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การัขับเคัลัื�อนิธิุรักิจำเพ่�อคัวามูย์ั�งย์ืนิ

เพ่ือเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กรด้านความยัง่ยนืและสรา้งกรอบการดาํเนนิงาน กลุ่มบรษิทัฯ ได้จัดทาํนโยบายการพัฒนาธรุกจิ 
อยา่งยัง่ยนื โดยนโยบายมีเสาหลกัคือการมุ่งสรา้งคุณค่า 3 ด้าน ได้แก ่คุณค่าทางเศรษฐกจิ (Growth) คุณค่าทางสงัคม (Good)  
และคุณค่าทางสิง่แวดล้อม (Green) ติัง้อยูบ่นรากฐานของการกํากบัดูแลกจิการทีดี่ (Governance) ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัฯ ได้อนมัุติิ 
นโยบายเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 รายละเอียดนโยบายปรากฏดังนี้

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดำาเนินการท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายสาธารณะ

ความพร้อมของพนักงาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารจัดการความเส่ียง

การเข้าถึงพลังงานท่ีสะอาด
และมีความม่ันคง

การสร้างคุณค่าสู่สังคม
และเศรษฐกิจชุมชน

ความหลากหลายและการ
ยอมรับความแตกต่าง
ในองค์กร

ความปลอดภัยของข้อมูล
และความม่ันคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์

การกำากับดูแลกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี

การกำากบัดแูลกจิการทีด่ี และการบริหารจัดการความเส่ียงGOVERNANCE

สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม การพัฒนาพนักงาน 

และการร่วมมือกับพันธมิตร 

GROWTH

ต้นิแบบ
ผู้เปล่ั�ย์นิแปลังโลัก
ด้วย์วิถ่พลัังงานิ

สำะอาด

GREEN 

การสร้างนวัตกรรมสีเขียว
เพ่ือปกป้องส่ิงแวดล้อม

GOOD 

การเป็นพลเมืองท่ีดี 
โดยการสร้างคุณค่าสู่สังคม

ด้วยพลังงานสะอาด

สิทธิมนุษยชน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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นิโย์บาย์การัพัฒนิาธิุรักิจำอย์่างย์ั�งย์ืนิ 
บรัิษัท บ่ซีพีจำี จำำากัด (มูหาชื่นิ)

• การักำากับดูแลักิจำการัท่�ด่

 ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่และติามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  
 โดยมีนโยบายติ่อติ้านการทุจริติที่เข้มงวดและการบริหาร 
 ความเสี่ยงที่ครอบคลุมติลอดห่วงโซ่คุณค่า
• รั่วมูมูือกับทุกภาคัสำ่วนิเพ่�อสำ่งเสำรัิมูการัพัฒนิา  
 อย์่างย์ั�งย์ืนิ

 ทัง้ในด้านกฎหมายและขอ้บงัคับและสรา้งความติระหนกัรู ้
 ใหก้บัสาธารณชน รว่มมือกบัภาครฐั ภาคธรุกจิ ชมุชน และ 
 ภาคประชาสังคม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ผ่านการผลักดันกฎหมายและข้อบังคับ ติลอดจนสร้าง 
 ความติระหนักรู้เกี่ยวกับความสําคัญของการอนุรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
• สำนิับสำนิุนิให้เกิดคัวามูมูั�นิคังทางพลัังงานิของชืุ่มูชื่นิ

 เกื้อหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ  
 มุ่งสรา้งคุณค่ารว่ม ผา่นการสนบัสนนุใหช้มุชนเขา้ถงึแหลง่ 
 พลังงานที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้
• ลัดผลักรัะทบต่อสำิ�งแวดลั้อมูในิทุก ๆ  ด้านิ

 ลดผลกระทบต่ิอสิง่แวดลอ้มจากการดําเนนิธรุกจิ บรูณาการ 
 แนวคิดเร่ือง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร
 ลดปริมาณของเสีย

• ตอบสำนิองต่อคัวามูต้องการัของลัูกคั้า
 คัุ้มูคัรัองข้อมููลัสำ่วนิบุคัคัลั

 ติอบสนองติอ่ความติอ้งการของลกูค้าอยา่งมีประสทิธภิาพ  
 ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองความเป็นส่วนติัว 
 ออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบรักษาความ 
 ปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด
• เติบโตอย์่างสำรั้างสำรัรัคั์ด้วย์นิวัตกรัรัมูท่�เป็นิมูิตรั 
 ต่อสำิ�งแวดลั้อมู

