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เป็นบริษัทพลังงานที่ด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย 

มุ่งเน้นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชน

และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
• พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานธรรมชาติ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง และก้าวสู่ความเป็นผู้น�าในเอเชีย

• ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า

พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน

และด�ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศ

ที่เข้าด�าเนินธุรกิจ
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ผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นในรอบปี

อัตราการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก 

0.620
ตัน CO

2
e/ เมกะวัตต์ - ชั่วโมง

ไม่มีอุบัติเหตุ 

จัดต้ังกองทุนจ�านวน 500 ล้านบาท

เพื่อช่วยเหลือสังคมในการบรรเทาภาวะ 

การระบาดของ COVID- 19 ร่วมกับ 

กลุ่มบ้านปูและพันธมิตร

อัตราการใช้น�้า 

0.901 
ลบ.ม./ เมกะวัตต์ - ชั่วโมง

ใช้เทคโนโลยี 

ที่ประสิทธิภาพสูง มลพิษต�่า

เพื่อการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นเลิศ

ไม่มีอุบัติการณ์

และข้อร้องเรียน

ด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และการก�ากับ

ดูแลกิจการ

จากการท�างาน

วัฒนธรรมองค์กรอันแข็งแกร่งที่ช่วย

หลอมรวมพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ

อัตราการปล่อย

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

0.0420 
ตัน/ กิกะวัตต์ - ชั่วโมง 

อัตราการปล่อยฝุ่นละออง 

0.0027 
ตัน/ กิกะวัตต์ - ชั่วโมง

อัตราการปล่อย

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

0.0254 
ตัน/ กิกะวัตต์ - ชั่วโมง

สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 

ในภาวะการระบาด COVID- 19  

โดยไม่มีพนักงานติดเชื้อ

ดัชนีความพร้อม 

ของโรงไฟฟ้าในจีน 

(Availability Factor: AF)

97.72
ร้อยละ

EBITDA 5,230 ล้านบาท

2,856

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน

ก�าลังการผลิตรวม
เพิ่มจากเดิม 

427

ก�าลังการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน 

และโซลาร์รูฟท็อป

(ตามสัดส่วนลงทุน)

จ�านวน 347 เมกะวัตต์

เทียบเท่า

เมกะวัตต์

เทียบเท่า

เมกะวัตต์

โครงการท่ีเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 

25 แห่ง

ก�าลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 

2,750 เมกะวัตต์เทียบเท่า

ร่วมจัดต้ังบริษัท 

เพื่อลงทุนในพลังงาน

หมุนเวียนและเทคโนโลยี 

ด้านพลงังานอย่างครบวงจร

บ้านปู เน็กซ์

3บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563
เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม



ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายของกลุ่มบ้านป ูเพาเวอร์ และอีกหลายธุรกิจ เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID- 19 

ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 บ้านปู เพาเวอร์ สามารถผ่านความท้าทายนี้ได้ด้วยการ

มีระบบบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่นรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว ท�าให้ยังคงความสามารถในการด�าเนินธุรกิจได้อย่าง

ต่อเนื่อง และยังคงมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด โดยมีผลก�าไรสุทธิจ�านวน 3,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จาก 

ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่ง ในประเทศจีนและโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) 

ทีร่กัษาความพร้อมและประสทิธภิาพในการเดินเครือ่งได้ดีอย่างต่อเนือ่งตามแผนทีต่ัง้ไว้ ถงึแม้ว่าการด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้าเอชพี

ซี (HPC) จะต�า่กว่าแผนที่ตั้งไว้เล็กน้อยจากการซ่อมบ�ารุงบางหน่วยผลิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.กิรณ ลิมปพยอม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และประธานคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในช่วงต้นไตรมาสทีส่องของปี นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัประสบความ 

ส�าเร็จในการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทติย์ยามากาตะ (Yamagata) และยาบกู ิ(Yabuki) ในประเทศ

ญี่ปุ่น รวมไปถึงการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมเอลวิน หมุยยิน  

(El Wind Mui Dinh) ที่ประเทศเวียดนาม ท�าให้ปัจจุบัน 

บ้านปู เพาเวอร์ มกี�าลงัผลติตามสดัส่วนการลงทนุทีเ่ปิดด�าเนนิการ 

เชิงพาณิชย์แล้วจ�านวน 2,750 เมกะวัตต์

นอกจากการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้ว บ้านปู  

เพาเวอร์ ยงัมุง่สร้างการเตบิโตของธรุกจิผลิตพลังงานทัง้การผลิต 

ไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Business) 

ในโรงไฟฟ้าฐาน และการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ใน

ปีทีผ่่านมาบรษิทัได้มกีารเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรทีส่�าคัญ 

คือ มีการควบรวมกิจการ (Amalgamation) ระหว่างบริษัท  

บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ�ากัด (BRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

และบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ�ากัด (BPIN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัท บ้านปู เน็กซ์ 

จ�ากัด (Banpu NEXT) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมุ่งเน้น

การลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี

พลังงาน โดยบ้านปู เพาเวอร์ และบ้านปู มีสัดส่วนการถือหุ้น

เท่ากันร้อยละ 50 การควบรวมกิจการนี้ท�าให้บ้านปู เพาเวอร์  

มกีารลงทนุในพลงังานหมนุเวยีนและเทคโนโลยพีลังงานเพ่ิมขึน้ 

ได้แก่ ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีนขนาดใหญ่ (Renewable 

Energy Plant) ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน

หลังคา (Solar Rooftop) ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 

Storage & System) ธรุกจิยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle)  

ธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) และธุรกิจ 

บริหารจัดการระบบการใช้พลังงาน (Energy Management 

System) 

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

4 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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เพ่ือสร้างการเติบโตของธุรกิจด้านการผลิตพลังงานอย่าง 

ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงยกระดับความสามารถในการส่งมอบ

พลังงานที่สร้างคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังในทุกพ้ืนที่ 

ด้วยราคาที่คุ้มค่าสมเหตุผล (Affordable) มีเสถียรภาพในการ

ส่งมอบพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง (Reliable) และเป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อม (Eco- friendly) บ้านปู เพาเวอร์ วางแผนบรหิารธรุกจิ

โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

• ผนึกพลังร่วมภายในกลุ่มบ้านปู เพื่อต่อยอดการพัฒนาและ

ด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศที่กลุ่มบ้านปูมีธุรกิจอยู่

• มุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงในแถบ

เอเชีย-แปซิฟิก

• ผลกัดันการเตบิโตของธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนและเทคโนโลยี

พลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์

บรษิทัฯ ยงัให้ความส�าคัญกบัการปรบัปรงุพัฒนาการเดินเครือ่งของโรงไฟฟ้าและการน�าเอาเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นมติร 

ต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter มาใช้ โดยโรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนร่วมทัง้ 3 แห่งในจีนได้รบัเงินสนบัสนนุจากรฐับาลท้องถิน่จากความสามารถในการควบคุมคุณภาพอากาศได้อย่างดีเยีย่ม  

อีกทัง้บ้านปู เพาเวอร์ ยงัได้ก�าหนดเป้าหมายในการผลิตพลังงานให้ได้ 5,300 เมกะวตัต์เทยีบเท่าในปี 2568 โดยมาจากธรุกจิไฟฟ้า

พลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปจ�านวน 4,500 เมกะวัตต์ และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอีกจ�านวน 800 เมกะวัตต์ที่ลงทุนผ่านบ้านปู 
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5บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563
เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม
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ไทย

บีแอลซีพี

โรงไฟฟาพลังงานถานหิน

สัดสวนการลงทุน 50%
การผลิตทั้งหมด: 1,434 MW

หว�นเจา

เอลว�นหมุยยิน
บีแอลซ�พี

เอชพีซ�

เวียดนาม

เอลวิน หมุยยิน

โรงไฟฟาพลังงานลม

สัดสวนการลงทุน 50%
การผลิตทั้งหมด: 38 MW

หวินเจา

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม

สัดสวนการลงทุน 50%
การผลิตทั้งหมด: 80 MW

ซานซ�ลูกวง

เจ�ง้ต้ิง

โจวผิง

หลวนหนาน

เฮาหยวน

ฮุยเอิน

มุกะวะ

มูโรรัง 1
มูโรรัง 2

นาร�ไอสึ

เคเซนนุมะ

ยาบูกิ

โอลิมเปย
ฮิโนะ

เท็นซัง ทาเคโอะ 2

อวาจ�

คุโรคาวะ 
ช�ราคาวะ

ยามางาตะ

ยามางาตะ ไออีเดะ

จ�นซาน

ฮุยเหนิง

จ�ซ�น

เตอหยวน

ซ�งหยู

จีน

โจวผิง

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม

สัดสวนการลงทุน 70%
การผลิตทั้งหมด: 247 MWe

เจิ้งติ้ง

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม

สัดสวนการลงทุน 100%
การผลิตทั้งหมด: 139 MWe

ซานซีลูกวง

โครงการโรงไฟฟาพลังงานถานหิน

สัดสวนการลงทุน 30%
การผลิตทั้งหมด: 1,320 MW

พลังงานแสงอาทิตย ในจีน

7 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

สัดสวนการลงทุน 50%
การผลิตทั้งหมด: 177.3 MW

หลวนหนาน

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม

สัดสวนการลงทุน 100%
การผลิตทั้งหมด: 227 MWe

เอชพีซีี

โรงไฟฟาพลังงานถานหิน

สัดสวนการลงทุน 40%
การผลิตทั้งหมด: 1,878 MW

สปป. ลาว

12 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

สัดสวนการลงทุน 20-50%
การผลิตทั้งหมด: 88 MW

ญี่ปุน

พลังงานแสงอาทิตย ในญี่ปุน

3 โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

สัดสวนการลงทุน 20-50%
การผลิตทั้งหมด: 132 MW 

โรงไฟฟา
พลังงานถานหิน

มีอำนาจในการบร�หารจัดการ

ไมมีอำนาจในการบร�หารจัดการ

มีอำนาจในการบร�หารจัดการ

ไมมีอำนาจในการบร�หารจัดการ

โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

โรงไฟฟา
พลังงานลม

อยูระหวาง
การพัฒนา

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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12 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

สัดสวนการลงทุน 20-50%
การผลิตทั้งหมด: 88 MW

ญี่ปุน

พลังงานแสงอาทิตย ในญี่ปุน

3 โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

สัดสวนการลงทุน 20-50%
การผลิตทั้งหมด: 132 MW 

โรงไฟฟา
พลังงานถานหิน

มีอำนาจในการบร�หารจัดการ

ไมมีอำนาจในการบร�หารจัดการ

มีอำนาจในการบร�หารจัดการ

ไมมีอำนาจในการบร�หารจัดการ

โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

โรงไฟฟา
พลังงานลม

อยูระหวาง
การพัฒนา

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เปดดำเนินการ
เช�งพาณิชย

ฐานรุรกิจของบ้านปู เพาเวอร์
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ห่วงโซ่ธุรกิจของบ้านปู เพาเวอร์

 ย่านที่พักอาศัย/ ชุมชน

 ย่านการค้า

 

 

 

 ถ่านหิน

 น�้ามัน

 ทางรถ

 ทางเรือ

 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

 ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

 โรงงานอุตสาหกรรม

 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

 โรงไฟฟ้า

 พลังงานแสงอาทิตย์

 โรงไฟฟ้าพลังงานลม

 ทางรถไฟ

 ก๊าซเสียจาก

 โรงงานอุตสาหกรรม • ผู้รับเหมาซ่อมบ�ารุง

• ผู้รับเหมาวิศวกรรมและก่อสร้าง

• ผู้รับเหมาเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา

การลงทุนผ่าน

Banpu NEXT

ผู้รับเหมา

ลูกค้า

แหล่ง

พลังงาน

การขนส่ง การผลิต

• การจัดซื้อสินค้าและบริการ
• การจ้างงาน

8 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) จัดท�ารายงานเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (รายงานฯ) ขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยรายงานฯ 

ฉบับนี้ได้ถูกจัดท�าเป็นปีที่สาม เพ่ือเปิดเผยกระบวนการบริหาร

จัดการและผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ

ก�ากบัดูแลกจิการ (Environmental, Social and Governance: 

ESG) ในส่วนที่เป็นประเด็นส�าคัญของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ 

จ�ากัด (มหาชน) จากเดิมที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงาน

การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกับกลุ่มบ้านปู

รายงานฯ ได้ถกูจัดท�าตามมาตรฐานการจัดท�ารายงานของ Global 

Reporting Initiatives Standards (GRI Standards) ในระดับ

ตัวชี้วัดหลัก (Core) รวมถึงตัวชี้วัดเพ่ิมเติมส�าหรับกลุ่มธุรกิจ

ไฟฟ้า (Electric Utilities Sector Disclosures) พร้อมน�าเสนอ

การด�าเนนิงานทีม่คีวามสอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื

แห่งสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals) ส�าหรบั

ข้อมูลด้านการเงิน ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปในประเทศไทย (Thai Financial Reporting Standards) 

โดยเนื้อหาในรายงานฯ ฉบับนี้ ได้มาจากการประเมินประเด็น

ด้านความยั่งยืนของธุรกิจไฟฟ้ารวม 31 ประเด็น และมีราย 

ละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญของ 

บริษัทฯ 14 ประเด็น 

ระยะเวลารายงาน

รายงานฉบับนี้ ครอบคลมุการด�าเนนิงานตัง้แตว่ันที่ 1 มกราคม 

2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงกิจกรรมสืบเนื่องที่เกิดขึ้น

ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันมากที่สุด

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ขอบเขตของรายงาน

บริษัทฯ รายงานผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนครอบคลุมกิจการที่บริษัทฯ มีสัดส่วนในการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่งและมีอ�านาจ

ในการบริหารจัดการโดยตรง ได้แก่ การด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่ง

ในจีน และส�านักงานใหญ่ในไทย ในทุกประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้อง ส่วนธุรกิจที่ยังไม่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์จะยังไม่ถูกน�ามา

รายงานในรายงานฯ ฉบับนี้

ส�าหรบัธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนในจนี ญ่ีปุ่น และเวยีดนามได้มกีารเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญในปี 2563 อย่างมนียัส�าคัญ กล่าวคือ ธรุกจิ

ดังกล่าวได้ถูกควบรวมกับธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน และจัดตั้งเป็นบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ากัด ซึ่งบ้านปู และบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้น

ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ 50 ดังนั้นผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนจึงไม่ได้น�ามารายงานในรายงานฯ ฉบับนี้

ส�าหรับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในไทย และโรงไฟฟ้าเอชพีซีใน สปป.ลาว ที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และบริษัทฯ ไม่มี

อ�านาจในการบริหารจัดการโดยตรง แต่อาศัยการก�ากับดูแลผ่านคณะกรรมการในบริษัทนั้นๆ ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

ของโรงไฟฟ้าดังกล่าวจึงไม่ได้รวมอยู่ในผลการด�าเนินงานบริษัทฯ แต่เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นส่วนส�าคัญในการสร้างรายได้ 

จึงมีการน�าผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนบางส่วนมาแยกรายงานตามความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

การรับรองรายงาน

รายงานฯ ฉบบันี้ได้รบัการตรวจรบัรองจากหน่วยงานภายนอกว่า

จัดท�าขึ้นภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกันกับกลุ่มบ้านปู ในส่วนข้อมูล

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของธุรกิจไฟฟ้า 

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปในจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• GRI 302-1 Energy consumption within organization 
• GRI 302-3 Energy intensity 
• GRI 303-3 Water withdrawal (2018)
• GRI 303-4 Water discharge (2018)
• GRI 303-5 Water consumption (2018)
• GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
• GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
• GRI 305-4 GHG emissions intensity
• GRI 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
• GRI 305-7 Nit rogen oxides (NOx) , sul fur oxides (SOx) ,  

and other significant air emissions (NOx, SOx, PM and Hg)
• GRI 306-2 Waste by type and disposal method
• GRI 306-4 Transport of hazardous waste

• GRI 403-1 Occupational health and safety management system (2018)
• GRI 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 

investigation (2018)
• GRI 403-3 Occupational health services (2018)
• GRI 403-4 Worker participation, consultation, and communication  

on occupational health and safety (2018)
• GRI 403-5 Worker training on occupational health and safety (2018)
• GRI 403-6 Promotion of worker health (2018)
• GRI 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety 

impacts directly linked by business relationships (2018)
• GRI 403-8 Workers covered by an occupational health and safety 

management system (2018)
• GRI 403-9 Work-related injuries (2018) 
• Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) and Injury Severity Rate (ISR)

เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้น�ามารายงานนั้นมีความถูกต้อง 

ตามหลกัการรายงาน ทัง้นีบ้รษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิการ

รับรองรายงานฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพ่ิมตัวชี้วัดในประเด็น

ความยั่งยืนที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต
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การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในรอบปี

จัดตัง้บรษิทั บ้านปู เนก็ซ์ จ�ากัด (Banpu NEXT) เพ่ือเป็นฐานธรุกิจทีส่�าคัญในการด�าเนนิธรุกิจพลังงาน

สะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน โดย บ้านปู เพาเวอร์ และ บ้านปู ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 50 

ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ บ้านปู เนก็ซ์ ซึง่มทีนุจดทะเบยีน 7,919 ล้านบาท

บ้านปู เน็กซ์ ลงนามในสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้าพลังงานลมเอลวิน หมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ขนาด 37.6 เมกะวัตต์ ในประเทศ 

เวียดนาม มูลค่าการลงทุนจ�านวน 66 ล้านเหรียญสหรัฐ เริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 ทั้งนี ้

การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญาและการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

มิถุนายน

กรกฎาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม
บ้านปู เน็กซ์ เปิดตัว ‘บ้านปู เน็กซ์ อีพรอมต์มูฟ’ 

โซลูชนัผลิตและกกัเกบ็ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเคล่ือนที่

คันแรกในไทย

บ้านปู เนก็ซ์ เปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

ยาบูกิ ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟูกูชิมะ 

มีก�าลังการผลิตรวม 7 เมกะวัตต์

กุมภาพันธ์

บ้านปู เนก็ซ์ เปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ยามากาตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตัง้อยู่ 

ณ จังหวัดยามากาตะ มีก�าลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าแห่งน้ีสามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชน

ประมาณ 5,000 ครัวเรือน และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kawanishi Dahlia Solar power 

plant เพื่อให้เป็นที่คุ้นเคยต่อชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว

บ้านปู เน็กซ์ เปิดตัวเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเล ‘บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่ 

(Banpu NEXT e- Ferry) เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลล�าแรกของไทย

บ้านปู เน็กซ์ จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่ในชื่อ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จ�ากัด เพื่อให้บริการ

ด้านพลังงาน ให้เช่า เช่าซื้อ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า
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ความท้าทายและโอกาส

ประเทศ ความท้าทายและโอกาส กลยุทธ์ของบ้านปู เพาเวอร์

ไทย

• การปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ได้พิจารณา 

เป้าหมายการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนรายปี ซ่ึงได้ค�านงึถงึการใช้ 

ศกัยภาพเชือ้เพลิงและโครงสร้างพ้ืนฐานทีม่อียู่ในแต่ละภาค พร้อมทัง้ค�านงึ

ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก Disruptive Technology

• การให้ความส�าคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานต่างที ่

เข้มงวดขึน้ เป้าหมายลดการปล่อยมลพิษจากการผลิตไฟฟ้า 0.46 กโิลกรมั

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง สอดคล้องกับข้อตกลง 

COP21

• ศึกษารายละเอียดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

รวมถงึการแสวงหาโอกาสการลงทนุและประเมนิความสามารถในการแข่งขนั 

รวมถงึเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะเขา้รว่มโครงการตา่งๆ ทีท่างภาครฐัเปิดรบั

• การด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดด้วยการบรหิารต้นทนุและเพ่ิม

ประสทิธภิาพการผลติ การบ�ารงุรกัษาอุปกรณ์เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่

อาจเกิดขึ้น

สปป.ลาว

• รฐับาลมุง่เน้นปฏริปูประเทศสูก่ารเป็นแหล่งพลังงานแห่งอาเซียน (Battery 

of ASEAN) และการเป็นผู้ส่งออกไฟฟ้าที่ส�าคัญของภูมิภาค

• การพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองและมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานภายใน

ประเทศอย่างต่อเนื่อง

• บรหิารจัดการระบบส่งไฟฟ้าและการเดินเครือ่งเพ่ือให้โรงไฟฟ้ามคีวามพร้อม

และประสทิธภิาพสงูสดุในทกุช่วงเวลา ซึง่มคีวามส�าคัญต่อระบบไฟฟ้าของ

ทั้งไทยและ สปป.ลาว

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับพัฒนามาตรฐาน

ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนรวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับ 

หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

จีน

• แผนการใช้พลังงานของประเทศยังคงสัดส่วนก�าลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

ทีร่อ้ยละ 30 ของก�าลงัผลติไฟฟ้าสว่นเพิม่ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการใช้

ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (Peak Demand)

• การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ ส่งผลต่อการ

เติบโตของภาคเศรษฐกิจและความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละท้องถิ่น

• การประกาศนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมี 

เป้าหมายระยะยาวทีจ่ะเป็นประเทศทีเ่ป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral)  

ภายในปี 2603 และการก�าหนดรปูแบบและกฎระเบยีบเกีย่วกบัระบบซ้ือขาย

สิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) 

ซึ่งจะมีการบังคับใช้ในปี 2564

• การก�าหนดมาตรการด้านการปรบัปรงุคณุภาพอากาศด้วยการลดปรมิาณ

มลสารที่ปล่อยสู่บรรยากาศอย่างต่อเนื่อง

• ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการจ�าหน่ายทั้งไฟฟ้า ไอน�า้ น�้าร้อน รวมถึง 

น�้าเย็น (Chilled Water) เพ่ือจ�าหน่ายในฤดูร้อนหรือตามภาวะตลาด  

รวมถึงแผนการขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมความพร้อมในการผลิต

และจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้

• การเพ่ิมประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม โดยมีกลยุทธ์ 

การจัดซื้อถ่านหินในช่วงเวลาที่เหมาะสม

• ประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมทัง้  

3 แห่งและปรับปรุงประสิทธิภาพการพลังงาน เพ่ือให้มีระดับการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับที่ภาครัฐก�าหนด และมองหาโอกาสในการ 

เข้าร่วมในระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• รกัษาคุณภาพอากาศจากปล่องให้อยู่ในระดับต�า่มาก (Ultra- low Emission) 

เพ่ือเป็นโรงไฟฟ้าตวัอย่างของโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยรีะดับสงูและเป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม มีความคุ้มค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจไฟฟ้า 
จากเชื้อเพลิงทั่วไป

11บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563
เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม



ประเทศ ความท้าทายและโอกาส กลยุทธ์ของบ้านปู เพาเวอร์

ไทย

• การจัดสรรโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ตามนโยบายการส่งเสริมของ

ภาครฐั เช่น โรงไฟฟ้าขยะชมุชน โรงไฟฟ้าชวีมวลประชารฐั โครงการพลังงาน

แสงอาทติย์โซลาร์ภาคประชาชน รวมถงึแผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือ

เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางซื้อขาย

ไฟฟ้า (Grid Connection) ในภูมภิาค รวมถงึการเชือ่มโยงกบัระบบจ�าหน่าย 

เพ่ือให้สามารถรองรบัพลังงานหมนุเวยีนในอนาคต (Grid Modernization)

• การส่งเสรมิการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรปูธรรม และสร้าง Ecosystem 

ด้านการใช้พลังงานสะอาดที่ครบวงจร

• การแสวงหาโอกาสการลงทุนและประเมินความสามารถในการแข่งขัน  

รวมถงึเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะเขา้รว่มโครงการตา่งๆ ทีท่างภาครฐัเปิดรบั 

• การลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ อาทิ  

ส�านกังานจัดการทรพัย์สนิจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โครงการพัฒนาภูเกต็

สมาร์ทซิตี ้เพ่ือร่วมศกึษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบนเิวศด้านการใช้

พลังงานสะอาดที่ครบวงจร อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ การวางระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ การศึกษาการน�าระบบ 

กักเก็บพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม

จีน

• นโยบายปรับลดการจ่ายเงินอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน เพ่ือสนับสนุนให้

มีการพัฒนาโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง คุณภาพสูง และลดการพึ่งพา

เงินอุดหนุนของรัฐ

• การเตรยีมการเพ่ือก�าหนดรปูแบบและกฎระเบยีบเกีย่วกบัเครดิตการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (China Certified Emission Reduction: CCER)

• ตดิตามนโยบายของภาครฐัและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือประเมนิ

โอกาสการลงทุนรวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้า

• ด�าเนินการศึกษาเพ่ือมองหาโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ CCER จาก

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ญี่ปุ่น

• แผนพัฒนาพลังงานของประเทศที่มีความชัดเจนในเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วน

การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ร้อยละ 22-24 ภายในปี 2573 

• การปรบัลดอัตราการรบัซ้ือไฟฟ้า Feed-in Tariff (FIT) และปรบัเปล่ียนราคารบัซือ้

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์จากรปูแบบอัตราคงทีต่ลอดอายโุครงการ (Feed-in 

Tariff: FiT) เป็นรปูแบบการเปิดประมลู (Auction Scheme) ตัง้แต่ปี 2560  

• การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส�าหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทติย์ เช่น โครงการทีม่กี�าลังการผลติมากกว่า 40 เมกะวตัต์ ก�าหนดให้ 

จัดท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563

• เตรยีมความพร้อมในการประเมนิโอกาสการลงทนุและการพัฒนาโครงการ 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจติดตั้งพลังงานเเสงอาทิตย ์

บนหลังคา การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant)  

และการซื้อขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มระบบกลาง (Energy Trading)  

ผ่านโครงข่ายระบบดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่น 

• การศึกษารายละเอียดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  

และกฎเกณฑ์ต่างๆ จากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อ

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โครงการโรงไฟฟ้า

สามารถเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน

เวียดนาม

• สนบัสนนุการเพ่ิมสดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน มเีป้าหมาย

ก�าลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม สัดส่วน 

ร้อยละ 21 ของก�าลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดปี 2573  

• ปัจจุบันอัตรารับซ้ือไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ Feed-in Tariff (FIT) 

อย่างไรก็ตาม อัตรารับซ้ือไฟฟ้าดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับโครงการที่เปิด

ด�าเนินการภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

• การปรับเปลี่ยนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากรูปแบบอัตรา

รับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FIT) เป็นแบบอัตรา

รับซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme)

• ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและประเมินความเป็นไปได้ในการแสวงหาโอกาส 

ในการลงทุนเพิ่มเติม และการติดตามการพัฒนาโครงการให้สามารถเปิด

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน โดยจัดให้มีที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น  

ทีป่รกึษาด้านวศิวกร ทีป่รกึษาทางด้านสิง่แวดล้อม ทีป่รกึษาด้านกฎหมาย 

ที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี เป็นต้น

ธุรกิจไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน

12 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563
เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม



โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน แบ่งเป็น 

โดยมคีณะกรรมการชดุย่อย 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทน

โดยบริษัทก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระต่อเนื่อง พร้อมทั้งก�าหนดให้ผู้ที่ 

ได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกินกว่า 

5 บริษัท และการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

บรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารประชมุร่วมกนัระหว่างกรรมการอิสระกบักรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร โดยไม่มกีรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

และฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าวในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เพื่อ

เปิดโอกาสให้มีอภิปรายอย่างเป็นอิสระในประเด็นต่างๆ หรือการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วนธุรกิจให้มี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็น

บุคคลเดียวกัน บริษัทฯ มีการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท

แต่งตัง้และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิธรุกจิ พัฒนา และน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั ิทัง้นี้ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้กระจายอ�านาจการบรหิารให้ผูบ้รหิารระดับรองลงมาของหน่วยธรุกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

โดยใช้ตารางอ�านาจอนุมัติ (Delegation of Authority: DOA) เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการก�ากับดูแลกิจการและการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีซ่ึงเป็นรากฐานส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจให้เติบโต

อย่างยั่งยืน โดยผลักดันผ่านวัฒนธรรมองค์กร “Banpu 

Heart” ซึ่งครอบคลุมด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 

(Adhere to Integrity and Ethics) ที่กรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงานทุกคนถือเป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ

เพ่ือพัฒนายกระดับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บรษิทัฯ และสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ลกูค้า 

พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย

ในการด�าเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ คณะกรรมการ

บรษิทัมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบ

การด�าเนินธุรกิจ ควบคู่การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

ซ่ึงบรษิทัฯ ไม่เพียงมุง่เน้นแสวงหาผลตอบแทนทางการเงิน

เท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังค�านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ

ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: 

ESG) เพ่ือเป็นการสร้างคุณค่าแก่กิจการรวมท้ังสร้างผล

ตอบแทนการลงทุนอย่างยั่งยืน

กรรมการ
อิสระ

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการทั้งหมด
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

• กรรมการอิสระ

3

-

2

1

3

-

-

3

3

1

1

1

กฎบัตรที่เกี่ยวข้อง กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

หน้าที่หลัก • พิจารณานโยบายและแนวทางปฏบัิติในเรือ่งการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

• ตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายและหลักปฏิบตัิ

ในกรอบของการมีจริยธรรม

• สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และเจ้าหน้าที่บริหาร

• ติดตามแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

• สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง 

และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• พิจารณาแผนงานและผลการปฏิบัติงานของส�านักงานตรวจสอบภายใน

• พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่มีความเกี่ยวโยง 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ก�ากบัดูแลให้บรษิทัปฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติ คอร์รปัชนั

• พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมทั้งการพิจารณา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

• พิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบตังิาน งบประมาณ และอัตราก�าลังของส�านกังาน

ตรวจสอบภายใน

• สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่องจาก 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

• เสนอความเหน็เกีย่วกบัการบรหิารผลตอบแทน

และผลประโยชน์อ่ืนๆ ส�าหรับคณะกรรมการ

บริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

• พิจารณาภาพรวมและโครงสร้างของเงินเดือน

และเงินรางวัลประจ�าปี
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ความรู้ความช�านาญของคณะกรรมการ (Skill Matrix)การสรรหาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และ

กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธภิาพและค�านงึถงึ

ความหลากหลายของคุณสมบตั ิทัง้ในด้านความเป็นอิสระ ความรู ้

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ตลอดจนเพศ เชื้อชาติ และอายุ โดยจัดท�าองค์ประกอบความรู้

ความช�านาญของคณะกรรมการ (Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจ

ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยรวมมีความเหมาะสม 

ในการก�ากับดูแลองค์กรและสามารถตอบสนองความต้องการ 

ของผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการชดุปัจจุบนั

มีรายละเอียดดังนี้

9คน

3 คน

กรรมการท่ีเป็น

กรรมการ

แยกตามสถานะ

กรรมการท่ี ไม่เป็น

ผู้บริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ผู้บริหาร

3 คน 3 คน

กรรมการอิสระ

ชาย 8 คน

หญิง 1 คน

กรรมการ
9 คน

แยกตามเพศ

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายงัมหีน้าที่ในการสรรหาและแตง่ตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ก่อนการ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ  

การด�าเนนิธรุกจิด้านพลังงาน ประสบการณ์ด้านต่างๆ รวมถงึความสามารถในการบรหิารจดัการ นอกจากนีย้งัได้พิจารณา 

คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และภาวะความเป็นผู้น�าเพ่ือขับเคล่ือนองค์กร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของบริษัทฯ

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

ด้านเทคโนโลยีพลังงาน

ด้านวิศวกรรม

และเทคโนโลยี

ด้านความสัมพันธ์ 

ทางด้านธุรกิจ

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านกลยุทธ์องค์กร

ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านธุรกิจไฟฟ้า

ด้านบัญชีการเงิน

ด้านการบริหาร

ความเส่ียง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม
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การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ  

คณะกรรมการชดุย่อย รวมถงึการประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการรายบคุคล 

โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนประเมิน เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อม 

ข้อเสนอแนะ และได้แลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่างกนัในทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัท เพือ่น�าไปปรบัปรุงใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ ส�าหรบัผลการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม มีรายละเอียดดังนี้

การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

หลักสูตร ผู้จัดการอบรม จ�านวนคณะกรรมการที่เข้าร่วม

อบรมหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 294/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1

สัมมนา “Update the Trends for Energy Generation Markets and Investment Opportunity” บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 9

สัมมนา “Board Effectiveness in Accordance with New CG Code” บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 8

สัมมนา “Global Megatrends” บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 9

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะอย่างสม�่าเสมอ ดังนี้

ร้อยละ 98.41
ของการเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ร้อยละ 100
ของการเข้าประชุม

ร้อยละ 100
ของการเข้าประชุม

ร้อยละ 96.67
ของการเข้าประชุม

คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการรายบุคคล

ดีมาก

4.37
คะแนน

ดีเยี่ยม

4.70
คะแนน

ดีเยี่ยม

4.68
คะแนน
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การบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน

บ้านปู เพาเวอร์ มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจพลังงาน ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อส่งมอบพลังงานที่สร้างคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ 

(Affordable) เป็นที่ไว้วางใจ (Reliable) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco- friendly) โดยนอกจากการพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังต้องเพิ่มศักยภาพในการ 

ปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) นั้น ถือเป็นบททดสอบส�าคัญในการวางกลยุทธ ์

และการสร้างรากฐานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ค�านึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ด้วยความมุ่งหวังว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ด�าเนินงาน

AFFORDABLE
•	 นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีสะอาดและเหมาะสม
•	 โครงสร้างการลงทุน	 และบริหารจัดการที	่

เหมาะสมกับแต่ละโครงการ
•	 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่

อุปทาน

ECO- FRIENDLY
•	 มาตรฐานการด�าเนินงานและเทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม
•	 การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี	และชมุชน

รอบพื้นที่โครงการ
•	 อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท�างาน

RELIABLE
•	 จริยธรรมธุรกิจ
•	 การบริหารจัดการความเสี่ยง
•	 การบริหารและพัฒนาศักยภาพ
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บรษิทัฯ มกีรอบการบรหิารจดัการเพ่ือขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานและการเตบิโต ด้วยหลักการพัฒนา

ที่ยั่งยืนที่ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน มีการวางกลยุทธ์

ระยะยาว ระยะสั้น รวมถึงวัดผลด้วยการก�าหนดตัวชี้วัดทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ

ก�ากับดูแลกิจการ (ESG) แล้วมอบหมายภารกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม

ในการผลักดันให้เกิดความส�าเร็จ

นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

การสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

• การพัฒนาบุคลากร การสร้างเสริมความเป็นมืออาชีพและเพ่ิมศักยภาพของพนักงานเพ่ือ 

การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นผู้น�า รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือ

ข้ามหน่วยงานโดยผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

• การพฒันากระบวนการ มุง่เน้นความเป็นเลิศในกระบวนการผลิตด้วยการใช้นวตักรรม และ

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้ลด

การใช้ทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้การบริหาร

ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้กระบวนการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง และ 

การตัดสินใจดียิ่งขึ้น

• ผลิตภัณฑ์ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าในราคาที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ เป็นที่ 

ไว้วางใจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

• การปฏบิติัตามกฎหมาย มกีารก�ากบัดูแลกจิการด้วยหลกับรรษทัภิบาลและจรยิธรรมในการ

ด�าเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ครบถ้วน และรวมถึงการใช้มาตรฐาน

การด�าเนินงานที่ดีในระดับนานาชาติ

• อาชวีอนามยัและความปลอดภยั สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานทีป่ลอดภัยต่อพนักงาน

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

• สิ่งแวดล้อม มองหาโอกาสในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและใช้เทคโนโลยี 

ที่สะอาด ลดผลกระทบเชิงลบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ที่มีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรและการสร้างของเสีย สร้างเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง

รู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

• สังคม มีการก�ากับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิ

มนษุยชนของผูม้ส่ีวนได้เสยี สร้างเสรมิความสมัพันธ์และการยอมรบัจากชมุชนผ่านกระบวนการ

สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนผ่านการ

เสียภาษีเพ่ือการพัฒนา การจ้างงาน และโครงการพัฒนาชุมชนท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ 

และพึ่งพาตนเองได้

วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ความเสี่ยง

แนวโน้ม
ความเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ

ความต้องการ
พลังงาน แนวปฏิบัติที่ดี

กลยุทธ์
การวิเคราะห์

ประเด็นความยั่งยืน
การมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสีย

วิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
เพื่อการปรับปรุง

จัดล�าดับความส�าคัญ
เพื่อคัดเลือกประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ

ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

ก�าหนดแผนงานและเป้าหมาย

ติดตามวัดผล

รายงานและเปิดเผยข้อมูล	
(อ้างอิง	GRI	Standards)

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เลีย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การก�ากับดูแลกิจการ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

สนับสนุนเป้าหมายที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ	UNSDG
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การประเมินผลการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เนื่องจากการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องประกอบจากการวางนโยบาย ก�าหนดกลยุทธ์ที่ดี มีตัวชี้วัดที่เหมาะสม

จากผูบ้รหิาร และมกีารน�าไปสูก่ารมส่ีวนร่วมและปฏบิตัขิองพนกังาน บรษิทัฯ จงึมกีารประเมนิผลการด�าเนนิงานในหลากหลาย

ระดับโดยมีวิธีการและตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ดังนี้ 

โครงสร้างคณะกรรมการการพัฒนาท่ียั่งยืน

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการการพัฒนาทีย่ัง่ยนืเพ่ือก�ากบัดูแลกลยทุธ์

และการด�าเนินงาน ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน/ 

หน่วยธุรกิจ โดยมีหน้าที่

นโยบายและทิศทางการด�าเนินงานได้ผ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าไปปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ยังขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart  

ซ่ึงมค่ีานยิมร่วมเรือ่ง ‘การพัฒนาทีย่ัง่ยนื’ ทีพ่นกังานและผูบ้รหิาร 

ทุกคนมีหน้าที่ในการท�าให้เกิดความยั่งยืน โดยการท�างานที่

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตัดสินใจโดยยึด

หลักความยั่งยืนขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นตัวแทนที่ดี

ขององค์กรในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ 

บริษัทร่วมทุน พันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมารับช่วง 

ลูกค้า และชุมชน

ก�าหนดนโยบายเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ทบทวน  

ก�ากับดูแล และจัดให้มีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า

บริษัทฯ จะสามารถด�าเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 

และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ตรวจติดตามผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน 

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ  

ภายใต้บ้านปู เพาเวอร์ มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัต ิ

เพื่อให้สอดคล้อง เป็นไปในเดียวกับนโยบายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนของบริษัทฯ 

• การประเมินผลการท�างานคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีวาระการประเมินคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้งโดยการประเมินตนเอง โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้

- การประเมินตนเองรายบุคคล

- การประเมินการท�างานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

- การประเมินการท�างานของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะ 

• การประเมนิผลการท�างานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดับสงูเทยีบกบัเป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายรายปี 

ปีละ 2 ครั้ง โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ (Environmental, Social 

and Governance: ESG) ได้แก่

- ด�าเนินงานผลิตรักษาค่าความพร้อม (Availability Factor: AF) ของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละปี เพื่อ

การบริหารผลตอบแทนจากโครงการและคงประสิทธิภาพในการผลิต ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากร เช่น เชื้อเพลิง น�้า เป็นต้น

- รักษาระดับการยอมรับผลการด�าเนินงานด้าน ESG ในระดับชาติและเป็นสมาชิกโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

- ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน ไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายด้าน ESG ทั้งในระดับท้องถิ่นและ 

ระดับสากล

- ด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน ไม่มีพนักงานและ

ผู้รับเหมาเสียชีวิตจากการท�างาน และไม่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: 

LTIFR)

- ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตามที่

กฎหมายก�าหนด หน่วยธุรกิจที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการบริหารจัดการมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เกิน 0.676 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ เมกะวัตต์- ชั่วโมง และใช้น�้าไม่เกิน 0.868 ลบ.ม./ เมกะวัตต์- ชั่วโมง

- ด�าเนินงานด้านการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน การสรรหาและพัฒนาศักยภาพพนักงานตามกลยุทธ์ 

Greener Smarter

- สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียในหลายช่องทาง
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ธันวาคม 2563 

เปิดตัวแอปพลิเคชัน	 BLiNK	 ในงาน	 Digital	 Product	 Showcase	 ซึ่ง	 BLiNK	 เป็นแอปพลิเคชันที่บริษัทฯ	

พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ	โดยมีข้อมูลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพพนักงานเป็นโครงการน�าร่อง

27 ตุลาคม 2563 

บริษัทฯ	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความยั่งยืน	ที่ส�านักงานกรุงเทพฯ	โดยเชิญที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน	

ในระดับชั้นน�า	มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ		

(Task	 Force	 on	 Climate-related	 Financial	 Disclosures:	 TCFD)	 ซึ่งเก่ียวข้องกับความเส่ียงจาก	

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	รวมถึงผลกระทบและโอกาสต่อการด�าเนินธุรกิจ

กันยายน-ตุลาคม 2563 

บริษัทฯ	 จัดการประเมินความเส่ียงด้าน	 ESG	 ในทุกหน่วยธุรกิจ	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		

น�า้	และ	สิทธิมนุษยชน	นอกจากนี้ยังรวมถึงโรงไฟฟ้าเอชพีซีซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าร่วมทุน

7 ตุลาคม 2563 

บริษัทฯ	จัดการประชุมด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	และการพัฒนาชุมชน	รวมถึงการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบ้านป	ูHSEC	Summit	2020	ในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ	 COVID-	 19	 โดยในงานมีการน�าเสนอกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของหน่วยธุรกิจในปี	 2564-	

2568	โดยผู้บริหารในแต่ละหน่วยธุรกิจ

• การประเมนิผลการปฏิบตังิานของพนกังานและผูบ้รหิาร โดยใช้ระบบ

การประเมิน KPI ทั้งทางด้านผลการท�างานและพฤติกรรมในการ

ท�างานที่ส่งเสริมค่านิยมองค์กร ปีละ 2 ครั้ง

• การวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานเทยีบกบัแนวการปฏบิตัหิรอืมาตรฐาน

ที่ดีในกลุ่มอุตสาหกรรม (Gap Analysis) ร่วมกับกลุ่มบ้านปู เช่น 

การวเิคราะห์เพ่ือการปรบัปรงุทีดี่ขึน้ผ่านการประเมนิด้านความยัง่ยนื 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Carbon Disclosure 

Project (CDP), การประเมนิด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล  

(Environmental, Social and Governance: ESG) และการ

ประเมินความยั่งยืนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

 รางวัลแห่งความยั่งยืน

ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์ ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ 

Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแล

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในการพิจารณาประเด็นความยั่งยืนขององค์กร บ้านปู เพาเวอร์ มุ่งสร้างการมี 

ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน (Inclusiveness) เพ่ือระบุประเด็นที ่

มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย (Materiality) และ 

บริหารจัดการสิ่งที่เป็นประเด็นส�าคัญ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน 

ด้วยความโปร่งใส (Responsiveness) ตามกรอบปฏิบตัทิีอ้่างอิงจากมาตรฐานสากล 

AA 1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 

ทั้งนี้เนื่องจากกิจการของบริษัทฯ มีการลงทุนร่วมกับบริษัทร่วมทุนที่หลากหลาย 

ดังนั้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จึงเกิดจากการรวบรวมผลการวิเคราะห์

จากหน่วยธุรกิจต่างๆ เช่น การพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียโดยพนักงานที่เกี่ยวข้อง 

แล้วน�ามาวิเคราะห์ในระดับองค์กรอีกครั้ง 

1. ระบุผู้มีส่วนได้เสีย ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ท้ัง 

ภายในและภายนอกองค์กร

2. ระบุระดับผลกระทบของบรษัิทฯ ต่อผู้มีสว่นได้เสยี ครอบคลมุท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. ระบุระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ เช่น ด้านการเงิน  

การด�าเนินงาน กฎระเบียบข้อบังคับ ชื่อเสียง กลยุทธ์ เป็นต้น

4. จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามระดับผลกระทบ

จากบริษัทฯ และระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย 

5. จัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือก�าหนดช่องทาง 

การมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่ ให้ความสนใจ หัวข้อในรายงานฯ

พนักงาน
• การส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

• การส�ารวจวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart

• การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

• การจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรม

• การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคม

• การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

• การเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน

• การจัดท�าระบบการประเมินผลงาน

• การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

• การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

• ทิศทางการด�าเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

ขององค์กร

• ความท้าทายและโอกาส

• จรยิธรรมทางธรุกจิขององค์กรและความรบัผดิชอบต่อพนกังาน • จริยธรรมทางธุรกิจ

• การให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

• การประเมินผลงาน

• ความก้าวหน้าในอาชีพ

• การพัฒนาศักยภาพ

• การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเปิดโอกาสในการแสดง 

ความคิดเห็น

• ความสมดุลในการท�างานและชีวิตส่วนตัว

• วัฒนธรรมองค์กร

• ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

• การพัฒนาความสามารถของพนกังานและการพัฒนาภาวะผูน้�า

• สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท�างาน • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน

ภาครัฐ
• การท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ

• การประชุมและเข้าพบในโอกาสต่างๆ

• การเยี่ยมชมและตรวจการด�าเนินงาน

• การส่งรายงานต่างๆ และข้อมูลตามที่กฎหมายก�าหนด

• การเปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอ

• การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้น

• การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

• การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม • การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

• การก�ากับดูแลกิจการตามหลักจริยธรรมธุรกิจ • การก�ากับดูแลกิจการ

• การต่อต้านคอร์รัปชัน

• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด

• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด • การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม

• พลังงาน

• การบริหารห่วงโซ่ทางธุรกิจ • การบริหารจัดการคู่ค้า

• การบริหารจัดการผู้รับเหมา

• การบริหารจัดการลูกค้า

• การบรหิารจัดการผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• คุณภาพอากาศ

• การใช้ทรัพยากรน�า้และน�้าปล่อยออก

• ของเสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วมและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่ ให้ความสนใจ หัวข้อในรายงานฯ

ลูกค้า
• การประชุมร่วมเพ่ือก�าหนดแผนงาน ท�าความเข้าใจเรื่อง

สถานการณ์ ตลาด เพื่อก�าหนดการส่งมอบตามเป้าหมาย

• การประชมุ พบปะระหว่างผูป้ฏบิตังิานเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์

ในการเดินเครื่องและการบริหารสัญญา

• การเยี่ยมเยียนลูกค้าเพ่ือรับทราบปัญหา และหาแนวทางใน

การปรับปรุงแก้ไข

• การเปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอ

• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

• การจัดกลไกรับข้อร้องเรียนหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ 

เว็บไซต์

• ความพร้อมในการจ่ายไฟ

• คุณภาพและราคา

• การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• การจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

• การบริหารจัดการลูกค้า

• จริยธรรมทางธุรกิจ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

• การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• ความพร้อมและความน่าเชื่อถือ

• การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม

คู่ค้า
• การเปิดเผยข้อมลูการจดัซือ้จัดจ้างผ่านเวบ็ไซต์ หรอืแอปพลิเคชนั

• การประชุมร่วมกับคู่ค้า

• การท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ

• การจัดซื้อจัดจ้างและผลตอบแทน

• กระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม

• โอกาสทางธุรกิจในการร่วมงาน

• การบริหารจัดการคู่ค้า

• จริยธรรมทางธุรกิจ

ผู้รับเหมา
• การประชุมแผนงาน

• การอบรมเพ่ือสร้างศกัยภาพของผูร้บัเหมา และความปลอดภัย

ในการท�างาน

• การท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ

• แผนการด�าเนินงานผลิต/ ซ่อมบ�ารุง

• โอกาสทางธุรกิจในการร่วมงาน

• การบริหารจัดการผู้รับเหมา

• จริยธรรมทางธุรกิจ

• ความปลอดภัยในการท�างาน • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน

ชุมชน
• การส�ารวจความคิดเห็นของชุมชน

• การส�ารวจข้อมลูพ้ืนฐานและความคิดเหน็ชมุชนก่อนเริม่โครงการ

• การจัดให้มช่ีองทางรบัข้อร้องเรยีนทางโทรศพัท์ และทางเวบ็ไซต์

• การประชุมร่วมกับชุมชน 

• การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับชุมชน

• การส�ารวจความคิดเห็นของชุมชน

• การส�ารวจข้อมลูพ้ืนฐานและความคิดเหน็ชมุชนก่อนเริม่โครงการ

• การจัดให้มช่ีองทางรบัข้อร้องเรยีนทางโทรศพัท์ และทางเวบ็ไซต์

• การประชุมร่วมกับชุมชน 

• การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับชุมชน

• งานชุมชนสัมพันธ์และจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

• การเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

• การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

• การจัดการสิ่งแวดล้อม • คุณภาพอากาศ

• การใช้ทรัพยากรน�้าและน�้าปล่อยออก

• ของเสีย

• โครงการพัฒนาชุมชน

• ความรับผิดชอบต่อสังคม

• การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่ ให้ความสนใจ หัวข้อในรายงานฯ

ร่วมทุน

ผู้ถือหุ้น

นักลงทุนและ 

สถาบันการเงิน

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• การประชุมคณะกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

• การน�าเสนอข้อมลูเพ่ือการลงทนุในวาระต่างๆ เช่น การประชมุ 

รายไตรมาส การเยี่ยมเยียนเพ่ือน�าเสนอข้อมูลและตอบ 

ข้อซักถาม (Roadshow) เป็นต้น

• การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

• การน�าเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day ที่จัดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• การเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน

• การท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ

• การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

• ผลการด�าเนินงาน การพัฒนาโครงการ และการเติบโตทาง

ธุรกิจ

• นโยบายทางการเงินและบัญชี

• การบริหารกระแสเงินสด

• การควบคุมค่าใช้จ่าย

• ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลา

• การด�าเนินงานด้านการเงินและการเติบโต

• การบริหารจัดการความเสี่ยง • การบริหารจัดการความเสี่ยง

• การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ • จริยธรรมทางธุรกิจ

• การต่อต้านการคอร์รัปชัน

• การพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขัน

• ความพร้อมและความน่าเชื่อถือ

• การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม

• คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารและการจ่าย

ค่าตอบแทน

• การก�ากับดูแลกิจการ

• การด�าเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม • การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

สื่อมวลชน
• การเปิดเผยข้อมลูความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานทางจดหมาย

เวียน 

• การจัดประชุมแถลงข่าว

• การเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

• การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

• ข่าวสารความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน การพัฒนาโครงการ 

และผลประกอบการ

• การด�าเนินงานด้านการเงินและการเติบโต

• ความท้าทายและโอกาส

• ความโปร่งใส ทันต่อเวลา และความเท่าเทียมในการเปิดเผย

ข้อมูล

• จริยธรรมทางธุรกิจ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

• ความรับผิดชอบต่อสังคม • การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน

ภาคประชาสังคม
• การเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

• การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

• การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจ และสังคม • การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด • การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม

• การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด

• การมีส่วนร่วมของชุมขนและการพัฒนาชุมชน
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การประเมินประเด็นที่ส�าคัญ

ประเด็นความยัง่ยนืทีส่�าคัญของบ้านปู เพาเวอร์ จะถกูประเมนิ

ด้วยการจัดล�าดับความส�าคญัตามมาตรฐานทีอ้่างอิงจากมาตรฐาน

สากล Global Reporting Initiative (GRI) และ AA1000 

AccountAbility Principles (AA1000AP) โดยพิจารณาจากความ

ส�าคัญต่อบรษิทัฯ และความส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ครอบคลุม

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

(Environment, Social and Governance: ESG) ซ่ึงได้รบัการ

ทบทวนจากคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี 

แหล่งที่มาของประเด็นความยั่งยืน

• แนวโน้มหรอืทศิทางการเปล่ียนแปลงในธรุกจิพลังงานและ 

ที่เกี่ยวข้อง

• กฎหมายทีเ่กีย่วข้องและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต

• ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต

• กลยุทธ์การด�าเนินงานและการเติบโต

• มาตรฐานการด�าเนนิงานทีดี่ในธรุกจิไฟฟ้าและอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง

• ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานและการเติบโต

• ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการประเมินประเด็นท่ีส�าคัญ

บริษัทฯ ระบุประเด็นความยั่งยืน โดยศึกษาจากแหล่งที่มาต่างๆ และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดย

รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความคาดหวัง การประเมินความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ในปี 2563 ได้น�าข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาเพ่ือทบทวนการก�าหนด

ประเด็นที่ส�าคัญในรายงานฉบับนี้ อาทิ

• การเข้าพบชี้แจงโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการ 

• การเข้าพบชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นจาก ผู้ร่วมทุน หน่วยงานก�ากับดูแล ที่ปรึกษา คู่ค้า และสถาบัน

การเงิน

• การส�ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีท่�างานร่วมกบับรษิทัฯ โดยส่งแบบส�ารวจออนไลน์ให้แก่

ผู้ร่วมทุน หน่วยงานก�ากับดูแล ที่ปรึกษา คู่ค้า และสถาบันการเงิน 

• การประชุมเพ่ือชี้แจงความก้าวหน้าของบริษัทฯ และรับฟังความคิดเห็น อาทิ การประชุมผู้ถือหุ้น  

และการประชุมนักวิเคราะห์

• การติดตามตรวจสอบแนวโน้มด้าน ESG ที่เป็นที่สนใจในระดับนานาชาติ

• ผลการส�ารวจความผูกพันต่อองค์กรและข้อคิดเห็นของพนักงาน

ประเมินระดับของผลกระทบต่อบริษัทฯ ทางด้านการเงิน การด�าเนินงาน กลยุทธ์ ชื่อเสียง และการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ร่วมกับโอกาสในการเกิดหรือความน่าจะเป็น รวมถึงการคาดการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นใหม่ หรือสถานการณ์ของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลาที่มีการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืน

ประเมนิระดับผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ร่วมกับบทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 

น�าแต่ละประเด็นมาคัดกรอง จัดล�าดับความส�าคัญโดยการประเมินระดับผลกระทบต่อบริษัทฯ ร่วมกับ

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือคัดเลือกประเด็นที่ส�าคัญ มาก�าหนดกลยุทธ์และการด�าเนินงานด้าน 

ความยั่งยืน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ระบปุระเดน็ความยัง่ยนื 

ที่เกี่ยวข้อง

2. ระบุความส�าคัญ

ของแต่ละประเด็น

ต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ

3. ระบุความส�าคัญ

ของแต่ละประเด็น

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4. จัดล�าดับความส�าคัญ 

ของประเด็น

25บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563
เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม



ผลการประเมินประเด็นที่ส�าคัญ

บริษัทฯ น�าผลการประเมินประเด็นที่ส�าคัญของปี 2562 มาใช้ในการก�าหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ และทบทวน

ประเด็นความยั่งยืนประจ�าปี 2563 โดยคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ปรับยกระดับความส�าคัญของประเด็น

ความยั่งยืนให้สูงขึ้น 2 ประเด็น ได้แก่

•	 การบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ เนือ่งจากเป็นประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะวกิฤตของการแพร่ระบาด COVID- 19

•	 การพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง เนื่องจากทรัพยากรบุคคลในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีความรู้และประสบการณ์สูง 

มจี�านวนจ�ากดั จึงเป็นประเด็นทีอ่งค์กรให้ความสนใจในการก�าหนดและเตรยีมทรพัยากรให้พร้อมกบัต�าแหน่งงาน 

ที่ส�าคัญขององค์กร

1. ผลการด�าเนินการด้านการเงิน

2. จริยธรรมธุรกิจ

3. การต่อต้านคอร์รัปชัน

4. การบริหารความเสี่ยง

5. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ*
6. การเข้าถึงและราคา

7. การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม

8. การบริหารจัดการคู่ค้า

9. การบริหารจัดการผู้รับเหมา

10. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

11. การบริหารจัดการลูกค้า

12. การรื้อถอนโรงไฟฟ้าเก่า

*ประเด็นส�าคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563

13. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

14. พลังงาน

15. คุณภาพอากาศ

16. การใช้ทรัพยากรน�้า

17. น�้าปล่อยออก

18. ขยะไม่อันตราย

19. ขยะอันตราย

20. เถ้า

21. ความหลากหลายทางชีวภาพ

22. การหกรั่วไหล

23. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

24. การพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง*
25. ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

26. ความปลอดภัยในการท�างาน

27. อาชีวอนามัย

28. การมีส่วนร่วมของชุมชน

29. โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนกลาง

30. การโยกย้ายชุมชน

31. การจัดการด้านแรงงาน

สูง

สูงต�า่ ความส�าคัญต่อบริษัทฯ
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ประเด็นที่ส�าคัญในรายงานฯ 

ในปี 2563 สามารถสรุปประเด็นที่ส�าคัญของบ้านปู เพาเวอร์ ได้ 14 ประเด็น โดยแสดงอยูใ่นรายงานฯ ดังนี้

ประเด็นที่ส�าคัญในรายงานฯ

ขอบเขตของความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

พนักงาน กลุ่มบ้านปู บริษัทร่วม

ลงทุน/ 

ผู้ร่วมทุน

คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้า สถาบัน 

การเงิน

ภาครัฐและ

หน่วยงาน

ก�ากับดูแล

ผู้ถือหุ้น/ 

นักลงทุน

ชุมชน

จริยธรรมทางธุรกิจ

การต่อต้านคอร์รัปชัน

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ*

การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม

การบริหารจัดการคู่ค้า

การบริหารจัดการผู้รับเหมา

การบริหารจัดการลูกค้า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คุณภาพอากาศ

การใช้ทรัพยากรน�า้และน�้าปล่อยออก

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล*

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน

*ประเด็นส�าคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563
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บ้านปู เพาเวอร์ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิ

หรือ Sustainable Development Goals 

(SDGs) เป็นกรอบการด�าเนินงานที่สะท้อน

ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีและเป็นทศิทาง

ของนโยบายเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนืในอนาคต

ทั้งในระดับนานาชาติและในระดับท้องถิ่น 

บริษัทฯ	ตั้งเป้าหมายการด�าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  

หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
เป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2564-2568

7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ที่เชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถ 

ซื้อหาได้ ภายในปี 2573

7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573

7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573

• ก�าหนดเป้าหมายก�าลังผลิตไฟฟ้า 5,300 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงทั่วไป 

(Thermal Power Generation)  4,500 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ และพลงังานหมนุเวยีน (Renewable 

Power Generation) 800 เมกะวัตต์

12.2 บรรลกุารจดัการทีย่ัง่ยนืและการใชท้รพัยากรทางธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายในปี 2573 • ใช้น�า้ต่อหน่วยการผลิตไม่เกิน 0.868 ลบ.ม./ เมกะวัตต์- ชั่วโมง

• เถ้าลอยและเถ้าหนักมีการน�าไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิลร้อยละ 100

• ไม่มีของเสียอันตรายที่ถูกก�าจัดโดยการฝังกลบ

• จ�านวนของเสียอันตรายที่ถูกก�าจัดไม่เกิน 6 ตัน

• อัตราการก�าจัดของเสียอันตรายไม่เกิน 0.130 ตัน/ เมกะวัตต์- ชั่วโมง

• ด�าเนินการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ด�าเนินงาน
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  

หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
เป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2564-2568

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส�าหรับ 

ผู้ท�างานทุกคน รวมถึงผู้ท�างานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย

• สภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดอย่างครบถ้วน

• ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงและเจ็บป่วยจากการท�างานทั้งพนักงานและผู้รับเหมา 

- 0 Fatality

- 0 Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)

- 0 Total recordable injury frequency rate

- 0 High- consequence injury rate

- 100% Working environment regulatory compliance

- 0 Fatality caused by occupational ill- health

- 0 Total recordable occupational ill- health frequency rate

- 0 Tier-1 process safety event rate

16.5 ลดการทุจริตในต�าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ • ไม่มีอุบัติการณ์ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมาย บรรษัทภิบาลและคอร์รัปชัน และ

หากมีข้อร้องเรียนจะต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขตามกระบวนการรับข้อร้องเรียนในเวลาที ่

เหมาะสม

• เป็นสมาชกิแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC)

9.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรบัปรงุอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกดิความยัง่ยนื โดยเพ่ิมประสทิธภิาพ

การใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศด�าเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ 

ภายในปี 2573

• อัตราการปล่อยมลสารในโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Generation) อยู่ใน

ระดับต�่า (Ultra- low Emissions)

- SO2 ≤ 0.0766 ตัน/ กิกะวัตต์- ชั่วโมง

- NOx ≤ 1.184 ตัน/ กิกะวัตต์- ชั่วโมง

- PM ≤ 0.0230 ตัน/ กิกะวัตต์- ชั่วโมง

• อัตราการใช้น�า้ไม่เกิน 0.868 ลบ.ม./ เมกะวัตต์- ชั่วโมง

• ไม่มีอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และเสียค่าปรับที่มีนัยส�าคัญในทุกที่ที่บริษัทฯ  

ด�าเนินงาน

• ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�าคัญจากชุมชน และข้อร้องเรียนจากชุมชนต้องเข้าสู่กลไกระงับข้อพิพาท

เพื่อการแก้ไขอย่างครบถ้วน

• โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทุกแห่งในจีนได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ISO 14001

13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันใน

เรือ่งการลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ การปรบัตวั การลดผลกระทบ การเตอืนภัย 

ล่วงหน้า

• อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 0.676 ตัน CO2e/ เมกะวัตต์ - ชั่วโมง 

• มีก�าลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) 800 เมกะวัตต์

• ก�าหนดเป้าหมายการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตามแนวทาง Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

• มีระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและด�าเนินการซ้อมอย่างครบถ้วน
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การก�ากับดูแลกิจการ
EBITDA	5,230	ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ	9 จากปีก่อน 

ร่วมจัดตั้งบริษัท	บ้านปู เน็กซ ์
เพื่อลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี	
ด้านพลังงานอย่างครบวงจร

ดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้าในจีน		
(Availability	Factor:	AF)	ร้อยละ 97.72

สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 

ในภาวะการระบาด COVID- 19

โดยไม่มีพนักงานติดเชื้อ

โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์	25 แห่ง 
ก�าลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน	2,750 เมกะวัตต์เทียบเท่า

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
30 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



การเติบโตทางธุรกิจ

กลยุทธ์

•	 ให้ความส�าคัญกับการบรหิารจัดการสินทรพัย์	เพือ่ให้ผลการด�าเนนิงาน 

เป็นไปตามเป้าหมาย	

•	 มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการท�าก�าไรและรักษาความสามารถ 

ในการแข่งขัน

•	 แสวงหาโอกาสการลงทุนหลักในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	 

รวมถึงธุรกิจที่เกื้อหนุนซึ่งมีระดับความเส่ียงโดยรวมอยู่ในระดับที ่

เป็นที่ยอมรับได้ในการด�าเนินธุรกิจ	

•	 สร้างการเติบโตธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน	 

ภายใต้บริษัท	บ้านป	ูเน็กซ์	จ�ากัด	

ตัวชี้วัด 

•	 ปริมาณก�าลังการผลิตไฟฟ้า

•	 แผนงานพัฒนาโครงการและเป้าหมายการเปิดด�าเนินงานโครงการ 

เชิงพาณิชย์

เป้าหมาย 

•	 ก�าลังการผลิตรวม	 5,300	 เมกะวัตต์	 ภายในปี	 2568	 โดยแบ่งเป็น	 

โรงไฟฟ้าพลังงานเช้ือเพลิงทัว่ไป	4,500	เมกะวตัต์เทยีบเท่า	และโรงไฟฟ้า 

พลังงานหมุนเวียน	800	เมกะวัตต์เทียบเท่า	และเทคโนโลยีพลังงาน	

ผลการด�าเนินงาน

•	 ก�าลังการผลิตรวม	2,750	เมกะวัตต	์(ตามสัดส่วนการถือหุ้น)	โดยมี

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป	 2,403	 เมกะวัตต	์ และจาก

เชื้อเพลิงทดแทน	347	เมกะวัตต	์

•	 จัดตั้งบริษัท	บ้านป	ูเน็กซ์	จ�ากัด	(Banpu	NEXT)	โดย	Banpu	NEXT	

เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัท	 (Business	 Amalgamation)	

ระหว่างบริษัท	 บ้านปู	 รีนิวเอเบิล	 เอนเนอร์จี	 จ�ากัด	 (BRE)	 และ	 

บริษัท	บ้านป	ูอินฟิเนอร์จี	จ�ากัด	(BPIN)	เพื่อเป็นฐานธุรกิจที่ส�าคัญ

ในการด�าเนินธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นหลักส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการสร้างการเติบโตและมูลค่าขององค์กร  

ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ตลอดจนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้เนื่องจากผลการด�าเนินงานด้านการเงิน 

และการเติบโตของบริษัทฯ เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่

บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดหลักปฏิบัติการพัฒนาด้านการเงินและการเติบโตดังนี้

• พัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสัมพันธภาพอันดีกับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจในระยะยาว

• เพิม่ศกัยภาพการสร้างมลูค่าเพิม่อย่างสงูสดุด้วยการให้ความส�าคัญอย่างยิง่ต่อการด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีจ�าเป็น

ต้องมีทั้งเสถียรภาพและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พิจารณาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีระดับสูงและเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emissions: HELE) 

ข้อมูลการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ ด�าเนินการประกอบด้วยโรงไฟฟ้าและ

โครงการทั้งหมดของบ้านปู เพาเวอร์ ณ สิ้นปี 2563 มีจ�านวน 30 แห่งในไทย สปป.ลาว จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม เนื่องจาก 

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมทุน และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในโครงการที่อยู่

ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง

ผู้มีส่วนได้เสีย ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ ได้รับ

คู่ค้าและผู้รับเหมา • ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ

• ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ

พนักงาน • เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ

• เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

• ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน

สถาบันการเงิน • ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายด้านการเงิน

ผู้มีส่วนได้เสีย ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ ได้รับ

ผู้ถือหุ้น • เงินปันผล

ภาครัฐ • ภาษี อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษี

บ�ารงุท้องถิน่ ภาษโีรงเรอืน ภาษธีรุกจิเฉพาะ 

และภาษีอื่นๆ

ชุมชน • โครงการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
31บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานด้านการเติบโตทางธุรกิจดังนี้

• ก�าลังการผลิตรวม 2,750 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ซึ่งรวมโครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) 

ระหว่างปี ได้แก่

- เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามากาตะ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดยามากาตะ  

ประเทศญี่ปุ่น มีก�าลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ 

- เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยาบูกิ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุ่น  

มีก�าลังการผลิตรวม 7 เมกะวัตต์

- บรษิทั บ้านปู เนก็ซ์ จ�ากัด บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50 ได้ลงนามในสญัญาซ้ือขายโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

เอลวิน หมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ขนาด 37.6 เมกะวัตต์ ประเทศเวียดนาม

• อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ประเทศเวียดนาม ก�าลังการผลิตรวม  

30 เมกะวัตต์ จะเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2564 

• มองหาโอกาสในการขยายการลงทุนทั้งในประเทศที่ด�าเนินธุรกิจอยู่และประเทศที่มีศักยภาพ รวมถึงผนึกพลังร่วมกับ

กลุ่มบ้านปู เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะการศึกษาความเป็นไปได้

ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในสหรัฐอเมริกา

และเวียดนาม

•	 ปรับปรุงประสิทธิภาพและบำารุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำาหนดตามแผนงาน	ด้านเทคนิคและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

•	 ให้ความสำาคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	

•	 การบริหารการก่อสร้างโครงการต่างๆ	เพื่อให้สามารถเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนและเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมาย

ความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร (Key Enablers) ดังนี้

•	 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	Banpu	Heart	เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน	

•	 การจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม	รวมถึงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำาและสนับสนุนให้พนักงานมีบทบาทสำาคัญ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	

และการพัฒนาบุคลากร

•	 การดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	รวมถึงติดตามความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์	และ

นโยบายในทุกประเทศที่บริษัทฯ	ลงทุน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•	 บริหารการจัดหาเงินและการลงทุนให้มีสัดส่วนทางการเงินต่างๆ	อย่างเหมาะสม	

•	 ดำาเนินมาตรการต่างๆ	เพื่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินอย่างรัดกุม	พร้อมทั้งสร้างความยืดหยุ่นและสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง

การจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับ

แผนการลงทุน

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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ขยายก�าลังการผลิตสู่พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใน Banpu NEXT

เพือ่ตอบรับกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บรษิทัฯ ลงทนุและพัฒนาธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนอย่างต่อเนือ่ง 

และขยายขอบเขตไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและธุรกิจ 

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัพลงังานอย่างครบวงจร ผ่านการลงทนุในบรษิทั 

บ้านปู เน็กซ์ โดยร่วมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งนอกจาก

จะสร้างความแข็งแกร่งในการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนแล้ว 

ยังเพ่ิมความหลากหลายของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมปรับ 

เป้าหมายก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่เป็น 5,300 เมกะวัตต์ เพ่ือให้ 

สอดรับกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นพลังงานจาก 

เชือ้เพลิงทัว่ไป 4,500 เมกะวตัต์เทยีบเท่า และพลงังานหมนุเวยีน 

800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 

บ้านปู เน็กซ์ มีการด�าเนินธุรกิจในพล้งงานหมุนเวียนและ

เทคโนโลยีพลังงานอย่างครบวงจร ได้แก่

ก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของบ้ำนปู เน็กซ์
(เมกะวัตต์)

325

 ปี 2562  ปี 2563

694

240

445

85

โซลาร์รูฟท็อปโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

249

เมกะวัตต์เมกะวัตต์

ธุรกิจโรงไฟฟ้า 

พลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่

ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนขนาดใหญ่ (Renewable Power 

Generation) โดยมีการเติบโต และขยายพอร์ตไปยังตลาด

ยุทธศาสตรด้์านอตุสาหกรรมพลงังานในภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิก 

ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม ปัจจุบนัมกี�าลงัผลติพลังงานรวมทัง้สิน้ 445 เมกะวตัต์ 

โดยมาจากการเข้าลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในจนี ญ่ีปุ่น 

ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

มกี�าลังการผลิตรวม 407 เมกะวตัต์ และการเข้าลงทนุในโรงไฟฟ้า 

พลังงานลมในเวยีดนาม ด้วยก�าลงัการผลติ 38 เมกะวตัต์ (ข้อมลู 

ณ 31 ธันวาคม 2563)

ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้า 

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ให้บริการด้านวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทติย์บนหลงัคาหรอืโซลาร์รฟูทอ็ป ทีบ่รกิาร

ครอบคลุมตั้งแต่การส�ารวจพ้ืนที่ การออกแบบระบบการเข้า 

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

โดยทมีวศิวกรมอือาชพี พร้อมทัง้น�าเทคโนโลยทีีล่�า้สมยัมาเสรมิ 

ประสิทธิภาพท้ังในการติดตั้งระบบฯ และการให้บริการหลัง 

การขายที่ดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ส�าหรับอุตสาหกรรม 

และธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า 

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน

ศกึษาและพัฒนาเพ่ือให้บรกิารระบบจัดเกบ็พลงังาน

สามารถรองรบัการใช้งานทีห่ลากหลาย เช่น การใช้งานร่วมกบั

ระบบโซลาร์เพ่ือเป็นแหล่งส�ารองไฟฟ้า (Uninterruptible Power 

Supply หรอื UPS) การใช้งานส�าหรบัระบบสมาร์ทกรดิ (Smart 

Grid) หรอื ไมโครกรดิ (Microgrid) เพ่ือช่วยลกูค้าลดค่าไฟฟ้า 

ด้วยการบรหิารการใช้ไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสงู (On Peak)

บ้านปู เนก็ซ์ ได้เข้าถอืหุน้ร้อยละ 47.68 ของบรษิทั ดูราเพาเวอร์ 

โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ธุรกิจจัดเก็บพลังงานของสิงคโปร์ เพื่อพัฒนา

โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเมืองซูโจว (Suzhou) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สามารถรองรับแผนการผลิตได้ถึง 

1 กิกะวัตต์ชั่วโมง ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนา

ระบบกกัเกบ็พลงังานแสงอาทติย์ ทัง้ส�าหรบักลุม่ที่ใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรมและกลุ่มที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย

ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า

ให ้บริ การยานยนต ์ ไฟฟ ้ าและขนส ่ งแบบ 

ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด  

Mobility as a Service ที่มอบโซลูชันและ 

บรกิารแบบ One Stop Service ตัง้แต่ให้ค�าปรกึษา ศกึษารปูแบบ 

ความต้องการใช้งาน และจดัหายานยนต์ทีเ่หมาะกบัการด�าเนนิงาน  

ของแต่ละองค์กร ดูแลบรกิารหลงัการขาย ตลอดจนน�าเทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพการมอบบรกิารหลังการขายเพ่ือตอบโจทย์การใช้งาน 

ของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

ธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

ให ้บริการโซลูชันด ้านเทคโนโลยีพลังงาน 

ล�้าสมัย เพ่ือมอบเป็นทางเลือกในการส่งเสริม 

การใช้พลังงานสะอาด และสร้าง Ecosystem 

ด้านการใช้พลังงานสะอาดที่ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ

สูงสุดให ้แก ่ ลูกค ้า อาทิ  สมาร ์ทโพล (Smart Pole)  

โซลาร์คีออส (Solar Kiosk) และสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า  

(EV Charging Stations)

ธุรกิจบริหารจัดการระบบการใช้พลังงาน

ให้บริการให้ค�าปรึกษาด้านการจัดการระบบ 

การใช้พลังงานที่มุ ่งส่งมอบโซลูชันในการใช้

พ ลังงาน ท่ี เหมาะกับแต ่ละองค ์กรอย ่ างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมตรวจสอบ และวิเคราะห์แนวทางในการ

ลดต้นทุนด้านการใช้พลังงาน เพ่ือสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ

ของลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน  

ด้านเทคโนโลยี และทีมวิศวกรเป็นผู้ดูแลในทุกขั้นตอน

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
34 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



จริยธรรมทางธุรกิจ

กลยุทธ์

•	 ด�าเนินธุรกิจเพื่อพัฒนายกระดับการด�าเนินการด้านจริยธรรม 

ทางธุรกิจของบริษัทฯ	และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	

ลูกค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	ชุมชน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ตัวชี้วัด 

•	 สัดส่วนข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลท่ีมีนัยส�าคัญทั้งหมดได้รับ 

การพิจารณาและด�าเนินการแก้ไข

•	 สัดส่วนของผูบ้รหิารและพนักงานท่ีตอบรบันโยบายและทดสอบความรู ้

ด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ

•	 ผลการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ด้านบรรษัทภิบาลอยู่ในระดับมาตรฐานสากล

เป้าหมาย 

•	 ข้อร้องเรยีนด้านบรรษัทภิบาลทีม่นียัส�าคัญทัง้หมดได้รบัการพจิารณา

และด�าเนินการแก้ไข	รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกันการเกิดซ�า้

•	 ผลการประเมินด้านการก�ากบัดูแลกจิการอยูใ่นระดับดีมาก	หรือคดิเป็น

ร้อยละ	90	ของคะแนนทั้งหมด	

ผลการด�าเนินงาน

•	 ในปี	 2563	 ข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยส�าคัญได้รับ

การพิจารณาและด�าเนินการแก้ไขผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาท	

ร้อยละ	100

•	 ผู ้บริหารและพนักงานที่ตอบรับนโยบายและทดสอบความรู  ้

ด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ	ร้อยละ	100

•	 ผลการประเมินจากโครงการรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียน	(Corporate	Governance	Report:	CGR)	ประจ�าปี	2563	

ซึ่งประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 บริษัทฯ	 ได้รับ 

การจัดอันดับระดับดีเยี่ยม	(5	ดาว)

•	 ได้รับคะแนนเต็ม	 100	 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2563	จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

บ้านปู เพาเวอร์ มีเป้าหมายที่จะด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงใช้ความพยายามสูงสุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดี ควบคู่ไปกับการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยบริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ที่

รวบรวมข้อพึงปฏบิตัิให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ได้รบัทราบถงึมาตรฐานและยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ

งาน อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนิน

ธุรกิจเพื่อพัฒนายกระดับการด�าเนินการด้านจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า 

พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ขอบเขตของการรายงานครอบคลมุทกุธรุกจิทีบ่รษิทัฯ มสีดัส่วนการลงทนุมากกว่ากึง่หนึง่และมอี�านาจในการบรหิารจัดการโดยตรง

แนวทางการบริหารจัดการ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นแนวทางในการท�างานและปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม ให้ความส�าคัญต่อ

ลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และมีช่องทางให้ผู้

มีส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียน

บรษิทัฯ มุง่เน้นการพัฒนาจรยิธรรมทางธรุกจิให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ 

ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 

• หลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ข้อบังคับของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

• CG ASEAN Scored Card ของ ASEAN Capital Market Forum

• Principles of Corporate Governance ของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
35บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



ผลการด�าเนินงาน

บรษิทัฯ ได้เข้ารบัการประเมนิจากโครงการรายงานการก�ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย ในปี 2563 บริษัทได้รับ CG Rating ระดับ 5 ดาว ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ได้รบัการประเมนิจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยในหวัข้อ “ตวิเข้มให้เตม็ร้อย” บรษิทัฯ ได้รบัคะแนนเตม็ 

ร้อยละ 100 และบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ

ภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ปี 2562

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ปลูกฝังวฒันธรรมการด�าเนนิงานอย่างมจีรยิธรรม โดยก�าหนดให้เป็นหนึง่ในค่านยิม 

องค์กรและเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยในปี 2563 

บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนในองค์กรได้รับความรู้

เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

• การอบรมด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรแก่พนักงานแรกเข้าครบ ร้อยละ 100

• การทดสอบความรูด้้านบรรษทัภิบาลและจรยิธรรมทางธรุกจิและผูบ้รหิาร พนกังานตอบรบันโยบาย

ดังกล่าวครบ ร้อยละ 100

• การรบัข้อร้องเรยีนด้านบรรษทัภิบาลทีม่นียัส�าคัญ ได้รบัการรบัการพิจารณาและด�าเนนิการแก้ไขครบ 

ร้อยละ 100

• การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจประจ�าปีหรือ CG Day ภายใต้ 

รูปแบบงาน Awake Your CG

• การจดัข่าวเสยีงตามสายภายในกลุม่บรษิทับ้านปู และการจัดท�า Podcast ในทกุวนัศกุร์ผ่านรายการ 

“เรือ่งเล่าเช้าวนัศกุร์” เพ่ือให้ผูบ้รหิารและพนักงานได้มคีวามตระหนกัถงึหลักการก�ากบัดูกจิการทีดี่  

ที่สามารถพบเห็นได้ใกล้ตัว รวมทั้งได้ทบทวนความเข้าใจที่ถูกต้อง

• การฝึกอบรม BPP Crisis Communications ประจ�าปี 2563 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ 

พนักงานให้สามารถสื่อสารและรับมือกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง โดยได้น�า

แนวทางการจัดการและการควบคุมการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ มาใช้เพ่ือให้กระบวนการสือ่สาร

ทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• การจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) โดยค�านึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพเพ่ือลด 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

จดหมาย:  ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธนภูมิ  

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400

เว็บไซต์บริษัท: www.banpupower.com/complaints_handling 

Banpu	Portal: http://portal.banpu.co.th (BPP Whistleblower) 

E-mail:  GNCchairman@banpupower.co.th  

และ/หรือ BPP_Comsec@banpupower.co.th

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการทุจริตในองค์กร

ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการน�าเข้าสู่กระบวนการจัดการการทุจริต

ภายในองค์กร โดยคณะกรรมการสอบสวนจะด�าเนินการสอบสวนประเด็น

ข้อร้องเรียนที่ได้รับตามแนวปฏิบัติของคู่มือบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต 

(Corporate Fraud Management) และรวบรวมรายงานผลการสอบสวนพร้อมทัง้ 

ข้อเสนอแนะ เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจและ

พิจารณาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวจะได้รายงาน 

แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในทุกไตรมาส เพื่อสรุปและรายงาน 

แก่คณะกรรมการบรษิทัต่อไป หากผูใ้ดกระท�าการผดิวนิยัจะต้องรบัผดิชอบชดใช้ 

ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ หรือผู ้ที่ ได ้รับความเสียหายได้รับผลกระทบ 

จากการกระท�าดังกล ่าว และต ้องรับผิดในทางกฎหมายต ่อไปด ้วย  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทบทวนกระบวนการเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้

เกิดเหตุการณ์ซ�้า

ผู้รับเรื่องร้องเรียน

• ประธานกรรมการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหา 

• เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
36 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) ของประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรง

มากขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2563 ส่งผลกระทบต่อทิศทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา

โดยค�านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยส่วนรวมของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เพ่ือให้ทันตามสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงมีมติให้เลื่อน 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 จากเดิมที่ก�าหนดไว้วันที่ 2 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อน 

การประชมุฯ รวมถงึสทิธิในการรบัเงินปันผลของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ได้พิจารณาโดยได้อาศยัมาตรา 115 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากดั  

พ.ศ.2535 ที่ให้อ�านาจคณะกรรมการบรษิทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/ 2563 เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2563 

จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบ 

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว เพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญกับการสื่อสารแบบสองทาง

กับพนักงาน นอกจากการสื่อสารถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ 

ยึดถือและส่งเสริมให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในทุกๆ ระดับ

ตามมาตรฐานและจริยธรรมธุรกิจขององค์กรผ่านกิจกรรม

และช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้

สนบัสนนุให้พนกังานแสดงความคิดเหน็ ตดิต่อสอบถาม หรอื

ส่งเรือ่งร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นอีเมล 

โทรศพัท์ หรอืระบบการรบัร้องเรยีน (Whistleblowing) อีกด้วย

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
37บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



ในเวลาต่อมาเมือ่สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID- 19 ของประเทศไทยมคีวามคล่ีคลายมากขึน้ และหน่วยงาน 

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID- 19 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติ

ให้จัดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ใหม่เป็นวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ มีมาตรการและ

แนวทางปฏิบัติตนส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อ

เป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งต่อการแพร่ระบาด COVID- 19 และเพ่ือสขุอนามยัของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ 

ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน  

โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมหนังสือ 

เชิญประชุมโดยไม่ต้องติดแสตมป์ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ชั้น 26 

อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งค�าถามล่วงหน้า โดยผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะส่งค�าถามล่วงหน้า สามารถส่งได้โดยผ่าน

ช่องทางนี้

- ส่งไปรษณีย์ตอบรับที่มากับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) โดยสามารถส่งมาพร้อมกับ 

หนังสือมอบฉันทะได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารธนภูมิ 

เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- อีเมล: investor_relations@banpupower.co.th

3. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุม ผ่านทาง www.stationg.com/banpupower

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอท�าความเข้าใจ

มายังผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการด�าเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพ่ือป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อ 

การแพร่ระบาด COVID- 19 ดังนี้

4.1 บริษัทฯ มีมาตรการในจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดที่นั่งเว้นระยะ

ห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจ�านวนผู้ใช้

ลิฟต์ในแต่ละรอบ ได้เพียง 4 คนเท่านั้น ในส่วนพื้นที่นั่งในห้องประชุมจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น 

และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ (“ผูเ้ข้าร่วมประชมุ”) ได้เพียง 50 ทีน่ัง่ พร้อมระบเุลขทีน่ัง่ให้ผูท้ีล่งทะเบยีน

เรยีบร้อยแล้ว และได้ขอความร่วมมอืผูเ้ข้าร่วมประชมุนัง่ตามหมายเลขทีร่ะบไุว้ เพ่ือประโยชน์ในการ 

ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม

ด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง ก่อนเข้าที่ประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงบุคคล

ใกล้ชดิมกีารเดินทาง หรอืแวะผ่านประเทศกลุ่มเสีย่ง หรอืประเทศเฝ้าระวงัตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสุข หรือหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน�้ามูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม 

ทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที ่

จุดคัดกรองอย่างเคร่งครดั ในกรณทีีผู่เ้ข้าร่วมประชมุปกปิดข้อมลูด้านสขุภาพ หรอืประวตักิารเดินทาง 

ของตนเองอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

4.3 ผูเ้ข้าร่วมประชมุต้องผ่านการตรวจวดัอุณหภูมผ่ิานเครือ่งมอื ทัง้จุดคัดกรองของส่วนอาคารท่ีทางเข้า 

ทุกจุด และจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้ 

4.4 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และท�าความสะอาดมือด้วย

แอลกอฮอล์ ที่บริษัทฯ จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ

4.5 การถามค�าถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนค�าถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่วมกัน

5. บริษัทฯ งดจัดอาหารและบริการชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดส่ง

ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.banpupower.com 

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
38 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



แนวทางการบริหารจัดการ

บรษิทัฯ ได้ตระหนกัและเล็งเหน็ถงึความส�าคญัในการต่อต้านการ

ทจุรติคอร์รปัชนัทกุรปูแบบไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม โดยได้ก�าหนด

มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนัไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบาย

ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัและแนวปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการ

คอร์รปัชนั เรือ่ง การให้-รบัของขวญั การเล้ียง หรอืประโยชน์อ่ืนใด 

เพ่ือป้องกนัการคอร์รปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้มกีารชีแ้จง ท�าความ

เข้าใจ สื่อสารถึงแนวทางการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจน

ส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิด้วยความสจุรติ ตรวจสอบได้ นอกจากนัน้ 

บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมและผ่านการรบัรองการเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วม 

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (Collective 

Action Coalition Against Corruption: CAC) ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระ 

ได้สอบทานระบบการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัของบรษิทัฯ และยงั

ช่วยให้บรษิทัฯ มกีารปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ น�าไปสูก่ารพัฒนาและเสรมิสร้างความน่าเชือ่ถอื (Integrity) 

และความโปร่งใส (Transparency) แก่บรษิทัฯ อย่างยัง่ยนื

การต่อต้านคอร์รัปชัน

กลยุทธ์

•	 ปลูกฝังวฒันธรรมการด�าเนนิงานอย่างมจีรยิธรรม	โดยก�าหนดให้เป็น 

หน่ึงในค่านิยมขององค์กรและเป็นหน่ึงในตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

ตัวชี้วัด 

•	 อุบัติการณ์ที่บริษัทฯ	เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

เป้าหมาย 

•	 ไม่มีอุบัติการณ์ที่บริษัทฯ	เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

•	 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนัก	มีความรู้	และมีมาตรการ

แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน	 พร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่

เสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน

ผลการด�าเนินงาน

•	 ไม่มอีบุตักิารณ์ท่ีบรษัิทฯ	เกีย่วข้องกบัการคอร์รปัชันอย่างมนียัส�าคญั

•	 จัดกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อสร้างความตระหนักด้านการต่อต้าน

คอร์รัปชัน	อาทิ	กิจกรรม	CG	Day:	Awake	Your	CG,	 เรื่องเล่า 

เช้าวันศุกร	์เป็นต้น

•	 ปฏบิัติตามแนวทางเรื่องการให้-รับของขวัญ	การเลีย้ง	หรือประโยชน์

อื่นใด	 ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 (No	 Gift	 Policy)	

และส่ือสารแนวทางดังกล่าวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านเว็บไซต ์

ของบริษัทฯ	

•	 ผลจากการส�ารวจค่านิยมองค์กรภายในจากพนักงานพบว่าค่านิยม	

‘ยึดมั่นในความถูกต้อง’	 จัดอยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมท่ีพนักงาน

แสดงออกสูงสุด

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

การคอร์รปัชนั เป็นการใช้อ�านาจท่ีได้มาโดยหน้าทีเ่พ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบให้แก่ตนเอง และ/ หรอื ผูอ่ื้นทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 

ซ่ึงผลประโยชน์ดังกล่าวอาจจะอยู่ในรปูแบบของเงินทอง สิง่ของหรอืเป็นการกระท�าทีเ่อ้ือประโยชน์ต่อการตดัสนิใจหรอืเปลีย่นแปลง

การกระท�าบางอยา่งได้ การคอรร์ปัชนัจงึเป็นปัญหาทีส่ง่ผลกระทบเชงิลบตอ่การบรหิารจดัการองค์กร ภาพลกัษณอ์งค์กร ตลอดจน

ความเชื่อมั่นต่อองค์กร นอกจากนั้น การคอร์รัปชันยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ซึ่งกระทบต่อภาพรวมของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอบเขตของการรายงานครอบคลมุทกุธรุกจิทีบ่รษิทัฯ มสีดัส่วนการลงทนุมากกว่ากึง่หนึง่และมอี�านาจในการบรหิารจัดการโดยตรง

คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของบรษิทัฯ ตกลง

ร่วมกนัทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิบนพ้ืนฐานความถกูต้องตามหลักกฎหมาย 

เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคล่ือนกลไกการด�าเนนิธรุกจิตามหลัก

ธรรมาภิบาลอย่างยัง่ยนื โดยคณะกรรมการบรษิทัได้วางโครงสร้าง

และระบบการก�ากบัดูแลกจิการอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ด้านการก�ากบั

ดูแล การตดิตาม และการประเมนิผล เพ่ือให้ทกุฝ่ายมแีนวปฏิบตัใิน

ทศิทางเดียวกนัตามหลักพ้ืนฐานการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ นอกจากนี้  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายใน  

การบรหิารความเสีย่งและการถ่วงดุลไปพร้อมกนั 

บรษิทัฯ จดัให้มกีารให้ความรูแ้ละสือ่สารมาตรการต่อต้านคอร์รปัชนั

ให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคน และผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยี เพ่ือ 

ให้เกดิการตระหนกัและน�าไปปฏบิตัจิรงิ นอกจากนี ้ ในบรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม และบรษิทัร่วมค้า บรษิทัฯ ได้มกีารสือ่สารมาตรการดังกล่าว 

ผ่านหลายช่องทาง เช่น ผ่านตวัแทนบรษิทัฯ ซึง่เป็นกรรมการ

บรหิาร การระบนุโยบายและระเบยีบปฏบิตัลิงในสญัญาระหว่างคู่ค้า  

การเยีย่มชมและจัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร รวมถงึการสอบทานระบบ

ควบคุมภายในร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัร่วมทนุ เป็นต้น

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
39บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการด�าเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันโดยสรุป ดังนี้

• ไม่มีอุบัติการณ์ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 

• ปลกูฝังวฒันธรรมการด�าเนนิงานอย่างมจีรยิธรรม โดยก�าหนดให้การยดึมัน่ใน

ความถกูต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เป็นหนึง่ในค่านยิมขององค์กร  

และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน  

โดยผลจากการส�ารวจค่านยิมองค์กรภายในจากพนกังานพบว่าค่านยิม ‘ยดึมัน่ 

ในความถกูต้อง’ จัดอยูใ่นกลุม่ของพฤตกิรรมทีพ่นกังานแสดงออกสงูสดุ

• สือ่สารการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัภายในองค์กรผ่านการจัดกจิกรรมร่วมกบั 

กลุ่มบ้านปู ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดงาน CG Day เรื่องเล่าเช้าวันศุกร์ 

และ Knowledge Sharing เป็นต้น 

• วางแผนด�าเนินการเพ่ือต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริต

• ก�าหนดให้มีการระบุมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันลงในคู่สัญญาทุกฉบับ เพ่ือ

เสริมสร้างและพัฒนาการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

• ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้-รับของขวัญ การเลี้ยง  

หรอืประโยชน์อ่ืนใด ตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั (No Gift Policy) 

และสื่อสารแนวทางดังกล่าวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ 

• เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ใน

รายงานประจ�าปี รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ�าปี เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

• ก�าหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึง

ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือ

กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยรายละเอียดและแนวปฏิบัติได้เปิดเผยไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• ให้ความส�าคัญกบัการเกบ็ข้อมลูการแจ้งเบาะแสเป็นความลบั โดยมกีระบวนการ

ป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกท�าร้ายหรือข่มขู่ใน

ภายหลัง ตลอดจนก�าหนดมาตรการในการชดเชยความเสยีหายทีผู่ร้้องเรยีน

หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสอาจจะได้รับ

 CG Day

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มบ้านปู จัดงาน CG Day ประจ�าปี 2563 ในชื่องาน “Awake Your 

CG” โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือให้พนักงานได้มีความเข้าใจและ 

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนผู้บริหารได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความส�าคัญของการ

ด�าเนินธุรกิจและการท�างานภายใต้นโยบายบรรษัทภิบาลที่ดี และหลีกเล่ียงการข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให้ความส�าคัญตามนโยบายและ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เร่ืองเล่าเช้าวันศุกร์

บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มบ้านปู ในการจัด

กจิกรรม “เรือ่งเล่าเช้าวนัศกุร์” โดยมตีวัแทน

พนักงานร่วมกันอ่านข่าวในทุกวันศุกร์ ซึ่ง

เป็นข่าวเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

จริยธรรมธุรกิจ และบรรษัทภิบาล โดยมี

การกระจายเสียงภายในบริเวณส�านักงาน

ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการบันทึกเสียง 

ในรูปแบบ Podcast เพ่ือให้พนักงานได้

ตระหนกัและสามารถทบทวนถงึความส�าคัญ

ของการด�าเนนิธรุกจิโดยยดึมัน่ในหลกัการ

ก�ากบัดูแลกจิการทีดี่และมจีรยิธรรมทางธรุกจิ  

รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

การแลกเปล่ียนความรู้

เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2563 บรษิทัฯ 

ได้จัดให้มีการแลกเปล่ียนความรู ้

ระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ โดยมี

การน�าเสนอในหัวข้อ “การต่อต้าน

การคอร์รปัชนั” เพ่ือเป็นการทบทวน

ความรูแ้ละความเข้าใจของพนกังาน 

รวมไปถึงการเตรียมความพร้อม 

ในการต่ออายกุารเป็นสมาชกิแนวร่วม 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
40 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด

กลยุทธ์

•	 มรีะบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในเชิงป้องกันและตรวจสอบ 

ผลการด�าเนินงาน	 โดยแบ่งเป็นหลายระดับ	 ได้แก่	 การตรวจสอบ 

ด้วยตนเอง	 และการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระซึ่งรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท	 และพัฒนา

แอปพลิเคชันเพื่อบูรณาการข้อมูลระบบการตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อก�าหนด	 การบริหารจัดการความเส่ียง	 และการ

ก�ากับดูแลกิจการ

ตัวชี้วัด 

•	 ความครอบคลุมของระบบการตรวจสอบภายในและการก�ากับดูแล 

การปฏิบัติงานตามกฎหมาย

•	 จ�านวนครั้งของค่าปรับที่มีนัยส�าคัญจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เป้าหมาย 

•	 ระบบการตรวจสอบภายในและการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตาม

กฎหมายครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจที่บริษัทฯ	 มีสัดส่วนการลงทุน

มากกว่ากึ่งหนึ่งและมีอ�านาจในการบริหารจัดการ

•	 ไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีนัยส�าคัญ

ผลการด�าเนินงาน

•	 ด�าเนินการตามระบบการตรวจสอบภายในและการก�ากบัดูแลการปฏิบตัิ

งานตามกฎหมายครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจท่ีบริษัทฯ	 มีสัดส่วนการ

ลงทุนมากกว่าก่ึงหน่ึงและมีอ�านาจในการบริหารจัดการเป็นไปตาม 

เป้าหมาย

•	 ตรวจสอบการด�าเนินงานภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายในบริษัท

ร่วมทุน	 รวมถึงติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ

•	 ไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีนัยส�าคัญ

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

การปฏบิตัติามกฎหมายเป็นหลกัการพ้ืนฐานทีบ้่านปู เพาเวอร์ ถอืปฏบิตัใินการด�าเนนิธรุกจิและเป็นความท้าทายทีส่�าคัญ เนือ่งจาก 

บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิธรุกจิในหลายประเทศ ซึง่มกีฎระเบยีบทีม่คีวามแตกต่างกนั รวมถงึผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

และความต้องการปรบัปรงุคุณภาพอากาศในเมอืงใหญ่ ทีเ่ป็นแรงขบัเคล่ือนทีส่�าคญัในการเปลีย่นแปลงกฎหมายสิง่แวดล้อมอย่างรวดเรว็

ในธรุกจิไฟฟ้า ซ่ึงหากบรษิทัฯ ไม่สามารถปรบัตวัได้ทนัแล้ว ย่อมจะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ

การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ มคีวามเกีย่วข้องกบักฎหมายและข้อก�าหนดในหลายด้านทีต้่องปฏิบตัอิย่างครบถ้วน เช่น กฎหมายสิง่แวดล้อม

และความปลอดภัย กฎหมายแรงงาน กฎหมายการค้าการลงทนุ กฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ใบอนญุาตต่างๆ เป็นต้น รวมถงึ 

การท�าธรุกจิโดยยดึหลักจรยิธรรมการด�าเนนิธรุกจิ เช่น การต่อต้านการทจุรติ การคอร์รปัชนั การแข่งขนัโดยไม่เป็นธรรม และการปฏบิตัทิี่

ผดิหลักสทิธมินษุยชน เช่น ความเท่าเทยีมกนั การไม่ปฏบิตัติามกฎหมายต่างๆ เหล่านีย่้อมส่งผลต่อการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ

ขอบเขตของการรายงานครอบคลุมทกุธรุกจิทีบ่รษิทัฯ มสีดัส่วนการลงทนุมากกว่ากึง่หนึง่และมอี�านาจในการบรหิารจัดการโดยตรง

แนวทางการบริหารจัดการ

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด�าเนิน

ธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าบริษัทฯ 

ด�าเนินงานสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อก�าหนดภายนอก 

บรษิทัฯ จึงได้จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

และหน่วยงานก�ากบัดูแลการปฏบิตังิานตามกฎหมาย (Corporate 

Compliance) ขึน้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและตรวจ

สอบการปฏบิตัติามกฎหมาย โดยแบ่งเป็นหน้าทีห่ลกั 2 ด้าน คือ 

• หน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏบิติังานตามกฎหมาย มหีน้าที่ 

ส่งเสริม เฝ้าระวัง และตรวจสอบผลการด�าเนินงานให้

สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดภายนอก

• หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ 

และคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กร 

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
41บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบภายในองค์กร

เพ่ือให้การด�าเนนิงานของทกุหน่วยงาน สอดคล้องกบันโยบาย กฎหมาย กฎระเบยีบ และคู่มอืการปฏบิตังิานทีก่�าหนดไว้ บรษิทัฯ จึงจดัให้มกีารตรวจสอบผลการด�าเนนิงาน และระบบการควบคุมภายใน 

ของหน่วยงานภายในองค์กรและบรษิทัในเครอื อย่างสม�า่เสมอ ซึง่การตรวจสอบดังกล่าวครอบคลมุถงึการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีส่�าคัญ การตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ด�าเนนิการตามกรอบ 

แนวทางปฏิบตัด้ิานการควบคุมภายในสากลของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึง่มอีงค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร  

การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตาม ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้จัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในทีแ่ยกเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือท�าหน้าทีส่อบทานและให้ความมัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ และมกีารก�ากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเหมาะสม 

การเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และแรงงานตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีระบบในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดและมีการเฝ้าระวังแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายเพ่ือจะได้มีการปรับตัวได้อย่างทันที บริษัทฯ มีการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามกฎหมายโดย

• การตรวจสอบภายในด้วยระบบการตรวจวัดของบริษัทฯ อาทิ การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ 

ต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring: CEM) ระบบการตรวจวัดคุณภาพน�้า เป็นต้น 

• การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก อาท ิการตรวจวดัคุณภาพน�า้และอากาศโดยหน่วยงานภายนอก การตรวจ

ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน เป็นต้น

การประกันคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน  

(Quality Assurance Review: QAR)

บรษิทัฯ ร่วมกบักลุ่มบ้านปูได้ก�าหนดให้ทกุหน่วยงานสนบัสนุน ภายใต้การดูแลของ

สายงานบรหิารและพัฒนาองค์กร ซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายอาชวีอนามยั ความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนิติการ 

ฝ่ายบริหารงานจัดซื้อและธุรการ และฝ่าย Business Process Management 

ด�าเนนิการสอบทานคุณภาพของการด�าเนนิงานและความสอดคล้องของกฎหมาย 

โดยจะมีการจัดตั้งคณะท�างาน QAR จากส�านักงานกรุงเทพฯ เข้าไปสอบทาน 

ผลการด�าเนนิงานในบรษิทัย่อยในแต่ละประเทศ คณะท�างาน QAR ของบรษิทัย่อย  

จะเข้าไปด�าเนินการสอบทานในหน่วยธุรกิจทุกหน่วยที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ  

เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน 

การสอบทานให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID- 19 ในรูปแบบการ

ตรวจสอบด้วยตนเองและท�าการสัมภาษณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

ส�าหรับการสอบทานคุณภาพด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ในปี 2563 บริษัทฯ  

ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น  

โดยครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านการก�ากับดูแลกิจการ (Governance)  

ด้านการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance  

Risk Management) ด้านวัฒนธรรมและการศึกษา (Culture & Education)  

ด้านเทคโนโลย ีและด้านการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง (Continuous Improvement) 

ผลจากการประเมินจะได้น�าไปปรับปรุงประสิทธิภาพในแต่ละหน่วยงานต่อไป

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
42 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



ผลการด�าเนินงาน

บรษิทัฯ ด�าเนนิการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยส่วนใหญ่ต้องมกีารด�าเนนิการผ่านระบบออนไลน์เนือ่งจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID- 19 ซึ่งผลการด�าเนินงานพบว่าไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ทีม่นียัส�าคัญทัง้ทางด้านสิง่แวดล้อม แรงงาน สงัคม และการละเมดิสทิธมินษุยชน รวมถงึการผดิจรยิธรรมในการด�าเนนิงาน ผลการ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ คุณภาพอากาศ คุณภาพน�า้ การจัดการของเสีย และการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของบริษัทฯ 

อยู่ในระดับดีกว่าค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด 

เพือ่ควบคมุการด�าเนนิธุรกจิใหม้คีวามสอดคล้องกบักฎหมายและขอ้ก�าหนดของแตล่ะประเทศทีบ่รษิัทฯ เขา้ไปลงทนุ ในปีทีผ่า่นมา 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการด�าเนินงานในเชิงรุกเพื่อป้องกัน และมีการตรวจสอบผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ ดังนี้ 

• ยกระดับมาตรฐานการด�าเนินงานด้วยการน�ามาตรฐาน 

ระบบการจัดการความสอดคล้อง ISO 19600 (Compliance 

Management Systems- Guidelines) มาใช้เป็นกรอบ 

การด�าเนนิงานและก�ากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎหมาย ร่วมกบั 

การก�ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) เพื่อให้การ

ด�าเนนิงานด้านการควบคุมความเสีย่งด้านความสอดคล้อง

ของกฎหมายขององค์กรมปีระสทิธผิลสงูสดุ  โดยการด�าเนนิ

งานจะใช้รูปแบบท่ีเรียกว่าปราการ 3 ด่าน (Three lines 

of defense) ท�าให้เกิดกลไกการควบคุมความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร มีการวางกรอบการด�าเนินงานและ

ติดตามผลอย่างสม�า่เสมอ รวมถึงการตรวจสอบจากหน่วย

งานอิสระเพ่ือเป็นหลักประกนัผลสมัฤทธิข์องการด�าเนินงาน

• จัดท�าและปรบัปรงุทะเบยีนกฎหมาย (Compliance Obligation 

List: COL) โดยการสัมภาษณ์ขั้นตอนการด�าเนินงานจาก 

ผูป้ฏบิตังิาน เพ่ือรวบรวมกจิกรรมและข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

ทีห่น่วยงานจะต้องปฏิบตัติามทัง้หมด จากนัน้ทกุหน่วยงาน

จะต้องประเมินสถานะการปฏิบัติตามกฎหมายของตนเอง 

(Quarterly Self- Assessment Report) แล้วส่งรายงานการ

ประเมินดงักล่าวใหก้บัหนว่ยงาน Corporate Compliance 

ทุกไตรมาส 

• จัดท�าทะเบยีนกฎหมายของหน่วยธรุกจิใหม่ทีบ่รษิทัฯ เริม่พัฒนา

โครงการรวมถึงในบริษัทร่วมทุน อาทิ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า  

(Electric Vehicle) เป็นต้น

• การแต่งตัง้ “Compliance Champion” ซ่ึงเป็นตวัแทนจาก

แต่ละหน่วยงานในการประสานงานสนบัสนนุและด�าเนนิการที่

เกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมาย เพ่ือให้กระบวนการบรหิาร

งานความเสี่ยงมีประสิทธิภาพที่สุด

• ปฏบิตัติาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 โดย

บรษิทัได้จดัตัง้คณะท�างาน ประกาศนโยบายและแนวปฏบิตัิ 

จัดท�าการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล 

การจดัเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคลและระบบป้องกนัการรัว่ไหลของ

ข้อมูล รวมถึงสื่อสารเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนัก

แก่พนักงาน

การตรวจสอบมาตรฐานการด�าเนินงานขององค์กรเทียบกับมาตรฐานสากลโดยหน่วยงานภายนอก

บรษิทัฯ ได้น�ามาตรฐานสากลมาประยกุต์ใช้ในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือพัฒนามาตรฐานการด�าเนนิงานและสร้างความเชือ่มัน่ ให้ผู้

มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย โดยหน่วยธรุกจิของบรษิทัฯ ในแต่ละประเทศได้ผ่านการรบัรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) 

มาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานระบบการจัดการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย (ISO 45001) และ

มาตรฐานการบรหิารจดัการความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (ISO 22301) และระบบมาตรฐานการจัดการความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ 

(ISO 27001) ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของข้อก�าหนดในการด�าเนินระบบดังกล่าว

*ส�านักงานใหญ่ในไทย ร่วมกับกลุ่มบ้านปู

โรงไฟฟ้าโจวผิง

โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง

โรงไฟฟ้าหลวนหนาน

ส�านักงานปักกิ่ง

ส�านักงานกรุงเทพฯ*

ISO 14001

สิ่งแวดล้อม

ISO 45001

อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

ISO 27001

ความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ

หน่วยธุรกิจ

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ

ISO 22301 

การบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	

ISO 9001

คุณภาพ
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• ปฏบิตัติาม พ.ร.ก.การประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์ เช่น ผูเ้ข้าร่วมประชมุ

ต้องมกีารแสดงตวัตน มกีารบนัทกึการรบัส่งข้อมลู (Log Collection) 

การลงคะแนนได้ทั้งเปิดเผยและลับ เอกสารการประชุมทั้งในรูปแบบ

กระดาษและอิเล็กทรอนกิส์ การบันทกึภาพหรอืเสยีงตลอดการประชมุ 

และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่กฎหมายก�าหนด

• การตรวจสอบโดยหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

อย่างต่อเนือ่งประจ�าปี โดยในปีทีผ่่านมาได้จดัท�าผ่านออนไลน์เนือ่งจาก

การแพร่ระบาดของ COVID- 19

• จัดการประชุมเพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านการละเมิดกฎหมายด้าน 

สิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดูแลกจิการ รวมถึงด้านแรงงานและ

สทิธมินษุยชนในทกุหน่วยธรุกจิทีบ่รษิทัฯ มอี�านาจในการบรหิารจัดการ

โดยตรง และบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บ้านปู เน็กซ์ และโรงไฟฟ้าเอชพีซี

• จัดท�าสือ่ภายในองค์กร เพ่ือสร้างความตระหนกัในการปฏบิตัติามกฎหมาย  

รวมทัง้ให้ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายและข้อก�าหนดทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

• พัฒนาแอปพลเิคชนั Compliance Risk Management Application 

(C- RiM) เพ่ือตดิตามและป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัิ

ตามกฎหมายจากการด�าเนินธุรกิจ และแสดงผลการด�าเนินงาน 

ให้ผู้บริหารได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว  

เป็นการบรูณาการท�างานของระบบการตดิตามการปฏบิตัติามกฎหมาย 

(Corporate Compliance) การก�ากับดูแลกิจการ และการบริหาร 

จัดการความเสี่ยง (Risk Management) เข้าไว้ด้วยกันและลด 

ความซ�้าซ้อนในการท�างาน

• พัฒนาแอปพลเิคชนั Laws in Hand Application เพ่ือตดิตามกฎหมาย 

ประกาศ หรือข่าวสารในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ และ

แสดงผลให้ผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบอย่างสม�า่เสมอ

ส�าหรับธุรกิจที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งและไม่ได้มี 

ส่วนร่วมในการบรหิารโดยตรง บรษิทัฯ ได้ด�าเนินการตรวจสอบ ก�ากับดูแล

ความสอดคล้องของกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ผ่านทางคณะกรรมการ

บริษัทนั้นๆ และหน่วยงานตรวจสอบของบริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตรทาง

ธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีนัยส�าคัญ

 Risk Forum & Compliance Summit

เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มบ้านปู ได้จัดงาน Annual  

Risk Forum & Compliance Summit ประจ�าปี โดยวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการน�าเสนอ  

แลกเปลี่ยน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการ 

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ น�าไป

วางแผนการปฏบิตังิานให้มกีารควบคุมความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิอย่างเหมาะสม 

และมั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน

 Laws in Hand Application

Laws in Hand จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วข้องสามารถ

ติดตามกฎหมาย ประกาศ หรือข่าวสารใน

ปัจจุบนัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ ได้อย่าง

สม�่าเสมอ และทันตอ่เหตกุารณ ์รองรบัการใช้

งานได้ท้ังจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคล่ือนที่

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการด�าเนนิงานอย่าง

เตม็รปูแบบในยคุดิจิทลันัน้ ท�าให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่าง 

คล่องตวั รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ อย่างไรกต็าม

ความเสี่ยงที่อาจเพ่ิมขึ้นคือการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

และเปิดเผยโดยละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว

กลุ่มบ้านปู จึงได้จัดท�านโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

และจัดตัง้คณะท�างานคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล เพ่ือก�าหนด

หลักเกณฑ์และก�ากบัดูแลการเกบ็รวบรวม ใช้ ประมวลผล 

หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลู 

ส่วนบคุคล ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัมิให้เกดิการละเมดิสทิธคิวาม

เป็นส่วนตวัของข้อมลูส่วนบคุคลของผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยมี

การด�าเนนิการในเรือ่งการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ดังนี้ 

1. จัดให้มีการก�าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. จัดให้มีนโยบาย และ/ หรือ แนวทางการปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. จัดให้มีมาตรการและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

4. จัดให้มีมาตรการและระบบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดและการรั่วไหลของข้อมูล

5. สร้างความตระหนักรู้ และ/ หรือ จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. ประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

7. รักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
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แนวทางการบริหารจัดการ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

คณะกรรมการบรษิทัผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมคีณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

โดยบทบาทของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้ครอบคลุมถงึ

เรือ่งการบรหิารจัดการผูม้ส่ีวนได้เสยีและปรบัปรงุบทบาทหน้าที่

ของการจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

1. ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบจาก

ความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

2. การให้ความสนับสนุนในเชิงนโยบายเพ่ือให้การจัดการ 

ความเสีย่งเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิการตระหนกัถงึ 

ความเสี่ยงในการด�าเนินการกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ

3. การให้การสนบัสนุนในเรือ่งของทรพัยากรทัง้จากภายในและ

ภายนอกทีจ่�าเป็นต่อการบรหิารความเสีย่งให้มปีระสทิธภิาพ

บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

และมีการปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ จัดตั้งให้มีหน่วยงานที ่

รบัผดิชอบโดยตรงเพ่ือประสานงานกบัทกุหน่วยงาน เพ่ือผลักดัน 

ให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร  

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์

•	 ใช้การบรหิารความเส่ียงในการประกอบการตัดสินใจและด�าเนนิตามแผน

เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

•	 น�าตัวชี้วัดความเสี่ยง	(Key	Risk	 Indicators:	KRI)	 ใช้ในการบริหาร

ความเสี่ยงภายในองค์กร

•	 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเส่ียงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล

ตัวชี้วัด 

•	 สัดส่วนความครอบคลุมของระบบการบริหารความเสี่ยง

•	 สัดส่วนความครอบคลุมของระบบการบริหารความเส่ียงในประเด็น

ที่ เกี่ยวข ้องกับส่ิงแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับดูแลกิจการ	

(Environment,	Social	and	Governance:	ESG)

เป้าหมาย 

•	 มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ

•	 สัดส่วนความครอบคลุมของระบบการบริหารความเส่ียงในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับ	ESG	ทั้งหมดภายในปี	2566

ผลการด�าเนินงาน

•	 มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ

•	 สัดส่วนความครอบคลุมของระบบการบริหารความเส่ียงในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับ	ESG	คิดเป็นร้อยละ	92

•	 จัดท�าแอปพลิเคชัน	 C-RiM	 ซึ่งเป็นการบูรณาการการบริหาร 

ความเสี่ยงร่วมกับการตรวจสอบการด�าเนินงานตามกฎหมาย

•	 ด�าเนินการประเมินความเส่ียงด้าน	 ESG	 ในทุกหน่วยธุรกิจที่บริษัทฯ	 

มีอ�านาจในการบริหารจัดการตรง

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นกลไกส�าคัญที่บริษัทฯ ใช้ในการด�าเนินงานให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งในด้าน

การลงทุน การด�าเนินการก่อสร้างโครงการ การด�าเนินงานผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงปัจจุบันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่จาก 

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม การก�ากับดูแลกิจการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงจ�าเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ขอบเขตของการรายงานฉบบันีค้รอบคลมุทกุธรุกจิทีบ่รษิทัฯ มสีดัส่วนในการลงทนุมากกว่ากึง่หนึง่และมอี�านาจในการบรหิารจัดการ

มกีลไกในการค้นหาและระบปุระเด็นความเสีย่งทีส่�าคญัของธรุกจิ

ทีค่รอบคลุมมติด้ิานสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดูแลกจิการ 

ในกระบวนการจัดท�าแผนการด�าเนนิงานประจ�าปี ซ่ึงสอดคล้อง

กับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และเชื่อมโยงกับบริบทด้านการ

บรหิารจัดการความยัง่ยนืขององค์กร โดยประเมนิถงึโอกาสเกดิ

และผลกระทบทีอ่าจมต่ีอผูม้ส่ีวนได้เสยีเพ่ือพิจารณาความส�าคญั  

ก่อนก�าหนดเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร และมอบหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ 

องค์กรยอมรบัได้ รวมถงึมกีารตดิตามความก้าวหน้าและทบทวน 

ประเด็นความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้บรูณาการ 

หลักการบรหิารความเสีย่งเข้ากบักระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร 

เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความไม่แน่นอนในการด�าเนินธุรกิจ

และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ 

ด�าเนินงานเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

ในอนาคต ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การหยุดชะงักของการด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งได้มกีารประชมุเพ่ือตดิตามความเสีย่งและผลการบรหิาร

จัดการตามแผนบรรเทาความเสีย่ง รวมทัง้รายงานผลการสอบทาน 

ระบบการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเส่ียง

Board of Directors

Audit Committee

Chief Executive

Officer

Risk Management

Committee

Corporate Risk

Management

Risk Management

Risk Coordinator

Executive/ Head of BU

Department Head/

Power Plant GM

Staffs

Internal Audit

ระดับองค์กร

การรายงานตามล�าดับ 

การรายงานด้านความเสี่ยง

ระดับหน่วยธุรกิจ

กลไกการด�าเนินงาน

เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ผนวกการบริหาร 

ความเสีย่งเข้ากบัแผนการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่ให้ความส�าคัญกบัการสร้างคุณค่า 

ให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักการการบริหารความเสี่ยงแบบสหพันธ์ 

(Risk Correlation) มาวเิคราะห์ความสมัพันธ์ของความเสีย่งแต่ละประเด็นให้ครอบคลมุ

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เริ่มจากการก�าหนด

วัตถุประสงค์ตามแผนการด�าเนินธุรกิจและแยกย่อยกระจายไปสู่ระดับหน่วยธุรกิจ 

ฝ่าย แผนก และหน่วย โดยการระบุความเสี่ยงจะให้พนักงานระดับปฏิบัติงานซึ่งเป็น 

ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในกิจกรรมนั้นๆ ระบุความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานใน 

แต่ละส่วนของตนเองอย่างละเอียด โดยจะท�าการประเมนิความน่าจะเป็นและผลกระทบ 

จากความเสีย่งนัน้ๆ พร้อมทัง้จัดเตรยีมแนวทางปฏบิตัเิพ่ือบรรเทาความเสีย่งทีอ่าจจะ 

เกดิขึน้ ขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งยงัรวมถงึการรายงานให้ผูบ้งัคับบญัชาหรอืหวัหน้า

ได้รับทราบและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

ในรอบหลายปีทีผ่่านมาผลการผนวกการบรหิารความเสีย่งเข้ากบัแผนการด�าเนนิธรุกิจ 

ของบรษิทัฯ สามารถส่งเสรมิกลยทุธ์การด�าเนนิการของบรษิทัฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้

ยังมีคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหารการเงินเพ่ือติดตาม

ความเสี่ยงด้านการเงินซึ่งมีการประชุมทุกเดือน เป็นต้น

กระบวนการ

ต่อเนื่อง

ก�าหนด 

เป้าหมาย

ติดตามผล 

และรายงาน 

ความเสี่ยง

ระบุ 

ความเสี่ยง

ประเมิน 

ความเสี่ยง

บรรเทา 

ความเสี่ยง
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ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ • ความเสี่ยงด้านการก�าหนดแผนกลยุทธ์และการ 

น�าไปปฏิบัติ

• ความเสีย่งด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคลและการ

พัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับการเติบโต

• ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร

• ความเสี่ยงด้านการลงทุนในธุรกิจใหม่

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน • ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการ

ลงทุนในหลายประเทศ

• ความเสีย่งด้านการสนบัสนนุเงินกูข้องสถาบนัการเงิน 

ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ • ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า

• ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ความเสีย่งด้านการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ กฎหมาย

และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ด�าเนินงาน โดย

เฉพาะอย่างยิง่การเปลีย่นแปลงกฎหมายสิง่แวดล้อม

และการสนับสนุนจากภาครัฐ

5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ • ความเสี่ยงด้านโรคระบาด

• ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

• ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีใหม่

6. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ • ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ผลการด�าเนินงาน

ปัจจุบันระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงโครงการที่ยังอยู่ในระหว่าง

พัฒนา อีกทั้งหน่วยธุรกิจใช้ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRI) และน�าหลักการบริหาร 

ความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) เข้าร่วมประเมนิและบรหิารความเสีย่ง และรายงานผลให้คณะกรรมการ

บริหารความเสีย่งทกุไตรมาส ในปีทีผ่า่นมาบริษทัฯ ได้ใหค้วามส�าคัญกบัการเพิ่มความตระหนกัด้านความเสีย่ง

ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG) 

โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ในทุกหน่วยธุรกิจที่บริษัทฯ มีอ�านาจ 

ในการบริหารจัดการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน รวมถึงโรงไฟฟ้าที่เป็นบริษัทร่วมทุน

ใน บ้านปู เน็กซ์ และโรงไฟฟ้าเอชพีซี

ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่

จากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ พบความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ที่ส�าคัญ 4 ประการ คือ

ความเสี่ยงด้านโรคระบาด

การระบาดของ COVID- 19 ได้เริม่ขึน้ในช่วงปลายปี 2561 ส่งผลกระทบทัว่โลกทัง้ทางด้านสขุภาพ และห่วงโซ่อุปทานในทกุธรุกจิ 

อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจพลังงานซ่ึงมีความจ�าเป็นจะต้องด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 

การแพร่ระบาด เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคนในสังคม นับเป็นความท้าทายที ่

ยิง่ใหญ่ ทีบ่รษิทัฯ จะต้องด�าเนนิมาตรการเพ่ือป้องกนัการระบาดซึง่ส่งผลต่อสขุภาพอนามยัของพนกังานและสงัคมโดยรวมอย่าง

เคร่งครัด  และมีการใช้ระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง 

อาทิ ระบบสารสนเทศที่รองรับการท�างานจากที่พักอาศัยของพนักงาน เป็นต้น

CO2 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ ทั้งในฐานะผู้ผลิตพลังงานและผู้ใช้พลังงาน

ในการผลิต ทั้งนี้บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย 

- การลดก๊าซเรือนกระจกในหน่วยธุรกิจ โดยก�าหนดเป้าหมายในการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เกิน 0.676 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ เมกะวัตต์- ชั่วโมง

- ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีด้านพลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์

- ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีอัตราการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกต�า่ เช่น โรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี Ultra- supercritical และ Integrated Gasification Combined Cycle 

(IGCC) เป็นต้น
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ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นับเป็นความเสี่ยงที่มีความส�าคัญของ 

โรงไฟฟ้า เนือ่งจากเกีย่วข้องกบัความมัน่คงของประเทศและความเป็นอยูท่ีดี่ของประชาชน 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ด�าเนินมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยง เช่น

- ประกาศนโยบาย Information and Cyber Security 

- สร้างความตระหนักแก่พนักงานเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงวิธีการ

ปฏิบัติและป้องกัน เช่น การสื่อสารให้แก่พนักงานทางการประชุม อีเมลฟิชชิ่ง

เพื่อสร้างความตระหนักแก่พนักงาน เป็นต้น

- ซ้อมแผนรบัมอืภัยคุกคามการโจมตด้ีานไซเบอร์ และแผนการกูคื้นระบบสารสนเทศ

เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที และลด 

ผลกระทบความเสียหายที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

- ซ้อมการสือ่สารในภาวะวิกฤตทีโ่ดยจ�าลองสถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการรัว่ไหล

ของข้อมูลที่ส�าคัญจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

- ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารความมัน่คงปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ISO 27001 (Information Security Management Systems: ISMS)  

ซึง่รวมถึงมาตรการการรบัมือและแผนปฏบิตักิารหากเกดิการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีใหม่

แนวโน้มการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยด้ีานพลังงานส่งผลให้พฤตกิรรมการใช้พลังงานของ

ผู้บริโภครวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและลดการ

พ่ึงพาระบบส่งไฟฟ้าศนูย์กลางมากขึน้ ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงลักษณะความต้องการ

การใช้ไฟฟ้าในหลายๆ ประเทศรวมถึงในประเทศไทย เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง

ดังกล่าว บรษิทัฯ ร่วมมอืกบักลุ่มบ้านปูเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธรุกจิในพลงังานหมนุเวยีนและ

เทคโนโลยด้ีานพลงังาน รวมถงึการแยกและจัดกลุ่มบ้านปูให้มคีวามชดัเจนและคล่องตวั 

โดยมวีตัถปุระสงค์ในการค้นคว้าวจิยัข้อมลูเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคตนอกเหนอื 

และต่อยอดการพัฒนาโครงการที่มีอยู่เดิม รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ของ 

การปรบัโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธรุกจิและเพ่ือเสรมิความสามารถ 

ในการแข่งขันในอนาคตผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์

 C- RiM Application

บริษัทฯ ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรร่วมกับการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายเข้าไว้ด้วยกัน โดย

ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และสามารถติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และน�าเสนอรายงาน

ได้หลากหลายรูปแบบได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้ในหลายกลุ่ม เช่น ติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและลักษณะของ

ความเสี่ยง รายงานสรุปภาพรวมส�าหรับผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและสถานะของการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมายในภาพรวมขององค์กร

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

บ้านปู เพาเวอร์ ประเมนิความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้านด้วยตนเอง (Human Rights Due Diligence Self- assessment) 

เพ่ือตรวจสอบว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนใดบ้างที่อาจเป็นความเสี่ยงขององค์กร โดยการประเมินครอบคลุมธุรกิจไฟฟ้าจาก

เชื้อเพลิงทั่วไปในจีน และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนและญี่ปุ่น ในประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชน 6 ด้าน 

ได้แก่ การจ้างงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ชุมชน การรักษาความปลอดภัย และผู้รับเหมาและห่วงโซ่ 

อุปทาน โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เช่น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับเหมา และชุมชน ตลอดจนกลุ่มเปราะบาง  

(Vulnerable group) จากการประเมินพบว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง 6 ด้านแต่อย่างใด 

อันเป็นผลเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดหลักสิทธิเสรีภาพ 

ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสีผิว

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



แนวทางการบริหารจัดการ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

กลยุทธ์

•	 มแีผนงานการบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	เตรียมการทรพัยากรที่

จ�าเป็น	และมีการส่ือสารทีเ่หมาะสมเพยีงพอครอบคลุมภาวะวกิฤตทีอ่าจ

เกดิข้ึน	โดยสนบัสนนุสอดคล้องกับการบรหิารความเส่ียงขององค์กร

ตัวชี้วัด 

•	 จ�านวนการฝึกซ้อมของทมีจัดการกรณีเกดิอบุติัการณ์ทีส่่งผลกระทบ 

ในระดับประเทศ

•	 ความครอบคลุมของแผนการจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจในหน่วย

ธุรกิจที่ส�าคัญ	(Critical	Business	Functions)

•	 ความสามารถในการส่ือสารข้อมลูทีเ่หมาะสม	และเพยีงพอต่อสาธารณะ

ในกรณีเกิดภาวะวิกฤต

เป้าหมาย 

•	 ทีมแก้ไขเหตุฉุกเฉินระดับประเทศได้รับการฝึกซ้อมปีละ	1	ครั้ง

•	 การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ	 รวมถึง

ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

ผลการด�าเนินงาน

•	 ทีมแก้ไขเหตุฉุกเฉินระดับประเทศได้รับการฝึกซ้อม	1	ครั้ง	ในจีน

•	 ทีมส่ือสารในภาวะวิกฤตของบ้านปู	 เพาเวอร์	 ได้รับการฝึกซ้อม	 

ณ	ส�านักงานใหญ	่กรุงเทพฯ

•	 ส�านักงานปักกิ่งได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(ISO	22301:2012)	

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

การหยดุชะงักของธรุกจิจากภัยธรรมชาต ิการก่อการร้าย การโจมตทีางไซเบอร์ การชมุนมุประท้วง การแพร่ระบาดของไวรสั COVID- 19  

หรอืสาเหตอ่ืุนๆ ทีเ่กดิจากอุบตักิารณ์ เช่น การเกดิเพลงิไหม้ การหกรัว่ไหลของสารเคม ีเป็นต้น ท้ังหมดล้วนเป็นความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อ 

การด�ารงชวีติและการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การเตรยีมความพร้อมจะสามารถฟ้ืนคืนการด�าเนนิงานได้ในภาวะฉกุเฉนิในระยะเวลา 

รวดเรว็ และการสือ่สารทีเ่หมาะสมเพียงพอ จะช่วยลดความเสยีหายของบรษิทัฯ และสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูร้บัซ้ือไฟฟ้า ไอน�า้ และผลิต

ภัณฑ์อ่ืนๆ ดังนัน้ การบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิจึงเป็นสิง่ท่ีบรษิทัฯ ผูม้ส่ีวนได้เสยีในห่วงโซ่ธรุกจิ นกัลงทุน และผูถื้อหุน้ให้ความส�าคัญ 

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ มีการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีอ�านาจในการบริหารจัดการ ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน 

ทั้งนี้การบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง

ธรุกจิของบรษิทัฯ ได้รบัการผนวกภายใต้การ

ดูแลและบรหิารจัดการของกลุ่มบ้านปูฯ โดยมี

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบ้านปู เพาเวอร์ 

เป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารการจัดการภาวะ

วิกฤต (Crisis Management Team) และ

ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูส้ัง่การและให้ข้อมลู

แก่สาธารณะในกรณีเกิดเหตุการณ์ในธุรกิจ

ไฟฟ้า การท�างานในลักษณะผสานกันเป็น

หนึง่เดียวกนันี ้จึงเป็นการประหยดัทรพัยากร

ในการด�าเนนิงานและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ

บ้านปู เพาเวอร์ ประกาศนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อปี 2561 ซึ่งอ้างอิง

หลักการและข้อก�าหนดของมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(ISO 22301:2012) ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการชี้บ่งกระบวนการท�างานที่ส�าคัญ 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนจัดท�าแผน

ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการฝึกซ้อม โดยเป้าหมายหลักของการด�าเนินงานคือ

Restore 

Recover 

Response
ด�าเนนิการตอบสนองต่อเหตกุารณ์และป้องกนัความเสยีหายลกุลามได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

สื่อสารข้อมูลต่อภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม

สามารถฟื้นคืนกิจกรรมหลักที่จ�าเป็น เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการต่างๆ ในระยะเวลา

รวดเร็ว และผู้มีส่วนได้เสียยอมรับได้

การฟ้ืนคืนกจิกรรมทัง้หมดของบรษิทัฯ ในระยะเวลารวดเรว็ ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยียอมรบัได้

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



ส�าหรับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าเอชพีซีที่บริษัทฯ ลงทุนใน

ลักษณะบริษัทร่วมทุน และบริษัทฯ ไม่มีอ�านาจในการบริหารจัดการ

โดยตรง แต่อาศัยการก�ากับดูแลผ่านคณะกรรมการในบริษัทนั้นๆ 

การบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิของโรงไฟฟ้าดังกล่าวจึงไม่ได้รวม

อยู่ในโครงสร้างนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก�าหนดเจ้าหน้าที่ติดต่อ

ประสานงานของโรงไฟฟ้าบแีอลซีพีและโรงไฟฟ้าเอชพีซ ีเพ่ือรายงาน

ข้อมลูและสถานการณ์ปัจจุบนัส�าหรับเตรยีมการสือ่สารทีเ่กีย่วข้องกบั

บ้านปู เพาเวอร์ ในฐานะบริษัทร่วมทุน

ในการด�าเนินการด้านความต่อเนื่องของธุรกิจไฟฟ้ามีความท้าทาย 

ทีส่�าคัญ คือ กรณทีีเ่กดิความเสยีหายในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จ�าเป็นต้อง 

ใช้เวลานานในการฟ้ืนคืนกจิกรรมทัง้หมด บ้านปู เพาเวอร์ จึงให้ความ

ส�าคัญกับลงทุนในการป้องกัน ควบคุมและการลดความรุนแรงของ

อุบตักิารณ์ รวมถงึมกีารสือ่สารสูภ่ายนอกอย่างเหมาะสมและทนัเวลา 

ผลการด�าเนินงาน

ในปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ ได้ด�าเนินการเพื่อให้

มั่นใจว่าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

มีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

• ในช่วงภาวะ COVID- 19 กลุ่มบ้านปู ได้บริหาร

จัดการโดยคณะท�างานแก้ไขเหตุฉุกเฉินระดับ

องค์กร (Crisis Management Team: CMT) 

ท�าให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดย 

ไม่มหีน่วยธรุกจิใดต้องหยดุชะงักหรอืหยดุการผลติ  

และพนักงานทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อ

• ร่วมกับกลุ่มบ้านปู ในการฝึกซ้อมแผนความ 

ต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับองค์กร และได้รับ 

การรับรองระบบ ISO 22301:2012 เป็นปีที่ 5 

จากหน่วยงานภายนอก

• คณะท�างานแก้ไขเหตฉุกุเฉนิระดับประเทศของกลุ่ม

บ้านปู เพาเวอร์ (Incident Management Team: 

IMT) ได้รบัการฝึกซ้อม 1 ครัง้ ณ ส�านกังานใหญ่

ปักกิ่ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ส�าเร็จตาม

แผนการบริหารจัดการต่อเนื่องรายปี

• ส�านักงานปักกิ่งได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน

ระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(ISO22301:2012) จากหน่วยงานภายนอก 

เป็นปีแรก

• ปรบัปรงุคู่มอืและขัน้ตอนการสือ่สารของทมีสือ่สาร

ในภาวะวกิฤตและด�าเนนิการฝึกซ้อมโดยจ�าลอง

สถานการณ์การรัว่ไหลของข้อมลูและความมัน่คง

ปลอดภัยทางไซเบอร์

CMT: Crisis Management Team IMT: Incident Management Team CCT: Crisis Communication Team

EMT: Emergency Management Team ERT: Emergency Response Team DRT: Disaster Recovery Team

RRT: Relative Response Team 

โครงสร้างการบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤต

BIC 

IMT

Power Plants in China 

EMT

ระดับองค์กร

ระดับประเทศ

ระดับหน่วยธุรกิจ

BJP 

IMT

BPPVC 

IMT

Power Plants in Vietnam 

EMT

Power Plants in Japan

EMT

EMT DRT RRTEMT DRT RRTEMT DRT RRT

BPP

BANPU 

CCT

BPP 

CCT

BANPU 

BCM/ CMT
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาวะ 

COVID- 19

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID- 19 บ้านปู เพาเวอร์ สามารถ 

ด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีหน่วยธุรกิจใดต้องหยุด

ชะงักหรือหยุดการผลิต และพนักงานทุกคนปลอดภัยจาก

การติดเชื้อ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมมา

เป็นระยะเวลานาน ด้วยการน�าระบบการบรหิารความต่อเนือ่ง

ทางธุรกิจมาใช้ ท�าให้สามารถตอบสนองและปรับตัวเมื่อเกิด

ภาวะวิกฤตก่อนล่วงหน้าได้อย่างคล่องตัว อีกทั้งยังสามารถ

ฟ้ืนคืนการด�าเนนิงานได้อย่างรวดเรว็ ซึง่ช่วยลดความสญูเสยี

และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการด�าเนิน

งานในช่วง COVID- 19 ดังนี้

•  การน�าระบบการบริหารงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

ISO 22301 (Business Continuity Management  

System: BCMS) มาใช้ก่อนทีเ่หตกุารณ์เกดิขึน้ โดยค�านงึ 

ถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งส�าคัญสูงสุด

•  การเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศขึ้นสู่ระบบ

คลาวด์ (Cloud Computing) รองรับการใช้งานโดย 

ไม่จ�าเป็นต้องเข้าส�านักงาน และยังเพ่ิมความสามารถ 

กู้คืนระบบ และข้อมูลที่จ�าเป็นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

•  การก�าหนดมาตรการป้องกัน บรรเทาผลกระทบจาก 

COVID- 19 โดยคณะท�างานในแต่ละประเทศสามารถ

ตดัสนิใจในการด�าเนนิมาตรการตา่งๆ อยา่งรวดเรว็ โดย

ค�านึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นส�าคัญ

• ฝึกอบรมและฝึกซ้อมอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี

• ก�าหนดช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็ว 

การฝึกซ้อมของทีมส่ือสารในภาวะวิกฤตของบ้านปู เพาเวอร์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แผนกสื่อสารองค์กรของกลุ่มบ้านปู ได้จัดการฝึกซ้อม 

ของทีมสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Team : CCT) ของ 

บ้านปู เพาเวอร ์ณ ส�านกังานใหญ่ กรงุเทพฯ เพือ่เตรยีมความพรอ้มของทมีสือ่สารฯ 

ทัง้ผูบ้รหิารและพนกังานของบ้านปู เพาเวอร์ ในการสือ่สารข้อมลูให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี

ได้รับทราบอย่างเหมาะสม โดยได้ก�าหนดสถานการณ์สมมติที่อาจส่งผลกระทบต่อ

องค์กรจากการโจมตทีางไซเบอร์ ซ่ึงเป็นความเสีย่งท่ีอาจเกดิขึน้กบัโรงไฟฟ้า ผลจาก

การฝึกซ้อมได้น�ามาพิจารณาเพื่อหาแนวทางให้การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ส�านักงานปักกิ่งได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012)

เมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม 2563 บรษิทั บ้านปู อินเวสต์เม้นท์ ไชน่า จ�ากดั ได้รบัมอบใบรบัรองระบบการบรหิารจดัการความต่อเนือ่งทางธรุกจิ  (ISO 22301:2012) 

จาก China Quality Certification Center ในขอบเขตของกิจกรรมของส�านักงานปักกิ่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านธุรกิจโรงไฟฟ้า การด�าเนินงาน

ด้านธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ การด�าเนินงานด้านธุรกิจถ่านหิน และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ซ่ึงท�าให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่าง 

ต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นสูงต่อสถานการณ์ต่างๆ แม้ในภาวะวิกฤต ตามพันธกิจในการมุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและความวางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโลก และยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าของบริษัทฯ 
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ความพร้อมและความมั่นคงเชื่อถือได้

กลยุทธ์

•	 สร้างความเช่ือมั่นด้านความพร้อมของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

ร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีเสถียรภาพ

•	 ความมั่นคงในด้านเชื้อเพลิงจากการบริหารอย่างมีคุณภาพ

•	 บ�ารุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานอย่างมีประสิทธิผล	

ตัวชี้วัด 

•	 ดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้า	(Availability	Factor:	AF)

เป้าหมาย 

•	 ดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้าร้อยละ	94.34

ผลการด�าเนินงาน

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศจีน	3	แห่ง	มดัีชนีความพร้อม 

ของโรงไฟฟ้าร้อยละ	 97.72	 สามารถรักษาค่าความพร้อมและ 

ความมั่นคงเชื่อถือได้ตามความต้องการของลูกค้า	

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

ความพร้อมและความมั่นคงเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้าเกิดจากการ

ด�าเนนิการผลิตให้เป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบตังิานอย่างเคร่งครดั 

การซ่อมบ�ารงุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานก�าหนด และการบรหิาร

จัดการห่วงโซ่อุปทานให้มเีชือ้เพลิงวตัถดิุบเข้าสูส่ายการผลิตทีม่ี

คุณภาพดีอย่างสม�า่เสมอ

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยมีฐานการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในประเทศจีน ไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

จะขายเข้าระบบส่งจ�าหน่ายไฟฟ้าของภาครฐั ส่วนไอน�า้ (Steam) 

น�้าร้อน (Hot Water) และน�้าเย็น (Cooling Water) จะขาย 

เพื่อใช้ภาคอุตสาหกรรม ย่านการค้า และย่านที่อยู่อาศัย โดยมี 

ความต้องการใช้ไอน�้าและน�้าร้อนสูงสุดช่วงฤดูหนาวในเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี และมีความต้องการใช้ 

น�า้เยน็สงูสดุช่วงฤดูร้อนในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายนของ

ทุกปี ถึงแม้ว่าในช่วงต้นปี 2563 ประเทศจีนจะได้รับผลกระทบ 

จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด- 19 (COVID- 19) อย่าง

รุนแรง แต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลดี 

ต่อภาคอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์และ 

โรงพยาบาลจากความต้องการอุปโภคบริโภคสินค้าที่เพ่ิมขึ้น  

อีกทั้งเศรษฐกิจของประเทศจีนกลับฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว 

หลังจากยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงต้นเดือนเมษายน 

ท�าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้า ไอน�้า และน�า้ร้อน กลับเพิ่มขึ้นมา 

อย่างรวดเร็ว เป็นผลจากโรงงานขนาดใหญ่ที่เป็นลูกค้าของ 

บริษัทฯ สามารถกลับมาเดินสายการผลิตได้เป็นปกติ

ดังนัน้ความพร้อมและความมัน่คงเชือ่ถอืได้ของโรงไฟฟ้า ตลอดจน 

ประสิทธิภาพของการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงาน จึง 

เป็นตัวชี้วัดหลัก (Core) ที่บริษัทฯ ยึดมั่นเป็นส�าคัญเพ่ือสร้าง

ความมั่นใจและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน 

โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการก�ากับดูแล เฝ้าระวัง ตรวจสอบและ

ตดิตาม การวเิคราะห์ศกัยภาพการท�างานของโรงไฟฟ้า อาท ิดัชนี 

ความพร้อม (Availability Factor) อัตราค่าความร้อน (Heat Rate)  

ดัชนีการหยุดซ่อมตามแผน (Planned Outage Factor: POF) 

ดัชนกีารหยดุซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor: UOF)

ขอบเขตของการรายงานฉบบันี ้ครอบคลมุธรุกจิทีบ่รษิทัฯ มกีาร

ลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีอ�านาจในการบริหารจัดการ ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน นอกจากนี้ บริษัทฯ  

ได้แยกรายงานผลการด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนที่เป็นบริษัทร่วมทุนเพ่ิมเติม ได้แก่ โรงไฟฟ้าเอชพีซี  

และโรงไฟฟ้าบแีอลซีพี เนือ่งจากโรงไฟฟ้าทัง้สองเป็นแหล่งก�าลัง

การผลิตที่ส�าคัญของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารจัดการ

ความพรอ้มและความมั่นคงเชือ่ถือได้ของโรงไฟฟ้าเกดิจากการด�าเนินการผลติใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนการปฏบิตังิานอยา่งเครง่ครดั 

การซ่อมบ�ารุงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก�าหนด และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีเชื้อเพลิงวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิต 

ที่มีคุณภาพดีอย่างสม�่าเสมอ
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ค่าดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน 

(ร้อยละ)

ค่าดัชนีความพร้อม - โรงไฟฟ้าหลวนหนาน

(ร้อยละ)

ค่าดัชนีความพร้อม - โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง

(ร้อยละ)

ค่าดัชนีความพร้อม - โรงไฟฟ้าโจวผิง

(ร้อยละ)
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ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563 บรษิทัฯ สามารถรกัษาค่าความพร้อมเป็นไปตามความต้องการของลกูค้า โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 

ในประเทศจีน 3 แห่ง มีค่าดัชนีความพร้อม (Availability Factor : AF) ร้อยละ 97.72 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว ้

ร้อยละ 3.38 อีกทัง้ดัชนกีารหยดุซ่อมตามแผน ดัชนกีารหยดุซ่อมนอกแผนเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถจ�าหน่ายไฟฟ้า 

ไอน�้า และน�้าร้อนได้อย่างต่อเนื่อง

บรษิทัฯ ได้น�ามาตรฐานระบบบรหิารงานคุณภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภัย 

และสิง่แวดล้อมมาใช้ในทกุโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม เพ่ือด�าเนนิการ

ผลิตให้เป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานอย่างครบถ้วน อีกทัง้ยงัส่งเสรมิ 

การน�านวัตกรรมมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถ 

น�ามาประยกุต์ใช้อย่างกว้างขวางในการตรวจวดัพารามเิตอร์ต่างๆ ในการ

ด�าเนนิการผลติ แล้วน�าข้อมลูเหล่านัน้มาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ในการ

สร้างความพร้อมและความมัน่คงในการผลิต 

บรษิทัฯ มกีารสือ่สารแผนการผลติและแผนการบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกบั

ลกูค้าล่วงหน้าเพ่ือก่อให้เกดิการท�างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธผิล ซึง่เป็นสิง่

ส�าคัญในการรกัษาค่าความพร้อมและความมัน่คงของโรงไฟฟ้า ซ่ึงการบ�ารงุ

รกัษาเครือ่งจกัรประจ�าปีเป็นกจิกรรมหลักส�าคัญทีส่่งผลต่อการรกัษาสภาพ

เครือ่งจักรให้มปีระสทิธภิาพ มอีายกุารใช้งานทีย่าวนาน ส่งผลให้สามารถ

เดินเครือ่งได้อย่างต่อเนือ่งตามความต้องการของลกูค้าตามแผนงานทีต่ัง้ไว้

การบ�ารงุรกัษาเครือ่งจักรของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทัง้สามแห่ง

ในประเทศจีนจะด�าเนนิการในช่วงฤดูร้อน เพ่ือทีจ่ะได้ด�าเนนิการผลิตอย่าง

ต่อเนือ่งในฤดูหนาวซ่ึงเป็นช่วงทีม่คีวามต้องการใช้พลงังานสงูสดุ การบ�ารงุ

รกัษาเครือ่งจักรจะยดึตามแผนระยะกลาง 3 ปีและแผนด�าเนนิงานรายปี เพ่ือ

ให้มกีารเตรยีมการล่วงหน้าส�าหรับอุปกรณ์ทีต้่องบ�ารงุรกัษาและปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพ การซ่อมบ�ารงุในโรงไฟฟ้าทกุโรงจะหลกีเล่ียงการด�าเนนิงาน

พร้อมกนัในทกุหน่วยการผลิต เนือ่งจากโรงไฟฟ้ายงัต้องจ่ายไอน�า้ให้กบัลกูค้า

ภาคอุตสาหกรรมถงึแม้จะอยูใ่นช่วงทีม่กีารซ่อมบ�ารงุในช่วงฤดูร้อนกต็าม

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศจนีก�าหนดให้มกีารซ่อมบ�ารงุย่อย

ประจ�าปี ครัง้ละ 10-20 วนั ส่วนการซ่อมบ�ารงุใหญ่จะท�าทกุ 2 ปี ครัง้ละ 

30-45 วนั ซ่ึงระยะเวลาการซ่อมบ�ารงุจะขึน้กบัรายการทีถ่กูก�าหนดมาจาก

ผูผ้ลิตอุปกรณ์เป็นหลัก รวมถงึอ้างอิงจากการตรวจสอบอุปกรณ์ทีเ่กดิการ

เสือ่มสภาพหรอืช�ารดุจากการใช้งานอีกทางหนึง่ร่วมด้วย โดยการซ่อมบ�ารงุ

แต่ละครัง้ได้ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ก่อนเข้าฤดูหนาวและสามารถสร้างความ

มัน่ใจให้กบัลูกค้าว่าโรงไฟฟ้าจะมศีกัยภาพความพร้อมสงูสดุอย่างต่อเนือ่ง 
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การด�าเนินงานในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในไทยและลาว คือโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าเอชพีซี ตามล�าดับ ซึ่ง

เป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load Power Plant) โดยท�าสัญญาขายไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างโรงไฟฟ้าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบส่งจ�าหน่ายไฟฟ้าและภาพรวมของต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 

รายละเอียดจ�านวนชั่วโมงพร้อมจ่ายและแผนการบ�ารุงรักษาประจ�าปีของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าเอชพีซี ถูกระบุไว้ใน

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ตลอดอายุสัญญา 25 ปี โดยมีหลักปฏิบัติที่โรงไฟฟ้าจะต้องส่ง

แผนบ�ารงุรกัษาเครือ่งจักรประจ�าปีให้กบั กฟผ. และด�าเนนิการตามเป้าหมายได้อย่างครบถ้วนชดัเจน ภายใต้ระยะเวลาทีก่�าหนด

ตามที่ได้แจ้งไว้กับ กฟผ. 

ในปีทีผ่่านมา โรงไฟฟ้าบแีอลซพีีสามารถผลิตไฟฟ้าได้สงูกว่าแผนทีต่ัง้ไว้จากความต้องการไฟฟ้าของประเทศทีเ่พ่ิมขึน้ ท�าให้ กฟผ. 

เรียกจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงกว่าแผน (High Dispatch Factor) และสามารถรักษาค่าความพร้อม (Equivalent Availability Factor: 

EAF) ได้ตามแผนจนครบชั่วโมงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Contracted Availability Hour) ก่อนก�าหนด และซ่อมบ�ารุงแล้วเสร็จ

เรว็กว่าแผนทีต่ัง้ไว้ สามารถสนบัสนนุระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าด้วยการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมจากจ�านวนชัว่โมงซ้ือขายไฟฟ้าทีร่ะบไุว้ในสญัญา

ส่วนโรงไฟฟ้าเอชพีซีค่าความพร้อมในปี 2563 ต�่ากว่าแผนที่ตั้งไว้เล็กน้อย เนื่องจากผลกระทบจากการหยุดซ่อมบ�ารุงของ 

โรงไฟฟ้า ประกอบด้วย การหยุดซ่อมบ�ารุงต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม 2563 จากผลกระทบของ

เหตุการณ์แผ่นดนิไหวในช่วงปลายเดอืนพฤศจิกายน 2562 การหยุดซ่อมบ�ารุงในเดือนเมษายน 2563 ของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วย

จากปัญหาไฟป่าและฟ้าผ่าทีส่่งกระทบต่อระบบสายส่ง 500 กโิลโวลต์ และโรงไฟฟ้าหน่วยที ่3 หยดุซ่อมบ�ารงุประจ�าปีตัง้แต่เดือน

พฤษภาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563  

โปรแกรมการบ�ารุงรักษาเชิงพยากรณ์  

(Predictive Maintenance Software)

โรงไฟฟ้าเอชพีซีซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าร่วมทุน ได้ด�าเนินการพัฒนาโปรแกรมการบ�ารุงรักษา

เชงิพยากรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาการหยดุซ่อมนอกแผนงานจากการช�ารดุของเครือ่งจักรและ

อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าท�าให้ต้องหยดุการด�าเนนิการผลติเพ่ือซ่อมบ�ารงุ น�ามาสูก่ารสญูเสยี 

รายได้และสิ้นเปลืองทรัพยากร

การบ�ารุงรักษาเชิงพยากรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence: AI) มาชว่ยพยากรณก์ารเสือ่มสภาพของเครือ่งจกัรและอปุกรณก์อ่นทีจ่ะ

เกิดการช�ารุดจริง โดยการน�าข้อมูลการตรวจวัดต่างๆ จากเซนเซอร์ที่เครื่องจักร อาทิ 

ความร้อน เสียง แรงสั่นสะเทือน เป็นต้น มาเข้าแบบจ�าลองเพ่ือการพยากรณ์ความ

เสือ่มสภาพของชิน้ส่วนในเครือ่งจักรก่อนทีจ่ะเกดิการช�ารดุ เมือ่ระบบตรวจพบสญัญาณ

ความผดิปกต ิระบบจะแจ้งเตอืนโดยอัตโนมตั ิท�าให้โรงไฟฟ้าสามารถวางแผนล่วงหน้า 

ในการซ่อมบ�ารุงได้ก่อนที่จะเกิดการช�ารุดจริง ท�าให้โรงไฟฟ้ามีความพร้อมและ 

ความมั่นคงยิ่งขึ้น เพ่ิมการด�าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ลดความสูญเสียโอกาส 

ในการผลิตไฟฟ้าจากการซ่อมบ�ารุงนอกแผนงาน 

โรงไฟฟ้าเอชพีซีได้ด�าเนินโครงการในระยะที่ 1 เมื่อเดือนเมษายน-ธันวาคม 2563  

เมื่อแล้วเสร็จการด�าเนินการในระยะแรก และจะพิจารณาขยายขอบเขตให้ครอบคลุม

อุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่ส�าคัญตามแผนงานทั้งหมดในปี 2564

ประโยชน์:

1. โรงไฟฟ้าสามารถด�าเนินการป้องกันและวางแผนการซ่อมบ�ารุงชิ้นส่วนอุปกรณ์ 

ที่มีแนวโน้มที่จะช�ารุดล่วงหน้า ท�าให้สามารถลดต้นทุนและเวลาในการซ่อมบ�ารุง

2. โรงไฟฟ้าสามารถด�าเนนิการผลติได้อย่างต่อเนือ่ง สามารถผลติไฟฟ้าได้ตามสญัญา

การซื้อขายไฟฟ้าและสร้างโอกาสในการมีรายได้เพิ่มจากการขายไฟฟ้าเพิ่มเติมจาก

สัญญา

3. โรงไฟฟ้าสามารถน�าข้อมลูสถติมิาวเิคราะห์สาเหตขุองความเสยีหาย น�าองค์ความรู ้

ไปประยุกต์ใช้เพื่อด�าเนินการป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ค่าดัชนีความพร้อมของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
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โปรแกรมการบ�ารุงรักษาเชิงพยากรณ์  

(Predictive Maintenance Software)

แนวทางการบริหารจัดการ

บรษิทัฯ ใช้แนวคิดการปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิงานทีเ่ป็น

เลิศ (Operational Excellence) ร่วมกบันวัตกรรม (Innovation) 

เข้าด้วยกันโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับที่จะ

ร่วมกันบ่งชี้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการท�างาน ค้นหาสาเหตุของ

ปัญหานั้นผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ และด�าเนินการปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน 

เพ่ิมความน่าเชือ่ถอืของระบบ ลดต้นทนุการผลิต ความสญูเปล่า

ในกระบวนการผลิต การด�าเนนิงานเริม่จากการจดัอบรมเพ่ือให้

พนักงานทุกคนมีความสามารถในการบ่งชี้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

ในกระบวนการท�างานทีต่นเองรบัผดิชอบ โดยได้รบัการสนบัสนนุ

จากหน่วยงานกลาง รวมถงึมกีารจดัให้มกีารแลกเปลีย่นระหว่าง

หน่วยธุรกิจเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและพนักงานมีโอกาส

น�าเสนอโครงการที่ตนเองคิดและน�าไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์

บริษัทฯ ผลักดันนวัตกรรมผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

โดยค่านยิม ‘Innovative’ เป็นหนึง่ในสามค่านยิมหลัก มกีจิกรรม

การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม

กลยุทธ์

•	 ส่งเสริมการคิดค้นและใช้นวัตกรรมโดยเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร

•	 จัดตั้งคณะท�างานด้านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมท่ัวท้ัง

องค์กร

•	 ส่งเสรมิการปรบัเปล่ียนกระบวนการท�างานไปสู่ยคุดิจิทลัอย่างสมบรูณ์

แบบ	(Digital	Transformation)

ตัวชี้วัด 

•	 จ�านวน	Wow	Idea	และนวัตกรรมที่มีการน�าเสนอและน�ามาด�าเนินงาน

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

•	 ความก้าวหน้าของโครงการ	 Digital	 Transformation	 เป็นไปตาม	

Roadmap

เป้าหมาย 

•	 การมีส่วนร่วมของพนกังานในการน�าเสนอ	Wow	Idea	และนวตักรรม

จากทุกหน่วยงาน

•	 ประเมินสถานภาพปัจจุบันของโรงไฟฟ้าในจีนเพื่อจัดท�า	 Digital	

Transformation	Roadmap

ผลการด�าเนินงาน

•	 พนักงานส�านักงานกรุงเทพฯ	จากทุกหน่วยงานน�าเสนอ	Wow	Idea	

จ�านวน	260	เรื่อง

•	 ด�าเนินโครงการ	 Digital	 Transformation	 ในโรงไฟฟ้าหลวนหนาน 

เฟสที่	1	เป็นไปตามเป้าหมาย

•	 จัดตั้งบริษัท	บ้านป	ูเน็กซ์	ขยายการเติบโตของบริษัทฯ	ไปสู่เทคโนโลยี

ด้านพลังงาน

•	 โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศจากปล่องและลดการสูญเสีย

พลังงานความร้อนในโรงไฟฟ้าเจ้ิงต้ิงได้รับการคัดเลือกให้เป็น

โครงการนวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมดีเด่นร้อยโครงการในจีน	 

(Top	100	Eco-	environmental	Innovation	Projects	in	2020)

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

นวัตกรรมในบริบทของบ้านปู เพาเวอร์ คือ การออกแบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง สะอาด ที่เหมาะสมกับแต่ละ

โครงการ และการคิดริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานเพื่อให้การปฏิบัติงานที่ด�าเนินการอยู่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยการ

ศกึษาเพ่ือปรบัปรงุกระบวนการ ซ่ึงอาจรวมถงึการใช้เทคโนโลยีใหม่มาประยกุต์ใช้กบังานปัจจุบนั อาท ิเทคโนโลยดิีจิทลั เทคโนโลยี

การซื้อขายไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) เป็นต้น ซึ่งการพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม จะเป็นกลไก

ส�าคัญทีเ่พ่ิมความสามารถในการแข่งขนั เตบิโตได้อย่างยัง่ยนืและมัน่คงภายใต้ภาวะทีอุ่ตสาหกรรมมกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็

ในยุค Disruptive Technology

การส่งเสริมนวัตกรรมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงาน 

ทกุคนเข้าใจถงึความส�าคัญของการน�านวตักรรมมาใช้ การสร้าง 

ระบบในการเสนอแนวความคิดที่เรียกว่า WoW Idea และ 

Innovation เพ่ือให้พนกังานน�าเสนอแนวความคิดและนวตักรรม 

เพื่อน�าไปสู่การน�าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปรับเปล่ียนกระบวนการท�างาน 

ไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยความตระหนักถึง

การด�าเนนิงานในอนาคตทีเ่ทคโนโลยดิีจิทลัจะมบีทบาทส�าคญัใน

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยไม่เพียงแต่การปรับ

เปล่ียนอุปกรณ์หรอืการพัฒนาแอปพลิเคชนัเท่านัน้ แต่รวมถงึการ

สร้างทกัษะด้านดิจทิลัและปรบัเปลีย่นแนวความคิดในการท�างาน

ของพนักงานใหม่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มีทักษะและความ

เชีย่วชาญ สามารถตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลงหรอืความต้อง

การใหม่ๆ ได้อย่างรวดเรว็ รวมท้ังสามารถประสานความร่วมมอื 

กับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Agility) 

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
55บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



ผลการด�าเนินงาน

บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัท บ้านปูฯ มีการจัดการด้านนวัตกรรม ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้

พนักงานน�าเสนอแนวความคิดในการปรับปรุงและน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงผ่านการน�าเสนอ 

WoW Idea ในระบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการ (WoW Committee) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน

จากพนักงาน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของแนวความคิดก่อนน�าไปปฏิบัติจริง และสามารถ 

ยกระดับเป็นนวัตกรรมโดยการน�าเสนอต่อคณะกรรมการนวัตกรรม (Innovation Committee) 

ต่อไป ทั้งนี้ในปี 2563 มีพนักงานจากส�านักงานกรุงเทพฯ น�าเสนอ WoW idea จ�านวน 260 เรื่อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์ Digital Capability Center ที่ส�านักงานปักกิ่งและโรงไฟฟ้า 

หลวนหนาน และได้จัดการฝึกอบรมด้านดิจิทัลให้แก่พนักงานกว่า 150 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพ

พนักงานให้สามารถประยุกต์ใช้แนวความคิดและเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการต่างๆ ในการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ มี

โครงการเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลย ี

จ�านวน 7 โครงการ 

1. Digital Patrol Inspection

2. Digital Work Permit

3. Coal Blending

4. Safety Double Control

5. Work Order Management 

6. Solar Inventory Management

7. Energy Management

ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมในปี 2563

• โครงการปรบัปรงุคุณภาพอากาศจากปล่องและลดการสญูเสยีพลังงานความร้อนในโรงไฟฟ้า

เจ้ิงติง้ได้รบัการคัดเลือกให้เป็นโครงการนวตักรรมด้านสิง่แวดล้อมดีเด่นร้อยโครงการในจนี 

(Top 100 Eco- environmental Innovation Projects in 2020)

• โครงการปรบัปรงุหม้อไอน�า้ในโรงไฟฟ้าให้สามารถรองรบัการเผาไหม้ก๊าซเหลือทิง้จากกระบวนการ

ผลิตของลูกค้า

• โครงการลดการสญูเสยีจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงในหม้อไอน�า้โดยใช้การพยากรณ์จากคาร์บอน

ที่ยังไม่ถูกเผาไหม้ของเถ้าลอย (Loss on Ignition: LOI)

• Smart Operation and Maintenance: แอปพลิเคชันที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ในการ

ด�าเนินการผลิตในโรงไฟฟ้าและการซ่อมบ�ารุง

• Coal Blending Optimization System: แอปพลิเคชันที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ในการ

ผสมและใช้ถ่านหินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

• Predictive Maintenance: แอปพลเิคชนัเพ่ือการบ�ารงุรกัษาเชงิพยากรณ์ในโรงไฟฟ้าด้วยการ

ตรวจวัดพารามิเตอร์ส�าคัญที่สามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มต้น

• ENIGMA: แอปพลเิคชันที่บรษิทัฯ พฒันาขึน้เองเพื่อใชใ้นการบรหิารการด�าเนนิงานในหนว่ย

ธรุกจิต่างๆ ของบรษิทัฯ และน�าเสนอข้อมลูในรปูแบบทีง่่ายต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิารและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Asset and Monitoring Management)

• B- Link: แอปพลเิคชนัทีบ่รษิทัฯ พัฒนาขึน้เองเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมลูด้านทรพัยากรบคุคล

ตรงตาม GRI Standard ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัน�าร่องเพ่ือสนบัสนนุการท�ารายงานการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขยายขอบเขตการด�าเนินงานของบริษัทฯ ไปสู่เทคโนโลยีด้านพลังงาน

ผ่านการจัดตั้งบริษัท บ้านปู เน็กซ์ อาทิ ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน ยานพาหนะไฟฟ้า ชุมชน

อัจฉริยะ และระบบการจัดการด้านพลังงาน เป็นต้น

ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ประมาณ 

1.15 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
56 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



การปรับเปล่ียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล

กลุ่มบ้านปู อยู่ในช่วงของการปรบัเปล่ียนไปสูก่ารเป็นองค์กรดิจิทลัอย่างสมบรูณ์แบบ เนือ่งจากตระหนักถงึโอกาสในการขบัเคลือ่นองค์กร

ไปสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการท�างานในองค์กรให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และไวต่อการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

บรษิทัฯ น�าแนวคิดใหม่ๆ ในการท�างาน และเทคโนโลยดิีจิทลัมาใช้ในการบรหิารจดัการข้อมลูและกระบวนการท�างานในปัจจุบนัและอนาคต 

อีกทั้งจัดตั้ง Digital Center of Excellence (DCOE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความช�านาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ท�างานร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยสนับสนุนการวิเคราะห์กระบวนการท�างานและหาจุดที่สามารถปรับปรุง

ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อน�ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

พนักงานกว่า 120 คน  

ในกลุ่มบ้านปู ผ่านการอบรมด้านดิจิทัล

ในปี 2563 ศูนย์การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Capability Center) ได้เปิดอย่างเป็นทางการที่ส�านักงานปักกิ่งและโรงไฟฟ้า

หลวนหนาน โดยใช้จุดแข็งในแต่ละพ้ืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อศูนย์การเรียนรู้ โดยศูนย์ฯ ในปักกิ่งมุ่งเน้นด้านการสร้างระบบนิเวศ

ของกลุ่มสตาร์ทอัพ ซ่ึงช่วยในการเร่งสร้างผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปักกิ่งเป็นแหล่งรวมสตาร์ทอัพใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ในจีน จึงสามารถเข้าไปช่วยศูนย์การเรียนรู้ในเครือข่ายของบ้านปูได้อีกด้วย ส่วนศูนย์ฯ ที่โรงไฟฟ้าหลวนหนานจะเป็นพ้ืนที่ซ่ึงเปิดให ้

เจ้าหน้าที่ในโรงไฟฟ้า และหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษาได้เข้าเยีย่มชม และมกีจิกรรม เช่น กระบวนการคิด 

เชิงออกแบบ (Design Thinking) การทดลองใช้ผลงานด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟ้า 

กลุ่มบ้านปู ยังได้ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในให้มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านหลักสูตรออนไลน์ โดยมีผู้เข้าเรียน 

32 คน และการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 120 คน 

การพัฒนาด้านดิจิทัลในโรงไฟฟ้าหลวนหนาน

โรงไฟฟ้าหลวนหนานเปิดด�าเนนิการผลิตมากว่า 20 ปี มกีารขยายก�าลงัการผลิตเรือ่ยมาเพ่ือ

รองรบัความต้องการใช้พลงังานในพ้ืนท่ี ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าหลวนหนานเป็นโครงการน�าร่อง 

ของบรษิทัฯ ในการบรรลุผลสูก่ารเป็นโรงไฟฟ้าแห่งอนาคตโดยใช้เทคโนโลยดิีจทัิลมาช่วย

ปรับปรุงการด�าเนินงาน ในปีที่ผ่านมานับเป็นระยะเริ่มต้นของแผนแม่บท มีการพัฒนา

โครงการด้านดิจิทัลหลากหลายโครงการ เช่น แอปพลิเคชัน Smart Operation and 

Maintenance (Smart O&M) จากเดิมที่พนักงานจะตรวจสอบหน้างานในโรงไฟฟ้าโดย

ใช้เครื่องมือวัดความสั่นและวัดอุณหภูมิตรวจสอบเครื่องจักรประจ�าวันนั้น ผลการตรวจ

วัดไม่สามารถแจ้งผลได้แบบทันที ท�าให้การประสานงานในโรงไฟฟ้าขาดความคล่องตัว 

โรงไฟฟ้าหลวนหนานจึงได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

Smart O&M คือแอปพลเิคชนัทีถ่กูพัฒนาด้วยความร่วมมอืของ 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายผลิต

และฝ่ายซ่อมบ�ารงุ ในระยะแรกได้ด�าเนนิการพัฒนาแอปพลเิคชนัให้ประกอบด้วย 2 โมดูล  

คือ การเดินตรวจสอบการท�างานในโรงไฟฟ้า (Operation Patrol Inspection) และการขอ

อนญุาตเข้าท�างานซ่อมบ�ารงุในพ้ืนทีด้่วยระบบดิจิทลั (Digital Work Permit) โดยเป็นการ

เปลี่ยนระบบการท�างานที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด มีการติดตั้งเครื่องมือ

วดัแบบไร้สายเพ่ือสามารถแจ้งผลแบบตวัเลขและกราฟเพ่ือใช้ในการวเิคราะห์ได้ทนัทแีบบ 

เรียลไทม์ อีกทั้งยังสามารถแสดงผลได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคล่ือนที่ได้ 

ท�าให้การท�างานประสานกันของฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบ�ารุงให้มีความคล่องตัวและ

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Smart O&M ยังประกอบด้วยโมดูลย่อยต่างๆ เช่น Equipment Patrol Inspection 

System , Equipment Defect System, Multi-function Hand-held Inspection 

Device, Voice Approval, Record Face-to-face Security Disclosure เป็นต้น ซึ่ง

ได้เข้ามาช่วยลดเวลาในการท�างานที่ซ�้าซ้อนต่างๆ ลงอย่างชัดเจนถึงร้อยละ 10-20 อีก

ทัง้ยงัช่วยสร้างความปลอดภัยในการท�างาน โดยเจ้าหน้าทีป่ฏิบตักิารสามารถตรวจสอบ

พ้ืนทีซ่ึ่งมคีวามเสีย่งผ่านระบบดิจิทลัโดยไม่ต้องเข้าพ้ืนที ่และมรีะบบแจ้งเตอืนเพ่ือให้เกดิ

ความระมัดระวังได้มากยิ่งขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
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การบริหารจัดการคู่ค้า

กลยุทธ์

•	 บูรณาการและขับเคล่ือนการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืนภายใต้บรรษัทภิบาล	 

(Corporate	 Governance:	 CG)	 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ	 (ISO	 9001)	

มาตรฐานระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย	(ISO	45001)	และมาตรฐาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	(ISO	14001)

•	 ก�าหนดจรรยาบรรณคู่ค้า	 (Supplier	 Code	 of	 Conduct)	 และบริหารจัดการคู่ค้า 

ตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคม	 อย่างมีประสิทธิผลเพื่อน�าไปสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

•	 สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างยัง่ยนืกบัคูค้่าเพือ่ลดความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม	

สังคม	และธรรมาภิบาลเพือ่การก�ากบัดูแลกจิการทีดี่

ตัวชี้วัด 

•	 จ�านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการคู่ค้าทั้งด้านส่ิงแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับ

ดูแลกิจการ

•	 จ�านวนเหตุการณ์ที่คู่ค้าละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ	ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

•	 สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อในท้องถิ่น

เป้าหมาย 

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการคู่ค้าทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	 และการก�ากับ

ดูแลกิจการ

•	 ไม่มีเหตุการณ์ที่คู่ค้าละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ	ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

•	 สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อในท้องถิ่นไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50

ผลการด�าเนินงาน

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการคู่ค้าทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	 และการก�ากับ

ดูแลกิจการ

•	 ไม่มีเหตุการณ์ที่คู่ค้าละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ	ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

•	 สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อในท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ	30

•	 จากการส�ารวจความพงึพอใจพบว่าคูค้่าร้อยละ	100	มคีวามพงึพอใจในการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

บ้านปู เพาเวอร์ ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) เพื่อสร้าง 

ความเชือ่มัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี สร้างคุณค่าและความสามารถในการแข่งขนัอย่างมปีระสทิธภิาพ เพ่ือลดต้นทนุและลดความเสีย่ง 

ที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ การขาดแคลนวัตถุดิบและคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิต ความล่าช้าจากสินค้า

รอผลิต ระยะเวลาจัดส่งสินค้า รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ (Environmental, 

Social and Governance: ESG) ในห่วงโซ่อุปทานซึ่งอาจส่งผลต่อการด�าเนินงาน ความเชื่อมั่นและชื่อเสียงของบริษัทฯ 

ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลักได้แก่

ห่วงโซ่อุปทานด้านเชื้อเพลิง	 วัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปของบริษัทฯ 

คือถ่านหิน ซึ่งการบริหารจัดการคู่ค้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดหาถ่านหินให้มีคุณภาพ ราคา และปริมาณ

ตามแผนการผลิตในแต่ละช่วงของการผลตินบัเป็นหวัใจหลกัทีส่�าคัญในการบรหิารจัดการด้านความพร้อมและ

ความน่าเชื่อถือในการผลิต อีกทั้งถ่านหินจัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ที่มีความผันผวนทางด้าน 

ราคาซ้ือขายตามสถานการณ์ในตลาดโลก การผลิตและขนส่งจากแหล่งผลิตซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจาก 

ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ห่วงโซ่อุปทานด้านเครื่องจักร	 ผู้ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะส�าหรับโรงไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน

การซ่อมบ�ารุง ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปก็นับเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญต่อการด�าเนินงาน ดังนั้น การมีคู่ค้าที่มีการ

บริหารจัดการด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี จะท�าให้บริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถด�าเนิน

การผลิตได้อย่างราบรื่น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การด�าเนินงานของคู่ค้าย่อมส่งผลต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงมี

ความมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิใหคู่้ค้ามกีารด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืทีส่อดคล้องกบับรรษทัภิบาลของบรษิทัฯ ทัง้นีเ้พ่ือขยาย

ขอบเขตการด�าเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ไปสู่สังคมรอบข้าง สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ขอบเขต

ของการรายงานฉบบันีค้รอบคลมุทกุธรุกจิทีบ่รษิทัฯ มสีดัส่วนในการลงทนุมากกว่ากึง่หนึง่และมอี�านาจในการบรหิารจดัการ
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แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีแนวทางในการด�าเนินงานในการบริหารจัดการคู่ค้าตามนโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนตลอดทั้ง 

ห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้

• ด�าเนินการจัดซื้ออย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

• บรูณาการเป้าหมายทางด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดูแลองค์กร

ที่ดี ภายใต้บรรษัทภิบาลเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารห่วงโซ่อุปทานและนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

มองหาโอกาสในการปรับปรุงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน

• ขบัเคล่ือนการบรหิารจัดการคู่ค้าอย่างยัง่ยนืในหน่วยผลติผ่านการบรูณาการมาตรฐานระบบบรหิารงาน

คุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และ

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

• ทวนสอบคุณสมบัติของคู่ค้าทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และก�ากับดูแลกิจการ เพื่อที่จะ

สามารถระบุและจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานได้อย่างเหมาะสม

• ส่งเสรมิการด�าเนนิงานร่วมกบัคู่ค้าทีย่ดึมัน่หลกัจรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

เคารพสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมในการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้าและนโยบายที่

เกี่ยวข้อง

• มีกระบวนการที่ท�าให้มั่นใจว่าคู่ค้าปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดตามระเบียบท้องถิ่นและมาตรฐาน

แรงงานสากล อาทิ การก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ก�าหนดในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และการ

ตรวจสอบการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการของคู่ค้าที่ส�าคัญ เป็นต้น

• สนบัสนนุการจัดซ้ือจัดจ้างในพ้ืนทีท้่องถิน่เพ่ือให้เกดิผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิต่อพ้ืนทีท่ีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิงาน

• จัดท�าจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) แล้วน�ามาปรับใช้ โดยเริ่มจากคู่ค้าที่ส�าคัญ

ก่อน (Critical Supplier) 

• สนบัสนนุให้คู่ค้าขยายผลน�าแนวปฏบิตัด้ิานความยัง่ยนืไปใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิผล

• จัดท�าตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานและตรวจสอบการด�าเนนิงานอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าคู่ค้ามกีาร

ด�าเนนิงานทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานและตามท่ีกฎหมายก�าหนด อาท ิการตรวจสอบทีส่ถานประกอบการ 

ของคู่ค้า เป็นต้น

• จัดท�าแบบประเมนิด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากับดูแลกจิการโดยอ้างอิงหลกัจรรยาบรรณคู่ค้า

ของบริษัทฯ 

• เปิดเผยการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอย่างสม�า่เสมอต่อผู้มีส่วนได้เสีย

供应商行为
准则

OUR WAY IN ENERGY

Supplier Code of Conduct

Supplier
Code
of Conduct

OUR WAY IN ENERGY

หลักจรรยาบรรณ
คู่ค้า

OUR WAY IN ENERGY

Supplier Code of Conduct

サプライヤー
行動規範

OUR WAY IN ENERGY

Supplier Code of Conduct
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การจัดซ้ือถ่านหินผ่านระบบ  

Centralized Coal Procurement

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมท้ัง 3 แห่งในจนีจดัให้มกีาร

เสนอราคาถ่านหนิจากส่วนกลางผ่านระบบ Centralized 

Coal Procurement ส่งราคาประมูลแบบออนไลน์ เพื่อ

ใช้คัดเลือกคู่ค้าทีเ่หมาะสมตามความต้องการของบรษิทัฯ 

มีการก�าหนดเกณฑ์การประมูลอย่างชัดเจน สื่อสารและ

ชีแ้จงรายละเอียดอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึง่

เป็นการพัฒนาจากระบบการจดัซ้ือแบบเดิมทีจั่ดซ้ือแยก

ตามความต้องการของแต่ละโรงไฟฟ้า

นอกจากนี ้ยงัพัฒนาแอปพลิเคชนั “IRIS” ซ่ึงเป็นระบบข่าว

กรองอัจฉริยะทางการตลาด (Digitalization of Market 

Intelligence) เพ่ือใช้ในการวเิคราะห์และซ้ือถ่านหนิในจีน

เพื่อป้อนสู่โรงไฟฟ้า โดย IRIS จะรวบรวมข้อมูลตลาด 

การค้าถ่านหินในจีน, ราคา, ค่าขนส่งทางบก, ค่าขนส่ง 

ทางน�้า, ปริมาณถ่านหินในคลังที่แต่ละจุดจ�าหน่าย, 

ข่าวสารในวงการถ่านหิน และข่าวสารเศรษฐศาสตร์

มหภาคที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลดัง

กล่าวข้างต้นได้ตลอดเวลา ท�าให้บรษิทัฯ สามารถตดัสนิใจ 

ในการซื้อถ่านหินได้อย่างแม่นย�า ทันต่อการตอบสนอง

ข่าวสารทางการตลาดที่รวดเร็ว โดยพนักงานไม่ต้อง 

เสียเวลาในการหาและรวบรวมข้อมูล ได้ใช้เวลามากขึ้น

ในการวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน

ผลการด�าเนินงาน

ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มข้ีอร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการคู่ค้า บรษิทัฯ ประกาศนโยบายการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

อย่างยั่งยืนใช้ทั่วทั้งองค์กรรวมถึงบริษัทลูก เพ่ือใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งในด้านจริยธรรมธุรกิจ  

การจัดการสิง่แวดล้อมและสงัคม รวมทัง้เป็นการสนบัสนนุให้มคู่ีค้ามกีารจัดการด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดูแลกจิการ 

ที่ดี นอกจากนี้ยังจัดท�าจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม เพื่อ

ใช้สื่อสารกับคู่ค้าที่ใช้ภาษาเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการบริหารจัดการคู่ค้าที่ส�าคัญดังนี้

• ก�าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัตทิีช่ดัเจนในการคัดเลือกคู่ค้าทีส่อดคล้องกบันโยบายด้านความยัง่ยนืของบรษิทัฯ และหลัก

จรยิธรรมธรุกจิ อาท ิก�าหนดหลกัเกณฑ์และคุณสมบตัทิีช่ดัเจนในการคัดเลือกคู่ค้าในการก่อสร้างเพ่ือขยายก�าลังการผลิต

และปรับปรุงโรงไฟฟ้าในจีน ครอบคลุมถึงการด�าเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการของ

คู่ค้า เป็นต้น

• ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสผ่านกระบวนการเสนอราคามีความชัดเจนในการก�าหนดเกณฑ์การประเมิน 

ในทุกขั้นตอน โดยการสื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจน แจ้งให้คู่ค้ารับทราบผ่านระบบออนไลน์ อาทิ ระบบการจัดซื้อถ่านหินของ

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมทัง้ 3 แห่งในจนี โดยการใช้ระบบการประกวดราคาผ่านส่วนกลางของบรษิทัฯ (Centralized 

Coal Procurement) เพื่อคัดเลือกคู่ค้าที่มีคุณสมบัติตรงความต้องการของบริษัทฯ

• ตรวจสอบคุณสมบตั ิประวตักิารด�าเนนิการของคู่ค้าทัง้ทางด้านการด�าเนนิงาน ชือ่เสยีง และการปฏบิตัติามกฎหมายเพ่ือลด

ความเสีย่งจากการด�าเนนิงานก่อนด�าเนนิการจัดซ้ือ รวมถงึมกีารตรวจเยีย่มการด�าเนนิงานของคู่ค้าในพ้ืนที ่อาท ิโรงงาน

ผลิตชิ้นส่วนที่ส�าคัญในโรงไฟฟ้า เป็นต้น

• วางแผนในการประสานงานร่วมกบัคู่ค้าอย่างเหมาะสมและบรหิารจัดการระยะเวลาในการจดัส่งสนิค้าให้ตรงตามแผนงาน

ที่ก�าหนดและตรงตามหลักเกณฑ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ การส่งมอบถ่านหิน และชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมบ�ารุง เพื่อลด

ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

• จัดส�ารวจความพึงพอใจของพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งรวมถึงคู่ค้าของบริษัทฯ พบว่าคู่ค้าร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ส่งเสรมิการด�าเนนิงานร่วมกบัคู่ค้าโดยยดึมัน่หลกัจรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เคารพสทิธมินษุยชน 

และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมในการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้าในโรงไฟฟ้าบริษัทร่วมทุน อาทิ การปฏิบัติตามนโยบายของ

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ส�าหรบัคู่ค้าถ่านหนิของโรงไฟฟ้าบแีอลซีพี  

