Growth (1/2)
หัวข้อความยัง่ ยืน

ผลกระทบต่อธุรกิจและการดาเนินงาน

กลยุทธ์และเป้าหมายปี 2564
นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนามาเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการโรงไฟฟ้าที่
มีอยู่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการเป็นผูน้ าในการเสนอผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ
ทางด้านพลังงานสู่ตลาด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการรวมถึงพัฒนา
เป็นผลิตภัณท์ใหม่เพื่อขยายธุรกิจ อาทิเช่น
▪ โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Utility-Scale Power Generation)
➢ นาเทคโนโลยีระบบแผงโซลาร์เซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์ (Solar Tracking System) และการติดตัง้
แผงโซลาร์เซลล์แบบรับแสงสองด้าน (Bifacial Solar Panel) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและระยะเวลาในการรับแสง
➢ ระบบ Realtime curtailment relief ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อลดการถูกจากัดการรับซื้อไฟฟ้าและลด
การผลิตไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์
▪ พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
➢ ร่วมดาเนินการกับบริษัทภายนอกในการนาเสนอผลิตภัณท์ใหม่ทางด้านพลังงานอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเห็นพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยเป็นผู้นาในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาด บริษัทได้ดาเนินงานปรับกระบวนการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างเป็นระบบ โดยมีการะบุคู่ค้าหลัก
และประเมินความเสี่ ยงต่อการหาคู่ค้า นอกจากนี้ ยัง มีการส่ งเสริม และให้ ความรู้ในด้านการจั ดซื้อจัด จ้างแก่
พนักงานอย่างสม่าเสมอผ่านการอบรมภายในและภายนอก รวมถึงมีการประชุมระหว่างบริษัทและคู่ค้า
การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะรวมถึงการเข้าเยี่ยมชม

การบริหารจัดการคู่ค้าที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ความพร้อมของพนักงาน

บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญอย่างยิ่งยวดของความรู้และความสามารถของบุคคลากรในองค์กร โดยเชื่อมั่นว่าเป๋น
หนึ่งในปัจจัยแห่งความสาเร็จในการทาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ในปีที่ผ่านมาถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 บริษัทยังคงให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมออนไลน์ โดยมีการ
ว่าจ้างบริษัทภายนอกในการดาเนินการ โดยมีการกาหนดเป็น KPI ให้แก่พนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้เรียนรู้ข้ามสายงาน โดยมีการจัดการประชุมเชิงแบ่งปัน (Knowledge sharing) ทางออนไลน์ใน
ทุกๆ วันศุกร์สิ้นเดือน โดยในปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานภายในนาเสนอหัวข้อในการแบ่งปันทั้งหมด 15 หัวข้อ โดย
แบ่งเป็นหัวข้อความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะทาง

พนักงานมีทักษะความรู้ในธุรกิจหลักและสามารถต่อยอดได้ในอนาคต

Page 1

Growth (2/2)
หัวข้อความยัง่ ยืน

การดาเนินการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายและนโยบายสาธารณะ

ผลกระทบต่อธุรกิจและการดาเนินงาน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุริจที่สอดคล้องต่อกฎหมายและนโยบายสาธารณะ โดยมอบหมายให้ฝ่าย
ปฎิบัติงานติดตามและตรวจสอบใบอนุญาตต่างๆของการดาเนินกิจการโรงไฟฟ้าอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการนา
ระบบ IT มาปรับใช้เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาตได้ทันตามกาหนด

กลยุทธ์และเป้าหมายปี 2564
ไม่มีการละเมิดหรือทาผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) รวมถึงการจัดอบรมและ
ให้พนักงานได้ทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะๆ และพัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในให้
เหมาะกับบริบทของการดาเนิดธุรกิจ เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
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Good (1/2)
หัวข้อความยัง่ ยืน

ผลกระทบต่อธุรกิจและการดาเนินงาน

กลยุทธ์และเป้าหมายปี 2564

การเข้าถึงพลังงานที่สะอาดและมี
ความมัน่ คง

บริษัทฯ ให้ความสาคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้สังคมได้เข้าถึงพลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม โดย
ในปีที่ผ่านมาได้เข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานน้าจากเขื่อนซึง่ เป็นพลังงานที่สะอาดและมีตน้ ทุนผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยที่
ต่าในอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าประเภทอื่น

หน่วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเติบโตอย่างน้อย 30%

การสร้างคุณค่าสูส่ งั คมและ
เศรษฐกิจชุมชน

จากภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อคนไทยหลายภาคส่วน หลายคนขาดความมั่นใจในอนาคต
ข้างหน้า หลายคนขาดกาลังทรัพย์ หมดกาลังใจ ถึงแม้สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ผลกระทบจาก
โควิด-19 ยังคงส่งผลต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเปิดโครงการ“บีซีพีจีมอบน้าใจ
การแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด ” โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิ มอบถุงน้าใจ สู้ภัยโควิดให้กับพี่วินข้างบ้าน
พนักงานบีซีพีจี มอบถุงน้าใจ สู้ภัยโควิดให้กับพี่วินข้างบ้านพนักงานบีซีพีจี มอบอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อสุขอนามัยที่ดี
(Care Kit) รวมถึงปันพื้นที่ สร้างแหล่งอาหารชุมชน หรือ ”Sharing resources” โดยการให้ชุมชนรอบโครงการ
โรงไฟฟ้าของ บีซีพีจี มาใช้พื้นที่ว่างในโครงการโรงไฟฟ้าฯ ในการทาประโยชน์ด้านกสิกรรม หรือ เกษตรกรรม

สร้างคุณค่าให้สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทากิจกรรมช่วยเหลือชุมชนอย่าง
น้อย 3 กิจกรรม

