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บ้้านปูตูระหนักและใหค้วามสำำาคญัตอ่การดำำาเนินธุุรกิจท่ี่�คำานึงถึึงความยั่ั�งยืั่น 

หรือการดำำาเนินธุุรกิจท่ี่�คำานึงถึึงปูระเดำ็นดำ้านสิำ�งแวดำล้อม สัำงคม และ 

การกำากับ้ดูำแลกจิการ (Environmental, Social and Governance: ESG) 

และตอกยั่ำ�าความมุ่งมั�นในการสำร้างการเติบ้โตที่างธุุรกิจด้ำวยั่ความรับ้ผิิดำชอบ้ 

ตอ่สัำงคมตามหลักความยัั่�งยืั่น จงึได้ำจดัำตั�งคณะกรรมการสำิ�งแวดำล้อม สัำงคม 

และการกำากับ้ดูำแลกิจการ (คณะกรรมการ ESG) อยั่่างเปู็นที่างการ  

เพื่ื�อช่วยั่ให้งานดำ้านความยั่ั�งยืั่น (Sustainability) บ้รรลุเปู้าหมายั่ท่ี่�ตั�งไว้ 

ที่ั�งน่� คณะกรรมการ ESG ที่ั�งหมดำเปู็นกรรมการอิสำระ เพื่ื�อความชัดำเจน 

อย่ั่างเป็ูนกลาง และก่อปูระโยั่ชน์สูำงสุำดำกับ้บ้ริษััที่ฯ ผู้ิถืึอหุ้น และผู้ิม่ส่ำวนได้ำเส่ำยั่ 

โดำยั่จะที่ำาหน้าที่่� เสำมือนเรดำาร์ปูระเมินที่ิศที่าง รวมทัี่�งให้คำาแนะนำา 

ในด้ำานกลยุั่ที่ธุ์ พิื่จารณานโยั่บ้ายั่ เปู้าหมายั่ การดำำาเนินงาน และผิลลัพื่ธ์ุ 

ในปูระเดำ็นที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้ ESG รวมที่ั�งที่ำาหน้าที่่�เสำมือนหางเสำือร่วมมือกับ้

ฝ่่ายั่บ้ริหารบ้ริษััที่ฯ ในการตรวจสำอบ้และติดำตามการบ้ริหารความเส่ำ�ยั่ง 

ดำ้าน ESG และการม่สำ่วนร่วมข้องผู้ิม่สำ่วนไดำ้เส่ำยั่ ตลอดำจนดำูแลเรื�อง 

การเปูิดำเผิยั่ข้้อมูลท่ี่�สำำาคัญออกสู่ำสำาธุารณะ รวมถึึงเสำนอแนะปูระเดำ็น 

ท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง ในการขั้บ้เคลื�อนองค์กรไปูในทิี่ศที่างท่ี่�เหมาะสำมและบ้รรลุ 

เปู้าหมายั่ด้ำานความยั่ั�งยั่ืน 

บ้ริษััที่ฯ ในฐานะผู้ินำาดำ้านพื่ลังงานท่ี่�หลากหลายั่ในระดัำบ้นานาชาติ 

(International Versatile Energy Provider) เตรยีั่มความพื่รอ้มเพืื่�อรับ้มอื

กับ้ความท้ี่าที่ายั่และการเปูล่�ยั่นแปูลงข้องโลกในบ้ริบ้ที่ใหม่ โดำยั่กำาหนดำ

กรอบ้การดำำาเนินงานท่ี่�มุ่งให้ความสำำาคญัในปูระเดำน็ท่ี่�สำอดำคลอ้งกับ้ทิี่ศที่าง 

ESG ข้องโลกภายั่ใต้การปูระเมินความเส่ำ�ยั่งทัี่�งระยั่ะสัำ�นและระยั่ะยั่าว 

โดำยั่ม่ตัวอยั่่างการดำำาเนินการอยั่่างเปู็นรูปูธุรรมใน 3 มิติ ดำังน่�

ด้า้นสิ่่�งแวด้ล้้อม (Environmental): บ้ริษััที่ฯ ใหค้วามสำำาคญักบั้ปูระเดำน็

การปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก การจัดำการพื่ลังงานและนำ�า และการจัดำการ

มลพื่ิษัที่างอากาศ โดำยั่ดำำาเนินธุุรกิจดำ้วยั่กลยัุ่ที่ธ์ุ Greener & Smarter  

เพื่ื�อตอบ้สำนองต่อการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ (Climate Change) 

ที่ั�งการลดำการปูลดำปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก การลงทีุ่นในพื่ลังงานหมุนเวียั่น

และพื่ลังงานเชื�อเพื่ลิงท่ี่�สำะอาดำขึ้�น รวมถึึงการแสำวงหาโอกาสำที่างธุุรกิจใหม่ ๆ   

ท่ี่�ตอบ้สำนองต่อแนวโน้มและความต้องการพื่ลังงานแห่งโลกอนาคต โดำยั่

บ้้านปููไดำ้วางเปู้าหมายั่ว่าภายั่ในปูี 2568 EBITDA มากกว่าร้อยั่ละ 50  

จะมาจากธุุรกจิพื่ลงังานที่่�สำะอาดำขึ้�นและธุุรกจิเที่คโนโลย่ั่พื่ลงังาน อก่ทัี่�งยั่งั

จัดำตั�ง Decarbonization Project Working Group เพืื่�อศึกษัาแนวที่าง

การมุ่งสู่ำเปู้าหมายั่ Net Zero ข้องบ้ริษััที่ฯ นอกจากน่�ยัั่งม่การดำำาเนินโครงการ 

ระยั่ะยั่าวดำา้นความหลากหลายั่ที่างชวีภาพื่ (Biodiversity) ซึ�งเป็ูนโครงการ

ในอินโดำน่เซียั่ ซึ�งเป็ูนหนึ�งในพืื่�นท่ี่�ท่ี่�ม่ความหลากหลายั่ด้ำานชีวภาพื่สูำงอ่กด้ำวยั่

ด้า้นสิ่งัคม (Social): นอกเหนือจากการให้ความสำำาคญักับ้ชุมชน บ้รษิัทัี่ฯ 

มุง่เนน้เรื�องการจดัำการดำา้นความปูลอดำภยัั่และอาชวีอนามยัั่และการพื่ฒันา

ศักยั่ภาพื่ข้องพื่นักงานอย่ั่างเปู็นระบ้บ้ โดำยั่ม่วัฒนธุรรมองค์กร Banpu 

Heart ท่ี่�เชื�อมโยั่งและหลอมรวมพื่นักงานจากหลากหลายั่เชื�อชาติและ 

ต่างวัฒนธุรรมใน 10 ปูระเที่ศท่ี่�บ้้านปููดำำาเนินธุุรกิจ ให้สำามารถึร่วมแรงร่วมใจกัน 

ที่ำางานสำู่การบ้รรลุเปู้าหมายั่เพื่ื�อความยัั่�งยืั่นตามหลัก ESG นอกจากน่�  

การดำำาเนินโครงการเพืื่�อสัำงคมต่าง ๆ  ทัี่�งในดำ้านการสำ่งเสำริมการศึกษัา  

การช่วยั่เหลือสัำงคมและชุมชนในภาวะวิกฤตและในยั่ามเกิดำภัยั่พื่ิบ้ัติ  

โดำยั่นับ้ตั�งแต่เกิดำการแพื่ร่ระบ้าดำข้องโควิดำ-19 ในไที่ยั่ บ้้านปููได้ำร่วมมือกับ้

กลุ่มมิตรผิลในการจัดำตั�ง “กองทุี่นมิตรผิล-บ้้านปูู รวมใจช่วยั่ไที่ยั่  

สำู้ภัยั่ COVID-19” เพื่ื�อช่วยั่เหลือผู้ิท่ี่�ไดำ้รับ้ผิลกระที่บ้จากสำถึานการณ์ 

โควิดำ-19 โดำยั่ปัูจจุบ้ันกองทีุ่นฯ มง่บ้ปูระมาณรวม 1,000 ล้านบ้าที่

ด้้านการกำากับดู้แล้ก่จการ (Governance): บ้ริษััที่ฯ มุ่งเน้นให้ความสำำาคัญ 

กับ้การกำากับ้ดูำแลกิจการดำ้วยั่จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ การบ้ริหารจัดำการคู่ค้า

และผู้ิรับ้เหมาอย่ั่างโปูร่งใสำและเป็ูนธุรรม การคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้

สำารสำนเที่ศให้ปูลอดำภัยั่ การบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจให้ต่อเนื�องและ

มปู่ระสิำที่ธิุภาพื่ และการเปูล่�ยั่นผ่ิานสู่ำยั่คุดำจิทิี่ลั โดำยั่จดัำตั�งหน่วยั่งาน Digital 

Center of Excellence (DCOE) 

จากกรอบ้การดำำาเนินงานดำังกล่าวจึงที่ำาให้บ้้านปููได้ำรับ้การยั่อมรับ้จาก

องค์กรชั�นนำาดำ้านความยัั่�งยืั่นในระดำับ้สำากลอย่ั่างหลากหลายั่ดัำงปูรากฏ 

ในรายั่งานฉบ้ับ้น่� 

สุำดำท้ี่ายั่น่� ในนามข้องตัวแที่นคณะกรรมการ ESG ข้องบ้ริษััที่ฯ ผิมข้อข้อบ้คุณ 

ทุี่กภาคสำ่วนท่ี่�สำนับ้สำนุนต่อการดำำาเนินงานดำ้านความยั่ั�งยั่ืนข้องบ้้านปูู  

ผิมเชื�อมั�นเปู็นอย่ั่างยั่ิ�งว่าคณะกรรมการบ้ริษััที่ คณะกรรมการ ESG และ 

ผิู้บ้ริหารจะร่วมมือกันในการขั้บ้เคลื�อนบ้้านปููให้เติบ้โตที่างธุุรกิจและ 

บ้รรลุเปู้าหมายั่ดำ้านความยัั่�งยั่ืนต่อไปู

3รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564



สัมุ่ฤด้ี ชีัยมุ่งคลั
ปูระธุานเจ้าหน้าที่่ �บ้ริหาร
และปูระธุานคณะกิรรมีกิารกิารพื่้ฒนาที่่�ย้ �งยืน
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ดำว้ยั่ความมุ่งมั�นข้องบ้้านปูทู่ี่�จะเปูน็ผู้ินำาดำา้นพื่ลงังานท่ี่�หลากหลายั่ในระดำบั้

นานาชาติ (International Versatile Energy Provider) และม่ความพื่รอ้ม

ทัี่�งด้ำานเที่คโนโลย่ั่และนวัตกรรมตลอดำห่วงโซ่ธุุรกิจ เราจึงสำร้างการเปูล่�ยั่นผ่ิาน 

ที่างธุุรกิจอยั่่างต่อเนื�องภายั่ใต้กลยัุ่ที่ธุ์ “Greener & Smarter” พื่ร้อมที่ั�ง

มองหาโอกาสำใหม่ๆ ท่ี่�สำอดำรับ้กับ้การเปูล่�ยั่นแปูลงในยัุ่ค “New Normal” 

เพื่ื�อสำ่งมอบ้ “อนาคตพื่ลังงานเพืื่�อความยัั่�งยั่ืน (Smarter Energy for 

Sustainability)” ภายั่ใต้ 3 กลุม่ธุุรกิจหลัก

• กล้่�มธุ่รกจ่แหล้�งพล้งังาน: เนน้การลดำการปูล่อยั่กา๊ซเรอืนกระจกจาก

กระบ้วนการผิลิตผิา่นโครงการต่าง ๆ   รวมถึึงเนน้การสำร้างปูระสิำที่ธิุภาพื่

การผิลิตดำ้วยั่เที่คโนโลยั่่ดำิจิที่ัล การบ้ริหารต้นทุี่น และการสำร้างความ

ยืั่ดำหยุ่ั่นในงบ้ลงทุี่น โดำยั่แสำวงหาโอกาสำการลงทุี่นต่อยั่อดำในธุุรกิจกลางนำ�า 

เพืื่�อเพื่ิ�มปูระสำิที่ธุิภาพื่ข้องห่วงโซ่ธุุรกิจสำำาหรับ้ธุุรกิจก๊าซธุรรมชาติ

• กล้่�มธุ่รก่จผล้่ตพล้ังงาน: เน้นสำร้างเสำถ่ึยั่รภาพื่การเดำินเครื�องข้อง 

โรงไฟฟ้า และข้ยั่ายั่กำาลังการผิลิตอยั่่างต่อเนื�อง โดำยั่ลงทีุ่นเพื่ิ�มเติมใน

โรงไฟฟ้าก๊าซธุรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพื่ลังงานหมุนเวียั่น รวมถึึงข้ยั่ายั่

การลงทุี่นไปูสู่ำตลาดำใหม่ๆ ท่ี่�ม่ศักยั่ภาพื่การเติบ้โตสูำง เช่น การลงทุี่นใน 

โรงไฟฟา้ Integrated Coal Gasification Combined Cycle (IGCC) 

ในญ่�ปูุ่น การลงทีุ่นในโรงไฟฟ้า Combined Cycle Gas Turbines 

(CCGT) สำหรัฐฯ รวมถึึงการลงทุี่นในโรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์ 

ที่่�เปูิดำดำำาเนินการเชิงพื่าณิชยั่์แล้วในออสำเตรเล่ยั่ 2 แห่ง

• กล่้�มธุ่รก่จเทคโนโล้ยีีพลั้งงาน: เร่งสำร้างการเติบ้โตข้องธุุรกิจ โดำยั่เฉพื่าะ 

การพื่ัฒนาผิลิตภัณฑ์์และบ้ริการเพื่ื�อเสำริมสำร้างระบ้บ้นิเวศที่างธุุรกิจ 

(Ecosystem) ให้แข้็งแกร่งและครบ้วงจร เช่น ธุุรกิจระบ้บ้จัดำเก็บ้

พื่ลังงาน และธุุรกิจยั่านยั่นต์ไฟฟ้า (E-mobility Platform) ภายั่ใต้

แนวคิดำ Mobility-as-a-Service (MaaS) เปู็นต้น รวมไปูถึึงการข้ยั่ายั่

กลุ่มธุุรกิจให้ครอบ้คลุมฐานลูกค้าที่่�หลากหลายั่ยั่ิ�งข้ึ�น เช่น การซื�อหุ้น

ที่ั�งหมดำในบ้ริษััที่ เอ็นจี เซอร์วิสำเซสำ (ปูระเที่ศไที่ยั่) จำากัดำ เพืื่�อต่อยั่อดำ

ความสำามารถึด้ำานการจัดำการพื่ลังงานข้องบ้้านปูู

บ้รษัิัที่ฯ มุง่มั�นในการนำาเสำนอหลักสำากล 10 ปูระการข้อง (United Nations 

Global Compact) หรือ UNGC มาใช้เปู็นแนวที่างในการดำำาเนินธุุรกิจ 

ทัี่�งน่�เพื่ื�อสำร้างความมั�นใจว่าบ้ริษััที่ฯ จะสำามารถึสำร้างมูลค่าเพื่ิ�มให้ 

ผิู้ม่ส่ำวนได้ำเส่ำยั่อย่ั่างยั่ั�งยั่ืน ในปูีท่ี่�ผ่ิานมาบ้ริษััที่ฯ ได้ำจัดำตั�งคณะกรรมการ 

สิำ�งแวดำล้อม สัำงคม และการกำากับ้ดูำแลกิจการ (คณะกรรมการ ESG) โดำยั่ม่

กรรมการอิสำระเป็ูนสำมาชิก เพืื่�อสำนับ้สำนุนคณะกรรมการบ้ริษััที่ในการกำากับ้ดูำแล

เรื�องต่าง ๆ ท่ี่�เก่�ยั่วข้้องกับ้ปูระเดำ็นด้ำาน ESG และร่วมมือกับ้ผิู้บ้ริหารและ

คณะกรรมการการพัื่ฒนาท่ี่�ยัั่�งยืั่นในการขั้บ้เคลื�อนองคก์รให้บ้รรลเุปูา้หมายั่

ด้ำานความยั่ั�งยั่ืน

นอกจากน่�ภายั่ใต้สำถึานการณ์โควิดำ-19 ท่ี่�ยัั่งคงยืั่ดำเยืั่�อและส่ำงผิลกระที่บ้ 

เป็ูนวงกว้าง บ้้านปููและกลุ่มมิตรผิลยั่ังคงสำานต่อภารกิจข้อง “กองทุี่น 

มิตรผิล-บ้้านปูู รวมใจช่วยั่ไที่ยั่ สำู้ภัยั่ COVID-19” โดำยั่เพื่ิ�มงบ้ปูระมาณอ่ก 

500 ล้านบ้าที่ รวมทัี่�งสิำ�นเปู็น 1,000 ล้านบ้าที่ พื่ร้อมกลยัุ่ที่ธ์ุที่่�มุ่งเน้น 

การช่วยั่เหลือภาคปูระชาชนท่ี่�ได้ำรับ้ผิลกระที่บ้ที่างเศรษัฐกิจและการสำนับ้สำนุน 

อปุูกรณท์ี่างการแพื่ที่ย์ั่ให้กับ้บุ้คลากรสำาธุารณสุำข้ โดำยั่มุ่งมั�นเดำนิหน้าภารกจิ

สำำาคัญน่�ต่อไปูจนกว่าสำถึานการณ์ในปูระเที่ศจะกลับ้มาสำู่ภาวะปูกติ

ในปูีที่่�ผิ่านมา บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ปูระกาศเปู้าหมายั่ระยั่ะยั่าวดำ้าน ESG เพื่ิ�มเติม 

ให้สำอดำคล้องกับ้เปู้าหมายั่การพื่ัฒนาอย่ั่างยั่ั�งยั่ืนแห่งสำหปูระชาชาติ 

(Sustainable Development Goals) หรือ SDGs โดำยั่มุ่งเน้นใน  

7 เปู้าหมายั่ท่ี่�เก่�ยั่วข้อ้งโดำยั่ตรงกบั้ธุรุกจิ เช่น เปูา้หมายั่ท่ี่� 7 พื่ลังงานสำะอาดำ

ท่ี่�ที่กุคนเข้้าถึึงได้ำ เปู้าหมายั่ท่ี่� 13 การรบั้มือการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ 

และเปู้าหมายั่ท่ี่� 15 การใช้ปูระโยั่ชน์จากระบ้บ้นิเวศที่างบ้ก นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ 

ยั่ังพื่ร้อมร่วมมือกับ้ปูระชาคมโลกเพื่ื�อแก้ไข้ปัูญหาการเปูล่�ยั่นแปูลง 

สำภาพื่ภูมิอากาศ และสำนับ้สำนุนความมุ่งมั�นข้องรัฐบ้าลในทีุ่กปูระเที่ศท่ี่�

บ้ริษััที่ฯ เข้้าไปูดำำาเนินธุุรกิจตามท่ี่�ปูระกาศในการปูระชุม COP26 โดำยั่

บ้ริษััที่ฯ ได้ำตั�งเปู้าหมายั่ในการลดำอัตราการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก 

อยั่่างต่อเนื�อง ที่ั�งการลดำการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกข้องธุุรกิจปัูจจุบั้นและ

การมุง่ลงทุี่นเพื่ิ�มเติมในธุุรกจิพื่ลังงานสำะอาดำ นอกจากน่�บ้ริษัทัี่ฯ อยู่ั่ระหวา่ง

การเตรียั่มความพื่ร้อมในการเปูิดำเผิยั่ข้้อมูลการบ้ริหารจัดำการท่ี่�เก่�ยั่วกับ้ 

การเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศตามแนวปูฏิบั้ติข้อง Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures หรือ TCFD ภายั่ในปูี 2566

ในปีู 2564 ผิลการดำำาเนินงานดำ้าน ESG สำ่วนใหญ่เป็ูนไปูตามเปู้าหมายั่ 

ที่่�กำาหนดำไว้ เช่น อัตราการใช้พื่ลังงานข้องธุุรกิจเหมืองลดำลงร้อยั่ละ 3  

ระดำับ้ความผิูกพื่ันต่อองค์กรข้องพื่นักงานท่ี่�ร้อยั่ละ 74 และอัตราความถึ่�

ข้องการบ้าดำเจ็บ้ถึึงขั้�นหยุั่ดำงานข้องพื่นักงานท่ี่� 1.87 อย่ั่างไรก็ดำ่ 

ผิลการดำำาเนินงานบ้างสำว่นยัั่งไม่สำามารถึบ้รรลเุปูา้หมายั่ เชน่ เกิดำอบัุ้ตเิหตุ

กับ้ผู้ิรับ้เหมาจนถึึงขั้�นเส่ำยั่ชีวิต 1 รายั่ การลดำอัตราการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก 

ยัั่งตำ�ากวา่เปู้าหมายั่ท่ี่�ตั�งไว ้รวมถึึงม่อบัุ้ติการณ์ดำา้นสำิ�งแวดำล้อมท่ี่�ม่นัยั่สำำาคญั 

โดำยั่บ้รษิัทัี่ฯ อยู่ั่ระหวา่งการที่บ้ที่วนแผินการเพืื่�อใหบ้้รรลเุปูา้หมายั่ระยั่ะยั่าว

ดำ้าน ESG ที่่�ตั�งไว้

รายั่งานเพื่ื�อการพื่ัฒนาท่ี่�ยัั่�งยืั่นฉบั้บ้น่�ไดำ้รับ้การตรวจรับ้รองจากหน่วยั่งาน

ภายั่นอกต่อเนื�องเปู็นปีูที่่� 5 ในปูระเดำ็นการใช้พื่ลังงาน การปูล่อยั่ 

ก๊าซเรือนกระจก คุณภาพื่อากาศ นำ�า ข้องเสำ่ยั่จากกระบ้วนการผิลิต และ

อาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่ ที่ั�งน่� ความโปูร่งใสำในการเผิยั่แพื่ร่ข้้อมูล

ดำ้าน ESG เปู็นสำิ�งที่่�บ้ริษััที่ฯ ให้ความสำำาคัญ ดำังจะเห็นไดำ้จากการที่่�บ้ริษััที่ฯ 

ไดำ้รับ้รางวัล Asia’s Best SDG Reporting ระดัำบ้ Silver ปูระจำาปีู 2563 

จาก Asia Sustainability Reporting Awards และรางวัล Global 

Corporate Sustainability Awards ดำ้านการรายั่งานความยัั่�งยั่ืนดำ่เดำ่น 

ระดำับ้ Silver ปูระจำาปูี 2564 จากสำถึาบั้น Taiwan Institute for 

Sustainable Energy (TAISE)

ดำ้วยั่ความมุ่งมั�นทุ่ี่มเที่ในการดำำาเนินธุุรกิจและเปู้าหมายั่ในการดำำาเนินงาน

ดำ้าน ESG ที่่�ชัดำเจน ที่ำาให้บ้้านปููไดำ้รับ้การยั่อมรับ้ว่าเปู็นหนึ�งในผิู้นำาดำ้าน

ความยั่ั�งยั่ืนจากองค์กรชั�นนำาที่ั�งในระดำับ้ปูระเที่ศและระดำับ้นานาชาติ อาทิี่

• รักษัาสำถึานะสำมาชิกในดำัชน่ความยั่ั�งยั่ืนดำาวโจนสำ์ (Dow Jones 

Sustainability Indices) หรือ DJSI ต่อเนื�องเปู็นปีูที่่� 8

• ไดำ้รับ้การจัดำอันดำับ้ให้อยัู่่ในระดำับ้ A (ตามเกณฑ์์วัดำ AAA ถึึง CCC)  

ในการปูระเมินความยัั่�งยั่ืน ESG Rating จาก MSCI

• ไดำ้รับ้การจัดำอันดำับ้จาก V.E ซึ�งเปู็นองค์กรภายั่ใต้ Moody’s ESG 

Solutions ให้เป็ูนหนึ�งใน 100 บ้ริษััที่ในกลุ่มปูระเที่ศตลาดำเกิดำใหม่ 

ที่่�ดำำาเนินธุุรกิจโดำยั่คำานึงถึึง ESG

• ไดำรั้บ้รางวลัเก่ยั่รติยั่ศบ้ริษัทัี่จดำที่ะเบ่้ยั่นดำา้นความยัั่�งยืั่น (Sustainability 

Awards of Honor) จาก SET Awards 2021 ในกลุม่ Sustainability 

Excellence ต่อเนื�องเป็ูนปูีที่่� 4

• ไดำ้รับ้คัดำเลือกเปู็นหนึ�งในรายั่ชื�อหุน้ยั่ั�งยืั่น (Thailand Sustainability 

Investment) หรือ THSI ต่อเนื�องเปู็นปีูที่่� 7

• ไดำร้บั้การจดัำอนัดำบั้วา่ดำำาเนินธุุรกจิตามหลกับ้รรษััที่ภบิ้าลในระดำบั้ดำเ่ลศิ 

จากผิลสำำารวจการกำากับ้ดำูแลกิจการบ้ริษััที่จดำที่ะเบ้่ยั่นไที่ยั่

สำุดำท้ี่ายั่น่� ในนามข้องผู้ิบ้ริหารและคณะกรรมการการพื่ัฒนาท่ี่�ยัั่�งยั่ืนข้อง 

บ้ริษััที่ฯ ดำิฉันข้อข้อบ้คุณผิู้ม่ส่ำวนไดำ้เสำ่ยั่ทีุ่กภาคสำ่วนที่่�ให้ความไว้วางใจและ

สำ่งเสำริมการดำำาเนินงานด้ำวยั่ดำ่เสำมอมา ดำิฉันเชื�อมั�นว่านโยั่บ้ายั่การพัื่ฒนา 

ท่ี่�ยั่ั�งยืั่นและวัฒนธุรรมองค์กรท่ี่�แข้็งแกร่งจะเปู็นพื่ื�นฐานให้บ้้านปููเติบ้โต

อย่ั่างมั�นคง เพื่ื�อก้าวสำู่ “อนาคตพื่ลังงานเพืื่�อความยั่ั�งยืั่น” ข้องทีุ่กคน

5รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564



6 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)
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ซื่ึ �งครอบคลั่มุ่ประเด้็น์ด้��น์สัิ�งแวิด้ลั�อมุ่ สัังคมุ่ แลัะก�รกำ�กับด้้แลักิจก�ร ทัั�งน์ี � ร�ยง�น์ฉบับน์ี�จัด้ทัำ�ขัึ �น์ต�มุ่มุ่�ตรฐ�น์ 
ก�รจัด้ทัำ�ร�ยง�น์ GRI Standards ใน์ระด้ับตัวิชีี �วิัด้ห่ลััก (Core) รวิมุ่ถึึงตัวิชีี �วิัด้เพิ�มุ่เติมุ่สัำ�ห่รับบริษััทัใน์ธ่รกิจเห่มุ่ืองแร่แลัะ
โลัห่ะ G4 Mining and Metals Sector Disclosures แลัะธ่รกิจไฟฟ้� G4 Electric Utilities Sector Disclosures พร�อมุ่ทัั�ง
น์ำ�เสัน์อควิ�มุ่เชีื�อมุ่โยงระห่วิ่�งก�รด้ำ�เน์ิน์ง�น์ขัองบริษััทัฯ กับเป้�ห่มุ่�ยก�รพัฒน์�อย่�งยั�งยืน์ ห่รือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ขัองสัห่ประชี�ชี�ติ แลัะขั�อตกลังโลักแห่่งสัห่ประชี�ชี�ติ ห่รือ UN Global Compact (UNGC) เพื�อแสัด้ง 
ควิ�มุ่มุ่่่งมุ่ั�น์ใน์ก�รตอบสัน์องต่อเป้�ห่มุ่�ยก�รพัฒน์�ทัี�ยั �งยืน์ รวิมุ่ถึึงควิ�มุ่ต�องก�รแลัะควิ�มุ่ค�ด้ห่วิังขัองผู้้�มุ่ีสั่วิน์ได้�เสัีย

ชี่องทั�งก�รติด้ต่อ
ฝ่่ายั่การพัื่ฒนาท่ี่�ยัั่�งยืั่น 

บ้ริษััที่ บ้้านปูู จำากัดำ (มหาชน)

ชั�น 27 อาคารธุนภูมิ 1550 ถึนนเพื่ชรบุ้รีตัดำใหม่ 

แข้วงมักกะสัำน เข้ตราชเที่วี กรุงเที่พื่ฯ 10400 ปูระเที่ศไที่ยั่

โที่รศัพื่ท์ี่: +66 2694 6600

จดำหมายั่อิเล็กที่รอนิกส์ำ: Sustainability@banpu.co.th

ขัอบเขัตขัองร�ยง�น์

รายั่งานฉบั้บ้น่�ครอบ้คลุมการดำำาเนินงานตั�งแต่วันท่ี่� 1 มกราคม ถึึง 31 

ธัุนวาคม 2564 ในธุุรกิจท่ี่�บ้ริษััที่ฯ ม่สัำดำส่ำวนการลงทุี่นมากกว่ากึ�งหนึ�งและ

ม่อำานาจในการบ้ริหารจัดำการ ได้ำแก่ ธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่ ออสำเตรเล่ยั่

และมองโกเล่ยั่ ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปูในจีน ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงาน

หมุนเวียั่นในจีน ญ่�ปุู่น เวียั่ดำนาม และออสำเตรเล่ยั่ ธุุรกิจระบ้บ้ผิลิตไฟฟ้า

พื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่บ้นหลังคาในไที่ยั่ ธุุรกิจก๊าซธุรรมชาติในสำหรัฐฯ  

รวมถึึงสำำานักงานในไที่ยั่และเวียั่ดำนาม โดำยั่รายั่งานในปีู 2564 เพิื่�ม 

ความครอบ้คลุมข้้อมูลบ้างส่ำวนข้องธุุรกิจก๊าซธุรรมชาติในสำหรัฐฯ ธุุรกิจไฟฟ้า

จากพื่ลังงานหมุนเวียั่นในเวียั่ดำนามและออสำเตรเล่ยั่ รวมถึึงสำำานักงาน 

ในอินโดำน่เซียั่และญ่�ปุู่น ทัี่�งน่� เนื�อหาในรายั่งานฉบั้บ้น่�ครอบ้คลุมปูระเด็ำน

ความยัั่�งยืั่นท่ี่�ผู้ิม่ส่ำวนได้ำเส่ำยั่ให้ความสำนใจทัี่�งสิำ�น 30 ปูระเด็ำน โดำยั่ม่ปูระเด็ำน

ท่ี่�สำำาคัญมาก 14 ปูระเด็ำน ดัำงรายั่ละเอ่ยั่ดำปูระเด็ำนความยัั่�งยืั่นเพิื่�มเติม 

ในหน้า 14-17

สำำาหรับ้ธุุรกิจอื�นท่ี่�บ้ริษััที่ฯ ม่สัำดำส่ำวนการลงทุี่นทัี่�งที่างตรงและที่างอ้อม 

น้อยั่กว่ากึ�งหนึ�ง และไม่ได้ำม่ส่ำวนร่วมในการบ้ริหารโดำยั่ตรง แต่อาศัยั่การกำากับ้ 

ดูำแลผ่ิานคณะกรรมการในบ้ริษััที่นั�น ๆ  ได้ำแก่ ธุุรกิจเหมืองในจีน ธุุรกิจไฟฟ้า

จากเชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปูในไที่ยั่และ สำปูปู.ลาว และธุุรกิจแบ้ตเตอรี�ในจีน ผิลการ

ดำำาเนินงานด้ำานความยัั่�งยืั่นข้องธุุรกิจดัำงกล่าวไม่ได้ำถูึกนำามารวมในรายั่งาน

ฉบั้บ้น่� ทัี่�งน่� ผู้ิสำนใจสำามารถึศึกษัารายั่ละเอ่ยั่ดำเพิื่�มเติมข้องแต่ละธุุรกิจได้ำท่ี่�

หน้า 102-103

ก�รรับรองร�ยง�น์

รายั่งานฉบั้บ้น่�ไดำ้รับ้การตรวจรับ้รองโดำยั่หน่วยั่งานภายั่นอกว่าจัดำที่ำาขึ้�น

สำอดำคล้องกับ้มาตรฐานการจัดำที่ำารายั่งานข้อง GRI Standards  

ในระดัำบ้ตัวชี�วัดำหลัก (Core) โดำยั่ในปีู 2564 เพื่ิ�มข้อบ้เข้ตการรับ้รอง 

ผิลการดำำาเนินงานดำ้านคุณภาพื่อากาศ และข้องเส่ำยั่จากกระบ้วนการผิลิต 

ข้องธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่และออสำเตรเล่ยั่ ที่ำาให้ข้อบ้เข้ตการรับ้รอง

ครอบ้คลุมรายั่ละเอ่ยั่ดำ ดำังน่�

• ผิลการดำำาเนินงานดำ้านพื่ลังงานและก๊าซเรือนกระจกข้องธุุรกิจเหมือง

ในอินโดำน่เซียั่และออสำเตรเล่ยั่ ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปูในจีน 

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่นในจีน ญ่�ปุู่น เวียั่ดำนาม และ

ออสำเตรเลย่ั่ และธุุรกิจระบ้บ้ผิลิตไฟฟา้พื่ลงังานแสำงอาทิี่ตย์ั่บ้นหลงัคา

ในไที่ยั่ 

• ผิลการดำำาเนินงานดำ้านคุณภาพื่อากาศ และข้องเส่ำยั่จากกระบ้วนการ

ผิลิตข้องธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่และออสำเตรเล่ยั่ ธุุรกิจไฟฟ้าจาก 

เชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปูในจีน และธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่นในจีนและญ่�ปุู่น

• ผิลการดำำาเนินงานดำา้นนำ�าข้องธุุรกจิไฟฟา้จากเชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปูในจนี และ

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่นในจีนและญ่�ปูุ่น

• ผิลการดำำาเนินงานดำ้านอาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่ข้องธุุรกิจ

เหมืองในอินโดำน่เซียั่ ออสำเตรเล่ยั่ และมองโกเล่ยั่ ธุุรกิจไฟฟ้าจาก 

เชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปูในจีน ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่นในจีน  

ธุุรกิจระบ้บ้ผิลิตไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์บ้นหลังคาในไที่ยั่ รวมถึึง

สำำานักงานใหญ่และธุุรกิจที่่�เก่�ยั่วข้้องในไที่ยั่
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กลยุุทธ์์ในการดำำาเนินธ์ุรกิจปีี 2564-2568

บ้้านปููอยูู่�ระหว่�างการเปูล่ี่�ยู่นผ่�านทางธุุรกิจ (Transformation) ภายู่ใต้้กลี่ยู่ทุธ์ุ Greener & Smarter โดยู่เพิิ่�มสััดสั�ว่นการลี่งทุนในธุุรกิจท่�เก่�ยู่ว่เน่�องกับ้ 

พิ่ลัี่งงานสัะอาด อันปูระกอบ้ด้ว่ยู่ธุุรกิจโรงไฟฟ้าพิ่ลัี่งงานหมุนเวี่ยู่น ธุุรกิจก๊าซธุรรมชาติ้ แลี่ะธุุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธุรรมชาติ้ พิ่ร้อมตั้�งเปู้าหมายู่การม่ EBITDA 

จากธุุรกิจพิ่ลัี่งงานท่�สัะอาดข้ึ้�นแลี่ะเทคโนโลี่ยู่่พิ่ลัี่งงานในสััดสั�ว่นมากกว่�าร้อยู่ลี่ะ 50 ภายู่ในปีู 2568

เร�งสัร้างการเติ้บ้โต้ขึ้องธุุรกิจ โดยู่เฉพิ่าะการพัิ่ฒนาผ่ลิี่ต้ภัณฑ์์แลี่ะบ้ริการเพ่ิ่�อ 

เสัริมสัร้างระบ้บ้นิเว่ศทางธุุรกิจ (Ecosystem) ให้ครบ้ว่งจร แลี่ะการขึ้ยู่ายู่ฐานลูี่กค้า

ให้ครอบ้คลุี่มกลุี่�มธุุรกิจท่�หลี่ากหลี่ายู่ยิู่�งข้ึ้�น

เน้นสัร้างเสัถ่ียู่รภาพิ่การเดินเคร่�องขึ้องโรงไฟฟ้าแลี่ะขึ้ยู่ายู่กำาลัี่งการผ่ลิี่ต้อยู่�าง 

ต้�อเน่�อง โดยู่ลี่งทุนเพิิ่�มเติ้มในโรงไฟฟ้าก๊าซธุรรมชาติ้แลี่ะโรงไฟฟ้าพิ่ลัี่งงานหมุนเวี่ยู่น 

รว่มถึีงขึ้ยู่ายู่การลี่งทุนไปูสูั�ต้ลี่าดใหม�ๆ  ท่�ม่ศักยู่ภาพิ่การเติ้บ้โต้สูัง เช�น สัหรัฐฯ แลี่ะ

เอเชียู่ต้ะวั่นออกเฉ่ยู่งใต้้

เน้นการสัร้างปูระสิัทธิุภาพิ่การผ่ลิี่ต้ด้ว่ยู่เทคโนโลี่ยู่่ดิจิทัลี่ การบ้ริหารต้้นทุน แลี่ะ  

การสัร้างคว่ามยู่่ดหยุู่�นในงบ้ลี่งทุน โดยู่แสัว่งหาโอกาสัการลี่งทุนต้�อยู่อดในธุุรกิจ 

กลี่างนำ�าเพ่ิ่�อเพิิ่�มปูระสิัทธิุภาพิ่ขึ้องห�ว่งโซ�ธุุรกิจ

กลุ�มธ์ุรกิจ 
แหล�งพลังงาน

กลุ�มธ์ุรกิจ
ผลิตพลังงาน

กลุ�มธ์ุรกิจ
เทคโนโลยุี
พลังงาน

กลุ�มธ์ุรกิจแหล�งพลังงาน

กลุ�มธ์ุรกิจผลิตพลังงาน

กลุ�มธ์ุรกิจเทคโนโลยุีพลังงาน

ปีริมาณการผลิต

NOW 2021

NOW 2021

NOW 2021

NEXT 2025

NEXT 2025

NEXT 2025

36
Mt

38
Mt

กำาลังการผลิต
700
MMcfed

800
MMcfed

กำาลังการผลิต

3,244
MW

4,500
MW

กำาลังการผลิต

799*
MW

1,100
MW

กำาลังการผลิต

37*
MW

500
MW

1.0
GWh

3.0
GWh

กำาลังการผลิตแบตเตอรี�

จำานวนโครงการ

20
โครงการ

30
โครงการ

จำานวนผ้�โดำยุสาร

2,100
ผ้�โดำยุสารต�อวัน

229
รถยุนต์ไฟฟ้า

102
สถานีอัดำปีระจุไฟฟ้า 

1
เรือไฟฟ้า

430,000
ผ้�โดำยุสารต�อวัน

5,500
รถยุนต์ไฟฟ้า

2,000
สถานีอัดำปีระจุไฟฟ้า 

100
เรือไฟฟ้า

รถยุนต์ไฟฟ้าที �ให�บริการ

สถานีชาร์จรถยุนต์ไฟฟ้า

เรือไฟฟ้า

ปีริมาณการซื้ื�อขายุ

712
GWh

1,000
GWh

ธ์ุรกิจเหมือง

ธ์ุรกิจก๊าซื้ธ์รรมชาติ

ธ์ุรกิจไฟฟ้าจากเชื �อเพลิงทั�วไปี

ธ์ุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียุน

ธ์ุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยุ์บนหลังคาและทุ �นลอยุนำ�า

ธ์ุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน

ธ์ุรกิจซื้ื �อขายุพลังงาน

ธ์ุรกิจยุานยุนต์ไฟฟ้า

ธ์ุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยุะ

* ขึ้อ้มูลี่ ณ ว่นัท่� 28 กุมภาพิ่นัธ์ุ 2565 ซึ�งรว่ม 50 เมกะว่ตั้ต์้ จากการท่�บ้ริษััทยู่�อยู่ขึ้องบ้ริษััทฯ ได้เข้ึ้าเซน็สััญญาซ่�อขึ้ายู่เพ่ิ่�อเข้ึ้าซ่�อสัดัสั�ว่นผ่ลี่ปูระโยู่ชน์

ขึ้องโรงไฟฟ้าจากพิ่ลี่ังงานแสังอาทิต้ยู่์น็อนไห�แลี่ะชูง็อกในเด่อนมกราคม 2564 ซึ�งคาดว่�าจะเสัร็จสัิ�นภายู่ในไต้รมาสัท่� 2 ขึ้องปูี 2565 แลี่ะไม�รว่ม

142 เมกะว่ัต้ต้์ ต้ามสััดสั�ว่นการลี่งทุนในโรงไฟฟ้าจากพิ่ลัี่งงานแสังอาทิต้ยู่์จากการท่�บ้ริษััทยู่�อยู่ขึ้องบ้ริษััทฯ ได้จำาหน�ายู่หุ้นทั�งหมดใน Sunseap

Group Pte. Ltd. ซึ�งเสัร็จสัิ�นเม่�อวั่นท่� 22 กุมภาพิ่ันธุ์ 2565

* ขึ้้อมูลี่ ณ วั่นท่� 28 กุมภาพิ่ันธุ์ 2565 ซึ�งไม�รว่ม 212 เมกะว่ัต้ต์้ ต้ามสััดสั�ว่นการลี่งทุนในธุุรกิจผ่ลี่ิต้ไฟฟ้าจากพิ่ลัี่งงานแสังอาทิต้ยู่์บ้นหลัี่งคา

จากการท่�บ้ริษััทยู่�อยู่ขึ้องบ้ริษััทฯ ได้จำาหน�ายู่หุ้นทั�งหมดใน Sunseap Group Pte. Ltd. ซึ�งเสัร็จสัิ�นเม่�อว่ันท่� 22 กุมภาพัิ่นธุ์ 2565

8 9รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
รู้้ �จัักบ้�านปู้

บริษััที่ บ้�านปู้ จำำากัด (มหาชน)



ธุรกิจเหมือง

ธุรกิจกาซธรรมชาติ

ธุรกิจไฟฟาจากเชื้อเพลิงท่ัวไป

ธุรกิจไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาและทุนลอยน้ํา

ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน

ธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

ธุรกิจยานยนตไฟฟา

ธุรกิจซ้ือขายพลังงาน

ญี่ปุ น

จีน

มองโกเลีย

ไทย สปป.ลาว

เวียดนาม

โรงไฟฟา

พลังงาน

แสงอาทิตย

เหมืองถานหิน

เหมืองถานหิน

ธุรกิจ

ระบบกักเก็บ

พลังงาน

โรงไฟฟา

พลังงาน

ลม

ธุรกิจ

ยานยนตไฟฟา

ธุรกิจ

ซ้ือขายพลังงาน

โรงไฟฟา

จากเชื้อเพลิง

ท่ัวไป

ธุรกิจ

ยานยนตไฟฟา

1

โรงไฟฟา

กาซธรรมชาติ
1

โรงไฟฟา

แปลงสถานะ

ถานหินเปนกาซ

1โรงไฟฟา

จากเชื้อเพลิง

ท่ัวไป

ธุรกิจ

ผลิตไฟฟา

จากพลังงาน

แสงอาทิตย

บนหลังคาและ

ทุนลอยน้ํา

1

โรงไฟฟา

จากเชื้อเพลิง

ท่ัวไป

4

16

โรงไฟฟา

พลังงาน

แสงอาทิตย

7

2
โรงไฟฟา

พลังงาน

แสงอาทิตย

3

โรงไฟฟา

พลังงาน

แสงอาทิตย

2

3

อินโดนีเซีย

เหมืองถานหิน8

สหรัฐฯ

แหลงผลิต

กาซธรรมชาติ

ออสเตรเลีย

เหมืองถานหิน9

2

ธุรกิจ

พัฒนาชุมชน

อัจฉริยะ

เปดดําเนินการ โครงการ

2

สถานที่่�ตั้้ �งของหน่วยธุุรกิิจ

บ้้านปููเป็ูนผูู้้นำาด้้านพลัังงานที่่�หลัากหลัายในระด้ับ้นานาชาติิ ปัูจจุบ้ันด้ำาเนินธุุรกิจใน 10 ปูระเที่ศที่ั�วโลัก ครอบ้คลัุม 3 กลัุ�มธุุรกิจหลััก ภายใต้ิ Ecosystem ที่่�ส่�งเส่ริม

ซึ่่�งกันแลัะกันของที่ั�ง 3 กลัุ�มธุุรกิจ เพ่�อติอบ้ส่นองความติ้องการของผูู้้ม่ส่�วนได้้เส่่ยอย�างยั�งยน่

กิลุุ่่มธุุรกิิจแหลุ่่งพลุ่้งงาน

กิลุุ่่มธุุรกิิจผลุ่ิตั้พลุ่้งงาน

ธุุรกิิจเหมือง
ธุุรกิจเหม่องทัี่�งเหม่องแบ้บ้เปิูด้แลัะเหมอ่งใต้ิด้นิ ปูจัจบัุ้นม่ฐานการผู้ลัติิ 

อยู�ท่ี่�อินโด้น่เซึ่่ย ออส่เติรเลั่ย แลัะจ่น เพ่�อติอบ้ส่นองความต้ิองการ 

ของลัูกค้าภาคอุติส่าหกรรมแลัะโรงไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแลัะยุโรปู

กิลุุ่่มธุุรกิิจเที่คโนโลุ่ย่พลุ่้งงาน

ธุุรกิิจกิ๊าซธุรรมชาตั้ิ
ธุุรกิจส่ำารวจแลัะผู้ลัิติก๊าซึ่ธุรรมชาติิจากชั�นหินด้ินด้าน โด้ยม่ 

ฐานการผู้ลัติิอยู�ท่ี่�ส่หรฐัฯ ในแหลั�งมาร์เซึ่ลัลัสั่ มลัรฐัเพนซึ่ลิัเวเนย่ แลัะ 

แหลั�งบ้าร์เนติต์ิ มลัรัฐเที่กซึ่ัส่ ก๊าซึ่ธุรรมชาติิท่ี่�ผู้ลิัติได้้จะถููกรวบ้รวม

ผู้�านเคร่อข�ายที่�อก๊าซึ่เพ่�อจำาหน�ายให้แก�โรงไฟฟ้าแลัะครัวเร่อน 

ภายในปูระเที่ศ

ธุุรกิิจไฟฟ้าจากิเชื �อเพลุ่ิงที่้�วไป
ธุุรกิจผู้ลัิติไฟฟ้าแลัะพลัังงานความร้อนจากเช่�อเพลิังทัี่�วไปู โด้ยใช้

เที่คโนโลัย่การผู้ลัิติท่ี่�ม่ปูระส่ิที่ธุิภาพสู่งแลัะเปู็นมิติรติ�อสิ่�งแวด้ลั้อม 

เพ่�อเส่ริมความมั�นคงที่างพลัังงานส่ำาหรับ้ภาคอุติส่าหกรรมแลัะ 

ครัวเร่อน ปูัจจุบ้ันม่ฐานการผู้ลิัติอยู�ท่ี่�จ่น ไที่ย ญี่่�ปุู�น ส่หรัฐฯ 

แลัะ ส่ปูปู.ลัาว

ธุุรกิิจไฟฟ้าจากิพลุ่้งงานหมุนเว่ยน 
ธุุรกิจผู้ลัิติไฟฟ้าจากพลัังงานแส่งอาทิี่ติย์แลัะลัม เพ่�อติอบ้ส่นอง

ความต้ิองการพลัังงานส่ะอาด้ ปูัจจุบั้นม่ฐานการผู้ลิัติอยู�ที่่�จ่น ญี่่�ปูุ�น 

ออส่เติรเลั่ย แลัะเว่ยด้นาม ซึ่่�งส่�วนหน่�งอยู�ระหว�างการศ่กษาแลัะ

ด้ำาเนินการก�อส่ร้าง

ธุุรกิิจระบบผลุ่ิตั้ไฟฟ้าพลุ่้งงาน
แสงอาที่ิตั้ย์บนหลุ่้งคาแลุ่ะทีุ่ ่นลุ่อยนำ�า
ธุุรกิจใหบ้้ริการระบ้บ้ผู้ลิัติไฟฟา้จากพลังังานแส่งอาทิี่ติย์บ้นหลังัคาแลัะ

ระบ้บ้ผู้ลัติิไฟฟา้จากพลังังานแส่งอาทิี่ติยบ์้นทุี่�นลัอยนำ�า ปูจัจบัุ้นม่การ

ให้บ้ริการในไที่ย เพ่�อติอบ้ส่นองความติ้องการของลัูกค้ารายย�อยแลัะ

ภาคธุุรกิจที่่�ติ้องการพลัังงานส่ะอาด้แลัะผู้ส่านเที่คโนโลัย่ที่่�ที่ันส่มัย

ธุุรกิิจระบบกิ้กิเกิ็บพลุ่้งงาน 
ธุุรกิจระบ้บ้จัด้เก็บ้พลัังงานแลัะระบ้บ้ไฟฟ้าส่ำารอง รวมถู่งแบ้ติเติอร่�

ส่ำาหรับ้ยานยนติ์ไฟฟ้า เพ่�อติอบ้ส่นองความติ้องการใช้พลัังงานของ

ภาคอุติส่าหกรรมโด้ยม่ฐานการผู้ลัิติอยู�ในจ่น

ธุุรกิิจพ้ฒนาชุมชนอ้จฉริยะ 
ธุุรกิจให้บ้ริการระบ้บ้บ้ริหารจัด้การชุมชนผู้�านเที่คโนโลัย่ลัำ�าส่มัย ท่ี่�เช่�อมโยง 

การใช้พลัังงานส่ะอาด้ แลัะการใช้พลัังงานอย�างม่ปูระส่ิที่ธุิภาพสู่งสุ่ด้ 

อาที่ิ เส่าไฟอัจฉริยะ (Smart pole) ตู้ิไฟฟ้าพลัังงานแส่งอาทิี่ติย์  

(Solar kiosk) แลัะส่ถูาน่อัด้ปูระจุไฟฟ้า

ธุุรกิิจยานยนตั้์ไฟฟ้า
ธุุรกิจให้บ้ริการระบ้บ้ขนส่�งด้้วยยานยนติ์ ไฟฟ้า ภายใต้ิแนวคิด้ 

Mobility as a Service ที่่�มอบ้บ้ริการแบ้บ้ครบ้วงจร ที่ั�งให้คำาปูร่กษา 

ศ่กษาออกแบ้บ้ ผู้ลัิติ แลัะจัด้หายานพาหนะไฟฟ้าท่ี่�เหมาะกับ้ความ

ติ้องการของแติ�ลัะองค์กร

ธุุรกิิจซื �อขายพลุ่้งงาน 
ธุุรกิจซึ่่�อขายไฟฟ้าผู้�านโครงข�ายระบ้บ้ด้ิจิที่ัลั เพ่�อรองรับ้รูปูแบ้บ้ 

การใช้ไฟฟ้าในอนาคติอย�างม่ปูระสิ่ที่ธิุภาพ ปัูจจุบั้นม่การลังทุี่นในญ่ี่�ปุู�น

10 11รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
รู้้ �จัักบ้�านปู้

บริษััที่ บ้�านปู้ จำำากัด (มหาชน)



1
คน

กรรมการ
ท่ีเปนผูบริหาร5

คน

กรรมการอิสระ
12

คน

7 คน

3 คน

3 คน

ชาย

1
คน

หญิง 7
คน

กรรมการ
ท่ีไมเปนผูบริหาร

วาระการดํารงตําแหนงเฉล่ีย 13.3 ป

>10 ป

3-10 ป

<3 ป1
คน

กรรมการ
ท่ีเปนผูบริหาร5

คน

กรรมการอิสระ
12

คน

7 คน

3 คน

3 คน

ชาย

1
คน

หญิง 7
คน

กรรมการ
ท่ีไมเปนผูบริหาร

วาระการดํารงตําแหนงเฉล่ีย 13.3 ป

>10 ป

3-10 ป

<3 ป

โครงสำร้างคณะกรรมการบ้ริษััที่ บ้้านปูู จำากัดำ (มหาชน) เปู็นแบ้บ้ชั�นเดำ่ยั่ว 

(One Tier System) ปูระกอบ้ดำว้ยั่คณะกรรมการย่ั่อยั่ 4 ชดุำ ที่ำาหน้าที่่�กำากับ้

ดำูแลการดำำาเนินธุุรกิจให้เปู็นไปูตามกฎหมายั่ วัตถุึปูระสำงค์ และข้้อบ้ังคับ้ 

ข้องบ้ริษััที่ฯ รวมถึึงมติท่ี่�ปูระชุมผู้ิถึือหุ้นภายั่ใต้แนวปูฏิบ้ัติคณะกรรมการ

บ้รษิัทัี่ท่ี่�ม่การปูรบั้ปูรงุอยั่า่งสำมำ�าเสำมอ เพื่ื�อใหส้ำอดำคลอ้งกบั้สำภาพื่ธุรุกจิและ

หลักบ้รรษััที่ภิบ้าล

1
คน

กรรมการ
ท่ีเปนผูบริหาร5

คน

กรรมการอิสระ
12

คน

7 คน

3 คน

3 คน

ชาย

1
คน

หญิง 7
คน

กรรมการ
ท่ีไมเปนผูบริหาร

วาระการดํารงตําแหนงเฉล่ีย 13.3 ป

>10 ป

3-10 ป

<3 ป

โครงสัร��ง
ก�รบริห่�รง�น์

เพศ

สัถึ�น์ะ วิ�ระก�รด้ำ�รงตำ�แห่น์่ง

จำ�น์วิน์ ห่น์��ทัี �แลัะควิ�มุ่รับผู้ิด้ชีอบ

คณะกรรมุ่ก�ร
บรรษััทัภิิบ�ลัแลัะสัรรห่�

กรรมการอิสำระ 1 คน
กรรมการที่่�ไม่เปู็นผิู้บ้ริหาร 3 คน

• ที่บ้ที่วนนโยั่บ้ายั่บ้รรษััที่ภิบ้าลและคู่มือจริยั่ธุรรมธุุรกิจ
• ติดำตามการปูฏิบ้ัติตามนโยั่บ้ายั่ผ่ิานช่องที่างการรับ้ข้้อร้องเรียั่น
• ที่บ้ที่วนโครงสำร้างและความรู้ความชำานาญข้องคณะกรรมการบ้ริษััที่
• สำรรหาบุ้คคลเข้้าดำำารงตำาแหน่งคณะกรรมการบ้ริษััที่ ปูระธุานเจ้าหน้าที่่�

บ้ริหาร และผิู้บ้ริหารระดำับ้สำูง

คณะกรรมุ่ก�รตรวิจสัอบ กรรมการอิสำระ 3 คน • สำอบ้ที่านรายั่งานการเงินข้องบ้ริษััที่ฯ และความเพื่่ยั่งพื่อข้องการควบ้คุม 
การตรวจสำอบ้ภายั่ใน การบ้ริหารความเสำ่�ยั่ง และการปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่

• พื่ิจารณารายั่การท่ี่�ม่ความเก่�ยั่วโยั่งกันหรือรายั่การท่ี่�อาจม่ความข้ัดำแยั่้ง 
ที่างผิลปูระโยั่ชน์

คณะกรรมุ่ก�ร
กำ�ห่น์ด้ค่�ตอบแทัน์

กรรมการอิสำระ 3 คน
กรรมการที่่�ไม่เปู็นผิู้บ้ริหาร 1 คน

• เสำนอความเห็นเก่�ยั่วกับ้การบ้ริหารผิลตอบ้แที่นและผิลปูระโยั่ชน์อื�นๆ 
สำำาหรบั้คณะกรรมการบ้รษัิัที่ กรรมการชดุำย่ั่อยั่ และปูระธุานเจ้าหนา้ท่ี่�บ้รหิาร

• พื่ิจารณาโครงสำร้างเงินเดำือนและผิลตอบ้แที่นอื�นๆ ข้องพื่นักงาน

คณะกรรมุ่ก�ร ESG กรรมการอิสำระ 3 คน • กำากับ้ดูำแลนโยั่บ้ายั่ การบ้ริหารจัดำการ รวมถึึงเปู้าหมายั่และผิลการปูฏิบั้ติงาน 
ในปูระเดำ็นที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้สิำ�งแวดำล้อม สำังคม และการกำากับ้ดำูแลกิจการ 
(ESG) ข้องบ้ริษััที่ฯ

• สำอบ้ที่านและติดำตามกระบ้วนการม่สำ่วนร่วมข้องผู้ิม่สำ่วนไดำ้เส่ำยั่และ
กระบ้วนการปูระเมินปูระเดำน็ท่ี่�สำำาคญั เพื่ื�อใหมั้�นใจวา่ทุี่กความคาดำหวงัข้อง
ผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่จะถึูกบ้่งชี�และเข้้าสำู่กระบ้วนการปูระเมินความสำำาคัญ รวมถึึง
ไดำ้รับ้การบ้ริหารจัดำการอยั่่างเหมาะสำม

• สำอบ้ที่านและติดำตามการบ้ริหารจัดำการความเส่ำ�ยั่งดำ้าน ESG ท่ี่�สำำาคัญ  
เพื่ื�อให้บ้ริษััที่ฯ ม่ระบ้บ้การบ้ริหารจัดำการที่่�ม่ปูระสิำที่ธุิผิล

• กำากับ้ดำูแลกระบ้วนการเปูิดำเผิยั่ข้้อมูลดำ้าน ESG ข้องบ้ริษััที่ฯ

12 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



ควิ�มุ่ร้�ควิ�มุ่ชีำ�น์�ญ

1 คน์1 คน์ 3 คน์ 4 คน์

5 คน์5 คน์5 คน์5 คน์

11 คน์ 13 คน์13 คน์

ด้��น์ธ่รกิจเห่มุ่ือง

ด้��น์เศรษัฐกิจ ด้��น์ธ่รกิจไฟฟ้� ด้��น์ก�รเงิน์

ด้��น์ก�รวิ�งแผู้น์
ย่ทัธศ�สัตร์

ด้��น์ควิ�มุ่สััมุ่พัน์ธ์
ทั�งธ่รกิจ

ด้��น์ก�รบริห่�รจัด้ก�ร

ด้��น์วิิศวิกรรมุ่

ด้��น์เทัคโน์โลัยี
สั�รสัน์เทัศ

ด้��น์ธ่รกิจน์ำ��มุ่ัน์
แลัะก๊�ซื่ธรรมุ่ชี�ติ

ด้��น์ก�รตลั�ด้
แลัะโลัจิสัติกสั์

= จำ�น์วิน์กรรมุ่ก�ร

ก�รสัรรห่�คณะกรรมุ่ก�ร
คณะกรรมการบ้รรษััที่ภิบ้าลและสำรรหาม่หน้าที่่�ที่บ้ที่วนหลักเกณฑ์์ข้องกระบ้วนการการสำรรหาคณะกรรมการ รวมทัี่�งพื่ิจารณาคุณสำมบั้ติข้องผู้ิผิ่าน 

การคัดำเลือก โดำยั่วาระการดำำารงตำาแหน่งข้องกรรมการอิสำระจะต้องไม่เกิน 9 ปีู หรือ 3 วาระต่อเนื�อง และกรรมการบ้ริษััที่ต้องไม่เปู็นกรรมการในบ้ริษัทัี่ 

จดำที่ะเบ่้ยั่นในตลาดำหลกัที่รพัื่ยั่แ์หง่ปูระเที่ศไที่ยั่เกิน 5 บ้รษัิัที่ รวมถึึงการพื่จิารณาคณุสำมบั้ติดำา้นความเป็ูนอสิำระ ความรูค้วามสำามารถึ ทัี่กษัะ ปูระสำบ้การณ์ 

ความเชี�ยั่วชาญเฉพื่าะดำ้าน เพื่ศ สัำญชาติ ศาสำนา และอายุั่ พื่ร้อมที่ั�งจัดำที่ำาองค์ปูระกอบ้ความรู้ความชำานาญข้องคณะกรรมการ (Skills Matrix) ปูระกอบ้

การพื่ิจารณา เพื่ื�อปูระโยั่ชน์สำูงสำุดำต่อองค์กรและความคาดำหวังข้องผู้ิม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่ หลังผ่ิานกระบ้วนการสำรรหา คณะกรรมการบ้รรษััที่ภิบ้าลและสำรรหา 

จะเสำนอชื�อกรรมการไปูยั่ังคณะกรรมการบ้ริษััที่ เพืื่�ออนุมัติในการเสำนอชื�อต่อที่่�ปูระชุมผิู้ถืึอหุน้เพื่ื�อลงมติแต่งตั�ง

ก�รประเมุ่ิน์ผู้ลัก�รปฏิิบัติง�น์
คณะกรรมการบ้รรษััที่ภิบ้าลและสำรรหาม่หน้าที่่�ที่บ้ที่วนและเสำนอแนะวิธีุการปูระเมินผิลการปูฏิบั้ติงานข้องคณะกรรมการบ้ริษััที่ปูระจำาปูีต่อคณะกรรมการ

บ้ริษััที่เพื่ื�ออนุมัติ โดำยั่การปูระเมินปูระจำาปูีปูระกอบ้ดำ้วยั่การปูระเมินผิลการปูฏิบ้ัติงานข้องกรรมการที่ั�งคณะ คณะกรรมการชุดำย่ั่อยั่ และการปูระเมินตนเอง

ข้องกรรมการเปู็นรายั่บุ้คคล อนึ�ง ผิลการปูระเมินฯ และข้้อเสำนอแนะจะนำาไปูปูรับ้ปูรุงการดำำาเนินงานเพื่ื�อปูระโยั่ชน์สำูงสุำดำข้องบ้ริษััที่ฯ และผิู้ถืึอหุน้

13รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
รู้้ �จัักบ้�านปู้



ผู้้�มุ่ีสั่วิน์ได้�เสัียแลัะประเด้็น์ทัี�สัำ�คัญ
ก�รมุ่ีสั่วิน์ร่วิมุ่ขัองผู้้�มุ่ีสั่วิน์ได้�เสัีย
บ้รษัิัที่ฯ ใหค้วามสำำาคัญกับ้ผู้ิม่ส่ำวนไดำเ้ส่ำยั่ทุี่กกลุ่ม เนื�องด้ำวยั่ตระหนกัดำว่า่ความคดิำเห็นข้องผู้ิม่ส่ำวนไดำเ้ส่ำยั่ม่ส่ำวนสำำาคญัท่ี่�ชว่ยั่พัื่ฒนาปูระสิำที่ธุภิาพื่

ข้องการดำำาเนินงานข้องบ้ริษััที่ฯ ที่ั�งน่�ในการพื่ิจารณาปูระเดำ็นที่่�ผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่ให้ความสำนใจ บ้ริษััที่ฯ ใช้มาตรฐานการบ้ริหารจัดำการวิเคราะห์

ผู้ิม่ส่ำวนได้ำเส่ำยั่ (Stakeholder Analysis) ท่ี่�อ้างอิงจากมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) ภายั่ใต้ 

3 หลักการท่ี่�สำำาคัญ ไดำ้แก่ การม่สำ่วนร่วมข้องผู้ิม่ส่ำวนไดำ้เส่ำยั่ทุี่กภาคสำ่วน (Inclusivity) การพื่ิจารณาปูระเด็ำนท่ี่�ม่นัยั่สำำาคัญต่อบ้ริษััที่ฯ  

และผิู้ม่สำ่วนไดำ้เส่ำยั่ (Materiality) และการบ้ริหารจัดำการท่ี่�เปู็นระบ้บ้และเปูิดำเผิยั่ผิลการดำำาเนินงานดำ้วยั่ความโปูร่งใสำ (Responsiveness) 

โดำยั่ผิลการวเิคราะหข์้องแตล่ะหนว่ยั่ธุุรกิจจะถูึกรวบ้รวมและวเิคราะห์ในระดัำบ้องคก์รอก่ครั�งภายั่ใต้การกำากับ้ดูำแลข้องคณะกรรมการพัื่ฒนา

ท่ี่�ยั่ั�งยั่ืนและคณะกรรมการ ESG โดำยั่รายั่ละเอ่ยั่ดำช่องที่างการม่สำ่วนร่วมและปูระเดำ็นที่่�ผู้ิม่สำ่วนไดำ้เส่ำยั่ให้ความสำนใจม่รายั่ละเอ่ยั่ดำเพื่ิ�มเติม 

ที่่�หน้า 104-105

ก�รประเมุ่ิน์ประเด้็น์ทัี�สัำ�คัญ
ปูระเดำน็ท่ี่�สำำาคัญต่อความยั่ั�งยั่นืจะถูึกปูระเมนิเพื่ื�อจดัำลำาดำบั้ความสำำาคญัตามมาตรฐานการบ้รหิารจดัำการท่ี่�อ้างอิงจากมาตรฐานสำากล Global 

Reporting Initiative (GRI) และ AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000APS) โดำยั่พิื่จารณาจากผิลกระที่บ้ต่อบ้ริษัทัี่ฯ 

และผิลกระที่บ้ต่อผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่ ซึ�งครอบ้คลุมปูระเดำ็นดำ้าน ESG ที่่�ผิู้ม่ส่ำวนได้ำเสำ่ยั่คาดำหวังหรือให้ความสำนใจ ที่ั�งน่� ผิลการปูระเมินปูระเด็ำน

ที่่�สำำาคัญต่อความยั่ั�งยั่ืนจะไดำ้รับ้ที่บ้ที่วนและอนุมัติจากคณะกรรมการการพื่ัฒนาที่่�ยัั่�งยั่ืนและคณะกรรมการ ESG เป็ูนปูระจำาทุี่กปูี

ก�รทับทัวิน์แลัะปรับปร่งประเด้็น์ทัี�สัำ�คัญ
บ้ริษััที่ฯ ที่บ้ที่วนปูระเดำ็นที่่�สำำาคัญปูระจำาปูี 2564 โดำยั่พื่ิจารณาจาก 

ผิลการสำำารวจข้องธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่และออสำเตรเล่ยั่ ปูระกอบ้

กับ้การวิเคราะห์ข้้อมูลแนวโน้มการเปูล่�ยั่นแปูลงข้องโลกและปูระเดำ็น 

ที่่�สำำาคัญข้องบ้ริษััที่ในกลุม่ธุุรกิจเดำ่ยั่วกัน รวมถึึงการสัำมภาษัณ์ผิู้บ้ริหาร

ในแต่ละกลุ่มธุุรกิจ ทัี่�งน่� ผิลการวิเคราะห์ในระดัำบ้องค์กรได้ำรับ้การพิื่จารณา 

และอนุมติัจากคณะกรรมการการพื่ฒันาท่ี่�ยัั่�งยืั่นในเดืำอนกนัยั่ายั่น 2563 

จากการปูระเมินสำ่งผิลให้บ้ริษััที่ฯ เพื่ิ�มเนื�อหา 1 ปูระเดำ็น คือ  

“การคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ” และตัดำปูระเด็ำนออก 1 ปูระเด็ำน 

คอื “กิจการเพื่ื�อสัำงคม” ทัี่�งน่�ม่การรวมปูระเด็ำน “ข้องเส่ำยั่จากโรงไฟฟ้า” 

เข้้ากับ้ปูระเดำ็น “ข้องเสำ่ยั่จากกระบ้วนการผิลิต” นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยั่ัง

เปูล่�ยั่นชื�อปูระเดำ็น “การเปูล่�ยั่นผ่ิานสู่ำยุั่คดำิจิที่ัล” เพื่ื�อให้เหมาะสำมกับ้

บ้ริบ้ที่ข้ององค์กรมากขึ้�น และที่บ้ที่วนผิลกระที่บ้ต่อบ้ริษััที่ฯ และ 

ผิู้ม่ส่ำวนได้ำเส่ำยั่ โดำยั่ยั่กระดำับ้ความสำำาคัญข้อง 4 ปูระเดำ็น ได้ำแก่  

การบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ การดำำาเนินงานตามแผินการปิูดำเหมือง 

การที่รุดำตวัข้องดำนิอนัเนื�องมาจากการที่ำาเหมือง และวฒันธุรรมองค์กร 

สำ่งผิลให้รายั่งานฉบ้ับ้น่�ครอบ้คลุมปูระเดำ็นรวมที่ั�งสำิ�น 30 ปูระเด็ำน  

โดำยั่ม่ปูระเดำ็นที่่�สำำาคัญมาก 14 ปูระเดำ็น
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ก�รกำ�กับด้้แลักิจก�ร สัิ�งแวิด้ลั�อมุ่ สัังคมุ่

1. การบ้ริหารจัดำการเพืื่�อความยั่ั�งยั่ืน

2. จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ

3. การเปูล่�ยั่นผิ่านสู่ำยัุ่คดำิจิที่ัล

4. การบ้ริหารจัดำการคู่ค้า

5. ความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อลูกค้าและผิลิตภัณฑ์์

6. การกระจายั่มูลค่าที่างเศรษัฐกิจ 

แก่ผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่ 

7. ปูระสำิที่ธุิภาพื่และความเชื�อถึือไดำ้ข้อง 

โรงไฟฟ้า

8. การปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ดำ้านสำังคมและ

เศรษัฐกิจ

9. การบ้ริหารจัดำการความเส่ำ�ยั่ง

10. การบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ

11. การคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ

12. ก๊าซเรือนกระจก

13. พื่ลังงาน

14. คุณภาพื่อากาศ

15. นำ�า

16. ข้องเสำ่ยั่จากกระบ้วนการผิลิต

17. ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่

18. ข้องเสำ่ยั่จากการที่ำาเหมือง

19. การดำำาเนินงานตามแผินการปูิดำเหมือง

20. การที่รุดำตัวข้องดำินอันเนื�องมาจาก 

การที่ำาเหมือง

21. การปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ด้ำานสำิ�งแวดำล้อม

22. การดูำแลพื่นักงาน

23. การพื่ัฒนาที่รัพื่ยั่ากรบุ้คคล

24. วัฒนธุรรมองค์กร

25. อาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่

26. สิำที่ธุิมนุษัยั่ชน

27. การม่ส่ำวนร่วมข้องชุมชน

28. การพื่ัฒนาชุมชน

29. การยั่้ายั่ถึิ�นฐาน

30. ชนเผ่ิาพื่ื�นเมือง

ประเด้็น์ทัี�มุ่ีควิ�มุ่สัำ�คัญ

ขัอบเขัตผู้ลักระทับต่อผู้้�มุ่ีสั่วิน์ได้�เสัีย
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จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ        

การบ้ริหารจัดำการคู่ค้า   

การปูฏิบั้ติตามกฎหมายั่ด้ำานสัำงคมและเศรษัฐกิจ 

การบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ   

การคุม้ครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ  

ก๊าซเรือนกระจก  

พื่ลังงาน  

การปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ดำ้านสำิ�งแวดำล้อม 

การดำูแลพื่นักงาน 

การพื่ัฒนาที่รัพื่ยั่ากรบุ้คคล 

วัฒนธุรรมองค์กร 

อาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่  

การม่สำ่วนร่วมข้องชุมชน 

การพื่ัฒนาชุมชน 
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การดูแลพนักงาน

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การมีสวนรวม
ของชุมชน

คุณภาพอากาศ ของเสียจาก
กระบวนการผลิต

การยายถ่ินฐาน สิทธิมนุษยชน

ชนเผาพ้ืนเมืองการพัฒนาชุมชน

กาซเรือนกระจกความรวมมือเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ดานส่ิงแวดลอม

พลังงาน น้ํา ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การดําเนินงาน
ตามแผนการปดเหมือง

การสนับสนุน
SDGs

การสนับสนุน
UN Global
Compact

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ดานสังคมและเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพและ
ความเช่ือถือไดของโรงไฟฟา

การบริหารจัดการคูคา

การกระจายมูลคาทางเศรษฐกิจ
แกผูมีสวนไดเสีย

จริยธรรมทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบ
ตอลูกคาและผลิตภัณฑ

การคุมครองขอมูล
และระบบสารสนเทศ

การบริหารจัดการ
เพ่ือความย่ังยืน

การบริหารจัดการ
ความเส่ียง

การบริหารความตอเน่ือง
ทางธุรกิจ

การเปล่ียนผาน
สูยุคดิจิทัล

พนักงาน ชุมชน ลูกคา ภาครัฐ คูคา ผูรับเหมา สถาบันการเงิน ผูรวมลงทุน ผูถือหุน ส่ือมวลชนและ
ภาคประชาสังคมนักลงทุน

สัังคม

ประเด็็น ESG ที่่�สัำ�คัญกัับผู้้�ม่สั่วนได็�เสั่ย
กั�รกัำ�กัับด็้แลกัิจกั�ร

สัิ�งแวด็ล�อม
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บริษััที่ บ้�านปู้ จำำากัด (มหาชน)



บ้ริษััที่ฯ ได้ำรับ้การคัดำเลือกเป็ูนหนึ�งใน 100 บ้ริษััที่ในกลุ่มปูระเที่ศ

ตลาดำเกิดำใหม่ (Emerging Markets) ท่ี่�ม่ความโดำดำเด่ำน

ด้ำานสิำ�งแวดำล้อม สัำงคม และการกำากับ้ดูำแลกิจการ (ESG) 

จากการจัดำอันดัำบ้ข้อง Vigeo Eiris (V.E) Moody’s ESG Solutions

บ้ริษััที่ฯ ได้ำรับ้การจัดำอันดัำบ้ให้เป็ูนหนึ�งในบ้ริษััที่จดำที่ะเบ่้ยั่นท่ี่�ได้ำรับ้

การจัดำอันดัำบ้อยู่ั่ในระดัำบ้ด่ำเลิศ (Excellence CG Scoring) 

จากผิลสำำารวจการกำากับ้ดูำแลกิจการบ้ริษััที่จดำที่ะเบ่้ยั่นปูระจำาปีู 2564 

ท่ี่�จัดำโดำยั่สำถึาบั้นกรรมการบ้ริษััที่ไที่ยั่ (IOD) 

โดำยั่การสำนับ้สำนุนจากตลาดำหลักที่รัพื่ย์ั่แห่งปูระเที่ศไที่ยั่

บ้ริษััที่ฯ ได้ำรับ้คัดำเลือกให้เป็ูนหนึ�งในสำมาชิกข้อง

กลุ่มดัำชน่ความยัั่�งยืั่นดำาวโจนส์ำ 

(Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI  

ปูระจำาปีู 2564 ต่อเนื�องเป็ูนปีูท่ี่� 8

ดำว้ยั่การดำำาเนินธุุรกจิที่่�ดำต่ามหลกัธุรรมาภบิ้าล สำงัคม และสิำ�งแวดำล้อมท่ี่�ดำเ่สำมอมา บ้รษิัทัี่ฯ จงึได้ำรับ้การยั่อมรบั้จากองคก์รชั�นนำาดำา้นความยัั่�งยืั่นที่ั�งในระดัำบ้

นานาชาติและระดำับ้ปูระเที่ศ

ร�งวิัลัแห่่งควิ�มุ่ยั�งยืน์

บ้ริษััที่ฯ ได้ำรับ้คัดำเลือกเป็ูนหนึ�งในรายั่ชื�อหุ้นยัั่�งยืั่น 

(Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื�องเป็ูนปีูท่ี่� 7 

จากตลาดำหลักที่รัพื่ย์ั่แห่งปูระเที่ศไที่ยั่

บ้ริษััที่ฯ ได้ำรับ้รางวัลเก่ยั่รติยั่ศบ้ริษััที่จดำที่ะเบ่้ยั่นด้ำานความยัั่�งยืั่น 

(Sustainability Awards of Honor) จาก SET Awards 2021

 ในกลุ่ม Sustainability Excellence ต่อเนื�องเป็ูนปีูท่ี่� 4

ระด้ับน์�น์�ชี�ติ ระด้ับประเทัศ

บ้ริษััที่ฯ ได้ำถูึกจัดำอันดัำบ้ให้อยู่ั่ในระดัำบ้ A 

(ตามเกณฑ์์วัดำ AAA ถึึง CCC) 

ในการปูระเมินความยัั่�งยืั่น ESG Ratings จาก MSCI

18 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



บ้้านปููในฐานะสำมาชิกข้องข้้อตกลงโลกแห่งสำหปูระชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) ไดำ้นำาหลักสำากล

ข้อง UNGC มาใช้เปู็นแนวที่างในการดำำาเนินธุุรกิจ และได้ำจัดำสำ่งรายั่งานความคืบ้หน้า (Communication on 

Progress: CoP) เปู็นปูระจำาทีุ่กปีู

บ้้านปููสำนับ้สำนุนเปู้าหมายั่การพื่ัฒนาอย่ั่างยั่ั�งยั่ืนแห่งสำหปูระชาชาติ (Sustainable Development Goals) 

หรือ SDGs โดำยั่นำามาใช้กำาหนดำกลยัุ่ที่ธ์ุและเปู้าหมายั่ระยั่ะยั่าวข้องบ้ริษััที่ฯ

บ้้านปููเข้้าร่วมการปูระเมินความยั่ั�งยั่ืนข้อง S&P Global Corporate Sustainability Assessment ตั�งแต่ 

ปูี 2557 โดำยั่นำาผิลการปูระเมินมาใช้ในการกำาหนดำกลยุั่ที่ธุ์และพื่ัฒนาผิลการดำำาเนินงานด้ำานความยัั่�งยั่ืน

บ้้านปููเข้้าร่วมการปูระเมิน  CDP  ด้ำานการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศตั�งแต่ปีู  2553  ด้ำานการบ้ริหารจัดำการนำ�า

ตั�งแต่ปีู 2560 และการบ้ริหารจัดำการปู่าไม้ตั�งแต่ปีู 2561 โดำยั่ได้ำนำาผิลการปูระเมินมาใช้พัื่ฒนาระบ้บ้การบ้ริหาร

จัดำการดำ้านสำิ�งแวดำล้อม

บ้้านปูจูัดำที่ำารายั่งานเพื่ื�อการพื่ัฒนาที่่�ยัั่�งยืั่นตามมาตรฐาน GRI Sustainability Reporting Standards และ

ยั่ังไดำ้รับ้การตรวจรับ้รองรายั่งานโดำยั่หน่วยั่งานภายั่นอกว่าสำอดำคล้องกับ้ GRI Standards ในระดำับ้ 

ตัวชี�วัดำหลัก (Core)

บ้้านปููนำาหลักการมาตรฐานสำากล AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000APS) และ 

AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) มาใช้อ้างอิงในกระบ้วนการสำร้าง 

การม่สำ่วนร่วมข้องผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่และการปูระเมินปูระเดำ็นที่่�สำำาคัญ

บ้้านปููรับ้การตรวจรับ้รองรายั่งานเพืื่�อการพื่ัฒนาท่ี่�ยัั่�งยืั่นตามหลักการ International Standard on 

Assurance Engagements (ISAE) 3000 ที่่�ออกโดำยั่ International Federation of Accountants (IFAC)

บ้้านปููนำามาตรฐาน IFC Performance Standard on Environmental and Social Sustainability  

มาใช้กำาหนดำมาตรฐานการบ้ริหารจัดำการความเส่ำ�ยั่งดำ้าน ESG

บ้้านปูนูำาแนวปูฏิบ้ัติ OECD สำำาหรับ้บ้รรษััที่ข้้ามชาติ (OECD Guideline for Multinational Enterprises) 

มาใช้เปู็นสำ่วนหนึ�งในการกำาหนดำมาตรฐานการบ้ริหารจัดำการดำ้านบ้รรษััที่ภิบ้าล

บ้้านปููเปูิดำเผิยั่ข้้อมูลการบ้ริหารจัดำการที่่�เก่�ยั่วกับ้การเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศตามแนวปูฏิบั้ติข้อง TCFD

บ้้านปูนูำาหลักปูฏิบ้ัติสำากลข้อง ICMM มาใช้ในการกำาหนดำมาตรฐานการบ้ริหารจัดำการข้องธุุรกิจถ่ึานหิน เช่น 

การที่รุดำตัวข้องดำินอันเนื�องมาจากการที่ำาเหมือง การดำำาเนินงานตามแผินการปูิดำเหมือง และการยั่้ายั่ถึิ�นฐาน

ข้องชุมชน

บ้ริษััที่ฯ นำาแนวปูฏิบ้ัติในระดำับ้สำากลมาปูระยัุ่กต์ใช้ เพื่ื�อพื่ัฒนาระบ้บ้การบ้ริหารจัดำการ รวมถึึงผิลการดำำาเนินงานดำ้านความยัั่�งยืั่นข้ององค์กร

แน์วิปฏิิบัติใน์ระด้ับสั�กลัทัี�น์ำ�มุ่�ประย่กต์ใชี�
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ตลอดำระยั่ะเวลาเกือบ้ 4 ที่ศวรรษัที่่�บ้ริษััที่ฯ ดำำาเนินธุุรกิจโดำยั่ยั่ึดำหลัก ESG เพืื่�อสำร้างสำมดำุลระหว่างการเติบ้โตที่างธุุรกิจกับ้การสำร้างคุณค่าที่่�ยั่ั�งยั่ืนให้กับ้ 

ผิู้ม่สำ่วนไดำ้เส่ำยั่ บ้ริษััที่ฯ มุ่งมั�นในการสำนับ้สำนุนกิจกรรมเพืื่�อสำังคมทัี่�งที่่�เก่�ยั่วข้้องและไม่เก่�ยั่วข้้องกับ้การดำำาเนินธุุรกิจ โดำยั่พื่ร้อมสำนับ้สำนุนกิจกรรม 

เพื่ื�อสำังคม 7 ดำ้านตามนโยั่บ้ายั่การดำำาเนินกิจกรรมเพื่ื�อสำังคม ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ ไม่สำนับ้สำนุนกิจกรรมที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การไม่ปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ สำิ�งที่่�ผิดิำศ่ลธุรรม 

ผิิดำจรรยั่าบ้รรณ หรือการไม่เคารพื่ชาติหรือศาสำนา และกิจกรรมที่่�ไม่สำอดำคล้องกับ้คู่มือจริยั่ธุรรมธุุรกิจข้องบ้ริษััที่ฯ

ควิ�มุ่ร่วิมุ่มุ่ือเพื�อก�รพัฒน์�ทัี�ยั �งยืน์

ค่�ยเพ�เวิอร์กรีน์
บ้ริษััที่ฯ ร่วมกับ้คณะสิำ�งแวดำล้อมและที่รัพื่ยั่ากรศาสำตร์ มหาวิที่ยั่าลัยั่มหิดำล 

ดำำาเนินโครงการค่ายั่ “เพื่าเวอร์กรีน” ตั�งแต่ปีู 2549 ภายั่ใต้แนวคิดำ 

“วิที่ยั่าศาสำตร์สิำ�งแวดำล้อม-เรียั่นรู้สู่ำการปูฏิบั้ติ” ด้ำวยั่วัตถุึปูระสำงค์เพืื่�อ 

เสำริมสำร้างความรู้ความเข้้าใจข้องเยั่าวชนเก่�ยั่วกับ้วิที่ยั่าศาสำตร์สิำ�งแวดำล้อม

และที่รัพื่ยั่ากรธุรรมชาติ รวมทัี่�งส่ำงเสำริมให้นำาความรู้ด้ำานวิที่ยั่าศาสำตร์มาแก้

ปัูญหาสิำ�งแวดำล้อมอย่ั่างเป็ูนระบ้บ้ โดำยั่ในปีู 2564 จากผิลกระที่บ้ข้อง

สำถึานการณ์การแพื่ร่ระบ้าดำข้องโควิดำ-19 ค่ายั่ “เพื่าเวอร์กรีน” ปีูท่ี่� 16 จึง

จัดำขึ้�นในรูปูแบ้บ้ออนไลน์เป็ูนครั�งแรกภายั่ใต้หัวข้้อ “ECO Living & 

Learning – เปูล่�ยั่นปูรับ้สู่ำกรีนไลฟ์สำไตล์ ตอบ้รับ้ New Normal” โดำยั่ 

คัดำเลือกเยั่าวชนระดัำบ้ชั�นมัธุยั่มศึกษัาตอนปูลายั่ไม่จำากัดำสำาข้าวิชา จำานวน 

40 คน จาก 40 โรงเรียั่น 31 จังหวัดำ จากผู้ิสำมัครทัี่�วปูระเที่ศกว่า 200 คน 

มาร่วมเปิูดำปูระสำบ้การณ์การเรียั่นรู้วิถ่ึใหม่แบ้บ้ไร้ขี้ดำจำากัดำในทุี่กวันหยุั่ดำ 

สุำดำสัำปูดำาห์ระหว่างวันท่ี่� 16 ตุลาคม ถึึง 21 พื่ฤศจิกายั่น 2564 ท่ี่�ผ่ิานมา

ในค่ายั่ฯ เยั่าวชนได้ำเรียั่นรู้แนวที่างการใช้ชีวิตปูระจำาวันอย่ั่างเป็ูนมิตรต่อ 

สิำ�งแวดำล้อมในหัวข้้อการเรียั่นรู้ท่ี่�หลากหลายั่ทัี่�งภาคที่ฤษัฎ่และภาคปูฏิบั้ติ 

รวมถึึงได้ำรับ้อุปูกรณ์ชุดำที่ดำลองที่างวิที่ยั่าศาสำตร์ท่ี่�สำามารถึนำาไปูใช้งานได้ำจริง

ในครัวเรือน จำานวน 3 ชุดำการที่ดำลอง มูลค่ารวมคนละ 10,000 บ้าที่ เพืื่�อ

เปิูดำโอกาสำให้เยั่าวชนได้ำเรียั่นรู้จากการลงมือที่ำา ได้ำแก่ ถัึงดัำกไข้มัน ถัึงกำาจัดำ

เศษัอาหารในบ้้าน และชุดำตรวจสำอบ้คุณสำมบั้ติดิำน ในช่วงท้ี่ายั่ข้องค่ายั่ฯ 

เยั่าวชนได้ำนำาความรู้ท่ี่�ได้ำจากทุี่กกิจกรรมมาตกผิลึกและสำร้างสำรรค์เป็ูน 

โครงงานกลุ่มวิที่ยั่าศาสำตร์สิำ�งแวดำล้อม นำาเสำนอแก่คณะกรรมการค่ายั่ฯ และ

สำาธุารณชนผ่ิานช่องที่างออนไลน์เพืื่�อชิงทุี่นการศึกษัารวม 100,000 บ้าที่

เยั่าวชนทัี่�ง 40 คนท่ี่�ได้ำเข้้าร่วมโครงการได้ำตระหนักถึึงปัูญหาสิำ�งแวดำล้อม และ

เห็นถึึงความสำำาคัญข้องการบ้ริหารจัดำการสิำ�งแวดำล้อมอย่ั่างยัั่�งยืั่น รวมถึึง

สำามารถึนำาความรู้ท่ี่�ได้ำรับ้จากค่ายั่ฯ ไปูปูรับ้ใช้ในชีวิตปูระจำาวัน เพืื่�อการอยู่ั่

ร่วมกับ้ธุรรมชาติอย่ั่างสำมดุำล ในข้ณะเด่ำยั่วกันยัั่งได้ำพัื่ฒนาทัี่กษัะที่างสัำงคม 

(Soft Skill) เช่น การแก้ไข้ปัูญหา การสืำ�อสำาร และการที่ำางานร่วมกับ้ผู้ิอื�น 

เป็ูนต้น ทัี่�งน่�ตลอดำระยั่ะเวลา 16 ปีูท่ี่�ผ่ิานมา ม่เยั่าวชนเข้้าร่วมโครงการค่ายั่ 

“เพื่าเวอร์กรีน” แล้วกว่า 1,000 คน อ่กทัี่�งค่ายั่ฯ ยัั่งได้ำพัื่ฒนาผู้ินำาเยั่าวชน

ด้ำานสิำ�งแวดำล้อม เพืื่�อที่ำาหน้าท่ี่�เป็ูนพ่ื่�เล่�ยั่งแก่เยั่าวชนค่ายั่ฯ รวมทัี่�งข้ยั่ายั่ 

เครือข่้ายั่ด้ำานสิำ�งแวดำล้อมรวม 174 คน

ด้��น์ก�รศึกษั�
สำ่งเสำริมการเรียั่นรู้ รวมถึึงที่ักษัะ 

และความเชี�ยั่วชาญเฉพื่าะดำ้าน

ด้��น์ศิลัปะแลัะวิัฒน์ธรรมุ่
อนุรักษั์วัฒนธุรรมพื่ื�นเมือง 

และมรดำกที่างวัฒนธุรรม

ด้��น์ภิัยพิบัติ
ชว่ยั่เหลือเหตกุารณภ์ยัั่พื่ิบ้ตัิ 

ที่างธุรรมชาติต่าง ๆ

ด้��น์สัวิัสัด้ิก�รทั�งสัังคมุ่
สำนับ้สำนุนกิจกรรมที่่�ม่วัตถึุปูระสำงค ์

ในการช่วยั่เหลือบุ้คคลดำ้อยั่โอกาสำในสัำงคม

ด้��น์สั่ขัภิ�พ
ปู้องกันหรือบ้รรเที่าความเจ็บ้ปู่วยั่  

รวมถึึงการสำ่งเสำริมสุำข้ภาพื่

ด้��น์ก�รพัฒน์�เศรษัฐกิจ
สำ่งเสำริมกิจกรรมการพื่ัฒนา 

ดำ้านเศรษัฐกิจ

ด้��น์สัิ�งแวิด้ลั�อมุ่
สำนับ้สำนุนโครงการปู้องกัน 

และอนุรักษั์สำิ�งแวดำล้อม

20 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



โครงก�รพลัังเปลัี�ยน์แปลังเพื�อสัังคมุ่
โครงการ “พื่ลังเปูล่�ยั่นแปูลงเพืื่�อสัำงคม” หรือ “Banpu Champions for 

Change” เป็ูนโครงการท่ี่�บ้้านปููร่วมกับ้สำถึาบั้น ChangeFusion องค์กร 

ไม่แสำวงหากำาไร ภายั่ใต้มูลนิธิุบู้รณะชนบ้ที่แห่งปูระเที่ศไที่ยั่ในพื่ระบ้รม

ราชูปูถัึมภ์ เริ�มดำำาเนินการมาตั�งแต่ปีู 2554 เพืื่�อสำนับ้สำนุนผู้ิปูระกอบ้กิจการ

เพืื่�อสัำงคมซึ�งเป็ูนเยั่าวชนคนรุ่นใหม่ ต่อยั่อดำไอเด่ำยั่ธุุรกิจให้เติบ้โตทัี่�งในด้ำาน

รายั่ได้ำและผิลกระที่บ้เชิงบ้วกต่อสัำงคม ชุมชน และสิำ�งแวดำล้อมผ่ิานการ 

ส่ำงเสำริมการเรียั่นรู้ เพืื่�อสำร้างความเข้้าใจเก่�ยั่วกับ้การดำำาเนินกิจการเพืื่�อสัำงคม

ไปูพื่ร้อม ๆ  กับ้การปูลูกฝั่งคุณธุรรมและจริยั่ธุรรมในการดำำาเนินธุุรกิจ

ในปีู 2564 โครงการฯ รุ่นท่ี่� 10 จัดำในรูปูแบ้บ้ออนไลน์ทัี่�งหมดำ เพืื่�อคัดำเลือก 

10 กิจการ ท่ี่�ม่เปู้าหมายั่ชัดำเจนในการแก้ไข้ปัูญหาหรือพัื่ฒนาสัำงคมและ 

สิำ�งแวดำล้อม รวมถึึงม่ความเป็ูนไปูได้ำในเชิงธุุรกิจ เพืื่�อรับ้ทุี่นสำนับ้สำนุนโครงการละ 

80,000 บ้าที่ นำาไปูดำำาเนินงานในระยั่ะเวลา 3 เดืำอน จากนั�นจึงม่การ 

คัดำเลือกกิจการท่ี่�โดำดำเด่ำน ม่พัื่ฒนาการ และสำร้างผิลกระที่บ้ให้เกิดำการ

เปูล่�ยั่นแปูลงท่ี่�ด่ำที่างสัำงคมอย่ั่างเป็ูนรูปูธุรรมจำานวน 5 กิจการ เพืื่�อรับ้ทุี่น

โครงการละ 250,000 บ้าที่ สำำาหรับ้ดำำาเนินกิจการต่อเนื�องอ่ก 6 เดืำอน และ

ม่กิจกรรมพิื่เศษั “SE Online Meet-up” ท่ี่�เชิญรุ่นพ่ื่�ในเครือข่้ายั่โครงการฯ 

มาถ่ึายั่ที่อดำปูระสำบ้การณ์ในการดำำาเนินธุุรกิจและให้คำาปูรึกษัาแก่ผู้ิปูระกอบ้การ 

รุ่นใหม่ เชื�อมโยั่งการที่ำางานเพืื่�อร่วมสำร้างเครือข่้ายั่ข้องผู้ิปูระกอบ้การเพืื่�อ

สัำงคมท่ี่�พื่ร้อมช่วยั่เหลือซึ�งกันและกัน รวมถึึงม่เว็บ้ไซต์ SE School 

แพื่ลตฟอร์มการเรียั่นรู้ออนไลน์ข้องโครงการฯ ท่ี่�เป็ูนแหล่งข้้อมูลสำำาหรับ้ 

คนรุ่นใหม่ท่ี่�สำนใจเริ�มต้นธุุรกิจ และปูระชาชนทัี่�วไปู นอกจากน่� โครงการฯ ยัั่ง

ต่อยั่อดำจัดำกิจกรรม “Impact Day” ภายั่ใต้แนวคิดำ “Dare for Better 

Change” เพืื่�อสำนับ้สำนุนให้ผู้ิปูระกอบ้การกิจการเพืื่�อสัำงคมข้องโครงการฯ 

และเครือข่้ายั่ได้ำม่พืื่�นท่ี่�ในการแนะนำากิจการและจำาหน่ายั่สิำนค้าและบ้ริการ 

โครงก�รออกแบบเกมุ่ ออกแบบสัังคมุ่ 
(Thammasat-Banpu Innovative Learning Program)
บ้้านปููร่วมมือกับ้คณะวิที่ยั่าการเรียั่นรู้และศึกษัาศาสำตร์ มหาวิที่ยั่าลัยั่

