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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและเศรษฐกิจทั่วโลก
ในปี 2563 บริษทั ฯ เผชิญกับความท้าทายในการขับเคลือ่ นธุรกิจให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงในยุค “Never Normal” การสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง
และยืดหยุ่นโดยพร้อมที่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทัน
ท่วงทีภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter” เป็นปัจจัยส�ำคัญที่องค์กร
ยึดมั่นเพื่อส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy
for Sustainability)” ให้ผู้มีส่วนได้เสียผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่
• Sustainable Partnership: บริษัทฯ สร้างเสริมความร่วมมือกับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้
กลยุทธ์ Greener & Smarter บริษทั ฯ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของ
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact)
หรือ UNGC และมุ่งมั่นในการน�ำหลักสากล 10 ประการ ของ UNGC
มาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
แบ่งปันแนวทางในการก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ในงานสัมมนาด้าน
ความยั่งยืนระดับโลก “UN Global Compact Leaders Summit
2020”
• Sustainable People: บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ในการ
ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัว โดยพร้อมที่
จะพัฒนาองค์กรในทุกพื้นทีแ่ ละทุกสถานการณ์ดว้ ยความเป็นมืออาชีพ
กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร
“Banpu Heart” ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี ใ จรั ก ในสิ่ ง ที่ ท�ำ
(Passionate) มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovative) และ
มีความมุ่งมั่นและยืนหยัดเพื่อผลลัพธ์ของงาน (Committed) ท�ำให้
บ้านปูเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่นและพร้อมก้าวผ่านวิกฤตได้อย่างแข็งแกร่ง
• Sustainable Energy Solution: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ทีต่ อบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
อย่างครบวงจร โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ เปิดตัว Banpu NEXT
e-Ferry ซึ่งเป็นเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลล�ำแรกของไทยเพื่อเปิด
ประสบการณ์ใหม่กับการท่องเที่ยวสีเขียว พร้อมผลักดันโครงการ
Banpu NEXT EV Car Sharing ซึ่งให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบ
ครบวงจรทั้งจุดรับ - คืนรถ และจุดชาร์จที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้ำ หรือ “โซลาร์ลอยน�้ำ (Solar floating)”
ซึ่งนับเป็นโครงการโซลาร์ลอยน�้ำของภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในไทย
ด้วยก�ำลังการผลิตรวมสูงถึง 16 เมกะวัตต์
บ้านปูสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนด�ำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยตระหนักถึง
ความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ (ESG) ใน
ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ประกาศเป้าหมายระยะยาวด้าน ESG ใหม่โดยก�ำหนด
เป้าหมายปี 2568 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs โดย
มุ่งเน้นใน 7 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ เช่น เป้าหมายที่ 7
พลังงานสะอาดทีท่ กุ คนเข้าถึงได้ เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ และเป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
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เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ า งยั่ ง ยื น ในปี ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น การประเมิ น ความเสี่ ย ง
ด้าน ESG ของทุกหน่วยธุรกิจใน 3 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ น�้ำ และสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยาย
ความครอบคลุมของการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวปฏิบัติของ Task Force on
Climate-related Financial Disclosures หรือ TCFD ภายในปี 2566
ในปี 2563 ผลการด�ำเนินงานด้าน ESG ของบริษทั ฯ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ กล่าวคือ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต และไม่มี
อุบตั กิ ารณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมทีม่ นี ยั ส�ำคัญ อย่างไรก็ดี การลดอัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ว่าบริษัทฯ จะได้
ด�ำเนินการตามแผนการที่วางไว้ เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดด้านธรณีวิทยาที่มี
ปริมาณก๊าซในเหมืองใต้ดินสูงกว่าค่าที่ประมาณการไว้ นอกจากนีเ้ พือ่ เพิม่
ความเชื่อถือของข้อมูลด้าน ESG ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย รายงานเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอกต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 ในประเด็นการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขต
การตรวจรับรองในธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปและธุรกิจไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในจีน ในประเด็นน�้ำ คุณภาพอากาศ และของเสียจาก
กระบวนการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายความครอบคลุมของ
การรับรองรายงานอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงจ�ำนวนประเด็นและหน่วยธุรกิจ
ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการด�ำเนินธุรกิจและเป้าหมายในการด�ำเนินงาน
ด้าน ESG ที่ชัดเจนท�ำให้บ้านปูได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืนจากองค์กรชั้นน�ำทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
อาทิ
• รั กษาสถานะสมาชิ กในดั ชนี ความยั่ ง ยื นดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices) หรือ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
• รักษาต�ำแหน่ง Industry Leader ในกลุ่ม Coal และ Consumable
Fuels โดย S&P Global
• ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC)
ในการประเมินความยั่งยืน ESG Rating จาก MSCI
• ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability
Investment) หรือ THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
• ได้ รับการจั ดอั นดั บว่ า ด� ำ เนิ นธุ รกิ จ ตามหลั กบรรษั ทภิ บาลในระดั บ
ดีเลิศ จากผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ�ำปี 2563
สุดท้ายนี้ ในนามของผู้บริหารและคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
บริษัทฯ ดิฉันขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ
และส่งเสริมการด�ำเนินงานด้วยดีเสมอมา ดิฉนั เชือ่ มัน่ ว่านโยบายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจะเป็นพื้นฐานให้บ้านปูเติบโต
อย่างมั่นคงเพื่อก้าวสู่ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” ของทุกคน

สมฤดี ชัยมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จั ด ท� ำ ขึ้ น เป็ น ประจ� ำทุ ก ปี
เพื่ อ น� ำ เสนอกลยุ ท ธ์ แนวทางการบริ ห ารจั ด การ และ
ผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ซึง่ ครอบคลุม
ประเด็นด้านการก�ำกับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม และสังคม
รวมถึ ง ประเด็ น ที่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และองค์ ก รให้ ค วามสนใจ
ทัง้ นี้ รายงานฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการจัดท�ำรายงาน
GRI Standards ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core) รวมถึงตัวชี้วัด
เพิ่มเติมส�ำหรับบริษัทในธุรกิจเหมืองแร่และโลหะ (G4 Mining
and metals sector disclosures) และธุรกิจไฟฟ้า (G4 Electric
utilities sector disclosures) พร้อมทัง้ น�ำเสนอความเชือ่ มโยง
ระหว่างการด�ำเนินงานของบริษัทฯ กับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
ของสหประชาชาติ และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ
UN Global Compact (UNGC)
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งโก

เลีย

ออ

า
สป

รม

ธุร
ก

ธร

ิจเห

๊าซ

มื อ

ริก

ิจก

ง

อิน
โด

นิเซ
ีย

มอ

อเม

ก
ธุร

ไทย

ชาต

ป. ล

าว

ิ
จีน

ซื้อ

ุ่น
าม

ญี่ป

ฟ้า ย์
ไฟ ทิต
ลิต งอา ละ
ิกจผานแส ังคาแ �้ำ
ธุร ังง นหล อยน
พล บ ล

สิง
ค

โปร

์

จีน

ระ ธุร
พลบบกัก กิจ
ังง เก็บ
าน

ดน

ไทย

อัจ นาช ิจ
ฉร ุมช
ิยะ น

ไทย

ุ่น

กลุ่มธุรกิจ
ผลิตพลังงาน
พล ธุรก
ังง ิจไฟ
าน ฟ้า
หม จา
ุนเว ก
ียน
จีน

กลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยี
พัฒ ธุร พลั ง งาน
ก

เวีย

ขาย ธุรก
พล ิจ
ังง
าน

ญี่ป

ุ่น

กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลังงาน

ก
จา
ฟ้า ไป
ไฟ ทั่ว
กิ จ ล ิ ง
ธุร เชื้อเพ

ญี่ป
ไทย

้า
กิ จ ฟ
ธุร นต์ไฟ
นย
ยา

ส�ำหรับธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
โดยตรง แต่อาศัยการก�ำกับดูแลผ่านคณะกรรมการในบริษทั นัน้ ๆ
ได้แก่ ธุรกิจเหมืองในจีน ธุรกิจไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงทัว่ ไปในไทยและ
สปป.ลาว ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานในจีน และธุรกิจผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในสิงคโปร์ ผลการด�ำเนินงาน
ด้านความยัง่ ยืนของธุรกิจดังกล่าวไม่ได้ถกู น�ำมารวมในรายงาน
ฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ
แต่ละธุรกิจได้ที่หน้า 8-13

สเต

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมการด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม 2563 ในธุรกิจที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุน
มากกว่ากึ่งหนึ่งและมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการ ได้แก่ ธุรกิจ
เหมืองในอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และมองโกเลีย ธุรกิจไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงทั่วไปในจีน ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในจีนและญี่ปุ่น ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ในไทย รวมถึงส�ำนักงานในไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยรายงาน
ในปี 2563 เพิม่ ความครอบคลุมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่เพิ่งเปิดด�ำเนินการเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ในญี่ปุ่น

รเล
ีย

จีน

ขอบเขตของรายงาน

เนื้อหาของรายงาน
เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญมาก 14 ประเด็น รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 16 ประเด็น ประกอบด้วยประเด็นด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการ 11 ประเด็น ด้านสิง่ แวดล้อม 10 ประเด็น และด้านสังคม 9 ประเด็น โดยบริษทั ฯ ได้ทบทวนความส�ำคัญของแต่ละประเด็น
ส่งผลให้ประเด็นทีส่ ำ� คัญมากในรายงานฉบับนีม้ คี วามแตกต่างเล็กน้อยในเชิงระดับความส�ำคัญของประเด็นเมือ่ เทียบกับรายงานฉบับก่อนหน้า

การรับรองรายงาน
รายงานฉบับนีไ้ ด้รบั การตรวจรับรองโดยหน่วยงานภายนอกว่าจัดท�ำ
ขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดท�ำรายงานของ GRI Standards
ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับความครอบคลุมของการตรวจรับรองรายงาน
เปิดเผยที่หน้า 140-141 ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งขยายความครอบคลุมของ
การตรวจรับรองทั้งในเชิงจ�ำนวนประเด็นและหน่วยธุรกิจ

• รั บรองผลการด� ำเนิ น งานด้ า นพลั ง งานและก๊ า ซเรื อ นกระจก
ของธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ธุรกิจไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงทั่วไปในจีน ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในจีน
และญีป่ นุ่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในไทย
• รับรองผลการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และมองโกเลีย ธุรกิจ
ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงทัว่ ไปในจีน ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในจีนและญี่ปุ่น ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ในไทย รวมถึงส�ำนักงานใหญ่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในไทย
• รับรองผลการด�ำเนินงานด้านน�้ำ คุณภาพอากาศ และของเสีย
จากกระบวนการผลิตของธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปในจีน

ช่องทางการติดต่อ
ฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 27 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2694 6600
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: Sustainability@banpu.co.th
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ธุรกิจของบ้านปู
ปริมาณการซื้อขาย
ก�ำลังการผลิต

NOW 2020

NEXT 2025

700

700

MMcfed

MMcfed

ธุรกิจซื้อขาย
พลังงาน
ธุรกิจ
ยานยนต์ไฟฟ้า

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
39

40
Mt

NEXT 2025

657

1,100

MW

MW

ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละลม เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการพลังงานสะอาดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบนั
มีฐานการผลิตอยู่ที่จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ระหว่าง
การศึกษาและด�ำเนินการก่อสร้าง

ก�ำลังการผลิต

NOW 2020

NEXT 2025

2,403

4,500

MW

MW

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงทั่วไป ปัจจุบันมี
ฐานการผลิตอยู่ที่จีน ไทย และ สปป.ลาว โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมความมั่นคงทาง
พลังงานส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน

กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลังงาน

กลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยี
พลังงาน

ธุรกิจ
ระบบกักเก็บ
พลังงาน

ก�ำลังการผลิต

NOW 2020

1,000

GWh

GWh

NOW 2020

NEXT 2025

2,500

10,000

รถไฟฟ้าที่ให้บริการ

100

5,500

เรือไฟฟ้า

เรือไฟฟ้า

กลุ่มธุรกิจ
ผลิตพลังงาน
ธุรกิจไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงทั่วไป

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา
และทุ่นลอยน�้ำ

ผู้โดยสารต่อวัน
รถไฟฟ้า

1

ผู้โดยสารต่อวัน
รถไฟฟ้า

100

เรือไฟฟ้า

ธุรกิจให้บริการระบบขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด Mobility as a service
ที่มอบบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้ค�ำปรึกษา ศึกษารูปแบบความต้องการใช้งาน
และจัดหายานยนต์ที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละองค์กร รวมถึงดูแลบริการ
หลังการขาย

ธุรกิจ
พัฒนาชุมชน
อัจฉริยะ

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจเหมืองทั้งแบบเปิดและใต้ดิน ซึ่งปัจจุบันมีฐาน
การผลิตอยู่ที่อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และจีน ซึ่งถ่านหินที่ผลิตได้จะถูก
จ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่มีความต้องการ
ถ่านหินในภูมิภาคเอเชียและยุโรป

ธุรกิจเหมือง

Mt

ธุรกิจไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

ปริมาณการผลิต

280

จ�ำนวนผู้โดยสาร

* สัญญาซื้อขายเพื่อท�ำการเข้าซื้อสัดส่วนผลประโยชน์ของแหล่งบาร์เนตต์
เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2563

NEXT 2025

NEXT 2025

ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิทัล เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ไฟฟ้า
ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีการลงทุนในญี่ปุ่น

ธุรกิจส�ำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากชัน้ หินดินดาน โดยมีฐานการผลิตอยูท่ ี่
สหรัฐอเมริกา ในแหล่งมาร์เซลลัสของมลรัฐเพนซิลเวเนีย และแหล่งบาร์เนตต์*
มลรัฐเท็กซัส ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะถูกรวบรวมผ่านเครือข่ายท่อก๊าซเพื่อ
จ�ำหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าและครัวเรือนภายในประเทศ

NOW 2020

NOW 2020

NOW 2020

5

จ�ำนวนโครงการ

โครงการ

NEXT 2025

9

โครงการ

ธุรกิจให้บริการระบบบริหารจัดการชุมชนผ่านเทคโนโลยีล�้ำสมัยที่เชื่อมโยงการใช้
พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามความต้องการ
ของลูกค้า อาทิ เสาไฟอัจฉริยะ (Smart pole) ตู้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar
kiosk) และสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV charging stations)

ก�ำลังการผลิตแบตเตอรี่

NOW 2020

NEXT 2025

1.0

3.0

GWh

GWh

ธุรกิจระบบจัดเก็บพลังงานและระบบไฟฟ้าส�ำรอง รวมถึงแบตเตอรี่ส�ำหรับยานยนต์
ไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรม โดยมีฐาน
การผลิตในจีน

ก�ำลังการผลิต

NOW 2020

NEXT 2025

MW

MW

249

500

ธุรกิจให้บริการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุน่ ลอยน�ำ้ ปัจจุบนั
มีการให้บริการในไทยและสิงคโปร์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อย
และภาคธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทตี่ อ้ งการพลังงานสะอาดและผสานเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
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สถานที่ตั้งของหน่วยธุรกิจ
มองโกเลีย
3 เหมื อ งถ่ านหิ น

อเมริกา
2 แหล่งผลิต ก๊า ซธรรมชาติ

จีน
4 โรงไฟฟ้ าจากเชื้ อ เพลิ ง ทั่ ว ไป
7 โรงไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิ ตย์
2 เหมื อ งถ่ านหิ น

โรงงานผลิตแบตเตอรี่

ญี่ปุ่น
15 โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิต ย์

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
ธุรกิจซื้อขายพลังงาน

ไทย
1 โรงไฟฟ้ าจากเชื้ อ เพลิ ง ทั่ ว ไป

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
และทุ่นลอยน�้ำ
ธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

สปป.ลาว
1 โรงไฟฟ้ า จากเชื้ อเพลิ ง ทั่ ว ไป

เวียดนาม
2 โรงไฟฟ้ า พลั ง งานลม

อินโดนีเซีย
7 เหมื องถ่ า นหิ น

ธุรกิจเหมือง

สิงคโปร์
1 ธุรกิจ ผลิ ตไฟฟ้ าจาก

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป
ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน�้ำ
ออสเตรเลีย
9 เหมื องถ่ า นหิ น

ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน
ธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

เปิดด�ำเนินการ
โครงการ

ธุรกิจซื้อขายพลังงาน

9

10

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บริ ษั ท ฯ ลงทุ น ในโรงไฟฟ้ า หงสาผ่ า นบ้ า นปู
เพาเวอร์ฯ โดยร่วมกับบริษัท ราช กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) และบริ ษั ท Lao Holding State
Enterprise ซึ่ ง เป็ น วิ ส าหกิ จ ของ สปป.ลาว
โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองขนาด
1,878 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี
สปป.ลาว

บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนผ่านบ้านปู เน็กซ์ ด้วยก�ำลัง
การผลิต 117.6 เมกะวัตต์ ในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมเอลวินหมุยยิน* และ
หวิ น เจา โรงไฟฟ้ า พลั ง งานลมเอลวิ น
หมุยยินเริ่มด�ำเนินการผลิตตั้งแต่ปี 2562
ด้วยก�ำลังการผลิต 37.6 เมกะวัตต์ ส่วน
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานลมหวิ น เจาแบ่ ง การ
พัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ด้วยก�ำลังการผลิต
30, 30 และ 20 เมกะวัตต์ ตามล�ำดับ ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถทยอยเปิดด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564

ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป
1. โรงไฟฟ้าหงสา

1

* เริ่มลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2563

ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป
1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
และทุ่นลอยน�้ำ

2
3

1

2. บ้านปู เน็กซ์

2

ธุรกิจชุมชนอัจฉริยะ

1

2. บ้านปู เน็กซ์

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
1. โรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา
2. โรงไฟฟ้าพลังงานลมเอลวินหมุยยิน

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
2. บ้านปู เน็กซ์
3. Urban Mobility Tech
1

ประเทศไทย

บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานผ่าน
บ้านปู เน็กซ์ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและบนทุน่ ลอยน�ำ้
ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน ธุรกิจพัฒนาชุมชน
อัจฉริยะ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจซือ้ ขาย
พลังงาน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้า
บีแอลซีพี ผ่านบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยร่วมมือกับบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นโรงไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงทั่วไปขนาด 1,434 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
1. Sunseap

สาธารณรัฐสิงคโปร์

บริษัทฯ ลงทุนผ่านบ้านปู เน็กซ์ ใน Sunseap Group
Pte., Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั ชัน้ น�ำด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของสิงคโปร์ ปัจจุบัน
มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ
353.9 เมกะวัตต์

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
รู ้ จั ก บ้ า นปู

11

ประเทศญี่ปุ่น

บริษทั ฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ผ่ า นบ้ า นปู เน็ กซ์ ปั จ จุ บัน มี โ รงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ที่เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ 12 แห่ง
รวมก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุน 88
เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง รวมทัง้ โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการศึกษา
และพัฒนาอีก 3 โครงการ ด้วยก�ำลังการผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุน 132 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่า
จะทยอยเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ระหว่างปี
2564-2566 นอกจากนี้ บ้านปูยังลงทุนในธุรกิจ
ยานยนต์ไฟฟ้าผ่าน FOMM และลงทุนในธุรกิจ
ซือ้ ขายพลังงานผ่าน Banpu Power Trading G.K.

9

5

8

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
14
6
15
11
4
13

3

2

12
1
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1. โรงไฟฟ้าโอลิมเปีย
2. โรงไฟฟ้าฮิโนะ
3. โรงไฟฟ้าอวาจิ
4. โรงไฟฟ้านาริไอสึ
5. โรงไฟฟ้ามุกะวะ
6. โรงไฟฟ้าคุโรคาว่า
7. โรงไฟฟ้าเท็นซัง
8. โรงไฟฟ้ามูโรซัง 1
9. โรงไฟฟ้ามูโรซัง 2

10. โรงไฟฟ้าทาเคโอะ 2
11. โรงไฟฟ้ายามางาตะ
12. โรงไฟฟ้ายาบูกิ
13. โครงการชิราคาว่า
14. โครงการเคเซนนุมะ
15. โครงการยามางาตะ ไออีเดะ

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

7
10

16. FOMM

ธุรกิจซื้อขายพลังงาน
17. BANPU Power Trading G.K.

4

7 1
2
5
3
6

ธุรกิจเหมือง
1. เหมืองอินโดมินโค
2. เหมืองทรูบาอินโด
3. เหมืองบารินโต
4. เหมืองโจ-ร่ง
5. เหมืองคิทาดิน-เอ็มบาลุต
6. โครงการเตอเปี่ยนอินดาซัคเซส
7. โครงการนูซ่า เพอซาดา รีซอร์สเซส

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

บริษทั ฯ ลงทุนในธุรกิจเหมืองผ่าน PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
อินโดนีเซีย ปัจจุบนั มีเหมืองแบบเปิดทีด่ ำ� เนินการผลิต 5 แห่ง
บนเกาะกาลิมันตัน ปริมาณการผลิตในปี 2563 รวม 18.4
ล้านตัน ถ่านหินทีผ่ ลิตได้จะถูกจัดส่งให้กบั ลูกค้าในประเทศ
รวมถึ ง ส่ ง ออกให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ที่ อ ยู ่ ต ่ า งประเทศผ่ า นทาง
ท่าเทียบเรือบอนตังที่สามารถรองรับการขนถ่ายถ่านหินได้
ปีละประมาณ 21.2 ล้านตัน นอกจากนีย้ งั มีโครงการเหมือง
ถ่านหินทีเ่ พิ่งขยายการลงทุนและอยู่ระหว่างการศึกษาและ
พัฒนาอีก 2 โครงการ

12

ประเทศมองโกเลีย

ธุรกิจเหมือง

บริษัทฯ ลงทุนใน Hunnu Coal Pty Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญใน
การส�ำรวจและพัฒนาเหมืองถ่านหินในมองโกเลีย ปัจจุบนั มีโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การศึกษาและพัฒนาทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอัลไต นูรส์ โดยโครงการ
ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียมของมองโกเลียใน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิง โครงการซานต์ อูล
ซึง่ อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิม่ มูลค่าของน�ำ้ มันทาร์จากถ่านหิน
และโครงการอุนสท์ ฮูดะห์ ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาเทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาดโดยการแปรสภาพถ่านหิน

1. โครงการอัลไต นูรส์
2. โครงการอุนสท์ ฮูดะห์
3. โครงการซานต์ อูล

2

1
3

2
1
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3
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6
14
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ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป
1. โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง
2. โรงไฟฟ้าหลวนหนาน
3. โรงไฟฟ้าโจวผิง
4. โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
5. โรงไฟฟ้าจินซาน
6. โรงไฟฟ้าฮุ่ยเหนิง
7. โรงไฟฟ้าเฮ่าหยวน
8. โรงไฟฟ้าฮุ่ยเอิน
9. โรงไฟฟ้าเต๋อหยวน
10. โรงไฟฟ้าซิงหยู
11. โรงไฟฟ้าจีซิน

ธุรกิจเหมือง
12. เหมืองเกาเหอ
13. เหมืองเฮ่อปี้

ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน
14. Durapower

สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปผ่านบ้านปู เพาเวอร์ฯ
ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในภาคเหนือของจีน
มีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุน 539 เมกะวัตต์ และโครงการ
โรงไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงทัว่ ไปซานซีลกู่ วงทีไ่ ด้กอ่ สร้างเสร็จสิน้ และอยูร่ ะหว่าง
การทดลองเปิดด�ำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ใน
ไตรมาสแรกของปี 2564 ด้วยก�ำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 396
เมกะวัตต์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ลงทุนผ่านบ้านปู เน็กซ์ ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ซึ่งปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7 แห่ง มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัดส่วนการลงทุน 177.3 เมกะวัตต์ และลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี
พลังงานใน Durapower Holdings Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
ในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานแบบลิเธียมไอออน
ส�ำหรับยานยนต์และระบบไฟฟ้าส�ำรอง ปัจจุบนั มีกำ� ลังการผลิตแบตเตอรี่
ปีละ 1.0 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
นอกจากธุรกิจผลิตพลังงานแล้ว บริษัทฯ ยังลงทุนในธุรกิจแหล่งพลังงาน
ผ่านทางบริษัท BP Overseas Development Co., Ltd. และบริษัท
บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด ปัจจุบันมีเหมืองใต้ดิน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่มณฑล
ซานซีและมณฑลเหอหนาน ปริมาณการผลิตในปี 2563 รวม 11.2 ล้านตัน

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
รู ้ จั ก บ้ า นปู
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ประเทศออสเตรเลีย

บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจเหมืองผ่าน Centennial
Coal Co., Ltd. ปัจจุบันมีเหมืองใต้ดินที่ด�ำเนิน
การผลิตภายใต้การด�ำเนินงานของบริษทั 5 แห่ง
ปริมาณการผลิตในปี 2563 รวม 12.4 ล้านตัน
ถ่านหินที่ผลิตได้จะถูกขนส่งให้กับลูกค้าภายใน
ประเทศโดยทางสายพาน รถบรรทุก และรถไฟ
รวมถึงส่งออกให้แก่ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศผ่าน
ทางท่าเรือ Kembla และท่าเรือ Newcastle
นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการเหมื อ งถ่ า นหิ น ที่ อ ยู ่
ระหว่างการศึกษาและพัฒนา และเหมืองที่ระงับ
การผลิตเป็นการชัว่ คราวเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานอีก 4 แห่ง

7

8
1
6

ธุรกิจเหมือง
1. เหมืองแอร์ลี
2. เหมืองสปริงเวล
3. เหมืองคลาเรนซ์

2

4. เหมืองแมนดาลอง
7. โครงการเหมืองนิวสแตน
5. เหมืองไมยูนา
8. โครงการอิงเกิลนุก
6. โครงการแองกัสเพลส 9. โครงการนิวเบกส์

4 5
9

3

1

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
1. แหล่งมาร์เซลลัส
2. แหล่งบาร์เนตต์

2

สหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติผ่าน Banpu North
America Corporation ปัจจุบันมีหน่วยผลิตอยู่ในแหล่งมาร์
เซลลัสทางตะวันออกเฉียงเหนือของมลรัฐเพนซิลเวเนีย และ
แหล่งบาร์เนตต์* มลรัฐแทกซัส ปริมาณการผลิตก๊าซตาม
สัดส่วนการลงทุนกว่า 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งจะ
ถูกรวบรวมผ่านเครือข่ายท่อส่งก๊าซเพื่อจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้า
ภายในประเทศ
* สัญญาซื้อขายเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2563
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โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) เป็นแบบชัน้ เดียว (One tier system) ประกอบด้วยคณะกรรมการย่อย 3 ชุด
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่มีการปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ

5

หญิง
ชาย

12

1
คน

เพศ

กรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร

คน

7

สถานะ

คน

คน

<3 ป

3

กรรมการ
ที่เปนผูบริหาร

1

คน

คน

3-10 ป

7

วาระการดํารง
ตําแหนง*

คน

>10 ป

3
คน

*วาระการดํารงตําแหนงเฉลี่ย 12.3 ป

จ�ำนวน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

กรรมการอิสระ 1 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน

• ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
• ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน
• ทบทวนโครงสร้างและความรู้ความช�ำนาญของคณะกรรมการบริษัท
• สรรหาบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ 3 คน

• สอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ และความเพียงพอของการควบคุม
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
• พิจารณารายการทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

คณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ 3 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน

• เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
ส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
• พิจารณาโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ ของพนักงาน

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
รู ้ จั ก บ้ า นปู
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การสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าทีท่ บทวนหลักเกณฑ์
ของกระบวนการการสรรหาคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมการอิสระจะต้องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระต่อเนื่อง และ
กรรมการบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 5 บริษทั รวมถึงการพิจารณา
คุณสมบัติด้านความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพศ สัญชาติ ศาสนา และ

อายุ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท� ำ องค์ ป ระกอบความรู ้ ค วามช� ำ นาญของ
คณะกรรมการ (Skills matrix) ประกอบการพิจารณาเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
หลั ง ผ่ า นกระบวนการสรรหา คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
และสรรหาจะเสนอชื่ อ กรรมการไปยั ง คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่ออนุมัติในการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง

ความรู้ความช�ำนาญ
ทักษะ

จ�ำนวนกรรมการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

คน

ด้านเศรษฐกิจ		

5

คน

ด้านธุรกิจเหมือง 		

4

คน

ด้านธุรกิจไฟฟ้า		

5

คน

ด้านการบริหารจัดการ		

13

คน

ด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

13

คน

ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

11

คน

ด้านวิศวกรรม

5

คน

ด้านการเงิน 		

5

คน

ด้านการตลาดและโลจิสติกส์

3

คน

ด้านธุรกิจน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

1

คน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าที่ทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยการประเมินประจ�ำปีประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล อนึ่ง ผลการประเมินฯ และข้อเสนอแนะ
จะน�ำไปปรับปรุงการด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

16

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในการพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ บริษัทฯ ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Analysis) ที่อ้างอิงจากมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES)
ภายใต้ 3 หลักการที่ส�ำคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน (Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อ
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย (Materiality) และการบริหารจัดการที่เป็นระบบและการเปิดเผยผลการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส
(Responsiveness) ทั้งนี้ แต่ละหน่วยธุรกิจมีหน้าที่วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของตนเอง โดยผล
การวิเคราะห์ของแต่ละหน่วยธุรกิจจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์ในระดับองค์กรอีกครั้งภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

1

การระบุผู้มีส่วนได้เสีย

2

การระบุระดับผลกระทบของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3

โดยประเมินผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การระบุระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ

โดยประเมินอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางด้านการเงิน การด�ำเนินงาน กฎระเบียบข้อบังคับ ชื่อเสียง
และกลยุทธ์

การจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

โดยแบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 4 กลุ่ม ตามระดับผลกระทบที่บริษัทฯ มีต่อผู้มีส่วนได้เสียและระดับอิทธิพล
ที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อบริษัทฯ
ระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีต่อบริษัทฯ

4

โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ภาวะพึง่ พา ความรับผิดชอบ อิทธิพล รวมถึงปัจจัยอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม

ได้รับผลกระทบน้อย
แต่มีอิทธิพลมาก

ได้รับผลกระทบมาก
และมีอิทธิพลมาก

ได้รับผลกระทบน้อย
และมีอิทธิพลน้อย

ได้รับผลกระทบมาก
แต่มีอิทธิพลน้อย

ระดับผลกระทบของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

5

การจัดล�ำดับความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

โดยระบุแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อาทิ การสัมภาษณ์ส�ำหรับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบมากและมีอิทธิพลมาก เป็นต้น

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
รู ้ จั ก บ้ า นปู
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ช่องทางการมีส่วนร่วมและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การสื่อสารระหว่างแผนกทรัพยากรมนุษย์

พนักงาน

กับพนักงาน
• การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมผ่านการ
จัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
• ช่องทางรับข้อร้องเรียน
• การส�ำรวจความสอดคล้องของพฤติกรรม
พนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร
• การส�ำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน
• การจัดประชุมใหญ่ของบริษัทฯ (Town Hall)
• คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
• การส�ำรวจความคิดเห็นของชุมชน

ชุมชน

• ช่องทางรับข้อร้องเรียน
• การสื่อสารผ่านพนักงานชุมชนสัมพันธ์
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
• ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

• ความท้าทายและโอกาส

• จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรและ

• จริยธรรมทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
• ความสุขในการท�ำงาน
• ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์
ที่เป็นธรรม
• ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�ำงาน
• การพัฒนาความรู้ความสามารถในการท�ำงาน
• ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจ

• การมีส่วนร่วมของชุมชน

เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

ภาครัฐ

• คุณภาพอากาศ

• ความปลอดภัยในชีวิตและที่อยู่อาศัย

• การย้ายถิ่นฐาน

• การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน

• สิทธิมนุษยชน

ของเสียจากกระบวนการผลิต

• ชนเผ่าพื้นเมือง

• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

• คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์

• ช่องทางรับข้อร้องเรียน

• ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์

• การเข้าพบในวาระต่าง ๆ

• ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจ

ข้อมูล
• การรายงานแผนการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปีและ
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
• การแจ้งขอความยินยอมในการใช้ข้อมูล
• กระบวนการคุ้มครองข้อมูล
• การเข้าพบในโอกาสต่าง ๆ
• การเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการที่จัดโดย
ภาครัฐ
• การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผย
ข้อมูล
• การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีและรายงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายได้ให้แก่ชุมชน

• การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผย

• การดูแลพนักงาน

• สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้าง

ลูกค้า

หัวข้อในรายงานฉบับนี้

เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์

• การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผม
ู้ สี ว่ นได้เสีย
• การพัฒนาชุมชน
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
• ก๊าซเรือนกระจก

• ความพร้อมของสินค้าและการบริการ

• ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า

• การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

• การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ

• การจัดเก็บและการใช้ข้อมูล
• การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

• การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
• ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร

• จริยธรรมทางธุรกิจ

• ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

• การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและเศรษฐกิจ

• การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• พลังงาน

น�้ำ

• การบริหารห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ

• การบริหารจัดการคู่ค้า
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์

• ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจ

• ก๊าซเรือนกระจก

• การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและการจ่าย

• จริยธรรมทางธุรกิจ

เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

คุณภาพอากาศ ของเสียจาก
กระบวนการผลิต
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
• การด�ำเนินงานตามแผนการปิดเหมือง
• การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน • การสนับสนุน SDGs
• การสนับสนุน UN Global Compact
• การประชุมระหว่างบริษัทฯ
• กระบวนการคุ้มครองข้อมูล

คู่ค้า

และคู่ค้า

ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
• โอกาสด�ำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ในอนาคต
• การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

• น�้ำ

• การบริหารจัดการคู่ค้า
• การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การประชุมระหว่างบริษัทฯ และผู้รับเหมา
• การประชุมผู้รับเหมาประจ�ำปี

ผู้รับเหมา

• การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
• การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและการจ่าย

ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
• สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย

หัวข้อในรายงานฉบับนี้
• จริยธรรมทางธุรกิจ
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

• พลังงาน

• โอกาสด�ำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ

• การบริหารจัดการคู่ค้า

ในอนาคต

• ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ

• จริยธรรมทางธุรกิจ

• ผลการด�ำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ

• ผลการด�ำเนินงานในรอบปี

• ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ

• จริยธรรมทางธุรกิจ

• ชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

• รางวัลและความส�ำเร็จ

• ผลการด�ำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ

• ผลการด�ำเนินงานในรอบปี

• ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า

• คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและ

• โครงสร้างการบริหารงาน

• การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีและรายงาน

สถาบันการเงิน

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• การประชุมกรรมการในบริษัทย่อยและ

ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทร่วม
• การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีและรายงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การรายงานแผนการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปีและ
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีและรายงาน

ผู้ถือหุ้น

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ช่องทางรับข้อร้องเรียน
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

ผู้บริหาร
• ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ

• การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง

ในการแข่งขันของบริษัทฯ
• ผลการด�ำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ
(Roadshow)
Opportunity Day
ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีและรายงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
• การน�ำเสนอข้อมูลในงาน

นักลงทุน

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถ

• การน�ำเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน

• จริยธรรมทางธุรกิจ

• คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหาร
• ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ

• การด�ำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง

• การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
• ผลการด�ำเนินงานในรอบปี
• โครงสร้างการบริหารงาน
• จริยธรรมทางธุรกิจ
• การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผย

สื่อมวลชน
และภาค
ประชาสังคม

ข้อมูล
• การท�ำหนังสือสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทฯ
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

• ผลการด�ำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ

• ผลการด�ำเนินงานในรอบปี

• การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคม

• การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

• จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร

• จริยธรรมทางธุรกิจ

• ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

• ผลการด�ำเนินงาน

• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

• การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและ

เศรษฐกิจ

• ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจ

เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

• ก๊าซเรือนกระจก
• น�้ำ

คุณภาพอากาศ ของเสียจาก
กระบวนการผลิต
• การมีส่วนร่วมของชุมชน

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
รู ้ จั ก บ้ า นปู
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การประเมินประเด็นที่ส�ำคัญ
ประเด็นทีส่ ำ� คัญต่อความยัง่ ยืนจะถูกประเมินเพือ่ จัดล�ำดับความส�ำคัญตามมาตรฐานการบริหารจัดการทีอ่ า้ งอิงจากมาตรฐานสากล
Global Reporting Initiative (GRI) standard และ AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000APS)
โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อบริษัทฯ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านการก�ำกับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม
และสังคมที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังหรือให้ความสนใจ ทั้งนี้ ผลการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญต่อความยั่งยืนจะได้รับการทบทวนและ
อนุมัติจากคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี

ขั้นตอนการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญ

1

ระบุประเด็นความยั่งยืน

2

ระบุผลกระทบต่อบริษัทฯ

3

4

โดยน�ำประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังหรือให้ความสนใจจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมา
วิเคราะห์เทียบกับประเด็นแม่บท (Master list) ที่ได้จากการพิจารณาข้อก�ำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็น
ที่ส�ำคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียง ประเด็นที่ก�ำหนดอยู่ในมาตรฐานและแบบประเมินด้าน
ความยั่งยืนสากล และประเด็นที่เป็นข้อกังวลในระดับนานาชาติ

ประเมินระดับของผลกระทบโดยพิจารณาจากเกณฑ์ดา้ นการเงิน การด�ำเนินงาน กลยุทธ์ ชือ่ เสียง และกฎหมาย
ร่วมกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ของประเด็นความยั่งยืนแต่ละประเด็น

ระบุผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ประเมินระดับของผลกระทบร่วมกับระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ ของประเด็นความยั่งยืน
แต่ละประเด็น

จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็น

โดยแบ่งประเด็นความยั่งยืนเป็น 3 ระดับ ตามความส�ำคัญของผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่
ประเด็นที่มีความส�ำคัญมาก ปานกลาง และน้อย
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ผลการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญ
สูง
2

8

11

21

23

22

10

24

25

27

ผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย

19

29

6

7

20

18

14

15

26

4

5
1

17

12

9

13

28

30

3

ประเด็นที่มีความสําคัญมาก

16

ประเด็นที่มีความสําคัญปานกลาง
ประเด็นที่มีความสําคัญนอย

ตํ่า

ผลกระทบตอบริษัทฯ

การก�ำกับดูแลกิจการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
จริยธรรมทางธุรกิจ
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
การบริหารจัดการคู่ค้า
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
7. ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของ
โรงไฟฟ้า
8. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ
9. การบริหารจัดการความเสี่ยง
10. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
11. การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ*
* ประเด็นเพิ่มใหม่ในปี 2563

สิ่งแวดล้อม
12. ก๊าซเรือนกระจก
13. พลังงาน
14. คุณภาพอากาศ
15. น�้ำ
16. ของเสียจากกระบวนการผลิต
17. ความหลากหลายทางชีวภาพ
18. ของเสียจากการท�ำเหมือง
19. การด�ำเนินงานตามแผนการปิดเหมือง
20. การทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจาก
การท�ำเหมือง
21. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

สูง

สังคม
22. การดูแลพนักงาน
23. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24. วัฒนธรรมองค์กร
25. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26. สิทธิมนุษยชน
27. การมีส่วนร่วมของชุมชน
28. การพัฒนาชุมชน
29. การย้ายถิ่นฐาน
30. ชนเผ่าพื้นเมือง

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
รู ้ จั ก บ้ า นปู
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การทบทวนและปรับปรุงประเด็นที่ส�ำคัญ
ในปี 2563 บริษทั ฯ ทบทวนประเด็นส�ำคัญโดยพิจารณาจากผลการประเมินของธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ประกอบกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลให้บริษัทฯ เพิ่มเนื้อหา 1 ประเด็น ได้แก่ “การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ”
และน�ำประเด็นออก 1 ประเด็น ได้แก่ “กิจการเพื่อสังคม” ทั้งนี้มีการรวมประเด็น “ของเสียจากโรงไฟฟ้า” เข้ากับประเด็น “ของเสีย
จากกระบวนการผลิต” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปลี่ยนชื่อประเด็น “การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล” เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
มากขึน้ และทบทวนผลกระทบต่อบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยยกระดับความส�ำคัญของ 4 ประเด็น ได้แก่ การบริหารความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ การด�ำเนินงานตามแผนการปิดเหมือง การทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจากการท�ำเหมือง และวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลให้
รายงานฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นรวมทั้งสิ้น 30 ประเด็น โดยมีประเด็นที่ส�ำคัญมาก 14 ประเด็น

ขอบเขตของประเด็นที่ส�ำคัญมาก

การบริหารจัดการคู่ค้า



นักลงทุน

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า



ภาครัฐ



ลูกค้า

สถาบันการเงิน



ชุมชน



ผู้รับเหมา

จริยธรรมทางธุรกิจ

ผู้ร่วมลงทุน

ประเด็นที่มีความส�ำคัญมาก

พนักงาน

ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย











การปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสังคมและเศรษฐกิจ





การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ



การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ



ก๊าซเรือนกระจก



พลังงาน



การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม








การดูแลพนักงาน



การพัฒนาทรัพยากรบุคคล



วัฒนธรรมองค์กร



อาชีวอนามัยและความปลอดภัย





การมีส่วนร่วมของชุมชน



การพัฒนาชุมชน
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รายงานเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น 2563
รู ้ จั ก บ้ า นปู

ผลการด�ำเนินงานในรอบปี
การก�ำกับดูแลกิจการ

สังคม

0

เหตุการณ์ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านสังคมและ
เศรษฐกิจที่มีนัยส�ำคัญ

