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ไขรหสั ESG บ้านปู เพาเวอร ์กุญแจส าคัญขับเคลือ่นธุรกิจอย่างยั่งยนื 

แนวความคดิเรือ่งการพฒันาทีย่ ัง่ยนืไม่ใชเ่ป็นเพยีงแค่กระแสช่วงหนึ่งแลว้ผา่นไป แตเ่ป็นทศิทางทีท่ ัง้โลกให้
ความส าคญัและพยายามจะท าใหเ้กิดขึน้จรงิ เมือ่โลกเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นสิ่งแวดลอ้ม          
การบรโิภค การจดัการทรพัยากร การลดตน้ทนุ ความเหลือ่มล า้ ความปลอดภยั คณุภาพชวีติ ไปจนถงึ
กระบวนการบริหารจดัการในภาคธุรกิจ แนวทางการพฒันาขององคก์รภาคธุรกิจอย่างยั่งยนืตามหลกั ESG 
(Environmental, Social, and Governance) ทีใ่หค้วามส าคญักบัทัง้สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดูแล
กิจการทีด่นี ัน้ จึงมนียัส าคญัและก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อโลกในการช่วยผลกัดนัประเดน็และแกไ้ขปัญหาตา่งๆ 
ตลอดจนพฒันาเศรษฐกิจโลกใหรุ้ดหนา้ 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพือ่โลกทีย่ั่งยนื ดว้ย
กลยทุธ ์Greener & Smarter มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจสอดคลอ้งกบัแนวทางความยั่งยืนตัง้แต่เริม่เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยใ์นปี 2559 ดงันัน้ การเดนิบนเสน้ทางความยั่งยืนตามหลกั ESG ของ BPP  จงึเป็นแนวทางท่ี
ทัง้องคก์รยดึถือและปฏิบตัใิหเ้กิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องครบในทกุมิติ สอดคลอ้งกบัเปา้หมายการพฒันาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เป็นหมดุหมายรว่มกนัของคนทัง้โลก 

“SDG ขอ้ 7 (สรา้งหลกัประกนัวา่ทกุคนเขา้ถึงพลงังานสมยัใหม่ในราคาที่สามารถซือ้หาได ้เชื่อถือได ้และ
ยั่งยืน) นัน้ เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังานโดยตรง BPP จงึตัง้เปา้ผลิตพลงังานสะอาดที่ทกุคนเขา้ถึงได ้โดยหนึ่ง
ในกลยทุธท์างธุรกิจของเราคอืการผลกัดนัการเติบโตของธุรกิจพลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีพลงังาน    
เพื่อตอบรบักบัเทรนดพ์ลงังานแหง่โลกอนาคต นอกจากนี ้ BPP ยงัใหค้วามส าคญักบันวตักรรมเพื่อพลงังาน
สะอาด (SDG ขอ้ 9) การผลติท่ียั่งยืน (SDG ขอ้ 12) และการรบัมือกบัสภาพภมูิอากาศ (SDG ขอ้ 13) โดยเรา
เนน้ลงทนุในโครงการที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ที่มาพรอ้มกบัเทคโนโลยีชัน้สงูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อลดการปลอ่ยมลสาร นบัเป็นการปทูางสูเ่ปา้หมายการลดการปลอ่ยคารบ์อนเป็นศนูย ์ซึง่เป็นภาพใหญ่
ของบรษัิทแมแ่ละบรษัิทลกูในกลุม่บา้นป ูพรอ้มกนันี ้BPP ยงัใหค้วามส าคญักบั SDG ขอ้ 8 (การจา้งงาน
เต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรส าหรบัทกุคน) และขอ้ 16 (สง่เสรมิสงัคมที่สงบสขุและ
ครอบคลมุ เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน ใหท้กุคนเขา้ถึงความยตุิธรรม) ซึง่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบับคุลากรผูท้  าหนา้ที่



 

ส าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์ร เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่มีการปกปอ้งสทิธิแรงงาน มีสภาพการท างานท่ีดี ปอ้งกนั
ผูป้ฏิบตัิงานจากการเกิดอบุตัิเหตรุา้ยแรงและการเจ็บป่วยจากการท างาน สามารถท างานที่มีคณุค่าและ
เสรมิสรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจดว้ย”   

