สารบัญ
04

14

71

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

สารจาก
ประธานเจาหนาที่บริหาร

การบริหารความเสี่ยง
และปจจัยความเสี่ยง

06

22

91

วิสัยทัศนและพันธกิจ

สรุปการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำคัญในรอบป 2563
รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน

การควบคุมภายใน

07

28

96

จุดเดนในรอบป

โครงสรางกลุมบานปู

การพัฒนาที่ยั่งยืน

10

30

100

ผลการดําเนินงาน
ในรอบปที่ผานมา

ผังการบริหารงาน

การบริหารงาน
ดานทรัพยากรมนุษย

12

31

106

รายงานคณะกรรมการ

โครงสรางการบริหาร

การกํากับดูแลกิจการ

38

139

ภาวะตลาดและการแขงขัน

ความรับผิดชอบตอสังคม

70

152

โครงสรางรายได

รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัท
และผูบริหาร

163

การถือครองหุนของ
คณะกรรมการบริษัท
และผูบริหาร

164

คาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท
และผูบริหาร

167

ผูถือหุนรายใหญ

168

นโยบายการจายเงินปนผล

169

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
และรายการระหวางกัน

171

บุคคลอางอิงอน ๆ

172

รายชอบริษัทยอย
และบริษัทรวม และการรวมคา
ของบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจาก
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไวใน
www.sec.or.th หรือ www.banpu.com

บานปู คือ ผูนำดานพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider)
นำเสนอโซลูชันดานพลังงานที่ดีที่สุดจากความเชี่ยวชาญดานพลังงานครบวงจรใน 10 ประเทศ ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก ดวยกลยุทธ Greener & Smarter ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยมาใชอยางชาญฉลาด
เพอใหการดำเนินธุรกิจของบานปูเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น และทำใหบริษัทฯ มีความสามารถในการสราง
การเติบโตทางธุรกิจ และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวใหแกนักลงทุน รวมถึงผลประโยชนอยางยั่งยืน
ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

บานปูผนึกพลังรวมระหวาง 3 กลุมธุรกิจหลัก (Stronger Integration) มุงสรางระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน
และสงเสริมซึ่งกันและกัน และนำเสนอโซลูชันดานพลังงานอยางครบวงจรตลอดหวงโซอุปทานที่สอดคลองกับเทรนดพลังงาน
และสิ่งแวดลอมโลก

กลุมธุรกิจ

กลุมธุรกิจ

กลุมธุรกิจ

แหลงพลังงาน

ผลิตพลังงาน

เทคโนโลยีพลังงาน

ถานหินและกาซธรรมชาติ
รวมถึงงานที่เกี่ยวของ เชน
การตลาด การคา โลจิสติกส
การจัดหาเชื้อเพลิงและสายสง

โรงไฟฟา
จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
และจากพลังงานหมุนเวียน

ระบบผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยแบบครบวงจร
ระบบกักเก็บพลังงาน ยานพาหนะไฟฟา
พัฒนาชุมชนอัจฉริยะ
และบริหารจัดการระบบการใชพลังงาน

อนาคตพลังงานเพอความยั่งยืน
บานปูมุงสรางความยั่งยืนดานพลังงาน (Energy
Sustainability) ใหกบั โลกดวยการสงมอบพลังงานที่
ราคาสมเหตุสมผล (Affordable) และสามารถเขาถึงได
มีเสถียรภาพในการผลิตพลังงานเพอสรางความ
ตอเนอง (Reliable) ในการสงมอบพลังงาน และ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Friendly) รวมถึง
สรางความเชอมั่นตอกลุมผูมีสวนไดเสียดวยจุดยืน
“Smarter Energy for Sustainability: อนาคต
พลังงานเพอความยั่งยืน” ดวยการกระตุนใหกลุม
ผูมีสวนไดเสียของบานปูตระหนักถึงความสำคัญ
และปฏิบัติตามหลักความยั่งยืนที่คำนึงถึงประเด็น
ดานสิ่งแวดลอม (Environment) ความรับผิดชอบ
ต อ สั ง คม (Social) และการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี
(Governance) หรือ ESG ไปพรอม ๆ กับเรา โดย
บริษัทฯ เชอวาความสามารถในการสรางพันธมิตร
ทางธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership)
การพัฒนาบุคลากรอยางยั่งยืน (Sustainable
People Development) และการสงมอบโซลูชันดาน
พลังงานยัง่ ยืนอยางตอเนอง (Sustainable Energy
Solutions) จะเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหเราสามารถ
เติบโตไดอยางยั่งยืนและสรางคุณคาใหแกโลก

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

บร�ษัท บานปู จํากัด (มหาชน) กอตั�งข�้นเมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2526 ภายใตช�่อ บร�ษัท เหมืองบานปู จำกัด
ดวยทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท โดยบุคคลในตระกูล
วองกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงคเพื่อเขาทำ
สัญญาเชาชวงการทำเหมืองถานหินที่เหมืองบานปู (BP-1)
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน
เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บร�ษทั ฯ ไดรบั อนุมตั ใิ หเขาเปน
บร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ไดแปรสภาพเปนบร�ษทั มหาชน
จำกัด โดยเปลี่ยนช�่อเปน “บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)”
ดวยประสบการณในการดำเนินธุรกิจทั�งในระดับประเทศและ
นานาชาติตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ปจจุบนั นี้ บานปู
คือ ผูนำดานพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ
(International Versatile Energy Provider) นำเสนอ
โซลูชนั ดานพลังงานทีด่ ที ส่ี ดุ จากความเช�ย่ วชาญดานพลังงาน
ครบวงจรใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเช�ย-แปซ�ฟก ไดแก
ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซ�ย สาธารณรัฐประชาชนจ�น
ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธ�ปไตยประชาชนลาว
ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร ประเทศญี่ปุน
สหรัฐอเมร�กา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม ดวย
กลยุทธ Greener & Smarter บานปูนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมล�ำสมัยมาใชอยางชาญฉลาดเพือ่ สรางความเติบโต
และความแข็ ง แกรง ใหกับระบบนิเ วศทางธุรกิจของกลุ  ม
บานปู รวมถึงเนนการดำเนินธุรกิจตามเทรนดพลังงานโลก
รูปแบบใหมที่เนนเร�่องการกระจายการผลิตและจัดจำหนาย
พลังงานแบบไมรวมศูนย (Decentralization) การใชพลังงาน
ที่ลดการปลอยคารบอน (Decarbonization) และการใช
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เทคโนโลยีดิจ�ทัล (Digitalization) ผานการดำเนินธุรกิจ
ดานพลังงานที่ครบวงจรใน 3 กลุมธุรกิจของบานปู ไดแก
กลุม ธุรกิจแหลงพลังงาน (ถานหินและกาซธรรมชาติ รวมถึง
งานที่เกี่ยวของ เชน การตลาด การคา โลจ�สติกส การจัดหา
เช�้อเพลิง สายสง ) กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟา
จากพลังงานเช�้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเว�ยน)
และ กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยแบบครบวงจร ระบบกักเก็บพลังงาน
ยานพาหนะไฟฟา พัฒนาชุมชนอัจฉร�ยะ และบร�หารจัดการระบบ
การใชพลังงาน) เพือ่ มุง สรางความยัง่ ยืนดานพลังงานใหกบั โลก
ดวยการสงมอบพลังงานที่ราคาสมเหตุสมผลและสามารถ
เขาถึงได มีเสถียรภาพในการผลิตพลังงานเพื่อสรางความ
ตอเนื่องในการสงมอบพลังงาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
บานปูตอบสนองความตองการดานพลังงานของผูบร�โภค
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดวยการยึดมั่น
ในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ซ�่งคำนึงถึงประเด็นดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental) ความรับผิดชอบตอสังคม
(Social) และการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Governance) มาตลอด
ระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ รวมถึงเนนการทำงานทีห่ ลอหลอม
ดวยวัฒนธรรมองคกร “บานปู ฮารท” (Banpu Heart)
อันประกอบดวย ใจรัก (Passionate) สรางสรรค (Innovative)
และ มุงมั่นยืนหยัด (Committed) ซ�่งเปนอีกปจจัยสำคัญ
ที่ทำใหบานปูมีความพรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถผานว�กฤตตางๆ มาไดอยูเสมอ เพื่อสราง
ความเช�่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ตามพันธสัญญา

แผนที่แสดงธุรกิจ
ของกลุมบานปู

ประเทศไทย

1

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โรงไฟฟา
จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

1

5
2
2

เหมืองถานหิน
โครงการ
เหมืองถานหิน

สาธารณรัฐสิงคโปร

1

3

โครงการ
เหมืองถานหิน

โรงไฟฟาพลังงานลม
โครงการโรงไฟฟา
พลังงานลม

ศูนยกลางการขาย
และโลจิสติกส

โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
โครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศมองโกเลีย

1
1

9
7

ทาเรือ

โรงไฟฟา
จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

ประเทศญี่ปุน

5
3
2

เหมืองถานหิน
โครงการ
เหมืองถานหิน
ทาเรือ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

2
4
7

เหมืองถานหิน
โรงไฟฟา
จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

สหรัฐอเมริกา
(รัฐเพนซิลเวเนียและรัฐเท็กซัส)

2

แหลงผลิต
กาซธรรมชาติ

หมายเหตุ : แผนทีด่ งั กลาวไมรวมการดำเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา ธุรกิจกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานพาหนะไฟฟา และธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉร�ยะ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

5

วิสัยทัศนและพันธกิจ

วิสัยทัศน
ผูนำดานพลังงานแหงเอเชีย
ที่มุงมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน

พันธกิจ
มุงสรางคุณคาอยางยั่งยืน
และความไววางใจใหกับผูมีสวนไดเสีย
ดวยความรับผิดชอบตอโลกและสังคม
ขับเคลอนการพัฒนา
และผสานนวัตกรรมเพอความยั่งยืนทางพลังงาน
อยางครบวงจรดวยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ
เพิ่มความแข็งแกรงของวัฒนธรรมองคกร
ความเปนเลิศในการดำเนินงาน และยึดมั่นในอุดมการณ
ของบานปู ในการเปนองคกรที่มีความซอสัตย
เปนมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล
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จุดเดนในรอบป
รายไดจากการขายรวม

กำไรจากการดำเนินงาน
กอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสอมราคา
และคาใชจายตัดจาย (EBITDA)

563

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

2,283
ลานเหรียญสหรัฐ

ลานเหรียญสหรัฐ

(56)

-17%

-20%

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

9,377
ลานเหรียญสหรัฐ

6,562
ลานเหรียญสหรัฐ

2,815

+16%

+21%

+7%

ลานเหรียญสหรัฐ

ลานเหรียญสหรัฐ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

7

กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน
(Energy Resources)

ธุรกิจถานหิน

ธุรกิจกาซธรรมชาติ

ปริมาณขาย

กำลังการผลิต*

38.8

~700

ลานตัน

ลานลูกบาศกฟุต
เทียบเทากาซธรรมชาติ
ตอวัน

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน
(Energy Generation)

ธุรกิจผลิตไฟฟา
กำลังการผลิตรวม
ตามสัดสวนการลงทุน

กำลังการผลิตไฟฟา
จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
ตามสัดสวนการลงทุน

กำลังการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน
ตามสัดสวนการลงทุน

2,403

657

เมกะวัตต

3,309

เมกะวัตต

เมกะวัตต

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน
(Energy Technology)

ธุรกิจการวางระบบ
ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา
และโซลารลอยน้ำ
กำลังการผลิต
ตามสัดสวนการลงทุน

249

ธุรกิจ
ระบบกักเก็บพลังงาน

ธุรกิจ
พัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

กำลังการผลิตรวม

โครงการสมารทซิตี้
ที่อยูระหวางการพัฒนา

1.0

5

กิกะวัตต-ชั่วโมง

เมกะวัตต

โครงการ

ธุรกิจยานยนต ไฟฟา
เปดตัว
เรือทองเที่ยวไฟฟา

รุน

FOMM
One
ใหบริการรถตุกตุกไฟฟา
สาธารณะแกผู โดยสาร

ขยายตลาด
รถยนตไฟฟา

2,500
คน/วัน
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* รวมกำลังการผลิตจากแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต (Barnett) ที่ไดลงทุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
รายงานประจำป 2563

สำหรับปสิ้นสุดวันที่

ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและเร�ยกชำระแลว
ผลการดำเนินงาน
รายไดจากการขายรวม
ตนทุนขาย
กำไรขั�นตน
คาใชจายในการขายและบร�หาร
คาภาคหลวง
รายไดอื่น
คาใชจายอื่น
กำไรจากการดำเนินงาน
สวนแบงกำไรจากกิจการรวมคา
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายทางการเง�น
ภาษีเง�นได
คาสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา
สวนทีเ่ ปนของสวนไดเสียทีไ่ มมอี ำนาจควบคุม
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�
กำไรจากการดำเนินงานกอนดอกเบี้ย
ภาษี คาเสือ่ มราคา และคาใชจา ยตัดจาย
อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากำไรขั�นตน
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธ�ตอรายไดรวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
อัตราสวนหนี้สินสุทธ�ตอสวนของผูถือหุน
ขอมูลตอหุน
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�ตอหุน
มูลคาตามบัญช�ตอหุน
เง�นปนผลตอหุน

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)

9,377
6,562
2,815
147

8,069
5,434
2,635
150

8,454
5,279
3,175
150

(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)

2,283
(1,822)
460
(365)
(183)
155
(31)
36
135
(173)
(6)
(9)
(39)
(56)

2,759
(2,051)
708
(439)
(241)
173
(95)
107
206
(182)
(5)
(78)
(61)
(14)

3,481
(2,253)
1,228
(419)
(291)
65
(82)
502
264
(170)
(5)
(189)
(86)
(109)
205

(ลานเหร�ยญสหรัฐ)

563

701

1,178

(%)
(%)
(%)
(%)
(เทา)
(เทา)

20
(2.3)
(0.6)
(2.0)
2.5
1.47

26
(0.5)
(0.2)
(0.5)
2.4
1.23

35
5.8
2.5
6.4
3.8
1.02

(เหร�ยญสหรัฐ)
(เหร�ยญสหรัฐ)
(บาท)

(0.011)
0.55
0.30 *

(0.003)
0.51
0.60

0.040
0.61
0.70

* บร�ษัทฯ กำหนดการจายเง�นปนผลประจำป 2563 งวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท ซ�่งไดจายเปนเง�นปนผลระหวางกาล
ไปแลวหุนละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 คงเหลือจายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2563 อีกหุนละ 0.15 บาท และบร�ษัทฯ กำหนดจายเง�นปนผล
ในวันที่ 30 เมษายน 2564
หมายเหตุ : ขอมูลทางการเง�นและอัตราสวนทางการเง�นเปนขอมูลจากงบการเง�นรวม
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา
สิ้นสุด ณ ป

ปริมาณการขายถานหิน
ปร�มาณการขายถานหิน - อินโดนีเซ�ย (ITMG)
ปร�มาณการขายถานหิน - แหลงอื่น
ปร�มาณการขายถานหิน - อินโดนีเซ�ย
ปร�มาณการขายถานหิน - ออสเตรเลีย
ปร�มาณการขายถานหิน - จ�น (ซ�้อขายถานหิน)
ปร�มาณการขายถานหิน - แหลงอื่น
รวมปร�มาณการขายถานหิน

2562

2561

19.63
1.56
21.19
12.50
0.96
0.02
34.67

23.10
2.27
25.37
10.50
0.31
36.18

21.49
2.52
24.01
13.70
0.31
38.03

1,084
56
1,140
698
41
1,878
196
120
49
38
2,283

1,550
121
1,671
694
16
2,381
183
105
79
12
2,759

1,801
183
1,984
1,014
23
3,020
196
144
95
26
3,481

31
5
30
6
2
21
25
11
-1
25
20

34
8
32
15
0
27
19
31
2
47
26

45
11
42
27
4
37
21
47
5
44
35

(ลานตัน)

รายไดรวม
(ลานเหรียญสหรัฐ)
รายได - อินโดนีเซ�ย (ITMG)
รายได - แหลงอื่น
รวมรายได - อินโดนีเซ�ย
รายได - ออสเตรเลีย
รายได - จ�น (ซ�้อขายถานหิน) และแหลงอื่น
รวมรายไดธุรกิจถานหิน
รายไดธุรกิจไฟฟา
รายไดธุรกิจกาซ*
รายไดธุรกิจคลังน�ํามัน
รายไดธุรกิจอื่น
รายไดรวม
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั�นตน - อินโดนีเซ�ย (ITMG)
อัตรากําไรขั�นตน - แหลงอื่น
อัตรากําไรขั�นตน - อินโดนีเซ�ย
อัตรากําไรขั�นตน - ออสเตรเลีย
อัตรากําไรขั�นตน - จ�น (ซ�้อขายถานหิน)
อัตรากําไรขั�นตน - ธุรกิจถานหิน
อัตรากําไรขั�นตน - ธุรกิจไฟฟา
อัตรากําไรขั�นตน - ธุรกิจกาซ
อัตรากําไรขั�นตน - คลังน�ํามัน
อัตรากําไรขั�นตน - ธุรกิจอื่น
อัตรากําไรขั้นตนรวม

2563

(%)

(%)

* รวมรายไดจากแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต (Barnett) ที่ไดลงทุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
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รายงานประจำป 2563

รายไดธุรกิจถานหิน

รายไดธุรกิจไฟฟา

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

3,020

3,000

2,381

200

144

150

300

4,000

2,000

รายไดธุรกิจกาซ*

196

183

196

120

120

105

90

1,878

60

100
1,000

30

2563

2562

2561

2563

รายไดธุรกิจคลังน้ํามัน

2562

2561

รายไดธุรกิจอน

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

95
79

40

3,481

38

2,759

3,000

26

2,283
2,000

20

40

12

10

2563

2561

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)
4,000

30

49

2562

รายไดรวม

50

120

80

2563

2562

2561

2563

2562

1,000

2561

2563

2562

2561

* รวมรายไดจากแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต (Barnett) ที่ไดลงทุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการ
ในป 2563 แมตองประสบความทาทายรอบดานจากว�กฤตการณระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อ โคว�ด-19
(COVID-19) ซ�่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมโลกอยางรุนแรงในวงกวาง คณะกรรมการบร�ษัทยังคงใหความสำคัญ
กับการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนตามหลัก ESG ซ�่งคำนึงถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอม (Environmental) สังคม (Social) และ
การกำกับดูแลกิจการ (Governance) อันเปนสิง่ ทีบ่ ร�ษทั ฯ ปฏิบตั มิ าตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ เพือ่ สรางผลตอบแทนทีด่ ี
สม่ำเสมอในระยะยาวใหแกผูถือหุนและนักลงทุน รวมถึงผลประโยชนอยางยั่งยืนใหแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยกลุมบานปู
สามารถดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ Greener & Smarter ใน 10 ประเทศไดอยางราบร�่น ควบคูไปกับการมองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหมๆ ในฐานะบร�ษัทพลังงานครบวงจรที่มุงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงานที่สามารถตอบสนอง
ทุกความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคา
ในปนี้ คณะกรรมการบร�ษัทและฝายบร�หารไดหาร�อรวมกัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติทบทวนแผนกลยุทธและแนวทางดำเนิน
ธุรกิจสำหรับป 2564-2568 โดยใชแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการกำหนดกลยุทธทางธุรกิจในอีก 5 ปขางหนา เพื่อ
เสร�มกำลังกลยุทธ Greener & Smarter โดยเนนเร�่องการ
สรางความสามารถในการแขงขัน การเพิ่มมูลคาใหแกผูมี
สวนไดเสีย และการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษทั ยังไดพจิ ารณาโครงสรางของ
คณะกรรมการ และสรรหากรรมการทีม่ คี วามรูค วามสามารถ
ประสบการณและความเช�่ยวชาญ เขามาเสร�มความเขมแข็ง
ของโครงสรางคณะกรรมการ ใหสอดคลองกับทิศทาง
ของบร�ษัทฯ เพื่อชวยแนะนำและสนับสนุนฝายบร�หาร
ใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนผานทางธุรกิจครั�งสำคัญ
(Banpu Transformation) เพื่อสรางการเติบโตอยาง
ยั่งยืน สรางความสามารถในการแขงขัน รวมทั�งสามารถ
ตอบสนองความตองการดานพลังงานแหงอนาคต ภายใต
สภาวการณ New Normal ดวยจุดยืน “Smarter Energy
for Sustainability: อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน”
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รายงานประจำป 2563

คณะกรรมการบร�ษทั ยังคงยึดมัน่ หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
มีธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได รวมถึงการสนับสนุนการ
ตอตานคอรรปั ชันอยางตอเนือ่ ง ในปทผ่ี า นมา คณะกรรมการ
บร�ษัท โดยประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดลงนามในแบบการประเมินตนเองเพื่อพัฒนา
ระบบตอตานคอรรปั ชัน และยืน่ ขอรับรองเปนสมาช�กแนวรวม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ตของโครงการ
แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจร�ต
(CAC) เพื่อตออายุใบรับรองเปนครั�งที่ 2 ซ�่งจะมีวาระ 3 ป
ในโอกาสนี้ คณะกรรมบร�ษัทขอขอบคุณผูมีอุปการคุณและ
ผูม สี ว นไดเสีย รวมทัง� ผูเ กีย่ วของทุกฝายทัง� ในและตางประเทศ
ที่มอบความไววางใจและสนับสนุนบร�ษัทฯ ดวยดีเสมอมา
ทั�งนี้ บร�ษัทฯ ขอใหคำมั่นวาจะขับเคลื่อนธุรกิจของกลุม
บานปูใหกาวเปนผูนำดานพลังงานที่หลากหลายในระดับ
นานาชาติ ดวยการบร�หารจัดการบร�ษทั ฯ ตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ดวยความรับผิดชอบตอโลก สิง่ แวดลอม และ
สังคม เพื่อสรางสรรคคุณคาแกผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

บานปูมุงสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
สรางความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งสามารถ
ตอบสนองความตองการดานพลังงานแหงอนาคต
ภายใตสภาวการณ New Normal ดวยจุดยืน
“Smarter Energy for Sustainability:
อนาคตพลังงานเพอความยั่งยืน”

นายชนินท วองกุศลกิจ
ประธานกรรมการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
ว�กฤตเศรษฐกิจโลกจากการแพรระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อ โคว�ด-19 เปนตัวเรงเมกะเทรนดดานพลังงาน
รวมถึงตอกย�ำความสำคัญทีบ่ า นปูเปลีย่ นผานองคกร (Banpu Transformation) ดวยการขับเคลือ่ นกลยุทธ Greener & Smarter
นับตั�งแตป 2558 เปนตนมา บานปูผลักดันกลยุทธที่เรงการเปลี่ยนผานสูโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนยิ่งข�้น โดยเนนสรางความสมดุล
และการบูรณาการจากแหลงพลังงานในรูปแบบเดิมสูกาซธรรมชาติที่มีคารบอนต่ำและใชเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ล�ำสมัย
ในป 2563 เราเดินหนาอยางแข็งแกรงเพือ่ เรงกระบวนการเปลีย่ นผานทางธุรกิจโดยไดขยายธุรกิจกาซธรรมชาติในสหรัฐอเมร�กา
รวมถึงการเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในเอเช�ยภายใตการดำเนินงานของบานปู เน็กซ ซ�ง่ ครอบคลุม
พอรตฟอลิโอทั�งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftops) โซลูชันเมืองอัจฉร�ยะ (Smart City)
การผลิตแบตเตอร�ล่ เิ ธ�ยมไอออน การใหบร�การรถยนตไฟฟาและเร�อทองเทีย่ วไฟฟา และแพลตฟอรมการซ�อ้ ขายไฟฟา (Electricity
Trading) ที่เราพัฒนาอยางตอเนื่องและบูรณาการเขากับระบบนิเวศพลังงานอัจฉร�ยะ
จากการประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยัง่ ยืน (ESG) ซ�ง่ บร�ษทั ฯ ไดอยูใ นกลุม ทีม่ คี ะแนนสูงสุดในดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส ทำใหบานปูไดรับการยอมรับในฐานะผูนำ "การเปลี่ยนผานดานพลังงาน" ในกลุมประเทศแถบ
มหาสมุทรแปซ�ฟกไดอยางรวดเร็ว ทำใหบานปูกลับมาเปนที่จับตามองของเหลานักลงทุนในระดับนานาชาติอีกครั�ง ดวย
ความพรอมในการสรางผลตอบแทนที่แข็งแกรงและยั่งยืนใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียในชวงเวลาอันใกลนี้

ผลประกอบการดานการเงิน
สถานการณทางเศรษฐกิจไดรับผลกระทบอยางมากจากการแพรระบาดของโคว�ด-19 ซ�่งรวมถึงราคากาซธรรมชาติและถานหิน
ทีล่ ดลงอยางมาก สงผลกระทบตอผลประกอบการดานการเง�นของบร�ษทั ฯ ในป 2563 โดยบร�ษทั ฯ ขาดทุนสุทธ� 56 ลานเหร�ยญสหรัฐ
หลังหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 81 ลานเหร�ยญสหรัฐ และกำไรจากอนุพันธทางการเง�นจำนวน 23 ลานเหร�ยญสหรัฐ
อยางไรก็ตาม ดวยโครงสรางธุรกิจทีห่ ลากหลายและการดำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธ�ภาพเอือ้ ใหกลุม บานปู สามารถฟน ตัวและควบคุม
ผลกระทบดานกระแสเง�นสดในภาพรวมได แมจะเผช�ญความทาทายจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาค บร�ษทั ฯ ก็ยงั สามารถสรางกำไร
กอนหักดอกเบีย้ ภาษี คาเสือ่ ม และคาใชจา ยตัดจาย (EBITDA)1 ในป 2563 ไดถงึ 563 ลานเหร�ยญสหรัฐ ซ�ง่ มาจากธุรกิจถานหิน
จำนวน 340 ลานเหร�ยญสหรัฐ จากธุรกิจไฟฟา 169 ลานเหร�ยญสหรัฐ และธุรกิจกาซธรรมชาติ 54 ลานเหร�ยญสหรัฐ ทั�งนี้
การดำเนินงานดานการเง�นของบานปู ยังคงอยูใ นระดับทีส่ ามารถบร�หารจัดการไดอยางดี โดยทร�สเรทติง้ ยังคงอันดับเครดิตองคกร
ของบานปู ที่ระดับ "A+" ดวยแนวโนมอันดับเครดิต "Stable" หร�อ" คงที่"2.

1 Earnings before interest, tax, depreciation and amortization
2 อันดับเครดิตองคกรและหุนกูแบบไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธ�ของบานปู
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จากการประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน (ESG)
ซึ่งบริษัทฯ ไดอยูในกลุมที่มีคะแนนสูงสุดในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส ทำให
บานปูไดรับการยอมรับในฐานะผูนำ "การเปลี่ยนผานดานพลังงาน" ในกลุม
ประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟกไดอยางรวดเร็ว และกลับมาเปนที่จับตามองของ
เหลานักลงทุนในระดับนานาชาติอีกครั้ง ดวยความพรอมในการสรางผลตอบแทน
ที่แข็งแกรงและยั่งยืนใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียในชวงเวลาอันใกลนี้

นางสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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เฉลี่ยป 2562 รอยละ 21 ทั�งนี้ ในป 2563 EBITDA ของ
BKV อยูท ่ี 54 ลานเหร�ยญสหรัฐ ลดลงจากป 2562 เล็กนอย
จากราคากาซธรรมชาติเฉลี่ยที่ลดลง อยางไรก็ตาม การที่
บานปูเขาลงทุนในสินทรัพยแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต
ในชวงปลายป ทำใหมีปร�มาณขายกาซธรรมชาติจำนวน
113 ลานลูกบาศกฟุตเทียบเทากาซธรรมชาติตอวัน เพิ่มข�้น
จากปกอน รอยละ 64
ปริมาณขายถานหินและการวิเคราะหตลาดถานหิน

กลมธุรกิจแหลงพลังงาน
ธุรกิจกาซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา
บานปูไดเขาซ�อ้ แหลงกาซธรรมชาติบารเนตต (Barnett Shale)
จาก Devon Energy Corporation เสร็จสิน้ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม
2563 ดวยมูลคาการลงทุนทั�งสิ้น 570 ลานเหร�ยญสหรัฐ
ทำใหมลู คาการลงทุนทัง� หมดของบานปูในธุรกิจกาซธรรมชาติ
ของสหรัฐฯ อยูที่ 1.1 พันลานเหร�ยญสหรัฐ โดยบานปู
สามารถปดดีลดังกลาวเร็วข�้นกวากำหนดเดิมที่ตั�งไวในวันที่
31 ธันวาคม 2563 เพื่อรับกระแสเง�นสดชวงขาข�้นของราคา
กาซธรรมชาติในสหรัฐฯ ทำใหบร�ษัทฯ รับรูกำไรเพิ่มข�้นใน
ไตรมาสที่สี่ จากการครอบครองสินทรัพยในแหลงบารเนตต
สงผลใหบา นปูเปนหนึง่ ในบร�ษทั ผลิตกาซธรรมชาติทใ่ี หญทส่ี ดุ
20 อันดับแรกของสหรัฐฯ ดวยกำลังการผลิตประมาณ 700
ลานลูกบาศกฟุตเทียบเทากาซธรรมชาติตอวัน
ในป 2563 บานปูไดปรับโครงสรางธุรกิจกาซธรรมชาติ
ในสหรัฐฯ จากโครงสรางแบบกองทุนจัดการผลประโยชน
มาเปนโครงสรางแบบบร�ษัทภายใตการดำเนินงานของ BKV
Corporation (BKV) ซ�ง่ บานปูถอื หุน รอยละ 95.2 ทำใหบร�ษทั ฯ
สามารถบร�หารจัดการธุรกิจกาซธรรมชาติในสหรัฐฯ ไดดยี ง่ิ ข�น้
รวมทั�งสามารถระดมทุนเพื่อสรางการเติบโตในอนาคต
ในเดือนธันวาคม 2563 Oaktree Capital Management L.P.
บร�ษัทบร�หารกองทุนระดับโลกซ�่งบร�หารสินทรัพยมูลคากวา
1.4 แสนลานเหร�ยญสหรัฐ แสดงความเช�่อมั่นใน BKV โดย
ไดเขาลงทุนในหุนบุร�มสิทธ�์ของ BKV เปนจำนวนเง�น 100
ลานเหร�ยญสหรัฐ
ในป 2563 ราคากาซธรรมชาติอา งอิงเฮนร�ฮ่ บั (Henry Hub)
เฉลี่ยอยูที่ 2.03 เหร�ยญสหรัฐตอลานบีทียู ซ�่งต่ำกวาราคา

