การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
เพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยัง่ ยืนและสร้างกรอบการดำ�เนินงาน กลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�นโยบายการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน โดยนโยบายมีเสาหลักคือการมุง่ สร้างคุณค่า 3 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Growth) คุณค่าทางสังคม (Good)
และคุณค่าทางสิง่ แวดล้อม (Green) ตัง้ อยูบ่ นรากฐานของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Governance) ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้อนุมตั ิ
นโยบายเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 รายละเอียดนโยบายปรากฏดังนี้

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดำ�เนินการทีส่ อดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายสาธารณะ

สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม การพัฒนาพนักงาน
และการร่วมมือกับพันธมิตร

GROWTH

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

GREEN

การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
การเข้าถึงพลังงานทีส่ ะอาด
และมีความมัน่ คง
การสร้างคุณค่าสูส่ งั คม
และเศรษฐกิจชุมชน

ต้นแบบ
ผูเ้ ปลี่ยนแปลงโลก
ด้วยวิถพ
ี ลังงาน
สะอาด

การสร้างนวัตกรรมสีเขียว
เพือ่ ปกป้องสิง่ แวดล้อม

ความพร้อมของพนักงาน

GOOD

สิทธิมนุษยชน

การเป็นพลเมืองทีด่ ี
โดยการสร้างคุณค่าสูส่ งั คม
ด้วยพลังงานสะอาด

ความหลากหลายและการ
ยอมรับความแตกต่าง
ในองค์กร
ความปลอดภัยของข้อมูล
และความมัน่ คงปลอดภัย
ทางไซเบอร์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การบริหารจัดการความเสีย่ ง
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ก าร
กำำ กั
บดแู ลก

GOVERNANCE

เสี่ยง
ม
า
ว
จิ การทดี่ ี และการบริหารจัดการค

การกำ�กับดูแลกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
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นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)
• การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่และตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
โดยมีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวดและการบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

•	ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา		
อย่างยั่งยืน
ทัง้ ในด้านกฎหมายและข้อบังคับและสร้างความตระหนักรู้
ให้กบั สาธารณชน ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน และ
ภาคประชาสั ง คม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ผ่านการผลักดันกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนสร้าง
ความตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ ความสำ�คั ญ ของการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

•	สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของชุมชน
เกื้อหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ
มุง่ สร้างคุณค่าร่วม ผ่านการสนับสนุนให้ชมุ ชนเข้าถึงแหล่ง
พลังงานที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้

•	ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการดำ�เนินธุรกิจ บูรณาการ
แนวคิดเรือ่ ง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพือ่ ลดการใช้ทรัพยากร
ลดปริมาณของเสีย

บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)

• ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด

• เติบโตอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนสามารถปรับตัว
อย่างสอดคล้องเพื่อใช้เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิด
ประโยชน์

• พัฒนาศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า
เพิม่ ขีดความสามารถขององค์กรและรักษาการเติบโตอย่าง
	ต่อเนือ่ ง โดยการพัฒนาความพร้อมของพนักงาน ส่งเสริม
ความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่คคู่ า้ และ
ผู้รับเหมาช่วงตลอดห่วงโซ่คุณค่า

• เคารพความหลากหลาย ปกป้องสิทธิมนุษยชน
มุ่ ง เป็ น องค์ ก รที่ ย อมรั บ และเคารพความหลากหลาย
รวมถึงดำ�เนินการอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
https://www.bcpggroup.com/th/sustainability/policy
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่องค์กร
สหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมาย
SDG ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และกิจกรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มี 5 ประการดังนี้

