การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ความยั่่�งยืืนขององค์์กร
ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ�ด้านพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงได้พัฒนา
กรอบการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนขึ้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable
Development Goals) โดยคำ�นึงถึงกลยุทธ์และวิสยั ทัศน์ระยะยาวขององค์กร เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านความยัง่ ยืนภายในองค์กร
และดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยยึดหลักการสร้างคุณค่า 3 หลักสำ�คัญ (“3G”) ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ (“Growth”),
คุณค่าทางสังคม (“Good”) และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม (“Green”) ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้พื้นฐานของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ (“Governance”)
กลุม่ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าตลอดการดำ�เนินธุรกิจ ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงได้พฒ
ั นา
โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรควบคู่ไปกับกรอบการ
ดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืนของกลุม่ บริษทั ฯ รวมถึงแนวปฎิบตั ติ ามระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมทัง้ เพือ่ ให้สะท้อนถึงความมุง่ มัน่
และหลักการของกลุ่มบริษัทฯ ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเสมอมา

สร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม
การพัฒนาพนักงาน
และการร่วมมือกับพันธมิตร

GROWTH
GREEN

ต้นแบบผ้เูปลี่ยนแปลง
โลกด้วยวิถีพลังงาน
สะอาด

การสร้างนวัตกรรมสีเขียว
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

GOOD

การเป็นพลเมืองที่ดี
สร้างคุณค่าสู่สังคม
ด้วยพลังงานสะอาด

GOVERNANCE

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนานโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อกำ�กับดูแลกิจกรรมทางธุรกิจและทิศทางขององค์กรสู่การเติบโต
ทีย่ งั่ ยืน รวมถึงลดความเสีย่ งในการละเมิดในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความยัง่ ยืนตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนจะ
ถูกดำ�เนินการภายใต้หลักการ 3 G ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Growth), คุณค่าทางสังคม (Good) และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม (Green)
ซึง่ สอดคล้องไปกับกรอบการดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืน โดยมีเป้าหมายเพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนการขยาย
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้การดำ�เนินงานอย่างยั่งยืน
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Growth
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Governance
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1. การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

5. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
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ริตงทีใส่เข้และตามหลั
มงวดและการบริ
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ที่ครอบคลุตมอตลอดห่
า
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นเพืว่อนเพ�
ส่ง่อเสริ
มการพั
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สร้างความตระหนั
กรูใ้ ห้กบั สาธารณชน
วมมือากังความตระหนั
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สาธารณชน รวมมืงอคม
กับภาครั
ชุมชนฒ
และภาคประชาสั
ชุมชน และภาคประชาสั
เพื่อฐ ส่ภาคธุ
งเสริรกิมจการพั
นาอย่างยั่งงยืคมน
เพ��อสงเสร�มการพัฒนาอยางยั�งยืน ผานการผลักดันกฎหมายและ
ผ่านการผลั
อบังคับกรูตลอดจนสร้
ขอกบังดัคันบกฎหมายและข้
ตลอดจนสรางความตระหนั
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คัญของ
ตระหนั ก รูการอนุ
้ เ กี่ ยรวกั
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แวดลอมและพลั
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และพลังงาน

3. สนับสนุนใหเกิดความมั�นคงทางพลังงานของชุมชน

3.

เกื้อหนุนเศรษฐกิจทองถิ�น สงเสร�มการพัฒนาชุมชน และมุงสราง
สนับสนุนคุให้ณเคกิารดวความมั
่นคงทางพลั
งงานองชุ
ชนงงานที่ยั�งยืน
ม ผานการสนั
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าถึงแหลมงพลั
และเช�่อถือไดจ ท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชน และ
เกื้ อ หนุ น เศรษฐกิ

มุ่ ง สร้ า4.งคุลดผลกระทบต
ณ ค่ า ร่ ว ม ผ่อาสินการสนั
บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนเข้ า ถึ ง แหล่ ง
�งแวดลอมในทุก ๆ ดาน
พลังงานทีลดผลกระทบต
่ยั่งยืน และเชือสิ่อง� ถืแวดล
อได้อมจากการดําเนินธุรกิจ บูรณาการแนวคิด

4.

เร�่อง “เศรษฐกิจหมุนเว�ยน” เพ��อลดการใชทรัพยากรลดปร�มาณ
ของเสีย อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน
ลดผลกระทบต่

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำ�เนินธุรกิจ บูรณาการ
แนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและ
ลดปริมาณของเสียจากการดำ�เนินธุรกิจองค์กร

ตอบสนองต่
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คุมครองข
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ตอบสนองต
กคคาอย
างมีวปยเทคโนโลยี
ระสิทธิภาพ ปกป
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8. เคารพความหลากหลาย ปกปองสิทธิมนุษยชน

