
ในยุคท่ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจใช้ตัวชี้วัดทางการเงินเป็นหลัก 
ปัจจัยและผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมและเป็นผลมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจ ซึ่งไม่อยู ่ในรูปของตัวชี้วัดทางการเงินได้ถูกละเลยไป 
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านความหลากหลายทางธรรมชาติ สุขภาพ 
ความโปร่งใส และความเหลื่อมล�้าในสังคม 

ปัจจัยเหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นผลกระทบเชิงลบในระยะยาว 
ต่อสังคม แต่จะส่งผลย้อนกลับถึงการพัฒนาด้านสังคม การบริหาร
จัดการและการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยธุรกิจ จนถึง
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหามลพิษ และ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ขจัดความ
ยากจน

การจัดการนํ้า
และสุขาภิบาล

เมืองและถิ่นฐาน
มนุษยอยางยั่งยืน

สังคมสงบสุข

ยุติธรรมไมแบงแยก

ความรวมมือ
เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

แผนการบริโภค

และการผลิตที่ยั่งยืน

การรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

การใชประโยชนจาก
มหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล

การใชประโยชนจาก
มหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเขาถึงได

การจางงานที่มีคุณคา
และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม
นวัตกรรม
โครงสรางพื้นฐาน

ขจัดความ
หิวโหย

การมีสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดี

การศึกษา
ที่เทาเทียม

ลดความ
เหลื่อมลํ้า

ความเทาเทียม
ทางเพศ

อย่างยั่งยืน
การพัฒนา
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SDG 7

SDG 9

SDG 14

SDG 13SDG 11

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือธุรกิจพลังงาน

สะอาด ซึ่งการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจตาม 

พันธกิจของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยเพิ่มการใช้

พลังงานสะอาดของประชาชนในสงัคมได้โดยตรง

อัตลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือการเป็นองค์กร

นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและความสร้างสรรค ์

ในการพัฒนาธุรกิจ จึงมีกิจกรรมการลงทุนด้าน

นวัตกรรมพลังงาน และให้การสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนาด้านนวัตกรรมพลังงาน เป็นส่วนหนึ่ง

ในกจิกรรมหลักของบริษทัฯ ซ่ึงจะเป็นก�าลังส�าคญั

ในการสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ

ทางเทคโนโลยีของประเทศได้

อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสร้างพื้นฐาน

การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นองค์กร

ชั้นน�าในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ด�าเนินการ

อย่างยั่งยืน ปราศจากการหยุดชะงักของธุรกิจ 

บริษัทฯ จึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสม 

โดยเฉพาะในบริบทการท�าธุรกิจพลังงานสะอาด

ที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ 

ภูมิอากาศ 

หนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ คือการน�าพลังงาน

หมุนเวียนและนวัตกรรมมาช่วยสร้างความ

ยั่งยืนให้โลกด้วยแนวคิด Circular Economy 

จากการทีผู่บ้รโิภคสามารถผลิตไฟฟ้าและใช้เอง 

และซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ระหว่างกัน ก่อให้เกิด 

ประโยชน์สงูสดุ กรณท่ีีมีไฟฟ้าเหลือจากการใช้เอง 

เป็นจดุเริม่ต้นของการสร้าง Smart Community 

เพ่ือพัฒนาศกัยภาพและโครงสร้างพืน้ฐานทีร่องรบั

พลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งการเตรียมพร้อม 

ให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สามารถ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล

ในฐานะผู ้ด�าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อม บริษทัฯ จึงมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ

จดัท�าและสนบัสนนุโครงการเพือ่สงัคม นอกเหนือ

จากการด�าเนนิการทางธรุกจิ ซึง่จากผลงานวจิยัที่

แสดงให้เห็นว่าประเด็นด้านการอนุรักษ์ท้องทะเล 

ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกละเลยโดยภาคธุรกิจ 

ส่วนมาก แม้จะมีความส�าคญัไม่น้อยกว่าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนอื่น (UNGSII, 2017) บริษัทฯ  

จึงได้เลือกประเด็นน้ีเพ่ือมุ่งเน้นสนับสนุนผ่าน

โครงการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ

องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการยึดติดการวัดผลการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และแนวทางการพัฒนาแบบดั้งเดิม จึงร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิก ภาคธุรกิจ และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ก�าหนดและประกาศ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียิง่ยนื (UN Sustainable Development Goals - SDGs) 
ขึน้ในปี พ.ศ. 2558 โดยคาดหวังให้ประเทศสมาชกิด�าเนินงานเพือ่บรรล ุSDGs 
17 ข้อ เพ่ือเป็นกรอบให้ทุกประเทศใช้เพือ่ก�าหนดทิศทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ท่ีค�านึงถึงในทุกมิติด้านการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผลกระทบจากการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยก�าหนดกรอบเวลาในการด�าเนินงานภายในปี พ.ศ. 
2573 