กลุม บานปู มีปร�มาณขายถานหินในป 2563 รวมทัง� สิน้ 38.8
ลานตัน ลดลงจาก 40.7 ลานตันในปกอน โดยปร�มาณขาย
ทั�งหมดจากเหมืองของบานปูในสาธารณรัฐอินโดนีเซ�ยอยูที่
21.2 ลานตัน จากเหมืองในประเทศออสเตรเลียอยูที่ 12.5
ลานตัน และจากเหมืองในสาธารณรัฐประชาชนจ�นอีก 5.1
ลานตัน โดยเหมืองในอินโดนีเซ�ยและจ�นมีปร�มาณการผลิต
ลดลง ในขณะที่ออสเตรเลียมีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้น3.
ในป 2563 ปร�มาณขายถานหินใหแกลูกคาในตลาดอาเซ�ยน
เพิม่ ข�น้ เปน 8.3 ลานตัน ในขณะทีป่ ร�มาณขายใหแกลกู คาในจ�น
อยูที่ 9.8 ลานตัน ลดลงรอยละ 22 สวนในภูมิภาคเอเช�ยใต
แมปร�มาณขายถานหินในตลาดอินเดียจะลดลง อยูท ่ี 0.8 ลานตัน
แตปร�มาณขายในตลาดบังกลาเทศเพิ่มข�้นรอยละ 18 อยูที่
1.3 ลานตัน ขณะทีใ่ นประเทศญีป่ นุ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
และสาธารณรัฐไตหวันทรงตัวที่ 9.4 ลานตัน สวนปร�มาณขาย
ใหแกลกู คาภายในประเทศของออสเตรเลียเพิม่ ข�น้ รอยละ 52
อยูที่ 9.1 ลานตัน เมื่อเทียบกับป 2562
ราคาถานหินประเภทใหคา ความรอนสูง สำหรับถานหินสงออก
ในตลาดอางอิงตามดัชนีนวิ คาสเซ�ล (NEX Index)4 โดยเฉลีย่
อยูที่ 59 เหร�ยญสหรัฐตอตัน จาก 77 เหร�ยญสหรัฐตอตัน
ในป 2562 หร�อลดลงรอยละ 24 โดยราคาขายถานหินเฉลีย่
แบบถวงน�ำหนักในป 2563 ของกลุมบานปู ลดลงมาอยูที่
54 เหร�ยญสหรัฐตอตัน เมือ่ เทียบกับ 66 เหร�ยญสหรัฐตอตัน
ในป 2562
ธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซ�่งเปน
บร�ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอนิ โดนีเซ�ยทีบ่ า นปูถอื หุน
ประมาณรอยละ 68 รายงาน EBITDA ในป 2563 ที่ 187
ลานเหร�ยญสหรัฐ ลดลงจากปกอ น จากราคาขายถานหินเฉลีย่
ลดลงรอยละ 17 (อยูท ่ี 53.8 เหร�ยญสหรัฐตอตัน ในป 2563

3 การรับรูโดยอินโดนีเซ�ยรอยละ 100 ในขณะที่การรับรูในออสเตรเลียและจ�นเปนไปตามสัดสวนการลงทุน
4 ดัชนีนวิ คลาสเซ�ล หร�อ NEX Index ช�่อเดิมคือ the Barlow Jonker Index หร�อ BJI
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จาก 65 เหร�ยญสหรัฐตอตัน ในป 2562) และจากปร�มาณ
ขายที่ลดลง (อยูที่ 21.2 ลานตัน ในป 2563 เมื่อเทียบกับ
25.4 ลานตัน ในป 2562)
ปร�มาณการผลิตถานหินของ ITM ในป 2563 ลดลงรอยละ 21
อยูท ่ี 18.4 ลานตัน จากปร�มาณการผลิตของเหมืองอินโดมินโค
จำนวน 9.0 ลานตัน เหมืองทรูบาอินโด 4.3 ลานตัน เหมือง
บาร�นโต 3.0 ลานตัน เหมืองเอ็มบาลุต 1.1 ลานตัน และ
เหมืองโจ-รง 1.0 ลานตัน ตนทุนตอหนวยลดลงจาก 58
เหร�ยญสหรัฐตอตัน เปน 49 เหร�ยญสหรัฐตอตัน เนื่องจาก
โครงการใชประโยชนสงู สุดจากแผนการทำเหมือง คาภาคหลวง
ที่ลดลง รวมทั�งคาเช�้อเพลิงและตนทุนดำเนินการที่ลดลง
ธุรกิจถานหินในประเทศออสเตรเลีย

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน

ปร�มาณการผลิตถานหินของเหมืองตางๆ ของเซนเทนเนียล
เพิ่มข�้นรอยละ 32 อยูที่ 12.4 ลานตัน จาก 9.3 ลานตัน ในป
2562 ที่สำคัญมาจากการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในเหมือง
สปร�งเวล (Springvale) อีกรอยละ 50 ในเดือนธันวาคม 2562
และจากปร�มาณการผลิตถานหินของทุกเหมืองที่เพิ่มข�้น
โดยเหมืองคลาเรนซ (Clarence) มีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้น
เล็กนอยจาก 1.6 ลานตัน เปน 1.8 ลานตัน และเหมืองแอรลี
(Airly) มีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้นจาก 1.2 ลานตัน เปน 1.6
ลานตัน ปร�มาณการผลิตถานหินของกลุมเหมืองทางเหนือ
ไดแก เหมืองแมนดาลอง (Mandalong) เพิ่มข�้นรอยละ 33
จากป 2562 เปน 5.2 ลานตัน และเหมืองไมยูนา (Myuna)
มีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้นเปน 1.0 ลานตัน

แมจะประสบกับความทาทายจากว�กฤตโคว�ด-19 ในป
2563 บานปู เพาเวอร ยังคงมี EBITDA เพิ่มข�้นอยูที่ 169
ลานเหร�ยญสหรัฐ จากประมาณ 145 ลานเหร�ยญสหรัฐ
ในป 2562 บานปู เพาเวอร มีธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงาน
เช�้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเว�ยนในเอเช�ยเหนือและ
ภูมภิ าคลุม แมนำ� โขง บร�ษทั ฯ มีกำลังการผลิตรวมตามสัดสวน
การลงทุน ณ สิ้นป 2563 จำนวน 3.1 กิกะวัตตเทียบเทา
(GWe) เพิม่ ข�น้ รอยละ 22 จากปกอ น กำลังการผลิตทีเ่ พิม่ ข�น้
มาจากโรงไฟฟาซานซ�ลูกวง (Shanxi Lu Guang) โครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในญี่ปุน 2 โครงการ ไดแก
ยามางาตะ (Yamagata) และยาบูกิ (Yabuki) และการเขาซ�อ้
โรงไฟฟาพลังงานลมเอลว�นหมุยยิน (El Wind Mui Dinh)
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม ปจจุบัน บร�ษัทฯ มี
โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาและจะทยอยเปดดำเนินการ
เช�งพาณิชยภายในป 2566 โดยมีกำลังการผลิตรวมกวา 200
เมกะวัตต จากศักยภาพดังกลาวทำใหบานปูมั่นใจที่จะบรรลุ
เปาหมายกำลังผลิต 6,100 เมกะวัตตเทียบเทาภายในป 2568

ธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศมองโกเลีย

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
ในภูมิภาคลุมแมน้ำโขง

ในป 2563 EBITDA ของธุรกิจถานหินในจ�นของบานปู อยูที่
23 ลานเหร�ยญสหรัฐ ลดลงอยางมากจากป 2562 ราคาขาย
เฉลี่ยของถานหินจากเหมืองเกาเหอ (Gaohe) ลดลงรอยละ
16 อยูท ่ี 74 เหร�ยญสหรัฐตอตัน และปร�มาณขายถานหินลดลง
รอยละ 12 อยูท ่ี 8.1 ลานตัน ปร�มาณการผลิตลดลงเล็กนอย
อยูท ่ี 8.9 ลานตัน เนือ่ งจากสภาพการทำเหมืองทีไ่ มเอือ้ อำนวย
ปร�มาณการผลิตถานหินของเหมืองเฮอปจ งไท (Hebi Zhong Tai)
(บานปูถือหุนรอยละ 40) ในมณฑลเหอหนานลดลงเล็กนอย
จาก 1.5 ลานตัน เปน 1.3 ลานตัน สวนในมองโกเลียยังอยู
ระหวางการศึกษาความเปนไปได และมีโครงการนำรองที่
ดำเนินอยูอยางตอเนื่อง

บานปู เพาเวอร ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานเช�อ้ เพลิงทัว่ ไป
ในภูมิภาคลุมแมน�ำโขง 2 แหง ไดแก โรงไฟฟาบีแอลซ�พี
(BLCP) ซ�่งเปนโรงไฟฟาในประเทศไทยที่ใชถานหินเปน
เช�้อเพลิง กำลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต โดยบานปูถือหุน
รอยละ 50 และโรงไฟฟาหงสา (Hongsa) โรงไฟฟาปากเหมือง
ที่ใชถานหินเปนเช�้อเพลิงในสาธารณรัฐประชาธ�ปไตย
ประชาชนลาว กำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต ซ�่งภายหลัง
เปลี่ยนช�่อเปนเอชพีซ� (HPC) โดยบานปูถือหุนรอยละ 40

เซนเทนเนียล (Centennial) รายงาน EBITDA ในป 2563
ที่ 131 ลานเหร�ยญสหรัฐ ลดลงจากปกอน เปนผลมาจาก
ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงอยูที่ 81 เหร�ยญออสเตรเลียตอตัน
จาก 94 เหร�ยญออสเตรเลียตอตัน ในปกอน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ในป 2563 ประสิทธ�ภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟาบีแอลซ�พี
ยังคงอยูใ นระดับสูง ดวยดัชนีคา ความพรอมจาย (EAF) สูงถึง
รอยละ 90 อยางไรก็ตาม EBITDA ของโรงไฟฟาบีแอลซ�พี
ลดลงจากปกอน อยูที่ 107 ลานเหร�ยญสหรัฐ จากคาความ
พรอมจาย (Availability Payment: AP) ทีล่ ดลงตามโครงสราง
สัญญาซ�้อขายไฟฟา

ในป 2563 ธุรกิจไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของบานปูในจ�น
มี EBITDA จำนวน 22 ลานเหร�ยญสหรัฐ (เพิม่ ข�น้ รอยละ 15
จากปกอน) จากปจจัยบวกของอุปสงคที่แข็งแกรงและสภาพ
อากาศที่เอื้ออำนวย โดยมีความสามารถในการผลิตไฟฟา
เฉลี่ยคงที่ที่รอยละ 14 มีปร�มาณการจำหนายไฟฟา 220
กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มข�้นรอยละ 3 จากป 2562

สวนโรงไฟฟาเอชพีซ� ไดดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษา
เช�งปองกัน (Preventive Maintenance) เพื่อปรับปรุง
เสถียรภาพและประสิทธ�ภาพในการดำเนินงานในระยะยาว
คา EAF ของโรงไฟฟาเอชพีซ� ในปที่ผานมาอยูในระดับสูง
ที่รอยละ 82 แมในระหวางปจะมีการซอมบำรุงหนวยผลิตที่
3 เพิ่มเติม โดยมี EBITDA ลดลงจากปกอนเพียงรอยละ 3
อยูที่ 380 ลานเหร�ยญสหรัฐ

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในญี่ปุน แมสภาพ
อากาศจะไมเอื้ออำนวย แตก็สามารถสรางกระแสเง�นสดเขา
สูบานปูจำนวน 4 ลานเหร�ยญสหรัฐ เพิ่มข�้นรอยละ 37
จากปกอน จากการเปดดำเนินการเช�งพาณิชยของโครงการ
ยามางาตะและยาบูกิ มีความสามารถในการผลิตไฟฟาเฉลี่ย
(Average Capacity Factor) ในป 2563 อยูที่รอยละ 13 มี
ปร�มาณการจำหนายไฟฟาอยูที่ 129 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มข�้น
รอยละ 45 จากป 2562

ธุรกิจไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บานปู เพาเวอร ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม
(Combined Heat-and-Power: CHP) ในจ�น ที่ใชถานหิน
เปนเช�อ้ เพลิงจำนวน 3 แหง (หลวนหนาน โจวผิง และเจ�ง้ ติง้ )
โดยมีกำลังการผลิตรวม 539 เมกะวัตตเทียบเทา EBITDA
ของธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมทัง� 3 แหงในป 2563
อยูที่ 43 ลานเหร�ยญสหรัฐ เพิ่มข�้นรอยละ 57 จากปกอน
การกอสรางหนวยผลิตไฟฟาที่ 1 และ 2 ของโรงไฟฟาซานซ�ลกู วง
เสร็จสมบูรณแลว และมีกำลังการผลิตรวม 1,320 เมกะวัตต
สงผลใหบานปูมีกำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานเช�้อเพลิง
ทัว่ ไปเพิม่ ข�น้ เปน 2.4 กิกะวัตตเทียบเทา หนวยผลิตไฟฟาที่ 2
พรอมดำเนินงานเช�งพาณิชยและจายไอน�ำใหชุมชนเมือง
ฉางจ�อ้ ไดในไตรมาสแรกของป 2564 สวนหนวยผลิตไฟฟาที่ 1
มีกำหนดจายไอน�ำในชวงคร�่งหลังของป 2564
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบานปูทด่ี ำเนินการ
เช�งพาณิชยแลว มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 407 เมกะวัตต
เปนกำลังการผลิตจากจ�น 177 เมกะวัตต จากญีป่ นุ 88 เมกะวัตต
และจากซันซ�ป (Sunseap) 142 เมกะวัตต โดยระหวางป 2563
บานปูไดพฒ
ั นาโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในญีป่ นุ
เสร็จสิน้ 2 โครงการ ไดแก โครงการยามางาตะ กำลังการผลิต
20 เมกะวัตต และโครงการยาบูกิ กำลังการผลิต 7 เมกะวัตต
นอกจากนัน� บานปูยงั จะมีกำลังการผลิตเพิม่ ข�น้ อีก 132 เมกะวัตต
จากโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแหงใหมทอ่ี ยูร ะหวาง
การพัฒนาและคาดวาจะแลวเสร็จในป 2566
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รายงานประจำป 2563

บานปูไดเขาซ�อ้ โรงไฟฟาพลังงานลมเอลว�นหมุยยิน (El Wind
Mui Dinh) ในประเทศเว�ยดนาม ซ�่งมีกำลังการผลิตติดตั�ง
38 เมกะวัตต และอยูระหวางพัฒนาโครงการหว�นเจา (Vin
Chau) กำลังการผลิต 80 เมกะวัตต เพือ่ ผลิตไฟฟาพลังงานลม
บนชายฝ�งทางตอนใต ในจังหวัดซ็อกจัง (Soc Trang) ของ
เว�ยดนาม แผนการพัฒนาโครงการหว�นเจาระยะที่ 1 มีความ
คืบหนาอยูที่รอยละ 41 โดยกอสรางถนนสำหรับการขนสง
เคร�่องจักรกลหนักแลวเสร็จ อีกทั�งยังไดเร�่มงานตอกเสาเข็ม
ฐานของกังหันลมและการกอสรางสายสง นอกจากนี้ ยังไดสง
ที่ผลการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนของโครงการหว�นเจา
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ทีม่ กี ำลังการผลิต 50 เมกะวัตต และ
อยูระหวางการรอนุมัติ

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา
บานปู เน็กซ มีกำลังการผลิตรวมของธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา 249 เมกะวัตต ซ�ง่ รวมกำลังการผลิต
จากการถือหุน ในซันซ�ป โดยในป 2563 บานปู เน็กซ ไดเพิม่
สัดสวนการถือหุน ในซันซ�ปจากรอยละ 38.5 เปนรอยละ 48.6
ดวยเง�นลงทุน 105 ลานเหร�ยญสหรัฐ ซันซ�ปมีพอรตฟอลิโอ
ธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา และธุรกิจผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยลอยน�ำอยูท ป่ี ระมาณ 436 เมกะวัตต
ทัว่ ทัง� ภูมภิ าคเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต จ�น และไตหวัน ซ�ง่ บานปู
มีกำลังการผลิตตามสัดสวนการลงทุนในซันซ�ปอยูท ปี ระมาณ
212 เมกะวัตต จากการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคา และการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยลอยน�ำ

บร�ษทั ฯ มีรถยนตไฟฟาใหบร�การในระบบรวม 98 คัน นอกจากนี้
ยังไดเปดตัวและจำหนายเร�อทองเที่ยวไฟฟาลำแรกของไทย
ในป 2563 อีกดวย
ธุรกิจเมืองอัจฉริยะและโครงสรางพื้นฐานอัจฉริยะ

ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน
บานปู เน็กซ ถือหุนรอยละ 47.7 ในบร�ษัท ดูราเพาเวอร
โฮลดิง้ ส จำกัด (ดูราเพาเวอร) ผูเ ช�ย่ วชาญดานระบบแบตเตอร�่
จัดเก็บพลังงานแบบลิเธ�ยมไอออนสำหรับรถยนตไฟฟา จาก
ประเทศสิงคโปร ซ�่งมีโรงงานผลิตแบตเตอร�่อยูที่เมืองซูโจว
ประเทศจ�น ในป 2563 ดูราเพาเวอร มีกำลังการผลิตรวม
1.0 กิกะวัตตชั่วโมง และมีแผนจะขยายกำลังการผลิตเปน
3.0 กิกะวัตตชั่วโมง ภายในป 2568
ธุรกิจรถยนต ไฟฟา
บานปู เน็กซ ถือหุน รอยละ 21.5 ในบร�ษทั FOMM Corporation
ซ�่งเปนผูนำดานการพัฒนารถยนตไฟฟาขนาดเล็กในประเทศ
ญีป่ นุ และถือหุน รอยละ 30.7 ในบร�ษทั Urban Mobility Tech
(UMT) ผูผลิตรถตุกตุกไฟฟา ซ�่งมีแอปพลิเคชันใหบร�การ
รถสามลอไฟฟาแบบ on-demand ในรูปแบบแชร�ง่ (Sharing)
โดยในป 2563 บานปูไดใหบร�การรถตุกตุกไฟฟามูฟมี
(Muvmi) รวมกับ UMT แกผโู ดยสาร 2,500 คนตอวัน ปจจุบนั

ในเดือนกันยายน 2563 บานปู เน็กซ ไดรวมมือกับภาคี
เคร�อขายพัฒนาเมืองขอนแกนเพื่อรวมศึกษาความเปนไปได
ในการสรางระบบนิเวศที่ใชพลังงานสะอาดและชาญฉลาด
แบบครบวงจรในพืน้ ทีเ่ ขตจังหวัดขอนแกน รวมถึงการติดตัง�
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและการวางระบบ
สายสงไฟฟาอัจฉร�ยะ บานปู เน็กซ ยังรวมมือกับภาคีเคร�อขาย
ภูเก็ตสมารทซ�ตเ้ี ปดตัวแพลตฟอรมชุมชนอัจฉร�ยะทีข่ บั เคลือ่ น
ดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยดานโรคระบาด อาชญากรรม และสิง่ แวดลอม
นอกจากนี้ บานปูยงั อยูใ นระหวางการดำเนินโครงการพัฒนา
เมืองอัจฉร�ยะ 5 โครงการและมีแผนจะขยายเปน 9 โครงการ
ภายในป 2568
การพัฒนาเทคโนโลยีขององคกร
การเปลีย่ นผานดานเทคโนโลยีดจิ ท� ลั ของบานปูไดทว�ความสำคัญ
ยิ่งข�้นหลังเกิดการระบาดของโคว�ด-19 โดยบานปูไดพัฒนา
ผลิตภัณฑดิจ�ทัลผานการบร�หารงานของศูนยความเปนเลิศ
ทางดิจท� ลั (DCOE) ทีก่ อ ตัง� ข�น้ ในป 2561 มากกวา 80 รายการ
และมีนวัตกรรมที่นาสนใจในป 2563 ไดแก Melak Digital
Center (MDC) ระบบทีใ่ ชบก๊ิ ดาตาในการว�เคราะหกระบวนการ
ผลิตและหวงโซอปุ ทานจากหองควบคุมของบานปูในอินโดนีเซ�ย
Global Purchasing Excellence (GPE) ระบบจัดซ�้อ
จัดจางที่ชวยเพิ่มประสิทธ�ภาพดานการบร�หารจัดการตนทุน
Geophysical Logging System (GLOG) ระบบเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ (AI) ที่บงช�้เวลาและพิกัดที่เหมาะสมที่สุด
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ในการขุดเจาะ และ SwitchDin ระบบบร�หารจัดการพลังงาน
ในเหมืองทุกแหงในออสเตรเลียที่ใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
ในทุกสิ่ง (IoT) แพลตฟอรมจัดเก็บขอมูลแบบคลาวด และ
เทคโนโลยีล�ำสมัยอื่นๆ

ความรับผิดชอบตอสังคม
ในป 2563 นอกจากการสนับสนุนดานการศึกษา กีฬา กิจการ
เพื่อสังคม การกุศลและบรรเทาสาธารณภัยแลว บานปูยังได
เรงขยายโครงการความรับผิดชอบตอสังคมในประเทศตางๆ
ที่บานปูเขาไปดำเนินธุรกิจเพื่อชวยลดผลกระทบจากการ
แพรระบาดของโคว�ด-19
ในประเทศไทย บานปูรวมกับกลุมมิตรผลจัดตั�งกองทุน
“มิตรผล-บานปู รวมใจชวยไทยสูภัยโคว�ด-19” โดยจัดตั�ง
กองทุนจำนวน 15 ลานเหร�ยญสหรัฐเพื่อจัดซ�้อและสงมอบ
อุปกรณทางการแพทยและการดูแลสุขภาพ รวมถึงหองผูป ว ย
ความดันลบ หอผูปวยว�กฤตระบบการหายใจ และอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล บานปูยังสนับสนุนศูนยบร�การโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทย ในการสนับสนุนการผลิตหนากาก
อนามัย “Mask for Blood Hero” จำนวน 400,000 ช�้น
เพือ่ ใหคนไทยรวมบร�จาคโลหิต หลังเกิดว�กฤตขาดแคลนเลือด
ในชวงที่มีการแพรระบาดของโคว�ด-19
บานปู เน็กซ รวมมือกับ UMT ใหบร�การรถตุกตุกไฟฟา
แกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
รับสงผูปวย และรวมมือกับ HAUPCAR บร�ษัทผูใหบร�การ
เชารถยนตไฟฟาผานแอปพลิเคชัน โดยมีรถยนตไฟฟา
ใหบร�การจำนวน 50 คัน สามารถรับ-สงรถไดแบบไรสัมผัส
เพื่ออำนวยความสะดวกแกบุคลากรทางการแพทยในการ
เดินทางไปรักษาผูป ว ยทีไ่ มสามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโคว�ด-19
บร�ษทั ฯ ไดเติมพลังขับเคลือ่ นกิจการเพือ่ สังคม โดยจัดกิจกรรม
“UpImpact by Banpu Champions for Change” ภายใต
โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ซ�่งประกอบดวย
กิจกรรมเว็บบินาร (webinar) และเว�รก ช็อปเพือ่ เติมพลังและ
ยกระดับทักษะของกิจการเพื่อสังคมโดยผูเช�่ยวชาญ เพื่อ
สงเสร�มใหผูประกอบการกิจการเพื่อสังคมของไทย สามารถ
สรางรายได และดำเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืนในชวงที่มี
การแพรระบาดของโคว�ด-19
ในจ�นและอินโดนีเซ�ย บานปู ไดสนับสนุนรัฐบาลทองถิ่นและ
ชุมชนดวยการบร�จาคและสนับสนุนอุปกรณทางการแพทย
ในสหรัฐฯ มีการมอบอาหารและเง�นบร�จาคใหกับชุมชน
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รายงานประจำป 2563

ในเมืองเดนเวอรซ�่งไดรับผลกระทบหนักที่สุดจากการแพร
ระบาดของโคว�ด-19
นอกจากนี้ บานปูไดมอบเง�นกวา 45,000 เหร�ยญสหรัฐ
ใหกับโรงเร�ยนในจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อสนับสนุน
การศึกษาและพัฒนาเยาวชนอยางตอเนือ่ งมาเปนปท่ี 14 แลว
บานปูยังไดรวมกับมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตรจัดโครงการ
ออกแบบเกม ออกแบบสังคม THAMMASAT-BANPU
Innovative Learning ในรูปแบบออนไลน ครอบคลุมหัวขอ
ตางๆ อาทิ การพัฒนาชุมชน ทักษะช�ว�ต และนวัตกรรม
ในชั�นเร�ยน ในเดือนพฤศจ�กายน 2563 บร�ษัทฯ ไดดำเนิน
กิจกรรม Energy on Board โดย Banpu B-Sports
Thailand โดยจัดประชุมเช�งปฏิบัติการเร�่อง "Energy
Sustainability" ใหแกนักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเขารวม
การแขงขันออกแบบบอรดเกม และในเดือนธันวาคม 2563
บานปูไดจัดกิจกรรมพิเศษ "Power Green Camp" ซ�่งเปด
โอกาสใหนกั เร�ยนไดไปทัศนศึกษาทีอ่ ทุ ยานแหงชาติแกงกระจาน
เพื่อเร�ยนรูและทำกิจกรรมจ�ตอาสาเพื่อสงเสร�มการอนุรักษ
ความหลากหลายทางช�วภาพ

การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ
บานปูตอบรับเทรนดการลงทุนอยางยั่งยืนและแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการรายงานผลการดำเนินงานดานความยั่งยืน (ESG)
ดวยการดูแลสิง่ แวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อสรางคุณคาแกผูมีสวนไดสวนเสียอยางยั่งยืน ซ�่งถือเปน
หัวใจในการดำเนินธุรกิจของบานปู ตลอดระยะเวลาเกือบ
สี่ทศวรรษที่ผานมา
ความมุงมั่นนี้สงผลใหในป 2563 บานปูยังคงไดรับการ
คัดเลือกใหเปนสมาช�กกลุม ดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส (DJSI)
ตอเนื่องเปนปที่ 7 โดย RobecoSAM สถาบันจัดอันดับและ
ประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนของ
องคกรระดับโลก ในป 2563 บานปูยังคงรักษาสถานะ
ผูนำระดับโลกในกลุมอุตสาหกรรมพลังงานถานหินและ
พลังงานเพื่อการใชงาน (Industry Leader in the Coal &
Consumable Fuels Industry) ดวยคะแนนรวมดานความ
ยั่งยืนสูงที่สุด และยังไดรับคะแนนสูงสุดในทุกมิติของ ESG
ประจำป 2563 ดวยคะแนนรวมสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกันถึง 3 เทา
นอกจากนี้ บานปูยังคงอันดับความนาเช�่อถือระดับ "A"
ตามการประเมินของ MSCI ESG Rating 2020 และไดรับ
คัดเลือกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหอยูใ นรายช�อ่

หุน ยัง่ ยืน (Thailand Sustainability Investment หร�อ THSI)
ติดตอกันเปนปที่ 5 รวมทั�งยังไดรับการจัดอันดับใหเปน
บร�ษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellence)
จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร�ษทั จดทะเบียนไทย
(CGR) ประจำป 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สมาคมสงเสร�ม
สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลท.)
บานปูจะยังคงมุงมั่นปรับปรุงประสิทธ�ภาพการดำเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
อยางตอเนื่อง เพื่อมุงสูอนาคตพลังงานที่เปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอมและการใชพลังงานอยางชาญฉลาด (Greener &
Smarter) และสงมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนแกผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียในป 2564 และปตอๆ ไป

กลยุทธและแนวโนมในอนาคต
นับตั�งแตป 2558 บานปูไดปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อตอบรับ
เมกะเทรนดดานพลังงาน ทั�งนี้ เพื่อสงมอบผลประโยชน
ระยะยาวแกผถู อื หุน และผูม สี ว นไดสว นเสีย และบรรลุเปาหมาย
ในการเปนผูนำดานพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ
ดวยเหตุนี้เอง บานปูจ�งไดมุงเปลี่ยนผานไปสูโมเดลและ
โครงสรางธุรกิจที่ "เปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและชาญฉลาด"
ยิ่งข�้น ดวยการสรางสถานะที่แข็งแกรงในภาคอุตสาหกรรม
กาซธรรมชาติในสหรัฐฯ การนำ บานปู เพาเวอร เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การขยายกำลังการผลิตจาก
พลังงานหมุนเว�ยน และการจัดตัง� บานปู เน็กซ ซ�ง่ เปนบร�ษทั
หลักของบานปู ในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
บานปูยังไดปรับกลยุทธใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยกำหนดเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ รวมถึงการลด
ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจก เรายังตั�งเปาหมายที่จะ
ขยายธุรกิจที่มีปร�มาณคารบอนต่ำในสัดสวนมากกวารอยละ
50 จากพอรตฟอลิโอทั�งหมดของบานปู ภายในป 2568
ในปจจุบนั กาซธรรมชาติถอื เปนอีกหนึง่ ธุรกิจหลักของบานปู
เราตั�งเปาหมายที่จะขยายธุรกิจดังกลาวตลอดหวงโซคุณคา
โดยไดรับการสนับสนุนจากพันธมิตรเช�งกลยุทธ Oaktree
Capital Management ในขณะเดียวกัน บานปูวางแผนที่จะ
เพิ่มปร�มาณการผลิตเพื่อรับกระแสเง�นสดจากชวงขาข�้นของ
ราคากาซธรรมชาติ รวมทั�งเพิ่มปร�มาณสำรองกาซธรรมชาติ
ที่เปนสินทรัพยของเรา จากโครงการพัฒนาประสิทธ�ภาพ
การผลิตและการปรับปรุงประสิทธ�ผลทางดานตนทุน

บานปู เน็กซ ไดดำเนินธุรกิจตามเทรนดธุรกิจพลังงาน
"3Ds" ไดแก การใชเทคโนโลยีดิจ�ทัล (Digitization) การ
กระจายตัวการผลิตและจำหนายพลังงานแบบไมรวมศูนย
(Decentralization) และการลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
(Decarbonization) เพือ่ ขยายพอรตเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
ครบวงจรในภูมภิ าคเอเช�ย-แปซ�ฟก ครอบคลุมการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเว�ยน โซลูชันดานพลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบจัดการพลังงาน
ยานยนตไฟฟา โครงสรางพื้นฐานอัจฉร�ยะ และแพลตฟอรม
การซ�้อขายไฟฟา บานปู เน็กซ ตั�งเปาหมายการเติบโตทาง
ธุรกิจภายในป 2568 ประกอบดวย กำลังการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 0.5 กิกะวัตต กำลังการผลิต
จากระบบกักเก็บพลังงาน 3.0 กิกะวัตตชั่วโมง/ป ปร�มาณ
การใหบร�การผูโ ดยสาร 10,000 คนตอวัน ดวยยานยนตไฟฟา
กวา 5,500 คัน ปร�มาณการจำหนายเร�อทองเที่ยวไฟฟา
100 ลำ โครงการโครงสรางพื้นฐานอัจฉร�ยะ 9 โครงการ
และปร�มาณการซ�้อขายไฟฟา 1,000 กิกะวัตตชั่วโมง/ป
กลุม บานปู มีความภาคภูมใิ จในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของสมาช�กครอบครัวบานปู ใน 10 ประเทศทัว่ โลก ดวยเหตุน้ี
ในชวงเวลาแหงการเปลี่ยนผาน บานปูจ�งมุงใหความสำคัญ
กับพนักงาน โดยตั�งแตป 2561 เปนตนมา บร�ษัทฯ ไดนำ
วัฒนธรรมองคกร "บานปู ฮารท" ซ�่งประกอบดวยคานิยม
หลัก 3 ประการ ไดแก “ใจรัก” ตามว�สัยทัศนของเราใน
การเปนผูนำการเปลี่ยนผานไปสูพลังงานที่ยั่งยืนในภูมิภาค
เอเช�ย-แปซ�ฟก “สรางสรรค” ผานเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อ
สงมอบโซลูชันดานพลังงานแบบครบวงจรที่ใหความสำคัญ
ในระบบนิเวศทางธุรกิจและการผสานพลังรวมของบานปู
พรอมเรงการเติบโตและใหความสำคัญตอความ “มุงมั่น
ยืนหยัด” ในการสรางความสำเร็จอยางตอเนือ่ ง บานปูมงุ มัน่
พัฒนาบุคลากรที่ยึดมั่นในบานปู ฮารทของเราอยางยั่งยืน
และการสรางพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนซ�่งจะชวยบูรณาการ
และพัฒนาทรัพยากรของเราทีม่ อี ยูท ว่ั โลก เพือ่ สงมอบโซลูชนั
ดานพลังงานทีย่ ง่ั ยืนตามจุดยืนของบานปู สู “อนาคตพลังงาน
เพื่อความยั่งยืน” (Smarter Energy for Sustainability)
ชวงเวลานี้ถือเปนชวงเวลาแหงการเดินทางอันนาตื่นเตน
ของบานปู ดิฉันรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดทำงานรวมกับ
คณะกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร พนักงาน ผูถือหุน และผูมี
สวนไดเสียของเรา สุดทายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณทุกทาน
ที่ใหการสนับสนุนและรวมเดินทางกับเราในป 2563 และ
หวังวาเราจะไดรวมเดินทางไปดวยกันอีกในป 2564 นี้