8. เคารพความหลากหลาย ปกป้องสิทธิมนุษยชน

เป็ น องค์ ก รที่ ย อมรั บ และเคารพความหลากหลายรวมถึ ง
ดำ�เนินการอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ
แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)
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ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำ�การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสร้างให้เกิดกลไกการกำ�กับกิจการที่ดีและ
เพื่อเน้นย้ำ�ถึงการให้ความสำ�คัญในเรื่องความยั่งยืนขององค์กรตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1) ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการ 2) ด้านการกำ�กับดูแล ส่งเสริม และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ และ 3) ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสและความรั บ ผิ ด ชอบในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ จั ด ทำ � แนวปฏิ บั ติ
สำ � หรั บ การแจ้ ง เบาะแสผ่านเว็บไซต์ข ององค์ก รซึ่ง เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย และเข้า ถึงได้ส ะดวก โดยกลุ่มผู้มีส่ว นได้เสีย
หรื อ บุ ค คลภายนอกสามารถแจ้ ง เบาะแสเพื่ อ รายงานพฤติ ก รรมการกระทำ � ความผิ ด รวมไปถึ ง การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำ�งานได้ผ่านช่องทางนี้ ทั้งนี้ รายงานทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบจากสำ�นักตรวจสอบภายใน
และจะได้รับการทวนสอบเป็นประจำ�ทุกเดือนโดยฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วน
โดยในปี 2564 ไม่มีรายงานแจ้งเบาะแสที่อาจบ่งชี้ไปถึงการละเมิดกฎระเบียบด้านการกำ�กับดูแลกิจการสิ่งแวดล้อมและสังคม
ของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและนำ�นวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนับเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำ คัญในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในปัจจุบัน การดำ�เนินงานภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนที่ทำ�ให้เกิดการขับเคลื่อนในการมีส่วนร่วม
ทีป่ ระเทศกำ�หนด (Nationally Determined Contributions: NDCs) กลุม่ บริษทั ฯ จึงเป็นหนึง่ ในผูม้ บี ทบาทสำ�คัญด้านพลังงานหมุนเวียน
ในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดย
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานสะอาด เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของไทยและสร้างโครงการต้นแบบสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาคพลังงานสู่พลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
กุญแจสำ�คัญสำ�หรับความมุ่งมั่นเหล่านี้คือความพยายามขององค์กรในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำ�เนินงาน
และการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์ขึ้นภายใต้แผนงาน ‘BCPG
Journey to Net Zero’ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์สู้วิกฤต
โลกร้อนร่วมกับกลุ่มสมาชิกโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เพื่อให้ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรมั่นใจได้ว่า
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกกิจกรรมเสมอมา

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

เป้าหมายระยะสั้น

เป้าหมายระยะยาว

ธุรกิจในประเทศไทยก้าวสู่ความ บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็ น กลางทางคาร์ บ อนภายใน เป็นศูนย์ภายในปี 2569 ถึง 2570
ปี 2565
การดำ � เนิ น งานในธุ ร กิ จ ต่ า ง ภายในปี 2573 การดำ�เนินงานทั้งหมดภายใต้
ประเทศจะเป็นกลางทางคาร์บอน กลุ่มบริษัทฯ* จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
ภายในปี 2570 ถึง 2571
เป็นศูนย์
* รวมเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของมากกว่า 50%

สำ�หรับความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการซึ่ง
เกีย่ วเนือ่ งกับแผนการดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืนระยะสัน้ และระยะยาวขององค์กรด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิม่ แหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอน พร้อมทัง้ ส่งเสริมพฤติกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อาทิ การเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าภายในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โครงการรณรงค์
การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การปลูกป่า และการศึกษาเทคโนโลยีในการจัดเก็บพลังงานและดักจับคาร์บอนในอนาคต
ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ กำ�ลังมุ่งเป้าและก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนสำ�หรับธุรกิจที่ดำ�เนินงานในประเทศไทยภายในปี 2565
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กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจากภาคส่วนต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และภาครัฐ เพื่อ
ยกระดับการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนให้กบั ผูบ้ ริโภคทุกประเภท ตัวอย่างเช่น โครงการ T77 ภายใต้ความร่วมมือกับบริษทั แสนสิริ จำ�กัด
(มหาชน) ได้รเิ ริม่ ขึน้ เพือ่ เป็นโครงการต้นแบบในการเปลีย่ นแปลงของการซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่าง Peer to Peer ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
โดยโครงการ T77 ได้เริ่มดำ�เนินงานตั้งแต่ปี 2561 และยังดำ�เนินงานอยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาต้นแบบเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดยบีซีพีจีและบริษัทในเครือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพันธมิตร ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านพลังงานสะอาด (Smart Energy) ของประเทศ ที่เน้นการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาและแก้ปญ
ั หาต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ทัง้ สองโครงการได้รบั คัดเลือกเข้าร่วมในโครงการทดสอบนวัตกรรม
ที่นำ�เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) ของคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน

แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)
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การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
การประเมิินประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญจากมุุมมองของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ออกแบบวิธีการที่ใช้ระบุประเด็นที่เป็น
สาระสำ�คัญ โดยเก็บข้อมูลจากการสำ�รวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจถึงประเด็นสำ�คัญต่างๆ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นสาระสำ�คัญที่ได้นำ�มาจัดเรียงตาม
ลำ�ดับความสำ�คัญโดยพิจารณาจากมุมมองของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และกระบวนการประเมินผลกระทบทั้งในภาคธุรกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่า “การประเมินประเด็นที่
เป็ น สาระสำ � คั ญ” ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเขีย นรายงาน
ความยั่งยืนของ GRI (Global Reporting Initiative)

4. การทบทวน และการประเมินผล

ในการประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญเก็บข้อมูลจากวิธีการดัง
ต่อไปนี้:

ผลจากการประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญแสดงตามตาราง
ด้านล่างนี้ โดยมีแกนที่แสดงมุมมองจากภายในองค์กรเกี่ยวกับ
ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมจากการดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯและอี ก แกนแสดงถึ ง มุ ม มองของบุ ค คล
ภายนอกองค์ ก รจากความคาดหวั ง และความกั ง วลของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียจุดประสงค์หลัก เพื่อที่เข้าใจถึงประเด็นสำ�คัญ
ของกลุ่มบริษัทฯ จำ�เป็นต้องตระหนักถึงเพื่อใช้สำ�หรับการพัฒนา
และผลักดันยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต
ตลอดทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามห่วงโซ่คุณค่า

