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นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการรวมถงึพัฒนา
เป็นผลิตภัณท์ใหม่เพื่อขยายธุรกิจ อาทิเช่น 
▪ โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Utility-Scale Power Generation) 

➢ น าเทคโนโลยีระบบแผงโซลาร์เซลล์หมุนตามแสงอาทิตย์ (Solar Tracking System) และการติดตัง้
แผงโซลาร์เซลล์แบบรับแสงสองดา้น (Bifacial Solar Panel) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและระยะเวลาในการรบัแสง

➢ ระบบ Realtime curtailment relief ในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือลดการถกูจ ากัดการรบัซ้ือไฟฟา้และลด
การผลิตไฟฟา้โดยเปล่าประโยชน์

▪ พลังงานอจัฉรยิะ (Smart Energy)
➢ ร่วมด าเนินการกับบรษิัทภายนอกในการน าเสนอผลิตภัณท์ใหม่ทางดา้นพลังงานอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเห็นพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและบริหารการใช้ไฟฟา้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการโรงไฟฟ้าที่
มีอยู่อย่างต่อเน่ืองรวมถงึการเป็นผูน้ าในการเสนอผลตินวตักรรมใหม่ๆ
ทางด้านพลังงานสู่ตลาด

การบรหิารจัดการห่วงโซ่อปุทาน

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยเป็นผู้น าในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาด บริษัทได้ด าเนินงานปรับกระบวนการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างเป็นระบบ โดยมีการะบุคู่ค้าหลัก
และประเมินความเสี่ยงต่อการหาคู่ค้า นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมและให้ความรู้ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่
พนักงานอย่างสม่ าเสมอผ่านการอบรมภายในและภายนอก รวมถึงมีการประชุมระหว่างบริษัทและคู่ค้า
การจัดให้มีช่องทางรับข้อรอ้งเรียนและข้อเสนอแนะรวมถงึการเข้าเยี่ยมชม

การบริหารจัดการคู่ค้าที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ความพรอ้มของพนักงาน

บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งยวดของความรู้และความสามารถของบุคคลากรในองค์กร โดยเชื่อม่ันว่าเป๋น
หน่ึงในปัจจัยแห่งความส าเร็จในการท าธุรกจิอย่างยั่งยืน 
ในปีที่ผ่านมาถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิตอ่ไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 บริษัทยังคงให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร บริษัทได้มีการจดัฝกึอบรมออนไลน์ โดยมีการ
ว่าจ้างบริษัทภายนอกในการด าเนินการ โดยมีการก าหนดเป็น KPI ให้แก่พนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้เรียนรู้ข้ามสายงาน โดยมีการจัดการประชุมเชิงแบ่งปัน (Knowledge sharing) ทางออนไลน์ใน
ทุกๆ วันศุกร์สิ้นเดือน โดยในปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานภายในน าเสนอหัวข้อในการแบ่งปันท้ังหมด 15 หัวข้อ โดย
แบ่งเป็นหัวข้อความรู้ท่ัวไป และความรู้เฉพาะทาง

พนักงานมีทักษะความรู้ในธุรกจิหลักและสามารถตอ่ยอดไดใ้นอนาคต
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การด าเนนิการที่สอดคลอ้งกับ
กฎหมายและนโยบายสาธารณะ

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุริจท่ีสอดคล้องตอ่กฎหมายและนโยบายสาธารณะ โดยมอบหมายให้ฝ่าย
ปฎิบัติงานติดตามและตรวจสอบใบอนุญาตตา่งๆของการด าเนินกจิการโรงไฟฟา้อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีการน า
ระบบ IT มาปรับใช้เพ่ือให้สามารถแจ้งเตือนการตอ่อายุใบอนุญาตได้ทันตามก าหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต 
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) รวมถึงการจดัอบรมและ
ให้พนักงานได้ทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะๆ และพัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในให้
เหมาะกับบริบทของการด าเนิดธุรกิจ เพ่ือป้องกันการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบตา่งๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ไม่มีการละเมิดหรือท าผิดกฎหมาย
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การเขา้ถงึพลงังานที่สะอาดและมี
ความมัน่คง

บริษัทฯ ให้ความส าคัญท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนให้สังคมไดเ้ข้าถงึพลังงานสะอาดในราคาท่ีเหมาะสม โดย
ในปีที่ผ่านมาได้เข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ าจากเขื่อนซ่ึงเป็นพลังงานท่ีสะอาดและมีตน้ทุนผลิตไฟฟา้ต่อหน่วยที่
ต่ าในอันดับต้นๆ เม่ือเทียบกับเทคโนโลยีการผลติไฟฟ้าประเภทอ่ืน 