 พัฒนาธรุกจิใหเ้ติบิโติผา่นการสรา้งสรรค์นวตัิกรรมอันเป็น 
 มิติรติอ่สิง่แวดล้อมอยา่งติอ่เนือ่ง ติลอดจนสามารถปรบัตัิว 
 อย่างสอดคล้องเพ่ือใช้เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิด 
 ประโยชน์
• พัฒนิาศักย์ภาพตลัอดห่วงโซ่คัุณคั่า

 เพ่ิมขดีความสามารถขององค์กรและรกัษาการเติบิโติอยา่ง 
 ติอ่เนือ่ง โดยการพัฒนาความพรอ้มของพนกังาน สง่เสรมิ 
 ความรว่มมือทางธรุกจิ และพัฒนาศกัยภาพใหแ้กคู่่ค้าและ 
 ผู้รับเหมาช่วงติลอดห่วงโซ่คุณค่า
• เคัารัพคัวามูหลัากหลัาย์ ปกป้องสำิทธิิมูนิุษย์ชื่นิ

 มุ่งเป็นองค์กรที่ยอมรับและเคารพความหลากหลาย 
 รวมถงึดําเนนิการอยา่งเทา่เทยีมปราศจากการเลือกปฏบิติัิ
https://www.bcpggroup.com/th/sustainability/policy
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พลังงานสะอาด

ที่ทุกคนเข้าถึงได้

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือธุรกิจพลังงานสะอาด ซ่่งการลงทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจติามพันธกิจ 
ของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยเพ่ิมการใช้พลังงานสะอาดของประชาชนในสังคมและอัติราการใช้พลังงาน 
สะอาดในภาพรวมโดยติรง ในขณะเดียวกัน การรักษาประสิทธิภาพในการดําเนินการยังมีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน (7.2) และการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ 
ให้แก่ชุมชนและสังคม เช่น การบริจาคแผงโซลาร์ให้แก่ชุมชนห่างไกล ซ่่งยังเป็นการสนับสนุนการเข้าถึง
พลังงานอีกด้วย (7.1)

การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มีผลกระทบติ่อการจ้างงานของพนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา และชุมชนรอบข้าง รวมถึงการ
เติิบโติทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันที่จะเป็น 
ผูจ้้างทีร่บัผดิชอบและเคารพสทิธมินษุยชนของพนกังาน คู่ค้า และผูร้บัเหมา (8.5, 8.7, 8.8) และรกัษาการ
ใชท้รพัยากรในกระบวนการดาํเนนิงานทีมี่ประสทิธภิาพ (8.5) ในขณะเดียวกนั กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคัญ 
แก่การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของชุมชนผ่านการจ้างงานชุมชนรอบข้างและการพัฒนาทักษะอาชีพ 
(8.5) และการสร้างสรรค์นวัติกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและ
ในระดับประเทศ (8.2) โดยมุ่งไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สร้างผลกระทบทางลบติ่อสิ่งแวดล้อม (8.4) 

อุตสาหกรรม นวัตกรรม 

โครงสร้างพื้นฐาน

อัติลักษณข์องกลุ่มบรษิทัฯ คือการเป็นองค์กรนวตัิกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละความสรา้งสรรค์ในการพัฒนา
ธุรกิจ จ่งมุ่งเน้นและส่งเสริมการลงทุนด้านนวัติกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พ่ึง
พลังงานสะอาดและมีความยั่งยืน (9.4, 9.5)

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์

อย่างยั่งยืน

หนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ คือการนําพลังงานหมุนเวียนและนวัติกรรมมาช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลก
ด้วยแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน จากการที่ผู้บริโภคสามารถผลิติไฟฟ้าและใช้
เอง และซ้ือขายแลกเปล่ียนได้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีที่มีไฟฟ้าเหลือจากการใช้เอง
 เป็นจุดเริ่มติ้นของการสร้าง Smart Community เพ่ือพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับ
 พลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งการเติรียมพร้อม ให้เมืองและการติั้งถิ่นฐานของมนุษย์สามารถพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน (11.3, 11.5, 11.6)

การรับมือการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การผลิติพลังงานหมุนเวียนเพ่ือทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอซซิลมีส่วนสําคัญในการลดก๊าซ 
เรือนกระจก ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญติ่อการบรรเทา 
ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (13.3) นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ติ้องการ 
เป็นองค์กรชั้นนําในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ดําเนินการอย่างยั่งยืน ปราศจากการหยุดชะงักของธุรกิจ  
บรษิทัฯ จ่งจําเป็นติอ้งมีการบรหิารจัดการความเสีย่งด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศทีเ่หมาะสม 
โดยเฉพาะในบริบทการทําธุรกิจพลังงานสะอาด ที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภูมิอากาศ  
(13.1, 13.3)