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเข้าถึงได้

การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ธุ ร กิ จ หลั ก ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ คื อ ธุ ร กิ จ พลั ง งานสะอาด ซึ่ ง การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ตามพั น ธกิ จ
ของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดของประชาชนในสังคมและอัตราการใช้พลังงาน
สะอาดในภาพรวมโดยตรง ในขณะเดียวกัน การรักษาประสิทธิภาพในการดำ�เนินการยังมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (7.2) และการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ
ให้แก่ชุมชนและสังคม เช่น การบริจาคแผงโซลาร์ให้แก่ชุมชนห่างไกล ซึ่งยังเป็นการสนับสนุนการเข้าถึง
พลังงานอีกด้วย (7.1)
กลุ่มบริษัทฯ มีผลกระทบต่อการจ้างงานของพนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา และชุมชนรอบข้าง รวมถึงการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น
ผูจ้ า้ งทีร่ บั ผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คูค่ า้ และผูร้ บั เหมา (8.5, 8.7, 8.8) และรักษาการ
ใช้ทรัพยากรในกระบวนการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (8.5) ในขณะเดียวกัน กลุม่ บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญ
แก่การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของชุมชนผ่านการจ้างงานชุมชนรอบข้างและการพัฒนาทักษะอาชีพ
(8.5) และการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและ
ในระดับประเทศ (8.2) โดยมุ่งไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม (8.4)
อัตลักษณ์ของกลุม่ บริษทั ฯ คือการเป็นองค์กรนวัตกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ธุรกิจ จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พึ่ง
พลังงานสะอาดและมีความยั่งยืน (9.4, 9.5)

อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์
อย่างยั่งยืน

การรับมือการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
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หนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ คือการนำ�พลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมมาช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลก
ด้วยแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน จากการที่ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าและใช้
เอง และซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีที่มีไฟฟ้าเหลือจากการใช้เอง
เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Smart Community เพื่อพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ
พลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งการเตรียมพร้อม ให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สามารถพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน (11.3, 11.5, 11.6)

การผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอซซิลมีส่วนสำ�คัญในการลดก๊าซ
เรือนกระจก ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการบรรเทา
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (13.3) นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการ
เป็นองค์กรชั้นนำ�ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ดำ�เนินการอย่างยั่งยืน ปราศจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
บริษทั ฯ จึงจำ�เป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสม
โดยเฉพาะในบริบทการทำ�ธุรกิจพลังงานสะอาด ที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภูมิอากาศ
(13.1, 13.3)
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ผลการดำ�เนินการด้านความยัง่ ยืนที่สำ�คญ
ั
เพือ่ ให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และเพือ่ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDG ดังระบุไว้ขา้ งต้น กลุม่ บริษทั ฯ
ได้ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

เชีย่ วชาญในการทำ�ธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงานสะอาด
โดยใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เอไอ (Artificial
Intelligence) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning )
ผสานความพร้อมของเครือข่าย True 5G เพือ่ พัฒนาระบบ
ดิจิทัลครบวงจร ยกระดับบริการด้านพลังงานยุค 4.0 และ
กระตุน้ การใช้พลังงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ
อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