ธุรรมศาสำตร์ ดำำาเนินโครงการ “ออกแบ้บ้เกม ออกแบ้บ้สัำงคม” หรือ 

“Thammasat-Banpu Innovative Learning Program” เพืื่�อพัื่ฒนา

นักเรียั่นระดัำบ้ชั�นมัธุยั่มศึกษัาตอนปูลายั่ นักเรียั่นอาชีวศึกษัา และครูผู้ิสำอน 

ให้ม่ทัี่กษัะท่ี่�เอื�อต่อการเป็ูนนวัตกรรุ่นใหม่ เช่น การคิดำอย่ั่างม่วิจารณญาณ

และการคิดำเชิงวิเคราะห์ การคิดำและการสืำ�อสำารความคิดำอย่ั่างสำร้างสำรรค์ 

ความรับ้ผิิดำชอบ้ ภาวะผู้ินำา เป็ูนต้น ผ่ิานกระบ้วนการสำร้าง “เกมการเรียั่นรู้”  

มาตั�งแต่ปีู 2559

แก่ปูระชาชนทัี่�วไปู และผู้ิท่ี่�สำนใจในกิจการเพืื่�อสัำงคมก็ม่โอกาสำศึกษัาหาความ

รู้ด้ำานกิจการเพืื่�อสัำงคมจากผู้ิม่ปูระสำบ้การณ์ตรงผ่ิานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

การเสำวนาพิื่เศษั การนำาเสำนอธุุรกิจโดำยั่ 5 กิจการเพืื่�อสัำงคมด่ำเด่ำนข้องโครงการฯ 

รุ่นท่ี่� 10 และ SE Marketplace ตลาดำออนไลน์ท่ี่�เปิูดำโอกาสำให้ผู้ิบ้ริโภค 

ได้ำพื่บ้กับ้ผู้ิปูระกอบ้การตรง เพืื่�อกระตุ้นให้เกิดำแรงกระเพืื่�อมในการร่วมสำร้าง

การเปูล่�ยั่นแปูลงที่างสัำงคมและสิำ�งแวดำล้อม

หลังจากโครงการออกแบ้บ้เกม ออกแบ้บ้สัำงคม รุ่นท่ี่� 1 เสำร็จสิำ�นไปูในปีู 2562 บ้้านปููได้ำสำานต่อ 

การสำร้างนวัตกรต่อไปูเป็ูนรุ่นท่ี่� 2 (ปีู 2562-2564) ด้ำวยั่เงินสำนับ้สำนุนเป็ูนจำานวนทัี่�งสิำ�น 8.4 ล้านบ้าที่ 

เพืื่�อดำำาเนินกิจกรรมบ่้มเพื่าะท่ี่มเยั่าวชนจากโรงเรียั่นต่าง ๆ  ท่ี่�ผ่ิานการคัดำเลือกจากทัี่�วปูระเที่ศรวม 

14 ท่ี่ม ให้ม่ทัี่กษัะกระบ้วนการคิดำเชิงออกแบ้บ้ (Design Thinking) และเป็ูนนวัตกรรุ่นใหม่ 

ผ่ิานกระบ้วนการสำร้างสำรรค์บ้อร์ดำเกม เพืื่�อสำร้างการเปูล่�ยั่นแปูลงในมิติต่าง ๆ  ที่างปูระเด็ำนสัำงคม 

สำำาหรับ้ปีู 2564 ซึ�งถืึอเป็ูนปีูสุำดำท้ี่ายั่ข้องการดำำาเนินโครงการฯ รุ่นท่ี่� 2 ทุี่กท่ี่มได้ำนำาบ้อร์ดำเกมไปูที่ดำลองจริง 

กับ้กลุ่มเปู้าหมายั่ตามวัตถุึปูระสำงค์ เพืื่�อปูระเมินผิลการใช้งานและสืำ�อสำารผ่ิานบ้อร์ดำเกม โดำยั่ม่ 

คณะกรรมการผู้ิที่รงคุณวุฒิจากหลากหลายั่วิชาชีพื่ท่ี่�เก่�ยั่วข้้องร่วมพิื่จารณาให้คะแนน ซึ�งได้ำปูระกาศผิล 

และจัดำพิื่ธีุมอบ้รางวัลถ้ึวยั่รางวัลพื่ระราชที่าน สำมเด็ำจพื่ระกนิษัฐาธิุราชเจ้า กรมสำมเด็ำจพื่ระเที่พื่ 

รัตนราชสุำดำาฯ สำยั่ามบ้รมราชกุมารี รวมถึึงรางวัลพิื่เศษัอื�น ๆ  เป็ูนท่ี่�เรียั่บ้ร้อยั่ โดำยั่ท่ี่มท่ี่�สำามารถึคว้า

ถ้ึวยั่พื่ระราชที่านฯ ไปูครอง คือ ท่ี่ม The Last Hope โรงเรียั่นวัชรวิที่ยั่า จังหวัดำกำาแพื่งเพื่ชร  

กับ้ผิลงานบ้อร์ดำเกม Survivors From Black Snow ท่ี่�นำาเสำนอปูระเด็ำนเรื�องการข้จัดำเข้ม่าควันอ้อยั่ 

เพืื่�อเสำริมสำร้างความตระหนักรู้ให้แก่เกษัตรกรและชุมชนเก่�ยั่วกับ้การดูำแลสำภาพื่แวดำล้อมและ 

สุำข้อนามัยั่ข้องคนในพืื่�นท่ี่�จังหวัดำกำาแพื่งเพื่ชร

21รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
รู้้ �จัักบ้�านปู้
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อัตราการปลอย
ของไมเสียอันตรายนอยกวา 
0.130 กิโลกรัม/เมกะวัตต-ช่ัวโมง 
สําหรับธุรกิจไฟฟาจากเช้ือเพลิงท่ัวไป

หนวยธุรกิจมากกวารอยละ 70 ไดรับการประเมินความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน
อัตราการบาดเจ็บของพนักงานนอยกวา 10.93 และของผูรับเหมานอยกวา 0.53

อัตราการปลอยของเสียอันตรายนอยกวา 
0.010 กิโลกรัม/ตันถานหิน 
และของไมเสียอันตรายนอยกวา 
0.140 กิโลกรัม/ตันถานหิน 
สําหรับธุรกิจเหมือง

ปริมาณของเสียอันตรายท่ีกําจัดดวยวิธีฝ งกลบเปน 0

สัดสวน EBITDA จากธุรกิจพลังงานท่ีสะอาดข้ึนและเทคโนโลยีพลังงานมากกวา รอยละ 50

กําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมากกวา 1.1 กิกะวัตต

จํานวนคนเสียชีวิตจากการทํางานของพนักงานและผูรับเหมาเปน 0

สรางความเขาใจในเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) แกชุมชน

ผนวกเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนเขากับโครงการพัฒนาชุมชน

ทุกโครงการพัฒนาชุมชนมีเปาหมายท่ีเช่ือมโยงกับ SDGs

อัตราการบาดเจ็บท่ีมีความรุนแรงตอเน่ืองของพนักงานนอยกวา 0.06 และผูรับเหมาเปน 0

อัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานของพนักงานนอยกวา 1.99 และของผูรับเหมานอยกวา 0.14

อัตราการใชพลังงานลดลงรอยละ 5 จากป 2562 สําหรับธุรกิจเหมือง

อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงรอยละ 7 เม่ือเทียบกับการดําเนินธุรกิจตามปกติสําหรับธุรกิจเหมือง

บรรลุผลกระทบสุทธิเชิงบวกหลังส้ินสุดการทําเหมือง

ทุกหนวยธุรกิจไดรับการประเมินความเส่ียงดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ทุกหนวยธุรกิจไดรับการประเมินมูลคาดานความหลากหลายทางชีวภาพ

อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงรอยละ 20 เม่ือเทียบกับการดําเนินธุรกิจตามปกติสําหรับธุรกิจไฟฟา
จากเช้ือเพลิงท่ัวไปและพลังงานหมุนเวียน

บริิษััทฯ ได้้ผนวกเป้้าหมายการิพััฒนาอย่างยั�งยืนของสหป้ริะชาชาติิ (SDGs) เข้ากับกลยุทธ์์การิด้ำาเนินงานติลอด้ห่วงโซ่่ธุ์ริกิจ โด้ยมุ่งเน้นสนับสนุน  

7 เป้้าหมายท่�เก่�ยวข้องโด้ยติริงกับธุ์ริกิจ ด้้วยจุด้มุ่งหมายในการิเพัิ�มผลกริะทบเชิงบวกและลด้ผลกริะทบเชิงลบท่�เกิด้จากการิด้ำาเนินธุ์ริกิจภายใต้ิแผนการิ

ด้ำาเนินงานและเป้้าหมายริะยะยาวท่�ชัด้เจน

บ้้านปููกัับ้เปู้าหมายกัารพััฒนาอย่างยั�งยืน
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ในฐานะสมาชิิกของ UN Global Compact บริิษััทฯ ดำำาเนินธุุริกิจให้้สอดำคล้้องกับห้ล้ักสากล้ 10 ปริะการิของ UNGC ภายใต้้ความริับผิิดำชิอบพื้้�นฐาน 

ในปริะเด็ำนด้ำานสิทธุิมนุษัยชิน มาต้ริฐานแริงงาน การิปกป้องสิ�งแวดำล้้อม แล้ะการิต่้อต้้านการิทุจริติ้

สิิทธิิมนุุษยชนุ

สิิทธิิมนุุษยชนุ

การดููแลพนุักงานุ

มาตรฐานุแรงงานุ

การสินุับสินุุนุ
UN Global Compact

สิิทธิิมนุุษยชนุ

• ให้้เสริีภาพื้แก่พื้นักงานในการิริวมกลุ้ม่แล้ะการิเจริจาต้่อริอง อาทิ การิจัดำต้ั�งสห้ภาพื้

• ปฏิิบตั้ติ้ามกฎห้มายแล้ะข้อบงัคบัท้องถิิ่�นท่�เก่�ยวข้องกบัแริงงานเดำก็แล้ะแริงงานบังคบั

• ให้้โอกาสท่�เท่าเท่ยมแก่บุคคล้โดำยปริาศจากการิเล้้อกปฏิิบัต้ิในการิจ้างแริงงาน

• เคาริพื้แล้ะปฏิิบัติ้ต้ามกฎห้มายแล้ะข้อบังคับท้องถิิ่�น ริวมถึิ่งห้ลั้กสากล้ด้ำานสิทธิุมนุษัยชิน 

โดำยเฉพื้าะสิทธุิของกลุ้่มเปริาะบาง ได้ำแก่ เดำ็ก ผิ้้ห้ญิิง คนพื้ิการิ ชินเผ่ิาพื้้�นเม้อง  

แริงงานอพื้ยพื้ แล้ะผิ้้ส้งอายุ

• ปริะเมินความเส่�ยงดำ้านสิทธิุมนุษัยชินในห้่วงโซ่อุ่ปทาน

• ให้้สิทธุิเท่าเท่ยมโดำยไม่คำานึงถึิ่งเผิ่าพื้ันธุุ� เพื้ศ ศาสนา ห้รืิอเชิื�อชิาต้ิ

• จัดำชิ่องทางริับเริื�องริ้องเริียนแล้ะกล้ไกการิรัิบข้อริ้องเริียน

หลักประการท่� 3: เสิร่ภาพในุการรวมกลุ�มของแรงงานุ
หลักประการท่� 4: ต�อต้านุการใช้แรงงานุบังคัับ
หลักประการท่� 5: ต�อต้านุการใช้แรงงานุเดู็ก
หลักประการท่� 6: ขจััดูการเลือกปฏิิบัติในุสิถานุท่�ทำางานุ

หลักประการท่� 1: สินุับสินุุนุและเคัารพการปกป้องสิิทธิิมนุุษยชนุ
หลักประการท่� 2: ไม�ม่การดูำาเนุินุงานุท่�ล�วงละเมิดูสิิทธิิมนุุษยชนุ

หน้้า
92

หน้้า
92

หน้้า
80

จัริยธิรรมทางธิุรกิจั 

ของเสิ่ยจัากกระบวนุการผลิต 

การปฏิิบัติตามกฎหมายดู้านุสิิ�งแวดูล้อม

คัวามหลากหลายทางช่วภาพ

การต�อต้านุการทุจัริต

การปกป้องสิิ�งแวดูล้อม

• ปฏิิบัต้ิต้ามห้ล้ักการิกำากับดำ้แล้กิจการิต้ามมาต้ริฐานสากล้ เพื้้�อดำำาริงไว้ซ่่�งจริิยธุริริม 

ทางธุรุิกิจโดำยเฉพื้าะการิต้่อต้้านการิทุจริติ้

• สริ้างความต้ริะห้นักดำ้านจริิยธุริริมทางธุุริกิจให้้แก่พื้นักงานผิ่านนโยบายบริริษััทภิบาล้

แล้ะค้่ม้อจริิยธุริริมธุุริกิจ ริวมถิ่ึงนโยบายอ้�น ๆ  ท่�เก่�ยวข้อง

• ปฏิบัิต้ติ้ามข้อบังคบัดำา้นสิ�งแวดำล้อ้มแล้ะต้ดิำต้ามความเส่�ยงอนัอาจนำามาซ่่�งผิล้กริะทบ

เชิิงล้บต้่อสิ�งแวดำล้้อมอย่างเคร่ิงครัิดำ

• จัดำสริริการิใช้ิทริัพื้ยากริอย่างร้้ิคุณค่าเพื้้�อคงไว้ซ่่�งทริัพื้ยากริธุริริมชิาต้ิ ล้ดำการิสร้ิาง 

ของเส่ย แล้ะห้ล้่กเล้่�ยงการิฝัังกล้บ

• เน้นการิล้งทุนในธุุริกิจท่�เป็นมิต้ริต้่อสิ�งแวดำล้้อม เชิ่น โริงไฟฟ้าท่�ใชิ้เทคโนโล้ย่  

High Efficiency Low Emission (HELE)

• ปริะเมินความเส่�ยงดำ้านความห้ล้ากห้ล้ายทางชีิวภาพื้ แล้ะห้ล้่กเล้่�ยงการิดำำาเนินงาน 

ในพื้้�นท่�ท่� ม่ความห้ล้ากห้ล้ายทางชิีวภาพื้ส้งห้ริือม่ชินิดำพื้ันธุุ�ท่�อย่้ในภาวะเส่�ยง 

ต้่อการิส้ญิพื้ันธุุ�

หลักประการท่� 10: ต�อต้านุการทุจัริต

หลักประการท่� 7: หล่กเล่ �ยงการดูำาเนุินุงานุท่�อาจัสิ�งผลกระทบต�อ 
   สิิ �งแวดูล้อม
หลักประการท่� 8: ยกระดูับคัวามรับผิดูชอบต�อสิิ�งแวดูล้อม
หลักประการท่� 9: พัฒนุาเทคัโนุโลย่ท่ �เป็นุมิตรต�อสิิ�งแวดูล้อม
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69

หน้้า
76

หน้้า
72
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จากสำถึานการณ์โควิดำ-19 ที่่�ยั่ังคงสำ่งผิลกระที่บ้ต่อภาพื่รวมข้องภาคเศรษัฐกิจและภาคอุตสำาหกรรมที่ั�วโลก บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ติดำตามสำถึานการณ์อยั่่าง

ใกล้ชิดำมาโดำยั่ตลอดำนับ้ตั�งแต่ม่การแพื่ร่ระบ้าดำภายั่ใต้แนวที่างการบ้ริหารจัดำการ พื่ร้อมที่ั�งมาตรการปู้องกัน ตอบ้โต้ และเยั่่ยั่วยั่าที่่�ครอบ้คลุมที่ั�ง

พื่นักงานและพื่ื�นที่่�ปูฏิบ้ัติงานในทีุ่กปูระเที่ศที่่�บ้ริษััที่ฯ ดำำาเนินธุุรกิจ

ก�รรับมุ่ือกับวิิกฤตโควิิด้-19

แน์วิทั�งก�รป้องกัน์
บ้รษัิัที่ฯ ม่การกำาหนดำแนวที่างการปู้องกันการแพื่ร่กระจายั่ข้องเชื�อท่ี่�ชัดำเจนเพืื่�อปู้องกัน

การแพื่ร่ระบ้าดำข้องเชื�อโควิดำ-19 ในพืื่�นท่ี่�ปูฏิบั้ติงาน

• สำนบั้สำนนุใหพ้ื่นกังานที่ำางานจากท่ี่�พื่กัอาศยัั่ (Work from Home) และเพื่ิ�มข้ยั่ายั่

เวลาการที่ำางานแบ้บ้ Flexible Hours

• จดัำพื่ื�นท่ี่�ส่ำวนกลางใหปู้ลอดำเชื�อและปูลอดำภัยั่ เช่น ที่ำาความสำะอาดำพื่ื�นท่ี่�ส่ำวนกลาง 

วัดำอุณหภูมิร่างกายั่ คัดำกรองและเฝ้่าระวังกลุ่มเสำ่�ยั่ง

• จัดำหาวัคซีนและปูระกันโควิดำ-19 ให้แก่พื่นักงาน

• ปูระชาสำัมพัื่นธุ์ผ่ิานจดำหมายั่ข้่าว iSafety เพื่ื�อสำ่งเสำริมการปูฏิบ้ัติตามสุำข้อนามัยั่

ที่่�ดำ่อยั่่างต่อเนื�อง เช่น การเว้นระยั่ะห่างที่างสำังคม (Physical distancing) และ

การใช้หน้ากากอนามัยั่

ทัี่�งน่� ในแต่ละปูระเที่ศจะกำาหนดำแนวที่างเพิื่�มเติมตามความเหมาะสำมกับ้ลักษัณะการ

ที่ำางาน เช่น ในอินโดำน่เซียั่และจีนม่การจำากัดำการเดิำนที่างออกนอกพืื่�นท่ี่� โดำยั่ให้ 

พัื่กอาศัยั่ภายั่ในพืื่�นท่ี่�ปูฏิบั้ติงาน และการจัดำที่ำา Daily Health Check Monitor (DHM) 

Application ในอินโดำน่เซียั่ เพืื่�อติดำตามสุำข้ภาพื่และคัดำกรอง รวมถึึงจำากัดำการเข้้าพืื่�นท่ี่�

เหมือง และการแยั่กกะการที่ำางานท่ี่�ชัดำเจนในออสำเตรเล่ยั่

แน์วิทั�งก�รตอบโต�
บ้ริษััที่ฯ ขั้บ้เคลื�อนผ่ิานแผินการบ้ริหารจัดำการความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) โดำยั่คณะที่ำางาน Crisis and 

Emergency Management (CEM) 4 ระดัำบ้

• ระดำับ้ปูฏิบ้ัติการ ซึ�ง Activated โดำยั่ Emergency Response Team (ERT)

• ระดำับ้หน่วยั่ธุุรกิจ ซึ�ง Activated โดำยั่ Emergency Management Team (EMT)

• ระดำับ้ปูระเที่ศ ซึ�ง Activated โดำยั่ Incident Management Team (IMT)

• ระดำับ้องค์กร ซึ�ง Activated โดำยั่ Crisis Management Team (CMT)

ทัี่�งน่� หน่วยั่ธุุรกิจในทุี่กปูระเที่ศได้ำม่การ Activate IMT เพืื่�อตอบ้โต้สำถึานการณ์โควิดำ-19 ท่ี่�เกิดำขึ้�นในปูระเที่ศนั�น ๆ  ตั�งแต่เริ�มม่การระบ้าดำจนถึึง

ปัูจจุบั้น โดำยั่ม่การปูระชุมอย่ั่างสำมำ�าเสำมอ รวมถึึงในกรณ่ม่วาระเร่งด่ำวน เช่น พื่บ้ผู้ิติดำเชื�อในบ้ริษััที่ฯ เป็ูนต้น ซึ�งในกรณ่ท่ี่�สำถึานการณ์รุนแรง 

เกินข้อบ้เข้ตการดำำาเนินงานในระดัำบ้ปูระเที่ศ ปูระธุานคณะที่ำางาน IMT ในปูระเที่ศนั�น ๆ  จะแจ้งไปูยัั่งคณะที่ำางาน CMT เพืื่�อข้ออนุมัติมาตรการ

เพิื่�มเติมท่ี่�จำาเป็ูนอื�น ๆ  

เพืื่�อให้มั�นใจว่าการดำำาเนินธุุรกิจเป็ูนไปูอย่ั่างต่อเนื�องภายั่ใต้สำถึานการณ์วิกฤต บ้ริษััที่ฯ ได้ำม่การเตรียั่มพื่ร้อมระบ้บ้ในการที่ำางานต่าง ๆ  เพืื่�ออำานวยั่

ความสำะดำวกต่อพื่นักงาน เช่น การปูระชุมแบ้บ้ออนไลน์ การอนุมัติกระบ้วนการที่ำางานและการเบิ้กจ่ายั่เงินผ่ิานระบ้บ้อิเล็กที่รอนิกส์ำ เป็ูนต้น

26 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



แน์วิทั�งก�รเยียวิย�
บ้ริษััที่ฯ ช่วยั่เหลือและสำนับ้สำนุนให้ผู้ิม่ส่ำวนได้ำเส่ำยั่ทุี่กภาคส่ำวนทัี่�งภายั่ในและภายั่นอกผ่ิานวิกฤตน่�ไปูด้ำวยั่กัน โดำยั่บ้ริษััที่ฯ สำร้างการม่ส่ำวนร่วมข้อง

พื่นักงานผ่ิานกิจกรรมออนไลน์ เช่น การออกกำาลังกายั่ออนไลน์ การให้ความรู้ในการดูำแลร่างกายั่และจิตใจระหว่างการปูฏิบั้ติงานจากท่ี่�บ้้าน และ

การจัดำเตรียั่มท่ี่มผู้ิเชี�ยั่วชาญด้ำานจิตวิที่ยั่าคอยั่ให้คำาปูรึกษัา เป็ูนต้น นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยัั่งสำนับ้สำนุนให้พื่นักงานช่วยั่เหลือผู้ิท่ี่�ได้ำรับ้ความเดืำอดำร้อน 

ผ่ิานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม “ครัวบ้้านปูู ปูรุงสุำข้ ด้ำวยั่ใจ” ท่ี่�เปิูดำโอกาสำให้พื่นักงานจิตอาสำาได้ำร่วมแบ่้งปัูนความช่วยั่เหลือไปูยัั่งชุมชน 

ท่ี่�ได้ำรับ้ผิลกระที่บ้ผ่ิานกิจกรรมปูระกอบ้อาหารร่วมกับ้สำมาชิกในครอบ้ครัว หรือสำนับ้สำนุนร้านอาหารในชุมชนท่ี่�ได้ำรับ้ผิลกระที่บ้

ก�รเขั��ร่วิมุ่ก�รประเมุ่ิน์ตน์เองด้��น์สัิทัธิมุ่น์่ษัยชีน์เบื �องต�น์สัำ�ห่รับภิ�คธ่รกิจ
ภิ�ยใต�สัถึ�น์ก�รณ์โควิิด้-19 ใน์อิน์โด้น์ีเซื่ีย
จากความมุ่งมั�นในการดำำาเนินธุุรกิจภายั่ใต้นโยั่บ้ายั่สิำที่ธิุมนุษัยั่ชนเพืื่�อปู้องกันไม่ให้เกิดำเหตุการณ์ละเมิดำสิำที่ธิุมนุษัยั่ชน 

จากการดำำาเนินธุุรกิจตลอดำห่วงโซ่อุปูที่าน ในปีู 2564 ITM ซึ�งเป็ูนบ้ริษััที่ย่ั่อยั่ในอินโดำน่เซียั่ได้ำเข้้าร่วมการปูระเมินตนเอง 

ด้ำานสิำที่ธิุมนุษัยั่ชนเบื้�องต้นสำำาหรับ้ภาคธุุรกิจภายั่ใต้สำถึานการณ์โควิดำ-19 (Human Rights Due Diligence and COVID-19: 

Rapid Self-Assessment for Business) หรือ C19 RSAB ร่วมกับ้ 12 บ้ริษััที่จากหลากหลายั่กลุ่มอุตสำาหกรรมในอินโดำน่เซียั่ 

ท่ี่�จัดำขึ้�นโดำยั่โครงการพัื่ฒนาแห่งสำหปูระชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และ Foundation 

for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) เพืื่�อพิื่จารณาและจัดำการกับ้ผิลกระที่บ้ด้ำานสิำที่ธิุมนุษัยั่ชน

จากการดำำาเนินงานข้องบ้ริษััที่ภายั่ใต้บ้ริบ้ที่เฉพื่าะข้องสำถึานการณ์โควิดำ-19 ท่ี่�ครอบ้คลุมปูระเด็ำน 6 ด้ำาน ได้ำแก่ การดูำแล 

ด้ำานอาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่ สิำที่ธิุข้องแรงงาน ผิลกระที่บ้ด้ำานสิำ�งแวดำล้อมและชุมชน การปูกปู้องความเป็ูนส่ำวนตัว  

การปู้องกันการถูึกต่ตราหรือถูึกเลือกปูฏิบั้ติ และนโยั่บ้ายั่และการม่ส่ำวนร่วมข้องฝ่่ายั่บ้ริหาร ทัี่�งน่�จากการปูระเมินพื่บ้ว่า ITM 

ปูฏิบั้ติตามมาตรฐานการดำำาเนินงานด้ำานสิำที่ธิุมนุษัยั่ชนในการดูำแลพื่นักงานภายั่ใต้สำถึานการณ์โควิดำ-19 โดำยั่ไม่พื่บ้ความเส่ำ�ยั่ง

ท่ี่�ม่นัยั่สำำาคัญ นอกจากน่� FIHRRST ยัั่งได้ำให้คำาแนะนำาเพิื่�มเติมแก่ ITM เพืื่�อยั่กระดัำบ้การดำำาเนินงานด้ำานสิำที่ธิุมนุษัยั่ชน 

ให้ด่ำยิั่�งขึ้�นอ่กด้ำวยั่

นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ได้ำร่วมมือกับ้กลุ่มมิตรผิลใน “กองทุี่นมิตรผิล- 

บ้้านปูู รวมใจช่วยั่ไที่ยั่สู้ำภัยั่ COVID-19” ท่ี่�ก่อตั�งเมื�อเดำือนม่นาคม 

2563 เพืื่�อกระจายั่ความช่วยั่เหลือในรูปูแบ้บ้ข้องการส่ำงมอบ้อุปูกรณ์

ที่างการแพื่ที่ย์ั่ท่ี่�จำาเป็ูนต่อการตรวจรักษัา เช่น เครื�องเอกซเรย์ั่เคลื�อนท่ี่�

ระบ้บ้ดิำจิทัี่ล เครื�องช่วยั่หายั่ใจ และอุปูกรณ์ปู้องกันบุ้คลากรที่างการแพื่ที่ย์ั่ 

จากความเส่ำ�ยั่งในการติดำเชื�อ โดำยั่ในปีู 2564 ภายั่ใต้สำถึานการณ์ 

การแพื่ร่ระบ้าดำข้องโควิดำ-19 ท่ี่�ยัั่งคงส่ำงผิลกระที่บ้เป็ูนวงกว้างกับ้ 

ทุี่กภาคส่ำวน กองทุี่น“กองทุี่นมิตรผิล-บ้้านปูู รวมใจช่วยั่ไที่ยั่สู้ำภัยั่ 

COVID-19” มุ่งเดิำนหน้าในการให้ความช่วยั่เหลือ โดำยั่เน้นไปูท่ี่� 

การช่วยั่เหลอืภาคปูระชาชนท่ี่�ไดำร้บั้ผิลกระที่บ้ที่างเศรษัฐกจิ ทัี่�งในเรื�อง

ชีวิตความเป็ูนอยู่ั่และสุำข้ภาวะ

27รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
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2564 เป้้าหมาย
2564

เป้้าหมาย
2568

สััดสั่วนเป้้าหมายองค์์กรด้าน ESG ที่่�กำาหนด
เป้็นตััวชี้่ �วัดผลการป้ฏิิบััตัิงานของผ้้บัริหารระดับัสั้ง

100% 100% 100%

สััดสั่วนข้อร้องเร่ยนด้านบัรรษััที่ภิิบัาลที่่�ม่นัยสัำาค์ัญ
ที่่�ได้รับัการแก้ไขผ่านกระบัวนการระงับัข้อพิิพิาที่

100% 100% 100%

สััดสั่วนม้ลค์่าการจััดซื้้ �อจััดจั้างกับัค์้ ่ค์้าที่้องถิ่ิ�น 52% >50% >50%

ข้อร้องเร่ยนเก่ �ยวกับัป้ระเด็นค์วามเป้็นสั่วนตััวของล้กค์้า 0 0 0

ข้อร้องเร่ยนด้านค์วามป้ลอดภิัยหร้อผลกระที่บัตั่อสัิ �งแวดล้อม
จัากการใชี้้ผลิตัภิัณฑ์์

0 0 0

สััดสั่วนการจั่ายเงินป้ันผลจัากกำาไรสัุที่ธิิ 27% >50% >50%

ดัชี้น่ค์วามพิร้อมของโรงไฟฟ้า 95% >90% >90%

ดัชี้น่การหยุดซื้่อมบัำารุงนอกแผนของโรงไฟฟ้า 4.87% <5% <5%

จัำานวนเหตัุการณ์การไม่ป้ฏิิบััตัิตัามกฎหมายและ
ระเบั่ยบัข้อบัังค์ับัด้านสัังค์มและเศรษัฐกิจั

0 0 0

ค์่าป้รับัที่่ �ม่นัยสัำาค์ัญจัากการไม่ป้ฏิิบััตัิตัามกฎหมายและ
ระเบั่ยบัข้อบัังค์ับัด้านสัังค์มและเศรษัฐกิจั

0 0 0

ค์วามค์รอบัค์ลุมป้ระเด็น ESG ของระบับับัริหารจััดการ
ค์วามเสั่ �ยงภิายในองค์์กร

94% >90% 100%

สััดสั่วนหน่วยธิุรกิจัที่่ �สัำาค์ัญที่่�ม่การฝึึกซื้้อมแผนค์วามตั่อเน้ �อง
ที่างธิุรกิจัป้ระจัำาป้ี

7% >5% >64%

สััดสั่วนหน่วยธิุรกิจัที่่ �ม่การฝึึกซื้้อมแผนค์วามตั่อเน้ �องที่างธิุรกิจั
ระดับัองค์์กรและระดับัป้ระเที่ศป้ระจัำาป้ี

42% >42% 100%

สััดสั่วนที่รัพิย์สัินด้าน IT ที่่ �บัริหารจััดการภิายใตั้
ศ้นย์เฝึ้าระวังค์วามป้ลอดภิัยที่างไซื้เบัอร์

30% >30% -

ระดับัค์วามสัามารถิ่ในการบัริหารจััดการด้านค์วามป้ลอดภิัย
ที่างไซื้เบัอร์

2.0 2.0 -

จัำานวนเหตัุการณ์ค์วามป้ลอดภิัยที่างไซื้เบัอร์ 0 0 -

จัำานวนเหตัุการณ์การหยุดชี้ะงักของระบับัสัารสันเที่ศ 1 0 -

ผลการดำำาเนิินิงานิผลการดำำาเนิินิงานิ
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2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

100% 100%

ส้ด้ส่วนปูระเด้็นที่่ �สำาค้ญด้้าน ESG ที่่�กิำาหนด้เปู็น 
ตั้้วช้่ �ว้ด้ผู้ลกิารปูฏิิบ้้ตั้ิงานของปูระธุานเจ้าหน้าที่่ �
บ้ริหารและผูู้้บ้ริหารระด้้บ้สูง

บ้รษัิัที่ฯ เชื�อวา่การกำากบั้ดำแูลกิจการท่ี่�ดำถื่ึอเปูน็พื่ื�นฐานข้องการดำำาเนนิ

ธุุรกิจ การผินวกกลยัุ่ที่ธุ์ดำ้านสำิ�งแวดำล้อม สำังคม และการกำากับ้ดำูแล

กจิการ (ESG) เข้้าเปูน็ส่ำวนหนึ�งข้องการบ้ริหารจัดำการจะชว่ยั่ขั้บ้เคลื�อน

ธุุรกิจให้เติบ้โตอยั่่างยั่ั�งยั่ืน

ก�รบริห่�รจัด้ก�ร
เพื�อควิ�มุ่ยั�งยืน์

ผู้ลัก�รด้ำ�เน์ิน์ง�น์
บ้ริษััที่ฯ ผินวกปูระเดำ็นที่่�สำำาคัญดำ้าน ESG เข้้าเปู็นสำ่วนหนึ�งข้องตัวชี�วัดำผิล

การปูฏิบั้ติงานปูระจำาปูีข้องปูระธุานเจ้าหน้าที่่�บ้ริหารและผู้ิบ้ริหารระดัำบ้สูำง 

ในทุี่กหน่วยั่ธุุรกิจ นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ กำาหนดำให้ม่การปูระเมินผิลการปูฏิบั้ติงาน

ข้องคณะกรรมการบ้ริษััที่เปู็นปูระจำาทุี่กปูี ซึ�งปูระกอบ้ดำ้วยั่การปูระเมินผิล

การปูฏิบ้ัติงานข้องกรรมการที่ั�งคณะ คณะกรรมการชุดำยั่่อยั่ และกรรมการ

รายั่บุ้คคล โดำยั่ผิลการปูระเมินในปีู 2564 ม่รายั่ละเอ่ยั่ดำดัำงต่อไปูน่�

คณะกรรมุ่ก�ร
บริษััทั

คณะกรรมุ่ก�ร
บรรษััทัภิิบ�ลั
แลัะสัรรห่�

คณะกรรมุ่ก�ร
ตรวิจสัอบ

คณะกรรมุ่ก�ร
กำ�ห่น์ด้ 

ค่�ตอบแทัน์
คณะกรรมุ่ก�ร

ESG

จำานวนการปูระชุม 13 9 9 5 3

สำัดำสำ่วนการเข้้าปูระชุม* 99% 100% 100% 100% 100%

ผิลการปูระเมินการปูฏิบ้ัติงาน** ที่ั�งคณะ 4.85
รายั่บุ้คคล 4.67

4.99 4.90 4.70 4.60

สำัดำสำ่วนความเสำ่�ยั่งดำ้าน ESG 
ที่่�ไดำ้รับ้การพื่ิจารณาโดำยั่
คณะกรรมการตรวจสำอบ้

- - 100% - -

สำัดำสำ่วนปูระเดำ็นด้ำาน ESG 
ที่่�ไดำ้รับ้การพื่ิจารณาโดำยั่
คณะกรรมการ ESG

- - - - 100%

* เกณฑ์์การเข้้าปูระชุมขั้�นตำ�าร้อยั่ละ 50

** เกณฑ์์การปูระเมินคะแนนเต็ม 5

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร

คณะกรรมุ่ก�รสัิ�งแวิด้ลั�อมุ่ สัังคมุ่ 
แลัะก�รกำ�กับด้้แลักิจก�ร
บ้ริษััที่ฯ ไดำ้จัดำตั�งคณะกรรมการสิำ�งแวดำล้อม สำังคม และ 

การกำากับ้ดำูแลกิจการ (คณะกรรมการ ESG) ข้ึ�นเพืื่�อสำนับ้สำนุน

คณะกรรมการบ้ริษััที่ในการกำากับ้ดูำแลเรื�องต่าง ๆ  ท่ี่�เก่�ยั่วข้้องกับ้ 

ปูระเดำ็นดำ้าน ESG เช่น อาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่  

ผิลกระที่บ้จากการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ สำิที่ธิุมุษัยั่ชน 

การคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ โดำยั่คณะกรรมการ 

ESG จะคอยั่ให้คำาแนะนำาในดำ้านกลยัุ่ที่ธ์ุ พื่ิจารณานโยั่บ้ายั่  

เปู้าหมายั่ การดำำาเนินงาน ตรวจสำอบ้และติดำตามการบ้ริหาร

ความเส่ำ�ยั่งด้ำาน ESG  และการม่ส่ำวนร่วมข้องผู้ิม่ส่ำวนได้ำส่ำวนเส่ำยั่ 

ตลอดำจนดำูแลเรื�องการเปิูดำเผิยั่ข้้อมูล ESG ท่ี่�สำำาคัญออกสำู่

สำาธุารณะ ทัี่�งน่� คณะกรรมการ ESG ปูระกอบ้ด้ำวยั่กรรมการอิสำระ 

3 ที่่าน ที่่�ม่ความรู้และปูระสำบ้การณ์ที่่�หลากหลายั่ จึงสำามารถึ

นำาเสำนอข้้อคิดำเห็นและมุมมองที่่�แตกต่างและม่ความเปู็นกลาง 

สำร้างสำมดุำลระหว่างผิลปูระกอบ้การท่ี่�ดำ่และความรับ้ผิิดำชอบ้ 

ดำ้าน ESG เพื่ื�อปูระโยั่ชน์สำูงสำุดำข้องบ้ริษััที่ฯ และผู้ิถึือหุ้น  

ตลอดำจนผู้ิม่ส่ำวนได้ำส่ำวนเส่ำยั่ทุี่กภาคส่ำวนทัี่�งในระยั่ะสัำ�นและระยั่ะยั่าว

30 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)
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แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ ยั่ึดำมั�นในการดำำาเนินธุุรกิจโดำยั่ปูฏิบั้ติตามกฎระเบ้่ยั่บ้ข้้อบ้ังคับ้ รวมถึึงมติที่่�ปูระชุมผิู้ถืึอหุ้นอยั่่างเคร่งครัดำ ที่ั�งน่�เพื่ื�อปูระสิำที่ธุิภาพื่

ข้องระบ้บ้การบ้ริหารจัดำการเพืื่�อความยัั่�งยืั่น บ้ริษััที่ฯ จัดำตั�งคณะกรรมการสิำ�งแวดำล้อม สัำงคม และการกำากับ้ดูำแลกิจการ (คณะกรรมการ ESG)  

เพื่ื�อที่ำาหน้าท่ี่�กำากับ้ดำูแลปูระเดำ็นดำ้าน ESG เปู็นการเฉพื่าะ นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ผินวกปูระเดำ็นความเสำ่�ยั่งดำ้าน ESG เข้้ากับ้ระบ้บ้ 

การบ้ริหารจัดำการความเสำ่�ยั่งข้ององค์กรภายั่ใต้การกำากับ้ดำูแลข้องคณะกรรมการบ้ริษััที่ โดำยั่คณะกรรมการ ESG และคณะกรรมการ

บ้ริษััที่จะติดำตามผิลการดำำาเนินงานดำ้านความยั่ั�งยั่ืนผ่ิานการปูระชุมรายั่ไตรมาสำ 

ก�รประชี่มุ่คณะกรรมุ่ก�รก�รพัฒน์�ทัี�ยั�งยืน์ประจำ�ปี 2564
บ้ริษััที่ฯ จัดำปูระชุมคณะกรรมการการพื่ัฒนาที่่�ยั่ั�งยั่ืน 2 ครั�งต่อปูี เพืื่�อติดำตามผิลการดำำาเนินงานดำ้าน ESG เที่่ยั่บ้กับ้เปู้าหมายั่ที่่�กำาหนดำ รวมถึึงพื่ิจารณา

ปูระเดำ็นดำ้านความยั่ั�งยั่ืนที่่�ที่ั�วโลกให้ความสำนใจ เพืื่�อศึกษัาผิลกระที่บ้และโอกาสำที่างธุุรกิจ

Sustainability 
Policy

ห่น์��ทัี �แลัะควิ�มุ่รับผู้ิด้ชีอบ ตัวิชีี �วิัด้ผู้ลัก�รด้ำ�เน์ิน์ง�น์

คณะกรรมุ่ก�รบริษััทั • กำากับ้ดำูแลให้บ้ริษััที่ฯ ปูฏิบ้ัติตามกฎระเบ้่ยั่บ้ที่่�เก่�ยั่วข้้อง
• กำาหนดำตัวชี�วัดำและปูระเมินผิลการปูฏิบ้ัติงานข้อง

ปูระธุานเจ้าหน้าที่่�บ้ริหาร
• สำอบ้ที่านและติดำตามการบ้ริหารจัดำการความเส่ำ�ยั่งดำ้าน 

ESG ที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ
• สำอบ้ที่านและติดำตามกระบ้วนการม่ส่ำวนร่วมข้อง 

ผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่และกระบ้วนการปูระเมินปูระเดำ็นที่่�สำำาคัญ

• สำัดำสำ่วนการเข้้าปูระชุม
• ผิลการปูระเมินการปูฏิบ้ัติงาน
• สำัดำสำ่วนความเสำ่�ยั่งดำ้าน ESG ที่่�ม่นัยั่สำำาคัญที่่�ไดำ้รับ้

การพื่ิจารณาโดำยั่คณะกรรมการตรวจสำอบ้
• สำัดำสำ่วนปูระเดำ็นดำ้าน ESG ที่่�ไดำ้รับ้การพื่ิจารณาโดำยั่

คณะกรรมการ ESG

ประธ�น์เจ��ห่น์��ทัี �บริห่�ร • บ้ริหารธุุรกิจตามนโยั่บ้ายั่การพื่ัฒนาที่่�ยัั่�งยืั่น และผินวก
กลยัุ่ที่ธุ์ดำ้าน ESG เข้้ากับ้การดำำาเนินธุุรกิจ

• กำาหนดำตัวชี�วัดำและปูระเมินผิลการปูฏิบ้ัติงานข้อง 
ผิู้บ้ริหารระดำับ้สำูง

• สำัดำสำ่วนปูระเดำ็นดำ้าน ESG ที่่�ม่นัยั่สำำาคัญที่่�กำาหนดำเปู็น
เปู้าหมายั่องค์กร

• สำัดำสำ่วนเปู้าหมายั่องค์กรดำ้าน ESG ที่่�กำาหนดำเป็ูน 
ตัวชี�วัดำผิลการปูฏิบ้ัติงานข้องผิู้บ้ริหารระดำับ้สำูง

• ผิลการดำำาเนินงานดำ้าน ESG ข้ององค์กร

ผู้้�บริห่�รระด้ับสั้ง 
แลัะผู้้�บริห่�รห่น์่วิยธ่รกิจ

• พิื่จารณานโยั่บ้ายั่และกลยัุ่ที่ธุ์ที่่�เก่�ยั่วข้้อง
• พิื่จารณาผิลการวิเคราะห์ผิู้ม่ส่ำวนไดำ้เสำ่ยั่ 

และปูระเดำ็นที่่�สำำาคัญ
• พื่ิจารณาปูระเดำ็นดำ้านความยั่ั�งยั่ืนที่่�ที่ั�วโลก 

ให้ความสำนใจ
• ติดำตามผิลการดำำาเนินงานดำ้านความยัั่�งยืั่น 

ข้องทีุ่กหน่วยั่ธุุรกิจ
• ส่ำงเสำริมการดำำาเนินงานให้บ้รรลุเปู้าหมายั่ดำ้าน ESG

• ผิลการดำำาเนินงานดำ้าน ESG ข้องแต่ละหน่วยั่ธุุรกิจ

ก�รประชี่มุ่ครั�งทัี � 1
4 มุ่ีน์�คมุ่ 2564

ก�รประชี่มุ่ครั�งทัี � 2
23 กัน์ย�ยน์ 2564

วิ�ระสัำ�คัญ • ติดำตามผิลการดำำาเนินงานดำ้าน ESG ปูี 2563
• พิื่จารณาความเสำ่�ยั่งดำ้าน ESG 
• รายั่งานความคืบ้หน้าการเปูิดำเผิยั่ข้้อมูลการบ้ริหาร

จัดำการที่่�เก่�ยั่วกับ้การเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ
ตามแนวปูฏิบ้ัติข้อง TCFD

• พิื่จารณาเปู้าหมายั่ระยั่ะยั่าวดำ้าน ESG

• ที่บ้ที่วนความสำำาคัญข้องปูระเดำ็นดำ้านความยัั่�งยืั่น
• รายั่งานความคืบ้หน้าการเปูิดำเผิยั่ข้้อมูลการบ้ริหาร

จัดำการที่่�เก่�ยั่วกับ้การเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ
ตามแนวปูฏิบ้ัติข้อง TCFD

• พื่ิจารณาเปู้าหมายั่ระยั่ะยั่าวดำ้าน ESG

ได้�รับอน์่มุ่ัติ • นโยั่บ้ายั่การบ้ริหารจัดำการนำ�า
• เปู้าหมายั่ดำ้าน ESG ปูี 2564-2568

• ปูระเดำ็นท่ี่�สำำาคัญดำ้านความยัั่�งยั่ืนปูี 2565
• เปู้าหมายั่ด้ำาน ESG ปูี 2564-2568

31รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
การกำากับดููแลกิจการ

https://www.banpu.com/upload/policy/Sustainable-Development-Policy.pdf


คณะกรรมุ่ก�รก�รพัฒน์�ทัี�ยั �งยืน์

ผู้้�ชี่วิยประธ�น์
เจ��ห่น์��ทัี �บริห่�ร
ธ่รกิจเห่มุ่ือง

ผู้้�อำ�น์วิยก�ร
สั�ยอ�วิ่โสั

บริห่�รควิ�มุ่เสัี �ยงองค์กร

ประธ�น์เจ��ห่น์��ทัี �บริห่�ร
ก�รเงิน์

ผู้้�อำ�น์วิยก�ร
สั�ยอ�วิ่โสั

แผู้น์ง�น์องค์กร

ผู้้�อำ�น์วิยก�ร
สั�ยอ�วิ่โสั

ลั้กค��สััมุ่พัน์ธ์

ผู้้�อำ�น์วิยก�ร
สั�ยอ�วิ่โสั

พลัังง�น์ห่มุ่่น์เวิียน์

ผู้้�ชี่วิยประธ�น์
เจ��ห่น์��ทัี �บริห่�ร

ธ่รกิจน์ำ��มุ่ัน์
แลัะก๊�ซื่ธรรมุ่ชี�ติ

ผู้้�ชี่วิยประธ�น์
เจ��ห่น์��ทัี �บริห่�ร

ธ่รกิจไฟฟ้�

ผู้้�ชี่วิยประธ�น์
เจ��ห่น์��ทัี �บริห่�ร
ทัรัพย�กรมุ่น์่ษัย์

ผู้้�ชี่วิยประธ�น์
เจ��ห่น์��ทัี �บริห่�ร
บริห่�รแลัะพัฒน์�

องค์กร

ผู้้�อำ�น์วิยก�ร
สั�ยอ�วิ่โสั

สัื�อสั�รองค์กร

ผู้้�อำ�น์วิยก�ร
สั�ยอ�วิ่โสั

เลัขั�น์่ก�รองค์กร

Country
Heads

ห่ัวิห่น์��ห่น์่วิยธ่รกิจ
พลัังง�น์ห่มุ่่น์เวิียน์

แลัะเทัคโน์โลัยีพลัังง�น์

ผู้้�ชี่วิยประธ�น์
เจ��ห่น์��ทัี �บริห่�ร
พัฒน์�องค์กร

ประธ�น์เจ��ห่น์��ทัี �บริห่�ร (ประธ�น์คณะกรรมุ่ก�รฯ)

ฝ่่�ยก�รพัฒน์�ทัี�ยั �งยืน์

ผู้้�อำ�น์วิยก�รสั�ยอ�วิ่โสั
อ�ชีีวิอน์�มุ่ัย ควิ�มุ่ปลัอด้ภิัย สัิ�งแวิด้ลั�อมุ่ แลัะชี่มุ่ชีน์สััมุ่พัน์ธ์

(เลัขั�น์่ก�รคณะกรรมุ่ก�รฯ)

สั่วิน์ง�น์สัน์ับสัน์่น์ก�รพัฒน์�ทัี�ยั �งยืน์

ในการดำำาเนินงาน บ้รษิัทัี่ฯ จดัำตั�งคณะกรรมการการพื่ฒันาท่ี่�ยัั่�งยืั่น (Sustainability Committee) ซึ�งปูระกอบ้ด้ำวยั่ผู้ิบ้ริหารระดัำบ้สูำงข้ององค์กร และผู้ิบ้ริหาร

หน่วยั่ธุุรกิจในทีุ่กปูระเที่ศท่ี่�บ้ริษััที่ฯ ดำำาเนินธุุรกิจ โดำยั่ม่ปูระธุานเจ้าหน้าที่่�บ้ริหารซึ�งเป็ูนหนึ�งในคณะกรรมการบ้ริษััที่เปู็นปูระธุานคณะกรรมการดำังกล่าว  

โดำยั่จัดำการปูระชุมเปู็นปูระจำาปูีละ 2 ครั�ง

ก�รพัฒน์�ศักยภิ�พขัองคณะกรรมุ่ก�รบริษััทั
ในรอบ้ปูีที่่�ผิ่านมา คณะกรรมการบ้ริษัทัี่เข้้าร่วมการอบ้รมหลักสำูตรต่างๆ เพืื่�อพื่ัฒนาความรู้ความสำามารถึ ดำังน่�

ห่ลัักสั้ตร ผู้้�จัด้ก�รอบรมุ่ จำ�น์วิน์คณะกรรมุ่ก�ร
ทัี�เขั��ร่วิมุ่

New Energy Outlook 2020 BloombergNEF (BNEF) 10

ERM Forum “Energy transition towards net - zero” KPMG 12

Innovation Ecosystem Ricoh Singapore, Allsense Technology และ 
สำถึาบ้นันวตักรรมบ้รูณาการแห่งจฬุาลงกรณม์หาวทิี่ยั่าลยัั่ 

7

Corporate Transformation - The Traps ธุนาคารกรุงไที่ยั่ 9

PDPA Virtual Sharing Tilleke & Gibbins International 8

Ethical Leadership Program (ELP) # 22/2021 สำมาคมสำ่งเสำริมสำถึาบ้ันกรรมการบ้ริษััที่ไที่ยั่ (IOD) 1

หลักสำูตรผิู้บ้ริหารระดำับ้สำูงดำ้านวิที่ยั่าการพื่ลังงาน รุ่น 16 สำถึาบ้ันวิที่ยั่าการพื่ลังงาน 1

The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 กลุ่มซีไอเอ็มบ้่ 1

Cyber Resilience ธุนาคารแห่งปูระเที่ศไที่ยั่ 1

Sustainability Board Training 2021 กลุ่มซีไอเอ็มบ้่ 1

Director Briefing 2/2021: AGM - 
จ่ายั่ปัูนผิลและออกหุ้นกู ้คณะกรรมการต้องพิื่จารณาอะไร

สำมาคมสำ่งเสำริมสำถึาบ้ันกรรมการบ้ริษััที่ไที่ยั่ (IOD) 1

National Director Conference 2021 (NDC 2021) 
“Leadership behind closed door”

สำมาคมสำ่งเสำริมสำถึาบ้ันกรรมการบ้ริษััที่ไที่ยั่ (IOD) 1

Deep Dive into Climate Related Disclosures สำำานักงานคณะกรรมการกำากับ้หลักที่รัพื่ย์ั่และ
ตลาดำหลักที่รัพื่ยั่์

1
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ก�รประชี่มุ่ ESG SUMMIT ประจำ�ปี 2564
ในปู ี2564 บ้ริษััที่ฯ จดัำปูระชุม ESG Summit ข้ึ�นเปูน็ครั�งแรก โดำยั่ยั่กระดัำบ้จากการปูระชุม 

HSEC Summit ให้ครอบ้คลุมปูระเดำ็นดำ้าน ESG ที่่�มากข้ึ�น โดำยั่ม่คณะกรรมการ ESG 

ปูระธุานเจา้หนา้ท่ี่�บ้รหิาร ผู้ิบ้ริหารระดำบั้สำงูท่ี่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การบ้รหิารจดัำการดำา้น ESG จาก

ทุี่กหน่วยั่ธุุรกิจเข้้าร่วม โดำยั่ม่วัตถึุปูระสำงค์เพื่ื�อเสำริมสำร้างความร่วมมือในการยั่กระดัำบ้

แนวที่างการบ้ริหารจัดำการดำ้าน ESG

การปูระชุม ESG Summit ปูระจำาปูี 2564 จัดำข้ึ�นเมื�อวันที่่� 12 ตุลาคม ในรูปูแบ้บ้ออนไลน์

ภายั่ใต้แนวคิดำ “ESG: from Strategy to Action” โดำยั่ม่ผู้ิเข้้าร่วมทัี่�งสิำ�น 188 คน 

จากออสำเตรเลย่ั่ จนี อนิโดำน่เซยีั่ ญ่�ปุู่น มองโกเลย่ั่ เวยีั่ดำนาม สำหรฐัฯ และไที่ยั่ ในการปูระชุม

ม่การปูระกาศกลยุั่ที่ธุ์และแผินการดำำาเนินงาน เพื่ื�อให้บ้รรลุเปู้าหมายั่ระยั่ะยั่าวดำ้าน ESG 

ข้องแต่ละหน่วยั่ธุุรกิจ นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ได้ำเชิญผู้ิเชี�ยั่วชาญจากบ้ริษััที่ Deloitte มาแบ่้งปัูน 

ความรู้เก่�ยั่วกับ้ปูระเดำ็นดำ้าน ESG และการบ้ริหารจัดำการดำ้าน ESG เพืื่�อให้บ้รรลุเปู้าหมายั่

ที่่�กำาหนดำไว้

ก�รประเมุ่ิน์ผู้ลัก�รด้ำ�เน์ิน์ง�น์
ด้��น์ควิ�มุ่ยั�งยืน์
คณะกรรมการบ้ริษััที่เปู็นผู้ิกำาหนดำตัวชี�วัดำผิลการปูฏิบ้ัติงาน

ข้องปูระธุานเจา้หน้าท่ี่�บ้รหิาร ซึ�งปูระกอบ้ดำว้ยั่ตัวชี�วัดำทัี่�งดำา้น

การเงนิและดำา้น ESG โดำยั่ตัวชี�วดัำดำา้น ESG คดิำเป็ูนสำดัำส่ำวน

รอ้ยั่ละ 30 ตวัอยั่า่งตัวชี�วัดำดำา้น ESG เชน่ ระดำบั้ความผิกูพื่นั

ตอ่องคก์รข้องพื่นกังาน จำานวนข้้อรอ้งเรยีั่นดำา้นบ้รรษััที่ภิบ้าล

ท่ี่�ม่นัยั่สำำาคัญ จำานวนเหตุการณ์ความปูลอดำภัยั่ที่างไซเบ้อร์ 

การลดำลงข้องอัตราการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก จำานวน 

คนเส่ำยั่ชวีติจากการที่ำางาน เปูน็ตน้ นอกจากน่� ตวัชี�วดัำผิลการ

ปูฏิบ้ัติงานข้องผู้ิบ้ริหารระดำับ้สูำงยั่ังสำอดำคล้องกับ้ตัวชี�วัดำข้อง

ปูระธุานเจ้าหน้าท่ี่�บ้ริหาร ทัี่�งน่� คณะกรรมการบ้ริษััที่เป็ูน 

ผิู้ปูระเมินผิลการปูฏิบั้ติงานข้องปูระธุานเจ้าหน้าท่ี่�บ้ริหาร  

สำว่นผิลการปูฏบิ้ติังานข้องผู้ิบ้รหิารระดำบั้สูำงไดำร้บั้การปูระเมนิ

โดำยั่ปูระธุานเจ้าหน้าที่่�บ้ริหาร

ตัวิอย่�งตัวิชีี �วิัด้ด้��น์ ESG

สัิ�งแวิด้ลั�อมุ่ • อุบั้ติการณ์ดำ้านสำิ�งแวดำล้อมที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ

• อัตราการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก

• อัตราการปูล่อยั่มลสำาร (SO
2
 NO

x
 และ TSP)

• อัตราการใช้นำ�า

• การฝ่ังกลบ้ข้ยั่ะอันตรายั่

สัังคมุ่ • จำานวนคนเสำ่ยั่ชีวิตจากการที่ำางานและอัตราความถึ่�ข้องการบ้าดำเจ็บ้

• Brand Perception ข้ององค์กร

• ความสำัมพื่ันธุ์กับ้ผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่ (Stakeholder relationships)

• ความรับ้ผิิดำชอบ้ที่างสำังคม (Corporate citizenships)

• ข้้อร้องเรียั่นที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ (ในปูระเดำ็นดำ้านชุมชน การยั่้ายั่ถึิ�นฐาน 

 สำิที่ธิุมนุษัยั่ชน และชนเผิ่าพื่ื�นเมือง)

• ระดำับ้ความผิูกพื่ันต่อองค์กรข้องพื่นักงาน

• สำัดำสำ่วนตำาแหน่งสำำาคัญที่่�ม่ผิู้สำืบ้ที่อดำตำาแหน่ง

ก�รกำ�กับ
ด้้แลักิจก�ร

• ข้้อร้องเรียั่นดำ้านบ้รรษััที่ภิบ้าลที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ

• ข้้อร้องเรียั่นเก่�ยั่วกับ้ปูระเดำ็นความเปู็นสำ่วนตัวข้องลูกค้าที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ

• ข้้อร้องเรียั่นดำ้านความปูลอดำภัยั่และผิลกระที่บ้ต่อสำิ�งแวดำล้อมจากการใช้

ผิลิตภัณฑ์์

• เหตุการณ์ความปูลอดำภัยั่ที่างไซเบ้อร์

• สำัดำสำ่วนมูลค่าการจัดำซื�อจัดำจ้างกับ้คู่ค้าที่้องถึิ�น

ตัวิอย่�งตัวิชีี �วิัด้ด้��น์ก�รเงิน์

ผู้ลัก�ร
ด้ำ�เน์ิน์ง�น์

• กำาไรสำุที่ธิุหลังหักภาษั่ (Net Profit After Tax: NPAT)

• ผิลตอบ้แที่นข้องผิู้ถึือหุ้นที่ั�งหมดำ (Total Shareholder Return: TSR)

• อัตราผิลตอบ้แที่นเฉล่�ยั่ข้องเงินลงทีุ่น (Average IRR Spread)

• อัตราสำ่วนหน่�สำินต่อทุี่น (Net D/E)

เชีิงกลัย่ทัธ์ • อันดำับ้เครดำิตองค์กร (TRIS Rating)

• กำาลังการผิลิตไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น

• มูลค่าที่างธุุรกิจจากโครงการนวัตกรรมเชิงดำิจิที่ัล

• ปูระสิำที่ธุิภาพื่และความเชื�อถึือไดำ้ข้องโรงไฟฟ้า

70%

30%

ดานการเงิน

ดาน ESG

ตัวช้ีวัด
การปฏิบัติงาน
ของประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร

33รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
การกำากับดููแลกิจการ



2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

2 0

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

100% 100%

จำานวนข้อร้องเร่ยนด้้านบ้รรษ้ที่ภัิบ้าลที่่�มี่น้ยสำาค้ญ

ส้ด้ส่วนข้อร้องเร่ยนด้้านบ้รรษ้ที่ภัิบ้าลที่่�มี่น้ยสำาค้ญ
ที่่�ได้้ร้บ้กิารแกิ้ไขผู้่านกิระบ้วนกิารระง้บ้ข้อพื่ิพื่าที่

จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจเปู็นปูระเด็ำนท่ี่�สำำาคัญและไดำ้รับ้ความสำนใจจาก 

ผิู้ม่ส่ำวนได้ำเส่ำยั่ เนื�องจากการดำำาเนินธุุรกิจที่่�ขั้ดำต่อหลักบ้รรษััที่ภิบ้าล

อาจส่ำงผิลกระที่บ้โดำยั่ตรงต่อความเชื�อมั�นข้องผู้ิม่ส่ำวนไดำ้เส่ำยั่ที่่�ม่ต่อ

บ้ริษััที่ฯ การธุำารงไว้ซึ�งมาตรฐานที่างจริยั่ธุรรมจึงเปู็นรากฐานสำำาคัญ

ในการดำำาเนินธุุรกิจ

จริยธรรมุ่ทั�งธ่รกิจ

ผู้ลัก�รด้ำ�เน์ิน์ง�น์
ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ม่การปูรับ้ปูรุงนโยั่บ้ายั่บ้รรษััที่ภิบ้าลและคู่มือ

จริยั่ธุรรมธุุรกิจ โดำยั่เพื่ิ�มเติมเนื�อหา 2 ปูระเดำ็น ไดำ้แก่ การดำำารงตำาแหน่ง

กรรมการในบ้รษิัทัี่อื�นข้องปูระธุานเจา้หนา้ที่่�บ้รหิาร และการกำาหนดำชว่งเวลา

ห้ามซื�อข้ายั่หลักที่รัพื่ยั่์และการรายั่งานการเปูล่�ยั่นแปูลงการถึือครอง 

หลักที่รัพื่ย์ั่ข้องบ้ริษััที่ฯ ข้องคณะกรรมการและผู้ิบ้ริหาร เพืื่�อให้สำอดำคล้องกับ้ 

หลักการกำากับ้ดำูแลกิจการท่ี่�ดำ่สำำาหรับ้บ้ริษััที่จดำที่ะเบ่้ยั่นปูี 2560 ข้อง

สำำานักงานคณะกรรมการกำากับ้หลกัที่รัพื่ยั่ ์นอกจากน่� บ้ริษัทัี่ฯ มก่ารปูรับ้ปูรุง

นโยั่บ้ายั่ต่อต้านการคอร์รปัูชัน เพื่ื�อให้สำอดำคลอ้งกับ้แนวปูฏบัิ้ตขิ้องโครงการ

แนวรว่มต่อต้านคอร์รัปูชันข้องภาคเอกชนไที่ยั่ (Thailand Private Sector 

Collective Action against Corruption: CAC)

 

ทัี่�งน่�จากการดำำาเนินธุุรกิจตามหลักจริยั่ธุรรม บ้ริษััที่ฯ ไดำ้รับ้การรับ้รอง 

การตอ่อายั่เุปูน็สำมาชกิแนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัูชนัข้องภาคเอกชนไที่ยั่ (CAC) 

ต่อเนื�องเปู็นสำมัยั่ท่ี่� 2 โดำยั่การรับ้รองม่วาระครั�งละ 3 ปูี และไดำ้รับ้การ 

จัดำอันดัำบ้ให้เป็ูนหนึ�งในบ้ริษััที่จดำที่ะเบ่้ยั่นท่ี่�ได้ำรับ้การจัดำอันดัำบ้อยู่ั่ในระดัำบ้ด่ำเลิศ 

(Excellence CG Scoring) จากผิลสำำารวจการกำากับ้ดำูแลกิจการข้อง 

บ้ริษััที่จดำที่ะเบ้่ยั่นไที่ยั่ปูระจำาปูี 2564 ที่ั�งน่�ในรอบ้ปูีที่่�ผิ่านมา บ้ริษััที่ฯ ไดำ้รับ้

ข้้อร้องเรียั่นด้ำานบ้รรษััที่ภิบ้าลท่ี่�ม่นัยั่สำำาคัญจำานวน 2 ปูระเด็ำน โดำยั่ทัี่�ง 2 ปูระเด็ำน 

เปู็นการฝ่่าฝื่นจริยั่ธุรรมธุุรกิจ อยั่่างไรก็ตาม บ้ริษััที่ฯ ไดำ้พื่ิจารณาและ 

ดำำาเนินการแก้ไข้ข้้อร้องเรียั่นที่ั�งหมดำเรียั่บ้ร้อยั่แล้ว  

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร

CG DAY 2021
CG Day เปู็นกิจกรรมท่ี่�จัดำขึ้�นเปู็นปูระจำาทุี่กปูี เพื่ื�อส่ำงเสำริมและปูลูกฝั่งให้พื่นักงานในทีุ่กระดำับ้ตระหนักถึึง 

ความสำำาคัญข้องการม่จริยั่ธุรรมในการดำำาเนินธุุรกิจ พื่ร้อมกับ้การยึั่ดำมั�นและยั่ืนหยัั่ดำอยู่ั่บ้นความถูึกต้อง  

โดำยั่ในปีูท่ี่�ผ่ิานมาจัดำขึ้�นเมื�อวันท่ี่� 18 ตุลาคม 2564 ภายั่ใต้แนวคิดำ CG “Be my Guest” โดำยั่หน่วยั่งานบ้รรษััที่ภิบ้าล 

ไดำเ้ชญิคณุชนนิที่ ์วอ่งกศุลกจิ ปูระธุานคณะกรรมการบ้รษัิัที่ มาถึา่ยั่ที่อดำมมุมองในหวัข้้อ “CG กบั้การขั้บ้เคลื�อน

องค์กรในยัุ่คโควิดำ-19” นอกจากน่� ยั่ังไดำ้เชิญชวนพื่นักงานเข้้าร่วมปูระกวดำการที่ำา Infographic ในหัวข้้อ  

การต่อต้านการคอร์รัปูชัน (Anti-corruption) และการรับ้ข้้อร้องเรียั่นดำ้านบ้รรษััที่ภิบ้าล (Whistleblower)  

เพื่ื�อสำ่งเสำริมความเข้้าใจในหลักการบ้รรษัทัี่ภิบ้าล และนำาไปูสำูก่ารปูฏิบ้ัติตามแนวปูฏิบ้ัติที่่�ดำ่

ก�รประเมิุ่น์ควิ�มุ่เสัี �ยงด้��น์ทั่จริตคอร์รัปชีัน์
นโยั่บ้ายั่ต่อต้านการคอร์รัปูชันข้องบ้ริษััที่ฯ กำาหนดำให้หน่วยั่งานบ้ริหารความเสำ่�ยั่งม่หน้าท่ี่�ปูระเมินและ

ที่บ้ที่วนความเส่ำ�ยั่งดำา้นคอร์รัปูชันท่ี่�เก่�ยั่วข้อ้งกับ้การดำำาเนินธุุรกจิข้องบ้ริษัทัี่ฯ เป็ูนปูระจำาที่กุปูแีละนำาเสำนอ

คณะกรรมการตรวจสำอบ้ โดำยั่ในไตรมาสำ 3 ข้องปูีที่่�ผ่ิานมา บ้ริษััที่ฯ ไดำ้จัดำที่ำาการปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้าน

คอร์รัปูชันและแนวที่างการปู้องกันปูระจำาปูี 2564 โดำยั่ไดำ้ดำำาเนินการปูระเมินความเสำ่�ยั่งครอบ้คลุมธุุรกิจ

ในทีุ่กปูระเที่ศที่่�บ้ริษััที่ฯ เข้้าไปูลงทีุ่นที่ั�งในระดำับ้บ้ริษััที่ย่ั่อยั่และบ้ริษััที่ร่วมทีุ่น

Anti-Corruption 
Policy

34 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)

https://www.banpu.com/sustainability/governance/business-ethics/
https://www.banpu.com/wp-content/uploads/2021/12/Anti-Corruption-Policy-English-2.pdf


แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ ปูระกาศใช้นโยั่บ้ายั่บ้รรษััที่ภิบ้าลและจัดำที่ำาคู่มือจริยั่ธุรรมธุุรกิจที่่�สำอดำคล้องกับ้มาตรฐานสำากล เช่น ASEAN Corporate 

Governance Scorecard หลักการการกำากับ้ดำแูลกจิการท่ี่�ดำข่้ององค์กรเพื่ื�อความรว่มมอืที่างเศรษัฐกิจและพื่ฒันา (OECD) และหลกัการ

กำากับ้ดำูแลกิจการท่ี่�ดำ่ข้องบ้ริษััที่จดำที่ะเบ่้ยั่น ซึ�งอ้างอิงตาม พื่.ร.บ้. หลักที่รัพื่ย์ั่และตลาดำหลักที่รัพื่ย์ั่ หลักเกณฑ์์ข้องคณะกรรมการกำากับ้ 

หลักที่รัพื่ย์ั่และตลาดำหลักที่รัพื่ย์ั่ และข้้อกำาหนดำข้องตลาดำหลักที่รัพื่ย์ั่แห่งปูระเที่ศไที่ยั่ ทัี่�งน่� บ้ริษััที่ฯ ม่การที่บ้ที่วนนโยั่บ้ายั่บ้รรษััที่ภิบ้าลและ 

คูม่อืจรยิั่ธุรรมธุุรกจิอยั่า่งสำมำ�าเสำมอ โดำยั่ม่การปูรบั้ปูรงุลา่สำดุำในปู ี2564 อก่ทัี่�งไดำด้ำำาเนนิการสำรา้งเสำรมิความตระหนกัในจรยิั่ธุรรมที่างธุุรกจิ

อยั่่างต่อเนื�อง  

จัด้ปฐมุ่น์ิเทัศพน์ักง�น์ให่มุ่่
แนะนำานโยั่บ้ายั่บ้รรษััที่ภิบ้าล

และคู่มือจริยั่ธุรรมธุุรกิจ พื่ร้อมที่ดำสำอบ้ความเข้้าใจ

ผิ่าน E-CG Test on Mobile Application

จัด้กิจกรรมุ่ CG Day ประจำ�ปี
สำ่งเสำริมความเข้้าใจในแนวปูฏิบ้ัติที่่�ดำ่

และสำนับ้สำนุนให้พื่นักงานปูฏิบ้ัติตาม

รับฟังควิ�มุ่คิด้เห่็น์
สำนับ้สำนุนการสำื�อสำารแบ้บ้สำองที่าง

จากพื่นกังานผิา่นแอปูพื่ลเิคชันไลน์

จัด้ทัำ�ค้่มุ่ือ CG Practice
เผิยั่แพื่ร่แนวปูฏิบ้ัติที่่�ดำ่

และสำร้างความเข้้าใจให้แก่พื่นักงาน

สัื�อสั�รภิ�ยใน์องค์กร
ให้ความรู้และรว่มตอบ้คำาถึามผ่ิานที่างอเ่มล

และรายั่การ News on Air

เผู้ยแพร่บทัควิ�มุ่แลัะขั่�วิสั�ร CG
รายั่งานความคืบ้หน้าเรื�อง CG 

ผิ่าน Synergy E-Magazine รายั่ไตรมาสำ

ก�รสัร��งเสัริมุ่
ควิ�มุ่ตระห่น์ัก
ใน์จริยธรรมุ่
ทั�งธ่รกิจ

Corporate
Governance

Policy

บ้ริษััที่ฯ ไดำ้จัดำที่ำาคู่มือ CG Practice เพืื่�อปูลูกฝั่งให้พื่นักงานเข้้าใจถึึง 

แนวปูฏิบั้ติตามนโยั่บ้ายั่บ้รรษััที่ภิบ้าลและคู่มือจริยั่ธุรรมธุุรกิจ รวมถึึง 

แนวปูฏิบ้ัติอื�นๆ ที่่�เก่�ยั่วข้้อง ไดำ้แก่

 • นโยั่บ้ายั่การรับ้ข้้อร้องเรียั่นและการให้ความคุ้มครองผิู้ร้องเรียั่น

 • นโยั่บ้ายั่ต่อต้านการคอร์รัปูชัน

 • แนวปูฏิบ้ัติเรื�องการไม่รับ้ข้องข้วัญ

 • ความข้ัดำแยั่้งที่างผิลปูระโยั่ชน์

 • การรักษัาข้้อมูลเปู็นความลับ้

 • การใช้คอมพื่ิวเตอร์และเที่คโนโลยั่่สำารสำนเที่ศ

 • การปูฏิบ้ัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน่�

ชี่องทั�งก�รรับขั�อร�องเรียน์

กระบวิน์ก�รตรวิจสัอบขั�อร�องเรียน์

จด้ห่มุ่�ยส่ังถึึง 
ห่น่์วิยง�น์บรรษััทัภิิบ�ลัแลัะกำ�กับด้้แลักิจก�ร
บริษััทั บ��น์ป้ จำ�กัด้ (มุ่ห่�ชีน์)
ชัี�น์ 27 อ�ค�รธน์ภ้ิมิุ่ 1550 ถึน์น์เพชีรบ่รีตัด้ให่มุ่่
แขัวิงมัุ่กกะสััน์ เขัตร�ชีเทัวีิ กร่งเทัพฯ 10400

เว็ิบไซื่ต์
https://www.banpu.com/corporate-governance/
whistleblowing/

เว็ิบไซื่ต์ภิ�ยใน์ขัองบริษััทัฯ
http://banpugroup.sharepoint.com

จด้ห่มุ่�ยอิเล็ักทัรอนิ์กส์ั
GNCchairman@banpu.co.th ห่รือ
GNCsecretariat@banpu.co.th

ดำำาเนินการสำอบ้สำวนตาม

แนวปูฏิบ้ัติข้องคู่มือบ้ริหาร

ความเส่ำ�ยั่งจากการทีุ่จริต 

เมื�อม่หลักฐานที่่�เพื่่ยั่งพื่อ

1
พื่ิจารณามาตรการ

การดำำาเนินการในกรณ่พื่ิสูำจน์

ไดำ้ว่าม่การกระที่ำาตามที่่�

ร้องเรียั่นเกิดำข้ึ�นจริง

3
แจ้งให้ผิู้ร้องทีุ่กข้์ที่ราบ้

ถึึงผิลการสำอบ้สำวน

ผ่ิานช่องที่างการสำื�อสำาร

ที่่�เหมาะสำม

2
รายั่งานสำรุปูให้

คณะกรรมการบ้รรษััที่ภิบ้าล

และสำรรหาทีุ่กไตรมาสำ  

รวมถึึงนำาเสำนอต่อ 

คณะกรรมการบ้ริษััที่เปู็นรายั่ปีู

4

Reporting and
Whistleblower 

Policy

35รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
การกำากับดููแลกิจการ

https://www.banpu.com/wp-content/uploads/2020/10/3.1.2_Corporate-Governance-Policy-and-Code-of-Conduct.pdf
https://www.banpu.com/wp-content/uploads/2020/10/3.1.8_Whistleblower-Policy.pdf


2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564
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2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564
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จำานวนโครงกิารนว้ตั้กิรรมี

มีูลค่าที่างธุุรกิิจของโครงกิารนว้ตั้กิรรมี
(ล้านเหร่ยญสหร้ฐ)

การปูรับ้ปูรุงกระบ้วนการต่างๆ เพื่ื�อเพื่ิ�มปูระสำิที่ธิุภาพื่ในการที่ำางาน

เปูน็ปูระเด็ำนท่ี่�บ้ริษัทัี่ฯ ใหค้วามสำำาคญัเนื�องจากสำง่ผิลโดำยั่ตรงต่อต้นที่นุ

ในการดำำาเนินธุุรกิจ นอกเหนือจากการพื่ัฒนากระบ้วนการที่ำางาน 

อยั่่างต่อเนื�องแล้ว บ้ริษััที่ฯ ยั่ังมุ่งมั�นในการเปูล่�ยั่นผิ่านสู่ำยุั่คดำิจิที่ัล 

โดำยั่ให้ผู้ิใช้งานเปู็นศูนยั่์กลางเพื่ื�อยั่กระดำับ้ศักยั่ภาพื่ในการแข้่งข้ัน 

ที่างธุุรกิจ

ก�รเปลีั�ยน์ผู้่�น์
สั้่ย่คดิ้จิทััลั

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปีูที่่�ผิ่านมาม่โครงการที่่�อยัู่ร่ะหว่างการพื่ัฒนา ซึ�งแบ่้งออกเปู็น 5 ระยั่ะ 

ตั�งแต่ G1 ถึึง G5 รวมที่ั�งสำิ�น 102 โครงการ โดำยั่คุณค่าในเชิงธุุรกิจที่่�

บ้ริษััที่ฯ ไดำ้รับ้จากโครงการเหล่าน่�ม่มูลค่ารวมกว่า 71 ล้านเหรียั่ญสำหรัฐ 

นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยัั่งร่วมมือกับ้พื่ันธุมิตรกว่า 15 รายั่ ในการยั่กระดำับ้

อุตสำาหกรรมดำิจิทัี่ลและการนำาเที่คโนโลยั่่ดำิจิที่ัลมาปูระยัุ่กต์ใช้ในในองค์กร

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร

มุ่้ลัค่�ทั�งธ่รกิจสัะสัมุ่ขัองโครงก�รน์วัิตกรรมุ่
(ลั��น์เห่รียญสัห่รัฐ)
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Mine Operation Collaboration Application (MOCA)
MOCA เปู็นแอปูพื่ลิเคชันท่ี่�เริ�มพื่ัฒนามาตั�งแต่ปูี 2562 โดำยั่เกิดำขึ้�นจากการระดำมความคิดำข้องพื่นักงานท่ี่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การบ้ริหารจัดำการ 

ผิู้รับ้เหมาท่ี่�ที่ำางานในเหมืองในอินโดำน่เซียั่ เพืื่�อปูรับ้ปูรุงกระบ้วนการที่ำางานจากเดำิมท่ี่�พื่นักงานจะต้องตรวจสำอบ้การที่ำางานข้องผู้ิรับ้เหมา

และรายั่งานสำรุปูให้ผิู้บ้ริหารเปู็นปูระจำาทีุ่กวันโดำยั่อาศัยั่ checklist เปูล่�ยั่นเป็ูนการตรวจสำอบ้ผิ่าน digital checklist ที่่�สำามารถึใช้งานผ่ิาน

โที่รศัพื่ที่์มือถึือหรือแที่็บ้เล็ตไดำ้ ที่ำาให้พื่นักงานที่่�เก่�ยั่วข้้องสำามารถึรายั่งานสำถึานะผิลการดำำาเนินงานรายั่วันให้ผิู้ที่่�เก่�ยั่วข้้อง รวมถึึงสำามารถึ

ส่ำงคำาร้องข้อแก้ไข้ปูัญหาหน้างานให้กับ้ผิู้ชำานาญการไดำ้อยั่่างที่ันที่่วงที่่ โดำยั่ข้้อมูลเหล่าน่�จะถึูกสำ่งตรงไปูยั่ังศูนย์ั่บ้ริหารจัดำการการที่ำาเหมือง 

ที่่�ปูระกอบ้ดำ้วยั่หน่วยั่งานต่าง ๆ เช่น Mine Operation, Mine Planning, Geology, Geotech, Safety & Health และ Survey  

สำ่งผิลให้การแก้ไข้ปูัญหาเปู็นไปูไดำ้อยั่่างรวดำเร็วข้ึ�น

ดำ้วยั่เงินลงทีุ่นเพื่่ยั่ง 29,000 เหรียั่ญสำหรัฐ MOCA สำามารถึสำร้างมูลค่าที่างธุุรกิจให้กับ้องค์กร 

สำงูถึงึ 1.4 ลา้นเหรยีั่ญสำหรฐัตอ่ปู ีจากการท่ี่�ปูระสำทิี่ธุภิาพื่ในการที่ำางานเพื่ิ�มสำงูขึ้�น สำง่ผิลใหพ้ื่นักงาน 

ม่เวลาในการสำรรสำร้างนวัตกรรมการที่ำางานใหม่ ๆ  อ่กที่ั�งยั่ังช่วยั่เพื่ิ�มความโปูร่งใสำข้องการรายั่งาน

ข้้อมูล โดำยั่ทีุ่กภาคสำ่วนสำามารถึรับ้รู้ข้้อมูลไดำ้พื่ร้อม ๆ  กันแบ้บ้ real time ที่ั�งน่�ในปูี 2564 ม่เหมือง 

2 แห่งที่่�เริ�มใช้งาน MOCA โดำยั่บ้ริษััที่ฯ ม่แผินในการข้ยั่ายั่ผิลการดำำาเนินงานให้ครอบ้คลุมเหมือง

ทุี่กแห่งในอินโดำน่เซียั่ในอนาคตอันใกล้น่�

36 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)

https://www.banpu.com/sustainability/governance/process-improvement-and-innovation/


Digital Capability Center
เพื่ื�อบ้่มเพื่าะที่ักษัะและการดำำาเนินการตามกลยัุ่ที่ธุ์ในการเปูล่�ยั่นผิ่านสำู่ยุั่คดำิจิที่ัล บ้ริษััที่ฯ ไดำ้จัดำตั�ง Digital Capability Center (DCC) ข้ึ�นมา

ตั�งแต่ปูี 2561 ภายั่ใต้วัตถึุปูระสำงค์หลัก 4 ปูระการ ไดำ้แก่ 1) สำร้างการรับ้รู้และเปิูดำรับ้เที่คโนโลยั่่ดิำจิที่ัลข้องพื่นักงาน โดำยั่การเข้้าไปูม่ส่ำวนร่วม

กบั้องคก์รต่าง ๆ  ในห่วงโซ่คุณค่าข้องธุุรกิจ 2) ส่ำงเสำริมการพัื่ฒนาความสำามารถึและทัี่กษัะด้ำานดิำจิทัี่ล ผ่ิานกิจกรรมฝึ่กอบ้รมท่ี่�ช่วยั่สำรรสำร้างนวัตกรรม

ให้เกิดำขึ้�นภายั่ในระยั่ะเวลาอันสัำ�น 3) เพืื่�อเปู็นศูนยั่์กลางการเผิยั่แพื่ร่ผิลิตภัณฑ์์ดำิจิทัี่ลท่ี่�ปูระสำบ้ความสำำาเร็จ และ 4) เพื่ื�อสำ่งเสำริมศักยั่ภาพื่ 

ดำ้านธุุรกิจจากการบ่้มเพื่าะแนวคิดำและความคิดำริเริ�มดำ้านเที่คโนโลยั่่ดำิจิที่ัล ที่ั�งน่�ปูัจจุบ้ันม่ Digital Capability Center ที่ั�งหมดำ 4 แห่ง  

ซึ�งตั�งอยัู่่ในไที่ยั่ ออสำเตรเล่ยั่ อินโดำน่เซียั่ และจีน

Banpu Digital Academy
เพื่ื�อพื่ัฒนาข้ีดำความสำามารถึดำ้านดำิจิที่ัลข้องพื่นักงานทีุ่กคน บ้ริษััที่ฯ ไดำ้จัดำตั�ง ”Banpu Digital Academy” ข้ึ�น อ่กที่ั�งยั่ังพื่ัฒนาหลักสำูตรอบ้รม

ออนไลน์ข้ึ�น 16 หลักสูำตร ปูระกอบ้ดำ้วยั่ หลักสำูตรบ้ังคับ้ 12 หลักสำูตร และหลักสำูตรแนะนำา 4 หลักสำูตร รวมระยั่ะเวลาอมรมกว่า 40 ชั�วโมง 

โดำยั่ในช่วงแรกเน้นการพื่ัฒนาที่ักษัะข้องท่ี่มงาน Digital Center of Excellence (DCOE) และวางแผินจะต่อยั่อดำให้กับ้พื่นักงานทุี่กคน 

ในลำาดัำบ้ถัึดำไปู นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยั่ังส่ำงเสำริมให้ท่ี่มงาน DCOE เข้้าอบ้รมในหลักสำูตรปูระกาศน่ยั่บ้ัตร 5 ดำ้าน ไดำ้แก่ Scrum master, 

Professional product owner, Professional agile leadership, Design thinking และ Advance business analytic

ยั่ิ�งไปูกวา่นั�น บ้ริษัทัี่ฯ ยั่งัเสำรมิสำรา้งความเข้้าใจดำา้นดำจิทัิี่ลใหแ้ก่พื่นักงานผิา่นหลากหลายั่กิจกรรม เชน่ รายั่การ Thirsty Thursday รายั่สำปัูดำาห์ 

ที่่�ช่วยั่เพื่ิ�มพืู่นความรู้ดำ้านดำิจิที่ัลในรูปูแบ้บ้ Podcast ที่ั�งภาษัาไที่ยั่และภาษัาอังกฤษั และกิจกรรม Product Showcase รายั่เดำือน ที่่�เปู็นเวที่่

แสำดำงผิลงานและแลกเปูล่�ยั่นองค์ความรู้ให้กับ้ที่่มงานดำิจิที่ัลในที่ั�ง 4 ปูระเที่ศ

ก�รบริห่�รจัด้ก�รทั่�เรือแลัะก�รขัน์สั่งทั�งเรือด้�วิยเทัคโน์โลัยีดิ้จิทััลั
ดำ้วยั่ลักษัณะการดำำาเนินธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่ท่ี่�อาศัยั่การข้นสำ่งผิลิตภัณฑ์์ผิ่านที่างแม่นำ�า ความพื่ร้อมข้องการข้นสำ่งที่างเรือรวมถึึงระบ้บ้ 

การบ้ริหารจัดำการที่่าเรือที่่�ม่ปูระสำิที่ธุิภาพื่จึงเปู็นสำิ�งที่่�บ้ริษััที่ฯ ให้ความสำำาคัญ ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ จึงไดำ้พื่ัฒนาดำิจิที่ัลแพื่ลตฟอร์ม IMM Port 

Logistic Optimization หรือระบ้บ้เพื่ื�อการวิเคราะห์และปูระมวลผิลข้้อมูลการข้นส่ำงที่างเรือ ในรูปูแบ้บ้ท่ี่�มองเห็นและที่ำาความเข้้าไดำ้ง่ายั่  

ช่วยั่ให้บ้ริษััที่ฯ สำามารถึลดำความเส่ำ�ยั่งท่ี่�จะเกิดำหรือค่าปูรับ้เนื�องจากความล่าช้าข้องการข้นส่ำงที่างเรือ ซึ�งอาจม่มูลค่าสูำงถึึง 50,000 ดำอลลาร์สำหรัฐต่อปีู

นอกจากน่� ระบ้บ้บ้ริหารจัดำการท่ี่าเรือ (Port Operation and Maintenance Management) หรือ POMM ยั่ังไดำ้รับ้การพื่ัฒนาขึ้�นจาก 

ท่ี่มงานที่่าเรือ Melak ในอินโดำน่เซียั่ภายั่ใต้เปู้าหมายั่ท่ี่�จะยั่กระดำับ้การบ้ริหารจัดำการท่ี่าเรือไปูสู่ำระบ้บ้อัตโนมัติ โดำยั่นำาเที่คโนโลย่ั่ดำิจิที่ัลมาใช้ 

ในการแก้ไข้ปัูญหาและเพื่ิ�มปูระสำทิี่ธิุภาพื่ในการที่ำางาน เพื่ื�อให้มั�นใจได้ำวา่ท่ี่าเรอืจะพื่ร้อมในการรองรับ้ความตอ้งการข้องลกูคา้ท่ี่�หลากหลายั่และ

สำามารถึดำำาเนินงานไดำ้อยั่่างต่อเนื�องดำ้วยั่ปูระสำิที่ธุิภาพื่สูำงสำุดำ ที่ั�งน่� POMM ช่วยั่ให้ผิู้ปูฏิบ้ัติงานสำามารถึเข้้าถึึงข้้อมูลที่่�เก่�ยั่วข้้องผิ่านที่างเว็บ้ไซต์

รวมทัี่�งโที่รศพัื่ท์ี่มอืถืึอ ชว่ยั่เพื่ิ�มความสำะดำวกในการจดัำการเอกสำารปูระจำาวนั เช่น 

การตรวจสำอบ้ความพื่ร้อมข้องอุปูกรณ์หรือเครื�องมือต่าง ๆ  ท่ี่�อยู่ั่หน้างาน  

ที่ั�งยั่งัชว่ยั่ใหก้ารตดิำตามสำถึานะข้องที่า่เรอืที่ำาไดำง้า่ยั่ยิั่�งขึ้�น สำง่ผิลให้ลดำความเสำ่�ยั่ง

ท่ี่�อาจสำ่งผิลกระที่บ้ที่างธุุรกิจอันเนื�องมาจากการหยุั่ดำเครื�องจักรเพื่ื�อซ่อมบ้ำารุง  

อ่กที่ั�งลดำความเสำ่�ยั่งดำ้านความปูลอดำภัยั่ข้องพื่นักงานอ่กดำ้วยั่

37รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
การกำากับดููแลกิจการ



ส้ด้ส่วนมีูลค่ากิารจ้ด้ซื �อจ้ด้จ้างกิ้บ้คู ่ค้าที่้องถิ�น

ส้ด้ส่วนคู่ค้ารายสำาค้ญที่่�ได้้ร้บ้กิารปูระเมีิน 
ความีเส่ �ยงด้้าน ESG

การดำำาเนินธุุรกิจกบั้คูค้่าท่ี่�ม่ความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อสัำงคมและสิำ�งแวดำลอ้ม 

นอกจากช่วยั่ลดำความเสำ่�ยั่งท่ี่�ธุุรกิจจะหยัุ่ดำชะงักแล้ว ยั่ังช่วยั่ยั่กระดำับ้

ปูระสำิที่ธุิภาพื่ในการที่ำางานข้องบ้ริษัทัี่ฯ อ่กดำ้วยั่ ดำังนั�น บ้ริษััที่ฯ จึงให้

ความสำำาคัญกับ้การผินวกปูระเด็ำนดำ้าน ESG เป็ูนสำ่วนหนึ�งกับ้ 

การบ้ริหารจัดำการคู่ค้า

ก�รบริห่�ร
จัด้ก�รค้่ค��

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปูีท่ี่�ผิ่านมา บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ดำำาเนินการจัดำกลุ่มคู่ ค้าตามความสำำาคัญ 

เชิงกลยัุ่ที่ธ์ุตามหลักการ Kraljic Matrix แล้วเสำร็จสำำาหรับ้ธุุรกิจเหมือง 

ในอินโดำน่เซียั่และธุุรกิจผิลิตไฟฟ้าจากพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์บ้นหลังคา 

ในไที่ยั่ และอยู่ั่ระหว่างการจัดำที่ำามาตรฐานสำำาหรับ้ธุุรกิจไฟฟ้าในจีน นอกจากน่� 

ยั่ังอยัู่่ระหว่างปูรับ้ปูรุงระบ้บ้วิเคราะห์ข้้อมูลการจัดำซื�อจัดำจ้าง โดำยั่นำาระบ้บ้

ฐานข้้อมูลที่่�ไดำ้มาตรฐานสำากลมาใช้จัดำเก็บ้และบ้ริหารจัดำการข้้อมูลคู่ค้า 

โดำยั่คาดำว่าจะแล้วเสำร็จภายั่ในปูี 2565

ทัี่�งน่�เนื�องจากบ้ริษััที่ฯ อยู่ั่ระหว่างการจัดำที่ำามาตรฐานการปูระเมินความ

เสำ่�ยั่งดำ้าน ESG สำำาหรับ้คู่ค้า ในปูี 2564 จึงม่คู่ค้ารายั่สำำาคัญเพื่่ยั่ง 

ร้อยั่ละ 6 ที่่�ไดำ้รับ้การปูระเมินความเส่ำ�ยั่งด้ำาน ESG ซึ�งส่ำวนใหญ่เปู็นการ

ปูระเมินผู้ิรับ้เหมาขุ้ดำข้นถึ่านหิน ซึ�งเปู็นกิจกรรมการผิลิตหลักข้องการที่ำา

เหมืองในอินโดำน่เซียั่

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

52% >50% >50%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

6% >20% 100%

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร

ก�รเลัือกค้่ค��ผู้่�น์ก�รประเมิุ่น์ด้��น์ ESG
เพื่ื�อให้มั�นใจว่าคู่ค้าทุี่กรายั่ในห่วงโซ่อุปูที่านจะดำำาเนินธุุรกิจ 

บ้นพื่ื�นฐานข้องความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อสำังคม สำิ�งแวดำล้อม และม่

จริยั่ธุรรม บ้ริษััที่ฯ นำาเกณฑ์์ดำ้าน ESG มาใช้เปู็นสำ่วนหนึ�ง 

ในการคดัำเลอืกคูค่า้ ตวัอย่ั่างเช่น Centenial ซึ�งเปูน็บ้รษัิัที่ย่ั่อยั่

ในออสำเตรเล่ยั่ ไดำ้ใช้แบ้บ้ปูระเมินคุณสำมบั้ติผู้ิรับ้เหมาใน 

การปูระเมินผิลการดำำาเนินงานข้องผู้ิรับ้เหมาทัี่�งคู่ค้ารายั่ใหม่

ก่อนเข้้าสู่ำกระบ้วนการจัดำซื�อจัดำจ้างและคู่ค้าที่่�ร่วมงานกันอยู่ั่ 

ในปัูจจุบ้นั แบ้บ้ปูระเมินดำงักลา่วปูระกอบ้เกณฑ์ห์ลากหลายั่มติิ 

อาที่ิ อาชีวอนามัยั่ ความปูลอดำภัยั่และสิำ�งแวดำล้อม คุณภาพื่ 

การให้บ้ริการ ความพื่ร้อมข้องสำถึานที่่� คุณสำมบ้ัติดำ้านเที่คนิค 

และการบ้ริหารจัดำการ โดำยั่แบ้บ้ปูระเมินไดำ้รับ้การออกแบ้บ้ 

ให้อยัู่่ในรูปูแบ้บ้ข้องแบ้บ้สำอบ้ถึาม ซึ�งผิู้รับ้เหมาสำามารถึใช้เปู็น

เครื�องมือในการปูระเมินผิลการดำำาเนินงานด้ำาน ESG  

ข้องตนเอง ที่ั�งน่�ในการคัดำเลือกผิู้รับ้เหมา บ้ริษััที่ฯ จะปูระเมิน

ผิู้รับ้เหมาโดำยั่อ้างอิงจากผิลการดำำาเนินงานที่่�ผ่ิานมาปูระกอบ้

กับ้หลักฐานเพื่ิ�มเติม

30%

อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
และส่ิงแวดลอม

6%
คุณภาพ

การใหบริการ8%

การเงิน

8%

การส่ือสาร

8%
การปรับปรุง
อยางตอเน่ือง

7%ทรัพยากร

13%

ความพรอม
ของสถานท่ี

4%

คุณสมบัติดานเทคนิค

4%

การบริหารจัดการ

12%

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เกณฑการประเมิน
คุณสมบัติผูรับเหมา
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แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
ดำ้วยั่ความมุ่งมั�นในการสำร้างคุณค่าระยั่ะยั่าวให้แก่ผู้ิม่สำ่วนไดำ้เส่ำยั่ บ้ริษััที่ฯ ปูระกาศนโยั่บ้ายั่ห่วงโซ่อุปูที่านท่ี่�ยัั่�งยั่ืนเพืื่�อเปู็นกรอบ้ 