ท้ังนี้ มีกรอบการวัดผลท่ีชัดเจนซึ่งก�าหนดเป็นเป้าประสงค์ (Targets) 
จ�านวน 169 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัดเพื่อการเก็บข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกันจากทุกประเทศเพื่อสนับสนุนการวัดผลการด�าเนินงานซึ่งสะท้อนการ
เติบโตอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ทั้งที่อยู่ในรูปของตัวชี้วัดทางการเงิน และตัวชี้วัด
ซึ่งสะท้อนการด�าเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการมีส่วน
ร่วมเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังท่ีองค์กรสหประชาชาติได้ประกาศ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development Goals 
(SDGs) กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ในการด�าเนินงาน เพื่อที่จะสามารถวัด ปรับปรุง และสื่อสารผลด�าเนินการได้ 
ทั้งนี้ พบว่ามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนห้าประการที่มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
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การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง

GOVERNANCE

มีความเปนสากล

ย
ึด

ม
ั่น

ในหลักการ รอบรู 
รูล

ึก
 ค

ิด
ล
ํ้า

การเสริมการเติบโต
ทางธุรกิจดวยนวัตกรรม

การพัฒนาพนักงาน และการรวมมือ
กับคูธุรกิจและองคกรอื่นๆ

การเติบโตทางธุรกิจ

GROWTH

GOODGREEN

ตนแบบ
ผูเปลี่ยนแปลง
โลกดวยวิถี

พลังงานสะอาด

การสรางวัฒนธรรมสีเขียว
เพื่อปกปองสิ่งแวดลอม

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การเปนพลเมืองที่ดีโดยการ
สรางคุณคาสูสังคมดวย

พลังงานสะอาด

การเปนพลเมืองที่ดี

วิสัยทัศน

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

การเขาถึงพลังงานที่สะอาด

และมีความมั่นคง

การสรางคุณคาสูสังคม

และเศรษฐกิจชุมชน

การกํากับดูแลกิจการ

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการหวงโซอุปทานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมาย

และนโยบายสาธารณะ

ความหลากหลาย

และการยอมรับ

ความแตกตางในองคกร

ความพรอมของพนักงาน

ความปลอดภัยของขอมูล

และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืน และสร้างกรอบการด�าเนินงานท่ีพนักงานสามารถน�าไปปฏิบัติได้ โดยมีเป้าหมายหลัก
คือการมุ่งสร้างคุณค่า 3 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Growth) คุณค่าทางสังคม (Good) และคุณค่าทางสิ่งเเวดล้อม (Green) 
ตั้งอยู่บนรากฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance) บีซีพีจีจึงได้จัดท�ากรอบนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 4G

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากนโยบายพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บีซีพีจีได้จัดท�าแผนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Breath of the World 
ต่อลมหายใจให้โลก ช่วยอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่
ต่างๆ ด้วยพลงังานหมนุเวียนและนวัตกรรมเพือ่ส่งต่อโลกท่ียงัอยูใ่นสภาพสวยงามให้กับเยาวชนในอนาคต ประกอบด้วย 3 แนวกิจกรรม ได้แก่

Breath of the Souls

การงดจดัท�าของขวัญปีใหม่ เพือ่เป็นการประหยดัทรพัยากรและน�าเงินไปมอบให้สนับสนนุ
เป็นสวัสดกิารให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้พทัิกษ์ป่าและทะเล กิจกรรมเก่ียวกับสงัคม ชมุชน การยกระดับ
คุณภาพชวิีต เช่น ตดิตัง้แผงโซลาร์เพือ่แสงสว่างให้กับหน่วยงานหรอืสถาบนัการศกึษาในพืน้ท่ี
ห่างไกล กิจกรรมเก่ียวกับสังคมคาร์บอนต�่า กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในพื้นท่ีปฏิบัติการใน
รูปแบบต่างๆ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การมอบแผงโซลาร์และวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการศึกษาและการใช้ประโยชน์ เป็นต้น