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ในรอบป 2563 รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563
ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติใหบร�ษัทฯ จายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2562 งวดวันที่
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท โดยไดจายเง�นปนผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่
1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ไปแลวหุนละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 จ�งเสนอใหบร�ษัทฯ จายเง�น
ปนผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ
0.25 บาท โดยจายจากกำไรทีไ่ ดรบั ยกเวนไมตอ งนำมารวมคำนวณภาษีเง�นไดนติ บิ คุ คล ซ�ง่ ผูร บั เง�นปนผลจะไมไดรบั เครดิตภาษี
ทั�งนี้ ไดจายเง�นปนผลไปในวันที่ 30 เมษายน 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563
บานปูไดจัดตั�งบร�ษัท บานปู เน็กซ จํากัด (บานปู เน็กซ) แลวเสร็จ ซ�่งเปนบร�ษัทที่เกิดจากการควบรวมระหวางบร�ษัท บานปู
อินฟเนอรจ� จํากัด (BPIN) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยที่บานปูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 และบร�ษัท บานปู ร�นิวเอเบิล เอนเนอรจ�
จํากัด (BRE) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยทางออมที่บานปูถือหุนในสัดสวนรอยละ 78.57 ผานบร�ษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
(บานปู เพาเวอร) ซ�่งถือหุนใน BRE ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยบานปู และบานปู เพาเวอรถือหุนในบานปู เน็กซ ในสัดสวน
เทากันที่รอยละ 50 ของจำนวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั�งหมดของบานปู เน็กซ ที่มีทุนจดทะเบียน 7,919 ลานบาท

วันที่ 10 มีนาคม 2563
บร�ษทั ฯ ไดดำเนินการซ�อ้ หุน คืนเสร็จสิน้ โดยทำการซ�อ้ หุน คืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระหวางวันที่ 3 กันยายน 2562 –
10 มีนาคม 2563 รวมทัง� สิน้ 87,344,000 หุน คิดเปนรอยละ 1.69 ของหุน ทีจ่ ำหนายไดแลวทัง� หมด รวมเปนจำนวนเง�นทัง� สิน้
1,157.14 ลานบาท

22

รายงานประจำป 2563

วันที่ 8 เมษายน 2563
ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติแตงตั�ง นายพิร�ยะ เข็มพล เปนกรรมการของบร�ษัทฯ โดยใหมีวาระการดำรงตำแหนง
เทากับ Mr. Sudiarso Prasetio กรรมการที่ลาออก เนื่องจากเกษียณอายุ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบร�ษัทฯ ที่ไดกำหนด
ใหกรรมการบร�ษัทเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 72 ปบร�บูรณ

วันที่ 15 เมษายน 2563
Banpu North America Corporation (BNAC) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของบานปู ไดปรับเปลี่ยนรายละเอียดในสัญญาซ�้อขาย
เพือ่ ทำการเขาซ�อ้ สัดสวนผลประโยชนในบร�เวณแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต (Barnett) ทีต่ ง�ั อยูใ นสหรัฐอเมร�กา โดยมูลคาการ
ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงจาก 770 ลานเหร�ยญสหรัฐ เปน 570 ลานเหร�ยญสหรัฐ และมูลคาผลประโยชนแกผูขายในอนาคต
โดยรวมไมเกิน 260 ลานเหร�ยญสหรัฐ ภายในระยะเวลา 4 ป ตั�งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2567 โดยมูลคา
ผลประโยชนสวนเพิ่มนี้จะข�้นอยูกับราคากาซธรรมชาติอางอิงเฮนร�่ฮับ (Henry Hub) เฉลี่ยทั�งป เร�่มตน 2.75 เหร�ยญสหรัฐ
ตอลานบีทียู หร�อราคาน�ำมันอางอิง West Texas Intermediate (WTI) เฉลี่ยทั�งปเร�่มตน 50 เหร�ยญสหรัฐตอบารเรล
ทัง� นี้ ไดปรับเปลีย่ นกำหนดการเสร็จสิน้ ของการซ�อ้ ขายจากภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2563 เปนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
BNAC ซ�ง่ เปนบร�ษทั ยอยของบานปู ไดเปลีย่ นสภาพสัดสวนความเปนเจาของในฐานะหุน สวนจำกัดความรับผิดใน BKV Oil & Gas
Capital Partners, L.P. เปนผูถ อื หุน สามัญใน BKV Corporation (BKV) โดย BKV จดทะเบียนในสหรัฐฯ และมีทนุ จดทะเบียน
จำนวน 1,500 ลานเหร�ยญสหรัฐ ทัง� นีภ้ ายหลังจากการปรับโครงสราง บานปูถอื หุน ใน BKV ผาน BNAC ในสัดสวนรอยละ 95.2
และมีอำนาจควบคุมในบร�ษัทยอยทางออม ไดแก BKV Chaffee Corners, LLC., BKV Chelsea, LLC., BKV Operating,
LLC. และ BKV Barnett, LLC. ในสัดสวนเดียวกัน การปรับโครงสรางครั�งนี้ยังทำใหบานปูไดเขาถือหุนทางออมของ Kalnin
Ventures, LLC. ผาน BKV ในสัดสวนเดียวกัน ซ�่งเปนบร�ษัทที่จัดตั�งข�้นเพื่อสนับสนุนการบร�หารจัดการการลงทุน และถูกรวม
เขามาเปนสวนหนึ่งของกลุมกิจการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2563 มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ วงเง�นการออกและเสนอขายหุน กูภ ายในวงเง�นไมเกิน 20,000 ลานบาท
เพื่อทดแทนวงเง�นเดิมที่ไมสามารถหมุนเว�ยนกลับมาใชไดอีก

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
บานปู เน็กซ ซ�ง่ บร�ษทั ยอยของบานปู ไดจดั ตัง� บร�ษทั ยอยข�น้ ใหม โดยมีชอ่� วา บร�ษทั บานปู เน็กซ กร�น ลีสซ�ง่ จํากัด เพือ่ ใหบร�การ
ดานพลังงาน ใหเชา เชาซ�้อ และใหบร�การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยานพาหนะไฟฟา

วันที่ 3 สิงหาคม 2563
BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของ
บานปู เน็กซ ไดลงนามในสัญญาซ�อ้ ขายโรงไฟฟาพลังงานลม
เอลว�นหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ขนาด 37.6 เมกะวัตต
ที่ตั�งอยูในจังหวัดนินหถวน สาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม
โดยมูลคาการลงทุน 66 ลานเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเทาประมาณ
2,065 ลานบาท โดยการลงทุนนี้ใชกระแสเง�นสดของบานปู
และบานปู เพาเวอร ในสัดสวนทีเ่ ทากัน ทัง� นี้ โรงไฟฟาดังกลาว
เร�ม่ เปดดำเนินการเช�งพาณิชย (COD) ตัง� แตวนั ที่ 23 เมษายน
2562 และมีราคารับซ�้อไฟฟาแบบ Feed-in-Tariff (FiT)
ที่ 8.5 เซนตสหรัฐตอกิโลวัตตชั่วโมง จายไฟฟาเขาระบบ
สายสงของเว�ยดนามใหแกการไฟฟาเว�ยดนาม (EVN) ตาม
สัญญาการซ�้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement:
PPA) ระยะเวลา 20 ป
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โรงไฟฟาพลังงานลมเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh)
จังหวัดนินหถวน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั มีมติอนุมตั ใิ หลดทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแลวโดยการตัดหุน ทีซ่ อ้� คืนจำนวน 87,344,000 หุน คิดเปน
รอยละ 1.69 ของหุน ทีจ่ าํ หนายไดแลวทัง� หมด และมีมติใหจา ยเง�นปนผลระหวางกาลจากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานงวด
วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท โดยจายจากกำไรที่ไดยกเวนไมตองนำมารวมคำนวณ
ภาษีเง�นไดนิติบุคคล ซ�่งผูรับเง�นปนผลจะไมไดรับเครดิตภาษี ทั�งนี้ มีกำหนดจายเง�นปนผลในวันที่ 25 กันยายน 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563
บร�ษัทฯ ไดลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนทุนที่ซ�้อคืนจำนวน 87,344,000 หุน และไดดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
ตอกระทรวงพาณิชย จากทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวเดิมจำนวน 5,161,925,515 หุน เปนจำนวน 5,074,581,515 หุน
โดยมีมูลคาหุนละ 1 บาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2563
BKV ซ�ง่ เปนบร�ษทั ยอยของบานปูไดทำการเขาซ�อ้ สัดสวนผลประโยชนในบร�เวณแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต (Barnett) ทีต่ ง�ั อยูใ น
สหรัฐฯ เสร็จสิน้ แลว โดยมีมลู คาการลงทุนจำนวน 570 ลานเหร�ยญสหรัฐ โดยบานปูมสี ทิ ธ�น์ ำกระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน
ของแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต รวมถึงการปรับปรุงแกไขรายรับและคาใชจา ยอืน่ ๆ นับตัง� แตวนั ที่ 1 กันยายน 2562 คิดเปน
จำนวนเง�น 80.2 ลานเหร�ยญสหรัฐ มาหักจากมูลคาการลงทุนได ซ�ง่ บานปูไดชำระเง�นมัดจำไปแลวจำนวน 170 ลานเหร�ยญสหรัฐ
ดังนัน� คงเหลือเง�นสดทีจ่ า ยในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 319.8 ลานเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเทาประมาณ 10,105 ลานบาท

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซ�่งเปน
บร�ษัทยอยของบานปู รายงานความคืบหนาของโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยยามางาตะ (Yamagata) ภายใตโครงสราง
การลงทุนแบบทีเครอยละ 100 ที่ตั�งอยูในจังหวัดยามางาตะ
ประเทศญี่ปุน มีกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต ซ�่งไดเปด
ดำเนินการเช�งพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 16 พฤศจ�กายน 2563
ตามแผน และไดเขาทำสัญญาซ�้อขายไฟฟากับ Tohoku
Electric Power Co., Inc. ระยะเวลา 20 ป โดยมีราคา
รับซ�้อไฟฟาแบบ FiT ที่ 36 เยนตอกิโลวัตตชั่วโมง ซ�่งผลิต
และจายกระแสไฟฟาใหแกชุมชนราว 5,000 ครัวเร�อน และ
ไดรับการเปลี่ยนช�่อเปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
Kawanishi Dahlia Solar Power Plant

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยยามางาตะ (Yamagata)
จังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุน

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
Aizu Energy Pte. Ltd. (AZE) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของบานปู
รายงานความคืบหนาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยยาบูกิ
(Yabuki) ภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเครอยละ 75
ทีต่ ง�ั อยูใ นจังหวัดฟูกชู ม� ะ ประเทศญีป่ นุ มีกำลังการผลิตรวม
7 เมกะวัตต ซ�่งไดเปดดำเนินการเช�งพาณิชยตามแผน และ
ไดเขาทำสัญญาซ�้อขายไฟฟากับ Tohoku Electric Power
Co., Inc. ระยะเวลา 20 ป โดยมีราคารับซ�้อไฟฟาแบบ FiT
ที่ 36 เยนตอกิโลวัตตชว่ั โมง ซ�ง่ ผลิตและจายกระแสไฟฟาใหแก
ชุมชนราว 1,700 ครัวเร�อน และไดรบั การตัง� ช�อ่ เปนโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย Sawadee Yabuki Hatsudensho
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โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยยาบูกิ (Yabuki)
จังหวัดฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุน

วันที่ 17 ธันวาคม 2563
BKV ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของบานปูไดรับเง�นลงทุนในหุนบุร�มสิทธ�์จาก Oaktree Capital Management L.P. (Oaktree) เปน
จำนวนเง�น 100 ลานเหร�ยญสหรัฐ และแสดงเจตจำนงในความพรอมที่จะสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตหาก BKV มี
โอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับกาซธรรมชาติในสหรัฐฯ
ความรวมมือทางกลยุทธนี้นับเปนอีกกาวที่สำคัญที่ Oaktree สามารถเพิ่มศักยภาพแก BKV เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเปน
ผูน ำการใชเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาธุรกิจกาซธรรมชาติ ซ�ง่ ครอบคลุมทัง� การขุดเจาะสำรวจ และการดำเนินการผลิต (Exploration
& Production: E&P) สอดคลองกับเปาหมายของบานปูในการขยายธุรกิจกาซธรรมชาติในสหรัฐฯ อยางตอเนื่องและยั่งยืน

วันที่ 25 ธันวาคม 2563
บร�ษทั ทร�สเรทติง้ จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองคกร และหุน กูไ มดอ ยสิทธ� ไมมหี ลักประกันของ บร�ษทั บานปู จำกัด (มหาชน)
ทีร่ ะดับ “A+” โดยอันดับเครดิตสะทอนถึงความเปนผูน ำของบร�ษทั ฯ ในอุตสาหกรรมถานหินในภูมภิ าคเอเช�ย-แปซ�ฟก ตลอดจน
ความหลากหลายของฐานลูกคาและความหลากหลายทางภูมิศาสตรของแหลงสำรองถานหิน รายไดที่แนนอนจากธุรกิจไฟฟา
และการเคลื่อนไหวเช�งกลยุทธของบร�ษัทฯ ที่ตั�งเปาหมายเปนผูนำธุรกิจดานพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั มีมติอนุมตั ใิ หบร�ษทั ฯ จายเง�นปนผลในอัตราหุน ละ 0.30 บาท ซ�ง่ เปนการจายเง�นปนผลสำหรับผล
การดำเนินงานประจำป 2563 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ซ�ง่ ไดจา ยเง�นปนผลระหวางกาลไปแลวหุน ละ 0.15 บาท
เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2563 ดังนัน� คงเหลือจายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2563 อีกหุน ละ 0.15 บาท จ�งเสนอ
ใหบร�ษัทฯ จายเง�นปนผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหแก
ผูถ อื หุน ในอัตราหุน ละ 0.15 บาท โดยจายจากกำไรทีไ่ ดรบั ยกเวนไมตอ งนำมารวมคำนวณภาษีเง�นไดนติ บิ คุ คล ซ�ง่ ผูร บั เง�นปนผล
จะไมไดรับเครดิตภาษี ทั�งนี้ มีกำหนดจายเง�นปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางกลุมบานปู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัท บานปู
100.00% เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิสเซส จำกัด

75.00% Aura Land Development Pte. Ltd.
100.00% บร�ษัท บานปู เอนเนอรจ� เซอรว�สเซส (ไทยแลนด) จำกัด

100.00% Aizu Land Solar G.K.
60.00% Hokkaido Solar Estate G.K.

100.00% Banpu Australia Co. Pty Ltd.

BP Overseas
100.00% Development
Co., Ltd.

ษัท บานปู
100.00% บริ
มินเนอรัล จำกัด

100.00% Asian American Coal, Inc.

100.00% Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd.

100.00% บร�ษัท เหมืองเช�ยงมวน จำกัด

67.13% PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

100.00% Banpu Coal Investment Co., Ltd.

100.00% BMS Coal Sales Pte. Ltd.

50.00%
50.00% Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.

100.00% Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.

40.00% Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.

100.00% Hunnu Investments Pte. Ltd.
100.00% Hunnu Altai LLC
Gobi
80.00% Hunnu
Altai LLC

100.00% Banpu Innovation & Ventures LLC

96.30% BKV Corporation

Altai
100.00% Hunnu
Minerals LLC
100.00% Hunnu Resources LLC
100.00% Munkh Sumber Uul LLC

100.00% Kalnin Venture LLP

100.00% Golden Gobi Mining LLC

Oil & Gas Capital
100.00% BKV
Partners, L.P.

100.00% Bilegt Khairkhan Uul LLC

100.00% บร�ษัท บานปู เน็กซ กร�น ลีสซ�่ง จำกัด
100.00% Banpu Renewable Australia Pty Ltd.
100.00% BPIN Investment Co., Ltd.

100.00% บริษัท บีโอจี จำกัด

100.00% Hunnu Coal Pty Ltd.

100.00% Banpu Innovation & Ventures (Singapore) Pte. Ltd.

100.00% Banpu North America Corporation

บริษัท บานปู
100.00% อินโนเวชั่น แอนด
เวนเจอรส จำกัด

45.00% Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.

100.00% บร�ษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

100.00% บร�ษัท บานปู โคล เซลส จำกัด

Vietnam
100.00% Banpu
LLC

100.00% Banpu Singapore Pte. Ltd.

100.00% BRE Singapore Pte. Ltd.
100.00% Banpu Japan K.K.

100.00% Hunnu Power LLC
100.00% Munkhnoyon Suvraga LLC
47.68% Durapower Holdings Pte. Ltd.
48.63% Sunseap Group Pte. Ltd.
100.00% BPP Vinh Chau Wind Power LLC

100.00% Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.

50.00%

บริษัท บานปู เน็กซ
จำกัด
50.00%

100.00% BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.

100.00% Banpu Power Trading G.K.

21.45% FOMM Corporation

49.00% Digital Energy Solutions Corporation

30.66% บร�ษัท เออรเบิน โมบิลิตี้ เทค จํากัด

19.90% Global Engineering Co., Ltd.

75.00% Aizu Energy Pte. Ltd.
25.00% บร�ษัท จ�อีพีพี สะอาด จำกัด
40.00% Hongsa Power Co., Ltd.
37.50% Phu Fai Mining Co., Ltd.

78.66%

บริษัท บานปู
เพาเวอร จำกัด
(มหาชน)

100.00% บร�ษัท บานปู โคล เพาเวอร จำกัด
100.00% บร�ษัท บานปู เพาเวอร (เจแปน) จำกัด

100.00% บร�ษัท เพาเวอร เว�ยดนาม จำกัด
50.00% บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร จำกัด

30.00% PT. ITM Banpu Power*
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100.00% Banpu Power International Ltd.

รายงานประจำป 2563

100.00% Banpu Power Investment Co., Ltd.

100.00% AFE Investments Pty Ltd.
Australia
100.00% Banpu
Resources Pty Ltd.
100.00% Centennial Energy Pty Ltd.
Solar
100.00% Airly
Pty Ltd.
100.00% Centennial Coal Co., Ltd.

Wallarah Pty
100.00% Centennial
Ltd.
Inglenook
100.00% Centennial
Pty Ltd.
Coal Services
100.00% Centennial
and Marketing Pty Ltd.
Northern Coal
100.00% Centennial
Services Pty Ltd.
100.00% Centennial Airly Pty Ltd.

Nusantara
33.34% PT.
Timur Unggul
100.00% PT. ITM Indonesia
6.01%
91.99% PT. Gas Emas
100.00% PT. Kitadin

Fassifern
100.00% Centennial
Pty Ltd.

100.00% PT. Trubaindo Coal Mining

Mandalong
100.00% Centennial
Pty Ltd.

Jorong Barutama
100.00% PT.
Greston

Mannering
100.00% Centennial
Pty Ltd.

Tambang Raya Usaha
100.00% PT.
Tama

Munmorah
100.00% Centennial
Pty Ltd.

100.00% PT. ITM Batubara Utama

100.00% Centennial Myuna Pty Ltd.

100.00% PT. Nusa Persada Resources

Springvale
100.00% Centennial
Holdings Pty Ltd.

100.00% PT. Sentral Mutiara Energy
Graha
75.00% PT.
Panca Karsa

100.00% Centennial Newstan Pty Ltd.
100.00% Charbon Coal Pty Ltd.
100.00% Coalex Pty Ltd.

100.00% PT. Tepian Indah Sukses

Valley Coal
100.00% Hartley
Co. Pty Ltd.

99.99% PT. ITM Energi Utama

100.00% Centennial Clarence Pty Ltd.

70.00% PT. ITM Banpu Power*

100.00% Ivanhoe Coal Pty Ltd.

100.00% BKV Chaffee Corners, LLC
100.00% BKV Chelsea, LLC
100.00% BKV Operating, LLC
100.00% BKV Barnett, LLC

Pastoral
100.00% Mandalong
Management Pty Ltd.

100.00% Powercoal Pty Ltd.

Northern
100.00% Centennial
Mining Services Pty Ltd.

100.00% PT. Bharinto Ekatama

Energi Batubara
100.00% PT.
Perkasa

100.00% Huntley Colliery Pty Ltd.

Angus Place
100.00% Centennial
Pty Ltd.
Coal
100.00% Centennial
Infrastructure Pty Ltd.

100.00% PT. Indominco Mandiri

100.00% Elcom Collieries Pty Ltd.

100.00% Berrima Coal Pty Ltd.

Superannuation
100.00% Collieries
Pty Ltd.
Superannuation
100.00% Powercoal
Pty Ltd.

Springvale
100.00% Centennial
Pty Ltd.
100.00% Springvale Coal Pty Ltd.
100.00% Boulder Mining Pty Ltd.
Coal Sales
100.00% Springvale
Pty Ltd.
Coal
100.00% Clarence
Investments Pty Ltd.
100.00% Clarence Colliery Pty Ltd.
100.00% Clarence Coal Pty Ltd.

Huineng Renewable
100.00% Anqiu
Energy Co., Ltd.
Weifang Tian’en Jinshan
100.00% Comprehensive Energy
Co., Ltd.

Employee
100.00% Powercoal
Entitlements Co. Pty Ltd.

Dongping County
100.00% Haoyuan Solar Power
Generation Co., Ltd.

Drilling
100.00% Centennial
Services Pty Ltd.

County Hui’en PV
100.00% Anqiu
Technology Co., Ltd.

Kembla Coal
16.66% Port
Terminal Ltd.

Jiaxing Deyuan
100.00% Energy-Saving Technology
Co., Ltd.
Feicheng Xingyu Solar
100.00% Power PV Technology
Co., Ltd.
Jixin Electric
100.00% Jiangsu
Power Co., Ltd.

100.00% Zouping Peak Pte. Ltd.
Chengfeng
100.00% Shijiazhuang
Cogen Co., Ltd.
Investment (China)
100.00% Banpu
Ltd.
Energy
100.00% Pan-Western
Corporation LLC
Lu Guang Power
30.00% Shanxi
Co., Ltd.

70.00% Zouping Peak CHP Co., Ltd.
Power Trading
100.00% Banpu
(Shandong) Co., Ltd.
Power Trading
100.00% Banpu
(Hebei) Co., Ltd.

หมายเหตุ :
* PT. ITM Banpu Power
• 70.00% ถือโดย PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
• 30.00% ถือโดย บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)

Banpu Heat
12.08% Tangshan
and Power Co., Ltd.
87.92%

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ผังการบริหารงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

ประธาน
เจาหนาที่
บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานตรวจสอบภายใน
และหนวยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย

เลขานุการองคกร

Banpu
Innovation
& Ventures

ธุรกิจน้ำมัน
และกาซธรรมชาติ

ธุรกิจไฟฟา

Digital Center
of Excellence

ส¦อสารองคกร

ธุรกิจเหมือง

ธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยี
พลังงาน

Country Head

การตลาด
การขาย
และโลจิสติกส

พัฒนาโครงการ
และธุรกิจ

Energy Generation
& Trading

การเงิน

การจัดการ
กระบวนการ
ทางธุรกิจ

การพัฒนา
เหมืองใตดิน

การเงินและกลยุทธ

E-Mobility

Corporate
Strategy

Corporate
Procurement
& Asset
Management

Mine Engineering
& Development

เลขานุการบริษัท

Customer
Experience

บริหารความเสี่ยง
กิจการ

General
Administration

Mining Business
Office

บริหารสินทรัพย

Digital Excellence

พัฒนาธุรกิจ

อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
สิ่งแวดลอม
และพัฒนาชุมชน

Construction

Finance
& Business
Support

ประสานงานองคกร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิศวกรรม

Corporate
Transaction
Development

กฎหมาย

บริหาร
และพัฒนาองคกร

ทรัพยากรมนุษย

Mine Closure
Management –
Thailand

Project
Management
Office

Country
Level
เหมือง

รายงานประจำป 2563

ไฟฟา

พลังงานหมุนเวียน
และ
เทคโนโลยีพลังงาน

น้ำมัน
และกาซธรรมชาติ

Corporate
Development

นักลงทุนสัมพันธ

ทรัพยากรมนุษย
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บริหาร
และพัฒนาองคกร

Key
Enablers

ทรัพยากรมนุษย

โครงสรางการบริหาร
โครงสรางการบร�หารของบร�ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวย คณะกรรมการและผูบร�หาร สวนของ
คณะกรรมการบร�ษทั ประกอบดวย กรรมการอิสระ กรรมการทีไ่ มเปนผูบ ร�หาร และกรรมการทีเ่ ปนผูบ ร�หาร โดยมีกรรมการอิสระ
รอยละ 38 ของกรรมการทั�งคณะ
คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหมีคณะกรรมการยอย 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการ
กำหนดคาตอบแทนควรเปนกรรมการอิสระ และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบดวย

ประกอบดวย นายชนินท วองกุศลกิจ หร�อนายเมธ� เอือ้ อภิญญกุล
หร�อนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล หร�อนายระว� คอศิร� หร�อนาง
สมฤดี ชัยมงคล โดย 2 ใน 5 คน ลงนามรวมกันและประทับ
ตราสำคัญของบร�ษัทฯ

1. นายชนินท วองกุศลกิจ

ประธานกรรมการบร�ษัท

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

3. นายระว� คอศิร�

ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา/
กรรมการ

4. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

ประธานกรรมการกำหนด
คาตอบแทน/ กรรมการ

5. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง กรรมการอิสระ
6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

กรรมการอิสระ

7. นายธ�รภัทร สงวนกชกร

กรรมการอิสระ

8. นายพิร�ยะ เข็มพล

กรรมการอิสระ*

9. นายอนนต สิร�แสงทักษิณ กรรมการ
10. นายเมธ� เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
12. นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ กรรมการ
13. นางสมฤดี ชัยมงคล

กรรมการ

หมายเหตุ : ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั ครัง� ที่ 4/2563 มีมติแตงตัง� นายพิรย� ะ เข็มพล
เปนกรรมการบร�ษัท โดยมีผลตั�งแตวันที่ 8 เมษายน 2563

อำนาจหนาที่ของประธานกรรมการบริษัท
เพือ่ ใหอำนาจหนาทีใ่ นเร�อ่ งการกำหนดนโยบาย และการบร�หาร
งานของบร�ษัทฯ สามารถแบงแยกจากกันไดอยางชัดเจน
รวมถึงเพือ่ ใหบทบาทในการเปนผูน ำคณะกรรมการบร�ษทั และ
การกำกับดูแลการดำเนินงานของฝายบร�หาร หร�อฝายจัดการ
เปนไปอยางมีประสิทธ�ภาพจ�งไดกำหนดใหประธานกรรมการ
บร�ษัท และประธานเจาหนาที่บร�หารเปนคนละบุคคลกัน
โดยประธานกรรมการบร�ษัทมีอำนาจหนาที่เร�ยกประชุมคณะ
กรรมการบร�ษทั เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบร�ษทั
และการประชุมผูถือหุน ตลอดจนกำหนดระเบียบวาระ
การประชุมรวมกับประธานเจาหนาที่บร�หาร และเปนผูช�้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ในกรณีที่คะแนนเสียง
ทั�ง 2 ฝายเทากัน
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบร�ษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษทั ฯ และการกำกับดูแลใหการบร�หาร
จัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิด
ประโยชนสงู สุดแกผถู อื หุน อยูใ นกรอบของการมีจร�ยธรรมทีด่ ี
และคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
คณะกรรมการบร�ษัทมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับของบร�ษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน
โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซ�่อสัตยสุจร�ต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั�งในปจจุบันและในระยะยาว
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รวมทั�งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ทีจ่ ดั ตัง� ข�น้ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
คณะกรรมการบร�ษัทไดกำหนด “แนวปฏิบัติ บร�ษัท บานปู
จำกัด (มหาชน) วาดวยคณะกรรมการบร�ษัท” เมื่อป 2552
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท
ประกอบดวย คำนิยามทีเ่ กีย่ วของ องคประกอบและหลักเกณฑ
ของคณะกรรมการบร�ษัท คุณสมบัติของกรรมการบร�ษัท
วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง อำนาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท การประชุม
คณะกรรมการบร�ษัทและการออกเสียง โดยไดมีการปรับปรุง
แกไขแนวปฏิบัติฯ ดังกลาวเพิ่มเติมเมื่อป 2554 ป 2555
ป 2557 และป 2560 เพือ่ ใหสอดคลองกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
สภาพธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และเพือ่ การพัฒนาบรรษัทภิบาล
ของคณะกรรมการบร�ษัท
ในการดำเนินการใหเปนไปตามแนวปฏิบัติ คณะกรรมการ
บร�ษทั มอบหมายใหประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารเปนผูร บั ผิดชอบ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการ
ของบร�ษัทฯ

คณะกรรมการบร�ษทั กำหนดใหมกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม
ทุกคน เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบความคาดหวังที่บร�ษัทฯ
มีตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย
และแนวปฏิบตั ใิ นการกำกับดูแลกิจการของบร�ษทั ฯ ตลอดจน
สรางความรู ความเขาใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และ
การบร�หารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหนวยปฏิบัติการ
ดานตางๆ ของบร�ษัทฯ เพื่อเตร�ยมความพรอมในการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบร� ษ ั ท มี น โยบายที ่ จ ะเสร� ม สร า งความรู 
และมุมมองใหมๆ ใหกับกรรมการทุกคน ทั�งในดานการ
กำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหมๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนใหกรรมการทุกคนเขารับ
การสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เปนประโยชน ซ�่งจัดข�้น
โดยสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย และสถาบัน
ที่มีช�่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธ�ภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนารวมกับ
ฝายบร�หารเพื่อถายทอดความรู ประสบการณและเทคโนโลยี
ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจของบร�ษัทฯ และ
จัดใหผูบร�หารที่ไปรวมสัมมนาเกี่ยวกับว�ทยาการใหมๆ
ดานพลังงาน ไดมีโอกาสแบงบันประสบการณและความรู
ที่เปนประโยชนใหกับกรรมการดวย ในป 2563 มีกรรมการ
ที่เขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ดังนี้

คณะกรรมการบร�ษทั ไดจดั ใหมกี ฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎบัตร
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน เพื่อใชเปนแนวทางการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการยอยดังกลาวดวย
รายชอกรรมการ
นายชนินท วองกุศลกิจ
(ประธานกรรมการบร�ษัท)
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รายงานประจำป 2563

รายชอหลักสูตรอบรม/ สัมมนา

สถาบัน/ วิทยากร

วันที่อบรม/ สัมมนา

Knowledge Sharing: Update
the Trends for Energy Generation
Markets and Investment Opportunity

บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

25 กันยายน 2563

Knowledge Sharing: Board
Effectiveness in Accordance with
New CG Code

นายกุลเวช เจนวัฒนว�ทย
สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

5 ตุลาคม 2563

Knowledge Sharing: Global
Megatrends

ดร.สมประว�ณ มันประเสร�ฐ

5 ตุลาคม 2563

รายชอกรรมการ
นายตีรณ พงศมฆพัฒน
(กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน)
นายระว� คอศิร�
(กรรมการ
และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา)

รายชอหลักสูตรอบรม/ สัมมนา

สถาบัน/ วิทยากร

วันที่อบรม/ สัมมนา

IT Security Awareness
for Top Management

บร�ษัท เอซ�ส โปรเฟสชั่นนัล
เซ็นเตอร จำกัด

30 พฤศจ�กายน 2563

Director's Briefing “Corporate
Strategy Beyond the Crisis,
a Chairman/ Board Perspective”

สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
รวมกับ Bain & Company

17 ธันวาคม 2563

Knowledge Sharing: Update
the Trends for Energy Generation
Markets and Investment Opportunity

บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

25 กันยายน 2563

Knowledge Sharing: Board
Effectiveness in Accordance with
New CG Code

นายกุลเวช เจนวัฒนว�ทย
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)

5 ตุลาคม 2563

Knowledge Sharing: Global
Megatrends

ดร.สมประว�ณ มันประเสร�ฐ

5 ตุลาคม 2563

นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
(กรรมการ
และประธานกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน)

Executive Seminar 2020 "Building บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
Profitable and Sustainable Growth"

16 - 17 ตุลาคม 2563

นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง
(กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน)

The 58th Philippine Economic
Society (PES) Annual Meeting and
Conference "Recent Rice Sector
Reforms in Southeast Asia"

Philippines Economic
Society (PES)

9 พฤศจ�กายน 2563

The 3rd East Asia Energy Forum
“Role of Carbon Capture Utilization
and Storage (CCUS)/ Carbon
Recycling in ASEAN/ East Asia”

The Economic Research
Institute for ASEAN and East
Asia (ERIA), The Energy
Research Institute Network
(ERIN) and The Ministry of
Industry-Vietnam

17 พฤศจ�กายน 2563

Director Briefing “The Roles of
Directors during COVID-19:
Financial Reporting, Leadership
and Beyond”

สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
รวมกับ KPMG Thailand

12 มิถุนายน 2563

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
(กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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รายชอกรรมการ

รายชอหลักสูตรอบรม/ สัมมนา

สถาบัน/ วิทยากร

นายธ�รภัทร สงวนกชกร
(กรรมการอิสระ
และกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน)

Director Briefing “The Roles of
Directors during COVID-19:
Financial Reporting, Leadership
and Beyond”

สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

12 มิถุนายน 2563

Board War Room “Personalized
Marketing vs Data Privacy:
Engaging your Customers While
Protecting their Identities”

สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

10 กรกฎาคม 2563

Director Briefing “Finding Creative
Solutions to Business Dispute
during Pandemic Time”

14 กรกฎาคม 2563
สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษทั ไทย (IOD) รวมกับ
Thailand Arbitration Center

นายพิร�ยะ เข็มพล
(กรรมการอิสระ
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

Director Certification Program
(DCP#298/2020)

สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

กันยายน - พฤศจ�กายน
2563

นายอนนต สิร�แสงทักษิณ
(กรรมการ
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

2020 PTIT Special Lecture
"Thailand's Density: Water Crisis
and Development Philosophy”

สถาบันปโตรเลียม
แหงประเทศไทย

7 สิงหาคม 2563

นายเมธ� เอื้ออภิญญกุล
(กรรมการ)

Knowledge Sharing: Update
the Trends for Energy Generation
Markets and Investment Opportunity

บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

25 กันยายน 2563

Knowledge Sharing: Board
Effectiveness in Accordance with
New CG Code

นายกุลเวช เจนวัฒนว�ทย
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)

5 ตุลาคม 2563

Knowledge Sharing: Global
Megatrends

ดร.สมประว�ณ มันประเสร�ฐ

5 ตุลาคม 2563

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
(กรรมการ)

หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง
ดานนวัตกรรมบร�การ รุน 2

มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

กุมภาพันธ - พฤศจ�กายน
2563

นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ
(กรรมการ
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

Boards That Make a Difference
(BMD#10/2020)

สมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

10 - 11 สิงหาคม 2563

รายงานประจำป 2563

Executive Seminar 2020 "Building บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
Profitable and Sustainable Growth"

วันที่อบรม/ สัมมนา

16 - 17 ตุลาคม 2563

รายชอกรรมการ
นางสมฤดี ชัยมงคล
(กรรมการ
และประธานเจาหนาที่บร�หาร)

รายชอหลักสูตรอบรม/ สัมมนา

สถาบัน/ วิทยากร

วันที่อบรม/ สัมมนา

Knowledge Sharing: Update
the Trends for Energy Generation
Markets and Investment Opportunity

บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

25 กันยายน 2563

Knowledge Sharing: Board
Effectiveness in Accordance with
New CG Code

นายกุลเวช เจนวัฒนว�ทย
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)

5 ตุลาคม 2563

Knowledge Sharing: Global
Megatrends

ดร.สมประว�ณ มันประเสร�ฐ

5 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง
กรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ มใชผบู ร�หารเปนประจำอยางนอย
ปละ 1 ครัง� เพือ่ ใหมโี อกาสอภิปรายประเด็นหร�อแสดงขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการบร�หารจัดการในเร�่องที่สนใจอยางอิสระ โดยมี
เลขานุการบร�ษัททำรายงานสรุปใหกรรมการทุกคนไดทราบ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหมีการจัดทำ Board Retreat
อยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหกรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอ
ประเด็นตางๆ ที่นาสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะ
กรรมการบร� ษ ั ท และร ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น หร� อ
ขอเสนอแนะ ซ�่งจะเปนประโยชนตอการทำงานรวมกันของ
คณะกรรมการบร�ษทั และฝายบร�หาร รวมถึงประโยชนสำหรับ
การวางแนวทางการบร�หารจัดการของฝายบร�หารและ
แผนสืบทอดตำแหนงของผูบร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ ดวย

2. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

กรรมการ

3. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

กรรมการ

คณะกรรมการบร� ษ ั ท กำหนดให ม ี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทเปนประจำทุกป และ
เร�่มใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บร�ษัทเปนรายบุคคลตั�งแตป 2557 เปนตนไป โดยมอบให
เปนหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบร�ษทั กำหนดใหคณะกรรมการยอยทัง� 3 คณะ
ประเมินการปฏิบตั งิ านของตนเอง โดยคณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา กำหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐาน
เดียวกัน เนนรายละเอียดตามบทบาทและหนาทีท่ ก่ี ำหนดไวใน
กฎบัตรของกรรมการยอยแตละคณะ คณะกรรมการยอยจะใช
แบบประเมินเปนสวนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ที ่ ต  อ งรายงานต อ คณะกรรมการบร� ษ ั ท เป น ประจำทุ ก ป
โดยมีการใชแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการยอย
แตละคณะตั�งแตป 2555

ประกอบดวย

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป
เร�ม่ ตัง� แตเดือนพฤษภาคม 2562 และจะสิน้ สุดวาระการดำรง
ตำแหนงในเดือนเมษายน 2565 โดยกรรมการตรวจสอบ
ทุกคนมีความรูความเขาใจ และมีประสบการณการดานบัญช�
หร�อการเง�น โดยมีนายตีรณ พงศมฆพัฒน เปนกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรู ความเช�่ยวชาญ และประสบการณ
เพียงพอในการสอบทานความถูกตองและความนาเช�่อถือ
ของงบการเง�นของบร�ษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2561 ไดแตงตัง� นางสาวว�ยะดา ว�บลู ยศริ ช� ยั
เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั�งแต
วันที่ 16 มกราคม 2561 ซ�ง่ มีประสบการณในการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในอยางมืออาช�พเปนไปตามมาตรฐานสากล
กวา 27 ป เปนผูสอบบัญช�รับอนุญาตแหงประเทศไทย
(Certified Public Accountant: CPA) พรอมทั�งเปนผูที่มี
ความรูและความเขาใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของ
บร�ษัทฯ เปนอยางดี

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบการสอบทาน
รายการดานการเง�นของบร�ษัทฯ สอบทานความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบร�หารความเสี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบที่เกี่ยวของ
และจัดทำรายงานหร�อใหความเห็นตอคณะกรรมการบร�ษัท
เพื่ออนุมัติหร�อเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเว็บไซตของบร�ษัทฯ www.
banpu.com/corporate-governance/the-committee/
sub-committees/?type=audit-committee)

ประกอบดวย

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหนง
คราวละ 3 ป นับตั�งแตเดือนพฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุด
วาระการดำรงตำแหนงในเดือนเมษายน 2565

ประกอบดวย
1. นายระว� คอศิร�

ประธานกรรมการ

2. นายพิร�ยะ เข็มพล

กรรมการ

3. นายอนนต สิร�แสงทักษิณ

กรรมการ

4. นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ

กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรง
ตำแหนงคราวละ 3 ป นับตั�งแตเดือนพฤษภาคม 2562 และ
จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหนงในเดือนเมษายน 2565

1. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

กรรมการ

3. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

กรรมการ

4. นายธ�รภัทร สงวนกชกร

กรรมการ

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนมีหนาทีเ่ สนอแนะความเห็น
เกีย่ วกับการบร�หารผลตอบแทนตางๆ ตอคณะกรรมการบร�ษทั
เพื่ออนุมัติ หร�อเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเว็บไซตของบร�ษัทฯ www.
banpu.com/corporate-governance/the-committee/
sub-committees/?type=compensation-committee)

5. ผูบริหาร*
ประกอบดวย

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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ตามกฎบั ต รคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนาที่หลัก 2 ดาน
คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นเร�อ่ งการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและจร�ยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั�งการติดตาม
การปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมี
จร�ยธรรม และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดำรง
ตำแหนงกรรมการบร�ษัท และประธานเจาหนาที่บร�หาร
ติดตามแผนสืบทอดตำแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
สำหรับการดำรงตำแหนงผูบร�หารระดับสูง (ตั�งแตระดับ
ผูอำนวยการสายข�้นไป) และรายงานตอคณะกรรมการบร�ษัท
เพื่ออนุมัติ หร�อเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในเว็บไซตของบร�ษัทฯ www.
banpu.com/corporate-governance/the-committee/
sub-committees/?type=corporate-governance-andnomination-committee)
รายงานประจำป 2563

1. นางสมฤดี ชัยมงคล

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

2. นายสมศักดิ์ สิทธ�นามสุวรรณ ผูชวยประธานเจาหนาที่
บร�หาร – ธุรกิจเหมือง
3. นายกิรณ ลิมปพยอม

ผูชวยประธานเจาหนาที่
บร�หาร – ธุรกิจไฟฟา

4. นายฐ�ติ เมฆว�ชัย

ผูชวยประธานเจาหนาที่
บร�หาร – ธุรกิจน�ำมัน
และกาซธรรมชาติ**

5. นายสุธ� สุขเร�อน

ผูอำนวยการสายอาวุโส
– พัฒนาองคกร

6. นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก ประธานเจาหนาที่บร�หาร
การเง�น

7. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

ผูชวยประธานเจาหนาที่
บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย

8. นายจ�รเมธ อัชชะ

ผูอำนวยการสายอาวุโส
– บร�หารและพัฒนา
องคกร

บร�ษทั ฯ ไดกำหนดนิยามกรรมการอิสระไวตามขอกำหนดของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจ�กายน 2559
(รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจ�กายน 2559)

9. นางอุดมลักษณ โอฬาร

ผูอำนวยการสายอาวุโส
– สื่อสารองคกร***

7. เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :
* ผูบร�หาร 4 อันดับแรก ไดแก ผูบร�หารระดับสูงที่รองลงมาจาก ประธานเจาหนาที่
บร�หาร
** นายฐ�ติ เมฆว�ชัย ไดรับการเพิ่มรายช�่อผูบร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ ตอสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
*** นางอุดมลักษณ โอฬาร ครบกำหนดเกษียณอายุ วันที่ 1 มกราคม 2564

อำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน
ของประธานเจาหนาที่บร�หาร และใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธาน
เจาหนาที่บร�หารเปนประจำทุกป ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บร�หารและผูบร�หาร
ระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑ
ในการประเมินที่เช�่อมโยงกับแผนกลยุทธ แผนงานประจำป
และเปาหมายการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บร�หาร
เพือ่ พิจารณากำหนดคาตอบแทนและมาตรการจูงใจทีเ่ หมาะสม
(รายละเอียด ในรายงาน 56-1 เร�อ่ งอำนาจหนาทีข่ องประธาน
เจาหนาที่บร�หาร)

คณะกรรมการบร�ษัทไดแตงตั�ง นายว�รัช วุฒิธนาเศรษฐ
ทำหนาที่เลขานุการบร�ษัท โดยใหมีอำนาจหนาที่ตามที่
กำหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพือ่ รับผิดชอบ
การจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผูถือหุน
รวมถึงชวยดูแลใหมีการปฏิบัติตามมติดังกลาว ดูแลและ
ใหคำแนะนำแกคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑตางๆ
ที่ตองปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการและรายงานประจำปของบร�ษัทฯ หนังสือ
นัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน รายงาน
การมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผูบร�หาร
และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด (คุณสมบัติ
ของเลขานุการบร�ษัทในรายงาน 56-1 เร�่องรายละเอียดเกี่ยว
กับคณะกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร)

6. กรรมการอิสระมีจำนวนรอยละ 38 ของ
คณะกรรมการบริษัท
ประกอบดวย
1. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

กรรมการอิสระ

2. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

กรรมการอิสระ

3. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

กรรมการอิสระ

4. นายธ�รภัทร สงวนกชกร

กรรมการอิสระ

5. นายพิร�ยะ เข็มพล

กรรมการอิสระ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

37

ภาวะตลาดและการแข่งขัน
กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน
(Energy Resources)

ธุรกิจถานหิน1
ภาวะตลาดและการแข่งขัน
ภาวะตลาด
1. ภาพรวมตลาดถ่านหินโลก
ความต้องการถ่านหินนำาเข้าในปี 2563 หดตัวอย่างรุนแรงจาก
มาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งผลของมาตรการดังกล่าว
ทำาให้มีการจำากัดการดำาเนินกิจกรรมทางสังคม การเดินทาง
และการทำากิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐาน
ทำาให้การดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่หยุดชะงัก
และความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ลดลงอย่ า งมากและรวดเร็ ว
ซึ่งเป็นเหตุให้ความต้องการถ่านหินนำาเข้าลดลงประมาณ
ร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน
การหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่งผลให้ราคาน้ำามัน
ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินลดลงอย่างรวดเร็ว จนทำาให้
ในทวีปยุโรปและบางช่วงเวลาในทวีปเอเชียก๊าซธรรมชาติ
สามารถแข่ ง ขั น กั บ ถ่ า นหิ น ได้ ส่ ง ผลให้ มี ก ารเดิ น เครื่ อ ง
โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้น ในขณะที่
มีการลดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินลง ซึ่งมีส่วนทำาให้
การใช้ถ่านหินลดลงมากขึ้นโดยเฉพาะในยุโรป
สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงเป็นประเทศผู้นำาเข้าถ่านหิน
รายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก ถึงแม้รฐั บาลจะพยายามจำากัดการนำาเข้า
เพื่อปกป้องธุรกิจถ่านหินในประเทศก็ตาม การที่จีนได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี
ทำาให้ความต้องการใช้ถ่านหินลดลง และมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากรัฐบาลก็ส่งผลให้การผลิต
ถ่านหินลดลงเช่นกัน ประกอบกับถ่านหินนำาเข้ามีราคาถูกกว่า
ถ่านหินที่ผลิตในประเทศมาก ทำาให้การนำาเข้าถ่านหินในช่วง
ครึ่งปีแรกอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคง
หลีกเลีย่ งการทำากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำาให้สภาพเศรษฐกิจ
ฟืน้ ตัวได้ชา้ ในด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ฟน้ื ตัวกลับมาเท่ากับ
ช่ ว งก่ อ นเกิ ด การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 ตั้ง แต่ เ ดื อ น
พฤษภาคมเพราะได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศร้อน และ
อยูใ่ นช่วงทีก่ ารผลิตไฟฟ้าพลังงานน้าำ ทีม่ าจากเขือ่ นทำาได้นอ้ ย
ทำาให้การเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินกลับไปอยูใ่ นระดับเดียว
กับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี หมืองถ่านหินในจีนหลายครัง้ ทำาให้รฐั บาล
นำามาตรการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำาเหมืองมาใช้
มีผลให้เหมืองถ่านหินหลายแห่งต้องหยุดการผลิต หรือลด
กำาลังการผลิตลงชัว่ คราว ทำาให้การเพิม่ กำาลังการผลิตถ่านหิน
ทำาได้ช้ากว่าการฟื้นตัวของความต้องการ ส่งผลให้ราคา
ถ่านหินในจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูหนาวในช่วงปลายปีทคี่ วามต้องการถ่านหินเพิม่ สูงขึน้ มาก
แต่ ไ ม่ ส ามารถเพิ่ มกำ าลั งการผลิ ต ได้ มากพอ ประกอบกับ
มีการควบคุมการนำาเข้าทีเ่ ข้มงวด ทำาให้ราคาถ่านหินในประเทศ
ยิ่งปรับตัวสูงมาก
ความขั ด แย้ ง ทางการค้ า ระหว่ า งจี น กั บ ออสเตรเลี ย ยั ง คง
ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อน โดยจีนได้เพิ่มระยะเวลา
ในการทำ า พิ ธี ก ารศุ ล กากรสำ า หรั บ ถ่ า นหิ น ที่ นำ า เข้ า จาก
ออสเตรเลี ย ให้ ย าวนานกว่ า ประเทศอื่ น มาก ซึ่ ง เป็ น การ
เพิ่มต้นทุนให้ผู้ผลิตถ่านหินในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม
การนำ า เข้ า ถ่ า นหิ น จากออสเตรเลี ย ยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ สู ง
ทำาให้ในช่วงปลายปีจีนได้ยกระดับการห้ามนำาเข้าถ่านหิน
จากออสเตรเลีย โดยขอให้ผู้นำาเข้าหลีกเลี่ยงการซื้อถ่านหิน
จากแหล่งดังกล่าว ทำาให้ในช่วงปลายปีผู้นำาเข้าที่ซื้อถ่านหิน
จากออสเตรเลี ย ไว้ แ ล้ ว ได้ เ ทขายถ่ า นหิ น ไปยั ง ตลาดอื่ น
เป็นเหตุให้ราคาถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงมาก ทั้งนี้
หลังจากเทขายแล้ว ผูน้ าำ เข้าจีนได้หนั ไปซือ้ ถ่านหินจากผูผ้ ลิต
ประเทศอื่นมาทดแทน ทำาให้ราคาถ่านหินจากแหล่งอื่น ๆ
นอกจากออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ผู้ซื้อถ่านหินในประเทศอื่น ๆ มุ่งไปซื้อถ่านหินออสเตรเลีย
ทำาให้ราคาถ่านหินในออสเตรเลียปรับตัวขึ้น
การนำาเข้าถ่านหินของสาธารณรัฐอินเดียในปี 2563 หดตัวลง
เช่นกันจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลตั้งแต่ปลายเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงมากในช่วง

1 ถ่านหิน” ที่กล่าวถึงในรายงานบทนี้ หมายถึง “ถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อน” (Thermal Coal)
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มาตรการล็อกดาวน์ ทำาให้ความต้องการถ่านหินลดลงด้วย
เช่นกัน ในขณะที่การผลิตถ่านหินได้รับผลกระทบไม่มากนัก
เพราะได้รับการยกเว้นเนื่องจากเป็นกิจการจำาเป็นพื้นฐาน
ทำาให้ปริมาณถ่านหินมีมากเกินความต้องการ อย่างไรก็ตาม
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ไกลจากแหล่งถ่านหินยังคงมีความ
ต้องการใช้ถ่านหินนำาเข้า เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเหล็กและ

ปูนซีเมนต์ยงั คงต้องการใช้ถา่ นหินนำาเข้า ซึง่ มีคา่ ความร้อนสูง
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่หันมานำาเข้าถ่านหินแทน
ปิ โ ตรเลี ย มโค้ ก (Petroleum Coke) ที่ มี ร าคาสู ง ทั้ ง นี้
การฟื้ น ตั ว ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เป็ น ไปอย่ า งช้ า ๆ
เพราะอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในอินเดียยังอยู่ในระดับสูง
ทำาให้ความต้องการถ่านหินนำาเข้าฟื้นตัวได้ช้าเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความตองการนำเขาถานหินของประเทศตาง ๆ ในป 2563
ลานตัน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

1,040
1,020
1,000
980
960
940
920
900

2562

จีน

อินเดีย

เอเชียเหนือ

เอเชีย
ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต เอเชียอน

ยุโรป

ประเทศอน ๆ

2563

ที่มา : นักว�เคราะหหนวยงาน Marketing, Sales and Logistics ของ บมจ.บานปู

ความต้องการถ่านหินนำาเข้าของประเทศญีป่ นุ่ ลดลงเช่นเดียวกัน
จากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลที่ประกาศภาวะฉุกเฉินใน
ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เพือ่ สกัดการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 แต่ถึงแม้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นไป
อย่างช้า ๆ เพราะจำานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังอยู่ในระดับสูง
ความต้องการการใช้ถ่านหินกลับลดลงไม่มากนัก เนื่องจาก
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สว่ นใหญ่ยงั คงหยุดเดินเครือ่ งอยู่
การนำาเข้าถ่านหินของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ลดลง
ในช่วงต้นปี 2563 เนื่องจากรัฐบาลจำากัดการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าถ่านหินช่วงเดือนธันวาคม ปี 2562 ถึงเดือนมีนาคม
ปี 2563 เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และมีการผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม
เกาหลี ใ ต้ ป ระกาศใช้ ม าตรการล็ อ กดาวน์ เพื่ อ สกั ด การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้ความต้องการไฟฟ้าลดลงมา
ต่าำ สุดในรอบ 5 ปี และในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG)
ตามสัญญาที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำามันได้ปรับตัวลงมาต่ำามาก
ตามราคาน้ำามันที่ปรับลงมาในช่วง 3-6 เดือนก่อนหน้านั้น

ทำาให้โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงสามารถ
แข่ ง ขั น กั บ โรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น ได้ แต่ ใ นช่ ว งปลายปี ร าคา
ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลวได้ ป รั บ ตั วสู ง ขึ้ นจากความต้ อ งการใช้
ที่ สู ง ขึ้ น ในช่ ว งฤดู ห นาว ทำ า ให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
โรงไฟฟ้าถ่านหินกลับมาถูกกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซ อย่างไรก็ตาม
ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่รัฐบาลจำากัดการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำาให้การใช้ถ่านหินนำาเข้าของเกาหลีใต้
ในปีที่ผ่านมาลดลงค่อนข้างมาก
สาธารณรัฐไต้หวันได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพือ่ สกัด
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างเร็ว ทำาให้ได้รบั ผลกระทบ
ไม่มากนัก และสามารถฟืน้ เศรษฐกิจกลับมาอยูใ่ นระดับเดียว
กับช่วงสถานการณ์ปกติค่อนข้างเร็ว ทำาให้การใช้ถ่านหินลด
ลงไม่มากนัก
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มกี ารนำาเข้าถ่านหินโดยรวม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีการ
นำาเข้าถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นมาก เนือ่ งจากความต้องการ
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก จึงมีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่
ขณะทีก่ ารผลิตถ่านหินในประเทศลดลง เวียดนามเป็นประเทศ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มากนัก
เพราะมีการดำาเนินมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19
ที่รวดเร็ว ด้านประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนใหญ่จะมีการนำาเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้ง ๆ ที่มี
การหดตัวทางเศรษฐกิจ ยกเว้นสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่การ
นำาเข้าถ่านหินลดลง เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้น

การส่งออกถ่านหินในปีที่ 2563 ลดลง เนือ่ งจากความต้องการ
ถ่านหินในตลาดโลกลดลงมาก ทัง้ ๆ ทีก่ ารผลิตถ่านหินได้รบั
การผ่อนผันจากการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ในเกือบ
ทุกประเทศ การส่งออกถ่านหินของสาธารณรัฐอินโดนีเซียลดลง
มากที่สุด เนื่องจากความต้องการถ่านหินนำาเข้าในประเทศ
ที่เป็นลูกค้าสำาคัญ เช่น จีน และอินเดีย ลดลง

สาธารณรั ฐ อิ ส ลามปากี ส ถานมี ก ารนำ า เข้ า ถ่ า นหิ น เพิ่ ม ขึ้ น
ทั้งๆ ที่มีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ เนื่องจากมีการ
เดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

การส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงเช่นกัน เนื่องจาก
ข้อพิพาททางการค้ากับจีน ทำาให้จนี ออกมาตรการห้ามนำาเข้า
ถ่านหินจากออสเตรเลีย ส่งผลให้ผผู้ ลิตถ่านหินในออสเตรเลีย
พยายามขายถ่านหินไปยังตลาดอื่น เพื่อทดแทนตลาดจีน
แต่ ไ ม่ ส ามารถชดเชยได้ ทั้ ง หมด เนื่ อ งจากจี น มี ป ริ ม าณ
การนำาเข้าถ่านหินสูงมาก

ในปี 2563 การนำาเข้าถ่านหินในตลาดยุโรปลดลงมาก เนือ่ งจาก
ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงจากมาตรการล็อกดาวน์ เพือ่ สกัด
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติ
ทีอ่ ยูใ่ นระดับต่าำ มาก และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ความต้องการใช้ถ่านหินลดลง
นอกจากนี้ หลายประเทศในยุโรปได้เร่งดำาเนินการตามแผน
การยกเลิกการใช้ถ่านหินในโรงไฟฟ้าให้เร็วขึ้น เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย ทัง้ นีม้ หี ลายประเทศ
จะยกเลิ ก การใช้ ถ่ านหิน ในการผลิต กระแสไฟฟ้าภายในปี
2568 ซึ่งจะทำาให้การใช้ถ่านหินในยุโรปลดลงอย่างรวดเร็ว
มากขึ้น

ผูผ้ ลิตถ่านหินในสาธารณรัฐโคลอมเบียได้ลดกำาลังการผลิตลง
เนื่องจากเหมืองถ่านหินหลายแห่งหยุดผลิตชั่วคราว เป็นผล
มาจากราคาถ่านหินในยุโรป ซึง่ เป็นตลาดหลักของโคลอมเบีย
ลดลงไปอยู่ในระดับต่ำามาก และเหมืองบางแห่งได้มีคนงาน
หยุ ด งานประท้ ว ง นอกจากนี้ ผู้ ผ ลิ ต ยั ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล
อีกด้วย ซึ่งทำาให้ปริมาณการส่งออกถ่านหินลดลงมากเป็น
อันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความตองการสงออกถานหินของประเทศตาง ๆ ในป 2563
ลานตัน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

1,060
1,040
1,020
1,000
980
960
940
920
900

2562

อินโดนีเซีย

ออสเตรเลีย

รัสเซีย

ที่มา : นักว�เคราะหหนวยงาน Marketing, Sales and Logistics ของ บมจ.บานปู

40

รายงานประจำป 2563

โคลอมเบีย

แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา ประเทศอน ๆ

2563

ผูผ้ ลิตในสหพันธรัฐรัสเซียได้พยายามเพิม่ การส่งออกถ่านหิน
มายังเอเชียมากขึ้น เนื่องจากตลาดยุโรปหดตัวลง ทั้งนี้
การอ่อนค่าของสกุลเงินรูเบิล (Ruble) ทำาให้ถา่ นหินจากรัสเซีย
สามารถแข่งขันในตลาดเอเชียได้ นอกจากนี้ ปัญหาการผลิต
ถ่านหินในโคลอมเบีย มีผลให้ปริมาณการส่งออกถ่านหินของ
รัสเซียไปยังยุโรปลดลงไม่มากนัก โดยรัสเซียเป็นประเทศเดียว
ที่สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้ง ๆ ที่ความต้องการ
ถ่านหินนำาเข้าในตลาดโลกหดตัวอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม
การส่งออกถ่านหินของรัสเซียมายังตลาดเอเชียยังมีข้อจำากัด
เรื่องกำาลังการขนส่งทางรถไฟ และกำาลังการขนถ่ายถ่านหิน
ผ่านท่าเรือ ทำาให้ไม่สามารถเพิม่ การส่งออกมาเอเชียได้มากนัก
ในด้านสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในปีทผ่ี า่ นมาได้รบั ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มากนัก เพราะความต้องการ
ถ่านหินคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมเหล็กและปูนซีเมนต์จาก
อินเดียยังคงอยูใ่ นระดับสูง ในขณะทีป่ ริมาณถ่านหินคุณภาพดี
สำาหรับส่งออกมีปริมาณจำากัด ในช่วงปลายปีแอฟริกาใต้ได้
รับประโยชน์จากการที่จีนห้ามนำาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย
ซึง่ ทำาให้ผนู้ าำ เข้าของจีนหันมาซือ้ ถ่านหินจากผูผ้ ลิตในแอฟริกาใต้

การส่งออกถ่านหินของสหรัฐอเมริกา ในปีทผ่ี า่ นมามีปริมาณลดลง
เนือ่ งจากความต้องการถ่านหินในยุโรป ซึง่ เป็นตลาดหลักของ
สหรัฐฯ ลดลง และราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับลดลงจนอยู่
ในระดับทีต่ า่ำ กว่าต้นทุน ทำาให้ผผู้ ลิตถ่านหินลดการส่งออกลง
ในปี 2563 บริษัทฯ จำาหน่ายถ่านหินจากอินโดนีเซียจำานวน
21.2 ล้านตัน ลดลงจากปีกอ่ นร้อยละ 16.1 เนือ่ งจากความต้องการ
ถ่านหินในตลาดโลกหดตัวอย่างรุนแรง และราคาถ่านหิน
ลดลงมาก บริษทั ฯ มีสดั ส่วนปริมาณการส่งขายไปยังตลาดจีน
มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 22 สำ า หรั บ ประเทศที่ มี สั ด ส่ ว นปริ ม าณ
การส่งขายรองลงมา คือ ญีป่ นุ่ และอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 21
และร้อยละ 18 ตามลำาดับ โดยบริษัทฯ เพิ่มปริมาณการขาย
ในอินโดนีเซียร้อยละ 14 จากปีก่อน เนื่องจากเป็นลูกค้า
ที่ ใ ห้ ร าคาสู ง ในภาวะราคาถ่ า นหิ น ในตลาดโลกตกต่ำ า
ประกอบกับความต้องการใช้ถา่ นหินของอุตสาหกรรมถลุงโลหะ
เพิม่ ขึน้ มาก นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเพิม่ ปริมาณการขายในฟิลปิ ปินส์
และตลาดเกิดใหม่อย่างบังกลาเทศร้อยละ 23 และร้อยละ
12 จากปีก่อน ตามลำาดับ เนื่องจากเป็นตลาดที่ให้ราคาสูง

สัดสวนการจำหนายถานหินจากเหมืองในอินโดนีเซียของบริษัทฯ แบงตามรายประเทศ

3%
มาเลเซีย
3%
อินเดีย
4%
เกาหลี ใต
5%
ไตหวัน

บังกลาเทศ

6%

ไทย

6%

1%
1%
0.3%

นิวซีแลนด
เวียดนาม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

22%

จีน

21%

ญี่ปุน

สัดสวน

การจำหนายถานหิน
จากเหมืองในอินโดนีเซีย

ฟลิปปนส

10%

อินโดนีเซีย

18%

ของบริษัทฯ
แบงตามรายประเทศ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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2. ตลาดถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การผลิตถ่านหินของอินโดนีเซียในปี 2563 ลดลงจากปีก่อน
ค่อนข้างมาก เนื่องจากความต้องการถ่านหินในตลาดโลก
ลดลงมากจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
ของรัฐบาล ปริมาณการผลิตถ่านหินจากกระทรวงพลังงาน
และเหมืองแร่ของอินโดนีเซียในปี 2563 อยู่ที่ 557 ล้านตัน
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.5 ทั้งนี้ การผลิตถ่านหินได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
ของรัฐบาลไม่มากนัก เนื่องจากถ่านหินจัดเป็นสินค้าจำาเป็น
ที่ได้รับการผ่อนปรนจากมาตรการของรัฐบาล
ในด้านการส่งออก ปริมาณการส่งออกถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 2563 จากกรมศุลกากรของอินโดนีเซียอยูท่ ่ี 329 ล้านตัน
ลดลงจากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นถึ ง ร้ อ ยละ 14.1 ทั้ ง นี้
การส่งออกของอินโดนีเซียเริม่ ฟืน้ ตัวในช่วงปลายปี เนือ่ งจาก
ความต้องการถ่านหินนำาเข้าของจีน และอินเดียเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ
ประมาณการตัวเลขส่งออกทัง้ ปีทป่ี ระมาณ 404 ล้านตัน ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 12 และคิดเป็นร้อยละ 72 ของปริมาณ
ถ่านหินที่ผลิตทั้งหมดในอินโดนีเซีย โดยตลาดส่งออกหลัก
ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้
ความต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียในปี 2563 ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกัน
เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์
ทั้งประเทศในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม โดยมี
การจำากัดการทำากิจกรรมทางสังคม และการเดินทาง ทำาให้
โรงงานอุตสาหกรรมจำานวนมากต้องหยุดดำาเนินการชัว่ คราว
และความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง อย่างไรก็ตาม การใช้ถา่ นหิน
เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าลดลงไม่มากนัก เนื่องจากการเริ่ม
เดินเครือ่ งของโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ ประกอบกับความต้องการ
ถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจากการเริ่มเดินเครื่องการผลิตของโรงถลุง
โลหะใหม่ บริษัทฯ ประมาณการความต้องการใช้ถ่านหินทั้งปี
อยู่ที่ 136 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.4 แบ่งเป็นใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละ 71 ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ร้อยละ 10 ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะร้อยละ 9 และส่วนทีเ่ หลือ
ใช้ในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เช่น สิง่ ทอ ปุย๋ กระดาษ และปิโตรเคมี
เป็นต้น
ในปี 2563 บริษัทฯ จำาหน่ายถ่านหินในอินโดนีเซียจำานวน
3.8 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 18 ของปริมาณการจำาหน่ายถ่านหิน
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ จากแหล่งผลิตในอินโดนีเซีย โดยคิดเป็น