การดำำาเนินงาน รวมถึึงจัดำที่ำาหลักจรรยั่าบ้รรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่ื�อเปู็นแนวปูฏิบั้ติให้กับ้คู่ค้าในการผินวกปูระเดำ็น

ด้ำาน ESG ให้เปู็นสำ่วนหนึ�งข้องการดำำาเนินธุุรกิจ อยั่่างไรก็ตาม บ้ริษััที่ฯ อยัู่ร่ะหว่างการจัดำที่ำามาตรฐานการดำำาเนินงานที่่�เก่�ยั่วเนื�องกับ้คู่ค้า

ใหเ้ป็ูนมาตรฐานเดำย่ั่วกนัที่ั�งองค์กร โดำยั่เริ�มตน้จากสำำานกังานใหญแ่ละธุรุกจิที่่�เก่�ยั่วข้อ้งในไที่ยั่ และธุุรกจิเหมอืงในอนิโดำน่เซียั่ กอ่นจะข้ยั่ายั่

ไปูยั่ังธุุรกิจไฟฟ้าในจีน ธุุรกิจเหมืองในออสำเตรเล่ยั่ และธุุรกิจอื�น ๆ  ในทีุ่กปูระเที่ศตามลำาดำับ้

ในการขั้บ้เคลื�อนเพื่ื�อยั่กระดำบั้การบ้ริหารจัดำการคูค้่า บ้รษิัทัี่ฯ นำาเที่คโนโลย่ั่สำารสำนเที่ศมาใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมและกระบ้วนการที่ำางาน 

โดำยั่อ้างอิงมาตรฐานสำากล เช่น ISO 20400 Sustainable Procurement ภายั่ใต้แผินงานระยั่ะยั่าวที่่�วางไว้อย่ั่างเป็ูนระบ้บ้ โดำยั่เริ�มจาก

การพิื่จารณาจัดำกลุ่มคู่ค้าตามความสำำาคัญเชิงกลยุั่ที่ธ์ุ (Supplier segmentation) โดำยั่นำาข้้อมูลในหลากหลายั่มิติ เช่น มูลค่าการจัดำซื�อจัดำจ้าง  

ความสำัมพื่ันธุ์เชิงการพึื่�งพื่า ผิลกระที่บ้ต่อการดำำาเนินธุุรกิจ และความเส่ำ�ยั่งมาวิเคราะห์ตามหลักการ Kraljic Matrix ภายั่ใต้มาตรฐาน 

(Criteria) ที่่�กำาหนดำไว้อยั่่างชัดำเจน ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ จะให้ความสำำาคัญกับ้คู่ค้าเชิงกลยุั่ที่ธุ์รายั่สำำาคัญ (Strategic supplier) เปู็นลำาดำับ้แรก 

ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ วางแผินที่่�จะปูรับ้ปูรุงระบ้บ้วิเคราะห์ข้้อมูลการจัดำซื�อจัดำจ้าง 

(Spend management platform) ที่่�เปู็นระบ้บ้พื่ื�นฐานหลักข้องกิจกรรม

ท่ี่�เก่�ยั่วเนื�องกับ้การบ้ริหารจัดำการคู่ค้า ซึ�งรวมถึึงการปูระเมินและบ้ริหาร

จัดำการความเส่ำ�ยั่งดำา้น ESG หรอืความยัั่�งยั่นืสำำาหรบั้คูค่า้ (Supplier ESG 

due diligence) เพืื่�อยั่กระดัำบ้ปูระสิำที่ธิุภาพื่ข้องการบ้ริหารจัดำการและ 

ลดำความเส่ำ�ยั่งในระยั่ะยั่าว ยิั่�งไปูกว่านั�น บ้ริษััที่ฯ ยัั่งสำนับ้สำนุนการจัดำซื�อจัดำจ้าง

ที่ั�งสำินค้าและบ้ริการจากคู่ค้าที่้องถึิ�นในทีุ่กพื่ื�นที่่�ที่่�ดำำาเนินธุุรกิจ

ทัี่�งน่�หลังจากปูระกาศใช้มาตรฐาน บ้ริษััที่ฯ จะที่ำาการปูระเมินความเส่ำ�ยั่ง

ดำ้าน ESG เบื้�องต้นในคู่ค้าเชิงกลยัุ่ที่ธ์ุรายั่สำำาคัญทุี่กรายั่ก่อนเข้้าสำู่

กระบ้วนการจัดำซื�อจัดำจ้าง ซึ�งในกรณ่ท่ี่�คู่ค้าไดำ้รับ้การปูระเมินเบื้�องต้นว่า 

มค่วามเส่ำ�ยั่งดำา้น ESG สำงู คูค่า้รายั่ดำงักลา่วจะต้องจัดำที่ำามาตรการปูอ้งกัน

หรือแก้ไข้ พื่ร้อมทัี่�งแผินการตรวจติดำตามท่ี่�ชัดำเจน โดำยั่บ้ริษััที่ฯ จะดำำาเนินการ

ตรวจติดำตามตามแผินที่่�กำาหนดำไว้
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กระบวิน์ก�รคัด้เลัือกค้่ค��ทีั�สัำ�คัญขัองธ่รกิจผู้ลิัตไฟฟ้�
จ�กพลัังง�น์แสังอ�ทิัตย์บน์ห่ลัังค�ใน์ไทัย
ในปีู 2564 ธุุรกิจผิลิตไฟฟ้าจากพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์บ้นหลังคาในไที่ยั่ไดำ้ดำำาเนินการจัดำกลุ่มคู่ค้าตามความสำำาคัญเชิงกลยัุ่ที่ธ์ุตามหลักการ  

Kraljic Matrix จากการดำำาเนินการที่ำาให้ที่ราบ้คู่ค้าเชิงกลยุั่ที่ธุ์รายั่สำำาคัญ (Strategic supplier) ที่่�บ้ริษััที่ฯ จะแสำวงหาโอกาสำในการเสำริมสำร้าง

ความเปู็นพื่ันธุมิตรในระยั่ะยั่าว ซึ�งรวมถึึงการร่วมกันปูรับ้ปูรุงระบ้บ้การที่ำางานและการถ่ึายั่ที่อดำเที่คโนโลยั่่
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https://www.banpu.com/upload/policy/Sustainable-Supply-Chain-Policy.pdf
https://www.banpu.com/upload/policy/Supplier-Code-of-Conduct-EN.pdf


2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

91%* >90%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

75%* >90%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0 0

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0 0

ระด้้บ้ความีพื่ึงพื่อใจของลูกิค้า

ส้ด้ส่วนความีครอบ้คลุมีของกิารสำารวจ
ความีพื่ึงพื่อใจของลูกิค้า

ข้อร้องเร่ยนเกิ่ �ยวกิ้บ้ปูระเด้็น
ความีเปู็นส่วนตั้้วของลูกิค้า

ข้อร้องเร่ยนด้้านความีปูลอด้ภั้ยหรือ
ผู้ลกิระที่บ้ตั้่อสิ�งแวด้ล้อมีจากิกิารใช้้ผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์

การพื่ัฒนาผิลิตภัณฑ์์และการบ้ริการเพื่ื�อเข้้าถึึงความต้องการท่ี่� 

หลากหลายั่ข้องลกูคา้และตอบ้สำนองให้ลูกคา้เกิดำความพื่งึพื่อใจสำงูสุำดำ 

ควบ้คู่ไปูกับ้ความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อสำังคมและสิำ�งแวดำล้อม คือหนึ�งใน 

เปู้าหมายั่ในการดำำาเนินธุุรกิจข้องบ้ริษััที่ฯ

ควิ�มุ่รับผิู้ด้ชีอบ
ต่อลั้กค��แลัะผู้ลิัตภัิณฑ์์ แน์วิทั�งก�ร

บริห่�รจัด้ก�ร

* ข้้อมูลเฉพื่าะธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่ ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปูในจีน 

 และธุุรกิจก๊าซธุรรมชาติในสำหรัฐฯ

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปีู 2564 บ้ริษััที่ฯ สำามารถึรักษัามาตรฐานการดำำาเนินงานที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้

ลกูคา้ กลา่วคอืไม่พื่บ้ข้้อรอ้งเรยีั่นเก่�ยั่วกับ้การสำง่มอบ้สิำนคา้และการบ้รกิาร

ข้องบ้ริษััที่ฯ ตลอดำจนไม่พื่บ้ข้้อร้องเรียั่นเก่�ยั่วกับ้ปูระเดำ็นความเปู็นสำ่วนตัว

ข้องลูกค้า หรือข้้อร้องเรียั่นดำ้านความปูลอดำภัยั่หรือผิลกระที่บ้ต่อ 

สำิ�งแวดำล้อมจากการใช้ผิลิตภัณฑ์์ข้องบ้ริษััที่ฯ แต่อย่ั่างใดำ ที่ั�งน่� ระดำับ้ 

ความพื่ึงพื่อใจข้องลูกค้าในปูีท่ี่�ผิ่านมาม่ค่าร้อยั่ละ 91 ซึ�งเปู็นไปูตาม 

เปู้าหมายั่ที่่�ตั�งไว้

แพลัตฟอร์มุ่โรงไฟฟ้�ดิ้จิทััลัใน์ญี�ป่ ่น์
เพื่ื�อบ้รรลุเปู้าหมายั่ในการเปูน็ผิูน้ำาดำา้นพื่ลงังานท่ี่�หลากหลายั่

ในระดัำบ้นานาชาติ ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ จึงไดำ้พื่ัฒนา

แพื่ลตฟอร์มโรงไฟฟ้าดิำจิทัี่ล (Digital Power Plant: DPP) ขึ้�น 

ทัี่�งน่� DPP คือระบ้บ้ติดำตามการที่ำางานข้องโรงไฟฟ้า  

ท่ี่�สำามารถึจัดำเก็บ้ข้้อมูลและติดำตามการที่ำางานข้องโรงไฟฟ้า

ที่ั�ง 16 แห่งในญ่�ปูุ่นไดำ้ในแพื่ลตฟอร์มเดำ่ยั่ว ที่ำาให้การติดำตาม

ปูัญหาที่ำาไดำ้สำะดำวกรวดำเร็ว อ่กทัี่�งยัั่งม่ความสำามารถึใน 

การวิเคราะห์ความพื่ร้อมในการปูฏิบั้ติงานข้องโรงไฟฟ้าและ

การติดำตามสำถึานะการที่ำางานไดำ้อย่ั่างต่อเนื�องตลอดำเวลา 

เพื่ื�อปู้องกันสำถึานการณ์ไมค่าดำฝั่น ซึ�งข้ณะน่� DPP อยู่ั่ระหว่าง

ขั้�นตอนการติดำตั�งอุปูกรณ์เพื่ิ�มในโครงการนำาร่องจำานวน  

2 แหง่ ไดำแ้ก ่โรงไฟฟา้พื่ลงังานแสำงอาทิี่ตย์ั่นาริไอสำแึละมกุาวะ 

โดำยั่บ้ริษััที่ฯ ม่แผินท่ี่�จะข้ยั่ายั่ให้ครอบ้คลุมไปูยัั่งโรงไฟฟ้า

พื่ลังงานแสำงอาที่ิตย์ั่ทีุ่กแห่งข้องบ้ริษััที่ฯ ในญ่�ปูุ่นต่อไปู

กระบวิน์ก�รรับขั�อร�องเรียน์
บ้ริษััที่ฯ จัดำช่องที่างการรับ้ข้้อร้องเรียั่นท่ี่�หลากหลายั่ เช่น 

โที่รศัพื่ที่์ จดำหมายั่อิเล็กที่รอนิกส์ำ และเว็บ้ไซต์ รวมถึึง 

ม่กระบ้วนการจัดำการข้้อร้องเรียั่นดำ้วยั่ขั้�นตอนการดำำาเนินงาน

ท่ี่�ชดัำเจนและไดำม้าตรฐาน เชน่ การตอบ้สำนองข้้อรอ้งเรยีั่นข้อง

ลูกค้าภายั่ในวันดำำาเนินงานถัึดำไปู

40 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)

https://www.banpu.com/sustainability/governance/customer-product-stewardship/


ก�รสัำ�รวิจควิ�มุ่พึงพอใจขัองลั้กค��
บ้ริษััที่ฯ ดำำาเนินการสำำารวจความพึื่งพื่อใจข้องลูกค้าอย่ั่างต่อเนื�อง รวมถึึงการสัำมภาษัณ์เพืื่�อให้ที่ราบ้ถึึงปัูญหาและความต้องการข้องลูกค้าท่ี่�แท้ี่จริง  

ในการดำำาเนินการ บ้ริษััที่ฯ ม่แนวที่างการสำร้างความสำัมพื่ันธ์ุกับ้ลูกค้าที่่�หลากหลายั่และเหมาะสำมกับ้แต่ละปูระเภที่ธุุรกิจ อาที่ิ

ประเภิทัธ่รกิจ แน์วิทั�งก�รสัร��งควิ�มุ่สััมุ่พัน์ธ์กับลั้กค��

ธ่รกิจเห่มุ่ือง • การพื่บ้ปูะลูกค้าอยั่่างสำมำ�าเสำมอ
• การจัดำสำัมมนาแลกเปูล่�ยั่นความรู้
• การรายั่งานผิลการดำำาเนินงานรายั่ไตรมาสำ
• การเชิญลูกค้ามาเยั่่�ยั่มชมกิจการข้องบ้ริษััที่ฯ

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชีื�อเพลิังทัั�วิไป • การสำำารวจความพื่ึงพื่อใจรายั่ปีู
• การพื่บ้ปูะลูกค้าอยั่่างสำมำ�าเสำมอ
• การให้คำาปูรึกษัาดำ้านเที่คนิค

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์ • การจัดำสำัมมนาแลกเปูล่�ยั่นความรู้
• การรายั่งานผิลการดำำาเนินงาน

ธ่รกิจผู้ลิัตไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์แสังอ�ทิัตย์
บน์ห่ลัังค�

• การสำำารวจความพื่ึงพื่อใจรายั่ปูี
• การให้คำาปูรึกษัาดำ้านเที่คนิค
• การปูระเมินผิลตอบ้แที่นจากการลงทีุ่น
• การให้บ้ริการหลังการข้ายั่ 24 ชั�วโมง

ระบบ Microgrid ทีั� “มุ่ะลิั รีสัอร์ทั”
ดำ้วยั่ความมุ่งมั�นในการส่ำงมอบ้สำินค้าและบ้ริการที่่�เปู็นมิตรต่อสิำ�งแวดำล้อมไปูพื่ร้อมกับ้ 

การสำร้างการเติบ้โตข้องธุุรกิจอย่ั่างยัั่�งยืั่น ในปีู 2564 บ้้านปูู เน็กซ์ ได้ำเปิูดำตัวระบ้บ้ไมโครกริดำ 

(Microgrid) ซึ�งเปู็นระบ้บ้โครงข้่ายั่ไฟฟ้าภาคเอกชนรายั่แรกข้องไที่ยั่ท่ี่�สำามารถึผิลิต  

กักเก็บ้ และจ่ายั่ไฟฟ้าพื่ลังงานสำะอาดำ 100% ภายั่ในระบ้บ้เดำ่ยั่วไดำ้อย่ั่างครบ้วงจร  

โดำยั่บ้ริษััที่ฯ ได้ำนำาร่องติดำตั�งระบ้บ้ไมโครกริดำให้กับ้ “มะลิ รีสำอร์ที่” บ้นเกาะหล่เปู๊ะ จ.สำตูล  

จากการท่ี่�ระบ้บ้ไมโครกรดิำสำามารถึที่ำางานไดำทั้ี่�งแบ้บ้อิสำระโดำยั่ไมต่อ้งพื่ึ�งพื่าโครงข้า่ยั่ไฟฟา้

หลัก หรือเชื�อมต่อเข้้ากับ้ระบ้บ้โครงข่้ายั่ไฟฟ้าหลักก็ไดำ้ ไมโครกริดำจึงเป็ูนแหล่งพื่ลังงาน

ที่างเลือกที่่�ม่เสำถ่ึยั่รภาพื่และความยั่ืดำหยุ่ั่นสูำง สำามารถึใช้ไดำ้ต่อเนื�องตลอดำ 24 ชั�วโมง  

ช่วยั่ให้รีสำอร์ที่ม่ไฟฟ้าในการดำำาเนินกิจการและต้อนรับ้นักที่่องเท่ี่�ยั่วไดำ้ในทีุ่กสำถึานการณ์  

ในข้ณะเดำ่ยั่วกันยั่ังสำามารถึลดำการพื่ึ�งพื่าไฟฟ้าจากเครื�องปัู�นไฟดำ่เซล ช่วยั่ลดำต้นทุี่น 

ดำ้านพื่ลังงาน ลดำการปูล่อยั่มลภาวะ เพื่ิ�มมูลค่าให้ธุุรกิจ สำร้างจุดำข้ายั่เพื่ื�อดำึงดำูดำ 

นักที่่องเที่่�ยั่วเพื่ิ�มมากข้ึ�น และช่วยั่ยั่กระดำับ้ธุุรกิจสำู่ความยั่ั�งยั่ืน

ร้อยั่ละ 30 ต่อเดำือน 

หรือ 1 ลั��น์บ�ทั ต่อปูี 

ลัด้ค่�ใชี�จ่�ย

45,000 ลิัตร ต่อปีู 
หรือคิดำเปู็นปูริมาณก๊าซเรือนกระจก

ที่่�ลดำไดำ้ 90 ตัน์ CO
2
 เที่่ยั่บ้เที่่าต่อปูี

ลัด้ก�รใชี�น์ำ��มัุ่น์

41รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
การกำากับดููแลกิจการ



2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

27% 50%

ส้ด้ส่วนกิารจ่ายเงินปูันผู้ลจากิกิำาไรสุที่ธุิ

บ้ริษััที่ฯ เชื�อว่าการข้ับ้เคลื�อนธุุรกิจสำู่ความยั่ั�งยั่ืนไม่ควรมุ่งสำร้างเฉพื่าะ

ผิลกำาไรแต่ควรม่ ส่ำวนร่วมในการพัื่ฒนาชุมชนและสัำงคมผ่ิาน 

การกระจายั่มูลค่าที่างเศรษัฐกิจแก่ผู้ิม่สำ่วนไดำ้เส่ำยั่ ดำังนั�น การสำร้าง

มลูคา่ที่างเศรษัฐกจิแก่ผู้ิมส่่ำวนไดำเ้สำย่ั่จึงเป็ูนหวัใจสำำาคญัในการดำำาเนิน

ธุุรกิจข้องบ้ริษััที่ฯ

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปู ี2564 บ้ริษััที่มร่ายั่ไดำ้จากการข้ายั่รวม 4,033 ล้านเหรียั่ญสำหรัฐ โดำยั่บ้ริษััที่ฯ ไดำ้จ่ายั่เงินปัูนผิลแก่ผิู้ถืึอหุ้นที่ั�งสำิ�น 56 ล้านเหรียั่ญสำหรัฐซึ�งยั่ังไม่เปู็น 

ไปูตามเปู้าหมายั่ที่่�ตั�งไว้ อยั่่างไรก็ตามบ้ริษััที่ฯ ยัั่งม่การกระจายั่มูลค่าที่างเศรษัฐกิจแก่ผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่อย่ั่างต่อเนื�อง โดำยั่มร่ายั่ละเอ่ยั่ดำดำังน่�

ก�รกระจ�ยมุ่้ลัค่�
ทั�งเศรษัฐกิจแก่ผู้้�มีุ่สั่วิน์ได้�เสีัย แน์วิทั�งก�ร

บริห่�รจัด้ก�ร

หน่วยั่: ล้านเหรียั่ญสำหรัฐ
(a) ปูระกอบ้ดำ้วยั่ค่าจ้างผิู้รับ้เหมา ค่าเชื�อเพื่ลิง และค่าใช้จ่ายั่ในการดำำาเนินงานอื�นๆ
(b) ปูระกอบ้ดำ้วยั่เงินเดำือน ค่าจ้าง สำวัสำดำิการ เงินสำมที่บ้กองทีุ่นสำำารองเล่�ยั่งชีพื่ และค่าใช้จ่ายั่ในการพื่ัฒนาพื่นักงาน
(c) ปูระกอบ้ดำ้วยั่ดำอกเบ่้�ยั่จ่ายั่ และค่าใช้จ่ายั่ที่างการเงิน
(d) ปูระกอบ้ดำ้วยั่ค่าภาคหลวง ภาษั่เงินไดำ้นิติบุ้คคล ภาษั่บ้ำารุงที่้องถึิ�น ภาษั่โรงเรือน ภาษั่ธุุรกิจเฉพื่าะ ภาษั่และค่าใช้จ่ายั่อื�นๆ ที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้ภาครัฐ
(e) ปูระกอบ้ดำ้วยั่ค่าใช้จ่ายั่โครงการพื่ัฒนาชุมชน กิจกรรมดำ้านความรับ้ผิดิำชอบ้ต่อสำังคม และค่าชดำเชยั่การใช้พื่ื�นที่่�

5 (2)

รายได
จากการขาย

เงินปนผล คาใชจาย
ในการดําเนินงาน(a)

ผูถือหุน

การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ การกระจายมูลคาทางเศรษฐกิจแกผูมีสวนไดเสีย มูลคาทางเศรษฐกิจคงเหลือ

คูคาและผูรับเหมา

พนักงาน

ชุมชน

คาใชจาย
  พนักงาน(b)

การลงทุน
ดานการพัฒนา
ชุมชนและสังคม(e)

รายไดอ่ืน ๆ

380
(+72)

167 (-1)

สถาบันการเงิน

คาใชจาย
  ทางการเงิน(c)

496
(250)

ภาครัฐ

คาใชจาย
  ภาครัฐ(d)

1,840
(+1,355)

4,033
(+1,814)

274
(46)

56 (-7)

1,362
(+189)

แน์วิทั�งปฏิิบัติด้��น์ก�รเสีัยภิ�ษีั
บ้ริษััที่ฯ ให้ความสำำาคัญในการเป็ูนพื่ลเมืองท่ี่�ดำ่ในทุี่กปูระเที่ศ 

ท่ี่�เข้้าไปูดำำาเนินธุุรกิจ ซึ�งนอกจากการปูฏบัิ้ตติามกฎหมายั่และ

ข้้อกำาหนดำข้องแต่ละปูระเที่ศแล้ว การแสำดำงความโปูร่งใสำ 

ในการดำำาเนินธุุรกิจผ่ิานการเปิูดำเผิยั่ข้้อมูลการเส่ำยั่ภาษั่ก็เป็ูน

สำิ�งที่่�บ้ริษััที่ฯ ให้ความสำำาคัญ นอกจากน่� ธุุรกรรมใดำๆ ระหว่าง

บ้ริษััที่ย่ั่อยั่จะอยู่ั่บ้นพื่ื�นฐานข้องความโปูร่งใสำและเป็ูนธุรรม 

เพื่ื�อให้เกิดำปูระโยั่ชน์ต่อปูระเที่ศที่่�บ้ริษััที่ฯ เข้้าไปูดำำาเนินธุุรกิจ

Tax Management 
Approach

Transfer Pricing 
Guidebook
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https://www.banpu.com/sustainability/governance/economic-distribution/
https://www.banpu.com/upload/policy/Tax-Management-Approach.pdf
https://www.banpu.com/upload/policy/Transfer-Pricing-Guidebook.pdf


แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ มุ่งมั�นในการแบ้่งปูันมูลค่าที่างเศรษัฐกิจให้กับ้ผู้ิม่สำ่วนไดำ้เส่ำยั่เพื่ื�อตอบ้สำนองต่อความต้องการพื่ื�นฐานและแสำดำงความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อปูระเที่ศ 

ท่ี่�บ้ริษััที่ฯ เข้้าไปูดำำาเนินธุุรกิจ เช่น การชำาระภาษ่ัหรือค่าธุรรมเน่ยั่มต่างๆ แก่หน่วยั่งานภาครัฐ หรือการจ้างแรงงานท้ี่องถิึ�นและการจัดำซื�อจัดำจ้างกับ้ 

คู่ค้าที่้องถิึ�นเพื่ื�อเปู็นการกระจายั่รายั่ไดำ้ให้แก่ชุมชนโดำยั่รอบ้พื่ื�นท่ี่�ปูฏิบ้ัติงาน โดำยั่ม่ระบ้บ้การจัดำเก็บ้ข้้อมูลท่ี่�สำอดำคล้องกับ้มาตรฐานสำากล เช่น London 

Benchmarking Group (LBG) ที่ั�งน่� เพืื่�อความโปูร่งใสำในการดำำาเนินงาน ข้้อมูลการที่ำาธุุรกรรมที่างการเงินดำังกล่าวไดำ้รับ้การตรวจสำอบ้จากหน่วยั่งาน

ภายั่นอก และเปูิดำเผิยั่ให้ผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่ที่ราบ้โดำยั่ที่ั�วกัน โดำยั่ม่รายั่ละเอ่ยั่ดำการกระจายั่มูลค่าที่างเศรษัฐกิจแก่ผิู้ม่ส่ำวนไดำ้เสำ่ยั่หลักดำังน่�

ผู้้�มีุ่สั่วิน์ได้�เสีัย ก�รกระจ�ยมุ่้ลัค่�ทั�งเศรษัฐกิจ

ผู้้�ถึือห่่�น์ • เงินปูันผิล

ค้่ค��             ผู้้�รับเห่มุ่� • ค่าจ้างผิู้รับ้เหมา
• ค่าเชื�อเพื่ลิง
• ค่าใช้จ่ายั่ในการดำำาเนินงานอื�นๆ

พนั์กง�น์ • เงินเดำือน ค่าจ้าง และสำวัสำดำิการ
• เงินสำมที่บ้กองทีุ่นสำำารองเล่�ยั่งชีพื่
• ค่าใช้จ่ายั่ในการพื่ัฒนาพื่นักงาน

สัถึ�บัน์ก�รเงิน์ • ดำอกเบ้่�ยั่จ่ายั่
• ค่าใช้จ่ายั่ดำ้านการเงิน

ภิ�ครัฐ • ค่าภาคหลวง
• ภาษั่เงินไดำ้นิติบุ้คคล และภาษั่บ้ำารุงที่้องถึิ�น
• ภาษั่โรงเรือน ภาษั่ธุุรกิจเฉพื่าะ และภาษั่อื�นๆ
• ค่าใช้จ่ายั่อื�นๆ ที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้ภาครัฐ

ชี่มุ่ชีน์ • โครงการพื่ัฒนาชุมชน
• กิจกรรมด้ำานความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อสำังคม
• ค่าชดำเชยั่การใช้พื่ื�นที่่�

ก�รลังทั่น์ด้��น์ก�รพัฒน์�ชี่มุ่ชีน์แลัะสัังคมุ่
บ้ริษััที่ฯ ให้ความสำำาคัญกับ้การม่ส่ำวนร่วมในการพื่ัฒนาชุมชนและสำังคมผิ่านการกระจายั่มูลค่าที่างเศรษัฐกิจแก่ผู้ิม่สำ่วนไดำ้เส่ำยั่ โดำยั่บ้ริษััที่ฯ  

ไดำ้นำามาตรฐาน London Benchmarking Group มาปูระยัุ่กต์ใช้เปู็นกรอบ้ในการพื่ิจารณาการลงทีุ่นดำ้านการพื่ัฒนาชุมชนและสำังคม

การกุศล

การเสริมสราง
ภาพลักษณ

การลงทุน
ดานพัฒนาชุมชน

สัดสวน
การลงทุน
จําแนกตาม
วัตถุประสงค

59%

34%

7%

เงินสด

ส่ิงของและการบริการ

พนักงานจิตอาสา

การเขารวมของผูบริหาร 1%

87%

11%
1%

สัดสวน
การลงทุน
จําแนกตาม
รูปแบบ

การสนับสนุน

สัดสวน
การลงทุน

ดานการพัฒนา
ชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการสรางรายได

การสงเสริมสังคม
และวัฒนธรรม 

การพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

การพัฒนา
ดานการศึกษา

การอนุรักษส่ิงแวดลอม

การพัฒนาสุขอนามัย
และสาธารณสุขมูลฐาน

2%

47%

15%

14%

13%
9%

43รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
การกำากับดููแลกิจการ



2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

95.05% >90%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

4.87% <5%

ค่าด้้ช้น่ความีพื่ร้อมีจ่าย*

ค่าด้้ช้น่กิารหยุด้เด้ินเครื �องนอกิแผู้นกิารซ่อมีบ้ำารุง*

การม่ไฟฟ้าและความร้อนพื่ร้อมใช้งานเป็ูนสำิ�งที่่�ลูกค้าคาดำหวัง 

เนื�องจากสำง่ผิลกระที่บ้ต่อกระบ้วนการผิลติข้องภาคอตุสำาหกรรมและ

ความเปูน็อยู่ั่ข้องชมุชนในพื่ื�นที่่� นอกจากน่� ปูระสำทิี่ธุภิาพื่ข้องโรงไฟฟา้

เปู็นปูัจจัยั่ที่่�บ้ริษััที่ฯ ให้ความสำำาคัญเนื�องจากสำ่งผิลโดำยั่ตรงต่อต้นทีุ่น

การผิลิตและความคุ้มค่าข้องการใช้ที่รัพื่ยั่ากร

ประสิัทัธิภิ�พแลัะ
ควิ�มุ่เชีื�อถึือได้�ขัองโรงไฟฟ้� แน์วิทั�งก�ร

บริห่�รจัด้ก�ร

* ข้้อมูลเฉพื่าะโรงไฟฟ้าพื่ลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปูี 2564 บ้ริษัทัี่ฯ สำามารถึรักษัาผิลการดำำาเนินงานที่ั�งดำ้านปูระสำิที่ธุิภาพื่และความมั�นคงเชื�อถืึอไดำ้อยั่่างต่อเนื�อง กล่าวคือค่าปูระสำิที่ธิุภาพื่โดำยั่รวมเฉล่�ยั่

ข้องโรงไฟฟ้าที่ั�ง 3 แห่งอยัู่ท่ี่่�ร้อยั่ละ 77.47 ค่าดำัชนค่วามพื่ร้อมจ่ายั่ข้องโรงไฟฟ้าที่ั�ง 3 แห่ง ม่ค่าเฉล่�ยั่ที่่�ร้อยั่ละ 95.05 ซึ�งมากกว่าเปู้าหมายั่ที่่�ร้อยั่ละ 90 

นอกจากน่� ค่าดัำชน่การหยัุ่ดำเดำินเครื�องนอกแผินการซ่อมบ้ำารุงยัั่งเปู็นไปูตามเปู้าหมายั่ที่่�กำาหนดำไว้อ่กดำ้วยั่

66.69% 65.07%
74.70%

77.47%

2561 2562 2563 2564

100%

75%

50%

25%

0%

ค่�ประสิัทัธิภิ�พโด้ยรวิมุ่

89.02%
94.07% 97.72% 95.05%

90%

100%

75%

50%

25%

0%

เปาหมาย

2561 2562 2563 2564

ค่�ดั้ชีนี์ควิ�มุ่พร�อมุ่จ่�ย

ก�รซื่่อมุ่บำ�ร่งโรงไฟฟ้�
เพื่ื�อให้มั�นใจว่าโรงไฟฟ้าจะม่ความพื่ร้อมในการเดำินเครื�อง

อย่ั่างม่ปูระสำิที่ธิุภาพื่สำูงสุำดำอย่ั่างต่อเนื�องตลอดำช่วงฤดำูหนาว 

ซึ�งเป็ูนช่วงที่่�ลูกค้าม่ความต้องการสูำง บ้ริษััที่ฯ จึงดำำาเนินการ

ซ่อมบ้ำารุงให้แล้วเสำร็จภายั่ในช่วงฤดำูร้อน โดำยั่การซ่อมบ้ำารุง

แบ้่งออกเปู็น 2 ปูระเภที่ ไดำ้แก่ การซ่อมบ้ำารุงใหญ่ซึ�งจะที่ำา 

ทุี่ก 2 ปีู ใช้เวลาครั�งละ 30-45 วัน และการซ่อมบ้ำารุงย่ั่อยั่รายั่ปีู 

ท่ี่�ใช้เวลาครั�งละ 10-20 วัน โดำยั่ม่การควบ้คุมคุณภาพื่ข้อง 

การซ่อมบ้ำารุงเพื่ื�อให้มั�นใจว่าโรงไฟฟ้าจะสำามารถึดำำาเนินการ

ผิลิตไดำอ้ย่ั่างตอ่เนื�องและปู้องกนัการหยุั่ดำซอ่มบ้ำารงุนอกแผินท่ี่�

กำาหนดำไว้
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2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0 0

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0 0

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0 0

จำานวนเหตัุ้กิารณ์กิารไมี่ปูฏิิบ้้ตั้ิตั้ามีกิฎหมีายและ
ระเบ้่ยบ้ข้อบ้้งค้บ้ด้้านส้งคมีและเศรษฐกิิจ

จำานวนคร้�งของค่าปูร้บ้ที่่ �มี่น้ยสำาค้ญ

จำานวนคร้�งของกิารถูกิบ้้งค้บ้ลงโที่ษที่่�ไมี่อยู ่ในรูปูแบ้บ้
ค่าปูร้บ้ที่่ �มี่น้ยสำาค้ญ

บ้ริษััที่ฯ ตระหนักถึึงความสำำาคัญข้องกฎหมายั่และระเบ่้ยั่บ้ข้้อบั้งคับ้

โดำยั่เฉพื่าะอยั่่างยิั่�งในดำ้านสัำงคมและเศรษัฐกิจว่าการดำำาเนินงาน 

ที่่�ไม่สำอดำคล้องกับ้กฎหมายั่อาจนำามาซึ�งบ้ที่ลงโที่ษัทัี่�งในรูปูค่าปูรับ้  

การลงโที่ษัท่ี่�ไม่เปู็นตัวเงิน หรือเพื่ิกถึอนใบ้อนุญาตให้ดำำาเนินธุุรกิจ  

ดำังนั�น การปูฏิบั้ติตามกฎหมายั่และระเบ่้ยั่บ้ข้้อบั้งคับ้จึงเป็ูนปูัจจัยั่ 

พื่ื�นฐานในการดำำาเนินธุุรกิจข้องบ้ริษัทัี่ฯ

ก�รปฏิิบัติต�มุ่กฎห่มุ่�ย
ด้��น์สัังคมุ่แลัะเศรษัฐกิจ

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ ไม่พื่บ้เหตุการณ์การไม่ปูฏิบั้ติตามกฎหมายั่และ 

ระเบ่้ยั่บ้ข้้อบ้งัคบั้ดำา้นสำงัคมและเศรษัฐกจิท่ี่�ม่นยัั่สำำาคญัทัี่�งในรปููคา่ปูรบั้และ

การบ้ังคับ้โที่ษัที่่�ไม่อยัู่่ในรูปูค่าปูรับ้แต่อยั่่างใดำ

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร

แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้รษัิัที่ฯ ม่ระบ้บ้การกำากบั้ดำแูลการปูฏบิ้ตังิานใหส้ำอดำคลอ้งกบั้กฎหมายั่และ

ระเบ้่ยั่บ้ข้้อบ้ังคับ้ต่าง ๆ โดำยั่ยึั่ดำแนวที่างปูฏิบ้ัติข้อง ISO 19600 ภายั่ใต้

การบ้ริหารจัดำการ 4 ข้ั�นตอน ไดำ้แก่

1. ระบุ้ความเสำ่�ยั่งโดำยั่ศึกษัากฎระเบ่้ยั่บ้ข้้อบั้งคับ้ท่ี่�เก่�ยั่วข้้องข้องแต่ละ 

 ปูระเที่ศที่่�บ้ริษััที่ฯ เข้้าไปูดำำาเนินธุุรกิจ

2. ปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านการปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ผ่ิานการปูระเมิน 

 เบ้ื�องต้นดำ้วยั่ตนเองข้องแต่ละหน่วยั่ธุุรกิจ

3. สำนับ้สำนุนการดำำาเนินงานข้องแต่ละหน่วยั่ธุุรกิจ เพื่ื�อให้มั�นใจว่า 

 หน่วยั่งานนั�นมก่ารดำำาเนินงานที่่�สำอดำคล้องกับ้กฎหมายั่

4. รายั่งานผิลการตรวจติดำตามต่อฝ่่ายั่บ้ริหาร และคณะกรรมการ 

 ตรวจสำอบ้อย่ั่างสำมำ�าเสำมอ

ทัี่�งน่� บ้ริษััที่ฯ ไดำ้สำร้างความตระหนักให้พื่นักงานเห็นถึึงความสำำาคัญข้อง 

การปูฏบิ้ตัติามกฎหมายั่และระเบ่้ยั่บ้ข้้อบ้งัคบั้ผิา่นหลากหลายั่ชอ่งที่าง เชน่ 

จดำหมายั่ข่้าวอิเล็กที่รอนกิสำร์ายั่เดำือน และการจัดำอบ้รม นอกจากน่� บ้รษิัทัี่ฯ 

ยั่ังจัดำตั�งหน่วยั่งานขึ้�นเป็ูนการเฉพื่าะในทีุ่กหน่วยั่ธุุรกิจเพื่ื�อที่ำาหน้าท่ี่� 

กำากับ้ดำูแลการปูฏิบ้ัติงานตามกฎหมายั่ อ่กทัี่�งไดำ้พื่ัฒนาแอปูพื่ลิเคชัน 

ในการติดำตามความเสำ่�ยั่งและสำถึานะข้องการปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่  

โดำยั่ม่ตัวอยั่่างกฎหมายั่และระเบ่้ยั่บ้ข้้อบั้งคับ้ดำ้านสำังคมและเศรษัฐกิจ 

ที่่�เก่�ยั่วข้้องดำังน่�

ประเด้็น์ ตัวิอย่�งกฎห่มุ่�ยทีั�เกี�ยวิขั�อง
การกำากับ้ดำูแลกิจการ • พื่.ร.บ้. หลักที่รัพื่ย์ั่และตลาดำหลักที่รัพื่ยั่์

• ข้้อพื่ึงปูฏิบ้ัติที่่�ดำ่ข้องกรรมการบ้ริษััที่ 
จดำที่ะเบ้่ยั่น

• หลักการกำากับ้ดำูแลกิจการที่่�ดำ่สำำาหรับ้
บ้ริษััที่จดำที่ะเบ้่ยั่น

ลูกค้าและคู่ค้า • กฎหมายั่การต่อต้านการผูิกข้าดำและ 
การค้าที่่�ไม่เปู็นธุรรม

พื่นักงาน • กฎหมายั่แรงงาน
• กฎหมายั่ดำ้านอาชีวอนามัยั่และ 

ความปูลอดำภัยั่

ชุมชน • กฎหมายั่เก่�ยั่วกับ้มรดำกที่างวัฒนธุรรม
• กฎหมายั่คุ้มครองชนเผิ่าพื่ื�นเมือง

สิำที่ธุิมนุษัยั่ชน • แนวปูฏิบ้ัติเพื่ื�อปู้องกันและแก้ไข้ปูัญหา
การเลือกปูฏิบ้ัติและการล่วงละเมิดำ

45รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
การกำากับดููแลกิจการ
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ความีครอบ้คลุมีของระบ้บ้บ้ริหารจ้ด้กิารความีเส่ �ยง
ด้้าน ESG

ดำว้ยั่สำภาวะการดำำาเนินธุุรกิจในปูจัจบัุ้นท่ี่�ม่ความผัินผิวนและไมแ่น่นอน 

การบ้ริหารจัดำการความเส่ำ�ยั่งดำ้าน ESG อย่ั่างเปู็นระบ้บ้และ 

ม่ปูระสำิที่ธุิภาพื่นอกจากช่วยั่ลดำโอกาสำท่ี่�จะเกิดำผิลกระที่บ้เชิงลบ้ต่อ

บ้รษัิัที่ฯ แลว้ ยั่งัเพื่ิ�มโอกาสำที่างธุุรกจิ อนัจะนำาไปูสู่ำการสำรา้งมลูคา่เพื่ิ�ม

ให้แก่บ้ริษัทัี่ฯ ในระยั่ะยั่าว

ก�รบริห่�ร
จัด้ก�รควิ�มุ่เสีั�ยง แน์วิทั�งก�ร

บริห่�รจัด้ก�ร

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

94% >90% 100%

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
จากการที่บ้ที่วนความเส่ำ�ยั่งและแผินการบ้ริหารจัดำการความเส่ำ�ยั่งในปีูท่ี่�ผ่ิานมา 

มค่วามเสำ่�ยั่งที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้ ESG 2 ดำ้านที่่�อยัู่่ในระดำับ้เส่ำ�ยั่งสำูงเมื�อพื่ิจารณา

ผิลกระที่บ้ต่อองค์กรในระยั่ะยั่าว ได้ำแก่ ความเส่ำ�ยั่งดำ้านการเปูล่�ยั่นแปูลง

สำภาพื่ภมูอิากาศ และความเส่ำ�ยั่งดำา้นการเปูล่�ยั่นแปูลงกฎเกณฑ์แ์ละนโยั่บ้ายั่

ข้องภาครัฐ เช่น สิำที่ธุิมนุษัยั่ชน ดำังนั�นในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ จึงไดำ้ที่บ้ที่วน

แผินการบ้ริหารจัดำการความเสำ่�ยั่งดำ้านการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ  

ซึ�งรวมถึึงความเสำ่�ยั่งดำา้นนำ�า อก่ทัี่�งจดัำที่ำาแผินการบ้รหิารจดัำการความเสำ่�ยั่ง

ดำ้านสำิที่ธุิมนุษัยั่ชนในระยั่ะยั่าว โดำยั่จะดำำาเนินการตรวจสำอบ้สำิที่ธุิมนุษัยั่ชน

อย่ั่างรอบ้ด้ำานในปีู 2565 ที่ั�งน่�ความครอบ้คลุมข้องระบ้บ้บ้ริหารจัดำการ

ความเสำ่�ยั่งดำ้าน ESG อยัู่่ที่่�ร้อยั่ละ 94 ซึ�งเปู็นไปูตามเปู้าหมายั่ที่่�ตั�งไว้

ก�รบริห่�รจัด้ก�รควิ�มุ่เสีั�ยงด้��น์ ESG
บ้ริษััที่ฯ กำาหนดำให้ปูระเด็ำนด้ำานสิำ�งแวดำล้อม สัำงคม และการกำากับ้ดูำแลกิจการ (ESG) เป็ูนส่ำวนหนึ�งข้องปูระเด็ำนความเส่ำ�ยั่งข้ององค์กร รวมถึึงกำาหนดำ

ให้ทุี่กหน่วยั่ธุุรกิจท่ี่�ม่ความเส่ำ�ยั่งด้ำาน ESG สูำงดำำาเนินการจัดำที่ำาแผินการบ้ริหารจัดำการความเส่ำ�ยั่งดัำงกล่าว ทัี่�งน่� ความเส่ำ�ยั่งด้ำาน ESG รวมถึึง 

ผิลการดำำาเนินงานนอกจากจะรายั่งานให้คณะกรรมการตรวจสำอบ้แล้ว ยัั่งได้ำรับ้การสำอบ้ที่านและติดำตามโดำยั่คณะกรรมการ ESG เป็ูนปูระจำาทุี่กไตรมาสำ

เพืื่�อปูระสิำที่ธิุผิลสูำงสุำดำข้องระบ้บ้การบ้ริหารจัดำการ ทัี่�งน่�เพืื่�อให้มั�นใจว่าการบ้ริหารจัดำการความเส่ำ�ยั่งเป็ูนส่ำวนหนึ�งข้องการดำำาเนินงานในทุี่กระดัำบ้  

บ้ริษััที่ฯ พัื่ฒนาแอปูพื่ลิเคชันในการติดำตามความเส่ำ�ยั่งและสำถึานะข้องการปูฏิบั้ติตามกฎหมายั่ (Compliance Risk Management: C-Rim)  

รวมทัี่�งสำร้างความตระหนักรู้แก่พื่นักงานผ่ิานช่องที่างการสืำ�อสำารท่ี่�หลากหลายั่ อาทิี่ จดำหมายั่ข่้าวอิเล็กที่รอนิกส์ำ และการปูระชุม Town hall เป็ูนต้น

ความเสำ่�ยั่งดำ้าน ESG

ความเส่ำ�ยั่ง

คณะกรรมการ ESG

คณะกรรมการบริษััท

หน�วยีธุ่รก่จ

คณะกรรมการ
บริหารความเสีิ่�ยีง (RMC)

คณะกรรมการตรวจสิ่อบ

รายั่ไตรมาสำ

รายั่ไตรมาสำ

รายั่ไตรมาสำ

รายั่ไตรมาสำ

รายั่ไตรมาสำ

46 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)
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ควิ�มุ่เสีั�ยงทีั�เกิด้ขัึ�น์ให่มุ่่-ควิ�มุ่เสีั�ยงจ�กควิ�มุ่ก��วิห่น์��ทั�งเทัคโน์โลัยีพลัังง�น์
ความก้าวหน้าข้องเที่คโนโลย่ั่พื่ลังงาน รวมถึึงการตระหนักถึึงความสำำาคัญข้องพื่ลังงานหมุนเวียั่นและสิำ�งแวดำล้อมท่ี่�มากขึ้�น ที่ำาให้เกิดำการส่ำงเสำริม 

พื่ลงังานที่างเลอืกโดำยั่ภาครัฐและการพื่ฒันาเที่คโนโลย่ั่พื่ลงังานโดำยั่ภาคเอกชน ถึอืเป็ูนทัี่�งโอกาสำและความท้ี่าที่ายั่ข้องบ้ริษัทัี่ฯ ในการขั้บ้เคลื�อน

ธุุรกิจให้สำอดำรับ้กับ้ระบ้บ้นิเวศที่างธุุรกิจที่่�เปูล่�ยั่นแปูลงอย่ั่างรวดำเร็ว ดำ้วยั่เหตุน่� บ้ริษััที่ฯ จึงเร่งกระบ้วนการเปูล่�ยั่นผิ่านองค์กรตามกลยุั่ที่ธ์ุ 

“Greener & Smarter“ อ่กที่ั�งยัั่งไดำ้จัดำตั�งหน่วยั่งาน Digital Center of Excellence ข้ึ�นเพื่ื�อขั้บ้เคลื�อนการนำาเที่คโนโลยั่่ดำิจิที่ัลและแนวคิดำ

การที่ำางานแบ้บ้ Agile มาปูรับ้ใช้ในองค์กร รวมถึึงการจัดำตั�ง Digital Capability Center (DCC) ข้ึ�นเพืื่�อยั่กระดำับ้ความร่วมมือข้องพื่นักงาน

ในการสำร้างสำรรค์นวัตกรรมในการที่ำางาน

ควิ�มุ่เสีั�ยงทีั�เกิด้ขัึ�น์ให่มุ่่-ควิ�มุ่เสีั�ยงด้��น์ก�รเปลีั�ยน์แปลังสัภิ�พภิ้มิุ่อ�ก�ศ
ความเสำ่�ยั่งจากการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศเปู็นหนึ�งในความเสำ่�ยั่งที่่�บ้ริษััที่ฯ พื่ิจารณาและให้ความสำำาคัญเนื�องจากกฎระเบ้่ยั่บ้ข้้อบั้งคับ้ใน

การควบ้คุมปูริมาณการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกข้องแต่ละปูระเที่ศท่ี่�ม่ความเข้้มงวดำมากยิั่�งขึ้�น บ้ริษััที่ฯ จึงกำาหนดำให้การบ้ริหารจัดำการ 

การเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศเปู็นหนึ�งในตัวชี�วัดำผิลการปูฏิบ้ัติงานข้องปูระธุานเจ้าหน้าที่่�บ้ริหารและผู้ิบ้ริหารระดำับ้สำูงในทีุ่กหน่วยั่ธุุรกิจ 

ท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง และจัดำตั�งคณะกรรมการบ้ริหารจัดำการความเส่ำ�ยั่งดำ้านการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ (Climate Change Committee)  

ข้ึ�นเพื่ื�อดำำาเนินการตามกลยุั่ที่ธ์ุในการบ้ริหารจัดำการก๊าซเรือนกระจกท่ี่�เน้นมาตรการ 4 ดำ้าน ไดำ้แก่ มาตรการลดำการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก 

มาตรการด้ำานการปูรับ้ตัว การเข้้าร่วมในสัำงคมคาร์บ้อนตำ�า และการเข้้าร่วมเปู็นภาค่สำมาชิกองค์กรเก่�ยั่วกับ้การเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ

นอกจากน่� บ้รษิัทัี่ฯ ไดำปู้ระกาศเข้้ารว่มเปูน็ผู้ิสำนบั้สำนุนมาตรฐานการเปิูดำเผิยั่ข้้อมลูที่างการเงนิที่่�เก่�ยั่วข้้องกบั้สำภาพื่ภมูอิากาศ (TCFD Supporter) 

อยั่่างเปู็นที่างการ ในปีู 2563 และจัดำตั�งคณะที่ำางาน TCFD เพืื่�อปูระเมินความเส่ำ�ยั่ง และผิลกระที่บ้ที่างการเงินที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้สำภาพื่ภูมิอากาศ 

ตลอดำจนมาตรการในการลดำผิลกระที่บ้ดำังกล่าว โดำยั่บ้ริษััที่ฯ ม่เปู้าหมายั่ในการเปูิดำเผิยั่ “รายั่งานการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ”  

ฉบ้ับ้แรกในปูี 2566

Commodity Risk Management Application
ความผัินผิวนข้องราคาถ่ึานหิน ราคานำ�ามัน รวมถึึงอัตราแลกเปูล่�ยั่น และอัตราดำอกเบ่้�ยั่ เป็ูนอ่กหนึ�งความเส่ำ�ยั่งท่ี่�บ้ริษััที่ฯ ให้ความสำำาคัญ  

โดำยั่หนึ�งในกลยุั่ที่ธ์ุในการบ้ริหารจัดำการเพืื่�อลดำผิลกระที่บ้เชิงลบ้ที่่�อาจจะเกิดำขึ้�นไดำ้แก่ การใช้อนุพื่ันธ์ุที่างการเงินในการซื�อข้ายั่ล่วงหน้า  

ที่ั�งน่�ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ ไดำ้พื่ัฒนา Commodity Risk Management Application หรือ CERES ข้ึ�น เพืื่�อเพื่ิ�มปูระสำิที่ธุิภาพื่ในการที่ำางาน 

เพื่ิ�มความถึูกต้องแม่นยั่ำา ลดำโอกาสำผิิดำพื่ลาดำจากกระบ้วนการที่ำางานที่่�ม่ความซับ้ซ้อน และเพื่ิ�มความสำะดำวกต่อการที่วนสำอบ้ความถูึกต้องข้อง

ข้้อมูลอ่กด้ำวยั่ อนึ�ง CERES คือระบ้บ้ฐานข้้อมูลออนไลน์ที่่�รวบ้รวมข้้อมูลธุุรกรรมที่างการเงินที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้อนุพื่ันธ์ุจากแหล่งต่าง ๆ  มาไว้ใน

แพื่ลตฟอร์มเดำ่ยั่ว ที่ั�งกระบ้วนการอนุมัติธุุรกรรมที่างการเงินและ

ข้้อมูลปูระกอบ้การวิเคราะห์ ที่ำาให้หน่วยั่งานท่ี่�เก่�ยั่วข้้องสำามารถึ 

เข้้าถึึงข้้อมูลไดำ้สำะดำวก รวมถึึงรับ้ที่ราบ้สำถึานะและปูระเมินผิลกระที่บ้

ต่อสำถึานะธุุรกรรมไดำ้รวดำเร็วข้ึ�น นอกจากน่� CERES ยั่ังม่เครื�องมือ 

ท่ี่�ช่วยั่ในการบ้ริหารความเส่ำ�ยั่งเพิื่�มเติม เช่น การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

(Sensitivity analysis) ที่ั�งน่�ปูัจจุบั้น CERES อยู่ั่ในข้ั�นตอนข้อง 

การที่ดำสำอบ้ระบ้บ้เพื่ื�อการใช้งานอยั่่างเต็มรูปูแบ้บ้ในปีู 2565

47รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
การกำากับดููแลกิจการ



สำภาวะการดำำาเนินธุุรกิจท่ี่�เปูล่�ยั่นแปูลงอยั่่างรวดำเร็วและไม่สำามารถึ 

คาดำการณ์ไดำ ้ไมว่า่จะเปูน็การเปูล่�ยั่นแปูลงอนัเนื�องมาจากภัยั่คกุคาม

จากธุรรมชาตหิรอืจากการกระที่ำาข้องมนุษัย์ั่ลว้นเปูน็หนึ�งในความเสำ่�ยั่ง

ท่ี่�อาจส่ำงผิลกระที่บ้ให้การดำำาเนินธุุรกิจข้องบ้ริษััที่ฯ หยัุ่ดำชะงักหรือ 

ไม่สำามารถึดำำาเนินการไดำ้อยั่่างต่อเนื�อง บ้ริษััที่ฯ จึงให้ความสำำาคัญกับ้

การบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ ได้ำดำำาเนินการฝ่ึกซ้อมแผินความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ 

ระดำับ้ปูระเที่ศสำำาหรับ้สำำานักงานใหญ่ในไที่ยั่ และสำำานักงานปูักกิ�งในจีน  

โดำยั่จำาลองสำถึานการณ์การถึูกโจมต่ที่างไซเบ้อร์เพืื่�อให้สำอดำคล้องกับ้ 

ภัยั่คุกคามท่ี่�สำร้างผิลกระที่บ้ต่อธุุรกิจในปัูจจุบั้น อ่กทัี่�งยัั่งม่การปูฏิบั้ติงานจริง 

ข้องท่ี่ม CMT/IMT สำำาหรับ้วิกฤตโิควิดำ-19 นอกจากน่� หน่วยั่ธุุรกิจท่ี่�สำำาคญั

ไดำ้ม่ดำำาเนินการตามแผินความต่อเนื�องที่างธุุรกิจเพื่ื�อให้กิจกรรมสำำาคัญ

สำามารถึดำำาเนินการได้ำอย่ั่างต่อเนื�องภายั่ใต้ข้้อจำากัดำข้องสำถึานการณ์โควิดำ-19 

ทัี่�งน่� ท่ี่มบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจในทีุ่กระดำับ้สำามารถึรับ้มือกับ้

สำถึานการณ์ได้ำอย่ั่างม่ปูระสิำที่ธิุภาพื่ กลา่วคอื บ้รษิัทัี่ฯ สำามารถึดำำาเนินธุุรกิจ

ไดำ้อยั่่างต่อเนื�องโดำยั่ไม่สำ่งผิลกระที่บ้ต่อการสำ่งมอบ้สำินค้าและบ้ริการ

ก�รบริห่�ร
ควิ�มุ่ต่อเน์ื�องทั�งธ่รกิจ แน์วิทั�งก�ร

บริห่�รจัด้ก�ร

แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ จัดำที่ำาระบ้บ้การบ้ริหารจัดำการความต่อเนื�อง 

ที่างธุุรกิจโดำยั่อา้งองิมาตรฐานสำากล เช่น ISO 22301:2012 

ซึ�งครอบ้คลุมกระบ้วนการท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง ไดำ้แก่ การระบุ้ 

หน่วยั่ธุุรกิจท่ี่�สำำาคัญ การวิเคราะห์ผิลกระที่บ้ที่างธุุรกิจ 

การปูระเมินความเส่ำ�ยั่ง การจัดำที่ำาแผินความต่อเนื�อง 

ที่างธุุรกจิ และการฝึ่กซอ้มตามแผินความตอ่เนื�องที่างธุุรกจิ 

ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ ไดำ้จัดำตั�งท่ี่มบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ 

(Crisis and emergency management team)  

โดำยั่แบ้่งออกเปู็น 4 ระดำับ้ ไดำ้แก่ ระดำับ้องค์กร (Crisis 

Managemen t  Team:  CMT )  ร ะ ดัำบ้ปูระ เที่ศ 

(Incident Management Team: IMT) ระดำับ้สำถึานที่่�ตั�ง 

(Emergency Management Team: EMT), และ 

ระดัำบ้ปูฏิบั้ติการ (Emergency Response Team: ERT)  

รวมทัี่�งการฝึ่กซ้อมข้องหน่วยั่ธุุรกิจที่่�สำำาคัญ นอกจากน่� 

ยัั่งม่ท่ี่มสำนับ้สำนุน เช่น Crisis Communication Team 

(CCT), Disaster Recovery Team (DRT) และ Relative 

Response Team (RRT)

ส้ด้ส่วนหน่วยธุุรกิิจที่่ �มี่กิารฝึึกิซ้อมีแผู้นความีตั้่อเนื �อง
ที่างธุุรกิิจระด้้บ้องค์กิรและระด้้บ้ปูระเที่ศปูระจำาปูี

ส้ด้ส่วนหน่วยธุุรกิิจที่่ �สำาค้ญที่่�มี่กิารฝึึกิซ้อมีแผู้น
ความีตั้่อเนื �องที่างธุุรกิิจปูระจำาปูี

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

42%* >42% 100% 

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

7%** >5% 64% 

* การปูฏิบ้ัติงานจริงข้องที่่ม CMT/IMT สำำาหรับ้วิกฤติโควิดำ-19  

 นับ้เปู็นการซ้อมแผินความต่อเนื�องฯ ปูระจำาปูี

** การดำำาเนินการตามแผินความต่อเนื�องข้องหน่วยั่ธุุรกิจที่่�สำำาคัญสำำาหรับ้

 วิกฤติ COVID-19 นับ้เปู็นการซ้อมแผินความต่อเนื�องฯ ปูระจำาปูี

Business 
Continuity 

Policy

บ้ริษััที่ฯ ดำำาเนินการฝ่ึกซ้อมแผินความต่อเนื�องที่างธุุรกิจในแต่ละระดำับ้ 

อย่ั่างสำมำ�าเสำมอ เช่น ท่ี่�สำำานักงานใหญ่ บ้ริษััที่ฯ กำาหนดำให้ม่การฝึ่กซ้อม 

ในระดัำบ้ปูระเที่ศและระดัำบ้องค์กรทุี่กปีู โดำยั่จะดำำาเนินการสำลับ้กัน  

สำ่วนการดำำาเนินการฝึ่กซ้อมข้องหน่วยั่ธุุรกิจในแต่ละปูระเที่ศ บ้ริษััที่ฯ  

ตั�งเปู้าหมายั่ดำำาเนินการฝึ่กซอ้มรายั่ปีูอย่ั่างตอ่เนื�องโดำยั่อยู่ั่ระหวา่งการข้ยั่ายั่

การดำำาเนินการให้ครอบ้คลุมทีุ่กหน่วยั่ธุุรกิจภายั่ในปีู 2568 นอกจากน่� 

บ้ริษััที่ฯ ยัั่งกำาหนดำให้หน่วยั่ธุุรกิจที่่�สำำาคัญ (Critical business function) 

ต้องม่แผินความต่อเนื�องที่างธุุรกิจรวมทัี่�งฝึ่กซ้อมเป็ูนปูระจำาทีุ่กปูี โดำยั่ม่ 

เปู้าหมายั่เพื่ิ�มความครอบ้คลุมข้องหน่วยั่ธุุรกิจที่่�สำำาคัญที่่�จะดำำาเนินการ 

ฝ่ึกซ้อมรายั่ปูีให้มากกว่าร้อยั่ละ 50 ภายั่ในปูี 2568 ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ  

มก่ารเฝ้่าระวงัและที่บ้ที่วนสำมรรถึนะการดำำาเนนิงานข้องระบ้บ้ผ่ิานการตรวจ

ติดำตามภายั่ในและการที่บ้ที่วนข้องฝ่่ายั่บ้ริหารเปู็นปูระจำาทีุ่กปีู

นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ม่การเตรียั่มความพื่ร้อมตามแผินความต่อเนื�อง 

ที่างธุุรกิจและปูรับ้ปูรุงระบ้บ้การบ้ริหารจัดำการความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ  

โดำยั่จัดำให้ม่การแลกเปูล่�ยั่นความรู้ในการตอบ้สำนองต่อภัยั่คุกคาม 

อยั่่างสำมำ�าเสำมอ ที่ั�งจากการตอบ้โต้กับ้สำถึานการณ์จริงและการฝ่ึกซ้อม  

ผิา่นการปูระชุมระหวา่งหนว่ยั่ธุุรกิจในแตล่ะปูระเที่ศ และการปูระชมุกลยั่ทุี่ธ์ุ

ระดำับ้องค์กรปูระจำาปีู เพื่ื�อนำาบ้ที่เรียั่นมาปูรับ้ใช้ให้เข้้ากับ้บ้ริบ้ที่ข้องแต่ละ

ปูระเที่ศ

48 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)

https://www.banpu.com/sustainability/governance/business-continuity-management/
https://www.banpu.com/upload/policy/Business-Continuity-Policy.pdf


2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0 0

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

1 0

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

30% >30%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

2.0 2.0

จำานวนเหตัุ้กิารณ์ความีปูลอด้ภั้ยที่างไซเบ้อร์

จำานวนเหตัุ้กิารณ์กิารหยุด้ช้ะง้กิของระบ้บ้สารสนเที่ศ

ส้ด้ส่วนที่ร้พื่ย์สินด้้าน IT ที่่ �บ้ริหารจ้ด้กิาร
ภัายใตั้้ศูนย์เฝึ้าระว้งความีปูลอด้ภั้ยที่างไซเบ้อร์ 

ระด้้บ้ความีสามีารถในกิารบ้ริหารจ้ด้กิาร
ด้้านความีปูลอด้ภั้ยที่างไซเบ้อร์

เที่คโนโลย่ั่สำารสำนเที่ศมบ่้ที่บ้าที่สำำาคญัในระบ้บ้การบ้รหิารจดัำการข้้อมูล

ข้ององค์กร การหยัุ่ดำชะงักข้องระบ้บ้เที่คโนโลย่ั่สำารสำนเที่ศ รวมถึึง 

การรั�วไหลข้องข้้อมูล โดำยั่เฉพื่าะอย่ั่างยั่ิ�งข้้อมูลท่ี่�เก่�ยั่วข้้องกับ้ลูกค้า 

อาจสำ่งผิลกระที่บ้กับ้บ้ริษััที่ฯ ดำ้านการเงิน ชื�อเสำ่ยั่ง และความไว้วางใจ

ข้องลูกค้า บ้ริษััที่ฯ จึงให้ความสำำาคัญกับ้การคุ้มครองข้้อมูลและ 

ระบ้บ้สำารสำนเที่ศ

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปีู 2564 บ้ริษััที่ฯ ปูระสำบ้เหตุการณ์ดำ้านสำารสำนเที่ศ 1 ครั�ง ในเดำือน

พื่ฤศจิกายั่น สำ่งผิลให้ Hardware ข้องระบ้บ้บ้ัญชีและการเงินไม่สำามารถึ 

ใช้งานไดำ้ชั�วคราว แต่ข้้อมูลสำำาคัญไม่สำูญหายั่และสำามารถึกู้คืนระบ้บ้ไดำ้โดำยั่

ไม่สำ่งผิลกระที่บ้ท่ี่�ม่นัยั่ยั่ะสำำาคัญ แต่อยั่่างไรก็ดำ่เพื่ื�อเปู็นการยั่กระดำับ้ 

ความเชื�อถืึอไดำข้้องระบ้บ้ รวมถึึงเพืื่�อเพื่ิ�มปูระสำทิี่ธิุภาพื่และความยั่ดืำหยุ่ั่นใน

การบ้ริหารค่าใช้จ่ายั่ในระยั่ะยั่าว บ้ริษััที่ฯ ไดำ้เริ�มดำำาเนินการย้ั่ายั่ระบ้บ้

แอปูพื่ลิเคชันขึ้�นไปูอยู่ั่บ้นระบ้บ้ Cloud Computing โดำยั่คาดำว่าจะดำำาเนินการ

เสำร็จสิำ�นทัี่�งหมดำภายั่ในปูี 2565 นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยั่ังไดำ้จัดำตั�งศูนยั่์ 

เฝ่้าระวังความปูลอดำภัยั่ที่างไซเบ้อร์ (Security Operation Center)  

ก�รค่�มุ่ครองขั�อมุ่้ลั
แลัะระบบสั�รสัน์เทัศ แน์วิทั�งก�ร

บริห่�รจัด้ก�ร

เพื่ื�อเพื่ิ�มขี้ดำความสำามารถึในการตรวจจับ้และแจ้งเตือนภัยั่คุกคามท่ี่�ทัี่นต่อ

เวลา เพื่ื�อให้บ้ริษััที่ฯ สำามารถึตอบ้สำนองต่อสำถึานการณ์ไดำ้อยั่่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ 

และช่วยั่ลดำความเสำ่�ยั่งจากการหยุั่ดำชะงักข้องระบ้บ้สำารสำนเที่ศจากภัยั่ 

ที่างไซเบ้อร์

แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ ปูระกาศนโยั่บ้ายั่สำารสำนเที่ศและความปูลอดำภัยั่ที่างไซเบ้อร์  

โดำยั่ยึั่ดำหลกัปูฏบิ้ตัติามกรอบ้การดำำาเนินงานข้อง ISO/IEC 27001 บ้ริษัทัี่ฯ 

ผินวกการบ้ริหารจัดำการดำ้านความปูลอดำภัยั่ที่างไซเบ้อร์เป็ูนสำ่วนหนึ�งใน

ระบ้บ้การบ้ริหารจัดำการความเส่ำ�ยั่งข้ององค์กรภายั่ใต้การกำากับ้ดูำแลข้อง

คณะกรรมการตรวจสำอบ้ โดำยั่การรั�วไหลข้องข้้อมูลและการโจมต่ที่าง 

ไซเบ้อรเ์ปูน็หนึ�งในความเส่ำ�ยั่งท่ี่�เกิดำขึ้�นใหม่ข้ององคก์ร ทัี่�งน่�เพื่ื�อใหม้ั�นใจวา่ 

ความปูลอดำภัยั่ที่างไซเบ้อร์ไดำ้รับ้การบ้ริหารจัดำการอยั่่างเปู็นรูปูธุรรม 

บ้ริษััที่ฯ แต่งตั�ง Global Information Security Officer (GISO) ข้ึ�น 

อย่ั่างเป็ูนที่างการ โดำยั่ GISO ม่หน้าท่ี่�กำากับ้ดำูแลการบ้ริหารจัดำการ 

ดำ้านการคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ ภายั่ใต้การสำนับ้สำนุนข้อง 

หน่วยั่งานเที่คโนโลยั่่สำารสำนเที่ศที่่�จัดำตั�งข้ึ�นที่่�หน่วยั่ธุุรกิจในทีุ่กปูระเที่ศ

นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยั่ังพื่ัฒนากรอบ้การบ้ริหารจัดำการดำ้านความปูลอดำภัยั่

ข้องข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ เพื่ื�อให้การดำำาเนินงานเป็ูนไปูในแนวที่าง

เดำ่ยั่วกันในทุี่กธุุรกิจ โดำยั่เมื�อพื่นักงานพื่บ้เหตุการณ์หรือความเสำ่�ยั่ง 

ท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง จะต้องแจ้งไปูยัั่งหัวหน้าหน่วยั่งานเที่คโนโลย่ั่สำารสำนเที่ศ 

ปูระจำาหน่วยั่ธุุรกิจและรายั่งานต่อไปูยั่ังผู้ิเก่�ยั่วข้้องตามลำาดำับ้ เพื่ื�อนำาไปูสำู่ 

การกำาหนดำมาตรการแก้ไข้หรอืปู้องกัน รวมถึึงม่การฝ่กึซอ้มแผินกู้คนืระบ้บ้

จัดำเก็บ้ข้้อมูลท่ี่�สำำาคัญ (Disaster Recovery Plan: DRP) เช่น ข้้อมูลการเงิน 

เปู็นปูระจำาทุี่กปีู โดำยั่การฝึ่กซ้อมดำังกล่าวไดำ้รับ้การปูระเมินโดำยั่หน่วยั่งาน

ภายั่นอกภายั่ใต้การข้อการรับ้รองระบ้บ้การบ้ริหารจัดำการความต่อเนื�อง 

ที่างธุุรกิจ (ISO 22301) และเพื่ื�อให้มั�นใจว่าเหตุการณ์ความปูลอดำภัยั่ 

ที่างไซเบ้อร์และเหตุการณ์การหยุั่ดำชะงักข้องระบ้บ้สำารสำนเที่ศท่ี่�เกิดำขึ้�น  

จะไดำ้รับ้การตอบ้สำนองอย่ั่างเหมาะสำม บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ปูระกาศแนวปูฏิบั้ติ 

ในกรณ่เกิดำเหตุการณ์ดำ้านความปูลอดำภัยั่ข้องข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ 

(IT Incident Response Procedure) รวมถึึงจัดำตั�งคณะที่ำางานท่ี่�ม่ 

ความเชี�ยั่วชาญในการสำอบ้สำวนหาสำาเหตุข้องเหตกุารณ์นั�น ๆ  ที่ั�งน่�รายั่งาน

การสำอบ้สำวนอุบ้ัติการณ์ รวมถึึงสำถึานะการแก้ไข้จะถึูกรายั่งานในที่่�ปูระชุม

ผิู้บ้ริหารเปู็นปูระจำาทีุ่กเดำือน

ทัี่�งน่�เพืื่�อสำร้างความมั�นใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าว่าข้้อมูลท่ี่�เปิูดำเผิยั่ให้กับ้

บ้ริษัทัี่ฯ จะได้ำรับ้การปูกปูอ้งความเป็ูนสำว่นตวัและม่ความปูลอดำภัยั่ บ้รษิัทัี่ฯ 

ไดำก้ำาหนดำนโยั่บ้ายั่คุม้ครองข้้อมลูสำว่นบุ้คคล โดำยั่ม่การระบ้วุตัถึปุูระสำงค์ใน

การจัดำเก็บ้และการเปูิดำเผิยั่ข้้อมูล รวมถึึงแนวที่างในการคุ้มครองข้้อมูล 

สำ่วนบุ้คคล นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยัั่งสำร้างความตระหนักรู้ให้แก่พื่นักงาน  

โดำยั่ผินวกปูระเดำ็นดำ้านข้องข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศเข้้าเปู็นสำ่วนหนึ�งใน

หลักสำูตรปูฐมนิเที่ศพื่นักงานใหม่ รวมถึึงปูระชาสำัมพื่ันธ์ุให้กับ้พื่นักงาน 

อย่ั่างสำมำ�าเสำมอผิ่านที่างจดำหมายั่ข่้าวอิเล็กที่รอนิกส์ำ
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บทับ�ทัขัองคณะกรรมุ่ก�รบริษััทัใน์ด้��น์ก�รค่�มุ่ครองขั�อมุ่้ลัแลัะระบบสั�รสัน์เทัศ
คณะกรรมการบ้ริษััที่มอบ้หมายั่ให้คณะกรรมการตรวจสำอบ้ม่หน้าท่ี่�รับ้ผิิดำชอบ้โดำยั่ตรงในการกำากับ้ดูำแลการดำำาเนินงานดำ้านการคุ้มครองข้้อมูล

และระบ้บ้สำารสำนเที่ศ ดำังที่่�ระบุ้ไว้ชัดำเจนในกฏบั้ตรคณะกรรมการตรวจสำอบ้ โดำยั่ครอบ้คลุมตั�งแต่กระบ้วนการปูระเมินความเส่ำ�ยั่งที่่�ความเส่ำ�ยั่ง

จากภัยั่คุกคามที่างไซเบ้อร์เป็ูนหนึ�งในความเส่ำ�ยั่งที่่�เกิดำขึ้�นใหม่ (Emerging risk) ท่ี่�คณะกรรมการฯ พื่ิจารณา และยั่ังรวมถึึงความเส่ำ�ยั่งข้อง 

การเปูล่�ยั่นแปูลงกฎเกณฑ์์และระเบ้่ยั่บ้ข้้อบ้ังคับ้ เช่น พื่.ร.บ้. ข้้อมูลสำ่วนบุ้คคล (PDPA) โดำยั่ม่การรายั่งานผิลการดำำาเนินงานให้คณะกรรมการ

บ้ริษััที่เปู็นปูระจำาทีุ่กไตรมาสำ

ทัี่�งน่�เพื่ื�อให้มั�นใจว่าบ้ริษััที่ฯ ม่การควบ้คุมภายั่ในดำ้านการคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศท่ี่�เพื่่ยั่งพื่อเหมาะสำมและม่การตรวจสำอบ้ภายั่ใน 

ท่ี่�ม่ปูระสำิที่ธิุภาพื่ คณะกรรมการตรวจสำอบ้ไดำ้กำาหนดำให้ฝ่่ายั่กำากับ้ดูำแลด้ำานเที่คโนโลย่ั่สำารสำนเที่ศ (IT Governance) นำาเสำนอความเส่ำ�ยั่ง 

ดำ้านความมั�นคงปูลอดำภัยั่ที่างไซเบ้อร์ (Cybersecurity) แผินงานบ้ริหารจัดำการความเสำ่�ยั่ง และความคืบ้หนา้ข้องผิลการดำำาเนนิงานเป็ูนปูระจำา 

และให้คำาแนะนำาเพื่ื�อยั่กระดำับ้กระบ้วนการที่ำางาน เช่น ในปูี 2564 คณะกรรมการฯ ให้คำาแนะนำาให้แต่งตั�ง Global Information Security 

Officer (GISO) ข้ึ�นอยั่่างเปู็นที่างการ เพื่ื�อที่ำาหน้าที่่�กำากับ้ดำูแลการบ้ริหารจัดำการความเสำ่�ยั่งดำ้านน่�เป็ูนการเฉพื่าะ

ประสับก�รณ์ด้��น์ก�รค่�มุ่ครองขั�อมุ่้ลัแลัะระบบสั�รสัน์เทัศขัองคณะกรรมุ่ก�รบริษััทั
เนื�องดำ้วยั่คณะกรรมการตรวจสำอบ้เปู็นคณะกรรมการย่ั่อยั่ท่ี่�ม่หน้าที่่�รับ้ผิิดำชอบ้โดำยั่ตรงในการกำากับ้ดำูแลดำ้านการคุ้มครองข้้อมูลและ 

ระบ้บ้สำารสำนเที่ศ ปูระสำบ้การณท่์ี่�เก่�ยั่วข้อ้งกับ้การคุม้ครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศข้องคณะกรรมการตรวจสำอบ้ทัี่�ง 3 ที่า่น จงึเป็ูนสิำ�งที่่�บ้ริษัทัี่ฯ 

ให้ความสำำาคัญ ดำังรายั่ละเอ่ยั่ดำในตาราง

กรรมุ่ก�ร ประสับก�รณ์ทีั�เกี�ยวิขั�องกับก�รค่�มุ่ครองขั�อมุ่้ลัแลัะระบบสั�รสัน์เทัศ

นายั่ต่รณ พื่งศ์มฆพื่ัฒน์ ม่ปูระสำบ้การณ์ในการตรวจสำอบ้ดำ้านการฟอกเงินในฐานะกรรมการผู้ิที่รงคุณวุฒิข้องสำำานักงานปู้องกัน
และปูราบ้ปูรามการฟอกเงิน (ปูปูง.) ที่ำาให้ม่ความเชี�ยั่วชาญในการตรวจสำอบ้ข้้อมูลภายั่ใต้เที่คโนโลย่ั่
สำารสำนเที่ศ (IT Governance) อดำ่ตเคยั่ดำำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสำอบ้ให้กับ้บ้ริษััที่ในธุุรกิจธุนาคาร 
เช่น บ้รษัิัที่ ทิี่สำโก้ไฟแนนเชียั่ลกรุ๊ปู จำากดัำ (มหาชน) ท่ี่�ใหค้วามสำำาคญัอย่ั่างยิั่�งกบั้ดำา้นความมั�นคงปูลอดำภยัั่
ที่างไซเบ้อร์ (Cybersecurity)

นายั่สำุที่ัศน์ เศรษัฐ์บุ้ญสำร้าง ม่ปูระสำบ้การณ์ในการดูำแล สำอบ้ที่านและติดำตามความเส่ำ�ยั่งท่ี่�ครอบ้คลุมความเส่ำ�ยั่งดำ้านเที่คโนโลย่ั่
สำารสำนเที่ศในฐานะกรรมการข้องธุนาคารแห่งปูระเที่ศไที่ยั่ และอนุกรรมการตรวจสำอบ้และปูระเมินผิล
ภาคราชการ ข้องสำำานักงานคณะกรรมการพื่ัฒนาระบ้บ้ราชการ (ก.พื่.ร.) ที่ำาให้สำามารถึให้คำาแนะนำาใน
การบ้ริหารจัดำการเที่คโนโลย่ั่สำารสำนเที่ศข้องบ้ริษัทัี่ฯ โดำยั่เฉพื่าะอย่ั่างยิั่�งความเส่ำ�ยั่งเก่�ยั่วกบั้การไมปู่ฏบัิ้ติ
ตาม พื่.ร.บ้. คุ้มครองข้้อมูลส่ำวนบุ้คคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ไดำ้เปู็นอยั่่างดำ่

นายั่พื่ิชัยั่ ดุำษัฎ่กุลชัยั่ ม่ปูระสำบ้การณ์ยั่าวนานกว่า 16 ปูีในฐานะผู้ิบ้ริหารท่ี่�ธุนาคารซูมิโตโม มิตซุยั่ แบ้งกิ�ง คอร์ปูอเรชั�น 
โดำยั่ตำาแหน่งสำุดำท้ี่ายั่คือ ผิู้ จัดำการใหญ่และรองหัวหน้าหน่วยั่ธุุรกิจปูระจำาปูระเที่ศไที่ยั่ ที่ำาให้ม่ 
ความเชี�ยั่วชาญในการกำากับ้ดูำแลความเส่ำ�ยั่งดำ้านการคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศและการปูฏิบั้ติ
ตามกฎหมายั่ที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้เที่คโนโลย่ั่สำารสำนเที่ศข้ององค์กร ปูัจจุบั้นยั่ังดำำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ตรวจสำอบ้และกรรมการกำากับ้ความเสำ่�ยั่งข้องธุนาคารแลนดำ์ แอนดำ์ เฮาสำ์ จำากัดำ (มหาชน) และ  
บ้ริษััที่ แอล เอช ไฟแนนซ์เชียั่ล กรุ๊ปู จำากัดำ (มหาชน) ซึ�งเป็ูนธุุรกิจการเงินท่ี่�ให้ความสำำาคัญกับ้ 
ความมั�นคงปูลอดำภัยั่ข้องข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ
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ก�รพิจ�รณ�ประสับก�รณ์ด้��น์เทัคโน์โลัยีสั�รสัน์เทัศใน์ก�รสัรรห่�คณะกรรมุ่ก�รบริษััทั
ความรู้ความเชี�ยั่วชาญและปูระสำบ้การณ์ดำ้านเที่คโนโลย่ั่สำารสำนเที่ศ ตลอดำจนความปูลอดำภัยั่ที่างไซเบ้อร์เปู็นหนึ�งในที่ักษัะท่ี่�บ้ริษััที่ฯ พื่ิจารณา

ระหวา่งกระบ้วนการสำรรหาคณะกรรมการบ้รษิัทัี่ ดำงัจะเหน็ไดำจ้ากการสำรรหาคณะกรรมการบ้รษิัทัี่ในปู ี2562 ท่ี่�ไดำน้ำาเสำนอคณุธีุรภทัี่ร สำงวนกชกร 

ให้ผู้ิถืึอหุ้นพิื่จารณา ทัี่�งน่� คุณธีุรภัที่รสำำาเร็จการศึกษัาวิศวกรรมศาสำตร์ดุำษัฎ่บั้ณฑิ์ต สำาข้า Information Processing จาก Tokyo Institute of 

Technology และยัั่งม่ปูระสำบ้การณ์ในการที่ำางานในฐานะรองศาสำตราจารยั่์ปูระจำาภาควิชาวิศวกรรมโที่รคมนาคม สำำานักวิชาวิศวกรรมและ

เที่คโนโลยั่่ สำถึาบ้ันเที่คโนโลยั่่แห่งเอเชียั่ และเปู็นกรรมการข้ององค์การกระจายั่เสำ่ยั่งและแพื่ร่ภาพื่สำาธุารณะแห่งปูระเที่ศไที่ยั่

ก�รพัฒน์�ควิ�มุ่ร้�ควิ�มุ่สั�มุ่�รถึด้��น์ก�รค่�มุ่ครองขั�อมุ่้ลัแลัะระบบสั�รสัน์เทัศ
ขัองคณะกรรมุ่ก�รบริษััทั
บ้ริษััที่ฯ ส่ำงเสำริมให้คณะกรรมการฯ พัื่ฒนาความรู้ความสำามารถึด้ำานการคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศอย่ั่างสำมำ�าเสำมอ ดัำงตัวอย่ั่างในตาราง

กรรมุ่ก�ร ร�ยชีื�อห่ลัักสั้ตรทีั�เกี�ยวิขั�องกับก�รค่�มุ่ครองขั�อมุ่้ลัแลัะระบบสั�รสัน์เทัศ ปีทัี�อบรมุ่

นายั่ต่รณ พื่งศ์มฆพื่ัฒน์ • IT Governance (ITG) รุ่นที่่� 2 จากสำมาคมสำ่งเสำริมสำถึาบ้ันกรรมการ
 บ้ริษััที่ไที่ยั่ (IOD)
• วิธุีปูฏิบ้ัติสำำาหรับ้บ้อร์ดำในการกำากับ้ดำูแลการปู้องกันและรับ้มือภัยั่ไซเบ้อร์ 
 จากสำำานักงานคณะกรรมการกำากับ้หลักที่รัพื่ยั่์และตลาดำหลักที่รัพื่ยั่์
• IT Security Awareness for Top Management 
 จากบ้ริษััที่ เอซิสำ โปูรเฟสำชั�นนัล เซ็นเตอร์ จำากัดำ
• PDPA Virtual Sharing จาก Tilleke & Gibbins International
• Cybersecurity Update and Awareness

2559

2560

2563

2564
2564

นายั่ระวิ คอศิริ • PDPA Virtual Sharing จาก Tilleke & Gibbins International 2564

นายั่สุำที่ัศน์ เศรษัฐ์บุ้ญสำร้าง • Cyber Resilience Leadership จากธุนาคารแห่งปูระเที่ศไที่ยั่
• PDPA Virtual Sharing จาก Tilleke & Gibbins International
• Cybersecurity Update and Awareness

2560
2564
2564

นายั่เมธุี เอื�ออภิญญกุล • PDPA Virtual Sharing จาก Tilleke & Gibbins International 2564

นางสำมฤดำ่ ชัยั่มงคล • PDPA Virtual Sharing จาก Tilleke & Gibbins International
• Cybersecurity Update and Awareness

2564

นายั่อนนต์ สำิริแสำงที่ักษัิณ • Cyber Resilience จากธุนาคารแห่งปูระเที่ศไที่ยั่ 2564

นายั่พื่ิชัยั่ ดำุษัฎ่กุลชัยั่ • PDPA Virtual Sharing จาก Tilleke & Gibbins International 2564

นายั่ธุีรภัที่ร สำงวนกชกร • PDPA Virtual Sharing จาก Tilleke & Gibbins International 2564

นายั่พื่ิริยั่ะ เข้็มพื่ล • PDPA Virtual Sharing จาก Tilleke & Gibbins International 2564
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2564 เป้้าหมาย 
2564

เป้้าหมาย
2568

อััตราการลดลงขอังการปล่อัยก๊าซเรือันกระจก
ต่อัหน่วยผลิตภััณฑ์์ - ธุุรกิจเหมืือัง

-0.1% -1% -7%

อััตราการลดลงขอังการปล่อัยก๊าซเรือันกระจก
ต่อัหน่วยผลิตภััณฑ์์ - ธุุรกิจไฟฟ้า

-3% -4% -20%

อััตราการลดลงขอังการใช้้พลังงานต่อัหน่วยผลิตภััณฑ์์ - 
ธุุรกิจเหมืือัง

-3% -1% -5%

อััตราการปล่อัยก๊าซซัลเฟอัร์ไดอัอักไซด์ - ธุุรกิจเหมืือัง 25.7 <30 <30

อััตราการปล่อัยก๊าซซัลเฟอัร์ไดอัอักไซด์ - 
ธุุรกิจไฟฟ้าจากเช้ื �อัเพลิงทั่ั �วไป

25.4 <76.6 <76.6

อััตราการปล่อัยก๊าซอัอักไซด์ขอังไนโตรเจน - 
ธุุรกิจไฟฟ้าจากเช้ื �อัเพลิงทั่ั �วไป

44.5 <118.4 <118.4

อััตราการปล่อัยฝุุ่�นละอัอัง - ธุุรกิจไฟฟ้าจากเช้ื �อัเพลิงทั่ั �วไป 3.1 <23 <23

อััตราการใช้้นำ �าต่อัหน่วยผลิตภััณฑ์์ - ธุุรกิจเหมืือัง 0.243 <0.144 -

อััตราการใช้้นำ �าต่อัหน่วยผลิตภััณฑ์์ - 
ธุุรกิจไฟฟ้าจากเช้ื �อัเพลิงทั่ั �วไป

0.877 <0.868
-

ปริมืาณขอังเสีียอัันตรายทั่ี�กำาจัดด้วยวิธุีการฝุ่ังกลบ - 
ธุุรกิจเหมืือัง

153 0 0

ปริมืาณขอังเสีียอัันตรายทั่ี�กำาจัดด้วยวิธุีการฝุ่ังกลบ - 
ธุุรกิจไฟฟ้าจากเช้ื �อัเพลิงทั่ั �วไป

0 0 0

สีัดสี่วนขอังยิปซัมืสีังเคราะห์ทั่ี �กำาจัดด้วยการนำากลับมืาใช้้ซำ �า
และใช้้ใหมื่ - ธุุรกิจไฟฟ้าจากเช้ื �อัเพลิงทั่ั �วไป

100% 100% 100%

สีัดสี่วนขอังหน่วยธุุรกิจทั่ี �ได้รับการประเมืินความืเสีี �ยง
ด้านความืหลากหลายทั่างช้ีวภัาพเบื �อังต้น

100% 100% 100%

สีัดสี่วนหน่วยธุุรกิจทั่ี �ได้รับการประเมืินมืูลค่า
ด้านความืหลากหลายทั่างช้ีวภัาพ

100% 100% 100%

สีัดสี่วนดินจากการทั่ำาเหมืือังทั่ี�ถมืกลับคืนในพื�นทั่ี �เทั่ียบกับแผน 100% >80% >80%

สีัดสี่วนเหมืือังทั่ี�มืีแผนการจัดการนำ�าเป็นกรด 100% 100% 100%

การรั�วไหลทั่ี�มืีนัยสีำาคัญขอังตะกอันดินจากการทั่ำาเหมืือัง 0 0 0

สีัดสี่วนขอังเหมืือังทั่ี�มืีการจัดทั่ำาแผนการปิดเหมืือัง 100% 100% 100%

จำานวนอัุบัติการณ์ด้านสีิ�งแวดล้อัมืทั่ี�มืีนัยสีำาคัญ 1 0 0

ผลการดำำาเนิินิงานิผลการดำำาเนิินิงานิ

52 53รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
สิ่่�งแวดล้้อม

บริษััที่ บ้้านปูู จำำากัด (มหาชน)



0.146

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

0.16

0.12

0.08

0.04

0.00

0.1290.126
0.115

Scope 1 Scope 2

เปาหมาย

การดําเนินงานปกติ

อ้ตั้รากิารลด้ลงของกิารปูล่อยกิ๊าซเรือนกิระจกิ 
ตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ - ธุุรกิิจเหมีือง*

อ้ตั้รากิารปูล่อยกิ๊าซเรือนกิระจกิ
ตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ - ธุุรกิิจเหมีือง**
(ตั้้น CO

2
e/ตั้้นถ่านหิน)

อ้ตั้รากิารลด้ลงของกิารปูล่อยกิ๊าซเรือนกิระจกิ 
ตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ - ธุุรกิิจไฟฟ้า*

อ้ตั้รากิารปูล่อยกิ๊าซเรือนกิระจกิ
ตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ - ธุุรกิิจไฟฟ้า**
(ตั้้น CO

2
e/เมีกิะว้ตั้ตั้์-ช้้ �วโมีง)

การเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมอิากาศข้องโลกเปูน็ปูระเด็ำนท่ี่�ผู้ิม่ส่ำวนไดำเ้ส่ำยั่

ทุี่กภาคสำว่นใหค้วามสำำาคญั อนันำามาซึ�งการตั�งเปูา้หมายั่รว่มกันในการ

ควบ้คมุการเพื่ิ�มขึ้�นข้องอณุหภมูเิฉล่�ยั่ข้องโลก โดำยั่การควบ้คมุปูรมิาณ

การปูลอ่ยั่กา๊ซเรอืนกระจกผิา่นกฎระเบ่้ยั่บ้ข้้อบั้งคบั้ข้องแตล่ะปูระเที่ศ

ที่่�เข้้มงวดำข้ึ�น ดำ้วยั่เหตุน่� บ้ริษััที่ฯ ในฐานะผิู้ผิลิตและจัดำหาพื่ลังงานจึง

มุ่งมั�นในการเพื่ิ�มสำัดำสำ่วนข้องธุุรกิจพื่ลังงานสำะอาดำ และลดำอัตราการ

ปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก

ก๊�ซื่เรือน์กระจก

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
บ้ริษััที่ฯ อยู่ั่ระหว่างการเตรียั่มความพื่ร้อมในการเปิูดำเผิยั่ข้้อมูลตามแนวที่าง

ข้อง Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) 

โดำยั่ในปูี 2564 ไดำ้จัดำตั�งคณะที่ำางาน TCFD ที่่�ปูระกอบ้ดำ้วยั่ตัวแที่นจาก

หน่วยั่ธุุรกิจท่ี่�เก่�ยั่วข้้องขึ้�นเปู็นการเฉพื่าะ นอกจากน่�ในปูีท่ี่�ผิ่านมาบ้ริษััที่ฯ 

ไดำปู้ระกาศเปู้าหมายั่ในการลดำก๊าซเรือนกระจกระยั่ะยั่าวขึ้�นใหม่ โดำยั่ตั�งเปู้า

ลดำลงร้อยั่ละ 7 จากการดำำาเนินงานปูกติสำำาหรับ้ธุุรกิจเหมือง และลดำลง 

ร้อยั่ละ 20 จากการดำำาเนินงานปูกติสำำาหรับ้ธุุรกิจไฟฟ้า ซึ�งเป็ูนเปู้าหมายั่รวม 

ท่ี่�ครอบ้คลุมทัี่�งธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปูและธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงาน

หมุนเวียั่น

ธ่รกิจเห่มุ่ือง
ในปีู 2564 ม่อัตราการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ 

เที่่ากับ้ 0.129 ตัน CO
2
e/ตันถึ่านหิน หรือลดำลงร้อยั่ละ 0.1 เมื�อเที่่ยั่บ้กับ้ 

การดำำาเนินงานปูกติ เนื�องจากความล่าช้าในการดำำาเนินโครงการลดำ 

ก๊าซเรือนกระจกจากแผินที่่�ตั�งไว้

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

-0.1% -1% -7%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

0.141 <0.128 -

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

-3% -4% -20%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

0.555 <0.549 -

* เที่่ยั่บ้กับ้การดำำาเนินงานปูกติ (Business As Usual: BAU)

** คำานวณจากการดำำาเนินงานปูกติ (BAU) ณ เดำือนธุันวาคม 2564

อัตร�ก�รปลั่อยก๊�ซื่เรือน์กระจก - ธ่รกิจเห่มุ่ือง
(ตัน์ CO

2
e/ตัน์ถึ่�น์หิ่น์)

54 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)
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ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ไฟฟาจากเช้ือเพลิงท่ัวไป

0.613
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Scope 1 Scope 2

เปาหมาย

การดําเนินงานปกติ

ธ่รกิจไฟฟ้�
ในปู ี2564 อัตราการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์เที่่ากับ้ 0.555 ตัน CO

2
e/เมกะวัตต์ชั�วโมง ซึ�งไม่เป็ูนไปูตามเปู้าหมายั่ที่่�ตั�งไว้ ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ 

อยัู่ร่ะหว่างการแสำวงหาโอกาสำในการลงทีุ่นในธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่นเพื่ิ�มเติมเพื่ื�อให้อัตราการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกลดำลงตามเปู้าหมายั่

อัตร�ก�รปลั่อยก๊�ซื่เรือน์กระจก - ธ่รกิจไฟฟ้�
(ตัน์ CO

2
e/เมุ่กะวัิตต์-ชัี�วิโมุ่ง)

สััด้สั่วิน์ก�รผู้ลิัตไฟฟ้�

ควิ�มุ่เสีั�ยงแลัะโอก�สัทีั�เกี�ยวิขั�องกับก�รเปลีั�ยน์แปลังสัภิ�พภิ้มิุ่อ�ก�ศ
ในปีู 2564 บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ปูระเมินความเสำ่�ยั่งและโอกาสำท่ี่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศที่่�อาจสำ่งผิลกระที่บ้ต่อความต่อเนื�อง 