เพื่อความเข้าใจประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญขององค์กร กลุ่ม
บริษัทฯ คำ�นึงถึงความสำ�คัญในทุกการปฏิบัติงานภายใต้
ธุรกิจ อาทิ การทำ�วิจัยตลาด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และ
โอกาส ทั้งในภาคพลังงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมกับประเด็นความยั่งยืน
2. การลำ�ดับความสำ�คัญ
เพือ่ มุง่ เน้นประเด็นทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญในวิธขี า้ งต้น กระบวนการ
ลำ�ดับความสำ�คัญประกอบด้วยกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในการระบุความสำ�คัญของแต่ละประเด็นโดยการ
ประเมินจากผลของแบบสอบถาม และประเมินความสำ�คัญ
ในแต่ ล ะประเด็ น จากมุ ม มองของผู้ มี อิ ท ธิ พ ลของแต่ ล ะ
ประเด็นจุดประสงค์ของวิธีการนี้เพื่อช่วยสร้างวิสัยทัศน์ และ
โครงสร้างที่ชัดเจนาและสามารถนำ�ไปต่อยอดและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน และเป้าหมายขององค์กรได้
3. การตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง
เพื่อรับรองความถูกต้องของประเด็นสำ�คัญ คณะทำ�งาน
ด้านกลยุทธ์และความยั่งยืนขององค์กรจะต้องทบทวน และ
ตรวจสอบผลที่ได้จากการประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญ
การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องนีเ้ ป็นขัน้ ตอนทีส่ �ำ คัญ
ทำ�ให้เข้าใจถึงความคาดหวัง และความกังวลของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งทำ�ให้บริษัทฯ เข้าใจประเด็นที่เป็น
สาระสำ�คัญและสามารถตอบสนองในแต่ละประเด็นได้
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ตารางวิเคราะห์ประเด็นสาระสำ�คัญ

อิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การชี้ระบุประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญ

เพื่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้นั้นมีความ
สำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับองค์กรในการทบทวน และประเมินผล
ใหม่จากการคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัทฯ
โดยปรั บ ปรุ ง ประเด็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามแผน
ดำ�เนินงาน เพื่อทำ�ให้ม่ันใจว่าประเด็นความสำ�คัญนั้นเป็น
ปัจจุบัน และเพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดถึง

7

1
8

11
12

2

9
10

3
4
5
6

ความสำ�คัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

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

สูง

การจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และ
การจัดการพลังงาน

การจัดการของเสีย
และระบบเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน

การกำ�กับดูแล
กิจการ

การมีส่วนร่วม
กับชุมชน

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
และการดูแลรักษา
พนักงาน

ระบบสายส่ง
และการกระจาย
กำ�ลังไฟฟ้า

การเปิดเผย
ผลการดําเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศและ
การจัดการมลพิษ

ต่ำ�

นโยบายและระบบ
การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม

กลาง

จากการประเมินผล กลุ่มบริษัทฯได้ระบุประเด็นสำ�คัญด้านกิจกรรม การดำ�เนินการ และความเติบโตทางด้านธุรกิจ ดังต่อไปนี้:

การมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

แรงงานและ
สิทธิมนุษยชน

การผนวกความยั่่�งยืืนเข้้ากัับจุุดมุ่่�งหมายของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาหลักการปฏิบัติเพื่อปลูกฝังความยั่งยืนให้แก่องค์กร กรอบยุทธศาสตร์ที่แสดงด้าน
ล่างนี้ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลักที่สามารถทำ�ให้วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้ ประกอบไปด้วยประเด็น
ความสำ�คัญที่ได้จากมุมมองของกลุ่มบริษัทฯ และมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎข้อบังคับและการสนับสนุนจากภายในองค์กร โดย
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสำ�รวจโอกาสสำ�หรับพลังงานหมุนเวียน และการก้าวเป็นผู้นำ�ในองค์กรด้านพลังงาน

Governance

Growth

Green

Good

วัตถุประสงค์

เป็นผู้ผลิตและบริหาร
จัดการพลังงานหมุนเวียน
ที่น่าเชื่อถือ

เติบโตไปพร้อมกับ
ห่วงโซ่คุณค่า

ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และ
การดูแลห่วงโซ่คุณค่า

ประเด็นที่
เป็นสาระ
สำ�คัญ

• การกำ�กับดูแลกิจการ
• การเปิดเผยผลการ
ดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม
• นโยบายและระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม

• นวัตกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อม • กลยุทธ์การเปลีย่ นแปลง
และสังคม
ภูมอิ ากาศ การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และการจัด
• การพัฒนาทรัพยากร
การพลังงาน
บุคคล และการดูแล
• การจัดสรรทรัพยากร
รักษาพนักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
• ระบบสายส่งและ
การกระจายกำ�ลังไฟฟ้า • การจัดการของเสีย
และระบบเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน
• คุณภาพอากาศและ
การจัดการมลพิษ

• การมีส่วนร่วมกับชุมชน
• การมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย
• แรงงานและ
สิทธิมนุษยชน

อิทธิพลภายนอก และการจัดการภายใน
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ความมุ่่�งมั่่�นสู่่�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ในปี 2564 กลุม่ บริษทั ฯ กำ�หนดเป้าหมายในการพัฒนากลยุทธ์เพือ่ สนับสนุนการเปลีย่ นผ่านสูส่ งั คมคาร์บอนต่�ำ โดยส่งเสริมการดำ�เนินงาน
และกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) เพื่อสนับสนุนให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึน้ รวมถึงสร้างผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมทีด่ ผี า่ นการจ้างงานและการพัฒนานวัตกรรม
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามกลยุทธ์ 5 ปี
ขององค์กร นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำ�คัญในฐานะบริษัทชั้นนำ�ด้านพลังงานหมุนเวียนในการ
ผลิตและส่งมอบพลังงานหมุนเวียนสู่ผู้บริโภค สอดรับกับกระแสความตระหนักในเรื่องพลังงาน
สะอาดของผู้บริโภครายย่อยทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งรักษาประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟ้าให้ด�ำ เนินงานได้ในระดับสูงสุดอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมให้ความสำ�คัญกับการให้ความ
รู้ด้านพลังงานหมุนเวียนแก่นักเรียนและชุมชน