ส่วนแบ่งตลาดความต้องการใช้ถา่ นหินในอินโดนีเซียประมาณ
ร้อยละ 2.8 ซึง่ กลุม่ ลูกค้าหลักแบ่งเป็น อุตสาหกรรมถลุงโลหะ
ร้อยละ 55 โรงไฟฟ้าถ่านหินในอินโดนีเซียร้อยละ 39 และ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ร้อยละ 6
ในปีที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียได้แก้ไขกฎหมายเหมืองแร่
โดยอนุญาตให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตทำาเหมืองในระบบ
สัญญาการทำาเหมืองถ่านหิน (Coal Contract of Work: CCoW)
สามารถเปลีย่ นมาเป็นใบอนุญาตตามกฎหมายเหมืองแร่ใหม่
(Special Business Mining License: IUPK) โดยสามารถ
ขยายอายุใบอนุญาตออกไปได้อีก 2 เทอม เทอมละ 10 ปี
โดยมิตอ้ งมีการประกวดราคาใหม่ พร้อมทัง้ ได้ยกเลิกการจำากัด
การถือครองที่ดินที่กำาหนดไว้เดิมไม่เกิน 15,000 เฮกตาร์
(Hectare: ha) ต่อหนึ่งใบอนุญาต
นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศใช้กฎหมายทางการค้า
ฉบับใหม่ โดยบังคับให้ผู้ซื้อถ่านหินจากต่างประเทศต้องใช้
เรือสัญชาติอินโดนีเซีย (Indonesian Flagged) ในการขน
ถ่านหินเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวได้รบั การแก้ไข
ให้มผี ลเฉพาะกับเรือทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10,000 เดทเวทตันเนจ2
(Deadweight Tonnage: DWT) ก่อนมีผลบังคับใช้ในวันที่
1 พฤษภาคม 2563 เพราะเรือสัญชาติอนิ โดนีเซียมีไม่เพียงพอ
ในการขนสินค้าทั้งหมด
3. ตลาดถ่านหินในประเทศไทย
การใช้ถ่านหินในภาคเอกชนของไทยในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 2563 มีปริมาณรวมประมาณ 18.7 ล้านตัน ลดลง
0.2 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากการหดตัวทางเศรษฐกิจจากมาตรการล็อกดาวน์
ของรั ฐ บาล เพื่ อ ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของ โควิ ด -19
ทีไ่ ด้สง่ ผลกระทบถึงความต้องการถ่านหินในภาคอุตสาหกรรม
ที่ลดลงค่อนข้างมากอีกด้วย โดยในช่วง 10 เดือนแรกของ
ปี 2563 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังคงเป็นกลุ่มผู้ใช้ถ่านหิน
รายใหญ่ท่ีสุดในภาคเอกชนคิดเป็นประมาณ 6.4 ล้านตัน
ลดลงร้อยละ 15.6 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น รองลงมาได้แก่
ผู้ใช้ถ่านหินในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power
Producer: IPP) คิดเป็นประมาณ 5.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าโดยรวมลดลง เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ ทั้งนี้
เนือ่ งจากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมีตน้ ทุนต่าำ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับ
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ทำาให้โรงไฟฟ้า
ถ่านหินยังคงเดินเครื่องเต็มกำาลังการผลิต

2น้ำาหนัก (หน่วยเป็นตัน) ของสินค้า ผู้โดยสาร คนประจำาเรือ เสบียง น้ำา และน้ำามัน ที่เรือลำานั้นสามารถบรรทุกได้โดยปลอดภัย (ที่มา : การท่าเรือแห่งประเทศไทย)
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กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP)
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าอุตสาหกรรมได้รบั ผลกระทบ
จากมาตรการล็อกดาวน์ค่อนข้างมากเช่นกัน โดยมีปริมาณ
การใช้ถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 ประมาณ
1.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 19.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาพรวมความต้องการถ่านหินนำาเข้าของโลกในปี 2563
ลดลงจากปีก่อนประมาณ 83 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 8.1
โดยมีปริมาณการนำาเข้ารวมประมาณ 939 ล้านตัน ประเทศ
ในทวีปเอเชียมีปริมาณการนำาเข้าถ่านหิน 805 ล้านตัน ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 5.7 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86 ของปริมาณ
การค้าถ่านหินทางทะเลของทั้งโลก

ในขณะทีก่ ารใช้ถา่ นหินในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เช่น อุตสาหกรรม
กระดาษ ปิโตรเคมี สิ่งทอ อาหาร รวมถึงกลุ่มผู้ค้าถ่านหิน
ทีน่ าำ เข้าถ่านหินมากองเก็บเพือ่ รอการขาย (Stock and Sales)
มีปริมาณการใช้ และการนำาเข้าถ่านหินมากองเก็บในช่วง 10
เดือนแรกของปี 2563 ประมาณ 5.4 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ กลุ่มผู้ค้าถ่านหินได้เร่งนำา
ถ่านหินเข้ามากองเก็บในช่วงทีร่ าคาถ่านหินต่าำ เพือ่ รอการขาย
ทำาให้ปริมาณนำาเข้าถ่านหินในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาก

จีนยังคงเป็นผู้นำาเข้าถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก แม้ว่า
รัฐบาลจีนได้พยายามจำากัดการนำาเข้า โดยมีการนำาเข้าถ่านหิน
ประมาณ 208 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.6 โดย
ในปี ที่ ผ่ า นมาตลาดอยู่ ใ นภาวะอุ ป ทานตึ ง ตั ว เนื่ อ งจาก
การผลิตถ่านหินได้รับผลกระทบจากมาตรการการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการทำาเหมือง และมาตรการการตรวจสอบ
การคอร์รัปชันของรัฐบาล ในขณะที่ความต้องการถ่านหิน
เพิม่ ขึน้ ในช่วงปลายปีจากสภาพอากาศทีห่ นาวเย็นมากกว่าปกติ
ทำาให้ราคาถ่านหินในจีนปรับตัวสูงขึ้นมาก

ภาวะการแข่งขัน
1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมถ่านหิน

อินเดียนำาเข้าถ่านหินมากเป็นอันดับ 2 ของโลกคิดเป็นประมาณ
148 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.4 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำาจากอินโดนีเซีย เนื่องจากมีราคาถูก
โดยสั ด ส่ ว นการนำ า เข้ า ถ่ า นหิ น จากต่ า งประเทศแบ่ ง เป็ น
อินโดนีเซียร้อยละ 62 แอฟริกาใต้ร้อยละ 24 และส่วนที่เหลือ
จากประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย รัสเซีย เป็นต้น
ทั้งนี้ อินเดียจัดเป็นตลาดที่รองรับถ่านหินส่วนเกิน จึงทำาให้
ผู้ผลิตและผู้ค้าถ่านหินพยายามขายถ่านหินส่วนเกินเข้ามา
ในตลาดนี้ ส่งให้เกิดการแข่งขันสูง

การแข่งขันในปี 2563 มีความรุนแรง เนือ่ งจากความต้องการ
ถ่านหินนำาเข้าหดตัวอย่างรุนแรงจากมาตรการล็อกดาวน์ของ
รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ เกือบทัว่ โลกเพือ่ สกัดการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ในขณะที่การผลิตถ่านหินได้รับผลกระทบน้อย
ทำาให้ตลาดถ่านหินอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาดมาก

ปริมาณการนำเขาถานหินของภูมิภาคเอเชียแบงตามประเทศ
ลานตัน
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กลุ่มประเทศในเอเชียเหนือ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ได้เพิ่มการนำาเข้าถ่านหินจากรัสเซียและแอฟริกาใต้มากขึ้น
เพือ่ ลดการพึง่ พาถ่านหินจากออสเตรเลียลง โดยประเทศในกลุม่ นีไ้ ด้นาำ เข้าถ่านหินประมาณ 275 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ
8.7 โดยเกาหลีใต้นำาเข้าถ่านหินลดลงมากที่สุด เนื่องจากรัฐบาลจำากัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อลดปัญหาฝุ่น
ในช่วงฤดูหนาว และการเพิม่ การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในขณะทีไ่ ตห้ วันก็มกี ารจำากัดการเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถา่ นหิน
ในบางพื้นที่ เพื่อลดปัญหาฝุ่นในช่วงฤดูหนาวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การนำาเข้าถ่านหินของกลุ่มประเทศในเอเชียเหนือจะมุ่งเน้นถ่าน
ที่คุณภาพสูง เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมภิ าคเดียวทีม่ กี ารนำาเข้าถ่านหินเพิม่ ขึน้ โดยมีปริมาณการนำาเข้าประมาณ 134 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก
ปีกอ่ นร้อยละ 9.8 ซึง่ เวียดนามได้นาำ เข้าถ่านหินเพิม่ ขึน้ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 26.3 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ขณะทีอ่ นิ โดนีเซียเป็นผูผ้ ลิต
และจำาหนา่ ยถา่ นหินหลักของภูมภิ าคนี้ เนือ่ งจากอยูใ่ กลผ้ ใู้ ช้ แตก่ ารแขง่ ขันกันเองระหวา่ งผูผ้ ลิตถา่ นหินในอินโดนีเซียมีความรุนแรง
นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตจากรัสเซียและออสเตรเลียไดเ้ ขา้ มาแขง่ ขันขายถา่ นหินในตลาดนีม้ ากขึน้ ทำาใหก้ ารแขง่ ขันในตลาดรุนแรงมากขึน้
ปริมาณการนำเขาถานหินของภูมิภาคยุโรปแบงตามประเทศ
ลานตัน
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การนำาเข้าถ่านหินของยุโรปลดลงจากปีก่อนร้อยละ 26.9
โดยลดลงในเกือบทุกประเทศ ยกเว้นสาธารณรัฐตุรกีที่นำา
เข้าถ่านหินเพิ่มขึ้น เพราะต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินต่ำากว่าโรงไฟฟ้าก๊าซ ทั้งนี้ ความต้องการถ่านหินที่
ลดลงอยา่ งมาก ทำาใหต้ ลาดยุโรปมีอปุ ทานลน้ ตลาด จึงมีการ
แข่งขันที่รุนแรง และราคาถ่านหินลดลงมาก ส่งผลให้ผู้ผลิต
และจำาหน่ายถ่านหินหลักให้กับผู้ใช้ในยุโรป เช่น โคลอมเบีย
และสหรัฐฯ ต้องลดการผลิตลง
ด้านการส่งออกถ่านหินในปี 2563 มีปริมาณรวมประมาณ
936 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.2 เนื่องจากความ
ต้องการถ่านหินนำาเข้าหดตัวอย่างรุนแรงจากมาตรการสกัด
การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 โดยมี 6 ประเทศเป็ น ผู้
ส่งออกหลัก ได้แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย แอฟรกิ าใต้
โคลอมเบีย และสหรัฐฯ ซึ่งมีปริมาณการส่งออกรวมมากกว่า
ร้อยละ 97 ของปริมาณการค้าถ่านหินทางทะเลของทั้งโลก
อินโดนีเซียเป็นผูส้ ง่ ออกถา่ นหินรายใหญท่ สี่ ดุ ของโลกคิดเป็น
ประมาณ 404 ลา้ นตัน ลดลงจากปีกอ่ นรอ้ ยละ 11.3 มีปริมาณ
ลดลงมากทีส่ ดุ ในกลุม่ ประเทศผูส้ ง่ ออก เพราะความตอ้ งการ
ถ่านหินนำาเข้าของลูกค้าหลักลดลง ทั้งนี้ ผู้ผลิตได้พยายาม
ลดต้นทุน และมีผู้ผลิตหลายรายที่ต้องหยุดผลิตชั่วคราว
เพราะราคาขายถ่านหินปรับตัวลดลงต่ำากว่าต้นทุนมาก
ออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกถ่านหินอันดับ 2 ของโลกคิดเป็น
ประมาณ 199 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.9 ซึ่งถือว่า
ไดร้ บั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างน้อย
เพราะถา่ นหินจากออสเตรเลียเป็นถา่ นหินคุณภาพดี อยา่ งไรก็ตาม
ผลกระทบหลักมาจากข้อพิพาททางการค้ากับจีน ซึ่งเป็น
ผู้ ซื้ อ ถ่ า นหิ น รายใหญ่ โดยจี น ยั ง คงมาตรการขยายเวลา
ดำาเนินพิธีการศุลกากรสำาหรับถ่านหินนำาเข้าจากออสเตรเลีย
นานกว่าถ่านหินนำาเข้าจากแหล่งอื่นมาก จึงทำาให้ถ่านหิน
ของออสเตรเลียมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ถ่านหินจากออสเตรเลีย
ยังคงสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดจีนได้ เพราะมีคุณภาพดี
และมีราคาที่แข่งขันได้ ในช่วงปลายปีจีนได้ยกระดับการห้าม
นำาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย โดยขอให้ผู้นำาเข้าถ่านหิน
หลีกเลี่ยงการนำาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย ทำาให้ผู้ผลิต
ในออสเตรเลียต้องพยายามส่งถ่านหินไปขายในตลาดอื่น
แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนตลาดจีนได้ทั้งหมด
รั ส เซี ย ส่ ง ออกถ่ า นหิ น ไปยั ง ประเทศนอกกลุ่ ม สมาชิ ก
อดีตสหภาพโซเวียต (Non-CIS Country) คิดเป็นประมาณ
162 ลา้ นตัน เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 0.9 โดยรัสเซียพยายาม
ส่งออกถ่านหินมายังเอเชียเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดยุโรป
หดตัวลง ทั้งนี้ การอ่อนค่าของสกุลเงินรูเบิล (Ruble) ทำาให้

ถ่านหินจากรัสเซียสามารถแข่งขันได้ในตลาดเอเชีย ถ่านหิน
คุณภาพดีของรัสเซียสามารถทดแทนถ่านหินออสเตรเลีย
ในตลาดเอเชียเหนือได้ แต่ข้อจำากัดเรื่องกำาลังขนส่งถ่านหิน
ทางรถไฟถือเป็นอุปสรรคต่อการขยายตลาดในเอเชีย
ปริมาณการสงออกถานหินของโลกแบงตามประเทศ
ลานตัน
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แอฟริกาใต้สง่ ออกถ่านหินคิดเป็นประมาณ 74 ล้านตัน ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 3.7 เนื่องจากความต้องการถ่านหินนำาเข้า
ในตลาดโลกลดลง และผู้ผลิตบางรายต้องหยุดผลิตชั่วคราว
ตามมาตรการของรั ฐบาลในการสกั ดการแพร่ ร ะบาดของ
โควิด-19 โดยเฉพาะกับเหมืองใต้ดิน ปัจจุบันแอฟริกาใต้
ส่งออกถ่านหินคุณภาพต่ำามากขึ้น เนื่องจากปริมาณสำารอง
ของถา่ นหินคุณภาพสูงลดลง โดยปรมิ าณการสง่ ออกถา่ นหิน
คุณภาพสูงเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณถ่านหิน
ที่ส่งออกทั้งหมด โดยถ่านหินคุณภาพสูงของแอฟริกาใต้
เป็นที่ต้องการของผู้ผลิตเหล็กในอินเดียมาก ทำาให้ถ่านหิน
ชนิดนี้มีราคาสูง
โคลอมเบียส่งออกถ่านหินคิดเป็นประมาณ 52 ล้านตัน ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 32 เนื่องจากการใช้ถ่านหินในตลาดยุโรป
ซึ่งเป็นตลาดหลักของโคลอมเบียหดตัวลงมาก ประกอบกับ
มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ทำาให้เหมืองถ่านหินต้องลด
การผลิตลง ทั้งนี้ ราคาถ่านหินในตลาดยุโรปที่ลดลงมาอยู่
ในระดับต่ำามาก ทำาให้ผู้ผลิตหลายรายหยุดผลิตชั่วคราว
ผู้ ผ ลิ ต ถ่ า นหิ น ของโคลอมเบี ย พยายามส่ ง ถ่ า นหิ น มาขาย
ในเอเชียมากขึ้น แต่เนื่องจากโคลอมเบียอยู่ไกลจากผู้ใช้
ในเอเชียมาก ทำาให้ไม่สามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิตทีอ่ ยูใ่ กล้กว่าได้
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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สหรัฐฯ ส่งออกถ่านหินประมาณ 23 ล้านตัน (ไม่รวมการ
ส่งออกไปยังประเทศแคนาดา) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29.5
และเนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงต่ำามาก ทำาให้
ถ่านหินจากสหรัฐฯ ไม่สามารถแข่งขันได้
ราคาถ่านหินในปี 2563 เริ่มได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ล็อกดาวน์ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน และลดลงอย่าง
รวดเร็วในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากความต้องการถ่านหิน
ในตลาดโลกลดลงอย่างมาก ก่อนทีจ่ ะเริม่ ฟืน้ ตัวในช่วงปลายปี
โดยราคาถ่านหินทีท่ า่ เรือนิวคาสเซิล (Newcastle) เฉลีย่ ทัง้ ปี
อยู่ที่ 58.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24
ผู้ซื้อถ่านหินในญี่ปุ่นได้ตกลงราคากับผู้ผลิตรายใหญ่จาก
ออสเตรเลียที่ 68.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งใช้เป็นราคา
อ้างอิง (Australia-Japan Reference Price) สำาหรับการ
ส่งมอบถ่านหินในปี 2563 (เดือนเมษายน ปี 2563 ถึงเดือน
มีนาคม ปี 2564) ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 27 แต่หลังจาก
ตกลงราคาอ้างอิ งแล้ว ราคาถ่านหิน ในตลาดจร (Spot)
ได้ลดลงอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ทำาให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่หันมาอิงกับราคาในตลาดจร
มากกว่าราคาอ้างอิง
การที่จีนห้ามนำาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียในช่วงปลายปี
2563 แต่สั่งซื้อถ่านหินจากประเทศอื่น ๆ แทน ทำาให้อุปทาน
ของผูผ้ ลิตถ่านหินประเทศอืน่ ๆ ตึงตัว เพราะปริมาณถ่านหิน
ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของจีน ทำาให้ราคา
ถ่านหินตลาดอ้างอิงอื่น ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ซื้อ
ถ่านหินจากประเทศต่าง ๆ หันมาซื้อถ่านหินจากออสเตรเลีย
มากขึน้ เพราะราคาถูกกว่า ทำาให้ราคาถ่านหินจากออสเตรเลีย
ปรับตัวสูงขึ้นตาม
ในช่วงปลายปีในเอเชียเหนือมีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าปกติ
ทำาให้ความต้องการใช้ถา่ นหินเพิม่ ขึน้ ในขณะทีผ่ ผู้ ลิตถ่านหิน
ในออสเตรเลียวางแผนขยายวันหยุดช่วงคริสต์มาสให้ยาวขึน้
เพือ่ ลดอุปทานในตลาดถ่านหินลง ทำาให้ราคาถ่านหินคุณภาพสูง
ทีท่ า่ เรือนิวคาสเซิลปรับขึน้ ไปอยูใ่ นระดับสูงกว่า 80 เหรียญสหรัฐ
ต่อตันในช่วงปลายปี
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แนวโน้มความต้องการถ่านหินนำาเข้าในปี 2564 คาดว่าจะฟืน้ ตัว
จากปี 2563 ตามภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ค าดว่ า จะเริ่ ม ฟื้ น ตั ว
หลังจากเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยจะเป็น
การฟื้นตัวจากจุดต่ำาสุดในปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเกือบทุกภูมิภาคของโลก
แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเอเชียโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และเอเชียใต้
ประเทศในเอเชียเหนือ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน
หั น มาใช้ ถ่ า นหิ น คุ ณ ภาพดี ม ากขึ้ น โดยเฉพาะเกาหลี ใ ต้
และไต้หวัน เพื่อลดมลพิษในอากาศ ส่งผลให้ความต้องการ
ใช้ถ่านหินคุณภาพดีจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง และทำาให้ราคา
มีเสถียรภาพ นอกจากนี้ ประเทศเหล่านีจ้ ะยังคงดำาเนินมาตรการ
จำากัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินในช่วงฤดูหนาวต่อไป
เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

ความต้องการใช้ถ่านหินในยุโรปคาดว่าจะฟื้นตัวในปี 2564
เช่นกัน หลังจากที่อยู่ในภาวะหดตัวมากกว่าปกติในปี 2563
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม
ความต้องการใช้ถ่านหินจะค่อย ๆ ลดลง เพราะประเทศ
ในยุโรปมีแผนที่จะหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อลดการปล่อย
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อผู้ผลิต ในสหรั ฐฯ
และโคลอมเบีย ที่อาจจะต้องลดการผลิตลง เพราะนอกจาก
อุ ป สงค์ จ ะลดลงแล้ ว ยั ง ไม่ ส ามารถส่ ง ถ่ า นหิ น มาแข่ ง ขั น
ในตลาดเอเชียได้ เนื่องจากแหล่งถ่านหินอยู่ไกลจากผู้ใช้
ในเอเชียมาก
ในระยะยาวการลงทุนในเหมืองถ่านหินใหม่ยังมีข้อจำากัด
เรื่องการหาแหล่งเงินทุน เพราะสถาบันการเงินหลายแห่ง
งดการสนับสนุนเงินทุนให้กบั ธุรกิจฟอสซิล ในขณะทีก่ ารพัฒนา
แหล่งถ่านหินใหม่ ๆ มีความเข้มงวดเรือ่ งสิง่ แวดล้อมมากขึน้
และมีการต่อต้านจากสาธารณชนมากขึ้น ทั้งนี้ หากปริมาณ
สำารองของแหล่งถ่านหินที่กำาลังผลิตอยู่ทยอยหมดลง และ
ไม่สามารถเพิม่ การผลิตจากแหล่งใหม่มาชดเชยได้ทนั จะทำาให้
เกิดภาวะอุปทานตึงตัวขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นราคาถ่านหิน
จึงควรทรงตัวอยู่ในระดับสูงพอที่จะดึงดูดการลงทุนในแหล่ง
ถ่านหินใหม่ ๆ เพื่อทดแทนแหล่งเก่าที่จะทยอยหมดไป

ผู้นำาเข้าถ่านหินได้นำาถ่านหินเข้ามาสต๊อกเป็นจำานวนมาก
ในช่วงที่ราคาถ่านหินลดลงมาอยู่ในระดับต่ำา ประกอบกับ
ผู้ใช้ถ่านหินได้ลดสต๊อกในช่วงปลายปีก่อน เพราะเห็นว่า
ราคาถ่านหินมีแนวโน้มลดลงจึงชะลอการซื้อ และใช้ถ่านหิน
ในสต๊อกแทน ทำาให้ในปีนี้ต้องนำาเข้าถ่านหินมาเติมสต๊อก
ภาวะการแข่งขันในประเทศไทยในปี 2564 คาดว่าจะยังคง
รุนแรง แม้ภาวะการแข่งขันในตลาดโลกจะมีแนวโน้มลดลง
ก็ตาม เพราะมีผู้ประกอบการค้าถ่านหินนำาเข้า (Trader)
เป็นจำานวนมากที่ทำาธุรกิจในลักษณะซื้อมาขายไป ไม่จำาเป็น
ต้องมีแหล่งถ่านหินของตัวเอง และถ่านหินเป็นสินค้าที่มี
ผู้ผลิตจำานวนมาก ทำาให้สามารถจัดหาได้ง่าย ผู้ประกอบการ
ค้าถ่านหินจึงมีทางเลือกในการจัดหาถ่านหินค่อนข้างมาก

กลยุทธ์ในการแข่งขัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้ความต้องการถ่านหิน
ในตลาดโลกลดลง และทำาให้การแข่งขันในตลาดมีมากขึ้น
อีกทั้งยังเป็นข้อจำากัดในการเดินทางไปพบปะลูกค้า บริษัทฯ
จึงได้ปรับกลยุทธ์การแข่งขันให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาด โดยกลยุทธ์หลัก ๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

2. ภาวะการแข่งขันในประเทศไทย

1. ใช้การสื่อสารออนไลน์

การแข่งขันในตลาดถ่านหินในไทยในปี 2563 มีความรุนแรงมาก
เนือ่ งจากถ่านหินทีใ่ ช้ในภาคเอกชนกว่าร้อยละ 99 เป็นถ่านหิน
นำ า เข้ า จากต่ า งประเทศ ทำ า ให้ มีผู้ประกอบการค้าถ่านหิน
จำานวนมากนำาถ่านหินเข้ามาจำาหน่ายในไทย ประกอบกั บ
ภาวะอุ ป ทานในตลาดโลกล้ น ตลาด ทำ า ให้ ผู้ ค้ า ถ่ า นหิ น
ระดับโลกพยายามระบายสินค้าเข้ามาในไทยเช่นเดียวกัน
การแข่งขันจึงยิ่งรุนแรงขึ้น

บริษัทฯ ได้นำาระบบการประชุมทางโทรศัพท์ และการประชุม
ทางไกลผ่านระบบวิดีโอ มาใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าและ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการใช้โปรแกรมแชทต่าง ๆ มาช่วย
เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้าเพิ่มเติมจากการใช้
อีเมลตามปกติ โดยได้พจิ ารณาเลือกโปรแกรมแชทให้เหมาะสม
กับประเทศทีล่ กู ค้าอยู่ ทำาให้บริษทั ฯ สามารถรักษาความใกล้ชดิ
กับลูกค้าไว้ได้และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว

การใช้ ถ่ า นหิ น นำ า เข้ า ในช่ ว ง 10 เดื อ นแรกของปี 2563
มีปริมาณ 18.7 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากการหดตัวทางเศรษฐกิจจากมาตรการ
ล็ อ กดาวน์ เพื่ อ ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19
การใช้ถ่านหินที่ผลิตในประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของ
ปี 2563 มีปริมาณเพียง 0.16 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 45
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณสำารองถ่านหิน
เหลือน้อย แม้ว่าปริมาณการใช้ถ่านหินลดลงแต่การนำาเข้า
ถ่านหินจากต่างประเทศกลับเพิม่ สูงขึน้ โดยปริมาณการนำาเข้า
ถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ 20.6 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก

2. ระบบการแจ้งข่าวสาร
บริ ษั ท ฯ ได้ ส่ ง อี เ มลแจ้ ง ผลการดำ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ถึงลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกไตรมาส เพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจได้
ว่ า บริ ษั ท ฯ มี ศั ก ยภาพในการส่ ง มอบถ่ า นหิ น ให้ กั บ ลู ก ค้ า
ได้ตามที่ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบดังกล่าว
ในการแจ้งข่าวสารด้านต่างๆ แก่ลกู ค้า เช่น มาตรการรับมือกับ
โควิด-19 ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าบริษัทฯ
จะสามารถส่งมอบถ่านหินให้กับลูกค้าได้ถึงแม้จะอยู่ในช่วง
สถานการณ์ไม่ปกติก็ตาม

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากความต้องการถ่านหินในตลาดโลกทีล่ ดลงมาก เนือ่ งจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้เกิดภาวะ
อุ ป ทานล้ น ตลาด และลู ก ค้ า มี ท างเลื อ กมากขึ้ น บริ ษั ท ฯ
จึงได้ปรับปรุงคุณภาพถ่านหินให้ดขี นึ้ เพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑ์
ให้สูงขึ้น โดยการใช้แบบจำาลองการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
(Optimization Model) มาช่วยในการผสมถ่านหิน เพื่อให้ได้
ถ่านหินทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย
ด้วยต้นทุนที่ต่ำาที่สุด ทำาให้บริษัทฯ สามารถจำาหน่ายถ่านหิน
ไปยังตลาดที่ให้ราคาสูงได้มากขึ้น รวมถึงสามารถใช้ถ่านหิน
ทีผ่ ลิตเอง และถ่านหินทีซ่ อ้ื จากแหล่งภายนอกให้เกิดมูลค่าเพิม่
สูงที่สุดอีกด้วย
4. การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมาย
บริษัทฯ ได้มีการแบ่งส่วนตลาด (Segment) ของลูกค้า และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถจำาหน่าย
ถ่านหินไปยังตลาดทีใ่ ห้ราคาสูงมากทีส่ ดุ ในขณะทีน่ าำ ถ่านหิน
คุณภาพต่าำ ไปจำาหน่ายให้กบั ลูกค้าประจำาของบริษทั ฯ ทีส่ ามารถ
ใช้ถา่ นหินคุณภาพต่าำ ได้ ทำาให้บริษทั ฯ สามารถรักษาฐานลูกค้า
ของในตลาดหลักไว้ได้ในสภาวะที่ตลาดมีอุปทานส่วนเกิน
อยู่มาก
5. ความมั่นคงในการส่งมอบ
บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำาถึงความมั่นคง และความสม่ำาเสมอ
ในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ด้วยการเป็นเจ้าของท่าเรือ
ขนถ่ายถ่านหินขนาดใหญ่ และการมีพื้นที่กองเก็บถ่านหิน
ขนาดใหญ่บริเวณท่าเรือ ทำาให้สามารถเตรียมถ่านหินให้
เพี ย งพอกั บ การส่ ง มอบให้ ลู ก ค้ า ทั้ ง ในเรื่ อ งปริ ม าณและ
คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ถื อ เป็ น แบรนด์ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในตลาดที่ ไ ด้ รั บ
ความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน
คู่แข่งขันที่ส�าคัญ
คู่แข่งขันที่สำาคัญในตลาดโลกไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก
เนือ่ งจากธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจทีผ่ เู้ ล่นรายใหม่เข้ามาได้ยาก
โดยคู่แข่งขันที่สำาคัญ ได้แก่ ผู้ผลิตถ่านหินในอินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย รัสเซีย และแอฟริกาใต้ เช่น Glencore, Yancoal,
PT. Bumi Resources Tbk, PT. Bukit Asam Tbk, PT.
Adaro Indonesia Tbk, PT. Kideco Jaya Agung, PT.
Bayan Resources Tbk, PT. Golden Energy Mines Tbk,
SUEK และ Noble Energy, Inc. เป็นต้น ในขณะที่ผู้ผลิต
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ในสหรั ฐ ฯ และโคลอมเบี ย เข้ า มาแข่ ง ขั น ในตลาดเอเชี ย
ได้ยากขึ้น เนื่องจากแหล่งถ่านหินอยู่ไกลจากผู้ใช้ ทำาให้ต้อง
ลดการผลิตลง นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการค้าถ่านหิน และ
ผู้ผลิตรายเล็กอีกเป็นจำานวนมาก
สำาหรับคู่แข่งขันในไทยที่สำาคัญส่วนใหญ่ยังคงเป็นรายเดิม
เช่น บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำากัด บริษัท ลานนารีซอร์สเซส
จำากัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด (มหาชน)
เป็นต้น ทัง้ นี้ ถ่านหินทีใ่ ช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นถ่านหิน
นำาเข้าจากต่างประเทศ ทำาให้มผี ปู้ ระกอบการค้าถ่านหินเข้ามา
แข่งขันในตลาดเป็นจำานวนมาก อีกทั้ง ผู้ค้าถ่านหินรายเล็ก
ในไทย และผูป้ ระกอบการค้าถ่านหินจากต่างประเทศสามารถ
เข้ามาแข่งขันในตลาดผู้ซื้อรายใหญ่ได้ง่าย ส่งผลให้มีคู่แข่ง
จำานวนมาก
นโยบายด้านราคา
ราคาจำาหน่ายถ่านหินของบริษทั ฯ จะอ้างอิงกับราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกในช่วงที่มีการเสนอขาย โดยจะมีการปรับราคาขาย
ไปตามคุณภาพถ่านหินทีจ่ ะจำาหน่ายจริง โดยถ่านหินส่วนใหญ่
จะถูกจำาหน่ายแบบราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
(Index Link) และใช้เครื่องมือทางการเงินช่วยในการบริหาร
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ทั้งนี้ การขายถ่านหิน
ให้กับโรงไฟฟ้าในอินโดนีเซียจะใช้ราคาที่รัฐบาลอินโดนีเซีย
กำาหนด คือ ไม่เกิน 70 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำาหรับถ่านหิน
ที่มีค่าความร้อนรวม (Gross Calorific Value: GAR) 6,322
กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
ลักษณะของลูกค้า
ลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ใน
หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน อินเดีย
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท
ขนาดใหญ่ มีความมั่นคงสูง มีการซื้อถ่านหินในแต่ละปี
ในปริมาณมาก มีกระบวนการคัดเลือกผูข้ ายถ่านหินทีเ่ ข้มงวด
และโปร่งใส โดยการซือ้ ถ่านหินส่วนใหญ่จะทำาผ่านการประกวด
ราคา ซึ่งมีทั้งแบบสัญญาระยะสั้นและสัญญาระยะยาว และ
บางส่วนซื้อในตลาดจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จำาหน่าย
ถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น โรงงานปูนซีเมนต์
โรงงานกระดาษ โรงงานอิ ฐ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ลู ก ค้ า กลุ่ ม นี้
จะซื้อถ่านหินในปริมาณที่น้อยกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
โดยทั่วไปจะเป็นการทำาสัญญาซื้อถ่านหินระยะสั้นกับผู้ผลิต
หรือผู้ค้าถ่านหิน และบางส่วนจะซื้อในตลาดจร

การจัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
บริษัทฯ ยังคงมอบหมายให้ BMS Coal Sales Pte., Ltd.
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ที่จัดตั้งขึ้นที่สาธารณรัฐสิงคโปร์
เป็นผู้ดำาเนินการด้านการตลาดและการจัดจำาหน่ายถ่านหิน
ของบริษัทฯ ที่ผลิตในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย รวมทั้ง
ถ่านหินที่จัดหาจากแหล่งภายนอกเพื่อจำาหน่าย โดยการ
จำาหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอขาย
ตรงไปที่ผู้ใช้โดย BMS Coal Sales Pte., Ltd. จะทำาหน้าที่
ในการหาตลาด เสนอขายถ่านหิน เข้าประมูลและเจรจา
กับผูซ้ อื้ รวมทัง้ ประสานงานกับผูซ้ อื้ ในการจัดเรือมารับถ่านหิน
และการบริการหลังการขาย ทำาให้บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้น
ลูกค้า และขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั่วโลกจะลดลงจากประมาณการปีก่อน (IEA’s WEO 2019)
แต่แนวโน้มความต้องการก๊าซธรรมชาติในภาพรวมยังคง
เป็ น บวกภายใต้ ส ถานการณ์ ต ามนโยบายอ้ า งอิ ง ปั จ จุ บั น
โดยแผนภูมดิ า้ นล่างนีแ้ สดงถึงการเปรียบเทียบความต้องการ
ใช้พลังงานประเภทหลักตามการคาดการณ์ของ IEA
อุปสงครวมของพลังงานหลักตามชนิดเชื้อเพลิง
ภายใตสถานการณตามนโยบายอางอิงเปรียบเทียบกับ
การคาดการณตามรายงาน WEO-2019, ชวงป 2573-2583
ลานตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน
ภาวะตลาด
1. ภาพรวมตลาดก๊าซธรรมชาติโลก
ตลาดพลั ง งานทั่ ว โลกได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 เกื อ บตลอดทั้ ง ปี 2563
เกิดความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึง
ตลาดก๊ า ซธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในไตรมาสที่ 2
ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวสำาหรับการส่งออก (LNG) ลดลง
อย่างมีนยั สำาคัญ ในขณะทีก่ ารบริโภคในสหรัฐฯ ยังคงตัวได้ดี
อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 และ 4 LNG และอุปสงค์
ในสหรัฐฯ มีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ช่วยพยุงให้ราคา
ก๊าซธรรมชาติฟื้นตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้
พลังงานในภาพรวมคาดว่าจะยังคงลดลงเล็กน้อยจากปัญหา
โรคระบาด และการเติบโตของพลังงานในภาพรวมจะยัง
ไม่สามารถฟื้นตัวอย่างเต็มที่จนกระทั้ง 2-3 ปีข้างหน้านี้
อย่างไรก็ดี แนวโน้มการเติบโตของความต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติ
ทัว่ โลกยังคงแข็งแกร่ง ตามรายงานด้านสถานการณ์พลังงาน
โลกประจำาปี 2563 (World Energy Outlook: WEO 2020)
โดยสำานักงานพลังงานระหว่างประเทศ (The International
Energy Agency: IEA) ระบุวา่ แม้ความต้องการก๊าซธรรมชาติ
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สถานการณตามนโยบายอางอิง

2583
กอนวิกฤต

นับตั้งแตป 2573 อุปสงคเชื้อเพลิงหลักอยู ในระดับเดียวกันหรือต่ำกวา
การคาดการณกอนเกิดวิกฤต แตเมอเขาใกลป 2583 อุปสงคพลังงานหมุนเวียน
เติบโตสูงกวาคาดการณ ขณะที่อุปสงคถานหินปรับตัวลดลง
หมายเหตุ : พลังงานนิวเคลียร (ไมระบุในแผนภูมิ) มีการเปลี่ยนแปลงจากการ
คาดการณกอนการแพรระบาดของโคว�ด-19 เพียงเล็กนอย โดยเร�่มตนในป 2573
อยูที่ราว 800 ลานตันเทียบเทาน�ำมันดิบ และเติบโตข�้นไปอยูที่ราว 900 ลานตัน
เทียบเทาน�ำมันดิบในป 2583

ความต้องการก๊าซธรรมชาติยงั คงเติบโตอย่างต่อเนือ่ งเพราะ
เป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานที่มีศักยภาพ และเป็นตัวเชื่อม
พลังงานเชื้อเพลิงดั้งเดิมไปสู่พลังงานหมุนเวียน ด้วยเหตุที่
ก๊าซธรรมชาติมีปริมาณมาก ราคาค่อนข้างต่ำา มีการปล่อย
คาร์บอนน้อย และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ไม่ว่าจะใช้
ทั้ ง เพื่ อ ผลิ ต ความร้ อ นหรื อ เพื่ อ การขนส่ ง อย่ า งไรก็ ต าม
ก๊าซธรรมชาติมคี วามแตกต่างจากสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอืน่ ๆ
ด้วยสถานะที่เป็นก๊าซทำาให้ยากต่อการขนส่ง ส่งผลให้ราคา
ของก๊าซธรรมชาติแต่ละตลาดมีความแตกต่างกัน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความต้องการก๊าซธรรมชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยคาดการณ์ ว่ า จี น อิ น เดี ย และเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จ ะเป็ น กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคก๊ า ซธรรมชาติ ร ายใหญ่ ที่ สุ ด ของโลก
การเติบโตของความต้องการก๊าซธรรมชาติและพลังงานหลักอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากภูมิภาคตะวันออกกลาง
อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ด้วย แผนภูมิด้านล่างแสดงถึงความต้องการก๊าซธรรมชาติในแต่ละภูมิภาคตามการคาดการณ์
ของ IEA ภายใต้สถานการณ์ตามนโยบายอ้างอิง
การเปลีย่ นแปลงของอุปสงคพลังงานหลักตามชนิดของเชือ้ เพลิงและภูมภิ าคภายใตสถานการณตามนโยบายอางอิง ป 2562-2573
ลานตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
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พลังงานหมุนเวียนมีการเติบโตสูงสุดในทุกภูมิภาค รองลงมาคือกาซ ในขณะที่การใชถานหินเติบโตลดลง อุปสงคพลังงานเติบโตสูงที่สุดในจีนและอินเดีย
หมายเหตุ : GDP CAAGR หมายถึงอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเฉลี่ยตอปแบบทบตน

สหรัฐฯ รัสเซีย และตะวันออกกลางจะยังคงเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าการเติบโตของ
อุปทานก๊าซธรรมชาติจะลดลงกว่าประมาณการก่อนหน้าเล็กน้อยเพื่อปรับสมดุลให้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของอุปสงค์
2. ภาวะตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา
ตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากในปี 2563 เนื่องจากอุปสงค์ในภาพรวมลดลงในช่วงครึ่งปีแรกและ
อุปทานทีล่ น้ ตลาดอย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี รวมทัง้ ฤดูหนาวทีม่ สี ภาพอากาศไม่หนาวเหมือนปีกอ่ นๆ โดยในปี 2563 ต่อเนือ่ งมา
ในต้นปี 2564 ราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) เฉลี่ยอยู่ที่ 2.03 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียูในปี 2563
ซึ่งเป็นราคาค่าเฉลี่ยรายปีที่ต่ำาที่สุดนับตั้งแต่ปี 2540 เหตุเพราะอุปทานจากแหล่งก๊าซใหม่ล้นตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ เนื่องจาก
ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งใหม่ในสหรัฐฯ ประกอบกับอุปสงค์ที่ลดลงจากโรคระบาด โดยเฉพาะอุปสงค์ LNG
ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2563 แผนภูมิหน้าถัดไปแสดงถึงราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยรายปี ตั้งแต่ปี 2540-2563 อ้างอิงจาก
ดัชนีีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) ตามรายงานของสำานักสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)
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ราคาดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) ยอนหลัง
ราคากาซธรรมชาติตลาดจรเฉลี่ยอางอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) (เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู)
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ที่มา : เว็บไซตของ EIA: https: //www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm

ในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 ราคาก๊าซธรรมชาติอา้ งอิงจากดัชนีเฮนรีฮ่ บั (Henry Hub) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำาคัญ เนือ่ งจากการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจหลังช่วงที่มีการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด กระตุ้นให้อุปสงค์เพิ่มขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการ
ใช้ก๊าซ LNG ที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากประมาณ 3 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (Bcfd) เป็น 10-11 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ในช่วงปลายปี นอกจากนี้ ราคาน้ำามันที่ปรับลดลงอย่างรุนแรง และติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในเดือนเมษายน 2563
ส่งผลให้ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน้ำามันดิบลดลงตามไปด้วย
แผนภูมิหน้าถัดไปโดย BTU Analytics แสดงถึงการคาดการณ์อุปทานก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ว่าจะคงที่ในช่วง 110 พันล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และคงปริมาณการผลิตไว้ท่ีระดับนี้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2583 เป็นต้นไป อุปทาน
ก๊าซธรรมชาติจำานวนมากจะมาจากแหล่งผลิตที่มีต้นทุนสูงขึ้นเพื่อทดแทนกำาลังการผลิตที่ลดลงจากแหล่งผลิตหลักในปัจจุบัน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ประมาณการอุปทานระยะยาวของกาซธรรมชาติชนิดแหงในสหรัฐอเมริกา
(พันลานลูกบาศกฟุต/วัน)
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นอกจากนั้ น ในปี 2563 ยั ง มี ก ารเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี
สหรัฐฯ โดยนายโจเซฟ โรบิเนตต์ ไบเดน ซึ่งได้รับเลือก
เป็ น ประธานาธิ บ ดี ค นใหม่ แ ละคณะทำ า งานได้ ใ ห้ คำ า มั่ น ว่ า
จะทำาการปฏิรูปนโยบายหลาย ๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงเป้าหมาย
ที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net-zero
Carbon) ภายในปี 2593 ในขณะที่การกำาหนดมาตรการ
และกลไกเชิ ง นโยบายเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า วยั ง อยู่
ในการพัฒนาอยู่นั้น คณะทำางานของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ให้ความสำาคัญกับการขับเคลือ่ นสหรัฐฯ ไปสูอ่ นาคต “สีเขียว”
คณะบริ ห ารของประธานาธิ บ ดี ไ บเดนได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบังคับใช้มาตรฐานด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
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ทีเ่ ข้มงวดขึน้ โดยถือให้การปล่อยก๊าซมีเทนและการจัดการน้าำ
เป็นประเด็นที่ให้ความสำาคัญ
ในขณะเดียวกัน มีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์ในตลาดสหรัฐฯ
จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยส่วนใหญ่ระบุว่าอุปสงค์
ก๊าซธรรมชาติจะยังคงเติบโตสอดคล้องกับทิศทางของอุปทาน
การขยายตัวของอุปสงค์ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ คาดว่า
น่าจะมาจากการส่งออก LNG และการส่งออกไปเม็กซิโก
เป็นหลัก ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังค่อนข้างคงที่
แผนภูมขิ อง BTU Analytics ในหน้าถัดไปแสดงการคาดการณ์
อุปสงค์กา๊ ซธรรมชาติในระยะยาวของสหรัฐฯ ตามกลุม่ ผูบ้ ริโภค

คาดการณ
ประมาณการอุ
อุปทานก
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ชนิดแหงในสหรัฐอเมริ
ฐอเมริ
กากา
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3. ตลาดก๊าซธรรมชาติท้องถิ่น
ในเดือนพฤษภาคมปี 2563 บ้านปูได้แปรสถานะ BKV Oil &
Gas Capital Partners จากกองทุนไปอยู่ในรูปบริษัท และ
เปลีย่ นชือ่ เป็น BKV Corporation (BKV) ซึง่ บ้านปูได้กลายเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มุ่งเน้นขยายการลงทุนในก๊าซธรรมชาติ
ในสหรัฐฯ ปัจจุบันนี้ BKV ถือครองผลประโยชน์ในแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติที่สำาคัญ 2 แหล่ง คือ แหล่งก๊าซธรรมชาติ
มาร์เซลลัส (Marcellus) ในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของ
รัฐเพนซิลเวเนีย (NEPA) และแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
(Barnett) บริเวณภูมิภาคฟอร์ต เวิร์ธ รัฐเท็กซัส ตลาดเหล่านี้
มีปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัว โดยแต่ละแห่งมีรายละเอียดดังนี้

แหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัสบริเวณรัฐเพนซิลเวเนีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ในปี 2563 บ้ า นปู มี ป ริ ม าณการผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ สุ ท ธิ
62.4 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือเฉลี่ย 170.5 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน (MMcfd) จากแหล่งผลิตมาร์เซลลัส ซึ่งรวมทั้ง
หลุมผลิตที่ดำาเนินการเองและร่วมทุนกับผู้ดำาเนินการรายอื่น
ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งมาร์เซลลัส ในไตรมาส
แรกของปี 2563 มีความแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับแหล่งอื่น ๆ
ในภูมิภาคแอปพาเลเชีย (Appalachia) โดยอุปทานปรับลด
ลงในไตรมาสที่สอง เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเฮนรี่ฮับ
(Henry Hub) รวมถึ ง ราคาในตลาดท้ อ งถิ่ น ตกต่ำ า มาก
ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของปี อุปทานได้ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย
จากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวดีขึ้น
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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แผนภูมดิ า้ นล่างแสดงถึงภาวะอุปทานก๊าซธรรมชาติในภูมภิ าคแอปพาเลเชีย (Appalachia) ซึง่ รวมถึงแหล่ง NEPA และแหล่งย่อยอืน่ ๆ
ในเพนซิลเวเนียตะวันตกเฉียงใต้ เวอร์จิเนียตะวันตก และโอไฮโอ
ปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติชนิดแหงของภูมิภาคแอปพาเลเชียรายไตรมาส ป 2563
ปริมาณการผลิตของภูมิภาคแอปพาเลเชีย
(เพนซิลเวเนีย เวอรจิเนียตะวันตก และโอไฮโอ) ไตรมาสที่ 1-4 ป 2563
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ที่มา : รายงานของ BTU Analytics สถานการณกาซธรรมชาติ | ไตรมาสที่ 2-4 ป 2563

ภาวะอุปทานล้นตลาดในพื้นที่ NEPA ส่งผลให้เกิดช่องว่างความแตกต่างระหว่างราคาก๊าซธรรมชาติในท้องถิ่นกับราคาอ้างอิง
จากดัชนีีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) ที่กว้างเกือบตลอดทั้งปี มีเพียงปลายไตรมาสสุดท้ายปี 2563 เท่านั้นที่ช่องว่างดังกล่าวแคบลง
เนือ่ งจากอุปสงค์ในการผลิตความร้อนและไฟฟ้าได้ชว่ ยพยุงราคาก๊าซธรรมชาติในท้องถิน่ ให้กลับสูงขึน้ สูใ่ นระดับทีเ่ คยเป็นในอดีต
ราคาตลาดจรยอนหลัง ณ แหลงกาซธรรมชาติ NEPA
เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู ม.ค. ถึง ธ.ค. 2563
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ที่มา : S&P Platts
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Transco, Leidy

แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 BKV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูได้บรรลุข้อตกลงการเข้าซื้อสินทรัพย์แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
ซึ่ งถื อว่ าเป็น แหล่งที่สำาคัญต่อพอร์ต การลงทุน ในอุ ต สาหกรรมก๊ าซธรรมชาติ โดยมี ปริ มาณการผลิ ต ไตรมาสที่ 4 อยู่ที่
52.7 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ เทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ (Bcfe) หรือประมาณ 573 ล้านลูกบาศก์เทียบเท่าก๊าซธรรมชาติตอ่ วัน (MMcfed)
การผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์คดิ เป็นร้อยละ 78 ของปริมาณการผลิตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติทงั้ หมดในไตรมาสที่ 4
ที่ BKV ถือครองอยู่
ตลาดท้องถิ่นของบาร์เนตต์อยู่ใกล้ศูนย์กลางอุปสงค์ที่สำาคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการ
ส่งออก LNG การส่งออกก๊าซฯ ไปยังเม็กซิโก และเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ความต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจากอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี และอุปสงค์ในท้องถิ่น ดังนั้น ราคาท้องถิ่นของก๊าซธรรมชาติในตลาดบาร์เนตต์จึงใกล้เคียงกับราคาดัชนีีเฮนรี่ฮับ
(Henry Hub) แผนภูมดิ า้ นล่างแสดงถึงราคาท้องถิน่ ในตลาดบาร์เนตต์เมือ่ เปรียบเทียบกับราคาดัชนีเฮนรีฮ่ บั (Henry Hub) ในปี 2563
ปริมาณการขายกาซธรรมชาติ ณ แหลงตาง ๆ
(ราคาทองถิ่นหักลบราคาอางอิงตามดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) ที่ซื้อขายในแหลงกาซบารเน็นตต
ตต)
เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู ม.ค. 2563 ถึง ธ.ค. 2563
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ที่มา : S&P Platts

สำาหรับแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ คาดการณ์ว่าจะมีกำาลังการผลิตก๊าซธรรมชาติแห้ง (Dry Gas) ราวร้อยละ 70 และ Natural
Gas Liquid (NGL)1 และคอนเดนเสต (Condensate) ราวร้อยละ 30 ซึง่ ราคา NGL และคอนเดนเสตจะใกล้เคียงและอิงกับราคา
น้าำ มันมากกว่าราคาก๊าซธรรมชาติ ทัง้ นี้ ก๊าซธรรมชาติและ NGL มีสดั ส่วนทีแ่ ตกต่างกันไปตามทีต่ งั้ ของแหล่งผลิตและปัจจัยอืน่ ๆ
และถูกคำานวนโดยโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติในแต่ละพื้นที่
Natural Gas Liquid (NGL) เป็นส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติที่แยกออกจากสถานะก๊าซในรูปของเหลว ซึ่งอาจประกอบด้วย ก๊าซอีเทน โปรเพน บิวเทน และเพนเทน

1
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ภาวะการแข่งขัน
ภาวะการแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นตลาดสหรั ฐ ฯ
แบ่งออกเป็นสามส่วนที่สำาคัญดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในท้องถิ่น
สำ า หรั บ การแข่ ง ขั น ระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต ในท้ อ งถิ่ น ทั้ ง น้ำ า มั น และ
ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำาในภูมิภาคแอปพาเลเชีย
(Appalachia) แหล่ ง บาร์ เ นตต์ แ ละแหล่ ง ผลิ ต อื่ น ๆ
สภาวะอุ ป ทานล้ น ตลาดกดดั น ให้ ผู้ ผ ลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ใ น
ท้องถิ่นต้องแข่งขันกัน โดยผู้ผลิตต่างพยายามจำาหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติให้ได้ที่จุดจำาหน่ายที่ได้ราคาที่ดีที่สุด ในพื้นที่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งมีคู่แข่งที่เป็น
ผูผ้ ลิตก๊าซธรรมชาติรายสำาคัญทีม่ ผี ลประกอบการเทียบเคียง
กันประมาณ 10 ราย โดยคู่แข่งกลุ่มนี้เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ท รั พ ยากรจำ า นวนมากในภู มิ ภ าค
แอปพาเลเชีย (Appalachia) ซึง่ เน้นการประกอบธุรกิจในแหล่ง
มาร์เซลลัส (Marcellus) หรือแหล่งยูติก้า (Utica) โดย BKV
มีต้นทุนเงินสด (Cash Costs) และกำาไรขั้นต้น (Margin) ที่
แข่งขันได้เมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่งซึง่ ส่วนใหญ่ ซึง่ ครอบครองกิจการ
ขนาดใหญ่และมีปริมาณการผลิตจำานวนมาก
2. ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมาจากการผลิตน�้ามันดิบ
(Associated Gas)
การแข่งขันของธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมาจากการผลิต
น้ำามันดิบ (Associated Gas) โดยก๊าซธรรมชาติเหล่านี้
เป็นผลพลอยได้จากแหล่งที่มุ่งเน้นการผลิตน้ำามันเป็นหลัก
เนือ่ งจากการผลิตก๊าซธรรมชาติไม่ใช่เป้าหมายการลงทุนของ
พื้ น ที่ เ หล่ า นี้ ต้ น ทุ น การผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ จึ ง น้ อ ยมาก
จนถึงอาจไม่มีเลย (มีต้นทุนการผลิตต่ำาที่สุด) ในปี 2563
มี ก ารคาดการณ์ ว่ า ก๊ า ซธรรมชาติ ที่ เ ป็ น ผลพลอยได้ จ าก
การผลิตน้ำามันดิบแบบแทบไม่มีต้นทุนนี้จะมีปริมาณลดลง
อย่ า งมาก จากแนวโน้ ม ราคาน้ำ า มั น ที่ ต กต่ำ า และอุ ป สงค์
น้าำ มันดิบทีล่ ดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ นโยบายด้านมาตรฐาน
สิ่ ง แวดล้ อ มของคณะผู้ บ ริ ห ารใหม่ ข องสหรั ฐ ฯ ที่ นำ า โดย
ประธานาธิ บ ดี ไ บเดนซึ่ ง จะเข้ ม งวดมากขึ้ น ทำ า ให้ ภ าวะ
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รายงานประจำป 2563

การแข่ ง ขั น ของก๊ า ซธรรมชาติ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มาจากการผลิ ต
น้ำ า มั น ดิ บ มี ค วามไม่ แ น่ น อน ไม่ ว่ า จะเป็ น การลดปริ ม าณ
ก๊าซธรรมชาติที่สามารถเผาทิ้งได้ หรือความเป็นไปได้ใน
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รองรั บ การนำ า
ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน้ำามันดิบเข้าสู่ตลาดก๊าซฯ
ทีส่ าำ คัญ เช่น ในกรณีของแหล่งเพอร์เมียน (Permian) ในภาพรวม
อุปทานก๊าซธรรมชาติทเี่ ป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้าำ มันดิบ
จากแหล่ ง ผลิ ต น้ำ า มั น ลดลงอย่ า งมากในปี 2563 ดั ง นั้ น
ก๊าซธรรมชาติแห้งที่มีจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้กำาหนดราคา
ก๊าซธรรมชาติในอนาคตโดยตรง
3. แหล่งพลังงานทางเลือกอื่น
ภาวะการแข่งขันจากแหล่งพลังงานหลักอื่นๆ ในสหรัฐฯ เช่น
ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีการแข่งขันเพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้พลังงานของตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคการผลิตไฟฟ้า ทีม่ กี ารแข่งขันรุนแรงในกลุม่ ผูผ้ ลิตถ่านหิน
และพลั ง งานหมุ น เวี ย น ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเติ บ โต
อย่างต่อเนือ่ งของอุปสงค์กา๊ ซธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟ้า
ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทั่วโลก รวมถึงสหรัฐฯ
หันมากำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์
กั น มากขึ้ น จึ ง มี แ นวโน้ ม อย่ า งมากที่ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย น
จะเข้ามามีส่วนแบ่งในภาคการผลิตพลังงานหลักของโลก
มากขึน้ อย่างรวดเร็ว รวมถึงก๊าซธรรมชาติทจ่ี ะเติบโตอย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับปัจจุบัน แต่จะมีอัตราการเติบโต
ที่ ช้ า กว่ า พลั ง งานหมุ น เวี ย น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในภาค
การผลิตไฟฟ้า ที่รัฐบาลใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้า
จะลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิม่ จำานวนมาก
อย่างไรก็ดี พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติจะมีการแข่งขัน
เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
แผนภูมิหน้าถัดไปแสดงถึงการเติบโตของอุปสงค์พลังงาน
หมุ น เวี ย นก่ อ นและหลั ง การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19
เมื่ อ เที ย บกั บ เชื้ อ เพลิ ง หลั ก ประเภทต่ า ง ๆ ที่ นำ า มาใช้
ตอบสนองการเติบโตของอุปสงค์ ตามการคาดการณ์ของ IEA

แนวโนมอุปสงคพลังงานและปริมาณการปลอยกาซ CO2 ทั่วโลก
ภายใตสถานการณตามนโยบายอางอิง (Stated Policies Scenario) จนถึงป 2583
อุปสงคพลังงานและการปลอยกาซ CO2

แนวโนมของเชื้อเพลิงหลัก
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อุปสงคพลังงานกอนเกิดวิกฤต
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อุปสงคพลังงานจะกลับมาเทากับระดับกอนการแพรระบาดของโควิด-19 ชวงตนป 2566
ขณะที่ปริมาณการปลอยกาซ CO2 จะยังไมกลับสูระดับเดิมกระทั่งป 2570 เนองจากการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนและอุปสงคถานหินลดลง
หมายเหตุ : IEA WEO 2020

กลยุทธ์การแข่งขัน
ในไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดก๊าซธรรมชาติมีปริมาณอุปทานสูงเป็นประวัติการณ์ และลดลงในไตรมาสที่ 2 จากราคาก๊าซ
ที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ทำาให้เกิดภาวะผันผวนอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตทุกรายในตลาด บ้านปูได้มุ่งเน้นการบริหาร
การผลิตที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพด้านเงินทุน และการจัดการต้นทุนการดำาเนินงานเพื่อเสริมกำาไรขั้นต้นท่ามกลางวิกฤต
ด้านราคาที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ที่เคยประสบมา
1. การบริหารก�าลังการผลิต

3. การน�าระบบเทคโนโลยีในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต

รักษาระดับผลการดำาเนินงานท่ามกลางสภาวะราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ทตี่ กต่าำ โดยมุง่ เน้นการรักษากำาลังการผลิตพืน้ ฐาน
และใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน
ที่คุ้มค่าที่สุด

ได้มีการนำาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตั้งระบบปรับแต่ง
ลูกสูบอัตโนมัติที่หลุมก๊าซ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
อัลกอริทมึ ในการตัง้ ค่าตัวแปรบนระบบลูกสูบสำาหรับการผลิต
เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของหลุมก๊าซได้อย่างต่อเนือ่ ง
และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น

2. ระบบขนส่งไฮโดรคาร์บอน
ดำ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของคอมเพรสเซอร์
หลายโครงการ ซึ่งช่วยลดแรงดันภายในท่อส่งก๊าซ ทำาให้
หลุมก๊าซหลุมเก่าสามารถส่งก๊าซธรรมชาติได้มากขึน้ เนือ่ งจาก
มีการลดแรงดูดเข้าสู่ระบบส่งผลให้กำาลังการผลิตรวมสูงขึ้น

4. การจัดการด้านการตลาด
BKV ได้ทาำ สัญญากับผูใ้ ห้บริการท่อส่งก๊าซรายใหญ่หลายแห่ง
เพือ่ ขนส่งก๊าซธรรมชาติไปจำาหน่ายในตลาดต่างๆ ทีม่ รี าคาดี
เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปลายทางได้มากขึ้น
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คู่แข่งขันที่ส�ำคัญ
คู่แข่งขันของ BKV ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
รัฐเพนซิลเวเนียมีหลายราย ทั้งบริษัทมหาชนและเอกชน
ซึ่ ง มุ่ ง พั ฒ นาและผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละขายให้ กั บ ตลาด
กลุ่มเดียวกัน คู่แข่งเหล่านี้มีความแตกต่างทั้งด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจและขนาดพื้นที่ผลิต คู่แข่งที่สำาคัญรวมไปถึง
Cabot Oil and Gas Corp., Chesapeake Energy Corp.,
Chief Oil and Gas, Southwestern Energy Co.,
Seneca Resources Company, Repsol เป็นต้น
ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ มีคู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชนหลายรายเช่นกัน คู่แข่ง
ทีส่ าำ คัญรวมไปถึง Total S.A., XTO Energy Inc. (ExxonMobil),
Fleur de Lis, EOG, Lime Rock เป็นต้น

ภาวะตลาดและการแข่งขัน
เปรียบเทียบประมาณการความตองการไฟฟา
เทระวัตต-ชั่วโมง
30
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กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน
(Energy Generation)
ที่มา

2561 2562 2563e 2564 2565 2566 2567 2568 2573
สัดสวนความตองการใชไฟฟา
ประมาณการ
ตอความตองการใชพลังงาน
ความตองการไฟฟา
ทั้งหมด
: รายงานประจำปดา นสถานการณพลังงานโลกป 2563 (World Energy
Outlook: WEO 2020) ของสำนักงานพลังงานระหวางประเทศ หร�อ
The International Energy Agency (IEA)

หมายเหตุ : 2563e คาดการณสำหรับป 2563

ธุรกิจไฟฟา
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) (บ้านปู เพาเวอร์)
เป็นบริษัทย่อยของบ้านปูที่ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย
ไฟฟ้ า จากทั้ ง พลั ง งานเชื้อเพลิง ทั่ว ไป (Thermal Power
Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power
Generation) ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย สปป.ลาว จีน
ญี่ปุ่น และเวียดนาม
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การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบ
ต่อคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้ารวมทัว่ โลก โดยได้ปรับตัวลดลง
ประมาณร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2562 หรือประมาณ
500 เทระวัตต์-ชั่วโมง (TWh) อย่างไรก็ตาม คาดการณ์
ความต้องการไฟฟ้าในปี 2568 จะปรับตัวสูงขึน้ กว่าปีกอ่ นหน้า
ร้อยละ 10 หรือคิดเป็นความต้องการไฟฟ้าสูงกว่า 26,000
เทระวัตต์-ชั่วโมง โดยคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าทั่วโลก
เติบโตต่อเนื่องที่ 29,000 เทระวัตต์-ชั่วโมง ภายในปี 2573
ทั้งนี้ ความต้องการไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากทั้งภาคบริการ
และอุตสาหกรรมเป็นผลให้สัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้า
ต่อความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2573 อยู่ที่
ร้อยละ 21.4 ของความต้องการพลังงานขั้นสุดท้ายรวม