เพ่ือลดการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ในการขนส่งถ่านหนิโดย IMO ปรบัมาตรฐานให้เรอืขนส่งสนิค้าขนาดใหญ่ต้องใช้น�า้มันเชือ้เพลงิ

ที่มีปริมาณซัลเฟอร์ไม่เกินร้อยละ 0.5 จากเดิมร้อยละ 3.5

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



การบริหารจัดการผู้รับเหมา

กลยุทธ์

•	 ขับเคล่ือนการบรหิารจัดการคู่ค้าอย่างยัง่ยนืในหน่วยผลิตโดยการบูรณาการมาตรฐาน

มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ	 (ISO	9001)	 มาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยั 

และความปลอดภัย	(ISO	45001)	และมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม	(ISO	14001)	 

มาเป็นเครือ่งมอืในการจัดการ	เพือ่ให้การบรหิารจัดการผูร้บัเหมามคีณุภาพและประสิทธิภาพ

สูงสุด

•	 บรูณาบรหิารจัดการผูร้บัเหมาการบรหิารจัดการหรอืคูค้่าให้เข้ากบันโยบายจรยิธรรมธุรกจิ	

ส่ิงแวดล้อม	และสังคม

•	 ก�าหนดจรรยาบรรณคู่ค้าและผูร้บัเหมา	 (Supplier	 Code	 of	 Conduct)	 ให้ครอบคลมุ 

ด้านจรยิธรรมธุรกจิ	ส่ิงแวดล้อม	และสังคม

•	 สนบัสนนุและมส่ีวนร่วมในการพฒันาอย่างยัง่ยนืกบัคูค้่าเพือ่ลดความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม	

สังคม	และธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด 

•	 การเกดิอบุตัเิหตขุองผูร้บัเหมาเนือ่งจากการท�างานหรอืกจิกรรมของบรษัิทฯ	เป็นเหตุ

ให้มีการเสียชีวิต	จ�านวนผู้รับเหมาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการท�างาน

•	 เหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมดิกฎหมาย	สทิธิมนษุยชน	และแรงงาน	และสิง่แวดล้อม

เป้าหมาย 

•	 ไม่มีผู้รับเหมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการท�างานหรือกิจกรรมของบริษัทฯ

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนด้าน	ESG	เกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้รับเหมา

•	 ไม่มีเหตุการณ์ที่ผู้รับเหมาละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ	ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

ผลการด�าเนินงาน

•	 ไม่มีผู้รับเหมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการท�างาน

•	 ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนและเคร่งครัด	 

ไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	และแรงงาน	และสิ่งแวดล้อม

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

บ้านปู เพาเวอร์ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการผู้รับเหมาเป็นอย่างมากซึ่งถือเป็นหนึ่งในคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน 

ของบริษัทฯ เนื่องจากผู้รับเหมาถือเป็นก�าลังหลักส�าคัญที่จะสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

จากคุณภาพของผลงานที่ดีและความปลอดภัย และการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งผลให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีผู้รับเหมาหลัก ได้แก่

1) ผู้รับเหมาเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (Operation and Maintenance Contractor)

2) ผู้รับเหมาซ่อมบ�ารุง (Maintenance and Service Contractor)

3) ผู้รับเหมาวิศวกรรมและก่อสร้าง (Engineering and Procurement and Construction Contractor)

ซ่ึงผูร้บัเหมาหลกัเหล่านี ้ล้วนเป็นก�าลงัส�าคัญในการช่วยเหลือการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้บรรลเุป้าหมาย ต้องมคีวามรู ้

ความช�านาญเฉพาะทาง จึงจ�าเป็นจะต้องมีขั้นตอนการสรรหาที่มั่นใจว่าผู้รับเหมามีศักยภาพในการด�าเนินงาน

ผู้รับเหมาของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ท�างานอยู่ในพื้นที่

ปฏิบัติการของบริษัทฯ ดังนั้น ความเสี่ยงอันเกิด

จากการด�าเนินงานของผู้รับเหมา จึงต้องมีการ

ประเมินและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เทียบ

เท่ากับการด�าเนินงานของพนักงานในพ้ืนที่ การ

ที่องค์กรมีระบบการบริหารจัดการผู้รับเหมาที่ดี

จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ

ธรุกจิให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสรมิภาพลักษณ์

ด้านความรบัผดิชอบขององค์กรทีม่ต่ีอผูเ้กีย่วข้อง 

ลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่

อาจจะเกดิขึน้ในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร 

ขอบเขตของการรายงานฉบบันีค้รอบคลมุทกุธรุกจิ

ที่บริษัทฯ มีสัดส่วนในการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง

และมีอ�านาจในการบริหารจัดการ
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แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการผู้รับเหมาคล้ายคลึงกับ

การบริหารจัดการคู่ค้าตามนโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน โดย

มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา กล่าวคือ 

• ด�าเนนิการคัดเลือกด้วยความโปร่งใสตามหลักจรยิธรรมธรุกจิ

• ก�าหนดเง่ือนไขในการพิจารณาคัดเลือกผูร้บัเหมาอย่างชดัเจน 

ทีส่�าคัญผูร้บัเหมานอกจากจะต้องมคีวามช�านาญในงานแล้ว 

จะต้องเป็นผูร้บัเหมาทีม่รีะบบการจัดการได้ตามกฎหมายและ

หลกัสากล อาท ิการจัดการด้านความปลอดภัย สิง่แวดล้อม 

มาตรฐานแรงงาน และสิทธิมนุษยชน ผ่านการประเมิน 

ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากับดูแลกจิการ 

• ขบัเคลือ่นประสทิธภิาพและผลการด�าเนนิงานของผูร้บัเหมา 

ผ่านระบบการบรูณาการมาตรฐานระบบบรหิารงานคุณภาพ 

(ISO 9001) มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ISO 45001) และมาตรฐานระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ในหน่วยงานผลิตที่มีความเสี่ยง

ส�าคัญ

• บรหิารจัดการให้มสีภาพแวดล้อมในสถานทีป่ฏิบตังิานทีเ่หมาะสม 

และมกีารจัดอบรมเพ่ือให้ความรูเ้รือ่งในเรือ่งความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานและมีการประเมิน 

ความเสีย่งจากกจิกรรมการท�างานก่อนเริม่ปฏิบตังิานทกุครัง้

• ตรวจสอบประเมนิผูร้บัเหมาอย่างสม�า่เสมอในขณะปฏบิตัหิน้าที่

ในพ้ืนที ่เพ่ือการน�ามาปรบัปรงุคุณภาพการปฏบิตังิานอย่าง

ต่อเนื่อง

• สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิกบัผูร้บัเหมาท้องถิน่ทีม่ศีกัยภาพ 

ในการด�าเนินงานกับบริษัทฯ

• แสวงหาโอกาสในการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนร่วมกับ 

ผู ้รับเหมา อาทิ การสร้างเสริมศักยภาพในการท�างาน  

การท�ากิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกัน เป็นต้น เพ่ือการเติบโต

อย่างยั่งยืนร่วมกันกับผู้รับเหมาและสังคมในพื้นที่

ผลการด�าเนินงาน

ในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าที่เปิดด�าเนินงานแล้ว ไม่มีผู้รับเหมาเสียชีวิตจากการด�าเนินงาน โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง  

3 แห่งในจีนขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมา ผ่านมาตรฐาน

ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และมาตรฐาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) โดยผู้รับเหมาถือเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินระบบการจัดการเหล่านี้ให้บรรลุเป้าหมาย

ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มเีหตกุารณ์หรอืข้อร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดูแลกจิการ (Environmental, 

Social and Governance: ESG) บรษิทัฯ มกีระบวนการในการจัดซ้ือจัดจ้างทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม จัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ที่เหมาะสมให้แก่ผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง มีบริเวณพักผ่อนในเวลาว่างตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความ

ผ่อนคลายให้กับผู้รับเหมานอกเวลาท�างาน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อาทิ การออกก�าลังกาย

ก่อนเริ่มปฏิบัติการท�างาน การสื่อสารกรณีตัวอย่างของการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆ (Daily Safety Talk) 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานร่วมกันและมีความห่วงใยเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยซึ่งกันและกัน

บรษิทัฯ ประกาศนโยบายห่วงโซ่อุปทานทีย่ัง่ยนื และด�าเนนิการแล้วเสรจ็ในปี 2563 จัดท�าเกณฑ์การจัดล�าดับความส�าคัญของผูร้บัเหมา  

โดยผู้รับเหมาโดยตรง (Critical Tier-1 Suppliers) รายใหม่และรายเดิม จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านคู่ค้าของบริษัทฯ และ

ผ่านการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) 

อย่างครบถ้วนภายในปี 2568

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
62 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



กลยุทธ์

•	 บรหิารการจัดการลูกค้าอย่างยัง่ยนืในหน่วยผลิตผ่านการบรูณาการตามมาตรฐานระบบ

บรหิารงานคุณภาพ	(ISO9001)	มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย	

(ISO45001)	และมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม	(ISO14001)

•	 บรูณาการการบรหิารจัดการลูกค้าให้เข้ากบันโยบายจรยิธรรมธุรกจิ	สิง่แวดล้อม	และสังคม

•	 ตรวจสอบความพงึพอใจและความคาดหวงัของลูกค้าอย่างสม�า่เสมอเพือ่การปรบัปรงุ 

อย่างต่อเนือ่ง

ตัวชี้วัด 

•	 สัดส่วนของข้อร้องเรยีนจากลูกค้าทีไ่ด้รบัการแก้ไขในระยะเวลาอนัเหมาะสม

•	 จ�านวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของ

ลูกค้า

•	 จ�านวนข้อร้องเรยีนจากลูกค้าท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง

กับการใช้ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย 

•	 สัดส่วนของข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาอันเหมาะสมคิดเป็น 

ร้อยละ	100

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

•	 ไม่มข้ีอร้องเรยีนจากลูกค้าทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบั

การใช้ผลิตภัณฑ์

ผลการด�าเนินงาน

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศจีนทั้ง	3	 แห่ง	สามารถรักษาค่าดัชนีความ

พรอ้มให้เปน็ไปตามความต้องการของลูกคา้และสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนจากลกูค้าได้

ในระยะเวลาที่เหมาะสม

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

•	 ไม่มข้ีอร้องเรยีนจากลูกค้าทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบั

การใช้ผลิตภัณฑ์

การบริหารจัดการลูกค้า

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

บ้านปู เพาเวอร์ ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) เพ่ือ 

สร้างความเชื่อมั่นบ้านปู เพาเวอร์ มีลูกค้าหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่  

หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า	 และนิติบุคคลที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่		

ผู้รับซื้อไฟฟ้าหลักภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ภาคอุตสาหกรรมผูร้บัซ้ือพลงังานไอน�า้

ภาคการค้าผู้รับซื้อน�้าเย็นเพื่อใช้ในระบบท�าความเย็นในย่านการค้า

ลกูค้ารายย่อยย่านทีอ่ยูอ่าศยัและชมุชน	ทีร่บัซือ้พลงังานความร้อนจากไอน�า้ในช่วงฤดหูนาว

ลูกค้าเถ้าลอย

ลูกค้ากลุ่มหลักที่สร้างรายได้คือหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจผู้รับซ้ือไฟฟ้าหลักภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว

และภาคอุตสาหกรรมผู้รับซื้อพลังงานไอน�้า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปริมาณ

ตรงตามทีม่าตรฐานทีต่กลงไว้กบัลูกค้า ด้วยตระหนกัดีว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ มส่ีวนในการสร้างเสถยีรภาพให้แก่ 

ระบบไฟฟ้าของประเทศจีนและเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและส่งผลต่อความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้นของชุมชน จึงถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า

และพร้อมปรบัเปลีย่นตามความต้องการของลูกค้าทีด่�าเนนิธรุกจิด้วยความสจุรติ การรกัษาข้อมลูของลกูค้าและการรกัษา

มาตรฐานทีด่ีในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะเป็นรากฐานทีส่�าคัญทีช่ว่ยให้การสรา้งความส�าเรจ็

ทางธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ครอบคลุมทุกธุรกิจที่บริษัทฯ มีสัดส่วนในการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่งและมีอ�านาจในการ

บริหารจัดการ
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แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีการน�ามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) มาใช้ในหน่วย 

การผลิตทีต้่องมกีารตดิต่อกบัลกูค้าทีห่ลากหลายซ่ึงหนึง่ในหลักการบรหิารงานคุณภาพ 

คือ การให้ความส�าคัญกับลูกค้า (Customer Focus) มีกระบวนการที่จะท�าให้

1) เกิดความเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า 

2) ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัความต้องการและความคาดหวงั 

ของลูกค้า

3) สื่อสารความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าให้เป็นที่เข้าใจภายในองค์กร

4) วัดความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจได้อย่างทันท่วงที

5) สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ

6) ค�านงึถงึความสมดุลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยี

อื่นๆ

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมุง่เน้นการสร้างความสมัพันธ์กบัลกูค้าในฐานะหุน้ส่วนทีส่ร้าง

ความส�าเรจ็ร่วมกนั โดยการให้ความส�าคัญกบัการส่งมอบคุณค่าทีย่ัง่ยนืให้แก่ลูกค้า

ทุกราย โดยค�านึงถึงคุณค่า 4 ด้านหลัก ได้แก่

ผลการด�าเนินงาน

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมทัง้ 3 แห่งในจีน สามารถรกัษาค่าความพร้อมและความน่าเชือ่ถอืเป็นไปตาม

ความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ในช่วงเวลาที่มีการระบาดของ COVID- 19 ตลอดปี 2563 

โรงไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ยงัสามารถด�าเนนิการผลิตได้อย่างต่อเนือ่ง ด้วยการใช้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด

ในโรงไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดตามท่ีภาครัฐก�าหนดและมาตรฐานการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย เพ่ือทีจ่ะท�าให้สามารถส่งมอบพลงังานไฟฟ้าและพลังงานอ่ืนๆ ให้แก่ลกูค้าตลอดเวลาอย่างต่อเนือ่ง

จากการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าพบว่ามีความพึงพอใจในระดับดี ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ

การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ 

นอกจากนี้โรงไฟฟ้ายังมีความยืดหยุ่นในการจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการการใช้

พลงังานความร้อนจากไอน�า้ในช่วงฤดูหนาวทีม่าเรว็กว่าปกตเิพ่ือรองรบัความต้องการของลกูค้า นอกจากนี้  

บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการขยายก�าลังการผลิตในโรงไฟฟ้าเจ้ิงติ้ง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการไอน�้าที่ 

เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 2561 และการขยายก�าลังการผลิตในโรงไฟฟ้าหลวนหนาน เพ่ือตอบสนองความต้องการ

พลังงานไอน�้าที่เพิ่มขึ้น ในปี 2563

โรงไฟฟ้าร่วมทุน

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ทัง้ในจีนและญ่ีปุ่นนัน้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครฐัตามสญัญาการซ้ือขายไฟฟ้า 

โดยไม่ได้มีการระบุปริมาณ การจ่ายไฟฟ้าเนื่องจากเป็นพลังงานทดแทนที่ปริมาณการผลิตแปรผันตาม 

ค่าความเข้มแสงจากธรรมชาต ิมเีพียงการก�าหนดคุณภาพของไฟฟ้า เช่น คุณลกัษณะของกระแส แรงดัน 

ความถี ่เป็นต้น ซ่ึงบรษิทัฯ สามารถจ่ายไฟได้ตามคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตามสญัญาการซ้ือขายไฟฟ้า

• โรงไฟฟ้าบแีอลซีพีซ่ึงเป็นบรษิทัร่วมทนุในไทย สามารถรกัษาค่าดัชนคีวามพร้อมได้ตามแผนจนครบชัว่โมง

ตามสญัญาและสามารถซ่อมบ�ารุงได้เสรจ็เรว็กว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ท�าให้สามารถขายปรมิาณไฟฟ้าเพ่ิมเตมิ 

จากชั่วโมงซื้อขายไฟฟ้าที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น

• โรงไฟฟ้าเอชพีซีซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในลาวนั้น ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าระบบสายส่งไฟฟ้า 

เป็นเหตุท�าให้หน่วยผลิตหนึ่งในสามได้รับความเสียหายและหยุดซ่อมบ�ารุงนอกแผน ด�าเนินการผลิต

เพียงสองในสามหน่วยผลิตจนช่วงกลางปี 2563 โรงไฟฟ้าได้ด�าเนินการซ่อมบ�ารุงจนสามารถกลับมา

ด�าเนินการผลิตครบทั้งสามหน่วยผลิตได้อย่างปลอดภัย ท�าให้ค่าความพร้อมและค่าความเชื่อมั่นต�่า 

กว่าแผนที่ตั้งไว้เล็กน้อย

2)	 คณุค่าด้านบรกิาร ด้วยการปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติให้มคีวามพร้อมและ

ความน่าเชือ่ถอื (Availability and Reliability) เป็นไปตามความต้องการของ

ลูกค้า และมคีวามยดืหยุน่เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและควบคุม

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามข้อตกลงท่ีท�ากนัไว้

3)	คุณค่าด้านพนักงาน ด้วยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานให้ที่มีความรู้

ความสามารถและสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและพร้อม

แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและฉับไว

4)	คุณค่าด้านภาพลักษณ์ ด้วยการด�าเนินงานอย่างมืออาชีพตามหลัก

จรรยาบรรณธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1)	คณุค่าด้านผลติภณัฑ์ ด้วยการใช้เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพสงูและเป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emission: HELE) สามารถควบคุม

คุณภาพน�า้ อากาศ และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากล

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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การปรับปรุงหม้อไอน�้าในโรงไฟฟ้าโจวผิงให้

สามารถรองรับการเผาไหม้ก๊าซเหลือทิ้งจาก

กระบวนการผลิตของลูกค้า

ในปี 2558 โรงไฟฟ้าโจวผงิ (Zouping Power Plant) ได้ด�าเนนิการแก้ไข

หม้อไอน�า้หน่วยท่ี 2 เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงการใช้เชือ้เพลงิจากการ

ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเป็นการใช้ก๊าซเหลือทิ้งจากกระบวนการถลุงเหล็ก 

(Blast Furnace Gas: BFG) ของโรงเหล็กซีหวาง (Xiwang Special 

Steel Company Limited) ซึ่งมีปริมาณไอเสีย 90,000 ลูกบาศก์เมตร

ต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตามหม้อไอน�้าหน่วยที่ 2 ยังไม่สามารถที่จะรองรับ

ปรมิาณไอเสยีทัง้หมดจากโรงเหลก็ซีหวาง โดยยงัมอีีก 30,000 ลกูบาศก์

เมตรต่อชัว่โมงทีเ่หลือและถูกปล่อยสูบ่รรยากาศซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อสิ่งแวดล้อม

ซีหวางกรุ๊ป (Xiwang Group Company Limited) เริ่มพัฒนาโครงการ 

Blast Furnace Gas Mix- burning Retrofit Project เพื่อใช้ประโยชน์

จากก๊าซเหลือทิ้งของกระบวนการถลุงเหล็กและช่วยเพ่ิมก�าลังการผลิต

พลงังานไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าโจวผงิ โดยด�าเนนิการตดิตัง้อุปกรณ์เพ่ิมเตมิ 

ให้กับหม้อไอน�้าหน่วยที่ 1 ของโรงไฟฟ้าโจวผิง เพื่อเพิ่มความสามารถ 

ในการใช้เชือ้เพลงิถ่านหนิร่วมกบัก๊าซเหลือทิง้ วธินีีส้ามารถน�าก๊าซเหลอืทิง้ 

มาก่อให้เกดิประโยชน์แทนการปล่อยสูส่ิง่แวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก และก๊าซเสียอื่นๆ  อีกทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่โรงไฟฟ้าโจวผิง 

และซีหวางกรุ๊ป ซ่ึงเทคโนโลยีนี้เชื่อถือได้และถูกน�ามาใช้งานได้จริง 

อย่างกว้างขวางในประเทศจีนกว่า 20 ปี

คณะท�างานของโรงไฟฟ้าโจวผิงได้ท�าการศึกษาและประเมินความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัย ด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์และก�าหนดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม  อาทิ ระบบตรวจจับก๊าซรั่วไหล

ทั้งในรูปแบบอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าและแบบติดตามตัวพนักงาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องมีปริมาณมลสารน้อย

มาก (Ultra- low emission) และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ของประเทศจีน โครงการดังกล่าวเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563

5 ล้านหยวน และได้รับสิทธิส่วนลด

ส�าหรบัราคาก๊าซเหลอืท้ิงจากโรงเหลก็ซีหวาง เพือ่

ชดเชยกับประสิทธิภาพที่โรงไฟฟ้าโจวผิงสูญเสียไป

งบลงทุน

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มรายได้ให้ซีหวางกรุ๊ป 

จ�านวน	

ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนเชื้อเพลิง	

การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด	์

และปรมิาณการใช้พลงังานภายในโรงไฟฟ้าโจวผิง	

จ�านวน	

ลดปริมาณการใช้ถ่านหิน

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาพรวม 
โดยการน�าก๊าซเหลอืทิง้ทีถ่กูปล่อยออกมาทดแทน

การใช้ถ่านหินในโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าโจวผิงสามารถตอบสนอง 
ต่อความต้องการของลูกค้า  
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
โรงไฟฟ้าโจวผิงและซีหวางกรุ๊ป	ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการท�างานร่วมกันระยะยาว

10 ล้านหยวน

1.84 ล้านหยวน

 31,000 ตันจ�านวน

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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ไม่มีอุบัติการณ์ 

ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
0.620	ตัน	CO2e/	เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

อัตราการปล่อย
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	
0.0254 ตัน/	กิกะวัตต์-	ช่ัวโมง

อัตราการใช้น�้า
0.901	ลบ.ม./	เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

347
เมกะวัตต์

เทียบเท่า

ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานหมุนเวียน

และโซลาร์รูฟท็อป

(ตามสัดส่วนลงทุน) 

อัตราการปล่อย
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	
0.0420	ตัน/	กิกะวัตต์-	ชั่วโมง	

อัตราการปล่อย
ฝุ่นละออง	
0.0027	ตัน/	กิกะวัตต์-	ชั่วโมง
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กลยุทธ์

•	 ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์จากการเพิ่ม

ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าด้วยการส่งเสริมนวัตกรรม	 และใช้เทคโนโลยี

ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

•	 ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคาร์บอนต�่า 

ในอนาคต

•	 เพิ่มศักยภาพการปรับตัวเข้ากับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด 

•	 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

•	 การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

เป้าหมาย 

•	 อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ	15	

เมื่อเทียบกับป	ี2555	ภายในปี	2563

•	 มีก�าลังการผลิตในพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า	 800	 เมกะวัตต์ 

เทียบเท่าภายในป	ี2568	ผ่านบ้านปู	เน็กซ์

•	 อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่เกนิ	0.676	ตนั

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/	เมกะวัตต	์-	ชั่วโมง	ในปี	2564-2568

ผลการด�าเนินงาน

•	 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 0.620	 ตันคาร์บอนไดออกไซด ์

เทียบเท่า/	เมกะวัตต์-	ชั่วโมง	ลดลงร้อยละ	8	เมื่อเทียบกับปี	2562	และ

ลดลงร้อยละ	1.7	เมื่อเทียบกับปี	2555

•	 ก�าลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 จ�านวน	 347	 เมกะวัตต ์

เทียบเท่า	คิดเป็นร้อยละ	12.6	ของก�าลังการผลิตทั้งหมด

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นประเด็นทีส่่งผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนืและความเป็นอยูท่ีดี่ของมนษุย์ จงึเป็นประเด็น

ที่ทั่วโลกให้ความร่วมมือให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น นานาประเทศได้ร่วมกันตั้งเป้าหมาย

รว่มกนัลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก เพือ่ควบคมุการเพิม่ของอณุหภูมเิฉลีย่ของโลกไมเ่กนิ 2 องศาเซลเซยีส จงึมกีารออกนโยบาย

และกฎหมายเพ่ือส่งเสริมให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในหลายประเทศ เช่น ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) การจ�ากัดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน การส่งเสริมการลงทุน

ในพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

• การใช้เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า ไอน�า้ และความร้อน ได้แก่ ถ่านหนิและก๊าซทิง้จาก

โรงงานอุตสาหกรรม

• การใช้น�้ามันดีเซลในการเริ่มจุดการเผาไหม้ในหม้อต้มไอน�้า เครื่องจักรขนาดใหญ่ 

เครื่องผลิตไฟส�ารอง ยานพาหนะการขนส่งภายใน เป็นต้น

• การใช้น�า้มันเบนซินในยานพาหนะ (เล็กน้อย)

• การใช้แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในระบบการควบคุมคุณภาพอากาศ

• การใช้ก๊าซ SF6 และ HFCs

• การซื้อไฟฟ้าจากภายนอก

ขอบเขตของการรายงานฉบบันีค้รอบคลมุทกุธรุกจิทีบ่รษิทัฯ มสีดัส่วนในการลงทนุมากกว่ากึง่หนึง่และมอี�านาจในการบรหิารจัดการ

ตามหลักการการจัดท�าฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard 

(Revise Edition) ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับกลุ่มบ้านปู ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน 

ส่วนผลการด�าเนินงานในโรงไฟฟ้าร่วมทุน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในการลงทุนผ่าน บ้านปู เน็กซ์ (ร้อยละ 50) และ  

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงทั่วไป 2 แห่งในไทยและ สปป.ลาว อันได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ร้อยละ 50) และโรงไฟฟ้า 

เอชพีซี (ร้อยละ 40) นั้น บริษัทฯ ได้รายงานผลการด�าเนินงานในตารางท้ายเล่ม โดยไม่ได้รวมเข้ากับฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกของบริษัทฯ ตามแนวทางการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบ้านปูที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
67บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน จึงมีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงในการผลิต

โดยตรง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการด�าเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 

จากการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ เป็นหลัก เนื่องจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจต้นน�้า 

ในการผลติกระแสไฟฟ้าและพลังงานอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมและทีอ่ยูอ่าศยั บรษิทัฯ มองเหน็ 

โอกาสและศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  

ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ศึกษาเพื่อใช้เชื้อเพลิงทดแทน และมองหาโอกาสในการลงทุน

ในธุรกิจคาร์บอนต�่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด เพ่ือเตรียมการปรับตัวให้เข้ากับความเปล่ียนแปลง 

ดังกล่าว เช่น ก�าหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) มาใช้ภายในเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ

พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ 

บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจต่างๆ ดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Plant) ที่ด�าเนินการผลิตในปัจจุบัน

•	 โรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลงิทัว่ไปทีบ่รษัิทฯ	มอี�านาจในการบรหิารจดัการโดยตรง ได้แก่

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Heat and Power Plant) ในจีนเป็นโรงไฟฟ้า

ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูง กล่าวคือ มีการสูญเสียพลังงานในการผลิตเพียงราว 

ร้อยละ 25 ในช่วงทีผ่ลติไอน�า้และไฟฟ้าเตม็ก�าลังการผลิต ในขณะทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลงิ 

ทั่วไปที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวจะมีการสูญเสียพลังงานในการผลิตราว 

ร้อยละ 65 ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมมอัีตราการใช้พลงังานและการปล่อยก๊าซ 

เรอืนกระจกต�า่ อย่างไรกต็าม ความต้องการของลกูค้าในการรบัซ้ือไอน�า้ในช่วงเวลาต่างๆ 

ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ  

จึงมุง่เน้นการจัดการโดยการใช้นวตักรรมเพ่ือการปรบัปรงุประสทิธภิาพโรงไฟฟ้าและปรบัปรงุ 

กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการให้โรงไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นในการรองรับปริมาณ

ความต้องการไอน�้าที่เปล่ียนแปลง บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของ 

ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับกลุ่มบ้านปู โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้รับการ 

ตรวจสอบและรับรองข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

•	 โรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลงิทัว่ไปทีเ่ป็นบรษัิทร่วมทนุ ได้แก่ โรงไฟฟ้าบแีอลซพีีและโรงไฟฟ้า

เอชพีซ ีจะมุง่เน้นการบรหิารจัดการและการซ่อมบ�ารงุประจ�าปีให้มคุีณภาพ รวมถงึรเิริม่น�าระบบ

สารสนเทศมาใช้เพ่ือคาดการณ์การซ่อมบ�ารงุก่อนทีเ่ครือ่งจักรจะเสยี (Predictive Maintenance) 

เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลต่อประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าให้มกีารใช้เชือ้เพลงิต่อหน่วยการผลติลดลง 

มค่ีาความพร้อมจ่ายไฟ (Equivalent Availability Factor: EAF) ได้ตามการออกแบบ ซ่ึงเป็น 

ตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานทีส่�าคัญซ่ึงสะท้อนถงึความพร้อมและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า และ 

ส่งผลโดยตรงในการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยบรษิทัฯ จะมหีน่วยงานบรหิารจัดการ

สนิทรพัย์เป็นผูต้ดิตามตรวจสอบร่วมกบัพันธมติรทางธรุกจิทีร่่วมทนุในโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสในการน�าเชื้อเพลิงที่หลากหลายมาใช้เพ่ือตอบสนองต่อ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีและสามารถจัดหาได้ในพ้ืนที ่เช่น ก๊าซธรรมชาต ิชวีมวล และก๊าซเหลอืทิง้จากโรงงาน

อุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมไฮโดรเจน ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตอย่าง

รวดเร็วในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเช้ือเพลิงทั่วไปที่ก�าลังพัฒนาและขยายก�าลังการผลิต

ในโครงการที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน หรือพลังงานความร้อนร่วมที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ 

เลือกใช้เทคโนโลยทีีส่ะอาดและมปีระสทิธภิาพสงู เช่น โครงการโรงไฟฟ้าซานซลู่ีกวง ท่ีด�าเนนิการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จในต้นปี 2564 ใช้เทคโนโลยี Ultra- supercritical ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดใน 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนในขณะที่ออกแบบและด�าเนินการก่อสร้าง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมองหา 

โอกาสในการลงทุนในอนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ พลังงาน 

ทดแทน และอุตสาหกรรมพลังงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมไฮโดรเจน ซึง่ถอืเป็น 

รูปแบบหนึ่งของพลังงานสะอาดท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่ง 

พลังงานเชื้อเพลิงนั้นสามารถเป็นส่วนส�าคัญในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีด้านพลังงาน

บรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายในการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีนไม่น้อยกว่า 800 เมกะวตัต์ 

เทียบเท่าภายในปี 2568 ผ่านบ้านปู เน็กซ์ ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 50 อีกทั้ง

ยังขยายการด�าเนินธุรกิจไปในเทคโนโลยีด้านพลังงาน อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า ธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ และธุรกิจ

บริหารจัดการระบบการใช้พลังงาน เป็นต้น

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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ผลการด�าเนินงาน

• ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก

การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เนื่องจากบริษัทย่อยคือ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ�ากัด (BRE) ได้ควบรวม

กิจการกับบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ�ากัด (BPIN) เพื่อจัดตั้งบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ากัด (Banpu NEXT) เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ 2563 มุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน โดยบริษัทฯ ได้เข้า 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามหลักการจัดท�าฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับกลุ่มบ้านปู ผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ท�าให้ผล

ด�าเนินงานในธุรกิจพลังงานทดแทน ไม่ได้ถูกน�ามารวมกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อีกต่อไป

บริษัทฯ มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.620 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ เมกะวัตต์ - ชั่วโมง ลดลง 

ร้อยละ 8 เมือ่เทยีบกบัปี 2562 และลดลงร้อยละ 1.7 เมือ่เทยีบกบัปีฐาน 2555 ทัง้นีเ้นือ่งจากในปีทีผ่่านมามคีวามต้องการ 

ไอน�้าในจีนสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมในช่วงหลังการแพร่ระบาดของ COVID- 19 บริษัทฯ สามารถ 

ด�าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลดลง  

อีกทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน ยังคงความสามารถในการด�าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน  

โดยมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดีกว่าค่าเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ทางเหนือของจีน

• จัดตัง้คณะกรรมการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate 

Change Committee) ขึ้นร่วมกับกลุ่มบ้านปู เพ่ือท�าหน้าท่ี 

ขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ

แบบองค์รวมและบรหิารจัดการความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือน�าไปสู ่

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

• ตั้งเป้าหมายในปี 2564- 2568 ควบคุมอัตราการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกไม่เกิน 0.676 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ 

เมกะวัตต์ - ชั่วโมง 

• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศทัง้ความเสีย่งด้านกายภาพทีส่่งผลต่อ

การด�าเนนิการผลิต และความเสีย่งจากการเปลีย่นผ่านเข้าสูส่งัคม

คาร์บอนต�า่ (Transition risk) ได้แก่ ด้านการเปลีย่นแปลงนโยบาย

และกฎหมาย ด้านเทคโนโลย ีด้านการตลาด ด้านชือ่เสยีงองค์กร 

เป็นต้น รวมถงึคาดการณ์แนวโน้มความเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในอนาคต

• การมองหาโอกาสการลงทนุในพลงังาน พลังงานหมนุเวยีนเพ่ือ 

เป็นส่วนหนึง่ของสงัคมคาร์บอนต�า่ในอนาคต ผ่านการลงทนุใน 

บ้านปู เนก็ซ์ ในปีทีผ่่านมา บ้านปู เนก็ซ์ มกีารขยายก�าลงัการผลิต

ในพลงังานหมนุเวยีนโดยมกี�าลงัการผลิตทัง้สิน้ 694 เมกะวตัต์-  

ชั่วโมง โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 50

• เพ่ิมศกัยภาพการปรบัตวัเข้ากบัความเสีย่งเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ

- ด้านการจัดการความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานผลติ: บรษิัทฯ 

มกีารน�าระบบการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Business 

Continuity Management System: BCMS) เข้ามาใช้ใน

การเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้การด�าเนิน

ธุรกิจต้องหยุดชะงัก เช่น จากภัยธรรมชาติ และโรคระบาด 

บริษัทฯ ก็จะยังสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม 
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
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อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจีนทางเหนือ

 เอกสารอ้างอิง: IGES List of Grid Emission Factors (2017)

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ เมกะวัตต์- ชั่วโมง) 
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- ด ้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านพลังงาน

และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก: บรษิทัฯ 

มีหน่วยงานที่คอยติดตามตรวจสอบ 

และคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของ

กฎระเบียบในทุกพื้นที่ที่เปิดด�าเนินการ

ทั้งในระดับท้องถิ่น และจากหน่วยงาน

กลาง เพ่ือที่จะสามารถปรับตัวได้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มข้นขึ้น ขณะ

เดียวกนักม็องหาโอกาสในการลงทนุใน

ธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนทีภ่าครฐัให้การ

สนับสนุนมากยิ่งขึ้น

• เปิดเผยการด�าเนนิงานด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมอิากาศ และด�าเนนิการศกึษาเพ่ือ

ให้มีแนวทางสอดคล้องกับการเปิดเผย

ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพ 

ภูมอิากาศ (Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures: TCFD) ประเมิน

ความเสีย่งและโอกาสจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ รวมถงึผลกระทบต่อธรุกจิ

ในปัจจุบันและอนาคต

• โครงการนวตักรรมเพ่ือปรบัปรงุคุณภาพอากาศ

จากปล่องและลดการสญูเสยีพลงังานความ

ร้อน (Flue gas treatment and waste 

heat recovery) ในโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นโครงการนวัตกรรม 

ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นร้อยโครงการในจีน 

(Top 100 Eco-environmental Innovation 

Projects in 2020) 

โครงการควบคุมไอเสียที่ปล่อยจากปล่องและลดการสูญเสียความร้อนจากไอเสียในโรงไฟฟ้าเจ้ิงต้ิง

ในช่วงปี 2559-2560 หลายเมืองในจีนรวมถึงเมืองเจ้ิงติ้งได้ทยอยประกาศนโยบายควบคุมควันขาว (Fume) จากปล่องไอเสียในโรงไฟฟ้า ซ่ึงแม้ว่าควันขาวจาก

ปล่องโรงไฟฟ้าเจ้ิงติ้งจะมีมลสารในระดับต�่ามาก (Ultra- low Emission) และควันขาวน้ันเกิดจากการระเหยของไอน�้าในระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อ

ความแตกต่างของอุณหภูมิไอเสยีและบรรยากาศภายนอกจึงท�าให้เกดิการควบแน่นของไอน�า้เกดิเป็นควนัขาว จากการบงัคับใช้นโยบายดังกล่าวท�าให้โรงไฟฟ้าเจ้ิงติง้ 

ต้องด�าเนินการก่อสร้างเครื่องกลั่นไอน�้า (Condensing Unit) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้โดยทั่วไปในการลดอุณหภูมิของไอเสียให้ต�่าลงเพ่ือควบคุมให้ไม่เกิดควันขาว 

จากปล่องตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้เงินลงทุนราว 20 ล้านหยวน และใช้งบประมาณในการด�าเนินการปีละ 1.6 ล้านหยวน ส่งผลให้โรงไฟฟ้าต้อง

มีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นในระยะยาว

โรงไฟฟ้าเจิง้ติง้จงึได้ด�าเนนิการศกึษาทางเลอืกอืน่ๆ เพือ่ลดผลกระทบตอ่ตน้ทนุค่าไฟฟ้าใหน้อ้ยลงทีส่ดุ จนพบว่าการออกแบบทางวศิวกรรมโดยการใชป๊ั้มความรอ้น  

(Heat Pump) ในการแลกเปล่ียนความร้อนแทนการก่อสร้างเครื่องกลั่นไอน�้า สามารถแยกไอน�้าที่ผสมกับไอเสียและควบคุมการเกิดควันขาว อีกทั้งยังสามารถ 

น�าความร้อนจากไอเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ ใช้งบประมาณลงทุนในการก่อสร้างราว 35.5 ล้านหยวน และมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานราว 2.4 ล้านหยวน/ ปี ซึ่งการใช้

ปั๊มความร้อนทดแทนนั้นนอกจากสามารถควบคุมควันขาวได้ตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว ยังมีประโยชน์อื่นอันได้แก่

นับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่ึงในร้อยโครงการนวัตกรรมด้าน 
สิ่งแวดล้อมดีเด่นจีนในปี	2563	(Top	100	Eco-	environmental	Innovation	Projects	in	2020)

ลดการใช้พลังงาน 

              ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว

         41,000 ตัน/ ปี

สามารถน�าน�้าที่เกิดจากการควบแน่น

กลับมาใช้ ใหม่ได้ทั้งหมด 

ลดการใช้น�้าใต้ดินราว 130,000 ตัน/ ปี 

สามารถน�าความร้อนกลับมาใช้ในระบบราว 14 เมกะวัตต ์

ครอบคลุมพื้นที่การจ่ายความร้อนแก่ชุมชนเพิ่มราว 

340,000 ตารางเมตร หรือราว 5,000 ครัวเรือน 

คิดเป็นรายได้ราว 10.56 ล้านหยวน/ ปี 

ลดปริมาณการปล่อย

           ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นละออง

       ลงได้ราวร้อยละ 30 
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หมายเหตุ

	เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 	เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ	แต่ไม่มีนัยสำาคัญ	 	 	ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3)

บริษัทฯ มีการประเมินเบื้องต้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานดังนี้

กิจกรรม ความเกี่ยวข้อง ค�าอธิบาย

1. การซื้อสินค้าและบริการ การผลิตและขนส่ง ถ่านหิน (ยกเว้นโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมือง) น�้ามัน ไฟฟ้า สารเคมีต่างๆ และ วัสดุก่อสร้าง รวมถึงบริการ

จากผู้รับเหมา เป็นต้น

2. สินค้าที่เป็นสินทรัพย์ทุน การผลิตสินทรัพย์ทุนหลัก ได้แก่ เครื่องจักร อะไหล่ พาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการก่อสร้างโครงการ

3. กจิกรรมการใช้เชือ้เพลิงที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายงาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 

และทางอ้อม (Scope 2)

การใช้ไฟฟ้าในส�านักงานที่ไม่ได้มีกิจกรรมการผลิต

4. การขนส่งจากผู้ขาย การใช้น�้ามันในการขนส่งวัตถุดิบต่างๆ โดยผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง โดยช่องทางต่างๆ โดยหลักทางเรือ ทางรถไฟ และทางถนน

5. ของเสียที่เกิดจากการผลิต การบ�าบัดหรือก�าจัดของเสียโดยบุคคลภายนอก เช่น การบ�าบัดและก�าจัดของเสียอันตราย บ�าบัดน�้า การน�าเถ้าลอยและเถ้าหนักไปใช้ เป็นต้น

6. การเดินทางเพื่อธุรกิจ บริษัทฯ มีการเดินทางเพื่อการด�าเนินธุรกิจ เช่น โดยเครื่องบิน รถไฟ รถยนต์ เป็นต้น แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในส่วนอื่น

7. การเดินทางของพนักงาน การเดินทางจากที่อยู่อาศัยมาท�างานของพนักงานด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือการขนส่งสาธารณะอื่นๆ แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนอื่น

8. การเช่าสินทรัพย์ บริษัทฯ ไม่มีการเช่าสินทรัพย์เพื่อการผลิต มีเพียงการเช่าพื้นที่ส�านักงาน 

9. การขนส่งและกระจายผลิตภัณฑ์ การสูญเสียที่เกิดในสายส่งไฟฟ้า ท่อส่งไอน�า้ น�้าร้อน และน�้าเย็นที่บริษัทฯ มิได้เป็นเจ้าของ

10. กระบวนการแปรรูปที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า ไอน�้า น�า้ร้อน และน�้าเย็นไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ หรือแปรรูป แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าเล็กน้อยก่อน

การน�าไปใช้หรือจ�าหน่ายโดยลูกค้า ซึ่งอาจมีการสูญเสียพลังงานเล็กน้อย

11. การใช้ผลิตภัณฑ์ การใช้ไฟฟ้า ไอน�้า น�้าร้อน และน�า้เย็น ของลูกค้า 

12. การบ�าบัดผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน การใช้ไฟฟ้าไม่มีความจ�าเป็นจะต้องมีการบ�าบัด แต่ไอน�้า น�้าร้อน และน�้าเย็น ลูกค้าอาจน�าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ หรือรีไซเคิลต่อไป

13. การให้เช่าสินทรัพย์ บริษัทฯ ไม่มีทรัพย์สินที่ให้เช่าเพื่อการผลิต

14. แฟรนไชส์ บริษัทฯ ไม่มีแฟรนไชส์

15. การลงทุน การลงทุนในบริษัทร่วมทุน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงทั่วไป และโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
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พลังงาน

กลยุทธ์

•	 ควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

•	 ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

•	 สนับสนุนโครงการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัด 

•	 อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย 

•	 อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่เกิน	 1.72	 จิกะจูลต่อ 

เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

ผลการด�าเนินงาน

•	 อัตราการใช้พลังงาน	 1.535	 จิกะจูลต่อเมกะวัตต์-	 ชั่วโมง	 ดีกว่า 

เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ร้อยละ	10.8	และลดลงร้อยละ	17.9	เม่ือเทียบกับปี	2562	

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

ต้นทนุทีส่�าคัญในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม คือการใช้เชือ้เพลงิเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า ไอน�า้  

และพลงังานในรปูแบบอ่ืนๆ ดังนัน้ ประสทิธภิาพการใช้พลังงาน จงึส่งผลโดยตรงต่อต้นทนุ และความสามารถในการแข่งขนั รวมถงึ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะเดียวกัน กฎระเบียบที่ก�าหนดปริมาณการใช้ถ่านหินในจีน นับเป็นความท้าทายท่ีบริษัทฯ จะ 

ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งการปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงไฟฟ้าปัจจุบันและการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 

ในอนาคต ให้มีอัตราการใช้พลังงานลดลง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขตของการรายงานการใช้พลงังาน สอดคล้องกบัการรายงานก๊าซเรอืนกระจก กล่าวคือครอบคลุมทกุธรุกจิทีบ่รษิทัฯ มสีดัส่วน 

ในการลงทนุมากกว่ากึง่หนึง่และมอี�านาจในการบรหิารจัดการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน ส่วนโรงไฟฟ้าจาก 

พลงังานหมนุเวยีนและโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทีเ่ป็นบรษิทัร่วมทนุ บรษิทัฯ ได้รายงานเฉพาะผลการด�าเนนิงานในตารางท้ายเล่ม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า ได้แก่

การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

การใช้น�้ามันดีเซลในการจุดหม้อต้ม	เครื่องจักรขนาดใหญ่และการขนส่ง

การใช้น�้ามันเบนซินและดีเซลในการขนส่ง

การใช้เชือ้เพลงิอ่ืนในการผลิต	เช่น	ก๊าซเหลือทิง้จากอตุสาหกรรมหลอมโลหะ	(Blast	Furnace	Gas)

การซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตภายนอก	
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ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราการใช้พลังงาน 1.54 จิกะจูลต่อ 

เมกะวัตต์- ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับปี 2562  

และดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 10.8 ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณ

การขายไอน�้าให้กับลูกค้าสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ จากการฟื้นตัว

ของภาคอุตสาหกรรมและการใช้ในภาคครวัเรอืนจากสถานการณ์ 

การระบาดของ COVID- 19 ในจีน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ

ด�าเนินการผลิตทุกหน่วยการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีก

ทั้งการใช้นวัตกรรมด้านดิจิทัลมาช่วยในการใช้ถ่านหินอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด และการซ่อมบ�ารุงที่มีคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐาน ท�าให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง

เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการใช้พลังงานต่อ

หน่วยการผลิตลดลง 

แนวทางการบริหารจัดการ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Heat and Power Plant) ในจีนเป็นโรงไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพในการใช้พลังงานสงู 

กล่าวคือ มีการสูญเสียพลังงานในการผลิตเพียงราวร้อยละ 25 ในช่วงที่ผลิตไอน�้าและไฟฟ้าเต็มก�าลังการผลิต ในขณะที่ 

โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวจะมีการสูญเสียพลังงานในการผลิตราวร้อยละ 65 

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการบริการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่

• เลือกใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่มีการใช้เชื้อเพลิงน้อย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อต้มน�า้ให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุด

• วางแผนการซ่อมบ�ารงุอย่างมปีระสทิธภิาพ เพ่ือเพ่ิมดัชนค่ีาความพร้อมใช้ของโรงไฟฟ้า (Availability Factor: AF) ลดดัชน ี

การหยุดซ่อมตามแผน (Planned Outage Factor) และดัชนีการหยุดซ่อมนอกแผน (Unplanned Outage Factor)  

ลดการสูญเสียพลังงานจากการหยุดเครื่องและเริ่มเดินเครื่อง

• มองหาโอกาสในการลดการสูญเสียความร้อนและพลังงานในระบบและน�ากลับมาใช้ใหม่

• ปรับปรุงระบบสนับสนุนอื่นๆ เช่น ปรับปรุงคุณภาพน�้าภายในหม้อต้มเพื่อให้มีการใช้งานที่นานขึ้น ลดการปล่อยน�า้และ

เติมน�้าใหม่เข้าสู่ระบบ

• มองหาโอกาสในการใช้เชือ้เพลงิอ่ืนๆ ทีม่อียู่ในพ้ืนที ่เช่น ก๊าซเหลือทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรมหลอมโลหะ ก๊าซธรรมชาติ 

เชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น

• วางแผนการจัดซ้ือเชื้อเพลิงและแหล่งที่หลากหลาย เพ่ือจัดหาเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม อีกทั้งลด 

ความเสี่ยงในการขาดแคลนเชื้อเพลิง

• พัฒนาแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการพลังงานในโรงไฟฟ้าอย่างครบวงจรตั้งแต่การจัดซ้ือ จัดเก็บ การผสม และ 

การเผาไหม้ในกระบวนการผลิต

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ ์

(กิกะจูล/ เมกะวัตต์- ชั่วโมง)
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พลังงานที่เปล่ียนเป็นกระแสไฟฟ้าและไอน�้าร้อยละ 75

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
73บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



บรษิทัฯ มกีารตรวจสอบ เปรยีบเทยีบพลังงานทีน่�าเข้าต่อพลังงาน

ที่ผลิตและการใช้พลังงานในแต่ละส่วนการผลิตอย่างสม�่าเสมอ 

เนือ่งจากเป็นต้นทนุหลักของการผลติไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อีกทั้งมองหา

โอกาสในการลดการใช้พลังงานฟอสซิลอันเป็นต้นทุนและก่อให้

เกิดก๊าซเรือนกระจก อาทิ

• ศึกษาเพ่ือการปรับเปล่ียนเชื้อเพลิงตามที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ 

เช่น ก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล เป็นต้น 

• ปรับปรุงเทคนิคการฉีดพ่นเชื้อเพลิงเข้าสู่หม้อต้มเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในเชิงพลังงาน

• มองหาโอกาสการผลติและใช้พลังงานสะอาดเพ่ิมขึน้ ทดแทน

การใช้พลังงานจากฟอสซิล เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

บนโรงเก็บถ่านหิน บริเวณถนน ลานจอดรถ เป็นต้น

• การขายผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการผลิตไฟฟ้าตาม 

ความต้องการของตลาด เช่น ไอน�้า และน�้าเย็น สามารถลด

การสญูเสยีพลังงานและลดอัตราการใช้พลงังานต่อหน่วยผลิต

• น�าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใช้ในการพัฒนาแอปพลเิคชนัเพ่ือการ

จัดการพลังงานในโรงไฟฟ้า

แอปพลิเคชันการผสมถ่านหินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Coal Blending Optimization System) 

ในโรงไฟฟ้าหลวนหนาน

บริษัทฯ มีการจัดซื้อถ่านหินจากหลากหลายแหล่ง ท�าให้คุณภาพของถ่านหินมีความแตกต่างกันตามการจัดส่งในแต่ละครั้ง โรงไฟฟ้าจะต้องผสม

ถ่านหินเพื่อให้ได้คุณภาพตามต้องการ จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผสมถ่านหินที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ และอาจจะเพิ่มต้นทุนในการผลิต 

อีกทัง้ยงักระทบต่อประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าอีกด้วย ดังนัน้ฝ่ายวศิวกรรมของโรงไฟฟ้าหลวนหนานจึงได้มกีารพัฒนาแอปพลเิคชนัส�าหรบัการผสม

ถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยฟังก์ชันการท�างานต่างๆ ได้แก่

จากการพัฒนาดังกล่าวท�าให้โรงไฟฟ้าหลวนหนานสามารถควบคุมการใช้พลงังานและต้นทนุการผลติจากการผสมถ่านหนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบปริมาณและคุณภาพถ่านหินในคลังได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนการจัดซ้ือถ่านหินล่วงหน้า 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า

การแสดงผลการจัดเก็บถ่านหิน

การผสมและการจัดการถ่านหิน

การวิเคราะห์การใช้ถ่านหินกับการผลิตไอน�า้ 
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คุณภาพอากาศ

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และปริมาณฝุ่นละออง เป็นดัชนีชี้วัดที่ส�าคัญของคุณภาพอากาศจากปล่อง

ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ ภาครัฐจึงมีความต้องการปรับปรุงคุณภาพ

อากาศในเมืองใหญ่ที่มีปริมาณมลภาวะทางอากาศสูงในจีน ท�าให้มีการก�าหนดมาตรฐานและมาตรการป้องกันคุณภาพอากาศที่

เข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี นับเป็นความท้าทายที่บริษัทฯ ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดักจับมลสาร  

และควบคุมคุณภาพอากาศปล่อยออกให้เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด 

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ครอบคลุมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่บริษัทฯ มีสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งและมีอ�านาจในการ 

บริหารจัดการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่บริษัทฯ ร่วมทุน ได้แก่  

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าเอชพีซี บริษัทฯ ได้รายงานเฉพาะผลการด�าเนินงานในตารางท้ายเล่ม

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน

และชุมชนรอบพื้นที่โครงการ 

• ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมเพ่ือปรับปรุงระบบการดักจับมลสารก่อนปล่อยออกจากปล่องอย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องก�าจัดก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization: FGD) และระบบดักจับฝุ่น เช่น เครื่องดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้า (Electrostatic 

Precipitator) และเครื่องกรองฝุ่นแบบถุง (Bag Filter) เป็นต้น

• การเลือกใช้ถ่านหนิทีม่ปีรมิาณก�ามะถนัต�า่ เป็นการลดปรมิาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีจุ่ดก�าเนดิ บรษิทัฯ มกีารก�าหนดท�าสญัญา

ซื้อขายระยะยาวในแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพตามที่ก�าหนด และมีการเปิดการเสนอซื้อขายด้วยระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้

ผู้ค้าถ่านหินได้เสนอถ่านหินที่มีคุณภาพตรงตามที่บริษัทฯ ต้องการ

• การน�าเทคโนโลยีที่สะอาดมาช่วยในการเผาไหม้ในหม้อต้มให้สมบูรณ์ เช่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) การน�าเทคโนโลยีสะอาดขณะเผาไหม้ในหม้อต้มไอน�า้

แบบ Pulverized Fuel Combustion และ Fluidized Bed Combustion มาใช้เพื่อลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์

ของไนโตรเจน และฝุ่นละอองขณะเผาไหม้ เป็นต้น

• มีระบบการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศปล่อยออกแบบต่อเนื่องตลอดเวลาการด�าเนินการผลิต ก�าหนดมาตรการป้องกัน และมีการ

ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม�่าเสมอ

กลยุทธ์

•	 ปรับปรุงระบบการดักจับมลสารอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 เลือกใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสม

•	 ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการเผาไหม้

ตัวชี้วัด 

•	 คุณภาพอากาศจากปล่อง

•	 อัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

•	 ออกไซด์ของไนโตรเจนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

•	 อัตราการปล่อยฝุ่นละอองต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย 

•	 คุณภาพอากาศจากปล่องเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

•	 อตัราการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกนิ	0.0766	ตัน/	กิกะวตัต์-	

ชั่วโมง

•	 อัตราการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนไม่เกิน	 1.184	 ตัน/	 

กิกะวัตต์-	ชั่วโมง

•	 อัตราการปล่อยฝุ่นละอองต่อไม่เกิน	0.0230	ตัน/	กิกะวัตต์-	ชั่วโมง

ผลการด�าเนินงาน

•	 คุณภาพอากาศจากปล่องเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

•	 อัตราการปล่อยมลสารต�า่กว่าเป้าหมาย

-	 อัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	0.0254	ตัน/	กิกะวัตต์-	

ชั่วโมง	

-	 อตัราการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	 0.0420	ตนั/	 กกิะวตัต์-	

ช่ัวโมง

-	 อัตราการปล่อยฝุ่นละออง	0.0027	ตัน/	กิกะวัตต์-	ชั่วโมง
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ผลการด�าเนินงาน

ปรมิาณการปล่อยมลสารจากปล่องนัน้ขึน้อยูก่บัคุณภาพถ่านหนิที่

ใช้ในการเผาไหม้ ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ และประสิทธิภาพ 

การดักจับมลสารก่อนปล่อยออก โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทัง้  

3 แห่งในจีน ได้มกีารปรบัปรงุคุณภาพอากาศก่อนปล่อยออกจาก 

ปล่องอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2556 ส่งผลให้คุณภาพอากาศทีป่ล่อย

ออกจากปล่องมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ในปีที่ผ่านมา 

โรงไฟฟ้าทัง้ 3 โรงในจีนมคีณุภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากปล่อง

ดีกว่าค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนดเป็นไปตามเป้าหมายที่ 

ตัง้ไว้ ได้รบัการยอมรบัและเงินสนบัสนนุพิเศษจากภาครฐัในการ

เป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถควบคุมคุณภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม 

อัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์

(ตัน/ กิกะวัตต์- ชั่วโมง)
ปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

(ตัน)
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อัตราการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

(ตัน/ กิกะวัตต์- ชั่วโมง)
ปริมาณการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

(ตัน)
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อัตราการปล่อยฝุ่นละออง

(ตัน/ กิกะวัตต์- ชั่วโมง)
ปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง

(ตัน)
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โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

ทั้ง 3 แห่งในจีน

มีคุณภาพอากาศดีขึ้น
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การพัฒนาท่ียั่งยืนในโรงไฟฟ้าเจิ้งต้ิง

แม้ฤดูหนาวจะเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศเย็นจัดและมีอุณหภูมิต�่าสุดในรอบปี แต่ในทางกลับกันถือได้ว่า 

เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและอบอุ่นที่สุดของชุมชน เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลส�าคัญและมีวันหยุดยาว 

ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวที่ต้องจากบ้านเกิดไปท�างานต่างเมือง สามารถเดินทางกลับภูมิล�าเนา

เพ่ือเฉลิมฉลองเทศกาลและท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า จึงเป็นช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

และความสุขของครอบครัว

อย่างไรก็ตามในปี 2563 ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID- 19 ส่งผลให้สรรพสิ่งบนโลก

เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนต้องกักตัวอยู่ภายในบ้านตลอดช่วงระยะเวลาอันหนาวเหน็บเพ่ือป้องกันตนเอง

จากการแพร่ระบาดของไวรัสดังล่าว ดังนั้นระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบส่งไฟฟ้าและความร้อน

จากส่วนกลางของเมือง จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับที่อยู่อาศัยในช่วงสถานการณ์ที่ยากล�าบากเช่นนี้ 

ท่ามกลางสภาวะยากล�าบากดังกล่าว พนักงานโรงไฟฟ้าเจ้ิงติ้งต่างผสานพลังปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ  

จนท�าให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนให้แก่ชมุชนอย่างมเีสถยีรภาพตลอดทัง้ปี นบัเป็น 

ความภูมิใจของพนักงานโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งทุกคนที่ความทุ่มเทและการท�างานอย่างหนักของพวกเขามีส่วน

ช่วยให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากล�าบากเช่นนี้ไปได้ 

เมืองฉือเจียจวง (Shijiazhuang) ตั้งอยู่ในเขตเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีน  

มีสภาพอากาศหนาวเย็นและแห้งในฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิกลางแจ้งเฉลี่ย 0.3 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ 

ก่อนหน้าท่ีโรงไฟฟ้าเจ้ิงติ้งจะเปิดด�าเนินการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนผู้อยู่อาศัยนิยมใช้ 

หม้อต้มไอน�้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงอย่างแพร่หลายส�าหรับท�าความร้อนในช่วงฤดูหนาว ซึ่งก่อให้เกิด

มลพิษทางอากาศที่รุนแรง อย่างไรก็ตามเมื่อโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งเปิดด�าเนินการในปี 2543 ได้น�าวิธีการผลิต

และส่งความร้อนแบบรวมศนูย์มาใช้ในเขตเจ้ิงติง้ ปัจจุบนัโรงไฟฟ้ามกี�าลังการผลิตตดิตัง้รวม 73 เมกะวัตต์ 

และก�าลังการผลิตความร้อนปีละ 10 ล้านกกิะจูล โดยรบัหน้าที่ในการจดัหาความร้อนให้กบัผูใ้ช้ในเขตเจิง้ติง้ 

ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยจ�านวน 58,000 ราย ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันมากกว่า 180 ราย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศจีนเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้น เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ 

ดังกล่าวโรงไฟฟ้าเจิง้ติง้จึงมุง่มัน่ส�ารวจวิธกีารพัฒนาทีย่ัง่ยนืในการจัดหา ผลติความร้อนทีส่ะอาด และสร้าง 

“ฤดหูนาวท่ีอบอุ่นและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม” ให้กบัประชาชน โดยนอกจากจะสามารถด�าเนนิงานได้ตาม

ข้อก�าหนดด้านการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างครบถ้วนแล้ว ยงัใช้ต้นทุนในการผลติต�า่ รวมถงึได้รบัการตอบรบั