Breath of the Waters

กิจกรรมเก่ียวกับการอนรุกัษ์ทรพัยากรทางน�า้ เช่น ตดิตัง้แผงโซลาร์เพือ่ให้แสงสว่างและ
อ�านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีและนักท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติทางทะเล กิจกรรม
อนุรักษ์ชายฝั่งทะเลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ 

Breath of the Wilds

กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น ฟื้นฟูและพิทักษ์ผืนป่า ปลูกป่า 
สร้างโป่งอาหารให้สัตว์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพืชและสัตว์ ฯลฯ

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่และตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี โดย
มีนโยบายต่อต้านการทุจริตท่ีเข้มงวดและการบริหารความเส่ียงท่ี
ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
• ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ท้ังในด้านกฎหมายและข้อบังคับและสร้างความตระหนักรู้ให้
กับสาธารณชน ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน และภาคประชา
สังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันกฎหมาย
และข้อบงัคับ ตลอดจนสร้างความตระหนักรูเ้ก่ียวกับความส�าคัญของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
• สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของชุมชน

เก้ือหนุนเศรษฐกิจท้องถ่ิน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ 
มุ่งสร้างคุณค่าร่วม ผ่านการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งพลังงาน
ที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้
• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจ บูรณาการ
แนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อลดการใช้ทรัพยากร 
ลดปริมาณของเสีย

• ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ ด้วย
เทคโนโลยท่ีีทันสมยัและระบบรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูท่ีดท่ีีสดุ
• เติบโตอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาธุรกิจให้เติบโตผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนสามารถปรบัตวัอย่างสอดคล้อง
เพื่อใช้เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์
• พัฒนาศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรและรักษาการเติบโตอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยการพฒันาความพร้อมของพนกังาน ส่งเสรมิความร่วมมอื
ทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่คู่ค้าและผู้รับเหมาช่วงตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า
• เคารพความหลากหลาย ปกป้องสิทธิมนุษยชน

มุ่งเป็นองค์กรท่ียอมรับและเคารพความหลากหลาย รวมถึง
ด�าเนินการอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ

และก�าหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ดังต่อไปนี้

89บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหำชน)



14: Life Below Water

สารคดเีชญิชวนให้เกิดความตระหนักถึงการอนุรกัษ์ท้องทะเล 
และมหาสมุทร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส�าคัญของมนุษย์ 
และเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่ส�าคัญของโลก ให้ความรู้และ
สร้างจิตส�านึกในการดูแลรักษาท้องทะเลแก่ประชาชน เพ่ือ
ให้ท้องทะเล และมหาสมุทรมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของปะการังเทียมท่ีมีผลต่อการ
อนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
13: Climate Action 

เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของภาวะโลกร้อน 
ท่ีมีผลกระทบต่อทะเล มหาสมุทร และทรัพยากรชายฝั่ง 
สร้างพฤติกรรมในการด�ารงชีวิต ให้ร่วมกันป้องกัน และ
สนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่าง
เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม เพราะแหล่งน�้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
แม่น�า้ ทะเล หรอืมหาสมทุร แหล่งผลติออกซเิจนท่ีส�าคัญของ

โครงการ สารคดีและหนังสือภาพชุด ลมหายใจแห่งมหาสมุทร โดยการจัดท�าสารคดีชุด “ลมหายใจแห่งมหาสมุทร” ประกอบ
ด้วยสารคดีตอนพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 “มหานทีแห่งน�้าพระราชหฤทัย: 
โครงการปะการังเทียมจากพระราชด�าริ” และสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับปะการังเทียม จ�านวน 9 ตอน เผยแพร่ตามช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ไทยทีวีโกลบอลเน็ทเวิร์ค และสื่อออนไลน์ 
ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ของบริษัทฯ

โลกผ่าน Phytoplankton (ไฟโตแพลงก์ตอน) แพลงก์ตอน
พืชที่มีความส�าคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศ เนื่องจากไฟโต
แพลงก์ตอนเป็นผู้ผลิตออกซิเจนประมาณร้อยละ 70 ในชั้น
บรรยากาศของโลก ในขณะที่ออกซิเจนอีกประมาณร้อยละ 
30 นั้นมาจากต้นไม้ 
11: Sustainable Cities

