
 

บทความประชาสัมพันธ์ 26 กรกฎาคม 2560 

 

บ้านปฯู เผยภารกจิในการพฒันาคนทัง้ในและนอกองค์กร 
ผ่านวิสัยทศัน์ผู้ร่วมก่อตัง้ 

 

 
คณุชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  ประธานกรรมการ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เข้ารับรางวลั "ผู้ท าคณุประโยชน์ดีเดน่ด้านทรัพยากรมนษุย์" 

จาก ฯพณฯ องคมนตรี พลากร สวุรรณรัฐ ในพิธีมอบรางวลั "ผู้ท าคณุประโยชน์ดีเดน่ด้านทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource 
Excellence Award) ประจ าปี 2560" จดัขึน้โดยสถาบนัเสริมศกึษาและทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ไม่ว่าจะเป็นยคุสมยัใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจบุันที่รัฐบาลผลกัดนัให้ประชากรไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่
โมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือปรับเปลี่ยนทิศทางของประเทศให้เดินหน้าสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืนนัน้ การ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ คือ วาระจ าเป็นที่ทกุภาคส่วนและทกุสถาบนัต้องมุ่งเน้นปฏิบตัิอยู่เสมอ เพ่ือให้มี
บุคลากรที่เก่งงาน ก้าวทันกระแสโลก และมีส่วนพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ ในขณะเดียวกัน 
ภาคเอกชนก็เป็นองคาพยพส าคญัในการพฒันาธุรกิจให้มีความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างมลูค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

 
องค์กรเอกชนไทยอย่าง บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้บุกเบกิด้านพลังงานชัน้แนวหน้าของเอเชีย 
ด าเนินธรุกิจถ่านหนิ ธรุกิจไฟฟ้า และพลงังานท่ีเก่ียวเน่ืองอย่างครบวงจร มีแนวคิดว่าการจะมีข้อได้เปรียบ
ที่โดดเด่นจากใครๆ เงินทนุ เทคโนโลยี และความเช่ียวชาญ เป็นปัจจยัที่นกับริหารกิจการสามารถเฟ้นหา
มาได้ แต่สิ่งที่ท้าทายและเป็นสินทรัพย์ที่องค์กรต้องสร้างและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ก็คือคน ตลอด



 

ระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษนบัตัง้แต่ คณุชนินท์ ว่องกุศลกิจ ผู้ ร่วมก่อตัง้และประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ปู
แนวทางแห่งการพัฒนาคนไว้ส าหรับพนักงานทุกรุ่น บ้านปูฯ คือบริษัทที่เน้นให้พนักงานน าความเช่ียว
ช านาญ ผนวกกับค่านิยมเชิงจริยธรรม มาพัฒนาองค์กร ตลอดจนสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม
โดยรอบ  
 
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากบริษัท
สัญชาติไทยที่มีจุดเร่ิมต้นเป็นธุรกิจเหมืองเล็กๆ ในจังหวัดล าพูน วันนีบ้้านปูฯ ด าเนินธุรกิจพลังงาน
หลากหลายรูปแบบในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ถึง 9 ประเทศ แต่ละก้าวแห่งความส าเร็จในการขยายธุรกิจ
ไปยงัประเทศต่างๆ จะเกิดขึน้ไม่ได้เลย หากเราไม่มีคนที่ใช่มาเป็นแรงขบัเคลื่อน  ปัจจบุนัเรามีพนกังานที่
ส านกัใหญ่ในกรุงเทพฯ กว่า 300 คน และที่อยู่ประจ าในประเทศต่างๆ อีกกว่า 100 คน บุคคลเหล่านีเ้ป็น
ทรัพยากรที่เรามุ่งพฒันา เพราะพวกเขามีศกัยภาพที่จะสร้างคณุค่าให้กบัองค์กร และต่อยอดสูส่งัคมในวง
กว้างได้”  
 
หากย้อนไปถึงขัน้ตอนของการคดัสรรบคุลากร บ้านปฯู ไม่เพียงคดัเลือกบคุคลท่ีผ่านคณุสมบตัิทางวิชาชีพ
เทา่นัน้ แต่ต้องผ่านเร่ืองทศันคติรวมทัง้พฤติกรรมที่สอดคล้องกบัค่านิยมของบ้านปฯู ด้วย เพ่ือสร้างสมดุล
ให้กับทัง้องค์กรที่มีคนจ านวนมากจากหลากหลายเชือ้ชาติ ภาษา และวัยที่ต่างกัน ก่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการท างาน และความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในโลกยุคปัจจุบัน ทัง้นีส้ิ่งที่หลอมรวมพนักงานให้ท างานร่วมกันอย่างมีความสขุและมีประสิทธิภาพ คือ 
วัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า "บ้านปู สปิริต" ประกอบด้วย นวัตกรรม (Innovation) การยึดมั่นในความ
ถูกต้อง (Integrity) ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) โดยค่านิยมทัง้ 4 นีเ้ป็น
เกณฑ์ตัง้ต้นในการคดัเลือกบคุลากรเข้าท างาน เป็นกรอบแนวทางในการท างานของพนกังานทกุระดบั  
 