ในการดำำาเนินธุุรกิจข้องบ้ริษััที่ฯ โดำยั่อยู่ั่ระหว่างการวิเคราะห์ผิลกระที่บ้ที่างการเงินผิ่านที่างการวิเคราะห์ฉากที่ัศน์ (Scenario analysis)  

ภายั่ใต้สำมมุติฐาน STEP (4 degree) และ 2DS (2 degree) ตามการศึกษัาข้อง International Energy Agency (IEA) เท่ี่ยั่บ้กับ้การดำำาเนินงาน 

ปูกติข้องบ้ริษััที่ฯ เพืื่�อนำามาเป็ูนข้้อมูลปูระกอบ้การกำาหนดำกลยุั่ที่ธ์ุและแผินการดำำาเนินงาน ตลอดำจนกำาหนดำเปู้าหมายั่ระยั่ะยั่าวเพืื่�อลดำผิลกระที่บ้ 

ท่ี่�อาจเกิดำขึ้�นและสำร้างโอกาสำที่างธุุรกิจต่อไปู ทัี่�งน่�ในเบื้�องต้นม่ความเส่ำ�ยั่งและโอกาสำท่ี่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศท่ี่�สำำาคัญ ดัำงน่�

ประเภิทั ควิ�มุ่เสีั�ยง/โอก�สั

ห่น์่วิยธ่รกิจทีั�เกี�ยวิขั�อง

ธ่รกิจ
เห่มุ่ือง

ธ่รกิจ
ก๊�ซื่ธรรมุ่ชี�ติ

ธ่รกิจไฟฟ้�
จ�กเชีื�อเพลิัง

ทัั�วิไป

ธ่รกิจไฟฟ้�
จ�กพลัังง�น์
ห่มุ่่น์เวีิยน์

ความเสำ่�ยั่งเปูล่�ยั่นผ่ิาน 
(Transition risk)

การเปูล่�ยั่นแปูลงกฏหมายั่หรือข้้อบ้ังคับ้

ดำ้านกลไกการลดำก๊าซเรือนกระจก

ความต้องการการลงทีุ่นในเที่คโนโลยั่่

คาร์บ้อนที่่�เพื่ิ�มข้ึ�น

การเปูล่�ยั่นแปูลงพื่ฤติกรรมการใช้พื่ลังงาน

ข้องผิู้บ้ริโภค

การต่อต้านการใช้พื่ลังงานจาก

เชื�อเพื่ลิงฟอสำซิล

ความเส่ำ�ยั่งที่างกายั่ภาพื่ 
(Physical risk)

รูปูแบ้บ้ข้องการตกข้องฝ่นที่่�เปูล่�ยั่นแปูลงไปู

ความถ่ึ�และความรุนแรงข้องภัยั่ธุรรมชาติ

หมายั่เหตุ:       เก่�ยั่วข้้อง

                  ไม่เก่�ยั่วข้้อง
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ก�รกำ�กับด้้แลัด้��น์ก�รเปลีั�ยน์แปลังสัภิ�พภิ้มิุ่อ�ก�ศ (Climate Governance)
บ้้านปูไูดำ้ปูระกาศสำนับ้สำนุนมาตรฐานการเปิูดำเผิยั่ข้้อมูลที่างการเงินที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้สำภาพื่ภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related 

Financial Disclosure: TCFD) ในปูี 2563 โดำยั่บ้ริษัทัี่ฯ อยัู่ร่ะหว่างการเตรียั่มความพื่ร้อมในการเปูิดำเผิยั่ข้้อมูลสำำาหรับ้ “รายั่งานการ

เปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ” ฉบ้บั้แรกในปูี 2566 โดำยั่ในปูี 2564 ไดำ้จัดำตั�งคณะกรรมการสำิ�งแวดำล้อม สำงัคม และการกำากบั้ดำูแลกจิการ 

(คณะกรรมการ ESG) ซึ�งปูระกอบ้ดำว้ยั่คณะกรรมการอสิำระ 3 ที่า่น ที่ำาหนา้ที่่�เปูน็ตัวแที่นข้องคณะกรรมการบ้รษิัทัี่ในการกำากบั้ดำแูลปูระเดำน็

ท่ี่�เก่�ยั่วข้อ้งกับ้ ESG เพืื่�อขั้บ้เคลื�อนการดำำาเนินงานดำา้น ESG ให้เป็ูนไปูตามเปู้าหมายั่อย่ั่างม่ปูระสิำที่ธิุผิลสำงูสุำดำ ที่ั�งน่� คณะกรรมการบ้ริษัทัี่

ที่่�กำากับ้ดำูแลปูระเดำ็นที่่�เก่�ยั่วข้้องดำ้านการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ ม่รายั่ละเอ่ยั่ดำหน้าที่่�และความรับ้ผิิดำชอบ้ดำังน่�

โอก�สัทั�งธ่รกิจก�รจัด้ตั�งตลั�ด้ซื่ื�อขั�ยค�ร์บอน์ใน์จีน์
จากการที่่�จีนไดำ้ปูระกาศเปู้าหมายั่การปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกเปู็นศูนยั่์ (Net Zero Emissions) ภายั่ในปูี 2603 โดำยั่รัฐบ้าลจีนไดำ้จัดำตั�งตลาดำ

ซื�อข้ายั่คาร์บ้อน (Emissions Trading Scheme: ETS) และม่ผิลบ้ังคับ้ใช้กับ้ 8 กลุ่มธุุรกิจอันรวมถึึงกลุ่มธุุรกิจพื่ลังงาน ซึ�งส่ำงผิลกระที่บ้

โดำยั่ตรงกับ้โรงไฟฟ้าพื่ลังงานความร้อนร่วมในจีน 3 แห่ง ที่่�ต้องเข้้าร่วมโครงการการซื�อข้ายั่คาร์บ้อนตามข้้อกำาหนดำข้องรัฐบ้าล รวมถึึงการเข้้า

ร่วมการซื�อข้ายั่สำิที่ธุิในการปูล่อยั่คาร์บ้อนในปูี 2564 สำำาหรับ้ปูริมาณก๊าซเรือนกระจกที่่�ปูล่อยั่ในปูี 2562 ถึึง 2563 ที่ั�งน่�จากการปูระเมินอัตรา

การปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกข้องโรงไฟฟ้าที่ั�ง 3 แห่งพื่บ้ว่า อัตราการปูล่อยั่ข้องโรงไฟฟ้าหลวนนานและโจวผิิงในปูี 2562 ม่ค่าเกินกว่ามาตรฐาน

ท่ี่�รัฐบ้าลกำาหนดำ อย่ั่างไรกด็ำจ่ากการปูรับ้ปูรุงกระบ้วนการผิลติข้องโรงไฟฟา้ สำง่ผิลใหอ้ตัราการปูล่อยั่ข้องโรงไฟฟา้ที่ั�ง 3 แห่งมค่่าตำ�ากวา่มาตรฐาน

ในปูี 2563 ซึ�งถืึอเปู็นโอกาสำที่างธุุรกิจข้องบ้ริษััที่ฯ ในการข้ายั่สิำที่ธิุในการปูล่อยั่คาร์บ้อนท่ี่�เหลือให้แก่บ้ริษััที่ท่ี่�ต้องการซื�อไปูชดำเชยั่ ตลอดำจน 

นำามาซึ�งแนวคิดำในการการบ้ริหารจัดำการบ้ัญชีการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกข้องธุุรกิจในอนาคตอ่กดำ้วยั่

ห่น์��ทีั�แลัะควิ�มุ่รับผิู้ด้ชีอบทีั�เกี�ยวิขั�องกับก�รเปลีั�ยน์แปลังสัภิ�พภิ้มิุ่อ�ก�ศ

คณะกรรมุ่ก�ร ESG กำากับ้ดำูแลนโยั่บ้ายั่ การบ้ริหารจัดำการ รวมถึึงเปู้าหมายั่ และแนวที่างปูฏิบ้ัติงานในปูระเดำ็นที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้ 

ESG ซึ�งรวมถึึงปูระเดำ็นที่่�เก่�ยั่วข้้องดำ้านการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ ตลอดำจนการเปิูดำเผิยั่ข้้อมูล ESG 

ที่่�สำำาคัญออกสำู่สำาธุารณะ โดำยั่ม่การปูระชุมทีุ่กไตรมาสำ

คณะกรรมุ่ก�รตรวิจสัอบ กำากับ้ดำูแลนโยั่บ้ายั่ การบ้ริหารจัดำการ รวมถึึงเปู้าหมายั่ และแนวที่างปูฏิบ้ัติงานในปูระเดำ็นที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้ 

ESG ซึ�งรวมถึึงปูระเดำ็นที่่�เก่�ยั่วข้้องดำ้านการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ ตลอดำจนการเปิูดำเผิยั่ข้้อมูล ESG 

ที่่�สำำาคัญออกสำู่สำาธุารณะ โดำยั่ม่การปูระชุมทีุ่กไตรมาสำ

ก�รติด้ตั�งอ่ปกรณ์ควิบค่มุ่ควิ�มุ่เร็วิรอบ
ขัองพัด้ลัมุ่
เพื่ื�อตอบ้สำนองต่อเปูา้หมายั่การปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกเปูน็ศนูย์ั่ข้องรัฐบ้าลจีน 

โรงไฟฟา้โจวผิิงได้ำรเิริ�มดำำาเนินโครงการเพืื่�อลดำการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก โดำยั่

ที่ำาการตดิำตั�งอุปูกรณค์วบ้คุมความเร็วรอบ้ข้องพื่ดัำลมท่ี่�ปูล่องระบ้ายั่ความรอ้น

จากเดิำมที่่�ไม่สำามารถึควบ้คุมไดำ้แม้ในชว่งที่่�ม่กำาลังการผิลิตตำ�า สำ่งผิลให้ม่การ

ใช้พื่ลงังานเกินความจำาเปูน็ อก่ทัี่�งความเรว็ข้องพื่ดัำลมท่ี่�ไมเ่หมาะสำมกอ่ใหเ้กดิำ

งบประมาณ 232,130 เหรียั่ญสำหรัฐ

จำานวนพนักงานที�มีสิ่�วนร�วม 3 คน

มูล้ค�าทางการเงิน (ต�อปี)
• การลดำการใช้ไฟฟ้า

• การลดำการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก

121,009 เหรียั่ญสำหรัฐ

7,932 เหรียั่ญสำหรัฐ

การสัำ�นสำะเที่ือนซึ�งสำ่งผิลให้อายัุ่การใช้งานข้องเครื�องสัำ�นลงดำ้วยั่ โดำยั่ติดำตั�งอุปูกรณ์ดำังกล่าวท่ี่�ปูล่องระบ้ายั่ความร้อนจำานวน 2 ปูล่อง  

(จาก 5 ปูล่อง) ที่ำาให้สำามารถึปูระหยัั่ดำพื่ลังงานไฟฟ้าไดำ้ 1,980 เมกะวัตต์-ชั�วโมง/ปูี หรือคิดำเปู็น 121,009 เหรียั่ญสำหรัฐ/ปูี และสำามารถึ

ลดำก๊าซเรือนกระจกไดำ้ 1,025 ตัน CO
2
e/ปูี หรือคิดำเปู็น 7,932 เหรียั่ญสำหรัฐ/ปูี

56 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



ก�รปลั่อยก๊�ซื่เรือน์กระจกทั�งอ�อมุ่อื�น์ ๆ (Scope 3)
บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ที่ำาการปูระเมินเบ้ื�องต้นเก่�ยั่วกับ้ความเก่�ยั่วข้้องในการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกที่างอ้อมอื�น ๆ  (Scope 3) ข้อง 4 ธุุรกิจหลักข้ององค์กร 

ตามคู่มือการปูระเมินการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก Technical guidance for calculating scope 3 emissions (version 1.0) โดำยั่ม่ธุุรกิจที่่�

เก่�ยั่วข้้องกับ้ก๊าซเรือนกระจก Scope 3 ปูระเภที่ต่าง ๆ  ดำังน่�

ประเภิทักิจกรรมุ่ Scope 3
ประเภิทัธ่รกิจ

ธ่รกิจเห่มุ่ือง ธ่รกิจก๊�ซื่ธรรมุ่ชี�ติ ธ่รกิจไฟฟ้�จ�ก
เชีื�อเพลิังทัั�วิไป

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�ก
พลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์

1. สำินค้าและบ้ริการที่่�ซื�อมา

2. สำินค้าปูระเภที่ทีุ่น               (a)

3. กิจกรรมที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การใช้พื่ลังงาน
   นอกเหนือจาก Scope 1 และ 2

4. การข้นสำ่งข้องผิู้ผิลิตวัตถึุดำิบ้               (b)

5. ข้องเสำ่ยั่จากการดำำาเนินธุุรกิจ

6. การเดำินที่างเพื่ื�อธุุรกิจ

7. การเดำินที่างข้องพื่นักงาน

8. การใช้สำินที่รัพื่ยั่์ที่่�เช่ามา

9. การข้นสำ่งและการกระจายั่สำินค้า

10. กระบ้วนการแปูรรูปูสิำนค้าที่่�องค์กรจำาหน่ายั่

11. การใช้ผิลิตภัณฑ์์ข้องลูกค้า

12. การกำาจัดำซากผิลิตภัณฑ์์

13. การให้เช่าสำินที่รัพื่ยั่์ข้ององค์กร

14. แฟรนไชสำ์

15. การลงทีุ่น

(a) ปูระเมินรวมกับ้ปูระเภที่ที่่� 1
(b) ปูระเมินรวมกับ้ปูระเภที่ที่่� 3

หมายั่เหตุ:       เก่�ยั่วข้้อง

                  ไม่เก่�ยั่วข้้อง

บ้ริษััที่ฯ เปูิดำเผิยั่ข้้อมูลการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก Scope 3 มาตั�งแต่ปูี 2562 โดำยั่เบ้ื�องต้นเปูิดำเผิยั่เฉพื่าะปูริมาณก๊าซเรือนกระจก Scope 3 

จากการใช้ผิลติภัณฑ์ข์้องลกูคา้ข้องธุุรกิจเหมอืงเท่ี่านั�น และอยู่ั่ระหวา่งการที่บ้ที่วนความเก่�ยั่วข้้องและพื่ฒันาระบ้บ้เกบ็้ข้้อมูลเพื่ื�อข้ยั่ายั่ข้อบ้เข้ต

ในการรายั่งานให้ครอบ้คลุมทีุ่กธุุรกิจในอนาคต
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แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
ความเส่ำ�ยั่งจากการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศเป็ูนหนึ�งในความเส่ำ�ยั่งที่่�บ้ริษััที่ฯ พื่ิจารณาและให้ความสำำาคัญ บ้ริษััที่ฯ จึงกำาหนดำให้ 

การบ้ริหารจัดำการการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศเป็ูนหนึ�งในตัวชี�วัดำผิลการปูฏิบั้ติงานข้องปูระธุานเจ้าหน้าท่ี่�บ้ริหารและผู้ิบ้ริหารระดัำบ้สูำง

ในที่กุหนว่ยั่ธุุรกจิท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง และจดัำตั�งคณะกรรมการบ้รหิารจดัำการความเสำ่�ยั่งดำา้นการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภมูอิากาศ (Climate Change 

Committee) ข้ึ�นเพืื่�อดำำาเนินการตามกลยัุ่ที่ธุ์ในการบ้ริหารจัดำการก๊าซเรือนกระจกที่่�เน้นมาตรการ 4 ดำ้าน

มุ่�ตรก�ร แน์วิทั�งก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์ ควิ�มุ่คืบห่น์��สัำ�คัญ

มุ่�ตรก�รลัด้ก�รปลั่อย
ก๊�ซื่เรือน์กระจก

• การปูฏิบั้ติงานสำอดำคล้องกับ้กฎหมายั่ที่่�เก่�ยั่วข้้อง • ปูระกาศนโยั่บ้ายั่การเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศตั�งแต ่
ปูี 2553 และปูรับ้ปูรุงครั�งล่าสำุดำปูี 2561

• การมุ่งมั�นหาโอกาสำในการลดำการปูล่อยั่ก๊าซ
เรือนกระจก

• ปูระกาศเปู้าหมายั่ระยั่ะยั่าวในการลดำก๊าซเรือนกระจกตั�งแต ่
ปีู 2553 (เปู้าหมายั่ปูี 2558 ปูระกาศเมื�อปูี 2553, เปู้าหมายั่ 
ปีู 2563 ปูระกาศเมื�อปูี 2559, และเปู้าหมายั่ปีู 2568 
ปูระกาศเมื�อปูี 2563)

• การกำาหนดำราคาคาร์บ้อนในการลงทีุ่น • กำาหนดำราคาคาร์บ้อนภายั่ใน (Internal carbon pricing) 
ตั�งแต่ปูี 2561

มุ่�ตรก�รด้��น์ก�รปรับตัวิ • การติดำตามความเสำ่�ยั่ง หาโอกาสำที่างธุุรกิจ และ 
ดำำาเนินการที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การเปูล่�ยั่นแปูลง 
สำภาพื่อากาศ

• ปูระเมินความเสำ่�ยั่งที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การเปูล่�ยั่นแปูลง 
สำภาพื่ภูมิอากาศ และนำาเสำนอต่อคณะกรรมการบ้ริหาร 
ความเส่ำ�ยั่งตั�งแต่ปูี 2547

• การเตรียั่มความพื่ร้อมรับ้มือกับ้การเปูล่�ยั่นแปูลง 
สำภาพื่ภูมิอากาศ

• พื่ิจารณาการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศเปู็นหนึ�งใน 
ความเส่ำ�ยั่งข้องแผินการบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ 
ตั�งแต่ปูี 2554

ก�รเขั��ร่วิมุ่ใน์สัังคมุ่
ค�ร์บอน์ตำ��

• การแสำวงหาโอกาสำในการลงทีุ่นในธุุรกิจ 
พื่ลังงานหมุนเวียั่น

• ลงทีุ่นในธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่นตั�งแต่ปูี 2559
• ระบ้บ้ผิลิตไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาที่ิตยั่์บ้นหลังคาตั�งแต่ปีู 2560

• การสำนับ้สำนุนความคิดำริเริ�ม การวิจัยั่และพื่ัฒนา
เที่คโนโลยั่่ที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การลดำการปูล่อยั่ 
ก๊าซเรือนกระจก

• ลงทีุ่นในการวิจัยั่และพื่ัฒนาระบ้บ้กักเก็บ้พื่ลังงาน  
รถึยั่นต์ไฟฟ้า และเมืองอัจฉริยั่ะ

• การแสำวงหาโอกาสำร่วมมือกับ้ผิู้ม่ส่ำวนไดำ้เสำ่ยั่ 
ในการลดำการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก

• อยัู่ร่ะหว่างการดำำาเนินงาน

ก�รเขั��ร่วิมุ่เป็น์ภิ�คี
สัมุ่�ชิีกองค์กรเกี�ยวิกับ
ก�รเปลีั�ยน์แปลัง
สัภิ�พภิ้มิุ่อ�ก�ศ

• การเปูิดำเผิยั่ข้้อมูลปูริมาณการปูล่อยั่ 
ก๊าซเรือนกระจก

• เข้้าร่วมการปูระเมิน CDP ดำ้านการเปูล่�ยั่นแปูลง 
สำภาพื่ภูมิอากาศตั�งแต่ปูี 2553 ดำ้านการบ้ริหารจัดำการนำ�า
ตั�งแต่ปูี 2560 และดำ้านการจัดำการพื่ื�นที่่�ปู่าไม้ตั�งแต่ปูี 2562

• การร่วมเป็ูนสำมาชิกข้องคณะกรรมการหรือ 
หน่วยั่งานที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การเปูล่�ยั่นแปูลง 
สำภาพื่ภูมิอากาศ

• เตรียั่มความพื่ร้อมในการเปิูดำเผิยั่ข้้อมูลตาม Task Force on 
Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

Climate Change 
Policy
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ในการคำานวณปูริมาณการปูล่อยั่กา๊ซเรอืนกระจก บ้ริษัทัี่ฯ ใชค้่าศกัยั่ภาพื่ในการที่ำาให้เกดิำภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) อ้างอิงตาม 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fifth Assessment Report (AR5) โดำยั่ค่าสำัมปูระสำิที่ธุิ�การปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก (Emission 

factors) อ้างอิงตาม A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition) และค่าสำัมปูระสำิที่ธุิ�เฉพื่าะในกรณ่ที่่�ม่ค่าสัำมปูระสำิที่ธุิ�

การปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกเฉพื่าะสำำาหรับ้ภูมิภาค

ที่ั�งน่� ก๊าซที่่�ใช้ในการคำานวณปูระกอบ้ด้ำวยั่ คาร์บ้อนไดำออกไซดำ์ (CO
2
) ม่เที่น (CH

4
) ไนตรัสำออกไซดำ์ (N

2
O) ไฮโดำรฟลูออโรคาร์บ้อน (HFCs)  

และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรดำ์ (SF
6
) ที่ั�งน่�ในปูี 2564 บ้ริษัทัี่ฯ ไดำ้ปูระกาศเปู้าหมายั่ในการลดำก๊าซเรือนกระจกข้องธุุรกิจเหมืองและธุุรกิจไฟฟ้าโดำยั่เที่่ยั่บ้กับ้ 

การดำำาเนินงานปูกติ (Business As Usual: BAU) นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยัั่งพื่ิจารณาความเก่�ยั่วข้้องในการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกที่างอ้อม (Scope 3)  

โดำยั่เบื้�องตน้ไดำเ้ปูดิำเผิยั่ข้้อมลูการปูลอ่ยั่ก๊าซเรอืนกระจก Scope 3 จากการใชผ้ิลติภณัฑ์ข์้องลกูคา้ข้องธุุรกจิเหมอืง โดำยั่อยู่ั่ระหวา่งการที่บ้ที่วนความเก่�ยั่วข้้อง

ในการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกที่างอ้อมอื�น ๆ  ในทีุ่กธุุรกิจข้องบ้ริษััที่ฯ และคาดำว่าจะแล้วเสำร็จในปูี 2565 โดำยั่ม่กิจกรรมข้องบ้ริษััที่ฯ ที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การปูล่อยั่

ก๊าซเรือนกระจก ดัำงน่�

นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ปูระกาศเข้้าร่วมเปู็นผิู้สำนับ้สำนุนมาตรฐานการเปิูดำเผิยั่ข้้อมูลที่างการเงินท่ี่�เก่�ยั่วข้้องกับ้สำภาพื่ภูมิอากาศ (TCFD Supporter)  

อยั่่างเปู็นที่างการ ในปูี 2563 และจัดำตั�งคณะที่ำางาน TCFD เพื่ื�อปูระเมินความเส่ำ�ยั่งและผิลกระที่บ้ที่างการเงินที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้สำภาพื่ภูมิอากาศ ตลอดำจน

มาตรการในการลดำผิลกระที่บ้ดำังกล่าว โดำยั่บ้ริษััที่ฯ ม่เปู้าหมายั่ในการเปูิดำเผิยั่ “รายั่งานการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศ” ฉบั้บ้แรกในปูี 2566

ประเภิทัธ่รกิจ กิจกรรมุ่ห่ลััก

ก๊�ซื่เรือน์กระจกทั�งตรง
(Scope 1)

ก๊�ซื่เรือน์กระจกทั�งอ�อมุ่
(Scope 2)
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ธุุรกิจเหมือง การผิลิตไฟฟ้า   

การขุ้ดำถึ่านหิน    

การข้นสำ่งถึ่านหิน   

การบ้ดำและคัดำข้นาดำถึ่านหิน 

ชั�นถ่ึานหนิใตด้ำนิและลานกองถ่ึานหนิ 

การข้นสำ่งที่างนำ�า 

กิจกรรมสำนับ้สำนุนการผิลิต     

ธุุรกิจไฟฟ้าจาก
เชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปู

หม้อต้มไอนำ�า    

ลานกองถึ่านหิน 

การควบ้คุมคุณภาพื่อากาศ  

สำถึาน่ไฟฟ้า 

ระบ้บ้ไฟฟ้าสำำารอง 

กิจกรรมสำนับ้สำนุนการผิลิต    

ธุุรกิจไฟฟ้าจาก
พื่ลังงานหมุนเวียั่น

ระบ้บ้ไฟฟ้าสำำารอง 

กิจกรรมสำนับ้สำนุนการผิลิต   

ธุุรกิจผิลิตไฟฟ้า
พื่ลังงานแสำงอาที่ิตย์ั่
บ้นหลังคา

ระบ้บ้ไฟฟ้าสำำารอง 

กิจกรรมสำนับ้สำนุนการผิลิต  
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พื่ลังงานเปู็นหนึ�งในปูัจจัยั่หลักท่ี่�สำำาคัญต่อการพื่ัฒนาที่างเศรษัฐกิจ 

ความต้องการพื่ลังงานท่ี่�เพื่ิ�มขึ้�นอย่ั่างต่อเนื�องส่ำงผิลให้เกิดำความ 

ไม่สำมดุำลระหว่างอุปูสำงค์และอุปูที่าน อันนำามาซึ�งความผัินผิวนข้อง

ต้นทีุ่นการผิลิตข้องภาคอุตสำาหกรรมรวมถึึงธุุรกิจข้องบ้ริษััที่ฯ  

การบ้ริหารจัดำการการใช้พื่ลังงานให้ม่ปูระสำิที่ธุิภาพื่สำูงสำุดำจึงเปู็น

ปูระเดำ็นที่่�บ้ริษััที่ฯ ให้ความสำำาคัญ

พลัังง�น์
แน์วิทั�งก�ร

บริห่�รจัด้ก�ร

อ้ตั้รากิารใช้้พื่ล้งงานตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ - 
ธุุรกิิจเหมีือง (กิิกิะจูล/ตั้้นถ่านหิน)

อ้ตั้รากิารใช้้พื่ล้งงานตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ - 
ธุุรกิิจไฟฟ้าจากิเช้ื �อเพื่ลิงที่้ �วไปู 
(กิิกิะจูล/เมีกิะว้ตั้ตั้์-ช้้ �วโมีง)

อ้ตั้รากิารใช้้พื่ล้งงานตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ - 
ธุุรกิิจไฟฟ้าจากิพื่ล้งงานหมีุนเว่ยน 
(กิิกิะจูล/เมีกิะว้ตั้ตั้์-ช้้ �วโมีง)

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

0.444 <0.447 <0.428

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

1.19 - -

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

0.069 - -

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปีู 2564 บ้ริษััที่ฯ ผินวกแผินบ้ริหารจัดำการพื่ลังงานเข้้าเปู็นสำ่วนหนึ�งข้อง

แผินบ้ริหารจัดำการก๊าซเรือนกระจก เพืื่�อผิลักดำันการใช้พื่ลังงานให้เกิดำ

ปูระสำิที่ธุิภาพื่สำูงสำุดำ โดำยั่อยัู่ร่ะหว่างการดำำาเนินโครงการติดำตั�งอุปูกรณ์เพื่ื�อ

เพื่ิ�มปูระสำิที่ธุิภาพื่การใช้พื่ลังงานท่ี่�โรงไฟฟ้าพื่ลังงานความร้อนร่วมในจีน 

ซึ�งคาดำว่าจะสำามารถึปูระหยัั่ดำพื่ลังงานไดำ้ราว 3,000 เมะวัตต์-ชั�วโมง/ปูี 

สำำาหรับ้ธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่ บ้ริษััที่ฯ ยัั่งคงสัำดำสำ่วนข้องพื่ลังงานที่่�ใช้

จากพื่ลังงานที่างเลือกจากการใช้ไบ้โอดำ่เซล B30

ธ่รกิจเห่มืุ่อง
ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ บ้รรลุเปู้าหมายั่อัตราการใช้พื่ลังงานท่ี่�กำาหนดำไว้  

โดำยั่อัตราการใช้พื่ลังงานต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์เท่ี่ากับ้ 0.444 กิกะจูลต่อ 

ตันถ่ึานหิน แต่อยั่่างไรก็ตามการใช้พื่ลังงานต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์เพื่ิ�มขึ้�น 

ร้อยั่ละ 6 เมื�อเที่่ยั่บ้กับ้ปูีก่อนหน้า

อัตร�ก�รใชี�พลัังง�น์ - ธ่รกิจเห่มืุ่อง 
(กิกะจ้ลั/ตัน์ถึ่�น์หิ่น์)

5%
8%

9%

0.6%

77%

สัดสวน
พลังงานท่ีใช - 
ธุรกิจเหมือง

ไบโอดีเซล
และดีเซล

กาซท้ิง

พลังงานท่ีซ้ือจาก
ภายนอก

ถานหิน
อ่ืน ๆ
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ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลัิงทัั�วิไป
ในปู ี2564 อัตราการใช้พื่ลังงานต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์เที่่ากับ้ 1.19 กิกะจูล/

เมกะวัตต์-ชั�วโมง ซึ�งลดำลงร้อยั่ละ 22 เมื�อเที่่ยั่บ้กับ้ปูีก่อนหน้า อันเป็ูนผิล

มาจากการเพื่ิ�มปูระสิำที่ธิุภาพื่ข้องกระบ้วนการผิลิตเพื่ื�อตอบ้สำนองต่อ 

ความต้องการข้องลูกค้า และโครงการการนำาพื่ลังงานจากก๊าซที่ิ�งกลับ้มา

ใช้ปูระโยั่ชน์

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์
ในปีู 2564 อัตราการใช้พื่ลังงานต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์เท่ี่ากับ้ 0.069 กิกะจูล/ 

เมกะวัตต์-ชั�วโมง ซึ�งลดำลงร้อยั่ละ 3 เมื�อเที่่ยั่บ้กับ้ปูีก่อนหน้า โดำยั่เกิดำจาก

การใช้นำ�ามันข้องยั่านพื่าหนะ และการซื�อไฟฟ้าที่่�ลดำลง

อัตร�ก�รใชี�พลัังง�น์ - ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป 
(กิกะจ้ลั/เมุ่กะวัิตต์-ชัี�วิโมุ่ง)

อัตร�ก�รใชี�พลัังง�น์ - ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์
(กิกะจ้ลั/เมุ่กะวัิตต์-ชัี�วิโมุ่ง)

แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ มุ่งมั�นท่ี่�จะใช้พื่ลังงานให้ม่ปูระสำิที่ธุิภาพื่สูำงสำุดำ โดำยั่ผินวกแผินบ้ริหารจัดำการพื่ลังงานเข้้าเป็ูนสำ่วนหนึ�งข้องแผินบ้ริหารจัดำการก๊าซเรือนกระจก  

โดำยั่กิจกรรมหลักที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การใช้พื่ลังงานข้องแต่ละธุุรกิจม่ดำังน่�

ประเภิทัธ่รกิจ กิจกรรมุ่ห่ลััก

แห่ลั่งพลัังง�น์
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ธุุรกิจเหมือง การผิลิตไฟฟ้า   

การขุ้ดำถึ่านหิน   

การข้นสำ่งถึ่านหิน   

การบ้ดำและคัดำข้นาดำถ่ึานหิน  

การข้นสำ่งที่างนำ�า 

กิจกรรมสำนับ้สำนุนการผิลิต      

ธุุรกิจไฟฟ้าจาก
เชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปู

หม้อต้มไอนำ�า   

ระบ้บ้ไฟฟ้าสำำารอง 

กิจกรรมสำนับ้สำนุนการผิลิต     

ธุุรกิจไฟฟ้าจาก
พื่ลังงานหมุนเวียั่น

การผิลิตไฟฟ้า 

ระบ้บ้ไฟฟ้าสำำารอง 

กิจกรรมสำนับ้สำนุนการผิลิต   

ธุุรกิจผิลิตไฟฟ้า
พื่ลังงานแสำงอาที่ิตย์ั่บ้นหลังคา

ระบ้บ้ไฟฟ้าสำำารอง  

กิจกรรมสำนับ้สำนุนการผิลิต  

61รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
ส่ิ่�งแวดล้้อม



ทัี่�งน่�ดำ้วยั่ลักษัณะข้องธุุรกิจท่ี่�แตกต่างกันในแต่ละปูระเที่ศท่ี่�บ้ริษััที่ฯ เข้้าไปูดำำาเนินกิจการ เช่น เหมืองในอินโดำน่เซียั่เปู็นเหมืองแบ้บ้เปูิดำ ในข้ณะท่ี่�เหมือง 

ในออสำเตรเล่ยั่เปู็นเหมืองใต้ดำิน รูปูแบ้บ้การดำำาเนินกิจกรรมอนุรักษั์พื่ลังงานจึงม่ความแตกต่างกัน ดัำงน่�

ธ่รกิจเห่มืุ่องแบบเปิด้

พื่ลังงานสำ่วนใหญ่ถูึกใช้ในกิจกรรมการข้นสำ่งถ่ึานหินและดำินดำ้วยั่ 

รถึบ้รรทุี่ก โครงการอนุรกัษ์ัพื่ลงังานจงึเนน้การเพื่ิ�มปูระสำทิี่ธุภิาพื่ใน

การใช้พื่ลังงานข้องระบ้บ้ข้นส่ำงดำังกล่าว เช่น การปูรับ้เปูล่�ยั่นจาก

การใช้รถึบ้รรทุี่กเปูน็การใช้สำายั่พื่านในการข้นส่ำงดำนิขึ้�นจากบ้อ่เหมอืง 

หรือการปูรับ้ปูรุงเสำ้นที่างเดำินรถึข้นสำ่งถึ่านหินเพืื่�อใช้นำ�ามันอย่ั่างม่

ปูระสำิที่ธุิภาพื่สำูงสำุดำ เป็ูนต้น

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลัิงทัั�วิไป

พื่ลังงานสำ่วนใหญ่ถึูกใช้ในกระบ้วนการเผิาเชื�อเพื่ลิงต้มนำ�าเพื่ื�อ 

ผิลิตไฟฟา้ บ้รษิัทัี่ฯ จงึมุง่เนน้การควบ้คมุปูระสำทิี่ธิุภาพื่ผิา่นการปูรบั้

สำัดำสำ่วนการผิลิตไฟฟ้าและความร้อนให้เหมาะสำมกับ้ฤดำูกาลและ

ความต้องการข้องลูกค้า

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์แลัะ
ธ่รกิจระบบผู้ลัิตไฟฟ้�พลัังง�น์แสังอ�ทัิตย์บน์ห่ลัังค�

พลัังงานส่่วนใหญ่่ถููกใช้้ในกิจกรรมการเดิินทางดิ้วยยานพาหนะ
ขนาดิเลั็ก บริษััทฯ จึงเน้นการวางแผนการเดิินทางเพ่�อให้การใช้้
พลัังงานมีประส่ิทธิิภาพสู่งสุ่ดิ

ธ่รกิจเห่มืุ่องใต�ดิ้น์

พลังังานส่ว่นใหญ่่ถูกูใช้ใ้นกจิกรรมการขดุิเจาะดิินดิว้ยเคร่�องจักร
ขนาดิใหญ่่แลัะการขนส่่งดิ้วยส่ายพานลัำาเลัียง โครงการอนุรักษั์
พลัังงานจึงเน้นการเพิ�มประส่ิทธิิภาพของการใช้้พลัังงานไฟฟ้า 
เช่้น การใช้้ระบบควบคุมอัตโนมัติในการคำานวณความเร็วที�เหมาะส่ม 
ในการขดุิเจาะแลัะลัำาเลีัยงถูา่นหิน การตรวจส่อบแลัะบำารงุรกัษัา
เคร่�องจักรอย่างส่มำ�าเส่มอ เป็นต้น

ก�รติตตั�งอ่ปกรณ์ควิบค่มุ่ควิ�มุ่เร็วิรอบ
ขัองเครื�องบด้ถึ่�น์หิ่น์
โรงไฟฟ้าหลวนหนานไดำ้ดำำาเนินโครงการติดำตั�งอุปูกรณ์ควบ้คุมความเร็วรอบ้

ข้องเครื�องบ้ดำถึา่นหนิ โดำยั่มว่ตัถึปุูระสำงคเ์พื่ื�อควบ้คมุการที่ำางานข้องเครื�องจกัร

ให้ม่ปูระสำิที่ธุิภาพื่สูำงสำุดำ และลดำการใช้พื่ลังงาน ซึ�งการติดำตั�งอุปูกรณ์ควบ้คุม

ความเร็วที่ำาให้สำามารถึลดำรอบ้การหมุนไดำ้ในช่วงเวลาท่ี่�ม่กำาลังการผิลิตตำ�า 

โดำยั่เริ�มใช้อุปูกรณ์ควบ้คุมความเร็วเมื�อเดำือนกรกฎาคม 2564 เปู็นต้นมา  

คาดำว่าจากการดำำาเนินโครงการจะสำามารถึปูระหยั่ัดำพื่ลังงานไดำ้ 974  

เมะวัตต์-ชั�วโมง/ปีู หรือคิดำเป็ูน 47,927 เหรียั่ญสำหรัฐเมื�อเท่ี่ยั่บ้จากข้้อมูล 

ปูี 2563 และคิดำเปู็นปูริมาณก๊าซเรือนกระจกที่่�ลดำลงไดำ้ 666 ตัน CO
2
e/ปีู 

หรือคิดำเปู็นมูลค่า 5,154 เหรียั่ญสำหรัฐ ทัี่�งน่�หากบ้ริษััที่ฯ ดำำาเนินโครงการ 

อย่ั่างต่อเนื�องจะคุ้มทีุ่นในระยั่ะเวลาเพื่่ยั่ง 16 เดืำอน นับ้จากติดำตั�งอุปูกรณ์ 

ดำังกล่าว

งบประมาณ 69,333 เหรียั่ญสำหรัฐ

จำานวนพนักงานที�มีสิ่�วนร�วม 10 คน

มูล้ค�าทางการเงิน (ต�อปี)
• การลดำการใช้ไฟฟ้า

• การลดำการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจก

47,927 เหรียั่ญสำหรัฐ

5,154 เหรียั่ญสำหรัฐ
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ทัี่�งน่�ในการเก็บ้รวบ้รวมข้้อมูลปูริมาณดำ่เซล ไบ้โอดำ่เซล และเบ้นซิน บ้ริษััที่ฯ รวบ้รวมจากข้้อมูลในใบ้เสำร็จรับ้เงิน สำ่วนปูริมาณถ่ึานหินไดำ้จากเครื�องชั�ง 

ที่่�ติดำอยัู่่กับ้สำายั่พื่านลำาเล่ยั่ง และปูริมาณก๊าซที่ิ�งไดำ้จากมิเตอร์วัดำอัตราการไหลข้องก๊าซ สำ่วนการคำานวณปูริมาณพื่ลังงานที่่�ใช้ บ้ริษััที่ฯ ใช้ค่าสำัมปูระสำิที่ธุิ� 

(Energy conversion factor) อ้างอิงตาม GHG Protocol: Emission Factors from Cross Sector Tools สำำาหรับ้ดำ่เซล ไบ้โอดำ่เซล และเบ้นซิน  

ส่ำวนถึ่านหินและก๊าซที่ิ�งใช้ค่าที่่�ไดำ้จากการตรวจวัดำรายั่เดำือน

62 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



การปูล่อยั่มลสำารออกสู่ำบ้รรยั่ากาศเปู็นปูระเดำ็นที่่�ทุี่กปูระเที่ศให้ความ

สำำาคัญ โดำยั่เฉพื่าะอยั่่างยิั่�งมลสำารจากโรงไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปู 

เนื�องจากอาจสำ่งผิลกระที่บ้ต่อสิำ�งแวดำล้อม รวมทัี่�งสุำข้ภาพื่ข้องคนใน

ชุมชนใกล้เค่ยั่ง นอกจากน่� การบ้ริหารจัดำการคุณภาพื่อากาศเปู็นอ่ก 

ปูระเด็ำนสำำาคัญ เนื�องจากการบ้ริหารจัดำการท่ี่�ไม่ม่ปูระสิำที่ธิุภาพื่ 

อาจสำง่ผิลกระที่บ้ต่อการดำำาเนินงานและความเชื�อมั�นข้องผู้ิม่สำว่นไดำเ้ส่ำยั่

ค่ณภิ�พอ�ก�ศ
แน์วิทั�งก�ร

บริห่�รจัด้ก�ร

อ้ตั้รากิารปูล่อยมีลสารจากิแหล่งกิำาเนิด้เคลื�อนที่่�ได้้
ตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ - ธุุรกิิจเหมีือง 
(กิร้มี/ตั้้นถ่านหิน)

อ้ตั้รากิารปูล่อยมีลสารจากิแหล่งกิำาเนิด้อยู่กิ้บ้ที่่ �
ตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ - ธุุรกิิจไฟฟ้าจากิเช้ื �อเพื่ลิงที่้ �วไปู 
(กิร้มี/เมีกิะว้ตั้ตั้์-ช้้ �วโมีง)

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

SO2 = 25.7 <30 <30

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

SO2 = 25.4 <76.6 <76.6

NOx = 44.5 <118.4 <118.4

TSP = 3.1 <23.0 <23.0

Hg = 0.0015 - -

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
เนื�องจากความเข้้มข้้นข้องมลสำารม่ค่าน้อยั่มากเมื�อเท่ี่ยั่บ้กับ้ระดำับ้ที่่�

กฎหมายั่กำาหนดำ อ่กที่ั�งอัตราการปูล่อยั่มลสำารม่ค่าลดำลงอย่ั่างต่อเนื�อง 

ในช่วงหลายั่ปูีที่่�ผ่ิานมา ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ จึงเน้นมาตรการควบ้คุมอัตรา

การปูล่อยั่มลสำารให้อยู่ั่ในระดัำบ้ใกล้เค่ยั่งกับ้ปีูก่อนหน้า ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ  

อยู่ั่ระหว่างการพื่ัฒนาระบ้บ้การจัดำเก็บ้ข้้อมูลปูริมาณมลสำารจาก 

แหล่งกำาเนิดำเคลื�อนท่ี่�ไดำ้ โดำยั่คาดำว่าจะสำามารถึเปิูดำเผิยั่ข้้อมูลดัำงกล่าว 

ไดำ้ในรายั่งานเพืื่�อการพื่ัฒนาที่่�ยัั่�งยั่ืน 2566

ธ่รกิจเห่มืุ่อง
อัตราการปูล่อยั่ก๊าซซัลเฟอร์ไดำออกไซด์ำจากแหล่งกำาเนิดำแบ้บ้เคลื�อนท่ี่�ไดำ้

เที่่ากับ้ 25.7 กรัม/ตันถึ่านหิน ซึ�งบ้รรลุเปู้าหมายั่ที่่�กำาหนดำไว้ สำ่วนอัตรา

การปูล่อยั่มลสำารจากแหล่งกำาเนิดำอยู่ั่กับ้ที่่�ต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ ม่ค่า 5.1 

49.5 และ 13.3 กรัม/ตันถึ่านหิน สำำาหรับ้ก๊าซซัลเฟอร์ ไดำออกไซดำ์  

ก๊าซออกไซดำ์ข้องไนโตรเจน และฝุ่น่ละอองตามลำาดัำบ้

อัตร�ก�รปลั่อยมุ่ลัสั�รจ�กแห่ลั่งกำ�เนิ์ด้อย้่กับทีั�
ต่อห่น์่วิยผู้ลิัตภัิณฑ์์ - ธ่รกิจเห่มืุ่อง 

(กรัมุ่/ตัน์ถึ่�น์หิ่น์)
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ส่ิ่�งแวดล้้อม

https://www.banpu.com/sustainability/environment/air-emissions


ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลัิงทัั�วิไป
อัตราการปูล่อยั่มลสำารจากแหล่งกำาเนิดำอยู่ั่กับ้ท่ี่�ม่ค่า 25.4 44.5 และ  

3.1 กรัม/เมกะวัตต์-ชั�วโมง สำำาหรับ้ก๊าซซัลเฟอร์ไดำออกไซดำ์ ก๊าซออกไซดำ์

ข้องไนโตรเจน และฝุ่่นละออง (TSP) ตามลำาดำับ้ นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ  

ยั่ังตรวจวัดำปูริมาณปูรอที่ และพื่บ้ว่าอัตราการปูล่อยั่อยู่ั่ในระดำับ้ตำ�ามากท่ี่� 

0.0015 กรัม/เมกะวัตต์-ชั�วโมง ซึ�งไม่ม่ผิลกระที่บ้ต่อสิำ�งแวดำล้อม  

ที่ั�งน่�เนื�องจากอัตราการปูล่อยั่มลสำารต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ม่ค่าลดำลง 

อยั่่างต่อเนื�อง บ้ริษััที่ฯ จึงเน้นมาตรการควบ้คุมให้อัตราการปูล่อยั่คงที่่�อยัู่่

ในระดำับ้ปูัจจุบ้ัน

อัตร�ก�รปลั่อยก๊�ซื่ซัื่ลัเฟอร์ได้ออกไซื่ด้์ 
ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป

(กรัมุ่/เมุ่กะวัิตต์-ชัี�วิโมุ่ง)

อัตร�ก�รปลั่อยก๊�ซื่ออกไซื่ด้์ขัองไน์โตรเจน์ 
ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป

(กรัมุ่/เมุ่กะวัิตต์-ชัี�วิโมุ่ง)

อัตร�ก�รปลั่อยฝ่่่น์ลัะออง
ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป

(กรัมุ่/เมุ่กะวัิตต์-ชัี�วิโมุ่ง)
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แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
ธุุรกิจเหมืองและธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปูเป็ูนธุุรกิจท่ี่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การปูล่อยั่มลสำาร โดำยั่ในส่ำวนข้องธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น และธุุรกิจผิลิตไฟฟ้า 

จากพื่ลังงานแสำงอาที่ิตยั่์บ้นหลังคาม่การปูล่อยั่มลสำารท่ี่�ม่ค่าน้อยั่จนไม่ม่นัยั่สำำาคัญ ทัี่�งน่� ปูระเภที่ข้องมลสำารแยั่กตามแหล่งกำาเนิดำข้องแต่ละธุุรกิจ 

ม่สำ่วนปูระกอบ้ ดัำงน่�

ประเภิทัธ่รกิจ กิจกรรมุ่ห่ลััก
มุ่ลัสั�รจ�กแห่ลั่งกำ�เนิ์ด้อย้่กับทีั�

(Point source)
มุ่ลัสั�รจ�กแห่ลั่งกำ�เนิ์ด้เคลืั�อน์ทีั�ได้�

(Nonpoint source)
SO2 NOx PM/TSP SO2 NOx PM

ธุุรกิจเหมือง การผิลิตไฟฟ้า   

การขุ้ดำถึ่านหิน 

การข้นส่ำงและจัดำเก็บ้ถึ่านหิน 

ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปู หม้อต้มไอนำ�า   
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ธ่รกิจเห่มืุ่อง
แหล่งกำาเนิดำมลสำารในธุุรกิจเหมืองแบ่้งออกเปู็น 2 ชนิดำ คือ แหล่งกำาเนิดำอยู่ั่กับ้ท่ี่� และแหล่งกำาเนิดำเคลื�อนท่ี่�ไดำ้ โดำยั่แหล่งกำาเนิดำอยู่ั่กับ้ท่ี่� ไดำ้แก่  

เครื�องกำาเนิดำไฟฟ้าที่่�ใช้นำ�ามันดำ่เซลเปู็นเชื�อเพื่ลิง ที่ั�งน่� บ้ริษัทัี่ฯ ม่มาตรการปู้องกันโดำยั่การบ้ำารุงรักษัาเครื�องกำาเนิดำไฟฟ้าอยั่่างสำมำ�าเสำมอ เพื่ื�อลดำโอกาสำเกิดำ

การเผิาไหม้ที่่�ไม่สำมบู้รณ์ สำ่วนแหล่งกำาเนิดำเคลื�อนท่ี่�ไดำ้ปูระกอบ้ด้ำวยั่มลสำารหลักคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดำออกไซดำ์ (SO
2
) ท่ี่�เกิดำจากการเผิาไหม้ข้องเครื�องยั่นต์ 

ในกิจกรรมการข้นสำ่งและจัดำเก็บ้ถ่ึานหิน เพื่ื�อปู้องกันผิลกระที่บ้ท่ี่�อาจเกิดำขึ้�น บ้ริษััที่ฯ เน้นการควบ้คุมที่่�แหล่งกำาเนิดำผิ่านหลากหลายั่แนวที่าง เช่น  

การใช้สำายั่พื่านลำาเล่ยั่งแที่นการข้นสำ่งด้ำวยั่รถึบ้รรทีุ่ก การฉ่ดำนำ�าบ้นถึนนและรอบ้ลานกองเก็บ้ถ่ึานหิน การบ้ำารุงรักษัาเครื�องยั่นต์อย่ั่างสำมำ�าเสำมอ  

และการจำากัดำความเร็วข้องรถึบ้รรทีุ่กที่่�วิ�งในพื่ื�นที่่�

นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยั่งัมก่ารตรวจวดัำคณุภาพื่อากาศทัี่�งในบ้ริเวณพื่ื�นท่ี่�ปูฏบิ้ตังิานและชมุชนโดำยั่รอบ้โดำยั่หนว่ยั่งานภายั่นอกอย่ั่างสำมำ�าเสำมอ (เชน่ รายั่ไตรมาสำ 

หรือรายั่ปีู) ที่ั�งน่� ผิลตรวจวัดำที่่�ไดำ้จะนำามาคำานวณเปู็นปูริมาณมลสำารรวม ภายั่ใต้สำมมุติฐานว่าผิลตรวจวัดำรายั่ไตรมาสำเป็ูนตัวแที่นข้องค่าความเข้้มข้้นข้อง

มลสำารในไตรมาสำนั�น ๆ  หรือผิลตรวจวัดำรายั่ปูีเปู็นตัวแที่นข้องค่าความเข้้มข้้นข้องมลสำารในปูีนั�น ๆ

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลัิงทัั�วิไป
เนื�องจากมลสำารสำ่วนใหญ่ม่แหล่งกำาเนิดำจากการเผิาไหม้เชื�อเพื่ลิง บ้ริษััที่ฯ จึงเน้นการควบ้คุมมลสำารที่่�แหล่งกำาเนิดำโดำยั่ใช้การควบ้คุมที่างวิศวกรรม เช่น 

การใช้เตาเผิาฟลูอิไดำซ์เบ้ดำแบ้บ้หมุนเวียั่น นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ไดำ้กำาหนดำแผินดำำาเนินงานระยั่ะยั่าว 5 ปูี ตั�งแต่ 2556-2561 เพืื่�อปูรับ้ปูรุงระบ้บ้ควบ้คุม

คณุภาพื่อากาศข้องโรงไฟฟา้พื่ลงังานความรอ้นรว่มทัี่�ง 3 แหง่ในจนี ดำว้ยั่เงนิลงที่นุกวา่ 43 ลา้นเหรียั่ญสำหรฐั โดำยั่นำาเที่คโนโลย่ั่ท่ี่�ที่นัสำมยัั่และม่ปูระสำทิี่ธิุภาพื่

มาใช้ ไดำ้แก่ การใช้เที่คโนโลย่ั่การดำักจับ้ซัลเฟอร์ไดำออกไซดำ์และก๊าซออกไซดำ์ข้องไนโตรเจนจากอากาศท่ี่�ปูล่อยั่ออกจากปูากปูล่อง และการกำาจัดำฝุ่่นดำ้วยั่

เครื�องดัำกจับ้ฝุ่่นแบ้บ้ไฟฟ้าสำถิึต นอกจากน่�เพืื่�อให้มั�นใจว่าคุณภาพื่อากาศเป็ูนไปูตามท่ี่�กฎหมายั่กำาหนดำตลอดำเวลาและไม่สำ่งผิลกระที่บ้ต่อชุมชนและ 

สำิ�งแวดำล้อม รวมถึึงสำามารถึดำำาเนินการแก้ไข้ไดำ้ที่ันที่่วงที่่ในกรณท่ี่่�ระบ้บ้ควบ้คุมคุณภาพื่อากาศที่ำางานผิดิำปูกติ บ้ริษััที่ฯ จึงไดำ้ติดำตั�งระบ้บ้ตรวจวัดำคุณภาพื่

อากาศแบ้บ้ต่อเนื�อง ที่ั�งที่่�ปูากปูล่องและชุมชนรอบ้โรงไฟฟ้า โดำยั่การตรวจวัดำคุณภาพื่อากาศครอบ้คลุม 4 ตัวชี�วัดำ ไดำ้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดำออกไซด์ำ (SO
2
) 

ก๊าซออกไซด์ำข้องไนโตรเจน (NO
X
) ฝุ่่นละออง (Total suspended particles: TSP) และปูรอที่ (Hg)

มุ่ลัสั�ร ก�รควิบค่มุ่ทีั�แห่ลั่งกำ�เนิ์ด้ ก�รดั้กจับมุ่ลัสั�รก่อน์ปลั่อยออกจ�กปลั่อง

SO2 • การใช้เตาเผิาฟลูอิไดำซ์เบ้ดำแบ้บ้หมุนเวียั่น
• การใช้ถึ่านหินที่่�ม่ปูริมาณกำามะถึันตำ�า

• การใช้เที่คโนโลยั่่การดำักจับ้ซัลเฟอร์ไดำออกไซดำ์จากอากาศ 
ที่่�ปูล่อยั่ออกจากปูากปูล่อง (Flue gas desulfurization: FGD)

NOx • การใช้เตาเผิาฟลูอิไดำซ์เบ้ดำแบ้บ้หมุนเวียั่น
• การใช้หัวเผิาลดำไนโตรเจนออกไซดำ์

• การใช้เที่คโนโลยั่่การกำาจัดำก๊าซไนโตรเจนออกไซดำ์ดำ้วยั่วิธุี 
Selective non-catalytic reduction (SNCR) และ Selective 
catalytic reduction (SCR)

TSP • การใช้ถึ่านหินที่่�ม่ปูริมาณเถึ้าตำ�า • การกำาจัดำฝุ่่นดำ้วยั่เครื�องดำักจับ้ฝุ่น่แบ้บ้ไฟฟ้าสำถิึต (Electrostatic 
precipitators: ESP)
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ส่ิ่�งแวดล้้อม



2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0.243 <0.144

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0.877 <0.868

อ้ตั้รากิารใช้้นำ �าตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ - ธุุรกิิจเหมีือง 
(ลบ้.มี./ตั้้นถ่านหิน)

อ้ตั้รากิารใช้้นำ �าตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ – ธุุรกิิจไฟฟ้า
จากิเช้ื �อเพื่ลิงที่้ �วไปู (ลบ้.มี./เมีกิะว้ตั้ตั้์ช้้ �วโมีง)

นำ�าเป็ูนที่รัพื่ยั่ากรธุรรมชาติที่่�ผู้ิม่ส่ำวนไดำ้เส่ำยั่ให้ความสำำาคัญเนื�องจาก 

ม่ปูริมาณจำากัดำและสำำาคัญต่อการดำำารงชีวิตข้องมนุษัย์ั่ รวมถึึงเป็ูน

วัตถึุดิำบ้สำำาคัญข้องภาคอุตสำาหกรรม การบ้ริหารจัดำการนำ�าท่ี่�ไม่ม่

ปูระสิำที่ธิุภาพื่อาจก่อให้เกิดำการข้าดำแคลนนำ�าและปัูญหาด้ำานคุณภาพื่นำ�า  

ซึ�งนำาไปูสำู่ความข้ัดำแยั่้งกับ้ชุมชน รวมถึึงสำ่งผิลกระที่บ้ต่อกิจกรรม 

การผิลิตและความน่าเชื�อถึือในการดำำาเนินธุุรกิจข้องบ้ริษัทัี่ฯ

น์ำ��

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปู ี2564 บ้ริษััที่ฯ อยัู่่ระหว่างการปูรับ้ปูรุงระบ้บ้การจัดำเก็บ้ข้้อมูลนำ�าโดำยั่อ้างอิงตาม GRI 303 (2018) สำำาหรับ้ธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่และออสำเตรเล่ยั่ 

และจัดำที่ำาสำมดุำลนำ�า (Water balance) ข้องแต่ละหน่วยั่ธุุรกิจ ตลอดำจนอยัู่ร่ะหว่างการศึกษัาการใช้นำ�าตลอดำวัฏจักรชีวิตข้องผิลิตภัณฑ์์ (Water footprint) 

ข้องธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปู เพื่ื�อเปู็นข้้อมูลในการบ้ริหารจัดำการนำ�าข้ององค์กร ทัี่�งน่�จากการปูระเมินความเส่ำ�ยั่งด้ำานนำ�าพื่บ้ว่าหน่วยั่ธุุรกิจร้อยั่ละ 33  

ตั�งอยู่ั่บ้นพืื่�นท่ี่�ท่ี่�ม่ความเส่ำ�ยั่งสูำงท่ี่�จะข้าดำแคลนนำ�า

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร

ห่น์่วิยธ่รกิจ
มุ่ลัสั�ร

pH Oil & Grease
Total suspended 

solid (TSS)
Total dissolved 
solids (TDS)

Chemical oxygen 
demand (COD) Iron (Fe)

ธุุรกิจเหมือง - อินโดำน่เซียั่  -   - 

ธุุรกิจเหมือง - ออสำเตรเล่ยั่     - 

ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปู - จีน      -

โครงก�รบำ�บัด้น์ำ��สัปริงเวิลั
Centennial ซึ�งเปูน็บ้รษิัทัี่ย่ั่อยั่ในออสำเตรเลย่ั่ รว่มมอืกับ้บ้ริษัทัี่ 

Energy Australia ในการพื่ัฒนาโครงการบ้ำาบ้ัดำนำ�าจาก 

การที่ำาเหมืองข้องเหมืองสำปูริงเวลและเหมืองแองกัสำเพื่ลสำ  

ให้นำากลับ้ไปูใช้เป็ูนนำ�าหล่อเย็ั่นข้องโรงไฟฟ้า Mount Piper  

โดำยั่ม่วัตถึุปูระสำงค์ เพื่ื�อควบ้คุมปูริมาณนำ�า ท่ี่�ปูล่อยั่ลงสู่ำ 

แมน่ำ�า Coxs ข้องเหมอืงสำปูริงเวลใหเ้ป็ูนไปูตามข้้อกำาหนดำ และ

ลดำการดำงึนำ�าจากแหลง่นำ�าธุรรมชาติข้องโรงไฟฟา้Mount Piper 

อนึ�ง โครงการน่�เริ�มดำำาเนนิการตั�งแตเ่ดำอืนมถิึนุายั่น 2562 และ

ม่ความสำามารถึในการบ้ำาบ้ัดำนำ�าไดำ้ 32 ล้านลิตรต่อวัน  

สำ่งผิลให้พื่ื�นท่ี่�ลุ่มนำ�าบ้ริเวณดำังกล่าวม่ปูริมาณนำ�าธุรรมชาติ 

คงเหลือที่่�ม่คุณภาพื่ดำ่และเพื่่ยั่งพื่อกับ้ผิู้ใช้นำ�ารายั่อื�น ๆ  รวมถึึง

ช่วยั่เพิื่�มความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ข้องสัำตว์และพืื่ชนำ�าในลุ่มนำ�า 

นอกจากน่� โครงการน่�ยั่งัสำนับ้สำนุนการจา้งแรงงานท้ี่องถิึ�น และ

ยั่ังเอื�อปูระโยั่ชน์ต่อที่ะเลสำาบ้ไลเอล (Lake Lyell) ซึ�งเปู็น 

แหล่งนำ�าธุรรมชาติท่ี่�ใช้สำำาหรับ้ผิลิตนำ�าปูระปูาข้องเมืองซิดำน่ยั่์ 

ให้ม่นำ�าใช้อยั่่างเพื่่ยั่งพื่อตลอดำฤดำูแล้ง ซึ�งสำอดำคล้องกับ้ 

ความคาดำหวังข้องชุมชนโดำยั่รอบ้
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ธ่รกิจเห่มืุ่อง
บ้ริษััที่ฯ ม่อัตราการใช้นำ�าต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ในปูี 2564 เที่่ากับ้ 0.243 

ลบ้.ม./ตนัถ่ึานหิน ซึ�งสำงูกวา่เปูา้หมายั่ท่ี่�กำาหนดำไว ้พื่รอ้มทัี่�งปูรับ้ปูรุงแผินผัิง

การไหลข้องนำ�าใหเ้ปูน็ปูจัจบุ้นั เพื่ื�อเปูน็ข้อ้มลูพื่ื�นฐานในการพื่ฒันาแผินการ

บ้ริหารจัดำการนำ�าข้ององค์กรเพื่ื�อลดำอัตราการใช้นำ�าให้เป็ูนไปูตามเปู้าหมายั่

ที่่�ตั�งไว้

อัตร�ก�รใชี�น์ำ��ต่อห่น์่วิยผู้ลิัตภัิณฑ์์ - ธ่รกิจเห่มืุ่อง
 (ลับ.มุ่./ตัน์ถึ่�น์หิ่น์)

0.154
0.138

0.237 0.243

2561 2562 2563 2564

0.3

0.2

0.1

0

เปาหมาย
<0.144

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลัิงทัั�วิไป
ในปูี 2564 อัตราการใช้นำ�าต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์เที่่ากับ้ 0.877 ลบ้.ม./ 

เมกะวัตต์-ชั�วโมง ซึ�งลดำลงร้อยั่ละ 3 เมื�อเท่ี่ยั่บ้กับ้ปีูก่อนหน้า เนื�องจาก 

การบ้ริหารจัดำการนำ�าท่ี่�ม่ปูระสำิที่ธุิภาพื่มากขึ้�น อยั่่างไรก็ดำ่อัตราการใช้นำ�า 

ดัำงกล่าวจะม่ค่าสูำงกว่าเปู้าหมายั่ที่่�กำาหนดำไว้เล็กน้อยั่ เนื�องมาจากการเปิูดำ

ดำำาเนนิการสำว่นตอ่ข้ยั่ายั่ข้องโรงไฟฟ้าหลวนหนานในปูี 2563 ที่ั�งน่� บ้รษิัทัี่ฯ 

มุ่งมั�นท่ี่�จะปูรับ้ปูรุงกระบ้วนการผิลิตอยั่่างต่อเนื�องเพื่ื�อลดำอัตราการใช้นำ�า 

ให้เปู็นไปูตามเปู้าหมายั่ที่่�กำาหนดำไว้

อัตร�ก�รใชี�น์ำ��ต่อห่น์่วิยผู้ลิัตภัิณฑ์์ - 
ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป
 (ลับ.มุ่./เมุ่กะวัิตต์-ชัี�วิโมุ่ง)

0.868
1.143

0.901 0.877

2561 2562 2563 2564

1.5

1

0.5

0

เปาหมาย
<0.868

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์
ในปูี 2564 อัตราการใช้นำ�าต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์เที่่ากับ้ 0.044 ลบ้.ม./ 

เมกะวัตต์-ชั�วโมง ซึ�งม่แนวโน้มสำูงขึ้�นเนื�องมาจากลักษัณะการใช้นำ�าข้อง 

โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์ในออสำเตรเล่ยั่ และโรงไฟฟ้าพื่ลังงานลม 

ในเวียั่ดำนามที่่�แตกต่างจากโรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาที่ิตยั่์ในจีนและญ่�ปูุน่

อัตร�ก�รใชี�น์ำ��ต่อห่น์่วิยผู้ลิัตภัิณฑ์์ - 
ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์

(ลับ.มุ่./เมุ่กะวัิตต์ชัี�วิโมุ่ง)

0.019

0.008 0.013

0.044

2561 2562 2563 2564

0.06

0.04

0.02

0
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ส่ิ่�งแวดล้้อม



ทัี่�งน่� เพื่ื�อให้บ้รรลุเปู้าหมายั่ระยั่ะยั่าวท่ี่�จะลดำปูริมาณนำ�าใช้ตลอดำวัฏจักรชีวิตข้องผิลิตภัณฑ์์ (Water footprint) บ้ริษััที่ฯ ไดำ้กำาหนดำเปู้าหมายั่การใช้นำ�า 

ต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์สำำาหรับ้ธุุรกิจเหมืองและธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปู แม้ว่าเปู้าหมายั่ดำังกล่าวจะยั่ังไม่ครอบ้คลุมธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น 

เนื�องจากม่การใช้นำ�าในปูริมาณน้อยั่และไม่ม่นัยั่สำำาคัญ บ้ริษััที่ฯ ม่การจัดำเก็บ้ข้้อมูลการใช้นำ�าข้องธุุรกิจดำังกล่าวเพื่ื�อเปู็นข้้อมูลในการบ้ริหารจัดำการนำ�า  

โดำยั่วิธีุการจัดำเก็บ้ม่ความแตกต่างกันในแต่ละธุุรกิจ เช่น ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปู นำ�าท่ี่�ดึำงจากแหล่งนำ�าปูระกอบ้ด้ำวยั่ปูริมาณนำ�าผิิวดิำนท่ี่�สูำบ้จากแหล่งนำ�า 

ปูริมาณนำ�าใต้ดำินที่่�สำูบ้มาใช้งาน และปูริมาณนำ�าท่ี่�รับ้จากหน่วยั่งานภายั่นอก โดำยั่ไม่รวมปูริมาณนำ�าฝ่นท่ี่�ตกในพื่ื�นที่่�เนื�องจากไม่ม่การใช้นำ�าดำังกล่าว 

แต่อยั่่างใดำ ภายั่ใต้สำมมติฐานว่าแหล่งกักเก็บ้นำ�าในพื่ื�นที่่�ม่ความจุน้อยั่มากเมื�อเที่่ยั่บ้กับ้ปูริมาณนำ�าที่่�ดำึงจากแหล่งนำ�าที่ั�งหมดำ

นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ม่มาตรการตรวจวัดำคุณภาพื่นำ�าก่อนปูล่อยั่ออกสู่ำภายั่นอกท่ี่�ดำำาเนินการตรวจวัดำโดำยั่บ้ริษััที่ฯ และหน่วยั่งานภายั่นอก ที่ั�งน่�ชนิดำข้อง 

มลสำารท่ี่�ที่ำาการตรวจวัดำ ตลอดำจนความถึ่�และวิธุีการตรวจวัดำข้องแต่ละหน่วยั่ธุุรกิจอาจแตกต่างกันตามข้้อกำาหนดำข้องแต่ละพื่ื�นท่ี่� เช่น ในอินโดำน่เซียั่ 

มก่ารตรวจวดัำคุณภาพื่นำ�าตามท่ี่�ภาครัฐกำาหนดำใน Government Decree No. 82/2011 พื่รอ้มกันน่�บ้ริษัทัี่ฯ มก่ารลำาดำบั้ความสำำาคญัข้องมลสำารและกำาหนดำ

เกณฑ์์การปูล่อยั่มลสำารตามกฎหมายั่และข้้อกำาหนดำข้องแต่ละพื่ื�นท่ี่� โดำยั่ให้ความสำำาคัญกับ้มลสำารท่ี่�ถูึกระบุ้ในข้้อกำาหนดำข้องทุี่กพื่ื�นท่ี่�และม่ปูระเดำ็น 

ดำ้านสำิ�งแวดำล้อมข้องแต่ละธุุรกิจนั�น ๆ

แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ มุ่งมั�นท่ี่�จะเปูน็สำว่นหนึ�งในการบ้รรลุเปูา้หมายั่การพัื่ฒนาท่ี่�ยั่ั�งยืั่นข้องสำหปูระชาชาติ เปู้าหมายั่ท่ี่� 6 ในการจัดำการนำ�าและสำขุ้าภบิ้าล 

โดำยั่ม่การบ้ริหารจัดำการนำ�าอยั่่างยั่ั�งยั่ืน ครอบ้คลุมตั�งแต่การดำึงนำ�าจากแหล่งนำ�า การใช้นำ�าในการผิลิต และการปูล่อยั่นำ�าออกสำู่ภายั่นอก 

พื่ร้อมทัี่�งส่ำงเสำริมการม่สำ่วนร่วมข้องผู้ิม่สำ่วนไดำ้เส่ำยั่เพื่ื�อลดำผิลกระที่บ้ท่ี่�อาจเกิดำขึ้�นจากการข้าดำแคลนนำ�า และรักษัาไว้ซึ�งที่รัพื่ยั่ากรนำ�า 

ให้เพื่่ยั่งพื่อต่อการใช้อุปูโภคและบ้ริโภคข้องทีุ่กภาคสำ่วน อาที่ิ การผิลักดำันให้คู่ค้าหลักปูระเมินความเส่ำ�ยั่งดำ้านนำ�าและจัดำที่ำามาตรการ

ปู้องกันและลดำผิลกระที่บ้ดำ้านการใช้นำ�าปูระจำาปูี

Water 
Management 

Policy

ห่น์่วิยธ่รกิจ สัถึ�น์ะ
จำ�น์วิน์ห่น์่วิยธ่รกิจ

ทัั�งห่มุ่ด้ ได้�รับก�รประเมิุ่น์ อย้่ใน์พื�น์ทีั�เสีั�ยง

ธุุรกิจเหมือง - อินโดำน่เซียั่
เปูิดำดำำาเนินการ 5 5 -

อยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนา 2 2 -

ธุุรกิจเหมือง - ออสำเตรเล่ยั่
เปูิดำดำำาเนินการ 5 5 3

อยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนา 4 4 2

ธุุรกิจก๊าซธุรรมชาติ - สำหรัฐฯ เปิูดำดำำาเนินการ 2 2 1

ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปู - จีน เปิูดำดำำาเนินการ 3 3 3

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - จีน เปูิดำดำำาเนินการ 7 7 6

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - ญ่�ปูุ่น
เปูิดำดำำาเนินการ 15 13* -

อยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนา 1 1 -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - เวียั่ดำนาม
เปูิดำดำำาเนินการ 4 1 -

อยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนา 1 1 -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - ออสำเตรเล่ยั่ เปูิดำดำำาเนินการ 2 2 -

* ไม่รวมโรงไฟฟ้าที่่�ไม่ม่อำานาจในการบ้ริหารจัดำการเนื�องจากสำัดำสำ่วนการลงทีุ่นน้อยั่กว่ากึ�งหนึ�ง 1 แห่ง

ดำ้วยั่ความตระหนักถึึงผิลกระที่บ้ดำ้านการเปูล่�ยั่นแปูลงสำภาพื่ภูมิอากาศท่ี่�ก่อให้เกิดำภาวะนำ�าแล้งที่่�รุนแรงมากขึ้�นในแต่ละปูี ปูระกอบ้กับ้ความต้องการ 

ใช้ที่รัพื่ยั่ากรนำ�าข้องทุี่กภาคส่ำวนท่ี่�เพื่ิ�มขึ้�นอยั่า่งต่อเนื�อง อาจส่ำงผิลใหบ้้ริษัทัี่ฯ เผิชิญกับ้วกิฤตกิารณ์ข้าดำแคลนนำ�าสำำาหรับ้ใช้ในการผิลิตทัี่�งในดำา้นคณุภาพื่และ

ปูริมาณ ดำ้วยั่เหตุน่� บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านนำ�าในแต่ละพื่ื�นที่่�ตั�งหน่วยั่ธุุรกิจ (Water-stressed area) ดำ้วยั่เครื�องมือ Aqueduct Water Risk 

Atlas ข้อง World Resource Institute เพื่ื�อลดำการนำานำ�าจากแหล่งนำ�าธุรรมชาติในพื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเส่ำ�ยั่ง รวมถึึงติดำตามสำถึานการณ์นำ�าในแต่ละพื่ื�นที่่� 
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2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

153 0

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0 0

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0.012 <0.010

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

1.28 <6

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0.162 <0.140

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0.131 <0.130

ปูริมีาณของเส่ยอ้นตั้รายท่ี่�กิำาจ้ด้ด้้วยวิธุ่กิารฝัึงกิลบ้ (ต้ั้น)

ปูริมีาณของเส่ยอ้นตั้รายท่ี่�กิำาจ้ด้ด้้วยวิธุ่กิารฝัึงกิลบ้ (ต้ั้น)

ปูริมีาณของเส่ยอ้นตั้รายที่่�นำาไปูกิำาจ้ด้โด้ยตั้รง
ตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ (กิิโลกิร้มี/ตั้้นถ่านหิน)

ปูริมีาณของเส่ยอ้นตั้รายที่่�นำาไปูกิำาจ้ด้โด้ยตั้รง (ตั้้น)

ปูริมีาณของเส่ยไมี่อ้นตั้รายที่่�นำาไปูกิำาจ้ด้โด้ยตั้รง
ตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ (กิิโลกิร้มี/ตั้้นถ่านหิน)

ปูริมีาณของเส่ยไมี่อ้นตั้รายที่่�นำาไปูกิำาจ้ด้โด้ยตั้รง
ตั้่อหน่วยผู้ลิตั้ภั้ณฑ์์ (กิิโลกิร้มี/เมีกิะว้ตั้ตั้์-ช้้ �วโมีง)

ธ่รกิจเห่มืุ่อง

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป

ข้องเ ส่ำยั่จากกระบ้วนการผิลิตเป็ูนหนึ� งในปูระเดำ็นท่ี่�บ้ ริ ษััที่ฯ  

ให้ความสำำาคัญ โดำยั่เฉพื่าะอยั่่างยิั่�งข้องเสำ่ยั่อันตรายั่ ซึ�งหากม่ 

การบ้ริหารจัดำการท่ี่�ไม่เหมาะสำม อาจสำ่งผิลกระที่บ้ต่อสิำ�งแวดำล้อม 

และสำขุ้ภาพื่ข้องพื่นักงาน รวมถึึงชื�อเส่ำยั่งข้องบ้ริษัทัี่ฯ และการอนญุาต

ให้ดำำาเนินการข้องธุุรกิจ

ขัองเสีัยจ�ก
กระบวิน์ก�รผู้ลิัต แน์วิทั�งก�ร

บริห่�รจัด้ก�ร

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปู ี2564 บ้ริษััที่ฯ ผิลักดำันการบ้ริหารจัดำการข้องเสำ่ยั่จากระบ้วนการผิลิต

ตามนโยั่บ้ายั่และคูม่อืการบ้รหิารจดัำการข้องเส่ำยั่ท่ี่�มุง่เนน้ลดำปูรมิาณข้องเส่ำยั่

จากกระบ้วนการผิลิตให้น้อยั่ท่ี่�สุำดำ และสำนับ้สำนุนการกำาจัดำข้องเส่ำยั่ด้ำวยั่ 

วิธีุการนำามาใช้ซำ�าและใช้ใหม่ผ่ิานการดำำาเนินโครงการต่าง ๆ  รวมถึึงปูรับ้ปูรุง 

ระบ้บ้การจัดำเก็บ้ข้้อมูลให้สำอดำคล้องกับ้ GRI 306 (2020) ซึ�งครอบ้คลุม

การก่อกำาเนิดำจนกระทัี่�งการกำาจัดำข้องเส่ำยั่พื่ร้อมทัี่�งกำาหนดำนิยั่ามข้องวิธุี 

การจัดำการที่่�ม่ความชัดำเจนมากยั่ิ�งข้ึ�น

ธ่รกิจเห่มืุ่อง
ในปู ี2564 ปูริมาณข้องเสำ่ยั่อันตรายั่และไม่อันตรายั่ที่่�นำาไปูกำาจัดำโดำยั่ตรง

ต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์เท่ี่ากับ้ 0.012 และ 0.162 กิโลกรัม/ตันถ่ึานหิน  

ซึ�งสูำงกว่าเปู้าหมายั่ที่่�กำาหนดำไว้เล็กน้อยั่  ทัี่�งน่� ปูริมาณข้องเสำ่ยั่อันตรายั่ที่่�

นำาไปูกำาจัดำโดำยั่ตรงเพื่ิ�มขึ้�นเนื�องจากม่ข้องเสำ่ยั่จากเหมืองในออสำเตรเล่ยั่ 

บ้างสำ่วนท่ี่�ถูึกกำาจัดำด้ำวยั่วิธีุการฝ่ังกลบ้ในพื่ื�นท่ี่�ท่ี่�รัฐบ้าลจัดำเตรียั่มไว้เฉพื่าะ 

ภายั่ใต้มาตรการปู้องกันผิลกระที่บ้สิำ�งแวดำล้อมที่่�ไดำ้มาตรฐาน ที่ั�งน่�ในปูี 

ที่่� ผ่ิานมาปูริมาณเถ้ึาและยั่ิปูซัมสัำงเคราะห์จากโรงไฟฟ้าข้องเหมือง 

ในอนิโดำน่เซียั่ทัี่�งหมดำถูึกจดัำเก็บ้ไวภ้ายั่ในเหมอืงในพื่ื�นท่ี่�ท่ี่�ไดำรั้บ้อนุญาตจาก

ภาครฐัและจะจดัำสำง่ใหห้น่วยั่งานภายั่นอกเพื่ื�อนำาไปูใชซ้ำ�าในชว่งตน้ปู ี2565

0.096
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0.139
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0.0040.017 0.01 0.012

เปาหมาย
<0.01

เปาหมาย
<0.14

ของเสียอันตรายของเสียไมอันตราย

ปริมุ่�ณขัองเสีัยทีั�น์ำ�ไปกำ�จัด้โด้ยตรง
ต่อห่น์่วิยผู้ลิัตภัิณฑ์์ - ธ่รกิจเห่มืุ่อง 

(กิโลักรัมุ่/ตัน์ถึ่�น์หิ่น์)
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ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลัิงทัั�วิไป
ในปู ี2564 ปูริมาณข้องเสำ่ยั่อันตรายั่ที่่�นำาไปูกำาจัดำโดำยั่ตรงม่ปูริมาณ 1.28 ตัน โดำยั่ลดำลงเมื�อเที่่ยั่บ้กับ้ปูีก่อนหน้า เนื�องจากการปูรับ้เปูล่�ยั่นวิธีุการกำาจัดำจาก

การนำาไปูกำาจัดำโดำยั่ตรงไปูเป็ูนการนำาไปูใช้ปูระโยั่ชน์ซำ�าในปูริมาณท่ี่�มากขึ้�น และไม่ม่การกำาจัดำโดำยั่วิธีุการฝ่ังกลบ้แต่อย่ั่างใดำ สำ่งผิลให้บ้รรลุเปู้าหมายั่ข้อง 

บ้รษิัทัี่ฯ ท่ี่�กำาหนดำไว ้ในข้ณะท่ี่�ปูรมิาณข้องเส่ำยั่ไมอ่นัตรายั่ท่ี่�นำาไปูกำาจดัำโดำยั่ตรงต่อหน่วยั่ผิลติภณัฑ์ส์ำงูกวา่เปู้าหมายั่ท่ี่�กำาหนดำไวเ้ลก็น้อยั่ เนื�องมาจากการนำา

ตะกอนจากระบ้บ้บ้ำาบั้ดำนำ�าเส่ำยั่ข้องโรงไฟฟ้าหลวนหนานไปูกำาจัดำ สำำาหรับ้เถ้ึาหนัก เถึ้าลอยั่ และยั่ิปูซัมสำังเคราะห์จากโรงไฟฟ้าพื่ลังงานความร้อนร่วม 

ที่ั�ง 3 แห่งในจีน ซึ�งจัดำเปู็นข้องเสำ่ยั่ไม่อันตรายั่ไดำ้ถึูกจำาหน่ายั่ให้แก่หน่วยั่งานภายั่นอกเพื่ื�อนำาไปูใช้ซำ�าในกระบ้วนการผิลิตปููนซีเมนต์

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์
แม้ว่าปูริมาณข้องเสำ่ยั่จากกระบ้วนการผิลิตข้องธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่นจะม่ค่าน้อยั่มากเมื�อเที่่ยั่บ้กับ้ข้้อมูลอื�น ๆ  แต่บ้ริษััที่ฯ ก็เก็บ้ข้้อมูลปูริมาณ

ข้องเส่ำยั่เพื่ื�อใช้ในการพื่ัฒนาแผินการจัดำการข้องเส่ำยั่ในอนาคต โดำยั่ในปีู 2564 ปูริมาณข้องเส่ำยั่อันตรายั่และไม่อันตรายั่ที่่�นำาไปูกำาจัดำโดำยั่ตรงต่อหน่วยั่

ผิลิตภัณฑ์์เที่่ากับ้ 0.0003 และ 0.022 กิโลกรัม/เมกะวัตตช์ั�วโมง ซึ�งลดำลงเล็กน้อยั่เมื�อเที่่ยั่บ้กับ้ปูีก่อนหน้า

ปริมุ่�ณขัองเสีัยอัน์ตร�ยทีั�น์ำ�ไปกำ�จัด้โด้ยตรง -
 ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป (ตัน์)

ปริมุ่�ณขัองเสีัยไมุ่่อัน์ตร�ยทีั�น์ำ�ไปกำ�จัด้โด้ยตรง
ต่อห่น์่วิยผู้ลิัตภัิณฑ์์ - ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป 

(กิโลักรัมุ่/เมุ่กะวัิตต์ชัี�วิโมุ่ง)

การวางแผน
บ้่งชี�แหล่งกำาเนิดำข้องเสำ่ยั่ ความเปู็นอันตรายั่ และวิธุีการกำาจัดำ

การจัด้เก็บ
จัดำเก็บ้ข้องเสำ่ยั่อย่ั่างเหมาะสำม พื่ร้อมที่ั�งตรวจสำอบ้อย่ั่างสำมำ�าเสำมอ

การขนสิ่�ง
ข้นสำ่งข้องเสำ่ยั่ตามมาตรฐาน พื่ร้อมที่ั�งบ้ันที่ึกข้้อมูลการข้นส่ำง

การบำาบัด้แล้ะกำาจัด้
นำากลับ้มาใช้ซำ�าและใช้ใหม่ให้ไดำ้มากที่่�สำุดำ และหลก่เล่�ยั่งการฝ่ังกลบ้

การต่ด้ตาม
ตรวจติดำตามระบ้บ้การจัดำการข้องเสำ่ยั่ให้เปู็นไปูตามมาตรฐาน

1

2

3

4

5

ขัั�น์ตอน์ก�รบริห่�รจัด้ก�รขัองเสีัย
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สำำาหรบั้เถ้ึาและยิั่ปูซมัสำงัเคราะห์ซึ�งเปูน็ผิลพื่ลอยั่ไดำ ้(By-product) จากโรงไฟฟ้าท่ี่�ใชถ่้ึานหินเป็ูนเชื�อเพื่ลิงท่ี่�สำามารถึสำง่ไปูเป็ูนวตัถุึดำบิ้ในอตุสำาหกรรมคอนกรตี

และปููนซีเมนต์ บ้ริษััที่ฯ คัดำแยั่กข้นาดำข้องเถึ้าและยั่ิปูซัมสำังเคราะห์เพื่ื�อตอบ้สำนองความต้องการข้องตลาดำ โดำยั่เตรียั่มพื่ื�นที่่�เก็บ้กองให้เพื่่ยั่งพื่อกับ้ปูริมาณ

และสำอดำคล้องกับ้ข้้อกำาหนดำ รวมที่ั�งเฝ้่าระวังผิลกระที่บ้ที่่�อาจเกิดำข้ึ�นกับ้สำิ�งแวดำล้อม

ประเภิทัธ่รกิจ

ขัองเสีัยอัน์ตร�ย ขัองเสีัยไมุ่่อัน์ตร�ย
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ธุุรกิจเหมือง        

ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปู           

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น     

ธุุรกิจผิลิตไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาที่ิตยั่์   

* เถึ้าเป็ูนข้องเสำ่ยั่อันตรายั่ตามกฎหมายั่ข้องอินโดำน่เซียั่

แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ มุ่งเน้นการลดำปูริมาณข้องเส่ำยั่โดำยั่การปู้องกันและลดำการใช้ (Prevention & Reduction) การนำากลับ้มาใช้ซำ�า (Reuse)  

การนำากลับ้มาใช้ใหม่ (Recycle) และการนำากลับ้คืนรวมถึึงใช้เป็ูนเชื�อเพื่ลิง (Recovery) ที่ั�งน่�เพื่ื�อลดำปูริมาณข้องเส่ำยั่ที่่�นำาไปูกำาจัดำ 

ดำ้วยั่การเผิาหรือการฝ่ังกลบ้ บ้ริษััที่ฯ กำาหนดำมาตรฐานการบ้ริหารจัดำการข้องเสำ่ยั่ให้สำอดำคล้องตามหลักปูฏิบ้ัติสำากล รวมถึึงข้้อกำาหนดำ 

ข้องแต่ละปูระเที่ศท่ี่�บ้ริษััที่ฯ ดำำาเนินธุุรกิจอยู่ั่ ภายั่ใต้ระบ้บ้การบ้ริหารจัดำการ 5 ขั้�นตอน ไดำ้แก่ การวางแผิน การจัดำเก็บ้ การข้นส่ำง  

การบ้ำาบ้ัดำและกำาจัดำ การติดำตาม

Waste 
Management 

Policy

สำำาหรับ้การกำาจัดำข้องเส่ำยั่โดำยั่หน่วยั่งานภายั่นอก บ้ริษััที่ฯ ม่การคัดำเลือกหน่วยั่งานท่ี่�ไดำ้รับ้อนุญาตจากภาครัฐในการข้นสำ่งและกำาจัดำเพื่ื�อให้มั�นใจว่า 

การบ้ริหารจัดำการเปู็นไปูตามมาตรฐาน และสำ่งผิลกระที่บ้ต่อสำิ�งแวดำล้อมน้อยั่ที่่�สำุดำ นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ไดำ้จัดำที่ำาแผินผิังการบ้ริหารจัดำการข้องเสำ่ยั่ (Waste 

management flow) เพื่ื�อใช้อ้างอิงในการติดำตามการจัดำการข้องเส่ำยั่ให้เปู็นไปูตามข้้อกำาหนดำข้องแต่ละปูระเที่ศ รวมถึึงมาตรฐานการบ้ริหารจัดำการ 

ข้องเสำ่ยั่ข้องบ้ริษััที่ฯ

ที่ั�งน่� ข้้อมูลข้องเสำ่ยั่จากกระบ้วนการผิลิตไม่นับ้รวมข้องเสำ่ยั่ที่่�เกิดำข้ึ�นเฉพื่าะในธุุรกิจเหมือง ไดำ้แก่ ตะกอนและดำินจากการที่ำาเหมือง ที่่�แยั่กเปู็นอ่กปูระเดำ็น 

ในรายั่งานฉบ้ับ้น่� โดำยั่บ้ริษััที่ฯ ม่ข้องเสำ่ยั่อันตรายั่และไม่อันตรายั่จากกิจกรรมการผิลิตดำังน่�

71รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
ส่ิ่�งแวดล้้อม

https://www.banpu.com/upload/policy/Waste-Management-Policy.pdf


บ้รษัิัที่ฯ ตระหนกัดำว่า่การดำำาเนนิธุรุกจิโดำยั่เฉพื่าะอย่ั่างยิั่�งธุรุกจิเหมอืง

แบ้บ้เปิูดำนั�นอาจก่อให้เกิดำผิลกระที่บ้ต่อระบ้บ้นิเวศและความหลากหลายั่

ที่างชีวภาพื่ การบ้ริหารจัดำการเพื่ื�อลดำความเส่ำ�ยั่งที่่�จะสำร้างผิลกระที่บ้

เชิงลบ้ต่อความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่จึงเป็ูนปูระเดำ็นท่ี่�บ้ริษััที่ฯ  

ให้ความสำำาคัญ

ควิ�มุ่ห่ลั�กห่ลั�ย
ทั�งชีีวิภิ�พ แน์วิทั�งก�ร

บริห่�รจัด้ก�ร

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ปูรับ้ปูรุงตัวชี�วัดำผิลกระที่บ้ต่อความหลากหลายั่ 

ที่างชีวภาพื่สำำาหรับ้การปูระเมินความเส่ำ�ยั่งด้ำานความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่

เบื้�องต้นแล้วเสำร็จ และไดำ้นำาตัวชี�วัดำดำังกล่าวมาใช้ที่บ้ที่วนความเสำ่�ยั่งข้อง

หน่วยั่ธุุรกิจ ทัี่�งน่�จากการปูระเมินผิลกระที่บ้ดำ้านความหลากหลายั่ 

ที่างชวีภาพื่เบื้�องต้นพื่บ้ว่า ม่เหมืองถ่ึานหินท่ี่�เปิูดำดำำาเนินการ 4 แห่ง โครงการ

เหมืองถ่ึานหิน 1 แห่ง และโครงการโรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ 1 แห่ง

เท่ี่านั�นท่ี่�ม่ความเส่ำ�ยั่งสูำง

ก�รพัฒน์�พื�น์ทีั�ฟ้ �น์ฟ้ เป็น์แห่ลั่งเรียน์ร้�
ด้��น์ป่�ไมุ่�ทีั�เห่มืุ่องเอ็มุ่บ�ลั่ต
บ้ริษััที่ฯ ให้ความสำำาคัญและมุ่งมั�นในการลดำผิลกระที่บ้เชิงลบ้

ด้ำานความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ตลอดำระยั่ะเวลาในการที่ำาเหมือง 

โดำยั่ม่การวางแผินฟื�นฟูพื่ื�นท่ี่�ที่ำาเหมืองตั�งแต่เริ�มดำำาเนินการ  

เหมืองเอ็มบ้าลุตไดำ้ร่วมมือกับ้มหาวิที่ยั่าลัยั่ Mulawarman 

ที่ำาการศึกษัาการนำาพื่ืชท้ี่องถิึ�นมาใช้ในการฟื�นฟู ซึ�งแบ่้ง 

การดำำาเนินงานออกเปู็น 4 สำ่วน ซึ�งหนึ�งในสำ่�ไดำ้พื่ัฒนาเปู็น 

แหล่งเรียั่นรู้ข้องชุมชนและบุ้คคลทัี่�วไปูเก่�ยั่วกับ้พื่ืชที่้องถิึ�นและ

ปู่าไม้ โดำยั่ที่ำาการสำำารวจพื่ื�นที่่�ก่อนการฟื�นฟู พื่บ้ไม้ต้น 236 ต้น 

(7 สำายั่พื่ันธ์ุุ) ไม้หนุ่ม 25 ต้น (4 สำายั่พื่ันธ์ุุ) และกล้าไม ้ 

975 ต้น (31 สำายั่พัื่นธ์ุุ) ซึ�งม่ค่าดัำชน่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่

อยู่ั่ในระดัำบ้ตำ�าถึึงปูานกลาง (0.99-2.06) บ้ริษััที่ฯ ได้ำที่ำาการ 

ปูลูกต้นไม้เพื่ิ�มเติมจำานวน 23,000 ต้นในช่วงเดำือนธัุนวาคม 

2563 ถึึงตุลาคม 2564 และพื่บ้ว่าค่าดำัชน่ความหลากหลายั่

ที่างชีวภาพื่เพื่ิ�มขึ้�นเปู็น 2.6 ซึ�งสำูงกว่าก่อนดำำาเนินโครงการ 

อยั่่างม่นัยั่สำำาคัญ ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ ม่ความมุง่มั�นในการเพื่ิ�มมูลค่า

ความหลากหลายั่ที่าง ชีวภาพื่ให้สำู ง ขึ้� นอยั่่ าง ต่อ เ นื� อง 

ในทีุ่กหน่วยั่ธุุรกิจ

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

100% 100%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

100% 100%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

100% 100%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

100% 100%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

NA** 100%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

NA** 100%

ส้ด้ส่วนหน่วยธุุรกิิจที่่�ได้้ร้บ้กิารปูระเมีินความีเส่�ยง 
ด้้านความีหลากิหลายที่างช้่วภัาพื่เบ้ื�องตั้้น

ส้ด้ส่วนหน่วยธุุรกิิจที่่�ได้้ร้บ้กิารปูระเมีินความีเส่�ยง 
ด้้านความีหลากิหลายที่างช้่วภัาพื่เบ้ื�องตั้้น

ส้ด้ส่วนหน่วยธุุรกิิจที่่�ได้้ร้บ้กิารปูระเมีินความีเส่�ยง 
ด้้านความีหลากิหลายที่างช้่วภัาพื่เบ้ื�องตั้้น

ส้ด้ส่วนหน่วยธุุรกิิจที่่�ได้้ร้บ้กิารปูระเมีินมีูลค่า
ด้้านความีหลากิหลายที่างช้่วภัาพื่*

ส้ด้ส่วนหน่วยธุุรกิิจที่่�ได้้ร้บ้กิารปูระเมีินมีูลค่า
ด้้านความีหลากิหลายที่างช้่วภัาพื่*

ส้ด้ส่วนหน่วยธุุรกิิจที่่�ได้้ร้บ้กิารปูระเมีินมีูลค่า
ด้้านความีหลากิหลายที่างช้่วภัาพื่*

ธ่รกิจเห่มืุ่อง

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์

* เฉพื่าะหน่วยั่ธุุรกจิท่ี่�อยู่ั่ในสำถึานะเปูดิำดำำาเนินการท่ี่�มค่วามเส่ำ�ยั่งสำงูท่ี่�จะเกิดำผิลกระที่บ้ 
 ต่อความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่
** ไม่ม่หน่วยั่ธุุรกิจท่ี่�ม่ความเสำ่�ยั่งสำูงท่ี่�จะสำร้างผิลกระที่บ้ด้ำานความหลากหลายั่ 
 ที่างชีวภาพื่

72 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)

https://www.banpu.com/sustainability/environment/biodiversity/


ห่น์่วิยธ่รกิจ สัถึ�น์ะ
จำ�น์วิน์ห่น์่วิยธ่รกิจ

ทัั�งห่มุ่ด้ ได้�รับก�รประเมุ่ิน์ควิ�มุ่เสัี�ยง มีุ่ควิ�มุ่เสีั�ยงสั้ง

ธุุรกิจเหมือง - อินโดำน่เซียั่
เปูิดำดำำาเนินการ 5 5 2

อยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนา 3 2 -

ธุุรกิจเหมือง - ออสำเตรเล่ยั่
เปูิดำดำำาเนินการ 5 5 2

อยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนา 4 3 1

ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปู - จีน เปูิดำดำำาเนินการ 3 3 -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - จีน เปูิดำดำำาเนินการ 7 7 -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - ญ่�ปูุ่น
เปูิดำดำำาเนินการ 15 14* -