ความหลากหลายและการยอมรับ
ความแตกต่าง

ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ และ
บริษัทในกลุ่ม ในภูมิภาคต่างๆ ส่งผลได้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่มีความซับซ้อนและเกีย่ วข้อง
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายอันอาจส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกนโยบายนโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นแนว
ปฎิบัติในองค์กร โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัตติ ามข้อตกลงโลก (UN Global Compact) แนวทางสากลด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights; UDHR) และหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights; UNGP) เพื่อแสดงความรับผิดชอบและสร้างความ
เชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนเป็นข้อผูกพันเชิงนโยบาย (Policy Commitment) เฝ้าระวัง
เพื่อตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ประเมินผลกระทบในทุกขั้นตอน
ของการดาเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment) และกาหนด
กลไกเยียวยาเมื่อกระทาหรือมีส่วนร่วมในการกระทาให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน (Access to
Remedies) รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและจัดทาตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และการจัดทา
รายงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ปลูกฝังนโยบายฯ นี้ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ และจัดให้มีการวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่สอดคล้อง
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

Good (2/2)
หัวข้อความยัง่ ยืน

ความปลอดภัยของข้อมูลและความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผลกระทบต่อธุรกิจและการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาก บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบป้อวกันและระบบการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรอง
มาตราฐาน ISO 27001 ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management
Systems: ISMS)
นอกจากนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการให้ความรู้และอบรมผ่านการประชุมและการส่งอีเมล์สร้างความ
ตระหนักให้พนักงานในองค์กรตืน่ ตัวต่อภัยทางไซเบอร์อยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีขั้นตอนในการแจ้งเบาะแสในกรณี
พนักงานได้รับอีเมล์หรือข้อมูลแปลกปลอมต่างๆ ที่ต้องสงสัย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญว่าการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็น
ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน และเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจและบุคลากรของบริษทั ฯ
โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิ านที่ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย
และยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้ออก
ประกาศเรื่อง “นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางาน” และในปี 2563
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ Migration เป็นมาตรฐาน ISO 45001:2018 มาตรฐานสากลระบบการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เรียบร้อยแล้ว

กลยุทธ์และเป้าหมายปี 2564

▪
▪

จัดการอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีกรณีเสียหายจากภัยของไซเอบร์อย่างมีนัยะสาคัญต่อบริษทั

คงสถานภาพการรับรองมาตราฐานระดับสากลในการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Green
หัวข้อความยัง่ ยืน

ผลกระทบต่อธุรกิจและการดาเนินงาน

กลยุทธ์และเป้าหมายปี 2564
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
อย่างน้อย 30%

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นประเด็นสาคัญสาหรับโลกปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น ภาวะภัยแล้งกว่าปกติ ภาวะฝุ่นและหมอกควันใน
ชั้นบรรยากาศ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ที่พึ่งพาแหล่งพลังงานทางธรรมชาติจากน้า
และแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาสที่
อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยจัดให้มีการลงทุนในหลายประเทศรวมถึงหลายประเภท
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความสมดุลหากเกิดภาวะทางธรรมชาติไปทางทิศใดทิศหนึ่ง นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการเพือ่ ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นการแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่าและการลดการพึง่ พาเชื้อเพลิงฟอซซิล

เศรษฐกิจหมุนเวียน

หนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ คือการนาพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมมาช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลก
ด้วยแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน จากการที่ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าและใช้
เอง และซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีที่มีไฟฟ้าเหลือจากการใช้เอง
เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Smart Community เพื่อพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ
พลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งการเตรียมพร้อม ให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สามารถพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ได้ มี ค วามคื บ หน้ า เป็ น อย่ า งมากในการก่ อ สร้ า งโครงการระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์บนหลังคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวดาเนินการภายใต้แนวคิดหลัก
ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

กิจกรรมให้ความรู้หรือโครงการเพือ่ ส่งเสริม Circular Economy

ความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชวี ิตและสิ่งแวดล้อม โดยก่อนดาเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าทุก
ครั้งจะต้องมีการจักทาวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการได้มีการสารวจระบบ
นิเวศโดยรอบโรงไฟฟ้าเป็นครั้งคราว

จัดให้มีการสารวจระบบนิเวศรอบๆบริเวณโรงไฟฟ้าทุกๆ 12 เดือนเป็น
อย่างน้อย

Governance
หัวข้อความยัง่ ยืน
การกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมมาภิบาล
ที่ดี

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบต่อธุรกิจและการดาเนินงาน
บริษัทฯ เข้าร่วมประเมินการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้รับคะแนนการประเมิน “ดีเลิศ” (5 ดาว) โดยบริษัทให้ความสาคัญเรื่องการกากับดูแลกิจการตาม
หลักธรรมมาภิบาลที่ดีเป็นอันดับต้นๆ โดยบรรจุหัวข้อนี้เป็นตัวชี้วัดองค์กร

บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สาคัญขององค์กร โดยร่วมหารือกับทุกฝ่ายงานให้
ทราบถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฎิบัติการ รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแล (ESG: environmental, social, governance)
รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (emerging risks) โดยมีการกาหนดผูป้ ระสานงานความเสี่ยงในทุกๆฝ่าย
เพื่อทางานร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรเพือ่ จัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร โดยในปีที่
ผ่านมาฝ่ายยุทธศาสตร์นาเสนอให้กับคณะจัดการการบริหารความเสี่ยงเพือ่ อนุมัติ โดยมีการติดตามและ
รายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกๆไตรมาสให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริษทั ตามความเหมาะสม

กลยุทธ์และเป้าหมายปี 2564
ได้รับคะแนนประเมิน “ดีเลิศ” (5 ดาว)

ดาเนินการติดตามและบริหารความเสี่ยงโดยใช้ระบบ IT เข้ามาอานวย
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น