เป้าหมายหลัก

ปัจจัยสำ�คัญในการก้าวเป็นธุรกิจทีย่ งั่ ยืน คือ ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างการมีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง
ในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรกับทุกฝ่าย กลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั หาและให้การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม
แก่พนักงานทุกคนทัง้ ในแง่ของสถานทีท่ �ำ งานทีป่ ลอดภัยและสิทธิแรงงานตามกฎหมายทีค่ วรได้รบั
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังตระหนักถึงการสร้างคุณค่าสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำ�คัญต่อ
การเติบโตของธุรกิจ ดังนัน้ จึงได้ก�ำ หนดเป้าหมายในการเพิม่ อัตราส่วนการจ้างงานคนในท้องถิน่
ในการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ โดยถือเป็นหนึง่ ในเป้าหมายขององค์กร เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และสากล กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญในการสนับสนุน
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน โดยการมีส่วนสำ�คัญในการ
สนับสนุนนวัตกรรมด้านพลังงาน

กลุม่ บริษทั ฯ ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะสร้างความยัง่ ยืนในอนาคตสำ�หรับทุกคน จึงได้รว่ มมือกับพันธมิตร
ที่สำ�คัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและโครงการลดการปล่อยคาร์บอน โดยมีการประยุกต์ใช้
แนวทางใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน รวมไปถึงการจัดเตรียมแนวทางสำ�หรับ
การซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการที่ผู้บริโภคสามารถเป็นได้ทั้ง
ผูซ้ อื้ และผูข้ ายพลังงานในเวลาเดียวกัน (prosumer) จะเป็นก้าวทีส่ �ำ คัญในการสร้างชุมชนทีย่ งั่ ยืน
ตามกรอบยุทธศาสตร์สากล

เป้าหมายรอง

การมุ่งไปสู่เป้าหมาย ‘Net Zero’ ส่งผลให้มีการเติบโตในภาคพลังงานโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
คือ การทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการใช้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลต่อการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการจัดสถานที่ทำ�งานให้มีความปลอดภัยสำ�หรับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคน โดยยึดถือตามพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด การมีมาตรการที่เพียงพอ และ
การดำ�เนินการแก้ไขทีท่ นั ท่วงที รวมถึงมุง่ ดำ�เนินการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การกำ�กับดูแล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานทีต่ า่ งๆ ของกลุม่ บริษทั ฯ ได้รบั การ
ปฏิบัติที่เหมาะสมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพของบุคลากรหรือด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

การสร้้างมููลค่่าเชิิงกลยุุทธ์์ผ่่านหว่่งโซ่่คุุณค่่าของบีีซีีพีจีี ี

วัตถุดิบ

คู่ค้า
คู่ค้า

การดำ�เนินงานของบีซีพีจี
พนักงาน

การส่งมอบ
ลูกค้า

สถาบันการเงิน
นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
สื่อมวลชน
ชุมชน
พันธมิตรทางธุรกิจ
หน่วยงานราชการและรัฐบาล
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การสร้้างมููลค่่าเชิิงกลยุุทธ์์ผ่่านห่่วงโซ่่คุุณค่่าของบีีซีีพีีจีี
กลุม่ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกด้านของห่วงโซ่คณ
ุ ค่าในฐานะทีเ่ ป็นแรงขับเคลือ่ นหลักในการสร้างธุรกิจ
ที่ยั่งยืนผ่านการดำ�เนินงาน ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญกับการรักษาความไว้วางใจในระยะยาว ตลอดจนการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดกี ับผู้มสี ่วนได้เสียผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆ ควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินการสำ�รวจความคิดเห็นของผู้มสี ่วนได้เสียในเรื่อง
ความยั่งยืนภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกังวลและประเด็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้ถูกนำ�มาพิจารณาโดยกลุ่มบริษัทฯ
ในปี 2564 นั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการระบุผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุนและผู้ถือหุ้น พันธมิตรทาง
ธุรกิจ ชุมชน หน่วยงานราชการและรัฐบาล สถาบันการเงิน และสื่อมวลชน

พนักงาน
สื่อมวลชน

ลูกคา

สถาบัน
การเง�น

คูคา

หนวยงาน
ราชการ
และรัฐบาล

นักลงทุน
และผูถือหุน

ชุมชน
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พันธมิตร
ทางธุรกิจ
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่สนใจ

การดำ�เนินการ

พนักงาน

• ความโปร่งใส

• สื่อสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ และยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด

• การเติบโตทางธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
• สิทธิมนุษยชนและแรงงาน รวมถึง
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
(ทำ�งานอย่างมีความสุข)
• การพัฒนาทักษะ

• สื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับความสำ�เร็จของธุรกิจในปัจจุบัน
• ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมผ่านโครงการด้านความยั่งยืน เช่น
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม (การคัดแยกขยะ) โครงการอาสาสมัคร
กิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ
• จัดตั้งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำ�หรับพนักงานเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ เช่น ส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
โดยการมอบรางวัลผ่าน Wellios application

• เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และความมั่นคง รวมถึงการประเมินผล • ดำ�เนินการสอดคล้องตามมาตรฐานแรงงานไทย และปฏิบัติต่อ
พนักงานด้วยความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
ตามการปฏิบัติงาน รางวัล และได้รับ
การยอมรับ
• ประกาศใช้นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการลดอันตรายจากการทำ�งาน และ
• ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สวัสดิการ
รั
กษามาตรการอุบัติเหตุเป็นศูนย์
และผลประโยชน์

