื่อความยัง่ ยืน

5

ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรกั ษ์ และฟื ้ นฟูประชากรเสื อโคร่ง
• ส่ งเสริมการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูประชากรเสื อโคร่ง ในอุทยานแห่ง ชาติแม่ว งก์ และอุ ท ยาน
แห่งชาติคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพัน ธุ ์พ ืช และ
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) โดยมีจุ ด ประสงค์เพื่อฟื้ นฟู ธ รรมชาติข องผืน ป่ า
ตะวันตก ปกป้ องถิน่ อาศัยของเสือโคร่ง จากการลักลอบล่าสัตว์และรุ กลา้ นอกจากนี้ยังได้ส ร้ า ง
ศูนย์การเรียนรู้ ส.เสือวิทยา ณ โรงเรียนอนุ บาลคลองลาน เพื่อส่งเสริมความตระหนั ก เกี่ย วกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ชุมชน
• นอกจากการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม บี.กริ ม เพาเวอร์ โดยมีสั ด ส่ ว นของธุ ร กิจ
ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ ใ นประเทศไทย บี ก ริ ม ยั ง ส่ ง เสริ มความหลากหลายทางชีวิ ภ าพในผืน ป่ า
ตะวันตกของไทย เพื่อทดแทนผลกระทบทีเ่ กิดจากการดาเนินธุรกิจ ซึ่งยังช่วยส่งเสริมชื่อเสี ย ง
ในการเป็ นบริษัทไทยทีใ่ ห้การส่งเสริมประชากรเสือโคร่งอีกด้วย
ตัวชี้วดั ทางเศรษฐกิจ
• มูลค่าด้านสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ Media value (หน่วย: บาท)
จากโครงการ
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ตังเป้
้ าหมายเพิม่ จานวนเสือโครงในผืนป่ าตะวันตก
เป็ น 300 ตัว ภายในปี 2565
ตัวชี้วดั ทางสังคม และ/หรือ สิ่งแวดล้อม

•
•
•

จำนวนเสือโคร่ งในผืนป่ ำตะวันตก
ร้ อยละของบริ เวณผืนป่ ำที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงชีวภำพสูง
จำนวนนักเรี ยนในชุมชนที่เข้ ำร่ วมเรี ยนรู้ ผ่ำน ส.เสือวิทยำ และโครงกำรสร้ ำงควำมตระหนักอื่นๆ

6

ด้านสิ่งแวดล้อม
ขยายสัดส่ วนการลงทุนในพลังงานหมุนเวี ยนเป็ นร้อยละ 30 ของโครงการทัง้ หมด
ภายในปี 2565 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเป็ นศูนย์ในปี 2593

สรุ ปผลการดาเนินงาน 2563

• บี.กริม เพาเวอร์ กาหนดแนวทางการเติบโตของธุรกิจโดยขยายสัดส่ วนการลงทุนใน
พลังงานหมุ นเวียนเป็ นร้อยละ 30 ของโครงการลงทุ นทัง้ หมดทัง้ ในและต่ างประเทศ
ภายปี 2565 รวมถึงตัง้ เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเป็ นศูนย์ในปี 2593ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยให้
บี.กริม เพาเวอร์ ตอบสนองความต้องการพลังงานหมุนเวียนทีม่ ากขึน้ ในอนาคต
• ในปี 2563 บี .กริ ม เพำเวอร์ มีสดั ส่วนพลังงำนหมุนเวียนร้ อยละ 29.5 ของโครงกำรทังหมด
้
และ
ในปี 2564 ยังได้ ได้ ร่วมมือกับกำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วำงแผนก่ อสร้ ำง
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ บนทุ่นลอยน ้ำที่ใหญ่ ที่สดุ ในประเทศไทย ในบริ เวณ
โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำของกฟผ.
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดทางสังคม และ/หรือ สิง่ แวดล้อม

• สัดส่วนการลงทุ นประเภทพพลังงานหมุนเวียน ต่อโครงการลงทุ นทัง้ หมด
• กาลังการผลิตของโรงไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนที่อยู่ ระหว่ างการพัฒนา (เมกะวัตต์)
• กาลังการผลิตของโรงไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนที่เปิ ดดาเนินการแล้ว (เมกะวัตต์)

• ความเข้มข้นในการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ ต่อเมกะ
วัตต์-ชัว่ โมง)
• ปริมำณกำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจกที่ลดลง (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ ำ)

ดูข้อมูลเพิม่ เกีย่ วกับเป้ าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเป็ นศูนย์ (net zero emissions) ที่ รายงานความยั ่งยืนประจาปี 2563 หน้า 77 หรือเกีย่ วกับโครงการพลังงานหมุนเวียนได้ท ี่
https://www.bgrimmpower.com/th/power-plants/project-highlights
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