การท่ีปะการังเทียมสามารถกลายเป็นท่ีอยู่อาศัยแหล่งใหม่
ของสัตว์ทะเล จากโครงการฟ้ืนฟทูรพัยากรชายฝ่ังทะเลภาคใต้
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็น
จ�านวนมาก รวมไปถึงประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้ร่วมกันจัดท�า
ปะการังชุมชน ซึ่งได้ช่วยปรับปรุงสภาวะใต้ท้องทะเลให้มี
ความอดุมสมบูรณ์ขึน้ สร้างคุณภาพชวิีตท่ีดีท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมให้กับคนในท้องถ่ิน ท้ังท่ีอาศัยอยู่
บริเวณแหล่งน�้า และขยายไปยังผู้คนในวงกว้าง 

ลมหายใจแห่งมหาสมุทร

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2561 และความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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12: Responsible Consumption and Production 

เชิญชวนให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการบริโภค
อย่างพอเหมาะพอควร ไม่ก่อให้เกิดของเสีย

โครงการรณรงค์ให้พนักงานใช้ชีวิตคาร์บอนต�่า ด้วยหลักการ 3R ลดการใช้ (reduce) ใช้ซ�้า (reuse) และแปรรูปน�ากลับมาใช้
ใหม่ (recycle) โดยมีตัวอย่างกิจกรรมเช่น การใช้ถุงผ้าและปฏิเสธถุงพลาสติกเวลาซื้อของ การน�าภาชนะของตนเองไปใส่เครื่องดื่ม
ที่ร้านแทนแก้วพลาสติก การน�าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาท�าให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ด้วยการน�าปฏิทินตั้งโต๊ะ BCPG 2018 มาประดิษฐ์
เป็นปฏทิินสะกดค�า เพือ่ส่งมอบต่อให้กับนักเรยีนโรงเรยีนวัดดอกไม้ จงัหวัดพระนครศรอียธุยา ใกล้บรเิวณพืน้ท่ีปฏบัิตกิารของบรษิทัฯ 
ที่อ�าเภอบางปะหัน ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียน เป็นต้น

13: Climate Action 

เสริมสร้างความตระหนักรู ้ถึงความส�าคัญของภาวะโลก
ร้อนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบ

We Are Low Carboners

7: Affordable and clean energy

เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา 

ที่อยู่อาศัยและอาคารสถานที่ต่างๆ

9: Industry Innovation and Infrastructure

ส่งเสริมโครงสร้างที่ยั่งยืนและงานวิจัยในประเทศ ด้วยการทดลอง

ระบบ P2P ด้วยนวัตกรรมบล็อกเชน ที่เป็นที่แรกใน ASEAN และ

มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

โครงการแลกเปลีย่นซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (P2P) ด้วยเทคโนโลยบีลอ็กเชนท่ี T77 โดยมผีูร่้วมโครงการคือฮาบิโตะ มอลล์ 
โดยบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) โรงเรียนนานาชาติ บางกอกเพรพ คอนโดมิเนียมพาร์คคอร์ทโดย บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด 
(มหาชน) โรงพยาบาลฟัน การไฟฟ้านครหลวง และพาวเวอร์ เลดเจอร์ จากประเทศออสเตรเลีย 

11: Sustainable Cities and Communities

เสริมสร้างการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน

พลังงานสะอาดและการพัฒนาระบบ sharing economy 

13: Climate Action

จ�านวนพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ 920,000 KWH ในปี 2561 ลด

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 530 ตันต่อปีโดยประมาณ หรือเท่ากับ

การปลูกป่า จ�านวน 400 ไร่ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีลดลง 

ประมาณ 5-15% จากการใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

13: Climate Action 

โครงการแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (P2P) ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ T77
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7: Affordable and clean energy

เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบน 
พืน้ดิน เพือ่ให้ชมุชนในพืน้ท่ีห่างไกล ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ได้มีไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาดใช้
11: Sustainable Cities and Communities

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คุณครู นักเรียน บุคลากร ท่ีอยู่ใน
โรงเรยีน และชมุชนท่ีโรงเรยีนตัง้อยู ่รวมถึงภาครฐัท่ีเก่ียวข้อง 
ฯลฯ จากการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาด

โครงการ Energy for Everyone ติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อแสงสว่างให้กับสถาบันการศึกษา ในโครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วย
เหลอืและพฒันาอย่างเร่งด่วนเป็นกรณพีเิศษหรอืโรงเรยีน ICU สงักัดส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ) ได้แก่ โรงเรยีน
บ้านแม่ตะละ จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง จ.ก�าแพงเพชร