การัพัฒนิาอย์่างย์ั�งย์ืนิ

กลุ่มบริษัทฯ ติระหนักถึงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่องค์กร
สหประชาชาติิได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมาย 
SDG ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และกิจกรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มี 5 ประการดังนี้
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ผลัการัดำาเนิินิการัด้านิคัวามูยั์�งยื์นิท่�สำำาคััญ

เพ่ือใหส้อดรบักบันโยบายการพัฒนาธรุกจิอยา่งยัง่ยนื และเพ่ือสนบัสนนุการบรรลุเป้าหมาย SDG ดังระบไุวข้า้งติน้ กลุ่มบรษิทัฯ 
ได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ด้านิเศรัษฐกิจำ

• จำัดตั้งหนิ่วย์งานิพัฒนิานิวัตกรัรัมูด้านิพลัังงานิ 

 เพื่อติอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  
 และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการคิดค้น ติ่อยอดการพัฒนาด้าน 
 นวัติกรรม กลุ่มบริษัทฯ ได้รุกเข้าสู่ธุรกิจพลังงานดิจิทัล  
 โดยจัดติัง้หนว่ยงาน Center of Digital Energy หรือ CODE 
 มีหน้าท่ีขับเคล่ือนการพัฒนานวัติกรรมบริหารจัดการพลังงาน 
 เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างย่ังยืน ท้ังในรูปแบบของการ 
 หาพันธมิติร ได้แก ่ผูพั้ฒนาธรุกจิด้านเอ็นเนอร์ย่ีเทคโนโลยี 
 (สติาร์ทอัพ) ทั้งในและติ่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาความ 
 ร่วมมือกับพันธมิติรที่มีบริการหรือผลิติภัณฑ์ที่สอดคล้อง 
 กับแนวทางของหน่วยงาน CODE และองค์กร
 โดยในปี 2563 CODE ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ 
 เพ่ือการพัฒนานวัติกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาด 
 บนเครือข่ายอินเติอร์เน็ติ (Internet of Energy) ด้วย 
 เทคโนโลยี 5G กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อนํา 
 เทคโนโลยดิีจิทลั อินเตอร์เนต็ออฟตงิส์ (IoT) มาใชใ้นการ 
 บรหิารจัดการพลังงานสะอาดรว่มกบัเทคโนโลยดิีจทิลัอ่ืน ๆ   
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบนเครือข่าย 5G นอกจากน้ียังได ้
 รว่มมือกบั บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) สรา้งสรรค์  
 True 5G Intelligent Energy Tech นวตัิกรรมติน้แบบ 5G  
 ด้านพลังงาน พลิกโฉมบริการด้านพลังงานรูปแบบใหม่ที่ 
 ขับเคลื่อนดว้ยระบบดจิิทัลอย่างเติ็มรูปแบบ เชื่อมโยงผ่าน 
 อัจฉรยิภาพของเครอืขา่ย True 5G โดย CODE จะนาํความ 

เปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึพลังงานสะอาด และ
การบรหิารจัดการพลังงานอยา่งชาญฉลาดผา่นนวัติกรรม

พัฒนานวัติกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริโภคและ 
การบริหารจัดการพลังงานสะอาดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุดทั้งในภาคธุรกิจและอุติสาหกรรมติ่างๆ

นวัติกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดโดยใช้เทคโนโลยี 
อาทิ บล็อคเชน (Blockchain) เอไอ (Art i f ic ial  
Intelligence) แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning) 
และอินเติอร์เน็ติออฟติิงส์ (IoT)

ส่งเสริมการเป็นสังคมเมืองท่ีย่ังยืนในแง่ของการบริหาร 
จัดการพลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่า 

ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ซ่่งเป็นหนึ่ง 
ในปัจจัยสําคัญที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศ

 เชีย่วชาญในการทาํธรุกจิด้านบรหิารจัดการพลังงานสะอาด 
 โดยใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เอไอ (Artificial  
 Intelligence) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning )  
 ผสานความพรอ้มของเครอืขา่ย True 5G เพ่ือพัฒนาระบบ 
 ดิจิทัลครบวงจร ยกระดับบริการด้านพลังงานยุค 4.0 และ 
 กระติุน้การใชพ้ลังงานในภาคธรุกจิและอุติสาหกรรมติา่ง ๆ  
 อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
 Economy) และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
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ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดด้วยการติิดติั้งแผงโซลาร์ 
ขนาดกําลังการผลิติ 11.55 กิโลวัติติ์ เพื่อผลิติไฟฟ้าสําหรับ
ใช้งานภายในโรงโคนม โครงการส่วนพระองค์สวนจิติรลดา

