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บ้านปูฯ ติดอันอันดับ DJSI ต่อเน่ืองปีที ่8  

ตอกย า้ความเป็นผู้น าในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพือ่ความย่ังยืน” 
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานทีห่ลากหลายในระดับนานาชาติ ไดร้บัคดัเลือก
ใหเ้ป็นสมาชิกในกลุ่มดชันีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดบัโลก
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินและ
พลงังานเพื่อการใชง้าน (Coal and Consumable Fuels) อีกทัง้ไดร้บัคะแนนประเมินประสิทธิผลการด าเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุด พรอ้มประสบความส าเร็จจากการได้คะแนนด้าน สิทธิ
ม นุ ษ ย ช น  ( Human Rights)  ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  (Cybersecurity) และ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ 
บรษิัทฯ พรอ้มเดินหนา้สง่มอบ “อนาคตพลงังานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)”  

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรารูส้ึก
ภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกใหติ้ดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องมา 8 ปีแล้ว ความส าเร็จนีคื้อความ
ภาคภูมิใจขององคก์ร และประเทศไทยที่ไดร้บัการยอมรบัในระดับสากล สะทอ้นความมุ่งมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจภายใตก้ลยุทธ์ Greener & Smarter พรอ้มขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงเวลาแห่งความทา้ทายภายใตภ้าวะ
วิกฤตโควิด-19  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บา้นปูใหค้วามส าคัญกับการด าเนินธุรกิจใน 10 ประเทศทั่วโลก 
ภายใตห้ลัก ESG เราพรอ้มสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter 
Energy for Sustainability) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชอ้ย่างชาญฉลาด ซึ่งทัง้หมดนีล้ว้นเกิดขึน้จากการร่วมแรง ร่วมใจของผูบ้ริหารและพนักงาน
ทุกคนที่ไดน้ าแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืนมาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการท างานในทุกภาคส่วนขององคก์ร
อย่างต่อเนื่อง” 



 

ในปีนี ้บา้นปูมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights) การ
รกัษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Cybersecurity) และ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity) โดยการเพิ่มขึน้ของคะแนนในดา้นสิทธิมนุษยชนเป็นผลจากการที่บา้นปูไดท้ าการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านด้วยตนเอง  (Human rights due diligence self-
assessment) อีกทัง้ บริษัทย่อยในออสเตรเลียไดส้นับสนุนกฎหมายแรงงานทาสยุคใหม่  ปี 2561 (Modern 
Slavery Act 2018) ซึ่งมีผลบงัคับใชต้ัง้แต่เดือนมกราคม 2562 และประกาศ Modern Slavery Statement  
ที่ประกอบดว้ยแผนงานและผลการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับประเด็นแรงงานทาสยุคใหม่เมื่อตน้ปี  2564        
ที่ผ่านมา และตัง้เปา้ที่จะเผยแพรอ่ย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี 

ในดา้น Cybersecurity บา้นปไูดป้ระกาศนโยบายสารสนเทศที่ผนวกการบริหารจัดการดา้นความปลอดภัย
ทางไซเบอรเ์ป็นส่วนหนึ่งในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งมีการฝึกซ้อมแผนกู้คืนระบบจัดเก็บข้อมูลที่ส  าคัญ (Disaster Recovery 
Plan: DRP) เช่น ข้อมูลการเงิน เป็นประจ าทุกปี โดยบริษัทได้รับการรับรอง  ISO 27001 Information 
Security Management และระบบการบรหิารจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 

สว่นดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) บา้นปดู าเนินธุรกิจตามนโยบายความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Policy) โดยมีระบบบริหารจัดการ 4 แนวทาง ไดแ้ก่ การหลีกเลี่ยง การลดผลกระทบ 
การฟ้ืนฟู และการชดเชย ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ IUCN (International Union for 
Conservation of Nature) 

ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา บา้นปูไดด้  าเนินการดา้น ESG ที่ส  าคัญคือการจัดตัง้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม 

สังคม และการก ากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) อย่างเป็นทางการ 
พรอ้มวางกรอบการด าเนินงานที่สอดคลอ้งกับทิศทาง ESG และการประเมินความเสี่ยงระยะสัน้และระยะ
ยาวของโลก โดยในด้านส่ิงแวดล้อม (E) : มุ่งเนน้การขยายพอรต์ธุรกิจพลงังานที่สะอาดขึน้และเทคโนโลยี
พลังงาน โดยไดว้างเป้าหมายว่าภายในปี 2568 EBITDA มากกว่ารอ้ยละ 50 จะมาจากธุรกิจพลังงานที่
สะอาดขึน้และเทคโนโลยีพลังงาน ในด้านสังคม (S) : ด าเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริม
การศึกษา การช่วยเหลือสงัคมและชุมชนในภาวะวิกฤตและในยามเกิดภัยพิบติั โดยนับตัง้แต่เกิดการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย บา้นปไูดร้ว่มมือกบักลุม่มิตรผลในการจดัตัง้ ‘กองทนุมิตรผล-บา้นป ูรวม



 

ใจช่วยไทยสูภ้ยั COVID-19’ มลูค่ารวม 1,000 ลา้นบาท เพื่อช่วยเหลือผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ค
วิด-19 และด้านการก ากับดูแลกิจการ (G) : การด าเนินงานของทีมบรหิารจดัการในสภาวะวิกฤต (Incident 
Management Team: IMT) เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 เป็นไปไดอ้ย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการด าเนินงานของหน่วยงาน Digital Center of Excellence (DCOE) เพื่อขบัเคลื่อน
องค์กรให้พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ควบคู่ไปกับแนวคิด “Agile Working”        
ที่เนน้ความคลอ่งตวัและประสิทธิภาพการท างานในทกุหน่วยธุรกิจ  

ดชันีความยั่งยืนดาวโจนส ์หรือ DJSI จดัท าขึน้ดว้ยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM ถือเป็นดัชนีที่
ใชป้ระเมินประสิทธิผลการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืนของบริษัทชัน้น าระดบัโลก เพื่อให้
มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ  ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล รวมทัง้เป็นดชันีที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใชเ้ป็นเกณฑอ์า้งอิงในการพิจารณาการลงทุน โดย
บริษัทที่ไดร้บัการรบัรอง DJSI จะสามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนใหแ้ก่นักลงทุน รวมถึงการสรา้ง
คณุค่าระยะยาวใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
 

# # # 
 
เกี่ยวกับบ้านป ู
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสิร ิวรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
ธนชัพร รงัสินธุรตัน ์ 02-694-6713 thanatchaporn_r@banpu.co.th 
 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์                 089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com         
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