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บ้านปูฯ ยนืหยัดหลัก ESG สู่ความเป็นผู้น าด้านความยั่งยนื  
จากรางวัลและความส าเร็จตลอดปี 2562 

 

 
 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดนิหนา้
สูก่ารเป็นผูน้  าดา้นความยั่งยืนอีกครัง้ในปี 2562 ท่ีผา่นมา ควา้รางวลัทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาติ ไดแ้ก่ การ
เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุม่ดชันีความยั่งยืนดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) การเพิ่ม
อนัดบัความนา่เช่ือถือ MSCI ESG Ratings สูร่ะดบั A การไดร้บัคดัเลือกใหอ้ยูใ่นรายช่ือหุน้ยั่งยืน Thailand 
Sustainability Investment (THSI) การไดร้บัรางวลัเกียรตยิศบรษิัทจดทะเบียนดา้นความยั่งยืน (Sustainability 
Awards of Honor) รวมถึงรางวลัพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ซึ่งความส าเรจ็
ตลอดปี 2562 นี ้แสดงถึงการยดึมั่นในการด าเนินนโยบายและบรหิารจดัการบริษัทฯ โดยเนน้ทกุมิตขิองความ
ยั่งยืน ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม และสงัคม  
 
ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บา้นปูฯ ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส ์(Dow 

Jones Sustainability Indices: DJSI) ติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 6 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และยงัคง



 

รกัษาสถานะผูน้  ากลุม่พลงังานถ่านหินและพลงังานเพ่ือการใชง้าน (Coal and Consumable Fuels) อยา่งตอ่เน่ือง
เป็นปีท่ี 5 จากการประเมินโดยผูจ้ดัและประเมินมาตรฐานการตรวจวดัศกัยภาพความยั่งยืนขององคก์รในระดบั
โลก RobecoSAM โดยบา้นปฯู ไดร้บัคะแนนประเมินประสิทธิผลการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่าง
ยั่งยืนสงูสดุครบ 3 มิต ิซึ่งประกอบดว้ย เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม และสงัคม รางวลันีถื้อเป็นการยืนยนัความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจตามนโยบายของบรษิัทฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
บา้นปฯู ด าเนินธุรกิจตามหลกั ESG ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดแูลกิจการ (Environmental, Social 
and Governance) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ พรอ้มทั้งสรา้งประโยชนแ์ละ
ผลตอบแทนท่ีดีอย่างยั่งยืนใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จากการด าเนินงานดงักล่าว ท าใหบ้า้นปฯู ไดร้บัการปรบั
เพิ่มอนัดบัความนา่เช่ือถือ MSCI ESG Ratings จากระดบั BBB สูร่ะดบั A โดย MSCI ESG Research หนว่ยงาน
ท่ีมีความเช่ียวชาญและความน่าเช่ือถือในดา้นดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ และท่ีส าคัญ บา้นปูฯ ยังไดร้ับ
คดัเลือกใหอ้ยู่ในรายชื่อหุ้นย่ังยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีท่ี 5 จากการ
ด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการลงทนุอยา่งมีความรบัผิดชอบ (Responsible Investment) อีกดว้ย 
 
นอกจากนี ้บา้นปฯู ยงัไดร้บัรางวลัท่ีเก่ียวกับนโยบายดา้นความยั่งยืนอีกหลายรางวลั ไดแ้ก่ รางวัลเกียรติยศ
บริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืน (Sustainability Awards of Honor)  สาขา Sustainability Excellence 
เป็นครัง้ท่ี 3 ติดต่อกัน ในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยร่วมกับวารสาร
การเงินธนาคาร และรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable 

Development Excellence Award) มอบโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน Thailand 
Corporate Excellence Awards 2019 ท่ีจดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย รว่มกบัสถาบนับณัฑิต
บรหิารธุรกิจศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
 
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่ววา่ “ส าหรบัการเริ่มตน้
ปี 2563 นี ้บา้นปฯู ยงัคงมุง่มั่นเดนิหนา้ด าเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนตามหลกั ESG ตอ่ไป รางวลัตา่ง ๆ ในปี 2562 
นอกจากจะเป็นสิ่งสะทอ้นความมุ่งมั่นตัง้ใจของเราแลว้ ยงัเป็นก าลงัใจใหก้ับพนกังานบา้นปฯู ในการท างานให้
สอดคลอ้งกับนโยบายของบริษัทฯ ท่ีเนน้การด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คืนประโยชนส์ู่สังคม และ



 

ปฏิบตัิงานดว้ยหลกับรรษัทภิบาล ตามปณิธานในการด าเนินธุรกิจท่ีว่า “อตุสาหกรรมท่ีดีจะตอ้งพฒันาควบคู่ไป
กับการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม” ทัง้นี ้บา้นปฯู พรอ้มสานต่อกลยุทธ ์Greener & Smarter ดว้ยกระบวนทพั
องคก์รใหม่ท่ีมุ่งเนน้การสรา้งความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือมอบผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้
เสียอยา่งตอ่เน่ืองและยั่งยืนตอ่ไป” 

# # # 
 

รูปภาพเพิม่เตมิ 

 

 
 

ดชันีความยั่งยืนดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability 
Indices: DJSI)  

 
เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแหง่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนิน 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 
ธุรกิจแหลง่พลงังาน ธุรกิจผลติพลงังาน และ ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลยี ลาว 
มองโกเลยี สงิคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม ส าหรบัสถานะทางการเงินของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  พ.ศ. 2561 มี
สนิทรพัยร์วมจ านวน 8,492  ลา้นเหรยีญสหรฐั เพิ่มขึน้ 269 ลา้นเหรยีญสหรฐัเมื่อเทียบกบัสนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
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