“เราใชห้ลกัการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนแบบเดียวกนันีใ้นทกุๆ ประเทศท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ ทัง้ประเทศไทย 
สปป.ลาว จีน ญ่ีปุ่ น เวียดนาม อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมรกิา โดยค านงึถึงการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรฐานตา่งๆ ที่ถกูก าหนดไว ้นอกจากภาพใหญ่ในระดบัองคก์รแลว้ เรายงัมีการ
บรหิารความยั่งยืนใหเ้ขา้กบับรบิทของแต่ละพืน้ท่ีดว้ย” นายกริณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บมจ.บ้านปู เพาเวอร ์กลา่ว 

ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่ความยั่งยืนทางพลงังานในการสง่มอบพลงังานไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและประเด็นสิง่แวดลอ้มนัน้ 
มีความเช่ือมโยงกนัและมีความส าคญักบัธุรกิจผลิตพลงังานเป็นอย่างมาก BPP จงึมุ่งขยายก าลงัผลิตไฟฟ้าท่ี
มีคณุภาพ (Quality Megawatt) ดว้ยสมดลุของพอรต์ธุรกิจ จากทัง้พลงังานความรอ้น (Thermal Power 
Business) และพลงังานหมนุเวียน (Renewable Power Business) อย่างตอ่เนื่อง ในปัจจบุนั BPP มีก าลงั
ผลิตไฟฟ้าตามสดัสว่นการลงทนุจากพลงังานหมนุเวยีนรวม 403 เมกะวตัต ์ในประเทศยทุธศาสตรใ์นภมูิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก พรอ้มขยายการเติบโตของธุรกิจผลิตพลงังานจากพลงังานหมนุเวยีนและธุรกิจเทคโนโลยี
พลงังานผ่านการลงทนุของ บา้นป ูเน็กซ ์รวมถึงมีการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชยแ์ลว้ ที่มาพรอ้มกบัเทคโนโลยีในการผลิตขัน้สงูและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (High Efficiency, 
Low Emissions: HELE) อย่างเช่นโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ในจงัหวดัฟกุชุิมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ใช้
เทคโนโลยี Integrated Gasification Combined Cycle หรอื IGCC ในการแปลงสถานะถา่นหินใหก้ลายเป็น
ก๊าซเชือ้เพลิงรว่มกบัพลงังานความรอ้น ท าใหร้ะบบเผาไหมมี้ประสทิธิภาพมากขึน้ และมีสว่นช่วยลด CO2 ลง
ถึงรอ้ยละ 15 เม่ือเทียบกบัโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในพืน้ที่ใกลเ้คยีงกนั รวมถึงมีการน าเถา้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ไปใชป้ระโยชนต์่อในอตุสาหกรรมก่อสรา้งดว้ย อีกโรงไฟฟ้าส าคญัคอื โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ใน
รฐัเท็กซสั สหรฐัอเมรกิา ซึง่ใชเ้ทคโนโลยี Combined Cycled Gas Turbines หรอื CCGT ที่ผสมผสาน
กระบวนการท างานของ Gas Turbine (กงัหนัก๊าซ) กบั Steam Turbine (กงัหนัไอน า้) เขา้ไวด้ว้ยกนั พรอ้มกบั
มีระบบการจดัการน า้ทิง้จนเกือบเป็นศนูย ์นบัเป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีประสทิธิภาพสงูและเหมาะกบัสภาพการแข่งขนั
ในตลาด Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) ที่มีการซือ้ขายไฟฟ้าแบบเสรี การเขา้ลงทนุและ



 

ด าเนินงานในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ตามที่กลา่วมาของ BPP นอกจากจะช่วยใหก้ารเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสง่มอบพลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่างตอ่เนื่องแลว้ ยงัสง่ผลชดัเจนเรื่องการลด
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดลอ้ม เป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของแต่ละประเทศ ซึง่เป็นประเดน็ที่ BPP ให้
ความส าคญัเป็นล าดบัตน้ๆ ในการด าเนินธุรกิจดว้ย 