9
ข้อร้องเรียน

ด้านบรรษัทภิบาล
ที่มีนัยส�ำคัญ

75
%
ระดับความสอดคล้องของพฤติกรรม
พนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร
Banpu Heart

100
%
หน่วยธุรกิจ
ที่มีตัวชี้วัด
ด้านความเสี่ยง

จีน

92%

100
%
หน่วยธุรกิจที่มีการฝึกซ้อม

3
%
คู่ค้ารายส�ำคัญ

ที่ได้รับการประเมิน
ความเสี่ยงด้าน ESG

ที่มีนัยส�ำคัญ
จากชุมชน

แผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจระดับองค์กรและ
ระดับประเทศประจ�ำปี

ระดับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงาน

อินโดนีเซีย

73%

ไทย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สิ่งแวดล้อม

-16
%
ธุรกิจเหมือง

(เทียบเท่าปีฐาน 2555)

-1
%
ธุรกิจไฟฟ้า

(เทียบเท่าปีฐาน 2555)

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

อุบัติการณ์ที่มีนัยส�ำคัญ

0

ค่าปรับที่มีนัยส�ำคัญ

1.46

(กิกะจูล/ตัน)

(กิกะจูล/เมกะวัตต์)

ธุรกิจเหมือง

ของเสียอันตราย

87%

ของเสียอันตรายที่ก�ำจัดด้วย
การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
ของธุรกิจเหมือง

บรรลุตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายระยะยาว

ธุรกิจไฟฟ้า

38%

สิงคโปร

60%

ของผู้มีส่วนได้เสีย
ส�ำหรับโครงการ
พัฒนาชุมชน

52%
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

0
คนเสียชีวิต

2.99

0.21

(ราย/การท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง)

(ราย/การท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง)

พนักงาน

0.237

0.857

(ลบ.ม./ตัน)

(ลบ.ม./เมกะวัตต์)

ธุรกิจไฟฟ้า

94
%
หน่วยธุรกิจที่ได้รับ

การประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

0

ผู้รับเหมา

ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การย้ายถิ่นฐาน
ที่มีนัยส�ำคัญ

16.91

0.78

(ราย/การท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง)

(ราย/การท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง)

0
เหตุการณ์ละเมิดสิทธิชน

จากการท�ำงาน

อัตราการใช้น�้ำ
ธุรกิจเหมือง

78
%
ความพึงพอใจ

ญี่ปุน

อัตราการใช้พลังงาน

0.42

63

%
ต�ำแหน่งส�ำคัญ
ที่มีผู้สืบทอดต�ำแหน่ง

69%

มองโกเลีย

0

200
ข้อร้องเรียน

การบาดเจ็บทั้งหมด
พนักงาน

ผู้รับเหมา

เผ่าพื้นเมือง
และชนกลุ่มน้อย
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รางวัลแห่งความยั่งยืน
ด้วยการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนที่ดีเสมอมา บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นน�ำด้าน
ความยั่งยืนทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ

ระดับนานาชาติ
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability
Indices) หรือ DJSI ประจ�ำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
และรักษาต�ำแหน่ง Industrial Leader ในกลุม่ อุตสาหกรรม
Coal & Consumable Fuels
บริษัทฯ รักษาต�ำแหน่ง Gold Class ในกลุ่มอุตสาหกรรม
Coal & Consumable Fuels จากการประกาศผลรางวัล
SAM Sustainability Award 2021
บริษัทฯ ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับ A (ตามเกณฑ์วัด
AAA ถึง CCC) ในการประเมินความยัง่ ยืน ESG Ratings
จาก MSCI ปี 2562

ระดับประเทศ
บริษทั ฯ ได้รบั คัดเลือกเป็นหนึง่ ในรายชือ่ หุน้ ยัง่ ยืน (Thailand
Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้รบั คัดเลือกให้อยูใ่ นดัชนีความยัง่ ยืน (SET THSI
index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่
จัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561
บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นหนึง่ ในบริษทั จดทะเบียน
ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG
Scoring) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จากผลส�ำรวจ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี
ที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
รู ้ จั ก บ้ า นปู
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แนวปฏิบัติในระดับสากลที่น�ำมาประยุกต์ใช้
บริษัทฯ น�ำแนวปฏิบัติในระดับสากลมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการรวมถึงผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ขององค์กร
บ้านปูด�ำเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(UN Guiding Principles on Business & Human Rights) และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration on Human Rights) นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกของข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) บริษัทฯ น�ำหลักสากลของ UNGC มาใช้เป็น
แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ และได้จัดส่งรายงานความคืบหน้า (Communication on Progress:
CoP) เป็นประจ�ำทุกปี
บ้านปูสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals) หรือ SDGs โดยน�ำมาใช้ก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
บ้านปูเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของ SAM Corporate Sustainability Assessment
ทีจ่ ดั ขึน้ โดย S&P Global ตัง้ แต่ปี 2557 โดยน�ำผลการประเมินมาใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์และพัฒนา
ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
บ้านปูเข้าร่วมการประเมิน CDP ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศตัง้ แต่ปี 2553 ด้านการบริหาร
จัดการน�้ำตั้งแต่ปี 2560 และการบริหารจัดการป่าไม้ตั้งแต่ปี 2561 โดยได้น�ำผลการประเมินมาใช้
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บ้านปูจดั ท�ำรายงานเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามมาตรฐาน GRI Sustainability Reporting Standards
และยังได้รับการตรวจรับรองรายงานโดยหน่วยงานภายนอกว่าสอดคล้องกับ GRI Standards
ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core)
บ้านปูน�ำหลักการมาตรฐานสากล AA1000 Accountability Principles Standard (AA1000APS)
และ AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) มาใช้อ้างอิงในกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญ
บ้านปูรับการตรวจรับรองรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ International Standard on
Assurance Engagements (ISAE) 3000 ทีอ่ อกโดย International Federation of Accountants
(IFAC)
บ้านปูนำ� มาตรฐาน IFC Performance Standard on Environmental and Social Sustainability
มาใช้ก�ำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG
บ้านปูน�ำแนวปฏิบัติ OECD ส�ำหรับบรรษัทข้ามชาติ (OECD Guideline for Multinational
Enterprises) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านบรรษัทภิบาล
บ้านปูเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวปฏิบัติ
ของ TCFD
บ้านปูน�ำหลักปฏิบัติสากลของ ICMM มาใช้ในการก�ำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการของธุรกิจ
ถ่านหิน เช่น การทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจากการท�ำเหมือง การด�ำเนินงานตามแผนการปิดเหมือง
และการย้ายถิ่นฐานของชุมชน
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ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการสร้าง
คุณค่าทีย่ งั่ ยืนให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ สังคมทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องและไม่เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
โดยพร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 7 ด้านตามนโยบายการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วน
เกีย่ วข้องกับการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย สิง่ ทีผ่ ดิ ศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณ หรือการไม่เคารพชาติหรือศาสนา และกิจกรรมทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
การศึกษา

ส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงทักษะ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ภัยพิบัติ

สุขภาพ

ช่วยเหลือเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติต่างๆ

ป้องกันหรือบรรเทาความเจ็บป่วย
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ
DETAIL
OF SUPPORT

สวัสดิการทางสังคม

การพัฒนาเศรษฐกิจ

สนับสนุนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์
ในการช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสในสังคม

ศิลปะและวัฒนธรรม

อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง
และมรดกทางวัฒนธรรม

ส่งเสริมกิจกรรม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโครงการป้องกัน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่ายเพาเวอร์กรีน
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลด�ำเนินโครงการค่าย “เพาเวอร์กรีน”
นับตัง้ แต่ปี 2549 ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจของเยาวชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้น�ำความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบผ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียน เช่น กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ การทัศนศึกษา การอภิปรายหมู่คณะ และงาน
แสดงผลงาน ทั้งนี้ระหว่างปี 2560-2562 มีเยาวชนเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 210 คน โดยมี 6 คนที่ได้รับคัดเลือกให้
เดินทางไปทัศนศึกษาที่ต่างประเทศเพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้
นอกเหนือจากความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมยังได้ฝกึ ทักษะในการด�ำเนินชีวติ เช่น ทักษะการเข้าสังคม ทักษะการปรับตัว
และทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
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โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม
ตั้ ง แต่ ป ี 2553 บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบกิ จ การเพื่ อ
สังคมซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ให้ต่อยอดแนวคิดทางธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์และน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมภายใต้กิจกรรม
“Champions for Change” โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับสถาบัน
ChangeFusion ในการพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ “Social
Enterprise School” หรือ SE School ซึง่ เป็นหลักสูตรเกีย่ วกับ
การประกอบกิ จ การเพื่ อ สั ง คม อาทิ การสร้ า งธุ ร กิ จ และ
การวัดผลทางตลาดและสังคม โดยในแต่ละปีบริษทั ฯ จะคัดเลือก
ผูป้ ระกอบกิจการ 10 ราย ทีม่ แี นวคิดทีต่ อบสนองต่อความต้องการ
ในยุคดิจิทัลและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบเงินสนับสนุน 80,000 บาท ให้น�ำไปทดลองด�ำเนินธุรกิจเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นบริษัทฯ จะคัดเลือก
ผูป้ ระกอบกิจการทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานทีด่ แี ละสร้างการเปลีย่ นแปลงทางสังคม 5 ราย เพือ่ มอบเงินสนับสนุนเพิม่ เติมจ�ำนวน 250,000 บาท
ทัง้ นีใ้ นระหว่างปี 2553-2562 มีผปู้ ระกอบกิจการทัง้ สิน้ 92 ราย ทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุน โดยมีตวั อย่างผลลัพธ์ทางสังคมและสิง่ แวดล้อม
จากการสนับสนุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
• คุณภาพชีวิต: ผู้ประกอบกิจการ 19 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 40
• สิ่งแวดล้อม: ขยะลดลง 6.5 ตัน และสร้างปะการังเทียม 3 แนว
• การศึกษา: เยาวชน 1.2 ล้านคน มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นผ่านการเรียนออนไลน์
• สุขภาพ: ประชาชน 221,450 คน มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดี
• ผูพ
้ กิ าร: หนังสือส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามบกพร่องทางสายตา 30 เล่ม ทีถ่ กู แจกจ่ายไปยังโรงเรียน 10 แห่ง ส่งผลให้นกั เรียนมากกว่า
		 ร้อยละ 50 ผ่านการทดสอบ

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม
บ้านปูร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�ำเนินโครงการ
“ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะ
ที่เอื้อต่อการเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมการประกวดออกแบบบอร์ดเกม
โดยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และอบรมสัมมนาในหัวข้อที่หลากหลาย
เช่น การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การเสริมสร้างความรับผิดชอบและภาวะผู้น�ำ เป็นต้น ทั้งนี้นับตั้งแต่
ปี 2559 บริษทั ฯ จัดกิจกรรมทีป่ ระกอบด้วย การคัดเลือก การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การอบรมสัมมนา และงานแสดงผลงานจ�ำนวนมากกว่า 15 ครั้ง โดยมีนักเรียน
และครูเข้าร่วมทัง้ สิ้น 148 คน ทัง้ นีม้ ีบอร์ดเกมที่มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาทาง
สังคมได้อย่างสร้างสรรค์จ�ำนวนทั้งสิ้น 34 เกม โดยมี 8 เกม ที่ได้รับคัดเลือกให้
น�ำไปใช้เป็นสือ่ การเรียนการสอนในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและทัศนคติเยาวชน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน
ในปี 2563 โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2” ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Game & Learning” ณ โรงละครเคแบงค์
สยามพิฆเนศ โดยภายในงานมีเยาวชน 14 ทีม น�ำบอร์ดเกมที่ออกแบบมาเผยแพร่ให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองเล่น
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โครงการสานอนาคตการศึกษา
(CONNEXT ED)
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษา ภายใต้ความเชือ่ ทีว่ า่
“พลังแห่งการเรียนรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บริษัทฯ จึงร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
หลากหลายองค์กรในไทยในโครงการสานอนาคตการศึกษาหรือ
CONNEXT ED เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่
เป็นรากฐานส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เริม่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการนี้
ตั้งแต่ปี 2559 โดยให้การสนับสนุนเงินมากกว่า 18 ล้านบาท
ในการพัฒนาศักยภาพครูของโรงเรียน 12 แห่ง ใน 3 จังหวัดทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งมีพนักงานจิตอาสา (School
partner) 28 คน ร่วมท�ำงานกับโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ เช่น
• จัดอบรมเชิงปฏิบต
ั กิ ารหลักสูตร “High scope” ส�ำหรับ
ครูปฐมวัย
• จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส� ำ หรั บ ครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา
18 ครั้ง ให้กับครูรวมทั้งสิ้น 344 คน โดยน�ำหลักสูตร
จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาประยุกต์
ใช้ในการเรียนการสอนส�ำหรับวิชาภาษาไทย อังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
• จัดอบรมเชิงปฏิบต
ั กิ ารส�ำหรับครูระดับมัธยมศึกษา โดย
น�ำหลักสูตรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนส�ำหรับวิชาภาษาไทย
อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
โดยมีครูเข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน
• จัดอบรมวิชาวิทยาการค�ำนวณ (Computing science)
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ให้ครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
58 คน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูจ�ำนวน 60 คนใน 12 โรงเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่น
และเห็นคุณค่าในวิชาชีพครูมากขึน้ รวมถึงอบรมให้ความรูใ้ นหัวข้อเรือ่ ง “Constructionism” และ “Teacher’s Power for Change”
โครงการ CONNEXT ED ประสบความส�ำเร็จในการช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน ดังเห็นได้จากคะแนนเฉลี่ย ONET
ของโรงเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ เช่น คะแนนเฉลี่ย ONET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มจาก 29.77 ในปี 2560
เป็น 32.03 ในปี 2562 นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับรางวัลในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพอีกด้วย ทั้งนี้ แม้ว่าเป้าหมาย
ของบริษทั ฯ ในการสนับสนุนโครงการจะส�ำเร็จลุลว่ งในปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ พร้อมทีจ่ ะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่อไป
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การช่วยเหลือสังคมด้านโควิด-19
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่ในไทยประสบกับความท้าทายในการปรับเปลีย่ นวิถกี ารด�ำเนินชีวติ
เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและหยุดการแพร่กระจายของไวรัส บริษัทฯ ในฐานะภาคเอกชนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้สนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

•

บริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล และสนับสนุนหน้ากากอนามัย
ให้โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และตาก

•

บริษัทฯ ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าคุณภาพดีให้กับ
โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งสนับสนุนถุงยังชีพที่
ประกอบไปด้วยสิง่ ของทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั
ผลกระทบ

•

บริษัทฯ สนับสนุนในการจัดสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบทาง
เดินหายใจให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนในการจัดสร้างห้องควบคุมความดันและห้อง
ผู้ป่วยความดันลบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

•

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ
เช่น ร่วมมือกับสภากาชาดไทย บริษัท ไทยวาโก้ และบริษัท
ซิงเกอร์ประเทศไทย ในการสนับสนุนให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงหน้ากากอนามัยคุณภาพดี
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บ้านปูกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ได้ผนวกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เข้ากับกลยุทธ์การด�ำเนินงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นสนับสนุน 7 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ ด้วยจุดมุ่งหมายในการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ
ที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้แผนการด�ำเนินงานและเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจน

ความสําเร็จกอนหนา
6-3
6-4

7-2

•
•
•

มีขอมูลพื้นฐานดานนํ้าทุกหนวยธุรกิจ
ไมมีการรั่วไหลของตะกอนดินจากการทําเหมือง
ไมมีของเสียอันตรายที่ถูกจํากัดดวยวิธีการฝงกลบ

•
•
•

กําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 0.66 กิกะวัตต
กําลังการผลิตไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 0.25 กิกะวัตต
กําลังการผลิตกาซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน 700 MMcfed

•
•

ไมมีการเสียชีวิตอันเนื่องจากการทํางาน
สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางกับคูคาทองถิ่นมากกวารอยละ 50

•
•

อัตราการปลอย SO2 นอยกวา 30 กรัม/ตัน สําหรับธุรกิจเหมือง
อัตราการปลอย SO2, NOX และ TSP นอยกวา 76.6, 118.4
และ 23 กรัม/เมกะวัตต-ชั่วโมง สําหรับธุรกิจไฟฟาจากเชื้อเพลิงทั่วไป

8-7
8-8

2564

2565

2566

2567

2568

ปริมาณของเสียอันตรายนอยกวา 6 ตัน สําหรับธุรกิจไฟฟาจากเชื้อเพลิงทั่วไป
อัตราการปลอยของเสียไมอันตรายนอยกวา 0.130 กิโลกรัม/เมกะวัตต-ชั่วโมง สําหรับธุรกิจไฟฟาจากเชื้อเพลิงทั่วไป
อัตราการปลอยของเสียอันตรายนอยกวา 0.010 กิโลกรัม/ตัน
และของเสียไมอันตรายนอยกวา 0.140 กิโลกรัม/ตัน สําหรับธุรกิจเหมือง

สัดสวนธุรกิจพลังงานสะอาดมากกวารอยละ 50
กําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมากกวา 1.1 กิกะวัตต

หนวยธุรกิจมากกวารอยละ 70 ไดรับการประเมินความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานนอยกวา 1.99
และของผูรับเหมานอยกวา 0.14
อัตราการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงตอเนื่องของพนักงานนอยกวา 0.06
อัตราการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงตอเนื่องของผูรับเหมาเปน 0

12-4

13-1
13-2

กําหนดราคาคารบอนและใชเปนปจจัยในการตัดสินใจลงทุน

15-1
15-2
15-5

•
•

ทุกหนวยธุรกิจไดรับการประเมินความเสี่ยงดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ความคืบหนาของการปลูกตนไมฟนฟูมากกวารอยละ 90 สําหรับธุรกิจเหมือง

ทุกโครงการพัฒนาชุมชนมีเปาหมายที่เชื่อมโยงกับ SDGs

อัตราการใชพลังงานลดลงรอยละ 5 จากป 2562 สําหรับธุรกิจเหมือง

อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงรอยละ 7 เมื่อเทียบกับการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติสําหรับธุรกิจเหมือง
อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติสําหรับธุรกิจไฟฟาจากเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน

บรรลุผลกระทบสุทธิเชิงบวกหลังสิ้นสุดการทําเหมืองสําหรับเหมืองที่มีความเสี่ยงสูง
ที่จะเกิดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ

32

รายงานเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น 2563
รู ้ จั ก บ้ า นปู
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การสนับสนุน UN GLOBAL COMPACT
ในฐานะสมาชิกของ UN Global Compact บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UNGC ภายใต้
ความรับผิดชอบพื้นฐานในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

การปกป้อง
สิ่งแวดล้อม

หลักประการที่ 7 : หลีกเลี่ยงการด�ำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อ
		
สิ่งแวดล้อม
หลักประการที่ 8 : ยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
หลักประการที่ 9 : พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน

•

หลักประการที่ 1 : สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน
หลักประการที่ 2 : ไม่มีการด�ำเนินงานที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

•
•

•
•
•

เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน่ รวมถึงหลักสากลด้าน
สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง
ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
ให้สิทธิเท่าเทียมโดยไม่ค�ำนึงถึงเผ่าพันธุ์ เพศ ศาสนา หรือเชื้อชาติ
สิทธิมนุษยชน

หน้า 96

ชนเผ่าพื้นเมือง

•

หน้า 105

ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและติ ด ตามความเสี่ ย งอั น อาจ
น�ำมาซึ่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
จัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
ลดการสร้างของเสีย และหลีกเลี่ยงการฝังกลบ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ภาพถ่าย 3 มิติ ในการบริหารจัดการการทรุดตัว
ของดินอันเนื่องมาจากการท�ำเหมือง
ประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพและหลี ก เลี่ ย ง
การด�ำเนินงานในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพสูงหรือมีชนิดพันธุ์
ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ของเสียจากกระบวนการผลิต

หน้า 72

ความหลากหลายทางชีวภาพ

หน้า 74

การทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจากการท�ำเหมือง
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานแรงงาน
หลักประการที่
หลักประการที่
หลักประการที่
หลักประการที่
•
•
•

3
4
5
6

:
:
:
:

สิทธิมนุษยชน

หน้า 96

การดูแลพนักงาน

หลักประการที่ 10 : ต่อต้านการทุจริต

หน้า 84

หน้า 80

ANTICORRUPTION

เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน
ต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ
ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
ขจัดการเลือกปฏิบัติในสถานที่ท�ำงาน

ให้ เ สรี ภ าพแก่ พ นั ก งานในการรวมกลุ ่ ม และการเจรจาต่ อ รอง อาทิ
การจัดตั้งสหภาพ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กและ
แรงงานบังคับ
ให้โอกาสที่เท่าเทียมแก่บุคคลโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในการจ้าง
แรงงาน

หน้า 79

•
•

ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลเพื่อ
ด�ำรงไว้ซึ่งจริยธรรมทางธุรกิจโดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริต
สร้างความตระหนักด้านจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่พนักงานผ่าน
นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมทางธุรกิจ

หน้า 40

การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
38

%
การจัดซื้อจัดจ้าง
กับคู่ค้าท้องถิ่น

100
%
หน่วยธุรกิจ

97.72
%
ค่าดัชนีความพร้อมจ่าย
9
ข้อร้องเรียน

ที่มีการฝึกซ้อม
แผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจระดับองค์กร
และระดับประเทศประจ�ำปี

ด้านบรรษัทภิบาล
ที่มีนัยส�ำคัญ

1

เหตุการณ์
การหยุดชะงัก
ของระบบสารสนเทศ
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การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
บริษทั ฯ เชือ่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ถี อื เป็นพืน้ ฐานของการด�ำเนินธุรกิจ การผนวกกลยุทธ์
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ (ESG) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2563

เป้าหมาย
2563

สัดส่วนประเด็นด้าน ESG ที่มีนัยส�ำคัญที่ก�ำหนดเป็นเป้าหมายองค์กร

100%

100%

สัดส่วนเป้าหมายองค์กรด้าน ESG ที่ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

100%

100%

ผลการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ ผนวกตัวชี้วัดด้าน ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูงในทุกหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผล
การประเมินในปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวนการประชุม
สัดส่วนการเข้าประชุม*
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

13
97.62%
ทั้งคณะ 4.74 จาก 5
รายบุคคล 4.56 จาก 5

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

4
94%

9
100%

8
100%

คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการชุดย่อย 4.67 จาก 5

* เกณฑ์การเข้าประชุมขั้นต�่ำร้อยละ 50

การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนประจ�ำปี 2563
บริษทั ฯ จัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 2 ครัง้ ต่อปี เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงานด้าน ESG เทียบกับเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสนใจเพื่อศึกษาผลกระทบและโอกาสทางธุรกิจ

วาระส�ำคัญ

•
•
•
•

ได้รับอนุมัติ

•

การประชุมครั้งที่ 1
12 พฤษภาคม 2563
ติดตามผลการด�ำเนินงานด้าน ESG ปี 2562
พิจารณาความเสี่ยงด้าน ESG ปี 2563
ทบทวนบทเรียนจากโควิด-19
วิเคราะห์แนวโน้มของโลก และประเด็นด้านความยั่งยืน
ที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันให้ความส�ำคัญ รวมถึง
ผลส�ำรวจมุมมองด้านความยั่งยืนของผู้บริหาร
เป้าหมายด้าน ESG ปี 2563

•

•
•

การประชุมครั้งที่ 2
4 กันยายน 2563
ทบทวนประเด็นที่ส�ำคัญ

นโยบายการจัดการของเสีย
เป้าหมายด้าน ESG ปี 2564-2568

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด โดยผนวกประเด็น
ความเสี่ยงด้าน ESG เข้ากับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษทั จะติดตามผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนผ่านการประชุมรายไตรมาส รวมถึงผ่านการเยีย่ มหน่วยธุรกิจประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัท

•
•
•

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

•
•

ผู้บริหารระดับสูง
และผู้บริหารหน่วยธุรกิจ

•
•
•
•
•

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยง
ด้าน ESG อย่างเหมาะสม
ก�ำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

•
•
•

บริหารธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ผนวกกลยุทธ์ด้าน ESG เข้ากับการด�ำเนินธุรกิจ
ก�ำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูง

•

สัดส่วนประเด็นด้าน ESG ที่มีนัยส�ำคัญที่ก�ำหนดเป็น
เป้าหมายองค์กร
สัดส่วนเป้าหมายองค์กรด้าน ESG ที่ก�ำหนดเป็น
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
ผลการด�ำเนินงานด้าน ESG ขององค์กร

•

ผลการด�ำเนินงานด้าน ESG ของแต่ละหน่วยธุรกิจ

•
•

พิจารณานโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
และประเด็นที่ส�ำคัญ
พิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนที่ทั่วโลก
ให้ความสนใจ
ติดตามผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ของทุกหน่วยธุรกิจ
ส่งเสริมการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้าน ESG

ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
สัดส่วนการเข้าประชุม
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
สัดส่วนความเสี่ยงด้าน ESG ที่มีนัยส�ำคัญที่ได้รับ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการด�ำเนินงาน บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Committee) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กร และผูบ้ ริหารหน่วยธุรกิจในทุกประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจ โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารซึง่ เป็นหนึง่ ในคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว โดยจัดการประชุมเป็นประจ�ำปีละ 2 ครั้ง
คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ประธานคณะกรรมการฯ)

ผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจเหมือง

ผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจน�้ำมัน
และก๊าซธรรมชาติ

ผู้อ�ำนวยการสาย
บริหารความเสี่ยงองค์กร

ผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
พัฒนาองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน

ผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจไฟฟ้า

ผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
บริหารและพัฒนา
องค์กร

ผู้อ�ำนวยการสาย
สื่อสารองค์กร

ผู้อ�ำนวยการสายอาวุโส
แผนงานองค์กร

หัวหน้าหน่วยธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยีพลังงาน

ผู้อ�ำนวยการสาย
ลูกค้าสัมพันธ์

ผู้อ�ำนวยการ
สายอาวุโส
นักลงทุนสัมพันธ์

Country
Heads

ผู้อ�ำนวยการ
สายอาวุโส
เลขานุการองค์กร

ผู้อ�ำนวยการสาย
พลังงานหมุนเวียน

ผู้อ�ำนวยการสายอาวุโส
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชนสัมพันธ์
(เลขานุการคณะกรรมการฯ)

ฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วนงานสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
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การประชุม HSEC SUMMIT ประจ�ำปี 2563
บริษัทฯ จัดประชุม HSEC Summit ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงจากทุก
หน่วยธุรกิจ รวมถึงพนักงานที่ดูแลด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และชุมชนจากทุกประเทศเข้าร่วม โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการยกระดับ
แนวทางการบริหารจัดการด้าน ESG
การประชุม HSEC Summit ประจ�ำปี 2563 จัดขึน้ เมือ่ วันที่
7 ตุลาคม ในรูปแบบออนไลน์ภายใต้แนวคิด “Stepping
towards Sustainable Future” โดยมีผเู้ ข้าร่วมทัง้ สิน้ 78 คน
จากออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มองโกเลีย และไทย ในการประชุมมีการประกาศเป้าหมายระยะยาวด้าน ESG ปี 2568
ของแต่ละหน่วยธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
CDP มาแบ่งปันความรู้ในประเด็น “Trends in Corporate and Investor Climate Action” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจเกี่ยวกับการตั้ง
เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกบนพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based targets) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสภาพภูมิอากาศ (Task Forced on Climate-related Financial Disclosure: TCFD) และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ (Task Forced on Nature-related Financial Disclosure: TNFD)

การประเมินผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งด้านการเงิน
และด้าน ESG โดยตัวชี้วัดด้าน ESG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ตัวอย่างตัวชี้วัดด้าน ESG เช่น ระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยส�ำคัญ จ�ำนวนเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การลดลงของอัตราการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ�ำนวนคนเสียชีวิตจากการท�ำงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
ยังสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ส่วนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงได้รับการประเมินโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประเด็น ESG
ดาน ESG

สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างตัวชี้วัด
•
•

30%

•

ตัวชี้วัด
การปฏิบัติงาน
ของประธาน
เจาหนาที่บริหาร

ดานการเงิน

•
•

สังคม

•
•

70%

•
•
•

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

•
•
•
•
•

ไม่มีอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 1 ส�ำหรับธุรกิจ
เหมือง และร้อยละ 4 ส�ำหรับธุรกิจไฟฟ้า
อัตราการปล่อยมลสารต่อหน่วยการผลิต ( SO2 NOx และ TSP) เป็นไปตามแผน
อัตราการใช้น�้ำต่อหน่วยการผลิตเป็นไปตามแผน
ไม่มีการฝังกลบขยะอันตราย
ไม่มีคนเสียชีวิตจากการท�ำงาน
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ <15.26 ส�ำหรับพนักงาน และ <0.74
ส�ำหรับผู้รับเหมา
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�ำงานที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง
<0.10 ส�ำหรับพนักงาน และ <0.01 ส�ำหรับผู้รับเหมา
ไม่มีอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยระดับรุนแรง
ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ (ในประเด็นด้านชุมชน การย้ายถิ่นฐาน
สิทธิมนุษยชน และชนเผ่าพื้นเมือง)
ไม่มีข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยส�ำคัญ
ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่มีนัยส�ำคัญ
ไม่มีข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
ผลิตภัณฑ์
ไม่มีเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 50

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ดังนี้
หลักสูตร

ผู้จัดการอบรม

จ�ำนวนคณะกรรมการ
ที่เข้าร่วม
4

Knowledge Sharing: Board effectiveness
in accordance with New CG Code
Director’s Briefing “Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective”
IT Security Awareness for Top Management
The 3rd East Asia Energy Forum “Role of Carbon
Capture Utilization and Storage (CCUS)/Carbon
Recycling in ASEAN/East Asia”

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ร่วมกับบริษัท Bain & Company
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
Economic Research Institute for ASEAN and
East Asia (ERIA), Energy Research Institute
Network (ERIN) and Ministry of Industry-Vietnam

1

The 58th Philippine Economic Society (PES)
Annual Meeting and Conference
“Recent Rice Sector Reforms in Southeast Asia”

Philippines Economic Society (PES)

1

สัมมนา “Building profitable and sustainable growth”

บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด

2

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวัตกรรมบริการ รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1

Boards That Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 10/2020

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1

2020 PTIT Special Lecture “Thailand’s density:
Water Crisis and Development Philosophy”
Director Briefing “The Roles of Directors during
COVID-19: Financial Reporting, Leadership and
Beyond”
Board War Room: Personalized Marketing vs Data
Privacy: Engaging your customers while protecting
their identities
Director Briefing Finding Creative Solutions to
Business Dispute during Pandemic Time / IOD &
Thailand Arbitration Center
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 298/2020
Knowledge Sharing: Update the Trends for Energy
Generation Markets and Investment Opportunity
Knowledge Sharing: Global Megatrends

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

1

สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD)
และ KPMG ประเทศไทย

2

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

1

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

4

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

4

1
1
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จริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจเป็นประเด็นที่ส�ำคัญและได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจาก
การด�ำเนินธุรกิจที่ขัดต่อหลักบรรษัทภิบาลอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ การธ�ำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมจึงเป็นรากฐานส�ำคัญ
ในการด�ำเนินธุรกิจ
2563

จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยส�ำคัญ
สัดส่วนข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยส�ำคัญที่ได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการ
ระงับข้อพิพาท

เป้าหมาย
2563

9

0

100%

100%

ผลการด�ำเนินงาน
บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption: CAC) เป็นครั้งที่ 2 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัด
อันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จากผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2563
ทัง้ นีใ้ นรอบปีทผี่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้รบั ข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลทีม่ นี ยั ส�ำคัญจ�ำนวน 9 ประเด็น ประกอบด้วย การฉ้อโกง 1 ประเด็น
การท�ำทุจริต 4 ประเด็น การกระท�ำโดยเจตนาให้บริษัทเสียหาย 1 ประเด็น และประเด็นอื่น ๆ 4 ประเด็น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
พิจารณาและด�ำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

CG DAY 2020 ของ ITM
ITM ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยในอิ น โดนี เ ซี ย ได้ จั ด งาน “Corporate
Governance Day” ครั้งที่ 7 ขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563
ภายใต้แนวคิด “Adapting to Change: What to Do” เพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานผ่านการประชุม
ออนไลน์ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งสิ้น 2,124 คน
ทั้งนี้ในงานดังกล่าวผู้บริหารของ ITM ได้เน้นย�้ำให้พนักงานและ
ผูร้ ว่ มลงทุนเห็นถึงความส�ำคัญของการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากร
มาบรรยายในหัวข้อ “Creating Shared Value as Strategic
Management in Pursuing Sustainable Business” อีกด้วย

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ประกาศนโยบายบรรษัทภิบาลและจัดท�ำคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ASEAN Corporate
Governance Scorecard หลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (OECD)
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียนซึง่ อ้างอิง
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีการทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
อย่างสม�่ำเสมอ โดยฉบับปรับปรุงล่าสุดประกาศเมื่อปี 2561
อีกทั้งได้ด�ำเนินการสร้างเสริมความตระหนักในจริยธรรมทาง
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

จัดกิจกรรม CG Day ประจ�ำปี

จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้แก่พนักงาน

เกี่ยวกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การสร้างเสริม
ความตระหนัก
ในจริยธรรม
ทางธุรกิจ

จัดท�ำคู่มือ CG Practice
เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติและสร้างความเข้าใจ

รับฟังความคิดเห็น
จากพนักงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์

เผยแพร่บทความ

สื่อสารภายในองค์กร

ผ่านจดหมายข่าวรายไตรมาส

ผ่านทางอีเมล์

บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือ CG Practice เพื่อปลูกฝังให้พนักงาน
เข้าใจถึงแนวปฏิบตั ติ ามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ อื จริยธรรม
ธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง
		 ผู้ร้องเรียน
• นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
• แนวปฏิบัติเรื่องการไม่รับของขวัญ
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การรักษาข้อมูลเป็นความลับ
• การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
จดหมาย ส่งถึง:
หน่วยงานบรรษัทภิบาลและก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 27 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์:
https://www.banpu.com/corporate-governance/
whistleblowing/
เว็บไซต์ภายในของบริษัท:
http://banpugroup.sharepoint.com
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:
GNCchairman@banpu.co.th หรือ
GNCsecretariat@banpu.co.th

กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน
11

ด�ำเนินการสอบสวนตาม
แนวปฏิบัติของคู่มือบริหาร
ความเสี่ยงจากการทุจริต
เมื่อมีหลักฐานที่เพียงพอ

2
2

แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบถึง
ผลการสอบสวนผ่านช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม

3
3

พิจารณามาตรการ
ในการด�ำเนินการในกรณีพิสูจน์
ได้ว่ามีการกระท�ำตามที่ร้องเรียน
เกิดขึ้นจริง

4

4

รายงานสรุปให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาทุกไตรมาส รวมถึง
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นรายปี

42

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
การปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานเป็นประเด็นที่บริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญเนือ่ งจากส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการพัฒนา
กระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลโดยให้
ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

2563

เป้าหมาย
2563

จ�ำนวนโครงการนวัตกรรม

13

15

มูลค่าทางธุรกิจของโครงการนวัตกรรม (ล้านเหรียญสหรัฐ)
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50

1,400

1,000

จ�ำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดิจิทัล

ผลการด�ำเนินงาน
ในปีที่ผ่านมามีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ตั้งแต่ G1 ถึง G5 รวมทั้งสิ้น 219 โครงการ โดยมี
13 โครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นในปี 2563 ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี 2561 คุณค่าในเชิงธุรกิจที่บริษัทฯ ได้รับจากโครงการเหล่านี้มีมูลค่า
รวมกว่า 127 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จากความส�ำเร็จดังกล่าว ในปี 2563 บริษัทฯ
จึงจัดตั้งศูนย์ Digital Capability Center (DCC) เพิ่มเติมที่จีนอีก 2 แห่ง จากเดิมที่ได้จัดตั้ง DCC ที่ออสเตรเลียในปี 2561
และที่อินโดนีเซียในปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับพันธมิตรกว่า 40 ราย ในการยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลและการน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในในองค์กร และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานในยุคดิจิทัล บริษัทฯ สนับสนุนให้
พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ผ่านทาง Banpu Digital Academy โดยมีจำ� นวนพนักงานเข้าร่วมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจาก 400 คน
ในปี 2561 เป็น 1,400 คน ในปี 2563
มูลค่าทางธุรกิจสะสมของโครงการนวัตกรรม
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

จ�ำนวนสะสมของโครงการนวัตกรรม
206
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตร่วมกับผู้รับเหมา
ด้วยรูปแบบการท�ำเหมืองแบบเปิดในอินโดนีเซียของบริษัทฯ ที่ดำ� เนินการผ่านผู้รับเหมาเป็นหลัก บริษัทฯ จึงร่วมกับผู้รับเหมาใน
การพัฒนาโครงการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยเริม่ จากการลงส�ำรวจพืน้ ทีห่ น้างานร่วมกับพนักงานและผูร้ บั เหมา
เพือ่ ระบุประเด็นปัญหาและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากหนึง่ ในปัญหาหลักทีพ่ บคือการกระจัดกระจายของข้อมูล
ทีจ่ ดั เก็บในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน บริษทั ฯ จึงพัฒนาระบบ In-pit visualization and production และ Performance dashboards
เพือ่ เป็นช่องทางหลักของข้อมูลการผลิตทีจ่ ะน�ำมาใช้พฒ
ั นากระบวนการท�ำเหมือง จากการด�ำเนินโครงการ บริษทั ฯ สามารถลดเวลา
การท�ำงานของกระบวนการขุดถ่านได้ 30 นาที และลดเวลาการขนส่งถ่านได้ 45 นาที/วัน ส่งผลให้ปริมาณถ่านหินที่ผลิตได้
เพิ่มขึ้นถึง 128,000 ตัน/ปี ซึ่งนับเป็นมูลค่ากว่า 240,000 เหรียญสหรัฐ

ระบบควบคุมการท�ำงานเครื่องขุดขนถ่านหินแบบอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทฯ พัฒนาระบบควบคุมการท�ำงานเครื่องขุดขนถ่านหินของ
เหมืองใต้ดนิ แบบอัตโนมัตเิ พือ่ ทดแทนการควบคุมด้วยมือโดยเริม่ ทดลองใช้ทเี่ หมืองแมนดาลอง โดยการเปลีย่ นจากการควบคุมด้วย
มือเป็นระบบอัตโนมัติ ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถขุดขนถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เนือ่ งจากใบมีดสามารถเฉือนตัดถ่านได้แม่นย�ำ
ขึ้น นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยลดระยะเวลาที่ต้องหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบ�ำรุงได้ถึงร้อยละ 95 ส่งผลให้เครื่องจักรสามารถ
ท�ำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วการตัดถ่านหินเฉลี่ย 1,200 นาที/รอบ ท�ำให้ประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับปี 2562 นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังรองรับการควบคุมจากระยะไกล จึงช่วยให้พนักงาน
สามารถควบคุมเครื่องจักรได้จากภาคพื้นดินซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของพนักงาน

ระบบ Short-term Supply-chain Optimization
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งถ่านหินให้กับลูกค้า บริษัทฯ พัฒนาระบบ Short-term Supply-chain Optimization (SSO)
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการผลิตและการขนส่งถ่านหินในอินโดนีเซีย ทั้งนี้ SSO เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูงซึ่งช่วยวางแผนการผลิต โดยวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพถ่านหินที่บริษัทฯ พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า รวมทั้งวางแผนการผสม
ถ่านหินจากหลายแหล่งเพื่อให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า การน�ำระบบดังกล่าวมาใช้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้บริษัทฯ
ว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ เพราะบริษัทฯ สามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน อีกทั้ง
เวลาที่ใช้ในการวางแผนการผลิตลดลงร้อยละ 70 หรือเทียบเท่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ใช้แนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานแบบลดความสูญเปล่าในกระบวนการท�ำงานเพื่อความเป็นเลิศด้านการผลิต
โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาเชิงรับเป็นการป้องกันปัญหาเชิงรุก โดยน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้
สามารถด�ำเนินมาตรการป้องกันได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
ผ่านแนวทางหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี และด้านพนักงาน
ในด้านธุรกิจ บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท�ำงาน โดยน�ำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ผ่านระบบออนไลน์ เช่น “WOW Idea” ในไทย หรือ “Infinity และ IdeaBlast” ในอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังจัดงานสัมมนาระดับ
องค์กร Banpu Innovation Convention เป็นประจ�ำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานจากทุกประเทศแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การด�ำเนินโครงการนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี บริษัทฯ ได้น�ำแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานโดยค�ำนึงถึง
ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ผ่านความร่วมมือของพนักงานข้ามหน่วยงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในส่วนของพนักงาน
บริษัทฯ จัดตั้ง Banpu Digital Academy เพื่อสร้างความพร้อมให้พนักงานมีความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วย
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว โดยเริ่มจากการอบรมหลักสูตร Agile Mindset และ 4th Industrial Revolution Technology

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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การบริหารจัดการคู่ค้า
การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากช่วยลด
ความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงักแล้ว ยังช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการท�ำงานของบริษัทฯ
อีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการผนวกประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งกับ
การบริหารจัดการคู่ค้า

2563

สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าท้องถิ่น

เป้าหมาย
2563

38%

>50%

สัดส่วนคู่ค้ารายส�ำคัญที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG

3%

>20%

สัดส่วนคู่ค้ารายส�ำคัญใหม่ที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG

NA*

>20%

สัดส่วนสัญญาที่ค�ำนึงถึงประเด็น ESG

15%

>20%

* อยู่ระหว่างการจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล

ผลการด�ำเนินงาน
คูคารายยอย

ในปี 2563 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใน 3 ประเทศหลัก คือ
ออสเตรเลีย จีน และอินโดนีเซีย รวมทั้งสิ้น 3,197 ราย โดย
ร้อยละ 38 เป็นการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าท้องถิ่น และมีคู่ค้า
รายส�ำคัญร้อยละ 75 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำ
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ส�ำหรับคู่ค้า จึงมี
คู่ค้ารายส�ำคัญเพียงร้อยละ 3 ที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง
ด้าน ESG โดยส่วนใหญ่เป็นการประเมินผูร้ บั เหมาขุดขนถ่านหิน
ซึ่งเป็นกิจกรรมการผลิตหลักของการท�ำเหมือง

25%

คูคารายสําคัญ

75%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในจีน อินโดนีเซีย และไทย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลในออสเตรเลีย โดยคาดว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลในรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 ทั้งนี้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 63 ในอินโดนีเซียเป็นการจัดจ้างผู้รับเหมาขุดถ่านหิน ในขณะที่การจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 77
ในจีนเป็นการจัดซื้อถ่านหินเพื่อน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
อื่น ๆ

อื่น ๆ

18%

นํ้ามันเชื้อเพลิง
และนํ้ามันหลอลื่น

5%

ผูรับเหมา
ฟนฟูพื้นที่

5%

ผูรับเหมา
ขนสงถานหิน

9%

อื่น ๆ

16%
เบี้ยประกัน

7%

สัดสวน
การจัดซื้อจัดจาง
ของธุรกิจเหมือง
ในอินโดนีเซีย

สัดสวน
การจัดซื้อจัดจาง
ของสํานักงานใหญ
ในไทย

15%
โครงการ
ปรับปรุงการผลิต

8%

สัดสวน
การจัดซื้อจัดจาง
ของธุรกิจไฟฟา
ในจีน

คาที่ปรึกษา
ผูรับเหมา
ขุดถานหิน

63%

21%

วิศวกรรม

56%

ถานหิน

77%
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แนวทางการบริหารจัดการ
ด้วยความมุง่ มัน่ ในการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
บริษัทฯ ประกาศนโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบ
การด�ำเนินงาน พร้อมทัง้ ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2561-2565)
รวมถึงจัดท�ำหลักจรรยาบรรณคูค่ า้ (Supplier Code of Conduct)
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับคู่ค้าในการผนวกประเด็นด้าน ESG
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจ
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ อยู ่ ร ะหว่ า งการจั ด ท� ำ มาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG หรือความยั่งยืนส�ำหรับคู่ค้า
(Supplier ESG Due Diligence) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้ ง องค์ ก ร โดยหลัง จากประกาศใช้ม าตรฐาน บริษัทฯ จะ
ท�ำการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG เบื้องต้นในคู่ค้ารายส�ำคัญ
(Critical supplier) ทุกรายก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่ ง ในกรณี ที่ คู ่ ค ้ า ได้ รั บ การประเมิ น เบื้ อ งต้ น ว่ า มี ค วามเสี่ ย ง
ด้าน ESG สูง คู่ค้ารายดังกล่าวจะต้องจัดท�ำมาตรการป้องกัน
หรือแก้ไข พร้อมทั้งแผนการตรวจติดตามที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ
จะด�ำเนินการตรวจติดตามตามแผนที่ก�ำหนดไว้ หรืออย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
(Spending analysis) ในแต่ละประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงเป็นโอกาสในการ
พัฒนากระบวนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น
บริษัทฯ ยังสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสินค้าและบริการจาก
คูค่ า้ ท้องถิน่ ในทุกพืน้ ทีท่ ดี่ ำ� เนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างจากคูค่ า้ ท้องถิน่ อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
อีกทั้งเพื่อความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัท ITM ซึ่งเป็น
บริษทั ย่อยในอินโดนีเซีย พัฒนาระบบ Procurement Management
for Productivity & Transparency (PROMPT) หรือกระบวนการ
คัดเลือกคู่ค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ทดแทนการด�ำเนินการ
แบบดั้งเดิม ด้วยระบบดังกล่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจะถูกส่งให้
กับคู่ค้าทุกรายที่อยู่ในรายชื่อคู่ค้าของบริษัทฯ ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาใบเสนอราคาที่ถูกต้อง
ตามข้อก�ำหนดและส่งมาภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดเท่านัน้ โดยระบบ
จะรวบรวมคุณสมบัติของคู่ค้าแต่ละราย และด�ำเนินการประเมิน
โดยเกณฑ์ 5 ด้าน (ด้านเทคนิค ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ด้าน
ความเร็วในการตอบสนอง ด้านความสามารถในการส่งมอบ และ
ราคา) การปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ PROMPT นอกจากจะช่วยให้
บริษัทฯ สามารถเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมได้แล้ว ยังช่วยส่งเสริมชื่อเสียง
ของบริษัทฯ ในด้านความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจอีกด้วย

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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การเลือกคู่ค้าผ่านการประเมินด้าน ESG
เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายในห่วงโซ่อุปทานจะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีจริยธรรม
บริษัทฯ น�ำเกณฑ์ด้าน ESG มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกคู่ค้า ตัวอย่างเช่น Centennial ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในออสเตรเลีย ได้ใช้
แบบประเมินคุณสมบัติผู้รับเหมาในการประเมินผลการด�ำเนินงานของผู้รับเหมาทั้งคู่ค้ารายใหม่ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และคู่ค้าที่ร่วมงานกันอยู่ในปัจจุบัน แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วยเกณฑ์หลากหลายมิติ อาทิ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม คุณภาพการให้บริการ ความพร้อมของสถานที่ คุณสมบัติด้านเทคนิค และการบริหารจัดการ โดยแบบประเมินได้รับ
การออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของแบบสอบถามซึ่งผู้รับเหมาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด�ำเนินงานด้าน ESG
ของตนเอง ทั้งนี้ในการคัดเลือกผู้รับเหมา บริษัทฯ จะประเมินผู้รับเหมาโดยอ้างอิงจากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ประกอบกับ
หลักฐานเพิ่มเติม
การบริหารจัดการ
คุณสมบัติดานเทคนิค

ความพรอม
ของสถานที่

4%

4%

อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม

13%

ทรัพยากร

30%

เกณฑการประเมิน
คุณสมบัติผูรับเหมา

7%

การปรับปรุง
อยางตอเนื่อง

คุณภาพ
การใหบริการ

8%

6%

การเงิน

การสื่อสาร

8%

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

8%

12%

การบริหารจัดการอุบัติเหตุ
ที่มีความรุนแรงส�ำหรับผู้รับเหมา
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย จาก
การด�ำเนินงานของผู้รับเหมา โดยให้ความส�ำคัญเท่าเทียม
กับพนักงานของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ในเดือนตุลาคม 2563
ผู้รับเหมารายหนึ่งในออสเตรเลียประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ
ที่ศีรษะขณะก�ำลังติดตั้งไม้ค�้ำยันเพดานเหมือง ส่งผลให้ต้อง
หยุดงานเป็นเวลา 11 วัน ทันทีที่ทราบข่าวการเกิดอุบัติเหตุ
บริษทั ฯ หยุดการด�ำเนินกิจกรรมการผลิตทันที เพือ่ ให้ทมี สืบสวน

เข้าพืน้ ทีแ่ ละหาสาเหตุทแี่ ท้จริงของอุบตั กิ ารณ์ทเี่ กิดขึน้ พร้อมทัง้
จัดท�ำมาตรการแก้ไข ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีการกระท�ำ
ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย คื อ การวางลิ่ ม ไม้ ใ นต� ำ แหน่ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งและ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยคือไม่มีข้อบังคับด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับไม้เสาเข็ม เพือ่ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซำ�้
บริษัทฯ จึงออกกฎจ�ำกัดขนาดของลิ่ม รวมถึงเพิ่มเติมขั้นตอน
การปฏิบัติงานในการใช้ไม้เสาเข็ม
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อเข้าถึงความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและ
ตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม คือหนึ่งในเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2563

เป้าหมาย
2563

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

0

0

ข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์

0

0

NA*

100%

สัดส่วนของข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด
* ไม่มีข้อร้องเรียน

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษทั ฯ สามารถรักษามาตรฐานการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้า กล่าวคือไม่พบข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการส่งมอบสินค้า
และการบริการของบริษทั ฯ ตลอดจนไม่พบข้อร้องเรียนเกีย่ วกับประเด็นความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย
หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

Banpu NEXT IoT Platform
เพื่อยกระดับประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า บ้านปู เน็กซ์ พัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการเชื่อมต่อ (IoT Platform) เพื่อเก็บข้อมูลจาก
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า เช่น แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และไมโครกริด ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูก
จัดเก็บไว้ใน Cloud และถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที เพราะสามารถ
คาดการณ์ปญ
ั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ และด�ำเนินการแก้ไขล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสามารถร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนา
ต่อยอดการบริการเพือ่ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบั ลูกค้า ในรูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ตามความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม

Business
Partners
Smart Data
Analytics

Customers

Smart Energy
Generation

Smart Energy
Storage

Smart Energy
Utilization

Smart Circular
Economy

Maintenance
Teams

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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แนวทางการบริหารจัดการ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าที่ชัดเจนว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่กับ
การบริการอย่างมืออาชีพเพือ่ ความไว้วางใจของลูกค้า ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร นอกจากนี้
ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯ ยังให้การสนับสนุนบริการ
ทางเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
จัดเตรียมเอกสารก�ำกับสินค้าแสดงข้อมูลความปลอดภัย (Material safety data sheet: MSDS) ให้กบั ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ
ทั้งนี้ มาตรการในการด�ำเนินงานจะแตกต่างกันตามลักษณะของธุรกิจ
•

กระบวนการรับข้อร้องเรียน

•

บริ ษั ท ฯ จั ด ช่ อ งทางการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ห ลากหลาย เช่ น
โทรศั พ ท์ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเว็ บ ไซต์ รวมถึ ง มี
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้วยขั้นตอนการด�ำเนินงานที่
ชัดเจนและได้มาตรฐาน เช่น การตอบสนองข้อร้องเรียนของ
ลูกค้าภายในวันด�ำเนินงานถัดไป

การส�ำรวจความพึงพอใจ

บริษัทฯ ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของ
ลูกค้าที่แท้จริง

ในการด�ำเนินการ บริษัทฯ มีแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ อาทิ
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจเหมือง

แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• การพบปะลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
• การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
• การรายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส
• การเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

การพบปะลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
การให้ค�ำปรึกษาด้านเทคนิค
• การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
• การรายงานผลการด�ำเนินงาน
• การให้ค�ำปรึกษาด้านเทคนิค
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา • การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน
• การให้บริการหลังการขาย 24 ชั่วโมง
ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป

•
•
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การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ เชือ่ ว่าการขับเคลือ่ นธุรกิจสูค่ วามยัง่ ยืนไม่ควรมุง่ สร้างเฉพาะผลก�ำไร แต่ควรมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย ดังนัน้ การ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2563

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิ

NA*

เป้าหมาย
2563
50%

* ผลการด�ำเนินงานขาดทุน
หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึน้ อยู่กบั กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ รวมถึงข้อจ�ำกัดทางกฎหมายและความจ�ำเป็นอื่น ๆ

ผลการด�ำเนินงาน
แม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลการด�ำเนินงานขาดทุนในปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินปันผลรวม 116 ล้านเหรียญสหรัฐ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังคงกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
รายไดอื่น ๆ

รายได
จากการขาย

228
(-124)

การกระจายมูลคาทางเศรษฐกิจแกผูมีสวนไดเสีย
เงินปนผล
63 (-53)

มูลคาทางเศรษฐกิจคงเหลือ

คาใชจาย
ในการดําเนินงาน(a)

ผูถือหุน

1,173
(+9)

คาใชจาย (b)
พนักงาน
คูคาและผูรับเหมา
2,219
(-433)

308
(+21)

พนักงาน

คาใชจาย
ทางการเงิน(c)
166
(-8)

สถาบันการเงิน

คาใชจาย(d)
ภาครัฐ
246
(-110)

การลงทุน
ดานการพัฒนา
ชุมชนและสังคม(e)

ภาครัฐ

3 (-3)

ชุมชน

485
(-416)

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ
(a)
ประกอบด้วยค่าจ้างผู้รับเหมา ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่นๆ
(b)
ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
(c)
ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(d)
ประกอบด้วยค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบ�ำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
(e)
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชุมชน กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และค่าชดเชยการใช้พื้นที่

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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ผลการด�ำเนินงาน
บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง มั่ น ในการแบ่ ง ปั น มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการพื้นฐานและแสดงความรับ
ผิดชอบต่อประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด�ำเนิน
ธุรกิจ เช่น การช�ำระภาษีหรือค่าธรรมเนียม
ต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ หรือการจ้าง
แรงงานท้องถิ่นและการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้า
ท้องถิน่ เพือ่ เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชมุ ชน
โดยรอบพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน โดยมีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น
London Benchmarking Group (LBG) ทัง้ นี้
เพื่อความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน ข้อมูล
การท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ดั ง กล่ า วได้ รั บ
การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก และ
เปิดเผยให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทราบโดยทัว่ กัน โดย
มีรายละเอียดการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แก่ผู้มีส่วนได้เสียหลักดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น
คู่ค้าและผู้รับเหมา

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
•
•
•
•

พนักงาน

•
•
•

สถาบันการเงิน

•

ภาครัฐ

•

•
•
•
•

ชุมชน

•
•
•

เงินปันผล
ค่าจ้างผู้รับเหมา
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่นๆ
เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน
ค่าภาคหลวง
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีบ�ำรุงท้องถิ่น
ภาษีโรงเรือน ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
โครงการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ค่าชดเชยการใช้พื้นที่

การพัฒนาสุขอนามัย
และสาธารณสุขมูลฐาน

การลงทุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสังคม ผ่านการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
โดยบริษทั ฯ ได้นำ� มาตรฐาน London Benchmarking Group
มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาการลงทุนด้านการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

การพัฒนา
ดานการศึกษา

9%

การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

4%

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการสรางรายได

15%

32%

สัดสวนการลงทุน
ดานการพัฒนาชุมชน

การพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

17%

การสงเสริมสังคม
และวัฒนธรรม

23%

การเขารวม
สิ่งของ
ของผูบริหาร และการบริการ

การเสริมสราง
ภาพลักษณ

7%

10%

1%

พนักงานจิตอาสา
การกุศล

การลงทุน
ดานพัฒนาชุมชน

44%

สัดสวนการลงทุน
จําแนกตาม
วัตถุประสงค

46%

22%

สัดสวนการลงทุน
จําแนกตาม
รูปแบบการสนับสนุน

เงินสด

70%
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ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้
ของโรงไฟฟ้า
การมีไฟฟ้าและความร้อนพร้อมใช้งานเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ายังเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเนื่องจากส่งผลโดยตรง
ต่อต้นทุนการผลิตและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
2563

เป้าหมาย
2563

ประสิทธิภาพโดยรวม*

74.70%

>63.24%

ค่าดัชนีความพร้อมจ่าย*

97.72%

>94.34%

* ข้อมูลเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษทั ฯ สามารถรักษาผลการด�ำเนินงานทัง้ ด้านประสิทธิภาพและความมัน่ คงเชือ่ ถือได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยค่าประสิทธิภาพ
โดยรวมเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง อยู่ที่ร้อยละ 74.70 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 63.24 ส่วนค่าดัชนีความพร้อม
จ่ายของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 97.72 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 94.34 นอกจากนี้ ค่าดัชนีการหยุดเดินเครื่อง
นอกแผนการซ่อมบ�ำรุงยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อีกด้วย
ค่าประสิทธิภาพโดยรวม

ค่าดัชนีความพร้อมจ่าย

100%
75%

100%
69.70%

66.69%

65.07%

93.72%

74.70%

89.02%

94.07%

97.72%

เปาหมาย

>94.34%

75%

เปาหมาย

>63.24%

50%
25%

50%
25%

0%

0%
2560

2561

2562

2563

2560

2561

2562

2563

แนวทางการบริหารจัดการ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะถูกส่งไปยังระบบสายส่งของภาครัฐ ส่วนไอน�้ำและน�้ำร้อนจะจัดส่งให้กับลูกค้า
ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมและลูกค้ารายย่อยเพื่อให้ความอบอุ่นในที่พักอาศัย ซึ่งมีความต้องการสูงในช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้เพื่อให้
มัน่ ใจว่าโรงไฟฟ้าจะมีความพร้อมในการเดินเครือ่ งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนือ่ งตลอดช่วงฤดูหนาว บริษทั ฯ จึงด�ำเนินการ
ซ่อมบ�ำรุงให้แล้วเสร็จภายในช่วงฤดูรอ้ น โดยการซ่อมบ�ำรุงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การซ่อมบ�ำรุงใหญ่ซงึ่ จะท�ำทุก 2 ปี ใช้เวลา
ครั้งละ 30-45 วัน และการซ่อมบ�ำรุงย่อยรายปีที่ใช้เวลาครั้งละ 10-20 วัน โดยมีการควบคุมคุณภาพของการซ่อมบ�ำรุงเพื่อให้มั่นใจ
ว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถด�ำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันการหยุดซ่อมบ�ำรุงนอกแผนที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอย่างสม�่ำเสมอด้วยการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
และลดการสูญเสียพลังงาน

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านสังคมและเศรษฐกิจว่า การด�ำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายอาจน�ำมาซึ่ง
บทลงโทษทัง้ ในรูปค่าปรับ การลงโทษทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ด�ำเนินธุรกิจ
ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
2563

จ�ำนวนเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสังคมและเศรษฐกิจ
• จ�ำนวนครั้งของค่าปรับที่มีนัยส�ำคัญ
• จ�ำนวนครั้งของการถูกบังคับโทษที่ไม่อยู่ในรูปค่าปรับที่มีนัยส�ำคัญ

เป้าหมาย
2563

0

0

0

0

0

0

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีนัยส�ำคัญทั้งในรูป
ค่าปรับและการบังคับโทษที่ไม่อยู่ในรูปค่าปรับแต่อย่างใด

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มีระบบการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยยึดแนวทางปฏิบตั ขิ อง
ISO 19600 ภายใต้การบริหารจัดการ 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. ระบุความเสีย่ งโดยศึกษากฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
ของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
2. ประเมินความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมายผ่านการ
ประเมินเบื้องต้นด้วยตนเองของแต่ละหน่วยธุรกิจ
3. สนับสนุนการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อให้
มั่นใจว่าหน่วยงานนั้นมีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย
4. รายงานผลการตรวจติดตามต่อฝ่ายบริหารและคณะ
กรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
ประเด็น
การก�ำกับดูแลกิจการ

•
•
•
•

พนักงาน

•
•

ชุมชน

•
•

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ส ร้ า งความตระหนั ก ให้ พ นั ก งานเห็ น ถึ ง
ความส�ำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ราย
เดือน และการจัดอบรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดตั้งหน่วยงาน
ขึ้นเป็นการเฉพาะในทุกหน่วยธุรกิจเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย อีกทั้งได้พัฒนาแอปพลิเคชันใน
การติดตามความเสี่ยงและสถานะของการปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยมีตัวอย่างกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสังคมและ
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
การผูกขาด/การแข่งขันทางการค้า
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กฎหมายเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม
กฎหมายคุ้มครองชนเผ่าพื้นเมือง

54

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้วยสภาวะการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน การบริหารจัดการ
ความเสีย่ งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพท�ำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ อันจะน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ

2563

สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง
ความครอบคลุมประเด็น ESG* ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG**

เป้าหมาย
2563

100%

100%

87%

>70%

100%

100%

* ตามมาตรฐาน COSO
** เฉพาะหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้าน ESG สูง

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการประเมินความเสีย่ งด้าน ESG และจัดท�ำแผนการบริหารจัดการความเสีย่ งด้าน ESG โดยครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น�้ำ และสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงส�ำหรับ
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และการโจมตีทางไซเบอร์ของส�ำนักงานใหญ่และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในไทย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ปรับปรุง
แอปพลิเคชัน C-RiM เพื่อให้มีมุมมองทั้งเชิงลึกและแบบองค์รวมที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น
ประเภทความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic risk)

ความเสี่ยง
การก�ำหนดแผนกลยุทธ์และการน�ำไปปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
• ชื่อเสียงขององค์กร
• การไม่สามารถเพิ่มปริมาณส�ำรองถ่านหินในเชิงพาณิชย์ได้
• การลงทุนในธุรกิจใหม่
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
•
•

2. ความเสี่ยงทางการเงิน
(Financial risk)

•

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operating risk)

•

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง (Compliance risk)
5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(Emerging risk)

อัตราแลกเปลี่ยน
ภาษีอากร
• ความผันผวนของราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ
• การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการเงินในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน
•

ธุรกิจเหมือง
ธุรกิจไฟฟ้า
• ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
• ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
• ผลกระทบด้านสังคมและชุมชน
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
•

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงาน
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
• ภัยคุกคามทางไซเบอร์
• ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
•
•

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
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แนวทางการบริหารจัดการ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
การบริหารความเสี่ยงได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ ขั้น ตอนการวางกลยุท ธ์จนถึง ระดับ ปฏิ บัติก าร
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพบริษัทฯ
ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management
Committee) ขึน้ โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประธานคณะ
กรรมการ เพื่อติดตามความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการตาม
แผนบรรเทาความเสี่ยงในทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงรายงานผล
การด�ำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทบทวน
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการทบทวนและปรับปรุง
ล่าสุดเมื่อปี 2561 ทั้งนี้นอกจากการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแล้ว ยังมีการประชุมของคณะกรรมการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น Financial management committee และ
Commodity risk management committee เป็นต้น

ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร แต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ ต้ อ งด� ำ เนิ น การระบุ
ประเมิน ตอบสนอง และติดตามความเสี่ยง โดยก�ำหนดตัวชี้วัด
ปัจจัยเสี่ยง (Key risk indicator) และรายงานไปยังหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงองค์กรทุกไตรมาส โดยบริษัทฯ ก�ำหนดให้
ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ (ESG)
เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงก�ำหนด
ให้ทุกหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้าน ESG สูงด�ำเนินการจัดท�ำ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
เพือ่ ให้การบริหารจัดการความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินงาน
ในทุกระดับ บริษทั ฯ พัฒนาแอปพลิเคชันในการติดตามความเสีย่ ง
และสถานะของการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk
Management: C-Rim) รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้แก่
พนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การประชุม (Town hall) และกิจกรรมต่างๆ

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจในทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถ
ด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้น�ำระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management
System: BCMS) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั งิ านจากทีบ่ า้ น เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ของพนักงาน ทัง้ นีแ้ ม้วา่ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนการด�ำเนินธุรกิจให้สอดรับกับ new normal ที่สัดส่วนการใช้พลังงานภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ�ำวันที่มากขึ้น ซึ่งจะเป็นบททดสอบถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในฐานะผู้น�ำ
ด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
ด้วยสถานการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจปัจจุบันที่บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้น ส่งผลให้มีความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์เพิม่ สูงขึน้ อันอาจน�ำมาซึง่ การหยุดชะงักของการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธุรกิจ
จะด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่องบริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินมาตรการต่างๆ ดังนี้
• ประกาศนโยบายสารสนเทศและความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับพนักงาน
• ให้ความรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงวิธีการปฏิบัติและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
• ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์และแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจ�ำทุกปี
• วางแผนการตรวจรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO 27001
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
สภาวะการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น
การเปลีย่ นแปลงอันเนือ่ งมาจากภัยคุกคามจากธรรมชาติหรือจากการกระท�ำของมนุษย์ลว้ นเป็น
หนึง่ ในความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หยุดชะงักหรือไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ

2563

สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กรและ
ระดับประเทศประจ�ำปี

100%*

เป้าหมาย

เป้าหมาย

50%

100%

2563

2568

* การปฏิบัติงานจริงของทีม CMT/IMT ส�ำหรับวิกฤตโควิด-19 นับเป็นการซ้อมแผนความต่อเนื่องประจ�ำปี

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงตัวชี้วัด “สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจประจ�ำปี” โดยเปลี่ยนชื่อเป็น
“สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กรและระดับประเทศประจ�ำปี” เพื่อให้สอดคล้องกับ
การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในทุกหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมตัวชี้วัดใหม่คือ “สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่ส�ำคัญที่มี
การฝึกซ้อมแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจประจ�ำปี” โดยได้ประกาศเป้าหมายรายปี 2564-2568 ของทัง้ 2 ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวทีค่ รอบคลุม
ทุกหน่วยธุรกิจในทุกประเทศ
ด้วยวิกฤตการณ์โควิด-19 บริษัทฯ จึงไม่ได้ด�ำเนินการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในปี 2563 เนื่องจากมีการปฏิบัติงาน
จริงของทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร (CMT) และทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับประเทศ (IMT) ทั้งนี้
ทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนือ่ งโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าและบริการ นอกจากนี้ บริษทั Banpu China Investment ยังได้รบั การรับรอง
ISO 22301:2012 ส�ำหรับระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของธุรกิจในจีน ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7 แห่ง รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจเหมืองและหน่วยงานสนับสนุนในส�ำนักงานปักกิง่

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล เช่น ISO 22301:2012 ซึง่ ครอบคลุม
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การระบุหน่วยธุรกิจที่ส�ำคัญ
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ การประเมินความเสีย่ ง การจัดท�ำ
แผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ และการฝึกซ้อมตามแผนความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Crisis and emergency management) โดยแบ่งออก
เป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับประเทศ ระดับหน่วยธุรกิจ
และระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีทีมสนับสนุน เช่น Crisis
Communication Team (CCT), Disaster Recovery Team
(DRT) และ Relative Response Team (RRT)

บริษัทฯ ด�ำเนินการฝึกซ้อมแผนในแต่ละระดับอย่างสม�่ำเสมอ
เช่น ที่ส�ำนักงานใหญ่ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการฝึกซ้อมในระดับ
ประเทศและระดับองค์กรทุกปี โดยจะด�ำเนินการสลับกัน ส่วน
การด� ำ เนิ น การฝึ ก ซ้ อ มของหน่ ว ยธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะประเทศ
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายด�ำเนินการฝึกซ้อมรายปีอย่างต่อเนื่อง
โดยอยู่ระหว่างการขยายการด�ำเนินการให้ครอบคลุมทุกหน่วย
ธุรกิจภายในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้หน่วย
ธุรกิจที่ส�ำคัญ (Critical business function) ต้องมีแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งฝึกซ้อมเป็นประจ�ำทุกปี โดยมี
เป้าหมายเพิ่มความครอบคลุมของหน่วยธุรกิจที่ส�ำคัญที่จะ
ด�ำเนินการฝึกซ้อมรายปีให้มากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2568
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการเฝ้าระวังและทบทวนสมรรถนะการด�ำเนินงาน
ของระบบผ่านการตรวจติดตามภายในและการทบทวนของฝ่าย
บริหารเป็นประจ�ำทุกปี

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
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การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส�ำคัญในระบบการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร การหยุด
ชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการรั่วไหลของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า อาจส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ด้านการเงิน ชื่อเสียง และความไว้วางใจของ
ลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ

2563

เป้าหมาย
2563

จ�ำนวนเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์

1

0

จ�ำนวนเหตุการณ์การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ

1

0

NA*

-

สัดส่วนของอัตราการตอบสนองต่อเหตุการณ์
* อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษทั ฯ ประสบเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับระบบสารสนเทศ 2 ครัง้ ได้แก่ เหตุการณ์ภยั คุกคามของมัลแวร์ประเภท Ransomware
ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึง่ ส่งผลให้ระบบแอปพลิเคชันทัง้ หมดของบริษทั ฯ ไม่สามารถใช้งานได้ชวั่ คราว และเหตุการณ์ไฟฟ้าดับระหว่างการบ�ำรุง
รักษาห้องเซิรฟ์ เวอร์ในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลทางการเงิน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือสามารถกูค้ นื ระบบโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อข้อมูลทีส่ ำ� คัญหรือการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลอัตราการตอบสนองต่อเหตุการณ์ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในรายงานเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 2564

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั ฯ ประกาศนโยบายสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์
โดยยึดหลักปฏิบตั ติ ามกรอบการด�ำเนินงานของ ISO/IEC 27001
Information Security Management บริษทั ฯ ผนวกการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นส่วนหนึ่งในระบบ
การบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กรภายใต้การก�ำกับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการรัว่ ไหลของข้อมูลและการโจมตีทาง
ไซเบอร์เป็นหนึง่ ในความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ขององค์กร นอกจากนี้
บริษทั ฯ มีการฝึกซ้อมแผนกูค้ นื ระบบจัดเก็บข้อมูลทีส่ ำ� คัญ (Disaster
Recovery Plan: DRP) เช่น ข้อมูลการเงิน เป็นประจ�ำทุกปี โดย
การฝึกซ้อมดังกล่าวได้รบั การประเมินโดยหน่วยงานภายนอกภายใต้
การขอการรับรองระบบการบริหารจัดการความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ

ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียโดยเฉพาะอย่างยิง่
ลูกค้าและคูค่ า้ ว่า ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยให้กบั บริษทั ฯ จะได้รบั การปกป้อง
ความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัย บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการระบุวตั ถุประสงค์ในการจัดเก็บ
และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงแนวทางในการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่พนักงาน
โดยผนวกประเด็นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เข้าเป็นส่วนหนึง่
ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์
เกีย่ วกับความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างสม�ำ่ เสมอผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

สิ่ ง แวดล้ อ ม

อัตราการใช้น�้ำ

87
%
ของเสียอันตรายที่ก�ำจัดด้วย

0.237
ลบ.ม./ตัน
ธุรกิจเหมือง

0.857

การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
ของธุรกิจเหมือง

ลบ.ม./เมกะวัตต์
ธุรกิจไฟฟ้า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

-16%

-1%

ธุรกิจเหมือง
ธุรกิจไฟฟ้า
(เทียบกับปีฐาน 2555)

0

อุบัติการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีนัยส�ำคัญ

100
%
หน่วยธุรกิจที่ได้รับ

การประเมินความเสี่ยง
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพเบื้องต้น
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ก๊าซเรือนกระจก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของโลกเป็ น ประเด็ น ที่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ภาคส่ ว นให้
ความส�ำคัญ อันน�ำมาซึ่งการตั้งเป้าหมายร่วมกันในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลก โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกฎระเบียบข้อบังคับของ
แต่ละประเทศที่เข้มงวดขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตและจัดหาพลังงานจึงมุ่งมั่น
ในการเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจพลังงานสะอาด และลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2563*

เป้าหมาย*

เป้าหมาย**

2563

2568

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ - ธุรกิจเหมือง

-16%

-25%

-7%

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ - ธุรกิจไฟฟ้า

-1%

-15%

-20%

* เทียบกับปีฐาน 2555
** เทียบกับการด�ำเนินงานปกติ (business as usual)

ผลการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ Task Force on Climate-related Financial
Disclosure (TCFD) โดยในปี 2563 ได้ดำ� เนินการประเมินความเสีย่ งและโอกาสจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้ประกาศเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกส�ำหรับปี 2564-2568 โดยตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 7 จากการด�ำเนินงานปกติสำ� หรับธุรกิจเหมือง และลดลงร้อยละ 20 จากการด�ำเนินงานปกติสำ� หรับธุรกิจไฟฟ้า นอกจากนีเ้ พือ่
ให้สอดคล้องกับธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่ใช้ IPCC: AR5 ในการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยน
ค่าศักยภาพในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อนส�ำหรับธุรกิจเหมืองในออสเตรเลียจาก AR4 เป็น AR5 ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องค�ำนวณ
ค่าเป้าหมายของปีฐาน (ปี 2555) และผลการด�ำเนินงาน ปี 2559-2562 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ธุรกิจเหมือง

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.115 ตัน CO2e/ตันถ่านหิน ซึ่งถึงแม้ว่าจะลดลงร้อยละ 16 จากปี
ฐาน (ปี 2555) แต่การลดลงดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่ท�ำเหมืองใต้ดินที่มี
ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนสูงกว่าการคาดการณ์ ทั้งนี้แม้ว่าระบบเผาไหม้เพื่อเปลี่ยนก๊าซมีเทนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กลับ
มาด�ำเนินการตามปกติในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถรองรับปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นทั้งหมด บริษัทฯ จึงได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่
ใช้ก๊าซมีเทนดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงโดยคาดว่าจะสามารถเปิดด�ำเนินการในปี 2564 นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดด�ำเนินการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2 เมกะวัตต์ ที่เหมืองแอร์ลีในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งช่วยทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก
ได้ถึง 1,658 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ในอินโดนีเซียบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการติดตัง้ ระบบไมโครกริด (Microgrid) ทีป่ ระกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
ขนาด 2 เมกะวัตต์ ที่เหมืองทรูบาอินโดซึ่งคาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 นอกจากนี้ได้ปรับเปลี่ยนน�้ำมันดีเซลซึ่งเป็น
เชื้อเพลิงหลักจากไบโอดีเซล B20 เป็น B30 ซึ่งมีส่วนประกอบของน�้ำมันปาล์ม ส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรงจาก
เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biogenic) เพิ่มสูงขึ้น
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ธุรกิจเหมือง
(ตัน CO2e/ตันถ่านหิน)
0.131

0.138
0.109

0.146

0.126

0.115

0.37

เปาหมาย
-25%

2555

ปฐาน

2559

2560

2561

2562

2563

Scope 1
Scope 2

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สิ่ ง แวดล้ อ ม

ธุรกิจไฟฟ้า
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ในปี 2563 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ต�่ำกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิด
ด�ำเนินการเพิ่มเติม 2 แห่งในญี่ปุ่น และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของโรงไฟฟ้า 3 แห่งในจีน อย่างไรก็ตาม
การลดลงดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ กล่าวคือ มีค่าเท่ากับ 0.590 ตัน CO2e/เมกะวัตต์-ชั่วโมง โดยลดลง
ร้อยละ 1 จากปีฐานโดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเป็นร้อยละ 18 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ธุรกิจไฟฟ้า
(ตัน CO2e/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
0.625

0.596

0.573

0.644

0.613

0.590

เปาหมาย
-15%

Scope 1
Scope 2

2559

2555

ปฐาน

2560

2561

2562

2563

สัดส่วนไฟฟ้าที่ผลิต
96%

4%
2559

88%

87%

86%

82%

12%

13%

14%

18%

2560

2561

2562

2563

Light & Learn
บ้านปู เน็กซ์ สานต่อความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “พลัง
ความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” โดยริเริม่ โครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ “Light & Learn” เพื่อสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า
โดยตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้ติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มี
ก�ำลังผลิต 1,000 วัตต์ พร้อมแบตเตอรี่ให้โรงเรียน 68 แห่ง ทั้งนี้
ระบบดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1.46 เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี
ซึ่งรองรับการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้ง
ชุดรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อเป็นสื่อในการเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ใน
การศึกษาทางไกล ทัง้ นี้ ระบบผลิตไฟฟ้าทีต่ ดิ ตัง้ ยังช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 845 กิโลกรัม CO2e/ปี เมื่อเทียบกับการซื้อ
ไฟฟ้าจากภาครัฐ

ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ไฟฟาจากเชื้อเพลิงทั่วไป

62

แนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาและให้ความส�ำคัญ บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงในทุกหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change Committee) ขึ้นเพื่อด�ำเนินการตามกลยุทธ์ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เน้นมาตรการ 4 ด้าน
มาตรการ
มาตรการ
ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

มาตรการ
ด้านการปรับตัว

การเข้าร่วมในสังคม
คาร์บอนต�่ำ

แนวทางการด�ำเนินงาน
•

การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•

•

การมุ่งมั่นหาโอกาสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

•

•

การก�ำหนดราคาคาร์บอนในการลงทุน

•

•

การติดตามความเสี่ยง หาโอกาสทางธุรกิจ และด�ำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

•

•

การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

•

•

การแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

•
•

•

•

การเข้าร่วมเป็นภาคี
สมาชิกองค์กรเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความคืบหน้าที่ส�ำคัญ

•

•

การสนับสนุนความคิดริเริ่ม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การแสวงหาโอกาสร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

•

การร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•

•

•

ประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตั้งแต่ปี 2553 และปรับปรุงครั้งล่าสุดปี 2561
ประกาศเป้าหมายระยะยาวในการลดก๊าซเรือนกระจก
ตั้งแต่ปี 2553 (เป้าหมายปี 2558 ประกาศเมื่อปี 2553,
เป้าหมายปี 2563 ประกาศเมื่อปี 2559, และเป้าหมาย
ปี 2568 ประกาศเมื่อปี 2563)
ก�ำหนดราคาคาร์บอนภายใน (Internal carbon pricing)
ตั้งแต่ปี 2561
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2547
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งใน
ความเสี่ยงของแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ตั้งแต่ปี 2554
ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่ปี 2559
ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ตั้งแต่ปี 2560
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน
รถยนต์ไฟฟ้า และเมืองอัจฉริยะ
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน
เข้าร่วมการประเมิน CDP ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตั้งแต่ปี 2553 ด้านการบริหารจัดการน�้ำ
ตั้งแต่ปี 2560 และด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้ตั้งแต่ปี 2562
เตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลตาม Task Force on
Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

ในการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษทั ฯ ใช้คา่ ศักยภาพในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential:
GWP) อ้างอิงตาม Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fifth Assessment Report (AR5) โดยค่า
สัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factors) อ้างอิงตาม A Corporate Accounting and Reporting Standard
(Revised Edition) และค่าสัมประสิทธิ์เฉพาะในกรณีที่มีค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะส�ำหรับภูมิภาค
ทั้งนี้ ก๊าซที่ใช้ในการค�ำนวณประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
(HFCs) และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) โดยเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช้เทียบกับปีฐานคือปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่
บริษัทฯ เริ่มผนวกผลการด�ำเนินงานจากหน่วยธุรกิจในออสเตรเลีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ใน 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การใช้ผลิตภัณฑ์ (ถ่านหิน) ของลูกค้า การเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจของพนักงานที่ส�ำนักงานใหญ่ในไทย และการขนส่งถ่านหินทางเรือเดินสมุทรให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ โดยมี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สิ่ ง แวดล้ อ ม

ธุรกิจเหมือง

ธุรกิจไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงทั่วไป

ธุรกิจไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา

การผลิตไฟฟ้า
การขุดถ่านหิน
การขนส่งถ่านหิน
การบดและคัดขนาดถ่านหิน
ชัน้ ถ่านหินใต้ดนิ และลานกองถ่านหิน
การขนส่งทางน�้ำ
กิจกรรมสนับสนุนการผลิต
หม้อต้มไอน�้ำ
ลานกองถ่านหิน
การควบคุมคุณภาพอากาศ
สถานีไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าส�ำรอง
กิจกรรมสนับสนุนการผลิต
ระบบไฟฟ้าส�ำรอง
กิจกรรมสนับสนุนการผลิต
ระบบไฟฟ้าส�ำรอง
กิจกรรมสนับสนุนการผลิต












ไฟฟ้าจาก
ภายนอก

ก๊าซทิ้ง

ปูนขาว

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(Scope 2)
SF6

สารท�ำความเย็น

วัตถุระเบิด

ก๊าซมีเทน

ถ่านหิน

เบนซิน

กิจกรรมหลัก

ไบโอดีเซล

ประเภทธุรกิจ

ดีเซล

ก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Scope 1)
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การจัดประชุมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
บริษทั ฯ ได้ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากการประชุม
ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ในปี 2563 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก
การจัดงานประชุม 3 งาน ได้แก่ การประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ ประจ�ำปี
การประชุมกลยุทธ์องค์กรประจ�ำปี และการประชุม HSEC Summit
มีปริมาณรวม 6 ตัน CO2e โดยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 41
เกิดจากการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อชดเชยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว
บริษัทฯ ร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ซึ่งงานประชุมทั้ง 3 งาน
ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์ ก ารมหาชน) ว่ า เป็ น การประชุ ม ที่ ไ ม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
ภาวะโลกร้อน หรือ Carbon Neutral Meeting

การจัดการของเสีย

18%

การจัดเตรียมอาหาร

21%

อุปกรณประกอบ
การประุชม

6%

การพักแรม

0.14%

กาซเรือนกระจก
จาก 3 งานประชุม

การเดินทาง

41%

การใชไฟฟา

14%

64

พลังงาน
พลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความต้องการพลังงาน
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน อันน�ำมาซึ่ง
ความผันผวนของต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงธุรกิจของบริษัทฯ การบริหาร
จัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ

2563

เป้าหมาย

เป้าหมาย

2563

2568

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ - ธุรกิจเหมือง
(กิกะจูล/ตันถ่านหิน)

0.42

<0.45

<0.428

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ - ธุรกิจไฟฟ้า
(กิกะจูล/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

1.46

<1.72

-

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษทั ฯ เปิดด�ำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2 เมกะวัตต์ ทีเ่ หมืองแอร์ลใี นออสเตรเลีย ส�ำหรับอินโดนีเซีย
สัดส่วนของพลังงานที่ใช้ที่มาจากพลังงานทางเลือกมีค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนน�้ำมันดีเซลจากไบโอดีเซล B20 เป็น B30 ทั้งนี้
ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเจิง้ ติง้ ในจีนได้รบั รางวัล “Top 100 Eco-environmental Innovation Project” จากโครงการบ�ำบัด
และน�ำก๊าซทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำเร็จของโรงไฟฟ้าในการประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจเหมือง

ในปี 2563 บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายอัตราการใช้พลังงานทีก่ ำ� หนดไว้ โดยอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.42 กิกะจูล/
ตันถ่านหิน ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับผลการด�ำเนินงานปีก่อนหน้า เนื่องจากก๊าซทิ้งจากเหมืองใต้ดินที่ส่งไปก�ำจัดโดยการเผามี
ปริมาณลดลงร้อยละ 8
อัตราการใช้พลังงาน - ธุรกิจเหมือง
(กิกะจูล/ตันถ่านหิน)
0.47

ถานหิน
พลังงานที่ซื้อ
จากภายนอก

0.54

5%

อื่น ๆ

2%

8%

เปาหมาย
0.42 <0.45

0.37
0.30

กาซทิ้ง

12%
สัดสวนพลังงานที่ใช
ธุรกิจเหมือง
2559

2560

2561

2562

2563

ไบโอดีเซล
และดีเซล

73%
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รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สิ่ ง แวดล้ อ ม

ธุรกิจไฟฟ้า

ในปี 2563 อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1.46 กิกะจูล/เมกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า และลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย อันเป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า และโครงการการน�ำพลังงานจากก๊าซทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
พลังงานจาก
แสงอาทิตย

อัตราการใช้พลังงาน - ธุรกิจไฟฟ้า
(กิกะจูล/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
1.84
1.65

1.72

1.87

กาซทิ้ง

7%

อื่น ๆ

4% <1%

เปาหมาย
1.46 <1.72

สัดสวนพลังงานที่ใช
ธุรกิจไฟฟา

2559

2560

2561

2562

2563

ถานหิน

89%

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผนวกแผนบริหารจัดการพลังงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก โดยกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของแต่ละธุรกิจมีดังนี้

ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา













ไฟฟ้าที่ผลิตเอง



ไฟฟ้าจากภายนอก



ก๊าซทิ้ง

เบนซิน



แสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้า
การขุดถ่านหิน
การขนส่งถ่านหิน
การบดและคัดขนาดถ่านหิน
การขนส่งทางน�้ำ
กิจกรรมสนับสนุนการผลิต
หม้อต้มไอน�้ำ
ระบบไฟฟ้าส�ำรอง
กิจกรรมสนับสนุนการผลิต
การผลิตไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าส�ำรอง
กิจกรรมสนับสนุนการผลิต
ระบบไฟฟ้าส�ำรอง
กิจกรรมสนับสนุนการผลิต

ถ่านหิน

ธุรกิจเหมือง

กิจกรรมหลัก

ไบโอดีเซล

ประเภทธุรกิจ

ดีเซล

แหล่งพลังงาน
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ทัง้ นีด้ ว้ ยลักษณะของธุรกิจทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละประเทศทีบ่ ริษทั ฯ เข้าไปด�ำเนินกิจการ เช่น เหมืองในอินโดนีเซียเป็นเหมืองแบบเปิด
ในขณะที่เหมืองในออสเตรเลียเป็นเหมืองใต้ดิน รูปแบบการด�ำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานจึงมีความแตกต่างกัน ดังนี้
•

•

ธุรกิจเหมืองแบบเปิด: พลังงานส่วนใหญ่ถูกใช้ในกิจกรรม
การขนส่งถ่านหินและดินด้วยรถบรรทุก โครงการอนุรักษ์
พลังงานจึงเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของ
ระบบขนส่งดังกล่าว เช่น การปรับเปลีย่ นจากการใช้รถบรรทุก
เป็นการใช้สายพานในการขนส่งดินขึ้นจากบ่อเหมือง หรือ
การปรับปรุงเส้นทางเดินรถขนส่งถ่านหินเพื่อใช้น�้ำมันอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น
ธุรกิจเหมืองใต้ดิน: พลังงานส่วนใหญ่ถูกใช้ในกิจกรรม
การขุดเจาะดินด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่และการขนส่งด้วย
สายพานล�ำเลียง โครงการอนุรักษ์พลังงานจึงเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น การใช้ระบบ
ควบคุ ม อั ต โนมั ติ ใ นการค� ำ นวณความเร็ ว ที่ เ หมาะสมใน
การขุดเจาะและล�ำเลียงถ่านหิน การตรวจสอบและบ�ำรุงรักษา
เครื่องจักรอย่างสม�่ำเสมอ เป็นต้น

•

•

ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป: พลังงานส่วนใหญ่ถูกใช้
ในกระบวนการเผาเชื้อเพลิงต้มน�้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ จึง
มุง่ เน้นการควบคุมประสิทธิภาพผ่านการปรับสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าและความร้อนให้เหมาะสมกับฤดูกาลและความต้องการ
ของลูกค้า
ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจผลิตไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา: พลั ง งานส่ ว นใหญ่
ถู ก ใช้ ใ นกิ จ กรรมการเดิ น ทางด้ ว ยยานพาหนะขนาดเล็ ก
บริ ษั ท ฯ จึ ง เน้ น การวางแผนการเดิ น ทางเพื่ อ ให้ ก ารใช้
พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

มูฟมี (MuvMi) บริการตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
บ้านปู เน็กซ์ ร่วมมือกับบริษัท Urban Mobility Tech (UMT)
ให้บริการ “มูฟมี” ซึ่งเป็นบริการรถโดยสารตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแบบ
on-demand ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ปัจจุบนั มีรถตุก๊ ตุก๊ ไฟฟ้าจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 98 คัน ทั้งนี้ การให้บริการด้วยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสามารถ
ทดแทนการใช้ก๊าซ LPG ได้ถึง 170 ลบ.ม. และลดการใช้
พลังงานได้ 4,237 กิกะจูล ซึ่งเทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้ 224 ตัน CO2e นอกจากนี้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ายังไม่ปล่อย
มลพิษทางอากาศ อนึ่ง บริการมูฟมียังช่วยเพิ่มรายได้ของ
ผู้ขับขี่อีกด้วย

โครงการน�ำพลังงานจากก๊าซทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
ของโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง
ในปี 2562 โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งได้พัฒนาโครงการบ�ำบัดและน�ำก๊าซทิ้งกลับมาใช้
ประโยชน์ โดยเป็นการน�ำก๊าซทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว
มาเพิ่มอุณหภูมิน�้ำทีป่ ้อนเข้ากระบวนการผลิตน�ำ้ ร้อน ด้วยวิธีดังกล่าวท�ำให้สามารถ
น�ำพลังงานจากก๊าซทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึง 26 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ลดปริมาณ
การใช้ถา่ นหินได้ถงึ 10,000 ตัน หรือคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ ดได้ 26,000 ตัน CO2e/ปี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถสร้างมูลค่า
จากโครงการนีส้ งู ถึง 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ อนึง่ โครงการนีไ้ ด้รบั คัดเลือกจากส�ำนักข่าวสิง่ แวดล้อมจีนให้เป็นหนึง่ ในโครงการ “Top
100 Eco-environmental Innovation Projects” โดยเป็นโครงการเพียงหนึ่งเดียวในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สิ่ ง แวดล้ อ ม
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คุณภาพอากาศ
การปล่อยมลสารออกสูบ่ รรยากาศเป็นประเด็นทีท่ กุ ประเทศให้ความส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่
มลสารจากโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สุขภาพของคนในชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ การบริหารจัดการคุณภาพอากาศเป็นอีกประเด็น
ส�ำคัญ เนือ่ งจากการบริหารจัดการทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและ
ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
เป้าหมาย

เป้าหมาย

SO2 = 22.2

<30

<30

NOx = 39.2

-

-

PM10 = 8.5

-

-

SO2 = 24.1

<76.6

<76.6

NOx = 39.9

<118.4

<118.4

TSP = 2.6

<23.0

<23.0

-

-

2563

อัตราการปล่อยมลสารต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ - ธุรกิจเหมือง
(กรัม/ตันถ่านหิน)
อัตราการปล่อยมลสารต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ - ธุรกิจไฟฟ้า
(กรัม/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

Hg = 0.001

2563

2568

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศเป้าหมายระยะยาวปี 2568 โดยปรับเปลี่ยนเป้าหมายและผลการด�ำเนินงานของอัตราการปล่อย
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ส�ำหรับธุรกิจเหมืองจากมลสารจากแหล่งก�ำเนิดอยู่กับที่ (Point source) เป็นมลสาร
จากแหล่งก�ำเนิดเคลือ่ นทีไ่ ด้ (Nonpoint source) เพือ่ ให้สอดคล้องกับแหล่งก�ำเนิดส่วนใหญ่ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนและฝุ่นละอองยังคงใช้ค่าปริมาณมลสารจากแหล่งก�ำเนิดอยู่กับที่เช่นเดียวกับปีก่อนหน้า

ธุรกิจเหมือง

อัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เท่ากับ 22.2 กรัม/ตัน อัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ - ธุรกิจเหมือง
(กรัม/ตันถ่านหิน)
ถ่านหิน ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ
เปาหมาย
<30
ไม่ได้ก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับอัตราการปล่อยก๊าซออกไซด์ของ 30
ไนโตรเจนและฝุ่นละออง แต่อัตราการปล่อยมีแนวโน้มลดลง 25
22.2
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
20
15
10
3.4

5

6.5

5.6

0
2560

อัตราการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน - ธุรกิจเหมือง
(กรัม/ตันถ่านหิน)
63.0

60

11.4
39.2

25.7

20

2562

2563

อัตราการปล่อยฝุ่นละออง - ธุรกิจเหมือง
(กรัม/ตันถ่านหิน)
15

80

40

2561

10

13.2
10.8
8.5

5

19.0

0

0
2560

2561

2562

2563

2560

2561

2562

2563

68

ธุรกิจไฟฟ้า

อัตราการปล่อยมลสารต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มีค่า 24.1, 39.9
และ 2.6 กรัม/เมกะวัตต์-ชั่วโมง ส�ำหรับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุ่นละออง (TSP) ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตรวจวัดปริมาณปรอท และพบว่าอัตรา
การปล่อยอยู่ในระดับต�่ำมากที่ 0.001 กรัม/เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการปล่อย
มลสารต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
จึงเน้นมาตรการควบคุมให้คงอยู่ในระดับปัจจุบัน

อัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ - ธุรกิจไฟฟ้า
(กรัม/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
เปาหมาย
<76.6

80
60
40

27.3

20

23.9

25.8

24.1

2562

2563

0
2560

อัตราการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน - ธุรกิจไฟฟ้า
(กรัม/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

2561

อัตราการปล่อยฝุ่นละออง - ธุรกิจไฟฟ้า
(กรัม/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

เปาหมาย
<118.4

120

เปาหมาย
<23.0

25
20

80

71.4
51.7

40

15
41.4

39.9

10
5

0

5.5

3.8

3.0

2561

2562

2.6

0
2560

2561

2562

2563

ระบบติดตามการขนย้ายถ่านหิน
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบติดตามการขนย้ายถ่านหินแบบต่อเนื่อง
(Real-time Coal Haul Tracking) หรือ CHaT เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของการขนย้ายถ่านหินในเหมือ งบาริ น โตและ
ทรูบาอินโด ระบบ CHaT ได้รับการพัฒนาภายใต้กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยเป้าหมายของโครงการ
คือ การลดระยะเวลารอคอยของรถบรรทุกถ่านหิน ทั้งนี้หลัง
จากใช้ระบบ CHaT พบว่าระยะเวลาในการรอลดลงร้อยละ 39
ส่งผลให้ความสามารถในการขนส่งถ่านหินเพิม่ ขึน้ 73,000 ตัน/ปี
หรือคิดเทียบเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 6,760 ตัน
CO2e/ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะน�ำระบบนี้ไปใช้ที่เหมืองอื่นๆ
รวมถึงน�ำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การติดตาม
รถบรรทุกน�้ำที่ใช้ควบคุมปริมาณฝุ่น เป็นต้น

2560

2563
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แนวทางการบริหารจัดการ
ธุรกิจเหมืองและธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลสาร แต่ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีการปล่อยมลสารที่มีค่าน้อยจนไม่มีนัยส�ำคัญ โดยมีประเภทของ
มลสารแยกตามแหล่งก�ำเนิดของแต่ละธุรกิจ ดังนี้
ประเภทธุรกิจ

กิจกรรมหลัก

ธุรกิจเหมือง

การผลิตไฟฟ้า

มลสารจากแหล่งก�ำเนิดอยู่กับที่
(Point source)
SO2

NOx

PM/TSP







มลสารจากแหล่งก�ำเนิดเคลื่อนที่ได้
(Nonpoint source)
SO2

NOx

การขุดถ่านหิน



การขนส่งและจัดเก็บถ่านหิน
ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป หม้อต้มไอน�้ำ

ธุรกิจเหมือง




แหล่งก�ำเนิดมลสารในธุรกิจเหมืองแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
แหล่งก�ำเนิดอยู่กับที่ และแหล่งก�ำเนิดเคลื่อนที่ได้ โดยแหล่ง
ก�ำเนิดอยู่กับที่เกิดจากเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น�้ำมันดีเซลเป็น
เชื้อเพลิง โดยมีการป้องกันโดยการบ�ำรุงรักษาเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ลดโอกาสเกิดการเผาไหม้ทไี่ ม่สมบูรณ์
ส่วนแหล่งก�ำเนิดเคลื่อนที่ได้ประกอบด้วย 2 มลสารหลัก คือ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
และฝุ่นละออง (Particulate Matter: PM) จากกิจกรรมการ
ขนส่งและจัดเก็บถ่านหิน โดยบริษัทฯ เน้นการควบคุมที่แหล่ง
ก�ำเนิดผ่านหลากหลายแนวทาง เช่น การใช้สายพานล�ำเลียงแทน
การขนส่งด้วยรถบรรทุก การฉีดน�ำ้ บนถนนและรอบลานกองเก็บ
ถ่านหิน การบ�ำรุงรักษาเครือ่ งยนต์อย่างสม�ำ่ เสมอ และการจ�ำกัด
ความเร็วของรถบรรทุกทีว่ งิ่ ในพืน้ ที่ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและชุมชน
โดยรอบอย่างสม�่ำเสมอ

มลสาร
SO2

TSP



เนื่ อ งจากมลสารส่ ว นใหญ่ มี แ หล่ ง ก� ำ เนิ ด จากการเผาไหม้
เชื้อเพลิง บริษัทฯ จึงเน้นการควบคุมมลสารที่แหล่งก�ำเนิดโดย
ใช้การควบคุมทางวิศวกรรม เช่น การใช้เตาเผาฟลูอิไดซ์เบด
แบบหมุนเวียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนด�ำเนินงาน
ระยะยาว 5 ปี ตั้งแต่ 2556-2561 เพื่อปรับปรุงระบบควบคุม
คุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่ง
ในจีน ด้วยเงินลงทุนกว่า 43 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน�ำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีการดักจับ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากอากาศที่
ปล่อยออกจากปากปล่อง และการก�ำจัดฝุ่นด้วยเครือ่ งดักจับฝุ่น
แบบไฟฟ้าสถิต นอกจากนีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าคุณภาพอากาศเป็นไป
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดตลอดเวลา และไม่สง่ ผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถด�ำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที
ในกรณีที่ระบบควบคุมคุณภาพอากาศท�ำงานผิดปกติ บริษัทฯ
จึงได้ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง ทั้งที่
ปากปล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศครอบคลุม 4 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ฝุน่ ละออง (Total Suspended
Particles: TSP) และปรอท (Hg)
การดักจับมลสารก่อนปล่อยออกจากปล่อง
•

•
•

การใช้ถ่านหินที่มีปริมาณเถ้าต�่ำ

•

•



ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป

การใช้เตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
การใช้ถ่านหินที่มีปริมาณก�ำมะถันต�่ำ
การใช้เตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
การใช้หัวเผาลดไนโตรเจนออกไซด์

•
NOx



การควบคุมที่แหล่งก�ำเนิด
•

PM

•

การใช้เทคโนโลยีการดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากอากาศ
ที่ปล่อยออกจากปากปล่อง (Flue gas desulfurization: FGD)
การใช้เทคโนโลยีการก�ำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิธี
Selective non-catalytic reduction (SNCR) และ Selective
catalytic reduction (SCR)
การก�ำจัดฝุ่นด้วยเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic
precipitators: ESP)

70

น�้ำ
น�ำ้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียให้ความส�ำคัญเนือ่ งจากมีปริมาณจ�ำกัดและส�ำคัญ
ต่อการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ รวมถึงเป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญของภาคอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ
น�้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน�้ำและปัญหาด้านคุณภาพน�้ำ ซึ่งน�ำไปสู่
ความขัดแย้งกับชุมชนและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2563

เป้าหมาย

เป้าหมาย

2563

2565

อัตราการใช้น�้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ - ธุรกิจเหมือง
(ลบ.ม./ตันถ่านหิน)

0.237

<0.138

<0.144

อัตราการใช้น�้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ - ธุรกิจไฟฟ้า
(ลบ.ม./เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

0.857

<1.103

<0.868

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลน�้ำโดยอ้างอิงตาม GRI 303 (2018) ส�ำหรับธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซีย
และธุรกิจไฟฟ้าในจีน อย่างไรก็ตาม ระบบการจัดการข้อมูลน�ำ้ ส�ำหรับธุรกิจเหมืองในออสเตรเลียอยู่ในระหว่างการพัฒนา นอกจากนี้
ในเดือนมกราคม 2563 บริษทั ฯ เปิดด�ำเนินการโครงการน�ำน�ำ้ ทีผ่ า่ นกระบวนการบ�ำบัดกลับมาใช้ใหม่ โดยน�ำน�ำ้ จากเหมืองสปริงเวล
และแองกัสเพลสกลับมาใช้ใหม่เป็นน�้ำหล่อเย็นที่โรงไฟฟ้าเมาท์ไพเพอร์

ธุรกิจเหมือง

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการน�ำน�้ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่มากขึ้น
ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่เนื่องจากมีการใช้น�้ำ
ในกระบวนการล้างถ่านในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ส่งผลให้อัตราการใช้น�้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 53
จากปีก่อนหน้า หรือเท่ากับ 0.237 ลบ.ม./ตันถ่านหิน
อัตราการใช้น�้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ - ธุรกิจเหมือง
(ลบ.ม./ตันถ่านหิน)
0.237

0.25
0.20
0.15

0.137

0.138

ในปี 2563 อัตราการใช้น�้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.857
ลบ.ม./เมกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า อันเนือ่ งมาจากการเปิดด�ำเนินการของส่วนต่อขยาย
ของโรงไฟฟ้าหลวนหนานในจีน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคง
บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีก�ำหนดไว้ และมุ่งมั่นในการเพิ่มปริมาณ
การน�ำน�้ำกลับมาใช้ซ�้ำหรือใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด
อัตราการใช้น�้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ - ธุรกิจไฟฟ้า
(ลบ.ม./เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
1.60
1.20

0.154

เปาหมาย

0.10

ธุรกิจไฟฟ้า

<0.138

0.05

1.232

เปาหมาย
<1.103

1.103

0.80

0.827

0.857

2562

2563
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แนวทางการบริหารจัดการ
แผนการบริหารจัดการน�ำ้ ของบริษทั ฯ ครอบคลุมตัง้ แต่การดึงน�ำ้
จากแหล่งน�้ำ การใช้น�้ำในการผลิต และการปล่อยน�้ำออกสู่
ภายนอก ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวทีจ่ ะลดปริมาณน�ำ้ ใช้
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Water footprint) บริษัทฯ
อยู่ระหว่างการขยายขอบเขตการบริหารจัดการน�้ำให้ครอบคลุม
ระดับลุ่มน�้ำ โดยเริ่มจากการท�ำสมดุลน�้ำ (Water balance)
ของแต่ละหน่วยธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการตรวจวัดคุณภาพน�้ำก่อนปล่อย
ออกสู่ภายนอกที่ด�ำเนินการตรวจวัดโดยบริษัทฯ และหน่วยงาน
ภายนอก ทัง้ นีช้ นิดของมลสารทีท่ ำ� การตรวจวัด ตลอดจนความถี่
และวิธีการตรวจวัดของแต่ละหน่วยธุรกิจอาจแตกต่างกันตาม
ข้อก�ำหนดของแต่ละพื้นที่

การจัดท�ำแผนผังน�้ำ
เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่จะลดปริมาณน�้ำใช้ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเบื้องต้นให้ทุกหน่วยธุรกิจ
จัดท�ำแผนผังน�้ำ (Water flow diagram) โดยระบุแหล่งน�้ำที่น�ำมาใช้ในการผลิต กิจกรรมที่มีการใช้น�้ำ รวมถึงแหล่งปล่อยน�้ำทิ้ง
ทั้งนี้ในปี 2563 ได้จัดท�ำแผนผังน�้ำรวมถึงปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลน�้ำของเหมือง 5 แห่งในอินโดนีเซียแล้วเสร็จ
แผนผังนํ้าเหมืองโจ-รง
Mining activity
Storage
(pit and void)

Rain

Coal loading & crushing
Coal hauling

River and reservoir

Water treatment
plant

Supporting activity
e.g., office

Setting pond

River

Galam swamp

Sea

Domestic wastewater
treatment plant

Site boundary

การประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน�้ำ
หนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านน�้ำของบริษัทฯ คือ การพิจารณาความเสี่ยงการขาดแคลนน�้ำของพื้นที่ตั้งหน่วย
ธุรกิจ โดยอ้างอิงฐานข้อมูล Aqueduct water risk atlas ของ World Resource Institute ซึ่งจากการประเมินในปี 2563
โดยใช้ข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำในปี 2583 ที่ประเมินตามหลัก Shared Socioeconomic Pathway (SSP) 2 และ
Representative Concentration Pathway (RCP) 8.5 และเผยแพร่ล่าสุดเมื่อปี 2558 พบว่าหน่วยธุรกิจร้อยละ 33 ตั้งอยู่บน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนน�้ำ
หน่วยธุรกิจ

สถานะ

เปิดด�ำเนินการ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
เปิดด�ำเนินการ
ธุรกิจเหมือง - ออสเตรเลีย
อยู่ระหว่างการพัฒนา
ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป - จีน
เปิดด�ำเนินการ
ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน - จีน เปิดด�ำเนินการ
เปิดด�ำเนินการ
ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน - ญีป่ นุ่
อยู่ระหว่างการพัฒนา
ธุรกิจเหมือง - อินโดนีเซีย

ทั้งหมด

จ�ำนวนหน่วยธุรกิจ
ได้รับการประเมิน อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

5

5

-

2

2

-

5

5

3

4

4

2

3

3

3

7

7

6

12

11*

-

3

3

-

* ไม่รวมโรงไฟฟ้าที่ไม่มีอ�ำนาจในการบริหารจัดการเนื่องจากสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 1 แห่ง
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ของเสียจากกระบวนการผลิต
ของเสียจากกระบวนการผลิตเป็นหนึง่ ในประเด็นทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่
ของเสียอันตราย ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของพนักงาน รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทฯ และการอนุญาตให้ด�ำเนินการของธุรกิจ

2563

ธุรกิจเหมือง
• ปริมาณของเสียอันตรายที่ก�ำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ (ตัน)
• สัดส่วนของเสียอันตรายที่ก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
• สัดส่วนของเสียไม่อันตรายที่ก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
• สัดส่วนของเถ้าที่ถูกส่งไปก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่

0.7

ธุรกิจไฟฟ้า
• ปริมาณของเสียอันตรายที่ก�ำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ (ตัน)
• สัดส่วนของเสียไม่อันตรายที่ก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
• สัดส่วนของเถ้าที่ถูกส่งไปก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
• สัดส่วนของยิปซัมสังเคราะห์ที่ถูกส่งไปก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่

เป้าหมาย
2563

0

87%

>90%

29%

>40%

100%

100%

0

0

81%

>10%

100%

100%

100%

100%

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ ประกาศนโยบายการบริหารจัดการของเสียเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของทุกหน่วยธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับ GRI 306 (2020) โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ที่มาของของเสียแต่ละประเภท
เพื่อการบริหารจัดการให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตน้อยที่สุด

ธุรกิจเหมือง

ในปี 2563 ปริมาณของเสียอันตรายรวม 2,537 ตัน ทั้งนี้ ร้อยละ 87 ของของเสียถูกก�ำจัดโดยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่ ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนทีต่ ำ�่ กว่าเป้าหมายเล็กน้อย เนือ่ งจากของเสียอันตรายบางส่วนถูกส่งไปฝังกลบ ในขณะทีเ่ ถ้าทัง้ หมดจากโรงไฟฟ้าภายใน
เหมืองในอินโดนีเซียถูกส่งไปใช้ซ�้ำโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม มีเพียงของเสียไม่อันตรายร้อยละ 29 ที่ถูก
น�ำไปใช้ซ�้ำและใช้ใหม่ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อยู่ที่ร้อยละ 40
สัดส่วนของเสียอันตรายที่ก�ำจัด
ด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่ - ธุรกิจเหมือง
100%

99%

97%
83%

75%

เปาหมาย
>90%
87%

สัดส่วนของเสียไม่อันตรายที่ก�ำจัด
ด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่ - ธุรกิจเหมือง
60%

40%
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44%

เปาหมาย
>40%

30%

50%

29%

20%
25%
0%
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รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สิ่ ง แวดล้ อ ม

ธุรกิจไฟฟ้า

สัดส่วนของเสียอันตรายที่ก�ำจัด
ด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่ - ธุรกิจไฟฟ้า

ในปี 2663 ปริมาณของเสียอันตรายรวม 103 ตัน ซึ่งร้อยละ 81
ของของเสียถูกก�ำจัดโดยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่ ทั้งนี้
สัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญเนื่องจากบริษัทฯ ได้น�ำน�้ำมัน
หล่อลื่นใช้ในกระบวนการผลิตและตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในระบบ
บ�ำบัดมลพิษทางอากาศไปใช้ซ�้ำและใช้ใหม่เพิ่มขึ้น ในขณะที่
ของเสียอันตรายอื่นๆ บริษัทฯ ก�ำจัดด้วยวิธีการน�ำกลับคืน
(Recovery) และการเผาท�ำลาย โดยไม่มกี ารก�ำจัดโดยการฝังกลบ
แต่อย่างใด

100%
81%
75%
60%
50%
25%

ส� ำ หรั บ เถ้ า หนั ก และเถ้ า ลอย รวมถึ ง ยิ ป ซั ม สั ง เคราะห์ จ าก
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานความร้อ นร่ว มทั้ง 3 แห่ง ในจี น ซึ่ งเป็ น
ของเสียไม่อันตราย ได้ถูกจ�ำหน่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก
เพื่อน�ำไปใช้ซ�้ำในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ส่งผลให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เช่นเดียวกับปีก่อนหน้า

เปาหมาย
>10%
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียโดยการป้องกันและลดการใช้ (Prevention & Reduction) การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ (Reuse)
การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการน�ำกลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง (Recovery) ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณของเสียที่น�ำไปก�ำจัด
ด้วยการเผาหรือการฝังกลบ บริษทั ฯ ก�ำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการของเสียให้สอดคล้องตามหลักปฏิบตั สิ ากลรวมถึงข้อก�ำหนด
ของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอยู่ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การวางแผน: บ่งชี้แหล่งก�ำเนิดของเสีย ความเป็นอันตราย และวิธีการก�ำจัด
2. การจัดเก็บ: จัดเก็บของเสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
3. การขนส่ง: ขนส่งของเสียตามมาตรฐาน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการขนส่ง
4. การบ�ำบัดและก�ำจัด: น�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงการฝังกลบ
5. การติดตาม: ตรวจติดตามระบบการจัดการของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อมูลของเสียจากกระบวนการผลิตไม่นับรวมของเสียที่เกิดขึ้นเฉพาะในธุรกิจเหมือง ได้แก่ ตะกอนและดินจากการท�ำเหมือง
ที่แยกเป็นอีกประเด็นในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีของเสียอันตรายและไม่อันตรายจากกิจกรรมการผลิตดังนี้

ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป











ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน



ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์











ยิปซัมสังเคราะห์



เถ้า*



ขยะทั่วไป

ของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ



ขยะอินทรีย์

ภาชนะปนเปื้อน



แผงรับพลังงาน
แสงอาทิตย์

แบตเตอรี่ใช้แล้ว



แผงวงจรไฟฟ้า

น�้ำยาหล่อเย็น

ธุรกิจเหมือง

ประเภทธุรกิจ

ของเสียไม่อันตราย
หม้อแปลงไฟฟ้า

น�้ำมันเครื่องใช้แล้ว

ของเสียอันตราย





* เถ้าเป็นของเสียอันตรายตามกฎหมายของอินโดนีเซีย

ส�ำหรับเถ้าและยิปซัมสังเคราะห์ซงึ่ เป็นผลพลอยได้ (By-product) จากโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงทีส่ ามารถส่งไปเป็นวัตถุดบิ
ในอุตสาหกรรมคอนกรีตและปูนซีเมนต์ บริษัทฯ คัดแยกขนาดของเถ้าและยิปซัมสังเคราะห์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
โดยเตรียมพื้นที่เก็บกองให้เพียงพอกับปริมาณและสอดคล้องกับข้อก�ำหนด รวมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเหมืองแบบเปิดนั้นอาจก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการเพื่อลด
ความเสีย่ งทีจ่ ะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นประเด็นทีบ่ ริษทั ฯ
ให้ความส�ำคัญ
2563

เป้าหมาย
2563

สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพเบื้องต้น

100%

100%

สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่ได้รับการประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ*

100%

100%

* เฉพาะหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 จากการประเมินความเสีย่ งด้านความหลากหลายทางชีวภาพเบือ้ งต้นพบว่ามีเพียงเหมือง 7 แห่ง โครงการเหมืองถ่านหิน 3 แห่ง
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่งเท่านั้นที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำแผนการบริหารจัดการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพครอบคลุมเฉพาะเหมืองอยู่เปิดด�ำเนินการ 7 แห่งดังกล่าว
หน่วยธุรกิจ

สถานะ

ทั้งหมด

จ�ำนวนหน่วยธุรกิจ
ได้รับการประเมินความเสี่ยง

มีความเสี่ยงสูง

5

5

2

เปิดด�ำเนินการ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
เปิดด�ำเนินการ
อยู่ระหว่างการพัฒนา

2

2

-

5

5

5

4

4

3

ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป - จีน

เปิดด�ำเนินการ

3

3

-

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน - จีน

เปิดด�ำเนินการ

7

7

-

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน - ญี่ปุ่น

เปิดด�ำเนินการ
อยู่ระหว่างการพัฒนา

12

11*

-

3

3

1

ธุรกิจเหมือง - อินโดนีเซีย
ธุรกิจเหมือง - ออสเตรเลีย

* ไม่รวมโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้มีส่วนในการบริหารโดยตรง 1 แห่ง เนื่องจากสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองทันดุงมายังในอินโดนีเซีย ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็น
เหมืองที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ก�ำลังจะปิดเหมืองในปี 2564
หน่วยธุรกิจ
อินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย

อินโดมินโค
บารินโต
แอร์ลี
สปริงเวล
คลาเรนซ์
แมนดาลอง
ไมยูนา

ลักษณะพื้นที่
เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่อนุรักษ์

เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง









ประเมินมูลค่า
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

มีแผนการบริหารจัดการ
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สิ่ ง แวดล้ อ ม

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ประกาศนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ระบบบริหารจัดการประกอบด้วย 4 แนวทาง
ได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลดผลกระทบ การฟื้นฟู และการชดเชย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ IUCN (International Union for
Conservation of Nature)

การหลีกเลี่ยง

หลีกเลี่ยงกิจกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ

การลดผลกระทบ

การฟื้นฟู

การชดเชย

ลดผลกระทบ
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ฟื้นฟูสภาพพื้นที่
โดยปลูกพืชท้องถิ่น

ชดเชยผลกระทบ
โดยปลูกต้นไม้นอกพื้นที่โครงการ

บริษทั ฯ ประเมินความเสีย่ งด้านความหลากหลายทางชีวภาพเบือ้ งต้นในทุกหน่วยธุรกิจตัง้ แต่กอ่ นเริม่ กิจกรรมการผลิต โดยพิจารณา
ความเกีย่ วข้องกับพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์หรือพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมถึงมีการส�ำรวจชนิดพันธุใ์ นบริเวณพืน้ ที่ เพือ่ อนุรกั ษ์
สายพันธุ์ที่เป็นลักษณะจ�ำเพาะของท้องถิ่น และสายพันธุ์ที่ปรากฏอยู่ใน IUCN Red List กรณีที่หน่วยธุรกิจมีความเสี่ยงด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง บริษัทฯ จะประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity value) โดยใช้มาตรฐาน
ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) และจัดท�ำ
แผนการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity management plan) ภายใต้เป้าหมายว่านับจากปี 2568
เหมืองที่มีความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูงทุกแห่งจะบรรลุผลกระทบสุทธิเชิงบวกหลังสิ้นสุดการท�ำเหมือง

IUCN Red List ของธุรกิจเหมือง

Critically
endangered

Critically
endangered

1

3

Endangered

Vulnerable

9

Endangered

2

Least
concern

12

ธุรกิจเหมือง
ในอินโดนีเซีย
(25 สายพันธุ)

Vulnerable

3

Conservation
dependent
Near
threatened

3

1

2

Least
concern

30

ธุรกิจเหมือง
ในออสเตรเลีย
(47 สายพันธุ)

Near
threatened

6
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ของเสียจากการท�ำเหมือง
ในการท�ำเหมืองจะเกิดของเสียเฉพาะ 2 ชนิด ได้แก่ ดินจากการท�ำเหมือง (Overburden/
Waste rock) และตะกอนดิน (Tailings) ซึ่งแม้จะเป็นของเสียไม่อันตราย แต่ในบางกรณีดิน
ดังกล่าวอาจเป็นดินที่มีศักยภาพในการให้กรด (Potential acid forming material: PAF)
ซึ่งอาจก่อให้เกิดน�้ำที่เป็นกรด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นการบริหารจัดการ
ของเสียจากการท�ำเหมืองที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ

2563

เป้าหมาย
2563

สัดส่วนดินจากการท�ำเหมืองที่ถมกลับคืนในพื้นที่เทียบกับแผน*

94%

>80%

สัดส่วนเหมืองที่มีแผนการจัดการน�้ำเป็นกรด**

100%

100%

0

0

การรั่วไหลที่มีนัยส�ำคัญของตะกอนดินจากการท�ำเหมือง
* เฉพาะเหมืองแบบเปิดเท่านั้น
** เฉพาะเหมืองที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน�้ำเป็นกรด

ผลการด�ำเนินงาน
ดินจากการท�ำเหมือง

ในปี 2563 ธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซียมีสัดส่วนดินจากการท�ำเหมืองที่ถมกลับคืนในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 94 เมื่อเทียบกับแผน
ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญจากปีก่อนหน้าเป็นผลมาจากการวางแผนการท�ำเหมืองที่มีประสิทธิภาพ

ตะกอนดิน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงล้างถ่านที่เปิดด�ำเนินการอยู่ 3 แห่งในออสเตรเลีย ได้แก่ กลุ่มเหมืองด้านเหนือ กลุ่มเหมืองด้านตะวันตก
และเหมืองคลาเรนซ์ และอีก 2 แห่งที่หยุดด�ำเนินการในอินโดนีเซีย ในปี 2563 ตะกอนดินในออสเตรเลียมีปริมาณลดลงร้อยละ 6
จากปีกอ่ นหน้า เนือ่ งจากมีการคัดแยกตะกอนดินเพือ่ น�ำไปใช้ในการเสริมความแข็งแรงของผนังเขือ่ น ในขณะทีบ่ างส่วนถูกส่งกลับไป
เข้ากระบวนการผลิต ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีรายงานการรั่วไหลที่มีนัยส�ำคัญของตะกอนดินจากการท�ำเหมืองแต่อย่างใด

การจัดการน�้ำที่เป็นกรดจากการท�ำเหมือง

บริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการน�้ำเป็นกรดครอบคลุมทุกเหมืองที่มีดินที่มีศักยภาพในการให้กรด ซึ่งทุกโครงการมีความคืบหน้า
เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ อีกทัง้ คุณภาพน�ำ้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัดมีแนวโน้มดีขนึ้ และเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดของแต่ละพืน้ ที่ นอกจากนี้
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ขยายผลโครงการบ�ำบัดน�้ำเป็นกรดจากการท�ำเหมืองด้วยวิธีชีวภาพไปยังเหมืองอินโดมินโค

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สิ่ ง แวดล้ อ ม
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ เน้นควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเริ่มด�ำเนินการผลิต
ผ่านการประเมินความเสีย่ งเบือ้ งต้น เพือ่ ประเมินว่าหน่วยธุรกิจใด
มีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับของเสียจากการท�ำเหมือง นอกจากนี้
ยังจัดท�ำมาตรฐานการบริหารจัดการของเสียจากการท�ำเหมือง
ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดการท�ำเหมือง โดยมี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับของเสียจากการท�ำเหมือง ดังนี้

กิจกรรม
การขุดถ่านหิน
การเพิ่มคุณภาพถ่านหิน

ของเสียจากการท�ำเหมือง
ดินจากการท�ำเหมือง
ตะกอนดิน

ดินจากการท�ำเหมือง

บริษทั ฯ วางแผนจัดการดินจากการท�ำเหมืองร่วมกับแผนการท�ำเหมืองตัง้ แต่กอ่ นเริม่ กิจกรรมการผลิต โดยเริม่ จากการส�ำรวจสภาพ
ทางธรณีวิทยาและศึกษาคุณสมบัติของดิน เพื่อน�ำไปสร้างแบบจ�ำลองและจ�ำแนกประเภทของดินก่อนน�ำมาวิเคราะห์และประเมิน
ความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ เปิดหน้าดินในการท�ำเหมืองเท่าทีจ่ ำ� เป็นและถมดินกลับคืนในพืน้ ที่ (In-pit backfill)
ให้ได้มากที่สุด

ตะกอนดิน

บริษัทฯ จัดท�ำแผนการบริหารจัดการตะกอนดิน (Tailings management plan) โดยน�ำหลักการของการประเมินความเสี่ยง
มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่การเลือกพื้นที่จัดเก็บตะกอนดินจนถึงการคืนพื้นที่เมื่อสิ้นสุดโครงการ ควบคู่ไปกับการตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุง
พืน้ ทีก่ ารจัดเก็บตะกอนดินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ ในออสเตรเลียได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ก�ำหนด
มาตรฐานและแนวทางในการตรวจติดตามพืน้ ทีจ่ ดั เก็บตะกอนดิน (Tailings storage facility) ทัง้ นี้ แผนการบริหารจัดการตะกอนดิน
จะถูกทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแผนการท�ำเหมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ

การจัดการน�้ำที่เป็นกรดจากการท�ำเหมือง

บริษทั ฯ จัดท�ำมาตรฐานการจัดการน�ำ้ ทีเ่ ป็นกรดจากการท�ำเหมืองเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน โดยผนวกการบริหารจัดการน�ำ้
ทีเ่ ป็นกรดเป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินงานผ่านการประชุมแผนท�ำเหมืองเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ นีใ้ น
กรณีทเี่ กิดน�ำ้ เป็นกรด น�ำ้ ดังกล่าวจะต้องได้รบั การบ�ำบัดให้มคี ณ
ุ ภาพผ่านมาตรฐานก่อนปล่อยออกสูภ่ ายนอกหรือก่อนการปิดเหมือง

การขยายผลโครงการบ�ำบัดน�้ำเป็นกรด
จากการท�ำเหมืองด้วยวิธีชีวภาพ
จากความส�ำเร็จของโครงการบ�ำบัดน�้ำเป็นกรดจากการท�ำเหมือง
ด้วยวิธชี วี ภาพทีเ่ หมืองโจ-ร่ง บริษทั ฯ ขยายผลไปทีเ่ หมืองอินโดมินโค
ซึ่งเป็นเหมืองอีกแห่งที่มีดินที่มีศักยภาพในการให้กรด โดยเริ่มจาก
การจัดเตรียมบ่อบ�ำบัดน�ำ้ 6 บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อจะท�ำหน้าที่แตกต่างกัน
เช่น บ่อที่ 1 ถึง 3 ท�ำหน้าที่ดักและตกตะกอนของแข็งแขวนลอย
ในขณะที่บ่อที่ 4 และ 5 จะท�ำหน้าที่เพิ่มความเป็นด่างของน�้ำด้วย
สารอินทรีย์จากทะลายปาล์มน�้ำมันและปุ๋ยคอก ส่วนบ่อที่ 6 จะปลูก
พืชท้องถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพในการดูดซับกรดและโลหะหนัก เช่น ต้นธูปฤๅษี
ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยาย
โครงการบ�ำบัดน�้ำดังกล่าวไปยังเหมืองอื่นๆ ที่มีดินที่มีศักยภาพใน
การให้กรด
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การด�ำเนินงานตามแผนการปิดเหมือง
ด้วยลักษณะเฉพาะของธุรกิจเหมืองที่ปริมาณส�ำรองถ่านหินในแต่ละแหล่งจะลดลงเมื่อเริ่ม
ด�ำเนินการผลิต บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมของการปิดเหมือง
ตัง้ แต่กอ่ นเริม่ โครงการ เพื่อส่งมอบพื้นทีก่ ลับคืนสู่ธรรมชาติภายใต้การยอมรับของชุมชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย

2563

สัดส่วนของเหมืองที่มีการจัดท�ำแผนการปิดเหมือง
ความคืบหน้าของการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูเมื่อเทียบกับแผน*
ความคืบหน้าของกิจกรรมการปิดเหมืองเมื่อเทียบกับแผน**

