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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ความย่ังยืนขององค์กร

ด้วยความมุ่งม่ันสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำาด้านพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงได้พัฒนา 
กรอบการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนขึ้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable 
Development Goals) โดยคำานงึถงึกลยทุธแ์ละวสิยัทศันร์ะยะยาวขององค์กร เพ่ือสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมด้านความยัง่ยนืภายในองค์กร
และดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยยึดหลักการสร้างคุณค่า 3 หลักสำาคัญ (“3G”) ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ (“Growth”), 
คุณค่าทางสังคม (“Good”) และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม (“Green”) ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้พื้นฐานของการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ (“Governance”)

กลุม่บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสำาคัญของกลุม่ผูมี้สว่นได้เสยีภายในหว่งโซคุ่ณค่าตลอดการดำาเนนิธรุกจิ ดังนัน้ กลุม่บรษิทัฯ จงึได้พัฒนา
โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการขึ้นเพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรควบคู่ไปกับกรอบการ 
ดำาเนนิงานด้านความยัง่ยนืของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึแนวปฎบิตัติามระเบยีบและมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมทัง้เพ่ือใหส้ะทอ้นถงึความมุ่งม่ัน 
และหลักการของกลุ่มบริษัทฯ ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเสมอมา

สร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม
การพัฒนาพนักงาน 

และการร่วมมือกับพันธมิตร 

GROWTH

ต้นแบบผ้เูปลี่ยนแปลง 
โลกด้วยวิถีพลังงาน 

สะอาด

GREEN
การสร้างนวัตกรรมสีเขียว
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

GOOD
การเป็นพลเมืองที่ดี 
สร้างคุณค่าสู่สังคม
ด้วยพลังงานสะอาด

GOVERNANCE
การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน

กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนานโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนขึ้น เพ่ือกำากับดูแลกิจกรรมทางธุรกิจและทิศทางขององค์กรสู่การเติบโต 
ทีย่ัง่ยนื รวมถงึลดความเสีย่งในการละเมิดในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความยัง่ยนืตลอดหว่งโซ่คุณค่า นโยบายการพัฒนาธรุกจิอยา่งยัง่ยนืจะ
ถูกดำาเนินการภายใต้หลักการ 3 G ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Growth), คุณค่าทางสังคม (Good) และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม (Green) 
ซ่ึงสอดคล้องไปกบักรอบการดำาเนนิงานด้านความยัง่ยนื โดยมีเป้าหมายเพ่ือสรา้งคุณค่าใหแ้กล่กูค้าและผูมี้สว่นได้เสยี ตลอดจนการขยาย
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้การดำาเนินงานอย่างยั่งยืน
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1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
 ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี โดยมีนโยบาย 

 ตอตานการทุจร�ตท่ีเขมงวดและการบร�หารความเส่ียงท่ีครอบคลุม 

 ตลอดหวงโซคุณคา

2. ร�วมมือกับทุกภาคส�วนเพ�่อส�งเสร�มการพัฒนาที่ยั�งยืน
 ทั�งในดานกฎหมายและขอบังคับ และสรางความตระหนักรูใหกับ 

 สาธารณชน รวมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชมุชน และภาคประชาสังคม 

 เพ��อสงเสร�มการพัฒนาอยางยั�งยืน ผานการผลักดันกฎหมายและ 

 ขอบังคับ ตลอดจนสรางความตระหนักรูเก่ียวกับความสําคัญของ 

 การอนุรักษสิ�งแวดลอมและพลังงาน

3. สนับสนุนให�เกิดความมั�นคงทางพลังงานของชุมชน
 เกื้อหนุนเศรษฐกิจทองถิ�น สงเสร�มการพัฒนาชุมชน และมุงสราง 

 คุณคารวม ผานการสนับสนุนใหชุมชนเขาถึงแหลงพลังงานท่ียั�งยืน 

 และเช�่อถือได

4. ลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมในทุก ๆ ด�าน
 ลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอมจากการดําเนินธุรกิจ บูรณาการแนวคิด 

 เร�่อง “เศรษฐกิจหมุนเว�ยน” เพ��อลดการใชทรัพยากรลดปร�มาณ

 ของเสีย

5. ตอบสนองต�อความต�องการของลูกค�า
 คุ�มครองข�อมูลลส�วนบุคคล
 ตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ ปกปอง

 ขอมูลสวนบุคคลและคุมครองความเปนสวนตัวออนไลน ดวย

 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีดีท่ีสุด

6. เตบิโตอย�างสร�างสรรค�ด�วยนวตักรรมทีเ่ป�นมติรต�อสิ�งแวดล�อม
 พัฒนาธุรกิจใหเติบโตผานการสรางสรรคนวัตกรรมอันเปนมิตรตอ 

 สิ�งแวดลอมอยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับตัวอยางสอดคลอง 

 เพ��อใชเทคโนโลยีท่ีสรางมูลคาใหเกิดประโยชน

7. พัฒนาศักยภาพตลอดห�วงโซ�คุณค�า
 เพ��มข�ดความสามารถขององคกรและรักษาการเติบโตอยางตอเนื่อง

  โดยการพัฒนาความพรอมของพนักงาน สงเสร�มความรวมมือทาง 

 ธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพใหแกคูคาและผูรับเหมาชวงตลอดหวงโซ 

 คุณคา

8. เคารพความหลากหลาย ปกป�องสิทธิมนุษยชน
 มุงเปนองคกรท่ียอมรับและเคารพความหลากหลายรวมถึงดําเนินการ 

 อยางเทาเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ

Growth

Green Good

1. การกำากับดูแลกิจการที่ดี
 ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่และตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมี 
 นโยบายต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวดและการบริหารความเสี่ยง 
 ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

2. ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
 สรา้งความตระหนกัรูใ้หก้บัสาธารณชน รว่มมือกบัภาครฐั ภาคธรุกจิ  
 ชุมชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ผ่านการผลักดันกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนสร้างความ 
 ตระหนักรู้ เกี่ยวกับความสำาคัญของารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 และพลังงาน

3. สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานองชุมชน
 เกื้อหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ 
 มุ่งสร้างคุณค่าร่วม ผ่านการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่ง 
 พลังงานที่ยั่งยืน และเชื่อถือได้

4.  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน
 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินธุรกิจ บูรณาการ 
 แนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและ 
 ลดปริมาณของเสียจากการดำาเนินธุรกิจองค์กร

5. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูค้าอยา่งมีประสทิธภิาพ ปกป้อง 
 และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบ 
 รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด

6.  เติบโตอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม  
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 พัฒนาธุรกิจให้เติบโตผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นมิตร 
 ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี 
 ที่สร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์

7.  พัฒนาศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรและรักษาการเติบโตอย่าง 
 ต่อเนื่อง โดยการพัฒนาความพร้อมของพนักงาน ส่งเสริมความ 
 ร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่คู่ค้าและผู้รับเหมา 
 ช่วงตลอดห่วงโซ่คุณค่า

8. เคารพความหลากหลาย ปกป้องสิทธิมนุษยชน
 เป็นองค์กรที่ยอมรับและเคารพความหลากหลายรวมถึง 
 ดำาเนินการอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ
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ความเป็นกลางทางคาร์บอน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาว

ธุรกิจในประเทศไทยก้าวสู่ความ
เป็นกลางทางคาร์บอนภายใน 
ปี 2565

บรรลุเป้าหมายการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสทุธิ
เป็นศูนย์ภายในปี 2569 ถึง 2570

การดำ า เนินงานในธุ รกิ จต่ าง
ประเทศจะเป็นกลางทางคาร์บอน
ภายในปี 2570 ถึง 2571

ภายในปี 2573 การดำาเนินงานทั้งหมดภายใต้
กลุ่มบริษัทฯ* จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 
เป็นศูนย์

