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บทความประชาสมัพนัธ ์        17 ธันวาคม 2564  

 

BPP กับการทาํธุรกิจด้วยหลัก ESG ทพีาองคก์รเติบโต 

อย่างแข็งแกร่งและยังยืน 

 

เรืองของการพัฒนาอย่างยังยืน (sustainable development) ได้กลายเป็นเมกะเทรนดท์ีผูค้นทัวโลกให้

ความสนใจมาอย่างต่อเนือง เพราะสภาพแวดลอ้มในโลกทีเปลียนแปลงไปและมนุษยม์ีส่วนสาํคญัทีทาํให้

เกิดการเปลียนแปลงนี หากเรายงัใชช้ีวิตหรือดาํเนินธุรกิจโดยไม่สนใจผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้ม อีกไม่นาน

ธรรมชาติอาจส่งคาํเตือนทีรุนแรงยิงขึนมาถึงพวกเราแน่นอน  

 

นีจึงเป็นเหตุผลทีหลายองคก์รมุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยหลักการทีคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม สงัคม และการ

กํากับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance) หรือ ESG มากขึน ซึงในฝังของผู ้บริโภค 

งานวิจัยของ PWC ชีชัดว่า มีผูบ้ริโภคถึง 83% ทีมองว่าบริษัทต่างๆ ควรพัฒนาแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง

เพือใหต้อบโจทยต์ามหลกั ESG ในขณะที  86% ของพนักงานก็อยากทาํงานใหก้ับบริษัททียึดหลกั ESG 

เช่นเดียวกับเขา (ทีมา: 2021 ESG Consumer Intelligence Series: PwC) เพราะสิงเหล่านีจะสะทอ้นถึง

วิสัยทัศน์ของบริษัททีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ได้มุ่งแต่จะแสวงหาผลตอบแทนทีอยู่ในรูปของ 

ผลกาํไรเพียงอย่างเดียว  

 

BPP ผู้ผลติพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพือโลกทยีังยืน 

ภายใตห้ลักการ ESG คือทีมาของการดาํเนินงานของบริษัท บา้นปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) หรือ BPP 

ผ่านกลยุทธ์ Greener & Smarter เพือมุ่งส่งมอบพลงังานไฟฟ้าทีสะอาดและฉลาดขึน ดว้ยจุดยืนในการ

เป็นผู้นําในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพือโลกทียังยืน (We ARE Power for the Sustainable 

World) บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญกับการสรา้งความสมดุลของพอรต์โฟลิโอ ทงัจากพลังงานเชือเพลิงทวัไป

และพลงังานหมุนเวียน ตามหลกัของความยังยืนดา้นพลงังาน อันสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรบัผิดชอบและ

ความตงัใจทีจะส่งมอบพลงังานไฟฟ้าคณุภาพในราคาทีเหมาะสม (Affordable) สามารถส่งมอบพลงังาน

ไดอ้ย่างต่อเนือง (Reliable) และเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม (Eco-Friendly) 
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นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า  

“BPP มีความมุ่งมันในการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายการพัฒนาทียังยืนของสหประชาชาติ  

ห รื อ  Sustainable Development Goals (SDGs) โดยได้ เ ชื อม โ ยง เป้ าห ม าย  SDGs 6 ข้อ เข้า กับ 

กลยุทธ์การดาํเนินงานของบริษัทตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เช่น การกาํหนดเป้าหมายกาํลังผลิตไฟฟ้า 5,300  

เมกะวัตต ์โดยมีกาํลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 800 เมกะวัตต ์ภายในปี 2568 และการ

ปรบัปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานและความพรอ้มจ่ายของโรงไฟฟ้า ซึงสอดคลอ้งกับ SDG ขอ้ที 7 

พลังงานสะอาดทีเข้าถึงได,้ การใหค้วามสาํคัญกับสภาพแวดลอ้มทีปลอดภัยในการทาํงาน โดยตังเป้า 

การเกิดอุบัติเหตุรา้ยแรงและเจ็บป่วยจากการทาํงานทังพนักงานและผู้รับเหมาเป็นศูนย ์สอดคลอ้งกับ 

SDG ขอ้ที 8 งานทีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ, การกาํหนดอัตราการปล่อยมลสารในโรงไฟฟ้า

ประเภทเชือเพลิงทัวไปอยู่ในระดับตาํ (Ultra-low Emissions) และปฏิบัติตามกฎหมายดา้นสังคมและ

สิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ SDG ขอ้ที 9 โครงสรา้งพืนฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม,  

หรือการกาํหนดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ ์และการวางระบบการบริหารจัดการ

ความต่อเนืองทางธุรกิจ ซึงสอดคลอ้งกับ SDG ขอ้ที 13 การรบัมือกับการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป็นตน้ นอกจากนี ในฐานะทีเป็นหนึงในบริษัท Flagship ของกลุ่มบา้นป ูเรายดึมนัในปณิธานเดียวกันทีว่า 

“อุตสาหกรรมทีดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม” ซึงไดน้าํไปเป็นหลกั

ปฎิบัติในทัง 7 ประเทศทีเราเข้าไปดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญีปุ่ น เวียดนาม 

ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละพืนทีและความตอ้งการของชุมชน

โดยรอบเป็นสาํคัญ การเป็นพลเมืองทีดีในทุกพืนทีนีถือเป็นหนึงในจุดแข็งของ BPP ทีช่วยใหก้ารบริหาร

โครงการ โรงไฟฟ้า และความสัมพันธ์กับชุมชนรอบขา้งเป็นไปได้อย่างราบรืน ทังนี BPP มีการกาํหนด

นโยบายด้าน ESG ทีสอดคล้องและเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มบ้านปู และมีคณะกรรมการ 

ก า ร พั ฒ น า ที ยั ง ยื น  (Banpu Power Sustainable Development Committee) ใ น ก า ร กํา กับ ดู แ ล 

การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย เพือสรา้งประโยชนอ์ย่างสมดลุใหแ้ก่ผูมี้สว่นไดเ้สียทุกกลุม่” 

 

สงิแวดล้อมคือหัวใจสาํคญัสาํหรับ BPP 

ปัญหา “ก๊าซเ รือนกระจก” เ ป็นหนึงความจําเ ป็นเร่งด่วนที  BPP ให้ความสําคัญมาโดยตลอด  

และเป็นเหตุผลให้บริษัทฯ เลือกลงทุนในธุรกิจพลังงานทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมมากขึน (Greener)  

เพือตอบรับกับเทรนด์ Decarbonization ทังโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
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ตลอดจนการขยายการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานผ่าน “บา้นปู เน็กซ”์ เช่น โซลาร ์รูฟท็อป ระบบ 

กักเก็บพลังงานไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และโซลูชันดา้นเทคโนโลยีพลังงาน  

รบัเทรนดพ์ลงังานแห่งอนาคต ส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานเชือเพลิงทวัไป บริษัทฯ ยังคงดาํเนินการดว้ยความ

รบัผิดชอบต่อลูกค้า และคาํนึงถึงสมดุลของความยังยืนด้านพลังงานเป็นสาํคัญ เพราะความต้องการ

พลังงานและความพร้อมของการเปลียนไปใช้พลังงานสะอาดมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  

โดยไดน้าํเทคโนโลยี HELE หรือ High Efficiency, Low Emissions เข้ามาใชเ้พือช่วยเพิมประสิทธิภาพ 

ของโรงไฟฟ้าและทาํใหเ้ป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มมากขึน ทงัน ีBPP ตงัเปา้หมายว่าภายในปี 2568 จะมีกาํลงั

ผลิต 5,300 เมกะวัตต์ โดยเป็นกําลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 800 เมกะวัตต์ และมีอัตรา 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 0.676 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ 

เมกะวตัต-์ชวัโมง 

 

ใส่ใจพนักงาน มุ่งพัฒนาชุมชน และตอบแทนสังคมด้วยใจ 

ธุรกิจจะเติบโตอย่างยังยืนได้จะต้องเริมจากการดูแลพนักงานภายใน BPP จึงมุ่งเน้นการพัฒนา

ความสามารถและภาวะผูน้าํของพนักงาน เพือตอบสนองต่อทักษะใหม่ทีจาํเป็นและสอดรบักับทิศทาง

ธุรกิจแห่งโลกอนาคต โดยมีการจัดทาํแผนพัฒนาศกัยภาพรายบุคคล และวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งที

สาํคัญเพือความต่อเนืองในการบริหารงาน รวมถึงมีวัฒนธรรมองค์กรบ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart)  

ทีเชือมโยงและหลอมรวมพนกังานจากหลากหลายเชือชาติและต่างวฒันธรรมเขา้ดว้ยกัน นอกจากนียังมี

การพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ตลอดจนการดาํเนินโครงการดา้นซีเอสอารเ์พือตอบแทนคืนสู่สังคมอย่าง

ต่อเนือง เช่น การมอบทุนสนับสนุนแก่นักเรียนในโรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบา้นปู ซึงเป็นโรงเรียนที

ดแูลนักเรียนทีมีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น พิการทางสายตา หู และสมอง มากว่า 13 ปี การสนบัสนุน

การฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาในศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิสแห่งชาติในเมืองเจิง ติงมากว่า  

17 ปี การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพืนทีรอบโรงไฟฟ้า การทํากิจกรรม 

เพือสังคมผ่านโครงการ CSR Ideas of the Year ในไทย หรือการเขา้ร่วมในข้อตกลงการจ่ายไฟฉุกเฉิน 

เมอืเกิดพิบตัิภยัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ารไิอสใึนญีปุ่ น  

 

อีกทังในช่วงทีสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในสภาวะวิกฤต BPP ยังไดช่้วยเหลือสังคมเชิงรุกในการป้องกัน 

และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพืนทีรอบโรงไฟฟ้าและในประเทศทีบริษัทดําเนินธุรกิจ  

เช่น การมอบเงินและสิงของจาํเป็นเพือสนับสนุนการทาํงานของเจา้หน้าทีรฐับาลในการต่อสูก้ับโควิด-19 
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ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทัง 3 แห่งในจีน การสนับสนุนถุงยังชีพให้แก่สถานเอกอัคราชทูต  