เป้าหมาย
2563

100%

100%

91%

>90%

100%

>90%

* เฉพาะเหมืองแบบเปิดเท่านั้น
** เฉพาะเหมืองใต้ดินเท่านั้น

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 เหมืองทุกแห่งทัง้ ในอินโดนีเซียและออสเตรเลียทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการผลิตมีการจัดท�ำแผนการปิดเหมือง โดยความคืบหน้า
ของกิจกรรมการปิดเหมืองในออสเตรเลียเป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ในขณะที่การปลูกต้นไม้ฟื้นฟูในอินโดนีเซียความคืบหน้า
เฉลี่ยร้อยละ 91 เมื่อเทียบกับแผน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานตามแผนการปิดเหมืองเป็นไปตามแผนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ บริษัท ITM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย ได้จัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อบริหารจัดการการปิดเหมือง (Mine
Clousre Committee) โดยคณะท�ำงานดังกล่าวมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการ
ปิดเหมืองให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ International
Council on Mining & Metals (ICMM) โดยค�ำนึงถึง
การลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกิจกรรม
การท�ำเหมือง เช่น การปรับเสถียรภาพของพืน้ ที่ การจัดการ
ของเสีย การบ�ำบัดและจัดการน�้ำ และการฟื้นฟูสภาพ
เหมือง โดยมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
จัดท�ำแผนการปิดเหมืองส�ำหรับเหมืองทุกแห่ง ตลอดจน
มีการตรวจติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินงานเพือ่ ให้
มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น ส�ำหรับธุรกิจเหมือง
แบบเปิดในอินโดนีเซีย บริษัทฯ ด�ำเนินการตรวจติดตาม
ความคืบหน้าของการปลูกต้นไม้ฟื้นฟู ส่วนธุรกิจเหมือง
ใต้ดินในออสเตรเลีย บริษัทฯ ตรวจติดตามความคืบหน้า
ของการด� ำ เนิ น งานเที ย บกั บ แผนการปิ ด เหมื อ ง ทั้ ง นี้
สถานะของเหมืองแต่ละแห่งแสดงดังตาราง

ประเทศ

ด�ำเนินการผลิต
อินโดนีเซีย อินโดมินโค
ทรูบาอินโด
บารินโต
โจ-ร่ง
เอ็มบาลุต
ออสเตรเลีย แอร์ลี
สปริงเวล
คลาเรนซ์
แมนดาลอง
ไมยูนา
แองกัสเพลส*
นิวสแตน*
* อยู่ระหว่างระงับการผลิตชั่วคราว

สถานะ
อยู่ในระยะปิดเหมือง
ทันดุงมายัง

มันโมราห์
อวาบา
ชาร์บอน (เหมืองแบบเปิด)
ชาร์บอน (เหมืองใต้ดิน)
ไอเวนโฮ 2
ไอเวนโฮ 4
แลมเบิร์ต กูลลี่

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สิ่ ง แวดล้ อ ม
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การทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจาก
การท�ำเหมือง
การท�ำเหมืองใต้ดินมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทรุดตัวของดิน ซึ่งการบริหารจัดการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพนอกจากอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานแล้วยังอาจสร้าง
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณีวิทยาและอุทกวิทยา รวมถึง
อาจสร้างผลกระทบกับโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

2563

ความคืบหน้าของกิจกรรมการบริหารจัดการการทรุดตัวของดินเมื่อเทียบกับแผน*

100%

เป้าหมาย
2563

>90%

* เฉพาะเหมืองใต้ดินเท่านั้น

ผลการด�ำเนินงาน
เหมืองใต้ดนิ ทุกแห่งในออสเตรเลียมีการจัดท�ำแผนการบริหารจัดการการทรุดตัวของดิน รวมถึงมีการทบทวนแผนการด�ำเนินงานอย่าง
สม�่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนการท�ำเหมือง ในปี 2563 เหมืองทุกแห่งด�ำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ
การทรุดตัวของดินตามแผนการทีว่ างไว้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงด�ำเนินการประเมินความเสีย่ งของการทรุดตัวของดินทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ น�ำภาพถ่าย 3 มิติ มาใช้ประกอบการติดตามความเสีย่ งทีเ่ หมืองแอร์ลี โดยในปีทผี่ า่ นมา
ไม่พบรายงานการเกิดผลกระทบแต่อย่างใด

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ผนวกประเด็นการทรุดตัวของดินเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ในการวางแผนการท�ำเหมือง โดยจัดส่งแผนการท�ำเหมือง
รวมถึงแผนการบริหารจัดการการทรุดตัวของดินให้กับหน่วย
งานราชการที่เกี่ยวข้องอนุมัติก่อนด�ำเนินการท�ำเหมือง ทั้งนี้
Centennial ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด�ำเนินธุรกิจเหมืองใต้ดินใน
ออสเตรเลียมีการประเมินความเสี่ยงของการทรุดตัวของดิน
อันเนือ่ งมาจากการท�ำเหมือง และน�ำผลการประเมินมาประกอบ
กับแบบจ�ำลองทางธรณีวทิ ยาในการจัดท�ำแผนการบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีการตรวจติดตาม
การทรุดตัวของดินและผลกระทบอย่างสม�่ำเสมอ โดยน�ำผล
การตรวจติดตามดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับผลการประเมิน
ความเสี่ยงก่อนหน้าเพื่อใช้ปรับปรุงแบบจ�ำลองและปรับแผน
การบริหารจัดการการทรุดตัวของดิน

เหมือง

แผนการบริหารจัดการการทรุดตัวของดิน

แอร์ลี



สปริงเวล



คลาเรนซ์



แมนดาลอง



ไมยูนา
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การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกธุรกิจต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาต
ให้ด�ำเนินการ ดังนั้น การด�ำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายด้านสิ่ง
แวดล้อมจึงอาจส่งผลต่อการต่ออายุหรือขยายโครงการ รวมถึงความเชือ่ มัน่ ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่มีต่อบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

2563

เป้าหมาย
2563

จ�ำนวนอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ

0

0

จ�ำนวนครั้งของค่าปรับที่มีนัยส�ำคัญอันเนื่องมากจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

0

0

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายรายปีที่ตั้งไว้ โดยไม่มีรายงานอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและค่าปรับที่มีนัยส�ำคัญในแต่ละ
หน่วยธุรกิจ

ระบบตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้งแบบต่อเนื่องในอินโดนีเซีย
บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ ระบบตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ทิง้ แบบต่อเนือ่ ง (realtime monitoring system) ทีเ่ หมืองถ่านหินทุกแห่งในอินโดนีเซีย
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า น�้ ำที่ ป ล่ อ ยออกสู ่ ภ ายนอกจะมี คุ ณ ภาพตาม
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมทัง้ สามารถบ่งชีอ้ บุ ตั กิ ารณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เหมืองแต่ละแห่งจะติดตั้งสถานีตรวจวัด
คุณภาพน�ำ้ ทิง้ ดังกล่าวอย่างน้อย 1 จุด ในต�ำแหน่งทีม่ อี ตั ราการ

ปล่อยน�ำ้ สูงสุด เพือ่ ตรวจวัดปริมาณน�ำ้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และ
ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน�ำ้ ทีป่ ล่อยออก ซึง่ ผลการตรวจวัด
จะถูกส่งไปยังพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องผ่าน SMS และจัดเก็บในศูนย์
ข้อมูล ก่อนน�ำส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐต่อไป การมีระบบตรวจวัด
ดังกล่าวช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน�ำ้ และลดผล
กระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สิ่ ง แวดล้ อ ม
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แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยธุรกิจมีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับ
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศนโยบาย
สิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก ารติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของ
กฎหมายและข้อก�ำหนด รวมทั้งตั้งเป้าหมายส�ำหรับทุกหน่วย
ธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่ส�ำคัญคือการไม่มีอุบัติการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและไม่มีค่าปรับที่มีนัยส�ำคัญ
ในการด�ำเนินการ บริษัทฯ จัดท�ำมาตรฐานการรายงานอุบัติ
การณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมขึน้ โดยจ�ำแนกอุบตั กิ ารณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อม

ออกเป็น 3 ระดับตามความรุนแรง ซึ่งอุบัติการณ์ที่มีนัยส�ำคัญ
จะพิจารณาจากเกณฑ์ขั้นต�่ำดังต่อไปนี้
• ผลกระทบทีก่ ระจายไปในพืน้ ทีร่ อบข้างตัง้ แต่ 5 กิโลเมตรจาก
แหล่งก�ำเนิดขึ้นไป หรือส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศ
• การเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตทั้งพืช
และสัตว์ รวมไปถึงระบบนิเวศที่ไม่สามารถทดแทนได้
• ค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าบ�ำบัด ค่าสูญเสียเวลา และค่าใช้จ่าย
ทางกฎหมายตั้งแต่ 20,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายในและก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพือ่ ตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และหาแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงมีการตรวจสอบและรับรองโดย
หน่วยงานภายนอก

การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากการตรวจสอบการด�ำเนินงานโดยหน่วยงานภายในองค์กรแล้ว หน่วยธุรกิจในแต่ละประเทศยังได้รบั การตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอกและให้การรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 อีกด้วย
จ�ำนวนหน่วยธุรกิจ
ธุรกิจ

ม
จ�ำนวนทั้งหมด* ครอบคลุ
ของระบบ

ได้รับการตรวจสอบโดย
หน่วยงานภายนอก

การรับรองมาตรฐาน
ISO 14001:2015

ธุรกิจเหมือง - อินโดนีเซีย

5

5

4

4

ธุรกิจเหมือง - ออสเตรเลีย

5

5

5

-

ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป - จีน

3

3

3

3

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน - จีน

7

7

-

-

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน - ญี่ปุ่น

12

11**

-

-

* เฉพาะหน่วยธุรกิจที่อยู่ในสถานะเปิดด�ำเนินการ
** ไม่รวมโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้มีส่วนในการบริหารโดยตรง 1 แห่ง เนื่องจากสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

สั ง คม
ระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน

69%

63

%
ต�ำแหน่งส�ำคัญ
ที่มีผู้สืบทอดต�ำแหน่ง

ไทย

94

%
หน่วยธุรกิจที่ได้รับ
การประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

78%
ความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนได้เสีย
ส�ำหรับโครงการ
พัฒนาชุมชน

73%
อินโดนีเซีย

92%
จีน

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

2.99
พนักงาน

0.21
ผู้รับเหมา

(ราย/การท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง)
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การดูแลพนักงาน
บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจหลักของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร อีกทั้งระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee engagement) ยังมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการดูแลพนักงาน
จึงถือเป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2563

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
• ไทย
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ญี่ปุ่น
• มองโกเลีย
• สิงคโปร์

เป้าหมาย
2563

69%
73%
92%
38%

>62%

ในแต่ละ
ประเทศ

52%
60%

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ ส�ำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานใน 6 ประเทศ และวิเคราะห์ผลการส�ำรวจโดยจ�ำแนกตาม
ช่วงอายุ เพศ ลักษณะงาน และอายุงาน เพือ่ ให้สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดและตรงกับความต้องการ
ของพนักงานแต่ละกลุ่ม จากการส�ำรวจพบว่าระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในแต่ละประเทศส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมาย
ทีก่ �ำหนดไว้ทมี่ ากกว่าร้อยละ 62 ทัง้ นี้ ระดับความผูกพันต่อองค์กรในไทยมีค่าเพิ่มขึน้ เล็กน้อยจากปีทผี่ ่านมา ส่วนระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรในจีนและสิงคโปร์มีค่าลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ระดับความผูกพันต่อองค์กรในญี่ปุ่นกับมองโกเลียลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการทบทวนเป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายรายปี 2564-2568
ของแต่ละประเทศ โดยพิจารณาจากผลส�ำรวจที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ

กิจกรรมบิงโกเพื่อสุขภาพที่ดี
ในช่วงเดือนตุลาคมที่พนักงานส�ำนักงานจาการ์ตาทั้งหมดปฏิบัติงาน
จากที่บ้านอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด19 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม
“Healthy Habit Challenge Bingo” โดยเชิญชวนให้พนักงานปฏิบตั ภิ ารกิจ
เสริมสร้างสุขภาพ 25 กิจกรรม เช่น การนอนหลับให้เพียงพอ การนัง่ สมาธิ
การทานผลไม้ และการดื่มน�้ำให้ได้อย่างน้อย 1.5 ลิตร ทั้งนี้ พนักงาน
สามารถเลือกท�ำภารกิจและส่งหลักฐานการท�ำกิจกรรมดังกล่าวเพื่อลุ้น
รับรางวัล กิจกรรมนีน้ อกจากจะเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ใี ห้แก่พนักงานแล้ว
ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างบริษทั ฯ และพนักงานในช่วงระหว่าง
ปฏิบัติงานจากที่บ้านให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นอีกด้วย

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สั ง คม
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ประกาศนโยบายพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บริษัทฯ และพนักงานภายใต้แนวคิดลักษณะพฤติกรรม “Say Stay Strive” ที่สะท้อนถึงความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
โดยสร้างความผูกพันผ่าน 5 ตัวขับเคลื่อน ได้แก่ Engaging leadership, Talent focus, The work, The basics และ Agility
ตัวขับเคลื่อน

ลักษณะพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความผูกพันต่อองค์กร
พนักงานพูดถึงบริษัทฯ ด้วยทัศนคติที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
พนักงานอยากทำ�งานให้กับองค์กรต่อไปในอนาคต และทำ�งานอย่างมีความสุข
• Strive: นักงานอยากร่วมพัฒนาบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น และมีความผูกพันกับองค์กรด้วยหัวใจเปี่ยมล้น

• Engaging leadership

• Say:

• Talent focus

• Stay:

• The work
• The basics
• Agility

บริษัทฯ มีการส�ำรวจระดับของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee engagement survey) โดยหน่วยงานภายนอก
เป็นประจ�ำทุกปีตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้ แบบส�ำรวจมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ
ในประเด็นทีส่ ำ� รวจและได้มาซึง่ ความคิดเห็นทีแ่ ท้จริง โดยผลการส�ำรวจดังกล่าวได้สอื่ สารให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหารทุกคน ตลอดจน
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
ในการด�ำเนินงาน แต่ละหน่วยธุรกิจจะวางแผนเพือ่ ยกระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานควบคูไ่ ปกับการวางแผนกลยุทธ์ประจ�ำปี
โดยอ้างอิงผลส�ำรวจในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มีการรายงานความคืบหน้าของแผนการด�ำเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาหลักสูตร “Banpu Engaging Leaders” ขึ้นเป็นการเฉพาะให้กับผู้บริหารระดับกลาง
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานให้มากขึ้น

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง (Work-related
KPIs) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม (Behavior-based KPIs) ซึ่งวัดจากพฤติกรรมแสดงออก
ผ่านทางค่านิยมองค์กร Banpu Heart คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผน
การท�ำงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ และทีมงาน นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้มี
“ตัวชีว้ ดั ความเป็นผูน้ ำ� (Leadership KPIs)” เพิม่ ขึน้ เป็นการเฉพาะ โดยจะก�ำหนดให้กบั ผูบ้ ริหารระดับกลางขึน้ ไป ทัง้ นีก้ ารประเมินผล
ตัวชี้วัดดังกล่าวจะด�ำเนินการผ่านการประเมินผลจากบุคคลอื่นทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ (360 Degree Feedback) ในประเด็น
เกี่ยวเนื่องกับการบริหารทีมงานและการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
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ระบบบริหารค่าตอบแทน
บริษัทฯ ก�ำหนดค่าตอบแทนตามค่างานโดยค�ำนึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงานและความสามารถ ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการประเมินค่างาน โดยจัดให้มีปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนทุก 2 ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและรักษาความสามารถในการแข่งขันขององค์กร นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ
รายปีทแี่ ปรผันตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ซึง่ ครอบคลุมผลการด�ำเนินงานทางการเงินและด้าน ESG เช่น สถิตอิ บุ ตั เิ หตุ และ
จ�ำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชน

โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ
ด้วยลักษณะของธุรกิจเหมืองที่ปริมาณส�ำรองจะลดลงเมื่อเริ่ม
ด�ำเนินการผลิต บริษัทฯ จึงมีการวางแผนเตรียมความพร้อม
ของพนั ก งานในกรณี เ กษี ย ณอายุ หรื อ สิ้ น สุ ด การท� ำ เหมื อ ง
โดยบริษัทฯ แบ่งการจัดการเป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่
• โอนย้ายพนักงานที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เกษียณและสมัครใจ
ไปท� ำ งานที่ เ หมื อ งอื่ น ๆ ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง เพื่ อ ให้
พนักงานมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
• จั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มในการวางแผนชี วิ ต ก่ อ น
เกษียณอายุทั้งในด้านการเงินและด้านจิตใจ เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานจะมีความพร้อมหลังเกษียณอายุ

ทั้งนี้ เหมืองทันดุงมายังเป็นเหมืองล่าสุดที่เพิ่งเข้าสู่ข้ันตอน
การปิดเหมืองเมื่อปี 2562 ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม
วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพและการวางแผนธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสนใจและความถนั ด ของแต่ ล ะคน นอกจากนี้ ยั ง เชิ ญ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมา
ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับชีวิตหลังเกษียณแก่พนักงาน

การบริหารจัดการโควิด-19 ที่ส�ำนักงานใหญ่ในไทย
ตั้งแต่เริ่มการระบาดของโควิด-19 ในไทยช่วงต้นปี 2563 ทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจประเทศไทย (IMT-Thailand)
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยธุรกิจหลัก ได้จัดประชุมรายสัปดาห์เพื่อติดตามและตอบสนองสถานการณ์ โดยได้ออกมาตรการ
ต่างๆ ที่เน้นความส�ำคัญกับสุขภาพของพนักงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ เช่น ระงับการเดินทางออกนอกประเทศ จัดสถานที่
ท�ำงานให้ปลอดเชื้อ และให้พนักงานทั้งหมดปฏิบัติงานจากที่บ้าน นอกจากนี้ IMT ยังท�ำงานร่วมกับทีมสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ CCT
DRT RRT เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพนักงานจะอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานจากที่บ้าน ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้ประสบความส�ำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 กล่าวคือสามารถด�ำเนินกิจกรรมหลักของธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ งโดย
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ลกู ค้าได้ตามก�ำหนด นอกจากนี้ ผลส�ำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานยังสะท้อนให้
เห็นถึงความมั่นใจของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ โดยมีระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอยู่ที่ร้อยละ 85
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ที่
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

2563

เป้าหมาย
2563

สัดส่วนต�ำแหน่งส�ำคัญที่มีผู้สืบทอดต�ำแหน่ง

63%

100%

สัดส่วนพนักงานที่มีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล

68%

100%

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและเสริมสร้างทักษะที่จ�ำเป็นให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วยการอบรมภายในบริษัท
การอบรมภายนอกบริษัท และการเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น โดยมีเวลาอบรมเฉลี่ย 22 ชั่วโมง/คน ทัง้ นีเ้ พื่อเตรียมความพร้อมแก่
พนักงานส�ำหรับยุคดิจิทัล บริษัทฯ ได้จัดอบรมด้านการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�ำงาน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย Power of
Digital, Agile 101, Intro to Design Thinking และ Defining a Minimum Viable Product นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัด
อบรมทักษะเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต�ำแหน่งงานในกลุ่มวิชาชีพหลักของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ในปีทผี่ า่ นมาสัดส่วนต�ำแหน่งส�ำคัญทีม่ ผี สู้ บื ทอดต�ำแหน่งยังต�ำ่ กว่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ กล่าวคือ มีเพียงร้อยละ 63 ของต�ำแหน่งส�ำคัญ
ที่มีผู้สืบทอดต�ำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้สืบทอดต�ำแหน่ง บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะกรอบความคิด
ด้านธุรกิจ (Commercial mindset) และกรอบความคิดในการท�ำงานระดับสากล (Global mindset) อีกทั้งยังน�ำระบบ “Success
Factor” มาใช้ประกอบการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีแผนพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล อย่างไรก็ดี สัดส่วนพนักงานที่มีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 68 ซึ่งยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ส�ำหรับการพัฒนาผู้บริหารในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จัดอบรม Banpu Leadership Program for Future Leader อย่างต่อเนื่อง
ส่วนหลักสูตร Banpu Global Leadership Program for First Line Leader ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการอบรมแบบออนไลน์
โดยมีผู้บริหาร 26 คน จากทุกประเทศเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ผลการประเมินหลังการอบรมพบว่าผู้เข้าอบรมมากกว่าร้อยละ 90
สามารถน�ำเนื้อหาที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการสอนงาน
(Coaching) 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำ และน�ำทักษะดังกล่าวไปพัฒนาหน่วยงานของตน
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หลักสูตร Banpu Engaging Leader
เนื่องจากผลการส�ำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ที่ ส� ำ นั ก งานใหญ่ ใ นไทยมี ค ่ า ลดลงอย่ า งมี นั ย ส� ำคั ญ ในปี 2557
บริษัทฯ จึงพัฒนาหลักสูตร Banpu Engaging Leader ขึ้นใน
ปี 2558 และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน หลักสูตรนี้
จัดให้กบั ผูบ้ ริหารระดับต้นและกลาง ด้วยวัตถุประสงค์ทจี่ ะเพิม่ ระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ภายใต้แนวคิดว่าผู้บริหารกลุ่ม
ดังกล่าวเป็นผู้ที่ท�ำงานใกล้ชิดและเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานใน
ระดับรองลงมา โดยเน้นการพัฒนาความสามารถในการสอนงาน
(Coaching) การสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน และการเป็นแบบอย่าง
ที่ดี (Role model) โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมนับจากเริ่มต้น
จนถึงปี 2563 จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 165 คน จากการด�ำเนินการอบรม
หลักสูตร Banpu Engaging Leader อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่ส�ำนักงานใหญ่ในไทยมีค่า
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญจากร้อยละ 57 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 69
ในปี 2563 โดยเฉพาะในหัวข้อภาวะความเป็นผู้น�ำของผู้บริหาร
(Senior Leadership) และหัวข้อความสามารถการสร้างความผูกพัน
(Engaging Leader) ด้วยคะแนนร้อยละ 73 และ 71 ตามล�ำดับ

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
57%

2559

64%

67%

68%

69%

2560

2561

2562

2563

หลักสูตร High Trust Team for Business Success
บริษัทฯ จัดหลักสูตร “High Trust Team for Business Success” โดยผนวกแนวคิด “วินัย 4 ประการ สู่ความส�ำเร็จ” หรือ
4DX เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการท�ำงานเป็นทีมและยกระดับผลการด�ำเนินงานให้กับ บ้านปู เน็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทหลักของ
กลุ่มบริษัทฯ ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด โดยมีพนักงานเข้าร่วมทั้งหมด 83 คน พนักงานที่เข้าร่วมหลักสูตรจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 13 ทีม โดยแต่ละทีมจะต้องตัง้ เป้าหมายทีต่ อ้ งการให้สำ� เร็จ ณ วันสิน้ สุดหลักสูตร รวมทัง้ วางแผนงานทีจ่ ะท�ำและเป้าหมาย
ย่อยรายสัปดาห์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ทั้งนี้ ความส�ำเร็จของเป้าหมายของแต่ละกลุ่มจะได้รับการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
โดยใช้แนวคิด Sustainability Index (SI) ที่ค�ำนวณจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ จ�ำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมแต่ละสัปดาห์ (Session
held) จ�ำนวนเป้าหมายย่อยทีม่ สี ว่ นในการท�ำให้เป้าหมายทีมบรรลุผลส�ำเร็จ (Commitment made) และจ�ำนวนเป้าหมายทีส่ ามารถ
บรรลุในแต่ละสัปดาห์ (Commitment kept) หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
ทั้งนี้หลังสิ้นสุดหลักสูตรพบว่าคะแนน SI เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญจากร้อยละ 67 ในช่วงเริ่มหลักสูตรเป็นร้อยละ 90
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั ฯ วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะจากสมรรถนะทีค่ วรพัฒนา (Competency gap) ของพนักงานทัง้ องค์กร ควบคู่
กับนโยบายและแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยมีการทบทวนแผนการฝึกอบรมส�ำหรับพนักงานในแต่ละระดับเป็นประจ�ำทุกปี
ทัง้ นี้ พนักงานแต่ละคนจะมีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual development plan) ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยพิจารณาจากสมรรถนะ
ที่จ�ำเป็น (Required competency) ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะด้านต�ำแหน่งงาน และสมรรถนะด้านการเป็นผู้น�ำ ที่จะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละประเภทของงาน

การพัฒนาสมรรถนะ (Competency development)

1

การประเมินสมรรถนะ

2

การวิเคราะห์สมรรถนะที่ควรพัฒนา

3

การพัฒนาแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล

ส�ำหรับผู้บริหาร บริษัทฯ ออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้น�ำเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Strategic leader, Business leader, First line leader
และ Future leader ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำลังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยอ้างอิงแนวปฏิบัติสากล เช่น Kirkpatrick model นอกจากนี้ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญ
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession planning committee) เพื่อก�ำกับดูแลการวางแผน
และพัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ (Succession planning and high potential management) โดยคณะกรรมการจะท�ำงาน
ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาในการน�ำข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านสมรรถนะ (Competency) และด้านคุณลักษณะ (Personality) ของผู้สืบทอด
ต�ำแหน่งมาพัฒนาเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

แผนการพัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ
พิจารณาต�ำแหน่งส�ำคัญ

จัดท�ำคุณลักษณะที่ส�ำคัญของต�ำแหน่ง และเกณฑ์ในการสรรหา

ระบุและคัดสรรผู้ที่คาดว่าจะได้รับการสืบทอดต�ำแหน่ง

จัดท�ำและทบทวนแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลของผู้ได้รับการคัดสรร

ติดตามและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดสรร

90

วัฒนธรรมองค์กร
ด้วยความหลากหลายของบุคลากรในแต่ละพืน้ ทีท่ บี่ ริษทั ฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ ในด้านภาษา
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง
จะเป็นกุญแจส�ำคัญในการบริหารความหลากหลายดังกล่าว รวมถึงเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

2563

ระดับความสอดคล้องของพฤติกรรมพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร “Banpu Heart”

75%

เป้าหมาย

เป้าหมาย

>80%

>80%

2563

2568

ผลการด�ำเนินงาน
จากการส�ำรวจระดับความสอดคล้องของพฤติกรรมพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กรในไทย จีน มองโกเลีย อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย
และสิงคโปร์ประจ�ำปี 2563 พบว่าระดับความสอดคล้องเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75 ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 โดยเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยรายประเทศพบว่าระดับความสอดคล้องในญี่ปุ่นและออสเตรเลียมีค่าต�่ำกว่าเป้าหมายย่อยรายประเทศที่กำ� หนดไว้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนเป้าหมายระยะยาวและก�ำหนดเป้าหมายรายปีส�ำหรับปี 2564-2568 ของแต่ละประเทศขึ้นใหม่ เพื่อให้
เหมาะสมและสะท้อนถึงผลการด�ำเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

กิจกรรม BANPU HEART ในช่วงโควิด-19
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart ให้แข็งแกร่งอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้
พนักงานน�ำ 10 พฤติกรรม Banpu Heart มาปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
เช่น ในปี 2563 บริษัทฯ จัดกิจกรรม Banpu Heart: How-to
เพื่ อ จุ ด ประกายความคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมและการน� ำ นวั ต กรรมมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ใน
ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทีพ่ นักงานต้องปฏิบตั งิ านจากทีบ่ า้ น
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ภายใต้แนวคิด Smooth
and Seamless Work from Home โดยส่งเสริมให้พนักงานบอก
เล่าประสบการณ์การน�ำพฤติกรรม Banpu Heart ไปใช้ในช่วงปฏิบตั ิ
งานจากที่บ้าน ทั้งนี้เมื่อพนักงานกลับมาปฏิบัติงานที่ส�ำนักงานตาม
ปกติ บริษัทฯ ได้จัดงาน Banpu Heart Super Fun Day 9.9
ในเดือนกันยายน โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก
มาร่วมเล่าประสบการณ์การน�ำ Banpu Heart มาใช้ในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจอีกด้วย

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สั ง คม
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั ฯ ขับเคลือ่ นธุรกิจภายใต้วฒ
ั นธรรมองค์กร “Banpu Heart”
ซึ่งประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ได้แก่ Passionate (ใจรัก)
Innovative (สร้างสรรค์) และ Committed (มุง่ มัน่ ยืนหยัด) ทัง้ นี้
เพือ่ ให้วฒ
ั นธรรมองค์กร “Banpu Heart” ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่าง
เป็นรูปธรรม บริษทั ฯ บ่งชี้ 10 พฤติกรรมหลัก และวางแผนการด�ำเนิน
งานอย่างเป็นระบบตัง้ แต่กระบวนการสรรหาพนักงานใหม่ ไปจนถึง
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านผ่าน 4 ตัวขับเคลือ่ นหลัก
ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ Banpu Heart Change Leaders (BCL) ทีเ่ ป็น

ผูข้ บั เคลือ่ นการด�ำเนินงานผ่านทางกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ทัง้ นี้
เพือ่ ให้ทราบระดับความคืบหน้าของการด�ำเนินงาน บริษทั ฯ มีการ
ส�ำรวจระดับความสอดคล้องของพฤติกรรมพนักงานกับวัฒนธรรม
องค์กรโดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจ�ำทุกปี โดยรูปแบบ
การด�ำเนินกิจกรรมตลอดจนแบบส�ำรวจดังกล่าวจะได้รบั การแปล
เป็นภาษาท้องถิน่ ของแต่ละประเทศเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าพนักงานทุกคน
จะเข้าถึงวัฒนธรรมองค์กร “Banpu Heart” อย่างแท้จริง

การสรรหาพนักงานใหม่

การปฐมนิเทศ

การพัฒนาศักยภาพ

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

จัดท�ำแบบทดสอบ
“Personality inventory test”
และ “Culture-fit assessment”

จัดปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่
เรื่องวัฒนธรรมองค์กร
“Banpu Heart”

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
วัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย

ก�ำหนดให้ “Banpu Heart”
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

92

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและการด�ำเนินชีวติ ของผูป้ ฏิบตั งิ านและครอบครัว
แล้ว ยังอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ถูกสุขอนามัย
และมีความปลอดภัย
เป้าหมาย

เป้าหมาย

0

0

0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน

2.99

<2.65

<1.99

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของผู้รับเหมา

0.21

<0.25

<0.14

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บของพนักงาน

16.91

-

<10.93

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บของผู้รับเหมา

0.78

-

<0.53

2563

จ�ำนวนคนเสียชีวิตจากการท�ำงาน

2563

2568

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษทั ฯ ขยายขอบเขตการรายงานให้ครอบคลุมข้อมูล
ของพนักงานทีท่ ำ� งานในส�ำนักงานในจีนและอินโดนีเซีย อย่างไร
ก็ตาม ไม่พบความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญจาก
ความเสีย่ งของปีกอ่ นหน้า ทัง้ นี้ ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานพบว่าทุกพื้นที่อยู่ในค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายระยะยาวถึงปี 2568
โดยอ้างอิงผลการด�ำเนินงานปี 2562 ตัวอย่างของเป้าหมาย
เช่น จ�ำนวนคนเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและจากการเจ็บป่วย
อันเนื่องมาจากการท�ำงาน อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ อัตรา
การบาดเจ็บจากการท�ำงานที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง อัตรา
ความถีข่ องการเจ็บป่วยอันเนือ่ งมาจากการท�ำงาน อัตราความถี่
ของการเกิดอุบตั เิ หตุในกระบวนการผลิตระดับสูงสุด นอกจากนี้
บริษัทฯ เริ่มเก็บข้อมูลการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงาน
อีกทั้งยังปรับปรุงมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิตของแต่ละธุรกิจ

ในปี 2563 ไม่มผี เู้ สียชีวติ จากการท�ำงานในทุกหน่วยธุรกิจ อัตรา
ความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของผู้รับเหมา (LTIFR)
บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้โดยมีค่า 0.21 อย่างไรก็ตาม LTIFR
ของพนักงานเท่ากับ 2.99 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ทั้งนี้
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (TRIFR) ของพนักงานคือ 16.91
และของผู้รับเหมาเท่ากับ 0.78 โดยมีค่าต่างจากปีก่อนหน้า
เล็กน้อย
ทัง้ นีเ้ พือ่ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในทุกหน่วยธุรกิจ บริษัทฯ ได้น�ำผลการประเมิน
ระดั บความเป็ น เลิ ศ ด้ า นวั ฒ นธรรมความปลอดภั ยที่ ด� ำเนิน
การประเมินในปี 2562 มาวิเคราะห์และก�ำหนดเป็นหัวข้อ
ในการปรับปรุงการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
ประเทศ
จีน
ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย

ตัวอย่างหัวข้อ
การอนุญาตท�ำงานผ่านระบบดิจิทัล การเสริมสร้าง
ความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม การฝึกอบรม
ทั้งภายในและภายนอก
การควบคุมความเสี่ยงที่ส�ำคัญ การปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การมีส่วนร่วมในความปลอดภัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการความเป็นผู้น�ำ
ด้านความปลอดภัย

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สั ง คม

สถิติอุบัติเหตุ - พนักงาน
(ราย/การท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง)
20

18.37

16

16.61

สถิติอุบัติเหตุ - ผู้รับเหมา
(ราย/การท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง)
TRIFR
16.91

1.0

0.6

8

0.4

0

0.3 0.15
2560*

2.48

LTIFR
2.99 เป า หมาย

2.82

LTIFR

<2.65
2561

2562

0.80

0.8

12

4

93

0.2
0.0

0.51

เปาหมาย
LTIFR

0.18

0.20

0.26

<0.25
LTIFR
0.21

2561

2562

2563

0.10
2560*

2563

TRIFR
0.78

* ข้อมูลปี 2560 ไม่รวมธุรกิจเหมืองในออสเตรเลีย

การประเมินระดับความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย
วัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่บริษัทฯ ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดอุบัติการณ์ให้เป็นศูนย์ ในการด�ำเนินการขั้นต้น
บริษทั ฯ ก�ำหนดเป้าหมายให้ทกุ หน่วยธุรกิจทีด่ ำ� เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ท�ำการประเมินระดับความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย
ภายในปี 2565 โดยในปี 2563 บริษัทฯ ท�ำการส�ำรวจแนวคิดและมุมมองด้านความปลอดภัยของพนักงานที่โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 6 แห่ง ในจีน ส่งผลให้ความคืบหน้าของการประเมินระดับความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยเพิ่มเป็น
ร้อยละ 50 แต่ยังต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19
ความคืบหน้าของการประเมินระดับความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย
(ร้อยละของหน่วยธุรกิจ)
100%
80%

ความคืบหนา

60%
42%

40%

26%

20%
0%

เปาหมาย

50%

0%
2560

2561

2562

แอปพลิเคชัน Underground Mining Assistant
Underground Mining Assistant หรือ UMA เป็นแอปพลิเคชัน
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในเหมืองใต้ดนิ ให้สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากสามารถติดตาม
สถานะของอุปกรณ์ และสถานะของการสั่งซื้อวัสดุได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในเหมื อ งใต้ ดิ น ยั ง สามารถรายงาน
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขณะปฏิบัติงานไปยังผู้บังคับบัญชา
ทีอ่ ยูภ่ าคพืน้ ดินได้โดยผ่าน VoIP (Voice over Internet Protocol)
ส่งผลให้สามารถลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน

2563

2564

2565
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ประกาศนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
เป้าหมาย “3 Zeros” ได้แก่
• Zero Incident: ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น
• Zero Repeat: ไม่เกิดอุบัติการณ์ซ�้ำ
• Zero Compromise: ไม่ย่อหย่อนในมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย
บริษัทฯ ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายรายปีในด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจ�ำทุกปีในการประชุม
คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นประธาน และถือเป็นองค์ประชุมสูงสุดทีก่ ำ� กับดูแลการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัง้ นี้ ผลการด�ำเนิน
งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด
ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ตลอดจน
ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยธุรกิจ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย “3 Zeros” ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ด�ำเนินกลยุทธ์
ผ่านวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ครอบคลุมการเสริมสร้างระบบ
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเพิม่ ความรู้
ความสามารถ และการปลูกฝังการตระหนักรูด้ า้ นความปลอดภัย
ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 45001 และแนวปฏิบัติ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการประเมิน
ความสอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย และการขอการรั บ รองจาก
หน่วยงานภายนอก

การระบุอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

บริ ษั ท ฯ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ชี้ บ ่ ง อั น ตรายที่ ค รอบคลุ ม ความเสี่ ย ง
ทัง้ งานประจ�ำและงานไม่ประจ�ำ เช่น Job Safety Environment
Analysis (JSEA), Green Card/Yellow Card และ Safety
Health Environment Accountability Program (SHEAP)
ของธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซีย รวมทั้งระบบ SLAMs (Stop,
Look, Assess and Manage) ของธุรกิจเหมืองในออสเตรเลีย
และ Safety Walk Down Program ของธุรกิจไฟฟ้าในจีน

การก�ำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดมาตรการจั ด การความเสี่ ย งตามล� ำ ดั บ ขั้ น
การควบคุม (Hierarchy of controls) ตลอดจนก�ำหนดแผน
การสือ่ สาร การเฝ้าระวังและติดตามความเสีย่ ง ทัง้ นี้ หัวหน้างาน
มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน นอกจากนี้หากพบเห็นอันตรายหรือ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน
สามารถหยุดปฏิบัติงานได้จนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการ
แก้ไข

การควบคุมสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

บริ ษั ท ฯ มี ก ารตรวจวั ด สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานอย่ า ง
สม�่ำเสมอตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ เช่น การตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่
ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนท� ำ งานใน
สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทัง้
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
กั บ ลั ก ษณะงาน ตลอดจนจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ฉุ ก เฉิ น และชุ ด
ปฐมพยาบาลให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน และ
สะดวกต่อการเข้าถึง

การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน พนักงานหรือผู้พบเห็น
เหตุ ก ารณ์ จ ะต้ อ งแจ้ ง ไปยั ง หั ว หน้ า งานเพื่ อ ประเมิ น ระดั บ
ความรุนแรงของเหตุการณ์ และรายงานต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง
ตามช่องทางที่ก�ำหนดตามล�ำดับ ส�ำหรับอุบัติการณ์ขั้นรุนแรง
บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะท�ำงานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสอบสวน
และหาสาเหตุทแี่ ท้จริงของอุบตั กิ ารณ์นนั้ ๆ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนด
มาตรการป้องกัน รวมทัง้ บ่งชีค้ วามเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ทัง้ นี้ รายงานการสอบสวนอุบตั กิ ารณ์ รวมทัง้ สถานการณ์การแก้ไข
จะถูกน�ำไปรายงานในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกเดือน

การส่งเสริมสุขภาพ

บริษทั ฯ จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพส�ำหรับพนักงานใหม่ การตรวจ
สุขภาพประจ�ำปีส�ำหรับพนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงในการ
ท�ำงาน เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน
รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิต ภายใต้ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
และการเจ็บป่วยของพนักงาน นอกจากนี้ยังด�ำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลาย

การป้องกันและลดผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน

ด้ ว ยความตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งด้ า นอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภั ย จากการด� ำ เนิ น งานของผู ้ รั บ เหมา บริ ษั ท ฯ
ได้ พั ฒ นามาตรฐานการบริ ห ารจั ด การด้ า นอาชี ว อนามั ย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมา (Contractor’s
HSE Management Standard) โดยก�ำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจ
มีระบบการบริหารจัดการและก�ำกับดูแลผูร้ บั เหมา (Contractor
Management System) ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือก
ผู้รับเหมา การบริหารจัดการผู้รับเหมา ตลอดจนกระบวนการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านได้รบั การป้องกัน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

บริษทั ฯ จัดตัง้ ศูนย์บริการทางการแพทย์เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาปัญหา
ด้านสุขภาพแก่พนักงาน และจัดเตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพือ่ ให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉกุ เฉินขึน้ ระหว่างปฏิบตั งิ าน
รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินผ่าน International
SOS Service

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สั ง คม

การมีส่วนร่วมของพนักงานและการสื่อสาร

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม โดยคณะ
กรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานประกอบด้วยผู้แทนบริษัทและตัวแทนพนักงาน
เพื่อร่วมกันส�ำรวจสภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยและพิจารณา
แผนงานด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ
สื่อสารเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอันเนื่อง
มาจากการท�ำงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ระดับหน่วยธุรกิจ และการประชุมกลยุทธ์ระดับองค์กร
ประจ�ำปี เป็นต้น
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การพัฒนาความรู้ความสามารถ

บริษัทฯ สนับสนุนและจัดให้มีการอบรมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย แก่ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานตามข้ อ ก� ำ หนดใน
กฎหมายและสอดคล้องกับความจ�ำเป็นของลักษณะงานนั้นๆ
เช่น หลักสูตรความปลอดภัยส�ำหรับพนักงานใหม่ หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร
การอบรมดั บ เพลิ ง ขั้ น พื้ น ฐาน การวิ เ คราะห์ อั น ตรายจาก
การท�ำงาน ระบบใบอนุญาตท�ำงาน ระบบ Lockout-Tagout
โดยมีการประเมินประสิทธิผลของการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่า
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนได้ รั บ ความรู ้ ด ้ า นอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยอย่างเพียงพอ

การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นอกเหนือจากการตรวจประเมินภายใน ระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแต่ละหน่วยธุรกิจได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน ISO 45001:2018 จากหน่วยงานภายนอก
หน่วยธุรกิจ
ธุรกิจเหมือง - อินโดนีเซีย
ธุรกิจเหมือง - ออสเตรเลีย
ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป - จีน
ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน - จีน
ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน - ญี่ปุ่น