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำาการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือเสริมสร้างให้เกิดกลไกการกำากับกิจการที่ดีและ 
เพ่ือเน้นย้ำาถึงการให้ความสำาคัญในเรื่องความยั่งยืนขององค์กรตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1) ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้าน
การกำากบัดูแลกจิการ 2) ด้านการกำากบัดูแล สง่เสรมิ และตดิตามใหมี้การปฏบิตัติามนโยบายการกำากบัดูแลกจิการ นโยบายการตอ่ตา้น
คอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ และ 3) ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดทำาแนวปฏิบัติ
สำาหรับการแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ขององค์กรซึ่งเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยและเข้าถึงได้สะดวก โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสเพ่ือรายงานพฤติกรรมการกระทำาความผิด รวมไปถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำางานได้ผ่านช่องทางนี้ ทั้งนี้ รายงานทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบจากสำานักตรวจสอบภายใน 
และจะได้รับการทวนสอบเป็นประจำาทุกเดือนโดยฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วน  
โดยในปี 2564 ไม่มีรายงานแจ้งเบาะแสที่อาจบ่งชี้ไปถึงการละเมิดกฎระเบียบด้านการกำากับดูแลกิจการสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและนำานวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนับเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญในการเผชิญหน้ากับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในปัจจุบัน การดำาเนินงานภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนที่ทำาให้เกิดการขับเคลื่อนในการมีส่วนร่วม 
ทีป่ระเทศกำาหนด (Nationally Determined Contributions: NDCs) กลุม่บรษิทัฯ จึงเป็นหนึง่ในผูมี้บทบาทสำาคัญด้านพลังงานหมุนเวยีน
ในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดย 
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานสะอาด เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของไทยและสร้างโครงการต้นแบบสำาหรับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาคพลังงานสู่พลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

กุญแจสำาคัญสำาหรับความมุ่งม่ันเหล่านี้คือความพยายามขององค์กรในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำาเนินงาน 
และการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยโครงการต่าง ๆ  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์ขึ้นภายใต้แผนงาน ‘BCPG 
Journey to Net Zero’ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์สู้วิกฤต
โลกร้อนร่วมกับกลุ่มสมาชิกโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เพื่อให้ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรมั่นใจได้ว่า
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกกิจกรรมเสมอมา

* รวมเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของมากกว่า 50%

สำาหรับความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการซ่ึง 
เกีย่วเนือ่งกบัแผนการดำาเนนิงานด้านความยัง่ยนืระยะสัน้และระยะยาวขององค์กรด้วยการปรบัปรงุประสทิธภิาพในกระบวนการผลิตและ 
การใชผ้ลิตภัณฑล์ดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก เพ่ิมแหลง่กกัเกบ็และดูดซับคารบ์อน พรอ้มทัง้สง่เสรมิพฤตกิรรมทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อาทิ การเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าภายในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โครงการรณรงค์
การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การปลูกป่า และการศึกษาเทคโนโลยีในการจัดเก็บพลังงานและดักจับคาร์บอนในอนาคต 
ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ กำาลังมุ่งเป้าและก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนสำาหรับธุรกิจที่ดำาเนินงานในประเทศไทยภายในปี 2565
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กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจากภาคส่วนต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และภาครัฐ เพื่อ
ยกระดับการเขา้ถงึพลงังานหมุนเวยีนใหก้บัผูบ้รโิภคทกุประเภท ตวัอยา่งเชน่ โครงการ T77 ภายใตค้วามรว่มมือกบับรษิทั แสนสริ ิจำากดั 
(มหาชน) ได้รเิริม่ขึน้เพ่ือเป็นโครงการตน้แบบในการเปล่ียนแปลงของการซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่ง Peer to Peer ด้วยเทคโนโลย ีBlockchain 
โดยโครงการ T77 ได้เริ่มดำาเนินงานตั้งแต่ปี 2561 และยังดำาเนินงานอยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาต้นแบบเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดยบีซีพีจีและบริษัทในเครือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพันธมิตร ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านพลังงานสะอาด (Smart Energy) ของประเทศ ที่เน้นการนำาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์
ใชใ้นการพัฒนาและแกปั้ญหาตา่งๆ โดยเฉพาะด้านสิง่แวดล้อม  ซ่ึงทัง้สองโครงการได้รบัคัดเลอืกเขา้รว่มในโครงการทดสอบนวตักรรม 
ที่นำาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) ของคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การประเมินประเด็นท่ีเป็นสาระสำาคัญจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ออกแบบวิธีการที่ใช้ระบุประเด็นที่เป็น
สาระสำาคัญ โดยเก็บข้อมูลจากการสำารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก 
ภาคส่วน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือท่ีจะเข้าใจถึงประเด็นสำาคัญต่างๆ  
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นสาระสำาคัญที่ได้นำามาจัดเรียงตาม
ลำาดับความสำาคัญโดยพิจารณาจากมุมมองของผูมี้สว่นได้สว่นเสยี 
และกระบวนการประเมินผลกระทบทั้งในภาคธุรกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงเรียกว่า “การประเมินประเด็นที่ 
เป็นสาระสำาคัญ” ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเขียนรายงาน 
ความยั่งยืนของ GRI (Global Reporting Initiative)

ในการประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญเก็บข้อมูลจากวิธีการดัง
ต่อไปนี้:

1.	 การชี้ระบุประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญ

 เพ่ือความเข้าใจประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญขององค์กร กลุ่ม 
 บริษัทฯ คำานึงถึงความสำาคัญในทุกการปฏิบัติงานภายใต้ 
 ธุรกิจ อาทิ การทำาวิจัยตลาด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และ 
 โอกาส ทั้งในภาคพลังงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ขององค์กรเพ่ือให้สอดคล้องและ 
 ครอบคลุมกับประเด็นความยั่งยืน

2.	 การลำาดับความสำาคัญ

 เพ่ือมุ่งเนน้ประเด็นทีเ่ป็นสาระสำาคัญในวิธขีา้งตน้ กระบวนการ 
 ลำาดับความสำาคัญประกอบด้วยกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสีย ในการระบุความสำาคัญของแต่ละประเด็นโดยการ 
 ประเมินจากผลของแบบสอบถาม และประเมินความสำาคัญ 
 ในแต่ละประเด็นจากมุมมองของผู้มีอิทธิพลของแต่ละ 
 ประเด็นจุดประสงค์ของวิธีการนี้เพื่อช่วยสร้างวิสัยทัศน์ และ 
 โครงสร้างที่ชัดเจนาและสามารถนำาไปต่อยอดและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน และเป้าหมายขององค์กรได้

3.	 การตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง

 เพ่ือรับรองความถูกต้องของประเด็นสำาคัญ คณะทำางาน 
 ด้านกลยุทธ์และความยั่งยืนขององค์กรจะต้องทบทวน และ 
 ตรวจสอบผลที่ได้จากการประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญ  
 การตรวจสอบและรบัรองความถกูตอ้งนีเ้ป็นขัน้ตอนทีส่ำาคัญ 
 ทำาให้เข้าใจถึงความคาดหวัง และความกังวลของกลุ่มผู้มี 
 ส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งทำาให้บริษัทฯ เข้าใจประเด็นที่เป็น 
 สาระสำาคัญและสามารถตอบสนองในแต่ละประเด็นได้

4.	 การทบทวน	และการประเมินผล

 เพ่ือการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้นั้นมีความ 
 สำาคัญอย่างย่ิงสำาหรับองค์กรในการทบทวน และประเมินผล 
 ใหม่จากการคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัทฯ 
 โดยปรับปรุงประเด็นที่ เกิดขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามแผน 
 ดำาเนินงาน เพ่ือทำาให้ม่ันใจว่าประเด็นความสำาคัญนั้นเป็น 
 ปัจจุบัน และเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดถึง

ตารางวิเคราะห์ประเด็นสาระสำาคัญ

ผลจากการประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญแสดงตามตาราง 
ด้านล่างนี้ โดยมีแกนที่แสดงมุมมองจากภายในองค์กรเกี่ยวกับ 
ผลกระทบในด้านเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคมจากการดำาเนนิ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯและอีกแกนแสดงถึงมุมมองของบุคคล 
ภายนอกองค์กรจากความคาดหวัง และความกังวลของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียจุดประสงค์หลัก เพ่ือที่เข้าใจถึงประเด็นสำาคัญ 
ของกลุ่มบริษัทฯ จำาเป็นต้องตระหนักถึงเพ่ือใช้สำาหรับการพัฒนา 
และผลักดันยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต 
ตลอดทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามห่วงโซ่คุณค่า

ความสำาคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
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1. Operational Eco-Efficiency
2. Climate Strategy, incl GHG Emissions & Energy Management)
3. Waste Management and Circular Economy
4. Transmission & Distribution 
5. Environmental Performance Disclosure
6. Air Quality/Pollution Management