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่ น เพือแจกจ่ายใหก้บัคนไทยในญีปุ่ นทไีดร้บัความเดือดรอ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ

โควิด-19 ฯลฯ 

 

กาํกับดูแลกิจการด้วยจริยธรรม และนาํเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในยุคโควิด-  

จริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการคอรร์ัปชันทุกรูปแบบเป็นเรืองพืนฐานที BPP ให้ความสาํคัญ  

การมีวัฒนธรรมองคก์ร Banpu Heart ทีหนึงในหลักปฏิบัติ 10 ประการใหค้วามสาํคัญกับการยึดมันใน

ความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เพือให้มันใจว่าพนักงานทุกระดับจะขับเคลือนองคก์ร 

ไปในทิศทางทีเหมาะสมบนพืนฐานของจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ เมือเขา้สู่ยุควิกฤตโควิด-19 บริษัทฯ  

ก็ยงัสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ ดว้ยความสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการ

เปลียนแปลง การเตรียมความพรอ้ม และการเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลเขา้มาประยุกตใ์ช ้เช่น การนาํระบบ 

ISO 22301 (BCMS) มาใชก่้อนเกิดเหตุการณ์ การกาํหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก

สถานการณโ์ควิด-19 ของแต่ละประเทศ หรือการเตรียมความพรอ้มของระบบคลาวดเ์พือรองรบัการใชง้าน

โดยไม่จําเป็นต้องเข้าสาํนักงาน พรอ้มให้พนักงานสามารถทํางานได้ทุกทีแบบ Work from Anywhere  

จากการเตรียมพรอ้มและการป้องกันอย่างรดักุมทาํใหโ้รงไฟฟ้าทุกแห่งของ BPP สามารถคงประสิทธิภาพ

การผลิตได้อย่างต่อเนืองตามแผน ดว้ยไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคทีจาํเป็นต่อทุกภาคส่วน ความมันคง 

และต่อเนืองในการเดินเครืองจ่ายไฟเข้าระบบจึงเป็นความรับผิดชอบสาํคัญของ BPP ในฐานะผู้ผลิต 

และจาํหน่ายไฟฟ้า  

 

รางวัลแห่งความสาํเร็จ 

ในปี 2564 BPP ไดร้บัเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนทีมีรายชืออยู่ใน “หุน้ยงัยืน” หรือ Thailand Sustainable 

Investment ต่อเนืองเป็นปีที 4 และไดร้บัรางวลั Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่ม Market Cap 

30,000-100,000 ล้านบาท นอกจากนียังได้รับการจัดอันดับให้เ ป็น 1 ใน 268 บริษัทจดทะเ บียน 

ทีไดร้บัการจดัอนัดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) ประจาํปี 2564 จดัโดยสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ตอกยาํความมุ่งมันและความสาํเร็จของบริษัทฯ ในการดาํเนินงานด้านความยังยืน  

ซึงคาํนึงถึงประเด็นด้านสิงแวดล้อม สังคม และการกาํกับดูแลกิจการทีดี (Environment, Social and 

Governance: ESG)  
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สาํหรบั BPP การดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกั ESG ไม่ไดเ้ป็นแค่เทรนดท์ีตอ้งดาํเนินรอยตาม แต่เป็นหวัใจหลกั

ในการดาํเนินธุรกิจทีบริษัทฯ ทาํดว้ยความตงัใจจรงิและทาํอย่างต่อเนือง เพอืเนน้ยาํถึงการเป็นพลเมืองทีดี

ในทกุประเทศทีบรษัิทฯ เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการตอบแทนคืนสู่ชมุชนและสงัคมอย่างยงัยืน 

 

 

### 

เกียวกับบ้านปู เพาเวอร ์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชันนําในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ครอบคลุมประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญีปุ่ น เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมริกา ดว้ยจุดยืนการเป็นผู้นาํในธุรกิจ

พลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพือโลกทียังยืน  (We ARE Power for the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี 

ทีผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์มุ่งมันทีจะพัฒนาศักยภาพในการดาํเนินการอย่างต่อเนือง เพือการผลิตไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการใชเ้ทคโนโลยีขันสูงทีมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม ตามกลยุทธ์ Greener  

& Smarter ดว้ยเป้าหมายขยายกาํลงัผลิตใหไ้ดม้ากกว่า 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 
 

ข้อมลูเพิมเติมสาํหรับสือมวลชน กรุณาติดต่อฝ่ายสือสารองคก์ร: 

ดวงกมล สาลีรตัน ์  061-446-6698    duangkamol_s@banpu.co.th 

กฤติยาณี ศรีหิรญั  081-909-3003 kittiyanee_s@banpu.co.th 
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รูปประกอบ           

 

นายกิรณ ลิมปพะยอม ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 BPP กบัการเชือมโยงเป้าหมาย SDGs  ขอ้เขา้

กบักลยทุธก์ารดาํเนินงานของบรษัิทตลอดห่วงโซ่

ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการพฒันาชมุชนและตอบแทนคืนสู่

สงัคมของ BPP  
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