อย่างดีจากชุมชน จากการจัดสรรพลังงานที่มั่นคง มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ ตลอดจนการให้บริการที่เป็นเลิศ
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ส่งเสรมิการพฒันาโครงการด้วยนวตักรรมและปรบัปรงุความสามารถในการผลติ
ความร้อน: การพัฒนาชดุนวตักรรมทางเทคนคิ เช่น การผลติความร้อนจากน�า้ที่ใช้แล้ว  

(Recycled Water Heating) และการน�าความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ (Waste Heat 

Recovery) ส่งผลให้โรงไฟฟ้าเจิง้ติง้สามารถปรบัปรงุและขยายความสามารถในการจัดสรร

ความร้อนให้แก่พื้นที่บริการได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันร้อยละ 96 ของผู้พักอาศัยในเขต

เจ้ิงติง้ได้รบัการจัดสรรความร้อนจากระบบการท�าความร้อนแบบรวมศนูย์ (Centralized 

Heating System) ของโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง

วางใจบ้านปู เพาเวอร์

ประสบความส�าเร็จในการผลิตความร้อนที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ: เพื่อให้การ

ปล่อยมลพิษอยู่ในอัตราต�่าที่สุด (Ultra- low Emission) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้า

เจ้ิงติง้ได้ลงทนุเกอืบ 200 ล้านหยวนในการก่อสร้างและยกระดับอุปกรณ์ด้านการปกป้อง

และดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีการลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Desulfurization) 

และออกไซด์ของไนโตรเจน (Denitrification) เป็นต้น

ใส่ใจส่ิงแวดล้อมและชุมชน

จัดหาความร้อนในราคาที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน: 
นวตักรรมทางเทคโนโลยีได้ช่วยลดต้นทนุการผลติและราคาความร้อน ก่อให้เกดิประโยชน์

ต่อผู้ใช้ที่เป็นผู้พักอาศัย นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ายังขยายระยะเวลาในการส่งความร้อน 

ให้แก่ผูใ้ช้เป็นเวลาห้าปีตดิต่อกนั ขณะเดียวกนัยงัรเิริม่ทีจ่ะแบกรบัภาระต้นทนุส่วนหนึง่

ที่เพิ่มขึ้นถึง 17 ล้านหยวนในช่วงระยะเวลาการจัดสรรความร้อนของปี 2562-2563 

พลังงานของทุกคน
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นอกเหนือจากนี้ โรงไฟฟ้าเจ้ิงติ้งยังคงบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เป็นอย่างดี รวมถึงยกระดับอุปกรณ์ท�าความร้อน ตลอดจนเพ่ิมความแข็งแกร่งในการ

ตรวจสอบการท�างานของระบบท�าความร้อนอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมทั้งปรับปรุงแผนฉุกเฉินเพ่ือให้แน่ใจว่าการจ่ายความร้อนมีเสถียรภาพ มากไปกว่านั้น

ยังด�าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการด้านความร้อน เช่น การบริหารจัดการสายส่ง (Grid Management) การระบุความรับผิดชอบของ 

ผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการจ่ายความร้อน โดยมุ่งเน้นการจัดหาความร้อนที่มีเสถียรภาพ

ให้แก่กลุ่มลูกค้าส�าคัญๆ ได้แก่ สถานพยาบาล โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดตัวระบบการช�าระเงินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่ม

ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด- 19 เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 

อย่างไรกต็ามพนกังานโรงไฟฟ้าเจ้ิงติง้ สามารถเอาชนะความยากล�าบากอันใหญ่หลวงนี ้ด้วยการจัดสรรความร้อนทีม่เีสถยีรภาพ และยดืระยะเวลาในการส่ง

ความร้อนให้แก่ประชาชนในพ้ืนที ่ส่งผลให้พวกเขาสามารถใช้ชวิีตได้ตามปกติในช่วงเวลาแห่งการกกัตวั สร้างความมัน่คงและปลอดภัยให้แก่สมาชกิในชมุชน

รูปแบบการผลิตความร้อนของโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการด้านการดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการใช้ทรัพยากร

ถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการความร้อนคุณภาพสูงในที่ราคาคุ้มค่าที่ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงได้จนเป็นที่ยอมรับของรัฐบาล นอกจากนี ้

ยังท�าให้มั่นใจว่าโครงการจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในท้องถิ่น ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าเจ้ิงติ้ง 

ได้รับการยกย่องจากรัฐบาลท้องถิ่นและชุมชน สร้างประโยชน์ทางสังคมที่ส�าคัญทางด้านต่างๆ ดังนี้

โรงไฟฟ้าเจิ้งต้ิงมาตรฐาน

ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

(มก./ ลบ.ม.)
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ความเข้มข้นของฝุ่นละออง
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ความพึงพอใจของลูกค้า: ด้วยคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าและสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนการให้บริการที่ดี การผลิตความร้อนแบบ

รวมศูนย์ของโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งได้กลายเป็นตัวเลือกแรกของผู้ใช้ ประชาชนผู้พักอาศัยจ�านวนมากที่ใช้วิธีการท�าความร้อนแบบอื่นๆ ได้

เปลีย่นมาใช้ระบบท�าความร้อนแบบรวมศนูย์ ส่งผลให้จ�านวนลูกค้าของโรงไฟฟ้าเจ้ิงติง้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งและมรีะดับความพึงพอใจสงู

ขณะเดียวกันการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งก�าลังจะบรรลุผล โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งสามารถรักษาพื้นที่ให้บริการความร้อน

แบบรวมศูนย์ที่ใหญ่ที่สุด มีปัญหาความร้อนน้อยที่สุดและได้รับการชดเชยความร้อนต�่าที่สุด นอกจากนี้ความร้อนที่ผลิตได้ยังเป็นความร้อนที่มีคุณภาพที่ดี

ที่สุดในเขตต่างๆ รอบเมืองฉือเจียจวง ในราคาที่คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงท�าให้โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งและบ้านปู เพาเวอร์ ได้รับการยอมรับจากชุมชน

ในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 

ความพงึพอใจของรฐับาล: รปูแบบการผลติความร้อนของโรงไฟฟ้าเจ้ิงติง้ได้รบัการยอมรบัอย่างสงูจากรฐับาลจีน หวัหน้าทมีตรวจสอบ

จากกระทรวงการคุ้มครองสิง่แวดล้อมกล่าวว่า “โรงไฟฟ้าเจ้ิงต้ิงเป็นโรงไฟฟ้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากทีส่ดุในประเทศจีนเท่าที ่
ตนเองเคยเห็นมา	ประสบการณ์ของโรงไฟฟ้าในการปกป้องและจัดการสิง่แวดล้อมนัน้คูค่วรทีจ่ะถูกเผยแพร่ออกไป” หลังการ

ส�ารวจเทศบาลเมอืงฉอืเจียจวงได้น�าบรษิทัผลิตความร้อนหลายแห่งเยีย่มชมโรงไฟฟ้าเจ้ิงติง้ รวมถึงแนะน�ารปูแบบการผลิตความร้อน

ของโรงไฟฟ้าฯ ให้แก่ส�านักงานบริหารพลังงานแห่งชาติเพื่อเป็นตัวอย่างของการผลิตความร้อนที่สะอาดโดยเฉพาะ
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การใช้ทรัพยากรน�้าและน�้าปล่อยออก

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

น�้าเป็นวัตถุดิบส�าคัญของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงทั่วไปในกระบวนการผลิตไอน�้าในหม้อต้ม ควบคุมอุณหภูมิใน

ระบบหล่อเย็น รวมถึงควบคุมคุณภาพอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและน�้าปล่อยออกท่ีมีประสิทธิภาพทั้งเชิงคุณภาพ 

และปรมิาณจะช่วยลดผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดล้อมจากความเสีย่งด้านน�า้ ได้แก่ ความเสีย่งจากการขาดแคลนน�า้ในพืน้ที ่และ

ความเสี่ยงจากคุณภาพน�า้ปล่อยออกเกินค่ามาตรฐาน อีกทั้งปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน�้าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ท�าให้บริษัทฯ ต้องค�านึงถึงความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าในการผลิต และกฎระเบียบจากภาครัฐท่ีจ�ากัดปริมาณการใช้น�้าและ

ปริมาณน�้าปล่อยออกในภาคอุตสาหกรรม

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ มีการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีอ�านาจในการบริหารจัดการ ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน ส่วนโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟ้าความร้อนที่เป็นบริษัทร่วมทุน 

บริษัทฯ ได้รายงานเฉพาะผลการด�าเนินงานในตารางท้ายเล่ม

แนวทางการบริหารจัดการ

เนื่องจากแหล่งน�้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีนใช้น�้าใต้ดินและน�้าจากผู้ผลิตภายนอกในกระบวนการผลิตไอน�้า  

การบริหารจัดการจึงเน้นการน�ากลับมาหมุนเวียนใช้ซ�้าให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือลดปริมาณน�้าปล่อยออกและมีคุณภาพตามที่กฎหมาย

ก�าหนด ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการน�า้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

• บริหารจัดการน�้าให้มีการใช้น�า้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มองหาโอกาสในการลดการใช้ ใช้ซ�้า หรือรีไซเคิล

• ปรบัปรงุคุณภาพน�า้ปล่อยออกให้มค่ีาเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด ก�าหนดมาตรการป้องกนัการรัว่ไหลและปนเป้ือนของสารเคมี

ที่แหล่งก�าเนิด

• มีการบริหารจัดการน�้าแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการใช้ทรัพยากรน�้าในการด�าเนินงานเป็นไปตามความชอบธรรม 

และมีประสิทธิผล ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่

• ประเมนิความเสีย่งด้านทรพัยากรน�า้ และก�าหนดมาตรการและวิธปีฏบิตัิในกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิเพ่ือลดผลกระทบและการฟ้ืนคืน

พื้นที่

• มรีะบบการเฝ้าระวงัทัง้คุณภาพและปรมิาณ เพ่ือให้มัน่ใจว่ามกีารบรหิารจัดการน�า้ และน�า้ปล่อยออกเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด

• ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยเฉพาะชมุชนในพ้ืนทีแ่ละภาคการศกึษาวิจยั เพ่ือการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้ การปรบัปรงุ

คุณภาพ และการบริหารจัดการในพื้นที่

กลยุทธ์

•	 ปรับปรุงกระบวนการผลิต	 ลดการสูญเสียน�้าในระบบ	 ใช้ทรัพยากรน�้า 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

•	 มีการบริหารจัดการน�้าแบบองค์รวมทั้งน�้าดิบท่ีเข้าสู่ระบบและน�้าท่ีปล่อย

ออกสู่ภายนอก	เพื่อลดผลกระทบจากการใช้น�้าในพื้นที่

•	 ส่งเสริมการจัดการน�า้ในพื้นที่ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวชี้วัด 

•	 อัตราการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

•	 คุณภาพน�า้ปล่อยออกเทียบกับค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

เป้าหมาย 

•	 อัตราการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่เกิน	 1.103	 ลบ.ม./	 เมกะวัตต์-	

ชั่วโมง	

•	 คุณภาพน�า้ปล่อยออกเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

ผลการด�าเนินงาน

•	 อัตราการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	0.901	ลบ.ม./	เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

•	 คุณภาพน�า้ปล่อยออกเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด
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การประเมินความเส่ียงด้านทรัพยากรน�้า

บ้านปู เพาเวอร์ ประเมนิความเสีย่งในการขาดแคลนน�า้ 

จากต�าแหน่งพื้นที่ตั้งของหน่วยธุรกิจ โดยอ้างอิง 

WRI Aqueduct Water Risk Atlas (ปี 2562) 

ซ่ึงเป็นโปรแกรมแสดงการจัดจ�าแนกพ้ืนทีท่ีม่คีวาม

เสีย่งด้านทรพัยากรน�า้ทัง้ด้านกายภาพ เศรษฐกจิ 

กฎหมาย และคาดการณ์ความเสี่ยงในอนาคต 

จากการประเมินในปี 2563 โดยใช้ข้อมูลพื้นที่ที่มี 

ความเสีย่งขาดแคลนน�า้ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า  

พบว่า โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั้งหมดในจีน 

ตั้งอยู ่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้า 

ระดับสูงมาก ส่วนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนซ่ึง

เป็นบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บีแอลซีพีในไทย และ 

โรงไฟฟ้าเอชพีซีใน สปป.ลาว มีความเสี่ยงอยู่ใน 

ระดับปานกลาง-สูง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวน

แผนการบรหิารจัดการน�า้ของทกุหน่วยธรุกจิอย่าง

สม�า่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

โรงไฟฟ้า ประเทศ

ความเสี่ยง 

ด้านการขาดแคลนน�้า

ความเสี่ยง 

ด้านทรัพยากรน�า้โดยรวม ความเสี่ยงด้านอุทกภัย ความเสี่ยงด้านภัยแล้ง 

คาดการณ์ความต้องการน�า้ 

ในอนาคตในปี 2583 

คาดการณ์ความเสี่ยง 

การขาดแคลนน�า้ในปี 2583 

หลวนนาน จีน สูงมาก สูงมาก สูง ปานกลาง-สูง เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 เท่า ใกล้เคียง ปกติ

เจิ้งติ้ง จีน สูงมาก สูงมาก ต�่า ปานกลาง-สูง เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 เท่า ใกล้เคียง ปกติ

โจวผิง จีน สูง สูงมาก ต�่า-ปานกลาง ปานกลาง-สูง ใกล้เคียง ปกติ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 เท่า

ซานซีลู่กวง จีน สูง สูงมาก ปานกลาง-สูง ปานกลาง-สูง เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 เท่า เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 เท่า

เอชพีซี สปป.ลาว ต�่า ปานกลาง-สูง สูงมาก ต�่า-ปานกลาง ใกล้เคียง ปกติ ใกล้เคียง ปกติ

บีแอลซีพี ไทย - ปานกลาง-สูง ต�่า-ปานกลาง ปานกลาง-สูง ใกล้เคียง ปกติ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 เท่า

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

โรงไฟฟ้าโจวผิง

โรงไฟฟ้าเอชพีซี

โรงไฟฟ้าเจิ้งต้ิง

โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง

โรงไฟฟ้าหลวนหนาน

แหล่งที่มา:	World	Resource	Institute

หมายเหตุ	 	โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง	โรงไฟฟ้าหงสา	และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพ	ีเป็นบริษัทร่วมทุน	และบริษัทฯ	ไม่มีอำานาจในการบริหารจัดการโดยตรง	แต่อาศัยการกำากับดูแลผ่านคณะกรรมการในบริษัทนั้นๆ	การบริหารจัดการจึงเน้นการติดต่อประสานงาน	เพื่อรายงานข้อมูล

และติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน
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ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในจีน มีอัตราการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.901 ลบ.ม./ เมกะวัตต์-  

ชั่วโมง สามารถบรรลุเป้าหมายอัตราการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 1.103 ลบ.ม./ เมกะวัตต์- ชั่วโมงได้ส�าเร็จ หรือ  

ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 18

จากการเริ่มด�าเนินการผลิตของส่วนขยายเฟสที่ 3 ของโรงไฟฟ้าหลวนหนาน และปริมาณไอน�้าที่ขายของบริษัทฯ มีค่าสูงขึ้นอย่างมี

นยัส�าคัญในปีทีผ่่านมา ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการใช้น�า้และปรมิาณน�า้ทีดึ่งใช้จากแหล่งน�า้ท�าให้ค่าดังกล่าวสงูขึน้เล็กน้อย นอกจากนี้  

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรในปี 2563 ท�าให้ข้อมูลผลการด�าเนินงานมาจากธุรกิจที่บริษัทฯ มีการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง  

และมีอ�านาจในการบริหารจัดการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 แห่งในจีนเท่านั้น ส่วนข้อมูลในปีก่อนหน้าอันได้แก่ ข้อมูล

จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจึงไม่ได้น�ามาใช้ในการค�านวณในปีนี้ ส่งผลท�าให้อัตราการใช้น�้าต่อผลิตภัณฑ์มีค่าสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมปริมาณน�า้ปล่อยออกให้ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้าได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากโครงการ

ระบบบ�าบัดน�้าจากกระบวนการผลิตให้สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด (Zero Discharge) ในส่วนขยายของโรงไฟฟ้าเพื่อให้ 

สอดคล้องตามกฎระเบียบของรัฐบาลจีน ส่วนน�้าปล่อยออกทั้งหมดจากโรงไฟฟ้าถูกส่งไปบ�าบัดกับผู้รับบ�าบัดน�้ารวมภายนอก 

ที่ได้รับอนุญาต อีกทั้งคุณภาพน�า้ที่ปล่อยออกของโรงไฟฟ้าทุกแห่งเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด และไม่มีเหตุการณ ์

รั่วไหลของสารเคมีปนเปื้อนลงสู่แหล่งน�า้

อัตราการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

(ลบ.ม./ เมกะวัตต์- ชั่วโมง)
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บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลด้านน�้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบโครงการลดการใช้น�้าของโรงไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยได้ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลน�า้และน�้าปล่อยออกเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน GRI 303 (ปี 2561) ตั้งแต่ปี 2562 

ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกในปี 2563 เป็นปีแรก รวมถึงได้จัดท�าสมดุลน�้าในโรงไฟฟ้าพลังงาน 

ความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในจีนส�าเร็จเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการน�า้ต่อไป

สมดุลน�้าของธุรกิจไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน

น�้าท่ี ใช้ ในการผลิต

5,831,522 ลบ.ม.

• 	น�้าใต้ดิน	2,230,712	ลบ.ม.

• น�้าจากผู้ผลิตภายนอก	

5,379,987	ลบ.ม.	

น�้าท่ีปล่อยออก

1,779,177 ลบ.ม.

น�้าท่ีดึงใช้จากแหล่งน�้า

7,610,699 ลบ.ม.

• 	น�้าท่ีส่งไปบ�าบัดภายนอก	(ระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง)	

1,779,177	ลบ.ม.

• น�้าผิวดิน	4,116,807	ลบ.ม.

• น�้าหมุนเวียน	(จากระบบบ�าบัด

น�้าเสีย)	1,263,180	ลบ.ม.	
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ระบบบ�าบัดน�้าจากกระบวนการผลิตให้สามารถน�ากลับมาใช้ใหม ่

ได้ทั้งหมดของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในจีน

เนื่องจากประเทศจีนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนทรัพยากรน�้าสูง รัฐบาลจีน

จึงก�าหนดมาตรการเพ่ือควบคุมปริมาณการใช้น�้าและการปล่อยน�้าเสียในภาคอุตสาหกรรม 

โดยเริม่บงัคับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่กดิขึน้ใหม่รวมถงึส่วนของการขยายก�าลังการผลิต 

เพ่ิมเติม จากการก�าหนดมาตรการควบคุมการใช้น�้าดังกล่าว ท�าให้โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

ในจีนต้องมกีารปรบัปรงุกระบวนการผลิตให้มกีารใช้น�า้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โรงไฟฟ้า

หลวนหนานมีการปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าในกระบวนการผลิตในส่วนของการขยายก�าลัง 

การผลิต ให้สามารถน�ากลับมาใช้ได้ทัง้หมด (Zero Discharge) ด้วยการลดความเข้มข้นแบบ  

Reverse Osmosis, Multiphase Evaporation และการท�าให้แห้งโดยใช้ก๊าซทิ้งจากการ

เผาไหม้ ซึ่งน�า้เสียในโรงไฟฟ้า ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ น�้าทิ้งจากกระบวนการผลิต 

และน�้าทิ้งทั่วไป ทั้งนี้โรงไฟฟ้าหลวนหนานสามารถเปิดใช้ระบบบ�าบัดน�้าเสียได้ตั้งแต่วันที่  

1 ตุลาคม 2563 และสามารถบ�าบัดน�้ากลับมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ	 98 ของปริมาณน�้า 

ที่ใช้ในการผลิต โดยไม่มีน�า้เสียปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 

การผลิตน�้าจืดจากน�้าทะเลเพ่ือลดการใช้น�้าดิบท้ังหมดของ 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

เนื่ องด ้วยป ัญหาภัยแล ้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นและส ่งผลกระทบต ่อเขตพัฒนา

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ในปีที่ผ ่านมา  

การนิคมอุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทย ( Industr ia l  Estate Author i ty of 

Thailand: IEAT) จึงได้ออกมาตรการขอความร่วมมือให้กลุ ่มนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุดคอมเพล็กซ ์ลดปริมาณการใช ้น�้ าลงร ้อยละ 10 ในการนี้ โรงไฟฟ ้า 

บีแอลซีพีได้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐและ IEAT โดยลดปริมาณการใช้น�้าจืดลงทั้งหมด	
(ร้อยละ	100) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยวิธีการผลิตน�้าจืดและน�้าประปาจาก

น�้าทะเลด้วยระบบกรองน�้าโดยใช้เยื่อกรองเมมเบรน (The Reverse Osmosis Seawater 

Desalination Plant : ROSDP) ก�าลงัการผลิต 1,000 ลบ.ม./ วนั เพ่ือบรรเทาวกิฤตการณ์น�า้ 

ในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกให้เหลือเพียงพอต่อภาคประชาชนและเกษตรกร ซ่ึงโครงการดังกล่าว

เกดิจากการประเมนิความเสีย่งในการขาดแคลนน�า้ในอนาคต จึงได้วางแผนและเตรยีมรบัมอื

กับสถานการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าโดยมุ่งหวังว่าการด�าเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้าจะไม่สร้าง

ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรน�้าจืดในพ้ืนที่ และท�าให้โรงไฟฟ้าสามารถพร้อมตอบสนอง

ต่อนโยบายภาครัฐได้ในเวลารวดเร็ว
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ของเสีย

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรและการใช้ทรพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า เป็นแนวทางปฏบิตัทิีดี่เพ่ือลดของเสยีจากการด�าเนนิงานให้เหลือน้อยทีส่ดุ 

อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดของเสียที่เกิดขึ้นอีกด้วย ในธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป นอกจากของเสีย 

ไม่อันตรายและของเสียอันตรายแล้ว ยังมีผลพลอยได้ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการบ�าบัดคุณภาพอากาศ คือ  

เถ้าและยปิซัม ซึง่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์และสร้างมลูค่าเพ่ิมจากการจ�าหน่ายไปเพ่ือผสมกบัวสัดุก่อสร้าง นอกจากนีก้ารหกรัว่ไหล 

หรือมีการก�าจัดของเสียอันตรายที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ มีการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีอ�านาจในการบริหารจัดการ ได้แก่  

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน ส่วนโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟ้าความร้อนที่เป็นบริษัทร่วมทุน 

บริษัทฯ ได้รายงานเฉพาะผลการด�าเนินงานในตารางท้ายเล่ม

กลยุทธ์

•	 ลดการใช้ที่แหล่งก�าเนิด

•	 ส่งเสริมการน�ากลับมาใช้ซ�้าและรีไซเคิล

•	 มีมาตรการป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของของเสียอันตราย

ตัวชี้วัด 

•	 ของเสียอนัตรายทีก่�าจัดด้วยวธีิฝังกลบ	(Hazardous	Waste	to	Landfill)

•	 สัดส่วนของเถ้าลอยที่ก�าจัดด้วยการน�ากลับมาใช้ซ�้าหรือรีไซเคิล

•	 สัดส่วนของยปิซมัสังเคราะห์ทีก่�าจัดด้วยการน�ากลับมาใช้ซ�า้หรอืรไีซเคิล

เป้าหมาย 

•	 ไม่มีของเสียอันตรายที่ก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบ	

•	 สัดส่วนเถ้าลอยที่ก�าจัดด้วยการน�ากลับมาใช้ซ�้าหรือรีไซเคิล	 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	100	ต่อปี

•	 สัดส่วนยิปซัมสังเคราะห์ท่ีก�าจัดด้วยการน�ากลับมาใช้ซ�้าหรือรีไซเคิล	 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	100	ต่อปี

ผลการด�าเนินงาน

•	 ไม่มีของเสียอันตรายที่ก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบ

•	 สัดส่วนเถ้าลอยทีก่�าจัดด้วยการน�ากลับมาใช้ซ�า้หรอืรไีซเคลิ	ร้อยละ	100	

•	 สัดส่วนยิปซัมสังเคราะห์ท่ีก�าจัดด้วยการน�ากลับมาใช้ซ�้าหรือรีไซเคิล	 

ร้อยละ	100
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แนวทางการบริหารจัดการ

บ้านปู เพาเวอร์ บริหารจัดการของเสียภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ 3Rs ได้แก่ การลดการใช้ที่แหล่งก�าเนิด (Reduce) การน�ากลับมาใช้ซ�า้ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle)  

โดยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายไม่มีของเสียอันตรายที่ก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบ และด�าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการด�าเนินงานที่ดีและสอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ได้มีการจ�าแนก

ของเสียจากโรงไฟฟ้าพลังงานงานความร้อนร่วม ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ของเสียอันตราย ของเสียไม่อันตราย เถ้าและยิปซัม ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการของเสียสรุปได้ดังนี้

ประเภทของเสีย ตัวอย่าง แนวทางการบริหารจัดการ

ของเสียไม่อันตราย • กระดาษ อุปกรณ์ส�านักงาน

• เศษโลหะ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และบรรจุภัณฑ์

• ขยะในครัวเรือน

• ขยะอินทรีย์จากการตัดแต่งต้นไม้และตัดหญ้าในพื้นที่

• ลดปริมาณการใช้ 

• จัดเก็บและแยกประเภทเพื่อการใช้ซ�้าและรีไซเคิล

ของเสียอันตราย • น�้ามัน น�้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว

• แบตเตอรี่ใช้แล้ว

• สารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน�า้ และสารเคมีอื่นๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์

• ลดปริมาณการใช้

• มองหาโอกาสในการเปล่ียนการใช้สารเคมีอันตรายเป็นสารที่สามารถบ�าบัดหรือน�ากลับมา

ใช้ได้ดีกว่า

• ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ โดยการขนส่งและถ่ายลงสู่ถังเก็บสารเคมี

• จัดเก็บและแยกประเภทเพื่อการใช้ซ�้าและรีไซเคิล

• ก�าหนดมาตรการป้องกันและจัดการการรั่วไหล ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

• ด�าเนนิการขนส่ง ก�าจัด และจ�าหน่ายเพ่ือรีไซเคิลต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนด

• ส่งก�าจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับใบอนุญาต

เถ้าและยิปซัม • เถ้าลอย

• เถ้าหนัก

• ยิปซัมสังเคราะห์

• แยกขนาดเถ้าลอยเพื่อให้มีขนาดตรงความต้องการของลูกค้าและเป็นที่ต้องการของตลาด

• ส�ารวจตลาดเพ่ือจ�าหน่ายเถ้าลอย เถ้าหนัก และยิปซัมเพ่ือการน�าไปใช้ประโยชน์ เช่น  

ในการก่อสร้าง

• จัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บเถ้าและยิปซัมให้เหมาะสมเพียงพอ

• ส่งก�าจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับใบอนุญาต
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ระบบการจัดการของเสีย

• คัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐาน 

การด�าเนินงานที่ดี

• ลดการใช้บรรจุภัณฑ์

การจัดซ้ือ

• จัดเก็บของเสียตามมาตรฐานการด�าเนิน

งานท่ีดีและสอดคล้องกับกฎหมาย

• ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตราย

อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อป้องกันการรั่วไหล

สู่ส่ิงแวดล้อม

• ด�าเนินการขนส่งของเสียตามมาตรฐาน

การด�าเนินงานท่ีดีและสอดคล้องกับ

กฎหมาย

• คัดเลือกและประเมินผู้รับเหมาขนส่งท่ี

ได้มาตรฐาน

• จ�าแนกประเภทของเสีย	เพื่อการใช้ซ�้าหรือ

รีไซเคิล

• จ�าหน่ายหรือก�าจัดด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมตาม

มาตรฐานการด�าเนินงานท่ีดีและสอดคล้องตาม

กฎหมาย

• บันทึกจองมูลการก�าจัดของเสียอย่าง

สม�่าเสมอ

การจัดเก็บ การขนส่ง

ร้อยละ 86.71 ร้อยละ 13.29

การก�าจัดของเสีย

ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในจีน มีของเสียทั้งหมด 755 ตัน แบ่งออกเป็น ของเสียอันตราย 103 ตัน 

และของเสียไม่อันตราย 672 ตัน โดยทั้งหมดถูกก�าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าไม่มีของเสียอันตราย

ที่ถูกก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบ    

ส่วนผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการบ�าบัดอากาศ ได้แก่ เถ้าและยิปซัมสังเคราะห์จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน  

ในปีที่ผ่านมา มีเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 677,395 ตัน ซึ่งเป็นเถ้าลอย 540,024 ตัน และเถ้าหนัก 137,372 ตัน  

โดยเถ้าลอยบรษิทัฯ มกีารจ�าแนกขนาดก่อนส่งจ�าหน่ายเพ่ือน�าไปใช้เป็นส่วนประกอบในวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงการจ�าแนกขนาดให้ตรงกบั 

ความต้องการของลูกค้านั้น เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าในจีน เนื่องจากสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น

เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาด ส�าหรับยิปซัมสังเคราะห์ในปีที่ผ่านมามีปริมาณ 85,187 ตัน โดยเถ้าและ

ยิปซัมสังเคราะห์ทั้งหมดถูกก�าจัดด้วยการน�ากลับมาใช้ซ�า้หรือรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 100 

นอกจากนี้ในปีท่ีผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ ยงัร่วมกบักลุ่มบ้านปู ในการประกาศนโยบายการจดัการของเสยี (Waste Management 

Policy) อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลด้านของเสียอย่างต่อเนื่องเพ่ือน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยได้ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลของเสีย 

ตามมาตรฐาน GRI 306-2 (ปี 2559) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกเป็นปีแรก

ของเสียจากโรงไฟฟ้า	

3 แห่งในจีน

ของเสียไม่อันตราย ของเสียอันตราย

สัดส่วนเถ้าและยิปซัม
ที่ก�าจัดด้วยการรีไซเคิล		

ร้อยละ 100
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แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดผลกระทบเป็นล�าดับแรก 

กล่าวคือตัง้แต่การเลอืกพ้ืนทีก่ารด�าเนนิงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู เรามุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิงาน

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

ปัจจุบนั ความหลากหลายทางชวีภาพถกูคุกคามจากหลายสาเหต ุ อาท ิ การสญูเสยีถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั การใช้ประโยชน์จากระบบนเิวศ

ทรพัยากรชวีภาพมากจนเกนิจุดสมดุล การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การคุกคามจากสิง่มชีวีติทีเ่ป็นชนดิพันธุต่์างถิน่ (Invasive 

Alien Species) และมลพิษจากกจิกรรมต่างๆ ของมนษุย์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพ้ืนทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู 

ซ่ึงบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคัญและมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิไฟฟ้าด้วยความระมดัระวงัและค�านงึถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จาก

โครงการ เพ่ือด�าเนนิการป้องกนัและลดผลกระทบลงให้น้อยลงทีส่ดุ ขอบเขตของการรายงานฉบับนีค้รอบคลุมโรงไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯ  

มสีดัส่วนมากกว่ากึง่หนึง่และมอี�านาจในการบรหิารจัดการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลการด�าเนินงาน

• ประเมินด้านความหลากหลายทางชีวภาพครบถ้วนทุกพื้นที่ของหน่วย

ธุรกิจ

• ไม่มีหน่วยการผลิตตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

• ด�าเนนิการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าพลังงาน

ลมวิญเจิวในเวียดนาม

ตัวชี้วัด

• สัดส่วนของหน่วยธุรกิจที่ได้รับการประเมินด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

• สัดส่วนของหน่วยธุรกิจท่ีต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีศักยภาพด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพที่ ได ้ด�าเนินการประเมินคุณค่าด้านความ 

หลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายรายปี

• ประเมินด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทุกหน่วยธุรกิจ

• ประเมินด้านคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในทุกหน่วยธุรกิจ 

ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	(ถ้ามี)

กลยุทธ์

•	 หลีกเล่ียงการด�าเนนิงานในพืน้ทีท่ีม่คีณุค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

สูง	

•	 ศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ทีก่่อนด�าเนนิโครงการเพือ่ใช้

ข้อมูลในการออกแบบโครงการก่อนด�าเนินการก่อสร้าง

• ประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทุกหน่วยธุรกิจ

• ด�าเนนิการศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพในพ้ืนทีโ่ครงการทีอ่าจมคีวาม

หลากหลายทางชีวภาพสูง เพื่อเก็บข้อมูลและจัดท�าแผนการด�าเนินงานเพื่อ

ลดผลกระทบก่อนเริ่มด�าเนินโครงการ

• ค�านงึถงึผลกระทบด้านความหลากหลายทางชวีภาพในทกุช่วงของการด�าเนนิ

โครงการตัง้แต่การส�ารวจ ก่อสร้าง ระหว่างการด�าเนนิงาน และช่วงหมดอายุ

โครงการ

• ไม่มหีน่วยธรุกจิในพ้ืนทีท่ีเ่ป็นมรดกโลกและพ้ืนทีคุ้่มครองโดยสหภาพนานาชาติ

เพ่ือการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาต ิ(International Union for 

Conservation of Nature: IUCN) ประเภทที่ 1-4 

• มุง่มัน่ในการด�าเนนิโครงการทีส่่งผลกระทบด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 

เป็นไปในทศิทางบวก (Net Positive Impact)

• สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่นและ

สถาบนัการศกึษาเพ่ือการด�าเนนิโครงการด้านการอนรุกัษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

• สนับสนุนโครงการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีก่อให้

เกิดผลกระทบเชิงลบ 

ด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ

ลดผลกระทบท่ีไม่สามารถ 

หลีกเล่ียงได้	โดยก�าหนด

แผนการด�าเนินงาน 

และมาตรการท่ีชัดเจน

 ฟื้นฟูพื้นท่ีได้รับผลกระทบ

ด�าเนินโครงการเพื่อชดเชยผลกระทบ

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

Rehabilitation

Reduce

Net	Positive	Impact

Offset 

Avoidance
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ผลการด�าเนินงาน

บริษัทฯ ไม่มีโรงไฟฟ้าหรือหน่วยธุรกิจใดตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อาทิ พื้นที่มรดกโลก พื้นที่คุ้มครองโดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 

(International Union for Conservation of Nature: IUCN) ประเภทที่ 1-4 ประเภท กล่าวคือไม่อยู่ในพ้ืนที่สงวนธรรมชาติเข้มงวด อุทยานแห่งชาติ (National Park) อนุสาวรีย์ธรรมชาติ  

(Natural Monument) และพ้ืนที่จัดการถิ่นที่อาศัยหรือชนิดพันธุ์หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Habitat/Species Management Area) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประเมินความเสี่ยง 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเบื้องต้นในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เปิดด�าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ 

 กิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นโรงไฟฟ้าร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือครองร้อยละ 50 ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง ในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ส่งมอบ “อาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน�้า”  

ให้แก่ เทศบาลนครระยอง พร้อมจัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือปลุกจิตส�านึกและสร้างการมี 

ส่วนร่วมทุกภาคส่วน ภายใต้ชื่องาน “BLCP สรรค์สร้าง ปล่อย ปลูกป่าชายเลน” 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ด�าเนินการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ขึ้นครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน ปี 2554 และส่งมอบเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน ปี 2555 ด้วยงบประมาณก่อสร้างพร้อมตกแต่งภายในอาคารฯ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,000,000 บาท 

ต่อมาในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุง และซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมตกแต่งภายในอีกครั้งเพ่ือให้มีความ

ทันสมัย น่าสนใจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา และระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แก่ชาวระยอง

และผู้สนใจทั่วไป 

นอกจากจดัพิธเีปิดและส่งมอบศนูย์การเรยีนรูฯ้ อย่างเป็นทางการแล้วนัน้ ยงัมกีจิกรรมเพ่ือการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

รวม 3 กิจกรรม ดังนี้

• กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น�า้ ได้แก่ กุ้งกุลาด�า แม่พันธุ์ปูม้าและลูกปูม้า จ�านวน 3 ล้านตัว โดยพันธุ์สัตว์น�า้ 

ท่ีรับซ้ือ ซ้ือจากฟาร์มเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้บ้านพยูน ภายใต้วสิาหกิจชมุชนชมรมประมงเรอืเลก็พืน้บ้านอ�าเภอเมือง

และอ�าเภอบ้านฉางสามัคคี เป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้กับกลุ่มประมงอย่างต่อเนื่อง

• กิจกรรมเก็บขยะในแม่น�้า บริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน�้า 

• กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน�้า จังหวัดระยอง
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สังคม

วัฒนธรรมองค์กรอันแข็งแกร่งท่ีช่วย

หลอมรวมพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ

จัดตั้งกองทุนจ�านวน	500 ล้านบาท		
เพื่อช่วยเหลือสังคมในการบรรเทาภาวะการระบาดของ	COVID-	19	
ร่วมกับกลุ่มบ้านปูและพันธมิตร

ไม่มีอุบัติเหตุ 
จากการท�างาน

ไม่มีอุบัติการณ์และข้อร้องเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับดูแลกิจการ
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แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร “Banpu Heart” ให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมหลัก 3 ประการ 

ได้แก่ ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) อีกทั้งก�าหนด 10 พฤติกรรมหลักเพื่อให้

วัฒนธรรมองค์กร “Banpu Heart” ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

วัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์

•	 ขับเคล่ือนธุรกิจภายใต้วัฒนธรรมองค์กร	 “Banpu	 Heart”	 ด้วย

การวางแผนการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบต้ังแต่กระบวนการสรรหา

พนักงานใหม	่ไปจนถึงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน	

•	 สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งผ่านทางกิจกรรมที ่

หลากหลายท่ีจัดโดยคณะท�างาน	 Banpu	 Heart	 Change	 Leaders	

(BCLs)	

ตัวชี้วัด 

•	 ผลการส�ารวจระดับความสอดคล้องของพฤติกรรมที่พนักงาน

แสดงออกกับค่านิยมหลักขององค์กร	(Banpu	Heart	Score)

เป้าหมาย 

•	 Banpu	Heart	Score	ในไทย	มากกว่าร้อยละ	70	ในปี	2563

ผลการด�าเนินงาน

•	 Banpu	Heart	Score	ในปี	2563

-	 ส�านักงานในไทย	คิดเป็นร้อยละ	69	

-	 ส�านักงานและโรงไฟฟ้าในจีน	คิดเป็นร้อยละ	94	

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

บ้านปู เพาเวอร์ ด�าเนินกิจการในหลากหลายพื้นที่ในภาคพื้นเอเชีย- แปซิฟิก บริษัทฯ เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจะช่วยให้

ผู้บริหารและพนักงานในทุกพ้ืนที่สามารถท�างานร่วมกันได้ด้วยความราบ รื่น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนรับผิดชอบและผสานความต่าง

ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยไม่มีอุปสรรคจากความต่าง อาทิ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ 

หน่วยงานที่สังกัด และอื่นๆ 

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ มีการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีอ�านาจในการบริหารจัดการ ได้แก่  

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน รวมทั้งส�านักงานในไทยและจีน

ค่านิยมใจรัก	(Passionate)	ประกอบด้วย

1)	 	ก้าวไปให้ส�าเร็จ	 (Pursue	 for	 Success):  
ใช้ศักยภาพและความเป็นมืออาชีพเพ่ือความ
ส�าเร็จและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2)	 	เราท�าได้	 (Can	 Do	More):	 ให้คุณค่าของ
ความคิดต่างและส่งเสริมกันและกันเพ่ือสร้าง
สิ่งที่เหนือความคาดหมายโดยไม่ลังเล

3)	 	ปราดเปรียวและเปลี่ยนแปลง	 (Be	 Agile	
and	Change): สร้างทมีงานทีแ่ขง็แกร่งเพ่ือการ
เปลีย่นแปลงทีดี่อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

4)	 	ห่วงใยและแบ่งปัน	 (Express	 Care	 and	
Share):	ในความแตกต่างและเหน็คุณค่าระหว่าง
กันอย่างจริงใจ

ค่านิยมสร้างสรรค์	(Innovative)	ประกอบด้วย

1)	 	ก้าวล�้าน�าหน้า	 (Transcend	 the	 Trend): 
สร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรด้วยการคิด 
ไปข้างหน้าและลงมือท�าอย่างชาญฉลาด

2)	 	คดิจรงิท�าจรงิ	(Ideate	and	Get	Real): คิดค้น 
ทดลองและพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์และ
บริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3)	 	เรียนเร็วท�าเร็ว	 (Learn	 Fast,	 Do	 First):	 
กล้าคิดกล้าท�า เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน

ค่านยิมมุง่มัน่ยนืหยดั	(Committed)	ประกอบด้วย

1)	 	ยึดมั่นความถูกต้อง	(Adhere	to	Integrity	
and	Ethics): ท�าในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ

2)	 	สานพลังสร้างเครือข่าย	 (Synergize	 and	
Network): สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งเพ่ือ
ประโยชน์และความส�าเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย

3)	 	พฒันาอย่างยัง่ยนื	(Engage	to	Sustainability):	
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ในการสร้างความแขง็แกร่งของวฒันธรรมองค์กร บรษิทัฯ ได้จัดท�าแผนกลยทุธ์ 

Banpu Heart Roadmap ในระยะยาวปี 2561-2568 และวางแผนการด�าเนนิงาน 

อย่างเป็นระบบ ดังนี้

•	 ใช้แบบทดสอบ	Culture-Fit	Assessment	ในกระบวนการสรรหาพนกังาน	
เพ่ือให้ทราบถงึลกัษณะนสิยัและพฤตกิรรมของผูส้มคัรทกุคนว่ามคีวามเหมาะสม 

กบัวฒันธรรมองค์กรในแต่ละต�าแหน่งงานมากน้อยเพียงใด หลงัจากได้ผล 

การท�าแบบทดสอบของผูส้มคัรแล้ว จะมกีารตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้ 

จากการสัมภาษณ์แบบ Behavioral-Based Interview ก่อนตัดสินใจ 

คัดเลือกผู้สมัครที่มีค่านิยมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ

•	 ปฐมนิเทศเรื่องวัฒนธรรมองค์กร	Banpu	Heart	พร้อมทั้งการเข้าร่วม

กิจกรรม “Banpu Heart in Action” ส�าหรับพนักงานใหม่ ผ่านการเล่น

บอร์ดเกมและถกประเด็นมุมมองต่างๆ จากการแบ่งปันประสบการณ์ของ

เพ่ือนพนกังาน เพ่ือให้เข้าใจทีม่าและความส�าคัญของการมวีฒันธรรมองค์กร 

Banpu Heart ซึ่งเป็น “A set of successful business behaviors” 

สามารถเชือ่มโยงพฤตกิรรมความเป็น Banpu Heart เข้ากบัเป้าหมายทาง

ธรุกจิได้ เพ่ือให้เหน็ภาพใหญ่และเข้าใจบทบาทต�าแหน่งงานของตนเอง รวม

ทั้งสามารถประยุกต์ใช้ Banpu Heart ในการท�างานและชีวิตประจ�าวันได้ 

พร้อมต่อยอดการท�างานร่วมกันไปสู่เป้าหมายขององค์กร

•	 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตาม	10	พฤติกรรมของวัฒนธรรม
องค์กร	(Banpu Heart Behavioral KPIs) ซึ่งมีน�้าหนักร้อยละ 30 (จาก

คะแนนเต็มร้อยละ 100) ด้วยความคาดหวังว่าพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart จะได้ถกูน�ามาปรบัใช้ในการปฏบิตังิานจรงิ 

อย่างต่อเนื่อง

• จัดกจิกรรมทีห่ลากหลายเพ่ือส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนแสดงออกถงึพฤตกิรรรม 

ค่านิยมร่วม หรือวัฒนธรรมองค์กร “Banpu Heart” โดยคณะท�างาน  

Banpu	 Heart	 Change	 Leaders	 (BCLs) ซ่ึงเป็นกลุ่มพนักงานจาก

หลากหลายหน่วยงานที่อาสาเข้ามาสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง

ผ่านการร่วมคิดและขบัเคล่ือนกจิกรรมต่างๆ ให้เข้าถงึพนกังานในทกุระดับ 

• ส�ารวจระดับความสอดคล้องของพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกกับ 
ค่านิยมหลักขององค์กร	(Banpu Heart Score) โดยหน่วยงานภายนอก

เป็นประจ�าทุกปี
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ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563 พบว่า ผล Banpu Heart Score ของส�านกังานในไทย 

มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 69 ถึงแม้ว่าคะแนนดังกล่าวจะต�า่กว่า

เป้าหมายเล็กน้อยแต่เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ 

ส�าหรับส�านักงานและโรงไฟฟ้าในจีนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ 

ตั้งไว้ โดยมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 94 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการท�างานแบบ 

“Speed	Up	Your	Agility	x2	…	เร่งสปีดเร็วกว่าเดิม” เพื่อ

สร้างความร่วมมือให้เกิดการท�างานแบบชาญฉลาดและรวดเร็ว 

(Smarter and Faster) ตอบรับทันความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

โดยมีกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการดังนี้ 

• จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารระดับสูง “Accelerating	Transformation	Series	Workshop	to	Executive	
Management” เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้น�าทางธุรกิจในช่วงที่มีความไม่แน่นอน เสริมสร้างความ

เป็นผู้น�าที่เน้นการสร้างเป้าหมายร่วมกันทั้งองค์กร มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวไปข้างหน้า และเร่งการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

สร้างการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมอนาคตแบบ New S-Curve ตอบโจทย์การเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยจะด�าเนนิการทัง้หมด 4 ซีรส์ี 

และซีรีส์แรกในปีนี้คือ “Power of Clarity and Alignment” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา

• จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Banpu	Heart	Experience	#2:	How	to	be	Innovative” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน

ทุกคนทุกประเทศ เพื่อน�าพฤติกรรมความเป็น Banpu Heart มาใช้ในการคิดไอเดียใหม่ๆ ออกแบบการท�างานให้ชาญฉลาด

และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (Smarter and Faster) พร้อมตอบรับทุกความเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนด้วยการคิดไปข้างหน้า

• จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยในปีที่ผ่านมา คณะท�างาน BCLs ได้มุ่งมั่นจัดท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความ

เข้มแข็ง ในช่วงการระบาดของ Covid- 19 อาทิ 

- กิจกรรม Banpu	Heart	Super	Fun	Day	9.9	 เป็นกิจกรรมที่มีผู้บริหารจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลักภายใต้กลุ่มบริษัทบ้านปู  

มาแบ่งปันประสบการณ์ท�างาน และความส�าเรจ็ทางธรุกจิโดยใช้วฒันธรรมองค์กร Banpu Heart เป็นหลกัส�าคัญในการท�างาน 

- กิจกรรม	 Innovation	 Culture เปิดโอกาสให้พนักงานน�าเสนอไอเดียใหม่ๆ ด้วยการลงมือท�าจริง ผ่านการท�างานแบบ 

Cross function เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา พนักงานบ้านปู เพาเวอร์ได้

ส่ง WoW Idea เป็นจ�านวน 24 เรื่อง

- กจิกรรม	“Banpu	Heart	Virtual:	Work	From	Home	ลืน่ไหล	ไม่สะดดุ” เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานแบ่งปันประสบการณ์ 

แลกเปลี่ยนการท�างาน Work from Home อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมแบง่ปันประสบการณ์โควดิ	เกาะตดิชดิขอบ โดยใหพ้นกังานได้รว่มพดูคยุกบัเพือ่นพนกังานทีผ่า่นประสบการณน์ี ้

มาแล้ว เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและเตรียมตัวป้องกันอย่างสม�่าเสมอ

- กิจกรรม Express	Care	&	Share โดยคณะท�างาน BCLs เป็นตัวแทนส่งต่อความห่วงใยจากคณะผู้บริหารถึงพนักงาน 

ด้วยการมอบหน้ากากผ้าและเจลท�าความสะอาดให้พนักงานทุกคน

- กิจกรรมปันสุขด้วยเสียง	และ “Read	for	the	Blind	เล่านิทานผ่าน	Live” เพื่อให้พนักงานได้มาร่วมสนุกและส่งความสุข 

ให้กับผู้พิการทางสายตา

- โครงการ “Banpu	 Value	 U:	 เพื่อนดีบอกต่อ”	 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้บอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่เพ่ือนพนักงานได้

แสดงออกถึง 10 พฤติกรรมหลักออกมา เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กันและกัน 

- กิจกรรม HEART	AM	 (BASSADORS) ภายใต้แคมเปญ “I can see your heart” ซึ่งกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสรมิให้พนกังานแสดงออกถงึ 10 พฤตกิรรมหลัก โดยให้พนักงานส่งชือ่เพ่ือนร่วมงานทีเ่ป็นแบบอย่างของการแสดงออก 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Banpu Heart Experience

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งอย่าง 

ต่อเนื่อง จึงสื่อสารผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้พนักงานเข้าใจและน�าเอา 

10 พฤติกรรมหลักมาใช้จริง โดยได้จัดโครงการ Banpu	Heart	Experience	#2:	
How	 to	 be	 Innovative ซ่ึงเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้พนักงานในทุกระดับ

เข้าใจและ น�าวฒันธรรมองค์กร Banpu Heart มาใช้ฝึกฝนทกัษะการคิดเชงินวตักรรม

และลงมือท�าให้เกิดจริง เพ่ือสร้างคุณค่าทางธุรกิจ และท�าให้เห็นว่า Innovative  

เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกต�าแหน่งงานสามารถท�าได้ 

การส่งเสริมค่านิยมสร้างสรรค์ด้วยโครงการ Banpu WoW Ideas

Banpu WoW Ideas เป็นโครงการทีด่�าเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานได้น�าเสนอ 

ไอเดียใหม่ๆ อันเป็นพ้ืนฐานที่จะน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า 

อย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่

ทั้งนี้ กลุ่มบ้านปูมีจ�านวน WoW Ideas ที่ส่งเข้ามาในปี 2563 ทั้งหมด 260 เรื่อง ซึ่งเป็นไอเดีย 

จากพนักงานบ้านปู เพาเวอร์ จ�านวน 24 เรื่อง

ไอเดียที่น�าเสนอต้องเป็นไอเดียใหม่ส�าหรับบ้านปู

ไอเดียที่น�าเสนอต้องเป็นไปได้และใช้งานได้จริง

ไอเดียที่น�าเสนอต้องสร้างคุณค่าให้กับบ้านปู เช่น ลดค่าใช้จ่าย  

เพิ่มประสิทธิผล เป็นต้น
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การพัฒนาความสามารถของพนักงานและการพัฒนาภาวะผู้น�า

กลยุทธ์

•	 วางแผนการสืบทอดต�าแหน่งทีส่�าคญัเพือ่ความต่อเนือ่งในการบรหิาร

และสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

•	 พัฒนาความสามารถและภาวะผู้น�าของพนักงาน	 เพื่อตอบสนองต่อ

ทักษะใหม่ที่จ�าเป็นและบทบาทใหม่ท่ีสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ	 โดยมี

การจัดท�าแผนพฒันาศักยภาพรายบคุคล	(Individual	Development	

Plan)

ตัวชี้วัด 

•	 สัดส่วนต�าแหน่งส�าคัญที่มีแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

•	 สัดส่วนพนักงานที่มีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล

เป้าหมาย 

•	 สัดส่วนต�าแหน่งส�าคัญที่มีแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	ร้อยละ	100

•	 สัดส่วนพนักงานที่มีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล	ร้อยละ	100

ผลการด�าเนินงาน

•	 สัดส่วนต�าแหน่งส�าคัญที่มีแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	ร้อยละ	100

•	 สัดส่วนพนักงานที่มีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล	

-	 ไทย	ร้อยละ	100

-	 จีน	ร้อยละ	55

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

การด�าเนินงานให้องค์กรบรรลุสู่ความส�าเร็จในการเติบโตทางธุรกิจในยุค Technology Disruption ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความช�านาญในวิชาชีพ การบริหาร และส่งเสริมความเป็นผู้น�า ถือเป็นหนึ่งใน

กลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ ได้เตรียม

แผนการพัฒนาศักยภาพทั้งส�าหรับผู้บริหารและพนักงานอย่างเข้มข้น เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการเรียนรู้และประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาความเป็นผู้น�าที่สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร 

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ มีการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีอ�านาจในการบริหารจัดการ ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน รวมทั้งส�านักงานในไทยและจีน

แนวทางการบริหารจัดการ

บรษิทัฯ มุง่เน้นการสร้างวฒันธรรมองค์กร “Banpu Heart” ให้แขง็แกร่งอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงประกอบด้วยค่านยิมหลกั 3 ประการ บรษิทัฯ 

ได้จัดท�าแผนพัฒนาศกัยภาพรายบคุคล (Individual Development Plan) และแผนการฝึกอบรม (Training Roadmap) โดยแบ่ง

เป็นหลกัสตูรพัฒนาพนกังานในระยะสัน้ (รายปี) และในระยะยาว (ตามแผนกลยทุธ์ทางธรุกจิ) ซ่ึงมแีนวทางในการบรหิารจัดการดังนี้

การออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมระยะสั้น
เน้นการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องความต้องการของพนักงานรายบุคคล โดยพิจารณาจาก

1) การประเมนิศกัยภาพของพนกังานเทยีบกบัต�าแหน่งงาน (Competency Assessment ) ทัง้ทกัษะภาวะผูน้�า(Leadership Competency) 

และทักษะเฉพาะเจาะจงตามลักษณะงาน (Functional Competency)

2) องค์ความรูท้ีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ ตลอดจนการเพ่ิมทกัษะใหม่ทีจ่�าเป็น (Upskills/ 

Reskills) รวมถึงการเรยีนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ หรอืการฝึกทกัษะทีจ่�าเป็นและสามารถน�าทกัษะเหล่านีม้าปรบัปรงุงานทัง้ในปัจจุบนัและ

อนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโมเดลการเรียนรู้และพัฒนา 70:20:10 ได้แก่ การเรียนรู้และพัฒนามาจากการเข้าอบรม ตลอดจนคอร์ส 

ให้ความรู้ต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เรียนรู้จากการโค้ช (Coaching) และการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฎิบัติจริง 

ท�างานจริง ผ่านจากประสบการณ์โดยตรง

การออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมระยะยาว
เน้นการออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และตอบสนองแนวโน้มความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงยังได้พิจารณาจาก 

แนวโน้มความต้องการในทกัษะใหม่ของตลาดโลก เพ่ือเป็นการเตรยีมพนกังานขององค์กรให้สามารถก้าวน�ากระแสการเปลีย่นแปลงทาง

ธุรกิจได้ อีกทั้งยังเน้นการเชื่อมโยงความหลากหลายของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ มีธุรกิจ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อีกหลายรูปแบบ อาทิ 

• การเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาผ่านการมีประสบการณ์ตรงในการท�างาน เช่น การย้ายต�าแหน่ง 

เพ่ือการเรยีนรูง้านในสายงานข้างเคียง การเข้าร่วมโครงการท่ีมลัีกษณะการท�างานแบบข้ามสายงาน การท�างาน

ในบริษัทฯ ในเครือในต่างประเทศ เป็นต้น

• การเรยีนรูผ่้านแพลตฟอร์มหลักสตูรออนไลน์ ทีพ่นักงานสามารถเลือกหวัข้อทีต้่องการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง ซ่ึงแหล่ง

เรยีนรูใ้นรปูแบบออนไลน์นัน้สามารถน�ามาช่วยพัฒนาศกัยภาพของพนกังานและองค์กรได้ ผ่านการเพ่ิมเตมิองค์

ความรู้ โดยพัฒนาจากองค์ความรู้เดิมให้มีศักยภาพเพิ่มเติม ตลอดจนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ 

ให้เพิ่มขึ้นได้ด้วย

• การปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ผ่านการ 

เสริมสร้างเรื่อง Growth Mindset

• การจัดให้มกีารแบ่งปันองค์ความรู ้(Knowledge Sharing for Power Business) เป็นประจ�าทกุปี โดยให้พนักงาน

เป็นผู้น�าเสนอหัวข้อ เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจการบริหารงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

บรษิทัฯ คัดเลอืกพนกังานทีม่ผีลงานโดดเด่น มทีศันคตทิีส่อดคล้องกบัค่านยิมขององค์กร เพ่ือจัดท�าแผนการพัฒนา

พนักงานในกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานในอนาคต 

รวมถึงจัดให้อยู่ในแผนการสืบทอดต�าแหน่งอย่างเหมาะสม บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญเพื่อ

ความต่อเนื่องในการบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

• จัดให้มคีณะกรรมการวางแผนสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan Committee) เพ่ือบรหิารแผนสบืทอดต�าแหน่ง

ที่ส�าคัญ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย พิจารณาก�าหนดต�าแหน่งงานท่ีส�าคัญขององค์กร 

(Key and Critical Positions) 

• จัดท�าคุณลักษณะทีส่�าคัญของต�าแหน่งงาน (Key and Critical Position Profile) และก�าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

เพื่อใช้ในการระบุและคัดสรรต่อไป

• ด�าเนนิการระบแุละคัดสรรผูท้ีค่าดว่าจะได้รบัการสบืทอดต�าแหน่ง โดยหน่วยงานทรพัยากรมนษุย์จะท�างานร่วมกบั

คณะกรรมการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 

• จัดท�า ติดตาม และประเมินผลแบบการพัฒนาศักยภาพแบบรายบุคคล (Individual Development Program: 

IDP) ของผู้ที่ได้รับการคัดสรร โดยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะท�างานร่วมกับคณะกรรมการวางแผนสืบทอด

ต�าแหน่ง

• ทบทวนแผนการพัฒนาผูส้บืทอดต�าแหน่งให้เป็นไปตามกลยทุธ์ของบรษิทัฯ การระบ ุCritical Roles เพ่ือน�าไปจัดท�า 

แนวทางการคัดเลอืกผูส้บืทอดต�าแหน่งและแผนพัฒนาต่อไป นอกจากนีย้งัได้มกีารประชมุเป็นประจ�าทกุไตรมาส 

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาดังกล่าว

• ริเริ่มการจัดท�าการประเมินผล (Assessment) ส�าหรับกลุ่มพนักงานที่ได้รับการระบุว่าเป็นผู้มีศักยภาพสูง 

ตามแนวทางของบริษัทฯ ที่ปรึกษาระดับสากล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดรูปแบบการพัฒนาพนักงานที่แตกต่างกันตาม

ระดับต�าแหน่งเพ่ือให้สอดคล้องกบักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงสุด และสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ ดังนี้

1) จัดท�า Banpu Group Learning and Development Roadmap 

ซ่ึงออกแบบโดยค�านึงถึงความรู้ที่จ�าเป็นในการท�างาน (Working 

System) ความสามารถในการท�างานร่วมกบัผูอ่ื้น (People System) 

และทักษะทางการบริหาร (Managerial Skills) โดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้งด้านความเป็นผู้น�า (Leadership 

Competency) และด้านการท�างาน (Functional Competency) 

เพ่ือให้บคุลากรในระดับพนกังาน จนถงึระดับผูจั้ดการฝ่าย ได้เพ่ิมพูน

ความรู้ความสามารถในการท�างานและความเป็นผู้น�าควบคู่กัน 

2) ปรับปรุง Leadership Competency เพื่อให้สอดคล้องไปกับแผน

ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ระหว่างปี 2559-2564 

3) ประเมนิผลแผนพัฒนาและน�าผลไปปรบัปรงุแผนการพัฒนาบคุลากร

อย่างต่อเนื่อง
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ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนต�าแหน่งส�าคัญที่มีแผนการสืบทอดต�าแหน่ง ร้อยละ 100 พนักงานในไทยมีการจัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลร้อยละ 100 และในจีน ร้อยละ 55 และพนักงาน 

ได้รับการอบรมเฉลี่ย 30 ชั่วโมง/ คน/ ปีในไทย และ 35 ชั่วโมง/ คน/ ปีในจีน

บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรพัฒนาผู้น�าและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดังต่อไปนี้

หลักสูตรพัฒนาผู้น�า วัตถุประสงค์หลัก/ ประโยชน์ที่ ได้รับ กลุ่มเป้าหมาย

1. Banpu Engaging Leader & Great Coach: 

Helping Others Succeed 

การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้น�าที่เสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ซึ่งมีความใกล้ชิดและเป็นบุคคลที่พนักงาน

สามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้ตลอดเวลา รวมถึงเสริมสร้างทักษะการบริหารและพัฒนาพนักงาน เช่น การสอนงาน (Coaching) 

การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารทีมงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและส่งเสริม 

การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีหลักสูตรต่อเนื่องคือ Great Coach ส�าหรับการพัฒนาเรียนรู้ ทักษะเพื่อการเป็นโค้ช 

และน�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับทีมอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความส�าเร็จในการท�างาน

• ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการสาย

• ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

2. BGLP: First Line Leader การพัฒนาความสามารถที่หลากหลายในการบริหารทีมงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานไปสู่ภาคปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริมแบ่งปัน

ประสบการณ์การท�างานจริง

• ผู้จัดการฝ่าย

3. BLP: Future Leader การพัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเป็นผู้บริหารในอนาคต • หัวหน้าแผนก 

หมายเหตุ:	

BGLP:	 BANPU	Global	Leadership	Program

BLP:	 BANPU	Leadership	Program

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพนักงานที่จัดขึ้นภายในองค์กรที่ส�านักงานกรุงเทพฯ และเปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมอย่างเท่าเทียม อาทิ

หลักสูตร วัตถุประสงค์

ระยะเวลา 

(วัน) วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย

รองรับ 

จ�านวน

1. พ้ืนฐานการดับเพลงิและการอพยพในกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและให้ความรู้พื้นฐานด้านการดับเพลิง 1 หน่วยงานภายนอก • ทุกระดับ 40

2. ความปลอดภัยส�าหรับพนักงานใหม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานใหม่ 1 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

และการพัฒนาชุมชน

• ทุกระดับ 25

3. การท�าสัญญา (Basic Contract Knowledge) พื้นฐานกฎหมายในการท�าสัญญา 2 กฎหมาย • หัวหน้างาน

• ผูจั้ดการแผนก

24

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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หลักสูตร วัตถุประสงค์

ระยะเวลา 

(วัน) วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย

รองรับ 

จ�านวน

4. เครื่องมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลส�าหรับ 

พนักงานใหม่

หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้เพื่อการพัฒนา

ในสายงาน

0.5 ทรัพยากรมนุษย์ • หัวหน้างาน

• ผูจั้ดการแผนก

25

5. เครื่องมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลส�าหรับ 

ผู้จัดการใหม่

หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้เพื่อการพัฒนา 

ในสายงานส�าหรับผู้จัดการ

0.5 ทรัพยากรมนุษย์ • ผู้จัดการฝ่าย 30

6. The 7 Habits of Highly Effective People หลักการพัฒนาตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเป็นผู้น�าและ 

การเพิ่มประสิทธิผล

3.5 หน่วยงานภายนอก • ผูจั้ดการแผนก

• ผู้จัดการฝ่าย

24

7. การบริหารความเสี่ยง (Taking the Risk and Moving 

Forward)

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพตามการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ 

2 หน่วยงานภายนอก • ผูจั้ดการแผนก

• ผู้จัดการฝ่าย

30

8. Energy Titan การเรียนรู้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งห่วงโซ่อุปทานผ่านเกมธุรกิจ

จ�าลอง

3 หน่วยงานภายนอก • ผูจั้ดการแผนก

• ผู้จัดการฝ่าย

75

9. Getting Things Done ศิลปะการเพิ่มผลผลิตโดยปราศจากความเครียด 2.5 หน่วยงานภายนอก • ทุกระดับ 24

10. Power Apps การออกแบบและการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างาน

2 หน่วยงานภายนอก • ทุกระดับ 30

11. Virtual Professional Personality พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการน�าเสนอ และวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือ 2 หน่วยงานภายนอก • ผูจั้ดการแผนก

• ผู้จัดการฝ่าย

30

12. Design Thinking เรียนรู้มุมมองการท�างานในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อความส�าเร็จ 2.5 หน่วยงานภายนอก • ทุกระดับ 28

13. แพลตฟอร์มหลักสูตรออนไลน์ YourNextU ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 365 หน่วยงานภายนอก • ทุกระดับ 50

พนักงานที่ได้รับการอบรมพัฒนาภาวะผู้น�าในกลุ่มบ้านปู

ระดับ จ�านวนทั้งหมด (คน) จ�านวนที่เข้าอบรม (ร้อยละ) จ�านวนชั่วโมงอบรม (ชม.) จ�านวนชั่วโมงอบรมต่อคน (ชม.)