จ�ำนวนทั้งหมด*

จ�ำนวนของหน่วยธุรกิจ
ความครอบคลุมของระบบ
การรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018

5

5

3

5

5

-

3

3

3

7

7

-

12

12

-

* เฉพาะที่อยู่ในสถานะเปิดด�ำเนินการ

แอปพลิเคชัน Pit-slope Monitoring
ดินถล่มเป็นหนึง่ ในความเสีย่ งของการท�ำเหมืองแบบเปิดอันอาจ
น�ำมาซึง่ อุบตั เิ หตุขนั้ ร้ายแรง ดังนัน้ ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นา
แอปพลิเคชัน “Pit-slope Monitoring App (PMA)” เพื่อท�ำ
หน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มโดยอาศัยข้อมูลจาก
เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่หน้างาน โดยเริ่มใช้งานที่เหมืองบารินโต
อนึ่ง หากระบบตรวจพบความเป็นไปได้ที่จะเกิดดินถล่ม ระบบ
จะแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการป้องกันและแก้ไข
ทั้งนี้ภายหลังจากการใช้แอปพลิเคชัน PMA จ�ำนวนเหตุการณ์
ดินถล่มลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้
PMA ยังลดเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก 12 วัน เหลือเพียง 6 วัน โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการน�ำ
แอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในเหมืองอื่นๆ รวมทั้งวางแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของระบบให้ดียิ่งขึ้น โดยน�ำไปเชื่อมต่อกับ
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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สิทธิมนุษยชน
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและการด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้
ความส�ำคัญในการเคารพถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค
โดยด�ำเนินการผ่านทางการประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทัง้
จัดท�ำแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

2563

เป้าหมาย
2563

สัดส่วนของหน่วยธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

94%

>50%

สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน*

NA**

100%

0

0

NA***

100%

จ�ำนวนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่มีนัยส�ำคัญ
สัดส่วนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่มีนัยส�ำคัญที่ได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการ
ระงับข้อพิพาท
* เฉพาะหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
** ไม่มีหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
*** ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ท�ำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านด้วยตนเอง (Human rights due diligence
self-assessment) เพื่อตรวจสอบว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนใดบ้างที่อาจเป็นความเสี่ยงขององค์กร โดยการประเมินครอบคลุม
ธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปในจีน ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนและญี่ปุ่น
และธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในไทย จากการประเมินพบว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นการจ้างงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ชุมชน การรักษาความปลอดภัย
และผู้รับเหมาและห่วงโซ่อุปทาน

แรงงานทาสยุคใหม่ (Modern Slavery)
Centennial ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยในออสเตรเลีย สนับสนุนกฎหมาย
แรงงานทาสยุคใหม่ปี 2561 (Modern Slavery Act 2018)
ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม 2562 โดยบริ ษั ท ฯ
ได้ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
กฎหมายดังกล่าว และพัฒนาผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการประเมินความพร้อม
รวมถึงระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานระยะ 3 ปี โดยในปี 2563
มีความคืบหน้าของการด�ำเนินงาน ดังนี้

•
•
•

ปรับปรุงหลักจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายการจัดซือ้ จัดจ้าง
และนโยบายการรับข้อร้องเรียน
จัดท�ำหลักจรรยาบรรณคู่ค้าและเผยแพร่ให้กับคู่ค้า
เพิ่มเติมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับแรงงานทาสยุคใหม่ในการท�ำ
สัญญากับคู่ค้า

อย่างไรก็ตาม Centennial จะประกาศ Modern Slavery
Statement ที่ประกอบด้วยแผนงานและผลการด�ำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานทาสยุคใหม่ในปี 2564 และตั้งเป้า
ที่จะเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สั ง คม
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักปฏิบตั ติ ามแนวทาง
สากล อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิ
มนุษยชนส�ำหรับธุรกิจ (The UN Guiding Principles on
Business and Human Rights) หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการท� ำ งานขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (ILO
Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work) United Nations Global Compact (UNGC) ตลอดจน
กฎหมายแรงงานของทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
โดยบริษัทฯ ยึดหลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
หรือสีผวิ เพือ่ ป้องกันและหลีกเลีย่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับเหมา ชุมชม รวมถึงกลุ่มเปราะบาง
(Vulnerable group) ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้หญิง คนพิการ ชนเผ่า
พื้นเมือง แรงงานอพยพ ผู้สูงอายุ

บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างจัดท�ำคูม่ อื การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ท�ำการตรวจสอบความเสี่ยง
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ ว ยตนเองผ่ า นการประเมิ น ความเสี่ ย ง
ระดับองค์กร ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ
6 ด้าน ได้แก่
• การจ้างงาน
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ลูกค้าและผลิตภัณฑ์
• ชุมชน
• การรักษาความปลอดภัย
• ผู้รับเหมาและห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ สร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการก�ำหนดมาตรฐานการอบรมพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มั่นใจว่าจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรอง
บริษัทฯ เคารพสิทธิของพนักงานโดยไม่ปิดกั้นสิทธิของพนักงานในการจัดตั้งสหภาพหรือกลุ่มที่คล้ายคลึงตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบาย
พนักงานสัมพันธ์ และเน้นย�้ำให้มีการพูดคุยกันระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี ตลอดจน
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการ โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการประชุมอย่าง
ไม่เป็นทางการนอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ เช่น การประชุมร่วมกับผู้น�ำสหภาพแรงงานรายไตรมาส ปัจจุบัน
มีสหภาพแรงงานในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย โดยมีพนักงานร้อยละ 76 ใน 2 ประเทศดังกล่าวเป็นสมาชิกสหภาพ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 58 ของพนักงานทั้งหมด

กองก�ำลังรักษาความปลอดภัย
บริ ษั ท ฯ ยึ ด มั่ น ในหลั ก การการรั ก ษาความปลอดภั ย และ
สิทธิมนุษยชน (Voluntary Principles on Security and
Human Rights) โดยก�ำหนดให้ความเสี่ยงด้านการรักษา
ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชน ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการประเมิน
ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านด้วยตนเอง (Human
rights due diligence self-assessment) เพื่อตรวจสอบ

ว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนใดบ้างที่อาจเป็นความเสี่ยงของ
องค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย
ส�ำหรับธุรกิจในอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และไทย ทั้งนี้
จากการประเมินไม่พบความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย
ในทุกหน่วยธุรกิจ อนึ่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
บริษัทฯ ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีการพกอาวุธระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่และได้รับการอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างสม�่ำเสมอ
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การมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า อย่ า งยั่ ง ยื น และความไว้ ว างใจให้ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ดั ง พั น ธกิ จ ที่ ตั้ ง ไว้
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นหนึ่งในประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ

2563

จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญจากชุมชน
สัดส่วนข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญจากชุมชนที่ได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียน

เป้าหมาย
2563

200

0

100%

100%

ผลการด�ำเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนกับทุกหมู่บ้านในอินโดนีเซียรวม 6 ครั้ง และจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มเหมืองในออสเตรเลียจ�ำนวน 26 ครั้ง โดยจากการประชุมพบว่าชุมชนส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ 200 ประเด็น จากชุมชนใน
ออสเตรเลีย โดยข้อร้องเรียนทั้งหมดได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนชุมชนของบริษัทฯ

โครงการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ Lake Macquarie
Centennial ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยในออสเตรเลียร่วมกับสมาคมสวนอนุสรณ์ Rathmines
Catalina ในการจัดตัง้ “โครงการอนุรกั ษ์ประวัตศิ าสตร์ Lake Macquarie” เพือ่
ส่งเสริมความส�ำคัญของสวนอนุสรณ์ Rathmines ซึ่งเป็นสถานที่ส�ำคัญระดับรัฐ
และระดับท้องถิ่นที่ถูกขึ้นทะเบียนมรดกของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมและทะเบียน
มรดกแห่งรัฐในฐานะทีเ่ คยเป็นอดีตฐานทัพ RAAF Rathmines และเป็นทีต่ งั้ ของ
เครื่องบิน Catalina ทั้งนี้ Centennial ให้การสนับสนุนโครงการในการพัฒนา
แผนธุรกิจทีป่ ระกอบด้วยรายละเอียดผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ รวมทัง้ ช่วย
จัดหาสถานทีใ่ นการเก็บรักษาชิน้ ส่วนเครือ่ งบินทีย่ งั เหลืออยู่ เช่น เครือ่ งยนต์ และชิน้
ส่วนล�ำตัว นอกจากนี้ ในฐานะหนึง่ ในคณะกรรมการบริหาร Centennial ยังให้คำ�
แนะน�ำเชิงกลยุทธ์แก่สมาคมเพือ่ พัฒนาแผนแม่บทในการพัฒนา
สถานอนุสรณ์ดงั กล่าว

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สั ง คม
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ พัฒนากรอบการบริหารจัดการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder analysis) โดยผนวกเข้ากับกระบวนการก�ำหนด
กลยุทธ์ขององค์กร นอกจากนี้ยังจัดท�ำมาตรฐานการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder engagement)
และมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนชุมชน (Community complaint management) เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันในทุกธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม
ขั้นตอน

แนวทางการมีส่วนร่วม

การเข้าใจคุณลักษณะพื้นฐาน
การสร้างการมีส่วนร่วม
การจัดการข้อร้องเรียน

จัดทำ�ข้อมูลพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสีย
จัดทำ�ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน (Social mapping)
• วิเคราะห์ความสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสีย
• จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
• สนับสนุนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• จัดช่องทางสื่อสารและรับข้อร้องเรียน เช่น จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์
• จัดการข้อร้องเรียนภายใต้มาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนชุมชน
•
•

ในการด�ำเนินงาน บริษัทฯ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมก่อนเริ่มโครงการ และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัย
ส�ำคัญ พร้อมทั้งสื่อสารผลการประเมินให้ชุมชนรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชน ทั้งก่อนเริ่มโครงการและระหว่างการด�ำเนินงาน อีกทั้งจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (Community Consultative
Committee: CCC) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ ชุมชน และบริษัทฯ
เนือ่ งด้วยลักษณะธุรกิจประกอบกับอัตลักษณ์ของชุมชนทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ การบริหารจัดการการมีสว่ นร่วมของชุมชนจึง
มีรายละเอียดต่างกันในแต่ละประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจ เช่น ในอินโดนีเซีย บริษทั ฯ จัดให้มเี จ้าหน้าทีช่ มุ ชนสัมพันธ์ (Community
Development Officer: CDO) เพื่อเป็นผู้ประสานงานให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน รวมถึงสื่อสารแนวทางการบริหาร
จัดการตลอดจนการรับข้อร้องเรียน ส่วนในออสเตรเลีย บริษทั ฯ จัดตัง้ คณะอนุกรรมการระดับกลุม่ เหมืองเพือ่ สือ่ สารแผนการด�ำเนินงาน
ตลอดจนผลการปฏิบัติงานให้กับชุมชน
ธุรกิจ

สถานะ

จ�ำนวนหน่วยธุรกิจ
ได้รับการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

สื่อสาร
ผลการประเมิน

5

5

5

2

2

2

ทั้งหมด

เปิดด�ำเนินการ
อยู่ระหว่างการพัฒนา
เปิดด�ำเนินการ
ธุรกิจเหมือง - ออสเตรเลีย
อยู่ระหว่างการพัฒนา
เปิดด�ำเนินการ
ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน - จีน
อยู่ระหว่างการพัฒนา
ธุรกิจเหมือง - อินโดนีเซีย

5

5

5

4

4

4

7

7

7

-

-

-

Mr. Darwin Sitompul
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน หมู่บ้านเบสิค

หมู่บ้านของเราตั้งอยู่ใกล้กับเหมืองทรูบาอินโดและบารินโต เหมืองทั้งสองแห่งด�ำเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนร่วมกับชุมชนในหลากหลายมิติ เช่น การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งโครงการเหล่านี้ประสบความส�ำเร็จในการตอบสนองต่อ
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ศาสนา โรงเรียน ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ และกลุม่ เยาวชน เป็นต้น ผมขอขอบคุณเหมือง
ทัง้ สองส�ำหรับการเป็นส่วนหนึง่ ในการเสริมสร้างชีวติ และความเป็นอยูข่ องคนในชุมชนแห่งนีใ้ ห้ดขี นึ้

100

การพัฒนาชุมชน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน เนื่องจากการได้รับ
การยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ เป็น
พื้นฐานที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ

2563

สัดส่วนเหมืองที่ได้รับการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียประจ�ำปี
ส�ำหรับโครงการพัฒนาชุมชน
ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้มีส่วนได้เสียส�ำหรับโครงการพัฒนาชุมชน

เป้าหมาย
2563

100%

100%

78%

>70%

ผลการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการพัฒนาชุมชนที่เหมืองทุกแห่งในอินโดนีเซีย ครอบคลุมทั้งสิ้น
35 โครงการ โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 78 หรืออยู่ในระดับ “พึงพอใจ” ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด�ำเนินโครงการพัฒนา
ชุมชน 9 โครงการในจีน โดยตั้งเป้าหมายที่จะส�ำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในปี 2565

ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้มีส่วนได้เสีย
100%

พึงพอใจมาก
80%
67%
60%

68%

71%

78%

พึงพอใจ

54%

พึงพอใจนอย

44%

3 โครงการ

19 โครงการ

18 โครงการ

9 โครงการ

35 โครงการ

20%

8 โครงการ

40%

2558

2559

2560

2561

2562

2563

0%

ไมพึงพอใจ

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สั ง คม
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SDGs 2.3

โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาน�้ำจืด

เหมืองเอ็มบาลุตส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีเ่ หมือง โดยจัดสรรพืน้ ทีท่ ผี่ า่ นการท�ำเหมือง
จ�ำนวน 6 เฮกตาร์ ส�ำหรับจัดตั้งโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาน�้ำจืดตั้งแต่ปี 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โครงการดังกล่าว
ประกอบด้วยการเพาะพันธุ์ปลา การเลี้ยงปลา และการขุนปลาให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 12 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย โดยสมาชิกกลุ่มที่ 1
จะท�ำหน้าที่ในการเพาะพันธุ์ลูกปลาและเลี้ยงจนถึงระยะจ�ำหน่ายออกสู่ตลาด ขณะเดียวกัน
ก็จำ� หน่ายลูกปลาให้กบั อีก 2 กลุม่ เพือ่ น�ำไปเลีย้ งต่อ ทัง้ 3 กลุม่ สามารถผลิตปลาออกสูต่ ลาด
ได้เดือนละประมาณ 14 ตัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมทักษะการตลาดแก่
สมาชิกทุกคน เพือ่ เพิม่ ทักษะในการบริหารจัดการโครงการได้ดว้ ยตนเองในระยะยาว จากการ
ด�ำเนินโครงการส่งผลให้สมาชิกมีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3.25 ล้านรูเปีย๊ ะ ซึง่ เป็นรายได้ที่
สูงกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในปี 2561 โครงการนี้ยังได้รับรางวัล
Indonesia Sustainable Development Goals Award ระดับเหรียญทอง

โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

SDGs 4.4

SDGs 8.2

ด้วยความตั้งใจที่จะเพิ่มอัตราการอ่านออกเขียนได้ รวมถึงโอกาสในการท�ำงานแก่คนใน
ชุมชน เหมืองอินโดมินโคจึงด�ำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้กบั สมาชิกในชุมชน
ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี 2554 โครงการได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับการศึกษาที่สูงขึ้น อีกทั้งจัดอบรมทักษะอาชีพจ�ำนวนกว่า 90 รอบ
รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพสตรี ปัจจุบันมีผู้ส�ำเร็จหลักสูตรการอบรมจากโครงการนี้
ทัง้ สิ้น 1,657 คน จากทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการเห็นได้จากการที่สมาชิก
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ด้านโอกาสทางสังคมและรายได้ อีกทัง้ ยังพบว่าผูเ้ ข้าร่วมโครงการกว่า
ร้อยละ 69 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ เหมืองอินโดมินโคยังสนับสนุน
การจ้างแรงงานท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้ผู้รับเหมาจ้างผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากโครงการ ทั้งนี้
นับจากเริ่มโครงการมีผู้ได้รับการบรรจุให้ท�ำงานกับผู้รับเหมาในต�ำแหน่งทางเทคนิคต่างๆ
เช่น พนักงานปฏิบัติการ และพนักงานเครื่องจักรกลจ�ำนวน 85 คน โดยมีรายได้เฉลี่ย 3.18
ล้านรูเปี๊ยะ/เดือน

โครงการธนาคารขยะชุมชน

SDGs 12.5

ด้วยความตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดการสร้างของเสีย เหมืองเอ็มบาลุต
ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรอบ
เหมืองจัดการขยะภายในชุมชนอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี 2558
โครงการธนาคารขยะส่งเสริมให้ชมุ ชนคัดแยกขยะรีไซเคิล และน�ำ
มาขายให้กบั ธนาคารขยะ ทัง้ นีป้ จั จุบนั มีธนาคารขยะทีด่ ำ� เนินการอยู่ 4 แห่ง และมีจดุ รับขยะภายในหมูบ่ า้ นจ�ำนวน 40 จุด ครอบคลุม
พื้นที่ 4 หมู่บ้าน โดยโครงการนี้มีสมาชิกรวม 1,423 ครัวเรือน ซึ่งสามารถจัดการขยะกว่า 50 ตัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
โครงการนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระเป๋าถือ ถุง และอิฐที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มี
การน�ำไปจ�ำหน่ายและจัดแสดงในงานนิทรรศการต่างๆ ทั้งนี้ กลุ่มสมาชิกสามารถสร้างรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ถึง
73 ล้านรูเปี๊ยะ/ปี ในขณะที่ลูกค้าของธนาคารขยะสามารถสร้างมูลค่าจากขยะได้ถึง 75.5 ล้านรูเปี๊ยะ/ปี ทั้งนี้ โครงการนี้สามารถ
สร้างผลตอบแทนทางสังคมนับจากเริ่มโครงการอยู่ที่ 1:0.95 อีกทั้งได้รับรางวัล Indonesia Sustainable Development Goals
Award ระดับเหรียญทองในปี 2562
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โครงการประปาหมู่บ้าน

SDGs 6.4

เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน�้ำและความเสื่อมโทรมของคุณภาพน�้ำในช่วง
ฤดูร้อน ชาวบ้านหมู่บ้านซันตันเตองะจ�ำเป็นต้องซื้อน�้ำจากผู้จัดหาน�้ำท้องถิ่น
เพื่อลดความเดือดร้อนดังกล่าว เหมืองอินโดมินโคจึงร่วมมือกับผู้น�ำชุมชน
และหน่วยงานท้องถิ่นในการด�ำเนินโครงการประปาหมู่บ้าน ทั้งนี้นับตั้งแต่
ปี 2556 เหมืองอินโดมินโคได้จัดสรรงบประมาณกว่า 2.44 พันล้านรูเปี๊ยะ
เพื่อสร้างระบบน�้ำประปาหมู่บ้านจ�ำนวน 6 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยถังเก็บน�้ำ
ท่อประปา และระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำ โครงการดังกล่าวช่วยให้ชาวบ้าน
หมู่บ้านซันตันเตองะจ�ำนวน 460 ครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน�้ำเพื่อการอุปโภคคิดเป็นมูลค่า 424 ล้านรูเปี๊ยะ/เดือน
นอกจากนี้ด้วยก�ำลังการผลิตน�้ำมากถึง 21,342 ลบ.ม./เดือน ระบบประปาดังกล่าวยังสามารถให้บริการไปยังพื้นที่หมู่บ้านอีก
7 แห่ง รวมกว่า 1,031 ครัวเรือน นอกจากนี้เพื่อให้โครงการมีความยั่งยืนเหมืองอินโดมินโคยังได้สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ โดยวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้สามารถสร้างรายได้กว่า 10 ล้านรูเปี๊ยะ/เดือน ทั้งนี้ โครงการนี้
สามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคมในช่วงปี 2560-2563 อยู่ที่สัดส่วน 1:3:27 อีกทั้งในปี 2560 ยังได้รับรางวัล Indonesian CSR
Awards ระดับเหรียญทองอีกด้วย

โครงการสร้างถนนวงแหวนรอบเหมือง

SDGs 11.2

เหมืองอินโดมินโคสนับสนุนการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเหมืองเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน โดยตั้งแต่ปี 2555 ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 3.01
พันล้านรูเปี๊ยะ เพื่อปรับปรุงถนน 3.82 กิโลเมตร ซึ่งช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่คนในชุมชนกว่า 10,976 คน ในหมู่บ้านซันตันเตองะ หมู่บ้านซันตันอิเลอ
และหมู่บ้านบอนตังเลสตารี่ นอกจากนี้ โครงการนี้ยังพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เนื่องจากการคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านที่สะดวกมากขึ้น ส่งผลให้สมาชิก
ชุมชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมถึงสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวและน�้ำมันปาล์ม ไปสู่ตลาด
ได้รวดเร็วขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศในชุมชนเนือ่ งจากฝุน่ ละอองทีล่ ดลง ในการนีเ้ หมืองยังได้สนับสนุนการจ้างแรงงาน
ท้องถิ่นจ�ำนวน 42 คน โดยมีรายได้กว่า 3.18 ล้านรูเปี๊ยะ/เดือน

อาคารอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชนเผ่าดายัค
ปัจจุบันมีชาวดายัคซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเกาะกาลิมันตัน
กว่า 3,000 ครัวเรือน อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเหมืองทรูบาอินโด
ในอินโดนีเซีย ด้วยความตระหนักถึงความส�ำคัญของประเพณีและ
วัฒนธรรมทีม่ รี ปู แบบเฉพาะ เหมืองทรูบาอินโดร่วมกับผูน้ ำ� ชนเผ่าดายัค
ในการก�ำหนดแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านโครงการ “อนุรักษ์มรดก
วั ฒ นธรรมชนเผ่ า ดายั ค ” โดยการก่ อ สร้ า งอาคารอนุ รั ก ษ์ ม รดก
ทางวัฒนธรรมด้วยงบประมาณสนับสนุนกว่า 6 ล้านล้านรูเปีย๊ ะ อาคาร
ดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ยห้ อ งท� ำ งานของผู ้ น� ำ ชนเผ่ า พื้ น ที่ จั ด แสดง
ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวดายัค รวมถึงห้องประชุม หลังการ
ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ในเดื อ นกั น ยายน 2563 ชาวดายั ค ได้ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการ
ดูแลรักษาสถานที่ โดยมีแผนในการพัฒนาอาคารดังกล่าวให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

SDGs 11.4

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สั ง คม
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั ฯ ก�ำหนดกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ภายใต้กรอบการพัฒนาชุมชน 6 ด้าน และการร่วมมือกันระหว่างบริษทั ฯ ชุมชน และภาครัฐ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การพัฒนาชุมชนของทุกหน่วย
ธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นามาตรฐานการด�ำเนินงานและประกาศใช้ทวั่ ทัง้ องค์กร อีกทัง้ ยังน�ำกรอบการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) มาใช้ประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการพัฒนาชุมชน
เพื่อสะท้อนประสิทธิผลของโครงการและน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการสรางรายได

การพัฒนาสุขอนามัย
และสาธารณสุขมูลฐาน

น
ชุมช

บริษัท

การพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน

การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

ภ า ค รั ฐ
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

การสงเสริมสังคม
และวัฒนธรรม

ในการด�ำเนินงาน บริษทั ฯ ประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social impact assessment) ทัง้ ก่อนเริม่ โครงการ ระหว่างการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ และหลังสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนถือเป็น
ส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษทั ฯ มีการวิเคราะห์กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและศึกษาข้อมูลของชุมชนตัง้ แต่กอ่ นเริม่ ด�ำเนินกิจกรรม
การผลิตเพือ่ วางแผนโครงการพัฒนาชุมชนให้ตรงกับความต้องการของชุมชน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษทั ฯ
ได้ทบทวนแผนการด�ำเนินโครงการ รวมถึงส�ำรวจระดับความพึงพอใจของชุมชนและผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เป็นประจ�ำทุกปี
ภายใต้เป้าหมายรักษาระดับความพึงพอใจของชุมชนให้อยูใ่ นระดับ “พึงพอใจ” หรือมากกว่าร้อยละ 68 พร้อมทัง้ มีระบบการสอบทาน
คุณภาพ ซึ่งด�ำเนินการโดยพนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเพื่อความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน

ดานการผลิต

กอนเริ่มดําเนินการผลิต
พัฒนาแผนการผลิต
และแผนสิ้นสุดโครงการ

ดําเนินการผลิต

สิ้นสุดโครงการ
ดําเนินการ
ตามแผนสิ้นสุดโครงการ

ดําเนินการตามแผนการผลิต

หลังสิ้นสุดโครงการ
ติดตามและประเมินผล

ดานชุมชนสัมพันธ

วิเคราะหกลุมผูมีสวนไดเสีย
และศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ของชุมชน
ประเมินผลกระทบดานสังคม
และรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
พัฒนาแผนแมบท
การมีสวนรวมของชุมชน
สรางระบบการจัดการ
การมีสวนรวมของชุมชน
และแตงตั้งเจาหนาที่
ชุมชนสัมพันธ
จัดตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาชุมชน

ดําเนินการประเมินผลกระทบ
ดานสังคม

ดําเนินการประเมินผลกระทบในกรณี
มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

กําหนดวัตถุประสงคและแผนงาน
ของโครงการพัฒนาชุมชน

ติดตามและตรวจสอบ
ติดตามและ
ตรวจสอบ

ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ชุมชนและโครงการพัฒนาชุมชน
พัฒนาแผนการมีสวนรวมของ
ชุมชนเมื่อสิ้นสุดโครงการ

สํ า รวจความพึ ง พอใจ
และประเมิ น ผลตอบแทน
ทางสั ง คมประจํ า ป

ดําเนินการตามแผน
การมีสวนรวมของชุมชน
เมื่อสิ้นสุดโครงการ

สงมอบใหกับ
ชุมชนทองถิ่น
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การย้ายถิ่นฐาน
ในการพัฒนาโครงการอาจมีความจ�ำเป็นต้องมีการย้ายที่อยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

2563

จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานที่มีนัยส�ำคัญ
สัดส่วนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานที่มีนัยส�ำคัญที่ได้รับการแก้ไข
ผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาท

เป้าหมาย
2563

0

0

NA*

100%

* ไม่พบรายงานข้อร้องเรียน

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้นำ� มาตรฐานการบริหารจัดการการย้ายถิน่ ฐานผนวกเข้ากับการด�ำเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจ โดยในปีทผี่ า่ นมา
ไม่ได้รบั รายงานข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการย้ายถิน่ ฐาน เนือ่ งจากไม่มโี ครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการศึกษาและพัฒนาทีต่ อ้ งมีการย้าย
ถิน่ ฐานแต่อย่างใด

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางสากล เช่น ข้อก�ำหนดของ
บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) และ International
Council on Mining and Metals (ICMM) โดยบริษัทฯ
จะหลีกเลี่ยงการย้ายถิ่นฐานโดยไม่จ�ำเป็น เนื่องจากการย้าย
ถิ่นฐานอาจสร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน บริษัทฯ
ด�ำเนินงานตามมาตรฐานการบริหารจัดการการย้ายถิ่นฐาน
ภายใต้แนวปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ดังนี้

•
•
•
•
•
•

การสร้างข้อตกลงร่วม เพื่อก�ำหนดวัตถุประสงค์ และสร้าง
ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินการ
การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยสนันสนุน
การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน�ำมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาแผนการด�ำเนินงาน
การจั ด ท� ำ แผนการด� ำ เนิ น งาน เพื่ อ เป็ น กรอบในการ
ด�ำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบว่า
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
สั ง คม
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ชนเผ่าพื้นเมือง
ด้วยลักษณะเฉพาะของธุรกิจเหมืองที่พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ใกล้กับชุมชน ซึ่งในบางพื้นที่อาจมี
ชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่ ดังนั้น การเคารพ การคุ้มครองสิทธิ และการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองจึงถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ

2563

จ�ำนวนเหตุการณ์ละเมิดสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อย
สัดส่วนเหตุการณ์ละเมิดสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อยที่ได้รับการแก้ไข
ผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาท

เป้าหมาย
2563

0

0

NA*

100%

* ไม่พบการละเมิดสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2563 บริษทั ฯ จัดประชุมคณะกรรมการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอะบอริจนิ ส�ำหรับกลุม่ เหมืองทางเหนือและทางตะวันตก
จ�ำนวน 4 ครั้ง เพื่อสื่อสารเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานและแผนงานในอนาคตให้ชมุ ชนรับทราบ อีกทัง้ ยังใช้เป็นช่องทางรับฟังข้อกังวล
ของชุมชนเพือ่ หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ทัง้ นีใ้ นปีทผี่ า่ นมาไม่พบเหตุการณ์ละเมิดสิทธิชนเผ่าพืน้ เมืองและไม่พบข้อร้องเรียนจากชนเผ่า
พื้นเมืองหรือชนกลุ่มน้อยอันเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในอินโดนีเซียและออสเตรเลียแต่อย่างใด

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั ฯ ประเมินเบือ้ งต้นก่อนเริม่ กิจกรรมการผลิตว่าหน่วยธุรกิจใดมีชนเผ่าพืน้ เมืองอาศัยอยูใ่ กล้เคียงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน โดยหากพบว่า
หน่วยธุรกิจใดมีชนเผ่าพืน้ เมืองอาศัยอยู่ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน เช่น ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ความเชือ่
และศาสนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาแผนการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองที่เหมาะสมส�ำหรับ
ทุกหน่วยธุรกิจ เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง
อินโดนีเซีย

ออสเตรเลีย

ชนเผ่าพื้นเมือง ชาวดายัค: Tunjung Benuaq และ Bentain ชาวอะบอริจิน
หน่วยธุรกิจ
แนวทางการมี
ส่วนร่วม

เหมืองทรูบาอินโดและเหมืองบารินโต
เหมืองแอร์ลี เหมืองสปริงเวล เหมืองคลาเรนซ์ เหมืองไมยูนา และเหมืองแมนดาลอง
• ดำ�เนินการภายใต้กฎหมายตามจารีต
• ดำ�เนินงานตามแผนการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาว
ประเพณีของกลุ่ม (Adat Law)
อะบอริจนิ สำ�หรับกลุ่มเหมืองทางตะวันตกและทางเหนือ โดยปฏิบัติตาม
ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติของบุคคล
กฎหมายและแนวทางการบริหารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Aboriginal Land Rights
ภายนอกกลุ่มที่เข้ามาดำ�เนินธุรกิจ
Act (1983), Heritage Act (1977) และ Environmental Planning &
ในบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวดายัค
Assessment Act 1979
• จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนโดยมี
• จัดตั้งคณะอนุกรรมการ โดยประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มชาวอะบอริจิน
ตัวแทนชาวดายัคเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ที่ขึ้นทะเบียนกับทางบริษัทฯ
• พัฒนาโครงการเพื่ออนุรักษ์มรดกทาง
• ประเมินผลกระทบทางสังคม และจัดประชุมกับชาวอะบอริจินปีละ 2 ครั้ง
วัฒนธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
• สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการธำ�รงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาวอะบอริจิน
ชาวดายัค
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รายชื่อธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ธุรกิจเหมือง
ประเทศ
อินโดนีเซีย

จีน
ออสเตรเลีย

มองโกเลีย

หน่วยธุรกิจ

ปริมาณการผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุน
100%

สัดส่วน
การถือครอง

ประเภท

สถานะ

อินโดมินโค

เหมืองถ่านหินแบบเปิด

เปิดดำ�เนินการ

9.0 ล้านตัน

6.0 ล้านตัน

67.13%

ทรูบาอินโด

เหมืองถ่านหินแบบเปิด

เปิดดำ�เนินการ

4.2 ล้านตัน

2.8 ล้านตัน

67.13%

บารินโต

เหมืองถ่านหินแบบเปิด

เปิดดำ�เนินการ

2.7 ล้านตัน

1.8 ล้านตัน

67.13%

โจ-ร่ง

เหมืองถ่านหินแบบเปิด

เปิดดำ�เนินการ

1.2 ล้านตัน

0.8 ล้านตัน

67.13%

คิทาดิน-เอ็มบาลุต

เหมืองถ่านหินแบบเปิด

เปิดดำ�เนินการ

1.2 ล้านตัน

0.8 ล้านตัน

67.13%

เตอเปี่ยนอินดาซัคเซส

เหมืองถ่านหินแบบเปิด

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

-

-

67.13%

นูซ่า เพอซาดา รีซอร์สเซส

เหมืองถ่านหินแบบเปิด

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

-

-

67.13%

เกาเหอ

เหมืองถ่านหินใต้ดิน

เปิดดำ�เนินการ

9.0 ล้านตัน

4.0 ล้านตัน

เฮ่อปี้

เหมืองถ่านหินใต้ดิน

เปิดดำ�เนินการ

1.2 ล้านตัน

0.5 ล้านตัน

40%

แอร์ลี

เหมืองถ่านหินใต้ดิน

เปิดดำ�เนินการ

1.5 ล้านตัน

1.5 ล้านตัน

100%

คลาเรนซ์

เหมืองถ่านหินใต้ดิน

เปิดดำ�เนินการ

2.1 ล้านตัน

1.8 ล้านตัน

85%

แมนดาลอง

เหมืองถ่านหินใต้ดิน

เปิดดำ�เนินการ

5.2 ล้านตัน

5.2 ล้านตัน

100%

ไมยูนา

เหมืองถ่านหินใต้ดิน

เปิดดำ�เนินการ

1.0 ล้านตัน

1.0 ล้านตัน

100%

สปริงเวล

เหมืองถ่านหินใต้ดิน

เปิดดำ�เนินการ

2.9 ล้านตัน

2.9 ล้านตัน

100%

แองกัสเพลส

เหมืองถ่านหินใต้ดิน

ระงับการผลิตชั่วคราว

-

-

100%

นิวสแตน

เหมืองถ่านหินใต้ดิน

ระงับการผลิตชั่วคราว

-

-

100%

อิงเกิลนุก

เหมืองถ่านหินใต้ดิน

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

-

-

100%

นิวเบกส์

45%

เหมืองถ่านหินแบบเปิด

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

-

-

100%

อัลไต นูรส์

เหมืองถ่านหิน

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

-

-

100%

อุนสท์ ฮูดะห์

เหมืองถ่านหิน

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

-

-

100%

ซานต์ อูล

เหมืองถ่านหิน

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

-

-

100%

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ประเทศ
อเมริกา

ประเภท

สถานะ

ปริมาณการผลิต (ตามสัดส่วนการลงทุน)

แหล่งมาร์เซลลัส

หน่วยธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน

เปิดดำ�เนินการ

173 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน

แหล่งบาร์เนตต์

ก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน

เปิดดำ�เนินการ

565 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน

(a)

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป
ประเทศ
ไทย
สปป.ลาว
จีน

หน่วยธุรกิจ

ก�ำลังการผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุน

สัดส่วน
การถือครอง(c)

ประเภท

สถานะ

บีแอลซีพี

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

เปิดดำ�เนินการ

1,434 เมกะวัตต์

717 เมกะวัตต์

50%

หงสา

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

เปิดดำ�เนินการ

1,878 เมกะวัตต์

751 เมกะวัตต์

40%

เจิ้งติ้ง

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

เปิดดำ�เนินการ

139 เมกะวัตต์

139 เมกะวัตต์

100%

หลวนหนาน

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

เปิดดำ�เนินการ

227 เมกะวัตต์

227 เมกะวัตต์

100%

โจวผิง

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

เปิดดำ�เนินการ

247 เมกะวัตต์

173 เมกะวัตต์

70%

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

เปิดดำ�เนินการ(b)

1,320 เมกะวัตต์

396 เมกะวัตต์

30%

ประเภท

สถานะ

จินซาน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

28.95 เมกะวัตต์

28.95 เมกะวัตต์

100%

ฮุ่ยเหนิง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

21.51 เมกะวัตต์

21.51 เมกะวัตต์

100%

เฮ่าหยวน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

20.00 เมกะวัตต์

20.00 เมกะวัตต์

100%

ซานซีลู่กวง

100%

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ประเทศ
จีน

(a)
(b)
(c)

หน่วยธุรกิจ

100%

ก�ำลังการผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุน

สัญญาซื้อขายเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2563
การก่อสร้างเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างการทดลองเปิดด�ำเนินงาน โดยจะเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 2564
สัดส่วนการลงทุนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (โดยบ้านปูถือครองบ้านปู เพาเวอร์ อยู่ 78.57%)

สัดส่วน
การถือครอง

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
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ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ประเทศ
จีน

ญี่ปุ่น

เวียดนาม

หน่วยธุรกิจ

ก�ำลังการผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุน

สัดส่วน
การถือครอง

ประเภท

สถานะ

ฮุ่ยเอิน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

19.70 เมกะวัตต์

19.70 เมกะวัตต์

100%

เต๋อหยวน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

51.64 เมกะวัตต์

51.64 เมกะวัตต์

100%

ซิงหยู

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

10.30 เมกะวัตต์

10.30 เมกะวัตต์

100%

จีซิน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

25.22 เมกะวัตต์

25.22 เมกะวัตต์

100%

โอลิมเปีย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

10.00 เมกะวัตต์

4.00 เมกะวัตต์

40%

ฮิโนะ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

3.50 เมกะวัตต์

2.63 เมกะวัตต์

75%

อวาจิ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

7.90 เมกะวัตต์

5.93 เมกะวัตต์

75%

นาริไอสึ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

20.46 เมกะวัตต์

15.35 เมกะวัตต์

75%

มุกะวะ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

17.00 เมกะวัตต์

9.52 เมกะวัตต์

56%

คุโรคาว่า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

18.90 เมกะวัตต์

18.90 เมกะวัตต์

100%

เท็นซัง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

1.96 เมกะวัตต์

1.96 เมกะวัตต์

100%

มูโรซัง 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

1.73 เมกะวัตต์

1.73 เมกะวัตต์

100%

มูโรซัง 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

1.63 เมกะวัตต์

1.63 เมกะวัตต์

100%

ทาเคโอะ 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

1.00 เมกะวัตต์

1.00 เมกะวัตต์

100%

ยามางาตะ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ(d)

20.00 เมกะวัตต์

20.00 เมกะวัตต์

100%

ยาบูกิ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดดำ�เนินการ

7.00 เมกะวัตต์

5.25 เมกะวัตต์

75%

ชิราคาว่า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

10.00 เมกะวัตต์

10.00 เมกะวัตต์

100%

เคเซนนุมะ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

20.00 เมกะวัตต์

20.00 เมกะวัตต์

100%

ยามางาตะ ไออีเดะ

100%

(e)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

200.00 เมกะวัตต์

102.00 เมกะวัตต์

51%

หวินเจา

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

80.00 เมกะวัตต์

80.00 เมกะวัตต์

100%

เอลวินหมุยยิน(f)

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

เปิดดำ�เนินการ

37.60 เมกะวัตต์

37.60 เมกะวัตต์

100%

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และทุ่นลอยน�้ำ
ประเทศ
ไทย
สิงคโปร์

หน่วยธุรกิจ
บ้านปู เน็กซ์
บ้านปู เน็กซ์
Sunseap

ก�ำลังการผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุน

ประเภท

สถานะ

Solar Rooftop
Solar Floating
Solar Rooftop

เปิดดำ�เนินการ
อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา
เปิดดำ�เนินการ

20.60 เมกะวัตต์
16.00 เมกะวัตต์
727.80 เมกะวัตต์

ผลิตแบตเตอรี่

เปิดดำ�เนินการ

1.0 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

ประเภท

สถานะ

ชุมชนอัจฉริยะ

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

100%

20.60 เมกะวัตต์
16.00 เมกะวัตต์
353.90 เมกะวัตต์

สัดส่วน
การถือครอง
100%
100%
48.63%

ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน
จีน

Durapower

0.5 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

47.68%

ธุรกิจชุมชนอัจฉริยะ
ประเทศ
ไทย

หน่วยธุรกิจ
บ้านปู เน็กซ์

ความคืบหน้า
ตามสัดส่วนการลงทุน

100%

5 โครงการ

5 โครงการ

สัดส่วน
การถือครอง
100%

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
ไทย

บ้านปู เน็กซ์
Urban Mobility Tech

ญี่ปุ่น

เรือไฟฟ้า

เปิดดำ�เนินการ

บริการรถไฟฟ้า

เปิดดำ�เนินการ

รถไฟฟ้า

เปิดดำ�เนินการ

FOMM

1 ลำ�

1 ลำ�

100%

2,500 คนต่อวัน
768 คนต่อวัน
ด้วยรถ 100 คัน
ด้วยรถ 31 คัน
เปิดตัว FOMM One

30.70%

ปริมาณการผลิต
ตามสัดส่วนการลงทุน

สัดส่วน
การถือครอง

21.50%

ธุรกิจซื้อขายพลังงาน
ประเทศ
ญี่ปุ่น
(d)
(e)
(f)

หน่วยธุรกิจ

ประเภท

สถานะ

Banpu Power Trading G.K.