 
เม่ือใครได้ก้าวมาเป็นบุคลากรของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ พวกเขาจะได้รับการเพิ่มขีดความสามารถ ผ่าน
โปรแกรมการอบรมและพัฒนาของแต่ละบุคคลที่เรียกว่า Banpu Training Roadmap ซึ่งช่วยเสริมองค์
ความรู้ให้แก่พนักงานทัง้ในรูปแบบ Technical และ Non-Technical เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถ
ปรับตวัต่อการปฏิบตัิงานในทกุพืน้ที่และทกุสถานการณ์ได้อย่างมืออาชีพ อนัจะน าไปสูค่วามพึงพอใจของ
ตวัพนกังานและความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาให้องค์กรก้าวหน้าอยู่เสมอ  
 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัพฒันาสงัคมภายนอกองค์กรผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) โดยเน้น
ส่งเสริม “การศึกษาและการเรียนรู้” ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาสงัคม



 

และประเทศชาติอย่างยัง่ยืน โครงการเพ่ือสงัคมต่างๆ ของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ซึง่
ไม่จ าเป็นต้องอยู่แต่ในบทเรียน เช่น การสนับสนนุทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสผ่าน “สโมสรเทเบิลเทนนิส
บ้านปู” เพ่ือพัฒนาทกัษะทางกีฬาและส่งเสริมประการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน  “โครงการสนับสนุน
การศึกษาเพ่ือการพฒันาที่ยั่งยืน” ในพืน้ที่ที่บ้านปูฯ เคยด าเนินธุรกิจในอดีต เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ “โครงการค่ายเพาเวอร์กรีน” (Power Green Camp) เพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชนในด้านการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ “โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม” (Thammasat-Banpu Innovative 
Learning Program) ที่สง่เสริมการพฒันาทกัษะด้านการคิดเชิงออกแบบและการสร้างสรรค์นวตักรรมผ่าน
เกมการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสูก่ารแก้ปัญหาและขบัเคลื่อนสงัคม  
 
“โครงการ CSR ของบ้านปฯู แฝงด้วยค่านิยมทัง้ 4 ขององค์กร และสะท้อนแนวคิดที่ว่า พลังความรู้ คือ 
พลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา เราจึงให้ความส าคญักับการสนบัสนนุกิจกรรมที่สร้างเสริมการ
เรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยเน้นปลกูฝังเยาวชนให้เป็นทัง้คนเก่งและคนดี เพ่ือเติบโตเป็น
ผู้ ใหญ่ที่ท าประโยชน์ให้แก่ตวัเอง ครอบครัว และชมุชน อนัจะน าไปสู่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อย่างยัง่ยืนต่อไป” คุณชนินท์ กลา่วเสริม 
 
จากวิสยัทศัน์และแนวทางการปฏิบตัิที่สัง่สมและถ่ายทอดจากผู้ ก่อตัง้จนถึงปัจจบุนั นบัว่าเป็นสิง่ยืนยนัถึง
ความตัง้ใจจริงที่คุณชนินท์ ได้มีส่วนร่วมในการพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถให้ทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ  ซึ่งเม่ือเร็วๆ นี ้คุณชนินท์ ยังได้รับรางวัล "ผู้ท าคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resource Excellence Award) ประจ าปี 2560" จัดขึน้โดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากร
มนษุย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพ่ือเชิดชูเกียรติและเพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ด้าน
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ และผู้ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์อีกด้วย   
 

# # # 
 

ภาพประกอบบทความ 
ภาพท่ี 1 



 

 
นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานกรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)   
 
เก่ียวกับ บมจ. บ้านปู 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ด าเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจ
ไฟฟ้า และพลงังานที่เก่ียวเน่ืองอย่างครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว 
มองโกเลีย สงิคโปร์ ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านป ูจ ากัด (มหาชน) 

ดวงกมล สาลีรัตน์    02.694.6852  Duangkamol_S@banpu.co.th 
รัชกฤต มหาธนกลุธร  02.694.6869  Rachchakrit_m@banpu.co.th  
 