13: Climate Action

จ�านวนพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ 3 โรงเรียน รวม 15,000 
KWH ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 8.6 ตนัต่อปีโดยประมาณ 
หรอืเท่ากับการปลูกป่า จ�านวน 6.5 ไร่ บุคลากรของโรงเรยีน 
มีความตระหนักในเรื่องผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และ เปลี่ยนพฤติกรรมในการด�ารงชีวิต
ประจ�าวัน ผ่านการอบรมเก่ียวกับพลังงานสะอาดและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

 Energy for Everyone
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12: Responsible Consumption and Production 

เชิญชวนให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการบริโภค
อย่างพอเหมาะพอควร ไม่ก่อให้เกิดของเสีย

โครงการ งดให้เพื่อให้ โดยการงดจัดท�าของขวัญปีใหม่ เพื่อประหยัดทรัพยากร ลดการสร้างขยะโดยไม่จ�าเป็น น�าเงินไปมอบให้
หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เป็นผู้เสียสละ ดูแล รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561/2562 ได้น�าเงินไปมอบให้กับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่มอบให้กับมลูนธิผิูพ้ทัิกษ์ป่าเพือ่น�าไปช่วยเหลอืเจ้าหน้าท่ีผู้พทัิกษ์ป่า เจ้าหน้าท่ี  
ผู้พิทักษ์ทะเล และครอบครวั รวมถึงส่งเสรมิและพฒันาคุ้มครอง ปกป้อง ดแูลรกัษา ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและทรพัยากรธรรมชาตท้ัิงทางบก
และทางทะเล

14: Life Below Water

15: Life on Land

สนบัสนนุเจา้หนา้ที่ อาสาสมคัร หนว่ยงานผูพ้ทิกัษ ์ปา่และ
ทะเลในการอนุรักษธ์รรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และทรัพยากร 
ท้ังบนบกและในทะเล

 งดให้เพื่อให้

 

14: Life Below Water

15: Life on Land

สนับสนุนเจ้าหน้าท่ี อาสาสมัคร หน่วยงานผู้พิทักษ์ทะเล 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในทะเล

สนับสนุนโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” รายได้จากการจัดโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือช่วยเหลอืเจ้าหน้าท่ีผูพ้ทัิกษ์ป่าและเจ้าหน้าท่ีผู้พทัิกษ์ทะเลท่ีได้รบับาดเจบ็และเสยีชวิีตจากการปฏบัิตหิน้าท่ีในการป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลฯ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ

 เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
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3: Good Health and Well-Being 

จัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมกีฬาอื่นๆ ให้แก่นักเรียนและ
เยาวชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกาย
ในชีวิตประจ�าวัน รวมถึงส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนให้มีความ
สามารถ ก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ โดยผ่านการแข่งขัน
ที่จัดขึ้นในมาตรฐานระดับสากล

3: Good Health and Well-Being

4: Quality Education

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and clean energy

8: Decent Work and Economic Growth

13: Climate Action 

โครงการสนับสนุนเยาวชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่วม และให้พนักงานริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนในระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง

4: Quality Education

สนับสนุนทุนการศึกษา กีฬา ของนักเรียน เยาวชนรวมถึง 
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในระดับประเทศและระดับชุมชน 
ผ่านการมอบทุนการศกึษาและกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการ
ปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อให้มีสถานท่ีศึกษาท่ีอยู่ในสภาพท่ี
น่าเรียน ร่มรื่น ถูกสุขอนามัย

โครงการสนับสนุนเยาวชน

โครงการสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีความ
รู้เรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนและตระหนักในเรื่องผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนและจัดกิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยัธรรมชาต ิการน�าพลงังานแสงอาทิตย์มาช่วยให้มนี�า้สะอาด
ใช้ในชมุชน จดัและสนับสนุนกีฬาในท้องถ่ินเพือ่ให้ประชาชนมสุีขภาพ
แข็งแรง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ได้มีน�้าสะอาด
ส�าหรับบริโภค เป็นต้น
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8: Decent Work and Economic Growth

ธุรกิจทางการเกษตรท่ีเกิดขึ้นท�าให้มีการจ้างงานในท้องถ่ิน
เพิ่มขึ้น

8: Decent Work and Economic Growth

สร้างผลตอบแทนท่ีแน่นอน และสร้างความมั่นคงทางด้าน
พลังงานไฟฟ้าในพื้นท่ีโดยรอบและสร้างงานให้แก่บุคลากร
และชุมชนในพื้นท่ี สร้างกองทุนให้ความรู ้ในการพัฒนา
ศักยภาพแก่บุคลากรและชุมชน