ซื้อขายพลังงาน

เปิดดำ�เนินการ

เริ่มเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563
เริ่มเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2563
เริ่มลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2563

100%

280 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

280 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

100%
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ธุรกิจไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงทั่วไป

อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย มองโกเลีย

จีน

จีน

ญี่ปุ่น

เวียดนาม

ไทย

ไทย

สิงคโปร์



































NR



















NR







NR









NR

NR

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย





















ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า

NR

NR

NR



NR

NR

NR

NR

NR

NR

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและเศรษฐกิจ





















การบริหารจัดการความเสี่ยง





















การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ





NR















การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ





NR





ก๊าซเรือนกระจก





NR





พลังงาน





NR



คุณภาพอากาศ





NR

น�้ำ





ของเสียจากกระบวนการผลิต



ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของเสียจากการทำ�เหมือง

ประเด็นความยั่งยืน

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน





จริยธรรมทางธุรกิจ





การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล



การบริหารจัดการคู่ค้า
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์

ส�ำนักงาน

ธุรกิจเหมือง

ธุรกิจไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา

ขอบเขตการรายงานข้อมูล











NR

NR







NR

NR



NR

NR

NR

NR

NR

NR







NR

NR

NR



NR



NR

NR





NR







NR

NR

NR

NR





NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

การดำ�เนินงานตามแผนการปิดเหมือง





NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

การทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจากการทำ�เหมือง

NR



NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม















NR

NR

การดูแลพนักงาน





















การพัฒนาทรัพยากรบุคคล





















วัฒนธรรมองค์กร





















อาชีวอนามัยและความปลอดภัย



















สิทธิมนุษยชน















การมีส่วนร่วมของชุมชน





NR

NR



NR

NR

NR

NR

การพัฒนาชุมชน



NR

NR

NR



NR

NR

NR

NR

การย้ายถิ่นฐาน





NR







NR

NR

NR

ชนเผ่าพื้นเมือง





NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR



NR		

NR

ข้อมูลการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงานครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว
ข้อมูลการบริหารจัดการครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว แต่ผลการด�ำเนินงานครอบคลุมเพียงบางส่วน
ข้อมูลการบริหารจัดการครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว แต่ยังไม่ครอบคลุมผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีนัยส�ำคัญ หรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว

หมายเหตุ:
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ไม่ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
และไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารโดยตรง ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจดังต่อไปนี้
• ธุรกิจเหมืองในจีน
• ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปในไทยและ สปป.ลาว
• ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในสิงคโปร์
• ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานในจีน
• ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

ส�ำหรับธุรกิจที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมี
อ�ำนาจในการบริหารจัดการดังต่อไปนี้ บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
• ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในอเมริกา
• ธุรกิจชุมชนอัจฉริยะในไทย
• ธุรกิจซื้อขายพลังงานในญี่ปุ่น

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
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ผลการด�ำเนินงาน
การเงิน
2560

รายได้จากการขายรวม (ล้านเหรียญสหรัฐ)
EBITDA(a) (ล้านเหรียญสหรัฐ)
กำ�ไรสุทธิ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น
(a)

2561

2,877
968
234
39%
5.7
0.98

2562

3,481
1,178
205
35%
3.8
1.02

2563

2,759
701
(20)
26%
2.4
1.23

2,283
563
(56)
20%
2.5
1.47

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

การจ่ายภาษีจ�ำแนกตามประเทศ
2560

อินโดนีเซีย
• กำ�ไรสุทธิก่อนหักภาษี (ล้านเหรียญสหรัฐ)
• ภาษีเงินได้ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
• การจ่ายภาษีเงินได้ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
• อัตราภาษีนิติบุคคล
จีน
• กำ�ไรสุทธิก่อนหักภาษี (ล้านหยวน)
• ภาษีเงินได้ (ล้านหยวน)
• การจ่ายภาษีเงินได้ (ล้านหยวน)
• อัตราภาษีนิติบุคคล
ออสเตรเลีย
• กำ�ไรสุทธิก่อนหักภาษี (ล้านเหรียญออสเตรเลีย)
• ภาษีเงินได้ (ล้านเหรียญออสเตรเลีย)
• การจ่ายภาษีเงินได้ (ล้านเหรียญออสเตรเลีย)
• อัตราภาษีนิติบุคคล
บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)(a)
• กำ�ไรสุทธิก่อนหักภาษี (ล้านเหรียญสหรัฐ)
• ภาษีเงินได้ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
• การจ่ายภาษีเงินได้ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
• อัตราภาษีนิติบุคคล
(a)
(b)

2561

2562

2563

362
(109)
(60)
25%

367
(109)
(109)
25%

186
(59)
(111)
25%

725
(35)
(63)
22%

257
(67)
(52)
25%

126
(31)
(50)
25%

162
(46)
(41)
25%

339
(74)
(60)
25%

79
(21)
30%

85
(25)
30%

30
(5)
30%

(157)
30%

477
(134)
(97)
20-25%

504
(189)
(135)
20-25%

125(b)
(78)(b)
(140)
20-25%

(8)
(9)
(78)
20-25%

ตัดรายการระหว่างกัน
ปรับปรุงข้อมูลจากรายงานปีก่อนหน้า

จริยธรรมทางธุรกิจ
2560

จำ�นวนข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยสำ�คัญ
• การคอร์รัปชัน การให้และการรับสินบน
• การฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์
• การกระทำ�ทุจริตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
• การกระทำ�ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย หรือต่อสิ่งแวดล้อม
• การกระทำ�โดยเจตนาให้บริษัทฯ เสียหายหรือเสียประโยชน์
• การฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ(d)
• การสนับสนุนการกระทำ�ความผิด(a)
• อื่นๆ(b)
สัดส่วนข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยสำ�คัญที่ได้รับการแก้ไข
ผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาท
(a)
(b)
(c)
(d)

2561

2562

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

NA(c)

NA(c)

การกระท�ำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการปกปิดหรือการช่วยเหลือปกปิดการกระท�ำดังกล่าว
ข้อมูลรวมการเลือกปฎิบัติและการปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ
ข้อมูลรวมการผูกขาด/การแข่งขันทางการค้า

10
2
2
1
1
2
2
0
0
100%

2563

9
0
1
4
0
1
0
0
3
100%
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การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
2560

สัดส่วนประเด็นด้าน ESG ที่มีนัยสำ�คัญที่กำ�หนดเป็นเป้าหมายองค์กร
สัดส่วนเป้าหมายองค์กรด้าน ESG ที่กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูง
จำ�นวนการประชุม
• คณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการเข้าประชุม
• คณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน(a)
• คณะกรรมการทั้งคณะ
• รายบุคคล (เฉลี่ย)
• คณะกรรมการชุดย่อย (เฉลี่ย)
(a)

2561

2562

2563

-

-

100%
100%

100%
100%

12
5
8
6

12
4
10
9

12
4
9
6

13
4
9
8

97%
100%
100%
100%

94%
88%
97%
100%

97%
94%
100%
94%

97.62%
94%
100%
100%

4.86
4.80
4.79

4.73
4.75
4.92

4.76
4.51
4.89

4.74
4.56
4.67

ผลการประเมินมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 5

การบริหารจัดการความเสี่ยง
2560

สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง
ความครอบคลุมประเด็น ESG ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายในองค์กร(a)
สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG(b)
(a)
(b)

2561

2562

2563

100%
-

100%
-

100%
-

100%
87%

-

-

-

100%

ตามมาตรฐาน COSO
เฉพาะหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้าน ESG สูง

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2560

สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร
และระดับประเทศประจำ�ปี(a)
(a)

2561

-

2562

33%

2563

25%

100%

การปฏิบัติงานจริงของทีม CMT/IMT ส�ำหรับวิกฤตโควิด-19 นับเป็นการซ้อมแผนความต่อเนื่องประจ�ำปี

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
2560

จำ�นวนโครงการนวัตกรรม
มูลค่าทางธุรกิจของโครงการนวัตกรรม (ล้านเหรียญสหรัฐ)
จำ�นวนศูนย์ Digital Capability Center ที่ตั้งใหม่
จำ�นวนพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมดิจิทัล
จำ�นวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดิจิทัล

2561

-

2562

7
0
1
6
400

199
84
1
30
1,200

2563

13
43
2
12
1,400

111

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
2560

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิ
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
• รายได้จากการขาย
• รายได้อื่นๆ
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (ล้านเหรียญสหรัฐ)
• ผู้ถือหุ้น(a)
• คู่ค้าและผู้รับเหมา(b)
• พนักงาน(c)
• สถาบันการเงิน(d)
• ภาครัฐ(e)
• ชุมชน(f)
มูลค่าทางเศรษฐกิจคงเหลือ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
สัดส่วนการลงทุนจำ�แยกตามวัตถุประสงค์
• การกุศล
• การลงทุนด้านพัฒนาชุมชน
• การเสริมสร้างภาพลักษณ์
สัดส่วนการลงทุนจำ�แยกตามรูปแบบการสนับสนุน
• เงินสด
• พนักงานจิตอาสา
• การเข้าร่วมของผู้บริหาร
• สิ่งของและการบริการ
สัดส่วนการลงทุนด้านการพัฒนาชุมชน
• การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างรายได้
• การส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม
• การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
• การพัฒนาด้านการศึกษา
• การพัฒนาสุขอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน
• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

2561

2562

2563

0.35

0.55

NA(g)

NA(g)

2,792
260

3,307
420

2,652
352

2,219
228

83
1,021
259
131
440
5
1,113

112
1,204
283
166
471
7
1,484

116
1,164
287
174
356
6
901

63
1,173
308
166
246
3
485

36%
39%
25%

35%
30%
35%

33%
28%
39%

46%
44%
10%

61%
3%
32%
4%

78%
6%
6%
10%

93%
4%
2%
1%

70%
22%
7%
1%

14%
21%
33%
9%
2%
20%

34%
16%
14%
12%
8%
16%

32%
17%
14%
20%
14%
3%

32%
23%
17%
15%
9%
4%

เงินปันผล
ประกอบด้วยค่าจ้างผู้รับเหมา ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่นๆ
ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ประกอบด้วยค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบ�ำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชุมชน กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และค่าชดเชยการใช้พื้นที่
ผลการด�ำเนินงานขาดทุน

การสนับสนุนองค์กรและสมาคม
2560

ล็อบบี้หรือเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร (ล้านเหรียญสหรัฐ)
พรรคการเมืองหรือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง (ล้านเหรียญสหรัฐ)
องค์กรหรือสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร (ล้านเหรียญสหรัฐ)
การสนับสนุนอื่นๆ (ล้านเหรียญสหรัฐ)

2561

-

2562

0
0
0.54
0

2563

0
0
0.53
0

0
0
1.04
0

การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ
2560

จำ�นวนเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
จำ�นวนเหตุการณ์การหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ
สัดส่วนของอัตราการตอบสนองต่อเหตุการณ์
(a)

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล

2561

-

2562

-

2563

-

1
1
-(a)
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ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า(a)
2560

ประสิทธิภาพการผลิต
• ไฟฟ้า (กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
• ไอน�้ำ (กิโลกรัม/กิกะวัตต์)
ค่าดัชนีความพร้อมจ่าย
ประสิทธิภาพการผลิตรวม
การหยุดเดินเครื่องตามแผนการซ่อมบำ�รุง
• ความถี่ (ครั้ง)
• ระยะเวลา (ชั่วโมง/ครั้ง)
การหยุดเดินเครื่องนอกแผนการซ่อมบำ�รุง
• ความถี่ (ครั้ง)
• ระยะเวลา (ชั่วโมง/ครั้ง)
(a)
(b)

2561

2562

2563

261
37.53
93.72%
69.70%

270
37.58
89.02%
66.69%

279
37.94
94.07%
65.07%

247
37.75
97.72%
74.70%

23
1,303

22
1,867

25
241

15
174

7
49

4
1,913

1
457

0
NA(b)

ข้อมูลเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน
ไม่มีการหยุดเดินเครื่องนอกแผนการซ่อมบ�ำรุง

การบริหารจัดการคู่ค้า
2560

จำ�นวนคู่ค้า
• คู่ค้าทั้งหมด
• คู่ค้ารายสำ�คัญ
สัดส่วนคู่ค้าที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG
• คู่ค้ารายสำ�คัญ
• คู่ค้ารายสำ�คัญใหม่
สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าท้องถิ่น(a)
สัดส่วนสัญญาที่คำ�นึงถึงประเด็น ESG
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

2561

2562

2563

-

3,056(b)
19(d)

4,037
195(c)

3,197
2,389

-

100%(d)
100%(d)
49%(b)
-

69%(c)
23%(e)
66%
28%(e)

3%
-(f)
38%
15%

คู่ค้าที่ด�ำเนินธุรกิจในภูมิภาคเดียวกัน
ข้อมูลเฉพาะธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย
ข้อมูลเฉพาะธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซียและธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปในจีน
ข้อมูลเฉพาะธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซีย
ข้อมูลเฉพาะธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปในจีน
อยู่ระหว่างการจัดท�ำมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
2560

จำ�นวนข้อร้องเรียน
• ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
• ความปลอดภัยหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สัดส่วนของข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำ�หนด
(a)

2561

2562

2563

0
0

0
0

0
0

0
0

NA(a)

NA(a)

NA(a)

NA(a)

ไม่มีข้อร้องเรียน

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและเศรษฐกิจ
2560

จำ�นวนเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสังคม
และเศรษฐกิจ
• จำ�นวนครั้งของค่าปรับที่มีนัยสำ�คัญ
• จำ�นวนครั้งของการถูกบังคับโทษที่ไม่อยู่ในรูปค่าปรับที่มีนัยสำ�คัญ

2561

2562

2563

-

0

0

0

-

0
0

0
0

0
0
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ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจเหมือง

2560

2561

2562

2563

ถ่านหินที่ผลิต (ตัน)

36,311,551

35,303,278

33,427,638

31,500,685

1,691,107
4,236,338
444,362

1,715,684
3,975,903
546,686

1,782,476
3,328,603
824,264

1,897,104
3,564,832
1,346,803

-

182

1,439

4,856

2561

2562

2563

4,752,727
4,501,535
251,192
0.131

5,157,510
4,616,826
283,352
257,332
0.146

4,207,035(d)
3,734,004(d)
226,857
246,173
68,659,848
0.126

3,632,271
3,388,681
360,983
243,591
65,656,827
0.115

3,650,542
3,648,340
2,202
0.573

3,824,124
3,821,632
2,492
0.613

3,822,073
3,814,884
7,189
0.644

4,019,922
4,010,202
9,720
0.590

0.954
0.435

0.991
0.470

0.575
0.673

0.541
0.609

0.574
0.591

0.615
0.635

0.651
0.675

0.599
0.619

0
NA(e)
-

0
NA(e)
110

0
NA(e)
1,086

0
NA(e)
515

88%
12%

87%
13%

86%
14%

82%
18%

-

13
13
0
0.073

17
17
0
0.012

17
17
0
0.003

-

0.073
NA(f)

0.012
NA(f)

0.003
NA(f)

ธุรกิจไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ขาย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
ไอน�้ำที่ขาย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
ความร้อนที่ขาย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ไฟฟ้าที่ขาย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ธุรกิจเหมือง
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e)
• Scope 1
• Scope 1 (Biogenic)
• Scope 2
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก Scope 3 (ตัน CO2e)(a)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์(b)
(ตัน CO2e /ตันถ่านหิน)

2560

ธุรกิจไฟฟ้า
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e)
• Scope 1
• Scope 2
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์(b)
(ตัน CO2e/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
• การผลิตไฟฟ้า
• การผลิตไอน�้ำและความร้อน
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ในจีน(c)
(ตัน CO2e/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
• ก�ำลังการผลิตทั้งหมด
• ก�ำลังการผลิตจากเชื้อเพลิงทั่วไป
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ในญี่ปุ่น(c)
(ตัน CO2e/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
• ก�ำลังการผลิตทั้งหมด
• ก�ำลังการผลิตจากเชื้อเพลิงทั่วไป
ปริมาณการปล่อย SF6 (ตัน CO2e)
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
• ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป
• ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e)
• Scope 1
• Scope 2
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์(b)
(ตัน CO2e/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
• ก�ำลังการผลิตทั้งหมด
• ก�ำลังการผลิตไอน�้ำและความร้อน
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

การใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
Scope 1 & 2
Scope 1
ปรับปรุงข้อมูลจากรายงานปีก่อนหน้า
ไม่มีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปในญี่ปุ่น
ไม่มีการผลิตไอน�้ำและความร้อนส�ำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
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พลังงาน
ธุรกิจเหมือง
พลังงานที่ใช้ในการผลิต (เทราจูล)
พลังงานทดแทนที่ใช้ในการผลิต (เทราจูล)
• เชื้อเพลิงทดแทน
• ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
• ไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองในองค์กร
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในการผลิต (เทราจูล)
• เชื้อเพลิงฟอสซิล
• ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
• ไอน�้ำ ความร้อน และความเย็น
สัดส่วนพลังงานที่ใช้แยกตามชนิดเชื้อเพลิง
• ไบโอดีเซลและดีเซล
• ก๊าซทิ้ง
• พลังงานที่ซื้อจากภายนอก
• ถ่านหิน
• อื่นๆ
อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (กิกะจูล/ตันถ่านหิน)

2560

2561

2562

2563
(a)

13,417

16,590

17,888

13,353

0
0
0

409
0
0

2,203
0
0

2,843
0
13.75

12,338
1,079
0

15,062
1,119
0

11,806(a)
3,879(a)
0(a)

9,420
1,077
0

0.37

0.47

63%
9%
22%
5%
1%
0.54(a)

73%
12%
8%
5%
2%
0.42

10,545

10,721

11,113

9,961

0
0
718

0
0
815

0
0
1,040

0
0
1,212

32,756
9
0

32,354
10
0

31,410
30
0

33,221
40
0

-

-

94%
6%
3%
<1%

89%
7%
4%
<1%

701

809

1,033

1,202

5,387
15,251
1,600
1.65

5,368
14,313
1,968
1.72

5,384
11,983
2,967
1.87

5,627
12,833
4,848
1.46

-

0

0.23

0

-

0
0
0.65

0
0
5.18

0
0
17.48

-

-

0.23
0

0
0

-

0.65
0

5.18
0.16

17.48
0.05

ธุรกิจไฟฟ้า
พลังงานที่ใช้ในการผลิต (เทราจูล)
พลังงานทดแทนที่ใช้ในการผลิต (เทราจูล)
• เชื้อเพลิงทดแทน
• ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
• ไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองในองค์กร
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในการผลิต (เทราจูล)
• เชื้อเพลิงฟอสซิล
• ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
• ไอน�้ำ ความร้อน และความเย็น
สัดส่วนพลังงานทีใ่ ช้แยกตามชนิดเชือ้ เพลิง
• ถ่านหิน
• ก๊าซทิ้ง
• พลังงานจากแสงอาทิตย์
• อื่นๆ
พลังงานทดแทนที่ขาย (เทราจูล)
• ไฟฟ้า
พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลทีข่ าย (เทราจูล)
• ไฟฟ้า
• ไอน�้ำ
• ความร้อน
อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (กิกะจูล/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
พลังงานที่ใช้ในการผลิต (เทราจูล)
พลังงานทดแทนที่ใช้ในการผลิต (เทราจูล)
• เชื้อเพลิงทดแทน
• ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
• ไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองในองค์กร
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในการผลิต (เทราจูล)
• เชื้อเพลิงฟอสซิล
• ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
พลังงานทดแทนทีข่ าย (เทราจูล)
• ไฟฟ้า
อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (กิกะจูล/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
(a)

ปรับปรุงข้อมูลจากรายงานปีก่อนหน้า
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คุณภาพอากาศ
ธุรกิจเหมือง
ปริมาณมลสาร (ตัน)
• SO2
• NOX
• PM10
อัตราการปล่อยมลสารต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (กรัม/ตันถ่านหิน)
• SO2
• NOX
• PM10
ปริมาณสารทำ�ลายชั้นบรรยากาศโอโซน (กิโลกรัม CFC-11e)
• ปริมาณที่ใช้
• ปริมาณที่นำ�เข้า
• ปริมาณที่ส่งออก

2560

2561

2562

2563

128
934
413

228
672
383

186
2,106
441

698
1,235
266

3.5
25.7
11.4

6.5
19.0
10.8

5.6
63.0
13.2

22.2
39.2
8.4

87
0
0

132
0
0

68
0
0

181
0
0

174
455
35
-

149
323
24
-

153
246
18
0.0034

164
272
17
0.0085

27.3
71.4
5.5
-

23.9
51.7
3.8
-

25.8
41.4
3.0
0.0006

24.1
39.9
2.6
0.0012

28.2
73.7
5.7
-

24.8
53.6
3.9
-

27.1
43.6
3.1
0.0006

25.4
42.0
2.7
0.0013

0
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

ธุรกิจไฟฟ้า
ปริมาณมลสาร (ตัน)
• SO2
• NOX
• TSP
• ปรอท (Hg)
อัตราการปล่อยมลสารต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ - สำ�หรับพลังงานที่ผลิตจาก
เชื้อเพลิงทุกประเภท (กรัม/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
• SO2
• NOX
• TSP
• ปรอท (Hg)
อัตราการปล่อยมลสารต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ - สำ�หรับพลังงานที่ผลิตจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล (กรัม/เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
• SO2
• NOX
• TSP
• ปรอท (Hg)
ปริมาณสารทำ�ลายชัน้ บรรยากาศโอโซน (กิโลกรัม CFC-11e)
• ปริมาณที่ใช้
• ปริมาณที่นำ�เข้า
• ปริมาณที่ส่งออก
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ธุรกิจเหมือง
ปริมาณน�้ำที่ดึงจากแหล่งน�้ำ (เมกะลิตร)
• ทุกพื้นที(a)
่
• พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
ปริมาณน�้ำที่ดึงจากแหล่งน�้ำ (เมกะลิตร)
• น�้ำผิวดิน(a)
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำทะเล
• น�้ำจากกระบวนการผลิต
• น�้ำจากผู้ผลิตภายนอก
ปริมาณน�้ำที่ดึงจากแหล่งน�้ำในพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ (เมกะลิตร)
• น�้ำผิวดิน(a)
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำทะเล
• น�้ำจากกระบวนการผลิต
• น�้ำจากผู้ผลิตภายนอก
ปริมาณน�้ำจากผู้ผลิตภายนอกที่ดึงจาก
แหล่งน�้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
(เมกะลิตร)
• น�้ำผิวดิน(a)
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำทะเล
• น�้ำจากกระบวนการผลิต
ปริมาณน�้ำปล่อยออก (เมกะลิตร)
• ทุกพื้นที(a)
่
• พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
ปริมาณน�้ำปล่อยออก (เมกะลิตร)
• น�้ำผิวดิน(a)
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำทะเล
• น�้ำที่ส่งไปยังผู้รับบ�ำบัดภายนอก
ปริมาณน�้ำใช้ในการผลิต (เมกะลิตร)
• ทุกพื้นที่
• พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
อัตราการใช้น�้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
(ลบ.ม./ตันถ่านหิน)
การเปลีย่ นแปลงในแหล่งเก็บกักน�ำ้
(เมกะลิตร)
(a)
(b)

2560

2561

2562

2563

น�้ำจืด

น�้ำอื่น ๆ

น�้ำจืด

น�้ำอื่น ๆ

437,389
-

1,022,935
-

154,841
-(b)

0
0

1,380,376
0

1,184
0

417,493
17,652
1,700
0
544

999,982
20,797
1,555
0
601

138,579
14,355
1,324
0
582

0
0
0
0
0

1,366,286
13,525
0
0
564

0
1,184
0
0
0

-

-

-(b)
-(b)
-(b)
-(b)
-(b)

-(b)
-(b)
-(b)
-(b)
-(b)

-(b)
-(b)
-(b)
-(b)
-(b)

-(b)
-(b)
-(b)
-(b)
-(b)

-

-

-(b)
-(b)
-(b)
-(b)

-(b)
-(b)
-(b)
-(b)

-(b)
-(b)
-(b)
-(b)

-(b)
-(b)
-(b)
-(b)

432,398
-

1,018,058
-

149,689
-(b)

0

1,373,167
-(b)

931
-(b)

430,959
0
1,439
0

1,016,667
0
1,392
0

148,635
0
1,054
0

1,373,166
0
0
1

0
0
931
0

4,991
0.137

4,877
0.138

-

-

-

(b)

0
0
0
0

5,152
-(b)
0.154

7,462
-(b)
0.237

-(b)

-(b)

รวมปริมาณน�้ำฝนที่ตกในพื้นที่แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการผลิต เนื่องจากไม่สามารถแยกปริมาณน�้ำฝนเฉพาะที่ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการผลิตได้
ระบบการจัดเก็บข้อมูลอยู่ระหว่างการพัฒนา

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
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ธุรกิจไฟฟ้า
ปริมาณน�้ำที่ดึงจากแหล่งน�้ำ (เมกะลิตร)
• ทุกพื้นที่
• พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
ปริมาณน�้ำที่ดึงจากแหล่งน�้ำ (เมกะลิตร)
• น�้ำผิวดิน
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำทะเล
• น�้ำจากกระบวนการผลิต
• น�้ำจากผู้ผลิตภายนอก
ปริมาณน�้ำที่ดึงจากแหล่งน�้ำในพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ (เมกะลิตร)
• น�้ำผิวดิน
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำทะเล
• น�้ำจากกระบวนการผลิต
• น�้ำจากผู้ผลิตภายนอก
ปริมาณน�้ำจากผู้ผลิตภายนอกที่ดึงจาก
แหล่งน�้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
(เมกะลิตร)
• น�้ำผิวดิน
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำทะเล
• น�้ำจากกระบวนการผลิต
• น�้ำหมุนเวียน(a)
ปริมาณน�้ำปล่อยออก (เมกะลิตร)
• ทุกพื้นที่
• พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
ปริมาณน�้ำปล่อยออก (เมกะลิตร)
• น�้ำผิวดิน
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำทะเล
• น�้ำที่ส่งไปยังผู้รับบ�ำบัดภายนอก
ปริมาณน�้ำใช้ในการผลิต (เมกะลิตร)
• ทุกพื้นที่
• พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
อัตราการใช้น�้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
(ลบ.ม./เมกะวัตต์-ชั่วโมง)
การเปลีย่ นแปลงในแหล่งเก็บกักน�ำ้
(เมกะลิตร)
(a)
(b)

จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ระบบการจัดเก็บข้อมูลอยู่ระหว่างการพัฒนา

2560

2561

2562

2563

น�้ำจืด

น�้ำอื่น ๆ

น�้ำจืด

น�้ำอื่น ๆ

8,563
-

7,838
7,838

6,761
6,761

0
0

7,615
7,615

0
0

6,056
2,508
0
0
0.5

5,076
2,761
0
0
1

0
2,497
0
0
4,265

0
0
0
0
0

0
2,234
0
0
5,381

0
0
0
0
0

-

5,076
2,761
0
0
1

0
2,497
0
0
4,265

0
0
0
0
0

0
2,234
0
0
5,381

0
0
0
0
0

-

1
0
0
0
-

3,897
0
0
0
367

0
0
0
0
0

4,117
0
0
0
1,264

0
0
0
0
0

712
-

960
960

1,855
1,855

0
0

1,779
1,779

0
0

0
0
0
712

0
0
0
960

0
0
0
1,855

0
0
0
0

0
0
0
1,779

0
0
0
0

7,851
1.232

6,878
6,878
1.103

-

-

4,906
4,906
0.827

5,836
5,836
0.857

-(b)

-(b)
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ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป
ปริมาณน�้ำที่ดึงจากแหล่งน�้ำ (เมกะลิตร)
• ทุกพื้นที่
• พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
ปริมาณน�้ำที่ดึงจากแหล่งน�้ำ (เมกะลิตร)
• น�้ำผิวดิน
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำทะเล
• น�้ำจากกระบวนการผลิต
• น�้ำจากผู้ผลิตภายนอก
ปริมาณน�้ำที่ดึงจากแหล่งน�้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ (เมกะลิตร)
• น�้ำผิวดิน(a)
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำทะเล
• น�้ำจากกระบวนการผลิต
• น�้ำจากผู้ผลิตภายนอก
ปริมาณน�้ำจากผู้ผลิตภายนอกที่ดึงจากแหล่งน�้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
(เมกะลิตร)
• น�้ำผิวดิน(a)
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำทะเล
• น�้ำจากกระบวนการผลิต
• น�้ำหมุนเวียน(a)
ปริมาณน�้ำปล่อยออก (เมกะลิตร)
• ทุกพื้นที่
• พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
ปริมาณน�้ำปล่อยออก (เมกะลิตร)
• น�้ำผิวดิน
• น�้ำใต้ดิน
• น�้ำทะเล
• น�้ำที่ส่งไปยังผู้รับบ�ำบัดภายนอก
ปริมาณน�้ำใช้ในการผลิต (เมกะลิตร)
• ทุกพื้นที่
• พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ
อัตราการใช้น�้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (ลบ.ม./ตันถ่านหิน)
การเปลีย่ นแปลงในแหล่งเก็บกักน�ำ้ (เมกะลิตร)
(a)
(b)

จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ระบบการจัดเก็บข้อมูลอยู่ระหว่างการพัฒนา

2562

2563

น�้ำจืด

น�้ำอื่น ๆ

น�้ำจืด

น�้ำอื่น ๆ

6,756
6,756

0
0

7,611
7,611

0
0

0
2,492
0
0
4,264

0
0
0
0
0

0
2,231
0
0
5,380

0
0
0
0
0

0
2,492
0
0
4,264

0
0
0
0
0

0
2,231
0
0
5,380

0
0
0
0
0

3,896
0
0
0
368

0
0
0
0
0

4,117
0
0
0
1,263

0
0
0
0
0

1,855
1,855

0
0

1,779
1,779

0
0

0
0
0
1,855

0
0
0
0

0
0
0
1,779

0
0
0
0

4,901
4,901
0.868
-(b)

5,832
5,832
0.901
-(b)
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ของเสียจากกระบวนการผลิต
ธุรกิจเหมือง

2560

ของเสียอันตราย (ตัน)
• ปริมาณที่ขนส่ง
• ปริมาณที่น�ำเข้า
• ปริมาณที่ส่งออก
• ปริมาณที่ถูกก�ำจัด
ของเสียอันตรายที่ถูกก�ำจัด (ตัน)(b)
• การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
• การน�ำกลับมาใช้ใหม่
• การเผาท�ำลาย
• การน�ำไปฝังกลบ
• การก�ำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
ของเสียไม่อันตรายที่ถูกก�ำจัด (ตัน)
• การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
• การน�ำกลับมาใช้ใหม่
• การท�ำปุ๋ยหมัก
• การเผาท�ำลาย
• การน�ำไปฝังกลบ
• การก�ำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
สัดส่วนของเสียที่ส่งออกนอกประเทศ
สัดส่วนของเสียอันตรายที่ก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
• ไม่รวมเถ้าจากโรงไฟฟ้า
• รวมเถ้าจากโรงไฟฟ้า
สัดส่วนของเสียอันตรายที่ถูกน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
สัดส่วนของเสียไม่อันตรายที่ถูกน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่

2561

2562

2563

(b)

8,251
1,645
6,581
0
0
25
3,522
1,328
0
0
2,194
0
-

4,167
0
0
4,761
4,761
1,076
3,096
435
0
154
4,879
0
2,137
1
2,678
62
0%

8,220
0
0
9,108
9,108
1,838
7,147
72
0
52
4,686
17
1,406
64
0
3,124
76
0%

6,095
0
0
6,598
6,598
255
6,020
278
1
40
6,235
648
1,190
10
0
4,375
11
0%

99%
100%
38%
100%

83%
88%
44%
100%

97%
99%
30%
100%

87%
95%
29%
100%

60
5(d)
0
0
0
55
624,838
0
624,838
0
0
8%

113
0
0
113
113
0
10
101
3
0
0
712,073
0
710,292
1
236
1,517
27
0%
9%

22
0
0
22
22
0
13
3
6
0
0
750,223
0
749,296
0
0
844
84
0%
60%

103
0
0
103
103
0
84
16
4
0
0
763,263
334,815
427,785
0
0
583
80
0%
81%

100%
100%
91%
100%

31%
99%
100%
100%

0%
99%
100%
100%

2%
99%
100%
100%

ธุรกิจไฟฟ้า
ของเสียอันตราย (ตัน)
• ปริมาณที่ขนส่ง
• ปริมาณที่น�ำเข้า
• ปริมาณที่ส่งออก
• ปริมาณที่ถูกก�ำจัด
ของเสียอันตรายที่ถูกก�ำจัด (ตัน)
• การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
• การน�ำกลับมาใช้ใหม่
• การน�ำกลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง
• การเผาท�ำลาย
• การน�ำไปฝังกลบ
• การก�ำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
ของเสียไม่อันตรายที่ถูกก�ำจัด (ตัน)(c)
• การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
• การน�ำกลับมาใช้ใหม่
• การท�ำปุ๋ยหมัก
• การน�ำกลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง
• การน�ำไปฝังกลบ
• การก�ำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
สัดส่วนของเสียที่ส่งออกนอกประเทศ
สัดส่วนของเสียอันตรายที่ถูกก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
สัดส่วนของเสียไม่อันตรายที่ถูกก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
• ไม่รวมเถ้าและยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้า
• รวมเถ้าและยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้า
สัดส่วนของเถ้าที่ถูกส่งไปก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
สัดส่วนของยิปซัมสังเคราะห์ทถี่ กู ส่งไปก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซำ�้ และใช้ใหม่
(a)
(b)
(c)
(d)

ไม่รวมดินและตะกอนดินจากการท�ำเหมือง
รวมเถ้าจากโรงไฟฟ้าซึ่งจัดเป็นของเสียอันตรายตามกฎหมายของอินโดนีเซีย
รวมเถ้าและยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้า
รวมของเสียอันตรายที่น�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
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ของเสียจากกระบวนการผลิต
ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป
ของเสียอันตราย (ตัน)
• ปริมาณที่ขนส่ง
• ปริมาณที่น�ำเข้า
• ปริมาณที่ส่งออก
• ปริมาณที่ถูกก�ำจัด
ของเสียอันตรายที่ถูกก�ำจัด (ตัน)
• การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
• การน�ำกลับมาใช้ใหม่
• การน�ำกลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง
• การเผาท�ำลาย
• การน�ำไปฝังกลบ
• การก�ำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
ของเสียไม่อันตรายที่ถูกก�ำจัด (ตัน)(a)
• การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
• การน�ำกลับมาใช้ใหม่
• การท�ำปุ๋ยหมัก
• การน�ำกลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง
• การน�ำไปฝังกลบ
• การก�ำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
สัดส่วนของเสียที่ส่งออกนอกประเทศ
สัดส่วนของเสียอันตรายที่ถูกก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
สัดส่วนของเสียไม่อันตรายที่ถูกก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
• ไม่รวมเถ้าและยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้า
• รวมเถ้าและยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้า
สัดส่วนของเถ้าที่ถูกส่งไปก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่
สัดส่วนของยิปซัมสังเคราะห์ทถี่ กู ส่งไปก�ำจัดด้วยการน�ำกลับมาใช้ซำ�้ และใช้ใหม่
(a)

รวมเถ้าและยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้า

2562

2563

22
0
0
22
22
0
13
3
6
0
0
750,221
0
749,296
0
0
844
72
0%
59%

103
0
0
103
103
0
84
16
4
0
0
763,254
334,815
427,785
0
0
583
72
0%
81%

0%
99%
100%
100%

2%
99%
100%
100%

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
ธุรกิจเหมือง

หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์
• เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อนุรักษ์
• มีพื้นที่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์
• มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่อนุรักษ์
หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง
• เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
• มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
• มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง
จำ�นวนหน่วยธุรกิจ
• ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
• มีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลกระทบด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
• ได้รับการประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
• จำ�เป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ(c)
• นำ�แผนการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ไปปฏิบัติ(c)
พื้นที่ (เฮกตาร์)
• ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
• ได้รับการประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
• มีแผนการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
• ได้รับการชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพ
สัดส่วนหน่วยธุรกิจ
• ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
• ได้รับการประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
• มีแผนการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ(c)
(a)
(b)
(c)
(d)

2560

2561

2562

2563

ด�ำเนินการ(a)

โครงการ(b)

ด�ำเนินการ(a)

โครงการ(b)

6
0
0
6
1

6
0
0
6
1

4
0
1
3
3

2
0
1
1
1

4
0
1
3
3

3
0
1
2
0

1
0
0

1
0
0

3
0
0

1
0
0

3
0
0

0
0
0

10

10

10

3

10

6

7

7

7

3

7

3

7
7

7
7

7
7

3
3

7
7

0
3

7

7

7

NA(d)

7

NA(d)

-

45,997

67,279

434

51,686

4,272

-

45,997
45,997
4,947

67,279
67,279
8,751

434
NA(d)
NA(d)

51,686
51,686
7,105

0
NA(d)
NA(d)

-

-

100%

50%

100%

100%

-

-

100%
100%

100%
NA(d)

100%
100%

0%
NA(d)

หน่วยธุรกิจอยู่ระหว่างด�ำเนินการผลิต
อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและก่อสร้าง รวมถึงเหมืองที่อยู่ระหว่างระงับการผลิตชั่วคราว
ข้อมูลเฉพาะหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ไม่จ�ำเป็นต้องรายงานข้อมูลเพราะอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
ธุรกิจไฟฟ้า

หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์
• เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อนุรักษ์
• มีพื้นที่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์
• มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่อนุรักษ์
หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง
• เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
• มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
• มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง
จำ�นวนหน่วยธุรกิจ
• ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
• มีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลกระทบด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
• ได้รับการประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
• จำ�เป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ(c)
• นำ�แผนการบริหารจัดการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพไปปฏิบัต(c)ิ
พื้นที่ (เฮกตาร์)
• ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
• ได้รับการประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
• มีแผนการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
• ได้รับการชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพ
สัดส่วนหน่วยธุรกิจ
• ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
• ได้รับการประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
• มีแผนการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

2560

2561

2562

2563

ด�ำเนินการ(a)

โครงการ(b)

ด�ำเนินการ(a)

โครงการ(b)

-

-

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

1
0
0
1
0

-

-

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
1

-

-

15

7

21

3

-

-

0

1

0

1

-

-

0
0

0
0

0
0

0
1

-

-

0

NA(d)

0

NA(d)

-

-

-

-

0

620

-

-

0

NA(d)
NA(d)

0
0
0

0
NA(d)
NA(d)

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

NA(e)
NA(e)

0%
NA(d)

NA(e)
NA(e)

0%
NA(d)

หน่วยธุรกิจอยู่ระหว่างด�ำเนินการผลิต
อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและก่อสร้าง รวมถึงเหมืองที่อยู่ระหว่างระงับการผลิตชั่วคราว
ข้อมูลเฉพาะหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ไม่จ�ำเป็นต้องรายงานข้อมูลเพราะอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ
ไม่มีหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
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การด�ำเนินงานตามแผนการปิดเหมือง
ธุรกิจเหมือง
จำ�นวนเหมือง(a)
• ดำ�เนินการผลิต
• อยู่ในระยะปิดเหมือง
จำ�นวนเหมืองที่มีแผนการปิดเหมือง
• อินโดนีเซีย
• ออสเตรเลีย
สัดส่วนเหมืองที่มีการจัดทำ�แผนการปิดเหมือง
ความคืบหน้าของการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูเมื่อเทียบกับแผน(b)
ความคืบหน้าของกิจกรรมการปิดเหมืองเมื่อเทียบกับแผน(c)
พื้นที่ใช้ในการทำ�เหมือง (เฮกตาร์)
• พื้นที่ครอบครอง ณ สิ้นปี
• พื้นที่ใช้ในการทำ�เหมือง (สะสม)
• พื้นที่ใช้ในการทำ�เหมือง (รายปี)
พื้นที่ฟื้นฟู (เฮกตาร์)
• พื้นที่ผ่านการฟื้นฟู (สะสม)
• พื้นที่ผ่านการฟื้นฟู (รายปี)
• พื้นที่ใช้ในการทำ�เหมืองและรอการฟื้นฟู
ความคืบหน้าของการจัดการพืน้ ที่
• พื้นที่ใช้ในการทำ�เหมืองต่อพื้นที่ครอบครอง
• พื้นที่ผ่านการฟื้นฟูต่อพื้นที่ใช้ในการทำ�เหมือง
(a)
(b)
(c)

2560

2561

2562

2563

-

12
10
22
6
16
100%
99%
-

12
10
22
6
16
100%
94%
100%

12
8
20
6
14
100%
91%
100%

96,034
24,048
910

93,074
24,728
836

93,036
25,580
859

92,775
20,748
1,154

11,233
596
12,815

12,157
636
12,571

12,997
840
12,583

13,189
733
7,559

25%
47%

27%
49%

27%
51%

22%
64%

ข้อมูลเฉพาะเหมืองที่อยู่ในระหว่างด�ำเนินการผลิตและระยะปิดเหมือง
ข้อมูลเฉพาะเหมืองแบบเปิดเท่านั้น
ข้อมูลเฉพาะเหมืองใต้ดินเท่านั้น

การทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจากการท�ำเหมือง(a)
ธุรกิจเหมือง
จำ�นวนเหมือง
• จำ�เป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการการทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจาก
การทำ�เหมือง
• นำ�แผนการบริหารจัดการการทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจากการทำ�เหมือง
ไปปฏิบัติ
จำ�นวนรายงานความเสียหายจากเหตุการณ์การทรุดตัวของดิน
อันเนื่องมาจากการทำ�เหมือง
สัดส่วนของเหมืองที่มีแผนการบริหารจัดการการทรุดตัวของดิน
อันเนื่องมาจากการทำ�เหมือง
ความคืบหน้าของกิจกรรมการบริหารจัดการการทรุดตัวของดินเมือ่ เทียบกับแผน
(a)

ข้อมูลเฉาะเหมืองใต้ดินเท่านั้น

2560

2561

2562

2563

-

5

5

5

-

5

5

5

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%
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ของเสียจากการท�ำเหมือง
ธุรกิจเหมือง