7. Innovation for Environment and Society
8. Corporate Governance

9. Community Involvement
10. Human Capital Development, incl Talent Attraction & Retention 
11. Stakeholder Engagement
12. Labor and Human Rights
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การผนวกความย่ังยืนเข้ากับจุดมุ่งหมายของกลุ่มบริษัทฯ

ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาหลักการปฏิบัติเพ่ือปลูกฝังความยั่งยืนให้แก่องค์กร กรอบยุทธศาสตร์ที่แสดงด้าน
ล่างนี้ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลักที่สามารถทำาให้วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้ ประกอบไปด้วยประเด็น
ความสำาคัญที่ได้จากมุมมองของกลุ่มบริษัทฯ และมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎข้อบังคับและการสนับสนุนจากภายในองค์กร โดย
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสำารวจโอกาสสำาหรับพลังงานหมุนเวียน และการก้าวเป็นผู้นำาในองค์กรด้านพลังงาน

จากการประเมินผล กลุ่มบริษัทฯได้ระบุประเด็นสำาคัญด้านกิจกรรม การดำาเนินการ และความเติบโตทางด้านธุรกิจ ดังต่อไปนี้:

Governance Growth Green Good

วตัถุประสงค์ เป็นผู้ผลิตและบริหาร
จัดการพลังงานหมุนเวียน

ที่น่าเชื่อถือ

เติบโตไปพร้อมกับ 
ห่วงโซ่คุณค่า

ลดผลกระทบต่อ	 
สิ่งแวดล้อม

ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	และ
การดูแลห่วงโซ่คุณค่า

ประเด็นที่
เป็นสาระ
สำาคัญ

• การกำากับดูแลกิจการ

• การเปิดเผยผลการ 
 ดำาเนินงานด้าน 
 สิ่งแวดล้อม

• นโยบายและระบบการ 
 จัดการด้านสิ่งแวดล้อม

• นวัตกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม
 และสังคม

• การพัฒนาทรัพยากร        
 บุคคล และการดูแล 
 รักษาพนักงาน

• ระบบสายส่งและ 
 การกระจายกำาลังไฟฟ้า

• กลยุทธ์การเปล่ียนแปลง
 ภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซ 
 เรือนกระจก และการจัด
 การพลังงาน

• การจัดสรรทรัพยากร   
 อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การจัดการของเสีย 
 และระบบเศรษฐกิจ 
 แบบหมุนเวียน

• คุณภาพอากาศและ 
 การจัดการมลพิษ

• การมีส่วนร่วมกับชุมชน

• การมีส่วนร่วมกับ 
 ผู้มีส่วนได้เสีย

• แรงงานและ 
 สิทธิมนุษยชน  

อิทธิพลภายนอก	และการจัดการภายใน

สูง
กล
าง

ต
่ำา

นโยบายและระบบ
การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม

การจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม

และสังคม

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และ
การจัดการพลังงาน

การจัดการของเสีย
และระบบเศรษฐกิจ

แบบหมุนเวียน

การกำากับดูแล
กิจการ

การมีส่วนร่วม
กับชุมชน

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
และการดูแลรักษา

พนักงาน

การมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

แรงงานและ
สิทธิมนุษยชน

ระบบสายส่ง
และการกระจาย

กำาลังไฟฟ้า

การเปิดเผย
ผลการดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศและ
การจัดการมลพิษ
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กลุ่มบริษัทฯ มุ่งม่ันในการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามกลยุทธ์ 5 ปี
ขององค์กร นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำาคัญในฐานะบริษัทชั้นนำาด้านพลังงานหมุนเวียนในการ
ผลิตและส่งมอบพลังงานหมุนเวียนสู่ผู้บริโภค สอดรับกับกระแสความตระหนักในเรื่องพลังงาน
สะอาดของผู้บริโภครายย่อยทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งรักษาประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟ้าใหด้ำาเนนิงานได้ในระดับสงูสดุอยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้มใหค้วามสำาคัญกบัการใหค้วาม
รู้ด้านพลังงานหมุนเวียนแก่นักเรียนและชุมชน

ปัจจัยสำาคัญในการกา้วเป็นธรุกจิทีย่ัง่ยนื คือ ความมุ่งม่ันทีจ่ะสรา้งการมีสว่นรว่มอยา่งกวา้งขวาง 
ในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัองค์กรกบัทกุฝา่ย กลุ่มบรษิทัฯ ได้จัดหาและใหก้ารปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม 
แกพ่นักงานทกุคนทัง้ในแง่ของสถานทีท่ำางานทีป่ลอดภัยและสทิธแิรงงานตามกฎหมายทีค่วรได้รบั 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังตระหนักถึงการสร้างคุณค่าสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำาคัญต่อ
การเตบิโตของธรุกจิ ดังนัน้ จงึได้กำาหนดเป้าหมายในการเพ่ิมอัตราสว่นการจ้างงานคนในทอ้งถิน่
ในการดำาเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ โดยถอืเป็นหนึง่ในเป้าหมายขององค์กร เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชวีติของประชาชนและเป็นสว่นสนบัสนนุใหเ้กดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว

เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และสากล กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญในการสนับสนุน
และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน โดยการมีส่วนสำาคัญในการ
สนับสนุนนวัตกรรมด้านพลังงาน

กลุม่บรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายทีจ่ะสรา้งความยัง่ยนืในอนาคตสำาหรบัทกุคน จึงได้รว่มมือกบัพันธมิตร
ที่สำาคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและโครงการลดการปล่อยคาร์บอน โดยมีการประยุกต์ใช้
แนวทางใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน รวมไปถึงการจัดเตรียมแนวทางสำาหรับ
การซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการที่ผู้บริโภคสามารถเป็นได้ทั้ง 
ผูซ้ื้อและผูข้ายพลงังานในเวลาเดียวกนั (prosumer) จะเป็นกา้วทีส่ำาคัญในการสรา้งชมุชนทีย่ัง่ยนื
ตามกรอบยุทธศาสตร์สากล

การมุ่งไปสู่เป้าหมาย ‘Net Zero’ ส่งผลให้มีการเติบโตในภาคพลังงานโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
คือ การทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า จากการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำาเนินการใช้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลต่อการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดสถานที่ทำางานให้มีความปลอดภัยสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคน โดยยึดถือตามพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด การมีมาตรการที่เพียงพอ และ 
การดำาเนนิการแกไ้ขทีท่นัทว่งท ีรวมถงึมุ่งดำาเนนิการด้านความปลอดภัยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การกำากบัดูแล เพ่ือใหม่ั้นใจได้วา่ทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานทีต่า่งๆ ของกลุม่บรษิทัฯ ได้รบัการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพของบุคลากรหรือด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ความมุ่งม่ันสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ในปี 2564 กลุม่บรษิทัฯ กำาหนดเป้าหมายในการพัฒนากลยทุธเ์พ่ือสนบัสนนุการเปล่ียนผา่นสูส่งัคมคารบ์อนต่ำา โดยสง่เสรมิการดำาเนนิงาน 
และกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) เพื่อสนับสนุนให้ 
ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากข้ึน รวมถึงสร้างผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีดีผ่านการจ้างงานและการพัฒนานวัตกรรม

เป
้าห
มา
ยห
ลัก

เป
้าห
มา
ยร
อง
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วัตถุดิบ คู่ค้า การดำาเนินงานของบีซีพีจี การส่งมอบ

คู่ค้า ลูกค้าพนักงาน

สถาบันการเงิน

นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

สื่อมวลชน

ชุมชน

พันธมิตรทางธุรกิจ

หน่วยงานราชการและรัฐบาล

การสร้างมูลค่าเชิงกลยุทธ์ผ่านหว่งโซ่คุณค่าของบีซีพีจี
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การสร้างมูลค่าเชิงกลยุทธ์ผ่านห่วงโซ่คุณค่าของบีซีพีจี

กลุม่บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึความสำาคัญของผูมี้สว่นได้เสยีในทกุด้านของหว่งโซ่คุณค่าในฐานะทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นหลกัในการสรา้งธรุกจิ
ที่ยั่งยืนผ่านการดำาเนินงาน ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับการรักษาความไว้วางใจในระยะยาว ตลอดจนการสร้างความ
สัมพนัธ์ที่ดกีับผู้มสี่วนไดเ้สียผ่านกิจกรรมการมสี่วนร่วมต่างๆ ควบคูไ่ปกับการดำาเนินการสำารวจความคดิเห็นของผู้มสี่วนไดเ้สียในเรื่อง
ความยั่งยืนภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกังวลและประเด็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้ถูกนำามาพิจารณาโดยกลุ่มบริษัทฯ