ผู้อ�านวยการสายขึ้นไป 30 80 458 15.26

ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 46 75 1,272 27.65

หัวหน้าแผนก 78 55 1,985 25.44

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
96 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



การแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างพนักงาน ประจ�าปี 2563  

(Knowledge Management for Power Business 2020)

บ้านปู เพาเวอร์ ยงัส่งเสรมิให้พนกังานระหว่างแผนกได้แบ่งปันองค์ความรู ้ประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพ่ือให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ได้ฝึกทักษะการ 

น�าเสนอและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี โดยหัวข้อในปี 2563 มีดังนี้

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพนักงาน Energy Titan

ธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันนั้นมีความท้าทายใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา การปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์รอบด้านจึงมีความจ�าเป็น

อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทักษะเชิงธุรกิจ (Commercial mindset) ตลอดจนมีความ 

มุ่งหวังให้พนักงานมีความรู้และความเข้าในใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทมากยิ่งขึ้น ในปี 2563 ทางบริษัทฯ จึงได้ออกแบบหลักสูตร

ที่มีเนื้อหาเฉพาะส�าหรับบริษัทฯ ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเกมธุรกิจจ�าลอง โดยตลอดระยะ 3 วันแห่งการเรียนรู้ พนักงาน 

จะได้ฝึกทักษะต่างๆ ในการบริหารธุรกิจพลังงาน ผ่านบทบาท นักลงทุน ผู้บริหารโรงไฟฟ้า นักพัฒนาธุรกิจ หรือนักวางแผน

กลยุทธ์ เป็นต้น ใน 3 ธุรกิจจ�าลอง 

หลักสูตรพัฒนาผู้น�าขั้นต้น Future Leader

Future Leader คือ หลักสูตรพัฒนาผู้น�ารุ่นใหม่ของกลุ่มบ้านปู เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ ฝึกแก้ไขปัญหาต่างๆ ในรูปแบบทดลองลงมือท�า (Learning 

Application Project: LAP) ให้พนักงานจัดกลุ่มร่วมกันท�างานแบบข้ามสายงาน ในการคิดโครงการเพ่ือการปรับปรุงในองค์กร โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นโค้ช 

ให้ค�าแนะน�าระหว่างการท�างานอย่างใกล้ชิด

ในปีที่ผ่านมาได้มีการน�าเสนอผลงานโครงการต่างๆ ในงาน “Future	Leader	Project	Showcase” จ�านวน 7 โครงการ จากพนักงานผู้เข้าร่วมหลักสูตร 29 คน  

ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนี้สามารถน�ามาพัฒนาสร้างคุณค่าจริงให้แก่องค์กร

เกมธุรกิจพลังงานสะอาด	
Cleanergy	

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เข้าใจการบริหารธุรกิจพลังงานตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End)  

ในภาพกว้าง

2. สามารถวิเคราะห์ตลาด และเข้าใจห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) 

ของธุรกิจพลังงาน

3. เข้าใจความเชือ่มโยงระหว่างการท�างานในหน่วยธรุกจิกบัผลประกอบ

การของบริษัทฯ ในองค์รวม 

4. วิเคราะห์งบการเงิน การบริหารสินทรัพย์ และการวางแผน 

การลงทุนเพื่อให้เกิดก�าไรสูงสุด

5. เข้าใจหลักการบรหิารงานด้านการผลิตและซ่อมบ�ารงุทีม่ปีระสทิธภิาพ

6. เข้าใจความเสี่ยงของธุรกิจพลังงาน และการจัดการกับความเสี่ยง

เกมธุรกิจถ่านหิน
Coal	War

เกมธุรกิจไฟฟ้า	
Powervana

1. Environmental, Health and Safety 

guidelines for Wind Energy

2. Biodiversity Policy

3. Supplier Code of Conduct

4. Basic Fuel Gas System

5. Document Management

6. New CG guidelines

7. SD Information System Project

8. BLCP Power Business

9. Basic OM Agreement 

10. MSCI ESG Rating

11. Fuel Gas Pipe Cleaning

12. Wind Turbine Technology

13. GHG Calculation Concept

14. Digital Disruption

15. Electricity Overview

16. What is RPT (Related Party 

Transaction)?

17. Monthly reporting Guidelines

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

กลยุทธ์

•	 สร้างความผูกพันต่อองค์กรผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้น�า

ในแต่ละหน่วยงาน

•	 สร้างช่องทางในการส่ือสารและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 

เพื่อการปรับปรุง

ตัวชี้วัด 

•	 คะแนนความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

เป้าหมาย 

•	 คะแนนความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมากกว่าร้อยละ	 65	 

ในป	ี2563

ผลการด�าเนินงาน

•	 คะแนนผลส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร	ในปี	2563	

-	 ส�านักงานในไทย	คิดเป็น	ร้อยละ	48	โดยมีผู้ร่วมตอบแบบส�ารวจ

คิดเป็นร้อยละ	92

-	 ส�านักงานและโรงไฟฟ้าในจีน	 ร้อยละ	 92	 โดยมีผู้ร่วมตอบแบบ

ส�ารวจคิดเป็นร้อยละ	98

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดูแลพนักงานให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การส่งเสริมให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

การเปิดโอกาสในการเติบโตในการท�างานอย่างเป็นธรรม และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง จะท�าให้พนักงานมีความสุข 

ในการท�างาน และเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาการท�างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการลาออก และท�าให้ 

สามารถรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้กับองค์กรได้ นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานยังมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย

ส�าคัญกับความสามารถในการแข่งขัน การเติบโต ความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร รวมไปถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอีกด้วย 

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ มีการลงทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีอ�านาจในการบริหารจัดการ ได้แก่ โรง

ไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน รวมทั้งส�านักงานในไทยและจีน

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษทัฯ มีนโยบายพนักงานสมัพนัธ ์(Employee Relation Policy) ที่ใชเ้ป็นแนวปฏบิตัิในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างบรษิทัฯ 

และพนักงาน ด้วยแนวความคิดที่ว่า พนักงานจะมีความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ

• Say พนักงานพูดถึงบริษัทฯ ด้วยทัศนคติที่ดีทั้งกับบุคคลภายในและภายนอก

• Stay พนักงานท�างานอย่างมีความสุขและต้องการท�างานให้กับองค์กรต่อไปในอนาคต

• Strive พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรด้วยหัวใจและต้องการร่วมพัฒนาบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ส�ารวจความผูกพันต่อองค์กร 

(Engagement Survey) โดยท�างานร่วม

กับบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเป็นประจ�า

ทกุปี หลังจากนัน้จะน�าผลการวเิคราะห์

และข้อเสนอแนะจากพนกังานมาจัดท�า

แผนการสร้างความผกูพัน (Engagement 

Action Plan) ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการจัดท�า

ระบบรายงานความคืบหน้าให้กบัผูบ้รหิาร

ทกุไตรมาส เพ่ือเสรมิสร้างความผกูพัน

ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดยมตีวัขบัเคล่ือนทีจ่ะช่วยผลักดันให้พนกังานมคีวามผกูพันต่อองค์กร ได้แก่

ประกอบด้วย	 
ภาวะการเป็นผู้นำา
ของผู้บริหารระดับสูง
และหัวหน้างาน	

Talent
Focus 

The Work The Basics

ประกอบด้วย	 
ความร่วมมือและ
ประสานงาน	 
การมุ่งเน้นลูกค้า	 
การตัดสินใจ	 
ความแตกต่าง 
และการรวมเป็นหนึ่ง	 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และทรัพยากร

Agility 
1 2 3 4 5Engaging 

Leadership

ประกอบด้วย	 
ชื่อเสียงองค์กร	
โอกาสก้าวหน้า 
ในหน้าที่งานการและ
การเรียนรู้พัฒนา	
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน	 
ระบบการบริหาร 
ค่าตอบแทน	
สวัสดิการ	 
รางวัลและ 
ความภาคภูมิใจ	และ
การจัดการบุคลากร

ประกอบด้วย	
ลักษณะการทำางาน	
และสมดุลของชีวิต
และการทำางาน

ประกอบด้วย	 
ความปลอดภัย 
ในการทำางาน

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



ผลการด�าเนินงาน

ในปีทีผ่่านมา ผลส�ารวจความผกูพันต่อองค์กรของพนกังาน พบว่า  

บริษัทฯ มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ียเมื่อเทียบกับตลาดแรงงาน 

(Market Average) ในประเทศจีน ส�าหรับในประเทศไทยเนือ่งจาก

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรที่ส�าคัญในปี 2563 จึง

ส่งผลให้คะแนนความผูกพันต่อองค์กรลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการสนทนากลุ่มพนักงาน (Focus Group) 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นส�าหรับวิเคราะห์และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2564 ต่อไป

ส�าหรบัการด�าเนนิงานในปี 2563 บรษิทัฯ ได้น�าผลส�ารวจความเหน็ 

จากพนักงานในปี 2562 มาวิเคราะห์และค้นหาวิธีเสริมสร้าง 

ความผูกพันของพนักงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี

แนวทางการบริหารจัดการแบ่งเป็น 3 มิติ ซึ่งมีผลท�าให้คะแนน

ในมิตินี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่

ผลส�ารวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปี 2563

1.	ความสมดุลของการท�างานกับชีวิต	(Work-Life	Balance)
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและส่งเสริมให้พนักงานท�างาน ให้เกิดความสมดุลในชีวิตด้วย Work-Life Balance หรือการใช้ชีวิต

ให้สมดุลกันทั้งด้านการท�างานและการใช้ชีวิตมีสุขภาพที่ดี โดยได้ส่งเสริมหลากหลายวิธี ดังนี้

• เพ่ิมจ�านวนวันในการ Work	Anywhere ให้แก่พนกังานเป็น 2 วนัต่อสปัดาห์ในส�านกังานกรงุเทพฯ เพ่ือให้พนกังานได้มเีวลา 

ท�างานทีย่ดืหยุน่และสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากขึน้ โดยแนวปฏบิตัคืิอพนกังานต้องสามารถตดิต่อได้ตลอดเวลา 

มีการรายงานผลการท�างานให้หัวหน้างานทราบ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะ

• ปรับปรุงสวัสดิการ Flexible	Benefits ให้มีความหลากหลายรายการมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน 

ทกุระดับ และปรบัเปล่ียนการส่งเอกสารเพ่ือเบกิจ่ายค่ารกัษาพยาบาล / Flexible Benefits / ค่าตรวจ COVID- 19 ระหว่าง 

Work from Home มาเป็นการกรอกข้อมูลออนไลน์และส่งเอกสารตัวจริงตามมา เพื่อให้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น

• จัดห้องออกก�าลังกายส�าหรบัพนกังานทีส่�านกังานกรงุเทพฯ อีกทัง้ พนกังานยงัสามารถเลือกทีจ่ะเข้าร่วมชมรมกฬีา เช่น 

ชมรมกอล์ฟ ชมรมเดินวิง่ ชมรมแบดมนิตนั ชมรมเทนนสิ ชมรมฟุตซอล เป็นต้น เพ่ือให้พนกังานมสีขุภาพใจและร่างกาย 

ทีแ่ขง็แรง

• ปรบักจิกรรมออกก�าลงักายทีส่�านกังานกรงุเทพฯ มาเป็นการให้ค�าปรกึษาและแนะน�าการออกก�าลงักายส่วนบคุคลแบบ
ออนไลน ์โดยพนักงานสามารถจองเวลาเทรนเนอร์ในการให้ค�าแนะน�าระหว่างออกก�าลังกายที่บ้านแบบเฉพาะบุคคล

• จัดให้มกีารให้ค�าปรกึษาในทัง้เรือ่งงานและเรือ่งส่วนตวัผ่านโครงการ “RelationFlip	ดู	(ดวง)	ใจ” โดยทีป่รกึษาด้านจิตวิทยา

จากภายนอกที่มีประสบการณ์และรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับ

• จัดกจิกรรม Virtual	IDP	Clinic ทีจ่ะช่วยสร้างความเข้าใจเรือ่งการท�า IDP ของแต่ละคนในช่วงการระบาดของ COVID- 19 

ผ่านการพูดคุยออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญ คนละ 30 นาที

• จัดให้มสีวสัดิการโครงการ Doctor	A	to	Z	(Doctor	on	Site)	โดยให้เจ้าหน้าทีอ่ายรุแพทย์จากศนูย์สขุภาพและการแพทย์

เฉพาะทางในเครอืมหาวทิยาลัยรงัสติ (RSU) เข้ามาให้บรกิารทีส่�านกังานเป็นประจ�าทกุบ่ายวันพุธของแต่ละสปัดาห์ เพ่ือให้

ค�าปรกึษา รกัษาพยาบาลตามอาการเบือ้งต้น จ่ายยาพ้ืนฐาน รวมถงึการออกใบสัง่ยาให้แก่พนกังาน ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม  

2563 เป็นต้นไป โดยมกี�าหนดการให้บรกิารเป็นเวลา 3 เดือน รวมทัง้มแีผนจะเพ่ิมบรกิารผ่านทางโทรศพัท์ (Tele Consults) 

ในแผนการด�าเนินงานต่อไป 

• จัดกจิกรรมส่งเสรมิความรู ้“เรือ่งเงินเรือ่งใหญ่	บรหิารอย่างไรให้ปัง	(Money	Delight)” เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2563 โดย 

ผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนและสร้างความมัง่คั่งจากธนาคารยโูอบี เพื่อให้ความรู้กบัพนักงานในการบรหิารการเงินของ

ตนเองและส�าหรับพนักงานใกล้วัยเกษียณ
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รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



การบริหารผลการปฏิบัติงาน

บรษิทัฯ ยดึหลัก 3 ประการ ในการบรหิารงานด้านทรพัยากรมนษุย์ คือ หลกัความเท่าเทยีม

กันของพนักงาน (Equitability) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และ 

หลกัการบรหิารและพัฒนาสมรรถนะขดีความสามารถ (Competency Base) โดยบรษิทัฯ 

สนบัสนนุการท�างานร่วมกนัภายใต้ความหลากหลาย (Diversity) มาอย่างยาวนาน ทัง้ด้าน 

เชือ้ชาต ิภาษา วัฒนธรรม อาย ุและประเทศทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิ เพ่ือเสรมิความแขง็แกร่ง

ในการท�างานร่วมกัน และขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัทฯ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริหารผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นกระบวนการส�าคัญที่มีผลต่อการผลักดันองค์กรให้

บรรลเุป้าหมายทางธรุกจิที่ได้ก�าหนดขึน้ไว้ นับเป็นการเชือ่มโยงความต้องการขององค์กร

ไปสู่เป้าหมายการท�างานของพนักงานแต่ละบุคคล และเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่จะ

ท�าให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของแต่ละบุคคล รวมทั้ง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในการก�าหนดเป้าหมายและตัว

ชีว้ดัความส�าเรจ็ของงาน (KPIs) ร่วมกนั ท�าให้เกดิความร่วมมอื ความสมัพันธ์ทีดี่ระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะน�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์กรในที่สุด 

การก�าหนดระบบประเมินผลงานที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมิน

ความส�าเร็จของบุคคลได้จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นและสื่อข้อความให้พนักงานทุกได้รับทราบและ

น�าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการท�างาน อาทิ

•  การก�าหนดระบบตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ Key Performance Indicator (KPIs) ที่

มีความเป็นธรรม เพ่ือบริหารผลงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินการให้คะแนน KPIs โดยแบ่งออก

เป็น 2 ส่วน คือ KPIs ตามผลงานหลัก (Work Related) คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70  

และ KPIs จากการประเมินพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร (Behavior Base)  

คิดเป็นคะแนนร้อยละ 30 

•  ปรบัปรงุมาตรฐานในการประเมนิผลการปฏบัิตงิานให้มแีนวปฏบิตัเิดียวกนัทัง้องค์กร โดย

ก�าหนดให้ตวัชีว้ดัแต่ละตวัต้องมเีกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อย 1 เกณฑ์ 

จากจ�านวน 4 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ด้านปรมิาณ (Quantity) เกณฑ์ด้านความก้าวหน้าของ

งานและเวลา (Progress and Time) เกณฑ์ด้านการใช้งบประมาณ (Cost) และเกณฑ์

ด้านความถกูต้องและคุณภาพงาน (Accuracy and Quality) พร้อมทัง้ได้ท�าการสือ่สาร

ให้พนกังานรบัทราบและเข้าใจถงึการปรบัปรงุการประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน 

•  ก�าหนดตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากงานของตนเอง เช่น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับทักษะการ

บริหารผู้ใต้บังคับบัญชา โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดตัวชี้วัดความเป็นผู้น�า (Leadership 

KPIs) ให้แก่พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพ่ือให้ผู้จัดการฝ่ายได้ตระหนักว่า 

นอกจากการบรหิารการท�างานในหน่วยงานแล้ว การเอาใจใส่และดูแลผูใ้ต้บงัคับบญัชา

ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนางานในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

2.	การเติบโตในสายงาน	(Career	Opportunity)
บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เตรียมความพร้อมในการเติบโต 

ในสายงาน ประโยชน์ที่ได้รับยังเป็นการเสริมสร้างความผูกพัน ความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและพนักงานให้ดียิ่งขึ้น  

ยกตัวอย่างเช่น 

• การจัดหลักสูตร “Engaging	Leader	&	Great	Coach	Program” อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็น

ผูน้�าทีเ่สรมิสรา้งความผกูพนัของพนกังานทีม่ตีอ่องค์กร โดยหลกัสตูรนี้ได้เปิดโอกาสใหผู้บ้งัคบับญัชาได้ฝกึฝน

การรับฟังข้อเสนอแนะทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีความใกล้ชิดที่สามารถเรียนรู้ได ้

โดยตลอด รวมถงึการเน้นพัฒนาการสอนงาน (Coaching) การสร้างแรงจงูใจ เพ่ือให้เกดิความเข้าใจในการพัฒนา 

ทีมงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

• การจัดกจิกรรม “Accelerating	Transformation	Series” ซ่ึงเป็นกจิกรรมทีส่นบัสนนุการพัฒนาภาวะผูน้�าอกี 

รปูแบบหนึง่ที่ให้ผูบ้รหิารเป็นแบบอย่างทีดี่ในเรือ่งการปรบัเปล่ียนให้สอดคล้องกบัเป้าหมายธรุกจิในสถานการณ์

ที่ไม่แน่นอนและสามารถสร้างธรุกจิใหม่ให้ธรุกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ส�าหรบัการจัดกจิกรรมในซีรีส์่แรกคือ “Power 

of Clarity and Alignment” 

• การจัดหลักสูตร “Strategy	Foundation	Workshop” โดยให้พนักงานระดับผู้จัดการแผนกและผู้จัดการฝ่าย  

เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการสร้างกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

• การจดัโปรแกรมอบรม Future	Leader ให้กบัพนกังานระดบัผูจ้ดัการแผนก โดยมีผู้บริหารจ�านวน 20 คน และ 

Project Coach เป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา ซ่ึงโปรแกรมดังกล่าว เป็นการสนบัสนนุให้พนกังานได้เรยีนรู ้ฝึกแก้ไขปัญหา 

ต่างๆ ในรูปแบบ Learning Application Project (LAP) จึงได้มีการน�าเสนอผลงาน “Future Leader Project 

Showcase” จ�านวน 7 โครงการ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนี้สามารถน�ามาพัฒนาสร้างคุณค่าจริงให้แก่องค์กร

3.	ประสิทธิผลในการสื่อสาร	(Communication	Effectiveness)
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิผลของการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้มีความชัดเจน ตรงความ

ต้องการของพนักงานมากยิ่งขึ้น มีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงพนักงานได้ง่ายในหลายรูปแบบ เช่น 

• การจัด Investor	Relation	Quarterly	Communication 
• นิตยสารภายใน Banpu	Insight 
• การจัดอบรมเชงิปฏบิตักิารในหวัข้อ Banpu	Heart	Experience เพ่ือให้พนกังานเข้าใจและแสดงออกถงึพฤตกิรรม

บ้านปู ฮาร์ท อย่างเข้าใจ เป็นต้น 

• การจัดการสือ่สารของผูบ้รหิารระดบัสงูในเชงิรกุให้กบัพนกังานทกุระดับ ผ่านการจดัประชมุแบบไม่เป็นทางการ

ทุก 2 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว ท�าให้พนักงานมีความ

เข้าใจนโยบาย แนวทางในการบริหารงานของบริษัทฯ มากขึ้น มีส่วนร่วมในน�าเสนอความคิดในการปรับปรุง

กระบวนการท�างานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลคะแนนในด้านนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
100 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



การปฏิบัติตามกฎหมายและแนวคิดสากล

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) ตั้งแต่ปี 2561 โดยยึดหลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความ

เป็นมนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสีผิว ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับกฎหมายแรงงานและเคารพสิทธิมนุษยชนตาม

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 

Labour Organization: ILO) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชน 

ส�าหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และกฎหมายแรงงานของทุกประเทศที่บริษัทฯ  

เข้าไปด�าเนินธุรกิจ และเพื่อยืนยันถึงความเท่าเทียมที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ชุมชน ผู้ร่วมทุน 

และผู้รับเหมาภายนอก จะได้รับจากการด�าเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีระบบการบริหาร Quality Assurance Review (QAR) โดยได้ก�าหนด

ตัวชี้วัด ติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

เพ่ือส่งเสริมนโยบายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้พิการทางสายตา จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities) บรกิารการนวดให้แก่พนกังาน (Healing Hands) ลดอาการจากออฟฟิศซินโดรม  

(Office Syndrome) ผ่อนคลายจากความเครียดจากการท�างานประจ�าวัน โดยให้บริการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนพนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกับกลุ่มบ้านปูเป็นประจ�า 

ทุกไตรมาส ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหลายเรื่อง อาทิ

การป้องกันการว่าจ้างแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยก�าหนดอายุ

ขั้นต�่าของพนักงานที่จะว่าจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานของแต่ละ

ประเทศไว้อย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการว่าจ้างแรงงานเด็ก 

รวมถึงก�าหนดขั้นตอนวิธีการสรรหาคัดเลือกที่โปร่งใส และก�าหนดให้มี

การท�าสัญญาว่าจ้างแรงงานทุกครั้ง

• สวัสดิการ Flexible Benefits เพิ่มจ�านวนรายการให้มีความหลากหลาย

มากขึ้น

• จัดให้พนักงานได้รับค�าปรึกษากับทีมงาน Analytical Counselor ใน

โครงการ Relation Flip

• จัดให้มีสวัสดิการโครงการ Doctor A to Z (Doctor on Site) ให้ 

เจ้าหน้าที่อายุรแพทย์จากศูนย์สุขภาพและการแพทย์เฉพาะทางในเครือ

มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) เข้ามาให้บริการที่ส�านักงานกรุงเทพฯ

• จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจ�าปี 2563 ให้แก่พนักงานโดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย 

• จัดห้องส�าหรับป๊ัมน�้านมส�าหรับพนกังานที่เตรยีมใหน้มบุตรและจัดห้อง

โทรศัพท์เพื่อความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

• จัดให้มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External 

Defibrillator: AED) ภายในส�านักงาน และฝึกอบรมการใช้งานให้แก่

พนักงาน
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน

กลยุทธ์

•	 สร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท�างานในทุกพื้นที่

•	 ประเมินความเส่ียงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุกกิจกรรม 

ในการผลิตและก�าหนดมาตรการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ตัวชี้วัด 

•	 อตัราการบาดเจ็บถงึข้ันหยดุงาน	(Lost	Time	Injury	Frequency	Rate:	

LTIFR)

•	 จ�านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนมีการเสียชีวิตจาก 

การท�างาน

เป้าหมาย 

•	 อตัราการบาดเจ็บถงึข้ันหยดุงาน	(LTIFR)	ของพนกังานและผูร้บัเหมา

ลดลงจนเป็น	0	ในปี	2567

•	 ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจนมีการเสียชีวิตจากการท�างานทั้งพนักงาน	 

ผู้รับเหมา	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

ผลการด�าเนินงาน

•	 อัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน	 (LTIFR)	 ของพนักงานและ 

ผู้รับเหมาเป็น	0

•	 ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงและการเสียชีวิตจากการท�างานทั้งพนักงาน	 

ผู้รับเหมา	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

ความปลอดภัยในการท�างานเป็นเป้าหมายสงูสดุของการด�าเนนิงาน เนือ่งจากการด�าเนนิงานที่ไม่ปลอดภัย อาจก่อให้เกดิความสญูเสยี 

ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของพนักงาน ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุในเชิงรุกจึงเป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาทิ สร้างสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานทีป่ลอดภัย ก�าหนดมาตรการป้องกนัทีช่ดัเจน การตรวจสอบผลการด�าเนนิงาน การส่งเสรมิความรู ้สร้างความตระหนกั 

และการมีส่วนร่วมจากพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยถือเป็นสิทธิมนุษยชนที่พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ท�างานพึงจะได้รับอย่าง

เพียงพอและเท่าเทียมกัน อีกทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้พนักงานได้น�าเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างขวัญก�าลังใจ และความผูกพันต่อองค์กรอีกด้วย

ขอบเขตของการรายงานฉบบันีค้รอบคลมุทกุธรุกจิทีบ่รษิทัฯ มสีดัส่วนในการลงทนุมากกว่ากึง่หนึง่และมอี�านาจในการบรหิารจัดการ 

ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน ไม่รวมข้อมูลของโรงไฟฟ้าร่วมทุนซึ่งได้รายงานแยกไว้ในหัวข้อข้อมูลเพิ่มเติม

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรโดยก�าหนดเป้าหมาย 3 ประการ (3 ZEROs) ได้แก่

ไม่มีการเกิดซ�้า (Zero Repeat) ไม่ละเว้น (Zero Compromise)

โ ด ย ก า ร ป ้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก ้ ไ ข

พฤติกรรมและสภาพการท�างาน

ที่ ไม่ปลอดภัย

ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น (Zero Incident)

โดยการสืบสวนให ้ รู ้สา เหตุ ท่ี 

แท้จรงิ แก้ไขข้อบกพร่องท่ีสาเหตุ  

และสื่อสารให้แก่พนักงานได้รับ

ทราบ เพื่อป้องกันการเกิดซ�้า 

ในกรณีเดิม

การปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ  

และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ด้านความปลอดภัย 
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ในการด�าเนินงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ดังนี้
ผลการด�าเนินงาน

ในปีทีผ่่านมา โรงไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯ มอี�านาจในการบรหิารจัดการตรง ไม่มอุีบตัเิหตุ

ร้ายแรงจนมผีูบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติในทกุหน่วยการผลิต อัตราการบาดเจ็บถงึขัน้

หยุดงานเท่ากับ 0 และไม่มีอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการท�างาน 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและ

ผู้รับเหมา โดยบริษัทฯ มีการน�าระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ISO 45001) มาใช้ โดยน�ามาบูรณาการร่วมกับระบบการจัดการ 

ด้านคุณภาพ (ISO 9001) และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในจีนได้รับการรับรองการด�าเนินงาน

ตามมาตรฐานระบบการจัดการทั้ง 3 มาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก

กิจกรรมการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการท�างาน

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการท�างาน อาทิ

• ตรวจวัดสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัย 

• ฝึกอบรมและทดสอบเกีย่วกบัความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม กฎความปลอดภัย

และความเสีย่งในพ้ืนทีก่่อนเข้าปฏบิตังิานและทบทวนตามระยะเวลาทีก่�าหนด

อย่างเคร่งครัด

• ส่งเสรมิความปลอดภัยและตรวจสอบสถานทีป่ฏิบตังิานโดยผูบ้รหิารระดับสงู

อย่างสม�่าเสมอ

• ตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยพนักงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าท่ี 

ความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงาน

• จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า

• สื่อสารเพื่อให้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ 

อีเมล โปสเตอร์ เป็นต้น

• ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินโดยจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ

• สร้างแรงจูงใจเพื่อท�าให้เกิดการท�างานที่มีความปลอดภัย เช่น รางวัลพิเศษ

แก่ผู้รับเหมาที่มีการปฏิบัติด้านความปลอดภัยดีเด่น การฉลองความส�าเร็จ

ร่วมกัน เป็นต้น 

	 ความรับผิดชอบและหน้าที่ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ผูบ้รหิารตัง้แต่ระดับสงูสดุจนถงึผูบ้รหิารทีอ่ยูห่น้างาน มคี�ามัน่สญัญาและความรบัผดิชอบในการสร้าง

ความปลอดภัยในการท�างาน ตัง้แต่การออกแบบก่อสร้างจนถงึช่วงการปฏบิตังิาน ป้องกนัแก้ไขสภาพ

การท�างานที่ไม่ปลอดภัย พฤติกรรมการท�างานที่ไม่ปลอดภัย ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านความ

ปลอดภัยทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว แสดงถงึความเป็นผูน้�าและเป็นแบบอย่างทีดี่ด้านความปลอดภัย 

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยซึ่งกันและกัน 

	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และมาตรฐานการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
 บรษิทัฯ มคีวามเข้มงวดในการปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานการด�าเนนิงานทีดี่ด้านความปลอดภัย  

มกีารตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมายและกฎด้านความปลอดภัยอย่างสม�า่เสมอ บรษิทัฯ ได้น�า 

มาตรฐานระบบการจดัการด้านความปลอดภัยทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดับสากลมาใช้ในทกุหน่วยการผลติ

	 จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 บรษิทัฯ มกีารประเมนิความเสีย่งด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัยในทกุงาน โดยทกุหน่วยปฏบิตังิาน

จัดให้มีการป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส�าหรับงานที่มีความเสี่ยงในระดับความรุนแรง

และความน่าจะเป็นสูงจะต้องมีแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยทันที

	 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
 ส่งเสรมิและให้คุณค่ากบัการสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยในทกุพ้ืนทีท่ัง้พนกังานและผูร้บัเหมา ยกย่อง

การมีพฤติกรรมการท�างานที่ปลอดภัย มีการผสานเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรในการเอาใจใส่ดูแล 

ซึ่งกันและกัน กล้าที่จะตักเตือนหากเห็นการท�างานที่ไม่ปลอดภัย

	 ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความช�านาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างพอเพียง
 สนับสนุนการใหค้วามรูด้้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัยเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าพนักงานรวมถงึผูร้บัเหมา 

มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการท�างานอย่างปลอดภัย และมีการตรวจสอบ ทบทวนความรู้

ความเข้าใจอย่างสม�า่เสมอ

	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย
 บรษิทัฯ ส่งเสรมิการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้เพ่ือปรบัปรงุมาตรฐานการด�าเนนิงานด้าน

ความปลอดภัยให้ดียิง่ขึน้ อาท ิการน�าเทคโนโลยด้ีานดิจทิลัมาใช้เพ่ือการตรวจสอบด้านความปลอดภัย 

เป็นต้น

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
103บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



การส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน อาทิ

• ตรวจสอบสุขภาพพนักงานตามมาตรการป้องกัน COVID- 19 อย่างเคร่งครัด

• ตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี และตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากลักษณะการท�างาน

• ตรวจวดัสภาพแวดล้อมการท�างานทัง้ในส�านกังานและหน่วยการผลิต และปรบัปรงุให้อยู่ในมาตรฐานอย่างสม�า่เสมอ

• ส่งเสริมการออกก�าลังกายและการรักษาสุขภาพ อาทิ การจัดตั้งชมรมกีฬา การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึง 

จัดให้มีเทรนเนอร์ด้านการออกก�าลังกายเป็นรายบุคคลส�าหรับพนักงานที่สนใจ เป็นต้น

การอนุญาตเข้าท�างานแบบดิจิทัล  

(Digital Work Permit) ในโรงไฟฟ้าหลวนหนาน

ในงานที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติการณ์ขั้นรุนแรง บริษัทฯ มีการน�า

ระเบียบปฏิบัติใบอนุญาตท�างาน (Permit to Work) มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ

ในการควบคุมและป้องกัน เริ่มด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและอันตราย 

บ่งชี้ประเภทของใบอนุญาต ระบุมาตรการป้องกันควบคุม ตรวจสอบการ

ปฏบิตัติามมาตรการทีก่�าหนด โดยใช้ร่วมกบัการตดัแยกพลังงาน (Energy 

Isolation) หรือการล็อกและแขวนป้าย (Lock out/ Tag out) และปิด 

ใบอนุญาตเมื่อจบงาน

โรงไฟฟ้าจงึก�าหนดให้มขีัน้ตอนการขออนญุาตและท�างานในขัน้ตอนต่างๆ 

โดยใช้แบบฟอร์มกระดาษ ซึ่งบางครั้งอาจท�าให้เกิดความผิดพลาดและใช้

เวลานาน เนือ่งจากเป็นกระบวนการทีซั่บซ้อนเกีย่วข้องกบัหลายหน่วยงาน 

อาทิ การขออนุญาตผิดหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ความล่าช้าในการรวบรวมเอกสาร เป็นต้น

โรงไฟฟ้าหลวนหนาน จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือปรับปรุงระบบการ

อนุญาตท�างาน โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย
ใบหน้าหรือลายนิ้วมือเพ่ือลดความผิดพลาด สามารถเตรียมมาตรฐาน

ความปลอดภัยในการปฏบิตังิานและการควบคุมจุดอันตรายได้อย่างครบถ้วน  

รวมไปถึงสามารถถ่ายภาพและคลิปวิดีโอขณะปฏิบัติงานเพ่ือแสดงถึงการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเพ่ือแสดง

สถิติและสืบค้นย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตามสถานะเอกสาร

การอนุญาตได้สะดวกรวดเร็ว 

โรงไฟฟ้าหลวนหนานจัดการอบรมการใช้งานแอปพลิเคชนัให้กบั 3 ส่วนงาน

หลัก คือ งานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งานที่เกี่ยวกับหม้อไอน�้าและกังหัน และงาน

ควบคุมที่เกี่ยวกับความร้อน มีพนักงานเข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 93 คน และได้

เริม่น�าแอปพลิเคชนัไปปฏบิตัิใช้งานจรงิวนัที ่25 กนัยายน 2563 เป็นต้นมา  

ผลจากการใช้งานพบว่าแอปพลิเคชนัช่วยท�าให้เพ่ิมประสทิธภิาพการท�างาน 

ลดกระบวนการที่ซ�้าซ้อน มีความถูกต้องแม่นย�าและท�าให้การปฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปอย่างครบถ้วนและมปีระสทิธภิาพ สร้าง

ความสะดวกและความรวดเร็วต่อผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้  

เป็นหนึ่งในโครงการย่อยในแผนหลักของการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ้

ในโรงไฟฟ้าหลวนหนานอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

• ลดอาการออฟฟิศซนิโดรมด้วยการให้ความรู ้การยดืเส้นในระหว่างการท�างาน และการนวดเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนือ้

โดยผู้พิการทางสายตา

• โครงการที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา RelationFlip

• โครงการพบแพทย์ด้วยระบบออนไลน์

• โครงการ Flexible Benefit สนับสนุนงบประมาณปีละ 12,000 บาท ให้แก่พนักงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ร่วมถึง

เพื่อสุขภาพ เช่น ค่าสมาชิกฟิตเนส สปา ค่าสมาชิกอื่นๆ เป็นต้น
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การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID- 19

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID- 19 บ้านปู เพาเวอร์ สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีหน่วย

ธุรกิจใดต้องหยุดชะงักหรือหยุดการผลิต และพนักงานทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ 

ได้เตรียมความพร้อมมาเป็นระยะเวลานาน ด้วยการน�าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ ท�าให้

สามารถตอบสนองและปรับตัวเมื่อเกิดภาวะวิกฤติก่อนล่วงหน้าได้อย่างคล่องตัว อีกทั้งยังสามารถฟ้ืนคืนการ

ด�าเนนิงานได้อย่างรวดเรว็ ซึง่ช่วยลดความสญูเสยีและสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยเป้าหมายหลัก 

ของการด�าเนินงานคือ

บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID- 19 ดังนี้

1.	 การจ�ากัดการเดินทาง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าทุกคนพักอาศัยอยู่ในบริเวณโรงไฟฟ้าเพื่อลดการ

ติดเชื้อจากการเดินทาง

2.	 การบรหิารจัดการการประชมุ โดยหลีกเลีย่งการประชมุที่ไม่จ�าเป็น ลดจ�านวนผูเ้ข้าประชมุ เว้นระยะห่าง

ในการประชุม และใช้การประชุมออนไลน์ 

3.	 การจัดสถานประกอบการให้ปลอดเชื้อ  

• การลงทะเบยีนและการตรวจวดัอุณหภูมก่ิอนเข้าท�างานทกุวนัส�าหรบัผูป้ฏิบตังิานและผูร้บัเหมาทกุคน

• ก�าหนดระยะห่างในการปฏิบัติงาน

• การท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยก�าหนดให้ท�าความสะอาดพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทุกวัน 

• การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเพียงพอส�าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน และมีการตรวจสอบ 

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4.	 การท�างานจากที่พักอาศัย โดยพนักงานที่ส�านักงานทั้งในไทย และต่างประเทศ ท�างานจากที่พักอาศัย

ทั้งหมด ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด

5.	 การบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ เนือ่งจากถกูจ�ากดัการเดินทางข้ามพ้ืนทีโ่ดยรฐับาล ในกรณนีีบ้รษิทัฯ 

ได้ขออนุญาตเป็นกรณีเพิเศษกับทางรัฐบาลให้รถขนส่งวัตถุดิบที่มาจากต่างพ้ืนที่เข้ามาในพ้ืนที่ของโรง

ไฟฟ้าได้ และมีมาตรการควบคุมควบคุมอย่างเคร่งครัดกับรถขนส่งวัตถุดิบ เพื่อให้ยังคงสามารถด�าเนิน

ธุรกิจได้ตามปกติ 

6.	 การจัดท�าแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Emergency	Response	Plan) โดยบรษิทัฯ ได้จัดท�าตามข้อก�าหนด 

ของรัฐบาลท้องถิ่นและได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาลท้องถิ่นในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดไว้

อย่างเคร่งครัด 

ดำาเนินการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์และป้องกันความ
เสียหายลุกลามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	สื่อสารข้อมูล
ต่อภายในและภายนอก 
อย่างเหมาะสม

สามารถฟื้นคืนกิจกรรมหลัก
ที่จำาเป็น	เพื่อส่งมอบสินค้า
และบริการต่างๆ	ในระยะ
เวลารวดเร็ว	และผู้มีส่วน 
ได้เสียยอมรับได้

การฟื้นคืนกิจกรรมทั้งหมด
ของบริษัทฯ	ในระยะเวลา
รวดเร็ว	ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ยอมรับได้

Response Recover Restore 

จากผลส�ารวจความผกูพันต่อองค์กร พนกังานเหน็ว่าบรษิทัฯ ให้ความส�าคัญกบัเรือ่งความปลอดภัยของพนกังาน 

สูงเป็นอันดับหนึ่งจากทุกๆ ด้าน โดยได้คะแนนสูงถึงร้อยละ 94 และไม่มีพนักงานคนใดติดชื้อ COVID- 19  

และผลลัพธ์ที่ส�าคัญของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID- 19 ในครั้งนี้ คือการที่โรงไฟฟ้าทุกแห่ง 

ยังสามารถด�าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้รับผลกระทบ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 

ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ส�านักงานปักกิ่งยังได้รับ

การรับรองการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301 Business Continuity Management System) 

ในเดือนธันวาคม 2563

ปัจจัยหลักที่ท�าให้บ้านปู เพาเวอร์ ยังคงความสามารถในการด�าเนินงาน

ในช่วง COVID- 19 โดยสรุปได้ดังนี้

• การน�าระบบการบริหารงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 (Business Continuity 

Management System: BCMS) มาใช้ก่อนทีเ่หตกุารณ์เกดิขึน้ โดยค�านงึถงึความปลอดภัย

ของพนักงานเป็นสิ่งส�าคัญสูงสุด

• การเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศขึ้นสู่ระบบคลาวด์ (Cloud Computing) รองรับ

การใช้งานโดยไม่จ�าเป็นต้องเข้าส�านักงาน และยังสามารถกู้คืนระบบฐานข้อมูลที่จ�าเป็นได้

รวดเร็วยิ่งขึ้น

• การก�าหนดมาตรการป้องกัน บรรเทาผลกระทบจาก COVID- 19 โดยคณะท�างานใน 

แต่ละประเทศสามารถตัดสินใจในการด�าเนินมาตรการต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยค�านึงถึง

ความปลอดภัยของพนักงานเป็นส�าคัญ

• ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและช่องทางการสือ่สารทีช่ดัเจนและรวดเรว็ 

• ฝึกอบรมและฝึกซ้อมอย่างสม�า่เสมอเป็นประจ�าทกุปี

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



การมีส่วนร่วมของชุมชน

กลยุทธ์

•	 สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนผ่านคณะกรรมการร่วมระหว่าง 

บริษัทฯ	ชุมชน	และภาครัฐ	

•	 การสื่อสารสองทางอย่างสม�า่เสมอ

•	 ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล

ตัวชี้วัด 

•	 ข้อร้องเรียนที่มีนัยส�าคัญจากชุมชน

•	 เหตุการณ์ที่ธุรกิจหยุดชะงักจากข้อร้องเรียนของชุมชน

เป้าหมาย 

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�าคัญจากชุมชน

•	 ข้อร้องเรียนทั้งหมดถูกน�าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแก้ไขในเวลา 

อันเหมาะสม

•	 ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ธุรกิจหยุดชะงักจากข้อร้องเรียนของชุมชน

ผลการด�าเนินงาน

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�าคัญจากชุมชน

•	 ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ธุรกิจหยุดชะงักจากข้อร้องเรียนของชุมชน

ความส�าคัญและขอบเขตของการรายงาน

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้านับเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญในการด�าเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบท้ังด้านบวกและ

ด้านลบตลอดระยะเวลาโครงการ การได้รับการยอมรับจากชุมชนจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและการรับฟังข้อคิดเห็นของชุมชนตั้งแต่เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

เพื่อน�าข้อคิดเห็นหรือความกังวลใจของชุมชนมาออกแบบทางด้านวิศวกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และก�าหนดมาตรการ 

เฝ้าระวงัและป้องกนัทัง้ในช่วงด�าเนนิการก่อสร้างและด�าเนนิโครงการ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัสามารถน�าข้อคิดเหน็จากการมส่ีวนร่วม 

ของชุมชนมาปรับปรุงการด�าเนินงานและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตรงกับความต้องการในพื้นที่

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ครอบคลุมโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ มีสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งและมีอ�านาจในการบริหารจัดการ ได้แก ่

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่งในจีน รวมถึงโครงการที่อยู่ในระหว่างการศึกษาพัฒนาโครงการ

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการศึกษาด้านสังคม (Social Baseline Study) ในพื้นที่ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยยึด

แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ด�าเนินโครงการ อีกทั้งยังก�าหนดแนวปฏิบัติด้าน

การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และน�าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

บริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย จ�าแนกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางตรง ผู้ได้รับ 

ผลกระทบทางอ้อม และผู้ที่ได้ประโยชน์จากโครงการ ตั้งแต่เริ่มศึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อกังวลใจ แล้วน�ามาออกแบบ

โครงการและสร้างมาตรการลดผลกระทบทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที ่โดยทัว่ไปจะจ�าแนกผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ของโครงการตามระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ การจ�าแนกอาจมีความแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนท่ีและกฎหมาย 

ในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่น

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�าคัญจากชุมชน 

โดยรอบพ้ืนที่โครงการ และไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องหยุดการผลิต

หรอืธรุกจิหยดุชะงักจากข้อร้องเรยีนของชมุชน ทัง้ในโรงไฟฟ้าที่

บรษิทัฯ มอี�านาจในการบรหิารจดัการ และโรงไฟฟ้าบรษิทัฯ ร่วมทนุ

บรษิทัฯ จัดให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบโดยตรงในการ

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือจัดท�าแผนการ

ด�าเนินงานที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน

แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม รวมถึงกลุ่มคนที่มีความ

เปราะบาง (Vulnerable Group) เช่น ผูท้ี่ไม่สามารถ

ปกป้องสิทธิ์ หรือมีอิสระในการตัดสินใจที่อาจ 

ได้รับผลกระทบ เช่น เด็ก คนชรา ผู้อพยพ กลุ่มชน

พื้นเมือง เป็นต้น 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ได้แก่ โรงไฟฟ้า 

หลวนหนาน เจ้ิงติง้ และโจวผงิในประเทศจีน ซ่ึงตัง้

อยู่ในเขตอุตสาหกรรมและเขตเมืองเพื่อผลิตไฟฟ้า 

ไอน�้า และน�้าเย็นให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและ

ชุมชนนั้น บริษัทฯ จึงร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า ภาครัฐ  

และบริษัทข้างเคียงในการสร้างการมีส่วนร่วมกับ 

ชุมชน อีกทั้งชุมชนยังเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ส�าคัญ

ในช่วงหน้าหนาวที่รับซ้ือความร้อนจากโรงไฟฟ้า  

ดังนัน้ โรงไฟฟ้าจึงต้องมกีารด�าเนนิงานให้เป็นไปตาม

ความคาดหวังของชมุชน กล่าวคือมกีารด�าเนนิงาน 

อย ่างมี เสถียรภาพ สามารถจ ่ายความร ้อน 

ได้อย่างมีคุณภาพ สม�่าเสมอและมีความยืดหยุ่น 

ต่อความต้องการความร้อนของชุมชน

ชมุชนทีอ่ยู่ในพืน้ท่ีโครงการ ได้แก่ ชมุชนทีอ่ยู่ในบรเิวณ

พ้ืนที่โครงการ ซ่ึงจ�าเป็นจะต้องมีการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ 

เป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงเริ่มโครงการ 

เน่ืองจากการโยกย้ายถิ่นฐานนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อ

การด�าเนนิชวีติแบบเดิม อาจส่งผลต่อการประกอบอาชพี 

วัฒนธรรม จารีต และอื่นๆ จึงต้องมีการท�าความเข้าใจ 

และวางแผนการโยกย้าย และการส่งเสริมให้ชุมชน 

ในพ้ืนที่นี้ได้รับประโยชน์จากการโยกย้ายและได้รับ 

ผลกระทบน้อยที่สุด การโยกย้ายโดยไม่ได้สมัครใจ 

นั้นเป็นสิ่งที่โครงการหลีกเลี่ยงและนับเป็นความท้าทาย

และส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการ 

ชมุชนท่ีอยู่ใกล้โครงการมาก ได้แก่ ชมุชนท่ีอยูติ่ดกับพ้ืนท่ีบรเิวณโครงการ
หรืออยู่ในรัศมี	5	กิโลเมตร	 (รัศมีอาจมีการปรับเปลี่ยนตามแต่ละพื้นที่)	 
ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง	 และมีความใกล้ชิดกับ
โครงการมากท่ีสุด	 บริษัทฯ	 จึงถือว่าชุมชนในกลุ่มน้ีเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีความสำาคัญในระดับมากที่สุดในระหว่างดำาเนินโครงการ	 ชุมชนที่อยู่
ในพ้ืนท่ีใกล้โครงการและชมุชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการจงึเป็นชมุชนท่ีจะถูก
พิจารณาได้รบัโอกาสจากโครงการมากท่ีสดุ	เช่น	โอกาสในการเข้าทำางาน
ในโครงการ	การส่งเสริมอาชีพ	เป็นต้น

ชมุชนทีอ่ยู่ใกล้โครงการปานกลาง	ได้แก่ 

ชมุชนท่ีอยูห่่างจากโครงการออกไปมากกว่า	
5	กิโลเมตร	แต่ไม่เกิน	10	กโิลเมตร	(รศัมี
อาจมกีารปรบัเปล่ียนตามแต่ละพ้ืนท่ี)	หรอื
เป็นชมุชนท่ีบรษิทัฯ	ซ้ือท่ีดินเพ่ือดำาเนินงาน
แต่ไม่จำาเป็นต้องโยกย้าย	ซึง่ชมุชนกลุ่มน้ี 
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ	 
แต่มีระดับของผลกระทบน้อยกว่าสอง
กลุ่มแรก	บรษิทัฯ	จงึถือว่าชมุชนในกลุ่มน้ี 
เป ็นผู ้มีส ่วนได ้ เสีย ท่ีมีความสำาคัญ 
ในระดับปานกลาง

ชมุชนที่ได้รบัผลกระทบทางอ้อม	ได้แก่ 

ชมุชนท่ีอยูห่่างออกไป	หรอืเป็นชมุชนท่ี
รองรบัการย้ายถ่ินทีอ่ยู	่ซ่ึงอาจได้รบัผล 
กระทบทางอ้อม	เช่น	ความหนาแน่นจาก
การเพ่ิมข้ึนของประชากร	การคมนาคม	
เป็นต้น	บรษิทัฯ	จงึถือว่าชมุชนในกลุ่มน้ี 
เป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีความสำาคัญใน
ลำาดับน้อยท่ีสดุเมือ่เทียบกับสามกลุ่มแรก

นอกจากนี้ กลุ่มบ้านปู ได้ประกาศแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้

• แนวปฏิบัติด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนผ่านการจัดต้ังไตรภาคี (Guideline of 

Community Consultative Committee)

• แนวปฏิบัติด้านการสร้างการมีส่วนร่วมจาก

ชนเผ่าพื้นเมือง (Guideline of Indigenous 

Peoples Engagement)

มาตรการลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
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โรงไฟฟ้าหลวนหนาน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงถงัชาน (Tangshan) ในเขตหลวนหนาน  

(Luannan) มณฑลเหอเป่ย (Hebei) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

เพียงแห่งเดียวในเขตหลวนหนาน จึงดูแลความร้อนและเป็นแหล่งจ่าย

กระแสไฟฟ้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนผู้พักอาศัยในเขต 

หลวนหนาน นับตั้งแต่เปิดด�าเนินการโรงไฟฟ้าหลวนหนานด�าเนินงาน 

ด้วยดีมาตลอด สามารถส่งความร้อนและกระแสไฟฟ้าทีม่ัน่คงให้แก่ชมุชน

ท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการก่อสร้างในเขตเมือง ตลอดจนช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจของเขตหลวนหนาน

นับตั้งแต่บ้านปู เพาเวอร์ เข้าถือครองโรงไฟฟ้าหลวนหนานในปี 2549 

ปรัชญาความรับผิดชอบต่อสังคม ของบ้านปู เพาเวอร์ ได้รับการยอมรับ

อย่างดียิ่งจากฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้า โดยได้ถูกน�ามาบูรณาการให้เข้ากับ

การด�าเนินงานและการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าผ่านการด�าเนินโครงการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corparate Social Responsibility: CSR) ที่

เหมาะสมเพ่ือยกระดับมาตรฐานความเป็นอยูแ่ละสวัสดิการของคนในชมุชน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม 

และสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาการด�าเนินธุรกิจของบ้านปู โรงไฟฟ้า 

หลวนหนานจงึไม่รรีอทีจ่ะส�ารวจความต้องการของชมุชนในเขตหลวนหนาน  

และทรพัยากรทางการศกึษา โดยพบว่า โรงเรยีนการศกึษาพิเศษหลวนหนาน 

(Luannan Special Education School) ก�าลังต้องการความช่วยเหลือ

อย่างเร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารเรียนที่มีสภาพทรุดโทรมและอุปกรณ ์

การเรียนการสอนที่อยู่ในสภาพใชก้ารไม่ได้ ทัง้นี ้โรงเรียนการศึกษาพเิศษ

หลวนหนานเป็นโรงเรียนประจ�าเต็มเวลาส�าหรับเด็กพิเศษ ซึ่งในขณะนั้น

โรงเรียนรับดูแลนักเรียน 65 คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การพูด 

สติปัญญา และความบกพร่องทางร่างกายอื่นๆ 

นายร็อกกี้ ชาง (Rocky Zhang) ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไปของ 

โรงไฟฟ้าหลวนหนานในขณะนัน้ จึงเสนอให้การสนบัสนนุโรงเรยีนในฐานะ

โครงการ CSR ระยะยาวของโรงไฟฟ้า โดยหวังช่วยรัฐบาลท้องถิ่นและ

ชมุชนในพ้ืนที่ในการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมทางการศกึษาให้แก่เด็กพิการ

และเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน 

ในเดือนสิงหาคม ปี 2551 โรงไฟฟ้าหลวนหนานได้บรรลุข้อตกลงกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษหลวนหนาน เพื่อจัดสรรเงินจ�านวน 50,000 หยวนต่อปี 

ส�าหรับปรับปรงุสิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนและยกระดับสภาพการเรยีนการสอนให้ดีขึ้น ด้วยตระหนักถึงการสนับสนุนและเป็นเกียรติแก่บ้านปูฯ  

ต่อมาโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการศึกษาพิเศษหลวนหนาน	-	บ้านปู” โดยตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าหลวนหนานได้ให้การ

สนับสนุนทางด้านการเงินและอุปกรณ์ทางการศึกษาต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ ชุดนักเรียน และเครื่องนอน มูลค่าประมาณ 850,000 หยวน ส่งผลให้

โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอน และสถานที่ฝึกอบรมอันทันสมัย มีหอพักที่สะดวกสบายเอื้ออ�านวยแก่เด็กนักเรียน นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา 

โรงเรียนการศึกษาพิเศษหลวนหนาน-บ้านป	ูได้กลายเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเพียงแห่งเดียวในมณฑลเหอเป่ยที่ให้บริการด้านการศึกษา
ส�าหรับเด็กพิเศษฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กจ�านวนมากขึ้น

นอกเหนือจากการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานแล้ว โรงเรียนยังคิดค้นรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของเด็กนักเรียน 

แต่ละคน ซึ่งปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันมีนักเรียนจ�านวน 110 คนก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ 

ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน) มีนักเรียนจ�านวน 128 คน จบการศึกษาจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษหลวนหนาน-บ้านปู 

ในจ�านวนนี้มีนักเรียน 5 คน ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนอีก 25 คนประสบความส�าเร็จในการท�างาน สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ทั้งนี้ นักเรียน 

โดยส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาสามารถดูแลตัวเองได้หลังจากผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนมาเป็นเวลาหลายปี สามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว

ของพวกเขาได้เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความมั่นคงและความสามัคคีในสังคม

ท�าด้วยใจ โรงเรียนการศึกษาพิเศษหลวนหนาน-บ้านปู
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โรงไฟฟ้าหลวนหนานมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกด้านความรับผิดชอบต่อ

สงัคมให้แก่พนกังานทกุคน โดยเปิดโอกาสให้พนกังานเข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการ 

CSR นี้มากขึ้น ทั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าหลวนหนานได้เชิญครู 

และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น งานเล้ียงปีใหม่  

การเยีย่มชมโรงไฟฟ้า การท�ากจิกรรมนอกสถานที ่เป็นต้น จากการเข้าร่วมกจิกรรม 

ดังกล่าวส่งผลให้พนกังานโรงไฟฟ้าหลวนหนานกว่า	80	คน	สามารถเข้าถึง	มคีวาม 
ใกล้ชดิและมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่	ีตลอดจนสามารถสร้างความอบอุ่นและดแูลเอาใจใส่ 
เด็กๆ	 เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับพันธสัญญา
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและการมีจิตอาสาได้ดียิ่งขึ้น

โรงไฟฟ้าหลวนหนานได้รับการยอมรับอย่างสูงจากรัฐบาลท้องถิ่น ในฐานะองค์กร

ต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นองค์กรที่สนับสนุนด้านการศึกษา 

มาอย่างต่อเนือ่งตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษทีผ่่านมา โดยในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษหลวนหนาน-บ้านปู	 ค่อยๆ	 ปรับเปล่ียนรูปแบบ 
จากสถานศึกษาและศูนย์ฝึกทักษะส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
เพียงอย่างเดียว	 เป็นสถานฝึกอบรมและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กออทิสติกที่มี
จ�านวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ	 รวมท้ังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่ครอบครัวเด็ก
ออทิสติกเหล่านี้ด้วย 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนการศึกษาพิเศษหลวนหนาน-บ้านปู ได้เปิดให้บริการ

ทางการศึกษาที่บ้านด้วย ส่งผลให้เด็กออทิสติกได้รับการฟื้นฟูที่บ้าน ขณะที่สมาชิก

ครอบครวัของเด็กเหล่านีย้งัได้รบัค�าแนะน�าด้านจติวทิยาจากโรงเรยีนอีกด้วย ภายใต้ 

บริบทใหม่ของโรงเรียน โรงไฟฟ้าหลวนหนานจะยังคงให้การสนับสนุนโรงเรียน 

เพ่ือตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของชมุชน และจะยงัคงเป็นผูส้นบัสนนุการศกึษา

พิเศษและเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนในเขตหลวนหนานต่อไป

ตลอดระยะเวลา	13	ปีที่ผ่านมา			

มีนักเรียนจ�านวน	128	คน	

จบการศึกษาจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
หลวนหนาน-บ้านปู
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ระยะเวลา การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

ช่วงศึกษาและด�าเนินการก่อสร้างโครงการ • จ�าแนกผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม เพื่อด�าเนินการสื่อสารข้อมูลโครงการและรับข้อเสนอแนะ

• จัดท�าฐานข้อมูลของชุมชนอย่างละเอียด

• วิเคราะห์ความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียและความต้องการ ข้อกังวลใจของชุมชนเพื่อน�าไปประกอบการออกแบบโครงการ

• ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในการก่อสร้างโครงการ และด�าเนินการสื่อสารแก่ชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

ช่วงการด�าเนินโครงการ • จัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนโรงไฟฟ้า ภาครัฐ และชุมชน เพื่อร่วมให้ความเห็นและตรวจสอบประสิทธิผลการด�าเนินโครงการ

• มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนเพื่อวิเคราะห์แก้ไขในเวลาอันเหมาะสม และป้องกันการเกิดซ�า้

• กิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วม เพื่อยกระดับ 

ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค วัฒนธรรม ประเพณี การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาด้าน 

การศึกษา เป็นต้น

• ช่องทางการสื่อสารและรับข้อร้องเรียน เช่น กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เยี่ยมเยียนชุมชน เวบไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ

• ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และลูกค้า ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น เว็บไซต์การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกัน

การจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในโรงไฟฟ้าบริษัทร่วมทุน

โครงการโรงไฟฟ้าฐานขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และ 

โรงไฟฟ้าเอชพีซี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ สร้างการมี 

ส่วนร่วมของชมุชนโดยการจัดตัง้คณะกรรมการไตรภาคี ซ่ึงประกอบด้วย  

ตัวแทนจากโรงไฟฟ้า ตัวแทนจากชุมชน และตัวแทนจากภาครัฐ 

เพ่ือร่วมกันตรวจสอบและสื่อสารการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

และโครงการพัฒนาชุมชน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจาก

ชุมชน รวมถึงการร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาชุมชนตามความ

ต้องการที่แท้จริงของพื้นที่
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การแข่งขันสร้างบอร์ดเกมความยั่งยืนด้านพลังงาน

โครงการ BANPU B-Sports Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่มีความจ�าเป็นต่อ

การด�าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยใช้บอร์ดเกมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งกลุ่มบ้านปู ได้ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2561 

โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสนับสนุนการเล่นบอร์ดเกมให้แพร่หลายในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มากขึ้น และชี้ให้สังคมไทยเห็นถึงประโยชน์ 

ของการเล่นบอร์ดเกมทั้งการเป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะยุคใหม่ที่ให้ทั้งความสนุกสนานและท�าให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนศักยภาพรอบด้าน 

ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะ ‘ทักษะทางความคิดและสติปัญญา’ และ ‘ทักษะทางอารมณ์และสังคม’ การเล่นบอร์ดเกมช่วยให้ผู้เล่น

ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ และน�าไป

ปรับใช้ในการเรียนและการท�างานในชีวิตจริง

ในปี 2563 กลุ่มบ้านปู ร่วมมือกับทีมงานบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) หรือ BGN รายการแคสต์บอร์ดเกมที่มีผู้ชมสูงที่สุด

ในประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อ Energy Sustainability ความยั่งยืนด้านพลังงาน โดยมีผู้สมัคร	
10	 ทีม	 เป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศกว่า	 30	 คน	 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืน 
ด้านพลังงาน	 และเข้าร่วม	Workshop	 การพัฒนาและออกแบบบอร์ดเกม เยี่ยมชมสมาร์ทแคมปัส ท่ีโรงเรียนนานาชาติรักบี้  

จังหวัดชลบุรี เพ่ือเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน สัมผัสการท�างานของโซลาร์รูฟท็อปและ 

ยานพาหนะไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรยีนแห่งนี ้เพ่ือน�าความรูเ้กีย่วกบัความยัง่ยนืด้านพลังงานมาออกแบบบอร์ดเกมทีจ่ะสามารถให้ผูเ้ล่นได้รบั 

ความรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนานในการเล่นเกม 

ทมีทีช่นะเลศิจะได้ไปแสดงผลงานบอร์ดเกมทีป่ระเทศไต้หวนั เพ่ือให้นกัออกแบบบอร์ดเกมรุน่ใหม่ได้สมัผสัประสบการณ์จากงานบอร์ดเกม 

ในระดับสากล เติมพลังและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานบอร์ดเกมของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ติดตามข่าวสารโครงการ
https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand/

#EnergyOnBoard

#BANPUBSportsThailandUSFOLLOW
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รายชื่อธุรกิจในกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์

ประเทศ ชื่อโครงการ ประเภท

สัดส่วนการถือครอง

(ร้อยละ)

ก�าลังการผลิต (เมกะวัตต์)

สถานะปัจจุบันทั้งหมด ตามสัดส่วนการลงทุน

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

	จีน เจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 100% 139 139 ดำาเนินการผลิต
หลวนหนาน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 100% 227 227 ดำาเนินการผลิต
โจวผิง โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 70% 247 173 ดำาเนินการผลิต
ซานซีลู่กวง โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 30% 1,320 396 ดำาเนินการผลิต(a)

	สปป.ลาว เอชพีซี โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 40% 1,878 751 ดำาเนินการผลิต

	ไทย บีแอลซีพี โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 50% 1,434 717 ดำาเนินการผลิต

ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	(ภายใต้บริษัท	บ้านปู	เน็กซ์	จ�ากัด)

	จีน จินซาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 28.95 28.95 ดำาเนินการผลิต
ฮุ่ยเหนิง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 21.5 21.5 ดำาเนินการผลิต
เฮ่าหยวน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 20 20 ดำาเนินการผลิต
ฮุ่ยเอิน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 20 19.7 ดำาเนินการผลิต
เต๋อหยวน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 52 51.64 ดำาเนินการผลิต
ซิงหยู โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 10 10.3 ดำาเนินการผลิต
จีซิน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 25.22 25.22 ดำาเนินการผลิต

	ญี่ปุ่น โอลิมเปีย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 40% 10 4 ดำาเนินการผลิต
ฮิโนะ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 75% 3.5 2.6 ดำาเนินการผลิต
อวาจิ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 75% 8 6 ดำาเนินการผลิต
นาริไอสึ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 75% 20.5 15.4 ดำาเนินการผลิต
มุกะวะ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 56% 17 9.5 ดำาเนินการผลิต
คุโรคาวะ	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 18.9 18.9 ดำาเนินการผลิต
เท็นซัง	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 1.96 1.96 ดำาเนินการผลิต
มูโรรัง	1	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 1.73 1.73 ดำาเนินการผลิต
มูโรรัง	2	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 1.63 1.63 ดำาเนินการผลิต
ทาเคโอะ	2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 1 1 ดำาเนินการผลิต
ยามางาตะ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 20 20 ดำาเนินการผลิต(b)

ยาบูกิ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 75% 7 5.3 ดำาเนินการผลิต(c)

ชิราคาวะ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 10 10 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เคเซนนุมะ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100% 20 20 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ยามางาตะ	ไอดีเดะ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 51% 200 102 อยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนา

	เวียดนาม เอลวิน	หมุยยิน โรงไฟฟ้าพลังงานลม 100% 37.6 37.6 ดำาเนินการผลิต(d)

หวินเจา โรงไฟฟ้าพลังงานลม 100% 80 80 อยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนา

(a)	 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ	โดยจะเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี	2564
(b)	 เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน	2563	
(c)	 เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม	2563	
(d)	 เริ่มลงทุนในเดือนกรกฎาคม	2563
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รางวัลและสมาชิกภาพ

รางวัล

หน่วยธุรกิจ รางวัล/ ความส�าเร็จ ผู้มอบรางวัล

บ้านปู	เพาเวอร์ รายชื่อหุ้นยั่งยืน	ประจำาปี	2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	
ประจำาปี	2563	ระดับดีเลิศ	(5	ดาว)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 
ประจำาปี	2563	ได้คะแนนเต็ม	100	คะแนน

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โรงไฟฟ้าหลวนหนาน The	wastewater	zero	discharge	project,	2B	and	
3A	digitization	products	obtained	RMB	200,000	
as	the	Key	Projects	of	Hebei	Province	Industrial	
Internet	Innovation	and	Development	in	2020

Industry	and	Information	Technology	Department	
of	Hebei	Province

The	first	staff	culture	festival	excellent	
organization	unit	of	Luannan	County

Labour	Unions	of	Luannan	County

Honor	certificate	of	obeying	the	contract	and		
paying	attention	to	credit

Tangshan	Enterprise	Credit	Management	
Association
Tangshan	Enterprise	Credit	Evaluation	Committee

โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง Top	100	Eco-	environmental	Innovation	Projects	
in	2020,	for	Smoke	Plume	Control	&	Waste	Heat	
Recovery	Project

China	Environment	News	Agency

Advanced	Central	Heating	Supply	Unit	in	2019	
(Awarded	in	2020)

Shijiazhuang	Municipal	People's	Government	
Office

One	employee	given	Advanced	Central	Heating	
Supply	Individual	in	2020

Shijiazhuang	Municipal	People's	Government	
Office

6	national	patent China	National	Intellectual	Property	Administration

Three	employees	obtained	Zhengding	Great	
Craftsman

Zhengding	County	Trade	Union

Chengfeng	Innovation	Studio	selected	as	a	
municipal	level	innovation	studio

Shijiazhuang	City	Federation	of	Trade	Unions

2nd	Place	in	Zhengding	Workers	Curling	
Competition	of	The	2nd	Zhengding	County	 
Winter	Sports

Zhengding	County	People's	Government;
Zhengding	County	Bureau	of	Culture,	Radio,	
Television	and	Tourism;
Zhengding	County	Trade	Union

สมาชิกภาพ

หน่วยงาน ชื่อองค์กร สถานะสมาชิก บทบาทหน้าที่

บ้านปู	เพาเวอร์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย

กรรมการ เป็นตัวแทนในการให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อ
กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และประกาศต่างๆ	
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย	์หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องขอรับคำาปรึกษา

สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์

วางนโนบายและส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน	รวมทั้งออกกฎเกณฑ์	ระเบียบ	
ข้อบังคับ	ให้เป็นไปตาม	พ.ร.บ.	หลักทรัพย	์
พ.ศ.	2535	 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย

โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต

กรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต

ส่งเสริมและผลักดันการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ

โรงไฟฟ้าโจวผิง Shandong	
Overseas	Chinese	
Entrepreneurs	
Association

สมาชิก -

Binzhou	
Overseas	Chinese	
Entrepreneurs	
Association

สมาชิก -

Shandong	Electric	
Power	Enterprises	
Association

สมาชิก -
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ขอบเขตการรายงานข้อมูล

ประเด็นความยั่งยืน

มีอ�านาจในการบริหารจัดการโดยตรง ไม่มีอ�านาจบริหารจัดการโดยตรง

ส�านักงานในไทย ส�านักงานในจีน

ธุรกิจไฟฟ้า 

จากเชื้อเพลิงทั่วไปในจีน

บ้านปู เน็กซ์

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงไฟฟ้าเอชพีซี

ธุรกิจไฟฟ้า 

จากพลังงานหมุนเวียน 

ธุรกิจเทคโนโลยี

พลังงาน 

การก�ากับดูแลกิจการ

การเติบโตทางธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ

การต่อต้านคอร์รัปชัน

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนด

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ความพร้อมและความมั่นคงเชื่อถือได้ - -

การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรม

การบริหารจัดการคู่ค้า

การบริหารจัดการผู้รับเหมา - -

การบริหารจัดการลูกค้า

สิ่งแวดล้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - -

พลังงาน - -

คุณภาพอากาศ - - - -

การใช้ทรัพยากรนำ้าและนำ้าปล่อยออก - -

ของเสีย - -

ความหลากหลายทางชีวภาพ - -

สังคม

วัฒนธรรมองค์กร

การพัฒนาความสามารถของพนักงานและการพัฒนาภาวะผู้นำา

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การมีส่วนร่วมของชุมชน -

	 ข้อมูลการบริหารจัดการและผลการดำาเนินงานครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว

	ข้อมูลการบริหารจัดการและผลการดำาเนินงานครอบคลุมธุรกิจดังกล่าวบางส่วน	

	 ข้อมูลการบริหารจัดการและผลการดำาเนินงานไม่ครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว	เนื่องจากมีสัดส่วนในการลงทุนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งและบริษัทฯ	ไม่มีอำานาจในการบริหารจัดการโดยตรง

	ข้อมูลการบริหารจัดการและผลการดำาเนินงานไม่ครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว	เนื่องจากมีสัดส่วนในการลงทุนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งและบริษัทฯ	ไม่มีอำานาจในการบริหารจัดการโดยตรง	แต่เนื่องจากเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจจึงมีการนำาข้อมูลบางส่วนมารายงานแยกจากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ

-	 ประเด็นความยั่งยืนไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อม
115บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน



ข้อมูลผลการด�าเนินงาน: บ้านปู เพาเวอร์

ผลการด�าเนินการด้านการเงิน

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

รายได้จากการขายรวม ล้านบาท 6,419 6,322 5,687 5,506

EBITDA	(a) ล้านบาท 5,410 5,913 4,802 5,230

ก�าไรสุทธิ ล้านบาท 4,242 3,852 3,003 3,702

อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 24% 20% 19% 20%

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย - 10.1 NA NA NA

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น - 0.10 0.13 0.01 0.07
(a)	 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

การจ่ายภาษี จ�าแนกตามประเทศ

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จีน
•	กำาไรสุทธิก่อนหักภาษี ล้านหยวน 	256,520	 	126,269	 161,788	 338,724	
•	ภาษีเงินได้(a) ล้านหยวน 	(67,088) 	(31,375) (45,821) (73,675)
•	การจ่ายภาษีเงินได้ ล้านหยวน 	(51,576) 	(50,146) (41,322) (59,790)
•	อัตราภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 	25%	 	25%	 25%	 25%

บ้านปู	เพาเวอร์(b)

•	กำาไรสุทธิก่อนหักภาษี พันบาท 	4,604,026	 	4,144,797	 	3,206,924	 	4,083,515	
•	ภาษีเงินได้(a) พันบาท 	(361,815) 	(292,729) 	(204,083) 	(300,491)
•	การจ่ายภาษีเงินได้ พันบาท 	(288,596) 	(249,920) 	(192,913) 	(274,644)
•	อัตราภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 	10-25%	 	10-25% 	20-25%	 	20-25%	

(a)	 ประกอบด้วยภาษีเงินได	้ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(b)	 ตัดรายการระหว่างกัน

การช่วยเหลือและสนับสนุนสังคม

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

การช่วยเหลือสังคมแยกตามประเภท
•	การกุศล ร้อยละ	 

ของเงินทั้งหมด
- - - 0.8%

•	การลงทุนด้านพัฒนาชุมชน ร้อยละ	 
ของเงินทั้งหมด

- - - 80.6%

•	การเสริมภาพลักษณ์ ร้อยละ	 
ของเงินทั้งหมด

- - - 18.6%

การช่วยเหลือสงัคมแยกตามรปูแบบการสนบัสนุน	
•	เงินสด พันหยวน - - - 1,084
•	พนักงานจิตอาสา พันหยวน 179,065
•	สิ่งของและการบริการ พันหยวน - - - 65
•	การเข้าร่วมของผู้บริหาร พันหยวน - - - 21,611

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิ - 	0.38	 	0.48	 	0.64	 	0.46	

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
•	รายได้จากการขาย พันเหรียญสหรัฐ 188,465 192,903 178,015 195,577
•	รายได้อื่นๆ พันเหรียญสหรัฐ 128,779 159,111 135,921 134,815

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
•	ผู้ถือหุ้น(a) พันเหรียญสหรัฐ 49,376 56,986 63,444 57,322
•	คู่ค้าและผู้รับเหมา(b) พันเหรียญสหรัฐ 45,680(f) 53,052(f) 56,450(f) 52,931
•	พนักงาน(c) พันเหรียญสหรัฐ 20,879 23,309 21,333 21,591
•	สถาบันการเงิน(d) พันเหรียญสหรัฐ 1,921 6,115 6,855 (3,757)
•	ภาครัฐ(e) พันเหรียญสหรัฐ 13,014 9,375 9,032(f) 15,086
•	ชุมชน(f) พันเหรียญสหรัฐ 616(f) 730(f) 680(f) 685
•	สิ่งแวดล้อม(g) พันเหรียญสหรัฐ 2,264 2,245 1,828(f) 2,042

มูลค่าทางเศรษฐกิจคงเหลือ พันเหรียญสหรัฐ 	183,493	 	200,202	 	154,314	 	184,491	
(a)	 เงินปันผล
(b)	 ประกอบด้วยค่าจ้างผู้รับเหมา	ค่าเชื้อเพลิง	และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่นๆ
(c)	 ประกอบด้วยเงินเดือน	ค่าจ้าง	สวัสดิการ	เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
(d)	 ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย	และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(e)	 ประกอบด้วยค่าภาคหลวง	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีบำารุงท้องถิ่น	ภาษีโรงเรือน	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
(f)	 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชุมชน	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	และค่าชดเชยการใช้พื้นที่
(g)	 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
(f)	 ปรับปรุงข้อมูลจากรายงานปีก่อนหน้า

การสนับสนุนองค์กรและสมาคม

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

การมีส่วนร่วมและการใช้จ่ายอื่นๆ
•	ล็อบบี้หรือเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร บาท - - 0 0
•	พรรคการเมืองหรือเพื่อผลประโยชน์
ทางการเมือง บาท - - 0 0

•	องค์กรหรือสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำาไร บาท - - 305,378 251,450
•	การมีส่วนร่วมอื่นๆ บาท - - 0 0

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บ้านปู เพาเวอร์)สิ่งแวดล้อม
116 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



การก�ากับดูแลกิจการ

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

สัดส่วนประเด็นด้าน	ESG	ที่มีนัยส�าคัญ 
ที่ก�าหนดเป็นเป้าหมายองค์กร

ร้อยละ - - 100% 100%

สัดส่วนเป้าหมายองค์กรด้าน	ESG	ที่ก�าหนด
เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับสูง

ร้อยละ - - 100% 100%

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
•	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คน 3 3 3 3
•	กรรมการอิสระ คน 3 3 3 3
•	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คน 3 3 3 3

จ�านวนการประชุม
•	คณะกรรมการบริษัท ครั้ง/	ปี 12 12 12 14
•	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ครั้ง/	ปี 4 3 4 3
•	คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ง/	ปี 10 8 11 10
•	คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ครั้ง/	ปี 4 4 4 4

สัดส่วนการเข้าประชุม
•	คณะกรรมการบริษัท ร้อยละ 92.59% 95.37% 97.22% 98.41%
•	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ร้อยละ 91.67% 100% 100% 100%
•	คณะกรรมการตรวจสอบ ร้อยละ 93.33% 100% 100% 100%
•	คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ร้อยละ 100% 91.67% 93.94% 96.67%

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(a)

•	กรรมการทั้งคณะ - 4.81 4.74 4.86 4.37
•	คณะกรรมการชุดย่อย - 4.79 4.79 4.92 4.70
•	รายบุคคล - 4.81 4.79 4.91 4.68

(a)	 คะแนนเฉลี่ย	โดยคะแนนมีค่าอยู่ระหว่าง	0	ถึง	5

จริยธรรมทางธุรกิจ

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล 
ที่มีนัยส�าคัญ

ครั้ง 0 0 0 0

•	การคอร์รัปชัน ครั้ง 0 0 0 0
•	การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ครั้ง 0 0 0 0
•	การให้และรับสินบน ครั้ง 0 0 0 0
•	สิทธิมนุษยชน ครั้ง 0 0 0 0
•	การเสียภาษี ครั้ง 0 0 0 0

จ�านวนการละเมิดที่ขัดต่อหลักจริยธรรม 
ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ

ครั้ง 0 0 0 0

สัดส่วนข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มี 
นัยส�าคัญที่ได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการ
ระงับข้อพิพาท

ร้อยละ NA(a) NA(a) NA(a) NA(a)

(a)	 ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำาคัญ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง ร้อยละ 100% 100% 100% 100%

ความครอบคลุมประเด็น	ESG	ของระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร(a)

ร้อยละ - - - 92%	

สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้าน	ESG(b)

ร้อยละ - - - NA(c)

(a)	 ตามมาตรฐาน	COSO
(b)	 เฉพาะหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้าน	ESG	สูง
(c)	 ไม่มีหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้าน	ESG	สูง

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีการฝึกซ้อมแผน 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร 
และระดับประเทศประจ�าปี(a)

ร้อยละ 50% 50% 50% 100%

(a)	 การปฏิบัติงานจริงของทีม	CMT/	IMT	สำาหรับวิกฤต	COVID-	19	นับเป็นการซ้อมแผนความต่อเนื่องประจำาปีที่สำานักงานกรุงเทพและปักกิ่ง

นวัตกรรม/ การวิจัยและพัฒนา/ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ค่าใช้จ่ายในโครงการนวัตกรรม ล้านหยวน - - - 31.4

โครงการด้านดิจิทัล
•	จำานวนโครงการ โครงการ - - - 7
•	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ล้านเหรียญสหรัฐ - - - 0.609
•	มูลค่าทางธุรกิจ ล้านเหรียญสหรัฐ - - - 1.15

จ�านวนพนักงานที่ท�างานในศูนย์การพัฒนา
ด้านดิจิทัล

คน - - - 25

จ�านวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ดิจิทัล

คน - - - 150

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนข้อร้องเรียน ครั้ง - 0 0 0
•	ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ครั้ง - 0 0 0
•	ความปลอดภัยหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการใช้ผลิตภัณฑ์

ครั้ง - 0 0 0

สัดส่วนของข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ได้รับ 
การแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด

ร้อยละ - NA(a) NA(a) NA(a)

(a)	 ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำาคัญ

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บ้านปู เพาเวอร์)สิ่งแวดล้อม
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รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



การคุ้มครองข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้ง - - - 1(a)

จ�านวนเหตุการณ์การหยุดชะงักของระบบ
สารสนเทศ

ครั้ง - - - 1(a)

สัดส่วนของอัตราการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ร้อยละ - - - -(b)

(a)	 เกิดขึ้นที่สำานักงานกรุงเทพ
(b)	 อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล	

ความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ก�าลังการผลิต
•	กำาลังการผลิตในปัจจุบัน เมกะวัตต์ 298 323 348 348
•	กำาลังการผลิตที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เมกะวัตต์ 75 25 0 0

ประสิทธิภาพในการผลิต
•	ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า กรัม/	 

กิโลวัตต์-	ชั่วโมง
261.33 270.02 279.00 246.63

•	ประสิทธิภาพการผลิตไอนำ้า กิโลกรัม/	กิกะจูล 37.53 37.58 37.94 37.75
•	ดัชนีความพร้อมจ่าย ร้อยละ 93.72% 89.02% 94.07% 97.72%
•	ประสิทธิภาพโดยรวม ร้อยละ 69.70% 66.69% 65.07% 74.70%

การวางแผนซ่อมบ�ารุง
•	การหยุดซ่อมบำารุงตามแผน ครั้ง/	ปี 23 22 25 15
•	จำานวนชั่วโมงการหยุดซ่อมตามแผน ชั่วโมง 	9,534	 	13,851	 	6,023	 	2,621	
•	ระยะเวลาการหยุดซ่อมตามแผนโดยเฉลี่ย ชั่วโมง/	ครั้ง 	1,303	 	1,867	 	241	 	175	

การหยุดซ่อมนอกแผน
•	การหยุดซ่อมนอกแผน ครั้ง/	ปี 7 4 1 0
•	จำานวนชั่วโมงการหยุดซ่อมนอกแผน ชั่วโมง 	381	 	1,928	 	457	 0
•	ระยะเวลาการหยุดซ่อมนอกแผนโดยเฉลี่ย ชั่วโมง/	ครั้ง 	49	 	1,914	 	457	 0

การหยุดซ่อมทั้งหมด
•	การหยุดซ่อมทั้งหมด ครั้ง/	ปี 30 26 26 15
•	จำานวนชั่วโมงการหยุดซ่อมทั้งหมด ชั่วโมง 	9,915	 	15,780	 	6,480	 	2,621	
•	ระยะเวลาการหยุดซ่อมทั้งหมดโดยเฉลี่ย ชั่วโมง/	ครั้ง 	1,078	 	1,870	 	249	 	175	

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับด้านสังคมและเศรษฐกิจ
•	จำานวนการถูกบังคับโทษที่ไม่อยู่ในรูปค่าปรับ
ที่มีนัยสำาคัญ

ครั้ง - 0 0 0

•	จำานวนเหตุการณ์ที่นำาไปสู่การระงับข้อพิพาท ครั้ง - 0 0 0

จ�านวนค่าปรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับด้านสังคมและเศรษฐกิจ
•	จำานวนครั้งของค่าปรับที่มีนัยสำาคัญ	 ครั้ง - 0 0 0
•	มูลค่าของค่าปรับที่มีนัยสำาคัญ เหรียญสหรัฐ - 0 0 0

การบริหารจัดการคู่ค้า

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนคู่ค้า
•	คู่ค้าทั้งหมด ราย - - 509 910
•	คู่ค้ารายสำาคัญ(a) ราย - - 147 171

สัดส่วนคู่ค้าที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง
ด้าน	ESG
•	คู่ค้ารายสำาคัญ ร้อยละ - - - 11%
•	คู่ค้ารายสำาคัญใหม่ ร้อยละ - - 23%(d) -(b) 

สัดส่วนคู่ค้ารายส�าคัญที่จัดว่ามีความเสี่ยงสูง ร้อยละ - - 0% 0%

สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าท้องถิ่น(c) ร้อยละ - - 87% 30%

สัดส่วนสัญญาที่มีข้อก�าหนดด้าน	ESG	 ร้อยละ - - 28%(d) 42%
(a)	 หมายถึงคู่ค้าที่มีจำานวนมาก	คู่ค้าส่วนประกอบที่สำาคัญ	หรือคู่ค้าเฉพาะ
(b)	 อยู่ระหว่างการจัดทำามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล
(c)	 คู่ค้าที่ดำาเนินธุรกิจในภูมิภาคเดียวกัน
(d)	 ปรับปรุงข้อมูลจากรายงานปีก่อนหน้า

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

พลังงานที่ขายทั้งหมด เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 6,371,807 6,238,273 5,648,619 6,474,833

พลังงานที่ขาย
•	ไฟฟ้าที่ขาย	(เชื้อเพลิงทดแทน) เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

1,691,107(a) 1,715,684(a)
112 107

•	ไฟฟ้าที่ขาย	(เชื้อเพลิงฟอสซิล) เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 1,495,640 1,563,091
•	ไอนำ้าที่ขาย เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 4,236,338 3,975,903 3,328,603 3,564,832
•	ความร้อนที่ขาย เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 444,362 546,686 824,264 1,346,803

(a)	 รวมเชื้อเพลิงหมุนเวียนและเชื้อเพลิงทั่วไปในธุรกิจโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
•	ทั้งหมด	(Scope	1	&	2)	 ตัน	CO2	e 3,650,542 3,824,124 3,822,073 4,016,666
•	ทางตรง	(Scope	1)	 ตัน	CO2	e 3,648,340 3,821,632 3,814,884 4,010,147
•	ทางอ้อม	(Scope	2)		 ตัน	CO2	e 2,202 2,392 7,189 6,519
•	ทางอ้อมอื่นๆ	(Scope	3)(a)  ตัน	CO2	e - - - - 

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์
•	ทั้งหมด	(Scope	1	&	2)		 ตัน	CO2	e/	 

เมกะวัตต์-	ชั่วโมง
0.573 0.613 0.644 0.620

•	จากการผลิตไฟฟ้า ตัน	CO2	e/	 
เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

0.954 0.991 0.575 0.655

•	จากการผลิตไอนำ้า ตัน	CO2	e/	 
เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

0.435 0.470 0.673 0.609

ปริมาณการปล่อย	SF6 ตัน	CO2	e - 110 1,086 515
(a)	 อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บ้านปู เพาเวอร์)สิ่งแวดล้อม
118 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



การใช้ทรัพยากรน�้าและน�้าปล่อยออก

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ปริมาณน�้าที่ดึงจากแหล่งน�้า
•	ทุกพื้นที่ เมกะลิตร 8,563 7,838 6,761 7,611
•	พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนนำ้า เมกะลิตร - 7,838 6,761 7,611

ปริมาณน�า้ที่ดึงจากแหล่งน�า้ทุกพื้นที่(a)

•	นำ้าผิวดิน เมกะลิตร 6,056 5,076 0 0
•	นำ้าใต้ดิน เมกะลิตร 2,508 2,761 2,497 2,231
•	นำ้าทะเล เมกะลิตร 0 0 0 0
•	นำ้าจากกระบวนการผลิต เมกะลิตร 0 0 0 0
•	นำ้าจากผู้ผลิตภายนอก เมกะลิตร 0.5 1 4,265 5,380

ปริมาณน�้าที่ดึงจากแหล่งน�้าในพื้นที่ที่ม ี
ความเสี่ยงขาดแคลนน�า้(a)

•	นำ้าผิวดิน เมกะลิตร - 5,076 0 0
•	นำ้าใต้ดิน เมกะลิตร - 2,761 2,497 2,231
•	นำ้าทะเล เมกะลิตร - 0 0 0
•	นำ้าจากกระบวนการผลิต เมกะลิตร - 0 0 0
•	นำ้าจากผู้ผลิตภายนอก เมกะลิตร - 1 4,265 5,380

ปริมาณน�้าจากผู้ผลิตภายนอกที่ดึงจากแหล่งน�า้
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�า้(a)

•	นำ้าผิวดิน เมกะลิตร - 1 2,897 4,117
•	นำ้าใต้ดิน เมกะลิตร - 0 0 0
•	นำ้าทะเล เมกะลิตร - 0 0 0
•	นำ้าจากกระบวนการผลิต เมกะลิตร - 0 0 0
•	นำ้าหมุนเวียน(b) เมกะลิตร - - 368(c) 1,263

ปริมาณน�้าปล่อยออก(a)

•	ทุกพื้นที่ เมกะลิตร 712 960 1,855 1,779
•	พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนนำ้า เมกะลิตร - 960 1,855 1,779

ปริมาณน�้าปล่อยออกทุกพื้นที่(a)

•	นำ้าผิวดิน เมกะลิตร 0 0 0 0
•	นำ้าใต้ดิน เมกะลิตร 0 0 0 0
•	นำ้าทะเล เมกะลิตร 0 0 0 0
•	นำ้าที่ส่งไปยังผู้บำาบัดภายนอก เมกะลิตร 712 960 1,855 1,779

ปริมาณการใช้น�้าในการผลิต
•	ทุกพื้นที่ เมกะลิตร 7,851 6,878 4,906 5,832
•	พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนนำ้า เมกะลิตร - 6,878 4,906 5,832

อัตราการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ลบ.ม./ 
เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

1.232 1.103 0.827 0.901

การเปลี่ยนแปลงในแหล่งเก็บน�้า เมกะลิตร - - 0 0
(a)	 นำ้าจืด	(ของแข็งที่ละลายนำ้าทั้งหมด	≤1,000	มก./	ล.)
(b)	 นำ้าจากระบบบำาบัดนำ้าเสีย	
(c)	 ปรับปรุงข้อมูลจากรายงานปีก่อนหน้า

พลังงาน

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

พลังงานที่ใช้ในการผลิต เทราจูล 10,545 10,721 11,113 9,937

พลังงานทดแทนที่ใช้ในการผลิต
•	เชื้อเพลิงทดแทน	 เทราจูล 0 0 0 0
•	ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก(a) เทราจูล 0 0 0 0
•	ไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองในองค์กร เทราจูล 718 815 1,040 0.39

พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในการผลิต
•	เชื้อเพลิงฟอสซิล	 เทราจูล 32,756 32,354 31,410 33,220
•	ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก เทราจูล 9 10 30 27
•	ไอนำ้า	ความร้อน	และความเย็น เทราจูล 0 0 0 0

พลังงานทดแทนที่ขาย
•	ไฟฟ้า เทราจูล 701 809 1,033 0.39

พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขาย
•	ไฟฟ้า เทราจูล 5,387 5,368 5,384 5,627
•	ไอนำ้า เทราจูล 15,251 14,313 11,983 12,833
•	ความร้อน เทราจูล 1,600 1,968 2,967 4,848

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ กิกะจูล/	 
เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

1.65 1.72 1.87 1.54

(a)	 ปริมาณน้อยมากจากการใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงกลางคืน

คุณภาพอากาศ

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ปริมาณมลสาร
•	ออกไซด์ของไนโตรเจน ตัน 455 323 246 272
•	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตัน 174 149 153 164
•	ฝุ่น	(PM) ตัน 35 24 18 17
•	ปรอท ตัน - - 0.0034 0.0085

อัตราการปล่อยมลสารต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	
•	ออกไซด์ของไนโตรเจน กิโลกรัม/ 

เมกะวัตต์-	ชั่วโมง
0.0737 0.0536 0.0435 0.0420

•	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กิโลกรัม/ 
เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

0.0282 0.0248 0.0271 0.0254

•	ฝุ่น	(PM) กิโลกรัม/ 
เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

0.0057 0.0039 0.0031 0.0027

•	ปรอท กิโลกรัม/ 
เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

- - 0.6e-6 1.3e-6

ปริมาณสารท�าลายชั้นบรรยากาศโอโซน
•	ปริมาณที่ใช้ กิโลกรัม	CFC-11e 0 0 1 1
•	ปริมาณนำาเข้า กิโลกรัม	CFC-11e - - 0 0
•	ปริมาณส่งออก กิโลกรัม	CFC-11e - - 0 0

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บ้านปู เพาเวอร์)สิ่งแวดล้อม
119บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

สัดส่วนของของเสียที่ก�าจัดด้วยการน�ากลับมา
ใช้ซ�้าหรือรีไซเคิล	
•	ของเสียอันตราย ร้อยละ - - 59% 81%
•	ของเสียไม่อันตราย	 ร้อยละ - - 0% 2%
•	เถ้า ร้อยละ 91% 100% 100% 100%
•	ยิปซัม ร้อยละ 100% 100% 100% 100%

(a)	 ไม่รวมเถ้าและยิปซัมจากโรงไฟฟ้า
(b)	 รวมของเสียอันตรายที่นำากลับมาใช้ซำ้า

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนหน่วยธุรกิจที่ด�าเนินการ โครงการ - - 3 3

หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์
•	เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อนุรักษ์ โครงการ - - 0 0
•	มีพื้นที่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์ โครงการ - - 0 0
•	มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่อนุรักษ์ โครงการ - - 0 0

หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีความ 
หลากหลายทางชีวภาพสูง
•	เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง

โครงการ - - 0 0

•	มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง

โครงการ - - 0 0

•	มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง

โครงการ - - 0 0

จ�านวนหน่วยธุรกิจ
•	ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพ

โครงการ - - 3 3

•	มีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลกระทบด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการ - - 0 0

•	ได้รับการประเมินคุณค่าด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพ	

โครงการ - - 0 0

•	จำาเป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ(a)

โครงการ - - 0 0

•	นำาแผนการบริหารจัดการด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพไปปฏิบัติ(a)

โครงการ - - 0 0

สัดส่วนหน่วยธุรกิจ
•	ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพ

ร้อยละ - - 100% 100%

•	ได้รับการประเมินคุณค่าด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพ

ร้อยละ - - NA(b) NA(b)

•	มีแผนการบริหารจัดการด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพ(a) 

ร้อยละ - - NA(b) NA(b)

(a)	 สำาหรับหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
(b)	 ไม่มีหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ของเสีย

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ของเสียที่เกิดขึ้น
•	ของเสียอันตราย ตัน 60 113 22 103
•	ของเสียไม่อันตราย	 ตัน 130 2,589 916 672

ของเสียอันตรายที่ถูกก�าจัด(a)

•	การนำากลับมาใช้ซำ้า ตัน - 0 0 0
•	การรีไซเคิล ตัน 5(b) 10 13 84
•	การทำาปุ๋ยหมัก ตัน - - 0 0
•	การนำากลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง ตัน 0 101 3 16
•	การเผาทำาลาย ตัน 0 3 6 4
•	การอัดลงบ่อลึก ตัน - - 0 0
•	การนำาไปฝังกลบ ตัน 0 0 0 0
•	การเก็บในพื้นที่เพื่อรอกำาจัด ตัน - - 0 0
•	การกำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 55 0 0 0

ของเสียไม่อันตรายที่ถูกก�าจัด(a)

•	การนำากลับมาใช้ซำ้า ตัน 0 0 0 0
•	การรีไซเคิล ตัน 130 808 0 17
•	การทำาปุ๋ยหมัก ตัน - 1 0 0
•	การนำากลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง ตัน - 236 0 0
•	การเผาทำาลาย ตัน 0 0 0 0
•	การอัดลงบ่อลึก ตัน - - 0 0
•	การนำาไปฝังกลบ ตัน 0 1,517 844 583
•	การเก็บในพื้นที่เพื่อรอกำาจัด ตัน - - 0 0
•	การกำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 0 27 72 72

การขนส่งของเสียอันตราย(a)

•	ปริมาณที่ขนส่ง ตัน - 113 22 103
•	ปริมาณที่นำาเข้า ตัน - 0 0 0
•	ปริมาณที่ส่งออก ตัน - 0 0 0
•	ปริมาณที่ถูกกำาจัด ตัน - 113 22 103

สัดส่วนของเสียที่ส่งออกนอกประเทศ ร้อยละ - 0% 0% 0%

เถ้าและยิปซัมที่เกิดขึ้น
•	เถ้า ตัน 627,167 619,138 664,199 677,395
•	ยิปซัม ตัน 53,306 90,346 85,097 85,187

เถ้าที่ถูกก�าจัด
•	การนำากลับมาใช้ซำ้า ตัน 0 0 0 296,118
•	การรีไซเคิล ตัน 571,402 619,138 664,199 381,278
•	การนำาไปฝังกลบ ตัน 0 0 0 0
•	การเก็บในพื้นที่เพื่อรอกำาจัด ตัน 0 0 0 0
•	การกำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 55,765 0 0 0

ยิปซัมที่ถูกก�าจัด
•	การนำากลับมาใช้ซำ้า ตัน 0 0 0 38,697
•	การรีไซเคิล ตัน 53,306 90,346 85,097 46,490
•	การนำาไปฝังกลบ ตัน 0 0 0 0
•	การเก็บในพื้นที่เพื่อรอกำาจัด ตัน 0 0 0 0
•	การกำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 0 0 0 0

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บ้านปู เพาเวอร์)สิ่งแวดล้อม
120 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ม ี
นัยส�าคัญ(a)

•	มาตรฐานคุณภาพนำ้าปล่อยออก ครั้ง 0 0 0 0
•	มาตรฐานคุณภาพอากาศ ครั้ง 0 0 0 0
•	อื่นๆ ครั้ง 0 0 0 0

ค่าปรับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม(b)

•	จำานวนครั้งของค่าปรับที่มีนัยสำาคัญ ครั้ง 1 0 0 0
•	มูลค่าของค่าปรับที่มีนัยสำาคัญ เหรียญสหรัฐ 14,757 0 0 0

การลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน ครั้ง 0 0 0 0

เหตุการณ์ที่น�าไปสู่การระงับข้อพิพาท ครั้ง 0 0 0 0

การรั่วไหล(a)

•	จำานวนครั้งของการรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญ ครั้ง 0 0 0 0
•	ปริมาณการรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญ ลิตร 0 0 0 0

(a)	 อ้างอิงตามมาตรฐานขององค์กรท่ีพิจารณาจากเกณฑ์ข้ันตำา่	เช่น	ผลกระทบท่ีกระจายไปในพ้ืนท่ีรอบข้าง	หรอืค่าปรบัท่ีอาจเกิดข้ึนต้ังแต่	10,000	เหรยีญสหรฐัข้ึนไป	
(b)	 ค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่	10,000	เหรียญสหรัฐขึ้นไป

พนักงานใหม่

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนพนักงานใหม่ทั้งหมด คน 75 65 56 40

พนักงานใหม่จ�าแนกตามเพศ
•	ชาย คน 65 56 41 37
•	หญิง คน 10 9 15 3

พนักงานใหม่จ�าแนกตามประเทศ
•	ไทย คน 3 3 5 0
•	จีน คน 70 57 50 40
•	ญี่ปุ่น คน 2 4 1 0
•	เวียดนาม คน 0 1 0 0
•	อื่นๆ คน 0 0 0 0

วัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ระดับความสอดคล้องของพฤติกรรมพนักงาน 
กับวัฒนธรรมองค์กรจ�าแนกตามประเทศ
•	ไทย ร้อยละ 77% 74% 65% 69%
•	จีน ร้อยละ 99% - 95% 94%
•	ญี่ปุ่น ร้อยละ - - 79% 56%

พนักงาน

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนพนักงานทั้งหมด คน 952 968 966 786

พนักงานจ�าแนกตามเพศ
•	ชาย ร้อยละ 76.37% 76.96% 77.43% 82.80%
•	หญิง ร้อยละ 23.63% 23.04% 22.57% 17.20%

พนักงานจ�าแนกตามประเทศ
•	ไทย ร้อยละ 4.41% 4.44% 4.35% 4.30%
•	จีน ร้อยละ 95.17% 94.63% 93.58% 95.70%
•	ญี่ปุ่น ร้อยละ 0.42% 0.83% 1.76% 0%
•	เวียดนาม ร้อยละ 0% 0.10% 0.31% 0%
•	อื่นๆ ร้อยละ 0% 0% 0% 0%

พนักงานจ�าแนกตามเชื้อชาติ
•	ไทย ร้อยละ 4.41% 4.55% 5.38% 4.80%
•	จีน ร้อยละ 95.17% 94.42% 92.55% 95%
•	ญี่ปุ่น ร้อยละ 0.42% 0.62% 1.04% 0%
•	เวียดนาม ร้อยละ 0% 0.10% 0.31% 0%
•	อเมริกัน ร้อยละ 0% 0.31% 0.21% 0%
•	อื่นๆ ร้อยละ - - 0.52% 0.10%

พนักงานจ�าแนกตามอายุ
•	ตำ่ากว่า	30	ปี ร้อยละ 26.37% 23.76% 20.70% 18.20%
•	30-39	ปี ร้อยละ 39.39% 39.05% 37.68% 43.80%
•	40-49	ปี ร้อยละ 27.94% 30.58% 32.40% 31.60%
•	มากกว่า	50	ปี ร้อยละ 6.30% 6.61% 9.21% 6.50%

พนักงานจ�าแนกตามสัญญาจ้าง
•	พนักงานประจำา ร้อยละ 97.16% 96.90% 74.02% 96.40%
•	พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว ร้อยละ 2.84% 3.10% 25.98% 3.60%

พนักงานจ�าแนกตามระดับ
•	ผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 1.47% 1.45% 0.31% 0.60%
•	ผู้บริหารระดับกลาง ร้อยละ 4.20% 4.96% 7.04% 5%
•	ผู้บริหารระดับต้น ร้อยละ 21.64% 22.00% 6.94% 5%
•	พนักงานและหัวหน้างาน ร้อยละ 72.69% 71.59% 85.71% 89.40%

ผู้บริหารจ�าแนกตามเพศ(a)

•	ชาย ร้อยละ 75.38% 73.82% 71.74% 81.80%
•	หญิง ร้อยละ 24.62% 26.18% 28.26% 18.20%

(a)	 ประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บ้านปู เพาเวอร์)สิ่งแวดล้อม
121บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
จ�าแนกตามประเทศ
•	ไทย ร้อยละ 57% 68% 68% 48%
•	จีน ร้อยละ 95% 94% 94% 92%
•	ญี่ปุ่น ร้อยละ - - 50% 38%

อัตราการลาออกรวม ร้อยละ 3.03% 6.25% 5.69% 4.30%
อัตราการลาออกโดยสมัครใจ ร้อยละ 3.03% 3.13% 4.87% 4.30%

อัตราการลาออกจ�าแนกตามประเทศ
•	ไทย ร้อยละ 3.03% 6.25% 2.38% 2.90%
•	จีน ร้อยละ 0% 0% 5.97% 4.40%
•	ญี่ปุ่น ร้อยละ 0% 0% 0% 0%
•	อื่นๆ ร้อยละ 0% 0% 0% 0%

การลาคลอดของพนักงานหญิงจ�าแนก 
ตามประเทศ
•	ไทย คน 0 0 0 0
•	จีน คน 0 0 7 1
•	ญี่ปุ่น คน 0 0 0 -
•	อื่นๆ คน 0 0 0 -

การกลับมาท�างานหลังลาคลอด 
ของพนักงานหญิงจ�าแนกตามประเทศ
•	ไทย ร้อยละ NA(b) NA(b) NA(b) NA(b)

•	จีน ร้อยละ NA(b) NA(b) 100%(a) 100%
•	ญี่ปุ่น ร้อยละ NA(b) NA(b) NA(b) -
•	อื่นๆ ร้อยละ NA(b) NA(b) NA(b) -

(a)	 ปรับปรุงข้อมูลจากรายงานปีก่อนหน้า
(b)	 ไม่มีการลาคลอด

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉลี่ยจ�าแนก 
ตามประเทศ
•	ไทย เหรียญสหรัฐ/	คน 1,300 1,540 2,320 1,110
•	จีน เหรียญสหรัฐ/	คน 211 244 275 271
•	ญี่ปุ่น เหรียญสหรัฐ/	คน 685 1,020 1,730 370
•	อื่นๆ เหรียญสหรัฐ/	คน 1,500 2,000 7,140 125

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉลี่ยจ�าแนก 
ตามระดับ
•	ผู้บริหารระดับสูง เหรียญสหรัฐ/	คน 389 370 5,100 3,127
•	ผู้บริหารระดับกลาง เหรียญสหรัฐ/	คน 742 883 1,230 1,058
•	ผู้บริหารระดับต้น เหรียญสหรัฐ/	คน 910 834 775 793
•	พนักงานและหัวหน้างาน เหรียญสหรัฐ/	คน 139 167 195 193

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยที่พนักงาน 
ได้รับการฝึกอบรมจ�าแนกตามประเทศ
•	ไทย ชั่วโมง/	คน 30 27.5 35.2 30
•	จีน ชั่วโมง/	คน 26 20.5 29 35
•	ญี่ปุ่น ชั่วโมง/	คน 24 18 27 20
•	อื่นๆ ชั่วโมง/	คน 56 40 27 9

จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยที่พนักงาน 
ได้รับการฝึกอบรมจ�าแนกตามระดับ
•	ผู้บริหารระดับสูง ชั่วโมง/	คน 15 21 37 27
•	ผู้บริหารระดับกลาง ชั่วโมง/	คน 22 44 62 30
•	ผู้บริหารระดับต้น ชั่วโมง/	คน 41 38 53 35
•	พนักงานและหัวหน้างาน ชั่วโมง/	คน 19 25 25 30

แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้น�า

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

สัดส่วนของต�าแหน่งส�าคัญที่มีการจัดท�า
แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

ร้อยละ 100% 100% 100% 100%

สัดส่วนของต�าแหน่งส�าคัญที่มีการจัดท�า
แผนการสืบทอดต�าแหน่งจ�าแนกตามระดับ
•	ผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 100% 100% 100% 100%
•	ผู้บริหารระดับกลาง ร้อยละ 100% 100% 100% 100%

สัดส่วนพนักงานที่มีแผนพัฒนาศักยภาพ 
รายบุคคลจ�าแนกตามประเทศ
•	ไทย ร้อยละ - - - 100%
•	จีน ร้อยละ - - - 55%

ความส�าเร็จของแผนพัฒนาผู้น�าโดยรวม ร้อยละ 70% 72% 80% 100%

ความส�าเร็จของแผนพัฒนาผู้น�าจ�าแนก 
ตามหลักสูตร
•	Strategic	Leader ร้อยละ 100% 100% 100% 100%
•	Business	Leader ร้อยละ 41% 77% 82% 82%
•	First	Line	Leader ร้อยละ 50% 52% 66% 75%
•	Future	Leader ร้อยละ - 39% 56% 60%
•	Engaging	Leader ร้อยละ 88% 90% 94% 94%

ข้อตกลงการเจรจาต่อรอง

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนพนักงานที่ครอบคลุมโดยข้อตกลง 
การเจรจาต่อรองจ�าแนกตามประเทศ
•	ไทย ร้อยละ 0% 0% 0% 0%
•	จีน ร้อยละ 0% 0% 0% 0%
•	ญี่ปุ่น ร้อยละ 0% 0% 0% 0%
•	อื่นๆ ร้อยละ 0% 0% 0% 0%

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บ้านปู เพาเวอร์)สิ่งแวดล้อม
122 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



การมีส่วนร่วมของชุมชน

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนข้อร้องเรียนที่มีนัยส�าคัญจากชุมชน ครั้ง 0 0 0 0

สัดส่วนข้อร้องเรียนที่มีนัยส�าคัญจากชุมชน 
ที่ได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียน

ร้อยละ NA(a) NA(a) NA(a) NA(a)

(a)	 ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำาคัญ

การย้ายถิ่นฐาน

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

จ�านวนการย้ายถิ่นฐานของชุมชน ครั้ง - 0 0 0

สัดส่วนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการย้าย
ถิ่นฐานที่มีนัยส�าคัญที่ได้รับการแก้ไข 
ผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาท

ร้อยละ - NA(a) NA(a) NA(a)

(a)	 ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำาคัญ

 สิทธิมนุษยชน

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

สัดส่วนของหน่วยธุรกิจที่ได้รับการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	

ร้อยละ - 100% 100% 100%

สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน(a)

ร้อยละ - NA(b) NA(b) NA(b)

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่ม ี
นัยส�าคัญ

ร้อยละ - 0 0 0

สัดส่วนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่มี 
นัยส�าคัญที่ได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการ
ระงับข้อพิพาท

ร้อยละ - NA(c) NA(c) NA(c)

(a)	 เฉพาะหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	
(b)	 ไม่มีหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
(c)	 ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำาคัญ	

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ความครอบคลุมของระบบการบริหารจัดการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
•	จำานวนคน คน - - - 1,415
•	ความครอบคลุม ร้อยละ - - - 100%

ความครอบคลุมของระบบการบริหารจัดการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้รับ 
การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน
•	จำานวนคน คน - - - 1,310
•	ความครอบคลุม ร้อยละ - - - 92.6%

ความครอบคลุมของระบบการบริหารจัดการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้รับ 
การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก
•	จำานวนคน คน - - - 1,310
•	ความครอบคลุม ร้อยละ - - - 92.6%

จ�านวนคนเสียชีวิตจากการท�างาน
•	พนักงาน ราย 0 0 0 0
•	ผู้รับเหมา ราย 0 0 0 0

อัตราการเสียชีวิตจากการท�างาน
•	พนักงาน ราย/	การทำางาน	 

1	ล้านชั่วโมง
0 0 0 0

•	ผู้รับเหมา ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0 0 0 0

จ�านวนครั้งของการบาดเจ็บ
•	พนักงาน ราย 0 0 0 0
•	ผู้รับเหมา ราย - - - 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ	(TRIFR)
•	พนักงาน ราย/	การทำางาน	 

1	ล้านชั่วโมง
0 0 0 0

•	ผู้รับเหมา ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0 0 0 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	
(LTIFR)
•	พนักงาน ราย/	การทำางาน	 

1	ล้านชั่วโมง
0 0 0 0

•	ผู้รับเหมา ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0 0 0 0

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ	(ISR)(a)

•	พนักงาน วัน/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0 0 0 0

•	ผู้รับเหมา วัน/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

- - - 0

จ�านวนครั้งของการบาดเจ็บจากการท�างานที่มี
ความรุนแรงต่อเนื่อง
•	พนักงาน ราย - 0 0 0
•	ผู้รับเหมา ราย - 0 0 0

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บ้านปู เพาเวอร์)สิ่งแวดล้อม
123บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างาน 
ที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง
•	พนักงาน ราย/	การทำางาน	 

1	ล้านชั่วโมง
- 0 0 0

•	ผู้รับเหมา ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

- 0 0 0

จ�านวนชั่วโมงการท�างาน
•	พนักงาน ชั่วโมง - - - 1,899,082
•	ผู้รับเหมา ชั่วโมง - - - 598,794

จ�านวนอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตระดับ
สูงสุด(b)

ครั้ง 0 0 0 0

จ�านวนคนเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยอันเนื่อง 
มาจากการท�างาน
•	พนักงาน ราย - - - 0
•	ผู้รับเหมา ราย - - - 0

จ�านวนครั้งของการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจาก
การท�างาน
•	พนักงาน ราย - - - 0
•	ผู้รับเหมา ราย - - - 0

จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยที่พนักงานได้รับการฝึก
อบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
•	จีน ชั่วโมง/	คน - - - 25.42

(a)	 อ้างอิงตามมาตรฐานของ	American	National	Standards	Institute	(ANSI)
(b)	 อ้างอิงตามมาตรฐานขององค์กรที่พิจารณาจากเกณฑ์	เช่น	มีผู้เสียชีวิต	หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมท่ีไม่สามารถฟื้นฟูหรือทดแทนได้

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บ้านปู เพาเวอร์)สิ่งแวดล้อม
124 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



ข้อมูลผลการด�าเนินงาน: บ้านปู เน็กซ์

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูล หน่วย 2563

ไฟฟ้าที่ขาย เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 338,763

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูล หน่วย 2563

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
•	ทั้งหมด	(Scope	1	&	2)	 ตัน	CO2	e 3,273
•	ทางตรง	(Scope	1)	 ตัน	CO2	e 72
•	ทางอ้อม	(Scope	2)	ทางอ้อมอื่นๆ	
(Scope	3)(a)

ตัน	CO2	e	ตัน	CO2	e 3,201

•	ทั้งหมด	(Scope	1	&	2)	 ตัน	CO2	e - 

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์
•	ทั้งหมด	(Scope	1	&	2)		 ตัน	CO2	e/	เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 0.010
•	จากการผลิตไฟฟ้า ตัน	CO2	e/	เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 0.010

ปริมาณการปล่อย	SF6 ตัน	CO2	e 0
(a)	 อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล

พลังงาน

ข้อมูล หน่วย 2563

พลังงานที่ใช้ในการผลิต เทราจูล 24

พลังงานทดแทนที่ใช้ในการผลิต
•	เชื้อเพลิงทดแทน เทราจูล 0
•	ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก(a) เทราจูล 0
•	ไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองในองค์กร เทราจูล 1,229

พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ใน
การผลิต
•	เชื้อเพลิงฟอสซิล เทราจูล 1
•	ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก เทราจูล 14

พลังงานทดแทนที่ขาย
•	ไฟฟ้า เทราจูล 1,220

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ กิกะจูล/	เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 0.07
(a)	 ปริมาณน้อยมากจากการใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงกลางคืน

การใช้ทรัพยากรน�้าและน�้าปล่อยออก

ข้อมูล หน่วย 2563

ปริมาณน�้าที่ดึงจากแหล่งน�้า
•	ทุกพื้นที่ เมกะลิตร 4
•	พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนนำ้า เมกะลิตร 4

ปริมาณน�้าที่ดึงจากแหล่งน�้าทุกพื้นที่(a)

•	นำ้าผิวดิน เมกะลิตร 0
•	นำ้าใต้ดิน เมกะลิตร 3
•	นำ้าทะเล เมกะลิตร 0
•	นำ้าจากกระบวนการผลิต เมกะลิตร 0
•	นำ้าจากผู้ผลิตภายนอก เมกะลิตร 1

ปริมาณน�้าที่ดึงจากแหล่งน�้าในพื้นที ่
ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน�า้(a)

•	นำ้าผิวดิน เมกะลิตร 0
•	นำ้าใต้ดิน เมกะลิตร 3
•	นำ้าทะเล เมกะลิตร 0
•	นำ้าจากกระบวนการผลิต เมกะลิตร 0
•	นำ้าจากผู้ผลิตภายนอก เมกะลิตร 1

ปรมิาณน�า้จากผู้ผลติภายนอกท่ีดึงจาก 
แหล่งน�า้ในพืน้ท่ีท่ีมีความเสีย่งขาดแคลนน�า้(a)

•	นำ้าผิวดิน เมกะลิตร 1
•	นำ้าใต้ดิน เมกะลิตร 0
•	นำ้าทะเล เมกะลิตร 0
•	นำ้าจากกระบวนการผลิต เมกะลิตร 0
•	นำ้าหมุนเวียน(b) เมกะลิตร 0

ปริมาณน�้าปล่อยออก(a)

•	ทุกพื้นที่ เมกะลิตร 0
•	พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนนำ้า เมกะลิตร 0

ปริมาณน�้าปล่อยออกทุกพื้นที่(a)

•	นำ้าผิวดิน เมกะลิตร 0
•	นำ้าใต้ดิน เมกะลิตร 0
•	นำ้าทะเล เมกะลิตร 0
•	นำ้าที่ส่งไปยังผู้บำาบัดภายนอก เมกะลิตร 0

ปริมาณการใช้น�้าในการผลิต
•	ทุกพื้นที่ เมกะลิตร 4
•	พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนนำ้า เมกะลิตร 4

อัตราการใช้น�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ลบ.ม./	เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 0.013

การเปลี่ยนแปลงในแหล่งเก็บน�้า เมกะลิตร 0
(a)	 นำ้าจืด	(ของแข็งที่ละลายนำ้าทั้งหมด	≤1,000	มก./	ล.)	
(b)	 นำ้าจากระบบบำาบัดนำ้าเสีย	