2560

ดินจากการท�ำเหมือง (ล้าน BCM)
สัดส่วนดินที่ถมกลับคืนในพื้นที(a)่
ตะกอนดินจากการท�ำเหมือง (ตัน น�้ำหนักแห้ง)
สัดส่วนดินจากการท�ำเหมืองที่ถมกลับคืนในพื้นที่เมื่อเทียบกับแผน(a)
สัดส่วนเหมืองที่มีแผนการจัดการน�้ำเป็นกรด(b)
จ�ำนวนโรงล้างถ่าน
• เปิดด�ำเนินการ
• ปิดด�ำเนินการ
การรั่วไหลที่มีนัยส�ำคัญของตะกอนดินจากการท�ำเหมือง
(a)

(a)
(b)

2561

2562

2563

236
40%
333,596
100%

265
88%
295,066
100%

253
93%
410,697
93%
100%

182
91%
388,658
94%
100%

0

0

3
2
0

3
2
0

เฉพาะเหมืองแบบเปิดเท่านั้น
เฉพาะเหมืองที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน�้ำเป็นกรด

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจเหมือง

2560

จ�ำนวนอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ
• มาตรฐานคุณภาพน�้ำปล่อยออก
• มาตรฐานคุณภาพอากาศ
• อื่นๆ
ค่าปรับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม(b)
• จ�ำนวนครั้งของค่าปรับที่มีนัยส�ำคัญ
• มูลค่าของค่าปรับที่มีนัยส�ำคัญ (เหรียญสหรัฐ)
การลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน
เหตุการณ์ที่น�ำไปสู่การระงับข้อพิพาท
การรั่วไหล(a)
• จ�ำนวนครั้งของการรั่วไหลที่มีนัยส�ำคัญ
• ปริมาณการรั่วไหลที่มีนัยส�ำคัญ (ลิตร)

2561

2562

2563

(a)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
38,142
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
100

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
14,757
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ธุรกิจไฟฟ้า
จ�ำนวนอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ(a)
• มาตรฐานคุณภาพน�้ำปล่อยออก
• มาตรฐานคุณภาพอากาศ
• อื่นๆ
ค่าปรับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม(b)
• จ�ำนวนครั้งของค่าปรับที่มีนัยส�ำคัญ
• มูลค่าของค่าปรับที่มีนัยส�ำคัญ (เหรียญสหรัฐ)
การลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน
เหตุการณ์ที่น�ำไปสู่การระงับข้อพิพาท
การรั่วไหล(a)
• จ�ำนวนครั้งของการรั่วไหลที่มีนัยส�ำคัญ
• ปริมาณการรั่วไหลที่มีนัยส�ำคัญ (ลิตร)
(a)
(b)

อ้างอิงตามมาตรฐานขององค์กรที่พิจารณาจากเกณฑ์ขั้นต�่ำ เช่น ผลกระทบที่กระจายไปในพื้นที่รอบข้าง หรือค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป
ค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
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พนักงาน
2560

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
สัดส่วนตามประเทศ
• ไทย
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ออสเตรเลีย
• มองโกเลีย
• สิงคโปร์
• ญี่ปุ่น
• สปป.ลาว
• เวียดนาม
สัดส่วนตามเพศ
• ชาย
• หญิง
สัดส่วนตามเชื้อชาติ
• ไทย
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ออสเตรเลีย
• มองโกเลีย
• สิงคโปร์
• ญี่ปุ่น
• เวียดนาม
• อื่นๆ
สัดส่วนตามอายุ
• ต�่ำกว่า 30
• 30-39
• 40-49
• มากกว่า 50
สัดส่วนตามสัญญาจ้าง
• พนักงานประจ�ำ
• พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว
สัดส่วนตามระดับ
• ผู้บริหารระดับสูง
• ผู้บริหารระดับกลาง
• ผู้บริหารระดับต้น
• พนักงานและหัวหน้างาน
สัดส่วนผู้บริหารตามเพศ(a)
• ชาย
• หญิง
สัดส่วนการจ้างงานในท้องถิ่นแยกรายประเทศ(b)
• ไทย
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ออสเตรเลีย
• มองโกเลีย
• สิงคโปร์
• ญี่ปุ่น
• เวียดนาม
(a)
(b)

2561

2562

2563

5,780

5,963

5,359

5,482

6.0%
48.3%
16.1%
27.0%
2.1%
0.3%
0.1%
0.1%
-

6.3%
47.7%
15.8%
27.9%
1.6%
0.3%
0.3%
0.1%
0.03%

7.9%
41.0%
17.2%
31.3%
1.8%
0.3%
0.4%
0%
0.1%

9.0%
43.0%
17.0%
28.6%
1.6%
0.2%
0.4%
0%
0.2%

86.2%
13.8%

86.0%
14.0%

85.8%
14.2%

85.0%
15.0%

7.5%
47.3%
16.0%
27.0%
1.9%
0.1%
0.1%
0.1%

7.9%
46.6%
15.6%
28.0%
1.5%
0.1%
0.1%
0.2%

9.3%
40.1%
17.0%
31.3%
1.6%
0.1%
0.2%
0.1%
0.2%

9.6%
42.8%
16.9%
28.6%
1.5%
0.1%
0.2%
0.2%
0.2%

17.0%
39.3%
30.4%
15.2%

15.1%
38.5%
30.9%
15.5%

10.5%
37.3%
34.1%
18.1%

11.6%
37.0%
33.3%
18.2%

90.7%
9.3%

92.0%
8.0%

98.9%
1.1%

93.2%
6.8%

1.0%
7.3%
26.0%
65.7%

1.2%
6.7%
27.1%
65.0%

0.9%
8.1%
11.5%
79.5%

0.9%
8.5%
11.7%
78.9%

75.0%
25.0%

77.3%
22.7%

89.9%
10.1%

72.8%
27.2%

-

-

8.0%
40.8%
17.3%
31.8%
1.7%
0.1%
0.2%
0.1%

8.9%
42.7%
16.9%
28.5%
1.5%
0.1%
0.2%
0.2%

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
มีถิ่นพ�ำนักในพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่ปฏิบัติงาน (เช่น ในรัฐเดียวกันส�ำหรับออสเตรเลีย ในจังหวัดเดียวกันส�ำหรับอินโดนีเซีย)
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พนักงานใหม่
2560

จำ�นวนพนักงานใหม่ทั้งหมด
จำ�นวนพนักงานใหม่แยกรายประเทศ
• ไทย
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ออสเตรเลีย
• มองโกเลีย
• สิงคโปร์
• ญี่ปุ่น
• สปป. ลาว
• เวียดนาม
จำ�นวนพนักงานใหม่แยกตามเพศ
• ชาย
• หญิง

2561

2562

2563

400

459

582

168

25
138
80
146
8
1
2
0
-

30
187
61
169
3
4
4
0
1

87
278
56
138
7
3
8
0
5

53
9
62
33
2
0
4
0
5

342
58

381
78

472
110

115
53

ข้อตกลงการเจรจาต่อรอง
2560

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
• ไทย
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ออสเตรเลีย
• มองโกเลีย
• สิงคโปร์
• ญี่ปุ่น
• สปป. ลาว
• เวียดนาม

(a)

(a)

2561

58%
0%
65%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
-

2562

64%
0%
75%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

2563

62%
0%
76%
0%
75%
0%
0%
0%
0%
0%

58%
0%
76%
0%
76%
0%
0%
0%
0%
0%

ปัจจุบันมีสหภาพแรงงานในอินโดนีเซียและออสเตรเลียเท่านั้น

วัฒนธรรมองค์กร
2560

ระดับความสอดคล้องของพฤติกรรมพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร
“Banpu Heart”
• ไทย
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ออสเตรเลีย
• มองโกเลีย
• สิงคโปร์
• ญี่ปุ่น
(a)

2561

2562

2563

87%

69%

77%

75%

77%
82%
99%
91%
-

69%(a)
-

69%
71%
95%
70%
83%
74%
79%

72%
71%
94%
66%
78%
85%
56%

บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใหม่จาก “Banpu Spirit” เป็น “Banpu Heart” ในช่วงกลางปี 2561 การส�ำรวจระดับความสอดคล้องของพฤติกรรมพนักงานกับ
วัฒนธรรมองค์กร “Banpu Heart” จัดขึ้นในไทยเป็นประเทศแรกในช่วงปลายปี 2561

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
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การดูแลพนักงาน
2560

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
• ไทย
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ญี่ปุ่น
• มองโกเลีย
• สิงคโปร์
อัตราการลาออกรวม
อัตราการลาออกโดยสมัครใจ
อัตราการลาออกแยกรายประเทศ
• ไทย
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ออสเตรเลีย
• มองโกเลีย
• สิงคโปร์
• ญี่ปุ่น
• เวียดนาม
การลาคลอดของพนักงานหญิง
• ไทย
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ออสเตรเลีย
• มองโกเลีย
• สิงคโปร์
• ญี่ปุ่น
• เวียดนาม
อัตราการกลับมาทำ�งานหลังลาคลอดของพนักงานหญิง
• ไทย
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ออสเตรเลีย
• มองโกเลีย
• สิงคโปร์
• ญี่ปุ่น
• เวียดนาม
การเลิกจ้างพนักงานแยกรายประเทศ
• ไทย
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ออสเตรเลีย
• อื่นๆ
(a)
(b)

ไม่มีการลาคลอด
อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล

2561

2562

2563

85%
64%
84%
95%
5.3%
2.8%

82%
67%
80%
94%
6.0%
3.9%

78%
68%
73%
94%
50%
76%
56%
5.3%
3.0%

76%
69%
73%
92%
38%
52%
60%
13.9%
5.8%

5.1%
4.7%
2.8%
4.2%
18.9%
0%
0%
-

6.6%
6.9%
4.7%
4.7%
12.4%
6.7%
0%
0%

6.4%
17.6%
6.7%
6.7%
9.5%
11.8%
0%
0%

8.1%
21.1%
5.3%
10.5%
5.6%
16.7%
9.1%
0%

6
30
42
19
2
0
0
-

2
-(b)
36
20
3
1
0
0

3
167
9
23
6
0
0
0

4
119
4
19
0
0
0
0

100%
100%
93%
95%
100%
NA(a)
NA(a)
-

100%
-(b)
89%
100%
0%
NA(a)
NA(a)
NA(a)

100%
100%
22%
91%
100%
NA(a)
NA(a)
NA(a)

100%
100%
100%
100%
NA(a)
NA(a)
NA(a)
NA(a)

-

-

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2560

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐ/คน)
• ไทย(a)
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ออสเตรเลีย
• มองโกเลีย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐ/คน)
• ผู้บริหารระดับสูง
• ผู้บริหารระดับกลาง
• ผู้บริหารระดับต้น
• พนักงานและหัวหน้างาน
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน)
• ไทย(a)
• อินโดนีเซีย
• จีน
• ออสเตรเลีย
• มองโกเลีย
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน)
• ผู้บริหารระดับสูง
• ผู้บริหารระดับกลาง
• ผู้บริหารระดับต้น
• พนักงานและหัวหน้างาน
สัดส่วนตำ�แหน่งสำ�คัญที่มีผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
สัดส่วนพนักงานที่มีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
จำ�นวนพนักงานที่เข้าพัฒนาตามแผนพัฒนาผู้นำ� (สะสม)
จำ�นวนพนักงานที่เข้าพัฒนาตามแผนพัฒนาผู้นำ� (รายปี)
• Strategic leader
• Business leader
• First line leader
• Future leader(c)
• Engaging leader(c)
ความสำ�เร็จของแผนพัฒนาผู้นำ�(b)
• Strategic Leader
• Business Leader
• First Line Leader
• Future Leader(c)
• Engaging Leader(c)
(a)
(b)
(c)
(d)

ข้อมูลรวมสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสปป.ลาว
สัดส่วนของผู้เข้าอบรมที่สามารถน�ำเนื้อหาที่เรียนรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
หลักสูตรส�ำหรับพนักงานในไทยเท่านั้น
ไม่ได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว

2561

2562

2563

1,128
161
211
-

1,488
172
244
-

1,554
239
276
1,668
120

1,115
47
271
1,865
5

929
907
396
156
14.2
37.0
17.5
20.6
14.2
14.3
25.1
24.1
18.8
100%
97%(c)
442

1,253
1,141
352
133
13.3
26.2
15.1
26.9
13.3
15.6
22.5
20.7
17.6
100%
74%(c)
554

2,226
948
724
840
22.6
19.2
18.3
29.0
24.5
42.0
22.6
25.2
22.2
27.2
22.0
100%
62%
693

2,402
771
643
951
19.0
21.0
7.5
35.0
27.0
4.6
19.0
27.2
18.0
24.1
24.9
63%
68%
763

23
17
24
0
39

0
19
26
29
38

20
27
25
27
40

0
0
26
27
17

81%
80%
81%
NA(d)
94%

NA(d)
91%
91%
90%
93%

78%
87%
88%
92%
90%

78%
87%
82%
94%
90%

รายงานเพื่อ การพัฒนาที่ยั่ง ยืน 2563
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(d)(g)
2560

ความครอบคลุมของระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• จำ�นวนคน
• ความครอบคลุม
ความครอบคลุมของระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน
• จำ�นวนคน
• ความครอบคลุม
ความครอบคลุมของระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก
• จำ�นวนคน
• ความครอบคลุม
จำ�นวนคนเสียชีวิตจากการทำ�งาน
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา
• บุคคลที่สาม(b)
อัตราการเสียชีวิตจากการทำ�งาน (ราย/การทำ�งาน 1 ล้านชั่วโมง)
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา
จำ�นวนครั้งของการบาดเจ็บ
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (TRIFR) (ราย/การทำ�งาน 1 ล้านชั่วโมง)
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา
อัตราความถีข่ องการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (LTIFR) (ราย/การทำ�งาน 1 ล้านชัว่ โมง)
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR)(e)
(ราย/การทำ�งาน 1 ล้านชั่วโมง)
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา
จำ�นวนครั้งของการบาดเจ็บจากการทำ�งานที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำ�งานที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง
(ราย/การทำ�งาน 1 ล้านชั่วโมง)
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา
จำ�นวนชั่วโมงการทำ�งาน
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา
จำ�นวนอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตระดับสูงสุด(f)
อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตระดับสูงสุด(f)
(ครั้ง/การทำ�งาน 1 ล้านชั่วโมง)
จำ�นวนคนเสียชีวติ จากการเจ็บป่วยอันเนือ่ งมาจากการทำ�งาน
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา
จำ�นวนครัง้ ของการเจ็บป่วยอันเนือ่ งมาจากการทำ�งาน
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

2561

2562(a)

2563

-

-

-

18,439
99%

-

-

-

17,335
94%

1(c)
0
1(c)
1
0.19
0.30
0.18
0.10
0.15
0.10
107.66

1
0
1
0
0.02
0.00
0.02
204
178
26
3.37
18.37
0.51
0.56
2.48
0.20
142.77

0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
215
171
44
3.31
16.63
0.80
0.66
2.82
0.26
29.27

13,125
71%
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
201
164
37
3.53
16.91
0.78
0.68
2.99
0.21
28.55

1.33
121.67
-

267.33
119.05
-

145.16
7.49
3
1
2
0.05

78.17
18.37
1
0
1
0.02

7
-

60,565,712
9,688,400
50,877,312
5
0.08

0.10
0.04
64,982,265
10,277,992
54,704,273
3
0.05

0.00
0.02
56,995,326
9.696,278
47,299,048
2
0.04

-

-

-

0
0
0
0
0
0

ปรับปรุงข้อมูลจากรายงานปีก่อนหน้า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามจะไม่น�ำมาค�ำนวณอัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (TRIFR) อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) และอัตราความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ (ISR)
อุบัติเหตุเสียชีวิตในกรณีนี้ ไม่นับเป็น fatal case ตามกฎหมายอินโดนีเซีย
ไม่รวมข้อมูลผู้รับเหมากิจกรรมขนส่งทางน�้ำในอินโดนีเซียและไทย
อ้างอิงตามมาตรฐานของ American National Standards Institute (ANSI)
อ้างอิงตามมาตรฐานขององค์กรที่พิจารณาจากเกณฑ์ เช่น มีผู้เสียชีวิต หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถฟื้นฟูหรือทดแทนได้
ไม่รวมข้อมูลผู้รับเหมาในญี่ปุ่น

130

การมีส่วนร่วมของชุมชน
2560

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน - ออสเตรเลีย
• จำ�นวนหมู่บ้าน
• จำ�นวนประชากร
• จำ�นวนโครงการที่อยู่ระหว่างการมีส่วนร่วม
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน - จีน
• จำ�นวนหมู่บ้าน
• จำ�นวนประชากร
• จำ�นวนโครงการที่อยู่ระหว่างการมีส่วนร่วม
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน - อินโดนีเซีย
• จำ�นวนหมู่บ้าน
• จำ�นวนประชากร
• จำ�นวนโครงการที่อยู่ระหว่างการมีส่วนร่วม
จำ�นวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำ�คัญจากชุมชน
สัดส่วนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำ�คัญจากชุมชนที่ได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน
(a)
(b)

2561

2562

2563

2
260
1

14
41,721
7

11
25,787
5

23
43,794
10

-

-

0
9,194
6

11
18,190
15

10
29,472
24
0
NA(a)

46
93,624
109
1
0%(b)

46
93,624
275
2
50%

46
94,443
165
200
100%

ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ
ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขในปี 2562

การพัฒนาชุมชน
2560

สัดส่วนเหมืองที่ได้รับการสำ�รวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียประจำ�ปี
สำ�หรับโครงการพัฒนาชุมชน(a)
ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้มีส่วนได้เสียสำ�หรับโครงการพัฒนาชุมชน(a)
(a)

2561

2562

2563

-

-

20%

100%

67%

68%

71%

78%

ข้อมูลเฉพาะธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซีย

การย้ายถิ่นฐาน
2560

จำ�นวนการย้ายถิ่นฐานของชุมชน
จำ�นวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานที่มีนัยสำ�คัญ
สัดส่วนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานที่มีนัยสำ�คัญที่ได้รับการแก้ไข
ผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาท
(a)

2561

-

2562

2563

0
0

0
0

0
0

NA(a)

NA(a)

NA(a)

ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ

ชนเผ่าพื้นเมือง
2560

จำ�นวนเหตุการณ์ละเมิดสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อย
สัดส่วนเหตุการณ์ละเมิดสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อยที่ได้รับการแก้ไข
ผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาท
(a)

2561

2562

0
NA

2563

0
NA

(a)

(a)

0
NA

(a)

0
NA

(a)

ไม่มีข้อพิพาท

สิทธิมนุษยชน
2560

สัดส่วนของหน่วยธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน(a)
จำ�นวนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่มีนัยสำ�คัญ
สัดส่วนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่มีนัยสำ�คัญที่ได้รับการแก้ไข
ผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาท
(a)
(b)
(c)
(d)

เฉพาะหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ
อยู่ระหว่างการจัดท�ำมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ไม่มีหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

2561

-

100%
100%
0
(b)
NA

2562

2563

-(c)
0
(b)
NA
(c)

94%
NA(d)
0
(b)
NA
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GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: General Disclosures 2016
Organizational Profile
102-1

Name of the organization

102-2

Activities, brands, products, and services

Front cover

-

6-7, 10-13

-

102-3

Location of headquarters

5

-

102-4

Location of operations

102-5

Ownership and legal form

102-6

Markets served

102-7

Scale of the organization

102-8

Information on employees and other workers

102-9

Supply chain

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

102-11

Precautionary Principle or approach

102-12

External initiatives

102-13

Membership of associations

EU1E

Installed capacity, broken down by primary energy source and
by regulatory regime

EU2E

Net energy output broken down by primary energy source and
by regulatory regime

114

-

8-13

-

106-107

-

8-13

-

106-107, 109,
113, 125

-

125

-

45-47

-

5, 106-107

-

54-55

-

25

-

-

-

106-107

-

Strategy
102-14

Statement from senior decision-maker

102-15

Key impacts, risks, and opportunities

2-3

-

6-7, 54-55

-

40-41

-

41

-

Ethics and Integrity
102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

Governance
102-18

Governance structure

14-15

-

102-19

Delegating authority

36-37

-

102-20

Executive-level responsibility for economic, environmental, and
social topics

36-37

-

102-21

Consulting stakeholders on economic, environmental, and social
topics

16-18

-

102-22

Composition of the highest governance body and its committees

14-15

-

102-23

Chair of the highest governance body

14

-

102-24

Nominating and selecting the highest governance body

15

-

102-25

Conflicts of interest

14, 41

-

102-26

Role of highest governance body in setting purpose, values, and
strategy

14, 37

-

102-27

Collective knowledge of highest governance body

15, 39

-

102-28

Evaluating the highest governance body’s performance

102-29

Identifying and managing economic, environmental, and social
impacts

102-30

Effectiveness of risk management processes

102-31
102-32

15, 36

-

16-18, 36-37

-

37, 54-55

-

Review of economic, environmental, and social topics

36-37

-

Highest governance body’s role in sustainability reporting

36-37

-
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Governance
102-33

Communicating critical concerns

55

-

102-34
102-35

Nature and total number of critical concerns

20-21, 54

-

Remuneration policies

14-15, 38

-

102-36

Process for determining remuneration

14-15, 38

-

102-37

Stakeholders’ involvement in remuneration

-

-

102-38

Annual total compensation ratio

-

-

102-39

Percentage increase in annual total compensation ratio

-

-

17-18

-

97

-

Stakeholder Engagement
102-40

List of stakeholder groups

102-41

Collective bargaining agreements

102-42

Identifying and selecting stakeholders

16

-

102-43

Approach to stakeholder engagement

17-18

-

102-44

Key topics and concerns raised

17-18

-

106-107

-

19-21

-

Reporting Practice
102-45

Entities included in the consolidated financial statements

102-46

Defining report content and topic Boundaries

102-47

List of material topics

20

-

102-48

Restatements of information

5

-

102-49

Changes in reporting

5

-

102-50

Reporting period

5

-

102-51

Date of most recent report

5

-

102-52

Reporting cycle

5

-

102-53

Contact point for questions regarding the report

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

102-55
102-56

5

-

4-5

-

GRI content index

131-137

-

External assurance

5, 140-141

-

50, 108

-

Economic
GRI 201: Economic Performance 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

51

-

103-3

Evaluation of the management approach

50-51

-

201-1

Direct economic value generated and distributed

50, 111

-

201-2

Financial implications and other risks and opportunities due to
climate change

-

-

201-3

Defined benefit plan obligations and other retirement plans

86

-

50, 108

-

51

-

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

50-51

-

203-1

Infrastructure investments and services supported

50, 102

-

203-2

Significant indirect economic impacts

101-102

-

45, 108

-

46

-

GRI 204: Procurement Practices 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

45-47

-

204-1

Proportion of spending on local suppliers

45, 112

-
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GRI 205: Anti-corruption 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

40, 108

-

103-2
103-3

The management approach and its components

41

-

Evaluation of the management approach

40

-

205-1

Operations assessed for risks related to corruption

205-2

Communication and training about anti-corruption policies and
procedures

205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

41

-

40-41

-

109

-

52, 108

-

52

-

52,112

-

112

-

GRI-G4 Sector Disclosure: System Efficiency
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

EU11E

Average generation efficiency of thermal plants by energy source
and by regulatory regime

Environment
GRI 302: Energy 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

64, 108

Yes

103-2

The management approach and its components

65-66

Yes

103-3

Evaluation of the management approach

64-66

Yes

302-1

Energy consumption within the organization

114

Yes

302-3

Energy intensity

114

Yes

302-4

Reduction of energy consumption

-

-

70, 108

Yes

GRI 303: Water and Effluents 2018
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

71

Yes

103-3

Evaluation of the management approach

70

Yes

303-1

Interactions with water as a shared resource

71

-

303-2

Management of water discharge-related impacts

-

-

303-3

Water withdrawal

116-118

Yes

303-4

Water discharge

116-118

Yes

303-5

Water consumption

70, 116-118

Yes

GRI 304: Biodiversity 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

74, 108

-

103-2

The management approach and its components

75

-

103-3

Evaluation of the management approach

74

-

304-1

Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to,
protected areas and areas of high biodiversity value outside
protected areas

121-122

-

304-2

Significant impacts of activities, products, and services on
biodiversity

74-75

-

304-3

Habitats protected or restored

74-75, 123

-

304-4

IUCN Red List species and national conservation list species with
habitats in areas affected by operations

75

-

MM1M

Amount of land (owned or leased, and managed for production
activities or extractive use) disturbed or rehabilitated

123

-

MM2M

The number and percentage of total sites identified as requiring
biodiversity management plans according to stated criteria, and
the number (percentage) of those sites with plans in place

74, 121-122

-
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GRI 305: Emissions 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

305-1
305-2
305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

305-4

GHG emissions intensity

305-5

60, 67, 108

Yes

62-63, 69

Yes

60-61, 67-68

Yes

Direct (Scope 1) GHG emissions

113

Yes

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

113

Yes

113

Yes

60-61, 113

Yes

Reduction of GHG emissions

63

-

305-6

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

115

Yes

305-7

Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air
emissions

115

Yes

72, 108

Yes

73

Yes

72

Yes

119-120

Yes

GRI 306: Effluents and Waste 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

306-2

Waste by type and disposal method

306-3

Significant spills

306-4

Transport of hazardous waste

MM3M

Total amounts of overburden, rock, tailings, and sludges and their
associated risks

124

-

119-120

Yes

124

-

80, 108

-

GRI 307: Environmental Compliance 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

81

-

103-3

Evaluation of the management approach

80

-

307-1

Non-compliance with environmental laws and regulations

124

-

45, 108

-

46

-

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

45-47

-

308-1

New suppliers that were screened using environmental criteria

45, 112

-

308-2

Negative environmental impacts in the supply chain and
actions taken

45

-
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Social
GRI 401: Employment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

401-1

New employee hires and employee turnover

401-3

Parental leave

84, 108

-

85

-

84

-

126-127

-

127

-

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

92, 108

Yes

103-2

The management approach and its components

94-95

Yes

103-3

Evaluation of the management approach

92-93

Yes

403-1

Occupational health and safety management system

94

Yes

403-2

Hazard identification, risk assessment, and incident investigation

94

Yes

403-3

Occupational health services

94

Yes

403-4

Worker participation, consultation, and communication on
occupational health and safety

95

Yes

403-5

Worker training on occupational health and safety

95

Yes

403-6

Promotion of worker health

94

Yes

403-7

Prevention and mitigation of occupational health and safety
impacts directly linked by business relationships

94

Yes

403-8

Workers covered by an occupational health and safety
management system

95, 129

Yes

403-9

Work-related injuries

92-93, 129

Yes

403-10

Work-related ill health

129

-

87, 108

-

89

-

87-88

-

128

-

87-88

-

-

-

GRI 404: Training and Education 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

404-1

Average hours of training per year per employee

404-2

Programs for upgrading employee skills and transition assistance
programs

404-3

Percentage of employees receiving regular performance and
career development reviews

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

-

103-2

The management approach and its components

15, 97

-

103-3

Evaluation of the management approach

14, 125

-

405-1

Diversity of governance bodies and employees

14, 125

-

105, 108

-

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

105

-

103-3

Evaluation of the management approach

105

-

411-1

Incidents of violations involving rights of indigenous peoples

105

-

MM5M

Total number of operations taking place in or adjacent to
Indigenous Peoples' territories, and number and percentage
of operations or sites where there are formal agreements with
Indigenous Peoples' communities

105, 130

-
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GRI 412: Human Rights Assessment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

96, 108

-

103-2
103-3

The management approach and its components

97

-

Evaluation of the management approach

96

-

412-1

Operations that have been subject to human rights reviews
or impact assessments

96, 130

-

412-2

Employee training on human rights policies or procedures

-

-

98, 100, 108

-

GRI 413: Local Communities 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

413-1

99, 103

-

98, 100-102

-

Operations with local community engagement, impact
assessments, and development programs

99

-

413-2

Operations with significant actual and potential negative impacts
on local communities

99

-

MM6M

Number and description of significant disputes relating to land use,
customary rights of local communities and Indigenous People

98, 130

-

MM7M

The extent to which grievance mechanisms were used to resolve
disputes relating to land use, customary rights of local communities
and Indigenous Peoples, and the outcomes

99, 104-105

-

EU22E

Number of people physically or economically displaced and
compensation, broken down by type of project

104, 130

-

45, 108

-

46

-

45-47

-

112

-

-

-

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

414-1

New suppliers that were screened using social criteria

414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

GRI 416: Customer Health and Safety 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

48, 108

-

103-2

The management approach and its components

49

-

103-3

Evaluation of the management approach

48

-

416-1

Assessment of the health and safety impacts of product and
service categories

-

-

416-2

Incidents of non-compliance concerning the health and safety
impacts of products and services

48, 112

-

57, 108

-

GRI 418: Customer Privacy 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

57

-

103-3

Evaluation of the management approach

57

-

418-1

Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy
and losses of customer data

48, 112

-

53, 108

-

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

53

-

103-3

Evaluation of the management approach

53

-

419-1

Non-compliance with laws and regulations in the social and
economic area

53, 112

-
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External
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GRI-G4 Sector Disclosure: Resettlement
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2
103-3
MM9

M

104, 108

-

The management approach and its components

104

-

Evaluation of the management approach

104

-

Sites where resettlements took place, the number of households
resettled in each, and how their livelihoods were affected
in the process

130

-

GRI-G4 Sector Disclosure: Closure Planning
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

78, 108

-

103-2

The management approach and its components

78

-

Evaluation of the management approach

78

-

78, 123

-

52, 108

-

52

-

52

-

52, 112

-

103-3
MM10

M

Number and percentage of operations with closure plans

GRI-G4 Sector Disclosure: Access
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

EU30E

Average plant availability factor by energy source and
by regulatory regime

M
E

GRI-G4 Mining & Metals Sector Disclosures 2010
GRI-G4 Electric Utilities Sector Disclosures 2010
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SDGs CONTRIBUTION MATRIX
ประเด็นที่ส�ำคัญ

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
จริยธรรมทางธุรกิจ
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
การบริหารจัดการคู่ค้า
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้
ของโรงไฟฟ้า
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ก๊าซเรือนกระจก
พลังงาน
คุณภาพอากาศ
น�้ำ
ของเสียจากกระบวนการผลิต
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของเสียจากการท�ำเหมือง
การด�ำเนินงานตามแผนการปิดเหมือง
การทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจาก
การท�ำเหมือง
การปฏิบัติตามกฏหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อม
การดูแลพนักงาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วัฒนธรรมองค์กร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สิทธิมนุษยชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน
การพัฒนาชุมชน
การย้ายถิ่นฐาน
ชนเผ่าพื้นเมือง
 สนับสนุนโดยตรง
 สนับสนุนโดยอ้อม
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UN GLOBAL COMPACT COP INDEX
Criteria

Description

Page

Implementing the Ten Principles into Strategies & Operations
1

The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units

30-33, 36-37

2

The COP describes value chain implementation

45-47

Robust Human Rights Management Policies & Procedures
3

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area
of human rights

96-97

4

The COP describes effective management systems to integrate the human
rights principles

97

5

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of
human rights integration

96

Robust Labour Management Policies & Procedures
6

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area
of labour

32, 84-86, 96-97

7

The COP describes effective management systems to integrate the labour
principles

40-41, 94-95

8

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labour
principles integration

45-47, 86, 87-89, 92-95

Robust Environmental Management Policies & Procedures
9

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area
of environmental stewardship

25, 30-31, 33, 62, 75

10

The COP describes effective management systems to integrate the
environmental principles

62, 65-66, 69, 71, 73, 75,
77-79, 81

11

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for
environmental stewardship

36-37, 60-61, 64-65,
67-68, 70, 72-74, 76-80

Robust Anti-Corruption Management Policies & Procedures
12

The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area
of anti-corruption

33, 40-41

13

The COP describes effective management systems to integrate the
anti-corruption principle

40-41

14

The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for
the integration of anti-corruption

41

Taking Action in Support of Broader UN Goals and Issues
15

The COP describes core business contributions to UN goals and issues

30-33, 101-102, 138

16

The COP describes strategic social investments and philanthropy

26-29, 101-102

17

The COP describes advocacy and public policy engagement

30-31

18

The COP describes partnerships and collective action

26-29, 101-102

Corporate Sustainability Governance and Leadership
19

The COP describes CEO commitment and leadership

2-3, 37

20

The COP describes Board adoption and oversight

14, 37

21

The COP describes stakeholder engagement

16-18, 98-99
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Independent limited assurance report
To the Directors of Banpu Public Company Limited (“Banpu”)
Conclusion

Based on the procedures performed, as described below, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the selected subject matters (“Subject Matters”) identified below and included in the Sustainability Report 2020 (the
“Report”) for the year ended 31 December, together with the disclosures regarding their adherence to the three
AccountAbility Principles of Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Impact under AA1000AP (2018), and
reliability of Subject Matters are not, in all material respects, prepared in compliance with the reporting criteria (the
“Criteria”).
Our Responsibilities
We have been engaged by Banpu and are responsible for
providing a limited assurance conclusion in respect of the
Subject Matters for the year ended 31 December 2020 to
be included in the Report as identified below.
Our assurance engagement is conducted in accordance
with the International Standard on Assurance
Engagements ISAE 3000 Assurance Engagements other
than Audits or Reviews of Historical Financial
Information and ISAE 3410 Assurance on Greenhouse
Gas Statements. We have also conducted our
engagement in accordance with the Accountability
Assurance Standard of Sustainability AA1000AS (2008)
at moderate level that corresponds to a limited assurance
as per ISAE 3000 with a Type 2 engagement, which
covers not only the nature and extent of the
organisation’s adherence to the AA1000AP (2018), but
also evaluates the reliability of Subject Matters as
indicated below. These standards require the assurance
team to possess the specific knowledge, skills and
professional competencies needed to provide assurance
on sustainability information, and that we plan and
perform the engagement to obtain limited assurance on
whether the Subject Matters are prepared, in all material
respects, in compliance with the Criteria. We have
complied with the independence and other ethical
requirements of the International Ethics Standards Board
for Accountants’ International Code of Ethics for
Professional Accountants (including International
Independence Standards) (IESBA Code), which is
founded on fundamental principles of integrity,
objectivity, professional competence and due care,
confidentiality and professional behavior. The firm
applies International Standard on Quality Control 1 and

accordingly maintains a comprehensive system of quality
control including documented policies and procedures
regarding compliance with ethical requirements,
professional standards and applicable legal and
regulatory requirements.
We have not been engaged to provide an assurance
conclusion on any other information disclosed within the
Report.
Subject Matters
Subject Matters comprised of the following data
expressed numerically or in descriptive text for the year
ended 31 December 2020:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRI 302-1 Energy consumption within
organization
GRI 302-3 Energy intensity
GRI 303-3 Water withdrawal (2018)*
GRI 303-4 Water discharge (2018)*
GRI 303-5 Water consumption (2018)*
GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG
emissions
GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG
emissions
GRI 305-4 GHG emissions intensity
GRI 305-6 Emissions of ozone-depleting
substances (ODS)*
GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides
(SOx), and other significant air emissions (NOx,
SOx, PM and Hg)*
GRI 306-2 Waste by type and disposal method*
GRI 306-4 Transport of hazardous waste*

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.
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•

GRI 403-1 Occupational health and safety
management system (2018)
• GRI 403-2 Hazard identification, risk assessment,
and incident investigation (2018)
• GRI 403-3 Occupational health services (2018)
• GRI 403-4 Worker participation, consultation,
and communication on occupational health and
safety (2018)
• GRI 403-5 Worker training on occupational
health and safety (2018)
• GRI 403-6 Promotion of worker health (2018)
• GRI 403-7 Prevention and mitigation of
occupational health and safety impacts directly
linked by business relationships (2018)
• GRI 403-8 Workers covered by an occupational
health and safety management system (2018)
• GRI 403-9 Work-related injuries together with
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) and
Injury Severity Rate (ISR)
*Assurance on data of Thermal Power business only
Criteria
The Subject Matters were assessed according to the
following criteria:

•
•
•
•

The Sustainability Reporting Standards of the
Global Reporting Initiative (“GRI Standards”);
The Electric Utilities Sector Disclosures
(“EUSD”);
The Mining and Metals Sector Disclosures
(“MMSD”); and
AA1000 AccountAbility Principles (2018)
(“AA1000AP (2018)”).

Directors’ and management’s responsibilities
The directors and management of Banpu are responsible
for the preparation and presentation of the Subject
Matters, specifically ensuring that in all material respects
the Subject Matters are prepared and presented in
accordance with the Criteria. This responsibility also
includes the internal controls relevant to the preparation
of the Report that is free from material misstatement
whether due to fraud or error.

•

•

process the information reported, including the
aggregation of source data into the Subject
Matters;
Visits 3 site at PT Jorong Barutama Greston (PT
JBG) in Indonesia, Clarence site in Australia, and
Luannan site in China, selected on the basis of risk
analysis including the consideration of both
quantitative and qualitative criteria;
Agreeing the Subject Matters to relevant
underlying sources on a sample basis to determine
whether all the relevant information has been
included in the Subject Matters and prepared in
accordance with the Criteria.

The procedures performed in a limited assurance
engagement vary in nature and timing from, and are less
in extent than for, a reasonable assurance engagement
and consequently the level of assurance obtained in a
limited assurance engagement is substantially lower than
the assurance that would have been obtained had a
reasonable assurance engagement been performed.
Accordingly, we do not express a reasonable assurance
opinion.
Inherent limitations
Due to the inherent limitations of any internal control
structure it is possible that errors or irregularities in the
information presented in the Report may occur and not
be detected. Our engagement is not designed to detect all
weaknesses in the internal controls over the preparation
and presentation of the Report, as the engagement has not
been performed continuously throughout the period and
the procedures performed were undertaken on a test
basis.
Restriction of use of our report
Our report should not be regarded as suitable to be used
or relied on by any party wishing to acquire rights against
us other than Banpu, for any purpose or in any other
context. Any party other than Banpu who obtains access
to our report or a copy thereof and chooses to rely on our
report (or any part thereof) will do so at its own risk. To
the fullest extent permitted by law, we accept or assume
no responsibility and deny any liability to any party other
than Banpu for our work, for this independent limited
assurance report, or for the conclusions we have reached.

Procedure performed
In forming our limited assurance conclusion over the
Subject Matters, our procedures consisted of making
enquiries and applying analytical and other evidence
gathering procedures including:

•
•

Interviews with senior management and relevant
staff at corporate and operating sites;
Inquiries about the design and implementation of
the systems and methods used to collect and
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แบบส�ำรวจความคิดเห็น
ท่านสามารถท�ำแบบส�ำรวจโดยสแกน QR Code หรือส่งแบบส�ำรวจนี้กลับมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏท้ายเล่ม
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ Sustainability@banpu.co.th
1.

ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใด
O พนักงาน
O คู่ค้า
O ผู้ถือหุ้น

O ชุมชน
O ผู้รับเหมา
O นักลงทุน

O ลูกค้า
O สถาบันการเงิน
O องค์กรอิสระ

2. ท่ า นได้ รั บ รายงานเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ฯ

O ภาครัฐ
O ผู้ร่วมลงทุน
O อื่นๆ (โปรดระบุ.......................................)

จากแหล่งใด

O การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
O เว็บไซต์บริษัทฯ
O อื่นๆ (โปรดระบุ..............................................)

O พนักงานบริษัทฯ

O งานสัมมนา

3. วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการอ่ า นรายงาน

O เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
O เพื่อศึกษาและวิจัย

O เพื่อท�ำความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
O อื่นๆ (โปรดระบุ..............................................)

4. ท่ า นสนใจประเด็ น ความยั่ ง ยื น ของบ้ า นปู ป ระเด็ น ใดบ้ า ง

การก�ำกับดูแลกิจการ
O การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
O จริยธรรมทางธุรกิจ
O การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
O การบริหารจัดการคู่ค้า
O ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
O การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
O ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า
O การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและเศรษฐกิจ
O การบริหารจัดการความเสี่ยง
O การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
O การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ

สิ่งแวดล้อม
O ก๊าซเรือนกระจก
O พลังงาน
O คุณภาพอากาศ
O น�้ำ
O ของเสียจากกระบวนการผลิต
O ความหลากหลายทางชีวภาพ
O ของเสียจากการท�ำเหมือง
O การด�ำเนินงานตามแผนการปิดเหมือง
O การทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจากการท�ำเหมือง
O การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

5. ท่ า นคิ ด ว่ า ประเด็ น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ฯ

สังคม
O การดูแลพนักงาน
O การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O วัฒนธรรมองค์กร
O อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
O สิทธิมนุษยชน
O การมีส่วนร่วมของชุมชน
O การพัฒนาชุมชน
O การย้ายถิ่นฐาน
O ชนเผ่าพื้นเมือง

ได้รับการระบุในรายงานครบถ้วนหรือไม่

O ครบถ้วน

O ไม่ครบถ้วน
หากท่านคิดว่ายังไม่ครบถ้วน กรุณาระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมในรายงาน

........................................................................................................................................................................................................................................
6. จากการอ่ า นรายงานฉบั บ นี้

ช่วยให้ท่านเข้าใจแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

O มาก

โปรดอธิบายความเข้าใจของท่าน

O ปานกลาง

O น้อย

........................................................................................................................................................................................................................................
7. ท่ า นคิ ด ว่ า แนวทางการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ฯ

O มาก

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจเพียงใด

O ปานกลาง

O น้อย

8. ความพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบรายงานเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ฉบั บ นี้

รูปแบบการน�ำเสนอ
การใช้ภาษาเข้าใจง่าย

O มาก
O มาก

O ปานกลาง
O ปานกลาง

O น้อย
O น้อย

O ไม่พอใจ
O ไม่พอใจ

O น้อย
O น้อย
O น้อย

O ไม่พอใจ
O ไม่พอใจ
O ไม่พอใจ

9. ความพึ ง พอใจต่ อ เนื้ อ หาของรายงานเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ฉบั บ นี้

ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
ความครบถ้วนของประเด็นที่ส�ำคัญ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

O มาก
O มาก
O มาก

O ปานกลาง
O ปานกลาง
O ปานกลาง

10. ข้ อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

ขอบคุณส�ำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