อยัู่ร่ะหว่างการพื่ัฒนา 1 1 1

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - เวียั่ดำนาม
เปูิดำดำำาเนินการ 4 4 -

อยัู่ร่ะหว่างการพื่ัฒนา 1 1 -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - ออสำเตรเล่ยั่ เปูิดำดำำาเนินการ 2 2 -

* ไม่รวมโรงไฟฟ้าที่่�ไม่ไดำ้ม่สำ่วนในการบ้ริหารโดำยั่ตรง 1 แห่ง เนื�องจากสำัดำสำ่วนการลงทุี่นน้อยั่กว่ากึ�งหนึ�ง

ทัี่�งน่� สำำาหรับ้เหมืองทัี่�ง 5 แห่งที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งสำูง บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ปูระเมินมูลค่าด้ำานความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ และจัดำที่ำาแผินการบ้ริหารจัดำการ 

ดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยั่ังดำำาเนินการเพื่ิ�มเติมที่่�เหมืองในออสำเตรเล่ยั่ 3 แห่ง แม้ว่าจะม่ความเส่ำ�ยั่งในระดัำบ้ตำ�าก็ตาม  

ส่ำวนโครงการโรงไฟฟ้าพื่ลังงานหมุนเวียั่นในญ่�ปุู่นท่ี่�ม่ความเส่ำ�ยั่งสูำง บ้ริษััที่ฯ ม่แผินในการปูระเมินมูลค่าด้ำานความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่หลังเปิูดำดำำาเนินการ

กิจกรรม

ตําแหนงท่ีต้ัง

โรงไฟฟา

โรงไฟฟา

เหมือง

โรงไฟฟา

เหมือง

เหมือง

เหมือง

เหมือง

โรงไฟฟา26

3

1

2

5

2

2

3

3

ผู้ลัก�รประเมิุ่น์ควิ�มุ่เสีั�ยงด้��น์ควิ�มุ่ห่ลั�กห่ลั�ยทั�งชีีวิภิ�พ
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ส่ิ่�งแวดล้้อม



แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ ปูระกาศนโยั่บ้ายั่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ (Biodiversity Policy) เพืื่�อแสำดำงถึึงความมุ่งมั�นในการบ้ริหารจัดำการเพืื่�อลดำ

ความเสำ่�ยั่งที่่�จะสำร้างผิลกระที่บ้เชิงลบ้ต่อความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ให้น้อยั่ที่่�สุำดำ ที่ั�งน่� ระบ้บ้บ้ริหารจัดำการปูระกอบ้ดำ้วยั่ 4 แนวที่าง 

ไดำ้แก่ การหล่กเล่�ยั่ง การลดำผิลกระที่บ้ การฟื�นฟู และการชดำเชยั่ ซึ�งสำอดำคล้องกับ้แนวคิดำข้อง IUCN (International Union for 

Conservation of Nature) Biodiversity 
Policy

หล่กเล่�ยั่งกิจกรรม
ที่่�อาจก่อให้เกิดำผิลกระที่บ้เชิงลบ้

ลดำผิลกระที่บ้
ที่่�ไม่สำามารถึหล่กเล่�ยั่งไดำ้

ฟื�นฟูสำภาพื่พื่ื�นที่่�
โดำยั่ปูลูกพื่ืชท้ี่องถึิ�น

ชดำเชยั่ผิลกระที่บ้
โดำยั่ปูลูกต้นไม้นอกพื่ื�นที่่�โครงการ

ก�รห่ลีักเลีั�ยง ก�รลัด้ผู้ลักระทับ ก�รฟ้�น์ฟ้ ก�รชีด้เชีย

1 2 3 4

บ้ริษััที่ฯ ปูระเมินความเส่ำ�ยั่งดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่เบื้�องต้นในทุี่กหน่วยั่ธุุรกิจตั�งแต่ก่อนเริ�มกิจกรรมการผิลิต โดำยั่พื่ิจารณาความเก่�ยั่วข้้องกับ้

พื่ื�นท่ี่�อนุรักษั์หรือพื่ื�นท่ี่�ท่ี่�ม่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่สูำง รวมถึึงม่การสำำารวจชนิดำพื่ันธุุ์ในบ้ริเวณพื่ื�นท่ี่� เพืื่�ออนุรักษั์สำายั่พื่ันธ์ุุท่ี่�เป็ูนลักษัณะจำาเพื่าะข้อง 

ท้ี่องถิึ�น และสำายั่พื่ันธ์ุุท่ี่�ปูรากฏอยู่ั่ใน IUCN Red List กรณ่ท่ี่�หน่วยั่ธุุรกิจม่ความเสำ่�ยั่งดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่สำูง บ้ริษััที่ฯ จะปูระเมินมูลค่า 

ดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ (Biodiversity value) โดำยั่ใช้มาตรฐานท่ี่�สำอดำคล้องกับ้แนวปูฏิบ้ัติข้องอนุสำัญญาว่าด้ำวยั่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ 

(Convention on Biological Diversity) และจัดำที่ำาแผินการบ้ริหารจัดำการด้ำานความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ (Biodiversity management plan)  

ภายั่ใต้เปู้าหมายั่ว่านับ้จากปูี 2568 เหมืองท่ี่�ม่ความเสำ่�ยั่งดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่สำูงทุี่กแห่งจะบ้รรลุผิลกระที่บ้สำุที่ธิุเชิงบ้วกหลังสิำ�นสำุดำ 

การที่ำาเหมือง

IUCN Red List ขัองธ่รกิจเห่มืุ่อง

12Least
concern

3

Critically
endangered

2
Endangered

3 Vulnerable

2
Conservation
dependent3

Near
threatened

ธุรกิจเหมือง
ในอินโดนีเซีย

(25 สายพันธุ) 30Least
concern

1
Critically

endangered 1
Endangered

9
Vulnerable

6 Near
threatened

ธุรกิจเหมือง
ในออสเตรเลีย
(47 สายพันธุ)
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แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร

ในการที่ำาเหมืองจะเกิดำข้องเส่ำยั่เฉพื่าะ 2 ชนิดำ ได้ำแก่ ดิำนจากการที่ำาเหมือง 

(Overburden/Waste rock) และตะกอนดำนิ (Tailings) ซึ�งแม้จะเป็ูน

ข้องเส่ำยั่ไม่อนัตรายั่ แต่ในบ้างกรณ่ดิำนดำงักลา่วอาจเปูน็ดำนิท่ี่�ม่ศักยั่ภาพื่

ในการให้กรดำ (Potential acid forming material: PAF) ซึ�งอาจ 

ก่อให้เกิดำนำ�าท่ี่�เปู็นกรดำ และสำ่งผิลกระที่บ้ต่อสิำ�งแวดำล้อมไดำ้ ดำังนั�น 

การบ้ริหารจัดำการข้องเส่ำยั่จากการที่ำาเหมืองที่่�ม่ปูระสิำที่ธิุภาพื่จึงเปู็น

ปูระเดำ็นที่่�บ้ริษััที่ฯ ให้ความสำำาคัญ

ขัองเสีัยจ�ก
ก�รทัำ�เห่มืุ่อง

ส้ด้ส่วนด้ินจากิกิารที่ำาเหมีืองที่่�ถมีกิล้บ้คืนในพื่ื�นที่่ �
เที่่ยบ้กิ้บ้แผู้น*

ส้ด้ส่วนเหมีืองที่่�มี่แผู้นกิารจ้ด้กิารนำ�าเปู็นกิรด้**

กิารร้�วไหลที่่�มี่น้ยสำาค้ญของตั้ะกิอนด้ิน
จากิกิารที่ำาเหมีือง

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ดิ้น์จ�กก�รทัำ�เห่มืุ่อง
ในปีู 2564 ธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่ม่สัำดำสำ่วนดำินจากการที่ำาเหมืองที่่�ถึม

กลับ้คืนในพื่ื�นท่ี่�คิดำเปู็นร้อยั่ละ 99.6 เมื�อเท่ี่ยั่บ้กับ้แผิน ซึ�งการเพื่ิ�มขึ้�น 

อย่ั่างม่นยัั่สำำาคญัจากปูกีอ่นหนา้เป็ูนผิลมาจากการวางแผินการที่ำาเหมอืงที่่�

ม่ปูระสำิที่ธุิภาพื่ที่่�ผินวกแผินการบ้ริหารจัดำการดำินจากการที่ำาเหมือง 

เปู็นสำ่วนหนึ�งข้องแผิน

ตะกอน์ดิ้น์
ปูัจจุบ้ัน บ้ริษััที่ฯ ม่โรงล้างถึ่านที่่�เปิูดำดำำาเนินการอยัู่่ 3 แห่งในออสำเตรเล่ยั่ 

ไดำ้แก่ เหมืองคลาเรนซ์ เหมืองนิวสำแตน และกลุ่มเหมืองด้ำานตะวันตก  

และอ่ก 2 แห่งที่่�หยุั่ดำดำำาเนินการในอินโดำน่เซียั่ โดำยั่ในปูี 2564 ตะกอนดำิน 

ในออสำเตรเล่ยั่ม่ปูริมาณเพื่ิ�มขึ้�นจากปูีก่อนหน้า นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยั่ังม่ 

การตรวจติดำตามความแข้็งแรงข้องผินังพื่ื�นท่ี่�จัดำเก็บ้ตะกอนดำินปูระจำาปูี  

สำ่งผิลให้ในปูีท่ี่�ผิ่านมาไม่ม่รายั่งานการรั�วไหลท่ี่�ม่นัยั่สำำาคัญข้องตะกอนดำิน

จากการที่ำาเหมืองแต่อยั่่างใดำ

ก�รจัด้ก�รน์ำ��ทีั�เป็น์กรด้จ�กก�รทัำ�เห่มืุ่อง
บ้ริษััที่ฯ ม่แผินการบ้ริหารจัดำการนำ�าเปู็นกรดำครอบ้คลุมเหมืองทีุ่กแห่งท่ี่�ม่

ดิำนท่ี่�ม่ศักยั่ภาพื่ในการให้กรดำ ซึ�งทีุ่กโครงการม่ความคืบ้หน้าเปู็นไปูตาม

แผินท่ี่�วางไว้ สำ่งผิลให้ในปูีที่่�ผ่ิานมาคุณภาพื่นำ�าที่่�ผิ่านการบ้ำาบั้ดำม่แนวโน้ม

ดำ่ข้ึ�นและเปู็นไปูตามมาตรฐานที่่�กำาหนดำข้องแต่ละพื่ื�นที่่�

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

99.6% >80%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

100% 100%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0 0

* เฉพื่าะเหมืองแบ้บ้เปูิดำเที่่านั�น

** เฉพื่าะเหมืองที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งที่่�จะเกิดำนำ�าเปู็นกรดำ
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2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

1 0

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0 0

จำานวนอุบ้้ตั้ิกิารณ์ด้้านสิ�งแวด้ล้อมีที่่�มี่น้ยสำาค้ญ

จำานวนคร้�งของค่าปูร้บ้ที่่ �มี่น้ยสำาค้ญอ้นเนื �องมีาจากิ
กิารไมี่ปูฏิิบ้้ตั้ิตั้ามีกิฎหมีายด้้านสิ�งแวด้ล้อมี

การปูฏิบั้ติตามกฎหมายั่เป็ูนปูัจจัยั่พื่ื�นฐานท่ี่�ทุี่กธุุรกิจต้องปูฏิบั้ติ 

เพื่ื�อให้ไดำ้มาซึ�งการอนุญาตให้ดำำาเนินการ ดำังนั�น การดำำาเนินงานที่่�ไม่

สำอดำคล้องกับ้ระเบ่้ยั่บ้ข้้อบ้ังคับ้ตามกฎหมายั่ดำ้านสิำ�งแวดำล้อมจึงอาจ

สำ่งผิลต่อการต่ออายัุ่หรือข้ยั่ายั่โครงการ รวมถึึงความเชื�อมั�นข้อง 

ผิู้ม่ส่ำวนไดำ้เส่ำยั่ที่่�ม่ต่อบ้ริษััที่ฯ และค่าใช้จ่ายั่ที่่�เกิดำจากการไม่ปูฏิบั้ติ 

ตามกฎหมายั่

ก�รปฏิิบัติต�มุ่
กฎห่มุ่�ยด้��น์สิั�งแวิด้ลั�อมุ่ แน์วิทั�งก�ร

บริห่�รจัด้ก�ร

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปีู 2564 เกิดำอุบ้ัติการณ์ดำ้านสิำ�งแวดำล้อมที่่�ม่นัยั่สำำาคัญจำานวน 1 ครั�ง  

ท่ี่�เหมืองแมนดำาลองในออสำเตรเล่ยั่ เนื�องด้ำวยั่บ้ริษััที่ฯ สำำารวจพื่บ้รอยั่ร้าว

ข้องหินในพื่ื�นท่ี่�บ้ริเวณเหนือพื่ื�นท่ี่�ที่ำาเหมืองใต้ดำิน ทัี่�งน่�บ้ริษััที่ฯ ไดำ้จัดำที่ำา

รายั่งานและสำ่งแผินฟื�นฟูพื่ื�นท่ี่�ให้หน่วยั่งานภาครัฐและเครือข้่ายั่ชุมชนท่ี่�

เก่�ยั่วข้้อง และไดำ้รับ้การอนุมัติให้ดำำาเนินการตามแผินที่่�นำาเสำนอ

แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
เพื่ื�อให้มั�นใจว่าทุี่กหน่วยั่ธุุรกิจม่การดำำาเนินงานท่ี่�สำอดำคล้องกับ้ระเบ่้ยั่บ้ 

ข้้อบ้ังคับ้ท่ี่�เก่�ยั่วข้้อง บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ปูระกาศนโยั่บ้ายั่สิำ�งแวดำล้อมท่ี่�มุ่งเน้น 

การปูฏิบั้ติตามกฎหมายั่อย่ั่างเคร่งครัดำ นอกจากน่� บ้รษิัทัี่ฯ ยั่งัม่การตดิำตาม

การเปูล่�ยั่นแปูลงข้องกฎหมายั่และข้้อกำาหนดำ รวมทัี่�งตั�งเปู้าหมายั่สำำาหรับ้

ทุี่กหน่วยั่ธุุรกิจ ซึ�งหนึ�งในเปู้าหมายั่ท่ี่�สำำาคัญคือการไม่ม่อุบั้ติการณ์ 

ดำ้านสำิ�งแวดำล้อมและไม่ม่ค่าปูรับ้ที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ

ในการดำำาเนินการ บ้ริษััที่ฯ จัดำที่ำามาตรฐานการรายั่งานอุบั้ติการณ์ 

ดำา้นสิำ�งแวดำลอ้มขึ้�นโดำยั่จำาแนกอบุ้ตักิารณ์ดำา้นสิำ�งแวดำลอ้มออกเปูน็ 3 ระดำบั้

ตามความรุนแรง ซึ�งอุบั้ติการณ์ท่ี่�ม่นัยั่สำำาคัญจะพื่ิจารณาจากเกณฑ์์ขั้�นตำ�า

ดำังต่อไปูน่�

• ผิลกระที่บ้ท่ี่�กระจายั่ไปูในพื่ื�นท่ี่�รอบ้ข้้างตั�งแต่ 5 กิโลเมตร 

 จากแหล่งกำาเนิดำข้ึ�นไปู หรือส่ำงผิลกระที่บ้ร้ายั่แรงต่อระบ้บ้นิเวศ

• การเปูล่�ยั่นแปูลงหรือการสำูญเส่ำยั่ท่ี่�เกิดำขึ้�นกับ้สิำ�งม่ชีวิตทัี่�งพื่ืช 

 และสำัตว์ รวมไปูถึึงระบ้บ้นิเวศที่่�ไม่สำามารถึที่ดำแที่นไดำ้

• ค่าปูรับ้ที่่�อาจเกิดำข้ึ�นตั�งแต่ 10,000 เหรียั่ญสำหรัฐข้ึ�นไปู

• ค่าใช้จ่ายั่อื�นๆ เช่น ค่าบ้ำาบ้ัดำ ค่าสูำญเสำ่ยั่เวลา และค่าใช้จ่ายั่  

 ที่างกฎหมายั่ ตั�งแต่ 20,000 เหรียั่ญสำหรัฐข้ึ�นไปู

ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ จัดำให้ม่หน่วยั่งานตรวจสำอบ้ภายั่ในและกำากับ้การปูฏิบั้ติตาม

กฎหมายั่เพื่ื�อตรวจติดำตาม เฝ้่าระวงั และหาแนวที่างปู้องกันความเส่ำ�ยั่งข้อง

เหตุการณ์ท่ี่�ไม่สำอดำคล้องกับ้กฎหมายั่ดำ้านสิำ�งแวดำล้อมข้องทีุ่กหน่วยั่ธุุรกิจ 

รวมถึึงม่การตรวจสำอบ้และรับ้รองโดำยั่หน่วยั่งานภายั่นอก

ก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์ต�มุ่แผู้น์ก�รปิด้เห่มืุ่อง
ด้ำวยั่ลักษัณะเฉพื่าะข้องธุุรกิจเหมืองท่ี่�ปูริมาณสำำารองถ่ึานหินในแต่ละ

แหล่งจะลดำลงเมื�อเริ�มดำำาเนินการผิลิต บ้ริษััที่ฯ จึงให้ความสำำาคัญ 

กับ้การเตรียั่มความพื่ร้อมข้องการปิูดำเหมืองตั�งแต่ก่อนเริ�มโครงการ 

เพื่ื�อสำง่มอบ้พื่ื�นท่ี่�กลับ้คนืสู่ำธุรรมชาติภายั่ใตก้ารยั่อมรับ้ข้องชุมชนและ

ผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่ บ้ริษััที่ฯ ไดำ้กำาหนดำมาตรฐานการดำำาเนินงานเก่�ยั่วกับ้

การปิูดำเหมืองให้สำอดำคลอ้งกับ้แนวปูฏบัิ้ตขิ้อง International Council 

on Mining & Metals (ICMM) โดำยั่คำานึงถึึงการลดำผิลกระที่บ้ดำ้าน

สิำ�งแวดำลอ้มท่ี่�อาจเกิดำขึ้�นจากกิจกรรมการที่ำาเหมือง โดำยั่ม่การปูระเมิน

ผิลกระที่บ้ด้ำานสิำ�งแวดำล้อมและจัดำที่ำาแผินการปิูดำเหมืองสำำาหรับ้เหมือง

ทุี่กแห่ง ตลอดำจนม่การตรวจตดิำตามความคืบ้หน้าข้องการดำำาเนินงาน

เพื่ื�อให้มั�นใจว่าจะไม่ม่ผิลกระที่บ้เกิดำข้ึ�น

Mine Closure

ก่อนเริ�มที่ำาเหมือง

(กรกฎาคม 2563)

หลังการที่ำาเหมือง

(เมษัายั่น 2564)
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ก�รรับรองมุ่�ตรฐ�น์ระบบก�รจัด้ก�รสิั�งแวิด้ลั�อมุ่
นอกเหนือจากการตรวจสำอบ้การดำำาเนินงานโดำยั่หน่วยั่งานภายั่ในองค์กรแล้ว หน่วยั่ธุุรกิจในแตล่ะปูระเที่ศยั่งัไดำร้บั้การตรวจสำอบ้จากหน่วยั่งาน

ภายั่นอกและให้การรับ้รองมาตรฐาน ISO 14001:2015 อก่ด้ำวยั่

Compliance Self-Assessment Application
บ้ริษััที่ฯ มุ่งมั�นในการปูรับ้ปูรงุระบ้บ้การบ้ริหารจดัำการความเส่ำ�ยั่งข้ององคก์รโดำยั่เฉพื่าะอยั่า่งยิั่�งความเส่ำ�ยั่งด้ำานการปูฏิบั้ตงิานตามกฎหมายั่และ

ข้้อกำาหนดำ เพื่ื�อตอบ้สำนองต่อการที่ำางานระยั่ะไกล (Remote work) และเพื่ิ�มปูระสิำที่ธุิภาพื่ในการติดำตามสำถึานะข้องการปูฎิบั้ติตามกฎหมายั่ 

ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ จึงได้ำพื่ัฒนาแอปูพื่ลิเคชัน Compliance Self-Assessment Application ขึ้�น ทัี่�งน่�แอปูพื่ลิเคชันน่�พื่ัฒนาข้ึ�นภายั่ใต้ 

ความรว่มมอืข้องหนว่ยั่งานกำากบั้ดำแูลการปูฏบิ้ติังานตามกฎหมายั่ (Compliance) จากทุี่กปูระเที่ศ ที่ำาให้ผู้ิเก่�ยั่วข้้องสำามารถึรับ้ที่ราบ้กฎระเบ่้ยั่บ้

ก�รทัร่ด้ตัวิขัองดิ้น์อัน์เนื์�องมุ่�จ�กก�รทัำ�เห่มืุ่อง
การที่ำาเหมืองใต้ดำินม่ความเสำ่�ยั่งที่่�จะเกิดำการที่รุดำตัวข้องดำิน ซึ�งการบ้ริหารจัดำการที่่�ไม่ม่ปูระสำิที่ธิุภาพื่นอกจากอาจสำ่งผิลกระที่บ้

ต่อความปูลอดำภัยั่ข้องผิู้ปูฏิบั้ติงานแล้วยั่ังอาจสำร้างผิลกระที่บ้กับ้สิำ�งแวดำล้อม ทัี่�งน่� บ้ริษััที่ฯ ผินวกปูระเดำ็นการที่รุดำตัวข้องดำิน 

เข้้าเปู็นสำ่วนหนึ�งในการวางแผินการที่ำาเหมือง โดำยั่จัดำสำ่งแผินการที่ำาเหมืองรวมถึึงแผินการบ้ริหารจัดำการการที่รุดำตัวข้องดำิน 

ให้กับ้หน่วยั่งานราชการที่่�เก่�ยั่วข้้องอนุมัติก่อนดำำาเนินการที่ำาเหมือง โดำยั่เหมืองใต้ดำินทีุ่กแห่งในออสำเตรเล่ยั่มก่ารจัดำที่ำาแผินการ

บ้ริหารจัดำการการที่รุดำตัวข้องดำิน รวมถึึงม่การที่บ้ที่วนแผินการดำำาเนินงานอยั่่างสำมำ�าเสำมอ

ห่น์่วิยธ่รกิจ
จำ�น์วิน์ห่น์่วิยธ่รกิจ

จำ�น์วิน์
ทัั�งห่มุ่ด้*

ครอบคลั่มุ่
ขัองระบบ

ได้�รับก�รตรวิจสัอบ
โด้ยห่น์่วิยง�น์ภิ�ยน์อก

ก�รรับรองมุ่�ตรฐ�น์
ISO 14001:2015

ธุุรกิจเหมือง - อินโดำน่เซียั่ 5 5 4 4

ธุุรกิจเหมือง - ออสำเตรเล่ยั่ 5 5 5 -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปู - จีน 3 3 3 3

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - จีน 7 7 - -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - ญ่�ปูุ่น 15 14** - -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - เวียั่ดำนาม 4 4 - -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - ออสำเตรเล่ยั่ 2 2 - -

* เฉพื่าะหน่วยั่ธุุรกิจที่่�อยู่ั่ในสำถึานะเปูิดำดำำาเนินการ

** ไม่รวมโรงไฟฟ้าที่่�ไม่ไดำ้ม่สำ่วนในการบ้ริหารโดำยั่ตรง 1 แห่ง เนื�องจากสำัดำสำ่วนการลงทีุ่นน้อยั่กว่ากึ�งหนึ�ง

Mine 
Subsidence

หรือข้้อกำาหนดำข้องภาครัฐท่ี่�เปูล่�ยั่นแปูลงและสำามารถึปูระเมนิความเสำ่�ยั่งและกำาหนดำมาตรการปู้องกนั

แก้ไข้ไดำ้อยั่่างที่ันท่ี่วงท่ี่ นอกจากน่�ยั่ังช่วยั่ลดำความผิิดำพื่ลาดำท่ี่�อาจเกิดำขึ้�น ตลอดำจนลดำเวลา 

ในการที่ำางานอ่กดำ้วยั่

77รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
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2564 เป้้าหมาย
2564

เป้้าหมาย
2568

ระดัับความผููกพัันต่่อองค์กรของพันักงาน 74% >80% >80%

สััดัสั่วนต่ำาแหน่งสัำาคัญที่่�ม่ผูู �สัืบที่อดัต่ำาแหน่ง 79% 100% 100%

สััดัสั่วนพันักงานที่่�ม่แผูนพััฒนาศัักยภาพัรายบุคคล 56% >83% 100%

ระดัับความสัอดัคล�องของพัฤต่ิกรรมพันักงานกับ
วัฒนธรรมองค์กร “Banpu Heart”

78% >70% >80%

จำำานวนคนเสั่ยชี่วิต่จำากการที่ำางานของพันักงาน 0 0 0

จำำานวนคนเสั่ยชี่วิต่จำากการที่ำางานของผูู�รับเหมา 1 0 0

อัต่ราความถี่่�ของการบาดัเจำ็บของพันักงาน 15.79 <15.26 <10.93

อัต่ราความถี่่�ของการบาดัเจำ็บของผูู�รับเหมา 0.51 <0.74 <0.53

อัต่ราความถี่่�ของการบาดัเจำ็บถี่ึงขั �นหยุดังานของพันักงาน 1.87 <2.77 <1.99

อัต่ราความถี่่�ของการบาดัเจำ็บถี่ึงขั �นหยุดังานของผูู�รับเหมา 0.11 <0.19 <0.14

สััดัสั่วนของหน่วยธุรกิจำที่่ �ไดั�รับการประเมินความเสั่ �ยง
ดั�านสัิที่ธิมนุษยชีน

86% >70% -

จำำานวนข�อร�องเร่ยนดั�านสัิที่ธิมนุษยชีนที่่�ม่นัยสัำาคัญ 0 0 0

จำำานวนข�อร�องเร่ยนที่่�ม่นัยสัำาคัญจำากชีุมชีน 0 0 0

สััดัสั่วนหน่วยธุรกิจำที่่ �ดัำาเนินการประเมินผูลกระที่บที่างสัังคม 30% >30% >90%

สััดัสั่วนหน่วยธุรกิจำที่่ �ดัำาเนินการสัำารวจำการรับรู �ของชีุมชีน 45% >15% >80%

สััดัสั่วนเหมืองที่่�ไดั�รับการสัำารวจำความพัึงพัอใจำของ
ผูู�ม่สั่วนไดั�เสั่ยสัำาหรับโครงการพััฒนาชีุมชีน

100% >60% >80%

ความพัึงพัอใจำเฉล่�ยของผูู�ม่สั่วนไดั�เสั่ยสัำาหรับ
โครงการพััฒนาชีุมชีน

76% >70% >75%

จำำานวนข�อร�องเร่ยนที่่�เก่ �ยวข�องกับการย�ายถี่ิ�นฐานที่่�ม่นัยสัำาคัญ 0 0 0

จำำานวนเหตุ่การณ์์ละเมิดัสัิที่ธิชีนเผู่าพัื�นเมืองและชีนกลุ่มน�อย 0 0 0

ผลการดำำาเนิินิงานิผลการดำำาเนิินิงานิ
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2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

74% >80%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

7.3% -

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

1.06 -

ระด้้บ้ความีผูู้กิพื่้นตั้่อองค์กิรของพื่น้กิงาน

อ้ตั้รากิารลาออกิรวมี

อ้ตั้ราค่าตั้อบ้แที่นระหว่างช้ายและหญิง

บ้ริษััที่ฯ เชื�อว่าที่รัพื่ยั่ากรบุ้คคลเป็ูนหัวใจหลักแห่งความสำำาเร็จข้อง

องค์กร อ่กที่ั�งระดำับ้ความผูิกพัื่นต่อองค์กรข้องพื่นักงาน (Employee 

engagement) ยั่ังม่ความสัำมพื่ันธ์ุอยั่่างม่นัยั่สำำาคัญต่อปูระสิำที่ธิุภาพื่

ในการปูฏิบั้ติงาน ดำังนั�น การเคารพื่ในความแตกต่างและการดำูแล

พื่นกังานให้เติบ้โตไปูพื่รอ้มกับ้องคก์รอย่ั่างยัั่�งยืั่นจงึถืึอเป็ูนส่ำวนสำำาคญั

ในการยั่กระดำับ้ข้ีดำความสำามารถึในการแข้่งข้ันข้องบ้ริษััที่ฯ

ก�รด้้แลัพนั์กง�น์
แน์วิทั�งก�ร

บริห่�รจัด้ก�ร

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปีู 2564 บ้ริษััที่ฯ ได้ำปูรับ้ปูรุงระเบ่้ยั่บ้ปูฏิบั้ติข้้อบั้งคับ้ในการที่ำางานให้

เหมาะสำมกับ้บ้ริบ้ที่ที่่� เปูล่�ยั่นแปูลงไปูข้ององค์กร และกฎระเบ่้ยั่บ้ที่่�

เปูล่�ยั่นแปูลงไปูในแต่ละปูระเที่ศ โดำยั่ให้ความสำำาคัญกับ้สำิที่ธุิเสำรีภาพื่และ

ความเท่ี่าเท่ี่ยั่ม โดำยั่ไม่เลือกปูฏิบั้ติและไม่ล่วงละเมิดำ ที่ั�งน่�จากการสำำารวจ

พื่บ้ว่าระดำับ้ความผูิกพื่ันต่อองค์กรข้องพื่นักงานในแต่ละปูระเที่ศสำ่วนใหญ่

บ้รรลุเปู้าหมายั่ที่่�กำาหนดำไว้ โดำยั่ม่ค่าเฉล่�ยั่ที่่�ร้อยั่ละ 74

จากการม่ส่ำวนร่วมข้องพื่นักงานผิ่านช่องที่างที่่�หลากหลายั่ ในปูีที่่�ผ่ิานมา 

บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ม่การปูรับ้ปูรุงสำวัสำดำิการให้ตรงกับ้ความต้องการมากข้ึ�น เช่น 

การปูรับ้ปูรุงสำวัสำดิำการ Flexible Benefits โดำยั่เพื่ิ�มจำานวนรายั่การให้ม่

ความหลากหลายั่มากขึ้�น การปูรับ้นโยั่บ้ายั่การที่ำางานแบ้บ้ Work 

Anywhere จากเดำิม 2 ครั�งต่อสำัปูดำาห์ เปู็นแบ้บ้ไม่จำากัดำจำานวนครั�งและ

จำานวนวัน เพื่ื�อให้พื่นักงานสำามารถึออกแบ้บ้รูปูแแบ้บ้การที่ำางานร่วมกับ้

หัวหน้างานไดำ้อยั่่างอิสำระ เปู็นต้น

ทัี่�งน่�เพื่ื�อสำอดำรับ้กับ้รูปูแบ้บ้การที่ำางานท่ี่�เปูล่�ยั่นแปูลงภายั่ใต้สำถึานการณ์ 

โควิดำ-19 บ้ริษััที่ฯ ปูรับ้เปูล่�ยั่นรูปูแบ้บ้การม่สำ่วนร่วมข้องพื่นักงานโดำยั่เน้น

การส่ำงเสำริมสำุข้ภาพื่ทัี่�งกายั่และใจ เช่น การสำ่งเสำริมการออกกำาลังกายั่ 

ในรูปูแบ้บ้ Virtual One-on-One การจัดำกิจกรรม Boost Me Up  

ท่ี่�เน้นเรื�องการดำูแลสุำข้ภาพื่ใจและกายั่ รวมถึึงจัดำให้ม่บ้ริการให้คำาปูรึกษัา

ที่างดำ้านจิตวิที่ยั่าที่่�ไม่เปูิดำเผิยั่ตัวตน เปู็นต้น
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แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ มุ่งสำร้างให้บุ้คลากรเปู็น “พื่นักงานมืออาชีพื่” โดำยั่ยึั่ดำหลักการบ้ริหารที่รัพื่ยั่ากรมนุษัย์ั่ภายั่ใต้แนวคิดำ “One Banpu, One Goal” ท่ี่�มุ่งมั�น 

ปูฏิบ้ัติงานภายั่ใต้วิสำัยั่ที่ัศน์และเปู้าหมายั่ท่ี่�ชัดำเจนร่วมกัน โดำยั่ม่หลักปูฏิบั้ติในการให้โอกาสำพื่นักงานทีุ่กชนชาติ เชื�อชาติ ภาษัา วัฒนธุรรม และเพื่ศ  

อยั่่างเสำมอภาคด้ำวยั่หลัก 3 ปูระการ ไดำ้แก่ หลักความเที่่าเที่่ยั่ม (Equitability) หลักการบ้ริหารดำ้วยั่ผิลงาน (Performance base) และหลักการบ้ริหาร

และพื่ัฒนาสำมรรถึนะข้ีดำความสำามารถึ (Competency base) โดำยั่เริ�มตั�งแต่กระบ้วนการสำรรหาพื่นกังานที่่�จะพื่ิจารณาคุณสำมบ้ตัิและความรู้ความสำามารถึ

ข้องผิู้สำมัครทีุ่กคนอยั่่างเที่่าเที่่ยั่ม สำนับ้สำนุนการที่ำางานร่วมกันภายั่ใต้ความหลากหลายั่ (Diversity) ภายั่ใต้วัฒนธุรรมองค์กร Banpu Heart นอกจากน่� 

บ้ริษััที่ฯ ยั่ังให้ความสำำาคัญกับ้การพื่ัฒนาศักยั่ภาพื่ข้องพื่นักงาน รวมถึึงสำนับ้สำนุนให้เกิดำความยืั่ดำหยัุ่น่ คล่องตัวในการที่ำางาน และเปิูดำโอกาสำให้พื่นักงาน

ไดำ้เก็บ้เก่�ยั่วปูระสำบ้การณ์ที่่�หลากหลายั่ ซึ�งรวมถึึงปูระสำบ้การณ์ที่ำางานในต่างปูระเที่ศ

บ้ริษััที่ฯ มก่ารสำำารวจระดำับ้ข้องความผิูกพื่ันต่อองค์กรข้องพื่นักงาน (Employee engagement survey) โดำยั่หน่วยั่งานภายั่นอกเป็ูนปูระจำาทีุ่กปูีตั�งแต่ 

ปีู 2555 ที่ั�งน่� แบ้บ้สำำารวจม่การแปูลเปู็นภาษัาที่้องถึิ�นข้องแต่ละปูระเที่ศเพื่ื�อให้มั�นใจว่าพื่นักงานทีุ่กคนเข้้าใจในปูระเดำ็นที่่�สำำารวจและไดำ้มาซึ�งความคิดำเห็น

ท่ี่�แท้ี่จริง อ่กที่ั�งยัั่งวิเคราะห์ผิลการสำำารวจโดำยั่จำาแนกตามช่วงอายัุ่ เพื่ศ ลักษัณะงานและอายุั่งาน เพืื่�อให้สำามารถึพื่ัฒนาระบ้บ้การบ้ริหารจัดำการ 

ใหม้ปู่ระสำทิี่ธุภิาพื่สำงูสำดุำและตรงกับ้ความต้องการข้องพื่นักงานแตล่ะกลุ่ม โดำยั่ผิลการสำำารวจดำังกล่าวไดำ้สำื�อสำารใหก้บั้พื่นกังานและผิูบ้้ริหารที่กุคน ตลอดำจน

นำาเสำนอต่อคณะกรรมการบ้ริษััที่เปู็นปูระจำาทีุ่กปูี ทัี่�งน่�ในการดำำาเนินงาน แต่ละหน่วยั่ธุุรกิจจะวางแผินเพื่ื�อยั่กระดำับ้ความผิูกพื่ันต่อองค์กรข้องพื่นักงาน 

ควบ้คู่ไปูกับ้การวางแผินกลยัุ่ที่ธุ์ปูระจำาปูีโดำยั่อ้างอิงผิลสำำารวจในรอบ้ปูีที่่�ผิ่านมา

สััด้สั่วิน์พนั์กง�น์ห่ญิง
บ้ริษััที่ฯ ยั่ึดำหลักปูฏิบั้ติในการให้โอกาสำพื่นักงานทุี่กชนชาติ  

เชื�อชาติ ภาษัา วัฒนธุรรม และเพื่ศ อย่ั่างเสำมอภาค อย่ั่างไรก็ด่ำ

ดำ้วยั่ลักษัณะเฉพื่าะข้องธุุรกิจท่ี่�แตกต่างกัน เช่น เหมืองใน

อินโดำน่เซียั่เปู็นเหมืองแบ้บ้เปูิดำ ในข้ณะที่่�เหมืองในออสำเตรเล่ยั่

เปู็นเหมืองใต้ดำิน พื่นักงานท่ี่�ปูฏิบั้ติหน้าที่่�ในแต่ละกิจกรรม 

การผิลิตจึงม่ความแตกต่างกันโดำยั่บ้างกิจกรรมการผิลิตจะม่

สำัดำสำ่วนข้องผู้ิชายั่ค่อนข้้างสำูง ทัี่�งน่�หากพิื่จารณาหน่วยั่งาน

สำนบั้สำนุนกจิกรรมการผิลติจะพื่บ้ว่าสัำดำส่ำวนพื่นักงานหญงิสำงูถึึง

ร้อยั่ละ 65.4

ระบบบริห่�รค่�ตอบแทัน์
บ้ริษััที่ฯ กำาหนดำค่าตอบ้แที่นตามค่างานโดำยั่คำานึงถึึงข้อบ้เข้ต

ความรับ้ผิิดำชอบ้ข้องตำาแหน่งงานและความสำามารถึ โดำยั่ม่

อัตราค่าตอบ้แที่นท่ี่�เป็ูนมาตรฐานเดำ่ยั่วไม่แยั่กระหว่างชายั่ 

และหญิง ภายั่ใต้การกำากับ้ดำูแลข้องคณะกรรมการกำาหนดำ 

ค่าตอบ้แที่นและคณะกรรมการปูระเมินค่างาน โดำยั่จัดำให้ม่

ปูรับ้ปูรุงโครงสำร้างค่าตอบ้แที่นทีุ่ก 2 ปูี เพื่ื�อให้สำอดำคล้องกับ้

ตลาดำแรงงานและรักษัาความสำามารถึในการแข่้งขั้นข้อง 

องค์กร นอกจากน่� ยัั่งม่การพื่ิจารณาค่าตอบ้แที่นพื่ิเศษัรายั่ปูีที่่�

แปูรผิันตามผิลการดำำาเนินงานข้องบ้ริษััที่ฯ ซึ�งครอบ้คลุมผิล 

การดำำาเนินงานที่างการเงินและดำ้าน ESG เช่น สำถึิติอุบั้ติเหตุ 

และจำานวนข้้อร้องเรียั่นจากชุมชน

14.8%

26.2%

17.0%

13.6%

65.4%

พนักงานท้ังหมด

อัต
รา
สว

นพ
นัก

งา
นห

ญิ
ง

ผู บริหาร

ธุรกิจเหมือง

ธุรกิจไฟฟาจากเช้ือเพลิงท่ัวไป

หนวยงานสนับสนุนกิจกรรมการผลิต

0.88

1.07

1.08

1.17

1.06

อัตราสวนคาตอบแทน
ระหวางชายและหญิง

ผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับกลาง

ผูบริหารระดับตน

พนักงานและหัวหนางาน

เฉล่ียทุกระดับ

1.0

>1.0<1.0
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โครงก�รเตรียมุ่ควิ�มุ่พร�อมุ่ก�รเกษีัยณอ�ย่
ดำว้ยั่ลกัษัณะข้องธุุรกจิเหมอืงท่ี่�ปูรมิาณสำำารองจะลดำลงเมื�อเริ�มดำำาเนนิการผิลติ บ้รษิัทัี่ฯ จงึม่การวางแผินเตรยีั่มความพื่รอ้มข้องพื่นกังานในกรณ่

เกษั่ยั่ณอายัุ่ หรือสำิ�นสำุดำการที่ำาเหมือง โดำยั่บ้ริษัทัี่แบ้่งการจัดำการเปู็น 2 แนวที่างหลัก ไดำ้แก่

• โอนยั่้ายั่พื่นักงานท่ี่�อายุั่ยัั่งไม่ถึึงเกณฑ์์เกษ่ัยั่ณและสำมัครใจไปูที่ำางานท่ี่�เหมืองอื�น ๆ  ท่ี่�อยู่ั่ในพื่ื�นท่ี่�ใกล้เค่ยั่ง เพืื่�อให้พื่นักงานม่รายั่ได้ำ 

 อยั่่างต่อเนื�อง

• จัดำกิจกรรมเตรียั่มความพื่ร้อมในการวางแผินชีวิตก่อนเกษั่ยั่ณอายัุ่ทัี่�งในดำ้านการเงินและดำ้านจิตใจ เพื่ื�อให้มั�นใจว่าพื่นักงาน 

 จะมค่วามพื่ร้อมหลังเกษั่ยั่ณอายุั่

ที่ั�งน่� เหมืองที่ันดำุงมายัั่งเป็ูนเหมืองล่าสำุดำที่่�เพื่ิ�งเข้้าสำู่ข้ั�นตอนการปิูดำเหมืองเมื�อปูี 2562 ในโอกาสำน่� บ้ริษััที่ฯ ไดำ้จัดำกิจกรรมวิเคราะห์ศักยั่ภาพื่

และการวางแผินธุุรกิจใหส้ำอดำคล้องกบั้ความสำนใจและความถึนัดำข้องแต่ละคน นอกจากน่�ยัั่งเชิญผู้ิบ้ริหารระดำบั้สูำงและผู้ิเชี�ยั่วชาญจากหนว่ยั่งาน

ภายั่นอกมาให้คำาแนะนำาเก่�ยั่วกับ้ชีวิตหลังเกษั่ยั่ณแก่พื่นักงาน

Banpu Brand Talks
Banpu Brand Talks เปูน็กิจกรรมท่ี่�จดัำขึ้�นเปูน็ปูระจำาทุี่กปูเีพื่ื�อเสำรมิสำรา้งความรู้ความเข้้าใจในเรื�องข้องแบ้รนดำ์  

ช่วยั่จุดำปูระกายั่ความคิดำ เปูิดำมุมมองใหม่ในการสำร้างและดำูแลแบ้รนดำ์ “บ้้านปูู” ให้กับ้พื่นักงาน โดำยั่ในปีู 2564 

บ้ริษััที่ฯ ไดำ้เปูล่�ยั่นรูปูแบ้บ้กิจกรรมเปู็น Online เนื�องจากสำถึานการณ์โควิดำ-19 โดำยั่ในงานไดำ้เชิญแข้กรับ้เชิญ

พื่ิเศษั 2 ท่ี่าน ไดำ้แก่ คุณส่ำตลา ชาญวิเศษั ผิู้เชี�ยั่วชาญดำ้านกลยุั่ที่ธ์ุคอนเที่นต์ และคุณภริษัา ยั่าคอปูเซ่น  

พื่ิธุีกรชื�อดำัง มาร่วมพืู่ดำคุยั่แลกเปูล่�ยั่นปูระสำบ้การณ์ในหัวข้้อ “เมื�อคุณกลายั่เปู็นแบ้รนดำ์ (When you become 

brand)” ท่ี่�เน้นยั่ำ�าความสำำาคัญข้องพื่นักงานในการที่ำาหน้าท่ี่�เป็ูน Brand ambassador ในการแบ่้งปัูน

ปูระสำบ้การณ์ที่่�ดำ่ไปูยั่ังผิู้ม่ส่ำวนไดำ้เสำ่ยั่ภายั่นอก เพืื่�อเชื�อมโยั่งคนภายั่นอกให้รู้จักและเข้้าใจองค์กรมากข้ึ�น

ระบบบริห่�รผู้ลัก�รปฏิิบัติง�น์
ระบ้บ้บ้ริหารผิลการปูฏิบ้ัติงานข้องบ้ริษัทัี่ฯ ปูระกอบ้ดำ้วยั่ตัวชี�วัดำ 2 ดำ้าน ไดำ้แก่ ตัวชี�วัดำที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้งาน

โดำยั่ตรง (Work-related KPI) คดิำเปูน็สำดัำสำว่นรอ้ยั่ละ 70 และตวัชี�วดัำที่่�เก่�ยั่วข้้องกบั้พื่ฤตกิรรม (Behavior-

based KPI) ซึ�งวัดำจากพื่ฤติกรรมแสำดำงออกผิ่านที่างค่านิยั่มองค์กร Banpu Heart คิดำเป็ูนสำัดำส่ำวน 

ร้อยั่ละ 30 โดำยั่บ้ริษััที่ฯ เปูิดำโอกาสำให้พื่นักงานม่สำ่วนร่วมในการกำาหนดำแผินการที่ำางานและตัวชี�วัดำผิล 

การปูฏิบ้ัติงานข้องตนเองให้สำอดำคล้องกับ้เปู้าหมายั่ข้องบ้ริษััที่ฯและที่่มงาน นอกจากน่�ยั่ังกำาหนดำให้ม่  

“ตัวชี�วัดำความเปู็นผู้ินำา (Leadership KPI)” เพื่ิ�มขึ้�นเปู็นการเฉพื่าะ โดำยั่จะกำาหนดำให้กับ้ผู้ิบ้ริหาร 

ระดัำบ้กลางขึ้�นไปู ที่ั�งน่�การปูระเมินผิลตัวชี�วัดำดำังกล่าวจะดำำาเนินการผ่ิานการปูระเมินผิลจากบุ้คคลอื�น 

ที่ั�งในแนวดำิ�งและแนวราบ้ (360 Degree Feedback) ในปูระเดำ็นเก่�ยั่วเนื�องกับ้การบ้ริหารท่ี่มงานและ 

การสำร้างสำภาพื่แวดำล้อมเพื่ื�อเสำริมสำร้างความผูิกพัื่นต่อองค์กรข้องพื่นักงาน

ชี่องทั�งก�รรับร�องเรียน์
พื่นักงานสำามารถึส่ำงคำาร้องผิ่านช่องที่างท่ี่�หลากหลายั่ เช่น  

คณะกรรมการสำวัสำดำกิาร หวัหนา้งาน หน่วยั่งานบ้รรษััที่ภิบ้าล

และกำากับ้ดำูแลกิจการ หรือสำ่งโดำยั่ตรงให้ฝ่่ายั่บ้ริหาร

ที่รัพื่ยั่ากรมนุษัยั่์ เปู็นต้น ที่ั�งน่�ในกรณ่ที่่�พื่นักงานไม่ต้องการ

ระบุ้ตัวตน สำามารถึส่ำงเรื�องผ่ิานช่องที่างออนไลน์ได้ำ ซึ�งรวมถึึง

เหตุการณ์การเลือกปูฏิบ้ัติและเหตุการณ์ล่วงละเมิดำ

ก�รป้องกัน์ก�รวิ่�จ��งแรงง�น์เด้็ก
แลัะแรงง�น์บังคับ
บ้ริษััที่ฯ ม่นโยั่บ้ายั่ไม่ใชแ้รงงานเด็ำกและแรงงานบ้งัคับ้ โดำยั่กำาหนดำ

อายุั่ขั้�นตำ�าข้องพื่นักงานท่ี่�จะว่าจ้างให้เป็ูนไปูตามกฎหมายั่แรงงาน

ข้องแต่ละปูระเที่ศ เพืื่�อปู้องกันความเส่ำ�ยั่งจากการว่าจ้างแรงงานเด็ำก 

รวมถึึงกำาหนดำขั้�นตอนการสำรรหาคดัำเลอืกท่ี่�โปูรง่ใสำ และกำาหนดำให้

ม่การที่ำาสำัญญาว่าจ้างแรงงานทีุ่กครั�ง

82 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

79% 100%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

56% >83%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

29% -

ส้ด้ส่วนตั้ำาแหน่งสำาค้ญที่่�มี่ผูู้ ้สืบ้ที่อด้ตั้ำาแหน่ง

ส้ด้ส่วนพื่น้กิงานที่่�มี่แผู้นพื่้ฒนาศ้กิยภัาพื่รายบุ้คคล

ส้ด้ส่วนตั้ำาแหน่งเปูิด้ใหมี่ที่่ �สามีารถที่ด้แที่นด้้วย
พื่น้กิงานปูัจจุบ้้น

บุ้คลากรถืึอเปูน็ที่รัพื่ยั่ากรท่ี่�สำำาคญัข้องบ้รษิัทัี่ฯ การดำงึดำดูำและการรกัษัา

ผิูม้ค่วามสำามารถึใหอ้ยู่ั่กับ้องคก์รผ่ิานแผินงานพื่ฒันาที่รพัื่ยั่ากรบุ้คคล

จึงเป็ูนหนึ�งในปัูจจัยั่สำำาคัญในการเพื่ิ�มศักยั่ภาพื่ในการแข่้งขั้นข้อง 

บ้รษัิัที่ฯ เพืื่�อสำนับ้สำนุนการข้บั้เคลื�อนธุุรกจิภายั่ใตส้ำภาวการณท่์ี่�ซบั้ซ้อน

และเปูล่�ยั่นแปูลงอยั่่างรวดำเร็ว

ก�รพัฒน์�
ทัรัพย�กรบ่คคลั

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ม่การปูรับ้ปูรุงสำมรรถึนะดำ้านผิู้นำา (Leadership 

competency) ข้ององค์กรให้ม่ความเหมาะสำมตามยุั่คสำมัยั่และบ้ริบ้ที่ข้อง

องค์กรท่ี่�เปูล่�ยั่นแปูลงไปูมากขึ้�น นอกจากน่�ยัั่งปูรับ้ปูรุงแผินการพื่ัฒนา 

ความสำามารถึข้องพื่นักงานและผู้ิบ้ริหารให้สำอดำคล้องกับ้สำมรรถึนะใหม่ 

ดำังกล่าวอ่กดำ้วยั่ ซึ�งรวมถึึงการจัดำอบ้รมที่ักษัะเฉพื่าะดำ้านเพื่ื�อพื่ัฒนา

สำมรรถึนะดำ้านตำาแหน่งงานในกลุ่มวิชาชีพื่หลักข้องธุุรกิจ

สำำาหรับ้การพื่ัฒนาศักยั่ภาพื่ผิู้บ้ริหาร ในปีูท่ี่�ผิ่านมา บ้ริษััที่ฯ จัดำอบ้รม 

Banpu Leadership Program for Future Leader และหลักสำตูร Banpu 

Global Leadership Program for First Line Leader อยั่่างต่อเนื�อง 

โดำยั่ม่ผู้ิบ้ริหารรวม 54 คนจากทีุ่กปูระเที่ศเข้้ารับ้การอบ้รม นอกจากน่� 

บ้รษิัทัี่ฯ ไดำส่้ำงเสำริมวฒันธุรรมการคน้หาศกัยั่ภาพื่ข้องพื่นักงานผิา่นที่างการ

ให้คำาแนะนำา (Coaching culture) ผิ่านหลักสำูตร Great Coach และ

หลักสำูตร HiCoach โดำยั่เน้นพื่ัฒนาศักยั่ภาพื่การโค้ชข้องพื่นักงานระดำับ้

หัวหน้างานผ่ิานการลงมือปูฏิบั้ติจริง ในปีู 2564 ม่หัวหน้างานเข้้าร่วม

หลักสูำตร 21 คน อนึ�ง บ้ริษััที่ฯ กำาลังอยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนามาตรฐาน 

การวัดำผิลตอบ้แที่นจากการลงทีุ่นดำ้านการพัื่ฒนาที่รัพื่ยั่ากรบุ้คคล  

โดำยั่อ้างอิงแนวปูฏิบ้ัติสำากล (Kirkpatrick model) โดำยั่ในปูีท่ี่�ผิ่านมา 

ไดำเ้ริ�มตน้เกบ็้ข้้อมูลสำำาหรับ้หลกัสำตูร HiCoach และจะดำำาเนนิการเก็บ้ข้้อมลู

อย่ั่างต่อเนื�องในปีู 2565 ก่อนจะข้ยั่ายั่ผิลไปูยัั่งหลักสำูตรอื�น ๆ  ต่อไปู

ทัี่�งน่�จากการเริ�มนำาระบ้บ้ “Success Factor” มาใช้เปู็นมาตรฐานใน 

การวางแผินการสืำบ้ที่อดำตำาแหน่งสำำาคญัและการพื่ฒันาแผินพื่ฒันาศกัยั่ภาพื่

รายั่บุ้คคล ส่ำงผิลให้สำัดำสำ่วนตำาแหน่งสำำาคัญท่ี่�ม่ผู้ิสืำบ้ที่อดำตำาแหน่งเพื่ิ�มจาก

รอ้ยั่ละ 63 เป็ูนรอ้ยั่ละ 79 อย่ั่างไรกด็ำเ่นื�องด้ำวยั่ธุรุกจิบ้างส่ำวนยั่งัอยู่ั่ระหวา่ง

การปูรับ้เปูล่�ยั่นมาใช้ระบ้บ้ใหม่ ที่ำาให้สัำดำสำ่วนพื่นักงานที่่�ม่แผินพื่ัฒนา

ศักยั่ภาพื่รายั่บุ้คคลอยู่ั่ท่ี่�เพื่่ยั่งร้อยั่ละ 56 ซึ�งยั่ังไม่เปู็นไปูตามเปู้าหมายั่ 

ที่่�กำาหนดำไว้

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร

New Leadership Competency
ปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ม่การปูรับ้ปูรุงสำมรรถึนะดำ้านผิู้นำา (Leadership competency)  

ข้ององค์กรให้ม่ความเหมาะสำมตามยุั่คสำมัยั่และบ้ริบ้ที่ข้ององค์กรท่ี่�เปูล่�ยั่นแปูลงไปูมากขึ้�น 

โดำยั่โมเดำลใหมข่้องสำมรรถึนะดำา้นผู้ินำาปูระกอบ้ดำว้ยั่สำมรรถึนะ 5 ดำา้น ไดำแ้ก่ ความเฉ่ยั่บ้คม

ที่างธุุรกิจ (Business acumen) การข้ับ้เคลื�อนและผิลลัพื่ธ์ุ (Execution & Deliverable)  

การคิดำเชิงวิพื่ากษ์ัและการตัดำสำินใจ (Critical thinking & decision making)  

กรอบ้ความคิดำเพื่ื�อการเตบิ้โต (Growth mindset) และความเชี�ยั่วชาญดำา้นดำจิทัิี่ล (Digital 

savvy) นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยั่ังปูรับ้ปูรุงแผินการพัื่ฒนาความสำามารถึข้องพื่นักงานและ 

ผิู้บ้ริหารให้สำอดำคล้องกับ้สำมรรถึนะใหม่ดำังกล่าวอ่กดำ้วยั่

สัมุ่รรถึน์ะด้��น์ผู้้�น์ำ�

ควิ�มุ่เฉียบคมุ่ทั�งธ่รกิจ

ก�รขัับเคลืั�อน์แลัะผู้ลัลััพธ์

ก�รคิด้เชิีงวิิพ�กษั์แลัะก�รตัด้สิัน์ใจ

กรอบควิ�มุ่คิด้เพื�อก�รเติบโต

ควิ�มุ่เชีี�ยวิชี�ญด้��น์ดิ้จิทััลั

1
2
3
4
5
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ห่ลัักสั้ตร Banpu Engaging Leader
เนื�องจากผิลการสำำารวจระดำับ้ความผิูกพื่ันต่อองค์กรข้องพื่นักงานท่ี่�

สำำานักงานใหญ่ในไที่ยั่ม่ค่าลดำลงอยั่่างม่นัยั่สำำาคัญในปีู 2557 บ้ริษััที่ฯ  

จึงพัื่ฒนาหลักสำูตร Banpu Engaging Leader ข้ึ�นในปูี 2558 และ 

ดำำาเนินการอยั่่างต่อเนื�องมาจนถึึงปูัจจุบั้น หลักสำูตรน่�จัดำให้กับ้ผู้ิบ้ริหาร 

ระดำับ้ต้นและกลาง ดำ้วยั่วัตถุึปูระสำงค์ที่่�จะเพื่ิ�มระดำับ้ความผิูกพื่ันต่อองค์กร

ข้องพื่นกังาน ภายั่ใตแ้นวคดิำวา่ผู้ิบ้รหิารกลุม่ดำงักลา่วเปูน็ผู้ิท่ี่�ที่ำางานใกลช้ดิำ

กับ้พื่นักงานในระดำับ้ปูฏิบ้ัติการ จากการดำำาเนินการอบ้รมหลักสูำตร 

อยั่่างต่อเนื�อง 6 ปูี สำ่งผิลให้ระดำับ้ความผิูกพื่ันต่อองค์กรข้องพื่นักงานท่ี่�

สำำานักงานใหญ่ในไที่ยั่ม่ค่าเพื่ิ�มขึ้�นอย่ั่างม่นัยั่สำำาคัญจากร้อยั่ละ 57  

ในปูี 2559 เป็ูนร้อยั่ละ 69 ในปูี 2563 ที่ั�งน่�จากความสำำาเร็จข้อง Banpu 

Engaging Leader บ้ริษัทัี่ฯ ไดำ้พื่ัฒนาต่อเนื�องเป็ูนหลักสำูตรการอบ้รมและ

พื่ัฒนาศักยั่ภาพื่ผิู้บ้ริหาร (Banpu Engaging Leader Program) และ

ข้ยั่ายั่ผิลไปูยั่ังหน่วยั่ธุุรกิจในทีุ่กปูระเที่ศ

ห่ลัักสั้ตร HiCoach
iCoach เปูน็หนึ�งในหลกัสำตูรการอบ้รมและพัื่ฒนาศักยั่ภาพื่ผู้ิบ้รหิาร (Banpu Engaging Leader 

Program) ท่ี่�บ้ริษััที่ฯ ไดำ้จัดำมาอย่ั่างต่อเนื�อง เพืื่�อส่ำงเสำริมให้กระบ้วนการโค้ชเปู็นส่ำวนหนึ�งข้อง

วฒันธุรรมองคก์รและเพืื่�อใชค้น้หาศกัยั่ภาพื่ข้องพื่นักงานโดำยั่โคช้ภายั่ในองคก์ร (Internal coach) 

จำานวนผู้บริหารที�เข้าร�วม 165 คน

ความครอบคล่้ม ร้อยั่ละ 32 ข้องผู้ิบ้ริหารระดัำบ้ต้นและกลาง

ระยีะเวล้าโครงการ 6 ปีู (2558-2563)

ตัวช้ี้�วัด้ ระดัำบ้ความผูิกพัื่นต่อองค์กรข้องพื่นักงาน

ผล้การด้ำาเน่นโครงการ เพิื่�มจากร้อยั่ละ 57 เป็ูนร้อยั่ละ 69

ระยีะเวล้าโครงการ 2561-ปัูจจุบั้น

ตัวช้ี้�วัด้ • ผิลการปูระเมินทัี่กษัะการโค้ช ตามมาตรฐาน 

 ข้องโค้ชมืออาชีพื่ท่ี่�ได้ำรับ้การรับ้รองจาก  

 International Coaching Federation

• ผิลการปูระเมินสำมรรถึนะด้ำานผู้ินำา 5 ด้ำาน

2561

67%

2562

68%

2563

69%

2559

57%

2560

64%

ระดั้บควิ�มุ่ผู้้กพัน์ต่อองค์กรขัองพนั์กง�น์

ผิ่านโปูรแกรม Great Coach มาตั�งแต่ปีู 2561 และโปูรแกรม HiCoach ในปีู 2562 ที่ั�งน่� โปูรแกรม HiCoach ม่วัตถึุปูระสำงค์เพื่ื�อ 

ส่ำงเสำริมการฝึ่กปูฏิบั้ติการใช้ทัี่กษัะการโค้ช โดำยั่เน้นพัื่ฒนาศักยั่ภาพื่การโค้ช (Coach) ข้องพื่นักงานระดัำบ้หัวหน้างานผ่ิานการลงมือปูฏิบั้ติจริง  

โดำยั่ผิู้รับ้การโค้ช (Coachee) จะเป็ูนพื่นักงานจากต่างสำายั่งาน ซึ�งการโค้ชข้้ามสำายั่งาน (Cross-functional coaching) น่� จะช่วยั่ให้

ผิู้รับ้การโค้ชไดำ้ปูระโยั่ชน์จากความเปู็นกลางจากที่ักษัะการโค้ชโดำยั่ตรงอย่ั่างไม่ม่อคติ โดำยั่ม่ผู้ิเชี�ยั่วชาญจากภายั่นอกท่ี่�เป็ูนโค้ชท่ี่�ผ่ิาน 

การรับ้รองจากหลักสูำตรโค้ชมืออาชีพื่จาก International Coaching Federation คอยั่ให้คำาแนะนำาในฐานะพื่่�เล่�ยั่ง (Mentor) ในตลอดำ

กระบ้วนการ โดำยั่ในปูี 2564 ม่ Coach และ Coachee 21 คู่จากไที่ยั่ สำิงคโปูร์ เวียั่ดำนาม จีน และอินโดำน่เซียั่เข้้าร่วมโครงการ ที่ั�งน่� 

ผิลการปูระเมนิทัี่กษัะการโค้ช 5 ด้ำานจากการดำำาเนินโครงการเป็ูนระยั่ะเวลา 6 เดืำอนพื่บ้ว่า โค้ชทัี่�ง 21 ท่ี่านม่ทัี่กษัะโดำดำเด่ำนในด้ำานทัี่กษัะการสำร้าง

ความเชื�อใจและความผูิกพื่นัธุซ์ึ�งเป็ูนหนึ�งในที่กัษัะท่ี่�สำำาคัญข้องโคช้ นอกจากน่�ผิลการสำำารวจยัั่งแสำดำงให้เห็นวา่ HiCoach ยัั่งม่ส่ำวนสำนับ้สำนุน 

การพื่ัฒนาสำมรรถึนะดำ้านผิู้นำาที่ั�ง 5 ดำ้าน โดำยั่เฉพื่าะอยั่่างยั่ิ�งสำมรรถึนะดำ้านกรอบ้ความคิดำเพื่ื�อการเติบ้โต

4.29

3.90

3.89

3.69

3.63

ทักษะดานการสรางความเช่ือใจและความผูกพัน

ทักษะดานการสนับสนุนใหผูรับการโคชประสบความสําเร็จ

ทักษะดานการรับฟง

ทักษะดานการเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

ทักษะดานการต้ังคําถาม

3.45

3.93

4.34

4.10

4.50

ความเช่ียวชาญดานดิจิทัล

ความเฉียบคมทางธุรกิจ

การขับเคล่ือนและผลลัพธ

การคิดเชิงวิพากษและการตัดสินใจ

กรอบความคิดเพ่ือการเติบโต

ผู้ลัก�รประเมิุ่น์ทัักษัะขัอง Coach โด้ย Mentor ผู้ลัก�รประเมิุ่น์สัมุ่รรถึน์ะด้��น์ผู้้�น์ำ�ขัองห่ลัักสั้ตร HiCoach
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ก�รวิ�งแผู้น์ผู้้�สืับทัอด้ตำ�แห่น์่งสัำ�คัญ
สำำาหรับ้ตำาแหน่งผู้ิบ้ริหารระดัำบ้สูำงและตำาแหน่งงานท่ี่�ม่ความสำำาคัญ  

บ้ริษััที่ฯ มก่ารพิื่จารณาคัดำเลือก ที่บ้ที่วน และติดำตามการพื่ัฒนาผิู้สำืบ้ที่อดำ

ตำาแหน่งอยั่่างต่อเนื�องภายั่ใต้ระบ้บ้การพัื่ฒนาผู้ิสำืบ้ที่อดำตำาแหน่งสำำาคัญ 

(Succession planning and high potential management)  

โดำยั่จดัำที่ำา ตดิำตาม และปูระเมินผิลการพัื่ฒนาศกัยั่ภาพื่แบ้บ้รายั่บุ้คคลข้อง

ผู้ิท่ี่�ได้ำรับ้การคัดำสำรร รวมทัี่�งการรับ้ผู้ิบ้ริหารใหม่ ๆ  เข้้ามาเสำริมความแข็้งแกร่ง 

ภายั่ใต้การกำากับ้ดำูแลข้องคณะกรรมการวางแผินการสืำบ้ที่อดำตำาแหน่ง 

(Succession Planning Committee)

ก�รพัฒน์�พนั์กง�น์ทีั�มีุ่ศักยภิ�พสั้ง
บ้ริษััที่ฯ ม่การปูระเมินศักยั่ภาพื่ (Potential) ข้องผิู้บ้ริหารระดำับ้ต้นและระดำับ้กลางที่่�ม่ศักยั่ภาพื่สำูง เพื่ื�อรองรับ้การเติบ้โตข้ององค์กร โดำยั่สำร้าง

กลุม่พื่นกังานท่ี่�ม่ศักยั่ภาพื่ระดัำบ้นานาชาติ (Global talent pool) อย่ั่างเป็ูนระบ้บ้ และออกแบ้บ้การเรยีั่นรูใ้ห้เหมาะกับ้แตล่ะธุรุกิจ ดำว้ยั่กระบ้วนการ

เรียั่นรู้แบ้บ้องค์รวม (Learning solution design) และการพื่ัฒนาศักยั่ภาพื่รายั่บุ้คคล (Personalized learning program) ผิ่านโครงการ 

Learning Application Project (LAP) ซึ�งสำ่งเสำริมให้นำาสำิ�งที่่�เรียั่นรู้มาปูฏิบ้ัติจริง เพื่ื�อมุ่งสำร้างที่ักษัะใหม่ที่่�จำาเป็ูน (Reskill) และพื่ัฒนาที่ักษัะ

เดิำมให้แข็้งแกร่ง (Upskill) รวมถึึงเปิูดำโอกาสำให้พื่นักงานเรียั่นรู้และพัื่ฒนาผิ่านการม่ปูระสำบ้การณ์ตรงในการที่ำางาน เช่น การย้ั่ายั่ตำาแหน่ง 

เพื่ื�อการเรยีั่นรู้งานตา่งสำายั่งาน (Job rotation) การเข้้ารว่มโครงการที่ำางานแบ้บ้ข้้ามสำายั่งาน (Cross-functional project) เปูน็ต้น โดำยั่รายั่งาน

ความคืบ้หน้าในการพื่ัฒนาให้กับ้คณะกรรมการวางแผินการสำืบ้ที่อดำตำาแหน่งปูีละ 2 ครั�ง

แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ วางแผินพื่ัฒนาศักยั่ภาพื่บุ้คลากรโดำยั่เฉพื่าะจากสำมรรถึนะที่่�ควรพื่ัฒนา 

(Competency gap) ข้องพื่นักงานทัี่�งองค์กร ควบ้คู่ กับ้นโยั่บ้ายั่และ 

แนวโน้มการข้ยั่ายั่ตัวที่างธุุรกิจ โดำยั่ม่การที่บ้ที่วนแผินการฝึ่กอบ้รมสำำาหรับ้

พื่นักงานในแต่ละระดำับ้เปู็นปูระจำาทุี่กปูี ที่ั�งน่� พื่นักงานแต่ละคนจะมแ่ผินพื่ัฒนา

ศักยั่ภาพื่รายั่บุ้คคล (Individual development plan) ที่่�จัดำที่ำาข้ึ�นโดำยั่พื่ิจารณา

จากสำมรรถึนะท่ี่�จำาเปู็น (Required competency) ซึ�งปูระกอบ้ด้ำวยั่สำมรรถึนะ

ดำ้านตำาแหน่งงาน และสำมรรถึนะดำ้านการเปู็นผู้ินำา ท่ี่�จะแตกต่างกันไปูในแต่ละ

ปูระเภที่ข้องงาน

สำำาหรับ้ผู้ิบ้ริหาร บ้ริษััที่ฯ ออกแบ้บ้หลักสำูตรพัื่ฒนาผู้ินำาเปู็น 4 ระดัำบ้ ไดำ้แก่ 

Strategic leader, Business leader, First line leader และ Future leader 

ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ กำาลังอยู่ั่ระหว่างการพัื่ฒนามาตรฐานการวัดำผิลตอบ้แที่นจาก 

การลงทุี่นด้ำานการพื่ัฒนาที่รัพื่ยั่ากรบุ้คคล โดำยั่อ้างอิงแนวปูฏิบ้ัติสำากล เช่น 

Kirkpatrick model

ก�รพัฒน์�สัมุ่รรถึน์ะ (Competency development)

ก�รประเมิุ่น์สัมุ่รรถึน์ะ

ก�รวิิเคร�ะห่์สัมุ่รรถึน์ะ
ทีั�ควิรพัฒน์�

ก�รพัฒน์�แผู้น์พัฒน์�ศักยภิ�พ
ร�ยบ่คคลั

1

2

3

แผู้น์ก�รพัฒน์�ผู้้�สืับทัอด้ตำ�แห่น์่งสัำ�คัญ

พิจ�รณ�ตำ�แห่น์่งสัำ�คัญ

จัด้ทัำ�ค่ณลัักษัณะทีั�สัำ�คัญขัองตำ�แห่น์่ง แลัะเกณฑ์์ใน์ก�รสัรรห่�

ระบ่แลัะคัด้สัรรผู้้�ทีั�ค�ด้วิ่�จะได้�รับก�รสืับทัอด้ตำ�แห่น์่ง

จัด้ทัำ�แลัะทับทัวิน์แผู้น์ก�รพัฒน์�ศักยภิ�พร�ยบ่คคลัขัองผู้้�ได้�รับก�รคัด้สัรร

ติด้ต�มุ่แลัะประเมิุ่น์ศักยภิ�พขัองผู้้�ทีั�ได้�รับก�รคัด้สัรร
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ระด้้บ้ความีสอด้คล้องของพื่ฤตั้ิกิรรมีพื่น้กิงานกิ้บ้
ว้ฒนธุรรมีองค์กิร “Banpu Heart”

ดำ้วยั่ความหลากหลายั่ข้องบุ้คลากรในแต่ละพื่ื�นท่ี่�ท่ี่�บ้ริษััที่ฯ เข้้าไปู

ดำำาเนนิธุรุกิจ ทัี่�งในด้ำานภาษัา เชื�อชาติ ศาสำนา และวฒันธุรรม บ้ริษัทัี่ฯ 

เชื�อมั�นว่าการสำร้างวัฒนธุรรมองค์กรท่ี่�แข็้งแกร่งจะเป็ูนกุญแจสำำาคัญ 

ในการบ้ริหารความหลากหลายั่ดำังกล่าว รวมถึึงเสำริมสำร้าง 

ความสำามารถึในการแข้่งข้ัน

วัิฒน์ธรรมุ่องค์กร

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
เพื่ื�อใหส้ำอดำรบั้กบั้รปููแบ้บ้การที่ำางานท่ี่�เปูล่�ยั่นแปูลงไปู ในปูทีี่่�ผิา่นมาบ้รษิัทัี่ฯ 

ไดำ้ปูรับ้เปูล่�ยั่นระบ้บ้การปูฐมนิเที่ศพื่นักงานใหม่ เปู็นการปูฐมนิเที่ศผ่ิาน

แอปูพื่ลิเคชันบ้นโที่รศัพื่ท์ี่มือถึือ นอกจากน่�ยั่ังจัดำกิจกรรมเพื่ื�อสำ่งเสำริม

วัฒนธุรรมองค์กรอย่ั่างต่อเนื�อง โดำยั่ปูรับ้เปูล่�ยั่นรูปูแบ้บ้กิจกรรมเปู็นแบ้บ้

ออนไลน์มากข้ึ�น อ่กทัี่�งยั่ังผิสำานแนวคิดำ Gamification ให้พื่นักงานเข้้าใจ

วัฒนธุรรมองค์กรผิ่านการเล่นเกมสำ์ เช่น

• Background Contest - กิจกรรมปูระกวดำภาพื่พื่ื�นหลังสำำาหรับ้ 

ใช้ในการปูระชุมแบ้บ้ออนไลน์

• Banpu Family Connect - กิจกรรมส่ำงเสำริมให้พื่นักงานแสำดำงออก

ถึึงพื่ฤติกรรมห่วงใยั่และแบ้่งปูัน (Express Care and Share)

• HEART AM (BASSADORS) ภายั่ใต้แคมเปูญ “I can see your 

heart” - กิจกรรมท่ี่�เปูิดำโอกาสำให้พื่นักงานไดำ้บ้อกเล่าเรื�องราว

ตัวอยั่่างที่่�เพื่ื�อนพื่นักงานแสำดำงออกถึึงพื่ฤติกรรม Banpu Heart

• Banpu Mind Space - พืื่�นท่ี่�จุดำปูระกายั่ความคิดำสำร้างสำรรค์ 

ให้กับ้พื่นักงานมาเรียั่นรู้ขั้�นตอนการพื่ัฒนาความคิดำเชิงนวัตกรรม

ร่วมกัน

ที่ั�งน่�จากการสำำารวจระดัำบ้ความสำอดำคล้องข้องพื่ฤติกรรมพื่นักงานกับ้

วฒันธุรรมองค์กรในไที่ยั่ จนี มองโกเลย่ั่ อนิโดำน่เซยีั่ ญ่�ปุู่น และออสำเตรเลย่ั่ 

ปูระจำาปูี 2564 พื่บ้ว่าระดำับ้ความสำอดำคล้องเฉล่�ยั่อยัู่ท่ี่่�ร้อยั่ละ 78 ซึ�งเพื่ิ�ม

ขึ้�นอย่ั่างม่นัยั่สำำาคัญจากปูีก่อนหน้า โดำยั่เมื�อพื่ิจารณาค่าเฉล่�ยั่รายั่ปูระเที่ศ

พื่บ้ว่าระดำับ้ความสำอดำคล้องในเกือบ้ทีุ่กปูระเที่ศม่ค่าเพื่ิ�มข้ึ�น

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

78% >70% >80%

86 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)

https://www.banpu.com/sustainability/society/corporate-culture/


ครัวิบ��น์ป้ ปร่งส่ัขั ด้�วิยใจ
จากวัฒนธุรรมองค์กร Banpu Heart ที่่�ปูลูกฝั่งให้พื่นักงานม่ความรับ้ผิิดำชอบ้

ต่อสำังคม รู้จักการห่วงใยั่และแบ้่งปัูนสิำ�งดำ่ ๆ  ให้กับ้คนทัี่�งภายั่ในและภายั่นอก

องค์กร ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ จึงไดำ้ริเริ�มโครงการ ”ครัวบ้้านปูู ปูรุงสำุข้ ดำ้วยั่ใจ 

(Banpu Heartwarming Kitchen)” เพืื่�อส่ำงเสำริมให้พื่นักงานนำา 10 พื่ฤติกรรม 

Banpu Heart มาปูรับ้ใช้ในชวีติปูระจำาวัน และเปูดิำโอกาสำให้พื่นักงานท่ี่�ม่จิตอาสำา 

ไดำ้ร่วมเปู็นอาสำาสำมัคร สำ่งต่อความช่วยั่เหลือไปูยั่ังชุมชนท่ี่�ไดำ้รับ้ผิลกระที่บ้จาก

การแพื่ร่ระบ้าดำข้องโควิดำ-19 ผิ่านการจัดำที่ำาอาหารปูรุงสำุกหรือสำั�งซื�ออาหารจาก

ร้านอาหารรายั่ยั่่อยั่ในชุมชนที่่�ไดำ้รับ้ผิลกระที่บ้จากสำถึานการณ์ดำังกล่าว ดำังน่�

พนักงานเข้าร�วมโครงการ 53 คน

ช่ี้มชี้นแล้ะหน�วยีงานที�ได้้รับ
การสิ่นับสิ่น่น

9 ชุมชน 6 หน่วยั่งาน ในเข้ตกรุงเที่พื่ฯ 

และปูริมณฑ์ล

เงินสิ่นับสิ่น่นโครงการจาก
บริษััทฯ แล้ะพนักงาน

365,296 บ้าที่

1. ล้งมือปร่งส่ิ่ขด้้วยีตนเองหรือผ�านร้านอาหารในช่ี้มชี้น: 
 ที่างบ้ริษัทัี่ฯ จะเปูน็ผู้ิสำนับ้สำนุนงบ้ปูระมาณในการจดัำที่ำาอาหาร 

ไดำ้แก่ วัตถุึดำิบ้ ภาชนะบ้รรจุ รวมถึึงค่าใช้จ่ายั่ในการข้นส่ำง  

วธิุน่ี�อาสำาสำมคัรที่่�ชื�นชอบ้การที่ำาอาหาร สำามารถึปูระกอบ้อาหาร

เองได้ำในที่กุขั้�นตอน ตั�งแต่การจดัำเตรยีั่ม บ้รรจกุลอ่ง จนพื่รอ้ม

ส่ำงมอบ้ หรอืหากไมถ่ึนัดำที่ำาอาหาร ก็ยัั่งสำามารถึช่วยั่สัำ�งซื�อจาก

ร้านอาหารรายั่ยั่่อยั่ที่่�ไดำ้รับ้ผิลกระที่บ้จากโควิดำ-19 ไดำ้เช่นกัน

2. ล้งใจสิ่มทบท่น: พื่นักงานสำามารถึร่วมสำมที่บ้ที่นุกับ้บ้ริษััที่ฯ 

โดำยั่โครงการจะนำาเงินสำ่วนน่�ไปูสำบ้ที่บ้ทุี่นจัดำเตรียั่มอาหาร 

เพื่ื�อสำ่งมอบ้ให้แก่ชุมชนที่่�ไดำ้รับ้ผิลกระที่บ้ต่อไปู

แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ ข้ับ้เคลื�อนธุุรกิจภายั่ใต้วัฒนธุรรมองค์กร “Banpu Heart” ซึ�งปูระกอบ้ดำ้วยั่ 3 คุณลักษัณะ ไดำ้แก่ Passionate (ใจรัก), Innovative (สำร้างสำรรค์) 

และ Committed (มุ่งมั�นยั่ืนหยั่ัดำ) ที่ั�งน่�เพืื่�อให้วัฒนธุรรมองค์กร “Banpu Heart” ไดำ้รับ้การปูฏิบ้ัติอย่ั่างเปู็นรูปูธุรรม บ้ริษััที่ฯ บ้่งชี� 10 พื่ฤติกรรมหลัก 

และวางแผินการดำำาเนินงานอย่ั่างเป็ูนระบ้บ้ตั�งแต่กระบ้วนการสำรรหาพื่นักงานใหม่ ไปูจนถึึงกระบ้วนการปูระเมินผิลการปูฏิบั้ตงิานผิา่น 4 ตวัขั้บ้เคลื�อนหลกั 

ซึ�งหนึ�งในนั�นคือ Banpu Heart Change Leaders (BCL) ท่ี่�เป็ูนผิู้ขั้บ้เคลื�อนการดำำาเนินงานผิ่านที่างกิจกรรมท่ี่�หลากหลายั่ ทัี่�งน่�เพื่ื�อให้ที่ราบ้ 

ระดัำบ้ความคืบ้หน้าข้องการดำำาเนินงาน บ้ริษััที่ฯ ม่การสำำารวจระดำับ้ความสำอดำคล้องข้องพื่ฤติกรรมพื่นักงานกับ้วัฒนธุรรมองค์กรโดำยั่หน่วยั่งานภายั่นอก 

เปู็นปูระจำาทีุ่กปูี โดำยั่รูปูแบ้บ้การดำำาเนินกิจกรรมตลอดำจนแบ้บ้สำำารวจดำังกล่าวจะไดำ้รับ้การแปูลเปู็นภาษัาที่้องถึิ�นข้องแต่ละปูระเที่ศเพื่ื�อให้มั�นใจว่าพื่นักงาน

ทีุ่กคนจะเข้้าถึึงวัฒนธุรรมองค์กร “Banpu Heart” อยั่่างแที่้จริง

ก�รสัรรห่�พน์ักง�น์ให่มุ่่
จัดำที่ำาแบ้บ้ที่ดำสำอบ้ 

“Personality inventory test” และ 

“Culture-fit assessment”

ก�รปฐมุ่นิ์เทัศ
จัดำปูฐมนิเที่ศแก่พื่นักงานใหม่

เรื�องวัฒนธุรรมองค์กร 

“Banpu Heart”

ก�รพัฒน์�ศักยภิ�พ
เสำริมสำร้างความแข้็งแกร่ง

ข้องวัฒนธุรรมองค์กรผิ่านกิจกรรม

ที่่�หลากหลายั่

ก�รประเมิุ่น์ผู้ลัก�รปฏิิบัติง�น์
กำาหนดำให้ “Banpu Heart” 

เปู็นสำ่วนหนึ�งข้องการปูระเมิน

ผิลการปูฏิบ้ัติงาน

87รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
สัังคม



จำานวนคนเส่ยช้่วิตั้จากิกิารที่ำางานของพื่น้กิงาน

อ้ตั้ราความีถ่�ของกิารบ้าด้เจ็บ้ของพื่น้กิงาน

จำานวนคนเส่ยช้่วิตั้จากิกิารที่ำางานของผูู้้ร้บ้เหมีา

อ้ตั้ราความีถ่�ของกิารบ้าด้เจ็บ้ของผูู้้ร้บ้เหมีา

อ้ตั้ราความีถ่�ของกิารบ้าด้เจ็บ้ถึงข้ �นหยุด้งาน
ของพื่น้กิงาน

อ้ตั้ราความีถ่�ของกิารบ้าด้เจ็บ้ถึงข้ �นหยุด้งาน
ของผูู้้ร้บ้เหมีา

บ้ริษััที่ฯ ตระหนักดำ่ว่าการบ้ริหารจัดำการด้ำานอาชีวอนามัยั่และความ

ปูลอดำภัยั่ท่ี่�ไม่ม่ปูระสำิที่ธุิภาพื่ นอกจากจะส่ำงผิลกระที่บ้โดำยั่ตรงต่อ

สำขุ้ภาพื่และการดำำาเนินชวีติข้องผู้ิปูฏิบั้ติงานและครอบ้ครัวแล้ว ยัั่งอาจ

ม่ผิลต่อภาพื่ลักษัณ์ข้ององค์กรอ่กดำ้วยั่ บ้ริษััที่ฯ จึงมุ่งมั�นในการดำูแล

พื่นักงานและผู้ิเก่�ยั่วข้้องที่กุคนท่ี่�ปูฏบิ้ติังานใหบ้้รษิัทัี่ฯ มส่ำภาพื่แวดำลอ้ม

ในการปูฏิบ้ัติงานที่่�ถึูกสำุข้อนามัยั่และม่ความปูลอดำภัยั่

อ�ชีีวิอน์�มัุ่ยแลัะ
ควิ�มุ่ปลัอด้ภัิย

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปีู 2564 บ้ริษััที่ฯ ข้ยั่ายั่ข้อบ้เข้ตการรายั่งานให้ครอบ้คลุมข้้อมูลข้องผู้ิรับ้เหมา

กิจกรรมข้นส่ำงที่างนำ�าในไที่ยั่และอินโดำน่เซียั่ พื่นักงานและผู้ิรับ้เหมาธุุรกิจ

กา๊ซธุรรมชาติในสำหรฐัฯ ที่ั�งน่� ผิลการตรวจวดัำสำภาพื่แวดำลอ้มในการที่ำางาน

พื่บ้ว่าทุี่กพืื่�นท่ี่�อยู่ั่ในค่ามาตรฐานท่ี่�กฎหมายั่กำาหนดำ นอกจากน่�ในปีูท่ี่�ผ่ิานมา

บ้รษิัทัี่ฯ ไดำปู้รบั้ปูรุงมาตรฐานการรายั่งานอบัุ้ติการณด์ำา้นอาชวีอนามยัั่และ

ความปูลอดำภัยั่ เพื่ื�อใช้เป็ูนมาตรฐานกลางในการรายั่งานผิลการดำำาเนินการ

ในกลุ่มบ้ริษััที่ฯ โดำยั่ไดำ้ม่การนำาการจัดำการความปูลอดำภัยั่ในดำ้าน

กระบ้วนการผิลิต (Process safety) เข้้ามาเป็ูนสำ่วนหนึ�งข้องระบ้บ้บ้ริหาร

จัดำการดำ้านความปูลอดำภัยั่ และเปิูดำเผิยั่ข้้อมูลอัตราความถ่ึ�ข้องการเกิดำ

อุบ้ัติเหตุในกระบ้วนการผิลิตระดำับ้สำูงสุำดำเปู็นปูีแรก

อย่ั่างไรก็ตามในปูีที่่�ผิ่านมา เกิดำอุบ้ัติเหตุจนถึึงขั้�นเสำ่ยั่ชีวิตข้องผู้ิรับ้เหมา 

ในอินโดำน่เซียั่ 1 รายั่ จากการสำอบ้สำวนพื่บ้ว่าม่สำาเหตุหลักมาจากผู้ิปูฏิบั้ติงาน

เปูิดำระบ้บ้การที่ำางานข้องสำายั่พื่านลำาเล่ยั่งข้ณะท่ี่�ม่ผู้ิปูฏิบ้ัติงานอื�นปูฏิบั้ติ

งานอยัู่ ่ หลังจากเหตุการณ์ดำังกล่าว บ้ริษััที่ฯ ไดำ้จัดำที่ำามาตรการแก้ไข้และ

ปู้องกันเพื่ิ�มเติม เพื่ื�อปู้องกันไม่ให้เกิดำเหตุการณ์ซำ�า ดำังน่�

 • ตรวจส่อบว่ามีการใช้้ระบบตัดิแยกพลัังงาน เพ่�อแยกเคร่�องจักร 
  หร่ออุปกรณ์ออกจากแหลั่งจ่ายพลัังงาน

 • จัดิให้มีอุปกรณ์การใช้้ตัดิแยกพลัังงาน (Lock-out Tag-out)  
  อยา่งครบถูว้น แลัะผูป้ฏิิบัติงานมีความรูค้วามส่ามารถูในการใช้้ 
  อุปกรณ์ดิังกล่ัาว

 • ประเมินส่ถูานการณ์ในกรณีฉุุกเฉุินเพ่�อหาระยะเวลัาที�เหมาะส่ม 
  ในการหยุดิระบบส่ายพานลัำาเลัียง พร้อมทั�งปรับปรุงขั�นตอน 
  การปฏิบิัติกรณีเกิดิเหตุฉุุกเฉุิน

 • ติดิตั�งระบบเส่ยีงเตอ่นเพ่�อใหส้่ญั่ญ่านเส่ยีงก่อนที�ระบบส่ายพาน 
  ลัำาเลัียงจะทำางานในกรณีเปิดิระบบแบบแมนนวลั

 • ทำาการตรวจส่อบการวิเคราะห์งานความปลัอดิภัยโดิยลัะเอียดิ  
  เพ่�อที�จะส่ามารถูประเมนิอันตรายได้ิในทุกขั�นตอนการทำางาน แลัะ 
  มีมาตรการในป้องกันอนัตรายแลัะควบคมุความเส่ี�ยงที�จะเกดิิขึ�น

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

0 0 0

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

15.97 <15.26 <10.93

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

1 0 0

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

0.51 <0.74 <0.53

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

1.87 <2.77 <1.99

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

0.11 <0.19 <0.14

88 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)
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ZERO INCIDENT
ไม่มีอุบัติการณ์เกิดิขึ�น
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สัถิึติอ่บัติเห่ต่ - พนั์กง�น์
(ร�ยต่อก�รทัำ�ง�น์ห่น์ึ�งลั��น์ชัี�วิโมุ่ง)

สัถิึติอ่บัติเห่ต่ - ผู้้�รับเห่มุ่�
(ร�ยต่อก�รทัำ�ง�น์ห่น์ึ�งลั��น์ชัี�วิโมุ่ง)

ในปูี 2564 อัตราความถึ่�ข้องการบ้าดำเจ็บ้ถึึงข้ั�นหยัุ่ดำงาน (LTIFR) ข้องพื่นักงานคือ 1.87 และข้องผิู้รับ้เหมาเที่่ากับ้ 0.11 โดำยั่ม่ค่าลดำลงจากปีูก่อนหน้า

เล็กน้อยั่ นอกจากน่� อัตราความถ่ึ�ข้องการบ้าดำเจ็บ้ (TRIFR) ข้องพื่นักงานม่ค่า 15.97 ซึ�งลดำลงจากปูีท่ี่�ก่อนหน้าแต่ยัั่งไม่บ้รรลุเปู้าหมายั่ท่ี่�กำาหนดำไว้  

แต่อย่ั่างไรก็ตาม TRIFR ข้องผู้ิรับ้เหมาม่ค่า 0.51 ซึ�งบ้รรลุเปู้าหมายั่ท่ี่�กำาหนดำไว้ นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ได้ำที่ำาการวิเคราะห์ปูระเภที่ข้องการบ้าดำเจ็บ้ท่ี่�เกิดำขึ้�นหลัก ๆ   

ซึ�งพื่บ้ว่าการบ้าดำเจบ็้ส่ำวนใหญเ่กิดำจาก การบ้าดำเจบ็้กลา้มเนื�อและเอ็น การบ้าดำเจ็บ้จากการถึกูกระแที่ก และการม่แผิลเปิูดำ อก่ที่ั�งยัั่งได้ำวเิคราะห์จำาแนกตาม

ปูระเภที่ข้องสิำ�งท่ี่�ที่ำาให้ปูระสำบ้อันตรายั่โดำยั่พื่บ้ว่าส่ำวนใหญ่เกิดำจาก การสำะดุำดำ ลื�น หกล้ม การออกแรงมากเกินกำาลัง และการถูึกวัตถุึหรือสิำ�งข้องหน่บ้หรือดึำง 

ทัี่�งน่�จากการปูระเมินความเส่ำ�ยั่งด้ำานความปูลอดำภัยั่ พื่บ้ว่าม่กิจกรรมท่ี่�ม่ความเส่ำ�ยั่งสูำงทัี่�งหมดำ 2 กิจกรรม บ้ริษััที่ฯ จึงได้ำกำาหนดำมาตรการปู้องกันท่ี่�เหมาะสำม 

เพื่ื�อรับ้มือกับ้ความเสำ่�ยั่งต่าง ๆ  ดำังน่�

กิจกรรมุ่ทีั�มีุ่ควิ�มุ่เสีั�ยงสั้ง มุ่�ตรก�รก�รป้องกัน์

การปฏิิบััติิงานกับัเคร่�องจัักรหนัก • ที่บ้ที่วนการปูระเมินความเสำ่�ยั่งข้องกิจกรรมที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งที่ั�งหมดำ
• ดำำาเนินการติดำตั�งอุปูกรณ์เตือนภัยั่เพืื่�อช่วยั่ลดำความเสำ่�ยั่งที่่�อาจจะเกิดำข้ึ�นกับ้ผิู้ปูฏิบั้ติงาน
• อบ้รมความปูลอดำภัยั่ เน้นยั่ำ�าในเรื�องข้องจุดำอันตรายั่ การสำื�อสำารระหว่างปูฏิบ้ัติงานให้แก่ผิู้ปูฏิบ้ัติงาน
• สำ่งเสำริมและติดำตามให้ผิู้ปูฏิบ้ัติงาน ปูฏิบ้ัติตามกฎและมาตรฐานดำ้านความปูลอดำภัยั่อยั่่างเคร่งครัดำ

การปฏิิบััติิงานกับัเคร่�องจัักรที่่�จุัด
หมุุน ดึง หร่อหน่บั

• ที่บ้ที่วนมาตรฐานการปูฏิบ้ัติงานเพืื่�อความปูลอดำภัยั่
• เน้นยั่ำ�าการที่ำา Safety Toolbox ก่อนเริ�มงาน
• การตรวจสำอบ้การปูฏิบ้ัติงานตามมาตรฐานความปูลอดำภัยั่โดำยั่หัวหน้างาน
• เสำริมสำร้างพื่ฤติกรรมและวัฒนธุรรมความปูลอดำภัยั่ในองค์กร

แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ ไดำ้กำาหนดำให้ม่หน่วยั่งานอาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่ ท่ี่�รับ้ผิิดำชอบ้ดูำแลดำ้านความปูลอดำภัยั่ให้เปู็นไปูตามข้้อกำาหนดำ 

ในทุี่กหน่วยั่ธุุรกิจ โดำยั่ยั่ึดำตามข้้อกำาหนดำ กฎหมายั่ท้ี่องถิึ�นในแต่ละปูระเที่ศและมาตรฐานข้องบ้ริษััที่ฯ นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ไดำ้นำา 

ระบ้บ้มาตรฐานสำากล ISO 45001 เปูน็แนวที่างในการบ้รหิารจดัำการระบ้บ้การจดัำการอาชีวอนามยัั่และความปูลอดำภยัั่และใชก้รอบ้แนวที่าง

การสำรา้งวฒันธุรรมความปูลอดำภัยั่โดำยั่เน้นระบ้บ้ความปูลอดำภัยั่ ความรูค้วามสำามารถึด้ำานความปูลอดำภัยั่ และพื่ฤติกรรมดำา้นความปูลอดำภัยั่

ในทีุ่กหน่วยั่ธุุรกิจ ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ ปูระกาศนโยั่บ้ายั่อาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่ และเปู้าหมายั่ “3 Zeroes” ไดำ้แก่

เพืื่�อบ้รรลุเปู้าหมายั่ “3 Zeroes” บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ปูรับ้ปูรุงและที่บ้ที่วนปูระสำิที่ธุิภาพื่การดำำาเนินงานอย่ั่างต่อเนื�อง เช่น ที่บ้ที่วนนโยั่บ้ายั่ เปู้าหมายั่ กลยัุ่ที่ธุ์ และ

การปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ดำ้านอาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่ รวมถึึงจัดำเวที่่เพื่ื�อแลกเปูล่�ยั่นความคิดำเห็น เช่น การจัดำปูระชุม ESG Summit ซึ�งม่ปูระธุาน