การนําพลังงานสะอาด และเทคโนโลยี มายกระดับการทํา
เกษติรกรรมและการปศุสัติว์สมัยใหม่

นวัติกรรมการผลิติไฟฟ้าจากแผงโซลาร์และการบริหาร
จัดการพลังงานรูปแบบใหม่ สําหรับการทําเกษติรกรรม
และการปศุสัติว์

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ด้วยการใช้ไฟฟ้าที่มาจาก
พลังงานสะอาด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศด้วยการผลิติ
และการใช้พลังงานสะอาด

• รัะบบผลิัตคัวามูเย็์นิจำากส่ำวนิกลัาง (Smart District 
 Cooling System)

 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ 
 นวัติกรรมด้านพลังงานที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาการ 
 เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่ม 
 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีม คอนซัลติิ้ง เอนจิเนียริ่ง  
 แอนด์ แมเนจเมนท ์จํากดั (มหาชน) และเคพเพล ดีเอชซีเอส 
 (Keppel DHCS Pte. Ltd.) จากประเทศสิงคโปร์ พัฒนา 
 ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District 

 Cooling System) เพื่อติิดติั้งให้กับอาคารติ่าง ๆ  ภายใน 
 โครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City) 

เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงพลังงานทางเลือกที่
เป็นมิติรกับสิ่งแวดล้อม

นวัติกรรมระบบผลิติความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District 
Cooling System) ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และ
ลดติ้นทุนค่าไฟฟ้า ส่งเสริมการเติิบโติของธุรกิจอย่างยั่งยืน

นวัติกรรมระบบผลิติความเยน็จากสว่นกลาง (Smart District 
Cooling System) เป็นระบบที่เป็นมิติรต่ิอสิ่งแวดล้อม 
สามารถนํามาใช้ทดแทนระบบทําความเย็นจากเครื่องปรับ
อากาศแบบเดิม 

นวัติกรรมระบบผลิติความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District 
Cooling System) เป็นสว่นหนึง่ของโครงการต้ินแบบด้านการ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงาน 
ทดแทน และนวตัิกรรมด้านการบรหิารจัดการพลังงานภายใติ ้
โครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City)

การใช้นวัติกรรมระบบผลิติความเย็นจากส่วนกลาง (Smart 
District Cooling System) ทดแทนการใช้เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบเดิม มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในอากาศ และลดผลกระทบเชิงลบติ่อสิ่งแวลดล้อม 

• โคัรังการัฟาร์ัมูอัจำฉริัย์ะ (Smart Farm)

 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึง 
 พลังงานสะอาดและการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ 
 ประโยชนใ์นการทาํเกษติรกรรมและปศสุตัิว ์โดยในปี 2563  
 ทีผ่า่นมา กลุ่มบรษิทัฯ ได้นอ้มเกล้านอ้มกระหม่อมถวายชดุ 
 ระบบผลิติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิติย์พร้อมระบบแสดงผล 
 สําหรับโรงโคนม โครงการส่วนพระองค์สวนจิติรลดา  
 ขนาดกําลังการผลิติ 11.55 กิโลวัติต์ิ ประกอบด้วยแผง 
 โซลาร์ขนาด 330 วัติติ์ จํานวน 35 แผง เพื่อผลิติไฟฟ้า 
 สําหรับการใช้งานภายในโรงโคนม ซ่่งทําให้โรงโคนมมี 
 ติ้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงและเป็นมิติรติ่อสิ่งแวดล้อม 
 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมองเห็นถึงโอกาส และความสําคัญ 
 ของการพัฒนา ต้นแบบฟาร์มอัจฉริยะ และการปศุสัตว ์ 
 สมัยใหม่ เพื่อยกระดับการทําเกษติรกรรม กสิกรรม ด้วย 
 การนําเทคโนโลยีลํ้าสมัยมาช่วยบริหารจัดการพลังงาน 
 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้เทคโนโลยี Energy  
 Audit ติิดติามการผลิติและการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์  
 หรือการใช้เทคโนโลยี IoT สั่งการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า 
 อัติโนมัติิ เป็นติ้น

 ซ่่งต้ัิงอยู่บนพ้ืนท่ีใจกลางเมืองกรุงเทพฯ สวนหลวง - สามยา่น 
 โดยนวัติกรรมดังกล่าวสามารถนํามาใช้ทดแทนระบบทํา 
 ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแบบเดิมทําให้ประหยัด 