ในปี 2564 นั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการระบุผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุนและผู้ถือหุ้น พันธมิตรทาง
ธุรกิจ ชุมชน หน่วยงานราชการและรัฐบาล สถาบันการเงิน และสื่อมวลชน

ชุมชน พันธมิตร
ทางธุรกิจ

หน�วยงาน
ราชการ
และรัฐบาล

นักลงทุน
และผู�ถือหุ�น

สถาบัน
การเง�น คู�ค�า

สื่อมวลชน ลูกค�า

พนักงาน
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่สนใจ การดำาเนินการ การสร้างคุณค่า ช่องทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

พนักงาน • ความโปร่งใส

• การเติบโตทางธุรกิจด้วยความ 
 รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

• สิทธิมนุษยชนและแรงงาน รวมถึง 
 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• สภาพแวดล้อมในการทำางาน 
 (ทำางานอย่างมีความสุข)

• การพัฒนาทักษะ

• เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 และความมั่นคง รวมถึงการประเมินผล 
 ตามการปฏิบัติงาน รางวัล และได้รับ 
 การยอมรับ

• ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สวัสดิการ 
  และผลประโยชน์

• สื่อสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ และยึดมั่นในการปฏิบัติตาม 
 อย่างเคร่งครัด

• สื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับความสำาเร็จของธุรกิจในปัจจุบัน 

• ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมผ่านโครงการด้านความยั่งยืน เช่น  
 โครงการด้านสิ่งแวดล้อม (การคัดแยกขยะ) โครงการอาสาสมัคร 
 กิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ

• จัดตั้งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำาหรับพนักงานเพื่อสร้างความ 
 ตระหนักรู้ เช่น ส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้  
 โดยการมอบรางวัลผ่าน Wellios application 

• ดำาเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานแรงงานไทย และปฏิบัติต่อ 
 พนักงานด้วยความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 

• ประกาศใช้นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 
 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการลดอันตรายจากการทำางาน และ 
 รักษามาตรการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

• จัดตั้งโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดการอบรมที่จำาเป็น 
 สำาหรับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และส่งเสริม 
 ความปลอดภัยในการทำางาน

• รักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ด้วยการประเมินการให้รางวัล และ 
 ให้การยอมรับ

• ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน 

• สร้างช่องทางให้แก่พนักงาน ในการส่งความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน

• รักษาไว้ซึ่งความเชื่อใจและความสัมพันธ์ระยะยาวกับพนักงาน

• สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำางานให้แก่พนักงาน 
 รวมถึงลดการเกิดอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บจากการทำางาน 

• ส่งเสริมความตระหนักรู้ของพนักงาน ในเรื่องการจัดการด้าน 
 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต

• พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานด้านพลังงานทดแทน 
 เพ่ือช่วยให้สังคมเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด

• ส่งเสริมการเลื่อนขั้นและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

• การสำารวจความคิดเห็นพนักงาน

• การสื่อสารระหว่างหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและพนักงาน

• กิจกรรมพบปะฝ่ายบริหาร 

• การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 
 (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
 governance/whistleblowing-channel)

ลูกค้า • จริยธรรมทางธุรกิจ ความโปร่งใส 
 และการปฏิบัติตามข้อกำาหนด 

• การเติบโตของธุรกิจ

• ความปลอดภัยทางไซเบอร์

• โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทาง 
 สภาพภูมิอากาศ และความกังวล 
 ด้านสิ่งแวดล้อม

• การจัดการนวัตกรรม (นวัตกรรม 
 ด้านพลังงาน)

• สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย

• ความพร้อมของข้อมูล และการตอบสนอง 
 ต่อข้อซักถามของลูกค้า รวมถึงความ 
 ถูกต้องของข้อมูล

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ 

• ตรวจสอบการดำาเนินงานของสายธุรกิจภายในบริษัทฯ

• บังคับใช้กฎหมายจัดการคุ้มครองข้อมูลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูล 
 ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และดูแลรักษาข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล 
 อย่างต่อเน่ือง ตามข้อกำาหนดในระบบมาตรฐาน ISO 27001 
  (Information Security Management System)

• จัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลให้แกพ่นักงาน และ 
 เปิดช่องทางการรายงาน เม่ือพนักงานได้รับอีเมล์ที่น่าสงสัย

• บริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร และตรวจสอบการใช้พลังงาน 
 ไฟฟ้าด้วยกระบวนการตรวจสอบการจัดการพลังงานภายในองค์กร

• บริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามมาตรฐาน 
 ISO 45001

• ให้ความร่วมมือตอบข้อซักถามและนำาส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ 
 ภายใต้ระยะเวลาที่กำาหนด

• ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามที่คาดหวัง

• สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและความไว้วางใจระยะยาวกับลูกค้า

• สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาคพลังงาน

• การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

• การพบปะและตรวจเยี่ยมลูกค้า

• การจัดทำาข้อตกลงระหว่างกันเป็นลายลักษณ์อักษร

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 
 (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
 governance/whistleblowing-channel)
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่สนใจ การดำาเนินการ การสร้างคุณค่า ช่องทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

พนักงาน • ความโปร่งใส

• การเติบโตทางธุรกิจด้วยความ 
 รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

• สิทธิมนุษยชนและแรงงาน รวมถึง 
 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• สภาพแวดล้อมในการทำางาน 
 (ทำางานอย่างมีความสุข)

• การพัฒนาทักษะ

• เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 และความมั่นคง รวมถึงการประเมินผล 
 ตามการปฏิบัติงาน รางวัล และได้รับ 
 การยอมรับ

• ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สวัสดิการ 
  และผลประโยชน์

• สื่อสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ และยึดมั่นในการปฏิบัติตาม 
 อย่างเคร่งครัด

• สื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับความสำาเร็จของธุรกิจในปัจจุบัน 

• ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมผ่านโครงการด้านความยั่งยืน เช่น  
 โครงการด้านสิ่งแวดล้อม (การคัดแยกขยะ) โครงการอาสาสมัคร 
 กิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ

• จัดตั้งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำาหรับพนักงานเพื่อสร้างความ 
 ตระหนักรู้ เช่น ส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้  
 โดยการมอบรางวัลผ่าน Wellios application 

• ดำาเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานแรงงานไทย และปฏิบัติต่อ 
 พนักงานด้วยความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 

• ประกาศใช้นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 
 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการลดอันตรายจากการทำางาน และ 
 รักษามาตรการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

• จัดตั้งโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดการอบรมที่จำาเป็น 
 สำาหรับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และส่งเสริม 
 ความปลอดภัยในการทำางาน

• รักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ด้วยการประเมินการให้รางวัล และ 
 ให้การยอมรับ

• ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน 

• สร้างช่องทางให้แก่พนักงาน ในการส่งความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน

• รักษาไว้ซึ่งความเชื่อใจและความสัมพันธ์ระยะยาวกับพนักงาน

• สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำางานให้แก่พนักงาน 
 รวมถึงลดการเกิดอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บจากการทำางาน 

• ส่งเสริมความตระหนักรู้ของพนักงาน ในเรื่องการจัดการด้าน 
 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต

• พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานด้านพลังงานทดแทน 
 เพ่ือช่วยให้สังคมเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด

• ส่งเสริมการเลื่อนขั้นและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

• การสำารวจความคิดเห็นพนักงาน

• การสื่อสารระหว่างหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและพนักงาน

• กิจกรรมพบปะฝ่ายบริหาร 

• การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 
 (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
 governance/whistleblowing-channel)

ลูกค้า • จริยธรรมทางธุรกิจ ความโปร่งใส 
 และการปฏิบัติตามข้อกำาหนด 

• การเติบโตของธุรกิจ

• ความปลอดภัยทางไซเบอร์

• โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทาง 
 สภาพภูมิอากาศ และความกังวล 
 ด้านสิ่งแวดล้อม

• การจัดการนวัตกรรม (นวัตกรรม 
 ด้านพลังงาน)

• สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย

• ความพร้อมของข้อมูล และการตอบสนอง 
 ต่อข้อซักถามของลูกค้า รวมถึงความ 
 ถูกต้องของข้อมูล