ของเสีย

ข้อมูล หน่วย 2563

ของเสียที่เกิดขึ้น
•	ของเสียอันตราย ตัน 0
•	ของเสียไม่อันตราย	 ตัน 8

ของเสียอันตรายที่ถูกก�าจัด	
•	การนำากลับมาใช้ซำ้า ตัน 0
•	การรีไซเคิล ตัน 0
•	การทำาปุ๋ยหมัก ตัน 0
•	การนำากลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง ตัน 0
•	การเผาทำาลาย ตัน 0
•	การอัดลงบ่อลึก ตัน 0
•	การนำาไปฝังกลบ ตัน 0
•	การเก็บในพื้นที่เพื่อรอกำาจัด ตัน 0
•	การกำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 0

ของเสียไม่อันตรายที่ถูกก�าจัด	
•	การนำากลับมาใช้ซำ้า ตัน 0
•	การรีไซเคิล ตัน 0
•	การทำาปุ๋ยหมัก ตัน 0
•	การนำากลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง ตัน 0
•	การเผาทำาลาย ตัน 0
•	การอัดลงบ่อลึก ตัน 0
•	การนำาไปฝังกลบ ตัน 0
•	การเก็บในพื้นที่เพื่อรอกำาจัด ตัน 0
•	การกำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 8

การขนส่งของเสียอันตราย	
•	ปริมาณที่ขนส่ง ตัน 0
•	ปริมาณที่นำาเข้า ตัน 0
•	ปริมาณที่ส่งออก ตัน 0
•	ปริมาณที่ถูกกำาจัด ตัน 0

สัดส่วนของเสียที่ส่งออกนอกประเทศ ร้อยละ 0%

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บ้านปู เน็กซ์)สิ่งแวดล้อม
125บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ข้อมูล หน่วย 2563

จ�านวนหน่วยธุรกิจที่ด�าเนินการ โครงการ 33

หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์
•	เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อนุรักษ์ โครงการ 0
•	มีพื้นที่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์ โครงการ 0
•	มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่อนุรักษ์ โครงการ 0

หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง
•	เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่มีความ 
หลากหลายทางชีวภาพสูง

โครงการ 0

•	มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง

โครงการ 0

•	มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง

โครงการ 0

จ�านวนหน่วยธุรกิจ
•	ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ

โครงการ 0

•	มีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลกระทบ 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการ 0

•	ได้รับการประเมินคุณค่าด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ		

โครงการ 0

•	จำาเป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการ 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ(a)

โครงการ 0

•	นำาแผนการบริหารจัดการด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพไปปฏิบัติ(a)

โครงการ 0

สัดส่วนหน่วยธุรกิจ
•	ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ร้อยละ 100%

•	ได้รับการประเมินคุณค่าด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ร้อยละ NA(b)

•	มีแผนการบริหารจัดการด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ(a) 

ร้อยละ NA(b)

(a)	 สำาหรับหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
(b)	 ไม่มีหน่วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล หน่วย 2563

จ�านวนอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ม ี
นัยส�าคัญ(a)

•	มาตรฐานคุณภาพนำ้าปล่อยออก ครั้ง 0
•	มาตรฐานคุณภาพอากาศ ครั้ง 0
•	อื่นๆ ครั้ง 0

ค่าปรับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม(b)

•	จำานวนครั้งของค่าปรับที่มีนัยสำาคัญ ครั้ง 0
•	มูลค่าของค่าปรับที่มีนัยสำาคัญ เหรียญสหรัฐ 0

การลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน ครั้ง 0

เหตุการณ์ที่น�าไปสู่การระงับข้อพิพาท ครั้ง 0

การรั่วไหล(a)

•	จำานวนครั้งของการรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญ ครั้ง 0
•	ปริมาณการรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญ ลิตร 0

(a)	 อ้างอิงตามมาตรฐานขององค์กรที่พิจารณาจากเกณฑ์ขั้นตำ่า	 เช่น	ผลกระทบที่กระจายไปในพื้นที่รอบข้าง	

หรือค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต	่10,000	เหรียญสหรัฐขึ้นไป	
(b)	 ค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต	่10,000	เหรียญสหรัฐขึ้นไป

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูล หน่วย 2563

ความครอบคลุมของระบบการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
•	จำานวนคน คน 236
•	ความครอบคลุม ร้อยละ 85.8%

ความครอบคลุมของระบบการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่ได้รับการตรวจสอบโดย 
หน่วยงานภายใน
•	จำานวนคน คน 40
•	ความครอบคลุม ร้อยละ 14.5%

ความครอบคลุมของระบบการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่ได้รับการตรวจสอบโดย 
หน่วยงานภายนอก
•	จำานวนคน คน 0
•	ความครอบคลุม ร้อยละ 0%

จ�านวนคนเสียชีวิตจากการท�างาน
•	พนักงาน ราย 0
•	ผู้รับเหมา ราย 0

อัตราการเสียชีวิตจากการท�างาน
•	พนักงาน ราย/	การทำางาน	1	ล้านชั่วโมง 0
•	ผู้รับเหมา ราย/	การทำางาน	1	ล้านชั่วโมง 0

ข้อมูล หน่วย 2563

จ�านวนครั้งของการบาดเจ็บ
•	พนักงาน ราย 0
•	ผู้รับเหมา ราย 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ	(TRIFR)
•	พนักงาน ราย/	การทำางาน	1	ล้านชั่วโมง 0
•	ผู้รับเหมา ราย/	การทำางาน	1	ล้านชั่วโมง 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้น 
หยุดงาน	(LTIFR)
•	พนักงาน ราย/	การทำางาน	1	ล้านชั่วโมง 0
•	ผู้รับเหมา ราย/	การทำางาน	1	ล้านชั่วโมง 0

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ	(ISR)(a)

•	พนักงาน วัน/	การทำางาน	1	ล้านชั่วโมง 0
•	ผู้รับเหมา วัน/	การทำางาน	1	ล้านชั่วโมง 0

จ�านวนครั้งของการบาดเจ็บจาก 
การท�างานที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง
•	พนักงาน ราย 0
•	ผู้รับเหมา ราย 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจาก 
การท�างานที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง
•	พนักงาน ราย/	การทำางาน	1	ล้านชั่วโมง 0
•	ผู้รับเหมา ราย/	การทำางาน	1	ล้านชั่วโมง 0

จ�านวนชั่วโมงการท�างาน
•	พนักงาน ชั่วโมง 256,712
•	ผู้รับเหมา ชั่วโมง 144,742

จ�านวนอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต 
ระดับสูงสุด(b) ครั้ง 0

จ�านวนคนเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 
อันเนื่องมาจากการท�างาน
•	พนักงาน ราย 0
•	ผู้รับเหมา ราย 0

จ�านวนครั้งของการเจ็บป่วย 
อันเนื่องมาจากการท�างาน
•	พนักงาน ราย 0
•	ผู้รับเหมา ราย 0

(a)	 อ้างอิงตามมาตรฐานของ	American	National	Standards	Institute	(ANSI)
(b)	 อ้างอิงตามมาตรฐานขององค์กรท่ีพิจารณาจากเกณฑ์	 เช่น	 มีผู้เสียชีวิต	 หรือเกิดการเปล่ียนแปลงกับ 

สภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถฟื้นฟูหรือทดแทนได้

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บ้านปู เน็กซ์)สิ่งแวดล้อม
126 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลผลการด�าเนินงาน: โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ก�าลังการผลิตติดตั้ง
กำาลังการผลิตไฟฟ้า เมกะวัตต์ 1,434 1,434 1,434 1,434
กำาลังการผลิตที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เมกะวัตต์ 0 0 0 0
จำานวนการลงทุนตามแผน บาท 0 0 0 0
ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าที่ขาย เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 10,091,687 10,383,584 10,912,012 11,284,046

กิกะจูล 36,330,073 37,380,902 39,283,243 40,622,565
ไฟฟ้าที่ผลิต เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 10,572,880 10,877,823 11,436,600 11,823,652
ความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า
ประสิทธิภาพของการผลิต

•	ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า กรัม/	 
กิโลวัตต์-	ชั่วโมง

348.66 355.66 357.45 355.78

•	ประสิทธิภาพการผลิตไอนำ้า กิโลกรัม/	กิกะจูล 0 0 0 0.00
•	ดัชนีความพร้อมจ่าย ร้อยละ 84.2% 86.6% 89.69% 89.88%
•	ประสิทธิภาพโดยรวม ร้อยละ 38.3% 38.7% 38.75% 38.76%

การวางแผนซ่อมบำารุง

•	การหยุดซ่อมบำารุงตามแผน ครั้ง/	ปี 2 2 2 2
•	จำานวนชั่วโมงการหยุดซ่อมตามแผน ชั่วโมง 2,208 1,968 1,054 532
•	ระยะเวลาการหยุดซ่อมตามแผนโดยเฉลี่ย ชั่วโมง/	ครั้ง 1,104 984 527 266

การหยุดซ่อมนอกแผน

•	การหยุดซ่อมนอกแผน ครั้ง/	ปี 2 1 1 1
•	จำานวนชั่วโมงการหยุดซ่อมนอกแผน ชั่วโมง 257 14 7 10.8
•	ระยะเวลาการหยุดซ่อมนอกแผนโดยเฉลี่ย ชั่วโมง/	ครั้ง 128.50 14.00 7.00 10.8

การหยุดซ่อมทั้งหมด

•	การหยุดซ่อมทั้งหมด ครั้ง/	ปี 4 3 3 3
•	จำานวนชั่วโมงการหยุดซ่อมทั้งหมด ชั่วโมง 2,465 1,982 1,061 542.8
•	ระยะเวลาการหยุดซ่อมทั้งหมดโดยเฉลี่ย ชั่วโมง/	ครั้ง 616.25 660.67 353.67 181

สายส่งไฟฟ้า

•	ความยาวของสายส่ง กิโลเมตร 47 47 47 47
พลังงาน
การใช้พลังงานทางตรง

•	ทั้งหมด กิกะจูล 96,781,462	 99,917,245	 104,652,927	 108,553,084	
•	ถ่าน กิกะจูล 96,731,871	 99,894,682	 104,633,968	 108,529,744	
•	นำ้ามันดีเซล กิกะจูล 49,591	 22,563	 18,959	 23,341	

การใช้พลังงานทางอ้อม

•	ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก กิกะจูล 0 0 0 0

เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 0 0 0 0
อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เมกะจูล/ 

เมกะวัตต์-	ชั่วโมง
9,590	 9,620	 9,590.62	 9,620.05	

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

•	ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	(Scope	1	&	2) ตัน	CO2e 8,849,960	 9,111,041 9,589,975 9,902,083
•	ก๊าซเรือนกระจกทางตรง	(Scope	1) ตัน	CO2e 8,846,181	 9,109,143 9,588,300 9,900,455
•	ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม	(Scope	2) ตัน	CO2e 3,779	 1,898 1,675 1,628
•	อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ	์(Scope	1	&	2)

กิโลกรัม	CO2e/	
เมกะวัตต์-	ชั่วโมง

0.837 0.838 0.839 0.837

คุณภาพอากาศ
ออกไซด์ของไนโตรเจน

•	ความเข้มข้นโดยเฉลี่ย มก./	ลบ.ม. 237.30	 228.6 228.1 272.10
•	ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 100% 100% 100%

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

•	ความเข้มข้นโดยเฉลี่ย มก./	ลบ.ม. 279.40	 258.10	 360.60	 366.40
•	ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 100% 100% 100%

ฝุ่น	(PM)

•	ความเข้มข้นโดยเฉลี่ย มก./	ลบ.ม. 16.60	 32.4 10.6 16.30
•	ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 100% 100% 100%

ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ครอบครอง ตารางกิโลเมตร 0.96 0.96 0.96 0.96
พื้นที่ผลิตที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์

•	เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อนุรักษ์ ตารางกิโลเมตร 0 0 0 0
•	มีพื้นที่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์ ตารางกิโลเมตร 0 0 0 0
•	มีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับพื้นที่อนุรักษ์ ตารางกิโลเมตร 0 0 0 0

สิ่งมีชีวิตที่ปรากฏในพื้นที่ตาม	IUCN	red	list	
species

•	มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ สายพันธุ์ 0 0 0 0
•	ใกล้การสูญพันธุ์ สายพันธุ์ 0 0 0 0
•	เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ สายพันธุ์ 0 0 0 0
•	เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สายพันธุ์ 0 0 0 0
•	มีความเสี่ยงตำ่าต่อการสูญพันธุ์ สายพันธุ์ 0 0 0 0

น�า้
ปริมาณนำ้าใช้

•	ทั้งหมด เมกะลิตร 765	 518	 492 460
•	นำ้าผิวดิน	(แม่นำ้า	ทะเลสาบ	มหาสมุทร) เมกะลิตร 765	 518	 492	 460
•	นำ้าใต้ดิน เมกะลิตร - - - -
•	นำ้าประปา เมกะลิตร - - - -

นำ้าที่ใช้ซำ้าหรือนำากลับมาใช้ใหม่ เมกะลิตร 147 291 354 546
น�า้ปล่อยออก
ปริมาณนำ้าปล่อยออก

•	ทั้งหมด เมกะลิตร 447 181 159 149
•	นำ้าผิวดิน เมกะลิตร 0 0 0 0

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บีแอลซีพี)สิ่งแวดล้อม
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รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

•	นำ้าใต้ดิน เมกะลิตร 0 0 0 0
•	นำ้าทะเล เมกะลิตร 0 0 0 0
•	นำ้าที่ส่งไปยังผู้บำาบัดภายนอก เมกะลิตร 447 181 159 149
•	นำ้าที่ส่งไปยังหน่วยงานภายนอกอื่นๆ	เพื่อใช้
ประโยชน์

เมกะลิตร 0 0 0 0

คุณภาพนำ้าปล่อยออก

•	BOD มิลลิกรัม/	ลิตร 	<	2.0	-	2.5	 <	2.0	-	4.3 <	2.0	-	2.6 <	2.0	-	2.0
•	COD มิลลิกรัม/	ลิตร 	<	25.0	 	<	25.0	 	<	25.0	 	<	25.0	
•	ความเป็นกรดด่าง - 7.83 7.61 7.66 7.84
•	อุณหภูมิโดยเฉลี่ย องศาเซลเซียส 34.26 34.45 35.30 35.47

การรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมี

•	จำานวนครั้งของการรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญ ครั้ง - 0 0 0
•	ปริมาณของการรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญ ลิตร - 0 0 0

ของเสีย
ของเสียอันตรายที่ถูกกำาจัด

•	ทั้งหมด ตัน 345 231	 303	 98
•	การนำาไปฝังกลบ ตัน 150	 43 155 26
•	การนำากลับมาใช้ใหม่ ตัน 116 105 50 34
•	การนำากลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง ตัน 79	 83 98 37
•	การกำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 0	 0 0 0

ของเสียไม่อันตรายที่ถูกกำาจัด

•	ทั้งหมด ตัน 543,927	 580,697	 604,365 541,502
•	การนำาไปฝังกลบ ตัน 823	 1,269 726 839
•	การนำากลับมาใช้ใหม่ ตัน 455	 348 289 218
•	การนำากลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง ตัน 542,648	 579,081 603,350 540,444
•	การกำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน - - - -

ของเสียทั้งหมดที่ถูกกำาจัด	(ของเสียอันตราย 
และไม่อันตราย)

ตัน 544,272	 580,928	 604,668	 541,600

การผลิตเถ้าและยิปซัมสังเคราะห์

•	เถ้าทั้งหมด ตัน 543,467 592,708 608,594 580,496
•	เถ้าลอย ตัน 473,077 532,713 535,818 510,193
•	เถ้าหนัก ตัน 70,390 59,995 73,776 70,303
•	ยิปซัมสังเคราะห์ ตัน 0 0 0 0

เถ้าและยิปซัมสังเคราะห์ที่ถูกส่งไปกำาจัดด้วยวิธี
การนำากลับมาใช้ซำ้า

•	เถ้าลอยที่นำากลับมาใช้ซำ้า ตัน 472,922 532,474 535,529 494,338
•	เถ้าหนักที่นำากลับมาใช้ซำ้า ตัน 70,390 59,995 73,776 60,303
•	ยิปซัมสังเคราะห์ที่นำากลับมาใช้ซำ้า ตัน 0 0 0 0

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
จำานวนค่าปรับที่มีนัยสำาคัญ ครั้ง - 0 0 0

บาท - 0 0 0
จำานวนการลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน ครั้ง - - - -
จำานวนเหตุการณ์ที่นำาไปสู่การระงับข้อพิพาท ครั้ง - - - -

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้าน 
สิ่งแวดล้อม

•	ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญ ครั้ง 0 0 0 0
•	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำาคัญที่ได้รับการแก้ไข ครั้ง 0 0 0 0

ความปลอดภัย
พนักงาน
จำานวนชั่วโมงการทำางาน ชั่วโมง 627,848	 642,712	 622,640	 383,568
จำานวนคนเสียชีวิตจากการทำางาน

•	ชาย ราย 0 0 0 0
•	หญิง ราย 0 0 0 0

จำานวนของการบาดเจ็บ

•	ชาย ราย 		1	 														0			 					1	 0
•	หญิง ราย 0 0 0 0

จำานวนของการบาดเจ็บรุนแรง

•	ชาย ราย 0 0 0 0
•	หญิง ราย 0 0 0 0

จำานวนวันที่หยุดงานจากการบาดเจ็บ	 
(ไม่รวมการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร)

•	ชาย วัน 0 0 0 0
•	หญิง วัน 0 0 0 0

อัตราการเสียชีวิตจากการทำางาน ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0 0 0 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ	(IFR) ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

1.59 0 0 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	
(LTIFR)

ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0 0 0 0

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ	(ISR) ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

1.59 0 0 0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด	
(TRIR)

ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

1.59 0 0 0

ผู้รับเหมา
จำานวนชั่วโมงการทำางาน ชั่วโมง 1,656,177	 1,783,171	 1,295,363	 1,027,738
จำานวนคนเสียชีวิตจากการทำางาน

•	ชาย ราย 1 0 0 0
•	หญิง ราย 0 0 0 0

จำานวนของการบาดเจ็บ

•	ชาย ราย       7 						3	 							3	 1
•	หญิง ราย 													1	 							1	        2 0

จำานวนของการบาดเจ็บรุนแรง

•	ชาย ราย 0 0 0 0
•	หญิง ราย 0 0 0 0

จำานวนวันที่หยุดงานจากการบาดเจ็บ	 
(ไม่รวมการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร)

•	ชาย วัน 0 0 0 0
•	หญิง วัน 0 0 0 0

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บีแอลซีพี)สิ่งแวดล้อม
128 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

อัตราการเสียชีวิตจากการทำางาน ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0.6 0 0 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ	(IFR) ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

3.62 0.56 3.09 3.89

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	
(LTIFR)

ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0 0 0 0

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ	(ISR) วัน/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

3.02 0.56 0 0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด	
(TRIR)

ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

3.02 0.56 3.09 3.89

การอบรม/	การสื่อสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จำานวนชั่วโมงการอบรมด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

•	พนักงาน ชั่วโมง - 18,173 18,189 6,538
•	ผู้รับเหมา ชั่วโมง - 21,033 18,984 9,216

ค่าใช้จ่ายและการลงทุนด้านความปลอดภัย
ค่าใช้จ่ายสำาหรับการดำาเนินงานที่ปลอดภัย

•	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน บาท - 24,300,000 24,013,750 25,431,249
•	รายจ่ายการลงทุน บาท - 0 0 0

ค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการปรับปรุงความปลอดภัย

•	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน บาท - 0 0 0
•	รายจ่ายการลงทุน บาท - 550,000 1,400,000 2,147,100

พนักงาน
จำานวนพนักงานทั้งหมด คน 278 278 280 292
พนักงานจำาแนกตามเพศ

•	ชาย คน 232 229 234 241
•	หญิง คน 46 49 46 51

พนักงานจำาแนกตามสัญญาจ้าง

•	พนักงานประจำา คน 268 265 263 267
•	พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว คน 10 13 17 25

พนักงานจำาแนกตามระดับ

•	ผู้บริหารระดับสูง คน 7 7 6 5
•	ผู้บริหารระดับกลาง คน 32 31 33 41
•	ผู้บริหารระดับต้น คน 47 46 47 38
•	พนักงานและหัวหน้างาน คน 182 181 180 183

จำานวนพนักงานใหม่

•	พนักงานใหม่ทั้งหมด คน 15 16 9 16
•	ชาย คน 11 12 8 11
•	หญิง คน 4 4 1 5

การลาออก

•	การลาออกของพนักงานประจำา คน 17 14 8 8
•	อัตราการลาออก ร้อยละ 6.12% 5.04% 2.86% 2.74%

ความหลากหลายทางเพศ
ผู้บริหารระดับสูง

•	ชาย คน 6 6 5 5
•	หญิง คน 1 1 1 0

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ผู้บริหารระดับกลาง

•	ชาย คน 25 25 25 31
•	หญิง คน 7 6 8 10

ผู้บริหารระดับต้น

•	ชาย คน 39 39 41 30
•	หญิง คน 8 7 6 8

พนักงานและหัวหน้างาน

•	ชาย คน 158 155 156 164
•	หญิง คน 24 26 24 19

การพัฒนาพนักงาน
จำานวนชั่วโมงที่พนักงานได้รับการฝึกอบรม

•	ทั้งหมด ชั่วโมง 8,084 18,173 18,189 11,469
•	ผู้บริหารระดับสูง ชั่วโมง 186 512 648 162
•	ผู้บริหารระดับกลาง ชั่วโมง 1,537 3,297 3,393 1,815
•	ผู้บริหารระดับต้น ชั่วโมง 2,014 3,010 3,780 2,178
•	พนักงานและหัวหน้างาน ชั่วโมง 4,347 11,354 10,368 7,314

จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่พนักงานได้รับการฝึกอบรม ชั่วโมง/	คน 29.08 65.37 64.96 39.28
การลาคลอด
การลาคลอดของพนักงานหญิง คน 6 6 2 11

ร้อยละ 2.16% 2.16% 0.71% 3.77%
การกลับมาทำางานหลังลาคลอดของพนักงานหญิง คน 5 6 2 0

ร้อยละ 83% 100% 100% 0%

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (บีแอลซีพี)สิ่งแวดล้อม
129บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



ข้อมูลผลการด�าเนินงาน: โรงไฟฟ้าเอชพีซี

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ก�าลังการผลิตติดตั้ง

กำาลังการผลิตไฟฟ้า เมกะวัตต์ 1,878	 1,878	 1,878	 1,878	

กำาลังการผลิตที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เมกะวัตต์ 0	 0	 0	 0	

จำานวนการลงทุนตามแผน บาท 0	 0	 0	 0	

ผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้าที่ขาย เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 11,391 12,512 11,406 11,355

กิกะจูล 41,007 45,042 41,062 40,878

ไฟฟ้าที่ผลิต เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 12,655 13,780 13,087 12,980

ความพร้อมจ่ายและความมั่นคงเชื่อถือได้ของโรงไฟฟ้า

ประสิทธิภาพของการผลิต

•	ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า กรัม/	 
กิโลวัตต์-	ชั่วโมง

1,140 1,113 1,099 1,087

•	ประสิทธิภาพการผลิตไอนำ้า กิโลกรัม/	กิกะจูล 0 0 0 0
•	ดัชนีความพร้อมจ่าย ร้อยละ 83.61% 89.65% 82.18% 82.33%
•	ประสิทธิภาพโดยรวม ร้อยละ 31.51% 32.06% 32.49% 32.57%

การวางแผนซ่อมบำารุง

•	การหยุดซ่อมบำารุงตามแผน ครั้ง/	ปี 2 3 3 2
•	จำานวนชั่วโมงการหยุดซ่อมตามแผน ชั่วโมง 1,940 1,225 1,143 2,367
•	ระยะเวลาการหยุดซ่อมตามแผนโดยเฉลี่ย ชั่วโมง/	ครั้ง 969.96 408.32 381.00 1,183.50

การหยุดซ่อมนอกแผน

•	การหยุดซ่อมนอกแผน ครั้ง/	ปี 20 20 17 17
•	จำานวนชั่วโมงการหยุดซ่อมนอกแผน ชั่วโมง 2,126 1,275 3,530 2,273
•	ระยะเวลาการหยุดซ่อมนอกแผนโดยเฉลี่ย ชั่วโมง/	ครั้ง 106.30 63.76 207.65 133.71

การหยุดซ่อมทั้งหมด

•	การหยุดซ่อมทั้งหมด ครั้ง/	ปี 22 23 20 19
•	จำานวนชั่วโมงการหยุดซ่อมทั้งหมด ชั่วโมง 3,096 1,683 3,911 3,457
•	ระยะเวลาการหยุดซ่อมทั้งหมดโดยเฉลี่ย ชั่วโมง/	ครั้ง 140.72 73.19 195.55 181.92

สายส่งไฟฟ้า

•	ความยาวของสายส่ง กิโลเมตร 167 167 167 167
•	การสูญเสียกระแสไฟจากการส่งผ่าน ร้อยละ 0.20% 0.21% 0.20% 0.20%
•	ความยาวของสายจำาหน่าย กิโลเมตร 6 6 6 6

พลังงาน

การใช้พลังงานทางตรง

•	ทั้งหมด กิกะจูล 144,980,196 154,938,500 145,217,278 143,611,047
•	ถ่าน กิกะจูล 144,469,158 154,604,073 144,917,349 143,353,524
•	นำ้ามันดีเซล กิกะจูล 511,039 334,427 299,930 257,523

การใช้พลังงานทางอ้อม  

•	ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก กิกะจูล 0 0 0 0

เมกะวัตต์-	ชั่วโมง 0 0 									8,590	 	5,193	

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก	(ส่วนโรงไฟฟ้า)

•	ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	(Scope	1	&	2) ตัน	CO2e 16,920,258 16,185,216 15,539,000 15,539,513
•	ก๊าซเรือนกระจกทางตรง	(Scope	1) ตัน	CO2e 16,920,207 16,185,164 15,538,951 15,539,471
•	ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม	(Scope	2) ตัน	CO2e 51 52 48 42
•	ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ	(Scope	3) ตัน	CO2e 1,488 1,714 1,461 1,939
•	อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ	์(Scope	1	&	2)

กิโลกรัม	CO2e/	 
กิโลวัตต์-	ชั่วโมง

1.600 1.384 1.403 1.299

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก	(ส่วนเหมือง)

•	ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	(Scope	1	&	2) ตัน	CO2e 457,751 444,439 459,669 423,071
•	ก๊าซเรือนกระจกทางตรง	(Scope	1) ตัน	CO2e 455,065 443,680 459,005 422,693
•	ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม	(Scope	2) ตัน	CO2e 2,686 759 665 378

คุณภาพอากาศ

ออกไซด์ของไนโตรเจน

•	ความเข้มข้นโดยเฉลี่ย		 มิลลิกรัม/	ลบ.ม. 313.05-
338.00

158.70-
214.68

162.74-
198.10

200.55-
222.87

•	ค่ามาตรฐาน มิลลิกรัม/	ลบ.ม. 510 510 510 510
•	ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 100% 100% 100%

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

•	ความเข้มข้นโดยเฉลี่ย		 มิลลิกรัม/	ลบ.ม. 99.95- 
117.66

128.74-
142.23

128.35-
129.61

131.90-
135.59

•	ค่ามาตรฐาน มิลลิกรัม/	ลบ.ม. 230 230 230 230
•	ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 100% 100% 100%

ฝุ่น	(PM)

•	ความเข้มข้นโดยเฉลี่ย		 มิลลิกรัม/	ลบ.ม. 24.16-31.41 5.18-7.87 4.92-7.99 4.33-12.36
•	ค่ามาตรฐาน มิลลิกรัม/	ลบ.ม. 50 50 50 50
•	ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 100% 100% 100%

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่ครอบครอง ตารางกิโลเมตร 86.7 86.7 86.7 86.7

พื้นที่ผลิตที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์

•	เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อนุรักษ์ ตารางกิโลเมตร - - - -
•	มีพื้นที่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์ ตารางกิโลเมตร - - - -
•	มีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับพื้นที่อนุรักษ์ ตารางกิโลเมตร - - - -

สิ่งมีชีวิตที่ปรากฏในพื้นที่ตาม	IUCN	red	list	
species

•	มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ สายพันธุ์ 	0	 ดำาเนินการ
ทุก	5	ปี

ดำาเนินการ
ทุก	5	ปี

ด�าเนินการ
ทุก	5	ปี

•	ใกล้การสูญพันธุ์ สายพันธุ์ 	0	 	0	

•	เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ สายพันธุ์        2        2 

•	เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สายพันธุ์        4        4 

•	มีความเสี่ยงตำ่าต่อการสูญพันธุ์ สายพันธุ์ 201	 201	

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (เอชพีซี)สิ่งแวดล้อม
130 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563



ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

น�้าปล่อยออก

ปริมาณนำ้าปล่อยออก

•	ทั้งหมด เมกะลิตร 8,100,154 อยู่ระหว่าง
การติดตั้ง
มาตรวัด

8,277,573 16,946,610

•	นำ้าผิวดิน เมกะลิตร 8,100,154 8,100,154 	8,277,573	 	16,946,610	
•	นำ้าใต้ดิน เมกะลิตร - - - -
•	นำ้าทะเล เมกะลิตร - - - -
•	นำ้าที่ส่งไปยังหน่วยงานภายนอกอื่นๆ	เพื่อใช้
ประโยชน์

เมกะลิตร - - - -

คุณภาพนำ้าปล่อยออก	(ส่วนโรงไฟฟ้า)

•	TSS	 มิลลิกรัม/	ลิตร 13.0-160.0 8.0-42.0 5.0-36 5	-	82
	 ค่ามาตรฐาน มิลลิกรัม/	ลิตร ≤50 ≤50 ≤50 ≤50
	 ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 99.1% 100% 100% 100%
•	BOD	 มิลลิกรัม/	ลิตร 0.5-7.4 0	-1.4 0.1-2.4 0.3	-	4.5
	 ค่ามาตรฐาน มิลลิกรัม/	ลิตร ≤40 ≤40 ≤40 ≤40
	 ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 100% 100% 100%
•	COD	 มิลลิกรัม/	ลิตร ≤40 ≤40 <40	-	51 <40
	 ค่ามาตรฐาน มิลลิกรัม/	ลิตร ≤120 ≤120 ≤120 ≤120
	 ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 100% 100% 100%
•	ความเป็นกรดด่าง	 - 8.27-8.85 8.54-9.6 8.5-9.2 8.6-8.9
	 ค่ามาตรฐาน - 6-9 6-9 6-9 6-9
	 ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 99.1% 91.7% 100%
•	อุณหภูมิ ส่วนต่าง	 

องศาเซลเซียส
0-1 0-1 0-1 0-2

	 ค่ามาตรฐาน ส่วนต่าง	 
องศาเซลเซียส

<3 <3 <3 <3

	 ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 100% 100% 100%

คุณภาพนำ้าปล่อยออก	(ส่วนเหมือง)

•	TSS	 มิลลิกรัม/	ลิตร <10.0-64.2	 10.2-276 5.0-66 10.1	-	49.2
	 ค่ามาตรฐาน มิลลิกรัม/	ลิตร ≤50 ≤50 ≤50 ≤50
	 ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 99.1% 100% 100% 100%
•	BOD	 มิลลิกรัม/	ลิตร 2.0	-	12.3 0.3	-	2.4 0.0	-	2.5 0.1	-	2.7
	 ค่ามาตรฐาน มิลลิกรัม/	ลิตร ≤50 ≤50 ≤50 ≤50
	 ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 100% 100% 100%
•	COD	 มิลลิกรัม/	ลิตร <40.0-52.7	 ≤40 <40-47	 43.2	-	78.4
	 ค่ามาตรฐาน มิลลิกรัม/	ลิตร ≤150 ≤150 ≤150 ≤150
	 ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 100% 100% 100%
•	ความเป็นกรดด่าง	 - 6.8-8.4 6.4-10.3 6.1-8.3 6.0-8.2
	 ค่ามาตรฐาน - 6-9 6-9 6-9 6-9
	 ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 99.1% 100% 100%
•	อุณหภูมิ ส่วนต่าง	 

องศาเซลเซียส
0-1 0-1 0-1 0-2

	 ค่ามาตรฐาน ส่วนต่าง	 
องศาเซลเซียส

<3 <3 <3 <3

	 ระดับการสอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 100% 100% 100% 100%

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

การรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมี

•	จำานวนครั้งของการรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญ ครั้ง 5 0 0 5
•	ปริมาณของการรั่วไหลที่มีนัยสำาคัญ ลิตร 120 0 0 1,500

ของเสีย

ของเสียอันตรายที่ถูกกำาจัด

•	ทั้งหมด ตัน 528,714 870,302 261,622 368,543
•	การนำากลับมาใช้ซำ้า ตัน 0 0 122 14
•	การนำากลับไปใช้ใหม่	(ของเหลว) ลิตร 528,406 864,802 259,237 368,108
•	การนำากลับไปใช้ใหม่	(ของแข็ง) ตัน 308 	-	 2,045 7.30
•	การนำากลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง ตัน - - - -
•	การเผาทำาลาย ตัน - - 5 -
•	การอัดลงบ่อลึก ตัน -	 -	 -	 -
•	การนำาไปฝังกลบ ตัน -	 -	 - -
•	การเก็บในพื้นที่เพื่อรอกำาจัด ตัน - 5,500 213 414
•	การกำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน -	 -	 - 368,543

ของเสียอันตรายที่ถูกกำาจัด

•	ทั้งหมด ตัน 4,867 9,316 5,755 5,683
•	การนำากลับมาใช้ซำ้า ตัน - - - -
•	การนำากลับไปใช้ใหม่	(ของแข็ง) ตัน 42.96 3,736 5.15 317
•	การทำาปุ๋ยหมัก ตัน - - 0.846 1
•	การนำากลับคืนรวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง ตัน - - - -
•	การเผาทำาลาย ตัน - - - -
•	การอัดลงบ่อลึก ตัน - - - -
•	การนำาไปฝังกลบ ตัน 4,688.7 5,580 5,749 5,365
•	การเก็บในพื้นที่เพื่อรอกำาจัด ตัน 65 - - -
•	การกำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ ตัน 71 - - -

ของเสียทั้งหมดที่ถูกกำาจัด 
(ของเสียอันตรายและไม่อันตราย)

ตัน 533,581 879,618 267,377 374,226

การผลิตเถ้าและยิปซัมสังเคราะห์

•	เถ้าทั้งหมด ตัน 2,250,012 3,027,776 3,402,781 3,413,872
•	เถ้าลอย ตัน 2,250,012 3,027,776 3,402,781 3,413,872
•	เถ้าหนัก ตัน - - - -
•	ยิปซัมสังเคราะห์ ตัน 451,001 687,376 740,373 706,477

เถ้าและยิปซัมสังเคราะห์ที่ถูกส่งไปกำาจัดด้วยวิธี
การนำากลับมาใช้ซำ้า

•	เถ้าลอยที่นำากลับมาใช้ซำ้า ตัน 123,615.21 320,481 355,795 174,556
•	เถ้าหนักที่นำากลับมาใช้ซำ้า ตัน - - - - 
•	ยิปซัมสังเคราะห์ที่นำากลับมาใช้ซำ้า ตัน - 30 0 2,736

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

จำานวนค่าปรับที่มีนัยสำาคัญ ครั้ง 0 0 0 0
บาท 0 0 0 0

จำานวนการลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน ครั้ง 0 0 0 0

จำานวนเหตุการณ์ที่นำาไปสู่การระงับข้อพิพาท ครั้ง 0 0 0 0

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (เอชพีซี)สิ่งแวดล้อม
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ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

รายจ่ายและการลดค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

•	รายจ่ายการลงทุน บาท 2,904,798	 5,891,397	 146,100	 929,183.36	
•	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน บาท 			15,330,592 10,935,231 22,397,424	 26,921,192.90	

โครงการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม

•	รายจ่ายลงทุน บาท - - - -
•	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน บาท 12,823,021	 48,574,584	 - -

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้าน
สิ่งแวดล้อม

•	ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญ ครั้ง 3	 5	 1	 1
•	ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำาคัญที่ได้รับการแก้ไข ครั้ง 3	 5	 1	 1

ความปลอดภัย

พนักงาน

จำานวนชั่วโมงการทำางาน ชั่วโมง 1,664,701 1,727,688 1,757,550 1,798,075

จำานวนคนเสียชีวิตจากการทำางาน

•	ชาย ราย 0 0 0 0
•	หญิง ราย 0 0 0 0

จำานวนของการบาดเจ็บรุนแรง 
(ไม่รวมการเสียชีวิต)

•	ชาย ราย 0 0 0 0
•	หญิง ราย 0 0 0 0

จำานวนของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

•	ชาย ราย 0 0 0 0
•	หญิง ราย 0 0 0 0

จำานวนของอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บเนื่องมาจาก
การทำางาน

•	ชาย ราย 6 5 4 3
•	หญิง ราย 0 0 0 0

จำานวนวันที่หยุดงานจากการบาดเจ็บ 
(ไม่รวมการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร)

•	ชาย วัน 0 0 0 0
•	หญิง วัน 0 0 0 0

อัตราการเสียชีวิตจากการทำางาน ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0 0 0 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	
(LTIFR)

ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0 0 0 0

อัตราของการบาดเจ็บรุนแรง ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0 0 0 0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด	
(TRIR)

ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

3.60 2.89 2.28 1.67

ประเภทของการบาดเจ็บจากการทำางาน

•	ตัด ราย 0 0 0 0
•	ลวก	ไหม้ ราย 0 0 0 0
•	สารเคมี ราย 0 0 0 0

ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563

•	ปนเป้ือน ราย 0 0 0 0
•	ฟกชำ้า ราย 4 2 1 3
•	เสียดสี ราย 0 0 0 0
•	แตกหัก ราย 0 0 0 0
•	เลื่อน ราย 0 0 0 0
•	ระคายเคือง ราย 0 0 0 0
•	ฉีกขาด ราย 2 3 2 0
•	เจาะ	แทง ราย 0 0 1 0
•	ผื่นคัน ราย 0 0 0 0
•	ตึง	เคล็ด ราย 0 0 0 0
•	อื่นๆ ราย 0 0 0 0

จำานวนโรคที่เกิดจากการทำางาน

•	ชาย ราย 0 0 0 0
•	หญิง ราย 0 0 0 0

ผู้รับเหมา

จำานวนชั่วโมงการทำางาน ชั่วโมง 12,939,159 15,389,796 15,393,461 13,871,450

จำานวนคนเสียชีวิตจากการทำางาน

•	ชาย ราย 0 1 1 0
•	หญิง ราย 0 0 0 0

จำานวนของการบาดเจบ็รนุแรง	(ไม่รวมการเสยีชวีติ)

•	ชาย ราย 0 0 0 0
•	หญิง ราย 0 0 0 0

จำานวนของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

•	ชาย ราย 4 3 5 4
•	หญิง ราย 0 0 0 0

จำานวนของอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บเนื่องมาจาก
การทำางาน

•	ชาย ราย 21 21 25 15
•	หญิง ราย 2 0 0 0

จำานวนวันที่หยุดงานจากการบาดเจ็บ 
(ไม่รวมการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร)

•	ชาย วัน 27 189 1,865 56
•	หญิง วัน 0 0 0 0

อัตราการเสียชีวิตจากการทำางาน ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0 0.06 0.06 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	
(LTIFR)

ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0.31 0.26 0.39 0.29

อัตราของการบาดเจ็บรุนแรง ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

0 0 0 1.00

อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด	
(TRIR)

ราย/	การทำางาน	 
1	ล้านชั่วโมง

1.62 1.36 1.62 1.08

ประเภทของการบาดเจ็บจากการทำางาน

•	ตัด ราย 0 0 1 0
•	ลวก	ไหม้ ราย 2 1 1 0
•	สารเคมี ราย 0 0 1 0

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (เอชพีซี)สิ่งแวดล้อม
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•	ปนเป้ือน ราย 0 0 0 0
•	ฟกชำ้า ราย 10 10 11 8
•	เสียดสี ราย 0 0 0 0
•	แตกหัก ราย 0 0 2 4
•	เลื่อน ราย 0 0 0 0
•	ระคายเคือง ราย 2 1 0 0
•	ฉีกขาด ราย 7 5 8 3
•	เจาะ	แทง ราย 1 4 0 0
•	ผื่นคัน ราย 0 0 0 0
•	ตึง	เคล็ด ราย 1 1 1 0
•	อื่นๆ ราย 0 0 0 0

จำานวนโรคที่เกิดจากการทำางาน

•	ชาย ราย 0 0 0 0
•	หญิง ราย 0 0 0 0

การอบรม/	การสื่อสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พนักงาน

•	จำานวนหลักสูตรการอบรมด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

หลักสูตร 42 38 42 30

•	จำานวนชั่วโมงการอบรมด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

ชั่วโมง 1,102 1,024 5,571 2,153

ผู้รับเหมา

•	จำานวนหลักสูตรการอบรมด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

หลักสูตร 780 539 802 423

•	จำานวนชั่วโมงการอบรมด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

ชั่วโมง 17,571 17,579 29,989 15,817

ค่าใช้จ่ายและการลงทุนด้านความปลอดภัย

ค่าใช้จ่ายสำาหรับการดำาเนินงานที่ปลอดภัย

•	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน บาท 23,892,511 24,701,400 27,232,209 33,446,374
•	รายจ่ายการลงทุน บาท 29,384,720 2,045,800 1,200,000 328,800

ค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการปรับปรุงความปลอดภัย

•	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน บาท - - -	 0
•	รายจ่ายการลงทุน บาท 36,016,260 20,500,000 18,120,000 0

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ

บริเวณโรงไฟฟ้า

•	จำานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ครัวเรือน - 2,588 2,588 2,588
•	จำานวนคนที่ได้รับผลกระทบ คน - 12,335 12,335 12,335
•	จำานวนครัวเรือนที่ได้รับการชดเชย ครัวเรือน - 975 975 975
•	จำานวนคนที่ได้รับการชดเชย คน - 5,265 5,265 5,265

บริเวณสายส่ง

•	จำานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ครัวเรือน - 249 249 249
•	จำานวนคนที่ได้รับผลกระทบ คน - 1,345 1,345 1,345
•	จำานวนครัวเรือนที่ได้รับการชดเชย ครัวเรือน - 249 249 249
•	จำานวนคนที่ได้รับการชดเชย คน - 1,345 1,345 1,345

เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ การก�ากับดูแลกิจการ สังคม ข้อมูลเพิ่มเติม (เอชพีซี)สิ่งแวดล้อม
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GRI Content Index

Disclosure Description

Page

Omission

External 

AssuranceSR AR

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 10

102-3 Location	of	headquarters Back	cover

102-4 Location	of	operations 9

102-5 Ownership	and	legal	form 115 18-19

102-6 Markets	served 9,	13-14

102-7 Scale	of	the	organization 115,	118,	123

102-8 Information	on	employees	and	other	workers 123

102-9 Supply	chain 60-64,	120

102-10 Significant	changes	to	the	organization	and	its	
supply	chain

11-12

102-11 Precautionary	Principle	or	approach 47-50 35-38

102-12 External	initiatives 30-31

102-13 Membership	of	associations 116

EU1E Installed	capacity,	broken	down	by	primary	energy	
source	and	by	regulatory	regime

120

EU2E Net	energy	output	broken	down	by	primary	energy	
source	and	by	regulatory	regime

120

EU3E Number	of	residential,	industrial,	institutional	and	
commercial	customer	accounts

- On	the	process	
of	data	

standardization

Strategy

102-14 Statement	from	senior	decision-maker 6-7

102-15 Key	impacts,	risks,	and	opportunities 13-14,	47-50

Ethics	and	integrity

102-16 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior 37-39

102-17 Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	ethics 38

Governance

102-18 Governance	structure 15-18

102-19 Delegating	authority 15-18

102-20 Executive-level	responsibility	for	economic,	
environmental,	and	social	topics

19-22

Disclosure Description

Page

Omission

External 

AssuranceSR AR

102-21 Consulting	stakeholders	on	economic,	environmental,	
and	social	topics

23-26

102-22 Composition	of	the	highest	governance	body	and	its	
committees

15-18

102-23 Chair	of	the	highest	governance	body 15-18 20

102-24 Nominating	and	selecting	the	highest	governance	
body

15-18 24

102-25 Conflicts	of	interest 15-18,	41 21-25

102-26 Role	of	highest	governance	body	in	setting	purpose,	
values,	and	strategy

15-18,	20-22

102-27 Collective	knowledge	of	highest	governance	body 17-18 22-23

102-28 Evaluating	the	highest	governance	body’s	
performance

18

102-29 Identifying	and	managing	economic,	environmental,	
and	social	impacts

19-22

102-30 Effectiveness	of	risk	management	processes 19-22,	48

102-31 Review	of	economic,	environmental,	and	social	
topics

19-22

102-32 Highest	governance	body’s	role	in	sustainability	
reporting

19-22

102-33 Communicating	critical	concerns 19-22,	48

102-34 Nature	and	total	number	of	critical	concerns 24-26,	49-50

102-35 Remuneration	policies 18,	21-22 21-22

102-36 Process	for	determining	remuneration 18,	21-22 24

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 24-26

102-41 Collective	bargaining	agreements 124

102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders 23

102-43 Approach	to	stakeholder	engagement 24-26

102-44 Key	topics	and	concerns	raised 24-26
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Disclosure Description

Page
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Reporting	practice

102-45 Entities	included	in	the	consolidated	financial	
statements

115 18-19

102-46 Defining	report	content	and	topic	Boundaries 29

102-47 List	of	material	topics 29

102-48 Restatements	of	information 11

102-49 Changes	in	reporting 11

102-50 Reporting	period 11

102-51 Date	of	most	recent	report 11

102-52 Reporting	cycle 11

102-53 Contact	point	for	questions	regarding	the	report	 Inner	back	
cover

102-54 Claims	of	reporting	in	accordance	with	the	GRI	
Standards

11

102-55 GRI	content	index 136-139

102-56 External	assurance 140

Economic

GRI	201:	Economic	Performance	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 33 Not	 
a	material	topic

103-2 The	management	approach	and	its	components 34

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 34-46

201-1 Direct	economic	value	generated	and	distributed 118

201-2 Financial	implications	and	other	risks	and	opportuni-
ties	due	to	climate	change

49,	70-72

201-3 Defined	benefit	plan	obligations	and	other	retirement	
plans

-

GRI	203:	Indirect	Economic	Impacts	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary - Not	 
a	material	topic

103-2 The	management	approach	and	its	components -

103-3 Evaluation	of	the	management	approach -

203-1 Infrastructure	investments	and	services	supported -

203-2 Significant	indirect	economic	impacts 118

GRI	204:	Procurement	Practices	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 60 Not 
a	material	topic

103-2 The	management	approach	and	its	components 61

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 62

Disclosure Description

Page

Omission

External 

AssuranceSR AR

204-1 Proportion	of	spending	on	local	suppliers 120

GRI	205:	Anti-corruption	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 41

103-2 The	management	approach	and	its	components 41

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 42

205-1 Operations	assessed	for	risks	related	to	corruption 42

205-2 Communication	and	training	about	anti-corruption	
policies	and	procedures

42

205-3 Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken 42

GRI	G4	Sector	Disclosures:	System	Efficiency

EU11E Average	generation	efficiency	of	thermal	plants	by	
energy	source	and	by	regulatory	regime

120

Environment

GRI	302:	Energy	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 74

103-2 The	management	approach	and	its	components 75

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 75-76

302-1 Energy	consumption	within	the	organization 121 Yes

302-2 Energy	consumption	outside	of	the	organization 121

302-3 Energy	intensity 121 Yes

302-4 Reduction	of	energy	consumption 72,	75,	121

302-5 Reductions	in	energy	requirements	of	products	and	
services

76,	121

GRI	303:	Water	and	Effluents	2018

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 81

103-2 The	management	approach	and	its	components 81-82

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 83-84

303-1 Interactions	with	water	as	a	shared	resource 82-84

303-2 Management	of	water	discharge-related	impacts 81-84

303-3 Water	withdrawal 121 Yes

303-4 Water	discharge 121 Yes

303-5 Water	consumption 121 Yes

GRI	304:	Biodiversity	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 88 Not	 
a	material	topic

103-2 The	management	approach	and	its	components 88

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 89
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Disclosure Description

Page

Omission

External 

AssuranceSR AR

304-1 Operational	sites	owned,	leased,	managed	in,	 
or	adjacent	to,	protected	areas	and	areas	of	high	
biodiversity	value	outside	protected	areas

122

304-2 Significant	impacts	of	activities,	products,	 
and	services	on	biodiversity

-

304-3 Habitats	protected	or	restored -

304-4 IUCN	Red	List	species	and	national	conservation	list	
species	with	habitats	in	areas	affected	by	operations

-

EU13E Biodiversity	of	offset	habitats	compared	to	the	
biodiversity	of	the	affected	areas

-

GRI	305:	Emissions	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 69,	77

103-2 The	management	approach	and	its	components 70,	77

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 71-73,	78-80

305-1 Direct	(Scope	1)	GHG	emissions 120 Yes

305-2 Energy	indirect	(Scope	2)	GHG	emissions	 120 Yes

305-3 Other	indirect	(Scope	3)	GHG	emissions 120

305-4 GHG	emissions	intensity 120 Yes

305-5 Reduction	of	GHG	emissions 72,	120

305-6 Emissions	of	ozone-depleting	substances	(ODS) 121 Yes

305-7 Nitrogen	oxides	(NOX),	sulfur	oxides	(SOX),	and	other	
significant	air	emissions

121 Yes

GRI	306:	Effluents	and	Waste	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 85

103-2 The	management	approach	and	its	components 86-87

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 87

306-2 Waste	by	type	and	disposal	method 122 Yes

306-3 Significant	spills 123

306-4 Transport	of	hazardous	waste 122 Yes

GRI	307:	Environmental	Compliance	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 43 Not	 
a	material	topic

103-2 The	management	approach	and	its	components 43-45

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 45-46

307-1 Non-compliance	with	environmental	laws	 
and	regulations

123

GRI	308:	Supplier	Environmental	Assessment	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 60 Not	 
a	material	topic

Disclosure Description

Page

Omission

External 

AssuranceSR AR

103-2 The	management	approach	and	its	components 61

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 62

308-1 New	suppliers	that	were	screened	using	
environmental	criteria

120

Social

GRI	401:	Employment	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary - Not	 
a	material	topic

103-2 The	management	approach	and	its	components -

103-3 Evaluation	of	the	management	approach -

401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover 123-124

401-3 Parental	leave 124

GRI	403:	Occupational	Health	and	Safety	2018

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 104

103-2 The	management	approach	and	its	components 105-106

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 105-107

403-1 Occupational	health	and	safety	management	system 45,	104-105 Yes

403-2 Hazard	identification,	risk	assessment,	and	incident	
investigation

105 Yes

403-3 Occupational	health	services 105 Yes

403-4 Worker	participation,	consultation,	and	
communication	on	occupational	health	and	safety

105 Yes

403-5 Worker	training	on	occupational	health	and	safety 97,	105 Yes

403-6 Promotion	of	worker	health 106 Yes

403-7 Prevention	and	mitigation	of	occupational	health	
and	safety	impacts	directly	linked	by	business	
relationships

105-108 Yes

403-8 Workers	covered	by	an	occupational	health	 
and	safety	management	system

125 Yes

403-9 Work-related	injuries 125-126 Yes

403-10 Work-related	ill	health 126

GRI	404:	Training	and	Education	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 95 Not	 
a	material	topic

103-2 The	management	approach	and	its	components 95-96

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 97-99

404-1 Average	hours	of	training	per	year	per	employee 124

404-2 Programs	for	upgrading	employee	skills	 
and	transition	assistance	programs

97-99
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Disclosure Description

Page
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External 
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404-3 Percentage	of	employees	receiving	regular	
performance	and	career	development	reviews

97-99

GRI	405:	Diversity	and	Equal	Opportunity	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary - Not	 
a	material	topic

103-2 The	management	approach	and	its	components 17

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 17

405-1 Diversity	of	governance	bodies	and	employees 17

GRI	412:	Human	Rights	Assessment	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary - Not	 
a	material	topic

103-2 The	management	approach	and	its	components 50

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 125

412-1 Operations	that	have	been	subject	to	human	rights	
reviews	or	impact	assessments

125

GRI	413:	Local	Communities	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 108 Not	 
a	material	topic

103-2 The	management	approach	and	its	components 108-109

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 109-113

GRI	414:	Supplier	Social	Assessment	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 60 Not	 
a	material	topic

103-2 The	management	approach	and	its	components 61

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 62

414-1 New	suppliers	that	were	screened	using	social	
criteria

120

GRI	415:	Public	Policy	2016

415-1 Political	contributions 118

GRI	418:	Customer	Privacy	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 65 Not	 
a	material	topic

103-2 The	management	approach	and	its	components 66

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 66-67

418-1 Substantiated	complaints	concerning	breaches	of	
customer	privacy	and	losses	of	customer	data

119

GRI	419:	Socioeconomic	Compliance	2016

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 43 Not	 
a	material	topic

Disclosure Description
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103-2 The	management	approach	and	its	components 43-45

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 45-46

419-1 Non-compliance	with	laws	and	regulations	in	the	
social	and	economic	area

120

GRI	G4	Sector	Disclosures:	Access

EU28E Power	outage	frequency 120

EU29E Average	power	outage	duration 120

EU30E Average	plant	availability	factor	by	energy	source	
and	by	regulatory	regime

120

Material	topics	not	covered	by	GRI	Standards

Business	Ethics

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 37

103-2 The	management	approach	and	its	components 37

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 38-40

Employee	Engagement

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 100

103-2 The	management	approach	and	its	components 100

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 101-103

Business	Continuity	Management

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 51

103-2 The	management	approach	and	its	components 51-52

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 52-53

Risk	Management

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 47

103-2 The	management	approach	and	its	components 47-49

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 49-50

Process	Improvement	and	Innovation

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary 57

103-2 The	management	approach	and	its	components 57

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 58-59

E	 GRI-G4	Electric	Utilities	Sector	Disclosures	2010.
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 Independent limited assurance report 

To the Directors of Banpu Power Public Company Limited (“BPP”) 

Conclusion 

Based on the procedures performed, as described below, nothing has come to our attention that causes us to believe that 
the selected subject matters (“Subject Matters”) identified below and included in the Sustainability Report 2020 (the 
“Report”) for the year ended 31 December, are not, in all material respects, prepared in compliance with the reporting 
criteria (the “Criteria”). 
 
Our Responsibilities 

We have been engaged by BPP and are responsible for 
providing a limited assurance conclusion in respect of the 
Subject Matters for the year ended 31 December 2020 to 
be included in the Report as identified below. 

Our assurance engagement is conducted in accordance 
with the International Standard on Assurance 
Engagements ISAE 3000 Assurance Engagements other 
than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information and ISAE 3410 Assurance on Greenhouse 
Gas Statements. These standards require the assurance 
team to possess the specific knowledge, skills and 
professional competencies needed to provide assurance 
on sustainability information, and that we plan and 
perform the engagement to obtain limited assurance on 
whether the Subject Matters are prepared, in all material 
respects, in compliance with the Criteria.  We have 
complied with the independence and other ethical 
requirements of the International Ethics Standards Board 
for Accountants’ International Code of Ethics for 
Professional Accountants (including International 
Independence Standards) (IESBA Code), which is 
founded on fundamental principles of integrity, 
objectivity, professional competence and due care, 
confidentiality and professional behavior. The firm 
applies International Standard on Quality Control 1 and 
accordingly maintains a comprehensive system of quality 
control including documented policies and procedures 
regarding compliance with ethical requirements, 
professional standards and applicable legal and 
regulatory requirements.  

We have not been engaged to provide an assurance 
conclusion on any other information disclosed within the 
Report.  

 

Subject Matters 

Subject Matters comprised of the following data 
expressed numerically or in descriptive text for the year 
ended 31 December 2020: 

• GRI 302-1 Energy consumption within 
organization  

• GRI 302-3 Energy intensity  

• GRI 303-3 Water withdrawal (2018) 

• GRI 303-4 Water discharge (2018) 

• GRI 303-5 Water consumption (2018) 

• GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 

• GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions 

• GRI 305-4 GHG emissions intensity 

• GRI 305-6 Emissions of ozone-depleting 
substances (ODS) 

• GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides 
(SOx), and other significant air emissions (NOx, 
SOx, PM and Hg) 

• GRI 306-2 Waste by type and disposal method 

• GRI 306-4 Transport of hazardous waste 

• GRI 403-1 Occupational health and safety 
management system (2018) 

• GRI 403-2 Hazard identification, risk assessment, 
and incident investigation (2018) 

• GRI 403-3 Occupational health services (2018) 

• GRI 403-4 Worker participation, consultation, 
and communication on occupational health and 
safety (2018) 

 

• GRI 403-5 Worker training on occupational 
health and safety (2018) 

• GRI 403-6 Promotion of worker health (2018) 

• GRI 403-7 Prevention and mitigation of 
occupational health and safety impacts directly 
linked by business relationships (2018) 

• GRI 403-8 Workers covered by an occupational 
health and safety management system (2018) 

• GRI 403-9 Work-related injuries together with 
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) and 
Injury Severity Rate (ISR) 

 
Criteria 

The Subject Matters were assessed according to the 
following criteria: 

• The Sustainability Reporting Standards of the 
Global Reporting Initiative (“GRI Standards”); 
and 

• The Electric Utilities Sector Disclosures 
(“EUSD”)  

 
Directors’ and management’s responsibilities 

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

 
Procedure performed 

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

• Interviews with senior management and relevant 
staff at corporate and operating sites; 

• Inquiries about the design and implementation of 
the systems and methods used to collect and 
process the information reported, including the 
aggregation of source data into the Subject 
Matters;  

• Visits 1 site at Luannan site, selected on the basis 
of risk analysis including the consideration of both 
quantitative and qualitative criteria;  

• Agreeing the Subject Matters to relevant 
underlying sources on a sample basis to determine 
whether all the relevant information has been 
included in the Subject Matters and prepared in 
accordance with the Criteria. 

The procedures performed in a limited assurance 
engagement vary in nature and timing from, and are less 
in extent than for, a reasonable assurance engagement 
and consequently the level of assurance obtained in a 
limited assurance engagement is substantially lower than 
the assurance that would have been obtained had a 
reasonable assurance engagement been performed.  
Accordingly, we do not express a reasonable assurance 
opinion. 

 
Inherent limitations 

Due to the inherent limitations of any internal control 
structure it is possible that errors or irregularities in the 
information presented in the Report may occur and not 
be detected. Our engagement is not designed to detect all 
weaknesses in the internal controls over the preparation 
and presentation of the Report, as the engagement has not 
been performed continuously throughout the period and 
the procedures performed were undertaken on a test 
basis. 

 
Restriction of use of our report 

Our report should not be regarded as suitable to be used 
or relied on by any party wishing to acquire rights against 
us other than BPP, for any purpose or in any other 
context. Any party other than BPP who obtains access to 
our report or a copy thereof and chooses to rely on our 
report (or any part thereof) will do so at its own risk. To 
the fullest extent permitted by law, we accept or assume 
no responsibility and deny any liability to any party other 
than BPP for our work, for this independent limited 
assurance report, or for the conclusions we have reached. 
 

 

  

 

 

KPMG Phoomchai Audit Ltd. 

Bangkok 

26 April 2021 
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ช่องทางการติดต่อ
ฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน 
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
ชั้น 26 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

www.banpupower.com 

โทรศัพท์: +66 2007 6000 

โทรสาร: +66 2007 6060  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: sanicha_p@banpupower.co.th