เปรียบเทียบประมาณการความตองการไฟฟาและสัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
ปฐาน (ป 2562 ที่กำหนดใหความตองการไฟฟาเทากับ 100)

ประมาณการความตองการไฟฟา

สัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
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80%
2562
สหรัฐอเมริกา

ที่มา

2568
สาธารณรัฐประชาชนจีน

2573
แอฟริกา

2553
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2568
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

2573
สหภาพยุโรป

: รายงานประจำปดานสถานการณพลังงานโลกป 2563 (World Energy Outlook: WEO 2020) ของสำนักงานพลังงานระหวางประเทศ หร�อ The International
Energy Agency (IEA)

หากพิจารณาสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าของโลกโดยแยกตาม
ประเภทเชื้อเพลิง กำาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
และนิวเคลียร์มีสัดส่วนสูงกว่ากำาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
เป็นครั้งแรกในปี 2562 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
มาตรการจากรัฐบาลในหลายประเทศที่ส่งเสริมการใช้และ
การตัง้ เป้าหมายการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาจากการคาดการณ์ในปี 2568 กำาลังผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนจะเติบโตในสัดส่วนร้อยละ 43 ของ
กำาลังผลิตไฟฟ้ารวมของโลก ในขณะเดียวกัน กำาลังผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหินมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 35 ในปี 2563 อยู่ที่
ร้อยละ 28 ในปี 2573 อย่างไรก็ตาม ถ่านหินยังคงเป็นเชือ้ เพลิง
หลักในการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะ
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผนการใช้พลังงานของประเทศ
ยังคงสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ร้อยละ 30 ของ
กำาลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่ม

สัดสวนการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงอน

สัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากถานหิน
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ที่มา : คาดการณของสภาการไฟฟาจ�น (China Electricity Council: CEC) และ Bloomberg
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ในขณะเดียวกัน คาดการณ์สัดส่วนเชื้อเพลิง และกำาลังการ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ก๊าซธรรมชาติมีบทบาทสำาคัญในการเพิ่มความมั่นคงและ
ความยืดหยุ่น (Flexibility) ของระบบส่งไฟฟ้า และแหล่ง
ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก ามี ข นาดใหญ่ แ ละมี ต้ น ทุ น
ต่ำ า จึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สภาวะความผั น ผวนของตลาดก๊ า ซ

ธรรมชาติทั้งในสหรัฐอเมริกาเอง รวมไปถึงประเทศแคนาดา
และทวีปยุโรป นอกจากนี้ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการ
พั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า จากถ่ า นหิ น เป็ น ก๊ า ซธรรมชาติ
(Coal to Gas Switching) จึงทำาให้คาดการณ์สัดส่วน
กำาลังผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในช่วงปีคงที่อยู่ที่ร้อยละ
22-23 ของกำาลังผลิตไฟฟ้ารวม

1. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศไทย
ในปี 2563 ประเทศไทยมีกำาลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 45,478 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากปี 2562 ซึ่งความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ระดับ 28,637 เมกะวัตต์ แต่ยังคงต่ำากว่าความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดของปี 2562 ที่ระดับ 30,853 เมกะวัตต์ อยู่ 2,217 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 56 ถ่านหินร้อยละ 18 พลังน้ำาในประเทศร้อยละ 2.3 พลังน้ำา
จากต่างประเทศร้อยละ 14 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 9.8 และน้ำามันร้อยละ 0.1
เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาและสัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภทในปจจุบัน
กาซธรรมชาติ
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กำลังผลิตไฟฟา
ป 2563*
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ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
* ขอมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563

2. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สปป.ลาวมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ มีกำาลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลังงานน้ำาเป็นสัดส่วนสำาคัญเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำามันและก๊าซสำารอง อีกทั้งยังมีถ่านหินปริมาณจำากัด อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าวได้เปลีย่ นไปเมือ่ ปี 2559 จากการเดินเครือ่ งเต็มกำาลังของโรงไฟฟ้าเอชพีซี โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งแรก
ของ สปป.ลาว ด้วยข้อจำากัดด้านแหล่งถ่านหิน สปป.ลาว จึงยังไม่มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอื่นในระหว่าง
ปี 2559-2563 ทั้งนี้ สปป.ลาวยังคงเป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าที่สำาคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวได้ทำา
ข้อตกลงระหว่างประเทศในการส่งออกกระแสไฟฟ้า โดยจะส่งออกไฟฟ้าให้กับประเทศไทยจำานวน 9,000 เมกะวัตต์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 5,000 เมกะวัตต์ และราชอาณาจักรกัมพูชา 200 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ไทยและ สปป.ลาวทำาการซื้อขายไฟฟ้า
ผ่านโรงไฟฟ้าทั้งหมด 7 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำา 6 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง
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3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในจีนมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ดังนี้
หนวย

ป 2563

ป 2562

ป 2561

อัตราการเจร�ญเติบโตของกำลังผลิต

รอยละ

6.6

6.3

6.7

กำลังผลิตรวม

กิกะวัตต

2,210

2,073

1,949

ที่มา : คาดการณของสภาการไฟฟาจ�น (China Electricity Council: CEC) และ Bloomberg

การปฏิรปู ภาคพลังงานอย่างต่อเนือ่ งและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนของจีนส่งผลให้ตน้ ทุนพลังงานหมุนเวียนต่ำาลง
ซึง่ เป็นผลดีตอ่ การลงทุนของภาคเอกชน ทัง้ นี้ ในปี 2563 อัตราการเจริญเติบโตของกำาลังผลิตอยูท่ รี่ อ้ ยละ 6.6 ของกำาลังผลิตรวม
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยประมาณร้อยละ 53 ของสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มหลักในปี 2563 มาจากการสร้าง
โรงไฟฟ้าใหม่จากพลังงานหมุนเวียน (แต่ไม่รวมพลังงานน้ำา) ทั้งนี้ สภาการไฟฟ้าจีนตั้งเป้าหมายการเติบโตของกำาลังผลิตไฟฟ้า
ส่วนเพิ่มจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ 120 กิกะวัตต์ ในปี 2564
4. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าคงที่ โดยกำาลังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และ
บางส่วนมาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 หรือจำานวน 63,764 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกำาลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม 3,580 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 10,549 เมกะวัตต์ และพลังงานน้ำา 49,635 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ แผนพัฒนา
พลังงานฉบับที่ 5 ของประเทศญี่ปุ่น (5th Basic Energy Plan) ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ที่ร้อยละ 22-24 ภายในปี 2573 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ปรับเปลี่ยนอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากรูปแบบอัตรา
รับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme)
ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาใหม่จะมีราคารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบเปิดประมูลเฉลี่ยอยู่ที่
12 เยนต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง นอกจากนีย้ งั มีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบสำาหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มีกำาลังผลิตมากกว่า 40 เมกะวัตต์ โดยกำาหนดให้จัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2563

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาและสัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภทในปจจุบัน
น้ำมัน
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ที่มา : แผนยุทธศาสตรพลังงานฉบับที่ 4, กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมญี่ปุน (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI)
* ขอมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563

5. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในปี 2563 เวียดนามมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 เนื่องด้วย
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดการณ์ GDP ในปี 2564 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 เป็นผลจาก
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการจำากัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ
ตามแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานของเวยี ดนามในช่วงปี 2543 - 2573 ไดร้ ะบุถงึ การใชถ้ า่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้า
โดยในปี 2573 ไดก้ าำ หนดเป้าหมายกำาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินในประเทศคิดเป็น รอ้ ยละ 40 และจากพลังงานหมุนเวียน
ซึ่งประกอบด้วยพลังงานลมร้อยละ 9 และพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ 6 ทั้งนี้คาดว่ากำาลังผลิตติดตั้งไฟฟ้ารวมในปี 2573
อยู่ที่ประมาน 130 กิกะวัตต์
กราฟแสดงสัดสวนของกำลังผลิตติดตั้งจากเชื้อเพลิงแตละประเภทภายใต PDP ของประเทศเวียดนาม
(หนวย : กิกะวัตต)
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นิวเคลียร

ทั้งนี้ เวียดนามได้กำาหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นแบบอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ
(Feed-in Tariff: FiT) ซึง่ อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยค์ ดิ เป็น 7.09 เซนตต์ อ่ กิโลวัตต-์ ชัว่ โมง มีผลผูกพันกับโครงการ
ทีเ่ ปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม ปี 2563 และจากพลังงานลม (Onshore) คิดเป็น 8.5 เซนต์ตอ่ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
มีผลผูกพันกับโครงการที่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนตุลาคม ปี 2564 นอกจากนี้ ในปี 2564 การรับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอัตรา
รับซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) ในราคาเริ่มต้นที่ 7.09 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

กลยุทธ์การแข่งขัน
1. กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศไทย
บ้านปู เพาเวอร์มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท
บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำากัด ซึ่งดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี
กำาลังผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำาลังผลิตตามสัดส่วน
การถือหุน้ 717 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า
ฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอตั ราการจ่ายกำาลังไฟฟ้า
(Dispatch) ร้อยละ 99.1 ในปี 2563 แสดงให้เห็นถึงความ
สามารถในการบริหารจัดการความพร้อมในการเดินเครื่อง
ของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีผลิตไฟฟ้าเป็นจำานวน
ร้อยละ 5.2 ของปริมาณการผลิตและการรับซื้อไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1.) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า
บ้านปู เพาเวอร์ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและ
บำารุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำาหนดตามแผนงาน
เพือ่ ให้มคี า่ ดัชนีความพรอ้ มจ่าย (Availability Factor: AF)
และมีจาำ นวนชัว่ โมงความพร้อมจ่ายทีก่ าำ หนดไว้ในสัญญา
(Contracted Available Hour: CAH) ตามสัญญา
ซื้อขายไฟ (Power Purchase Agreement: PPA)
โดยในปี 2563 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีค่าความพร้อมจ่าย
เทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF)
ร้อยละ 90
2.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ
บ้านปู เพาเวอร์ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจ
ภายใต้แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ
โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศปี 2561-2580 (Power Development Plan:
PDP 2018) ทีไ่ ด้รบั มติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
โดยมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบผลิต

ใช้เอง (Isolated Power Supply: IPS) รวมถึงนโยบาย
ประหยัดพลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้ความตอ้ งการ
ใช้ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน้มลดลงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้
ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบัน
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ทงั้ จากพลังงานเชือ้ เพลิง
ทัว่ ไปและจากพลังงานหมุนเวยี นจะตอ้ งเผชิญกับการแข่งขัน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการประมูลหรือยืน่ ขออนุญาตขายไฟฟ้า บริษทั ฯ
จึงไดจ้ ดั เตรยี มบุคลากรทีม่ คี วามสามารถและประสบการณ์
ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อติดตามนโยบายของภาครัฐและ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมิน
ความสามารถในการแข่งขันและจัดเตรียมความพร้อม
ที่จะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดโอกาส
ใหเ้ อกชนเขา้ ร่วม ซึง่ รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
ให้ ภ าคเอกชนเข้ า มามี บ ทบาทในการผลิ ต ไฟฟ้ า แบบ
ผลิตใช้เอง (Independent Power Supply: IPS) จาก
พลังงานหมุนเวียน
3.) การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
บ้ า นปู เพาเวอร์ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมและการ
ทำาความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
มีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี
คู่แข่งขันที่ส�าคัญ
สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์
ทีเ่ ปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้วา่ ไม่มกี ารแข่งขัน
โดยตรงกับผูป้ ระกอบการรายอืน่ เนือ่ งจากมีการทำาสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้า
จำากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำากัด
(มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด
(มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
(มหาชน) และนักลงทุนจากต่างประเทศ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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2. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
บ้านปู เพาเวอร์ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company
Limited ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
เอชพีซี โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินปากเหมืองเพียงแห่งเดียว
ทีต่ งั้ อยูใ่ น สปป.ลาว มีกาำ ลังผลิตไฟฟ้ารวม 1,878 เมกะวัตต์
โดยเป็นกำาลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 751 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าเอชพีซจี าำ หน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภทการรับซือ้ ไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power
Producer: IPP) และจำาหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ สปป.ลาว
ทั้ ง นี้ โรงไฟฟ้ า เอชพี ซี ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เป็ น จำ า นวนร้ อ ยละ 29
ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ สปป.ลาวส่งให้ไทย

สำาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์ที่เปิด
ดำ า เนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ล้ ว อาจถื อ ได้ ว่ า ไม่ มี ก ารแข่ ง ขั น
โดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการทำาสัญญา
ซื้ อ ขายไฟฟ้ า กั บ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทยและ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

3. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน

1) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

บ้านปู เพาเวอร์ดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
โรงไฟฟ้าทัว่ ไปและสามารถควบคุมมลภาวะได้ตรงตามมาตรฐาน
จึงได้รบั การส่งเสริมจากรัฐบาลจีนโดยได้สทิ ธิประโยชน์ตา่ ง ๆ
ได้แก่ ได้รับการประกันการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าท้องถิ่น
ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ผลิตและส่งไอน้ำาและความร้อน
ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น

โรงไฟฟ้าเอชพีซไี ด้เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทัง้ หมด
3 หน่วยการผลิต ตัง้ แต่ปี 2559 โดยมีอตั ราการจ่ายกำาลัง
ไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 ในปี 2563 แสดงให้เห็นถึง
ความมั่นคงในการเดินเครื่อง และมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ำ า ซึ่ ง มี ค วามสำ าคั ญ ต่ อ ระบบไฟฟ้ า ของ
ทั้ง 2 ประเทศ
2) การบริหารความสัมพันธ์กบั หน่วยราชการท้องถิน่ และชุมชน
บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดย
มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนามาตรฐานชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ น
ในชุมชนเหล่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวสะท้อนออกมา
ในรูปแบบของการคิดริเริม่ แผนงานในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ
เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (น้าำ ประปา ไฟฟ้า และถนน)
การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่
ทดแทนให้ในพื้นที่ที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพ และการสนับสนุนการจ้างงานเพือ่ ทำางานในโรงไฟฟ้า
งานรับเหมาออกแบบ และงานจัดซื้ออุปกรณ์
3) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ
ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์ผลักดันให้โรงไฟฟ้าเอชพีซี
ดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพความ
พร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ทั้งในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการ
ลำาเลียงถ่านหินเพื่อป้อนให้โรงไฟฟ้า โดยสามารถรักษา
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ค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability
Factor: EAF) อยู่ที่ร้อยละ 82 นอกจากนี้ยังมีการเตรียม
ความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ซอ่ มบำารุง ปรับปรุงระบบ
และวิธีการซ่อมบำารุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้
ส่งผลให้โรงไฟฟ้าเอชพีซสี ามารถเดินเครือ่ งผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้อย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำป 2563

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1) การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ
รัฐบาลจีนมีนโยบายในการปรับลดราคาไฟฟ้าและไอน้ำา
มาตรฐานในแต่ละมณฑล รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง
บ้านปู เพาเวอร์จึงทำาการประเมินผลกระทบต่ออัตรา
ตามสัญญาซื้อขายที่กำาหนดไว้ และพิจารณาอัตราใหม่
ที่สอดคล้อง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจวผิง
(Zouping) ได้ตกลงราคาขายไอน้าำ ให้กบั ลูกค้าหลักทีร่ าคา
มาตรฐาน 125 หยวนต่อตัน ทัง้ นีเ้ มือ่ ราคาต้นทุนถ่านหิน
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุก ๆ 0.01 หยวนต่อ
กิโลแคลอรี่ (รวมภาษีและค่าขนส่ง) ราคาไอน้ำาจะปรับ
เพิม่ ขึน้ หรือลดลง 5 หยวนต่อตัน เป็นการบริหารความเสีย่ ง
จากความผันผวนของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้
บริษทั ฯ ยังคงความสามารถในการทำากำาไรจากการดำาเนิน
ธุรกิจ โดยเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุน
อย่างรัดกุม โดยมีกลยุทธ์การจัดซื้อถ่านหินในช่วงเวลา
ทีร่ าคาถ่านหินลดลง และสำารองไว้ใช้ในช่วงเวลาทีถ่ า่ นหิน

ราคาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังมีแผน
ขยายกำาลังผลิตไฟฟ้าและไอน้ำาในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำาที่เพิ่มขึ้น
ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้น
2) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลจีนมีความเข้มงวดในนโยบายสิง่ แวดล้อมและการ
ควบคุมมลภาวะ โดยจำากัดการใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงหลัก
ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ กระบวนการผลิต
ของบ้านปู เพาเวอร์เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มีการบำารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์
อย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงมีแผนปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุม
สิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยงั ติดตามผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำาเนิน
ธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยี
ขัน้ สูงระบบ Ultra-Supercritical (USC) ซึง่ เป็นเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (High
Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ในการ
พัฒนาโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วง
(Shanxi Lu Guang) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุดตามมาตรฐานสากล โดยเทคโนโลยีดังกล่าว
สามารถกำ า จั ด ฝุ่ น ละออง ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ
สารอื่น ๆ ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก
3) ความพร้อมในการปรับตัวสูง
บ้านปู เพาเวอร์มีทีมงานที่คอยติดตามภาวะตลาดที่มี
การเปลีย่ นแปลงอย่างใกล้ชดิ และคอยปรับการดำาเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดหรือสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ
เพื่อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความพร้อมในการปรับเปลีย่ น
การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ทัง้ ไฟฟ้า ไอน้าำ น้าำ ร้อน และน้าำ เย็น
ตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความต้องการ เช่น โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมเจิ้งติ้ง (Zhengding) จะผลิตและ
จำาหน่ายไฟฟ้า ไอน้าำ และน้าำ ร้อน ในช่วงฤดูหนาวอย่างเต็มที่
และจะปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการเพื่ อ ผลิ ต น้ำ า หล่ อ เย็ น
(Chilled Water) เพือ่ จำาหน่ายในฤดูรอ้ นเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการ ส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้นและช่วยลด
ผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำาที่ลดลง
ตามฤดูกาล

4) คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสีย
บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำาคัญกับคุณภาพและบริการ
จึ ง จั ด ให้ มี ค วามพร้ อ มและความมั่ น คงในการผลิ ต
และจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำาเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ต ลอดเวลา โดยเฉพาะ
การจ่ายไอน้ำาและน้ำาร้อนในฤดูหนาว ตลอดจนการรักษา
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อตรง
และผลประโยชน์ร่วมกัน ทำาให้ได้รับความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจจากลูกค้า
ในการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและ
ชุ ม ชน บ้ า นปู เพาเวอร์ แ ละบริ ษั ท ย่ อ ยในจี น ได้ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐาน
ของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการ
ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน้ำา) ให้กับ
ชุมชนท้องถิน่ รวมถึงสร้างความเชือ่ ถือและความเสมอภาค
ตลอดจนสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนในการเป็นบริษัท
ตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอก การดำาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษทั ฯ
ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นอย่าง
เต็มที่ เช่น การได้รับเงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคา
ไอน้ำาเมื่อราคาถ่านหินปรับเพิ่มสูงขึ้น
5) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิม่
บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำาคัญกับการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของ
ภาครัฐ รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการขยาย
การลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยคำานึงถึงต้นทุนของ
เชือ้ เพลิงแต่ละประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลยี
เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan)
มีทาำ เลทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตอุตสาหกรรม ทำาให้มคี วามได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ในการเป็นผู้ให้บริการไอน้ำาแต่เพียงผู้เดียว
ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์อยู่ในระหว่างการพิจารณาขยาย
ฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การให้บริการ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังอยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
ในการใช้ที่ดินส่วนที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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คู่แข่งขันที่ส�าคัญ
ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า และนั ก ลงทุ น ในประเทศและต่ า งประเทศ
รายอื่น ๆ
4. กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น
บ้านปู เพาเวอร์ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีกำาลังผลิตในโรงไฟฟ้าที่เปิดดำาเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ว 88 เมกะวัตต์ และยังอยูใ่ นระหว่างการพัฒนา
กว่า 132 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังญี่ปุ่น
โดยเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ประกอบกับการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำาหรับการประเมิน
โอกาสการลงทุ น และการพั ฒ นาโครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเน้ น การบริ ห ารที ม งานและบุ ค ลากร พร้ อ มทั้ ง สร้ า ง
ความเชื่อมั่นให้แก่พันธมิตร เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนในญี่ปุ่น นอกจากนี้ การสนับสนุนของ
รัฐบาลและการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ
ยังเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้บ้านปู เพาเวอร์สามารถขับเคลื่อน
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1) ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน
บ้านปู เพาเวอร์มกี ลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรในการ
แสวงหาโอกาสการลงทุ น รวมถึ ง การบริ ห ารต้ น ทุ น
ทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบัน
การเงินภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถและบรรลุ
เป้าหมายในการลงทุนระยะยาว
2) การพัฒนาโครงการ
บ้านปู เพาเวอร์มกี ารติดตามการเปลีย่ นแปลงของนโยบาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากรัฐบาลญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องด้าน
พลั ง งานอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยมี ที ม งานคอยติ ด ตามและ
ศึกษารายละเอียด รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการ
โรงไฟฟ้าสามารถเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน
3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิม่
จากการบริหารจัดการทางด้านพลังงานของญี่ปุ่นที่มีการ
กำาหนดนโยบายทางพลังงานทีช่ ดั เจน ทำาให้บา้ นปู เพาเวอร์
มีความเสีย่ งในการลงทุนในระดับทีส่ ามารถบริหารจัดการได้
แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้าจาก
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พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอด
อายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) อย่างต่อเนือ่ ง โดยปัจจุบนั
รั ฐ บาลได้ กำ า หนดอั ต รารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า แบบเปิ ด ประมู ล
(Auction Scheme) เพื่อให้การลงทุนได้ผลตอบแทน
ตามเป้ า หมาย บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ ตั ว โดยเน้ น
การบริหารจัดการต้นทุนให้มีความรัดกุมด้วยการจัดหา
อุปกรณ์สำาคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
รวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยการลงทุน
ในโครงการใหม่จะพิจารณาโครงการที่ได้รับอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT)
หรือเข้าซื้อโครงการที่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยงั แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง โดยต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้าทีด่ าำ เนินการ
อยู่แล้วเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์มระบบกลางและธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้า (Energy
Trading and Retail Electricity) โดยขยายโอกาสการ
ทำาธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ ลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
คู่แข่งขันที่ส�าคัญ
ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า และนั ก ลงทุ น ท้ อ งถิ่ น ในญี่ ปุ่ น และจาก
ต่างประเทศ
5. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บ้านปู เพาเวอร์เริม่ ขยายการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ลงนามในสัญญา
ความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการประชาชนจังหวัด
ซ็อกจัง (Soc Trang Provincial People’s Committee)
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ต่อมาในปี 2561 บริษทั ฯ ได้รบั การอนุมตั ิ
การลงทุน (Investment Registration Certificate: IRC)
และได้จัดตั้งบริษัทย่อย ณ จังหวัดซ็อกจัง โดยได้จัดเตรียม
ทีมงานที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในการดำาเนินธุรกิจ
ในเวียดนาม จึงมีความพร้อมในการพัฒนาโครงการให้สามารถ
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน โดยโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 อยู่ในระหว่าง
ขัน้ ตอนการก่อสร้าง พร้อมกันนีไ้ ด้ทาำ การศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนเพิ่มเติม (Feasibility Study) เพื่อขยายกำาลัง
ผลิตต่อไป

นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังได้ขยายการลงทุนโดยการเข้า
ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
คือ โรงไฟฟ้าเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ในจังหวัด
นินห์ถ่วน ขนาดกำาลังผลิตติดตั้ง 37.6 เมกะวัตต์ โดยมีราคา
รับซือ้ ไฟฟ้าแบบคงทีต่ ลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT)
ที่ 8.5 เซนต์ตอ่ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง เป็นระยะเวลา 20 ปี การลงทุน
ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นระหว่ า งการอนุ มั ติ โ ดยหน่ ว ยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ของปี 2564
และจะสามารถรับรู้รายได้ในทันที โดยจังหวัดนินห์ถ่วนนั้น
ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนมากที่สุดจากการสนับสนุนของรัฐบาล
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1) การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่น
และชุมชน
บ้านปู เพาเวอร์และบริษัทย่อยในเวียดนามสร้างความ
สัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของ
ความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม
โดยมุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน
กับหน่วยงานราชการในการดูแลและพัฒนาชุมชนท้องถิน่
อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
2) การพัฒนาและบริหารโครงการ
บ้านปู เพาเวอร์ตระหนักถึงปัจจัยที่สำาคัญในการตัดสินใจ
ลงทุนโครงการ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและประเมิน
ความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยละเอียดด้วยการจัดให้มี
ทีป่ รึกษาในด้านต่างๆ เช่น ทีป่ รึกษาด้านวิศวกร ทีป่ รึกษา
ด้านสิง่ แวดล้อม ทีป่ รึกษาด้านกฎหมาย ทีป่ รึกษาด้านการเงิน
และที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
ประเมินความเป็นไปได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน และ
สามารถนำาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบและ
เงื่อนไขการลงทุนในเวียดนาม นอกจากนี้ยังเป็นการช่วย
ติ ด ตามขั้ น ตอนการพั ฒ นาโครงการและงานก่ อ สร้ า ง
โครงการให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้า
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด
3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิม่

Domestic Product: GDP) ในอีก 10 ปีขา้ งหน้า จะมีอตั รา
การเติ บ โตอยู่ ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 6-7 ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ มากขึน้ อีกทัง้ รัฐบาลเวียดนาม
มีความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยมี
แผนที่จะเพิ่มสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าในประเทศทั้งจาก
เชื้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่าใน
ปัจจุบัน ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์มองเห็นถึงโอกาสในการ
เข้าลงทุน โดยจะนำาจุดแข็งจากความเชีย่ วชาญในด้านการ
บริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและ
พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งความสามารถในการจัดซื้อ
เชื้อเพลิงมาใช้ในการแสวงหาโอกาสเพื่อการลงทุน
คู่แข่งขันที่ส�าคัญ
ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในเวียดนามและจาก
ต่างประเทศ

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน
(Energy Technology)

ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตย และสมารทซิตี้
โซลูชันแบบครบวงจร
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัด (บ้านปู เน็กซ์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบ้านปู เป็นผูใ้ ห้บริการด้านพลังงานสะอาดชัน้ นำาในภูมภิ าค
เอเชีย-แปซิฟิก ที่นำาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
พลังงานระดับมาตรฐานสากลจากระบบนิเวศทางธุรกิจของ
บริษทั ฯ (Business ecosystem) มาพัฒนาเพือ่ ส่งมอบโซลูชนั
ที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเสถียร ราคาเหมาะสม และ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ใช้พลังงาน
สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสามารถตรวจสอบ
การทำางานของระบบได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน

เวียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวียดนาม (Gross
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน
จากการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยในปี 2562 รั ฐ บาลอนุ มั ติ
และประกาศใช้แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan: PDP2018)
ซึ่งมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จากเดิมอยู่ที่ 6,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,000 เมกะวัตต์
รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนภาคครัวเรือนหันมาใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น โดยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้จัดตั้งมีโครงการโซลาร์
ภาคประชาชน ทีม่ เี ป้าหมายรับซือ้ ไฟฟ้ารวมปีละ 100 เมกะวัตต์
แต่เนื่องจากในปี 2563 ทั่วโลกรวมถึงไทยต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
ประชาชนทั้ ง ภาคครั ว เรื อ นและภาคอุ ต สาหกรรมที่ ส นใจ
การใช้ ไ ฟฟ้ า จากพลัง งานแสงอาทิต ย์บนหลัง คาตัด สิ นใจ
ชะลอการลงทุนติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
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กรุงเทพมหานคร ภายในปี 2565 โดยส่งเสริมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมือง การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
พัฒนาด้านพลังงาน ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ
ในการพั ฒ นาไทยสู่ เ มื อ งอั จ ฉริ ย ะ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ พ ลั ง งาน
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ส่ ง ผลให้ ใ นปี 2563
แต่ละจังหวัดเริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนหรือ
เมืองอัจฉริยะ รวมถึงสนใจการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา จึงมีผู้ประกอบการในไทยและกลุ่ม
ผู้ลงทุนจากต่างประเทศสนใจประกอบธุรกิจดังกล่าวมากขึ้น
และแต่ละรายมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันไป
กลยุทธ์การแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม ตลาดของธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบครบวงจรยั ง มี แ นวโน้ ม เติ บ โต
เนื่ อ งจากยั ง มี ผู้ ป ระกอบการอี ก จำ า นวนหนึ่ ง ที่ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
บทบาทที่ สำ าคั ญรวมทั้ง ประโยชน์ข องเทคโนโลยีพ ลั ง งาน
ในการดำารงชีวติ และการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบนั เช่น เทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดต้นทุนและ
ค่าใช้จา่ ยในการดำาเนินงาน ในช่วงทีต่ อ้ งเผชิญกับภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจเช่นปัจจุบนั ประกอบกับมาตรการกระตุน้ ความสนใจ
ของรัฐบาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ มีมติปรับเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่ม
บ้านผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการโซลาร์ภาคประชาชนทีจ่ าำ หน่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย จากเดิมทีไ่ ม่เกิน 1.68 บาท
ต่อหน่วย เป้าหมายการรับซื้อ 50 เมกะวัตต์ ระยะเวลารับซื้อ
10 ปี และให้ขยายผลการดำาเนินโครงการเพิ่มเติมไปยังกลุ่ม
สถานศึกษา โรงพยาบาล และโครงการสูบน้ำาเพื่อการเกษตร
(โครงการนำาร่อง) มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เพือ่ สร้าง
แรงจูงใจในการลงทุน และช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยของประชาชน
และผู้ประกอบการ

บ้านปู เน็กซ์ในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดของ
กลุม่ บ้านปู ทีม่ งุ่ ก้าวสูก่ ารเป็นผูใ้ ห้บริการด้านพลังงานสะอาด
ชัน้ นำาในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ทีต่ อบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้า ด้วยนวัตกรรมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
พลังงานระดับมาตรฐานสากล เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน จึงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการสร้าง
ความแตกต่ า งในการเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นพลั ง งานอย่ า ง
ครบวงจร โดยไม่เพียงแต่ให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
การเสนอโซลูชนั ด้านพลังงานเพือ่ นำาไปสูก่ ารก้าวเป็นส่วนหนึง่
ในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ เช่น บริการด้านการออกแบบ ติดตั้ง
และดูแลระบบไมโครกริด (Micro Grid) ระบบการบริหาร
จัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS)
และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS)
สำาหรับใช้ในการควบคุมการผลิต การส่ง และการกักเก็บพลังงาน
เพื่ อ ให้ ก ารใช้ พ ลั ง งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
รวมถึงการให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีห่ ลากหลายในแต่ละ
พื้นที่อย่างเหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่ ก ารใช้ พ ลั ง งานสะอาดอย่ า งยั่ ง ยื น และ
ผลักดันประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตี้ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง ให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ แผนการพั ฒ นา
เมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ซึ่งเป็นนโยบาย
ที่ส่งเสริมให้เมืองใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ ทั น สมั ย และชาญฉลาด เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ทัง้ นี้ สำานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้วางเป้าหมายการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะให้เพิ่มขึ้นเป็น 100 เมือง ใน 76 จังหวัดรวมถึง