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ 

• ตรวจสอบการดำาเนินงานของสายธุรกิจภายในบริษัทฯ

• บังคับใช้กฎหมายจัดการคุ้มครองข้อมูลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูล 
 ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และดูแลรักษาข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล 
 อย่างต่อเน่ือง ตามข้อกำาหนดในระบบมาตรฐาน ISO 27001 
  (Information Security Management System)

• จัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลให้แกพ่นักงาน และ 
 เปิดช่องทางการรายงาน เม่ือพนักงานได้รับอีเมล์ที่น่าสงสัย

• บริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร และตรวจสอบการใช้พลังงาน 
 ไฟฟ้าด้วยกระบวนการตรวจสอบการจัดการพลังงานภายในองค์กร

• บริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามมาตรฐาน 
 ISO 45001

• ให้ความร่วมมือตอบข้อซักถามและนำาส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ 
 ภายใต้ระยะเวลาที่กำาหนด

• ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามที่คาดหวัง

• สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและความไว้วางใจระยะยาวกับลูกค้า

• สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาคพลังงาน

• การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

• การพบปะและตรวจเยี่ยมลูกค้า

• การจัดทำาข้อตกลงระหว่างกันเป็นลายลักษณ์อักษร

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 
 (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
 governance/whistleblowing-channel)
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่สนใจ การดำาเนินการ การสร้างคุณค่า ช่องทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

คู่ค้า • จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส 

• การเติบโตของธุรกิจ

• สิทธิด้านมนุษยชนและแรงงาน

• ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

• กำาหนดมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจสำาหรับคู่ค้า 
 และสื่อสารไปยังคู่ค้า

• สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับคู่ค้า รวมถึงการตอบสนอง 
 อย่างรวดเร็ว และการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

• กำาหนดและบังคับใช้ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยง 
 และเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า เช่น การลงทะเบียนผู้ขายใน Approve 
 Vendor List (AVL) การประเมินความเสี่ยงคู่ค้าและประเมินผลคู่ค้า

• พัฒนาโครงการร่วมกัน รวมถึงสร้างศักยภาพผ่านกระบวนการ 
 ฝึกอบรม

• รักษาสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความไว้วางใจกับคู่ค้าในระยะยาว 

• ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านห่วงโซ่คุณค่า

• การพบปะคู่ค้าผ่านการจัดประชุม

• การประเมินคู่ค้า และการตรวจสอบ 

• การฝึกอบรมคู่ค้า

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 
 (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
 governance/whistleblowing-channel)

นักลงทุน 
และผู้ถือหุ้น

• จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส 

• การเติบโตของธุรกิจ (เช่น ทิศทาง  
 ความคืบหน้าโครงการ)

• ผลการดำาเนินธุรกิจ (เช่น ผลตอบแทน 
 ของผู้ถือหุ้น) 

• ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ 
 สังคมในการดำาเนินธุรกิจ

• นวัตกรรมด้านพลังงาน

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตาม
 กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ 

• เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องด้วยความโปร่งใสและภายใต้กำาหนด 
 ระยะเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยควรเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้จากเว็บไซต ์
 ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น Factsheet Company Profile 
 และผลการดำาเนินงาน

• ให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ประสานงานกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น  
 รวมถึงให้ความร่วมมือในการตอบคำาถามด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 
 และอยู่ภายใต้กำาหนดระยะเวลา

• เปิดรับความคิดเห็นและคำาถามที่ได้รับจากนักลงทุนไปสู่ผู้บริหาร

• จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำาเนินงานและนโยบาย 
 ของกลุ่มบริษัทฯ 

• แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดที่เหมาะสม

• ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี

• ช่วยขับเคลื่อนความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสู่ 
 ตลาดหลักทรัพย์ 

• รักษาความเชื่อม่ันและความไว้วางใจกับนักลงทุนในระยะยาว 

• สนับสนุนการลงทุนด้าน Green Investment หรือการเงิน 
 ที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) 

• ดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 ที่สนับสนุนพลังงานสะอาด

• การประชุมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น เช่น  
 Analyst Meeting (รายไตรมาส) การจัด Roadshow 
 การเยี่ยมชมบริษัท การประชุมทางโทรศัพท์ การประชุมสามัญ 
 ผู้ถือหุ้นประจำาปี การจัด SET Opportunity Day การอภิปราย 
 และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นต้น

• หารือ วิเคราะห์ และตอบข้อซักถามผ่านช่องทาง/กิจกรรมที ่
 เกี่ยวข้องกับนักลงทุน เช่น การประชุมทางไกล อีเมล์ เว็บไซต ์
 และ Facebook เป็นต้น 

• เปิดเผยข้อมูลสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส   
 (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
 governance/whistleblowing-channel)

พันธมิตร 
ทางธุรกิจ

• จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส 

• การเติบโตของธุรกิจ-ทิศทางด้าน 
 พลังงานหมุนเวียน
• การดำาเนินธุรกิจและผลปฏิบัติงาน 
 รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม
 และความปลอดภัย

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับ
 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

• สนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านพลังงานจากภาครัฐ

• ร่วมมือพัฒนาธุรกิจ เช่น การขยายธุรกิจการกักเก็บพลังงาน

 ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

• ร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 
 เช่น การพัฒนาแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน

• ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี

• รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว 
 ด้วยความมั่นใจและความไว้วางใจ

• ช่วยในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย  
 สู่พลังงานสะอาดรวมถึงขยายการเข้าถึงพลังงานสะอาด 
 ในระดับภูมิภาค

• สนับสนุนความต้องการพลังงานหมุนเวียนในอนาคต

• การประชุมตามวาระ 

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส   
 (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
 governance/whistleblowing-channel)

ชุมชน • ผลกระทบทางธุรกิจต่อชุมชน 
 และสิ่งแวดล้อม

• ความมุ่งมั่นของบริษัทในการจ้างงาน 
 คนในท้องถิ่น

• การมีส่วนร่วมของชุมชนกับบริษัทฯ 
  รวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรม 
 ของชุมชน

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

• จ้างคนในท้องถิ่นที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า

• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน 
 ตามความเหมาะสม เช่น กิจกรรมด้านการกีฬาและกิจกรรมด้าน 
 การศึกษาเป็นประจำาตลอดจนสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบจาก 
 โควิด-19 รวมถึงการให้ความรู้ด้านพลังงานสะอาดแก่เยาวชน

• แบ่งปันทรัพยากรเพื่อสร้างประโยชน์/คุณค่าแก่ชุมชนโดยรอบ เช่น  
 แบ่งพ้ืนที่ว่างในบริเวณโรงไฟฟ้ากับชุมชนใกล้เคียงเพื่อทำาการเกษตร

• ลดผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

• รักษาความสัมพันธ์และความไว้วางใจในระยะยาวกับชุมชน 
 โดยรอบรวมถึงความร่วมมือของชุมชน พื่อโอกาสในอนาคต

• ช่วยลดอัตราการว่างงานของประเทศ

• การพบปะกับชุมชนท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน 
 โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

• แบบสำารวจความคิดเห็นของชุมชนท้ังแบบสำารวจประจำาปีหรือ 
 แบบสำารวจเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น จัดทำาประมวล 
 หลักปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส   
 (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
 governance/whistleblowing-channel)
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่สนใจ การดำาเนินการ การสร้างคุณค่า ช่องทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

คู่ค้า • จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส 

• การเติบโตของธุรกิจ

• สิทธิด้านมนุษยชนและแรงงาน

• ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

• กำาหนดมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจสำาหรับคู่ค้า 
 และสื่อสารไปยังคู่ค้า

• สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับคู่ค้า รวมถึงการตอบสนอง 
 อย่างรวดเร็ว และการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

• กำาหนดและบังคับใช้ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยง 
 และเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า เช่น การลงทะเบียนผู้ขายใน Approve 
 Vendor List (AVL) การประเมินความเสี่ยงคู่ค้าและประเมินผลคู่ค้า

• พัฒนาโครงการร่วมกัน รวมถึงสร้างศักยภาพผ่านกระบวนการ 
 ฝึกอบรม

• รักษาสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความไว้วางใจกับคู่ค้าในระยะยาว 

• ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านห่วงโซ่คุณค่า

• การพบปะคู่ค้าผ่านการจัดประชุม

• การประเมินคู่ค้า และการตรวจสอบ 

• การฝึกอบรมคู่ค้า

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 
 (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
 governance/whistleblowing-channel)