 พลังงานและลดต้ินทุนค่าไฟฟ้า รวมถึงลดการปล่อย 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ลดผลกระทบติ่อ
 สิง่แวดลอ้ม และสรา้งคุณภาพชวีติิทีดี่ใหแ้ก ่ชมุชนโดยรอบ 
 ซ่ง่คาดวา่จะสามารถเริม่เปิดดําเนนิการเฟสแรกในปี 2565 
 และดําเนินการได้อย่างเติ็มรูปแบบในปี 2570
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ด้านิสำังคัมู แลัะสำิ�งแวดลั้อมู

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้แก่ 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมติ่าง ๆ  ภายใติ้ 
โครงการ “Breath of the World” ต่อลมหายใจให้โลก 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะกิจกรรม ดังติ่อไปนี้
Breath of the Souls: สง่เสรมิกจิกรรมด้านสงัคม ไม่วา่จะเป็น 
ด้านคุณภาพชวิีติ การศกึษา เศรษฐกจิ และการใหค้วามชว่ยเหลือ 
ในภาวะวิกฤติ โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นในปี 2563 ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

• เข้าเยี่ยมผู้นําชุมชน และคุณครู ในหมู่บ้านไฮเติอร์ซ่่งเป็น 
 ชุมชนท่ีอยู่รอบโครงการเข่ือน Namsan 3A และ Namsan 3B 
 เขติเชียงขวาง ประเทศลาว พบว่าชุมชนมีรายได้น้อย 
 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ซ่่งทาง 
 โครงการ Namsan 3A และ Namsan 3B ได้มีการจ้างงาน 
 คนในชมุชน และจัดใหช้มุชนไฮเติอรแ์ละโรงเรยีนในชมุชน
 มีไฟฟ้าใช้ฟรีอีกด้วย 
ด้านการศึกษาและเยาวชน

• สนบัสนนุกฬีากอล์ฟเยาวชนในรายการ BCPG Junior Golf 
 Open 2020 และรายการ BCPG Junior Golf Classic 2020 
 เพ่ือส่งเสริมให้นักกอล์ฟเยาวชน ก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟ 
 อาชีพในอนาคติ โดยผ่านการแข่งขันซ่่งเป็นมาติรฐานใน 
 ระดับนักกอล์ฟอาชีพ
• สนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติิ  
 การแขง่ขนักฬีา  การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัพลังงานหมุนเวยีน  
 ปรับปรุงอาคารเรียนสนามเด็กเล่น ฯลฯ ให้กับโรงเรียน 
 ในพ้ืนทีป่ฎบิตัิกิาร อาท ิศนูยเ์รยีนรวมโรงเรยีนบา้นบางแรด 
 จ.นครศรธีรรมราช โรงเรยีนวดัดอกไม้ จ.พระนครศรอียธุยา 
 โรงเรียนวัดโพธิ์แติงใติ้ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นติ้น
• การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัพลงังานสะอาด และสงัคมคารบ์อนตํ่ิา 
 ผ่านศูนย์การเรียนรู้ BCPG Visitor Center อ.บางปะอิน  
 จ. พระนครศรีอยุธยา

ด้านการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ

• มอบข้าวสารและน้ําด่ืม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจาก 
 อุทกภัยให้กับชุมชนในพ้ืนที่ ติ.ท่าพญา และ ติ.บ้านเพิง 
 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซ่่งอยู่ในพ้ืนที่ของบริษัท  
 ลมลิกอร์ จํากัด บริษัทในเครือบีซีพีจี
ด้านการสนับสนุน และช่วยเหลือในวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19

ในปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลก ได้เกิดสถานการณ์การ 
แพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา หรอื COVID-19 ซ่ง่สง่ผลเสยีหาย 
ต่ิอเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง กระทบต่ิอการดําเนินชีวิติ 
ของประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน บีซีพีจี ในฐานะบริษัทท่ีให้ 
ความสําคัญกบัการดูแลสงัคมและสิง่แวดล้อมมาอยา่งติอ่เนือ่ง 
ได้รว่มเป็นสว่นหนึง่ในการดูแลคนไทย และพรอ้มสนบัสนนุใน
ทุก ๆ  ด้าน เพ่ือบรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้่น ผ่านกิจกรรมต่ิาง ๆ  ดังน้ี
• สนบัสนนุ ศนูยน์วตัิกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19  
 ของสถาบนัเทคโนโลยเีจา้คุณทหารลาดกระบงั หรอื สจล.  
 ในการวจัิยและพัฒนานวตัิกรรมอุปกรณก์ารแพทยท์ีจํ่าเป็น  
 ในการรักษา ควบคุมปริมาณผู้ติิดเชื้อ COVID-19 และ 
 มอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
• สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนา 
 ชดุทดสอบเพ่ือติรวจคัดกรองการติดิเชือ้ไวรสั COVID-19
• สนบัสนนุน้าํด่ืมใหแ้กโ่รงพยาบาล 7 แหง่ เพ่ือเป็นกําลังใจ 
 ใหบ้คุลากรทางการแพทยผ์ูเ้สยีสละในชว่งวกิฤติ COVID-19 
 ได้แก ่โรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ 
 ตํิาบลวัดพระญาติิการาม โรงพยาบาลบางปะหัน โรงพยาบาล
 วิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลโพธ์ิทอง สํานักงานแพทย์-สํานักงาน
 ปลัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลบําราศนราดูร  
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• จัด “โครงการบซีพีีจีมอบน้าํใจ การแบง่ปันทีไ่ม่มีวนัสิน้สดุ” 
 โดยมีกิจกรรมภายใติ้โครงการ ดังนี้
  จัดทํามิวสิควิดีโอ (MV) เพลง น้ําเอยน้ําใจ ของพี่ป้อม  
  อัสน ีเพ่ือเป็นกาํลังใจใหค้นไทยทกุคนทีช่ว่ยกนัอยู ่และ 
  ยังคงช่วยกันต่ิอไป บีซีพีจีขอมอบเพลงนี้ให้กับผู้ให้ 
  ทุกคน เพราะผู้ให้คือคนสําคัญ ความติั้งใจ ใส่ใจ  
  หว่งใยกนัและกนั กอ่ใหเ้กดิความติืน้ตินั อ่ิมเอม แม้จะ 
  เหนื่อยล้า เราคนไทยก็ยังพร้อมช่วยกันติ่อไป  
  จัดกิจกรรม “มอบถุงนํ้าใจ สู้ภัยโควิด ให้กับพ่ีวินข้างบ้าน 
  พนักงานบีซีพีจี” เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่วินมอเติอร์ไซติ์
  ที่ยังคงเสี่ยงออกมาทํางาน เพื่อให้พวกเรายังสามารถ 
  เดินทางไปทํากิจกรรมท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิติได้ดูแล 
  ติัวเองให้แข็งแรง และสามารถส่งติ่อความช่วยเหลือ 
  ไปยังคนอื่น ๆ  ในชุมชน ในภาวะที่เศรษฐกิจได้รับผล 
  กระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
  จัดกิจกรรม “Care Kit เพ่ือดูแลคุณ” มอบอุปกรณ์ที ่
  จาํเป็นติอ่สขุอนามัยทีดี่ (Care Kit) เพ่ือใหต้ิระหนกัถงึ 
  ความสาํคัญของการรกัษาความสะอาดเพ่ือตินเองและ 
  เพ่ือผูอ่ื้น ใหพ่้อค้าแม่ค้าทีข่ายอาหารรายเลก็ๆ ขา้งบา้น 
  พนักงานบีซีพีจี 

1 2 3

54

1. กิจกรรม “มอบถุงน้ําใจ สู้ภัยโควิด ให้กับพี่วินข้างบ้านพนักงานบีซีพีจี”
2. สนับสนุน ศูนย์นวัติกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการวิจัยและพัฒนา 
 นวัติกรรมอุปกรณ์การแพทย์ที่จําเป็นในการรักษา ควบคุมปริมาณผู้ติิดเชื้อ COVID-19
3. จัดทํามิวสิควิดีโอ (MV) เพลง น้ําเอยน้ําใจ ของพี่ป้อม อัสนี เพื่อเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนท่ามกลางวิกฤติ COVID-19
4. สนับสนุนน้ําดื่มให้แก่โรงพยาบาลติ่าง ๆ  เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละในช่วงวิกฤติ COVID-19
5. เลี้ยงอาหารและขนมให้เด็กยากไร้กว่า 300 คน ที่วัดโบสถ์วรดิติถ์ จ.อ่างทอง

  จัดกิจกรรม “ปันพื้นที่ สร้างแหล่งอาหารชุมชน หรือ” 
  Sharing resources” โดยการให้ชุมชนรอบโครงการ 
  โรงไฟฟ้าของบีซีพีจี มาใช้ พ้ืนที่ว่างในโครงการ 
  โรงไฟฟ้าฯ ในการทําประโยชน์ด้านกสิกรรม หรือ  
  เกษติรกรรม เพ่ือเล้ียงตินเองและครอบครัว บริษัทฯ 
  ได้เริ่มดําเนินการที่โครงการลมลิกอร์ โรงไฟฟ้า 
  พลังงานลมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรก  
  โดยจัดสรรพ้ืนที่ให้ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ  
  ปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน และจะดําเนินการใน 
  โครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ  ที่เหมาะสมติ่อไป 
  มอบหน้ากากอนามัยแก่กระทรวงสาธารณสุข สําหรับ 
  แจกจ่ายให้กับชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงจากการระบาดของ 
  ไวรสั COVID-19 ในจังหวดัสมุทรสาคร เพ่ือเป็นการให ้
  ความช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
  แก่ประชาชนในพื้นที่
 อื่นๆ 