• จัดตั้งหน่วยงานพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน
เพื่อตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดค้น ต่อยอดการพัฒนาด้าน
นวัตกรรม กลุ่มบริษัทฯ ได้รุกเข้าสู่ธุรกิจพลังงานดิจิทัล
โดยจัดตัง้ หน่วยงาน Center of Digital Energy หรือ CODE
มีหน้าทีข่ บั เคลือ่ นการพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการพลังงาน
เพือ่ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ในรูปแบบของการ
หาพันธมิตร ได้แก่ ผูพ้ ฒ
ั นาธุรกิจด้านเอ็นเนอร์ยเ่ี ทคโนโลยี
(สตาร์ทอัพ) ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาความ
ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับแนวทางของหน่วยงาน CODE และองค์กร
โดยในปี 2563 CODE ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาด
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet of Energy) ด้วย
เทคโนโลยี 5G กับบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) เพื่อนำ�
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) มาใช้ในการ
บริหารจัดการพลังงานสะอาดร่วมกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อืน่ ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบนเครือข่าย 5G นอกจากนีย้ งั ได้
ร่วมมือกับ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) สร้างสรรค์
True 5G Intelligent Energy Tech นวัตกรรมต้นแบบ 5G
ด้านพลังงาน พลิกโฉมบริการด้านพลังงานรูปแบบใหม่ที่
ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เชื่อมโยงผ่าน
อัจฉริยภาพของเครือข่าย True 5G โดย CODE จะนำ�ความ
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เปิดโอกาสให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด และ
การบริหารจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดผ่านนวัตกรรม
พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ การบริ โ ภคและ
การบริหารจัดการพลังงานสะอาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ
นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดโดยใช้เทคโนโลยี
อาทิ บล็ อ คเชน (Blockchain) เอไอ (Artificial
Intelligence) แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning)
และอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT)
ส่งเสริมการเป็นสังคมเมืองที่ย่ังยืนในแง่ของการบริหาร
จัดการพลังงานสะอาดอย่างคุม้ ค่า
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศ
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•	ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District
Cooling System)
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงานที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่ม
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง
แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และเคพเพล ดีเอชซีเอส
(Keppel DHCS Pte. Ltd.) จากประเทศสิงคโปร์ พัฒนา
ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District
Cooling System) เพื่อติดตั้งให้กับอาคารต่าง ๆ ภายใน
โครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City)

พลั ง งานและลดต้ น ทุ น ค่ า ไฟฟ้ า รวมถึ ง ลดการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม และสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่ ชุมชนโดยรอบ
ซงึ่ คาดว่าจะสามารถเริม่ เปิดดําเนินการเฟสแรกในปี 2565
และดำ�เนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2570
เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงพลังงานทางเลือกที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District
Cooling System) ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และ
ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District
Cooling System) เป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถนำ�มาใช้ทดแทนระบบทำ�ความเย็นจากเครื่องปรับ
อากาศแบบเดิม
นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart District
Cooling System) เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการต้นแบบด้านการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงาน
ทดแทน และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงานภายใต้
โครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” (Chula Smart City)

ซง่ึ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีใ่ จกลางเมืองกรุงเทพฯ สวนหลวง - สามย่าน
โดยนวัตกรรมดังกล่าวสามารถนำ�มาใช้ทดแทนระบบทำ�
ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแบบเดิมทำ�ให้ประหยัด

การใช้นวัตกรรมระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (Smart
District Cooling System) ทดแทนการใช้เครือ่ งปรับอากาศ
แบบเดิม มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศ และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวลดล้อม

• โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมการเข้าถึง
พลั ง งานสะอาดและการนำ�เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ
ประโยชน์ในการทำ�เกษตรกรรมและปศุสตั ว์ โดยในปี 2563
ทีผ่ า่ นมา กลุม่ บริษทั ฯ ได้นอ้ มเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชุด
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบแสดงผล
สำ�หรับโรงโคนม โครงการส่วนพระองค์สวนจิต รลดา
ขนาดกำ�ลังการผลิต 11.55 กิโลวัตต์ ประกอบด้วยแผง
โซลาร์ขนาด 330 วัตต์ จำ�นวน 35 แผง เพื่อผลิตไฟฟ้า
สำ�หรับการใช้งานภายในโรงโคนม ซึ่งทำ�ให้โรงโคนมมี
	ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมองเห็นถึงโอกาส และความสำ�คัญ
ของการพัฒนา ต้นแบบฟาร์มอัจฉริยะ และการปศุสัตว์
สมัยใหม่ เพื่อยกระดับการทำ�เกษตรกรรม กสิกรรม ด้วย
การนำ�เทคโนโลยีลำ�้ สมัยมาช่วยบริหารจัดการพลังงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้เทคโนโลยี Energy
Audit ติดตามการผลิตและการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์
หรือการใช้เทคโนโลยี IoT สั่งการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า
อัตโนมัติ เป็นต้น
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ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์
ขนาดกำ�ลังการผลิต 11.55 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำ�หรับ
ใช้งานภายในโรงโคนม โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
การนำ�พลังงานสะอาด และเทคโนโลยี มายกระดับการทำ�
เกษตรกรรมและการปศุสัตว์สมัยใหม่
นวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์และการบริหาร
จัดการพลังงานรูปแบบใหม่ สำ�หรับการทำ�เกษตรกรรม
และการปศุสัตว์
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ด้วยการใช้ไฟฟ้าที่มาจาก
พลังงานสะอาด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศด้วยการผลิต
และการใช้พลังงานสะอาด
รายงานประจำ�ปี 2563

ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้แก่
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
โครงการ “Breath of the World” ต่อลมหายใจให้โลก
โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะกิจกรรม ดังต่อไปนี้
Breath of the Souls: ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ไม่วา่ จะเป็น
ด้านคุณภาพชีวติ การศึกษา เศรษฐกิจ และการให้ความช่วยเหลือ
ในภาวะวิกฤต โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นในปี 2563 ได้แก่
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
• เข้าเยี่ยมผู้นำ�ชุมชน และคุณครู ในหมู่บ้านไฮเตอร์ซึ่งเป็น
ชุมชนทีอ่ ยูร่ อบโครงการเขือ่ น Namsan 3A และ Namsan 3B
เขตเชียงขวาง ประเทศลาว พบว่าชุมชนมีรายได้น้อย
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ซึ่งทาง
โครงการ Namsan 3A และ Namsan 3B ได้มกี ารจ้างงาน
คนในชุมชน และจัดให้ชมุ ชนไฮเตอร์และโรงเรียนในชุมชน
มีไฟฟ้าใช้ฟรีอีกด้วย
ด้านการศึกษาและเยาวชน
• สนับสนุนกีฬากอล์ฟเยาวชนในรายการ BCPG Junior Golf
Open 2020 และรายการ BCPG Junior Golf Classic 2020
เพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟเยาวชน ก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟ
อาชีพในอนาคต โดยผ่านการแข่งขันซึ่งเป็นมาตรฐานใน
ระดับนักกอล์ฟอาชีพ
• สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา กิ จ กรรมวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ
การแข่งขันกีฬา การให้ความรูเ้ กีย่ วกับพลังงานหมุนเวียน
ปรับปรุงอาคารเรียนสนามเด็กเล่น ฯลฯ ให้กับโรงเรียน
ในพืน้ ทีป่ ฎิบตั กิ าร อาทิ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านบางแรด
จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดดอกไม้ จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
• การให้ความรูเ้ กีย่ วกับพลังงานสะอาด และสังคมคาร์บอนต่ำ�
ผ่านศูนย์การเรียนรู้ BCPG Visitor Center อ.บางปะอิน
จ. พระนครศรีอยุธยา
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ด้านการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ
• มอบข้าวสารและน้ำ�ดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก
อุทกภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ ต.ท่าพญา และ ต.บ้านเพิง
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบริษัท
ลมลิกอร์ จำ�กัด บริษัทในเครือบีซีพีจี
ด้านการสนับสนุน และช่วยเหลือในวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19
ในปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลก ได้เกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ซึง่ ส่งผลเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง กระทบต่อการดำ�เนินชีวติ
ของประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน บีซีพีจี ในฐานะบริษัทที่ให้
ความสำ�คัญกับการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง
ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ในการดูแลคนไทย และพร้อมสนับสนุนใน
ทุก ๆ ด้าน เพือ่ บรรเทาปัญหาทีเ่ กิดขน้ึ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
• สนับสนุน ศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19
ของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล.
ในการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ทจี่ ำ�เป็น
ในการรักษา ควบคุมปริมาณผู้ติดเชื้อ COVID-19 และ
มอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
• สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนา
ชุดทดสอบเพือ่ ตรวจคัดกรองการติดเชือ้ ไวรัส COVID-19
• สนับสนุนน้ำ�ดืม่ ให้แก่โรงพยาบาล 7 แห่ง เพือ่ เป็นกำ�ลังใจ
ให้บคุ ลากรทางการแพทย์ผเู้ สียสละในช่วงวิกฤต COVID-19
ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลวัดพระญาติการาม โรงพยาบาลบางปะหัน โรงพยาบาล
วิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลโพธิท์ อง สำ�นักงานแพทย์-สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลบำ�ราศนราดูร