นักลงทุน 
และผู้ถือหุ้น

• จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส 

• การเติบโตของธุรกิจ (เช่น ทิศทาง  
 ความคืบหน้าโครงการ)

• ผลการดำาเนินธุรกิจ (เช่น ผลตอบแทน 
 ของผู้ถือหุ้น) 

• ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ 
 สังคมในการดำาเนินธุรกิจ

• นวัตกรรมด้านพลังงาน

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตาม
 กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ 

• เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องด้วยความโปร่งใสและภายใต้กำาหนด 
 ระยะเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยควรเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้จากเว็บไซต ์
 ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น Factsheet Company Profile 
 และผลการดำาเนินงาน

• ให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ประสานงานกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น  
 รวมถึงให้ความร่วมมือในการตอบคำาถามด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 
 และอยู่ภายใต้กำาหนดระยะเวลา

• เปิดรับความคิดเห็นและคำาถามที่ได้รับจากนักลงทุนไปสู่ผู้บริหาร

• จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำาเนินงานและนโยบาย 
 ของกลุ่มบริษัทฯ 

• แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดที่เหมาะสม

• ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี

• ช่วยขับเคลื่อนความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสู่ 
 ตลาดหลักทรัพย์ 

• รักษาความเชื่อม่ันและความไว้วางใจกับนักลงทุนในระยะยาว 

• สนับสนุนการลงทุนด้าน Green Investment หรือการเงิน 
 ที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) 

• ดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 ที่สนับสนุนพลังงานสะอาด

• การประชุมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น เช่น  
 Analyst Meeting (รายไตรมาส) การจัด Roadshow 
 การเยี่ยมชมบริษัท การประชุมทางโทรศัพท์ การประชุมสามัญ 
 ผู้ถือหุ้นประจำาปี การจัด SET Opportunity Day การอภิปราย 
 และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นต้น

• หารือ วิเคราะห์ และตอบข้อซักถามผ่านช่องทาง/กิจกรรมที ่
 เกี่ยวข้องกับนักลงทุน เช่น การประชุมทางไกล อีเมล์ เว็บไซต ์
 และ Facebook เป็นต้น 

• เปิดเผยข้อมูลสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส   
 (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
 governance/whistleblowing-channel)

พันธมิตร 
ทางธุรกิจ

• จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส 

• การเติบโตของธุรกิจ-ทิศทางด้าน 
 พลังงานหมุนเวียน
• การดำาเนินธุรกิจและผลปฏิบัติงาน 
 รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม
 และความปลอดภัย

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับ
 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

• สนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านพลังงานจากภาครัฐ

• ร่วมมือพัฒนาธุรกิจ เช่น การขยายธุรกิจการกักเก็บพลังงาน

 ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

• ร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 
 เช่น การพัฒนาแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน

• ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี

• รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว 
 ด้วยความมั่นใจและความไว้วางใจ

• ช่วยในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย  
 สู่พลังงานสะอาดรวมถึงขยายการเข้าถึงพลังงานสะอาด 
 ในระดับภูมิภาค

• สนับสนุนความต้องการพลังงานหมุนเวียนในอนาคต

• การประชุมตามวาระ 

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส   
 (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
 governance/whistleblowing-channel)

ชุมชน • ผลกระทบทางธุรกิจต่อชุมชน 
 และสิ่งแวดล้อม

• ความมุ่งมั่นของบริษัทในการจ้างงาน 
 คนในท้องถิ่น

• การมีส่วนร่วมของชุมชนกับบริษัทฯ 
  รวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรม 
 ของชุมชน

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

• จ้างคนในท้องถิ่นที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า

• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน 
 ตามความเหมาะสม เช่น กิจกรรมด้านการกีฬาและกิจกรรมด้าน 
 การศึกษาเป็นประจำาตลอดจนสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบจาก 
 โควิด-19 รวมถึงการให้ความรู้ด้านพลังงานสะอาดแก่เยาวชน

• แบ่งปันทรัพยากรเพื่อสร้างประโยชน์/คุณค่าแก่ชุมชนโดยรอบ เช่น  
 แบ่งพ้ืนที่ว่างในบริเวณโรงไฟฟ้ากับชุมชนใกล้เคียงเพื่อทำาการเกษตร

• ลดผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

• รักษาความสัมพันธ์และความไว้วางใจในระยะยาวกับชุมชน 
 โดยรอบรวมถึงความร่วมมือของชุมชน พื่อโอกาสในอนาคต

• ช่วยลดอัตราการว่างงานของประเทศ

• การพบปะกับชุมชนท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน 
 โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

• แบบสำารวจความคิดเห็นของชุมชนท้ังแบบสำารวจประจำาปีหรือ 
 แบบสำารวจเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น จัดทำาประมวล 
 หลักปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส   
 (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
 governance/whistleblowing-channel)



74

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่สนใจ การดำาเนินการ การสร้างคุณค่า ช่องทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

สถาบันการเงิน • จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการ 
  จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
  ในการดำาเนินธุรกิจและการทำาสัญญา 
  เงินกู้

• ความใส่ใจต่อสังคมและการมีส่วน 
  ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้และเงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ 
  อย่างเคร่งครัด

• ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบันการเงิน 
  ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

• ให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 
  และตามกำาหนดเวลา

• ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี

• รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับเจ้าหนี้ด้วยความมั่นใจ 
  และความไว้วางใจ

• สนับสนุนการลงทุนในการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance)

• รักษาความสมดุลของตลาดการเงินและตลาดตราสารหนี้

• การประชุมระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินเช่น การประชุมกับ 
  ผู้บริหาร การประชุมกับนักวิเคราะห์ การอภิปรายโดยปกติ 
  (ณ สำานักงานใหญ่ หรือผ่านทางออนไลน์ตามความเหมาะสม)

• การจัดทำาสัญญาและข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส    
  (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
  governance/whistleblowing-channel)

หน่วยงานราชการ
และรัฐบาล 

• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 
  ท่ีเก่ียวข้อง

• จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส 

• การคำานึงถึงเร่ืองส่ิงแวดล้อม 
  และสังคมในการดำาเนินธุรกิจ

• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การสนับสนุนด้านพลังงานของภาครัฐ  
  และการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ  
  อย่างเคร่งครัด

• ตอบสนอง และชี้แจงด้วยข้อมูลที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำาหนด

• ดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  และสังคมที่อาจเกิดขึ้น เช่น รักษาการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป 
  ตามมาตรฐาน ISO 14001 และรักษาการจัดการความปลอดภัย 
  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 45001

• ตรวจสอบการดำาเนินงานของสายธุรกิจในบริษัทฯ

• ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริม 
  การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การจัดหา 
  ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปรับปรุงนโยบายและ 
  การปฏิบัติด้านพลังงานปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

• ยึดถือหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำากับดูแล และ 
  หน่วยงานรัฐ เพื่อความเชื่อมั่นในระยะยาว

• ลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานราชการ 
  ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส

• มีส่วนช่วยในการตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านพลังงาน 
  แห่งชาติ ซึ่งรวมถึงพลังงานสะอาดในราคาที่สามารถซื้อได้

• มีส่วนร่วมที่ประเทศกำาหนด (Nationally Determined 
  Contributions : NDCs) ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• การประชุมและการเยื่ยมชมในโอกาสต่างๆ 

• การเยื่ยมชมกลุ่มบริษัทฯ

• มีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

• การตอบกลับข้อมูลตามคำาขอ

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส    
  (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
  governance/whistleblowing-channel)

สื่อมวลชน • การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เช่น 
  ทิศทางธุรกิจ การขยายธุรกิจ 
  ความคืบหน้า และความใส่ใจสังคม

• ช่องทางการส่ือสารท่ีเข้าถึงได้ง่าย
  สะดวกรวดเร็ว และมีการตอบรับได้ 
  ทันท่วงที

• เปิดเผยข้อมูลล่าสุดผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร

• ให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรประสานงานระหว่างองค์กรและสื่อมวลชน

• การตอบข้อซักถามด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและภายในระยะเวลา 
  ที่กำาหนด

• รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน และการได้รับ 
  ความเชื่อมั่นจากสาธารณชน

• เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
  และเป็นข้อเท็จจริง

• ช่วยยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• ส่งเสริมความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจในกลุ่มพลังงาน

• การจัดแถลงข่าว

• การสัมภาษณ์และพบปะส่ือมวลชน เช่น การจัดการสัมภาษณ์   
  เพ่ือสัมภาษณ์การดำาเนินการโครงการหรือสถานการณ์ของธุรกิจ