เจ้าหน้าที่่�บ้ริหารเปู็นปูระธุาน นอกจากน่� ผิลการดำำาเนินงานดำ้านอาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่ยัั่งเปู็นหนึ�งในตัวชี�วัดำผิลการปูฏิบ้ัติงานข้องปูระธุาน 

เจ้าหน้าที่่�บ้ริหาร ตลอดำจนผิู้บ้ริหารระดำับ้สูำงข้องทีุ่กหน่วยั่ธุุรกิจ เพืื่�อให้มั�นใจว่าทีุ่กหน่วยั่ธุุรกิจดำำาเนินการตามนโยั่บ้ายั่ที่่�ตั�งไว้ บ้ริษััที่ฯ จึงเก็บ้รวบ้รวมสำถึิติ 

โดำยั่ครอบ้คลุมผิู้ปูฏิบ้ัติงาน (Worker) ทีุ่กคนที่่�อยัู่่ในข้อบ้ข้่ายั่การควบ้คุมงาน (Control work) และการควบ้คุมพื่ื�นที่่� (Control workplace) ข้องบ้ริษััที่ฯ 

ซึ�งไดำแ้ก่พื่นักงาน ผิูรั้บ้เหมา และบุ้คคลท่ี่�ไดำร้บั้การอนุญาตใหเ้ข้า้พื่ื�นท่ี่� อย่ั่างไรก็ดำ่ในส่ำวนข้องชั�วโมงการที่ำางานข้องผู้ิรับ้เหมาในไที่ยั่และอนิโดำน่เชยีั่ บ้ริษัทัี่ฯ 

เก็บ้ชั�วโมงการที่ำางานเฉพื่าะผู้ิรับ้เหมาท่ี่�เข้้ามาปูฏิบ้ัติงานมากกว่า 5 วันต่อเนื�องเที่่านั�น ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ อยู่ั่ระหว่างพื่ัฒนาระบ้บ้จัดำเก็บ้ชั�วโมงการที่ำางาน

สำำาหรับ้ผู้ิรับ้เหมาท่ี่�เข้้ามาปูฏิบ้ัติงานน้อยั่กว่า 5 วัน และคาดำว่าจะเปูิดำเผิยั่ข้้อมูลในรายั่งานเพื่ื�อการพื่ัฒนาท่ี่�ยั่ั�งยั่ืน 2567 สำ่วนผู้ิปูฏิบ้ัติงานท่ี่�ไม่ไดำ้อยัู่ใน

ข้อบ้ข้่ายั่การควบ้คุมงาน หรือการควบ้คุมพื่ื�นที่่�นั�น หากเกิดำอุบ้ัติเหตุข้ึ�น บ้ริษััที่ฯ จะบ้ันที่ึกเป็ูนรายั่งานแต่จะไม่นำามารวมในการคำานวณสำถึิติอุบ้ัติเหตุ

ZERO REPEAT
ไม่เกิดิอุบัติการณ์ซ้ำำ�า

ZERO COMPROMISE
ไม่ย่อหย่อนในมาตรฐาน แลัะข้อกำาหนดิ
ดิ้านอาช้ีวอนามัยแลัะความปลัอดิภัย

OHS Policy

89รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
สัังคม
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ก�รรับรองมุ่�ตรฐ�น์ระบบก�รจัด้ก�รด้��น์อ�ชีีวิอน์�มัุ่ยแลัะควิ�มุ่ปลัอด้ภัิย
นอกเหนอืจากการตรวจปูระเมนิภายั่ใน ระบ้บ้บ้ริหารจดัำการดำา้นอาชวีอนามยัั่และความปูลอดำภยัั่ข้องแตล่ะหนว่ยั่ธุุรกจิไดำร้บั้การรบั้รองมาตรฐาน 

ISO 45001:2018 จากหน่วยั่งานภายั่นอก

ก�รประเมิุ่น์ระดั้บควิ�มุ่เป็น์เลิัศ
ด้��น์วัิฒน์ธรรมุ่ควิ�มุ่ปลัอด้ภัิย
บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ที่ำาการสำำารวจระดำับ้ความเป็ูนเลิศดำ้านวัฒนธุรรม 

ความปูลอดำภัยั่มาอยั่่างต่อเนื�องตั�งแต่ปูี 2561 เพื่ื�อวัดำระดำับ้ 

ความเป็ูนเลศิดำา้นวฒันธุรรมความปูลอดำภัยั่ในองค์กร และนำาผิล

การปูระเมินมากำาหนดำเปู็นหัวข้้อในการปูรับ้ปูรุงการดำำาเนินงาน

เพื่ื�อยั่กระดัำบ้วัฒนธุรรมความปูลอดำภัยั่ โดำยั่ผิลการปูระเมินใน 

ปูี 2564 พื่บ้ว่า โรงไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงทัี่�วไปูในจีน 1 แห่งม่ 

ผิลการปูระเมนิอยู่ั่ในระดำบั้ Cooperating ส่ำวนโรงไฟฟา้พื่ลงังาน

แสำงอาที่ิตยั่์ในจีน 2 แห่ง และเหมืองในอินโดำน่เซียั่ 1 แห่ง  

ม่ผิลการปูระเมินอยัู่่ในระดัำบ้ Involving สำ่งผิลให้ความคืบ้หน้า

ข้องการปูระเมนิระดำบั้ความเปูน็เลศิดำา้นวฒันธุรรมความปูลอดำภยัั่

คิดำเปู็นร้อยั่ละ 66 ข้องหน่วยั่ธุุรกิจที่ั�งหมดำ นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ  

ไดำ้สำนับ้สำนุนให้ทุี่กหน่วยั่ธุุรกิจปูรับ้ปูรุงวัฒนธุรรมความปูลอดำภัยั่ 

และดำำาเนินการอยั่่างสำมำ�าเสำมอต่อเนื�องเพื่ื�อลดำอัตราอุบ้ัติการณ์

ก�รติด้ตั�ง Crab Trap
จากการวิเคราะห์สำถิึติอุบั้ติเหตุข้องเหมืองใต้ดิำนไมยูั่นาในออสำเตรเล่ยั่ในช่วงท่ี่�ผ่ิานมา 

หนึ�งในลักษัณะข้องอุบั้ติเหตุท่ี่�พื่บ้บ่้อยั่คือ พื่นักงานติดำตั�งท่ี่อระบ้ายั่อากาศถูึกดูำดำติดำกับ้

ปูลายั่ท่ี่อระบ้ายั่อากาศระหว่างการติดำตั�ง เพืื่�อปู้องกันและแก้ไข้อุบั้ติเหตุดำังกล่าว

บ้ริษััที่ฯ ได้ำจัดำตั�งคณะที่ำางานท่ี่�ปูระกอบ้ดำ้วยั่ตัวแที่นจากแผินกอาชีวอนามัยั่และ

ความปูลอดำภยัั่ และที่ม่พัื่ฒนาปูรับ้ปูรุงกระบ้วนการที่ำางานเพืื่�อตรวจสำอบ้และหาสำาเหตุ

ในการบ้าดำเจ็บ้ข้องพื่นักงาน ทัี่�งน่� คณะที่ำางานไดำค้ดิำคน้อปุูกรณส์ำำาหรับ้ติดำตรงปูลายั่

ท่ี่อระบ้ายั่อากาศ เพืื่�อปู้องกันการถูึกดูำดำติดำกับ้ท่ี่อข้ณะติดำตั�ง โดำยั่ให้ชื�อว่า “Crab Trap” 

นอกจากน่�อปุูกรณด์ำงักลา่วยัั่งออกแบ้บ้ใหพ้ื่นักงานสำามารถึยั่กท่ี่อเพืื่�อติดำตั�งได้ำสำะดำวก

ยิั่�งขึ้�นด้ำวยั่ โดำยั่จากการใช้อุปูกรณ์น่�เหมืองไมยูั่นาสำามารถึลดำจำานวนอุบั้ติเหตุลักษัณะ

ดัำงกล่าวจาก 18 เหตุการณ์ในปีู 2563 ให้เป็ูนศูนย์ั่ ส่ำงผิลให้เหมืองไมยูั่นา 

สำามารถึเพื่ิ�มปูริมาณการผิลิตจากการลดำเวลาในการบ้าดำเจบ็้ข้องพื่นักงานโดำยั่เฉล่�ยั่ 

240 ชั�วโมงต่อปูีอ่กดำ้วยั่

ห่น์่วิยธ่รกิจ
จำ�น์วิน์ห่น์่วิยธ่รกิจ

จำ�น์วิน์ทัั�งห่มุ่ด้* ควิ�มุ่ครอบคล่ัมุ่ขัองระบบ ก�รรับรองมุ่�ตรฐ�น์ISO 45001:2018

ธุุรกิจเหมือง - อินโดำน่เซียั่ 5 5 3

ธุุรกิจเหมือง - ออสำเตรเล่ยั่ 5 5 -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปู - จีน 3 3 3

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - จีน 7 7 -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - ญ่�ปูุ่น 15 14** -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - เวียั่ดำนาม 4 4 -

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - ออสำเตรเล่ยั่ 2 2 -

* เฉพื่าะที่่�อยัู่่ในสำถึานะเปูิดำดำำาเนินการ

** ไม่ครอบ้คลุมโรงไฟฟ้าที่่�ไม่ไดำ้ม่ส่ำวนในการบ้ริหารโดำยั่ตรง 1 แห่ง
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ก�รปรับปร่งวัิฒน์ธรรมุ่ควิ�มุ่ปลัอด้ภัิย

ก�รเพิ�มุ่ควิ�มุ่สัมุ่ำ��เสัมุ่อ

ผิลการปูระเมินปูี 2564

     โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาที่ิตยั่์ในจีน 2 แห่งและเหมืองในอินโดำน่เซียั่ 1 แห่ง

     โรงไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปูในจีน 1 แห่ง

งบประมาณ 7,308 เหรียั่ญสำหรัฐ

จำานวนพนักงานในการพัฒนาอ่ปกรณ์ 16 คน

มูล้ค�าทางการเงิน
• ลดำค่าใช้จ่ายั่ในการรักษัาพื่ยั่าบ้าล

• เพิื่�มปูริมาณการผิลิต

• ลดำค่าใช้จ่ายั่ในการอบ้รม

15,000 เหรียั่ญสำหรัฐ

59,616 เหรียั่ญสำหรัฐ

4,162 เหรียั่ญสำหรัฐ

ผล้ตอบแทนทางสัิ่งคม (ปี 2564) 1:10.78

90 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



แอปพลิัเคชัีน์ Safety Double Control
ในปีู 2564 โรงไฟฟ้าหลวนหนานได้ำพัื่ฒนาแอปูพื่ลิเคชัน Safety Double Control 

เพื่ื�อใช้ในการรายั่งานความเส่ำ�ยั่งดำ้านความปูลอดำภัยั่ในพื่ื�นท่ี่�ปูฏิบั้ติงาน  

อนึ�ง ผิู้ปูฏิบั้ติงานสำามารถึรายั่งานความเส่ำ�ยั่งดำ้านความปูลอดำภัยั่ที่่�พื่บ้ไปูยั่ัง 

ผิู้ท่ี่�เก่�ยั่วข้้องโดำยั่ตรงไดำ้อยั่่างทัี่นที่่วงท่ี่เพืื่�อลดำโอกาสำเกิดำอุบั้ติเหตุ โดำยั่จัดำที่ำา

แนวที่างปู้องกันถึึงความเสำ่�ยั่งท่ี่�อาจจะเกิดำขึ้�น จากการใช้แอปูพื่ลิเคชัน 

โรงไฟฟ้าหลวนหนานสำามารถึลดำเวลาเฉล่�ยั่ท่ี่�ต้องใช้ในการรายั่งานความเส่ำ�ยั่งลง

ร้อยั่ละ 50 รวมถึึงสำามารถึลดำจำานวนอุบ้ัติเหตุให้เป็ูนศูนยั่์ อ่กที่ั�งช่วยั่เสำริม

ทัี่กษัะด้ำานนวัตกรรมข้องพื่นักงานจากการร่วมพัื่ฒนาแอปูพื่ลิเคชัน นอกจากน่� 

แอปูพื่ลิเคชันน่�ที่ำาให้โรงไฟฟ้าหลวนหนานได้ำรับ้การรับ้รองเป็ูนสำถึานปูระกอบ้การ

ที่่�มร่ะบ้บ้การบ้ริหารจัดำการดำ้านอาชีวอนามัยั่โดำดำเดำ่นอ่กดำ้วยั่ ที่ั�งน่�การพื่ัฒนา

แอปูพื่ลิเคชันน่�จะคุ้มทีุ่นในระยั่ะเวลา 33 เดำือน

แอปพลิัเคชัีน์ Pit-slope Monitoring
ดำินถึล่มเปู็นหนึ�งในความเส่ำ�ยั่งข้องการที่ำาเหมืองแบ้บ้เปูิดำอันอาจนำามาซึ�ง

อุบ้ัติเหตุขั้�นร้ายั่แรง และการหยัุ่ดำชะงักข้องการผิลิต บ้ริษััที่ฯ จึงไดำ้พื่ัฒนา

แอปูพื่ลิเคชัน “Pit-slope Monitoring Application (PMA)” เพืื่�อที่ำาหน้าที่่�

ปูระเมินความเส่ำ�ยั่งท่ี่�จะเกิดำดำินถึล่มโดำยั่อาศัยั่ข้้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่่�ติดำตั�งอยู่ั่

หน้างาน โดำยั่เริ�มใช้งานท่ี่�เหมืองบ้ารินโตตั�งแต่ปีู 2563 อนึ�ง หากระบ้บ้ตรวจพื่บ้ 

ความเป็ูนไปูได้ำท่ี่�จะเกิดำดิำนถึล่ม ระบ้บ้จะแจ้งเตือนไปูยัั่งผู้ิท่ี่�เก่�ยั่วข้้องเพืื่�อดำำาเนินการ

ปู้องกัน ทัี่�งน่�ภายั่หลังจากการใช้แอปูพื่ลิเคชัน PMA จำานวนเหตุการณ์ดิำนถึล่ม 

ท่ี่�เหมอืงบ้ารินโตลดำลงรอ้ยั่ละ 87.5 เมื�อเท่ี่ยั่บ้กับ้ปีูกอ่นหนา้ นอกจากน่� PMA 

ยั่ังช่วยั่ลดำชั�วโมงการที่ำางานข้องพื่นักงานท่ี่�ต้องใช้ในการปูรับ้ปูรุงสำภาพื่พื่ื�นท่ี่�

ระบบควิบค่มุ่เครื�องแลักเปลีั�ยน์ควิ�มุ่ร�อน์ระยะไกลั
ในปีู 2564 โรงไฟฟ้าเจิ�งติ�งได้ำพัื่ฒนาระบ้บ้ควบ้คุมเครื�องแลกเปูล่�ยั่นความร้อนระยั่ะไกล เพืื่�อที่ำาหน้าท่ี่�แที่นพื่นักงานปูฏิบั้ติงาน  

โดำยั่ไดำ้มก่ารติดำตั�งระบ้บ้ต่าง ๆ  ดำังน่�

 1. ติดำตั�ง Digital management platform เพื่ื�อควบ้คุมการที่ำางานข้องเครื�องแลกเปูล่�ยั่นความร้อน เช่น อุณหภูม ิ 

  อัตราการไหล และความดำัน รวมถึึงความเร็วรอบ้ข้องเครื�องสำูบ้นำ�า

 2. ติดำตั�ง PLC control ท่ี่�วาล์ว และอุปูกรณ์ต่าง ๆ  ข้องเครื�องแลกเปูล่�ยั่นความร้อนเพืื่�อเก็บ้รวบ้รวมข้้อมูล เช่น ความดัำน  

  และอุณหภูมิ และสำ่งต่อไปูยั่ังห้องควบ้คุม

 3. ติดำตั�ง Frequency convertor เพื่ื�อควบ้คุมรอบ้การที่ำางานข้อง

  เครื�องสำูบ้นำ�า

 4. ติดำตั�งกล้องเพื่ื�อสำังเกตการที่ำางานข้องเครื�องแลกเปูล่�ยั่นความร้อน

งบประมาณ 854,550 เหรียั่ญสำหรัฐ

จำานวนพนักงานในการพัฒนาระบบ 5 คน

มูล้ค�าทางการเงิน
• ลดำจำานวนพื่นักงานปูฏิบั้ติงาน

• ลดำค่าใช้จ่ายั่ในการตรวจสุำข้ภาพื่ตามปัูจจัยั่เส่ำ�ยั่ง

• ลดำการใช้ไฟฟ้า

• ลดำค่าใช้จ่ายั่ในการอบ้รม

708,000 เหรียั่ญสำหรัฐ

12,000 เหรียั่ญสำหรัฐ

129,600 เหรียั่ญสำหรัฐ

1,125 เหรียั่ญสำหรัฐ

ผล้ตอบแทนทางสัิ่งคม (ปี 2564) 1:0.996

งบประมาณ 43,000 เหรียั่ญสำหรัฐ

จำานวนพนักงานในการพัฒนาแอปพล่้เคชัี้น 7 คน

มูล้ค�าทางการเงิน (ต�อปี)
• ลดำเวลาเฉล่�ยั่ในการรายั่งานความเส่ำ�ยั่ง

• ลดำจำานวนการเกิดำอุบั้ติเหตุ

• ลดำค่าใช้จ่ายั่ในการอบ้รมด้ำานนวัตกรรม

2,142 เหรียั่ญสำหรัฐ

12,000 เหรียั่ญสำหรัฐ

1,575 เหรียั่ญสำหรัฐ

งบประมาณ 37,562 เหรียั่ญสำหรัฐ

จำานวนพนักงานในการพัฒนาแอปพล่้เคชัี้น 8 คน

มูล้ค�าทางการเงิน
• ลดำจำานวนการเกิดำดิำนถึล่ม

• ลดำชั�วโมงการที่ำางานหากเกิดำดิำนถึล่ม

72,877 เหรียั่ญสำหรัฐ

226 เหรียั่ญสำหรัฐ

ผล้ตอบแทนทางสัิ่งคม 
(ระหว�างปี 2563 ถึึง 2564)

1:1.95
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หากเกิดำดำินถึล่มอ่กดำ้วยั่ ที่ั�งน่�หลังจากปูระสำบ้ความสำำาเร็จในการใช้แอปูพื่ลิเคชัน PMA ที่่�เหมืองบ้ารินโต บ้ริษััที่ฯ ไดำ้นำาไปู

ใช้งานที่่�เหมืองเอ็มบ้าลุต เหมืองโจ-ร่ง และเหมืองที่รูบ้าอินโดำในปูีเดำ่ยั่วกัน นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยั่ังวางแผินท่ี่�จะเพื่ิ�ม

ปูระสิำที่ธุิภาพื่ในการที่ำางานข้องระบ้บ้ให้ดำ่ยั่ิ�งข้ึ�น โดำยั่นำาไปูเชื�อมต่อกับ้ระบ้บ้อื�น ๆ  ที่่�เก่�ยั่วข้้องอ่กดำ้วยั่

จากการตดิำตั�งระบ้บ้น่� ที่ำาใหส้ำามารถึลดำจำานวนพื่นกังานท่ี่�จำาเปูน็ต้องปูฏบิ้ตัิ

หน้าที่่�หน้างานลงจาก 200 คน เหลือเพื่่ยั่ง 40 คน ที่ำาให้ความเสำ่�ยั่งดำ้าน

สำุข้ภาพื่ท่ี่�เก่�ยั่วข้้องกับ้เส่ำยั่งและความร้อนข้องพื่นักงานกลุ่มดำังกล่าวลดำลง 

อ่กที่ั�งยั่ังลดำการใช้ไฟฟ้าจากการติดำตั�ง Frequency converter ลงร้อยั่ละ 

18.4 นอกจากน่�โรงไฟฟ้าเจิ�งติ�งยัั่งไดำ้รับ้รางวัล Advanced Central 

Heating Supply Unit จากหน่วยั่งานราชการอ่กดำ้วยั่

91รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
สัังคม



2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

86% >70%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0 0

ส้ด้ส่วนของหน่วยธุุรกิิจที่่ �ได้้ร้บ้
กิารปูระเมีินความีเส่ �ยงด้้านสิที่ธุิมีนุษยช้น*

จำานวนข้อร้องเร่ยนด้้านสิที่ธุิมีนุษยช้นที่่�มี่น้ยสำาค้ญ

ผิลกระที่บ้ด้ำานสิำที่ธุมินุษัยั่ชนอาจสำง่ผิลตอ่ชื�อเสำย่ั่งและการดำำาเนินธุุรกจิ 

ดำงันั�น บ้ริษัทัี่ฯ จงึใหค้วามสำำาคญัในการเคารพื่ถึึงคณุคา่ข้องความเปูน็

มนุษัย์ั่ สำิที่ธุิเสำรีภาพื่ และความเสำมอภาค โดำยั่ดำำาเนินการผิ่านที่าง 

การปูระเมินผิลกระที่บ้ท่ี่�อาจเกิดำจากการละเมิดำสิำที่ธิุมนุษัยั่ชน พื่ร้อมทัี่�ง 

จัดำที่ำาแนวที่างปู้องกันและบ้รรเที่าผิลกระที่บ้ดำังกล่าว

สิัทัธิมุ่น่์ษัยชีน์

* ที่ำาการปูระเมินอย่ั่างน้อยั่ 1 ครั�งใน 3 ปูี

ประเด้็น์ด้��น์สัิทัธิมุ่น์่ษัยชีน์ แน์วิทั�งก�รด้ำ�เน์ิน์ง�น์

สุุขอนามุัยและ
ความุปลอดภััย
ของพนักงาน
(สุิที่ธิิการคุ�มุครอง
ติามุกฎหมุาย)

• จัดำอบ้รมดำ้านความปูลอดำภัยั่ให้กับ้
พื่นักงานใหม่เปู็นปูระจำาทุี่กปีู

• จัดำการซ้อมแผินฉุกเฉิน ซ้อมดำับ้เพื่ลิง 
และฝึ่กซ้อมอพื่ยั่พื่หน่ไฟ

• ม่มาตรการปู้องกันการแพื่ร่ระบ้าดำ 
ข้องโควิดำ-19

• สืำ�อสำารและปูระชาสำมัพื่นัธ์ุผ่ิานช่องที่าง
ตา่ง ๆ  เช่น จดำหมายั่ข่้าวอเิลก็ที่รอนิกสำ์

• ม่การปูระชุมคณะกรรมการความ
ปูลอดำภัยั่เป็ูนปูระจำาทีุ่กเดำือน

ประเด็้น์ด้��น์สัิทัธิมุ่น่์ษัยชีน์ แน์วิทั�งก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์

การคุ�มุครองข�อมุูล
สุ่วนบัุคคล
(สุิที่ธิิการคุ�มุครอง
ติามุกฎหมุาย)

• จัดำอบ้รมให้ความรู้ความเข้้าใจและ
แนวที่างเพืื่�อลดำความเสำ่�ยั่ง

• สืำ�อสำารและปูระชาสำมัพื่นัธุเ์พืื่�อใหค้วามรู้
อยั่่ า งต่ อ เ นื� อ งผิ่ านจดำหมายั่ข้่ า ว
อิเล็กที่รอนิกสำ์

การปฏิิบััติิติ่อแรงงาน
(สุิที่ธิิแรงงานและ
ความุเที่่าเที่่ยมุ 
และสุิที่ธิิในการรวมุติัว
และเจัรจัาติ่อรอง)

• จัดำตั�งคณะกรรมการสำวัสำดิำการฯ เพื่ื�อ
เปู็นตัวแที่นในการร่วมปูรึกษัาหารือ 
แ ล ะ เ สำนอคว าม คิดำ เ ห็ น ใน เ รื� อ ง
สำวัสำดำิการ

• เคารพื่สำิที่ธิุข้องพื่นักงานโดำยั่ไม่ปิูดำกั�น
สำิที่ธิุข้องพื่นักงานในการจัดำตั�งสำหภาพื่
หรือกลุ่มท่ี่�คล้ายั่คลึงตามที่่�ไดำ้ระบุ้ไว้ 
ในนโยั่บ้ายั่พื่นักงานสำัมพื่ันธุ์ ปัูจจุบั้นม่
สำหภาพื่แรงงานในอินโดำน่เซียั่และ
ออสำเตรเล่ยั่ โดำยั่ม่พื่นักงานร้อยั่ละ 72 
ใน 2 ปูระเที่ศดำังกล่าวเป็ูนสำมาชิก
สำหภาพื่ หรือคิดำเปู็นร้อยั่ละ 52 ข้อง
พื่นักงานที่ั�งหมดำ

การรักษาความุปลอดภััย • ปูฏิบ้ัติตามหลักการการรักษัาความ
ปูลอดำภยัั่และสำทิี่ธิุมนุษัยั่ชน (Voluntary 
Principles on Security and Human 
Rights) โดำยั่เจ้าหน้าที่่�รักษัาความ
ปูลอดำภัยั่ข้องบ้ริษััที่ฯ ในทุี่กพื่ื�นท่ี่� 
ปูฏบัิ้ตงิานไมม่่การใชค้วามรนุแรง และ
ไม่ม่การพื่กอาวุธุในพื่ื�นที่่�ปูฏิบ้ัติงาน

• จัดำอบ้รมเก่�ยั่วกับ้สิำที่ธิุมนุษัยั่ชนอย่ั่าง
สำมำ�าเสำมอ

ที่ั�งน่�ในปีู 2564 บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ที่บ้ที่วนกระบ้วนการตรวจสำอบ้สิำที่ธิุมนุษัยั่ชน

อย่ั่างรอบ้ด้ำาน เพื่ื�อให้ครอบ้คลุมปูระเดำ็นดำ้านสำิที่ธิุมนุษัยั่ชนในทุี่กธุุรกิจ

ตลอดำห่วงโซ่อุปูที่าน นอกจากน่�ยัั่งม่การสืำ�อสำารเพื่ื�อให้ความรู้ความเข้้าใจ

เก่�ยั่วกับ้สำิที่ธิุมนุษัยั่ชนในอินโดำน่เซียั่ จีน และออสำเตรเล่ยั่ เพื่ื�อเตรียั่ม 

ความพื่ร้อมในการปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านสำิที่ธิุมนุษัยั่ชนท่ี่�จะเกิดำขึ้�น 

ในปีู 2565

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ที่ำาการปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านสำิที่ธุิมนุษัยั่ชนครั�งล่าสำุดำเมื�อปูี 

2563 โดำยั่ไม่พื่บ้ปูระเดำ็นดำ้านสิำที่ธิุมนุษัยั่ชนท่ี่�ม่ความเสำ่�ยั่งสำูง ถึึงกระนั�น 

บ้ริษัทัี่ฯ กย็ั่งัม่การตดิำตามปูระเดำน็ต่าง ๆ  ท่ี่�ม่ความเสำ่�ยั่งดำา้นสำทิี่ธิุมนษุัยั่ชน

อยั่่างต่อเนื�อง โดำยั่ม่ตัวอยั่่างแนวที่างการดำำาเนินงาน ดำังน่�

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร
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แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ มุ่งมั�นในการดำำาเนนิธุุรกจิโดำยั่ยั่ดึำหลกัปูฏบิ้ติัตามแนวที่างสำากล อาทิี่ ปูฏญิญาสำากลวา่ดำว้ยั่สำทิี่ธิุมนุษัยั่ชน (Universal Declaration 

of Human Rights) หลกัการชี�แนะเรื�องสำทิี่ธิุมนษุัยั่ชนสำำาหรบั้ธุุรกิจ (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights) 

หลักการและสิำที่ธุิข้ั�นพื่ื�นฐานในการที่ำางานข้ององค์การแรงงานระหว่างปูระเที่ศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and 

Rights at Work) United Nations Global Compact (UNGC) ตลอดำจนกฎหมายั่แรงงานข้องทุี่กปูระเที่ศที่่�บ้ริษััที่ฯ เข้้าไปูดำำาเนินธุุรกิจ

โดำยั่บ้ริษััที่ฯ ยั่ึดำหลักสิำที่ธิุเสำรีภาพื่ ความเสำมอภาค และศกัดำิ�ศรีความเปู็นมนษุัยั่์โดำยั่ไม่เลือกปูฏิบ้ัติตามเพื่ศ เชื�อชาติ ศาสำนา หรือสำผ่ิวิ เพื่ื�อ

ปู้องกันและหล่กเล่�ยั่งการละเมิดำสำิที่ธุิมนุษัยั่ชนข้องพื่นักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผิู้รับ้เหมา ชุมชน รวมถึึงกลุ่มเปูราะบ้าง (Vulnerable group) 

ไดำ้แก่ กลุ่มเด็ำก ผิู้หญิง คนพื่ิการ ชนเผ่ิาพื่ื�นเมือง แรงงานอพื่ยั่พื่ ผิู้สำูงอายุั่

บ้รษัิัที่ฯ ได้ำจดัำที่ำาคูมื่อการตรวจสำอบ้สิำที่ธิุมนษุัยั่ชนอยั่า่งรอบ้ด้ำาน เพื่ื�อเป็ูนแนวที่างในการตรวจสำอบ้ความเส่ำ�ยั่งด้ำานสำทิี่ธิุมนษุัยั่ชน ครอบ้คลุม

ความเสำ่�ยั่งหลักที่่�เก่�ยั่วข้้องในการดำำาเนินธุุรกิจตลอดำห่วงโซ่คุณค่าข้องบ้ริษััที่ฯ

นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ม่กลไกการรับ้ข้้อร้องเรียั่น โดำยั่ม่ช่องที่างที่่�แตกต่างกันในแต่ละปูระเดำ็นและผิู้ม่ส่ำวนไดำ้เสำ่ยั่ที่่�เก่�ยั่วข้้อง เช่น ปูระเดำ็นด้ำานบ้รรษััที่ภิบ้าล 

จะม่ช่องที่างการรับ้ข้้อร้องเรียั่น (Whistleblowing) และกระบ้วนการตรวจสำอบ้ข้้อร้องเรียั่น (Compliant investigation procedure) และปูระเดำ็นดำ้าน

ชุมชนและสำังคมจะม่ช่องที่างการรับ้ข้้อร้องเรียั่น เช่น จดำหมายั่ จดำหมายั่อิเล็กที่รอนิกสำ์ และโที่รศัพื่ที่์ รวมถึึงม่มาตรการจัดำการข้้อร้องเรียั่นชุมชน เปู็นต้น

ประเด็้น์ควิ�มุ่เสีั�ยง ก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์เพื�อป้องกัน์แลัะลัด้ผู้ลักระทับ

การไมุ่ปฏิิบััติิติามุกฎระเบัย่บั
ด�านแรงงานในห่วงโซ่่อุปที่าน

• จัดำที่ำาหลักจรรยั่าบ้รรณคู่ค้า
• พื่ัฒนาหลักจรรยั่าบ้รรณสำำาหรับ้พื่นักงาน

นอกจากน่�ในปูี 2564 Centennial ซึ�งเป็ูนบ้ริษััที่ย่ั่อยั่ในออสำเตรเล่ยั่ได้ำปูระกาศ Modern Slavery 

Statement ซึ�งเป็ูนรายั่งานที่่�แสำดำงถึึงการสำนับ้สำนุนกฎหมายั่แรงงานที่าสำยุั่คใหม่ และไดำ้เปูิดำเผิยั่ผิลการ

ปูระเมินดำ้าน ESG ซึ�งปูระกอบ้ดำ้วยั่ การปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่และข้้อบ้ังคับ้ สำิที่ธิุมนุษัยั่ชน การปูฏิบั้ติต่อ

แรงงาน สุำข้อนามัยั่และความปูลอดำภัยั่ สำิ�งแวดำล้อม ชุมชน จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ โดำยั่ที่ำาการปูระเมินดำ้วยั่

ตนเองกับ้คู่ค้าที่่�มค่วามเสำ่�ยั่งสำูง จากการปูระเมินพื่บ้ปูระเดำ็นความเส่ำ�ยั่งที่่�เก่�ยั่วข้้อง ดำังน่�

Human Rights 
Policy

การให้คำามั�นสัิ่ญญา
ปูระกาศนโยั่บ้ายั่และหลักการ 

ข้องบ้ริษััที่ฯ ท่ี่�ว่าด้ำวยั่การ

เคารพื่สิำที่ธิุมนุษัยั่ชน

กล้ไกการร้องเร้ยีน
แล้ะการเยีียีวยีา

กำาหนดำช่องที่างกระบ้วนการ

จัดำการข้้อร้องเรียั่น 

และการเย่ั่ยั่วยั่า

การประเม่นความเสีิ่�ยีง
แล้ะผล้กระทบ

ระบุ้ความเส่ำ�ยั่งท่ี่�ม่แนวโน้มว่าจะเกิดำ

และท่ี่�เกิดำขึ้�นแล้วในอด่ำต

รวมถึึงปูระเมินผิลกระที่บ้

การรายีงานผล้การด้ำาเน่นงาน
เปิูดำเผิยั่ผิลการดำำาเนินการต่อ 

ผู้ิม่ส่ำวนได้ำเส่ำยั่เพืื่�อแสำดำงถึึงการจัดำการ

ความเส่ำ�ยั่งท่ี่�อาจเกิดำขึ้�น

การต่ด้ตามผล้การด้ำาเน่นงาน
ติดำตามตรวจสำอบ้การจัดำการกับ้ 

ผิลกระที่บ้ถึึงปูระสิำที่ธิุภาพื่

การดำำาเนินงาน

การผนวกเข้ากับแนวทางจัด้การ
ผินวกแนวที่างการจัดำการเข้้ากับ้ 

การดำำาเนินธุุรกิจเพืื่�อปู้องกันและ

บ้รรเที่าผิลกระที่บ้ท่ี่�เกิดำขึ้�น

กระบวิน์ก�รตรวิจสัอบสิัทัธิมุ่น่์ษัยชีน์อย่�งรอบด้��น์
(Human Right Due Diligence)

MODERN 
SLAVERY 
STATEMENT 20

20

2020 Modern 
Slavery Statement
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2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

0 0

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

NA* 95%

จำานวนข้อร้องเร่ยนที่่�มี่น้ยสำาค้ญจากิชุ้มีช้น

ส้ด้ส่วนข้อร้องเร่ยนที่่�มี่น้ยสำาค้ญจากิชุ้มีช้นที่่�ได้้ร้บ้
กิารแกิ้ไขผู้่านกิระบ้วนกิารจ้ด้กิารข้อร้องเร่ยน

ส้ด้ส่วนหน่วยธุุรกิิจที่่ �ด้ำาเนินกิารปูระเมีินผู้ลกิระที่บ้
ที่างส้งคมี 

ส้ด้ส่วนหน่วยธุุรกิิจที่่ �ด้ำาเนินกิารสำารวจกิารร้บ้รู ้
ของชุ้มีช้น

บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ให้ความสำำาคัญกับ้การม่สำ่วนร่วมข้องผู้ิม่สำ่วนได้ำเส่ำยั่ 

ดำงัพื่นัธุกจิท่ี่�ตั�งไว ้เพื่ื�อสำร้างความไว้วางใจและสำร้างคุณคา่อย่ั่างยัั่�งยืั่น 

โดำยั่เฉพื่าะอยั่่างยั่ิ�งกับ้ชุมชนซึ�งเปู็นหนึ�งในผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่หลัก

ก�รมีุ่สั่วิน์ร่วิมุ่
ขัองช่ีมุ่ชีน์

* ไม่พื่บ้ข้้อร้องเรียั่นที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ในปูท่ีี่�ผิา่นมา บ้ริษััที่ฯ จัดำปูระชุมคณะกรรมการท่ี่�ปูรึกษัาชุมชนกบั้ทุี่กหมู่บ้้าน

ในอินโดำน่เซียั่รวม 29 ครั�ง และจัดำการปูระชุมคณะอนุกรรมการระดัำบ้ 

กลุ่มเหมืองในออสำเตรเล่ยั่จำานวน 17 ครั�ง โดำยั่จากการปูระชุมพื่บ้ว่าชุมชน

สำ่วนใหญ่ม่ความต้องการพัื่ฒนาคุณภาพื่ชีวิตดำ้านสำุข้อนามัยั่และเศรษัฐกิจ  

ทัี่�งน่�ในปู ี2564 บ้รษิัทัี่ฯ ไม่ไดำร้บั้ข้อ้ร้องเรียั่นท่ี่�ม่นัยั่สำำาคญัจากชมุชนในพื่ื�นท่ี่�

ปูฏบิ้ตักิาร อนึ�ง ที่กุหน่วยั่ธุุรกิจไดำร้บั้การปูระเมนิผิลกระที่บ้ดำา้นสิำ�งแวดำลอ้ม

และสำังคม และรายั่งานผิลการดำำาเนินงานอย่ั่างสำมำ�าเสำมอ

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร

ธ่รกิจ สัถึ�น์ะ
จำ�น์วิน์ห่น์่วิยธ่รกิจ

ทัั�งห่มุ่ด้ ได้�รับก�รประเมิุ่น์ผู้ลักระทับ
ด้��น์สิั�งแวิด้ลั�อมุ่แลัะสัังคมุ่

สืั�อสั�ร
ผู้ลัก�รประเมิุ่น์

ธุุรกิจเหมือง - อินโดำน่เซียั่
เปิูดำดำำาเนินการ 5 5 5

อยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนา 2 2 2

ธุุรกิจเหมือง - ออสำเตรเล่ยั่
เปิูดำดำำาเนินการ 5 5 5

อยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนา 4 4 4

ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - จีน
เปูิดำดำำาเนินการ 7 7 7

อยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนา - - -

โครงการสำ่งเสำริมเศรษัฐกิจชุมชนนำาปูระโยั่ชน์สำู่ชุมชน

ท้ี่องถิึ�นข้องเราเป็ูนอย่ั่างมาก ผิมอาศัยั่อยู่ั่ในหมู่บ้้านน่�

มาตั�งแต่เด็ำก แต่ดำ้วยั่อายัุ่ท่ี่�เริ�มมากข้ึ�นที่ำาให้โอกาสำ 

ในการที่ำางานข้องผิมลดำลง จนกระที่ั�งบ้ริษััที่ฯ ไดำ้เข้้ามา

ส่ำงเสำริมกิจกรรมการพื่ัฒนาชุมชนในพื่ื�นท่ี่� ที่ำาให้ผิมไดำ้

อบ้รมพื่ัฒนาทัี่กษัะดำ้านเที่คนิคต่าง ๆ  ซึ�งเพื่ิ�มโอกาสำ 

ในการปูระกอบ้อาชีพื่ข้องผิม ที่ั�งน่�ไม่เพื่่ยั่งแต่รายั่ไดำ้ที่่�

เพื่ิ�มมากขึ้�นแตย่ั่งัรวมถึึงคณุภาพื่ชวีติท่ี่�ดำขึ่้�นตามไปูดำว้ยั่

Mr. Zheng Chuanhang
สัมุ่�ชิีกห่มุ่้่บ��น์ Zheng Wei

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

30% >30% >90%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564 เป้�ห่มุ่�ย 2568

45% >15% >80%
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แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ พื่ัฒนากรอบ้การบ้ริหารจัดำการการวิเคราะห์ผู้ิม่สำ่วนไดำ้เส่ำยั่ (Stakeholder analysis) โดำยั่ผินวกเข้้ากับ้กระบ้วนการกำาหนดำกลยุั่ที่ธ์ุข้ององค์กร 

นอกจากน่�ยั่งัจดัำที่ำามาตรฐานการบ้รหิารจดัำการการม่สำว่นรว่มข้องผู้ิม่สำว่นไดำเ้ส่ำยั่ (Stakeholder engagement) และมาตรฐานการจดัำการข้้อรอ้งเรยีั่นชมุชน 

(Community complaint management) เพืื่�อให้การดำำาเนินงานเปู็นไปูในแนวที่างเดำ่ยั่วกันในทุี่กธุุรกิจ และเพื่ื�อให้มั�นใจว่าทุี่กข้้อร้องเรียั่นจะได้ำรับ้การ

ตอบ้สำนองอยั่่างเหมาะสำม

ขัั�น์ตอน์ แน์วิทั�งก�รมีุ่สั่วิน์ร่วิมุ่

ก�รเขั��ใจค่ณลัักษัณะพื�น์ฐ�น์ • จัดำที่ำาข้้อมูลพื่ื�นฐานข้องชุมชน (Social mapping)
• วิเคราะห์ความต้องการข้องชุมชน
• วิเคราะห์ความสำำาคัญข้องผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่

ก�รสัร��งก�รมีุ่สั่วิน์ร่วิมุ่ • จัดำปูระชุมคณะกรรมการที่่�ปูรึกษัาชุมชน
• สำนับ้สำนุนกิจกรรมชุมชนสำัมพื่ันธ์ุ
• จัดำช่องที่างสำื�อสำารและรับ้ข้้อร้องเรยีั่น เช่น จดำหมายั่ จดำหมายั่อิเล็กที่รอนิกสำ์ และโที่รศัพื่ท์ี่

ก�รจัด้ก�รขั�อร�องเรียน์ • จัดำการข้้อร้องเรียั่นภายั่ใต้มาตรฐานการจัดำการข้้อร้องเรียั่นชุมชน

ในการดำำาเนนิงาน บ้รษิัทัี่ฯ ปูระเมนิผิลกระที่บ้ด้ำานสิำ�งแวดำลอ้มและสำงัคมกอ่นเริ�มโครงการ และในกรณ่ม่การเปูล่�ยั่นแปูลงท่ี่�ม่นยัั่สำำาคญัท่ี่�อาจเกดิำขึ้�นในระหวา่ง

การดำำาเนินโครงการ พื่รอ้มทัี่�งสืำ�อสำารผิลการปูระเมนิใหชุ้มชนรบั้ที่ราบ้ นอกจากน่� บ้รษิัทัี่ฯ ยัั่งม่การวเิคราะห์ผู้ิม่ส่ำวนไดำเ้ส่ำยั่และศึกษัาข้้อมูลพื่ื�นฐานข้องชุมชน 

ทัี่�งก่อนเริ�มโครงการและระหว่างการดำำาเนินงาน อ่กทัี่�งจัดำตั�งคณะกรรมการท่ี่�ปูรึกษัาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ซึ�งปูระกอบ้ด้ำวยั่  

ตัวแที่นจากชุมชน ภาครัฐ และบ้ริษััที่ฯ

บ้รษัิัที่ฯ จดัำใหม่้หนว่ยั่งานชมุชนสัำมพื่นัธุ์ในระดัำบ้ปูระเที่ศเพืื่�อบ้ริหารจัดำการการมส่่ำวนรว่มข้องชุมชนในปูระเที่ศนั�น ๆ  นอกจากน่�ยัั่งมห่นว่ยั่งานชมุชนสำมัพื่นัธ์ุ

ในระดำบั้หน่วยั่ธุุรกิจท่ี่�จะม่สำว่นร่วมกับ้ชุมชนอยั่า่งใกลช้ดิำ เพื่ื�อใหมั้�นใจวา่ผู้ิมส่ำว่นไดำเ้ส่ำยั่ในชมุชนไดำม่้สำว่นร่วมอยั่า่งแท้ี่จรงิ รวมถึึงการสำง่เสำรมิโครงการพื่ฒันา

คุณภาพื่ชีวิตให้กับ้คนในชุมชน โดำยั่ม่รายั่ละเอ่ยั่ดำต่างกันไปูในแต่ละปูระเที่ศ เช่น มเ่จ้าหน้าที่่�ชุมชนสำัมพื่ันธุ์ (Community Development Officer: CDO) 

ในอินโดำนเ่ซียั่และจีน ม่เจ้าหน้าที่่�ปูระสำานงานสำิ�งแวดำล้อม (Environment coordinator) ในออสำเตรเล่ยั่ ภายั่ใต้แนวที่างการบ้ริหารจัดำการชุมชนสัำมพื่ันธ์ุ 

ตลอดำจนการบ้ริหารจัดำการข้้อร้องเรียั่นที่่�เปู็นมาตรฐานเดำ่ยั่วกัน

องค์กร Wellington Valley Wiradjuri Aboriginal Corporation (WVWAC) ที่ำางานร่วมกับ้ Centennial มาอย่ั่างต่อเนื�อง 

ตั�งแตปู่ ี2552 ตลอดำระยั่ะเวลาท่ี่�ผิา่นมา Centennial ไดำพ้ื่ฒันาความสำมัพื่นัธ์ุท่ี่�ดำกั่บ้ชาวอะบ้อรจินิ รวมถึึงกลุม่อื�น ๆ  โดำยั่คณะกรรมการ 

Western Region Aboriginal Cultural Heritage Management เปูิดำโอกาสำให้ม่การหารือถึึงผิลกระที่บ้ท่ี่�อาจเกิดำขึ้�นต่อ 

แหล่งมรดำกที่างวัฒนธุรรมต่าง ๆ  พื่ร้อมที่ั�งแบ้่งปูันข้้อมูลและความรู้ซึ�งกันและกันในระหว่างการปูระชุม ที่ั�งน่� แผินการบ้ริหารจัดำการ

แหล่งมรดำกที่างวัฒนธุรรม (Cultural heritage management plan) ท่ี่�กำาหนดำขึ้�น เป็ูนกรอบ้ในการบ้ริหารจัดำการแหล่งมรดำก 

ที่างวฒันธุรรมแต่ละแหลง่ รวมถึึงมาตรการท่ี่�ต้องดำำาเนินการหากมก่ารพื่บ้แหลง่มรดำกที่างวฒันธุรรม หรือแนวปูฏบัิ้ติเมื�อมก่ารปูระเมนิ

หรือขุ้ดำค้นที่างโบ้ราณคดำ่ องค์กร WVWAC มั�นใจว่าแหล่งมรดำกที่างวัฒนธุรรมข้องเราจะไดำ้รับ้การดูำแลปูกปู้องอยั่่างดำ่  

ผ่ิานความสัำมพัื่นธุ์ที่่�ดำ่ระหว่างสำมาชิกข้องกลุ่มกับ้ Centennial
Mr. Brad Bliss

ประธ�น์องค์กร WVWAC แลัะ Contact Officer
Wellington Valley Wiradjuri

ชนเผ่ิา Awabakal และ Guringai ที่ำางานร่วมกับ้ Centennial อย่ั่างต่อเนื�องมานานกว่า 11 ปีู โดำยั่ได้ำรับ้ความช่วยั่เหลือเป็ูนอย่ั่างด่ำ 

จากคณะกรรมการมรดำกที่างวัฒนธุรรมอะบ้อริจิน (Aboriginal Cultural Heritage Committee) ที่ำาให้เกิดำการรวมกลุ่มเพื่ื�อกระชับ้ 

ความสำมัพื่ันธุร์ะหว่างกนั และแลกเปูล่�ยั่นความรูต้ลอดำจนแผินงานปูระเมินผิลกระที่บ้ด้ำานสำิ�งแวดำล้อมที่่�อาจเกดิำข้ึ�น รวมถึงึการสำำารวจ 

สำภาพื่พื่ื�นท่ี่�ทัี่�งก่อนและหลังการที่ำาเหมือง ทัี่�งน่� วิธีุการแบ่้งปัูนความรู้ที่างวัฒนธุรรมน่�ม่ส่ำวนช่วยั่สำร้างความเข้้าใจในมุมมองข้อง

วัฒนธุรรมเก่�ยั่วกับ้มรดำกที่างวัฒนธุรรมท่ี่�ม่ความเชื�อมโยั่งซึ�งกันและกัน ทัี่�งรายั่พืื่�นท่ี่�ย่ั่อยั่และภาพื่รวม รวมถึึงความเชื�อมโยั่งข้องแต่ละ

พืื่�นท่ี่� ส่ำงผิลให้เราม่ความเข้้าใจเก่�ยั่วกับ้พื่ื�นท่ี่�ท่ี่�เราศึกษัาเพื่ิ�มขึ้�น ซึ�งรวมถึึงการพื่ิจารณาดำ้านความหลากหลายั่ข้องวัฒนธุรรมดำ้วยั่  

ในฐานะตวัแที่นชนเผิา่ ผิมข้อชื�นชมบ้รษิัทัี่ฯ ที่่�ใหค้วามสำำาคัญในเรื�องมรดำกที่างวัฒนธุรรมและการสำง่เสำรมิการที่ำางานร่วมกนัเพืื่�อบ้รรลุ

เปู้าหมายั่ระยั่ะยั่าวเพื่ื�ออนาคตที่่�ยั่ั�งยั่ืน
Kerrie Brauer

ผู้้�อำ�น์วิยก�ร ชีน์เผู้่� Awabakal แลัะ Guringai

95รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
สัังคม



2564 เป้�ห่มุ่�ย 2564

100% >60%

2564 เป้�ห่มุ่�ย 2565

76% >70%

ส้ด้ส่วนเหมีืองที่่�ได้้ร้บ้กิารสำารวจความีพื่ึงพื่อใจ
ของผูู้้มี่ส่วนได้้เส่ยสำาหร้บ้โครงกิารพื่้ฒนาชุ้มีช้น

ความีพื่ึงพื่อใจเฉล่�ยของผูู้้มี่ส่วนได้้เส่ย
สำาหร้บ้โครงกิารพื่้ฒนาชุ้มีช้น

บ้ริษััที่ฯ ใหค้วามสำำาคญักบั้การพัื่ฒนาเพืื่�อสำร้างความยั่ั�งยืั่นใหแ้กช่มุชน 

เนื�องจากการได้ำรับ้การยั่อมรับ้และความไว้วางใจจากชุมชนซึ�งเป็ูน 

หนึ�งในผิู้ ม่ส่ำวนไดำ้เส่ำยั่หลักข้องบ้ริษััที่ฯ เป็ูนพื่ื�นฐานท่ี่�สำำาคัญใน 

การดำำาเนินธุุรกิจ

ก�รพัฒน์�ช่ีมุ่ชีน์

ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
บ้ริษััที่ฯ ดำำาเนินการสำำารวจความพื่ึงพื่อใจข้องผู้ิม่ส่ำวนไดำ้เส่ำยั่ต่อโครงการพื่ัฒนาชุมชนท่ี่�เหมืองทุี่กแห่งในอินโดำน่เซียั่ ครอบ้คลุมทัี่�งสิำ�น 15 โครงการ  

โดำยั่ม่ความพื่ึงพื่อใจเฉล่�ยั่ร้อยั่ละ 76 หรืออยัู่่ในระดำับ้ “พื่ึงพื่อใจ” ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ อยัู่่ระหว่างการดำำาเนินโครงการพื่ัฒนาชุมชนในจีน โดำยั่ตั�งเปู้าหมายั่ที่่�จะ

สำำารวจความพื่ึงพื่อใจข้องผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่ในปูี 2565

แน์วิทั�งก�ร
บริห่�รจัด้ก�ร
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ควิ�มุ่พึงพอใจเฉลีั�ยขัองผู้้�มีุ่สั่วิน์ได้�เสีัย

บ้ริษััที่ฯ ไดำใ้หก้ารสำนับ้สำนุนชมุชนที่อ้งถิึ�นเพื่ื�อการเตบิ้โต

อยั่า่งยัั่�งยืั่น โดำยั่ใหค้วามสำำาคญัในการพื่ฒันาโครงสำร้าง 

พื่ื�นฐานรวมถึึงโครงการท่ี่�ช่วยั่ยั่กระดัำบ้ชีวิตความเป็ูนอยู่ั่

ข้องสำมาชิกชุมชน โดำยั่เฉพื่าะอย่ั่างยิั่�งกลุ่มผู้ิสูำงอายุั่ 

เนื�องจากหมู่บ้้านข้องเราตั�งอยู่ั่ในพื่ื�นท่ี่�ชนบ้ที่หา่งไกลและ

เปูน็ชมุชนท่ี่�กำาลงัพื่ฒันา บ้รษิัทัี่ฯ ไดำร่้วมกับ้สำมาชกิชมุชน

ในการดำำาเนินโครงการฝึ่กอบ้รมทัี่กษัะวิชาชีพื่เพื่ื�อเพื่ิ�ม

โอกาสำในการปูระกอบ้อาชีพื่แก่บุ้คคลเหล่านั�น นอกจากน่� 

บ้ริษััที่ฯ ยัั่งไดำ้ให้การสำนับ้สำนุนสิำ�งข้องเครื�องใช้ใน 

โอกาสำต่าง ๆ  แก่สำมาชิกชุมชน พื่วกเรารู้สึำกซาบ้ซึ�งและ 

ข้อข้อบ้คุณในสำิ�งที่่�บ้ริษััที่ฯ ไดำ้มอบ้ให้กับ้ชุมชนข้องเรา

Mr. Yin Yanling 
ผู้้�ให่ญ่บ��น์ห่มุ่้่บ��น์ Ma Ziyu
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แน์วิทั�งก�รบริห่�รจัด้ก�ร
บ้ริษััที่ฯ กำาหนดำกลยัุ่ที่ธุ์การพัื่ฒนาชุมชนให้สำอดำรับ้กับ้เปู้าหมายั่การพื่ัฒนาอย่ั่างยัั่�งยืั่น (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ภายั่ใต้กรอบ้การพื่ัฒนาชุมชน 6 ดำ้าน และการร่วมมือกันระหว่างบ้ริษััที่ฯ ชุมชน และภาครัฐ ทัี่�งน่�เพื่ื�อให้การพื่ัฒนาชุมชนข้อง 

ทุี่กหน่วยั่ธุุรกิจเป็ูนไปูในทิี่ศที่างเดำ่ยั่วกัน บ้ริษััที่ฯ ไดำ้พื่ัฒนามาตรฐานการดำำาเนินงานและปูระกาศใช้ทัี่�วทัี่�งองค์กร อ่กที่ั�งยัั่งนำากรอบ้ 

การปูระเมนิผิลตอบ้แที่นที่างสัำงคม (Social Return on Investment: SROI) มาใช้ปูระเมนิผิลกระที่บ้ที่างสำงัคมข้องโครงการพื่ฒันาชมุชน

เพื่ื�อสำะท้ี่อนปูระสำิที่ธุิผิลข้องโครงการและนำาผิลการปูระเมินไปูใช้ปูรับ้ปูรุงการดำำาเนินงานให้ม่ปูระสำิที่ธุิภาพื่เพื่ื�อบ้รรลุเปู้าหมายั่การพื่ัฒนา

อยั่่างยั่ั�งยั่ืน

ก�รพัฒน์�ช่ีมุ่ชีน์อย่�งยั�งยืน์

ก�รพัฒน์�เศรษัฐกิจ
แลัะก�รสัร��งร�ยได้�

ก�รสั่งเสัริมุ่สัังคมุ่
แลัะวัิฒน์ธรรมุ่

ก�รพัฒน์�
ก�รศึกษั�

ก�รอน่์รักษั์
สิั�งแวิด้ลั�อมุ่

ก�รพัฒน์�
โครงสัร��งพื�น์ฐ�น์

ก�รพัฒน์�ส่ัขัอน์�มัุ่ย
แลัะสั�ธ�รณส่ัขัมุ่้ลัฐ�น์

ก�รอน่์รักษั์มุ่รด้กทั�งวัิฒน์ธรรมุ่ชีน์เผู้่�ด้�ยัค
ที่่�เหมอืงที่รูบ้าอินโดำในอนิโดำน่เซยีั่ มชุ่มชนชาวดำายัั่คซึ�งเปูน็ชนพื่ื�นเมอืงข้องเกาะกาลิมนัตนัอาศัยั่อยู่ั่ในพื่ื�นท่ี่�ใกล้เคย่ั่งกับ้เหมอืง 

ดำ้วยั่ความตระหนักถึึงความสำำาคัญข้องปูระเพื่ณ่และวัฒนธุรรมท่ี่�ม่รูปูแบ้บ้เฉพื่าะตัว เหมืองที่รูบ้าอินโดำไดำ้ร่วมกับ้ผู้ินำาชนเผิ่า

ดำายั่ัคในการจัดำที่ำาโครงการ “อนุรักษั์มรดำกวัฒนธุรรมชนเผ่ิาดำายัั่ค” โดำยั่การก่อสำร้างอาคารอนุรักษั์มรดำกที่างวัฒนธุรรม  

ดำว้ยั่งบ้ปูระมาณสำนบั้สำนุนกวา่ 7 ลา้นลา้นรเูปูยีั่ห ์โดำยั่เหมอืงที่รูบ้าอนิโดำไดำส้ำง่มอบ้อาคารดำงักลา่วใหแ้กช่มุชนในเดำอืนมถุิึนายั่น 

2564 เพื่ื�อใช้เปู็นพื่ื�นท่ี่�แสำดำงนิที่รรศการที่างปูระเพื่ณ่และวัฒนธุรรมข้องชาวดำายัั่ค รวมถึึงท่ี่�ที่ำางานผู้ินำาที่างดำ้านวัฒนธุรรม

และห้องปูระชุม ทัี่�งน่� ชาวดำายัั่คได้ำจัดำตั�งคณะกรรมการเพืื่�อที่ำาหน้าท่ี่�บ้ริหารจัดำการการใช้ปูระโยั่ชน์รวมทัี่�งการดูำแลรักษัาสำถึานท่ี่�่� 

โดำยั่อาคารดำงักลา่วจะเป็ูนสำถึานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยั่วเชิงวฒันธุรรมท่ี่�สำะท้ี่อนถึึงวฒันธุรรมข้องชาวดำายัั่ค นอกจากน่� เหมอืงที่รูบ้าอนิโดำ

ยั่งัติดำตั�งระบ้บ้ผิลิตไฟฟ้าพื่ลงังานแสำงอาทิี่ตย์ั่บ้นหลงัคาแที่นการใช้เครื�องปูั�นไฟ ซึ�งส่ำงผิลใหล้ดำปูริมาณกา๊ซเรือนกระจกไดำถึ้ึง

ปูีละ 0.25 ตัน CO
2
e

ก�รย��ยถิึ�น์ฐ�น์
ในการพื่ัฒนาโครงการอาจม่ความจำาเป็ูนต้องม่การยั่้ายั่ที่่�อยู่ั่อาศัยั่ข้องชุมชนท่ี่�อยู่ั่ในพื่ื�นท่ี่�ท่ี่�บ้ริษััที่ฯ ไดำ้รับ้อนุญาตให้ 

ดำำาเนินธุุรกิจ ทัี่�งน่� การบ้ริหารจัดำการท่ี่�ไม่เหมาะสำมอาจส่ำงผิลต่อคุณภาพื่ชีวิตข้องคนในชุมชน รวมถึึงความเชื�อมั�นข้อง 

ผู้ิม่ส่ำวนได้ำเส่ำยั่ ในการดำำาเนินการ บ้ริษััที่ฯ ยึั่ดำหลักปูฏิบั้ติตามแนวที่างสำากล เช่น ข้้อกำาหนดำข้องบ้รรษััที่เงินทุี่นระหว่างปูระเที่ศ (IFC) 

และ International Council on Mining and Metals (ICMM) โดำยั่บ้ริษััที่ฯ จะหล่กเล่�ยั่งการย้ั่ายั่ถึิ�นฐานโดำยั่ไม่จำาเป็ูน  

โดำยั่ในปูี 2564 บ้ริษััที่ฯ ไม่ไดำ้รับ้รายั่งานข้้อร้องเรียั่นที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การยั่้ายั่ถึิ�นฐาน และไม่ม่โครงการที่่�อยัู่ร่ะหว่างการศึกษัา

และพื่ัฒนาที่่�ต้องม่การยั่้ายั่ถึิ�นฐานแต่อย่ั่างใดำ

Resettlement

Ingigenous 
Peoples

Community 
Development 

Policy

ในการดำำาเนินงาน บ้ริษััที่ฯ ปูระเมินผิลกระที่บ้ดำ้านสำังคม (Social impact assessment) ที่ั�งก่อนเริ�มโครงการและระหว่างการดำำาเนินงานสำำาหรับ้โครงการ

ที่่�ม่การเปูล่�ยั่นแปูลงอยั่่างม่นัยั่สำำาคัญ ที่ั�งน่� การดำำาเนินงานดำ้านการพื่ัฒนาชุมชนถืึอเปู็นสำ่วนหนึ�งข้องการดำำาเนินธุุรกิจ โดำยั่บ้ริษััที่ฯ มก่ารวิเคราะห์กลุ่มผิู้ม่

ส่ำวนไดำ้เส่ำยั่และศึกษัาข้้อมูลข้องชุมชนตั�งแต่ก่อนเริ�มดำำาเนินกิจกรรมการผิลิต เพืื่�อวางแผินโครงการพัื่ฒนาชุมชนให้สำอดำคล้องกับ้ความต้องการข้องชุมชน 

ทัี่�งน่�เพื่ื�อใหก้ารดำำาเนินงานมปู่ระสิำที่ธิุภาพื่สำงูสำดุำ บ้รษัิัที่ฯ ไดำท้ี่บ้ที่วนแผินการดำำาเนินโครงการตามระยั่ะเวลาท่ี่�กำาหนดำ รวมถึึงสำำารวจระดำบั้ความพื่งึพื่อใจข้อง

ชุมชน และปูระเมินผิลตอบ้แที่นที่างสำังคม (SROI) เปู็นปูระจำาทุี่กปีูภายั่ใต้เปู้าหมายั่เพืื่�อรักษัาระดัำบ้ความพื่ึงพื่อใจข้องชุมชนให้อยู่ั่ในระดัำบ้ ”พื่ึงพื่อใจ” 

นอกจากน่� บ้ริษัทัี่ฯ ยั่งัไดำน้ำาระบ้บ้การสำอบ้ที่านคุณภาพื่มาใช ้ซึ�งระบ้บ้น่�จะดำำาเนนิการโดำยั่พื่นกังานท่ี่�ไม่ม่สำว่นเก่�ยั่วข้้องกบั้การพื่ฒันาชุมชน เพื่ื�อปูระสำทิี่ธิุภาพื่

และโปูร่งใสำในการดำำาเนินงาน
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โครงก�รท่ัน์ก�รศึกษั�ระดั้บมุ่ห่�วิิทัย�ลััย
เหมืองบ้ารินโตเล็งถึึงความสำำาคัญข้องการศึกษัาและการพื่ัฒนาศักยั่ภาพื่ข้องเยั่าวชน ซึ�งสำอดำคล้องกับ้ 

ความตอ้งการข้องชุมชนจงึได้ำมอบ้ทุี่นการศกึษัาแกนั่กศกึษัาในระดัำบ้ปูริญญาตรแีละอนุปูริญญามาอย่ั่างต่อเนื�อง

ตั�งแต่ปีู 2555 ปัูจจุบั้นม่นักศึกษัาได้ำรับ้ทุี่นทัี่�งสิำ�น 85 คน โดำยั่ส่ำวนใหญ่ได้ำม่โอกาสำเข้้าที่ำางานในสำายั่อาชีพื่ต่าง ๆ   

เช่น ครู ผิู้เชี�ยั่วชาญดำ้านสุำข้ภาพื่ พื่นักงานบ้ริษััที่ เป็ูนต้น ซึ�งสำามารถึสำร้างรายั่ไดำ้โดำยั่ปูระมาณ 200-500  

เหรียั่ญสำหรัฐ/เดำือน/คน สำ่งผิลให้ครอบ้ครัวม่คุณภาพื่ชีวิตที่่�ดำ่ข้ึ�น

โครงก�รไฟฟ้�เพื�อศ้น์ย์ส่ัขัภิ�พช่ีมุ่ชีน์
ศูนยั่์สำุข้ภาพื่ชุมชน Benangin เป็ูนศูนยั่์กลางบ้ริการด้ำานสำุข้ภาพื่ข้องชุมชนใกล้เหมืองบ้ารินโต อย่ั่างไรก็ดำ่  

ศูนยั่์สำุข้ภาพื่น่�ปูระสำบ้ปัูญหากระแสำไฟฟ้าไม่สำมำ�าเสำมอและไม่ม่ไฟฟ้าใช้ในตอนกลางคืน ศูนยั่์ฯ แห่งน่�ต้องใช้

เครื�องปัู�นไฟซึ�งม่อยู่ั่เพื่่ยั่งเครื�องเดำ่ยั่ว ไม่เพื่่ยั่งพื่อต่อการใช้งาน เหมืองบ้ารินโตจึงไดำ้ติดำตั�งระบ้บ้ผิลิตไฟฟ้า

พื่ลังงานแสำงอาที่ิตยั่์กำาลัง 6,000 กิโลวัตต์-ชั�วโมง ให้แก่ศูนยั่์ฯ สำำาหรับ้ใช้ในการผิลิตกระแสำไฟฟ้า  

ชว่ยั่ให้สำามารถึให้บ้ริการปูระชาชนในชมุชนจำานวน 2,855 รายั่ ไดำ้ตลอดำ 24 ชั�วโมง นอกจากน่�ยั่งัชว่ยั่ปูระหยั่ดัำ

SDGs 4.4

SDGs 3.8

งบประมาณ 166,772 เหรียั่ญสำหรัฐ

จำานวนนักเร้ยีนได้้รับท่น 85 คน

รายีได้้ที�ได้้รับต�อเดื้อน 200-500 เหรียั่ญสำหรัฐ

งบประมาณ 11,908 เหรียั่ญสำหรัฐ

จำานวนชี้าวบ้านที�เข้ารับบริการศููนย์ีส่ิ่ขภาพ 2,855 คน

ล้ด้การปล้�อยีก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์้ 148.59 ตัน CO
2
e/ปีู

ล้ด้ค�าใช้ี้จ�ายีในการซื�อนำ�ามันเชืี้�อเพล่้ง 4,816 เหรียั่ญสำหรัฐ/ปีู

อัตราผล้ตอบแทนทางสัิ่งคม 1:17

ค่านำ�ามันดำ่เซลสำำาหรับ้เครื�องปัู�นไฟไดำ้ถึึง 4,816 

เหรียั่ญสำหรัฐต่อปูี อ่กที่ั�งลดำปูริมาณการปูล่อยั่ 

ก๊าซคาร์บ้อนไดำออกไซดำ์ลง 148.59 ตัน CO
2
e/ปูี  

ทัี่�งยัั่งช่วยั่สำนับ้สำนุนการจัดำเก็บ้วคัซนีซึ�งตอ้งการไฟฟา้

เพื่ื�อรักษัาคณุภาพื่ข้องวัคซนีไวใ้นชว่งท่ี่�เกิดำการระบ้าดำ

ข้องโควิดำ-19 อ่กดำ้วยั่

SDGs 2.3

งบประมาณ 144 ล้านรูเปีูยั่ห์

จำานวนแม�บ้านที�เข้าร�วม 19 คน

รายีได้้ที�ขายีส่ิ่นค้าได้้ทั�งหมด้ 330 ล้านรูเปีูยั่ห์

โครงก�รสั่งเสัริมุ่พัฒน์�ธ่รกิจขัน์�ด้ย่อมุ่ให่�กล่ั่มุ่สัตรี
ดำ้วยั่เล็งเห็นถึึงความสำำาคัญข้องสำตรีและความตั�งใจท่ี่�จะสำร้างรายั่ไดำ้ให้กับ้กลุ่มแม่บ้้าน 3 กลุ่มใน 2 หมูบ่้้าน 

ไดำ้แก่ Karang Rejo และ Jorong เหมืองโจ-ร่งจึงไดำ้สำนับ้สำนุนกลุ่มแม่บ้้านในการผิลิตผ้ิาบ้าติกลวดำลายั่ 

พื่ื�นเมือง (Sasirangan batik) ซึ�งเปู็นผิ้าพื่ื�นเมืองในแถึบ้กาลิมันตันตอนใต้ โดำยั่บ้ริษััที่ฯ มก่ารจัดำอบ้รมการที่ำา

ผ้ิาบ้าติก และให้ความรู้ในการใช้ส่ำจากธุรรมชาติมาเพืื่�อลดำมลพื่ิษัท่ี่�อาจเกิดำขึ้�นจากการใช้ส่ำจากสำารเคม่  

โดำยั่กลุ่มแม่บ้้านไดำ้นำาผ้ิาบ้าติกไปูผิลิตเปู็นสิำนค้าต่าง ๆ  เพืื่�อเพื่ิ�มมูลค่า เช่น หน้ากากอนามัยั่ กระเปู๋า เสำื�อเชิ�ต 

เป็ูนต้น นอกจากน่�ได้ำจัดำอบ้รมให้ความรู้เก่�ยั่วกับ้การตลาดำเพืื่�อต่อยั่อดำด้ำานการที่ำาธุุรกิจอ่กด้ำวยั่ จากการสำนับ้สำนุน 

ที่ำาใหก้ลุม่แม่บ้า้น 2 กลุม่ในหมูบ้่้าน Karang Rejo สำามารถึผิลติสิำนค้าได้ำ 5,450 ชิ�น และกลุ่มแม่บ้้านในหมู่บ้้าน 

Jorong ผิลิตไดำ้ 313 ชิ�น สำามารถึสำร้างรายั่ไดำ้รวมทัี่�งสิำ�น 330 ล้านรูเปีูยั่ห์ให้กับ้สำมาชิกกลุ่มทัี่�ง 19 คน  

สำง่ผิลใหช้มุชนม่คณุภาพื่ชวีติท่ี่�ดำขึ่้�น นอกจากน่�จากสำถึานการณ์

โควิดำ-19 บ้ริษััที่ฯ ได้ำสำนับ้สำนุนให้กลุ่มแม่บ้้านผิลติหน้ากากอนามยัั่ 

เพื่ื�อจำาหน่ายั่ โดำยั่สำามารถึผิลิตหน้ากากอนามัยั่ไดำ้ทัี่�งสิำ�น  

2,347 ชิ�นในช่วงปูีที่่�ผิ่านมา

98 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



โครงก�รธน์�ค�รขัยะช่ีมุ่ชีน์กับก�รบริห่�รจัด้ก�รย่คดิ้จิตอลั
เหมืองเอม็บ้าลตุรว่มกับ้คณะกรรมการท่ี่�ปูรึกษัาชุมชน ไดำร้เิริ�มโครงการธุนาคารข้ยั่ะภายั่ในชุมชนแหง่แรกท่ี่�หมู่บ้้าน Separi 

เมื�อปูี 2558 ดำ้วยั่ความตระหนักถึึงการใช้ที่รัพื่ยั่ากรให้เกิดำปูระโยั่ชน์สำูงสำุดำ ลดำการสำร้างข้องเสำ่ยั่ และเพื่ื�อปูรับ้ปูรุงอนามัยั่

สิำ�งแวดำล้อมในชุมชน โครงการน่�สำ่งเสำริมให้ชุมชนคัดำแยั่กข้ยั่ะรีไซเคิล และนำามาข้ายั่ให้กับ้ธุนาคารข้ยั่ะ ปัูจจุบั้นม่ 

ธุนาคารข้ยั่ะอยู่ั่ 4 แหง่ ใน 4 หมู่บ้้าน ม่จดุำรวบ้รวมข้ยั่ะในทุี่กหมูบ้่้านรวม 40 จุดำ ม่สำมาชกิรวม 1,423 ครวัเรอืน สำามารถึ

จัดำการข้ยั่ะกว่า 50 ตันตั�งแต่เริ�มโครงการได้ำอย่ั่างม่ปูระสิำที่ธิุภาพื่ นอกจากน่�ยั่ังไดำ้สำ่งเสำริมการพัื่ฒนาผิลิตภัณฑ์์จาก 

ข้ยั่ะรีไซเคิล ได้ำแก่ กระเปู๋าถึือ ถุึง และอิฐที่่�เป็ูนมิตรต่อสำิ�งแวดำล้อม ที่ั�งเพืื่�อนำาไปูใช้ในครัวเรือนและเพืื่�อจำาหน่ายั่และ 

จดัำแสำดำงในงานนทิี่รรศการต่าง ๆ  ที่ั�งน่� ธุนาคารข้ยั่ะสำามารถึสำร้างรายั่ไดำจ้ากการข้ายั่ข้ยั่ะและผิลิตภณัฑ์ตั์�งแต่เริ�มโครงการ

รวมไดำ้ถึึง 79 ล้านรูเปีูยั่ห์ ในข้ณะท่ี่�สำมาชิกข้องธุนาคารข้ยั่ะสำามารถึสำร้างมูลค่าจากข้ยั่ะไดำ้ถึึง 206 ล้านรูเปูียั่ห์  

ปัูจจุบั้นธุนาคารข้ยั่ะม่กรรมการบ้ริหารรวม 35 คน โดำยั่ส่ำวนใหญ่เป็ูนผู้ิหญิง ซึ�งคณะกรรมการได้ำรับ้เชิญจากหน่วยั่งานรัฐ  

ในการเปู็นวิที่ยั่ากรถ่ึายั่ที่อดำเที่คนิค ความรู้ ปูระสำบ้การณ์ ดำ้านการบ้ริหารจัดำการข้ยั่ะในชุมชนให้กับ้หมู่บ้้านอื�น ๆ   

อยั่่างต่อเนื�อง โดำยั่โครงการน่�สำามารถึสำร้างอัตราผิลตอบ้แที่นที่างสำังคม (SROI) ตั�งแต่เริ�มโครงการอยัู่่ที่่� 1:0.95

SDGs 12.5

งบประมาณ (ปี 2558-2564) 78.5 ล้านรูเปีูยั่ห์

จำานวนสิ่มาชิี้กที�เข้าร�วม 1,423 ครัวเรือน

สิ่ร้างรายีได้้ (ปี 2558-2563) 206 ล้านรูเปีูยั่ห์

อัตราผล้ตอบแทนทางสัิ่งคม 1:0.95

อนึ�ง ในปูี 2564 เหมืองเอ็มบ้าลุตไดำ้ร่วมกับ้กลุ่มสำตาร์ที่อัพื่ 

ท้ี่องถิึ�นในการพัื่ฒนาแอปูพื่ลิเคชัน “Antaran” โดำยั่หนึ�งใน

วัตถึปุูระสำงคเ์พื่ื�อใชใ้นการบ้รหิารจดัำการข้ยั่ะ ซึ�งผู้ิสำนใจสำามารถึ

สำมัครสำมาชิกและใช้แอปูพื่ลิเคชันผิ่านโที่รศัพื่ท์ี่เคลื�อนท่ี่�หรือ

คอมพื่ิวเตอร์ เพื่ื�อแจ้งให้ผู้ิให้บ้ริการมารับ้ข้ยั่ะไดำ้ถึึงหน้าบ้้าน

ตามวันและช่วงเวลาท่ี่�กำาหนดำ ปูัจจุบั้นม่จำานวนสำมาชิกรวม  

900 คน โดำยั่ม่สำมาชิก 350 คนท่ี่�ใช้บ้ริการจัดำเก็บ้ข้ยั่ะ  

ดำ้วยั่อัตราการเรียั่กใช้บ้ริการผ่ิานแอปูพื่ลิเคชันมากถึึง 700 

ครั�ง/เดำือน และจำานวนข้ยั่ะที่่�จัดำเก็บ้โดำยั่เฉล่�ยั่อยัู่่ที่่� 4 ตัน/เดำือน

ก�รสันั์บสัน่์น์เศรษัฐกิจทั�องถิึ�น์ใน์เมืุ่องเต๋อห่ยวิน์
โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์เต๋อหยั่วนเป็ูนโรงไฟฟ้าท่ี่�ตั�งอยู่ั่บ้นบ้ึงนำ�าข้นาดำใหญ่ ม่ชุมชนท้ี่องถิึ�นรอบ้โรงไฟฟ้าจำานวน  

3 ชุมชน และปูระกอบ้อาชีพื่ที่ำาการปูระมงเป็ูนหลัก โดำยั่การดำำาเนินงานพื่ัฒนาชุมชนข้องโรงไฟฟ้าม่เปู้าหมายั่หลักใน 

การสำร้างความยัั่�งยืั่นให้แก่ชุมชนและการได้ำรับ้การยั่อมรับ้ และความไว้วางใจจากชุมชน อย่ั่างไรก็ตามเมื�อเร็วๆ น่� รัฐบ้าลจีน 

ไดำ้ปูระกาศใช้กฎระเบ้่ยั่บ้ดำ้านสำิ�งแวดำล้อมฉบ้ับ้ใหม่ที่่�ม่ความเข้้มงวดำมากข้ึ�นในการที่ำาการปูระมง ซึ�งสำ่งผิลให้ชุมชนที่่�ใกล้

พืื่�นท่ี่�โรงไฟฟ้าไม่สำามารถึปูระกอบ้อาชีพื่ปูระมงไดำ้ ทัี่�งน่�เมื�อบ้ริษััที่ฯ ไดำ้ที่ำาการศึกษัากฎระเบ่้ยั่บ้ใหม่โดำยั่ละเอ่ยั่ดำพื่บ้ว่า  

ภาครฐัยั่งัคงอนุญาตใหช้าวปูระมงสำามารถึที่ำาปูระมงแบ้บ้ธุรรมชาติไดำ ้บ้ริษัทัี่ฯ จงึเปูดิำโอกาสำใหช้มุชนเข้้าไปูที่ำาการปูระมง

แบ้บ้ธุรรมชาติในพื่ื�นที่่�ข้องโรงไฟฟ้าไดำ้โดำยั่ไม่คิดำค่าใช้จ่ายั่ ในข้ณะเดำ่ยั่วกันชาวปูระมงก็ช่วยั่กำาจัดำวัชพื่ืชนำ�าไปูพื่ร้อมกัน 

ดำ้วยั่วิธุกีารดำังกล่าว ที่ำาให้ชาวปูระมงยัั่งคงสำามารถึปูระกอบ้อาชีพื่และสำร้างรายั่ไดำ้ไดำ้อย่ั่างต่อเนื�อง และบ้ริษััที่ฯ สำามารถึ

ปูระหยั่ัดำค่าใช้จ่ายั่ในการบ้ำารุงรักษัา พื่ื�นที่่�โครงการ พื่ร้อมที่ั�งรักษัาความสำัมพื่ันธุ์อันดำ่กับ้ชุนชนโดำยั่รอบ้อ่กดำ้วยั่

SDGs 2.3

โครงก�รฝ่ึกอบรมุ่ด้��น์ชี่�งเชืี�อมุ่แลัะชี่�งกลั
เหมืองเอ็มบ้าลุตได้ำจัดำฝึ่กอบ้รมทัี่กษัะเฉพื่าะที่างและสำร้างโอกาสำในการปูระกอบ้อาชีพื่ให้แก่เยั่าวชน 24 คน ปูระกอบ้ด้ำวยั่ 

การฝ่ึกอบ้รมงานเชื�อมโลหะ 12 คน และการฝ่ึกอบ้รมช่างซ่อมจักรยั่านยั่นต์อ่ก 12 คน โดำยั่ดำำาเนินการอบ้รมที่ั�งสำิ�น  

10 วัน ภายั่หลังจากการอบ้รม เยั่าวชนจำานวน 12 คนไดำ้รับ้โอกาสำเข้้าที่ำางานในโรงงาน หน่วยั่งานภาครัฐ รวมถึึง 

ธุุรกิจเหมือง และ 1 คนที่่�ไดำ้เปิูดำร้านผิลิตภัณฑ์์จากเหล็กเพื่ื�อให้บ้ริการในหมู่บ้้านข้องตนเอง โครงการน่�สำามารถึสำร้าง
SDGs 4.4

งบประมาณ 131 ล้านรูเปีูยั่ห์

จำานวนผู้เข้ารับอบรม 24 คน

สิ่ร้างรายีได้้ให้กับผู้เข้าร�วม 3.2 ล้านรูเปีูยั่ห์/เดืำอน/คน

รายั่ไดำ้ให้กับ้ผิู้เข้้าร่วมเฉล่�ยั่ 3.2 ล้านรูเปูียั่ห์/เดำือน/คน และยั่กระดำับ้

ความแข้ง็แกร่งที่างเศรษัฐกจิจากการเปูน็แรงงานท่ี่�มท่ี่กัษัะฝ่มีอืข้อง

เยั่าวชน

99รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
สัังคม



ก�รพัฒน์�ช่ีมุ่ชีน์ใน์ชี่วิงปิด้เห่มืุ่องทััน์ด่้งมุ่�ยัง
บ้ริษััที่ฯ ให้ความสำำาคัญกับ้การเตรียั่มความพื่ร้อมในการปูิดำเหมืองตั�งแต่ก่อนเริ�มโครงการ เพืื่�อส่ำงมอบ้

พื่ื�นท่ี่�กลับ้สู่ำธุรรมชาติ พื่ร้อมทัี่�งเตรียั่มความพื่ร้อมให้กับ้ชุมชนท่ี่�อาศัยั่อยู่ั่รอบ้พื่ื�นท่ี่�โครงการเพื่ื�อ 

ดำำารงชีวิตไดำ้อยั่่างยั่ั�งยั่ืนหลังการปิูดำเหมือง ที่ั�งน่� เหมืองที่ันดำุงมายัั่งเปู็นเหมืองแห่งแรกข้องบ้ริษััที่ฯ  

ในอนิโดำน่เซยีั่ท่ี่�เข้้าสู่ำระยั่ะการปิูดำเหมือง เหมืองทัี่นดำงุมายัั่งม่พื่ื�นท่ี่�ทัี่�งหมดำ 2,338 เอเคอร์ ตั�งอยู่ั่ในจังหวัดำ

กาลิมันตันตะวันออก โดำยั่บ้ริษััที่ฯ ได้ำเริ�มสำำารวจพืื่�นท่ี่�ตั�งแต่เดืำอนตุลาคม 2538 และเปิูดำดำำาเนินการ 

ในเดำือนธุันวาคม 2542 ก่อนจะสำิ�นสำุดำการที่ำาเหมืองในปูี 2558

ในชว่งท่ี่�เปิูดำดำำาเนินการบ้รษัิัที่ฯ ได้ำสำรา้งการมส่่ำวนรว่มกบั้ชมุชนอย่ั่างสำมำ�าเสำมอตามเปูา้หมายั่ในการพื่ฒันาคณุภาพื่ชีวติข้องชมุชนอย่ั่างยัั่�งยืั่น  

โดำยั่ม่การจัดำตั�งคณะกรรมการท่ี่�ปูรึกษัาชุมชนใน 6 หมู่บ้้านรอบ้พื่ื�นท่ี่� โดำยั่ม่ตัวแที่นภาครัฐ ชุมชน และบ้ริษััที่ฯ เปู็นสำมาชิก  

เพื่ื�อรว่มกนัดำำาเนินกิจกรรมโครงการพื่ฒันาชุมชน ทัี่�งน่�ในระยั่ะการปูดิำเหมอืง บ้รษิัทัี่ฯ มุง่เน้นสำนับ้สำนนุโครงการพื่ฒันาชุมชนทัี่�งสิำ�น 11 โครงการ

ใน 3 ด้ำานหลัก ซึ�งได้ำรับ้ความเห็นชอบ้จากคณะกรรมการท่ี่�ปูรึกษัาชุมชนในพื่ื�นท่ี่� ไดำ้แก่ ดำ้านพื่ัฒนาการศึกษัา ดำ้านพื่ัฒนาสำุข้อนามัยั่  

และด้ำานการพัื่ฒนาเศรษัฐกิจ ซึ�งทุี่กโครงการม่ผิลการดำำาเนินงานเป็ูนไปูตามเปู้าหมายั่ท่ี่�ตั�งไว้ภายั่ใต้งบ้ปูระมาณที่ั�งสำิ�น 2,135 ล้านรูเปีูยั่ห์ และ

ม่ผิู้ไดำ้รับ้ปูระโยั่ชน์ที่ั�งสำิ�น 895 คน

ที่ั�งน่� บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ม่การปูระเมินผิลตอบ้แที่นที่างสัำงคมจาก  

11 โครงการพื่ัฒนาชุมชนที่่�บ้ริษััที่ฯ ให้การสำนับ้สำนุน โดำยั่ม ่

คา่เฉล่�ยั่ผิลตอบ้แที่นที่างสำงัคมอยู่ั่ที่่� 1:1.94 นอกจากนั�นแลว้ 

บ้ริษััที่ฯ ได้ำม่การสำำารวจความพึื่งพื่อใจข้องชุมชนต่อโครงการ

พื่ัฒนาชุมชน โดำยั่ผิลการสำำารวจระหว่างปีู 2561 ถึึง 2563  

ม่ค่าเฉล่�ยั่ร้อยั่ละ 76.63, 79.54 และ 79.07 ตามลำาดำับ้  

ซึ�งอยัู่่ในระดำับ้ “พื่ึงพื่อใจ”

ควิ�มุ่คืบห่น์��ขัองโครงก�ร
100% ข้องโครงการ

บ้รรลุเปู้าหมายั่ท่ี่�กำาหนดำไว้

ผู้้�ได้�รับผู้ลัประโยชีน์์
895 คน

งบประมุ่�ณ
2,135 ล้านรูเปีูยั่ห์

โครงก�ร
อัตร�ผู้ลัตอบแทัน์

ทั�งสัังคมุ่ (SROI Ratio)

การให้ทีุ่นการศึกษัา 1:1.32

การอบ้รมช่างเชื�อม 1:1.54

การอบ้รมการใช้และซ่อมบ้ำารุงเครื�องจักรข้นาดำใหญ่ 1:1.71

โครงการพื่ฒันาดำา้นสำขุ้ภาพื่อนามัยั่และสำาธุารณสุำข้มลูฐาน 1:2.23

การสำ่งเสำริมดำ้านสำารอาหารแก่เดำ็ก 1:1.77

การให้ความรู้เก่�ยั่วกับ้การปูลูกต้นปูาล์ม 1:2.31

การสำ่งเสำริมการผิลิตปูุ๋ยั่ 1:1.10

การให้คำาปูรึกษัาการปูลูกต้นปูาล์ม 1:2.32

การสำนับ้สำนุนการเล่�ยั่งวัว 1:3.77

การให้คำาปูรึกษัาการเล่�ยั่งวัว 1:2.31

การที่ำาฟาร์มวัว 1:1.15

ค่าเฉล่�ยั่ 1:1.94

ที่ั�งน่� เพืื่�อให้การดำำาเนินการเปู็นไปูตามข้้อกำาหนดำ บ้ริษััที่ฯ จึงไดำ้จัดำที่ำาการปูระเมินผิลการดำำาเนินการตามแผินการปูิดำเหมืองโดำยั่ม่หน่วยั่งาน

ภาครัฐเปู็นผิู้ปูระเมิน ในปูี 2560, 2562 และ 2564 และพื่บ้ว่าการดำำาเนินงานข้องบ้ริษััที่ฯ เปู็นไปูตามเปู้าหมายั่ที่่�ตั�งไว้ที่ั�งหมดำ นอกจากน่�

การดำำาเนินงานปิูดำเหมืองที่ันดำุงมายั่ัง ยัั่งไดำ้รับ้การเห็นชอบ้จากชุมชนก่อนที่่�จะสำ่งมอบ้พื่ื�นที่่�ให้กับ้ภาครัฐในปูี 2564 อ่กดำ้วยั่

โครงก�ร
ผู้ลัก�รสัำ�รวิจควิ�มุ่พึงพอใจเฉลัี�ย 

(ร�อยลัะ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ดำ้านการศึกษัา

76.63

76.25 76.01

ดำ้านสำุข้ภาพื่ 75.69 74.22

ดำ้านการพื่ัฒนาเศรษัฐกิจ 86.68 86.98

100 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



เราข้อข้อบ้คุณบ้ริษััที่ฯ ท่ี่�ไดำ้ให้ความช่วยั่เหลือศูนยั่์สำุข้ภาพื่ชุมชน Benangin โดำยั่บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ให้การสำนับ้สำนุนระบ้บ้ไฟฟ้าพื่ลังงาน 

แสำงอาทิี่ตยั่์ซึ�งช่วยั่ให้ศูนยั่์ฯ สำามารถึให้บ้ริการที่างการแพื่ที่ย์ั่ไดำ้ครอบ้คลุมมากขึ้�น โดำยั่ก่อนหน้าน่� ศูนย์ั่ฯ ไม่สำามารถึให้บ้ริการไดำ้ 

เต็มปูระสำิที่ธุิภาพื่เนื�องจากม่ไฟฟ้าใช้เฉพื่าะช่วงบ้่ายั่เปู็นเวลา 6-12 ชั�วโมงเที่่านั�น ที่ำาให้ไม่สำามารถึใช้อุปูกรณ์การแพื่ที่ยั่์บ้างชนิดำท่ี่� 

ต้องใช้พื่ลังงานไฟฟ้าไดำ้ นอกจากน่� เรายั่ังต้องใช้เครื�องปูั�นไฟเพื่ิ�มเติมสำำาหรับ้การจัดำเก็บ้วัคซีนโควิดำ-19 ซึ�งต้องม่ค่าใช้จ่ายั่ 

จำานวนมากเช่นกัน การติดำตั�งระบ้บ้ไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ ช่วยั่ให้ศูนย์ั่สำุข้ภาพื่ข้องเราให้บ้ริการแก่สำมาชิกในชุมชนไดำ้ 

อยั่่างม่ปูระสิำที่ธุิภาพื่มากข้ึ�นและลดำค่าใช้จ่ายั่ลง I.W Sutenaya
หั่วิห่น์��ศ้น์ย์ส่ัขัภิ�พช่ีมุ่ชีน์ Benangin

เราข้อข้อบ้คุณคณะกรรมการหมู่บ้้าน และ ITM ที่่�ไดำ้ช่วยั่ริเริ�มโครงการปูระปูาหมู่บ้้านให้หมู่บ้้านข้องเรา ในอดำ่ตเราเคยั่ต้องเก็บ้นำ�าฝ่น

ไว้ใช้หรือใช้นำ�าจากแม่นำ�า แต่ตอนน่�เราม่ปูระปูาหมู่บ้้านที่ำาให้ม่ความสำะดำวกและม่นำ�าสำะอาดำใช้ตลอดำที่ั�งปูี ซึ�งก่อนหน้าน่�เดำ็ก ๆ  ไม่ค่อยั่

ไดำ้ม่โอกาสำอาบ้นำ�า จึงมักม่ปูัญหาเก่�ยั่วกับ้ผิิวหนัง แต่ตอนน่�ปูัญหาน่�หมดำไปูแล้ว BUMDes ซึ�งเป็ูนวิสำาหกิจชุมชนที่่�ดำูแลระบ้บ้ปูระปูา

หมู่บ้้านได้ำติดำตั�งระบ้บ้แจกจ่ายั่นำ�าปูระปูาเข้้ามาท่ี่�บ้้านข้องพื่วกเรา โดำยั่ม่ค่าใช้จ่ายั่ท่ี่�ผู้ิใช้นำ�าช่วยั่รับ้ผิิดำชอบ้ปูระมาณ 1,500,000 รูเปีูยั่ห์

ตอ่ครัวเรือน ที่่�เรายั่งัสำามารถึผิอ่นชำาระไดำ้อ่กดำ้วยั่ สำ่วนค่านำ�าอยัู่ท่ี่่� 5,000 รเูปูียั่ห์ตอ่ลูกบ้าศกเ์มตร ในฐานะตวัแที่นสำมาชกิข้องหมู่บ้า้น

ต้องข้อข้อบ้คุณบ้ริษััที่ฯ ที่่�สำนับ้สำนุนโครงการที่่�ม่ปูระโยั่ชน์แบ้บ้น่� Mahyudin
ประธ�น์ช่ีมุ่ชีน์ห่มุ่้่บ��น์ Kandolo

ตัวิอย่�งควิ�มุ่สัำ�เร็จขัองโครงก�รก�รพัฒน์�ช่ีมุ่ชีน์
ขัองเห่มืุ่องทััน์ด่้งมุ่�ยัง

โครงก�รอบรมุ่ก�รใชี�แลัะซื่่อมุ่บำ�ร่งเครื�องจักรขัน์�ด้ให่ญ่
บ้ริษััที่ฯ ไดำ้ที่ำาการสำำารวจความต้องการข้องชุมชน และพื่บ้ว่าการพัื่ฒนาที่ักษัะสำำาหรับ้การที่ำางานข้อง

เยั่าวชนเป็ูนสิำ�งที่่�ชุมชนให้ความสำนใจเป็ูนอย่ั่างยิั่�ง รวมถึึงตลาดำแรงงานต้องการแรงงานท่ี่�ม่ทัี่กษัะ 

เก่�ยั่วกับ้งานช่าง บ้ริษััที่ฯ จึงไดำ้จัดำฝึ่กอบ้รมการใช้และซ่อมบ้ำารุงเครื�องจักรข้นาดำใหญ่และอบ้รมที่ักษัะ 

ช่างเชื�อมแก่เยั่าวชน โดำยั่ม่ผิู้เข้้าร่วมอบ้รมทัี่�งสำิ�น 48 คน ที่ั�งน่�หลังจากการฝ่ึกอบ้รมเสำร็จสำิ�น ผิู้ร่วมอบ้รม

ที่ั�งหมดำม่งานที่ำาโดำยั่เข้้าที่ำางานกับ้ผู้ิรับ้เหมาข้องบ้ริษััที่ฯ ที่ำางานกับ้บ้ริษััที่อื�นๆ ในพื่ื�นที่่� รวมถึึง 

เปู็นผิู้ปูระกอบ้การธุุรกิจในที่้องถึิ�นข้องตนเอง ที่ั�งน่� นอกจากการพื่ัฒนาทัี่กษัะที่างการช่างแล้ว บ้ริษััที่ฯ 

ยั่ังฝ่ึกอบ้รมพื่ัฒนาการปูรับ้ที่ัศนคติในการคิดำเชิงบ้วกให้เยั่าวชนกลุ่มดำังกล่าวอ่กดำ้วยั่