• จัดตั้งโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดการอบรมที่จำ�เป็น
สำ�หรับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และส่งเสริม
ความปลอดภัยในการทำ�งาน
• รักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ด้วยการประเมินการให้รางวัล และ
ให้การยอมรับ
• ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
• สร้างช่องทางให้แก่พนักงาน ในการส่งความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน

ลูกค้า

• จริยธรรมทางธุรกิจ ความโปร่งใส
และการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ

• การเติบโตของธุรกิจ

• บังคับใช้กฎหมายจัดการคุ้มครองข้อมูลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และดูแลรักษาข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล
อย่างต่อเนือ่ ง ตามข้อกำ�หนดในระบบมาตรฐาน ISO 27001
(Information Security Management System)

• ความปลอดภัยทางไซเบอร์
• โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ และความกังวล
ด้านสิ่งแวดล้อม
• การจัดการนวัตกรรม (นวัตกรรม
ด้านพลังงาน)

• ตรวจสอบการดำ�เนินงานของสายธุรกิจภายในบริษทั ฯ

• จัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลให้แก่พนักงาน และ
เปิดช่องทางการรายงาน เมือ่ พนักงานได้รับอีเมล์ที่น่าสงสัย

• บริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร และตรวจสอบการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าด้วยกระบวนการตรวจสอบการจัดการพลังงานภายในองค์กร
• สภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ปลอดภัย
• ความพร้อมของข้อมูล และการตอบสนอง • บริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามมาตรฐาน
ISO 45001
ต่อข้อซักถามของลูกค้า รวมถึงความ
ถูกต้องของข้อมูล
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• ให้ความร่วมมือตอบข้อซักถามและนำ�ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
ภายใต้ระยะเวลาที่กำ�หนด

การสร้างคุณค่า

ช่องทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

• รักษาไว้ซึ่งความเชื่อใจและความสัมพันธ์ระยะยาวกับพนักงาน

• การสำ�รวจความคิดเห็นพนักงาน

• สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำ�งานให้แก่พนักงาน
รวมถึงลดการเกิดอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บจากการทำ�งาน

• การสื่อสารระหว่างหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและพนักงาน

• ส่งเสริมความตระหนักรู้ของพนักงาน ในเรื่องการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต

• การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

• พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานด้านพลังงานทดแทน
เพื่อช่วยให้สังคมเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด

• กิจกรรมพบปะฝ่ายบริหาร
• รายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ส่งเสริมการเลื่อนขั้นและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

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

• ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามที่คาดหวัง

• การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า

• สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและความไว้วางใจระยะยาวกับลูกค้า

• การพบปะและตรวจเยี่ยมลูกค้า

• สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาคพลังงาน

• การจัดทำ�ข้อตกลงระหว่างกันเป็นลายลักษณ์อักษร
• รายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
(https://www.bcpggroup.com/en/corporategovernance/whistleblowing-channel)

แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่สนใจ

การดำ�เนินการ

คู่ค้า

• จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส

• กำ�หนดมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจสำ�หรับคู่ค้า
และสื่อสารไปยังคู่ค้า

• การเติบโตของธุรกิจ
• สิทธิด้านมนุษยชนและแรงงาน
• ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

• สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับคู่ค้า รวมถึงการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว และการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
• กำ�หนดและบังคับใช้ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยง
และเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า เช่น การลงทะเบียนผู้ขายใน Approve
Vendor List (AVL) การประเมินความเสี่ยงคู่ค้าและประเมินผลคู่ค้า
• พัฒนาโครงการร่วมกัน รวมถึงสร้างศักยภาพผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม

นักลงทุน
และผู้ถือหุ้น

• จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส
• การเติบโตของธุรกิจ (เช่น ทิศทาง
ความคืบหน้าโครงการ)
• ผลการดำ�เนินธุรกิจ (เช่น ผลตอบแทน
ของผู้ถือหุ้น)
• ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมในการดำ�เนินธุรกิจ
• นวัตกรรมด้านพลังงาน

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
• เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องด้วยความโปร่งใสและภายใต้กำ�หนด
ระยะเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยควรเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น Factsheet Company Profile
และผลการดำ�เนินงาน
• ให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ประสานงานกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
รวมถึงให้ความร่วมมือในการตอบคำ�ถามด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
และอยู่ภายใต้กำ�หนดระยะเวลา
• เปิดรับความคิดเห็นและคำ�ถามที่ได้รับจากนักลงทุนไปสู่ผู้บริหาร
• จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำ�เนินงานและนโยบาย
ของกลุ่มบริษัทฯ
• แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดที่เหมาะสม

พันธมิตร
ทางธุรกิจ

• จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส
• การเติบโตของธุรกิจ-ทิศทางด้าน
พลังงานหมุนเวียน
• การดำ�เนินธุรกิจและผลปฏิบัติงาน
รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม
และความปลอดภัย

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
• สนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านพลังงานจากภาครัฐ
• ร่วมมือพัฒนาธุรกิจ เช่น การขยายธุรกิจการกักเก็บพลังงาน
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
• ร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
เช่น การพัฒนาแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน

ชุมชน
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• ผลกระทบทางธุรกิจต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
• ความมุ่งมั่นของบริษัทในการจ้างงาน
คนในท้องถิ่น
• การมีส่วนร่วมของชุมชนกับบริษัทฯ
รวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชน

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
• จ้างคนในท้องถิ่นที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า
• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ตามความเหมาะสม เช่น กิจกรรมด้านการกีฬาและกิจกรรมด้าน
การศึกษาเป็นประจำ�ตลอดจนสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบจาก
โควิด-19 รวมถึงการให้ความรู้ด้านพลังงานสะอาดแก่เยาวชน
• แบ่งปันทรัพยากรเพื่อสร้างประโยชน์/คุณค่าแก่ชุมชนโดยรอบ เช่น
แบ่งพื้นที่ว่างในบริเวณโรงไฟฟ้ากับชุมชนใกล้เคียงเพื่อทำ�การเกษตร