• การเย่ืยมชมกลุ่มบริษัทฯ

• จัดกิจกรรมสัมพันธ์กับส่ือมวลชน เช่น เย่ียมชมส่ือมวลชน 
  ในโอกาสพิเศษงานเล้ียงขอบคุณส่ือมวลชนประจำาปี เป็นต้น

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส    
  (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
  governance/whistleblowing-channel)



75แบบ 56-1 One Report 2564  บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่สนใจ การดำาเนินการ การสร้างคุณค่า ช่องทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

สถาบันการเงิน • จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการ 
  จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
  ในการดำาเนินธุรกิจและการทำาสัญญา 
  เงินกู้

• ความใส่ใจต่อสังคมและการมีส่วน 
  ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้และเงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ 
  อย่างเคร่งครัด

• ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบันการเงิน 
  ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

• ให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 
  และตามกำาหนดเวลา

• ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี

• รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับเจ้าหนี้ด้วยความมั่นใจ 
  และความไว้วางใจ

• สนับสนุนการลงทุนในการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance)

• รักษาความสมดุลของตลาดการเงินและตลาดตราสารหนี้

• การประชุมระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินเช่น การประชุมกับ 
  ผู้บริหาร การประชุมกับนักวิเคราะห์ การอภิปรายโดยปกติ 
  (ณ สำานักงานใหญ่ หรือผ่านทางออนไลน์ตามความเหมาะสม)

• การจัดทำาสัญญาและข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส    
  (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
  governance/whistleblowing-channel)

หน่วยงานราชการ
และรัฐบาล 

• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 
  ท่ีเก่ียวข้อง

• จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส 

• การคำานึงถึงเร่ืองส่ิงแวดล้อม 
  และสังคมในการดำาเนินธุรกิจ

• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การสนับสนุนด้านพลังงานของภาครัฐ  
  และการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ  
  อย่างเคร่งครัด

• ตอบสนอง และชี้แจงด้วยข้อมูลที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำาหนด

• ดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  และสังคมที่อาจเกิดขึ้น เช่น รักษาการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป 
  ตามมาตรฐาน ISO 14001 และรักษาการจัดการความปลอดภัย 
  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 45001

• ตรวจสอบการดำาเนินงานของสายธุรกิจในบริษัทฯ

• ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริม 
  การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การจัดหา 
  ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปรับปรุงนโยบายและ 
  การปฏิบัติด้านพลังงานปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

• ยึดถือหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำากับดูแล และ 
  หน่วยงานรัฐ เพื่อความเชื่อมั่นในระยะยาว

• ลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานราชการ 
  ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส

• มีส่วนช่วยในการตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านพลังงาน 
  แห่งชาติ ซึ่งรวมถึงพลังงานสะอาดในราคาที่สามารถซื้อได้

• มีส่วนร่วมที่ประเทศกำาหนด (Nationally Determined 
  Contributions : NDCs) ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• การประชุมและการเยื่ยมชมในโอกาสต่างๆ 

• การเยื่ยมชมกลุ่มบริษัทฯ

• มีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

• การตอบกลับข้อมูลตามคำาขอ

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส    
  (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
  governance/whistleblowing-channel)

สื่อมวลชน • การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เช่น 
  ทิศทางธุรกิจ การขยายธุรกิจ 
  ความคืบหน้า และความใส่ใจสังคม

• ช่องทางการส่ือสารท่ีเข้าถึงได้ง่าย
  สะดวกรวดเร็ว และมีการตอบรับได้ 
  ทันท่วงที

• เปิดเผยข้อมูลล่าสุดผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร

• ให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรประสานงานระหว่างองค์กรและสื่อมวลชน

• การตอบข้อซักถามด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและภายในระยะเวลา 
  ที่กำาหนด

• รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน และการได้รับ 
  ความเชื่อมั่นจากสาธารณชน

• เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
  และเป็นข้อเท็จจริง

• ช่วยยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• ส่งเสริมความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจในกลุ่มพลังงาน

• การจัดแถลงข่าว

• การสัมภาษณ์และพบปะส่ือมวลชน เช่น การจัดการสัมภาษณ์   
  เพ่ือสัมภาษณ์การดำาเนินการโครงการหรือสถานการณ์ของธุรกิจ

• การเย่ืยมชมกลุ่มบริษัทฯ

• จัดกิจกรรมสัมพันธ์กับส่ือมวลชน เช่น เย่ียมชมส่ือมวลชน 
  ในโอกาสพิเศษงานเล้ียงขอบคุณส่ือมวลชนประจำาปี เป็นต้น

• รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส    
  (https://www.bcpggroup.com/en/corporate- 
  governance/whistleblowing-channel)
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การจัดการความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม

ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการเป็นผู้ขับเคล่ือนสังคม
คาร์บอนต่ำาแทนการใช้พลงังานจากเชื้อเพลงิฟอสซลิ โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจผลติไฟฟา้จากพลงังานสะอาด เพิม่โอกาสและทาง
เลือกให้แก่ผู้ที่สนใจหันมาใช้พลังงานทางเลือก

การบริหารจัดการพลังงานเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยใหก้ลุ่มบริษัทฯ	บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศนูยภ์ายในปี	2573	กลุม่บรษัิทฯ	ควรลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ	3	เป็นประจำาทกุปี	เพือ่บรรลเุป้าประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนมาใช้ 
เทคโนโลยใีหม่คือหนึง่ในมาตรการสำาคัญของกลุ่มบรษิทัฯ  
ในการลดการใช้พลังงาน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีแนวคิด 
ในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานแทนการใช้ 
รถยนต์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลแผนงานดังกล่าวคาดว่าจะ
เริ่มได้ในปีถัดไปเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารสำานักงานถือเป็นแหล่งการใช้
พลงังานหลักของกลุ่มบรษิทัฯ ซ่ึงกลุ่มบรษิทัฯ มีมาตรการ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการรณรงค์ให้พนักงานปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าเม่ือไม่ใช้งาน ควบคุมการใช้ระบบไฟฟ้า
พร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศตามช่วงระยะเวลาทำาการที่
กำาหนด เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและปรับ
อุณหภูมิอย่างเหมาะสม

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสนใจกบัการบรหิารจัดการพลงังาน โดยเฉพาะผลกระทบจากการใชพ้ลังงานในสองสว่นสำาคัญ ได้แก่
การใช้พลังงานเพ่ือการปฏิบัติงานและการใช้พลังงานเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ในการลด 
การใช้พลังงานภายในองค์กรซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์สุทธิเป็นศูนย์ โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถแบ่งได้ดังนี้
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2

ผลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากกิจกรรมทางธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ ใส่ใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนิน
งานทางธรุกจิและเล็งเหน็วา่ ปัญหาการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกเป็น
สาเหตุสำาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 จึงได้ติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประจำาทุกปี 

สำาหรับขอบเขตการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น 
กลุ่มบริษัทฯ ติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก
โครงการที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยใช้วิธีการรายงาน
แบบควบคุม (Control Approach) และก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ 
ขอบข่ายการติดตามผล ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ก๊าซมีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
(HFC) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน(PFC) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 
(SF6) และ ไนโตรเจนฟลูออไรด์ (NF3) ทั้งนี้ การรายงาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซดเทียบเท่า) 
ปี 2564

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (ขอบเขต 1) ทั้งหมด 80

กิจกรรมการใช้รถยนต์ สำาหรับตรวจโครงการในงานซ่อมบำารุง

คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 79

Biogenic CO2 5

มีเทน CH4 -

ไนตรัสออกไซด์ N2O 1

Other Biogenic (CH4 and N2O) -

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อไฟฟ้า ไอน้ำา และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2) ทั้งหมด 1,416

(Gross Location-based Scope2 GHG Emissions) 1,416

คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 1,416

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขต 1-ขอบเขต 2) 1,496

หมายเหตุ : 
1. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) สำาหรับ Gasoline และ Diesel อ้างอิงจาก IPCC 2006, Vol.2, Ch3, Table 3.2.1
2. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงจาก EPPO, Energy Statistics, Table 9.1-15: CO2 Emission per kWh (2021)   
 http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/static-co2?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1
3. ค่าศักยภาพในการทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) อ้างอิงจาก AR4