 • มอบเงิน ติามโครงการ “งดให้ เพื่อให้” ให้แก่มูลนิธิ 
  โรงพยาบาลพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงัเพ่ือ
  สมทบทนุสรา้งโรงพยาบาลพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
 • เลี้ยงอาหารและขนมให้เด็กยากไร้กว่า 300 คน 
  ที่วัดโบสถ์วรดิติถ์ จ.อ่างทอง และเด็กยากไร้ จํานวน  
  60 คน ที่ชุมชนลําลูกกา กรุงเทพมหานคร
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Breath of the Waters: ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา โดยมีกิจกรรมโดดเด่นที่ดําเนินการในปี  
2563 ได้แก่
ให้ความรู้เก่ียวกับทรัพยากรน้ำาและแนวทางการอนุรักษ์: 
เผยแพร่บทความ “รบกวนโลกให้น้อยลง” ทาง BCPG  
Facebook Page เพ่ือใหค้วามรูแ้กบ่คุคลทัว่ไปเกีย่วกบัแหล่ง 
ที่มาของทรัพยากรน้ํา ปัญหาที่เกิดข่้นกับแหล่งน้ําในประเทศ  
พรอ้มเสนอแนวทางในการดูแลรกัษาทรพัยากรน้าํอยา่งยัง่ยนื  
โดยติลอดปี 2563 มีการเผยแพร่บทความทั้งสิ้น 20 ติอน  
และมียอด engagement (จํานวนการคลกิ กดไลค์ คอมเมนต์ิ  
และแชร์) รวมทั้งสิ้น 1,397 ครั้ง
เผยแพร่สารคดี Breath of the Ocean: เพ่ือติ่อยอดการ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา ได้มีการนําสารคดี “Breath  
of the Ocean ลมหายใจแห่งมหาสมุทร” จํานวนทั้งสิ้น 
9 ติอน กลบัมาเผยแพรอี่กครัง้ทาง BCPG Facebook Page  
เพ่ือสร้างความติระหนักถึงความสําคัญของปะการังติ่อระบบ 
นิเวศทางทะเล 

Breath of the Wilds: ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีกิจกรรมโดดเด่นที่ดําเนินการ 
ในปี 2563 ได้แก่
กิจกรรม “งดให้ เพื่อให:้ งดจัดทําของขวัญปีใหม่ และนําเงิน 
ไปมอบให้แก่กองทุนสวัสดิการผู้พิทักษ์ป่า และรักษาทะเล  
เพ่ือนําไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ทะเล 
และครอบครัว รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคุ้มครอง ปกป้อง  
ดูแลรกัษา ฟ้ืนฟูระบบนเิวศและทรพัยากรธรรมชาติทิัง้ทางบก 
และทางทะเล

กิจกรรม Zero Waste Diary: เพ่ือกระติุ้นให้พนักงานมี 
จิติสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดปริมาณขยะ 
ในชีวิติประจําวัน โดยเฉพาะขยะพลาสติิกประเภทใช้แล้วทิ้ง  
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทาํงาน (คปอ.) ของกลุ่มบรษิทัฯ ได้จัดทํา LINE Official  
Account: Zero Waste Diary ให้พนักงานส่งภาพถ่ายของ 
การลดขยะในแติ่ละวัน โดยแบ่งเป็นวิธีการลดขยะ 3 ประเภท  
ได้แก่
 - Reduce / Refuse: การปฏิเสธพลาสติิกใช้แล้วท้ิง  
  เช่น ถุงพลาสติิก, แก้วพลาสติิก
 - Reuse: การใช้ผลิติภัณฑ์ที่สามารถนํากลับมาใช้ 
  ได้ใหม่ เช่น หลอดซิลิโคน, ถุงผ้า, กระบอกน้ํา
 - Recycle: การแยกขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ 
  เช่น ขวด P.E.T, กล่องนม

ทั้งนี้ พนักงานที่ส่งภาพถ่ายการลดขยะจะได้รับคะแนนติาม
กติิกาที่กําหนด เพื่อสะสมแติ้มลุ้นรับของรางวัลท้ายกิจกรรม
รวมถึงเป็นการสะสมคะแนน CSR ใน Key Performance 
Index (KPI) ของพนกังาน ประจําปี 2563 โดยติลอดระยะเวลา
กจิกรรม มีพนกังานเขา้รว่มคิดเป็น 65% ของจํานวนพนกังาน
ทั้งหมด และมีการส่งภาพถ่ายการลดขยะทั้งสิ้น 964 ภาพ
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ผลัการัดำาเนิินิงานิในิภาพรัวมูท่�สำำาคััญ (ณ วันิท่� 31 ธิันิวาคัมู 2563)