โครงก�รพัฒน์�ด้��น์ส่ัขัภิ�พอน์�มัุ่ยแลัะสั�ธ�รณส่ัขัมุ่้ลัฐ�น์
จากผิลสำำารวจสำขุ้ภาพื่ข้องเด็ำกที่ารกและเดำก็เลก็ในชมุชน พื่บ้วา่มเ่ดำก็จำานวนมากท่ี่�มสุ่ำข้ภาพื่ตำ�ากวา่เกณฑ์ม์าตรฐาน เนื�องจากครอบ้ครวัสำว่นใหญ่ 

ข้าดำความรู้เก่�ยั่วกบั้การดำแูลสำขุ้ภาพื่และอนามยัั่ข้องแมแ่ละเดำก็ท่ี่�ดำ ่ดำงันั�น บ้รษิัทัี่ฯ จงึไดำร่้วมมอืกบั้ศูนยั่บ์้ริการสำาธุารณสุำข้ชุมชน Teluk Pandan  

ในการดำำาเนินโครงการเสำริมสำร้างสำุข้ภาพื่อนามัยั่ให้แม่และเดำ็กแก่สำมาชิกชุมชนใน 6 หมูบ่้้าน ที่ั�งน่�ในระหว่างการปูิดำเหมืองม่ผิูไ้ดำ้รับ้ปูระโยั่ชน์

จากโครงการที่ั�งสิำ�น 442 คน นอกจากน่� บ้ริษััที่ฯ ยั่ังสำนับ้สำนุนการจัดำหาอาหารเสำริมสำำาหรับ้ที่ารกเพื่ื�อปู้องกันโรคข้าดำสำารอาหารจำานวน  

1,563 ชุดำ ที่ั�งน่�จากการสำำารวจระหว่างการดำำาเนินงานพื่บ้ว่าเด็ำกท่ี่�ข้าดำสำารอาหารม่จำานวนลดำลงอยั่่างม่นัยั่สำำาคัญ และเมื�อสิำ�นสำุดำโครงการ 

ไม่ม่เดำ็กที่่�อายัุ่ตำ�ากว่า 5 ข้วบ้ที่่�ข้าดำสำารอาหาร

ปี
จำ�น์วิน์เด้็กทั�รกแลัะเด็้กเลั็ก

จำ�น์วิน์ทัั�งห่มุ่ด้ ส่ัขัภิ�พตำ��กวิ่�เกณฑ์์มุ่�ตรฐ�น์ ส่ัขัภิ�พตำ��กวิ่�เกณฑ์์ทีั�ยอมุ่รับได้� ขั�ด้สั�รอ�ห่�ร

2559 1,432 240 76 2

2560 1,545 180 67 1

2561 1,474 128 49 0

2562 1,474 119 20 0

101รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
สัังคม



ร�ยชืี�อธ่รกิจ

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์(a)

จีน์ จินซาน โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์ เปูิดำดำำาเนินการ 28.95 เมกะวัตต์ 28.95 เมกะวัตต์ 100%

ฮุ่ยั่เหนิง โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์ เปูิดำดำำาเนินการ 21.51 เมกะวัตต์ 21.51 เมกะวัตต์ 100%

เฮ่าหยั่วน โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์ เปูิดำดำำาเนินการ 20.00 เมกะวัตต์ 20.00 เมกะวัตต์ 100%

ฮุ่ยั่เอิน โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์ เปูิดำดำำาเนินการ 19.70 เมกะวัตต์ 19.70 เมกะวัตต์ 100%

เต๋อหยั่วน โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์ เปูิดำดำำาเนินการ 51.64 เมกะวัตต์ 51.64 เมกะวัตต์ 100%

ธ่รกิจเห่มืุ่อง

ประเทัศ ห่น์่วิยธ่รกิจ ประเภิทั สัถึ�น์ะ
กำ�ลัังก�รผู้ลิัต สััด้สั่วิน์

ก�รถืึอครอง100% ต�มุ่สััด้สั่วิน์ก�รลังท่ัน์
อิน์โด้นี์เซีื่ย อินโดำมินโค เหมืองถึ่านหินแบ้บ้เปูิดำ เปูิดำดำำาเนินการ 7.3 ล้านตัน 4.9 ล้านตัน 67.13%

ที่รูบ้าอินโดำ เหมืองถึ่านหินแบ้บ้เปูิดำ เปูิดำดำำาเนินการ 3.7 ล้านตัน 2.5 ล้านตัน 67.13%

บ้ารินโต เหมืองถึ่านหินแบ้บ้เปูิดำ เปูิดำดำำาเนินการ 4.8 ล้านตัน 3.2 ล้านตัน 67.13%

โจ-ร่ง เหมืองถึ่านหินแบ้บ้เปูิดำ เปูิดำดำำาเนินการ 0.9 ล้านตัน 0.6 ล้านตัน 67.13%

คิที่าดำิน-เอ็มบ้าลุต เหมืองถึ่านหินแบ้บ้เปูิดำ เปูิดำดำำาเนินการ 1.4 ล้านตัน 1.0 ล้านตัน 67.13%

Graha Panca Karsa (GPK) เหมืองถึ่านหินแบ้บ้เปูิดำ อยัู่่ระหว่างการศึกษัาและพื่ัฒนา - - 67.13%

เตอเปูี�ยั่นอินดำาซัคเซสำ เหมืองถึ่านหินแบ้บ้เปูิดำ อยัู่่ระหว่างการศึกษัาและพื่ัฒนา - - 67.13%

นูซ่า เพื่อซาดำา รีซอร์สำเซสำ เหมืองถึ่านหินแบ้บ้เปูิดำ อยัู่่ระหว่างการศึกษัาและพื่ัฒนา - - 67.13%

จีน์ เกาเหอ เหมืองถึ่านหินใต้ดิำน เปูิดำดำำาเนินการ 9.3 ล้านตัน 4.2 ล้านตัน 45%

เฮ่อปูี� เหมืองถึ่านหินใต้ดิำน เปูิดำดำำาเนินการ 0.7 ล้านตัน 0.3 ล้านตัน 40%

ออสัเตรเลีัย แอร์ล่ เหมืองถึ่านหินใต้ดิำน เปูิดำดำำาเนินการ  1.3 ล้านตัน 1.3 ล้านตัน 100%

คลาเรนซ์ เหมืองถึ่านหินใต้ดิำน เปูิดำดำำาเนินการ 1.7 ล้านตัน 1.4 ล้านตัน 85%

แมนดำาลอง เหมืองถึ่านหินใตด้ำิน เปูิดำดำำาเนินการ 3.8 ล้านตัน 3.8 ล้านตัน 100%

ไมยูั่นา เหมืองถึ่านหินใต้ดิำน เปูิดำดำำาเนินการ 0.9 ล้านตัน 0.9 ล้านตัน 100%

สำปูริงเวล เหมืองถึ่านหินใต้ดิำน เปูิดำดำำาเนินการ 2.1 ล้านตัน 2.1 ล้านตัน 100%

แองกัสำเพื่ลสำ เหมืองถึ่านหินใต้ดำิน ระงบั้การผิลิตชั�วคราว - - 100%

นิวสำแตน เหมืองถึ่านหินใต้ดำิน ระงบั้การผิลิตชั�วคราว - - 100%

อิงเกิลนุก เหมืองถึ่านหินใต้ดำิน อยัู่่ระหว่างการศึกษัาและพัื่ฒนา - - 100%

นิวเบ้กสำ์ เหมืองถึ่านหินแบ้บ้เปูิดำ อยัู่่ระหว่างการศึกษัาและพื่ัฒนา - - 100%

มุ่องโกเลีัย อัลไต นูรสำ์ เหมืองถึ่านหิน อยัู่่ระหว่างการศึกษัาและพัื่ฒนา - - 100%

อุนสำที่์ ฮูดำะห์ เหมืองถึ่านหิน อยัู่่ระหว่างการศึกษัาและพื่ัฒนา - - 100%

ซานต์ อูล เหมืองถึ่านหิน อยัู่่ระหว่างการศึกษัาและพื่ัฒนา - - 100%

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป

ประเทัศ ห่น์่วิยธ่รกิจ ประเภิทั สัถึ�น์ะ
กำ�ลัังก�รผู้ลิัต สััด้สั่วิน์

ก�รถืึอครอง100% ต�มุ่สััด้สั่วิน์ก�รลังท่ัน์
ไทัย บ้่แอลซีพื่่ โรงไฟฟ้าถึ่านหิน เปูิดำดำำาเนินการ 1,434 เมกะวัตต์ 717 เมกะวัตต์ 50%(a)

สัปป.ลั�วิ เอชพื่่ซี (HPC) โรงไฟฟ้าถึ่านหิน เปูิดำดำำาเนินการ 1,878 เมกะวัตต์ 751 เมกะวัตต์ 40%(a)

จีน์ เจิ�งติ�ง โรงไฟฟ้าพื่ลังงานความร้อนร่วม เปูิดำดำำาเนินการ 139 เมกะวัตต์ 139 เมกะวัตต์ 100%(a)

หลวนหนาน โรงไฟฟ้าพื่ลังงานความร้อนร่วม เปูิดำดำำาเนินการ 227 เมกะวัตต์ 227 เมกะวัตต์ 100%(a)

โจวผิิง โรงไฟฟ้าพื่ลังงานความร้อนร่วม เปูิดำดำำาเนินการ 247 เมกะวัตต์ 173 เมกะวัตต์ 70%(a)

ซานซีลู่กวง (SLG) โรงไฟฟ้าถึ่านหิน เปูิดำดำำาเนินการ 1,320 เมกะวัตต์ 396 เมกะวัตต์ 30%(a)

ญี�ป่่น์ นาโกโซ โรงไฟฟ้าแปูลงสำถึานะถึ่านหินเปู็นก๊าซ เปูิดำดำำาเนินการ 543 เมกะวัตต์ 73 เมกะวัตต์ 33.5%(a)

สัห่รัฐฯ Temple I โรงไฟฟ้าก๊าซธุรรมชาติ เปูิดำดำำาเนินการ 768 เมกะวัตต์ 768 เมกะวัตต์ 100%

ธ่รกิจก๊�ซื่ธรรมุ่ชี�ติ

ประเทัศ ห่น์่วิยธ่รกิจ ประเภิทั สัถึ�น์ะ ปริมุ่�ณก�รผู้ลิัต (ต�มุ่สััด้สั่วิน์ก�รลังท่ัน์)
สัห่รัฐฯ แหล่งมาร์เซลลัสำ ก๊าซธุรรมชาติจากชั�นหินดิำนดำาน เปูิดำดำำาเนินการ 156 ล้าน ลบ้.ฟุตต่อวัน 100%

แหล่งบ้าร์เนตต์ ก๊าซธุรรมชาติจากชั�นหินดำินดำาน เปูิดำดำำาเนินการ 528 ล้าน ลบ้.ฟุตต่อวัน 100%

กล่ั่มุ่ธ่รกิจแห่ลั่งพลัังง�น์

กล่ั่มุ่ธ่รกิจผู้ลิัตพลัังง�น์

(a) สำัดำส่ำวนการลงทีุ่นข้องบ้ริษััที่ บ้้านปูู เพื่าเวอร์ จำากัดำ (มหาชน) (โดำยั่บ้้านปูถูึือครองบ้้านปูู เพื่าเวอร์ ในสัำดำสำ่วน 78.66%)

ข้้อมูล ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

102 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



ธ่รกิจระบบกักเก็บพลัังง�น์

ประเทัศ ห่น์่วิยธ่รกิจ ประเภิทั สัถึ�น์ะ
กำ�ลัังก�รผู้ลิัต สััด้สั่วิน์

ก�รถืึอครอง100% ต�มุ่สััด้สั่วิน์ก�รลังท่ัน์
จีน์ Durapower ผิลิตแบ้ตเตอรี� เปูิดำดำำาเนินการ 1.0 กิกะวัตต์-ชั�วโมง 0.5 กิกะวัตต์-ชั�วโมง 47.68%

(a) ข้้อมูล ณ วันท่ี่� 28 กุมภาพัื่นธุ์ 2565 ซึ�งรวม 50 เมกะวัตต์ จากการท่ี่�บ้ริษััที่ย่ั่อยั่ข้องบ้ริษััที่ฯ ไดำ้เข้้าเซ็นสัำญญาซื�อข้ายั่เพื่ื�อเข้้าซื�อสัำดำส่ำวนผิลปูระโยั่ชน์ข้องโรงไฟฟ้าจากพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่น็อนไห่ 

 และชูง็อกในเดำือนมกราคม 2564 ซึ�งคาดำว่าจะเสำร็จสำิ�นภายั่ในไตรมาสำที่่� 2 ข้องปูี 2565 และไม่รวม 142 เมกะวัตต์ ตามสัำดำสำ่วนการลงทีุ่นในโรงไฟฟ้าจากพื่ลังงานแสำงอาที่ติยั่์จากการที่่�บ้ริษัทัี่ยั่่อยั่ 

 ข้องบ้ริษััที่ฯ ไดำ้จำาหน่ายั่หุ้นที่ั�งหมดำใน Sunseap Group Pte. Ltd. ซึ�งเสำร็จสำิ�นเมื�อวันที่่� 22 กุมภาพื่ันธุ์ 2565 

(a) ข้้อมูล ณ วันที่่� 28 กุมภาพื่ันธุ์ 2565 ซึ�งไม่รวม 212 เมกะวัตต์ ตามสำัดำสำ่วนการลงทีุ่นในธุุรกิจผิลิตไฟฟ้าจากพื่ลังงานแสำงอาที่ิตยั่์บ้นหลังคาจากการที่่�บ้ริษััที่ยั่่อยั่ข้องบ้ริษััที่ฯ ได้ำจำาหน่ายั่หุ้นที่ั�งหมดำใน 

 Sunseap Group Pte, Ltd. ซึ�งเสำร็จสำิ�นเมื�อวันที่่� 22 กุมภาพื่ันธุ์ 2565 

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์(a)

ประเทัศ ห่น์่วิยธ่รกิจ ประเภิทั สัถึ�น์ะ
กำ�ลัังก�รผู้ลิัต สััด้สั่วิน์

ก�รถืึอครอง100% ต�มุ่สััด้สั่วิน์ก�รลังท่ัน์
จีน์ ซิงหยัู่ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 10.30 เมกะวัตต์ 10.30 เมกะวัตต์ 100%

จีซิน โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 25.22 เมกะวัตต์ 25.22 เมกะวัตต์ 100%

ญี�ป่่น์ โอลิมเปูียั่ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 10.00 เมกะวัตต์ 4.00 เมกะวัตต์ 40%

ฮิโนะ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 3.50 เมกะวัตต์ 2.63 เมกะวัตต์ 75%

อวาจิ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 7.90 เมกะวัตต์ 5.93 เมกะวัตต์ 75%

นาริไอสำึ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 20.46 เมกะวัตต์ 20.46 เมกะวัตต์ 100%

มุกะวะ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 17.00 เมกะวัตต์ 9.52 เมกะวัตต์ 56%

คุโรคาว่า โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 18.90 เมกะวัตต์ 18.90 เมกะวัตต์ 100%

เที่็นซัง โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 1.96 เมกะวัตต์ 1.96 เมกะวัตต์ 100%

มูโรซัง 1 โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 1.73 เมกะวัตต์ 1.73 เมกะวัตต์ 100%

มูโรซัง 2 โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 1.63 เมกะวัตต์ 1.63 เมกะวัตต์ 100%

ที่าเคโอะ 2 โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 1.00 เมกะวัตต์ 1.00 เมกะวัตต์ 100%

ยั่ามางาตะ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 20.00 เมกะวัตต์ 20.00 เมกะวัตต์ 100%

ยั่าบู้กิ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 7.00 เมกะวัตต์ 5.25 เมกะวัตต์ 75%

ชิราคาว่า โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 10.00 เมกะวัตต์ 10.00 เมกะวัตต์ 100%

เคเซนนุมะ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 20.00 เมกะวัตต์ 20.00 เมกะวัตต์ 100%

นิฮอนมัสำซึ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 12.00 เมกะวัตต์ 12.00 เมกะวัตต์ 100%

ยั่ามางาตะ ไออ่เดำะ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ อยัู่่ระหว่างการศึกษัาและพื่ัฒนา 200.00 เมกะวัตต์ 102.00 เมกะวัตต์ 51%

เวีิยด้น์�มุ่ เอลวินหมยุั่ยั่ิน โรงไฟฟ้าพื่ลังงานลม เปูิดำดำำาเนินการ 37.60 เมกะวัตต์ 37.60 เมกะวัตต์ 100%

ฮาติ๋ญ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 50.00 เมกะวัตต์ 50.00 เมกะวัตต์ 100%

น็อนไห่ โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 15.00 เมกะวัตต์ 15.00 เมกะวัตต์ 100%

ชูง็อก โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 35.00 เมกะวัตต์ 35.00 เมกะวัตต์ 100%

หวินเจา โรงไฟฟ้าพื่ลังงานลม อยัู่่ระหว่างการก่อสำร้างและศึกษัาพื่ัฒนา 80.00 เมกะวัตต์ 80.00 เมกะวัตต์ 100%

ออสัเตรเลีัย เบ้อริล โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตย์ั่ เปูิดำดำำาเนินการ 110.90 เมกะวัตต์ 110.90 เมกะวัตต์ 100%

มานิลดำรา โรงไฟฟ้าพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์ เปิูดำดำำาเนินการ 59.90 เมกะวัตต์ 59.90 เมกะวัตต์ 100%

ธ่รกิจระบบผู้ลิัตไฟฟ้�พลัังง�น์แสังอ�ทิัตย์บน์ห่ลัังค�แลัะท่ั่น์ลัอยน์ำ��(a)

ประเทัศ ห่น์่วิยธ่รกิจ ประเภิทั สัถึ�น์ะ กำ�ลัังก�รผู้ลิัต สััด้สั่วิน์ก�รถืึอครอง
ไทัย บ้้านปูู เน็กซ์ Solar Rooftop เปูิดำดำำาเนินการ 37.00 เมกะวัตต์ 100%

บ้้านปูู เน็กซ์ Solar Floating อยัู่่ระหว่างการก่อสำร้าง 16.00 เมกะวัตต์ 100%

ธ่รกิจพัฒน์�ช่ีมุ่ชีน์อัจฉริยะ

ประเทัศ ห่น์่วิยธ่รกิจ ประเภิทั สัถึ�น์ะ กำ�ลัังก�รผู้ลิัต สััด้สั่วิน์ก�รถืึอครอง
ไทัย บ้้านปูู เน็กซ์ ชุมชนอัจฉรยิั่ะ อยัู่่ระหว่างการศึกษัาและพัื่ฒนา 20 โครงการ 100%

ธ่รกิจซืื่�อขั�ยพลัังง�น์

ญี�ป่่น์ Banpu Power Trading G.K. ซื�อข้ายั่พื่ลังงาน เปูิดำดำำาเนินการ 712 กิกะวัตต์-ชั�วโมง 100%

ธ่รกิจย�น์ยน์ต์ไฟฟ้�

ไทัย บ้้านปูู เน็กซ์ เรือไฟฟ้า เปูิดำดำำาเนินการ 1 ลำา 100%

Urban Mobility Tech บ้ริการรถึตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (Muvmi) เปูิดำดำำาเนินการ 2,100 คนต่อวัน ด้ำวยั่รถึ 129 คัน 39.3%

eVolt สำถึาน่อัดำปูระจุไฟฟ้า เปูิดำดำำาเนินการ 102 จดุำสำถึาน่อัดำปูระจุไฟฟ้า 15%

บ้้านปูู เน็กซ์ รถึยั่นต์ไฟฟ้า FOMM (บ้ริการคาร์แชร์ริ�ง) เปูิดำดำำาเนินการ 100 คัน 100%

กล่ั่มุ่ธ่รกิจเทัคโน์โลัยีพลัังง�น์

103รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
ข้้อมููลเพ่ิ่�มูเต่ิมู



ก�รมีุ่สั่วิน์ร่วิมุ่ขัองผู้้�มีุ่สั่วิน์ได้�เสีัย

ผู้้�มีุ่สั่วิน์ได้�เสีัย ชี่องทั�งก�รมีุ่สั่วิน์ร่วิมุ่ ประเด็้น์ทีั�ผู้้ �มีุ่สั่วิน์ได้�เสีัยให่�ควิ�มุ่สัน์ใจ หั่วิขั�อใน์ร�ยง�น์ฉบับนี์�

พนั์กง�น์

• การสืำ�อสำารระหว่างแผินกที่รัพื่ยั่ากรมนุษัย์ั่ 

กับ้พื่นักงาน

• การเปูิดำโอกาสำให้พื่นักงานม่สำ่วนร่วมผ่ิานการ

จัดำตั�งคณะกรรมการต่าง ๆ

• ช่องที่างรับ้ข้้อร้องเรียั่น

• การสำำารวจความสำอดำคล้องข้องพื่ฤติกรรม

พื่นักงานกับ้วัฒนธุรรมองค์กร

• การสำำารวจระดำับ้ความผิูกพื่ันต่อองค์กรข้อง

พื่นักงาน

• การจัดำปูระชุมใหญ่ข้องบ้ริษััที่ฯ (Town Hall)

• ที่ิศที่างการดำำาเนินธุุรกิจข้องบ้ริษััที่ฯ • ธุุรกิจข้องบ้้านปูู

• จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจข้ององค์กร 

และความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อพื่นักงาน

• จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ

• ความสำุข้ในการที่ำางาน

• ค่าตอบ้แที่น สำวัสำดิำการ และผิลปูระโยั่ชน์ 

ที่่�เปู็นธุรรม

• ความก้าวหน้าและความมั�นคงในการที่ำางาน

• การดูำแลพื่นักงาน

• การพัื่ฒนาความรู้ความสำามารถึในการที่ำางาน • การพัื่ฒนาที่รัพื่ยั่ากรบุ้คคล

• สำภาพื่แวดำล้อมในการที่ำางานที่่�ปูลอดำภัยั่ • อาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่

ช่ีมุ่ชีน์

• คณะกรรมการที่่�ปูรึกษัาชุมชน

• การสำำารวจความคิดำเห็นข้องชุมชน

• ช่องที่างรับ้ข้้อร้องเรียั่น

• การสืำ�อสำารผิ่านพื่นักงานชุมชนสำัมพื่ันธุ์

• การเผิยั่แพื่ร่ข้้อมูลบ้นเว็บ้ไซต์

• ผิลกระที่บ้ที่างสัำงคมและสำิ�งแวดำล้อมที่่�อาจ 

เกิดำข้ึ�นจากการดำำาเนินงานข้องบ้ริษัทัี่ฯ

• การม่ส่ำวนร่วมข้องชุมชน

• คุณภาพื่อากาศ ข้องเส่ำยั่จากกระบ้วนการผิลิต

• ความปูลอดำภัยั่ในชีวิตและที่่�อยัู่อ่าศัยั่ • การย้ั่ายั่ถึิ�นฐาน

• การเคารพื่สำิที่ธุิข้ั�นพื่ื�นฐานข้องชุมชน • สำิที่ธิุมนุษัยั่ชน

• ชนเผ่ิาพื่ื�นเมือง

• การพัื่ฒนาคุณภาพื่ชีวิตและสำ่งเสำริมการสำร้าง

รายั่ไดำ้ให้แก่ชุมชน

• การกระจายั่มูลค่าที่างเศรษัฐกิจแก่ผู้ิม่ส่ำวนได้ำเส่ำยั่

• การพัื่ฒนาชุมชน

ลั้กค��

• การสำำารวจความพึื่งพื่อใจข้องลูกค้า

• ช่องที่างรับ้ข้้อร้องเรียั่น

• การเข้้าพื่บ้ในวาระต่าง ๆ

• การตอบ้สำนองต่อการร้องข้อในการเปูิดำเผิยั่

ข้้อมูล

• การรายั่งานแผินการซ่อมบ้ำารุงปูระจำาปีู 

และการฝ่ึกซ้อมแผินฉุกเฉิน

• การแจ้งข้อความยิั่นยั่อมในการใช้ข้้อมูล

• กระบ้วนการคุม้ครองข้้อมูล

• คุณภาพื่และราคาข้องผิลิตภัณฑ์์

• ความตรงต่อเวลาในการจัดำส่ำงผิลิตภัณฑ์์

• ความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อลูกค้าและผิลิตภัณฑ์์

• ผิลกระที่บ้ที่างสัำงคมและสำิ�งแวดำล้อมที่่�อาจ 

เกิดำข้ึ�นจากการใช้ผิลิตภัณฑ์์

• ความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อลูกค้าและผิลิตภัณฑ์์

• ก๊าซเรือนกระจก

• ความพื่ร้อมข้องสำินค้าและการบ้ริการ • ปูระสำิที่ธุิภาพื่และความเชื�อถึือได้ำข้องโรงไฟฟ้า

• การรั�วไหลข้องข้้อมูลสำ่วนบุ้คคล

• การจัดำเก็บ้และการใช้ข้้อมูล

• การคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ

ภิ�ครัฐ

• การเข้้าพื่บ้ในโอกาสำต่าง ๆ

• การเข้้าร่วมและสำนับ้สำนุนโครงการที่่�จัดำโดำยั่ 

ภาครัฐ

• การตอบ้สำนองต่อการร้องข้อในการเปูิดำเผิยั่

ข้้อมูล

• การจัดำที่ำารายั่งานปูระจำาปูีและรายั่งาน 

เพืื่�อการพื่ัฒนาที่่�ยัั่�งยืั่น

• การเผิยั่แพื่ร่ข้้อมูลบ้นเว็บ้ไซต์

• การสำร้างคุณค่าที่างเศรษัฐกิจและสัำงคม • การบ้ริหารจัดำการเพื่ื�อความยัั่�งยั่ืน

• ความร่วมมือเพื่ื�อการพื่ัฒนาที่่�ยั่ั�งยืั่น

• จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจข้ององค์กร

• ความโปูร่งใสำและการเปูิดำเผิยั่ข้้อมูล

• จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ

• การปูฏิบั้ติตามกฎหมายั่และข้้อบ้ังคับ้ • การปูฏิบั้ติตามกฎหมายั่ด้ำานสำิ�งแวดำล้อม

• การปูฏิบั้ติตามกฎหมายั่ด้ำานสำังคมและเศรษัฐกิจ

• การใช้ที่รัพื่ยั่ากรให้เกิดำปูระโยั่ชน์สำูงสำุดำ • พื่ลังงาน นำ�า

• การบ้ริหารห่วงโซ่อุปูที่านข้องบ้ริษััที่ฯ • การบ้ริหารจัดำการคู่ค้า

• ความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อลูกค้าและผิลิตภัณฑ์์

• ผิลกระที่บ้ที่างสัำงคมและสำิ�งแวดำล้อมที่่�อาจ 

เกิดำข้ึ�นจากการดำำาเนินงานข้องบ้ริษัทัี่ฯ

• ก๊าซเรือนกระจก

• นำ�า คุณภาพื่อากาศ ข้องเสำ่ยั่จาก

 กระบ้วนการผิลิต

• ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่

• การดำำาเนินงานตามแผินการปูิดำเหมือง

• การขั้บ้เคลื�อนเปู้าหมายั่การพื่ัฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน • การสำนับ้สำนุน SDGs

• การสำนับ้สำนุน UN Global Compact

ค้่ค��

• การปูระชุมระหว่างบ้ริษััที่ฯ และคู่ค้า

• กระบ้วนการคุม้ครองข้้อมูล

• การจัดำซื�อจัดำจ้างที่่�โปูร่งใสำและการจ่ายั่

 ผิลตอบ้แที่นที่่�เปู็นธุรรม

• จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ

• โอกาสำดำำาเนินงานร่วมกับ้บ้ริษัทัี่ฯ ในอนาคต • การบ้ริหารจัดำการคู่ค้า

• การรั�วไหลข้องข้้อมูลสำ่วนบุ้คคล • การคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ

ชี่องทั�งก�รมีุ่สั่วิน์ร่วิมุ่แลัะประเด็้น์ทีั�ผู้้ �มีุ่สั่วิน์ได้�เสีัยให่�ควิ�มุ่สัน์ใจ
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ผู้้�มีุ่สั่วิน์ได้�เสีัย ชี่องทั�งก�รมีุ่สั่วิน์ร่วิมุ่ ประเด็้น์ทีั�ผู้้ �มีุ่สั่วิน์ได้�เสีัยให่�ควิ�มุ่สัน์ใจ หั่วิขั�อใน์ร�ยง�น์ฉบับนี์�

ผู้้ �รับเห่มุ่�

• การปูระชุมระหว่างบ้ริษััที่ฯ และผิู้รับ้เหมา

• การปูระชุมผิู้รับ้เหมาปูระจำาปูี

• การจัดำซื�อจัดำจ้างที่่�โปูร่งใสำและการจ่ายั่ 

ผิลตอบ้แที่นที่่�เปู็นธุรรม

• จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ

• สำภาพื่แวดำล้อมในการที่ำางานที่่�ปูลอดำภัยั่ • อาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่

• การลดำการใช้พื่ลังงานในกระบ้วนการผิลิต • พื่ลังงาน

• โอกาสำดำำาเนินงานร่วมกับ้บ้ริษัทัี่ฯ ในอนาคต • การบ้ริหารจัดำการคู่ค้า

สัถึ�บัน์ก�รเงิน์

• การจัดำปูระชุมนักวิเคราะห์หลักที่รัพื่ย์ั่

• การจัดำที่ำารายั่งานปูระจำาปีูและรายั่งาน

 เพืื่�อการพื่ัฒนาที่่�ยัั่�งยืั่น

• ความโปูร่งใสำในการดำำาเนินธุุรกิจ • จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ

• ผิลการดำำาเนินงานและการเติบ้โตที่างธุุรกิจ • ผิลการดำำาเนินงานในรอบ้ปูี

ผู้้�ร่วิมุ่ลังท่ัน์

• การปูระชุมกรรมการในบ้ริษััที่ยั่่อยั่ 

และบ้ริษััที่ร่วม

• การจัดำที่ำารายั่งานปูระจำาปูีและรายั่งาน

 เพืื่�อการพื่ัฒนาที่่�ยั่ั�งยั่ืน

• การรายั่งานแผินการซ่อมบ้ำารุงปูระจำาปีู 

และการฝ่ึกซ้อมแผินฉุกเฉิน

• ความโปูร่งใสำในการดำำาเนินธุุรกิจ • จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ

• ผิลการดำำาเนินงานและการเติบ้โตที่างธุุรกิจ • ผิลการดำำาเนินงานในรอบ้ปูี

• ความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ • ปูระสิำที่ธุิภาพื่และความเชื�อถึือไดำ้ข้องโรงไฟฟ้า

ผู้้�ถืึอห่่�น์

• การปูระชุมสำามัญผิู้ถืึอหุ้นปูระจำาปูี

• การจัดำที่ำารายั่งานปูระจำาปีูและรายั่งาน

 เพืื่�อการพื่ัฒนาที่่�ยัั่�งยืั่น

• ช่องที่างรับ้ข้้อร้องเรียั่น

• การเผิยั่แพื่ร่ข้้อมูลบ้นเว็บ้ไซต์

• คุณสำมบ้ัติข้องคณะกรรมการบ้ริษััที่และ 

ผิู้บ้ริหาร

• โครงสำร้างการบ้ริหารงาน

• การบ้ริหารจัดำการเพื่ื�อความยัั่�งยืั่น

• ความโปูร่งใสำในการดำำาเนินธุุรกิจ • จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ

• การบ้ริหารจัดำการโอกาสำและความเสำ่�ยั่ง • การบ้ริหารจัดำการความเสำ่�ยั่ง

• การบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ

• การวิจัยั่และพื่ัฒนาเพื่ื�อเพื่ิ�มความสำามารถึ 

ในการแข้่งขั้นข้องบ้ริษััที่ฯ

• การเปูล่�ยั่นผิ่านสำู่ยุั่คดำิจิที่ัล

• ผิลการดำำาเนินงานและการเติบ้โตที่างธุุรกิจ • ผิลการดำำาเนินงานในรอบ้ปูี

นั์กลังท่ัน์

• การนำาเสำนอข้้อมูลเพื่ื�อการลงทีุ่น (Roadshow)

• การนำาเสำนอข้้อมูลในงาน Opportunity Day  

ที่่�จัดำโดำยั่ตลาดำหลักที่รัพื่ย์ั่แห่งปูระเที่ศไที่ยั่

• การจัดำที่ำารายั่งานปูระจำาปีูและรายั่งาน 

เพืื่�อการพื่ัฒนาที่่�ยัั่�งยืั่น

• การเผิยั่แพื่ร่ข้้อมูลบ้นเว็บ้ไซต์

• คุณสำมบ้ัติข้องคณะกรรมการบ้ริษััที่และ 

ผิู้บ้ริหาร

• โครงสำร้างการบ้ริหารงาน

• ความโปูร่งใสำในการดำำาเนินธุุรกิจ • จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ

• การดำำาเนินธุุรกิจที่่�สำร้างคุณค่าให้แก่เศรษัฐกิจ 

สำังคม และสำิ�งแวดำล้อม

• การบ้ริหารจัดำการเพื่ื�อความยัั่�งยืั่น

• การบ้ริหารจัดำการโอกาสำและความเสำ่�ยั่ง • การบ้ริหารจัดำการความเสำ่�ยั่ง

• การบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ

• ผิลการดำำาเนินงานและการเติบ้โตที่างธุุรกิจ • ผิลการดำำาเนินงานในรอบ้ปูี

สืั�อมุ่วิลัชีน์
แลัะภิ�ค

ประชี�สัังคมุ่

• การตอบ้สำนองต่อการร้องข้อในการเปูิดำเผิยั่

ข้้อมูล

• การที่ำาหนังสำือสำรุปูข้้อเท็ี่จจริงเก่�ยั่วกับ้บ้ริษััที่ฯ

• การเผิยั่แพื่ร่ข้้อมูลบ้นเว็บ้ไซต์

• การสำร้างคุณค่าให้แก่เศรษัฐกิจและสัำงคม • การบ้ริหารจัดำการเพื่ื�อความยัั่�งยืั่น

• จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจข้ององค์กร • จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ

• ความโปูร่งใสำและการเปูิดำเผิยั่ข้้อมูล • ผิลการดำำาเนินงาน

• การปูฏิบั้ติตามกฎหมายั่และข้้อบ้ังคับ้ • การปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ดำ้านสำิ�งแวดำล้อม

• การปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ดำ้านสำังคมและ

เศรษัฐกิจ

• ผิลกระที่บ้ที่างสัำงคมและสำิ�งแวดำล้อมที่่�อาจ 

เกิดำข้ึ�นจากการดำำาเนินงานข้องบ้ริษัทัี่ฯ

• ก๊าซเรือนกระจก

• นำ�า คุณภาพื่อากาศ ข้องเสำ่ยั่จาก 

กระบ้วนการผิลิต

• การม่สำ่วนร่วมข้องชุมชน
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ประเด็้น์ควิ�มุ่ยั�งยืน์
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อิน์โด้นี์เซีื่ย ออสัเตรเลีัย มุ่องโกเลีัย จีน์ จีน์ ญี�ป่่น์ เวีิยด้น์�มุ่ ออสัเตรเลีัย สัห่รัฐฯ ไทัย ไทัย

การบ้ริหารจดัำการเพื่ื�อความยัั่�งยั่ืน           

จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ           

การเปูล่�ยั่นผิ่านสู่ำยัุ่คดำิจทิี่ัล   NR        

การบ้ริหารจัดำการคู่ค้า   NR        

ความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อลูกค้าและผิลิตภัณฑ์์   NR        NR

การกระจายั่มูลค่าที่างเศรษัฐกิจแก่ผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่           

ปูระสิำที่ธุิภาพื่และความเชื�อถึือไดำ้ข้องโรงไฟฟ้า NR NR NR  NR NR NR NR NR NR NR

การปูฏบิ้ัติตามกฎหมายั่ด้ำานสำังคมและเศรษัฐกิจ           

การบ้ริหารจัดำการความเสำ่�ยั่ง           

การบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ   NR        

การคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ   NR        

ก๊าซเรือนกระจก   NR        

พื่ลังงาน   NR        

คุณภาพื่อากาศ   NR  NR NR NR NR  NR NR

นำ�า   NR       NR NR

ข้องเสำ่ยั่จากกระบ้วนการผิลิต   NR        NR

ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่   NR       NR NR

ข้องเสำ่ยั่จากการที่ำาเหมือง   NR NR NR NR NR NR NR NR NR

การดำำาเนินงานตามแผินการปูิดำเหมือง   NR NR NR NR NR NR NR NR NR

การที่รุดำตัวข้องดิำนอันเนื�องมาจากการที่ำาเหมือง NR  NR NR NR NR NR NR NR NR NR

การปูฏบิ้ัติตามกฎหมายั่ด้ำานสำิ�งแวดำล้อม           NR

การดำูแลพื่นักงาน           

การพื่ัฒนาที่รพัื่ยั่ากรบุ้คคล           

วัฒนธุรรมองค์กร           

อาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่           

สำิที่ธุิมนุษัยั่ชน           

การม่สำ่วนร่วมข้องชุมชน   NR NR  NR    NR NR

การพื่ัฒนาชุมชน  NR NR NR  NR    NR NR

การยั่้ายั่ถึิ�นฐาน   NR       NR NR

ชนเผิ่าพื่ื�นเมือง   NR NR NR NR    NR NR

 ข้้อมูลการบ้ริหารจัดำการและผิลการดำำาเนินงานครอบ้คลุมธุุรกิจดำังกล่าว

 ข้้อมูลการบ้ริหารจัดำการครอบ้คลุมธุุรกิจดำังกล่าว แต่ผิลการดำำาเนินงานครอบ้คลุมเพื่่ยั่งบ้างส่ำวน

 ข้้อมูลการบ้ริหารจัดำการครอบ้คลุมธุุรกิจดำังกล่าว แต่ยัั่งไม่ครอบ้คลุมผิลการดำำาเนินงาน

NR  ไม่ม่นัยั่สำำาคัญ หรือไม่เก่�ยั่วข้้องกับ้ธุุรกิจดำังกล่าว

หมายเหตุ: 
ข้้อมูลในรายั่งานฉบ้ับ้น่�ไม่ครอบ้คลุมธุุรกิจท่ี่�บ้ริษััที่ฯ ม่สำัดำสำ่วนการลงทุี่นน้อยั่กว่ากึ�งหนึ�ง

และไม่ไดำ้ม่สำ่วนร่วมในการบ้ริหารโดำยั่ตรง ซึ�งปูระกอบ้ดำ้วยั่ธุุรกิจดำังต่อไปูน่�

• ธุุรกิจเหมืองในจีน

• ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปูในไที่ยั่ สำปูปู.ลาว และญ่�ปูุ่น

• ธุุรกิจระบ้บ้กักเก็บ้พื่ลังงานในจีน

• ธุุรกิจยั่านยั่นต์ไฟฟ้าในไที่ยั่

สำำาหรับ้ธุุรกิจที่่�บ้ริษััที่ฯ ม่สัำดำสำ่วนการลงทุี่นที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อมมากกว่ากึ�งหนึ�ง และม่

อำานาจในการบ้ริหารจดัำการดัำงต่อไปูน่� บ้รษิัทัี่ฯ อยู่ั่ระหว่างการพัื่ฒนาระบ้บ้การจดัำเก็บ้ข้อ้มูล

• ธุุรกิจชุมชนอัจฉริยั่ะในไที่ยั่

• ธุุรกิจซื�อข้ายั่พื่ลังงานในญ่�ปูุ่น

• ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปูในสำหรัฐฯ

ขัอบเขัตก�รร�ยง�น์ขั�อมุ่้ลั

106 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



ผู้ลัก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์
ก�รเงิน์

2561 2562 2563 2564

รายั่ไดำ้จากการข้ายั่รวม (ล้านเหรยีั่ญสำหรัฐ) 3,481 2,759 2,283 4,124

EBITDA(a) (ล้านเหรยีั่ญสำหรัฐ) 1,178 701 563 1,778

กำาไรสำุที่ธุิ (ล้านเหรียั่ญสำหรัฐ) 205 (20) (56) 304

อัตรากำาไรข้ั�นต้น 35% 26% 20% 42%

อัตราสำ่วนความสำามารถึในการชำาระดำอกเบ้่�ยั่ 3.8 2.4 2.5 5.8

อัตราสำ่วนหน่�สำินสำุที่ธุิต่อส่ำวนผิู้ถืึอหุ้น 1.02 1.23 1.47 1.31

(a) กำาไรจากการดำำาเนินงานก่อนดำอกเบ้่�ยั่ ภาษั่ ค่าเสำื�อมราคา และค่าใช้จ่ายั่ตัดำจ่ายั่

ก�รจ่�ยภิ�ษีัจำ�แน์กต�มุ่ประเทัศ
2561 2562 2563 2564

อินโดำน่เซียั่

• กำาไรสำุที่ธุิก่อนหักภาษั่ (ล้านเหรยีั่ญสำหรัฐ) 367 186 725 621

• ภาษั่เงินไดำ้ (ล้านเหรียั่ญสำหรัฐ) (109) (59) (35) (146)

• การจ่ายั่ภาษั่เงินไดำ้ (ล้านเหรยีั่ญสำหรัฐ) (109) (111) (63) (61)

• อัตราภาษั่นิติบุ้คคล 25% 25% 22% 25%

จีน

• กำาไรสำุที่ธุิก่อนหักภาษั่ (ล้านหยั่วน) 126 162 339 51

• ภาษั่เงินไดำ้ (ล้านหยั่วน) (31) (46) (74) (19)

• การจ่ายั่ภาษั่เงินไดำ้ (ล้านหยั่วน) (50) (41) (60) (42)

• อัตราภาษั่นิติบุ้คคล 25% 25% 25% 0-25%

ออสำเตรเล่ยั่

• กำาไรสำุที่ธุิก่อนหักภาษั่ (ล้านเหรยีั่ญออสำเตรเล่ยั่) 85 30 (157) (290)

• ภาษั่เงินไดำ้ (ล้านเหรียั่ญออสำเตรเล่ยั่) (25) (5) - -

• การจ่ายั่ภาษั่เงินไดำ้ (ล้านเหรยีั่ญออสำเตรเล่ยั่) - - - -

• อัตราภาษั่นิติบุ้คคล 30% 30% 30% 30%

บ้ริษััที่ บ้้านปูู จำากัดำ (มหาชน)(a)

• กำาไรสำุที่ธุิก่อนหักภาษั่ (ล้านเหรยีั่ญสำหรัฐ) 504 125 (8) 690

• ภาษั่เงินไดำ้ (ล้านเหรียั่ญสำหรัฐ) (189) (78) (9) (198)

• การจ่ายั่ภาษั่เงินไดำ้ (ล้านเหรยีั่ญสำหรัฐ) (135) (140) (78) (84)

• อัตราภาษั่นิติบุ้คคล 20-25% 20-25% 20-25% 0-30%
(a) ตัดำรายั่การระหว่างกัน

จริยธรรมุ่ทั�งธ่รกิจ
2561 2562 2563 2564

จำานวนข้้อร้องเรียั่นดำ้านบ้รรษััที่ภิบ้าลที่่�ม่นยัั่สำำาคัญ 0 10 9 2

• การคอร์รัปูชัน การให้และการรบั้สิำนบ้น 0 2 0 0

• การฉ้อโกง ยั่ักยั่อกที่รัพื่ยั่์ ลักที่รพัื่ยั่์ 0 2 1 0

• การกระที่ำาทีุ่จริตเพื่ื�อปูระโยั่ชน์แก่ตนเองหรือผิู้อื�น 0 1 4 0

• การกระที่ำาที่่�เป็ูนอันตรายั่ต่อสุำข้ภาพื่และความปูลอดำภัยั่ หรือต่อสำิ�งแวดำล้อม 0 1 0 0

• การกระที่ำาโดำยั่เจตนาใหบ้้รษิััที่ฯ เสำ่ยั่หายั่หรือเสำ่ยั่ปูระโยั่ชน์ 0 2 1 0

• การฝ่่าฝ่ืนจริยั่ธุรรมธุุรกิจ 0 2 0 2

• การสำนับ้สำนุนการกระที่ำาความผิิดำ(a) 0 0 0 0

• อื�นๆ(b) 0 0 3 0

สัำดำสำ่วนข้้อร้องเรียั่นดำ้านบ้รรษััที่ภิบ้าลที่่�ม่นยัั่สำำาคัญที่่�ไดำ้รับ้การแก้ไข้ผิ่านกระบ้วนการระงับ้ข้้อพื่ิพื่าที่ NA(c) 100% 100% 100%

ค่าปูรบั้อันเนื�องมาจากการไมปู่ฏิบั้ติตามกฎหมายั่การต่อต้านการผิูกข้าดำและการค้าที่่�ไม่เปู็นธุรรม

• จำานวนครั�งข้องค่าปูรับ้ 0 0 0 0

• มูลค่าข้องค่าปูรับ้ (เหรียั่ญสำหรัฐ) 0 0 0 0
(a) การกระที่ำาฝ่่าฝ่ืนกฎหมายั่ กฎระเบ้่ยั่บ้ และจริยั่ธุรรมธุุรกิจ รวมถึึงการปูกปูิดำหรือการช่วยั่เหลือปูกปูิดำการกระที่ำาดัำงกล่าว
(b) ข้้อมูลรวมการเลือกปูฏิบั้ติและการปูฏิบั้ติที่่�ไม่เปู็นธุรรม
(c) ไม่ม่ข้้อร้องเรียั่นที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ
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ก�รบริห่�รจัด้ก�รเพื�อควิ�มุ่ยั�งยืน์
2561 2562 2563 2564

สำัดำสำ่วนปูระเดำ็นที่่�สำำาคัญดำ้าน ESG ที่่�กำาหนดำเปู็นตัวชี�วัดำผิลการปูฏิบ้ัติงาน
ข้องปูระธุานเจ้าหน้าที่่�บ้ริหารและผู้ิบ้ริหารระดำับ้สำูง

- 100% 100% 100%

จำานวนการปูระชุม

• คณะกรรมการบ้ริษััที่ 12 12 13 13

• คณะกรรมการบ้รรษััที่ภิบ้าลและสำรรหา 4 4 4 9

• คณะกรรมการตรวจสำอบ้ 10 9 9 9

• คณะกรรมการกำาหนดำค่าตอบ้แที่น 9 6 8 5

• คณะกรรมการ ESG - - - 3

สำัดำสำ่วนการเข้้าปูระชุม

• คณะกรรมการบ้ริษััที่ 94% 97% 98% 99%

• คณะกรรมการบ้รรษััที่ภบิ้าลและสำรรหา 88% 94% 94% 100%

• คณะกรรมการตรวจสำอบ้ 97% 100% 100% 100%

• คณะกรรมการกำาหนดำค่าตอบ้แที่น 100% 94% 100% 100%

• คณะกรรมการ ESG - - - 100%

การปูระเมินผิลการปูฏิบ้ัติงาน(a)

• คณะกรรมการที่ั�งคณะ 4.73 4.76 4.74 4.85

• รายั่บุ้คคล (เฉล่�ยั่) 4.75 4.51 4.56 4.67

• คณะกรรมการบ้รรษััที่ภบิ้าลและสำรรหา 4.95 4.95 4.95 4.99

• คณะกรรมการตรวจสำอบ้ 5.00 4.90 4.45 4.90

• คณะกรรมการกำาหนดำค่าตอบ้แที่น 4.80 4.83 4.61 4.70

• คณะกรรมการ ESG - - - 4.60
(a) ผิลการปูระเมินม่ค่าอยัู่่ระหว่าง 0 ถึึง 5

ก�รบริห่�รจัด้ก�รควิ�มุ่เสีั�ยง
2561 2562 2563 2564

ความครอบ้คลุมข้องระบ้บ้บ้ริหารจดัำการความเสำ่�ยั่งดำ้าน ESG - - 87% 94%

ก�รเปลีั�ยน์ผู้่�น์สั้่ย่คดิ้จิทััลั
2561 2562 2563 2564

จำานวนโครงการนวัตกรรม 7 199 13 102

มูลค่าที่างธุุรกิจข้องโครงการนวัตกรรม (ล้านเหรยีั่ญสำหรัฐ) 0 84 43 71

จำานวนศูนย์ั่ Digital Capability Center 1 2 4 4

จำานวนพื่ันธุมิตรที่างธุุรกิจในอุตสำาหกรรมดำิจิที่ัล 6 30 12 15

ก�รสันั์บสัน่์น์องค์กรแลัะสัมุ่�คมุ่
2561 2562 2563 2564

ล็อบ้บ้่�หรือเพื่ื�อผิลปูระโยั่ชนข์้ององค์กร (ล้านเหรียั่ญสำหรัฐ) 0 0 0 0

พื่รรคการเมืองหรือเพื่ื�อผิลปูระโยั่ชน์ที่างการเมือง (ล้านเหรยีั่ญสำหรัฐ) 0 0 0 0

องค์กรหรือสำมาคมที่่�ไม่แสำวงหาผิลกำาไร (ล้านเหรียั่ญสำหรัฐ) 0.54 0.53 1.04 0.63

การสำนับ้สำนุนอื�น ๆ  (ล้านเหรียั่ญสำหรัฐ) 0 0 0 0

ก�รบริห่�รควิ�มุ่ต่อเนื์�องทั�งธ่รกิจ
2561 2562 2563 2564

สำัดำสำ่วนหน่วยั่ธุุรกิจที่่�ม่การฝ่ึกซ้อมแผินความต่อเนื�องที่างธุุรกิจระดำับ้องค์กร
และระดำับ้ปูระเที่ศปูระจำาปูี

33% 25% 100%(a) 100%(a)

สัำดำส่ำวนหน่วยั่ธุุรกิจท่ี่�สำำาคัญท่ี่�ม่การฝึ่กซ้อมแผินความต่อเนื�องที่างธุุรกิจปูระจำาปีู - - - 7%(b)

(a) การปูฏิบ้ัติงานจริงข้องที่ม่ CMT/IMT สำำาหรับ้วิกฤตโควิดำ-19 นับ้เปู็นการซ้อมแผินความต่อเนื�องปูระจำาปีู
(b) การดำำาเนินการตามแผินความต่อเนื�องฯ ข้องหน่วยั่ธุุรกิจที่่�สำำาคัญ สำำาหรับ้วิกฤตโควิดำ-19 นับ้เปู็นการซ้อมแผินความต่อเนื�องฯ ปูระจำาปีู
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ก�รค่�มุ่ครองขั�อมุ่้ลัแลัะระบบสั�รสัน์เทัศ
2561 2562 2563 2564

จำานวนเหตุการณ์ความปูลอดำภยัั่ที่างไซเบ้อร์ - - 1 0

จำานวนเหตุการณ์การหยัุ่ดำชะงักข้องระบ้บ้สำารสำนเที่ศ - - 1 1

สำัดำสำ่วนที่รัพื่ยั่์สิำนดำ้าน IT ที่่�บ้ริหารจดัำการภายั่ใต้ศูนยั่์เฝ่้าระวัง
ความปูลอดำภัยั่ที่างไซเบ้อร์

- - - 30%

ระดำับ้ความสำามารถึในการบ้ริหารจดัำการดำ้านความปูลอดำภัยั่ที่างไซเบ้อร์ (a) - - - 2.0

(a) ม่ค่าอยัู่่ระหว่าง 1 ถึึง 5

ก�รกระจ�ยมุ่้ลัค่�ทั�งเศรษัฐกิจแก่ผู้้�มีุ่สั่วิน์ได้�เสีัย
2561 2562 2563 2564

สำัดำสำ่วนการจ่ายั่เงินปูันผิลจากกำาไรสุำที่ธิุ 0.55 NA(g) NA(g) 0.27

การสำร้างมูลค่าที่างเศรษัฐกิจ (ล้านเหรยีั่ญสำหรัฐ)

• รายั่ไดำ้จากการข้ายั่ 3,307 2,652 2,219 4,033

• รายั่ไดำ้อื�นๆ 420 352 228 274

การกระจายั่มูลค่าที่างเศรษัฐกิจแกผ่ิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่ (ล้านเหรยีั่ญสำหรัฐ)

• ผิู้ถืึอหุ้น(a) 112 116 63 56

• คู่ค้าและผู้ิรับ้เหมา(b) 1,204 1,164 1,173 1,362

• พื่นักงาน(c) 283 287 308 380

• สำถึาบ้ันการเงิน(d) 166 174 166 167

• ภาครัฐ(e) 471 356 246 496

• ชุมชน(f) 7 6 3 5

มูลค่าที่างเศรษัฐกิจคงเหลือ (ล้านเหรยีั่ญสำหรัฐ) 1,484 901 485 1,840

สัำดำสำ่วนการลงทีุ่นจำาแยั่กตามวัตถึุปูระสำงค์

• การกุศล 35% 33% 46% 34%

• การลงทีุ่นดำ้านพื่ัฒนาชุมชน 30% 28% 44% 59%

• การเสำริมสำร้างภาพื่ลักษัณ์ 35% 39% 10% 7%

สำัดำสำ่วนการลงทีุ่นจำาแยั่กตามรปููแบ้บ้การสำนับ้สำนุน

• เงินสำดำ 78% 93% 70% 87%

• พื่นักงานจิตอาสำา 6% 4% 22% 1%

• การเข้้าร่วมข้องผิู้บ้ริหาร 6% 2% 7% 11%

• สำิ�งข้องและการบ้ริการ 10% 1% 1% 1%

สำัดำสำ่วนการลงทีุ่นดำ้านการพื่ัฒนาชุมชน

• การพื่ัฒนาเศรษัฐกิจและการสำร้างรายั่ไดำ้ 34% 32% 32% 15%

• การสำ่งเสำริมสำังคมและวัฒนธุรรม 16% 17% 23% 14%

• การพื่ัฒนาดำ้านโครงสำร้างพืื่�นฐาน 14% 14% 17% 13%

• การพื่ัฒนาดำ้านการศึกษัา 12% 20% 15% 9%

• การพื่ัฒนาสำุข้อนามัยั่และสำาธุารณสุำข้มูลฐาน 8% 14% 9% 47%

• การอนุรักษั์สำิ�งแวดำล้อม 16% 3% 4% 2%
(a) เงินปูันผิล
(b) ปูระกอบ้ดำ้วยั่ค่าจ้างผิู้รับ้เหมา ค่าเชื�อเพื่ลิง และค่าใช้จ่ายั่ในการดำำาเนินงานอื�นๆ
(c) ปูระกอบ้ดำ้วยั่เงินเดืำอน ค่าจ้าง สำวัสำดำิการ เงินสำมที่บ้กองทีุ่นสำำารองเล่�ยั่งชีพื่ และค่าใช้จ่ายั่ในการพื่ัฒนาพื่นักงาน
(d) ปูระกอบ้ดำ้วยั่ดำอกเบ้่�ยั่จ่ายั่ และค่าใช้จ่ายั่ที่างการเงิน
(e) ปูระกอบ้ด้ำวยั่ค่าภาคหลวง ภาษั่เงินไดำ้นิติบุ้คคล ภาษั่บ้ำารุงที่้องถึิ�น ภาษัโ่รงเรือน ภาษั่ธุุรกิจเฉพื่าะ ภาษั่และค่าใช้จ่ายั่อื�นๆ ที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้ภาครัฐ
(f) ปูระกอบ้ดำ้วยั่ค่าใช้จ่ายั่โครงการพื่ัฒนาชุมชน กิจกรรมดำ้านความรับ้ผิดิำชอบ้ต่อสำังคม และค่าชดำเชยั่การใช้พื่ื�นท่ี่�
(g) ผิลการดำำาเนินงานข้าดำทุี่น

ก�รปฏิิบัติต�มุ่กฎห่มุ่�ยด้��น์สัังคมุ่แลัะเศรษัฐกิจ
2561 2562 2563 2564

จำานวนเหตุการณ์การไม่ปูฏิบั้ติตามกฎหมายั่และระเบ้่ยั่บ้ข้้อบ้ังคับ้ดำ้านสัำงคม
และเศรษัฐกิจ

0 0 0 0

• จำานวนครั�งข้องค่าปูรบั้ที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ 0 0 0 0

• จำานวนครั�งข้องการถูึกบ้ังคับ้โที่ษัที่่�ไม่อยัู่่ในรปููค่าปูรับ้ที่่�ม่นยัั่สำำาคัญ 0 0 0 0
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ควิ�มุ่รับผิู้ด้ชีอบต่อลั้กค��แลัะผู้ลิัตภัิณฑ์์
2561 2562 2563 2564

จำานวนข้้อร้องเรียั่น

• ความเปู็นสำ่วนตัวข้องลูกค้า 0 0 0 0

• ความปูลอดำภัยั่หรือผิลกระที่บ้ต่อสำิ�งแวดำล้อมจากการใชผ้ิลิตภัณฑ์์ 0 0 0 0

• ข้้อมูลผิลิตภัณฑ์์และบ้ริการ และการสำื�อสำารการตลาดำ - - 0 0

สำัดำสำ่วนข้องข้้อร้องเรียั่นจากลูกค้าที่่�ไดำ้รับ้การแก้ไข้ภายั่ในเวลาที่่�กำาหนดำ NA(a) NA(a) NA(a) NA(a)

ความพื่ึงพื่อใจข้องลูกค้า

• ระดำับ้ความพื่ึงพื่อใจข้องลูกค้า - - - 91%(b)

• สำัดำสำ่วนความครอบ้คลุมข้องการสำำารวจความพื่ึงพื่อใจข้องลูกค้า - - - 75%(b)

(a) ไม่ม่ข้้อร้องเรียั่น
(b) ข้้อมูลเฉพื่าะธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่ ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปูในจีน และธุุรกิจก๊าซธุรรมชาติในสำหรัฐฯ

ประสิัทัธิภิ�พแลัะควิ�มุ่เชืี�อถืึอได้�ขัองโรงไฟฟ้�(a)

2561 2562 2563 2564

ปูระสำิที่ธุิภาพื่การผิลิต

• ไฟฟ้า (กรัม/กิโลวัตต์-ชั�วโมง) 270 279 247 203

• ไอนำ�า (กิโลกรัม/กิกะวัตต์) 37.58 37.94 37.75 37.96

ค่าดำัชน่ความพื่ร้อมจ่ายั่ 89.02% 94.07% 97.72% 95.05%

ปูระสำิที่ธุิภาพื่การผิลิตรวม 66.69% 65.07% 74.70% 77.47%

การหยัุ่ดำเดำินเครื�องตามแผินการซ่อมบ้ำารุง

• ความถึ่� (ครั�ง) 22 25 15 20

• ระยั่ะเวลา (ชั�วโมง/ครั�ง) 1,867 241 174 229

การหยัุ่ดำเดำินเครื�องนอกแผินการซ่อมบ้ำารุง

• ความถึ่� (ครั�ง) 4 1 0 4

• ระยั่ะเวลา (ชั�วโมง/ครั�ง) 1,913 457 NA(b) 427
(a) ข้้อมูลเฉพื่าะโรงไฟฟ้าพื่ลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน
(b) ไม่ม่การหยุั่ดำเดิำนเครื�องนอกแผินการซ่อมบ้ำารุง

ก�รบริห่�รจัด้ก�รค้่ค��
2561 2562 2563 2564(g)

จำานวนคู่ค้า

• คู่ค้าที่ั�งหมดำ 3,056(b) 4,037 3,197 1,978

• คู่ค้ารายั่สำำาคัญ 19(d) 195(c) 2,389 733

สัำดำสำ่วนคู่ค้าที่่�ไดำ้รับ้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้าน ESG

• คู่ค้ารายั่สำำาคัญ 100%(d) 69%(c) 3% 6%

• คู่ค้ารายั่สำำาคัญใหม่ 100%(d) 23%(e) -(f) -(f)

สำัดำสำ่วนมูลค่าการจัดำซื�อจัดำจ้างกับ้คู่ค้าท้ี่องถึิ�น(a) 49%(b) 66% 38% 52%

สำัดำสำ่วนสำัญญาที่่�คำานึงถึึงปูระเดำ็น ESG - 28%(e) 15% -(f)

(a) คู่ค้าที่่�ดำำาเนินธุุรกิจในพื่ื�นที่่�ใกล้เค่ยั่งกันกับ้พื่ื�นที่่�ที่่�บ้ริษัทัี่ฯ ดำำาเนินธุุรกิจ
(b) ข้้อมูลเฉพื่าะธุุรกิจเหมืองในอินโดำนเ่ซียั่และออสำเตรเล่ยั่
(c) ข้้อมูลเฉพื่าะธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่และธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปูในจีน
(d) ข้้อมูลเฉพื่าะธุุรกิจเหมืองในอินโดำนเ่ซียั่
(e) ข้้อมูลเฉพื่าะธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปูในจีน
(f) อยัู่่ระหว่างการจัดำที่ำามาตรฐานการจัดำเก็บ้ข้้อมูล
(g) ข้้อมูลเฉพื่าะธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่และออสำเตรเล่ยั่ และธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานแสำงอาที่ิตยั่์บ้นหลังคาในไที่ยั่
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ผู้ลิัตภัิณฑ์์
ธ่รกิจเห่มืุ่อง 2561 2562 2563 2564

ถ่ึานหินที่่�ผิลิต (ตัน) 35,303,278 33,427,638 31,500,685 27,803,045

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป
ไฟฟ้าที่่�ข้ายั่ (เมกะวัตต์-ชั�วโมง) 1,491,092 1,495,753 1,897,104 1,179,065

ไอนำ�าที่่�ข้ายั่ (เมกะวัตต์-ชั�วโมง) 3,975,903 3,328,603 3,564,832 3,529,044

ความร้อนที่่�ข้ายั่ (เมกะวัตต์-ชั�วโมง) 546,686 824,264 1,346,803 1,325,845

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์
ไฟฟ้าที่่�ข้ายั่ (เมกะวัตต์-ชั�วโมง) 224,593 286,723 333,907 531,193

ธ่รกิจผู้ลิัตไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์แสังอ�ทิัตย์บน์ห่ลัังค�
ไฟฟ้าที่่�ข้ายั่ (เมกะวัตต์-ชั�วโมง) 182 1,439 4,856 8,350

ค่ณภิ�พอ�ก�ศ
ธ่รกิจเห่มืุ่อง 2561 2562 2563 2564

ปูริมาณมลสำาร (ตัน)

• SO
2 228 186 698 856

 - มลสำารจากแหล่งกำาเนิดำเคลื�อนที่่�ไดำ้ - - 698 715

 -  มลสำารจากแหล่งกำาเนดิำอยัู่่กับ้ที่่� - - - 141

• NO
X

(a)
672 2,106 1,235 1,375

• PM
10

(a)
383 441 266 370

อัตราการปูล่อยั่มลสำารต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ (กรัม/ตันถ่ึานหิน)    

• SO
2 6.5 5.6 22.2 30.8

 - มลสำารจากแหล่งกำาเนิดำเคลื�อนที่่�ไดำ้ - - 22.2 25.7

 -  มลสำารจากแหล่งกำาเนิดำอยัู่่กับ้ที่่� - - - 5.1

• NO
X

(a)
19.0 63.0 39.2 49.5

• PM
10

(a)
10.8 13.2 8.4 13.3

ปูริมาณสำารที่ำาลายั่ชั�นบ้รรยั่ากาศโอโซน (กิโลกรัม CFC-11e)    

• ปูริมาณที่่�ใช้ 132 68 181 107

• ปูริมาณที่่�นำาเข้้า 0 0 0 0

• ปูริมาณที่่�สำ่งออก 0 0 0 0

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป
ปูริมาณมลสำาร (ตัน)

• SO
2 149 153 164 154

 - มลสำารจากแหล่งกำาเนดิำเคลื�อนที่่�ไดำ้ - - - 0

 -  มลสำารจากแหล่งกำาเนดิำอยัู่่กับ้ที่่� - - - 154

• NO
X

(a)
323 246 272 268

• TSP(a) 24 18 17 19

• ปูรอที่ (Hg) - 0.0034 0.0085 0.0091

อัตราการปูล่อยั่มลสำารต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ (กรัม/เมกะวัตต์-ชั�วโมง)   

• SO
2 24.8 27.1 25.4 25.4

 - มลสำารจากแหล่งกำาเนิดำเคลื�อนที่่�ไดำ้ - - - 0

 -  มลสำารจากแหล่งกำาเนิดำอยัู่่กับ้ที่่� - - - 25.4

• NO
X

53.6 43.6 42.0 44.5

• TSP 3.9 3.1 2.7 3.1

• ปูรอที่ (Hg) - 0.0006 0.0013 0.0015

ปูริมาณสำารที่ำาลายั่ชั�นบ้รรยั่ากาศโอโซน (กิโลกรัม CFC-11e)     

• ปูริมาณที่่�ใช้ 0 1 1 1

• ปูริมาณที่่�นำาเข้้า 0 0 0 0

• ปูริมาณที่่�สำ่งออก 0 0 0 0

(a) ข้้อมูลเฉพื่าะมลสำารจากแหล่งกำาเนิดำอยัู่่กับ้ที่่�
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ก๊�ซื่เรือน์กระจก
ธ่รกิจเห่มืุ่อง 2561 2562 2563 2564

ปูริมาณก๊าซเรือนกระจก(b) (ตัน CO
2
e) 5,142,061(c) 4,207,035 3,993,255(c) 3,943,637

ปูริมาณก๊าซเรือนกระจก(b) (ตัน CO
2
e) - ไม่รวม Biogenic 4,880,068 3,980,177 3,632,272 3,591,820

• Scope 1 4,601,404(c) 3,734,004 3,388,681 3,354,610

• Scope 1 (Biogenic) 283,352 226,857 360,983 351,817

• Scope 2 257,305(c) 246,173 243,591 237,210

ปูริมาณก๊าซเรือนกระจก Scope 3(a) (ตัน CO
2
e) - 68,659,848 65,656,827 57,714,467

อัตราการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์(b) (ตัน CO
2
e/ตันถึ่านหิน) 0.146 0.126 0.127(c) 0.142

อัตราการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์(b) (ตัน CO
2
e/ตันถึ่านหิน) - ไม่รวม Biogenic 0.138 0.119 0.115 0.129

ธ่รกิจไฟฟ้�(e)

ปูริมาณก๊าซเรือนกระจก(b) (ตัน CO
2
e) 3,824,124 3,822,073 4,019,922 3,645,651

• Scope 1 3,821,632 3,814,884 4,010,202 3,634,228

• Scope 2 2,492 7,189 9,720 11,423

อัตราการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์(b) (ตัน CO
2
e/เมกะวัตต์-ชั�วโมง) 0.613 0.644 0.590 0.555

• การผิลิตไฟฟ้า 0.991 0.575 0.541 0.507

• การผิลิตไอนำ�าและความร้อน 0.470 0.673 0.609 0.572

อัตราการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์(f) (ตัน CO
2
e/เมกะวัตต์-ชั�วโมง)    

• กำาลังการผิลิตที่ั�งหมดำ 0.615 0.651 0.599 0.581

• กำาลังการผิลิตจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปู 0.635 0.675 0.619 0.602

ปูริมาณการปูล่อยั่ SF
6
 (ตัน CO

2
e) 110 1,086 515 241

สำัดำสำ่วนการผิลิตไฟฟ้า    

• ไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปู 87% 86% 82% 73%

• ไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น 13% 14% 18% 27%

ธ่รกิจผู้ลิัตไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์แสังอ�ทิัตย์บน์ห่ลัังค�
ปูริมาณก๊าซเรือนกระจก(b) (ตัน CO

2
e) 13 17 17 13

• Scope 1 13 17 17 13

• Scope 2 0 0 0 0

อัตราการปูล่อยั่ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์(b) (ตัน CO
2
e/เมกะวัตต์-ชั�วโมง) 0.073 0.012 0.003 0.002

• กำาลังการผิลิตที่ั�งหมดำ 0.073 0.012 0.003 0.002

• กำาลังการผิลิตไอนำ�าและความร้อน NA(d) NA(d) NA(d) NA(d)

ปูริมาณการปูล่อยั่ SF
6
 (ตัน CO

2
e) 0 0 0 0

(a) เฉพื่าะการใช้ผิลิตภัณฑ์์ข้องลูกค้า 
(b) Scope 1 & 2
(c) ปูรับ้ปูรุงข้้อมูลจากรายั่งานปูีก่อนหน้า
(d) ไม่ม่การผิลิตไอนำ�าและความร้อนสำำาหรับ้ธุุรกิจผิลิตไฟฟ้าจากพื่ลังงานแสำงอาทิี่ตยั่์บ้นหลังคา
(e) ปูระกอบ้ด้ำวยั่ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปูและธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น
(f) Scope 1
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พลัังง�น์
ธ่รกิจเห่มืุ่อง 2561 2562 2563 2564

พื่ลังงานที่่�ใช้ในการผิลิต (เที่ราจูล) 16,590 17,888 13,353 12,351

พื่ลังงานที่ดำแที่นที่่�ใช้ในการผิลิต (เที่ราจูล)

• เชื�อเพื่ลิงที่ดำแที่น 409 2,203 2,843 2,750

• ไฟฟ้าท่ี่�ซื�อจากภายั่นอก 0 0 0 0

• ไฟฟ้าท่ี่�ผิลิตใช้เองในองค์กร 0 0 13.75 25.82

พื่ลังงานจากเชื�อเพื่ลิงฟอสำซิลที่่�ใช้ในการผิลิต (เที่ราจูล)

• เชื�อเพื่ลิงฟอสำซิล 15,062 11,806 9,420 8,511

• ไฟฟ้าท่ี่�ซื�อจากภายั่นอก 1,119 3,879 1,077 1,064

• ไอนำ�า ความร้อน และความเยั่็น 0 0 0 0

พื่ลังงานที่่�ใช้แยั่กตามชนิดำเชื�อเพื่ลิง

• ดำ่เซล 11,818 9,097 6,886 6,712

• นำ�ามันปูาล์ม 0 2,203 2,843 2,750

• ก๊าซทิี่�ง 2,123 1,637 1,647 583

• ไฟฟ้าท่ี่�ซื�อจากภายั่นอก 1,119 3,879 1,077 1,064

• ถึ่านหิน 1,069 927 642 659

• อื�นๆ(b) 462 144 259 584

อัตราการใช้พื่ลังงานต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ (กิกะจูล/ตันถ่ึานหิน) 0.47 0.54 0.42 0.444

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป(a)

พื่ลังงานที่่�ใช้ในการผิลิต (เที่ราจูล) 10,705 11,093 9,937 7,208

พื่ลังงานที่ดำแที่นที่่�ใช้ในการผิลิต (เที่ราจูล)

• เชื�อเพื่ลิงที่ดำแที่น 0 0 0 0

• ไฟฟ้าท่ี่�ซื�อจากภายั่นอก 0 0 0 0

• ไฟฟ้าท่ี่�ผิลิตใช้เองในองค์กร 0.40 0.40 0.39 0.35

พื่ลังงานจากเชื�อเพื่ลิงฟอสำซิลที่่�ใช้ในการผิลิต (เที่ราจูล)

• เชื�อเพื่ลิงฟอสำซิล 32,354 31,410 33,220 28,900

• ไฟฟ้าท่ี่�ซื�อจากภายั่นอก 0 18 27 31

• ไอนำ�า ความร้อน และความเยั่็น 0 0 0 0

พื่ลังงานท่ี่�ใช้แยั่กตามชนิดำเชื�อเพื่ลิง

• ถึ่านหิน 30,157 29,381 30,749 26,832

• ก๊าซทิี่�ง 2,159 2,015 2,455 2,030

• อื�นๆ(c)
38 33 42 68

พื่ลังงานที่ดำแที่นที่่�ข้ายั่ (เที่ราจูล)

• ไฟฟ้า 0 0.40 0.39 0.35

พื่ลังงานจากเชื�อเพื่ลิงฟอสำซิลท่ี่�ข้ายั่ (เที่ราจูล)

• ไฟฟ้า 5,368 5,384 5,627 4,244

• ไอนำ�า 14,313 11,983 12,833 12,705

• ความร้อน 1,968 2,967 4,848 4,773

อัตราการใช้พื่ลังงานต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ (กิกะจูล/เมกะวัตต์-ชั�วโมง) 1.78 1.96 1.53 1.19

(a) ปูรับ้ปูรุงข้้อมูลจากรายั่งานปูีก่อนหน้า
(b) ปูระกอบ้ด้ำวยั่เบ้นซิน, petroleum-based oil, petroleum-based grease, เอที่านอล และไฟฟ้าจากแสำงอาที่ิตยั่์
(c) ปูระกอบ้ดำ้วยั่ดำเ่ซล, เบ้นซิน, ไฟฟ้าที่่�ซื�อจากภายั่นอก และไฟฟ้าจากแสำงอาที่ิตยั่์
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พลัังง�น์
ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์(a) 2561 2562 2563 2564

พื่ลังงานที่่�ใช้ในการผิลิต (เที่ราจูล) 16 19 24 37

พื่ลังงานที่ดำแที่นที่่�ใช้ในการผิลิต (เที่ราจูล)

• เชื�อเพื่ลิงที่ดำแที่น 0 0 0 0

• ไฟฟ้าท่ี่�ซื�อจากภายั่นอก 0 0 0 0

• ไฟฟ้าท่ี่�ผิลิตใช้เองในองค์กร 814 1,040 1,211 1,931

พื่ลังงานจากเชื�อเพื่ลิงฟอสำซิลที่่�ใช้ในการผิลิต (เที่ราจูล)

• เชื�อเพื่ลิงฟอสำซิล 0 0 1 1

• ไฟฟ้าท่ี่�ซื�อจากภายั่นอก 10 12 14 17

• ไอนำ�า ความร้อน และความเยั่็น 0 0 0 0

พื่ลังงานท่ี่�ใช้แยั่กตามชนิดำเชื�อเพื่ลิง

• ไฟฟ้าจากแสำงอาที่ิตย์ั่ 814 1,040 1,211 1,755

• ไฟฟ้าท่ี่�ซื�อจากภายั่นอก 10 12 14 17

• ไฟฟ้าจากลม 0 0 0 155

• อื�นๆ(b)
0.39 0 1 1

พื่ลังงานที่ดำแที่นที่่�ข้ายั่ (เที่ราจูล)

• ไฟฟ้า 809 1,032 1,202 1,912

อัตราการใช้พื่ลังงานต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ (กิกะจูล/เมกะวัตต์-ชั�วโมง) 0.074 0.071 0.071 0.069

ธ่รกิจผู้ลิัตไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์แสังอ�ทิัตย์บน์ห่ลัังค�
พื่ลังงานที่่�ใช้ในการผิลิต (เที่ราจูล) 0 5(a) 18(a) 0

พื่ลังงานที่ดำแที่นที่่�ใช้ในการผิลิต (เที่ราจูล)

• เชื�อเพื่ลิงที่ดำแที่น 0 0 0 0

• ไฟฟ้าท่ี่�ซื�อจากภายั่นอก 0 0 0 0

• ไฟฟ้าท่ี่�ผิลิตใช้เองในองค์กร 0.65 5.18 17.48 30.06

พื่ลังงานจากเชื�อเพื่ลิงฟอสำซิลที่่�ใช้ในการผิลิต (เที่ราจูล)

• เชื�อเพื่ลิงฟอสำซิล 0 0 0 0

• ไฟฟ้าท่ี่�ซื�อจากภายั่นอก 0 0 0 0

พื่ลังงานท่ี่�ใช้แยั่กตามชนิดำเชื�อเพื่ลิง

• ไฟฟ้าจากแสำงอาที่ิตย์ั่ 0.65 5 17 30

• ดำ่เซล 0 0 0.23 0.17

พื่ลังงานที่ดำแที่นที่่�ข้ายั่ (เที่ราจูล)

• ไฟฟ้า 0.65 5.18 17.48 30.06

อัตราการใช้พื่ลังงานต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ (กิกะจูล/เมกะวัตต์-ชั�วโมง) 0 0.16 0.05 0.02
(a) ปูรับ้ปูรุงข้้อมูลจากรายั่งานปูีก่อนหน้า
(b) ปูระกอบ้ดำ้วยั่ดำ่เซล และเบ้นซิน

114 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



น์ำ��
ธ่รกิจเห่มืุ่อง 2561 2562 2563 2564

น์ำ��จืด้ น์ำ��อื�น์ ๆ น์ำ��จืด้ น์ำ��อื�น์ ๆ น์ำ��จืด้ น์ำ��อื�น์ ๆ น์ำ��จืด้ น์ำ��อื�น์ ๆ

ปูริมาณนำ�าที่่�ดำึงจากแหล่งนำ�า (เมกะลิตร)       

• ทุี่กพื่ื�นที่่�(a) 1,022,935 -(b) 154,841 0 1,380,376 1,184 1,211,471 1,260

• พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า -(b) -(b) -(b) 0 0 -(b) 9 0

ปูริมาณนำ�าที่่�ดำึงจากแหล่งนำ�า (เมกะลิตร)      

• นำ�าผิิวดำิน(a) 999,982 -(b) 138,579 0 1,366,286 0 1,187,107 0

• นำ�าใต้ดำิน 20,797 -(b) 14,355 0 13,525 0 23,775 0

• นำ�าที่ะเล 1,555 -(b) 0 1,324 0 1,184 0 1,260

• นำ�าจากกระบ้วนการผิลิต 0 -(b) 0 0 0 0 0 0

• นำ�าจากหน่วยั่งานภายั่นอก 601 -(b) 582 0 564 0 589 0

ปูริมาณนำ�าที่่�ดำึงจากแหล่งนำ�าในพื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่ง
ข้าดำแคลนนำ�า (เมกะลิตร)

      

• นำ�าผิิวดำิน(a) -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) 7.73(c) 0(c)

• นำ�าใต้ดำิน -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) 0(c) 0(c)

• นำ�าที่ะเล -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) 0(c) 0(c)

• นำ�าจากกระบ้วนการผิลิต -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) 0(c) 0(c)

• นำ�าจากหน่วยั่งานภายั่นอก -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) 0.78(c) 0(c)

ปูริมาณนำ�าจากหน่วยั่งานภายั่นอกท่ี่�ดึำงจากแหล่งนำ�า
ในพื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า (เมกะลิตร) 

      

• นำ�าผิิวดำิน(a) -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) 0(c) 0(c)

• นำ�าใต้ดำิน -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) 0.78(c) 0(c)

• นำ�าที่ะเล -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) 0(c) 0(c)

• นำ�าจากกระบ้วนการผิลิต -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) 0(c) 0(c)

ปูริมาณนำ�าปูล่อยั่ออก(d) (เมกะลิตร)       

• ทุี่กพื่ื�นที่่�(a) 1,018,058 -(b) 149,689 0 1,373,167 931 1,204,926 1,037

• พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า - -(b) -(b) -(b) -(b) -(b) 0(c) 0(c)

ปูริมาณนำ�าปูล่อยั่ออก (เมกะลิตร)       

• นำ�าผิิวดำิน(a) 1,016,667 -(b) 148,635 0 1,373,166 0 1,193,974 0

• นำ�าใต้ดำิน 0 -(b) 0 0 0 0 0 0

• นำ�าที่ะเล 1,392 -(b) 0 1,054 0 931 0 1,037

• แหล่งนำ�าจากหน่วยั่งานภายั่นอก 0 -(b) 0 0 1 0 10,952 0

การเปูล่�ยั่นแปูลงในแหล่งเก็บ้กักนำ�า (เมกะลิตร)

• ทุี่กพื่ื�นที่่� -(b) -(b) -(b) -(b)

• พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า -(b) -(b) -(b) -(b)

ปูริมาณนำ�าใช้ในการผิลิต (เมกะลิตร)       

• ทุี่กพื่ื�นที่่� 4,877 5,152 7,462 6,768

• พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า -(b) -(b) -(b) 0(c)

อัตราการใช้นำ�าต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ 
(ลบ้.ม./ตันถึ่านหิน)

0.138 0.154 0.237 0.243

(a) รวมปูริมาณนำ�าฝ่นที่่�ตกในพื่ื�นที่่�แต่ไม่ไดำ้ใช้ปูระโยั่ชน์ในกิจกรรมการผิลิต เนื�องจากไม่สำามารถึแยั่กปูริมาณนำ�าฝ่นเฉพื่าะที่่�ใช้ปูระโยั่ชน์ในกิจกรรมการผิลิตได้ำ
(b) ระบ้บ้การจัดำเก็บ้ข้้อมูลอยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนา
(c) ข้้อมูลเฉพื่าะกิจกรรมข้นสำ่งที่างนำ�าในไที่ยั่เท่ี่านั�น
(d) ไม่ม่ข้้อมูลปูริมาณมลสำารที่่�ปูล่อยั่ออกเนื�องจากระบ้บ้จัดำเก็บ้ข้้อมูลอยัู่ร่ะหว่างการพื่ัฒนา
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น์ำ��
ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป 2561 2562 2563 2564

น์ำ��จืด้ น์ำ��อื�น์ ๆ น์ำ��จืด้ น์ำ��อื�น์ ๆ น์ำ��จืด้ น์ำ��อื�น์ ๆ น์ำ��จืด้ น์ำ��อื�น์ ๆ

ปูริมาณนำ�าที่่�ดำึงจากแหล่งนำ�า (เมกะลิตร)       

• ทุี่กพื่ื�นที่่� 7,835 -(b) 6,756 -(b) 7,611 -(b) 6,897 0

• พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า -(b) -(b) 6,756 -(b) 7,611 -(b) 6,897 0

ปูริมาณนำ�าที่่�ดึำงจากแหล่งนำ�า (เมกะลิตร)       

• นำ�าผิิวดำิน 5,076 -(b) 0 -(b) 0 -(b) 10 0

• นำ�าใต้ดำิน 2,758 -(b) 2,492 -(b) 2,231 -(b) 2,710 0

• นำ�าที่ะเล 0 -(b) 0 -(b) 0 -(b) 0 0

• นำ�าจากกระบ้วนการผิลิต 0 -(b) 0 -(b) 0 -(b) 0 0

• นำ�าจากหน่วยั่งานภายั่นอก 0 -(b) 4,264 -(b) 5,380 -(b) 4,178 0

ปูริมาณนำ�าที่่�ดำึงจากแหล่งนำ�าในพื่ื�นที่่�ที่่�มค่วามเส่ำ�ยั่ง
ข้าดำแคลนนำ�า (เมกะลิตร)

      

• นำ�าผิิวดำิน -(b) -(b) 0 -(b) 0 -(b) 10 0

• นำ�าใต้ดำิน -(b) -(b) 2,492 -(b) 2,231 -(b) 2,710 0

• นำ�าที่ะเล -(b) -(b) 0 -(b) 0 -(b) 0 0

• นำ�าจากกระบ้วนการผิลิต -(b) -(b) 0 -(b) 0 -(b) 0 0

• นำ�าจากหน่วยั่งานภายั่นอก -(b) -(b) 4,264 -(b) 5,380 -(b) 4,178 0

ปูริมาณนำ�าจากหน่วยั่งานภายั่นอกท่ี่�ดึำงจากแหล่งนำ�า
ในพื่ื�นที่่�ที่่�มค่วามเส่ำ�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า (เมกะลิตร) 

      

• นำ�าผิิวดำิน -(b) -(b) 3,896 -(b) 4,117 -(b) 3,181 0

• นำ�าใต้ดำิน -(b) -(b) 0 -(b) 0 -(b) 0 0

• นำ�าที่ะเล -(b) -(b) 0 -(b) 0 -(b) 0 0

• นำ�าจากกระบ้วนการผิลิต -(b) -(b) 0 -(b) 0 -(b) 0 0

• นำ�าหมุนเวียั่น(a) -(b) -(b) 367 -(b) 1,263 -(b) 997 0

ปูริมาณนำ�าปูล่อยั่ออก (เมกะลิตร)

• ทุี่กพื่ื�นที่่� 958 1,855 1,779 1,604

• พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า -(b) 1,855 1,779 1,604

ปูริมาณนำ�าปูล่อยั่ออก (เมกะลิตร)

• นำ�าผิิวดำิน 0 0 0 464

• นำ�าใต้ดำิน 0 0 0 0

• นำ�าที่ะเล 0 0 0 0

• แหล่งนำ�าข้องหน่วยั่งานภายั่นอก 958 1,855 1,779 1,139

ปูริมาณมลสำารที่่�ปูล่อยั่สำู่นำ�าผิิวดำิน(c) (ตัน)

• COD - - - 11.18

• TSS - - - 12.65

• Oil & Grease - - - 0.31

ปูริมาณมลสำารที่่�ปูล่อยั่สำู่แหล่งนำ�า
ข้องหน่วยั่งานภายั่นอก (ตัน)

• COD - - - 54.34

• TDS - - - 1,555.92

• TSS - - - 33.36

• Oil & Grease - - - 0.39

การเปูล่�ยั่นแปูลงในแหล่งเก็บ้กักนำ�า (เมกะลิตร)

• ทุี่กพื่ื�นที่่� -(b) -(b) -(b) -(b)

• พื่ื�นที่่�ที่่�อาจสำร้างผิลกระที่บ้ -(b) -(b) -(b) -(b)

ปูริมาณนำ�าใช้ในการผิลิต (เมกะลิตร)       

• ทุี่กพื่ื�นที่่� 6,877 4,901 5,832 5,293

• พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า -(b) 4,901 5,832 5,293

อัตราการใช้นำ�าต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ 
(ลบ้.ม./เมกะวัตต์-ชั�วโมง)

1.143 0.868 0.901 0.877

(a) จากระบ้บ้บ้ำาบั้ดำนำ�าเสำ่ยั่ข้องหน่วยั่งานภายั่นอก
(b) ระบ้บ้จัดำเก็บ้ข้้อมูลอยัู่่ระหว่างการพัื่ฒนา
(c) ข้้อมูลเดืำอนมิถุึนายั่นถึึงธุันวาคม 2564 เท่ี่านั�น
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น์ำ��
ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์ 2561 2562 2563 2564

น์ำ��จืด้ น์ำ��อื�น์ ๆ น์ำ��จืด้ น์ำ��อื�น์ ๆ น์ำ��จืด้ น์ำ��อื�น์ ๆ น์ำ��จืด้ น์ำ��อื�น์ ๆ

ปูริมาณนำ�าที่่�ดำึงจากแหล่งนำ�า (เมกะลิตร)       

• ทุี่กพื่ื�นที่่� 3.71 -(b) 5.53 0 4 0 4.47 0

• พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า -(b) -(b) 5.40 0 4 0 4.19 0

ปูริมาณนำ�าที่่�ดำึงจากแหล่งนำ�า (เมกะลิตร)       

• นำ�าผิิวดำิน 0 -(b) 0 0 0 0 22.70 0

• นำ�าใต้ดำิน 2.66 -(b) 4.40 0 3.09 0 0.98 0

• นำ�าที่ะเล 0 -(b) 0 0 0 0 0 0

• นำ�าจากกระบ้วนการผิลิต 0 -(b) 0 0 0 0 0 0

• นำ�าจากหน่วยั่งานภายั่นอก 1.05 -(b) 1.13 0 1.38 0 1.30 0

ปูริมาณนำ�าที่่�ดำึงจากแหล่งนำ�าในพื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่ง
ข้าดำแคลนนำ�า (เมกะลิตร)

      

• นำ�าผิิวดำิน -(b) -(b) 0 0 0 0 0 0

• นำ�าใต้ดำิน -(b) -(b) 4.40 0 3.09 0 0.98 0

• นำ�าที่ะเล -(b) -(b) 0 0 0 0 0 0

• นำ�าจากกระบ้วนการผิลิต -(b) -(b) 0 0 0 0 0 0

• นำ�าจากหน่วยั่งานภายั่นอก -(b) -(b) 1.00 0 1.10 0 1.21 0

ปูริมาณนำ�าจากหน่วยั่งานภายั่นอกท่ี่�ดึำงจากแหล่งนำ�า
ในพื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเส่ำ�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า (เมกะลิตร) 

      

• นำ�าผิิวดำิน -(b) -(b) 0.57 0 0.68 0 0.80 0

• นำ�าใต้ดำิน -(b) -(b) 0.43 0 0.42 0 0 0

• นำ�าที่ะเล -(b) -(b) 0 0 0 0 0 0

• นำ�าจากกระบ้วนการผิลิต -(b) -(b) 0 0 0 0 0 0

ปูริมาณนำ�าปูล่อยั่ออก(a) (เมกะลิตร)       

• ทุี่กพื่ื�นที่่� 1.93 -(b) 0 0 0 0 1.81 0

• พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า - -(b) 0 0 0 0 1.61 0

ปูริมาณนำ�าปูล่อยั่ออก (เมกะลิตร)       

• นำ�าผิิวดำิน -(b) -(b) 0 0 0 0 0 0

• นำ�าใต้ดำิน -(b) -(b) 0 0 0 0 0 0 

• นำ�าที่ะเล -(b) -(b) 0 0 0 0 0 0

• แหล่งนำ�าข้องหน่วยั่งานภายั่นอก 1.93 -(b) 0 0 0 0 1.81 0

การเปูล่�ยั่นแปูลงในแหล่งเก็บ้กักนำ�า (เมกะลิตร)

• ทุี่กพื่ื�นที่่� -(b) 0 0 0

• พื่ื�นที่่�ที่่�อาจสำร้างผิลกระที่บ้ -(b) 0 0 0

ปูริมาณนำ�าใช้ในการผิลิต (เมกะลิตร)       

• ทุี่กพื่ื�นที่่� 1.78 5.53 4.47 23.17

• พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งข้าดำแคลนนำ�า -(b) 5.40 4.19 0.57

อัตราการใช้นำ�าต่อหน่วยั่ผิลิตภัณฑ์์ 
(ลบ้.ม./เมกะวัตต์-ชั�วโมง)

0.008 0.019 0.013 0.044

(a) ไม่ม่ข้้อมูลปูริมาณมลสำารที่่�ปูล่อยั่ออกเนื�องจากระบ้บ้จัดำเก็บ้ข้้อมูลอยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนา
(b) ระบ้บ้จัดำเก็บ้ข้้อมูลอยัู่ร่ะหว่างการพื่ัฒนา
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ของเสีียจากกระบวนการผลิิต
ธุุรกิจเหมืือง(a) 2561(c) 2562(c) 2563(c) 2564

ในพื้ื�นที่ี � นอกพื้ื�นที่ี � ที่้ �งหมืด ในพื้ื�นที่ี � นอกพื้ื�นที่ี � ที่้ �งหมืด ในพื้ื�นที่ี � นอกพื้ื�นที่ี � ที่้ �งหมืด ในพื้ื�นที่ี � นอกพื้ื�นที่ี � ที่้ �งหมืด

ของเสีียทั้้�งหมด(b) (ตั้น) 12,780

• ของเสีียอ้นตัราย(d) 6,441

• ของเสีียไม่อ้นตัราย 6,340

ของเสีียทั้ี�นำาไปใช้้ประโยช้น์ซ้ำำ�า (ตั้น)   6,308 10,471 8,128 3,861

• ของเสีียอ้นตัราย(d) 270 3,901 4,171 1,864 7,120 8,984 503 5,776 6,279 578 1,510 2,088

 - นำากลั้บมาใช้้ซ้ำำ�า 270 1,939 2,209 887 950 1,838 0 255 255 0 265 265

 - นำากลั้บมาใช้้ใหม่ - 1,962 1,962 977 6,170 7,147 503 5,517 6,020 578 1,245 1,822

 - นำากลั้บคืืนด้วยวิธีีอื�นๆ - - 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0

• ของเสีียไม่อ้นตัราย 2,137 - 2,137 78 1,409 1,487 400 1,449 1,849 290 1,484 1,774

 - นำากลั้บมาใช้้ซ้ำำ�า - - - 14 3 17 372 277 648 227 269 496

 - นำากลั้บมาใช้้ใหม่ 2,137 - 2,137 0 1,406 1,406 20 1,169 1,190 56 1,214 1,271

 - นำากลั้บคืืนด้วยวิธีีอื�นๆ - - - 64 0 64 8 3 11 6 0 6

ของเสีียทั้ี�นำาไปกำาจั้ดโดยตัรง (ตั้น) 3,331 3,323 4,704 4,848

• ของเสีียอ้นตัราย(d) 323 266 589 52 72 124 0 318 318 0 331 331

 - เผาทั้ำาลัายแลัะนำาพลั้งงานมาใช้้ - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - เผาทั้ำาลัาย 323 112 435 0 72 72 0 278 278 0 179 179

 - นำาไปฝัังกลับ - - - 0 0 0 0 1 1 0 153 153

 - กำาจั้ดด้วยวิธีีอื�นๆ 0 154 154 52 0 52 0 40 40 0 0 0

• ของเสีียไม่อ้นตัราย 2,742 0 2,742 346 2,853 3,199 1,720 2,666 4,386 1,759 2,758 4,516

 - เผาทั้ำาลัายแลัะนำาพลั้งงานมาใช้้ - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - เผาทั้ำาลัาย 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - นำาไปฝัังกลับ 2,678 - 2,678 346 2,777 3,124 1,720 2,655 4,375 1,759 2,758 4,516

 - กำาจั้ดด้วยวิธีีอื�นๆ 62 - 62 0 76 76 0 11 11 0 0 0

ปริมาณของเสีียทั้ี�นำาไปกำาจั้ดโดยตัรง
ตั่อหน่วยผลัิตัภั้ณฑ์์ (กิโลักร้ม/ตั้นถ่่านหิน)

    

• ของเสีียอ้นตัราย(d) 0.017 0.004 0.010 0.012

• ของเสีียไม่อ้นตัราย 0.078 0.096 0.139 0.162

ส้ีดส่ีวนของเสีียอ้นตัรายทีั้�นำากล้ับมาใช้้ซ้ำำ�า
แลัะใช้้ใหม่

- - 95% 32%

สี้ดสี่วนของเสีียไม่อ้นตัรายทั้ี�นำากลั้บมาใช้้ซ้ำำ�า
แลัะใช้้ใหม่

- - 29%

  