13: Climate Action 

เสริมสร้างความรู ้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและชุมชน 
ท้องถ่ินเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนและตระหนักในเรื่อง 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ ์
ณ อ�าเภอท่าม่วง จงัหวัดกาญจนบรุ ีและอ�าเภอพระพุทธบาท จงัหวัดสระบุร ีสร้างงาน สร้างรายได้เสรมิจากการขายไฟฟ้าให้กับองค์การ
ทหารผ่านศึกตามแนวทางการท�ากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

โครงการ Solar Sharing ที่เมืองโกเต็มบะ ประเทศญี่ปุ่น Solar Sharing เกิดจากการที่ในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรของญี่ปุ่น
นั้น มีกฎหมายห้ามสร้างโซลาร์ฟาร์มบนพื้นดิน เพราะไม่ต้องการให้โซลาร์ฟาร์มมาแย่งพื้นที่ท�าการเกษตร อย่างไรก็ตาม การท�าโซลาร์
ฟาร์มและการเพาะปลูกสามารถใช้ท่ีดินร่วมกันได้ ถ้ามีการพิสูจน์ว่าการติดตั้งแผงโซลาร์ไม่ได้ท�าให้ประสิทธิภาพในการใช้ท่ีดินเพื่อ 
เพาะปลูกสูญเสียไป ดังนั้นจึงต้องติดตั้งแผงโซลาร์ให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถเพาะปลูกพืชด้านล่างได้ โดยโครงการโกเต็มบะ ปลูกต้น 
ซากากิ (Sakaki) ซ่ึงเป็นต้นไทรขนาดเล็กท่ีนิยมน�าก่ิงมาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา โดยแนวคิด Solar Sharing นอกจากจะช่วยให้
เจ้าของที่ได้รับประโยชน์จากค่าเช่าผืนดินที่ถูกทิ้งร้างมานับปีแล้ว ยังช่วยจ้างงานในท้องถิ่นอีกด้วย 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

Solar Sharing ที่ประเทศญี่ปุ่น

11: Sustainable Cities and Communities

การใช้ท่ีดินร่วมกันและการเพิ่มมูลค่าท่ีเกิดขึ้นจากการใช้
ท่ีดินเป็นการเสริมสร้างการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
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ผลการด�าเนินงานในภาพรวมที่ส�าคัญในปี 2561

ด้านการ 
ก�ากับดูแลกิจการ

ด้านการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน
เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น

เฉลี่ยจ�านวนชั่วโมง
ฝึกอบรมของพนักงาน
ต่อคนต่อปี

พนักงานจ�านวน 92 คน

ผู้บริหารจ�านวน 7 คน

รวมทั้งหมด 99 คน

พนักงานเพศหญิง

ระดับผู้จัดการขึ้นไป 

พลังงานแสงอาทิตย์
312 GWh 
(ไทย: 270 GWh, ญี่ปุ่น: 42 GWh)

พลังงานลม
46 GWh

พลังงานความร้อนใต้พิภพ
1,250 GWh

ไม่พบการบาดเจ็บ
จากการท�างานของ
พนักงาน

โครงการที่ได้รับ
การประเมินและ
ผ่านการประเมิน

จ�านวนกรณีคอร์รัปชั่น

เฉลี่ยจ�านวนชั่วโมงอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ
และความช�านาญ รวมถึงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ต่อพนักงาน

จ�านวนบุคลากร อัตราพนักงานระดับ 
ผู้จัดการที่เป็นผู้หญิง

จ�านวนเมกะวัตต์พลังงานสะอาดที่ผลิต ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ

เทียบเท่าพื้นที่ป่า

0
0 100%

ด้านความปลอดภัย

อัตราการบาดเจ็บ 
จากการท�างานของพนักงาน

การประเมินความเสี่ยง 
จากภัยธรรมชาติที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อการปฎิบัติงาน

1,608

48 

99 17

645,399

474,558
ด้านการพัฒนาดูแลชุมชน
โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ

ด้านความปลอดภัย 
และความปลอดภัยทางไซเบอร์

ลูกจ้างจากชุมชนท้องถิ่นที่ 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฎิบัติการ 
ของบริษัททั่วประเทศไทยคน

คน คน

ไม่พบกรณี

ข้อมูลรั่วไหล

การจ้างงานแรงงานท้องถิ่นในพื้นที่ปฏิบัติการ 

จ�านวนกรณี

ข้อมูลรั่วไหล

137

0

ตัน/ปี

ไร่

GWh

ชั่ว
โมง
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