59

• จัด “โครงการบีซพี จี มี อบน้ำ�ใจ การแบ่งปันทีไ่ ม่มวี นั สิน้ สุด”

โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้
 จัดทำ�มิวสิควิดีโอ (MV) เพลง น้ำ�เอยน้ำ�ใจ ของพี่ป้อม
		 อัสนี เพือ่ เป็นกำ�ลังใจให้คนไทยทุกคนทีช่ ว่ ยกันอยู่ และ
		 ยังคงช่วยกันต่อไป บีซีพีจีขอมอบเพลงนี้ให้กับผู้ให้
		 ทุกคน เพราะผู้ให้คือคนสำ�คัญ ความตั้งใจ ใส่ใจ
		 ห่วงใยกันและกัน ก่อให้เกิดความตืน้ ตัน อิม่ เอม แม้จะ
		 เหนื่อยล้า เราคนไทยก็ยังพร้อมช่วยกันต่อไป
 จัดกิจกรรม “มอบถุงน้ำ�ใจ สูภ
้ ยั โควิด ให้กบั พีว่ นิ ข้างบ้าน
		 พนักงานบีซีพีจี” เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้พี่วินมอเตอร์ไซต์
		 ที่ยังคงเสี่ยงออกมาทำ�งาน เพื่อให้พวกเรายังสามารถ
		 เดินทางไปทำ�กิจกรรมที่จำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตได้ดูแล
		ตัวเองให้แข็งแรง และสามารถส่งต่อความช่วยเหลือ
		 ไปยังคนอื่น ๆ ในชุมชน ในภาวะที่เศรษฐกิจได้รับผล
		 กระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
 จัดกิจกรรม “Care Kit เพื่อดูแลคุณ” มอบอุปกรณ์ที่
		 จำ�เป็นต่อสุขอนามัยทีด่ ี (Care Kit) เพือ่ ให้ตระหนักถึง
		 ความสำ�คัญของการรักษาความสะอาดเพือ่ ตนเองและ
		 เพือ่ ผูอ้ นื่ ให้พอ่ ค้าแม่คา้ ทีข่ ายอาหารรายเล็กๆ ข้างบ้าน
		 พนักงานบีซีพีจี

1

จัดกิจกรรม “ปันพื้นที่ สร้างแหล่งอาหารชุมชน หรือ”
		 Sharing resources” โดยการให้ชุมชนรอบโครงการ
		 โรงไฟฟ้ า ของบี ซี พี จี มาใช้ พื้ น ที่ ว่ า งในโครงการ
		 โรงไฟฟ้าฯ ในการทำ�ประโยชน์ด้านกสิกรรม หรือ
		 เกษตรกรรม เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว บริษัทฯ
		 ได้ เ ริ่ ม ดำ�เนิ น การที่ โ ครงการลมลิ ก อร์ โรงไฟฟ้ า
		 พลังงานลมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรก
		 โดยจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ
		 ปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน และจะดำ�เนินการใน
		 โครงการโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
 มอบหน้ากากอนามัยแก่กระทรวงสาธารณสุข สำ�หรับ
		 แจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงจากการระบาดของ
		 ไวรัส COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ เป็นการให้
		 ความช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
		 แก่ประชาชนในพื้นที่
อื่นๆ
• มอบเงิน ตามโครงการ “งดให้ เพื่อให้” ให้แก่มูลนิธิ
		 โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพือ่
		 สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
• เลี้ ย งอาหารและขนมให้ เ ด็ ก ยากไร้ ก ว่ า 300 คน
		 ที่วัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อ่างทอง และเด็กยากไร้ จำ�นวน
		 60 คน ที่ชุมชนลำ�ลูกกา กรุงเทพมหานคร