28%

สี้ดสี่วนของเถ่้าทั้ี�นำากลั้บมาใช้้ซ้ำำ�าแลัะใช้้ใหม่ 100% 100% 100% 0%(e)

(a) ไม่รวมดินแลัะตัะกอนดินจัากการทั้ำาเหมือง
(b) เริ�มรายงานโดยอ้างอิงตัามมาตัรฐาน GRI 306-3 (2020) ในปี 2564
(c ) ปร้บปรุงข้อมูลัจัากรายงานปีก่อนหน้าให้เป็นไปตัามมาตัรฐาน GRI 306 (2020)
(d) รวมเถ่้าจัากโรงไฟฟ้าซ้ำ่�งจั้ดเป็นของเสีียอ้นตัรายตัามกฎหมายของอินโดนีเซ้ำีย
(e) ปริมาณเถ่้าจัากโรงไฟฟ้าของเหมืองในอินโดนีเซ้ำียทั้้�งหมดถู่กจั้ดเก็บไว้ภัายในเหมือง ซ้ำ่�งจัะจั้ดสี่งให้หน่วยงานภัายนอกเพื�อนำาไปใช้้ซ้ำำ�าในช้่วงตั้นปี 2565
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ของเสีียจากกระบวนการผลิิต
ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื้ื �อเพื้ลิิงที่้�วไป 2561(c) 2562(c) 2563(c) 2564

ในโครงการ นอกโครงการ ที่้�งหมืด ในโครงการ นอกโครงการ ที่้�งหมืด ในโครงการ นอกโครงการ ที่้�งหมืด ในโครงการ นอกโครงการ ที่้�งหมืด

ของเสีียทั้้�งหมด(b) (ตั้น) 777,757

• ของเสีียอ้นตัราย 176

• ของเสีียไม่อ้นตัราย(a) 777,581

ของเสีียทั้ี�นำาไปใช้้ประโยช้น์ซ้ำำ�า (ตั้น) 710,639 749,309 762,699 776,807

• ของเสีียอ้นตัราย - 111 111 0 13 13 0 100 100 0 175 175

 - นำากลั้บมาใช้้ซ้ำำ�า - - - 0 0 0 0 0 0 0 4 4

 - นำากลั้บมาใช้้ใหม่ - 10 10 0 13 13 0 84 84 0 59 59

 - นำากลั้บคืืนด้วยวิธีีอื�นๆ - 101 101 0 0 0 0 16 16 0 113 113

• ของเสีียไม่อ้นตัราย(a) - 710,528 710,528 0 749,296 749,296 0 762,599 762,599 0 776,631 776,631

 - นำากลั้บมาใช้้ซ้ำำ�า - 709,483 709,483 0 0 0 0 334,815 334,815 0 418,328 418,328

 - นำากลั้บมาใช้้ใหม่ - 808 808 0 749,296 749,296 0 427,785 427,785 0 358,103 358,103

 - นำากลั้บคืืนด้วยวิธีีอื�นๆ - 237 237 0 0 0 0 0 0 0 201 201

ของเสีียทั้ี�นำาไปกำาจั้ดโดยตัรง (ตั้น) - 1,520 922 659 794

• ของเสีียอ้นตัราย - 2.53 2.53 0 5.89 5.89 0 3.78 3.78 0 1.28 1.28

 - เผาทั้ำาลัายแลัะนำาพลั้งงานมาใช้้ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.91 0.91

 - เผาทั้ำาลัาย - 2.53 2.53 0 5.89 5.89 0 3.78 3.78 0 0.37 0.37

 - นำาไปฝัังกลับ - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - กำาจั้ดด้วยวิธีีอื�นๆ - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• ของเสีียไม่อ้นตัราย(a) - 1,517 1,517 0 916 916 0 655 655 0 793 793

 - เผาทั้ำาลัายแลัะนำาพลั้งงานมาใช้้ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72

 - เผาทั้ำาลัาย - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - นำาไปฝัังกลับ - 1,517 1,517 0 844 844 0 583 583 0 721 721

 - กำาจั้ดด้วยวิธีีอื�นๆ - - - 0 72 72 0 72 72 0 0 0

ปริมาณของเสีียทั้ี�นำาไปกำาจั้ดโดยตัรง
ตั่อหน่วยผลัิตัภั้ณฑ์์ (กิโลักร้ม/ตั้นถ่่านหิน)

    

• ของเสีียอ้นตัราย 0.017 0.002 0.001 0.0002

• ของเสีียไม่อ้นตัราย(a) 0.292 0.162 0.101 0.131

ส้ีดส่ีวนของเสีียอ้นตัรายทีั้�นำากล้ับมาใช้้ซ้ำำ�า
แลัะใช้้ใหม่

- - 81% 36%

สี้ดสี่วนของเสีียไม่อ้นตัรายทั้ี�นำากลั้บมาใช้้ซ้ำำ�า
แลัะใช้้ใหม่

 - - 99.9% 99.85%

สี้ดสี่วนของเถ่้าทั้ี�นำากลั้บมาใช้้ซ้ำำ�าแลัะใช้้ใหม่ 100% 100% 100% 100%

สี้ดสี่วนของยิปซ้ำ้มสี้งเคืราะห์
ทั้ี�ถู่กนำากลั้บมาใช้้ซ้ำำ�าแลัะใช้้ใหม่

100% 100% 100% 100%

(a) รวมเถ่้าแลัะยิปซ้ำ้มสี้งเคืราะห์ (ถ่้ามี)
(b) เริ�มรายงานโดยอ้างอิงตัามมาตัรฐาน GRI 306-3 (2020) ในปี 2564
(c) ปร้บปรุงข้อมูลัจัากรายงานปีก่อนหน้าให้เป็นไปตัามมาตัรฐาน GRI 306 (2020)

119รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
ข้้อมููลเพิ่่ �มูเติ่มู



ของเสีียจากกระบวนการผลิิต
ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื้ลิ้งงานหมืุนเวียน 2561(b) 2562(b) 2563(b) 2564

ในโครงการ นอกโครงการ ที่้�งหมืด ในโครงการ นอกโครงการ ที่้�งหมืด ในโครงการ นอกโครงการ ที่้�งหมืด ในโครงการ นอกโครงการ ที่้�งหมืด

ของเสีียทั้้�งหมด(a) (ตั้น) 22

• ของเสีียอ้นตัราย 0.27

• ของเสีียไม่อ้นตัราย 21.28

ของเสีียทั้ี�นำาไปใช้้ประโยช้น์ซ้ำำ�า (ตั้น) - - 0 10.19

• ของเสีียอ้นตัราย - - - - - - 0 0 0 0 0.09 0.09

 - นำากลั้บมาใช้้ซ้ำำ�า - - - - - - 0 0 0 0 0 0

 - นำากลั้บมาใช้้ใหม่ - - - - - - 0 0 0 0 0.09 0.09

 - นำากลั้บคืืนด้วยวิธีีอื�นๆ - - - - - - 0 0 0 0 0 0

• ของเสีียไม่อ้นตัราย - - - - - - 0 0 0 0 10.10 10.10

 - นำากลั้บมาใช้้ซ้ำำ�า - - - - - - 0 0 0 0 0 0

 - นำากลั้บมาใช้้ใหม่ - - - - - - 0 0 0 0 10.10 10.10

 - นำากลั้บคืืนด้วยวิธีีอื�นๆ - - - - - - 0 0 0 0 0 0

ของเสีียทั้ี�นำาไปกำาจั้ดโดยตัรง (ตั้น) 27 - 8 11.73

• ของเสีียอ้นตัราย - - - - - - 0 0 0 0 0.18 0.18

 - เผาทั้ำาลัายแลัะนำาพลั้งงานมาใช้้ - - - - - - 0 0 0 0 0 0

 - เผาทั้ำาลัาย - - - - - - 0 0 0 0 0.18 0.18

 - นำาไปฝัังกลับ - - - - - - 0 0 0 0 0 0

 - กำาจั้ดด้วยวิธีีอื�นๆ - - - - - - 0 0 0 0 0 0

• ของเสีียไม่อ้นตัราย - 27 27 - - - 0 8 8 0 11.55 11.55

 - เผาทั้ำาลัายแลัะนำาพลั้งงานมาใช้้ - - - - - - 0 0 0 0 0 0

 - เผาทั้ำาลัาย - - - - - - 0 0 0 0 0 0

 - นำาไปฝัังกลับ - - - - - - 0 0 0 0 11.55 11.55

 - กำาจั้ดด้วยวิธีีอื�นๆ - 27 27 - - - 0 8 8 0 0 0

ปริมาณของเสีียทั้ี�นำาไปกำาจั้ดโดยตัรง
ตั่อหน่วยผลัิตัภั้ณฑ์์ 
(กิโลักร้ม/เมกะว้ตัตั์-ช้้�วโมง)

    

• ของเสีียอ้นตัราย - - 0 0

• ของเสีียไม่อ้นตัราย - 0.120 0.025 0.022

ส้ีดส่ีวนของเสีียอ้นตัรายทีั้�นำากล้ับมาใช้้ซ้ำำ�า
แลัะใช้้ใหม่

- - 0 33%

สี้ดสี่วนของเสีียไม่อ้นตัรายทั้ี�นำากลั้บมาใช้้ซ้ำำ�า
แลัะใช้้ใหม่

 - - 0 47%

(a) เริ�มรายงานโดยอ้างอิงตัามมาตัรฐาน GRI 306-3 (2020) ในปี 2564
(b) ปร้บปรุงข้อมูลัจัากรายงานปีก่อนหน้าให้เป็นไปตัามมาตัรฐาน GRI 306 (2020)

120 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



ควิ�มุ่ห่ลั�กห่ลั�ยทั�งชีีวิภิ�พ
ธ่รกิจเห่มืุ่อง 2561 2562 2563 2564

ด้ำ�เนิ์น์ก�ร(a) โครงก�ร(b) ด้ำ�เนิ์น์ก�ร(a) โครงก�ร(b) ด้ำ�เนิ์น์ก�ร(a) โครงก�ร(b)

หน่วยั่ธุุรกิจที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้พืื่�นที่่�อนุรักษ์ั 6 4 2 4 3 4 2

• เปู็นสำ่วนหนึ�งข้องพื่ื�นที่่�อนุรักษ์ั 0 0 0 0 0 1 0

• ม่พื่ื�นที่่�ตดิำกับ้พื่ื�นที่่�อนุรักษั์ 0 1 1 1 1 1 1

• ม่พื่ื�นที่่�บ้างสำ่วนที่ับ้ซ้อนกับ้พืื่�นที่่�อนุรักษ์ั 6 3 1 3 2 2 1

หน่วยั่ธุุรกิจที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้พืื่�นที่่�ที่่�ม่ความหลากหลายั่
ที่างชีวภาพื่สำูง

1 3 1 3 0
 

3 2

• เปู็นสำ่วนหนึ�งข้องพื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่สูำง 1 3 1 3 0 3 1

• ม่พื่ื�นที่่�ตดิำกับ้พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่สูำง 0 0 0 0 0 0 1

• ม่พื่ื�นที่่�บ้างสำ่วนที่ับ้ซ้อนกับ้พืื่�นที่่�ที่่�ม่ความหลากหลายั่ 
ที่างชีวภาพื่สำูง

0 0 0 0 0 0 0

จำานวนหน่วยั่ธุุรกิจ      

• ไดำ้รับ้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านความหลากหลายั่ 
ที่างชีวภาพื่

10 10 3 10 6 10 8

• ม่ความเสำ่�ยั่งสำูงที่่�จะสำร้างผิลกระที่บ้ดำ้านความหลากหลายั่
ที่างชีวภาพื่

7 7 3 7 3 4 1

• ไดำ้รับ้การปูระเมินมูลค่าดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ 7 7 3 7 0 7 0

• จำาเปู็นต้องม่แผินการบ้ริหารจดัำการดำ้านความหลากหลายั่
ที่างชีวภาพื่(c)

7 7 3 7 3 4 0

• นำาแผินการบ้ริหารจัดำการดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่
ไปูปูฏิบ้ัติ(c)

7 7 NA(d) 7 NA(d) 7 NA(d)

พื่ื�นที่่� (เฮกตาร์)      

• ไดำ้รับ้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านความหลากหลายั่ 
ที่างชีวภาพื่

45,997 67,279 434 51,686 4,272 46,031 34,436

• ไดำ้รับ้การปูระเมินมูลค่าดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ 45,997 67,279 434 51,686 0 46,031 200

• ม่แผินการบ้ริหารจัดำการดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ 45,997 67,279 NA(d) 51,686 NA(d) 46,031 NA(d)

• ไดำ้รับ้การชดำเชยั่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ 4,947 8,751 NA(d) 7,105 NA(d) 14,947 NA(d)

สำัดำสำ่วนหน่วยั่ธุุรกิจ      

• ไดำ้รับ้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านความหลากหลายั่ 
ที่างชีวภาพื่

- 100% 50% 100% 100% 100% 80%

• ไดำ้รับ้การปูระเมินมูลค่าดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ - 100% 100% 100% 0% 100% 0%

• ม่แผินการบ้ริหารจัดำการดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่(c) - 100% NA(d) 100% NA(d) 100% NA(d)

(a) หน่วยั่ธุุรกิจอยัู่่ระหว่างดำำาเนินการผิลิต
(b) อยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนาโครงการและก่อสำร้าง รวมถึึงเหมืองที่่�อยัู่่ระหว่างระงับ้การผิลิตชั�วคราว
(c) ข้้อมูลเฉพื่าะหน่วยั่ธุุรกิจที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งสำูงที่่�จะสำร้างผิลกระที่บ้ดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่
(d) ไม่จำาเปู็นต้องรายั่งานข้้อมูลเพื่ราะอยัู่ร่ะหว่างการพื่ัฒนาโครงการ

121รายงานเพื่่ �อการพื่ัฒนาที่่ �ยั �งย่น 2564
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ควิ�มุ่ห่ลั�กห่ลั�ยทั�งชีีวิภิ�พ
ธ่รกิจไฟฟ้�จกเชืี�อเพลิังทัั�วิไป 2561 2562 2563 2564

ด้ำ�เนิ์น์ก�ร(a) โครงก�ร(b) ด้ำ�เนิ์น์ก�ร(a) โครงก�ร(b) ด้ำ�เนิ์น์ก�ร(a) โครงก�ร(b)

หน่วยั่ธุุรกิจที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้พืื่�นที่่�อนุรักษ์ั 0 0 0 0 0 0

• เปู็นสำ่วนหนึ�งข้องพื่ื�นที่่�อนุรักษ์ั - 0 0 0 0 0 0

• ม่พื่ื�นที่่�ตดิำกับ้พื่ื�นที่่�อนุรักษั์ - 0 0 0 0 0 0

• ม่พื่ื�นที่่�บ้างสำ่วนที่ับ้ซ้อนกับ้พืื่�นที่่�อนุรักษ์ั - 0 0 0 0 0 0

หน่วยั่ธุุรกิจที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความหลากหลายั่
ที่างชีวภาพื่สำูง

- 0 0 0 0 0 0

• เปู็นสำ่วนหนึ�งข้องพื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่สูำง - 0 0 0 0 0 0

• ม่พื่ื�นที่่�ตดิำกับ้พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่สูำง - 0 0 0 0 0 0

• ม่พื่ื�นที่่�บ้างสำ่วนที่ับ้ซ้อนกับ้พืื่�นที่่�ที่่�ม่ความหลากหลายั่ 
ที่างชีวภาพื่สำูง

- 0 0 0 0 0 0

จำานวนหน่วยั่ธุุรกิจ

• ไดำ้รับ้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านความหลากหลายั่ 
ที่างชีวภาพื่

- 3 0 3 0 4 0

• ม่ความเสำ่�ยั่งสำูงที่่�จะสำร้างผิลกระที่บ้ดำ้านความหลากหลายั่
ที่างชีวภาพื่

- 0 0 0 0 0 0

• ไดำ้รับ้การปูระเมินมูลค่าดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ - 0 0 0 0 0 0

• จำาเปู็นต้องม่แผินการบ้ริหารจดัำการดำ้านความหลากหลายั่
ที่างชีวภาพื่(c)

- 0 0 0 0 0 0

• นำาแผินการบ้ริหารจัดำการดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่
ไปูปูฏิบ้ัติ(c)

- 0 NA(d) 0 NA(d) 0 0

พื่ื�นที่่� (เฮกตาร์)

• ไดำ้รับ้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านความหลากหลายั่ 
ที่างชีวภาพื่

- - - 0 0 0 0

• ไดำ้รับ้การปูระเมินมูลค่าดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ - - - 0 0 0 0

• ม่แผินการบ้ริหารจัดำการดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ - - NA(d) 0 NA(d) 0 NA(d)

• ไดำ้รับ้การชดำเชยั่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ - 0 NA(d) 0 NA(d) 0 NA(d)

สำัดำสำ่วนหน่วยั่ธุุรกิจ

• ไดำ้รับ้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านความหลากหลายั่ 
ที่างชีวภาพื่

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• ไดำ้รับ้การปูระเมินมูลค่าดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ - NA(e) 0% NA(e) 0% NA(e) NA(e)

• ม่แผินการบ้ริหารจัดำการดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่(c) - NA(e) NA(d) NA(e) NA(d) NA(e) NA(e)

(a) หน่วยั่ธุุรกิจอยัู่่ระหว่างดำำาเนินการผิลิต
(b) อยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนาโครงการและก่อสำร้าง รวมถึึงเหมืองที่่�อยัู่่ระหว่างระงับ้การผิลิตชั�วคราว
(c) ข้้อมูลเฉพื่าะหน่วยั่ธุุรกิจที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งสำูงที่่�จะสำร้างผิลกระที่บ้ดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่
(d) ไม่จำาเปู็นต้องรายั่งานข้้อมูลเพื่ราะอยัู่ร่ะหว่างการพื่ัฒนาโครงการ
(e) ไม่ม่หน่วยั่ธุุรกิจที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งสำูงที่่�จะสำร้างผิลกระที่บ้ด้ำานความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่

122 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



ควิ�มุ่ห่ลั�กห่ลั�ยทั�งชีีวิภิ�พ
ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์ 2561 2562 2563 2564

ด้ำ�เนิ์น์ก�ร(a) โครงก�ร(b) ด้ำ�เนิ์น์ก�ร(a) โครงก�ร(b) ด้ำ�เนิ์น์ก�ร(a) โครงก�ร(b)

หน่วยั่ธุุรกิจที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้พืื่�นที่่�อนุรักษ์ั 0 0 0 1 0 1

• เปู็นสำ่วนหนึ�งข้องพื่ื�นที่่�อนุรักษ์ั - 0 0 0 0 0 0

• ม่พื่ื�นที่่�ตดิำกับ้พื่ื�นที่่�อนุรักษั์ - 0 0 0 0 0 0

• ม่พื่ื�นที่่�บ้างสำ่วนที่ับ้ซ้อนกับ้พืื่�นที่่�อนุรักษ์ั - 0 0 0 1 0 1

หน่วยั่ธุุรกิจที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความหลากหลายั่
ที่างชีวภาพื่สำูง

- 0 1 0 1 0 0

• เปู็นสำ่วนหนึ�งข้องพื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่สูำง - 0 0 0 0 0 0

• ม่พื่ื�นที่่�ตดิำกับ้พื่ื�นที่่�ที่่�ม่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่สูำง - 0 0 0 0 0 0

• ม่พื่ื�นที่่�บ้างสำ่วนที่ับ้ซ้อนกับ้พืื่�นที่่�ที่่�ม่ความหลากหลายั่ 
ที่างชีวภาพื่สำูง

- 0 1 0 1 0 0

จำานวนหน่วยั่ธุุรกิจ

• ไดำ้รับ้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านความหลากหลายั่ 
ที่างชีวภาพื่

- 12 7 18 3 24 2

• ม่ความเสำ่�ยั่งสำูงที่่�จะสำร้างผิลกระที่บ้ดำ้านความหลากหลายั่
ที่างชีวภาพื่

- 0 1 0 1 0 1

• ไดำ้รับ้การปูระเมินมูลค่าดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ - 0 0 0 0 0 0

• จำาเปู็นต้องม่แผินการบ้ริหารจดัำการดำ้านความหลากหลายั่
ที่างชีวภาพื่(c)

- 0 0 0 1 0 0

• นำาแผินการบ้ริหารจัดำการดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่
ไปูปูฏิบ้ัติ(c)

- 0 NA(d) 0 NA(d) 0 NA(d)

พื่ื�นที่่� (เฮกตาร์)

• ไดำ้รับ้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านความหลากหลายั่ 
ที่างชีวภาพื่

- - - 0 620 0 620

• ไดำ้รับ้การปูระเมินมูลค่าดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ - - - 0 0 0 0

• ม่แผินการบ้ริหารจัดำการดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ - - NA(d) 0 NA(d) 0 NA(d)

• ไดำ้รับ้การชดำเชยั่ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ - 0 NA(d) 0 NA(d) 107 NA(d)

สำัดำสำ่วนหน่วยั่ธุุรกิจ

• ไดำ้รับ้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านความหลากหลายั่ 
ที่างชีวภาพื่

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• ไดำ้รับ้การปูระเมินมูลค่าดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ - NA(e) 0% NA(e) 0% NA(e) NA(e)

• ม่แผินการบ้ริหารจัดำการดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่(c) - NA(e) NA(d) NA(e) NA(d) NA(e) NA(e)

(a) หน่วยั่ธุุรกิจอยัู่่ระหว่างดำำาเนินการผิลิต
(b) อยัู่่ระหว่างการพื่ัฒนาโครงการและก่อสำร้าง รวมถึึงเหมืองที่่�อยัู่่ระหว่างระงับ้การผิลิตชั�วคราว
(c) ข้้อมูลเฉพื่าะหน่วยั่ธุุรกิจที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งสำูงที่่�จะสำร้างผิลกระที่บ้ดำ้านความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่
(d) ไม่จำาเปู็นต้องรายั่งานข้้อมูลเพื่ราะอยัู่ร่ะหว่างการพื่ัฒนาโครงการ
(e) ไม่ม่หน่วยั่ธุุรกิจที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งสำูงที่่�จะสำร้างผิลกระที่บ้ด้ำานความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่
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ก�รด้ำ�เนิ์น์ง�น์ต�มุ่แผู้น์ก�รปิด้เห่มืุ่อง
ธ่รกิจเห่มืุ่อง 2561 2562 2563 2564

จำานวนเหมือง

• ดำำาเนินการผิลิต(a) 12 12 12 12

• อยู่ั่ในระยั่ะปูิดำเหมือง 10 10 8 7

จำานวนเหมืองที่่�ม่แผินการปูิดำเหมือง 22 22 20 19

• อินโดำน่เซียั่ 6 6 6 5

• ออสำเตรเล่ยั่ 16 16 14 14

สำัดำสำ่วนเหมืองที่่�ม่การจัดำที่ำาแผินการปูิดำเหมือง 100% 100% 100% 100%

ความคืบ้หน้าข้องการปูลูกต้นไม้ฟื�นฟูเมื�อเที่่ยั่บ้กับ้แผิน(b) 99% 94% 91% 100%

ความคืบ้หน้าข้องกิจกรรมการปูิดำเหมืองเมื�อเที่่ยั่บ้กับ้แผิน(c) - 100% 100% 100%

พื่ื�นที่่�ใช้ในการที่ำาเหมือง (เฮกตาร์)

• พื่ื�นที่่�ครอบ้ครอง ณ สำิ�นปูี 93,074 93,036 92,775 92,775

• พื่ื�นที่่�ใช้ในการที่ำาเหมือง (สำะสำม) 24,728 25,580 20,748 25,283

• พื่ื�นที่่�ใช้ในการที่ำาเหมือง (รายั่ปูี) 836 859 1,154 557

พืื่�นที่่�ฟื�นฟู (เฮกตาร์)

• พื่ื�นที่่�ผิ่านการฟื�นฟู (สำะสำม) 12,157 12,997 13,189 14,841

• พื่ื�นที่่�ผิ่านการฟื�นฟู (รายั่ปูี) 636 840 733 825

• พื่ื�นที่่�ใช้ในการที่ำาเหมืองและรอการฟื�นฟู 12,571 12,583 7,559 10,443

ความคืบ้หน้าข้องการจัดำการพืื่�นท่ี่�

• พื่ื�นที่่�ใช้ในการที่ำาเหมืองต่อพื่ื�นที่่�ครอบ้ครอง 27% 27% 22% 27%

• พื่ื�นที่่�ผิ่านการฟื�นฟูต่อพืื่�นที่่�ใช้ในการที่ำาเหมือง 49% 51% 64% 59%
(a) รวมเหมืองที่่�อยัู่ร่ะหว่างการระงับ้การผิลิตชั�วคราว
(b) ข้้อมูลเฉพื่าะเหมืองแบ้บ้เปูิดำเท่ี่านั�น
(c) ข้้อมูลเฉพื่าะเหมืองใต้ดำินเที่่านั�น

ก�รทัร่ด้ตัวิขัองดิ้น์อัน์เนื์�องมุ่�จ�กก�รทัำ�เห่มืุ่อง(a)

ธ่รกิจเห่มืุ่อง 2561 2562 2563 2564

จำานวนเหมือง     

• จำาเปู็นต้องม่แผินการบ้ริหารจดัำการการที่รุดำตัวข้องดำินอันเนื�องมาจาก 
การที่ำาเหมือง

5 5 5 5

• นำาแผินการบ้ริหารจัดำการการที่รุดำตัวข้องดำินอันเนื�องมาจากการที่ำาเหมือง
ไปูปูฏิบ้ัติ

5 5 5 5

จำานวนรายั่งานความเสำ่ยั่หายั่จากเหตุการณ์การที่รุดำตัวข้องดำิน 
อันเนื�องมาจากการที่ำาเหมือง

0 0 0 0

สำัดำสำ่วนข้องเหมืองที่่�ม่แผินการบ้ริหารจดัำการการที่รุดำตัวข้องดำิน 
อันเนื�องมาจากการที่ำาเหมือง

100% 100% 100% 100%

ความคืบ้หน้าข้องกิจกรรมการบ้ริหารจัดำการการที่รุดำตัวข้องดิำนเมื�อเท่ี่ยั่บ้กับ้แผิน - 100% 100% 100%

(a) ข้้อมูลเฉาะเหมืองใต้ดิำนเท่ี่านั�น

ขัองเสีัยจ�กก�รทัำ�เห่มืุ่อง
ธ่รกิจเห่มืุ่อง 2561 2562 2563 2564

ดำินจากการที่ำาเหมือง(a) (ล้าน BCM) 265 253 182 176

สำัดำสำ่วนดำินที่่�ถึมกลับ้คืนในพื่ื�นที่่�(a) 88%  93% 91% 81%

ตะกอนดิำนจากการที่ำาเหมือง (ตัน นำ�าหนักแห้ง) 295,066 410,697 388,658 598,071

สำัดำส่ำวนดำินจากการที่ำาเหมืองที่่�ถึมกลับ้คืนในพื่ื�นที่่�เมื�อเที่่ยั่บ้กับ้แผิน(a) -  93%  94% 100%

สำัดำส่ำวนเหมืองที่่�มแ่ผินการจัดำการนำ�าเปู็นกรดำ(b) 100% 100% 100% 100%

จำานวนโรงล้างถึ่าน    

• เปูิดำดำำาเนินการ - 3 3 3

• ปูิดำดำำาเนินการ - 2 2 2

การรั�วไหลที่่�ม่นัยั่สำำาคัญข้องตะกอนดิำนจากการที่ำาเหมือง 0 0 0 0

(a) เฉพื่าะเหมืองแบ้บ้เปูิดำเที่่านั�น
(b) เฉพื่าะเหมืองที่่�มค่วามเสำ่�ยั่งที่่�จะเกิดำนำ�าเปู็นกรดำ
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ก�รปฏิิบัติต�มุ่กฎห่มุ่�ยด้��น์สิั�งแวิด้ลั�อมุ่
ธ่รกิจเห่มืุ่อง 2561 2562 2563 2564

จำานวนอุบ้ัติการณ์ดำ้านสำิ�งแวดำล้อมที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ(a) 0  0 0 1 

• มาตรฐานคุณภาพื่นำ�าปูล่อยั่ออก 0 0 0 0

• มาตรฐานคุณภาพื่อากาศ 0 0 0 0

• อื�นๆ 0 0 0 1

ค่าปูรับ้อันเนื�องมาจากการไม่ปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ดำ้านสำิ�งแวดำล้อม(b)     

• จำานวนครั�งข้องค่าปูรับ้ท่ี่�ม่นัยั่สำำาคัญ 0 0 0 0

• มูลค่าข้องค่าปูรับ้ที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ (เหรียั่ญสำหรัฐ) 0 0 0 0

การลงโที่ษัที่่�ไม่เป็ูนตัวเงิน 0 0 0 0

เหตุการณ์ที่่�นำาไปูสำู่การระงับ้ข้้อพื่ิพื่าที่ 0 0 0 0

การรั�วไหล(c)     

• จำานวนครั�งข้องการรั�วไหลที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ 0 0 0 0

• ปูริมาณการรั�วไหลที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ (ลิตร) 0 0 0 0

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กเชืี�อเพลิังทัั�วิไป
จำานวนอุบ้ัติการณ์ดำ้านสำิ�งแวดำล้อมที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ(a) 0  0 0 0 

• มาตรฐานคุณภาพื่นำ�าปูล่อยั่ออก 0 0 0 0

• มาตรฐานคุณภาพื่อากาศ 0 0 0 0

• อื�นๆ 0 0 0 0

ค่าปูรับ้อันเนื�องมาจากการไม่ปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ดำ้านสำิ�งแวดำล้อม(b)     

• จำานวนครั�งข้องค่าปูรับ้ท่ี่�ม่นัยั่สำำาคัญ 0 0 0 0

• มูลค่าข้องค่าปูรับ้ที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ (เหรียั่ญสำหรัฐ) 0 0 0 0

การลงโที่ษัที่่�ไม่เป็ูนตัวเงิน 0 0 0 0

เหตุการณ์ที่่�นำาไปูสำู่การระงับ้ข้้อพื่ิพื่าที่ 0 0 0 0

การรั�วไหล(c)     

• จำานวนครั�งข้องการรั�วไหลที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ 0 0 0 0

• ปูริมาณการรั�วไหลที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ (ลิตร) 0 0 0 0

ธ่รกิจไฟฟ้�จ�กพลัังง�น์ห่มุ่่น์เวีิยน์
จำานวนอุบ้ัติการณ์ดำ้านสำิ�งแวดำล้อมที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ(a) 0  0 0 0 

• มาตรฐานคุณภาพื่นำ�าปูล่อยั่ออก 0 0 0 0

• มาตรฐานคุณภาพื่อากาศ 0 0 0 0

• อื�นๆ 0 0 0 0

ค่าปูรับ้อันเนื�องมาจากการไม่ปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ดำ้านสำิ�งแวดำล้อม(b)     

• จำานวนครั�งข้องค่าปูรับ้ท่ี่�ม่นัยั่สำำาคัญ 0 0 0 0

• มูลค่าข้องค่าปูรับ้ที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ (เหรียั่ญสำหรัฐ) 0 0 0 0

การลงโที่ษัที่่�ไม่เปู็นตัวเงิน 0 0 0 0

เหตุการณ์ที่่�นำาไปูสำู่การระงับ้ข้้อพื่ิพื่าที่ 0 0 0 0

การรั�วไหล(c)     

• จำานวนครั�งข้องการรั�วไหลที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ 0 0 0 0

• ปูริมาณการรั�วไหลที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ (ลิตร) 0 0 0 0

(a) อ้างอิงตามมาตรฐานข้ององค์กรที่่�พื่ิจารณาจากเกณฑ์์ข้ั�นตำ�า เช่น ผิลกระที่บ้ที่่�กระจายั่ไปูในพื่ื�นที่่�รอบ้ข้้าง หรือค่าปูรับ้ที่่�อาจเกิดำข้ึ�นตั�งแต่ 10,000 เหรียั่ญสำหรัฐข้ึ�นไปู
(b) ค่าปูรับ้ที่่�อาจเกิดำข้ึ�นตั�งแต่ 10,000 เหรียั่ญสำหรัฐข้ึ�นไปู
(c) การรั�วไหลที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ ปูระกอบ้ด้ำวยั่การรั�วไหลที่่�ก่อให้เกิดำอุบั้ติการณ์ดำ้านสำิ�งแวดำล้อมในระดำับ้ปูานกลางถึึงสูำง (อ้างอิงตามมาตรฐานข้ององค์กร) 
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พนั์กง�น์
2561 2562 2563 2564

จำานวนพื่นักงานที่ั�งหมดำ 5,963 5,359 5,482 5,488

สำัดำสำ่วนตามปูระเที่ศ

• ไที่ยั่ 6.3% 7.9% 9.0% 8.5%

• อินโดำน่เซียั่ 47.7% 41.0% 43.0% 43.5%

• จีน 15.8% 17.2% 17.0% 17.2%

• ออสำเตรเล่ยั่ 27.9% 31.3% 28.6% 28.4%

• มองโกเล่ยั่ 1.6% 1.8% 1.6% 1.6%

• สำิงคโปูร์ 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%

• ญ่�ปูุ่น 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%

• สำปูปู.ลาว 0.1% 0% 0% 0%

• เวียั่ดำนาม 0.03% 0.1% 0.2% 0.3%

• สำหรัฐฯ(b)
- - - 0.02%

สำัดำส่ำวนตามเพื่ศ

• ชายั่ 86.0% 85.8% 85.0% 85.2%

• หญิง 14.0% 14.2% 15.0% 14.8%

สำัดำสำ่วนตามเชื�อชาติ

• ไที่ยั่ 7.9% 9.3% 9.6% 10.1%

• อินโดำน่เซียั่ 46.6% 40.1% 42.8% 42.5%

• จีน 15.6% 17.0% 16.9% 17.1%

• ออสำเตรเล่ยั่ 28.0% 31.3% 28.6% 28.3%

• มองโกเล่ยั่ 1.5% 1.6% 1.5% 1.4%

• สำิงคโปูร์ 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

• ญ่�ปูุน่ 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%

• เวียั่ดำนาม - 0.1% 0.2% 0.2%

• สำหรัฐฯ(b)
- - - 0.1%

• อื�นๆ 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

สัำดำสำ่วนตามอายุั่

• ตำ�ากว่า 30 15.1% 10.5% 11.6% 9.5%

• 30-39 38.5% 37.3% 37.0% 35.0%

• 40-49 30.9% 34.1% 33.3% 34.6%

• มากกว่า 50 15.5% 18.1% 18.2% 20.8%

สำัดำสำ่วนตามสำัญญาจ้าง

• พื่นักงานปูระจำา 92.0% 98.9% 93.2% 83.4%

• พื่นักงานสำัญญาจ้างชั�วคราว 8.0% 1.1% 6.8% 16.6%

สัำดำสำ่วนตามระดำับ้

• ผิู้บ้ริหารระดำับ้สำูง 1.2% 0.9% 0.9% 1.1%

• ผิู้บ้ริหารระดำับ้กลาง 6.7% 8.1% 8.5% 9.3%

• ผิู้บ้ริหารระดำับ้ต้น 27.1% 11.5% 11.7% 11.9%

• พื่นักงานและหัวหน้างาน 65.0% 79.5% 78.9% 77.6%

สำัดำสำ่วนผิู้หญิงตามธุุรกิจ

• ธุุรกิจที่ั�งหมดำ - - - 14.8%

• ธุุรกิจเหมือง - - - 17.0%

• ธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปู - - - 13.6%

• ธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่น - - - 3.8%

• ธุุรกิจก๊าซธุรรมชาติ - - - 0%

• ธุุรกิจเที่คโนโลยั่่พื่ลังงาน - - - 0.2%

• หน่วยั่งานสำนับ้สำนุนกิจกรรมการผิลิต - - - 65.4%

สำัดำสำ่วนผิู้บ้ริหารตามเพื่ศ(a)

• ชายั่ 77.3% 89.9% 72.8% 73.8%

• หญิง 22.7% 10.1% 27.2% 26.2%
(a) ปูระกอบ้ดำ้วยั่ผิู้บ้ริหารระดำับ้กลางและระดำับ้สำูง
(b) รวมเฉพื่าะธุุรกิจไฟฟ้าจากเชื�อเพื่ลิงที่ั�วไปูเท่ี่านั�น
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พื้น้กงานใหมื่
2561 2562 2563 2564

จัำานวนพน้กงานใหม่ทั้้�งหมด 459 582 168 299

จัำานวนพน้กงานใหม่แยกรายประเทั้ศ

• ไทั้ย 30 87 53 52

• อินโดนีเซ้ำีย 187 278 9 56

• จัีน 61 56 62 44

• ออสีเตัรเลัีย 169 138 33 135

• มองโกเลัีย 3 7 2 2

• สีิงคืโปร์ 4 3 0 0

• ญี�ปุ่น 4 8 4 6

• สีปป. ลัาว 0 0 0 0

• เวียดนาม 1 5 5 3

• สีหร้ฐฯ(a)
- - - 1

จัำานวนพน้กงานใหม่แยกตัามเพศ

• ช้าย 381 472 115 249

• หญิง 78 110 53 50

(a) ข้อมูลัเฉพาะธีุรกิจัไฟฟ้าจัากเช้้�อเพลัิงทั้้�วไปเทั้่าน้�น 

พื้น้กงานที่้องถิ่ิ�น(a)

2561 2562 2563 2564

พน้กงานทั้้�งหมด

• ไทั้ย - - - 98.7%

• อินโดนีเซ้ำีย - - - 97.7%

• จัีน - - - 99.0%

• ออสีเตัรเลัีย - - - 99.8%

• มองโกเลัีย - - - 90.7%

• ญี�ปุ่น - - - 77.8%

• เวียดนาม - - - 66.7%

• สีหร้ฐฯ(b)
- - - 0%

พน้กงานระด้บผู้บริหาร

• ไทั้ย - - - 94.1%

• อินโดนีเซ้ำีย - - - 100%

• จัีน - - - 25.0%

• ออสีเตัรเลัีย - - - 80.0%

• มองโกเลัีย - - - 0%

• ญี�ปุ่น - - - 100%

• เวียดนาม - - - 0%

• สีหร้ฐฯ(b)
- - - 100%

(a) พน้กงานทั้ี�อาศ้ยอยู่ในประเทั้ศน้�น ๆ
(b) ข้อมูลัเฉพาะธีุรกิจัไฟฟ้าจัากเช้้�อเพลัิงทั้้�วไปเทั้่าน้�น 
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ค่�ตอบแทัน์
2561 2562 2563 2564

อัตราสำ่วนค่าตอบ้แที่นระหว่างชายั่และหญิง - - - 1.06

อัตราสำ่วนค่าตอบ้แที่นระหว่างชายั่และหญิงตามระดำับ้

• ผิู้บ้ริหารระดำับ้สำูง - - - 0.88

• ผิู้บ้ริหารระดำับ้กลาง - - - 1.07

• ผิู้บ้ริหารระดำับ้ต้น - - - 1.08

• พื่นักงานและหัวหน้างาน - - - 1.17

ขั�อตกลังก�รเจรจ�ต่อรอง
2561 2562 2563 2564

สำัดำสำ่วนพื่นักงานที่่�เปู็นสำมาชิกสำหภาพื่แรงงาน(a) 64% 62% 58% 72%

• ไที่ยั่ 0% 0% 0% 0%

• อินโดำน่เซียั่ 75% 76% 76% 69%

• จีน 0% 0% 0% 0%

• ออสำเตรเล่ยั่ 100% 75% 76% 78%

• มองโกเล่ยั่ 0% 0% 0% 0%

• สำิงคโปูร์ 0% 0% 0% 0%

• ญ่�ปูุ่น 0% 0% 0% 0%

• สำปูปู. ลาว 0% 0% 0% 0%

• เวียั่ดำนาม 0% 0% 0% 0%

(a) ปัูจจุบ้ันม่สำหภาพื่แรงงานในอินโดำน่เซียั่และออสำเตรเล่ยั่เท่ี่านั�น

วัิฒน์ธรรมุ่องค์กร
2561 2562 2563 2564

ระดำับ้ความสำอดำคล้องข้องพื่ฤติกรรมพื่นักงานกบั้วัฒนธุรรมองค์กร 
“Banpu Heart”

69% 77% 75% 78%

• ไที่ยั่ 69%(a) 69% 72% 73%

• อินโดำน่เซียั่ - 71% 71% 73%

• จีน - 95% 94% 95%

• ออสำเตรเล่ยั่ - 70% 66% 72%

• มองโกเล่ยั่ - 83% 78% 75%

• ญ่�ปูุ่น - 79% 56% 57%

(a) บ้ริษััที่ฯ ม่การปูรับ้เปูล่�ยั่นวัฒนธุรรมองค์กรใหม่จาก “Banpu Spirit” เปู็น “Banpu Heart” ในช่วงกลางปีู 2561 การสำำารวจระดัำบ้ความสำอดำคล้องข้องพื่ฤติกรรมพื่นักงานกับ้วัฒนธุรรมองค์กร 

 “Banpu Heart” จัดำข้ึ�นในไที่ยั่เปู็นปูระเที่ศแรกในช่วงปูลายั่ปีู 2561
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ก�รด้้แลัพนั์กง�น์
2561 2562 2563 2564

ระดำับ้ความผิูกพื่ันต่อองค์กรข้องพื่นักงาน 82% 78% 76% 74%

• ไที่ยั่ 67% 68% 69% 69%

• อินโดำน่เซียั่ 80% 73% 73% 73%

• จีน 94% 94% 92% 93%

• ญ่�ปูุ่น - 50% 38% 31%

• มองโกเล่ยั่ - 76% 52% 50%

• สำิงคโปูร์ - - - 40%

อัตราการลาออกรวม 6.0% 5.3% 13.9% 7.3%

อัตราการลาออกโดำยั่สำมัครใจ 3.9% 3.0% 5.8% 4.3%

อัตราการลาออกแยั่กรายั่ปูระเที่ศ

• ไที่ยั่ 6.6% 6.4% 8.1% 8.7%

• อินโดำน่เซียั่ 6.9% 17.6% 21.1% 5.3%

• จีน 4.7% 6.7% 5.3% 6.6%

• ออสำเตรเล่ยั่ 4.7% 6.7% 10.5% 9.2%

• มองโกเล่ยั่ 12.4% 9.5% 5.6% 8.1%

• สำิงคโปูร์ 6.7% 11.8% 16.7% 55.6%

• ญ่�ปูุ่น 0% 0% 9.1% 55.6%

• เวียั่ดำนาม 0% 0% 0% 33.3%

การลาคลอดำข้องพื่นักงานหญิง

• ไที่ยั่ 2 3 4 15

• อินโดำน่เซียั่ -(b) 167 119 113

• จีน 36 9 4 2

• ออสำเตรเล่ยั่ 20 23 19 10

• มองโกเล่ยั่ 3 6 0 3

• สำิงคโปูร์ 1 0 0 0

• ญ่�ปูุ่น 0 0 0 0

• เวียั่ดำนาม 0 0 0 0

อัตราการกลบั้มาที่ำางานหลังลาคลอดำข้องพื่นักงานหญิง

• ไที่ยั่ 100% 100% 100% 100%

• อินโดำน่เซียั่ -(b) 100% 100% 100%

• จีน 89% 22% 100% 100%

• ออสำเตรเล่ยั่ 100% 91% 100% 100%

• มองโกเล่ยั่ 0% 100% NA(a) 100%

• สำิงคโปูร์ NA(a) NA(a) NA(a) NA(a)

• ญ่�ปูุ่น NA(a) NA(a) NA(a) NA(a)

• เวียั่ดำนาม NA(a) NA(a) NA(a) NA(a)

การเลิกจ้างพื่นักงานแยั่กรายั่ปูระเที่ศ

• ไที่ยั่ - 0 0 0

• อินโดำน่เซียั่ - 0 0 0

• จีน - 0 0 0

• ออสำเตรเล่ยั่ - 0 0 0

• อื�นๆ - 0 0 0
(a) ไม่ม่การลาคลอดำ
(b) อยัู่ร่ะหว่างการปูรับ้ปูรุงระบ้บ้การรายั่งานข้้อมูล
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ก�รพัฒน์�ทัรัพย�กรบ่คคลั
2561 2562 2563 2564

ค่าใช้จ่ายั่ในการฝ่ึกอบ้รมเฉล่�ยั่ (เหรียั่ญสำหรัฐ/คน)

• ไที่ยั่(a)
1,488 1,554 1,115 850

• อินโดำน่เซียั่ 172 239 47 115

• จีน 244 276 271 227

• ออสำเตรเล่ยั่ - 1,668 1,865 1,100

• มองโกเล่ยั่ - 120 5 111

• สำหรัฐฯ - - - -

ค่าใช้จ่ายั่ในการฝ่ึกอบ้รมเฉล่�ยั่ (เหรยีั่ญสำหรัฐ/คน)

• ผิู้บ้ริหารระดำับ้สำูง 1,253 2,226 2,402 620

• ผิู้บ้ริหารระดำับ้กลาง 1,141 948 771 735

• ผิู้บ้ริหารระดำับ้ต้น 352 724 643 629

• พื่นักงานและหัวหน้างาน 133 840 951 458

จำานวนชั�วโมงฝ่ึกอบ้รมเฉล่�ยั่ (ชั�วโมง/คน)

• ไที่ยั่(a)
26.2 19.2 21.0 29.7

• อินโดำน่เซียั่ 15.1 18.3 7.5 9.4

• จีน 26.9 29.0 35.0 28.5

• ออสำเตรเล่ยั่ - 24.5 27.0 25.0

• มองโกเล่ยั่ - 42.0 4.6 14.0

• สำหรัฐฯ - - - -

จำานวนชั�วโมงฝ่ึกอบ้รมเฉล่�ยั่ (ชั�วโมง/คน)

• ผิู้บ้ริหารระดำับ้สำูง 15.6 25.2 27.2 11.6

• ผิู้บ้ริหารระดำับ้กลาง 22.5 22.2 18.0 19.1

• ผิู้บ้ริหารระดำับ้ต้น 20.7 27.2 24.1 20.6

• พื่นักงานและหัวหน้างาน 17.6 22.0 24.9 21.1

สำัดำสำ่วนตำาแหน่งเปูิดำใหม่ที่่�สำามารถึที่ดำแที่นดำ้วยั่พื่นักงานปูัจจบุ้ัน - - - 29%

สำัดำสำ่วนตำาแหน่งสำำาคัญที่่�ม่ผิู้สำืบ้ที่อดำตำาแหน่ง 100% 100% 63% 79%

สำัดำสำ่วนพื่นักงานที่่�ม่แผินพัื่ฒนาศักยั่ภาพื่รายั่บุ้คคล 74%(c) 62% 57% 56%

จำานวนพื่นักงานที่่�เข้้าพื่ัฒนาตามแผินพัื่ฒนาผิู้นำา (สำะสำม) 554 693 763 817

จำานวนพื่นักงานที่่�เข้้าพื่ัฒนาตามแผินพัื่ฒนาผิู้นำา (รายั่ปูี)

• Strategic leader 0 20 0 0

• Business leader 19 27 0 0

• First line leader 26 25 26 26

• Future leader(c) 29 27 27 28

• Engaging leader(c) 38 40 17 0

ความสำำาเร็จข้องแผินพัื่ฒนาผิู้นำา(b)

• Strategic Leader NA(d) 78% 78% 78%

• Business Leader 91% 87% 87% 87%

• First Line Leader 91% 88% 82% 84%

• Future Leader(c) 90% 92% 94% 82%

• Engaging Leader(c) 93% 90% 90% 90%
(a) ข้้อมูลรวมสำิงคโปูร์ ญ่�ปูุ่น และสำปูปู.ลาว
(b) สำัดำสำ่วนข้องผิู้เข้้าอบ้รมที่่�สำามารถึนำาเนื�อหาที่่�เรียั่นรู้จากการอบ้รมไปูปูระยัุ่กต์ใช้ในการบ้ริหารงาน
(c) หลักสำูตรสำำาหรับ้พื่นักงานในไที่ยั่เที่่านั�น
(d) ไม่ไดำ้จัดำอบ้รมหลักสูำตรดำังกล่าว
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อ�ชีีวิอน์�มัุ่ยแลัะควิ�มุ่ปลัอด้ภัิย(d)

2561 2562 2563 2564

ความครอบ้คลุมข้องระบ้บ้การบ้ริหารจดัำการดำ้านอาชีวอนามยัั่และความปูลอดำภัยั่

• จำานวนคน - - 18,439 21,841

• ความครอบ้คลุม - - 99% 100%

ความครอบ้คลุมข้องระบ้บ้การบ้ริหารจดัำการดำ้านอาชีวอนามยัั่และความปูลอดำภัยั่ 
ที่่�ไดำ้รับ้การตรวจสำอบ้โดำยั่หน่วยั่งานภายั่ใน

• จำานวนคน - - 17,335 20,055

• ความครอบ้คลุม - - 94% 92%

ความครอบ้คลุมข้องระบ้บ้การบ้ริหารจดัำการดำ้านอาชีวอนามยัั่และความปูลอดำภัยั่ 
ที่่�ไดำ้รับ้การตรวจสำอบ้โดำยั่หน่วยั่งานภายั่นอก

• จำานวนคน - - 13,125 12,359

• ความครอบ้คลุม - - 71% 57%

จำานวนคนเสำ่ยั่ชีวิตจากการที่ำางาน 1 0 0 1

• พื่นักงาน 0 0 0 0

• ผิู้รับ้เหมา 1 0 0 1

• บุ้คคลที่่�สำาม(a)
0 0 0 0

อัตราการเสำ่ยั่ชีวิตจากการที่ำางาน (รายั่/การที่ำางาน 1 ล้านชั�วโมง) 0.02 0.00 0.00 0.02

• พื่นักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00

• ผิู้รับ้เหมา 0.02 0.00 0.00 0.02

จำานวนครั�งข้องการบ้าดำเจบ็้ 204 215 201 168

• พื่นักงาน 178 171 164 145

• ผิู้รับ้เหมา 26 44 37 23

อัตราความถึ่�ข้องการบ้าดำเจ็บ้ (TRIFR) (รายั่/การที่ำางาน 1 ล้านชั�วโมง) 3.37 3.31 3.53 3.10

• พื่นักงาน 18.37 16.63 16.91 15.97

• ผิู้รับ้เหมา 0.51 0.80 0.78 0.51

อัตราความถ่ึ�ข้องการบ้าดำเจ็บ้ถึึงขั้�นหยุั่ดำงาน (LTIFR) (รายั่/การที่ำางาน 1 ล้านชั�วโมง) 0.56 0.66 0.68 0.41

• พื่นักงาน 2.48 2.82 2.99 1.87

• ผิู้รับ้เหมา 0.20 0.26 0.21 0.11

อัตราความรุนแรงข้องการบ้าดำเจบ็้ (ISR)(b) (วัน/การที่ำางาน 1 ล้านชั�วโมง) 142.77 29.27 28.55 130.15

• พื่นักงาน 267.33 145.16 78.17 104.40

• ผิู้รับ้เหมา 119.05 7.49 18.37 135.33

จำานวนครั�งข้องการบ้าดำเจ็บ้จากการที่ำางานที่่�ม่ความรุนแรงต่อเนื�อง - 3 1 2

• พื่นักงาน - 1 0 2

• ผิู้รับ้เหมา - 2 1 0

อัตราความถึ่�ข้องการบ้าดำเจ็บ้จากการที่ำางานที่่�ม่ความรุนแรงต่อเนื�อง 
(รายั่/การที่ำางาน 1 ล้านชั�วโมง)

- 0.05 0.02 0.04

• พื่นักงาน - 0.10 0.00 0.22

• ผิู้รับ้เหมา - 0.04 0.02 0.00

จำานวนชั�วโมงการที่ำางาน 60,565,712 64,982,265 56,995,326 54,207,231

• พื่นักงาน 9,688,400 10,277,992 9,696,278 9,080,183

• ผิู้รับ้เหมา 50,877,312 54,704,273 47,299,048 45,127,048

จำานวนอุบ้ัติเหตุในกระบ้วนการผิลิตระดำับ้สูำงสำุดำ(c) 5 3 2 2

อัตราความถึ่�ข้องการเกิดำอบุ้ัติเหตุในกระบ้วนการผิลิตระดำับ้สูำงสุำดำ(c) 
(ครั�ง/การที่ำางาน 1 ล้านชั�วโมง)

0.08 0.05 0.04 0.04

จำานวนคนเส่ำยั่ชีวิตจากการเจ็บ้ปู่วยั่อันเนื�องมาจากการที่ำางาน - - 0 0

• พื่นักงาน - - 0 0

• ผิู้รับ้เหมา - - 0 0

จำานวนครั�งข้องการเจ็บ้ปู่วยั่อันเนื�องมาจากการที่ำางาน - - 0 0

• พื่นักงาน - - 0 0

• ผิู้รับ้เหมา - - 0 0
(a) อุบ้ัติเหตุที่่�เกิดำข้ึ�นกับ้บุ้คคลที่่�สำามจะไม่นำามาคำานวณอัตราความถึ่�ข้องการบ้าดำเจ็บ้ (TRIFR) อัตราความถึ่�ข้องการบ้าดำเจ็บ้ถึึงข้ั�นหยัุ่ดำงาน (LTIFR) และอัตราความรุนแรงข้องการบ้าดำเจ็บ้ (ISR) 
(b) อ้างอิงตามมาตรฐานข้อง American National Standards Institute (ANSI)
(c) อ้างอิงตามมาตรฐานข้ององค์กรท่ี่�พื่ิจารณาจากเกณฑ์์ เช่น ม่ผู้ิเส่ำยั่ชีวิต เกิดำการเปูล่�ยั่นแปูลงกับ้สำภาพื่แวดำล้อมท่ี่�ไม่สำามารถึฟื�นฟูหรือที่ดำแที่นไดำ้ หรือเกิดำความเส่ำยั่หายั่กับ้ที่รัพื่ยั่์สิำนดำ้วยั่มูลค่ารวม

มากกว่า 100,000 เหรียั่ญสำหรัฐ เปู็นต้น
(d) ไม่รวมข้้อมูลพื่นักงานและผิู้รับ้เหมาข้องธุุรกิจไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวียั่นในญ่�ปูุ่น เวียั่ดำนาม และออสำเตรเล่ยั่
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ก�รมีุ่สั่วิน์ร่วิมุ่ขัองช่ีมุ่ชีน์
2561 2562 2563 2564

ข้้อมูลพื่ื�นฐานข้องชุมชน - ออสำเตรเล่ยั่

• จำานวนหมูบ่้้าน 14 11 23 23

• จำานวนปูระชากร 41,721 25,787 43,794 43,794

• จำานวนโครงการที่่�อยัู่่ระหว่างการม่ส่ำวนร่วม 7 5 10 9

ข้้อมูลพื่ื�นฐานข้องชุมชน - จีน

• จำานวนหมูบ่้้าน - 0 11 11

• จำานวนปูระชากร - 9,194 18,190 18,190

• จำานวนโครงการที่่�อยัู่่ระหว่างการม่ส่ำวนร่วม - 6 15 16

ข้้อมูลพื่ื�นฐานข้องชุมชน - อินโดำน่เซียั่

• จำานวนหมูบ่้้าน 46 46 46 46

• จำานวนปูระชากร 93,624 93,624 94,443 94,443

• จำานวนโครงการที่่�อยัู่่ระหว่างการม่ส่ำวนร่วม 109 275 165 190

จำานวนข้้อร้องเรียั่นที่่�ม่นยัั่สำำาคัญจากชุมชน 1 2 200 0

สำัดำสำ่วนข้้อร้องเรียั่นที่่�ม่นัยั่สำำาคัญจากชุมชนที่่�ได้ำรับ้การแก้ไข้ผิ่านกระบ้วนการ
จัดำการข้้อร้องเรียั่น

0%(c) 50% 100% NA(b)

จำานวนการปูระชุมคณะกรรมการที่่�ปูรึกษัาชุมชน

• ออสำเตรเล่ยั่ - - 26 17

• อินโดำน่เซียั่ - - 6 29

จำานวนการสำำารวจการรับ้รู้ข้องชุมชน

• ออสำเตรเล่ยั่ - - - 6

• อินโดำน่เซียั่ - - 35 2

จำานวนหน่วยั่ธุุรกิจที่่�ได้ำรับ้การปูระเมินผิลกระที่บ้ด้ำานสัำงคม(a)

• ออสำเตรเล่ยั่ - - 9 9

• จีน - - 7 7

• อินโดำน่เซียั่ - - 7 7

สำัดำสำ่วนหน่วยั่ธุุรกิจที่่�ไดำ้รบั้การปูระเมินผิลกระที่บ้ด้ำานสัำงคม(a) - - - 30%

สำัดำสำ่วนหน่วยั่ธุุรกิจที่่�ดำำาเนินการสำำารวจการรบั้รูข้้องชุมชน - - - 45%
(a) ข้้อมูลรวมหน่วยั่ธุุรกิจที่ั�งที่่�อยัู่่ในสำถึานะเปูิดำดำำาเนินการและที่่�อยัู่ร่ะหว่างการพื่ัฒนา
(b) ไม่ม่ข้้อร้องเรียั่นที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ
(c) ข้้อร้องเรียั่นได้ำรับ้การแก้ไข้ในปูี 2562

ก�รพัฒน์�ช่ีมุ่ชีน์
2561 2562 2563 2564

สำัดำสำ่วนเหมืองที่่�ไดำ้รับ้การสำำารวจความพื่ึงพื่อใจข้องผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่ปูระจำาปีู
สำำาหรับ้โครงการพื่ัฒนาชุมชน(a)

- 20% 100% 100%

ความพึื่งพื่อใจเฉล่�ยั่ข้องผิู้ม่ส่ำวนไดำ้เสำ่ยั่สำำาหรับ้โครงการพื่ัฒนาชุมชน(a) 68% 71% 78% 76%

(a) ข้้อมูลเฉพื่าะธุุรกิจเหมืองในอินโดำน่เซียั่

ชีน์เผู้่�พื�น์เมืุ่อง
2561 2562 2563 2564

จำานวนเหตุการณ์ละเมดิำสำิที่ธิุชนเผิ่าพืื่�นเมืองและชนกลุ่มน้อยั่ 0 0 0 0

สำัดำสำ่วนเหตุการณ์ละเมิดำสำิที่ธิุชนเผิ่าพืื่�นเมืองและชนกลุ่มน้อยั่ที่่�ไดำ้รับ้การแก้ไข้
ผิ่านกระบ้วนการระงับ้ข้้อพิื่พื่าที่

NA(a) NA(a) NA(a) NA(a)

(a) ไม่ม่ข้้อพื่ิพื่าที่

ก�รย��ยถิึ�น์ฐ�น์
2561 2562 2563 2564

จำานวนการยั่้ายั่ถิึ�นฐานข้องชุมชน 0 0 0 0

จำานวนข้้อร้องเรียั่นที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การยั่้ายั่ถึิ�นฐานที่่�ม่นยัั่สำำาคัญ 0 0 0 0

สำัดำสำ่วนข้้อร้องเรียั่นที่่�เก่�ยั่วข้้องกับ้การยั่้ายั่ถึิ�นฐานที่่�ม่นยัั่สำำาคัญที่่�ไดำ้รบั้การแก้ไข้
ผ่ิานกระบ้วนการระงับ้ข้้อพื่ิพื่าที่

NA(a) NA(a) NA(a) NA(a)

(a) ไม่ม่ข้้อร้องเรียั่นที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ

132 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



สิัทัธิมุ่น่์ษัยชีน์
2561 2562 2563 2564

สำัดำสำ่วนข้องหน่วยั่ธุุรกิจที่่�ไดำ้รบั้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านสำิที่ธิุมนุษัยั่ชน(a) 100% -(f) 92% 86%

จำานวนหน่วยั่ธุุรกิจที่่�ไดำ้รับ้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านสำิที่ธิุมนุษัยั่ชน(a)

• ไที่ยั่ - - 1 1

• อินโดำน่เซียั่ - - 5 5

• จีน - - 10 10

• ออสำเตรเล่ยั่ - - 5 5

• ญ่�ปุู่น - - 12 15

• เวียั่ดำนาม - - 0 0

• สำหรัฐฯ - - 0 0

สัำดำสำ่วนหน่วยั่ธุุรกิจที่่�ไดำ้รับ้การปูระเมินความเสำ่�ยั่งดำ้านสำิที่ธุิมนษุัยั่ชน(a)

• ไที่ยั่ - - 100% 100%

• อินโดำน่เซียั่ - - 100% 100%

• จีน - - 100% 100%

• ออสำเตรเล่ยั่ - - 100% 100%

• ญ่�ปูุ่น - - 100% 100%

• เวียั่ดำนาม - - 0% 0%

• สำหรัฐฯ - - 0% 0%

สำัดำสำ่วนหน่วยั่ธุุรกิจที่่�ม่แผินการบ้ริหารจดัำการความเสำ่�ยั่งดำ้านสิำที่ธุิมนุษัยั่ชน(b) 100% -(f) NA(c) NA(c)

จำานวนข้้อร้องเรียั่นดำ้านสำิที่ธิุมนุษัยั่ชนที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ 0 0 0 0

สัำดำสำ่วนข้้อร้องเรียั่นดำ้านสำิที่ธิุมนุษัยั่ชนที่่�ม่นัยั่สำำาคัญที่่�ไดำ้รับ้การแก้ไข้
ผิ่านกระบ้วนการระงับ้ข้้อพิื่พื่าที่

NA(d) NA(d) NA(d) NA(d)

การเลือกปูฏิบ้ัติและการล่วงละเมดิำ

• จำานวนเหตุการณด์ำ้านการเลือกปูฏิบ้ัติและการล่วงละเมดิำ 0 0 0 0

• สำัดำสำ่วนเหตุการณด์ำ้านการเลือกปูฏิบ้ัติและการล่วงละเมดิำที่่�ไดำ้รับ้การแก้ไข้
ผิ่านกระบ้วนการระงับ้ข้้อพื่ิพื่าที่

NA(e) NA(e) NA(e) NA(e)

(a) เฉพื่าะหน่วยั่ธุุรกิจที่่�อยัู่่ในสำถึานะเปูิดำดำำาเนินการ
(b) เฉพื่าะหน่วยั่ธุุรกิจที่่�ม่ความเส่ำ�ยั่งดำ้านสำิที่ธุิมนุษัยั่ชน
(c) ไม่ม่หน่วยั่ธุุรกิจที่่�ม่ความเสำ่�ยั่งดำ้านสำิที่ธุิมนุษัยั่ชน
(d) ไม่ม่ข้้อร้องเรียั่นที่่�ม่นัยั่สำำาคัญ
(e) ไม่ม่เหตุการณ์
(f) อยัู่่ระหว่างการจัดำที่ำามาตรฐานการปูระเมินความเส่ำ�ยั่ง
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GRI CONTENT INDEX

Disclosure Description Page Detail/Omission External
Assurance

GRI 101: Foundation 2016

GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational Profile 

102-1 Name of the organization Front cover -

102-2 Activities, brands, products, and services 8-11 -

102-3 Location of headquarters 7 -

102-4 Location of operations 10-11 -

102-5 Ownership and legal form 102-103 -

102-6 Markets served 10-11 -

102-7 Scale of the organization 102-103, 107, 
111, 126

-

102-8 Information on employees and other workers 126, 131 -

102-9 Supply chain 10-11 -

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 5, 102-103 -

102-11 Precautionary principle or approach 46-47 -

102-12 External initiatives 19 -

102-13 Membership of associations - -

EU1E Installed capacity, broken down by primary energy source and by 
regulatory regime

102-103 -

EU2E Net energy output broken down by primary energy source and by 
regulatory regime

114 -

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 4-5 -

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 8-9 -

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 34-35 -

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 35 -

Governance

102-18 Governance structure 12-13 -

102-19 Delegating authority 30-33 -

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and 
social topics 

30-33 -

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social 
topics 

14-17 -

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 12-13 -

102-23 Chair of the highest governance body - -

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 13 -

102-25 Conflicts of interest 12, 35 -

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and 
strategy

12, 32 -

102-27 Collective knowledge of highest governance body 13, 32 -

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 13, 33 -

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social 
impacts

14, 30-32 -

102-30 Effectiveness of risk management processes 31, 46 -

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 30-32 -

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 30 -
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Disclosure Description Page Detail/Omission External
Assurance

Governance

102-33 Communicating critical concerns 46 -

102-34 Nature and total number of critical concerns 31 -

102-35 Remuneration policies - -

102-36 Process for determining remuneration 13, 33 -

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration - -

102-38 Annual total compensation ratio - -

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio - -

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 104-105 -

102-41 Collective bargaining agreements 92, 128 -

102-42 Identifying and selecting stakeholders 14 -

102-43 Approach to stakeholder engagement 104-105 -

102-44 Key topics and concerns raised 104-105 -

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 102-103 -

102-46 Defining report content and topic Boundaries 14, 106 The environmental 
performance of 
gas business in US 
is excluded and 
will be disclosed in 
SD Report 2022.

-

102-47 List of material topics 14-15 -

102-48 Restatements of information 7 -

102-49 Changes in reporting 7 -

102-50 Reporting period 7 -

102-51 Date of most recent report 7 -

102-52 Reporting cycle 7 -

102-53 Contact point for questions regarding the report 7 -

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 7 -

102-55 GRI content index 134-141 -

102-56 External assurance 7, 144-147 -

ECONOMIC

GRI 201: Economic Performance 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 42, 106 -

103-2 The management approach and its components 43 -

103-3 Evaluation of the management approach 42-43 -

201-1 Direct economic value generated and distributed 42, 109 -

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to 
climate change

55 -

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 82 -

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 42, 106 -

103-2 The management approach and its components 43 -

103-3 Evaluation of the management approach 42-43 -

203-1 Infrastructure investments and services supported 42, 97 -

203-2 Significant indirect economic impacts 97-99 -
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Disclosure Description Page Detail/Omission External
Assurance

GRI 204: Procurement Practices 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 38, 106 -

103-2 The management approach and its components 39 -

103-3 Evaluation of the management approach 38-39 -

204-1 Proportion of spending on local suppliers 38, 110 -

GRI 205: Anti-corruption 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 34, 106 -

103-2 The management approach and its components 35 -

103-3 Evaluation of the management approach 34 -

205-1 Operations assessed for risks related to corruption - -

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and 
procedures

34-35 -

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 107 -

GRI-G4 Sector Disclosure: System Efficiency

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 44, 106 -

103-2 The management approach and its components 44 -

103-3 Evaluation of the management approach 44 -

EU11E Average generation efficiency of thermal plants by energy source 
and by regulatory regime

110 -

ENVIRONMENT

GRI 302: Energy 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 60, 106 Yes

103-2 The management approach and its components 61-62 Yes

103-3 Evaluation of the management approach 60-61 Yes

302-1 Energy consumption within the organization 113-114 Yes

302-3 Energy intensity 113-114 Yes

302-4 Reduction of energy consumption - -

GRI 303: Water and Effluents 2018

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 66, 106 Yes

103-2 The management approach and its components 67-68 Yes

103-3 Evaluation of the management approach 66-67 Yes

303-1 Interactions with water as a shared resource 67-68 -

303-2 Management of water discharge-related impacts 68 -

303-3 Water withdrawal 115-117 The water 
withdrawal volume 
of coal logistic 
activity in Thailand 
is not fully collected. 
Moreover, TDS of 
water withdrawal 
Sources are not 
being collected 
but reported under 
freshwater. This data 
will be collected at 
all businesses for 
more accurately 
reported in SD 
Report 2022.

Yes
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Disclosure Description Page Detail/Omission External
Assurance

GRI 303: Water and Effluents 2018

303-4 Water discharge 115-117 TDS of water 
discharge are not 
being collected. 
So, amount of 
water discharge 
of all business and 
Pollutant load of 
thermal power 
business is reported 
in total.  Moreover, 
the pollutant load 
for mining business 
and renewable 
business is excluded.
This data will be 
collected at all 
businesses for more 
accurately reported 
in SD Report 2022. 

Yes

303-5 Water consumption 66-67, 
115-117

The change in 
water storage is not 
available because 
the data collection 
system is under 
standardization and 
will be disclosed in 
SD Report 2022.

Yes

GRI 304: Biodiversity 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 72, 106 -

103-2 The management approach and its components 73 -

103-3 Evaluation of the management approach 72 -

304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, 
protected areas and areas of high biodiversity value outside 
protected areas

121-123 -

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on 
biodiversity 

73-74 -

304-3 Habitats protected or restored 72-74, 124 -

304-4 IUCN Red List species and national conservation list species with 
habitats in areas affected by operations

74 -

MM1M Amount of land (owned or leased, and managed for production 
activities or extractive use) disturbed or rehabilitated

124 -

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

73, 121-123 -
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Disclosure Description Page Detail/Omission External
Assurance

GRI 305: Emissions 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 54, 63, 106 Yes

103-2 The management approach and its components 58-59, 64-65 Yes

103-3 Evaluation of the management approach 54-57, 63-64 Yes

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 112 Yes

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 112 Yes

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 57, 112 Yes

305-4 GHG emissions intensity 54-55, 112 Yes

305-5 Reduction of GHG emissions 56 -

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 111 Yes

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air 
emissions

111 The NOX and PM 
emitted from 
non-point source 
are excluded and 
will be disclosed in 
SD Report 2023.

Yes

GRI 306: Waste 2020

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 69, 106 Yes

103-2 The management approach and its components 70-71 Yes

103-3 Evaluation of the management approach 69-70 Yes

306-1 Waste generation and significant waste-related impacts - -

306-2 Management of significant waste-related impacts - -

306-3 Waste generated 118-120 Yes

306-4 Waste diverted from disposal 118-120 Yes

306-5 Waste directed to disposal 118-120 Yes

MM3M Total amounts of overburden, rock, tailings, and sludges and their 
associated risks

124 -

GRI 307: Environmental Compliance 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 76, 106 -

103-2 The management approach and its components 76-77 -

103-3 Evaluation of the management approach 76 -

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 125 -

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 38, 106 -

103-2 The management approach and its components 39 -

103-3 Evaluation of the management approach 38-39 -

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria - -

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions 
taken

38 -
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Disclosure Description Page Detail/Omission External
Assurance

SOCIAL

GRI 401: Employment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 80, 106 -

103-2 The management approach and its components 81-82 -

103-3 Evaluation of the management approach 80 -

401-1 New employee hires and employee turnover 127, 129 -

401-3 Parental leave 129 -

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 88, 106 Yes

103-2 The management approach and its components 89 Yes

103-3 Evaluation of the management approach 88-89 Yes

403-1 Occupational health and safety management system 90  -

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 88  -

403-3 Occupational health services 88  -

403-4 Worker participation, consultation, and communication on 
occupational health and safety

88  -

403-5 Worker training on occupational health and safety 88  -

403-6 Promotion of worker health 88  -

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety 
impacts directly linked by business relationships

88  -

403-8 Workers covered by an occupational health and safety 
management system

131 Yes

403-9 Work-related injuries 88-89, 131 The working hours 
of contractor 
with less than 5 
consecutive working 
days are excluded 
and will be disclosed 
in SD Report 2023. 
Moreover, the 
working hours of 
employee remaining 
on site after working 
hour are not 
recorded; however, 
the incident is 
recorded, if any case 
occur.

Yes

403-10 Work-related ill health 131 -

GRI 404: Training and Education 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 83, 106 -

103-2 The management approach and its components 85 -

103-3 Evaluation of the management approach 83-84 -

404-1 Average hours of training per year per employee 130 -

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance 
programs

83-84 -

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career 
development reviews

- -
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Disclosure Description Page Detail/Omission External
Assurance

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 13, 93 -

103-3 Evaluation of the management approach 12, 126 -

405-1 Diversity of governance bodies and employees 12, 126 -

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men 79, 128 -

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 106 -

103-2 The management approach and its components 97 -

103-3 Evaluation of the management approach 132 -

411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples 79, 132 -

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

- -

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 92, 106 -

103-2 The management approach and its components 93 -

103-3 Evaluation of the management approach 92 -

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or 
impact assessments

92, 133 -

412-2 Employee training on human rights policies or procedures - -

GRI 413: Local Communities 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 94, 96, 106 -

103-2 The management approach and its components 95, 97 -

103-3 Evaluation of the management approach 94, 96-101 -

413-1 Operations with local community engagement, impact 
assessments, and development programs

132 -

413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts 
on local communities

- -

MM6M Number and description of significant disputes relating to land use, 
customary rights of local communities and Indigenous People

94, 132 -

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

95 -

EU22E Number of people physically or economically displaced and 
compensation, broken down by type of project

132 -

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 38, 106 -

103-2 The management approach and its components 39 -

103-3 Evaluation of the management approach 38-39 -

414-1 New suppliers that were screened using social criteria - -

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 38 -
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Disclosure Description Page Detail/Omission External
Assurance

GRI 416: Customer Health and Safety 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 40, 106 -

103-2 The management approach and its components 40 -

103-3 Evaluation of the management approach 40 -

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

40, 110 -

GRI 418: Customer Privacy 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 49, 106 -

103-2 The management approach and its components 49 -

103-3 Evaluation of the management approach 49 -

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy 
and losses of customer data

40, 110 -

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 45, 106 -

103-2 The management approach and its components 45 -

103-3 Evaluation of the management approach 45 -

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and 
economic area

45, 109 -

GRI-G4 Sector Disclosure: Resettlement

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - -

103-2 The management approach and its components 97 -

103-3 Evaluation of the management approach 79, 132 -

MM9M Sites where resettlements took place, the number of households 
resettled in each, and how their livelihoods were affected in the 
process

132 -

GRI-G4 Sector Disclosure: Closure Planning

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - -

103-2 The management approach and its components 77 -

103-3 Evaluation of the management approach 53, 124 -

MM10M Number and percentage of operations with closure plans 124 -

GRI-G4 Sector Disclosure: Access

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 44, 106 -

103-2 The management approach and its components 44 -

103-3 Evaluation of the management approach 44 -

EU30E Average plant availability factor by energy source and by regulatory 
regime

44, 110 -

M GRI-G4 Mining & Metals Sector Disclosures 2010 

E GRI-G4 Electric Utilities Sector Disclosures 2010 
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ประเด็้น์ทีั�สัำ�คัญ

การบ้ริหารจัดำการเพืื่�อความยัั่�งยั่ืน 

จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ 

การเปูล่�ยั่นผิ่านสำู่ยุั่คดำิจิที่ัล 

การบ้ริหารจัดำการคู่ค้า  

ความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อลูกค้าและผิลิตภัณฑ์์ 

การกระจายั่มูลค่าที่างเศรษัฐกิจแก่ผิู้ม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่ 

ปูระสิำที่ธุิภาพื่และความเชื�อถึือไดำ้ข้องโรงไฟฟ้า 

การปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ด้ำานสำังคมและเศรษัฐกิจ 

การบ้ริหารจัดำการความเส่ำ�ยั่ง 

การบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ 

การคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ 

ก๊าซเรือนกระจก  

พื่ลังงาน  

คุณภาพื่อากาศ  

นำ�า  

ข้องเสำ่ยั่จากกระบ้วนการผิลิต  

ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ 

ข้องเสำ่ยั่จากการที่ำาเหมือง 

การดำำาเนินงานตามแผินการปูิดำเหมือง 

การที่รุดำตัวข้องดำินอันเนื�องมาจากการที่ำาเหมือง 

การปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ด้ำานสำิ�งแวดำล้อม 

การดำูแลพื่นักงาน 

การพื่ัฒนาที่รัพื่ยั่ากรบุ้คคล 

วัฒนธุรรมองค์กร  

อาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่ 

สำิที่ธุิมนุษัยั่ชน 

การม่ส่ำวนร่วมข้องชุมชน 

การพื่ัฒนาชุมชน  

การยั่้ายั่ถิึ�นฐาน  

ชนเผิ่าพื่ื�นเมือง 

 สำนับ้สำนุนโดำยั่ตรง

 สำนับ้สำนุนโดำยั่อ้อม

SDGs CONTRIBUTION MATRIX
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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 7, 22-25, 30-32

2 The COP describes value chain implementation 38-39

Robust Human Rights Management Policies & Procedures

3 The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of human rights 92-93

4 The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles 93

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

93

Robust Labor Management Policies & Procedures

6 The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of labor 24, 80-82

7 The COP describes effective management systems to integrate the labor principles 34-35, 89

8 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labor principles 
integration

80-82, 83-85, 88-91

Robust Environmental Management Policies & Procedures

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

19, 22-23, 25, 59, 74

10 The COP describes effective management systems to integrate the environmental principles 58-59, 61-62, 64-65, 68, 
70-71, 74, 78

11 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for environmental 
stewardship

30-31, 54-55, 60-61, 63-64, 
66-67, 69-70, 72-73, 75-76 

Robust Anti-Corruption Management Policies & Procedures

12 The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of anti-corruption 25, 35

13 The COP describes effective management systems to integrate the anti-corruption principle 35

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

34

Taking Action in Support of Broader UN Goals and Issues

15 The COP describes core business contributions to UN goals and issues 22-25, 97-99, 142

16 The COP describes strategic social investments and philanthropy 20-21, 43, 97-99 

17 The COP describes advocacy and public policy engagement 7, 19, 22-23

18 The COP describes partnerships and collective action 20-21, 97-99

Corporate Sustainability Governance and Leadership

19 The COP describes CEO commitment and leadership 4-5, 32

20 The COP describes Board adoption and oversight 12, 30-31

21 The COP describes stakeholder engagement 14, 35, 81, 94-95, 104-105
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LRQA Independent Assurance Statement 
Relating to Banpu Public Company Limited’s Sustainability Report 
for the calendar year 2021 
 
This Assurance Statement has been prepared for Banpu Public Company Limited in accordance with our contract but 
is intended for the readers of this Report.  
 
Terms of engagement 
LRQA was commissioned by Banpu Public Company Limited (Banpu) to provide independent assurance on its 
Sustainability Report 2021 (“the report”) against the assurance criteria below to a moderate level of assurance and 
materiality of the professional judgement of the verifier using AccountAbility’s AA1000AS v3 for type 2 assurance. 
 
Our assurance engagement covered Banpu’s global operations and activities and specifically the following 
requirements: 
 Confirming that the report is  

- adhering to the AccountAbility Principles (AA1000AP (2018)) 
- in accordance with GRI Standard and Core option 
- in accordance with GRI Mining Metals sector disclosures and GRI Electric Utilities sector disclosures. 

 Evaluating the reliability of data and information for only the selected performance indicators listed below 1, 2: 
- GRI 302-1 Energy consumption within the organization (2016) 
- GRI 302-3 Energy intensity (2016) 
- GRI 303-3 Water withdrawal (2018)(3) 
- GRI 303-4 Water discharge (2018)(3) 
- GRI 303-5 Water consumption (2018)(3) 
- GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions (2016) 
- GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions (2016) 
- GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions (2016)(4) 
- GRI 305-4 GHG emissions intensity (2016)) 
- GRI 305-7 Nitrogen Oxides (NOx), Sulfur Oxides (SOx) and other significant air emissions (2016) 
- GRI 306-3 Waste generated (2020) 
- GRI 306-4 Waste diverted from disposal (2020) 
- GRI 306-5 Waste directed to disposal (2020) 
- GRI 403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system (2018) 
- GRI 403-9 Work-related injuries (2018) 
- Lost time injury frequency rate (LTIFR) and injury severity rate (ISR) 
- Tier-1 Process safety event rate 

Note: 
1) Reporting boundary of these performances data does not include Banpu’s subsidiaries and related companies that Banpu holds less 

than 50% of shares and does not have management control i.e. Mining Business in China, Thermal Power Business in Thailand, Lao PDR 
and Japan, Energy Storage and System Business in China, Electric Vehicles Business in Thailand. 

2) Reporting boundary of these performances data also excludes some of Banpu’s subsidiaries and related companies that Banpu holds 
more than 50% of shares and have management control i.e. Smart Community Business in Thailand, Energy Trading Business in Japan, 
and Thermal Power Business in U.S. 

3) LRQA’s assurance on these performances does not include the whole Mining Business. 
4) Reporting of scope 3 GHG emission is limited only to emissions from coal sold as a product from the Mining Business. 
 
LRQA’s responsibility is only to Banpu.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end 
footnote. Banpu’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information 
within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived.  
Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of Banpu. 
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LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that Banpu has not, in all 
material respects: 
 Met the requirements above, with the exception of some omissions in the reported data. However, these 

omissions, and the reason for these omissions, are both clearly stated in the GRI content index within the report 
i.e.  
- TDS for water discharge is not analysed at Thermal Power business, so total volume of water discharged is 

reported without indicating whether it is fresh water or other water.  Also, the pollutant load for Mining 
business and Renewable business is excluded. 

- The data for change in water storage is not available, so this data is not included in GRI 303-5. 
- The NOx and PM emitted from non-point sources are excluded from GRI 305-7. 
- The working hours of contractors with less than 5 consecutive working days and the working hours of 

employees remaining on site after working hours are not recorded, so these are excluded from GRI 403-9. 
 Disclosed reliable performance data and information for the selected performance indicators above 
 Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 
The opinion expressed is formed on the basis of a moderate level of assurance and at the materiality of the 
professional judgement of the verifier. 

Note: The extent of evidence-gathering for a moderate assurance engagement is less than for a high assurance engagement.  Moderate 
assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.  Consequently, the level of assurance 
obtained in a moderate assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a high 
assurance engagement been performed.  
 
LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure. The following tasks 
though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 
 Assessing Banpu’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were 

captured correctly. We did this through interviews with the head of Banpu’s Health, Safety, Environmental and 
Community Engagement Division, who is responsible for identification of stakeholder groups and processes for 
stakeholders’ engagement. 

 Reviewing documents and associated records e.g., Stakeholder expectation survey - collected from each relevant 
business unit, results of employee engagement survey, summary result of community satisfaction survey by each 
business unit. 

 Reviewing Banpu’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 
included in their report. We did this by benchmarking reports written by Banpu and its peers to ensure that sector 
specific issues were included for comparability. We also tested the filters used in determining material issues to 
evaluate whether Banpu makes informed business decisions that may create opportunities that contribute 
towards sustainable development. 

 Auditing Banpu’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions, or 
misstatements in the report. We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, and systems, 
including those for internal verification. We also spoke with those key people responsible for compiling the data 
and drafting the report. 

 Reviewing and accepting GHD Pty Ltd’s "Independent assurance practitioner’s limited assurance report on 
Centennial Coal’s Greenhouse Gas Emissions and Energy inventory for CY21” as evidence to confirm that Scope 1 
and Scope 2 GHG emissions have been verified and assured as part of Banpu’s 2021 data verification. 

 Verifying data and information remotely, via video conference, for a selection of Banpu’s subsidiary companies’ 
sites (i.e. IMM Coal Mining site of PT Indo Tambangraya Megah Tbk in Indonesia, Luannan Thermal Power Plant of 
BPP in China, Zouping Thermal Power Plant of BPP in China, Springvale Coal Mining site of Centennial Coal Co., 
Ltd. in Australia, Ayutthaya Coal Center and Tamaka Coal Center in Thailand) and verifying aggregated data, via 
desktop review, for all selected performance indicators at a corporate level. 
Note: LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data reported by 
individual locations. 
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Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 
 Stakeholder inclusivity: 

We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from Banpu’s stakeholder engagement 
process. Banpu has open dialogue with all of its stakeholders, applying various methods such as: 
- day-to-day engagement by operations across each business unit, and 
- specific opinion surveys e.g. employee engagement survey, community satisfaction survey.  

Banpu’s sustainability strategy, and the content of this report, have been informed by the views and expectation of 
these stakeholders. 

 Materiality: 
We are not aware of any material issues concerning Banpu’s sustainability performance that have been excluded 
from the report. It should be noted that Banpu has established extensive criteria for determining which issue is 
material by considering stakeholders’ expectations/interests as well as global sustainability trends and peers’ 
sustainability strategic analysis in each business. These material issues have then been prioritised, used to set 
strategy and influenced Banpu’s performance disclosures. 

 Responsiveness:  
Banpu has established and implemented processes for responding to concerns from various stakeholder groups. 
We believe that these communication processes are effective in explaining Banpu’s aim in contributing towards 
sustainable development. However,  
- TDS of water discharged should be sampled regularly to enable Banpu to categorise its water and report the 

volume of water discharged under each category, for example: freshwater, wastewater or other water.  
In addition, Banpu should extend its scope of pollutant load to cover all applicable businesses. This means future 
reports will better present the performance of wastewater treatment and Banpu’s response to addressing water 
issues. 

- NOx and PM emitted from non-point sources should be included in future reports to enhance Banpu’s 
responsiveness to addressing air emissions. 

- The reporting of scope 3 GHG emissions is limited only to GHG emissions from Coal Sold but there may be other 
categories of scope 3 GHG emissions that are equally significant. Future reports should capture these other 
categories. This will enhance the responsiveness of Banpu’s influence/contribution along its supply chain in 
addressing this global material issue. 

 Impact: 
Banpu has monitored, measured and been accountable for how their actions affect the broader ecosystems, as 
related to their material issues. However, Banpu should be clearer on demonstrating how its interaction with 
water and participation with other stakeholders can address water related impacts for this shared resource. 

 Reliability: 
Data management systems are established and centralised for the collection and calculation of data associated 
with the selected performance indicators.  However, we believe that: 
- the reliability and uncertainty of the reported data of water consumption can be improved by monitoring the 

change of water storage during the reporting period and applying this data for calculation of water consumption. 
- the reliability of the reported data of water withdrawal categories, whether it is withdrawal from freshwater or 

from other water sources, can be improved by periodically analysing the TDS content of water withdrawn, rather 
than applying a default to all sources (apart from seawater/brackish water). 

- future reports should include working hours of contractors with less than 5 consecutive working days and the 
working hours of employees remaining on site after working hours.  This will reduce the potential for under 
reporting of total working hours. 

- increasing the frequency of point source air emission analysis in the Coal Mining business in Indonesia will 
improve the reliability of reported data and make the data more representative. 

- to ensure a consistent approach, the same methodology for monitoring and calculating air emissions and water 
related data should be applied across all business units. 

- more vigorous and systematic internal verification by each business unit, and at the corporate level, will improve 
the reliability of reported data and information. 

 

146 บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มห�ชน)



 

 
1.https://www.accountability.org/  
2 https://www.globalreporting.org  
3 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 

LRQA’s standards, competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and 
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior 
management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent. 

The report verification is the only work undertaken by LRQA for Banpu and as such does not compromise our 
independence or impartiality. 
 
 
 
Paveena Hengsritawat Dated:  11 May 2022 
LRQA Lead Verifier 
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
LRQA (Thailand) Limited 
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand 
 
LRQA reference: BGK406051 
 
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries, and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in 
this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the 
information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the 
provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA assumes no responsibility for versions translated into other languages. 

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
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ขัอบค่ณสัำ�ห่รับควิ�มุ่คิด้เห็่น์แลัะขั�อเสัน์อแน์ะ

แบบสัำ�รวิจควิ�มุ่คิด้เห็่น์

1. ทั่�น์เป็น์ผู้้�อ่�น์กล่ั่มุ่ใด้ 
 O พื่นักงาน O ชุมชน O ลูกค้า O ภาครัฐ

 O คู่ค้า O ผิู้รับ้เหมา O สำถึาบ้ันการเงิน O ผิู้ร่วมลงทีุ่น

 O ผิู้ถึือหุน้ O นักลงทีุ่น O องค์กรอิสำระ O อื�นๆ (โปูรดำระบ้.ุ.........................................) 

2. ทั่�น์ได้�รับร�ยง�น์เพื�อก�รพัฒน์�ทีั�ยั�งยืน์ขัองบริษััทัฯ จ�กแห่ลั่งใด้
 O การปูระชุมสำามัญผิู้ถืึอหุ้น O เว็บ้ไซต์บ้ริษััที่ฯ O พื่นักงานบ้ริษััที่ฯ O งานสำัมมนา

  O อื�นๆ (โปูรดำระบุ้.................................................) 

3. วัิตถ่ึประสังค์ใน์ก�รอ่�น์ร�ยง�น์
 O เพื่ื�อเปู็นข้้อมูลปูระกอบ้การตัดำสำินใจลงทีุ่น   O เพื่ื�อที่ำาความเข้้าใจธุุรกิจข้องบ้ริษััที่ฯ 

 O เพื่ื�อศึกษัาและวิจัยั่  O อื�นๆ (โปูรดำระบ้.ุ................................................)

5. ทั่�น์คิด้วิ่�ประเด็้น์ทีั�มีุ่ควิ�มุ่สัำ�คัญต่อควิ�มุ่ยั�งยืน์ขัองบริษััทัฯ ได้�รับก�รระบ่ใน์ร�ยง�น์ครบถึ�วิน์ห่รือไมุ่่
 O ครบ้ถึ้วน  O ไม่ครบ้ถึ้วน

 หากที่่านคิดำว่ายั่ังไม่ครบ้ถึ้วน กรุณาระบุ้ปูระเดำ็นที่่�ที่่านคิดำว่าควรเพื่ิ�มเติมในรายั่งาน

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

6. ทั่�น์คิด้วิ่�แน์วิทั�งก�รพัฒน์�ควิ�มุ่ยั�งยืน์ขัองบริษััทัฯ สัอด้คลั�องกับวิิสััยทััศน์์แลัะพัน์ธกิจเพียงใด้
 O มาก  O ปูานกลาง O น้อยั่

7. ควิ�มุ่พึงพอใจต่อร้ปแบบร�ยง�น์เพื�อก�รพัฒน์�ทีั�ยั�งยืน์ฉบับนี์� 
 รูปูแบ้บ้การนำาเสำนอ O มาก  O ปูานกลาง O น้อยั่ O ไม่พื่อใจ

 การใช้ภาษัาเข้้าใจง่ายั่ O มาก  O ปูานกลาง O น้อยั่ O ไม่พื่อใจ

8. ควิ�มุ่พึงพอใจต่อเนื์�อห่�ขัองร�ยง�น์เพื�อก�รพัฒน์�ทีั�ยั�งยืน์ฉบับนี์�
 ความสำมบู้รณ์ข้องเนื�อหา O มาก  O ปูานกลาง O น้อยั่ O ไม่พื่อใจ

 ความครบ้ถึ้วนข้องปูระเดำ็นที่่�สำำาคัญ O มาก  O ปูานกลาง O น้อยั่ O ไม่พื่อใจ 

 ความน่าเชื�อถึือข้องข้้อมูล O มาก  O ปูานกลาง O น้อยั่ O ไม่พื่อใจ

9. ขั�อเสัน์อแน์ะแลัะควิ�มุ่คิด้เห็่น์เพิ�มุ่เติมุ่
...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

 ก�รกำ�กับด้้แลักิจก�ร
 O การบ้ริหารจัดำการเพื่ื�อความยั่ั�งยั่ืน

  O จริยั่ธุรรมที่างธุุรกิจ

 O การเปูล่�ยั่นผิ่านสำู่ยัุ่คดำิจิที่ัล

 O การบ้ริหารจัดำการคู่ค้า

 O ความรับ้ผิิดำชอบ้ต่อลูกค้าและผิลิตภัณฑ์์

 O ปูระสิำที่ธุิภาพื่และความเชื�อถึือไดำ้ข้องโรงไฟฟ้า

 O การกระจายั่มูลค่าที่างเศรษัฐกิจแก่ผู้ิม่สำ่วนไดำ้เสำ่ยั่

 O การปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ดำ้านสัำงคมและเศรษัฐกิจ

 O การบ้ริหารจัดำการความเสำ่�ยั่ง

 O การบ้ริหารความต่อเนื�องที่างธุุรกิจ

 O การคุ้มครองข้้อมูลและระบ้บ้สำารสำนเที่ศ

 สิั�งแวิด้ลั�อมุ่
 O ก๊าซเรือนกระจก

 O พื่ลังงาน

 O นำ�า

 O ข้องเสำ่ยั่จากกระบ้วนการผิลิต

 O คุณภาพื่อากาศ

 O ความหลากหลายั่ที่างชีวภาพื่ 

 O ข้องเสำ่ยั่จากการที่ำาเหมือง

 O การดำำาเนินงานตามแผินการปูิดำเหมือง

 O การที่รุดำตัวข้องดำินอันเนื�องมาจากการที่ำาเหมือง

 O การปูฏิบ้ัติตามกฎหมายั่ดำ้านสำิ�งแวดำล้อม

 สัังคมุ่
 O การดำูแลพื่นักงาน

 O การพื่ัฒนาที่รัพื่ยั่ากรบุ้คคล

 O วัฒนธุรรมองค์กร

 O อาชีวอนามัยั่และความปูลอดำภัยั่

 O สำิที่ธุิมนุษัยั่ชน

 O การม่สำ่วนร่วมข้องชุมชน

 O การพื่ัฒนาชุมชน

 O การยั่้ายั่ถึิ�นฐาน

 O ชนเผิ่าพื่ื�นเมือง

4. ทั่�น์สัน์ใจประเด็้น์ควิ�มุ่ยั�งยืน์ขัองบ��น์ป้ประเด็้น์ใด้บ��ง

ที่่านสำามารถึที่ำาแบ้บ้สำำารวจโดำยั่สำแกน QR Code หรือสำ่งแบ้บ้สำำารวจน่�กลับ้มายั่ังบ้ริษััที่ฯ ตามที่่�อยัู่่ที่่�ปูรากฏที่้ายั่เล่ม 

หรือที่างจดำหมายั่อิเล็กที่รอนิกสำ์ที่่� Sustainability@banpu.co.th
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j9q4u3TzD0mRkCJCF24RfBrsS0vreGpPnp45nQX5jZxUNzBCTUQ1N1VPWEFUVEVWNkZKNjI2TDNPSi4u
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