การด าเนินธุรกิจตามหลกัความยั่งยืนนัน้มีมิติที่เก่ียวขอ้งกบัผูค้นหรอืสงัคม (Social) ซึง่เป็นอีกมิตทิี่ BPP ให้
ความส าคญัในการดแูลครอบคลมุตัง้แต่กลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สียภายในไปจนถึงกลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก เริม่
จากกลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สียภายในซึง่ก็คือพนกังาน ที่จะตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม รวมถึงไดร้บั
การดแูลดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานและสขุภาพ ยิ่งไปกวา่นัน้ BPP ยงัเช่ือมโยงพนกังานที่มีความ
หลากหลายดา้นเชือ้ชาติ ภาษา และวฒันธรรมใน 8 ประเทศที่ BPP ด าเนินธุรกิจอยู่เขา้ดว้ยกนัดว้ยวฒันธรรม
องคก์รที่แข็งแกรง่อย่าง Banpu Heart (บา้นป ูฮารท์) ดว้ย เม่ือผนวกรวมกบัการจดัท าแผนพฒันา
ความสามารถของบคุลากรเพื่อตอบสนองต่อทกัษะใหมท่ี่จ  าเป็นและสอดรบักบัทิศทางธุรกิจแห่งโลกอนาคต 
การพฒันาภาวะความเป็นผูน้  า รวมถงึการวางแผนการสืบทอดต าแหนง่เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและต่อเน่ือง
ในการบรหิารองคก์ร ทัง้หมดท่ีกลา่วไปลว้นมีสว่นชว่ยดงึดดูคนรุน่ใหม่ที่มีความสามารถเขา้มาสรา้งการเติบโต
ใหก้บัองคก์รรว่มกนั  

ส าหรบัการดแูลกลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก อนัไดแ้ก่ พนัธมิตรทางธุรกิจ ชมุชน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งในหว่งโซ่
อปุทาน ดว้ยแนวคิดการเป็นพลเมืองดีในทกุๆ ประเทศที่เขา้ไปด าเนินธุรกิจ ท าให ้BPP บรษัิทย่อยต่างๆ 
รวมถึงบรษัิทท่ีเป็นกิจการรว่มคา้ มีการบรหิารความสมัพนัธก์บัหนว่ยงานทอ้งถิ่นและชมุชนซึง่เป็นกลุม่           
ผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอกอย่างต่อเน่ือง BPP มีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีโรงไฟฟ้าโดยค านงึถึง
คณุภาพชีวิตของผูค้นในพืน้ท่ีเป็นส าคญั อย่างเช่นการด าเนินโครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมในประเทศจีน
ที่มีสว่นพฒันาคณุภาพชีวิตใหก้บัผูค้นหลากหลายกลุม่ ตัง้แต่กลุม่เยาวชน วยัท างาน ผูส้งูอาย ุไปจนถึงกลุม่
คนเปราะบางในสงัคม การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสาธารณภยัใหก้บัผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นจากภยัพิบตัิต่างๆ 
ในประเทศญ่ีปุ่ น รวมไปถึงการดแูลคณุภาพชีวิตและสรา้งรายไดใ้หก้บัครอบครวัที่ตอ้งโยกยา้ยถ่ินฐานไปยงั
พืน้ท่ีที่รฐับาลจดัสรรใหเ้ม่ือครัง้เริม่ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า HPC ในประเทศลาว ก็สะทอ้นออกมาในรูปแบบของ
แผนพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคมอย่างรอบดา้น ครอบคลมุการสรา้งสาธารณปูโภคท่ีจ าเป็น เชน่ สถานี
อนามยั โรงเรียน ระบบไฟฟ้า การสง่เสรมิสขุภาพเชิงบวก ไปจนถึงการสง่เสรมิการพฒันาอาชีพและสนบัสนนุ



 

การจา้งงาน ซึง่ลว้นค านงึถึงปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีพและความเหมาะสมกบัวฒันธรรม วิถีชีวิต และ   
ขนบธรรมเนียมเดิมที่ชมุชนยดึถือ ท าใหภ้าพของการใหค้วามส าคญัในมิติทางสงัคมของ BPP แสดงใหเ้ห็น
เป็นรูปธรรมและชดัเจนมากขึน้ 