การสร้างคุณค่า

ช่องทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

• รักษาสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความไว้วางใจกับคู่ค้าในระยะยาว

• การพบปะคูค่ า้ ผ่านการจัดประชุม

• ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

• การประเมินคูค่ า้ และการตรวจสอบ

• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านห่วงโซ่คุณค่า

• การฝึกอบรมคูค่ า้
• รายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
(https://www.bcpggroup.com/en/corporategovernance/whistleblowing-channel)

• ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี
• ช่วยขับเคลื่อนความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสู่
ตลาดหลักทรัพย์
• รักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกับนักลงทุนในระยะยาว
• สนับสนุนการลงทุนด้าน Green Investment หรือการเงิน
ที่ยั่งยืน (Sustainable Finance)
• ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ที่สนับสนุนพลังงานสะอาด

• การประชุมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น เช่น
Analyst Meeting (รายไตรมาส) การจัด Roadshow
การเยี่ยมชมบริษัท การประชุมทางโทรศัพท์ การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี การจัด SET Opportunity Day การอภิปราย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นต้น
• หารือ วิเคราะห์ และตอบข้อซักถามผ่านช่องทาง/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนักลงทุน เช่น การประชุมทางไกล อีเมล์ เว็บไซต์
และ Facebook เป็นต้น
• เปิดเผยข้อมูลสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
• รายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส			
(https://www.bcpggroup.com/en/corporategovernance/whistleblowing-channel)

• ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี

• การประชุมตามวาระ

• รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
ด้วยความมั่นใจและความไว้วางใจ

• รายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ

• ช่วยในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
สู่พลังงานสะอาดรวมถึงขยายการเข้าถึงพลังงานสะอาด
ในระดับภูมิภาค

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

• สนับสนุนความต้องการพลังงานหมุนเวียนในอนาคต
• ลดผลกระทบจากการดำ�เนินธุรกิจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• รักษาความสัมพันธ์และความไว้วางใจในระยะยาวกับชุมชน
โดยรอบรวมถึงความร่วมมือของชุมชน พื่อโอกาสในอนาคต
• ช่วยลดอัตราการว่างงานของประเทศ

• การพบปะกับชุมชนท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน
โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
• แบบสำ�รวจความคิดเห็นของชุมชนทั้งแบบสำ�รวจประจำ�ปีหรือ
แบบสำ�รวจเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น จัดทำ�ประมวล
หลักปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)
• รายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส			
(https://www.bcpggroup.com/en/corporategovernance/whistleblowing-channel)

แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่สนใจ

การดำ�เนินการ

สถาบันการเงิน

• จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้และเงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ
อย่างเคร่งครัด

• การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในการดำ�เนินธุรกิจและการทำ�สัญญา
เงินกู้
• ความใส่ใจต่อสังคมและการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบันการเงิน
ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
• ให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
และตามกำ�หนดเวลา

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานราชการ • การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
และรัฐบาล
• จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส
• การคำ�นึงถึงเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
และสังคมในการดำ�เนินธุรกิจ
• การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
• การสนับสนุนด้านพลังงานของภาครัฐ
และการให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด
• ตอบสนอง และชี้แจงด้วยข้อมูลที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
• ดำ�เนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมที่อาจเกิดขึ้น เช่น รักษาการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ISO 14001 และรักษาการจัดการความปลอดภัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 45001
• ตรวจสอบการดำ�เนินงานของสายธุรกิจในบริษัทฯ
• ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริม
การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปรับปรุงนโยบายและ
การปฏิบัติด้านพลังงานปฎิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

สื่อมวลชน

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เช่น
ทิศทางธุรกิจ การขยายธุรกิจ
ความคืบหน้า และความใส่ใจสังคม
• ช่องทางการสือ่ สารทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย
สะดวกรวดเร็ว และมีการตอบรับได้
ทันท่วงที
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• เปิดเผยข้อมูลล่าสุดผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร
• ให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรประสานงานระหว่างองค์กรและสื่อมวลชน
• การตอบข้อซักถามด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนด

การสร้างคุณค่า

ช่องทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

• ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี
• รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับเจ้าหนี้ด้วยความมั่นใจ
และความไว้วางใจ

• การประชุมระหว่างบริษทั กับสถาบันการเงินเช่น การประชุมกับ
ผูบ้ ริหาร การประชุมกับนักวิเคราะห์ การอภิปรายโดยปกติ
(ณ สำ�นักงานใหญ่ หรือผ่านทางออนไลน์ตามความเหมาะสม)

• สนับสนุนการลงทุนในการเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance)

• การจัดทำ�สัญญาและข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อกั ษร

• รักษาความสมดุลของตลาดการเงินและตลาดตราสารหนี้

• รายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส		
(https://www.bcpggroup.com/en/corporategovernance/whistleblowing-channel)

• ยึดถือหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

• การประชุมและการเยื่ยมชมในโอกาสต่างๆ

• รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำ�กับดูแล และ
หน่วยงานรัฐ เพื่อความเชื่อมั่นในระยะยาว

• การเยื่ยมชมกลุ่มบริษัทฯ

• ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานราชการ
ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส

• การตอบกลับข้อมูลตามคำ�ขอ

• มีส่วนช่วยในการตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นพลังงาน
แห่งชาติ ซึ่งรวมถึงพลังงานสะอาดในราคาที่สามารถซื้อได้
• มีส่วนร่วมที่ประเทศกำ�หนด (Nationally Determined
Contributions : NDCs) ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน และการได้รับ
ความเชื่อมั่นจากสาธารณชน
• เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นข้อเท็จจริง
• ช่วยยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• ส่งเสริมความยั่งยืนในการดำ�เนินธุรกิจในกลุ่มพลังงาน

• มีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
• รายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส		
(https://www.bcpggroup.com/en/corporategovernance/whistleblowing-channel)

• การจัดแถลงข่าว
• การสัมภาษณ์และพบปะสือ่ มวลชน เช่น การจัดการสัมภาษณ์
เพือ่ สัมภาษณ์การดำ�เนินการโครงการหรือสถานการณ์ของธุรกิจ
• การเยืย่ มชมกลุม่ บริษทั ฯ
• จัดกิจกรรมสัมพันธ์กบั สือ่ มวลชน เช่น เยีย่ มชมสือ่ มวลชน
ในโอกาสพิเศษงานเลีย้ งขอบคุณสือ่ มวลชนประจำ�ปี เป็นต้น
• รายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส		
(https://www.bcpggroup.com/en/corporategovernance/whistleblowing-channel)

แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)
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การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงาน
นโยบายและแนวทางปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำ�ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคม
คาร์บอนต่�ำ แทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพิม่ โอกาสและทาง
เลือกให้แก่ผู้ที่สนใจหันมาใช้พลังงานทางเลือก

นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังให้ความสนใจกับการบริหารจัดการพลังงาน โดยเฉพาะผลกระทบจากการใช้พลังงานในสองส่วนสำ�คัญ ได้แก่
การใช้พลังงานเพื่อการปฏิบัติงานและการใช้พลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ในการลด
การใช้พลังงานภายในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์สุทธิเป็นศูนย์ โดยมีแนวทางการดำ�เนินงาน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถแบ่งได้ดังนี้

ใช้รถยนต์ ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนมาใช้
เทคโนโลยีใหม่คอื หนึง่ ในมาตรการสำ�คัญของกลุม่ บริษทั ฯ
ในการลดการใช้ พ ลั ง งาน กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จึ ง มี แ นวคิ ด
ในการใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า ในการปฏิ บั ติ ง านแทนการใช้
รถยนต์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลแผนงานดังกล่าวคาดว่าจะ
เริ่มได้ในปีถัดไปเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารสำ�นักงานถือเป็นแหล่งการใช้
พลังงานหลักของกลุม่ บริษทั ฯ ซึง่ กลุม่ บริษทั ฯ มีมาตรการ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการรณรงค์ให้พนักงานปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน ควบคุมการใช้ระบบไฟฟ้า
พร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศตามช่วงระยะเวลาทำ�การที่
กำ�หนด เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและปรับ
อุณหภูมิอย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการพลังงานเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ภายในปี 2573 กลุม่ บริษทั ฯ ควรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 3 เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ บรรลุเป้าประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

76

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมทางธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ ใส่ใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำ�เนิน
งานทางธุรกิจและเล็งเห็นว่า ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
สาเหตุสำ�คัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จึงได้ติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประจำ�ทุกปี
สำ�หรับขอบเขตการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ติ ด ตามการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
โครงการที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยใช้วิธีการรายงาน
แบบควบคุม (Control Approach) และก๊าซเรือนกระจกที่อยู่
ขอบข่ายการติดตามผล ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ก๊าซมีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
(HFC) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน(PFC) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
(SF 6) และ ไนโตรเจนฟลู อ อไรด์ (NF 3) ทั้ ง นี้ การรายงาน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดำ�เนินงานตามแนวทาง
ของ “GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard”, World Resources Institute และ
ในปี นี้ กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ขยายการประเมิ น การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกไปถึงขอบเขต 3 ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตลอดทั้ ง วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามแนวทางของ
“GHG Protocol Corporate Value Chain Standard”,
World Resources Institute ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ฯ ได้มีแผน
กลยุ ท ธ์ ใ นการนำ � เข้ า สู่ อ งค์ ก รที่ มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
สุ ท ธิ เ ป็ น ศู น ย์ โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเป็ น ไปได้ ใ นการลดก๊ า ซ
เรือนกระจกจากกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์
ไฟฟ้า การปลูกป่า และเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ
กำ�หนดให้การดำ�เนินงานในปี 2564 เป็นปีฐานในการเก็บข้อมูล
โดยสามารถแสดงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ดงั นี้

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขอบเขต 1 และ 2
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซดเทียบเท่า)

ปี 2564

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (ขอบเขต 1) ทั้งหมด
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กิจกรรมการใช้รถยนต์ สำ�หรับตรวจโครงการในงานซ่อมบำ�รุง
คาร์บอนไดออกไซด์ CO2
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Biogenic CO2

5

มีเทน CH4

-

ไนตรัสออกไซด์ N2O

1

Other Biogenic (CH4 and N2O)

-

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ� 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) สำ�หรับ 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. ค่าศักยภาพในการทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) อ้างอิงจาก AR4
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3
ในปีนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้ขยายการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วยเล็งเห็นว่ามีโอกาสในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตัง้ แต่กระบวนการได้มาซึง่ วัตถุดบิ จนถึงการกำ�จัด
ซากผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณากิจกรรมที่มีส่วนสำ�คัญใน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางอ้อมอืน่ ๆ หรือ ขอบเขต
3 ตามแนวทางของ “GHG Protocol Corporate Value Chain
Standard”, World Resources Institute และได้จัดทำ�ตาราง
ประเมินแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือกจำ�นวน 4 รายการ ได้แก่
1) เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำ�คัญ
2) ข้อมูลมีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ
3) กิจกรรมอาจเป็นความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ
		 หรือได้รับอิทธิพลจากภายนอก
4) กิจกรรมอยู่ในความสนใจของกลุ่มบริษัทฯ