2

4

3

5

1. กิจกรรม “มอบถุงน้ำ�ใจ สู้ภัยโควิด ให้กับพี่วินข้างบ้านพนักงานบีซีพีจี”
2. สนับสนุน ศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำ�เป็นในการรักษา ควบคุมปริมาณผู้ติดเชื้อ COVID-19
3. จัดทำ�มิวสิควิดีโอ (MV) เพลง น้ำ�เอยน้ำ�ใจ ของพี่ป้อม อัสนี เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้คนไทยทุกคนท่ามกลางวิกฤต COVID-19
4. สนับสนุนน้ำ�ดื่มให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละในช่วงวิกฤต COVID-19
5. เลี้ยงอาหารและขนมให้เด็กยากไร้กว่า 300 คน ที่วัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อ่างทอง
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Breath of the Waters: ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ� โดยมีกิจกรรมโดดเด่นที่ดำ�เนินการในปี
2563 ได้แก่
ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ�และแนวทางการอนุรักษ์:
เผยแพร่ บ ทความ “รบกวนโลกให้น้อยลง” ทาง BCPG
Facebook Page เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่บคุ คลทัว่ ไปเกีย่ วกับแหล่ง
ที่มาของทรัพยากรน้ำ� ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ำ�ในประเทศ
พร้อมเสนอแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ�อย่างยัง่ ยืน
โดยตลอดปี 2563 มีการเผยแพร่บทความทั้งสิ้น 20 ตอน
และมียอด engagement (จำ�นวนการคลิก กดไลค์ คอมเมนต์
และแชร์) รวมทั้งสิ้น 1,397 ครั้ง
เผยแพร่สารคดี Breath of the Ocean: เพื่อต่อยอดการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ� ได้มีการนำ�สารคดี “Breath
of the Ocean ลมหายใจแห่งมหาสมุทร” จำ�นวนทั้งสิ้น
9 ตอน กลับมาเผยแพร่อกี ครัง้ ทาง BCPG Facebook Page
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของปะการังต่อระบบ
นิเวศทางทะเล

กิจกรรม Zero Waste Diary: เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมี
จิตสำ�นึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดปริมาณขยะ
ในชีวิตประจำ�วัน โดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน (คปอ.) ของกลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั ทำ� LINE Official
Account: Zero Waste Diary ให้พนักงานส่งภาพถ่ายของ
การลดขยะในแต่ละวัน โดยแบ่งเป็นวิธีการลดขยะ 3 ประเภท
ได้แก่
- Reduce / Refuse: การปฏิเสธพลาสติกใช้แล้วทิ้ง
		 เช่น ถุงพลาสติก, แก้วพลาสติก
- Reuse: การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถนำ�กลั บ มาใช้
		 ได้ใหม่ เช่น หลอดซิลิโคน, ถุงผ้า, กระบอกน้ำ�
- Recycle: การแยกขยะที่ ส ามารถนำ�ไปรี ไ ซเคิลได้
		 เช่น ขวด P.E.T, กล่องนม

Breath of the Wilds: ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีกิจกรรมโดดเด่นที่ดำ�เนินการ
ในปี 2563 ได้แก่
กิจกรรม “งดให้ เพื่อให้: งดจัดทำ�ของขวัญปีใหม่ และนำ�เงิน
ไปมอบให้แก่กองทุนสวัสดิการผู้พิทักษ์ป่า และรักษาทะเล

เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ทะเล

และครอบครัว รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคุ้มครอง ปกป้อง
ดูแลรักษา ฟืน้ ฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทงั้ ทางบก
และทางทะเล

บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)