สดุทา้ยเพื่อให ้BPP บรรลเุปา้หมายการสง่มอบพลงังานไฟฟ้าคณุภาพเพ่ือโลกที่ยั่งยืน การบรหิารจดัการ
ภายในที่ดีเพื่อใหก้ารด าเนินงานสว่นต่างๆ มีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างโปรง่ใสและตรวจสอบได ้จงึมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง การบรหิารจดัการภายในในภาพรวมของทัง้องคก์รนัน้ กรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน 
จากคณะกรรมการรวมทัง้หมด 10 ท่านของ BPP จะท าหนา้ที่สนบัสนนุนโยบายต่างๆ ที่เป็นประโยชนต์่อ        
ผูถื้อหุน้ หรอืคดัคา้นเม่ือเกิดการตดัสินใจที่ไม่เป็นธรรม ดงันัน้ การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการอิสระจงึท าให้
การบรหิารจดัการสว่นธุรกิจต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ โดยค านงึถึงประโยชนข์องผูมี้สว่นไดเ้สียของบรษัิทเป็น
ส าคญั นอกจากนี ้BPP ยงัมีช่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีนและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนเพื่อปอ้งกนัการทจุรติ และ
มีแนวปฏิบตัิเรือ่งการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจที่ระบเุป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิครอบคลมุทกุระดบัในองคก์ร สง่เสรมิใหเ้กิดเป็นมาตรฐานทางจรยิธรรมธุรกิจของ
บรษัิทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่า BPP มีการด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดทีี่ช่วยสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บั
กลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ บทพิสจูนจ์ากผลส ารวจความพงึพอใจของผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอกองคก์รในปี 
2564 พบวา่ในภาพรวมกลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สียรอ้ยละ 97.56 ใหค้ะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก และอีก
รอ้ยละ 2.44 ใหค้ะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดบัดี ซึง่นบัเป็นเสียงสะทอ้นท่ีน่าภาคภมูิใจ และเม่ือไม่นานมา
นี ้BPP ยงัไดร้บัรางวลั SET Sustainability Excellence Award (Commended Sustainability Awards) 
ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 จากงาน SET Awards และไดร้บัคดัเลือกใหอ้ยู่ในรายชื่อหุน้ยั่งยืน (Thailand 
Sustainability Investment : THSI) ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และยงัไดร้บัการ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนจากองคก์รชัน้น าระดบัโลกอย่าง S&P Global ตัง้แต่ตน้ปี 2565   
ในระดบัสงูมาก (Very High) เทียบเทา่สมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึง่เป็นดชันีท่ีเป็น
ที่ยอมรบัจากนกัลงทนุนานาชาติ และไดร้บัคดัเลือกใหอ้ยู่ใน Sustainability Yearbook 2022 ที่ยืนยนัถึง
ความส าเรจ็และการเป็นที่ยอมรบัในระดบัภมูิภาค 



 

“BPP ด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบ ESG ในทกุมิติอย่างเป็นรูปธรรม เรามีแนวทางปฏิบตัิและมีการวดัผลท่ีชดัเจน 
การเขา้รบัการประเมินจากองคก์รต่างๆ และรางวลัที่ไดร้บั นอกจากจะเป็นเครื่องการนัตีถึงสิ่งที่เราท าแลว้นัน้ 
ยงัเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุน้ใหเ้รามีการพฒันาอย่างตอ่เนื่องต่อไปดว้ย” นายกิรณ กลา่วเสรมิ 

เสน้ทางด าเนินธุรกิจบนแนวทางความยั่งยืนของ BPP ยงัคงสืบเนื่องไป เพื่อผลิตไฟฟ้าคณุภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน 
ไม่เฉพาะเพื่อสรา้งการเติบโตทางธุรกิจหรือสรา้งมลูค่าใหก้บันกัลงทนุ แต่รวมถึงการตอบแทนคืนกลบัสูส่งัคม
และการสรา้งคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ใหก้บัผูบ้รโิภค ชมุชน และกลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่อื่นๆ เช่นกนั 

### 

เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร ์
บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าชัน้น าในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลมุ
ประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญ่ีปุ่ น เวียดนาม อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสหรฐัอเมรกิา ดว้ยจดุยืนการเป็นผูน้  าในธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้าคณุภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน (We ARE Power for the Sustainable World)  ตลอดระยะเวลากวา่ 20 ปีที่ผ่านมา 
บา้นป ูเพาเวอรม์ุ่งมั่นที่จะพฒันาศกัยภาพในการด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคูไ่ปกบั
การใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงูที่มีความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตามกลยทุธ ์Greener & Smarter ดว้ยเปา้หมายขยาย
ก าลงัผลิตใหไ้ดม้ากกวา่ 5,300 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568  
 
ข้อมูลเพิม่เตมิส าหรับส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ: 

ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
ดวงกมล สาลีรตัน ์  061-446-6698 duangkamol_s@banpu.co.th 
พนินาท สทุธากาศ  086-846-8264 paninard_s@banpu.co.th 
เอบเีอ็ม คอนเนค 
ชณดัดา ทองเถาว ์(พลอย)  086-316-3555  chanadda.t@abm.co.th 
สาธิดา ศรธีญัญาธรณ ์(แอม๋) 085-166-2442 satida.s@abm.co.th 
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