หน่วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเตบิโตอย่างน้อย 30%

การสรา้งคณุคา่สูส่งัคมและ
เศรษฐกจิชมุชน

จากภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อคนไทยหลายภาคส่วน หลายคนขาดความมั่นใจในอนาคต
ข้างหน้า หลายคนขาดก าลังทรัพย์ หมดก าลังใจ ถึงแม้สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ผลกระทบจาก
โควิด-19 ยังคงส่งผลต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเปิดโครงการ“บีซีพีจีมอบน้ าใจ 
การแบ่งปันท่ีไม่มีวันสิ้นสุด” โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิ มอบถุงน้ าใจ สู้ภัยโควิดให้กับพี่วินข้างบ้าน
พนักงานบีซีพีจี มอบถุงน้ าใจ สู้ภัยโควิดให้กับพี่วินข้างบ้านพนักงานบีซีพีจี มอบอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อสุขอนามัยที่ดี 
(Care Kit) รวมถึงปันพื้นที่ สร้างแหล่งอาหารชุมชน หรือ ”Sharing resources” โดยการให้ชุมชนรอบโครงการ
โรงไฟฟ้าของ บีซีพีจี มาใช้พื้นท่ีว่างในโครงการโรงไฟฟ้าฯ ในการท าประโยชน์ด้านกสิกรรม หรือ เกษตรกรรม

สร้างคุณค่าให้สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยท ากิจกรรมช่วยเหลือชุมชนอย่าง
น้อย 3 กิจกรรม

ความหลากหลายและการยอมรบั
ความแตกตา่ง

ด้วยสภาพเศรษฐกจิ สังคมและการเมืองที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการขยายธุรกจิของบริษทัฯ และ
บริษัทในกลุ่ม ในภูมิภาคต่างๆ ส่งผลได้เกดิกจิกรรมทางธุรกจิ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่มีความซับซ้อนและเกีย่วข้อง
กับกลุ่มผู้มีส่วนไดเ้สียท่ีหลากหลายอันอาจส่งผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน 
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกนโยบายนโยบายความรับผิดชอบทางธุรกจิตอ่การเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นแนว
ปฎิบัติในองค์กร  โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัตติามข้อตกลงโลก (UN Global Compact) แนวทางสากลด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights; UDHR) และหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกจิและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights; UNGP) เพ่ือแสดงความรับผิดชอบและสร้างความ
เชื่อม่ันในการด าเนินธุรกิจท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นขอ้ผกูพันเชิงนโยบาย (Policy Commitment) เฝ้าระวัง
เพ่ือตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น (Human Rights Due Diligence) ประเมินผลกระทบในทุกขั้นตอน
ของการด าเนินธุรกจิที่ส่งผลกระทบตอ่สิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment) และก าหนด
กลไกเยียวยาเม่ือกระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าให้เกดิผลกระทบเชิงลบดา้นสิทธิมนุษยชน (Access to 
Remedies) รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและจัดท าตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และการจัดท า
รายงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลตอ่สาธารณะ

ปลูกฝังนโยบายฯ นี้ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ และจัดให้มีการวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบท่ีเกดิขึ้น จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่สอดคล้อง
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการติดตามอย่างตอ่เนื่อง
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ความปลอดภัยของขอ้มูลและความ
มั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์

ที่ผ่านมาก บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบป้อวกนัและระบบการเกบ็ข้อมูลอย่างตอ่เนื่อง โดยได้รับการรับรอง
มาตราฐาน ISO 27001 ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management 
Systems: ISMS) 
นอกจากนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการให้ความรู้และอบรมผา่นการประชุมและการส่งอีเมล์สรา้งความ
ตระหนักให้พนักงานในองค์กรตืน่ตวัตอ่ภัยทางไซเบอร์อยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีขั้นตอนในการแจ้งเบาะแสในกรณี
พนักงานได้รับอีเมล์หรือขอ้มูลแปลกปลอมตา่งๆ ที่ต้องสงสัย

▪ จัดการอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเน่ือง
▪ ไม่มีกรณีเสียหายจากภัยของไซเอบร์อย่างมีนัยะส าคัญตอ่บริษทั

อาชีวอนามยัและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความส าคัญว่าการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็น
ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน และเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิและบุคลากรของบริษทัฯ 
โดยบริษัทฯ มุ่งม่ันส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิานท่ีถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย
และยึดถือปฏิบัติอย่างตอ่เน่ืองและจริงจัง บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้ออก 
ประกาศเร่ือง “นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท างาน” และในปี 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ Migration เป็นมาตรฐาน ISO 45001:2018 มาตรฐานสากลระบบการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เรียบร้อยแล้ว

คงสถานภาพการรับรองมาตราฐานระดับสากลในการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันเป็นประเด็นส าคัญส าหรับโลกปัจจบุัน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบริษทัฯ เช่น ภาวะภัยแล้งกว่าปกติ ภาวะฝุ่นและหมอกควันใน
ชั้นบรรยากาศ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกจิของบริษทัฯ ที่พ่ึงพาแหล่งพลังงานทางธรรมชาตจิากน้ า
และแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกจิเพ่ือรบัมือกบัความเสี่ยงและโอกาสที่
อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยจัดให้มีการลงทุนในหลายประเทศรวมถงึหลายประเภท
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา้ เพ่ือให้เกิดความสมดลุหากเกดิภาวะทางธรรมชาติไปทางทิศใดทิศหนึ่ง นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการเพือ่ลดการใช้พลังงานและการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก เพ่ือเป็นการแสดงถงึความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ าและการลดการพึง่พาเชื้อเพลิงฟอซซิล

ช่วยลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟา้จากพลงังานสะอาด
อย่างน้อย 30%

เศรษฐกจิหมุนเวียน

หน่ึงในภารกิจของบริษัทฯ คือการน าพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมมาช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลก
ด้วยแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน จากการท่ีผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าและใช้
เอง และซ้ือขายแลกเปลี่ยนได้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีที่มีไฟฟ้าเหลือจากการใช้เอง
เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Smart Community เพ่ือพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับ
พลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งการเตรียมพร้อม ให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สามารถพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการก่อสร้างโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวด าเนินการภายใต้แนวคิดหลัก
ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

กิจกรรมให้ความรู้หรือโครงการเพือ่ส่งเสรมิ Circular Economy

ความหลากหลายทางชวีภาพ
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกนัของสิ่งมีชวีิตและสิ่งแวดล้อม โดยก่อนด าเนินงานกอ่สร้างโรงไฟฟา้ทุก
ครั้งจะต้องมีการจกัท าวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม (EIA) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการได้มีการส ารวจระบบ
นิเวศโดยรอบโรงไฟฟ้าเป็นครั้งคราว

จัดให้มีการส ารวจระบบนิเวศรอบๆบริเวณโรงไฟฟ้าทุกๆ 12 เดือนเป็น
อย่างน้อย



Governance
หัวข้อความยัง่ยนื ผลกระทบตอ่ธรุกิจและการด าเนนิงาน กลยุทธ์และเปา้หมายปี 2564

การก ากบัดแูลกิจการตามหลักธรรมมาภบิาล
ที่ดี

บริษัทฯ เข้าร่วมประเมินการก ากบัดแูลกจิการบริษทัจดทะเบียนอย่างตอ่เนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้รับคะแนนการประเมิน “ดีเลิศ” (5 ดาว) โดยบริษัทให้ความส าคัญเร่ืองการก ากับดแูลกจิการตาม
หลักธรรมมาภิบาลท่ีดีเป็นอันดับตน้ๆ โดยบรรจุหัวข้อนี้เป็นตัวชี้วัดองค์กร 

ได้รับคะแนนประเมิน “ดีเลิศ” (5 ดาว)

การบรหิารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีส าคัญขององค์กร โดยร่วมหารือกับทุกฝา่ยงานให้
ทราบถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฎิบัติการ รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแล (ESG: environmental, social, governance) 
รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกดิใหม่ (emerging risks) โดยมีการก าหนดผูป้ระสานงานความเสี่ยงในทุกๆฝา่ย
เพ่ือท างานร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรเพ่ือจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร โดยในปีที่
ผ่านมาฝ่ายยุทธศาสตร์น าเสนอให้กับคณะจัดการการบรหิารความเสี่ยงเพือ่อนุมัต ิโดยมีการติดตามและ
รายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกๆไตรมาสให้กับคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบรษิทัตามความเหมาะสม 

ด าเนินการติดตามและบริหารความเสี่ยงโดยใชร้ะบบ IT เข้ามาอ านวย
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น