ทั้งนี้ พนักงานที่ส่งภาพถ่ายการลดขยะจะได้รับคะแนนตาม
กติกาที่กำ�หนด เพื่อสะสมแต้มลุ้นรับของรางวัลท้ายกิจกรรม
รวมถึงเป็นการสะสมคะแนน CSR ใน Key Performance
Index (KPI) ของพนักงาน ประจำ�ปี 2563 โดยตลอดระยะเวลา
กิจกรรม มีพนักงานเข้าร่วมคิดเป็น 65% ของจำ�นวนพนักงาน
ทั้งหมด และมีการส่งภาพถ่ายการลดขยะทั้งสิ้น 964 ภาพ
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ผลการดำ�เนินงานในภาพรวมที่สำ�คัญ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Governance:

การกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
จำ�นวนกรณีคอร์รัปชัน

อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งานของพนักงาน
(จากการดำ�เนินงาน
ตามมาตรฐาน
ISO 45001 :2018)

Growth:

สร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม
การพัฒนาพนักงาน และการร่วมมือกับพันธมิตร

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
พันธมิตรที่ร่วมดำ�เนินโครงการนวัตกรรม

- บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน) [นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Internet of Energy)
- บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
และเคพเพล ดีเอชซีเอส [ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง
(Smart District Cooling System)]

การดำ�เนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
และนโยบายสาธารณะ
จำ�นวนภาคี/กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมเพื่อผลักดันนโยบาย
เพื่อพลังงานสะอาดนวัตกรรม
- โครงการ ERC Sandbox

Green:

สร้างวัฒนธรรมสีเขียวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ

1,693
ตััน

				 ไทย 1,608 ตััน		

(จากการดำ�เนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001:2015)

พลังงานสะอาดที่ผลิตได้เทียบเท่า
กับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1,409,588
ตััน

ไทย	

ความพร้อมของพนักงาน
เฉลี่ยจำ�นวนชั่วโมงอบรมเพื่อส่งเสริม ความรู้ ทักษะ
และความชำ�นาญ รวมถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ต่อพนักงาน
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ญี่่�ปุ่่�น 85 ตััน

ญี่่�ปุ่่�น	

169,574	ตััน
6,670 	ตััน

สปป.ลาว

255,214 	ตััน

ฟิิลิิปปิินส์์

16,478 	ตััน

อิินโดนีีเซีีย	 961,650 	ตััน

ชั่่�วโมง
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Good:

เป็นพลเมืองที่ดี โดยการสร้างคุณค่าสู่สังคมด้วยพลังงานสะอาด
การเข้าถึงพลังงานที่สะอาด
และมีความมั่นคง
จำ�นวนคนที่เข้าถึงพลังงาน
นวัตกรรมบริหารจัดการพลังงานสะอาดบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(Internet of Energy)
โครงการฟาร์มอัจฉริยะ
(Smart Farm) 		

30
15

คน

สร้างคุณค่าสู่สังคมและเศรษฐกิจชุมชน
การจ้างงานชุมชนรอบข้างพื้นที่
ดำ�เนินการ
(คนงานและช่างเทคนิค)

216

คน

คน

อัตราพนักงานที่มีส่วนร่วม
ในโครงการเพื่อสังคม

100

%

ปริมาณพลังงานสะอาดที่ผลิต

2,065
กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

พลัังงานแสงอาทิิตย์์
กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

308
ไทย		
ญี่่�ปุ่่�น

290	กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง
18 	กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

453 กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง
พลัังงานลม
กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง
ไทย		
ฟิิลิิปปิินส์์

อัตราพนักงานระดับ
ผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง

21 คน

(ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป)

พลัังน้ำำ��

45

ความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างในองค์กร

12	กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง
33	กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

พลัังงานความร้้อนใต้้พิิภพ
กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

ความปลอดภัยของข้อมูลและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
จำ�นวนกรณีข้อมูลรั่วไหล

จำ�นวนบุคลากร
- พนักงาน
- ผู้บริหาร

108 คน
8 คน

0

กรณีี

1,259

บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)
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