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดำาเนินงานตามแนวทาง
ของ “GHG Protocol Corporate Accounting and Re-
porting Standard”, World Resources Institute และ 
ในปีนี้ กลุ่มบริษัทฯ ขยายการประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไปถึงขอบเขต 3 ซ่ึงเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตามแนวทางของ 
“GHG Protocol Corporate Value Chain Standard”, 
World Resources Institute ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีแผน
กลยุทธ์ในการนำาเข้าสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์
ไฟฟ้า การปลูกป่า และเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ 
กำาหนดให้การดำาเนินงานในปี 2564 เป็นปีฐานในการเก็บข้อมูล 
โดยสามารถแสดงขอ้มูลปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ได้ดังนี้
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ค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

กลุ่มบริษัทฯ กำาหนดค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณ 
การผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากโครงการในประเทศไทย สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

ค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต	1	และขอบเขต	2 
ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า

0.0045 ton Co2 eq : 
MWh

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1  และขอบเขต 2 1,496 ton Co2 eq

จำานวนไฟฟ้าที่ผลิตได้ 330.4 GWh

ค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต	1	ขอบเขต	2	และ 
ขอบเขต	3	ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า

0.0111 ton Co2 eq : 
MWh

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ขอบเขต 2 และขอบเขต 3 3,702 ton Co2 eq

จำานวนไฟฟ้าที่ผลิตได้ 330.4 GWh

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 

ในปีนี ้กลุม่บรษิทัฯ ได้ขยายการประเมินการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วยเล็งเห็นว่ามีโอกาสในการลดการปล่อย 
กา๊ซเรอืนกระจกตัง้แตก่ระบวนการได้มาซ่ึงวตัถดิุบจนถงึการกำาจัด
ซากผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณากิจกรรมที่มีส่วนสำาคัญใน 
การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมทางอ้อมอ่ืน ๆ  หรอื ขอบเขต
 3 ตามแนวทางของ “GHG Protocol Corporate Value Chain 
Standard”, World Resources Institute  และได้จัดทำาตาราง
ประเมินแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือกจำานวน 4 รายการ ได้แก่ 

 1) เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำาคัญ

 2) ข้อมูลมีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ

 3) กิจกรรมอาจเป็นความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ  
  หรือได้รับอิทธิพลจากภายนอก

 4) กิจกรรมอยู่ในความสนใจของกลุ่มบริษัทฯ

แต่ละเกณฑ์การคัดเลือก มีคะแนนตั้งแต่ 0-3 (0 คือ ไม่มีคะแนน
และ 3 คือ คะแนนมาก) และมีการให้น้ำาหนักในแต่ละเกณฑ์เท่ากัน 
กรณเีม่ือประเมินแลว้ ได้รบัผลคะแนนมากกวา่เกณฑท์ีก่ลุ่มบรษิทัฯ 
กำาหนดไว้ กลุ่มบริษัทฯ จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่จำาเป็นต้องรายงาน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมโดยอ้อมอ่ืนๆ
  สำาหรับกิจกรรมในขอบเขต 3 ที่ได้รับการประเมินว่าเป็นแหล่ง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำาคัญ คือ การซ้ืออุปกรณ์ประเภท
แผงโซล่าเซลล์ ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการซ้ืออุปกรณ์ประเภทแผงโซล่าเซลล์ จำานวน 2,206 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

หมายเหตุ : 
1. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงจาก National 
 Renewable Energy Laboratory, Life Cycle Greenhouse Gas Emissions  
 from Solar Photovoltaics, Scope 3, Category 1 and Category 2 – Up 
 stream Processes of Solar Photovoltaic Panels from •Raw materials  
 extraction •Materials Production •Module Manufacture •System/Plant  
 Component manufacture •Installation/Plant construction
2. ค่าศกัยภาพในการทำาใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น (Global Warming Potential : GWP)  
 อ้างอิงจาก AR4
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การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม

บีซีพีจี ตระหนักถึงความสำาคัญของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบโครงการของบริษัทฯ ซ่ึงถือเป็นหนึ่งใน
นโยบายพัฒนาธรุกจิอยา่งยัง่ยนืทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ บซีพีีจีจงึได้จัดทำาแผนกจิกรรมพัฒนาอยา่งยัง่ยนื ภายใตแ้นวคิด Breath of the World 
ต่อลมหายใจให้โลก เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาความเป็นอยู่ รวมถึงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่องยาวนาน และสร้าง
ความไว้วางใจให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ 

Breath of the Souls

Breath of the Souls เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Breath of the World ต่อลมหายใจให้โลก” ที่ดำาเนินการภายใต้แนวคิดยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบโครงการของบริษัทฯ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำาโครงการและดำาเนินกิจกรรมหลากหลายด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ดังนี้

โครงการบีซีพีจีมอบน้ำาใจ	การแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด	ปี	2

บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือ ดูแล และให้กำาลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซ่ึงได้ดำาเนินการมาอย่าง 
ต่อเนื่อง อาทิ มอบถุงน้ำาใจให้กับพ่ีวินมอเตอร์ไซค์ และอุปกรณ์เพ่ือดูแลสุขอนามัยให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กข้างบ้านพนักงานบีซีพีจี 
มอบหนา้กากอนามัยและน้ำาด่ืม รวมถงึอุปกรณใ์นการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ใหก้บับคุลากรทางการแพทยแ์ละผูป่้วยโควดิ 

มอบถุงน้ำาใจให้พี่วินมอเตอร์ไซต์ข้างบ้านพนักงานบีซีพีจี
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บรษิทัฯ ได้ตดิตัง้ The first floating solar EV Charging Station สถานชีารจ์ไฟฟ้าจากโซลารเ์ซลแหง่แรก ใหก้บัคณะประมง มหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร์ รวมถึงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับสถานีตำารวจนครบาลพระโขนง และโรงพยาบาลบ้านสร้าง 
จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำาค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์

การปันพ้ืนทีว่า่งในโครงการโรงไฟฟ้านาลมลกิอร ์จ. นครศรธีรรมราช 
ให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามาใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวเพ่ือบริโภคใน 
ครัวเรือน สนับสนุนการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่จำาเป็นสำาหรับ 
แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน สนับสนุนจัดทำารถเก็บ
ตัวอย่างชีวนิรภัยเคล่ือนที่ในการตรวจหาเชื้อโควิด19 รวมถึง
สนับสนุนการปรับปรุงสถานพยาบาล สำาหรับรองรับผู้ป่วยที่ติด
เชื้อโควิด 19 ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำาลังใจให้ทุกภาคส่วนดูแล 
ตัวเองให้แข็งแรง และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้อ่ืนในสังคม
ต่อไป

ปันพื้นที่เพื่อปลูกข้าวให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้านาลมลิกอร์

โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
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 - กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “นักคิด-เศรษฐกิจหมุนเวียน : Train The Trainer” ให้ความรู้แก่ บุคลากรภายใน และคุณครูจาก 
  โรงเรียนในพ้ืนที่ปฏิบัติการโครงการโรงไฟฟ้า เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการนำา 
  ทรัพยากรมาใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นแนวคิดที่นานาประเทศทั่วโลกกำาลังให้ความสำาคัญเพ่ือเป็นหนึ่งใน 
  วิธีแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

 - กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นักคิด-เศรษฐกิจหมุนเวียน”ให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนพูนสิน เพชรสุขอุปถัมภ์ (พระโขนง)  
  ชั้น ม.1-ม.3 จำานวน 30-50 คน เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการนำาทรัพยากรมาใช้ 
  หมุนเวยีน ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ซ่ึงเป็นแนวคิดทีน่านาประเทศทัว่โลกกำาลงัใหค้วามสำาคัญเพ่ือเป็นหนึง่ในวธิแีกไ้ขปัญหาสภาวะ 
  โลกร้อนอย่างยั่งยืน

โครงการทีมบีซีพีจี งานดีใกล้บ้าน (Good Job in the Village)

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ้างงานคนในชุมชนพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ จำานวน 249 อัตรา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้
ให้คนในชุมชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาร่วมงานกับบริษัทฯ นำามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

โครงการ	Sharing	Knowledge

 - จัดทำา E-Book โครงการ “Brighten Your Life : เติมแสงไฟให้ชีวิต” การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
  แสงอาทิตย์สำาหรับใช้ในที่พักอาศัยให้กับผู้สนใจทั่วไปโดยเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์