การักำากับดูแลักิจำการัท่�ด่

จำานวนกรณีคอร์รัปชัน อัตราการบาดเจ็บจากการทำางานของพนักงาน

(จากการดำาเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ISO 45001 :2018) 

Governance:
การกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

Growth:
สร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม 

การพัฒนาพนักงาน และการร่วมมือกับพันธมิตร

นิวัตกรัรัมูแลัะเทคัโนิโลัย์่
พันธมิตรที่ร่วมดำาเนินโครงการนวัตกรรม

การัดำาเนิินิการัท่�สำอดคัลั้องกับกฎหมูาย์
แลัะนิโย์บาย์สำาธิารัณะ

จำานวนภาคี/กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมเพื่อผลักดันนโยบาย
เพื่อพลังงานสะอาดนวัตกรรม

- โครงการ ERC Sandbox

คัวามูพรั้อมูของพนิักงานิ
เฉลี่ยจำานวนชั่วโมงอบรมเพื่อส่งเสริม ความรู้ ทักษะ 

และความชำานาญ รวมถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ต่อพนักงาน 

-  บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
 (มหาชน) [นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดบนเครือข่าย 
 อินเตอร์เน็ต (Internet of Energy) 
-  บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
 และเคพเพล ดีเอชซีเอส [ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง 
 (Smart  District Cooling System)]

60
ชื่ั�วโมูง

Green:
สร้างวัฒนธรรมสีเขียวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

การัเปลั่�ย์นิแปลังสำภาพภูมูิอากาศ
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ 

1,693
ตันิ

    ไทย์ 1,608 ตันิ  ญ่�ปุ�นิ 85 ตันิ

(จากการดำาเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001:2015)

พลังงานสะอาดที่ผลิตได้เทียบเท่า
กับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1,409,588
ตันิ

ไทย์ 169,574 ตันิ

ญ่�ปุ�นิ 6,670  ตันิ 

สำปป.ลัาว 255,214  ตันิ 

ฟิลัิปปินิสำ์ 16,478  ตันิ 

อินิโดนิ่เซีย์ 961,650  ตันิ
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Good:
เป็นพลเมืองที่ดี โดยการสร้างคุณค่าสู่สังคมด้วยพลังงานสะอาด

การัเข้าถึงพลัังงานิท่�สำะอาด 
แลัะมู่คัวามูมูั�นิคัง

จำานวนคนที่เข้าถึงพลังงาน

นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดบน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(Internet of Energy)  30 คันิ 

โครงการฟาร์มอัจฉริยะ
(Smart Farm)   15 คันิ

ปริมาณพลังงานสะอาดที่ผลิต 

2,065
กิกะวัตต์ชื่ั�วโมูง

พลัังงานิแสำงอาทิตย์์

308 กิกะวัตต์ชื่ั�วโมูง
ไทย   290 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ญี่ปุ�น  18  กิกะวัตต์ชั่วโมง

พลัังนิำ้า
453 กิกะวัตต์ชื่ั�วโมูง

พลัังงานิลัมู
45 กิกะวัตต์ชื่ั�วโมูง
ไทย  12 กิกะวัตต์ชั่วโมง 
ฟิิลิปปินส์  33 กิกะวัตต์ชั่วโมง

พลัังงานิคัวามูรั้อนิใต้พิภพ
1,259 กิกะวัตต์ชื่ั�วโมูง

สำรั้างคัุณคั่าสำู่สำังคัมูแลัะเศรัษฐกิจำชืุ่มูชื่นิ

คัวามูหลัากหลัาย์ แลัะการัย์อมูรัับคัวามูแตกต่างในิองคั์กรั

การจ้างงานชุมชนรอบข้างพื้นที่
ดำาเนินการ

(คนงานและช่างเทคนิค)

216 คันิ 100 %

อัตราพนักงานที่มีส่วนร่วม
ในโครงการเพื่อสังคม 

อัตราพนักงานระดับ
ผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง

21 คันิ 

จำานวนบุคลากร

- พนักงาน  108 คันิ

- ผู้บริหาร  8 คันิ

คัวามูปลัอดภัย์ของข้อมููลัแลัะ
คัวามูมูั�นิคังปลัอดภัย์ทางไซเบอรั์

จำานวนกรณีข้อมูลรั่วไหล  0 กรัณ่

(ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป)