แต่ละเกณฑ์การคัดเลือก มีคะแนนตั้งแต่ 0-3 (0 คือ ไม่มีคะแนน
และ 3 คือ คะแนนมาก) และมีการให้น้ำ�หนักในแต่ละเกณฑ์เท่ากัน
กรณีเมือ่ ประเมินแล้ว ได้รบั ผลคะแนนมากกว่าเกณฑ์ทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ
กำ�หนดไว้ กลุ่มบริษัทฯ จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่จำ�เป็นต้องรายงาน
ปริมาณการปล่อยก๊า ซเรือนกระจกจากกิจกรรมโดยอ้อมอื่นๆ
สำ�หรับกิจกรรมในขอบเขต 3 ที่ได้รับการประเมินว่าเป็นแหล่ง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำ�คัญ คือ การซื้ออุปกรณ์ประเภท
แผงโซล่าเซลล์ ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการซื้ออุปกรณ์ประเภทแผงโซล่าเซลล์ จำ�นวน 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. ค่าศักยภาพในการทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP)
อ้างอิงจาก AR4

ค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้
กลุ่มบริษัทฯ กำ�หนดค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากโครงการในประเทศไทย สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้
ค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และขอบเขต 2
ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า

0.0045

ton Co2 eq :
MWh

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และขอบเขต 2

1,496

ton Co2 eq

จำ�นวนไฟฟ้าที่ผลิตได้

330.4

GWh

0.0111

ton Co2 eq :
MWh

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ขอบเขต 2 และขอบเขต 3

3,702

ton Co2 eq

จำ�นวนไฟฟ้าที่ผลิตได้

330.4

GWh

ค่าความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ขอบเขต 2 และ
ขอบเขต 3 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า
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การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม
บีซีพีจี ตระหนักถึงความสำ�คัญของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ต้ังอยู่โดยรอบโครงการของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
นโยบายพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ บีซพี จี จี งึ ได้จดั ทำ�แผนกิจกรรมพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภายใต้แนวคิด Breath of the World
ต่อลมหายใจให้โลก เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาความเป็นอยู่ รวมถึงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่องยาวนาน และสร้าง
ความไว้วางใจให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ

Breath of the Souls
Breath of the Souls เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Breath of the World ต่อลมหายใจให้โลก” ที่ดำ�เนินการภายใต้แนวคิดยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบโครงการของบริษัทฯ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำ�โครงการและดำ�เนินกิจกรรมหลากหลายด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ดังนี้
โครงการบีซีพีจีมอบน้ำ�ใจ การแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด ปี 2
บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือ ดูแล และให้กำ�ลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งได้ดำ�เนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ มอบถุงน้ำ�ใจให้กับพี่วินมอเตอร์ไซค์ และอุปกรณ์เพื่อดูแลสุขอนามัยให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กข้างบ้านพนักงานบีซีพีจี
มอบหน้ากากอนามัยและน้�ำ ดืม่ รวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กบั บุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ว่ ยโควิด

มอบถุงน้ำ�ใจให้พี่วินมอเตอร์ไซต์ข้างบ้านพนักงานบีซีพีจี
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การปันพืน้ ทีว่ า่ งในโครงการโรงไฟฟ้านาลมลิกอร์ จ. นครศรีธรรมราช
ให้ ชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ้ า มาใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วเพื่ อ บริ โ ภคใน
ครัวเรือน สนับสนุนการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่จำ�เป็นสำ�หรับ
แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน สนับสนุนจัดทำ�รถเก็บ
ตัวอย่างชีวนิรภัยเคลื่อนที่ในการตรวจหาเชื้อโควิด19 รวมถึง
สนับสนุนการปรับปรุงสถานพยาบาล สำ�หรับรองรับผู้ป่วยที่ติด
เชื้อโควิด 19 ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้ทุกภาคส่วนดูแล
ตัวเองให้แข็งแรง และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้อื่นในสังคม
ต่อไป

ปันพื้นที่เพื่อปลูกข้าวให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้านาลมลิกอร์

โครงการ Energy For Everyone
บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ The first floating solar EV Charging Station สถานีชาร์จไฟฟ้าจากโซลาร์เซลแห่งแรก ให้กบั คณะประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ รวมถึงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับสถานีตำ�รวจนครบาลพระโขนง และโรงพยาบาลบ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำ�ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์

โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
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โครงการทีมบีซีพีจี งานดีใกล้บ้าน (Good Job in the Village)
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ้างงานคนในชุมชนพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ จำ�นวน 249 อัตรา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้
ให้คนในชุมชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาร่วมงานกับบริษัทฯ นำ�มาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
โครงการ Sharing Knowledge
- จัดทำ� E-Book โครงการ “Brighten Your Life : เติมแสงไฟให้ชีวิต” การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
		 แสงอาทิตย์สำ�หรับใช้ในที่พักอาศัยให้กับผู้สนใจทั่วไปโดยเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

		
		
		

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “นักคิด-เศรษฐกิจหมุนเวียน : Train The Trainer” ให้ความรู้แก่ บุคลากรภายใน และคุณครูจาก
โรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติการโครงการโรงไฟฟ้า เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการนำ�
ทรัพยากรมาใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นแนวคิดที่นานาประเทศทั่วโลกกำ�ลังให้ความสำ�คัญเพื่อเป็นหนึ่งใน
วิธีแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

		
		
		

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นักคิด-เศรษฐกิจหมุนเวียน”ให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนพูนสิน เพชรสุขอุปถัมภ์ (พระโขนง)
ชั้น ม.1-ม.3 จำ�นวน 30-50 คน เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการนำ�ทรัพยากรมาใช้
หมุนเวียน ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ เป็นแนวคิดทีน่ านาประเทศทัว่ โลกกำ�ลังให้ความสำ�คัญเพือ่ เป็นหนึง่ ในวิธแี ก้ไขปัญหาสภาวะ
โลกร้อนอย่างยั่งยืน
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