ในปี 2563 บ้านปู เน็กซ์ ได้พัฒนาโซลูชันด้านพลังงานเพื่อ
แก้ปัญหาด้านการใช้พลังงานและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทีห่ ลากหลายในแต่ละพืน้ ที่ เช่น การพัฒนาต้นแบบ
ชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลือ่ นที่
“บ้านปู เน็กซ์ อีพรอมต์มฟู ” (Banpu NEXT e-PromptMove)
โซลูชนั ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดในรูปแบบรถเทรลเลอร์
รายแรกของไทย ทีพ่ ร้อมเคลือ่ นย้ายไปใช้งานได้ทกุ ที่ ทุกเวลา
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แม้ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อแก้ปัญหาด้านการขาดแคลน
พลังงาน เหมาะสำาหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง พื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติ หรือพื้นที่ที่ต้องการหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำาลัง
เช่น หน่วยแพทย์ หรือหน่วยซ่อมบำารุง รวมไปถึงการพัฒนา
“บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์ร”่ี (Banpu NEXT e-Ferry) เรือท่องเทีย่ ว
ไฟฟ้าทางทะเลลำาแรกของไทย โดยได้สนับสนุนงบประมาณ
และนำานวัตกรรมความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในการ
ผลิตเรือดังกล่าว โดยวางเป้าหมายจะผลิตเรือท่องเทีย่ วไฟฟ้า
ให้บริการในแถบพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยครอบคลุม
ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี
เพือ่ รองรับโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า
และสนั บ สนุ น ประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วสี เ ขี ย วให้ กั บ
นักท่องเที่ยว และคนในชุมชนท้องถิ่น
นอกเหนือจากการสร้างความแตกต่างทางด้านโซลูชนั เทคโนโลยี
พลังงาน (Energy Technology Solution) บ้านปู เน็กซ์
ยังให้ความสำาคัญกับเรือ่ งการให้บริการลูกค้าตัง้ แต่เริม่ ติดตัง้
ระบบ ตลอดจนพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการ
ลูกค้าหลังติดตั้งเสร็จ ได้แก่ การพัฒนาระบบตรวจสอบการ
ทำ า งานของระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ซึ่ ง เป็ น ระบบตรวจสอบแบบ
เรียลไทม์ เพือ่ ให้ทมี วิศวกรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และฝ่ายบริการ
ลูกค้าสามารถตรวจสอบปัญหาของระบบและแก้ไขได้ทันที
การพัฒนาแอปพลิเคชัน “บ้านปู” บนโทรศัพท์มอื ถือ (BANPU
Application) ทีล่ กู ค้าสามารถตรวจสอบการทำางานของระบบ
ผลิตไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ และผลการประหยัดไฟฟ้า
จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าได้ทั้งแบบเรียลไทม์ และข้อมูล
ย้ อ นหลั ง ภาพจากกล้ อ งวงจรปิ ด รวมถึ ง การแจ้ ง เตื อ น
เมือ่ ระบบขัดข้อง นอกจากนี้ บ้านปู เน็กซ์ ยังมีฝา่ ยบริการลูกค้า
ที่ทำาหน้าที่ให้ข้อมูล รับแจ้งปัญหา และตอบข้อซักถามต่าง ๆ
แก่ลูกค้า ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา
ระบบผลิตไฟฟ้า ขัดข้องต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทุกวันตลอด
24 ชั่วโมง ทำาให้สามารถแก้ไขปัญหาการทำางานของระบบ
ผลิตไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว
ภายใต้การดำาเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ของ
กลุม่ บ้านปู จึงทำาให้ บ้านปู เน็กซ์ให้ความสำาคัญกับการทำางาน
ร่วมกับคู่ค้าในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กั บ พลั ง งานสะอาด และทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการดำาเนินธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งในเทคโนโลยีพลังงาน
และสร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ให้เติบโต
อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงเพื่อพัฒนาการบริการให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยได้ดยี งิ่ ขึน้ บ้านปู เน็กซ์
จึงเปิดกว้างรับเทคโนโลยีและแนวคิดจากหลากหลายบริษัท
และกลุ่มสตาร์ทอัพ (Startup) รุ่นใหม่ ที่มาช่วยเติมเต็มการ
ให้การบริการด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ผ่านการ
สนับสนุนด้านเงินลงทุนและร่วมกันนำานวัตกรรมมาสร้างสรรค์

ให้เกิดแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจแบบใหม่ หรือเพิ่มการ
เติบโตในธุรกิจ
บ้ า นปู เน็ ก ซ์ ไ ด้ เ ข้ า ไปลงทุ น จำ า นวนร้ อ ยละ 48.63 ของ
Sunseap Group Pte. Ltd. ผู้นำาด้านเทคโนโลยีการให้
บริการพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ของสิงคโปร์ โดยถือเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด และยังได้เข้าไปลงทุนจำานวนร้อยละ
47.68 ของ Durapower Holdings Pte. Ltd. ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นการออกแบบและการผลิ ต แบตเตอรี่ ลิ เ ธี ย มไอออน
(Lithium-Ion Battery) สำาหรับยานยนต์และระบบการจัดเก็บ
พลังงาน ซึง่ มีโรงงานผลิตอยูใ่ นจีน ซึง่ ปัจจุบนั สามารถรองรับ
แผนการผลิตได้ถงึ 1 กิกะวัตต์-ชัว่ โมง (GWh) เพือ่ ตอบโจทย์
ทิศทางตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนรองรั บ ความต้ อ งการที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น จากแนวโน้ ม
ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งรถยนต์ รถบัส และรถบรรทุก
ระบบการกักเก็บพลังงานสำาหรับบ้านพักอาศัย และโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในระบบการกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage System)
บ้านปู เน็กซ์ ลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และพัฒนาการ
ให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรเป็น
รายแรกของประเทศไทย โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาบริการ
“บ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์ แชริง่ ” (Banpu NEXT EV Car Sharing)
บริ ก ารเช่ า รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น ที่ ต อบโจทย์
การใช้รถของคนเมืองยุคใหม่ที่หันมาใช้รถพลังงานสะอาด
และบริการรถเช่ารายชั่วโมงกันมากขึ้น โดยเริ่มให้บริการ
ที่สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมจุดชาร์จที่สามารถใช้บริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง และมีแผนขยายจุดบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า
เพิ่มทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด นอกจากนี้
ยังลงทุนร้อยละ 30.66 ในบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค
จำากัด (UMT) โดยในปัจจุบันได้เปิดให้บริการตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
สาธารณะที่มีชื่อว่า Tuk Tuk Hop เพื่ออำานวยความสะดวก
นักท่องเที่ยวในการเดินทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และยังได้
ออกแบบและผลิ ต ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ขนาดเล็ ก โดยเริ่ ม จาก
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ที่ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหาร
จัดการรถ (Fleet Management) และได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
“มู ฟ มี ” (MuvMi) ซึ่ ง เป็ น แอปฯ เรี ย กใช้ บ ริ ก ารรถแบบ
“On-Demand” คือ เรียกเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ โดยระบบ
จะบริ ห ารจั ด การให้ ผู้ ที่ จ ะเรี ย กรถไปในเส้ น ทางเดี ย วกั น
หรือบริเวณใกล้เคียงกัน สามารถเดินทางไปคันเดียวกันได้
ทั้งนี้ มีรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าให้บริการดังกล่าวอยู่มากกว่า 100 คัน
ในกรุงเทพฯ ตามแนวเส้นทางรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์ ไปจนถึงรถไฟฟ้า MRT
สถานีกำาแพงเพชร บริเวณพหลโยธิน ย่านเกาะรัตนโกสินทร์
บริเวณอโศก นานา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปจนถึง
เสนานิคม และบริเวณโดยรอบ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางรายได

ในระยะ 3 ปที่ผานมา สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑหรือบริการ
รายไดจากการขาย :
1. ถานหินนำเขา
2. รายไดอื่น

รอยละ
ดำเนินการ การถื
อหุน
โดย
ของบริษัทฯ
Banpu
Banpu

-

รวมรายไดจากการขาย

ป 2563
รายได

ป 2562
รายได

ป 2561
รายได

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

รอยละ

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

รอยละ

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

รอยละ

45.82
2.26

95.30
4.70

52.76
2.62

95.27
4.73

61.69
-

100.00
-

48.08

100.00

55.38

100.00

61.69

100.00

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ผลิตภัณฑหรือบริการ
รายไดจากการขาย - ในประเทศ :
1. ถานหินในไทย/ นำเขา

รอยละ
ดำเนินการ การถื
อหุน
โดย
ของบริษัทฯ
Banpu
BMC
Indominco
Bharinto
Trubaindo
Jorong
CEY
BST
BBET
BNAC
BIC
BPPRIC

100.00
67.13
67.13
67.13
67.13
100.00
100.00
100.00
100.00
78.57
100.00

ป 2563
รายได

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

ป 2562
รอยละ

รายได

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

ป 2561
รอยละ

รายได

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

รอยละ

45.82
25.64
53.79
40.29
89.51
19.10
495.13
17.14
4.60
120.45
169.72
26.67
87.32

2.01
1.12
2.36
1.77
3.92
0.84
21.69
0.75
0.20
5.28
7.44
1.17
3.82

52.76
39.89
65.27
17.13
99.73
26.22
332.37
13.23
104.48
154.14
122.39

1.91
1.45
2.37
0.62
3.61
0.95
12.05
0.48
3.79
5.59
4.43

61.69
44.36
91.27
30.77
74.96
16.64
522.01
143.73
174.04
165.98

1.77
1.27
2.62
0.88
2.15
0.48
14.99
4.13
5.00
4.77

1,195.18

52.37

1,027.61

37.25

1,325.45

38.06

418.04
9.45
195.38
248.62
11.81
202.60
1.55

18.31
0.41
8.56
10.88
0.52
8.88
0.07

646.23
15.04
263.45
374.59
21.87
362.08
48.35

23.42
0.55
9.55
13.58
0.79
13.12
1.74

775.55
95.73
241.53
498.37
16.85
491.91
36.05
-

22.28
2.75
6.94
14.32
0.48
14.13
1.04
-

รวมรายไดจากการขาย - ตางประเทศ

1,087.45

47.63

1,731.61

62.75

2,155.99

61.94

รวมรายไดจากการขาย

2,282.63

100.00

2,759.22

100.00

3,481.44

100.00

135.33

-

205.85

-

263.66

-

2,417.96

-

2,965.07

-

3,745.10

-

2. ถานหินในอินโดนีเซ�ย

3. ถานหินในออสเตรเลีย
4. ซ�้อขายถานหินในจ�น
5. ธุรกิจกาซธรรมชาติในสหรัฐฯ
6. ธุรกิจไฟฟาในจ�น
7. รายไดอื่น
รวมรายไดจากการขาย - ในประเทศ
รายไดจากการขาย - ตางประเทศ:
1. ถานหินขายระหวางประเทศ

Indominco
Kitadin
Bharinto
Trubaindo
Jorong
CEY
BMC
BMS

67.13
67.13
67.13
67.13
67.13
100.00
100.00
100.00

สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุนในบร�ษทั รวมตามว�ธส� ว นไดเสีย
รวมรายได

หมายเหตุ : 1. รายไดอื่น ประกอบดวย บร�การอื่นๆ
2. บร�ษัทฯ มิไดรับรูรายไดจากธุรกิจไฟฟาในประเทศไทยในสวนของรายไดจากการขาย เนื่องจากมีสัดสวนการถือหุนนอยกวารอยละ 50
3. หลักในการจัดทำขอมูลที่แสดงขางตนเปนไปตามหลักการบัญช�ที่รับรองทั่วไป ซ�่งมีการตัดรายการระหวางกัน ตัวเลขที่แสดงนั�นมิควรกระทบยอดกับงบการเง�น
ตามกฎหมายของแตละภูมิภาค
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ

ความเสี่ยง
ทางการเงิน

ความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
และกฏหมายที่เกี่ยวของ

ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม

กลุ่มบ้านปู ให้ความสำาคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริษัทฯ นั่นคือการเป็นผู้นำาธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลด
ผลเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะนำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ การ
บริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับและการกำากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร เช่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อติดตามความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการตามแผน
บรรเทาความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารการเงิน (Financial Management Committee) มีการประชุมเพื่อบริหารความเสี่ยง
ด้านการเงิน Commodity Risk Management Committee มีการประชุมบริหารจัดการความเสี่ยงของราคาถ่านหิน น้ำามัน และ
ราคาก๊าซธรรมชาติ ซึง่ เป็นหนึง่ ในปัจจัยหลักทีก่ ระทบต่อความสามารถในการทำากำาไรของบริษทั ฯ รวมทัง้ จัดให้มกี ารรายงานผล
การสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน
Compliance Risk Management (C-RiM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ
บังคับในประเทศต่าง ๆ การกำาหนดตัวชีว้ ดั ปัจจัยเสีย่ ง (Key Risk Indicator) และแผนบรรเทาความเสีย่ ง การจัดทำาแบบประเมิน
ความเสี่ยงด้วยตนเองด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และด้านการบริหารจัดการน้ำา เป็นต้น
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1. ความเสี่่�ยงด้้านกลยุทธ์์ (Strategic Risk)
1.1 ความเสี่่�ยงจากการกำาหนด้แผนกลยุทธ์์และการนำาไป
ปฏิิบััติิ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจหลายประเทศ
ทั่วโลก สงครามทางการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
และสหรัฐอเมริกา ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับแนวโน้ม
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุนและผู้มี
ส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์
การดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
รวมไปถึงการให้ความสำาคัญกับประเด็นด้านความยัง่ ยืนตัง้ แต่
การกำาหนดกลยุทธ์ โดยวางแผนธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นและ
คล่องตัว เพื่อให้สามารถตั้งรับความท้าทายต่าง ๆ โดยเน้น
รักษาสภาพคล่องทางการเงิน ทัง้ การสร้างรายได้และลดความ
เสีย่ ง เพือ่ มุง่ เน้นการลงทุนในโครงการทีส่ ร้างกระแสเงินสดได้
ทันที พร้อมทัง้ ลดค่าใช้จา่ ยและบริหารจัดการกระแสเงินสดให้
มีเสถียรภาพ และรับมือกับความไม่แน่นอนให้ดีที่สุด
บริษทั ฯ มีการประชุมเพือ่ ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจำาทุกเดือน รวมถึงเปรียบเทียบ
ข้อมูลจากสถาบันและแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ เพือ่ ประกอบการ
ตัดสินใจและเพือ่ เป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการดำาเนินงาน
ธุรกิจในอนาคต
1.2 ความเสี่่� ย งด้้ า นการบัริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละ
การพัฒนาขี่ด้ความสี่ามารถบัุคลากรเพ่�อรองรับัการเติิบัโติ
ในอนาคติ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการเติบโตของธุรกิจตามแผน
กลยุทธ์ Greener & Smarter บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการ
สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวน
โครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์แผนความต้องการกำาลังคน
และแผนพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการฝึก
อบรมและพัฒนา โดยจัดสรรงบประมาณสำาหรับการพัฒนา
บุ ค ลากรในทุ ก ประเทศที่ อั ต ราไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 ของ
งบประมาณที่จัดเตรียมไว้สำาหรับเงินเดือนพนักงาน พร้อม
ทั้ ง พั ฒ นากรอบการอบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากร (Banpu
Learning and Development Framework) โดยวางแผน
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรโดยเฉพาะจากสมรรถนะที่ ค วร
พัฒนา (Competency Gap) ของพนักงานทั้งองค์กร ควบคู่
กับการทบทวนแผนการฝึกอบรมพนักงานในแต่ละระดับทุกปี
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ทั้งนี้ พนักงานแต่ละคนจะมีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
(Individual Development Plan) ที่พัฒนาโดยพิจารณาจาก
สมรรถนะทีจ่ าำ เป็น ซึง่ ประกอบด้วยสมรรถนะด้านตำาแหน่งงาน
และสมรรถนะด้านการเป็นผู้นำา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเภทของงาน นอกจากนีเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมแก่พนักงาน
สำาหรับยุคดิจิทัล บริษัทฯ ได้จัดอบรมด้านการนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการทำางาน
สำ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และตำ า แหน่ ง ที่ มี ค วามสำ า คั ญ
บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการสืบทอดตำาแหน่ง
(Succession Planning Committee) ทีม่ หี น้าทีก่ าำ กับดูแลการ
วางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งสำาคัญ (Succession
Planning and High Potential Management) เพื่อความ
ต่อเนื่องในการบริหารและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดย
บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดของทุกตำาแหน่งสำาคัญ
ทำาให้สดั ส่วนตำาแหน่งสำาคัญทีม่ แี ผนการสืบทอดตำาแหน่งครบ
ถ้วนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
1.3 ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสี่่ยงขีององค์กร
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ขององค์กร ซึง่ สามารถส่งผลกระทบทีร่ วดเร็ว
และรุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่า
เป็นตัวเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยการดำาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ
(Environmental, Social, and Governance: ESG) เพื่อ
ส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกับการสร้าง
ประโยชน์และผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำากรอบการบริหารจัดการวิเคราะห์ผู้
มีส่วนได้เสีย (Management Framework: Stakeholder
Analysis) ทีอ่ า้ งอิงจากมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder
Engagement Standard (AA1000SES) มาใช้ในการพิจารณา
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ ภายใต้หลักการสำาคัญ
3 ประการ ได้แก่ การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
(Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ
และผู้มีส่วนได้เสีย (Materiality) รวมทั้งการบริหารจัดการที่
เป็นระบบและการเปิดเผยผลการดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส
(Responsiveness) จากการดำาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
Thailand Sustainability Investment (THSI) และได้รับ
คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในสมาชิ ก ของกลุ่ ม ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ติดต่อ
กันเป็นปีที่ 7 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)

ตามนโยบายและกลยุทธ์ Greener & Smarter นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังสามารถคงอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG
Rating ที่ระดับ A เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยสถาบัน MSCI
ESG Research ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้าน
การจัดอันดับดัชนี ESG และได้รบั การคงอันดับเครดิตองค์กร
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันจากทริสเรทติ้งที่ระดับ
“A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่ง
สะท้อนความเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง พร้อมรับสถานการณ์
โลกที่ท้าทาย
บริษัทฯ กำาหนดแนวทางการสื่อสารองค์กรและการบริหาร
ภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ซึง่ มีความมุง่ มัน่
ในการดำาเนินธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืนตามหลัก ESG โดยพัฒนา
กลยุทธ์การสือ่ สารให้สามารถสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสียได้ถกู ต้อง
และรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม เช่น จัดงานแถลงผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
ประจำาไตรมาสแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์ จัดให้มหี น่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการสื่อสารการ
ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และการสำารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจของชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ ตี อ่ บริษทั ฯ
อย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงการทำาแบบสำารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า และการจัดทำาแบบสำารวจความคิดเห็นของพนักงาน
ต่อองค์กร การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน เพื่อนำาผลมา
ปรับปรุงการดำาเนินงานของบริษัทฯ
1.4 ความเสี่ ย งจากการไม่ ส ามารถเพิ่ิ่ ม ปริ ม าณสำา รอง
ถ่านหินในเชิิงพิ่าณิชิย์ได้้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีปริมาณสำารองถ่านหิน
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รวมจำานวน 712.98 ล้านตัน แบ่งเป็นปริมาณ
สำารองถ่านหินจากเหมืองในอินโดนีเซีย จำานวน 311.08 ล้านตัน
จากเหมืองในออสเตรเลีย จำานวน 270 ล้านตัน และจาก
เหมืองในจีน จำานวน 131.90 ล้านตัน ปริมาณสำารองถ่านหิน
ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัทที่ปรึกษา
ที่อิงตามมาตรฐานการจัดทำารายงานของ The Australian
Code for Reporting Mineral Resources and Ore
Reserves หรือทีเ่ รียกว่า “2012 JORC Code” บริษทั ฯ มีแผน
ในการตรวจสอบประเมิ น ปริ ม าณสำ า รองถ่ า นหิ น ในกรณี ที่
ปัจจัยเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ และ
มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณสำารองถ่านหินที่มีอยู่

ปั จ จั ย เชิ ง พาณิ ช ย์ ดั ง กล่ า วรวมถึ ง แนวโน้ ม ราคาถ่ า นหิ น
ปัจจัยด้านต้นทุน และพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิต
ถ่านหินโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ วางกลยุทธ์
เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณสำ า รองถ่ า นหิ น ด้ ว ยการเจาะสำ า รวจพื้ น ที่
เพิ่มเติมและปรับปรุงเทคนิคการวางแผนเหมือง นอกจากนี้
บริษทั ฯยังซือ้ ถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ มาผสมกับถ่านหินของ
บริษัทฯ (Coal Blending) เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการซือ้ ขายถ่านหินในรูปแบบ
ซื้อมาขายไป (Coal Trading) และจัดทำาแผนการเพิ่มปริมาณ
สำารองถ่านหินเพื่อให้เหมืองมีอายุการดำาเนินงานที่ยาวขึ้น
1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุุนในธุุรกิจใหม่
บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจใหม่
ทีเ่ ข้าไปลงทุนสามารถสร้างมูลค่ารวมให้กบั องค์กรไม่นอ้ ยกว่า
ทีค่ าดการณ์ไว้กอ่ นการพัฒนาหรือเข้าซือ้ ธุรกิจนัน้ โดยกำาหนด
กระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอน มีคณะกรรมการ
การลงทุน (Investment Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้
บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น พิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษทั ฯ พิจารณา
ผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การ
ประเมินความเสี่ยงของโครงการ รวมทั้งมีการติดตามผล
การดำาเนินงานของการลงทุน และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะทำาให้ผลตอบแทนจากการลงทุน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ บริษทั ฯ
มีการติดตามและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ อย่าง
สม่ำาเสมอ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลังร่วม
(Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผน
ทางด้านทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การจัด
โครงสร้างให้เหมาะสม เพือ่ ให้สามารถบริหารการเปลีย่ นแปลง
ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนในกิจการใหม่นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น
สามารถสร้างความเติบโตในระยะยาวและให้ผลตอบแทนตาม
แผนกลยุทธ์ที่วางไว้
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
สะอาดตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนอง
ความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชน และสังคมได้
อย่างยั่งยืนตามพันธสัญญา “พลังบ้านปู สู่พลังงานที่ยั่งยืน”
หรือ “Our Way in Energy” เช่น การลงทุนในแหล่งก๊าซ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

73

ธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
การเข้าซือ้ กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเอลวินหมุยยิน (El Wind
Mui Dinh) ในเวียดนามซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำาเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ว จึงช่วยเพิ่มรายได้และกระแสเงินสดจาก
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ การร่วมมือกับภูเก็ต
พัชทรี ทัวร์ นำาเรือ “บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่” (Banpu NEXT
e-Ferry) เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำาแรกของไทยมาให้
บริการในเส้นทางภูเก็ต-พังงา เพื่อยกระดับการบริการด้าน
การท่องเที่ยวสีเขียว รวมทั้งผลักดัน Smart Mobility โดย
นำาโครงการ Banpu NEXT EV Car Sharing มานำาร่องเปิด
จุดบริการเช่ารถไฟฟ้า รวมถึงโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนโซลาร์ลอยน้าำ กำาลังการผลิตรวมสูงถึง
16 เมกะวัตต์ นับเป็นโครงการโซลาร์ลอยน้าำ ของภาคเอกชนที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพิ่ทุางภ้มิอากาศ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน
และการเติบโตของบริษัทฯ เช่น พายุ น้ำาท่วม การเก็บภาษี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศที่เข้มงวดมากขึ้น
รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและ
เป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ปัจจุบนั บริษทั ฯ กำาหนดเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกในระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่างปี 2564 - 2568
โดยกำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยการผลิตถ่านหินทีร่ อ้ ยละ 7 และการผลิตไฟฟ้าทีร่ อ้ ยละ 20
จากการดำาเนินงานปกติ (Business as Usual) นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังติดตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพร้อมรองรับวิธีการ
ดำาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้รวมถึงความตกลงปารีส
(Paris Agreement) อันเป็นผลจากการประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศสมัยที่ 21 (COP 21) และข้อตกลงอื่น ๆ ที่ตามมา
จากการประชุม COP รวมไปถึงนโยบายด้านการใช้พลังงาน
และการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ลงทุน
บริษทั ฯ ได้จดั ทำากลยุทธ์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยเน้นการดำาเนินงานใน
4 ด้านหลัก ประกอบด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Mitigation) การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
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(Adaptation) การเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมคาร์บอนต่าำ (Being
Part of Low-Carbon Society) และการเข้าร่วมประชุมที่
เกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Participation
in Climate Change Community) ซึ่งในแต่ละด้านได้มีการ
กำาหนดแนวทาง ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
ให้การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ในปี 2563 บริษัทฯ ดำาเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลด
ก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
จัดตั้งคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิ
อากาศ (Climate Change Committee) เพื่อผลักดัน
และติดตามการดำาเนินงานต่าง ๆ
พิจารณาต้นทุนการพัฒนาโครงการ โดยรวมต้นทุนราคา
คาร์บอนของโครงการที่บริษัทฯ จะลงทุน เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจสำาหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายใน
การลดก๊าซเรือนกระจก ซึง่ สอดรับกับกลยุทธ์ Greener &
Smarter
มองหาโอกาสลงทุนในพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือกอืน่ ๆ เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคมคาร์บอนต่ำา (Low-Carbon
Society)

2. ความเสี่ยงทุางการเงิน (Financial Risk)
2.1 ความเสี่ยงจากอัติราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ ดำาเนินการตามแผนบรรเทาความเสีย่ ง เพือ่ ลดผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ ทีร่ ะดับบริษทั ฯ และ
ระดับกลุ่มบ้านปู ที่ดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย อินโดนีเซีย
จีน และออสเตรเลีย โดยการบริหารกระแสเงินสดทั้งราย
ได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน
และการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตาม
ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำาระหุ้นกู้ รวมทั้งใช้
เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นสกุลเงินบาท
ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 33 หนี้ สิ น ที่ เ ป็ น สกุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ
ในสัดส่วนร้อยละ 59 สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียในสัดส่วน
ร้อยละ 7 และที่เป็นสกุลเงินหยวนในสัดส่วนร้อยละ 1 รวมถึง
การระดมเงินทุนในสกุลเหรียญสหรัฐ หรือแปลงเป็นสกุลต่าง
ประเทศ เพื่อใช้ในการลงทุนต่อในต่างประเทศ

2.2 ความเสี่ยงในด้้านภาษีอากร
เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษีอากร กลุ่มบ้านปู เสียภาษีอากร
อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำาหนด โดย
บริษทั ฯ จัดทำาระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นภาษีอากรเพือ่ เป็นแนวทางใน
การปฏิบตั ิ จัดเตรียมเอกสารประกอบการเสียภาษีอย่างครบถ้วน
และเพียงพอ พิจารณาโครงสร้างการลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ
และกำาหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตาม
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นกฎระเบี ย บและนโยบายของแต่ ล ะ
ประเทศอย่างใกล้ชิด ทั้งระดับรัฐบาลกลางและท้องถิ่น รวม
ถึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น เพื่อให้คำ า
ปรึกษาและแนะนำาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในกรณีเกิดข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานราชการ บริษัทฯ
จะให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในการดำาเนิน
ธุรกิจให้แก่หน่วยงานราชการ และในกรณีจำาเป็น บริษัทฯ จะ
จ้างที่ปรึกษาทางภาษีที่มีความเชี่ยวชาญมาแสดงความเห็น
และดำาเนินการในข้อพิพาทดังกล่าว
2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนขีองราคาถ่านหิน นำ�ามัน
และก๊าซธุรรมชิาติิ
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาถ่านหิน ราคาน้ำามัน และราคา
ก๊าซธรรมชาติมีความผันผวน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประกอบ
การของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีการบริหารความเสีย่ งโดยจัดตัง้
Commodity Risk Management Committee เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาถ่านหิน ราคาน้ำามัน
และราคาก๊าซธรรมชาติ และดำาเนินการบริหารความเสีย่ งโดย
ใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินในการขายถ่านหิน
ล่วงหน้า (Coal Swap) ซื้อน้ำามันล่วงหน้า (Gas Oil Swap)
และซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า (Gas Collar) เพื่อลดผล
กระทบเชิงลบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามและ
ประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโน้มราคาอย่างใกล้ชิด
เพือ่ เลือกช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการตกลงราคาซือ้ ขายถ่านหิน
กับลูกค้าที่ทำาสัญญาไว้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาสัดส่วน
การขายถ่ า นหิ น แบบราคาคงที่แ ละแบบราคาแปรผั นตาม
ราคาตลาดโลก (Index Link) ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
ในขณะนั้น
2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิิบัติิติามขี้อกำาหนด้
ทุางการเงินในสัญญาเงินก้้กับสถาบันการเงิน
บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางการเงิน ซึ่งระบุไว้ใน
สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการเงิน
ซึง่ เป็นเจ้าหนี้ ซึง่ มีผลอยูจ่ นกว่าบริษทั ฯ จะชำาระคืนหนีส้ าำ หรับ

เงินกูใ้ ห้แก่สถาบันการเงินแล้วเสร็จ ซึง่ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางการเงิน อาจทำาให้บริษัทฯ ตกอยู่
ในสถานะการผิดนัดชำาระหนี้ เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
บริษัทฯ ได้จัดทำาประมาณการทางการเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทางการเงิน ประมาณการและวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจน
มีการติดตามผลการดำาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริงในแต่ละงวด เพือ่
ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางการ
เงินที่ระบุในสัญญากู้เงินได้อย่างต่อเนื่อง

3. ความเสีย่ งด้้านปฏิิบติั กิ าร (Operating Risk)
3.1 ความเสี่ยงในธุุรกิจถ่านหิน
3.1.1 ความเสี่่�ยงในด้้านการสี่่งมอบสี่ินค้า
เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
ตามเวลาที่กำาหนด ตามคุณภาพมาตรฐาน และปริมาณที่
ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ริเริ่มดำาเนินการ
บริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้
เพิม่ ศักยภาพในการตอบสนองต่อลูกค้าทีต่ อ้ งการถ่านหิน
ในคุณภาพที่หลากหลาย ซึ่งมีความแตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละอุตสาหกรรม บริษทั ฯ ริเริม่ พัฒนา
สายการผลิตให้มีความยืดหยุ่นด้านคุณภาพและปริมาณ
โดยได้ขยายพื้นที่ในการกองเก็บถ่านหิน และเพิ่มจำานวน
ชุ ด อุ ป กรณ์ ร ะบบลำ า เลี ย งจากกองถ่ า นหิ น (Reclaim
System) ที่ท่าเรือบุนยุท (Bunyut Port) อันเป็นท่าเรือ
แม่น้ำา ซึ่งจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับแผนการ
ผลิตถ่านหินของเหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) บาริน
โต (Bharinto) และเหมืองใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจำานวน
พืน้ ทีแ่ ละระบบสายพาน จะเป็นปัจจัยหลักทีท่ าำ ให้การผสม
ถ่านหิน (Blending) มีความแม่นยำามากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ริเริ่มสร้างระบบมาตรฐานกระบวนการผลิตและความ
พร้อมในการส่งมอบถ่านหิน (Operational Excellence
Framework) ที่ ส ามารถมั่ น ใจในประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความพร้อมในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง (Continuous
Production) รวมถึงมีความปลอดภัยต่อเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงาน (Safety for Machine and Operator)
โดยในปีนี้ บริษัทฯ เน้นการปรับปรุงกระบวนการบำารุง
รักษาเครือ่ งจักร (Preventive Maintenance) ของท่าเรือ
บอนตัง (Bontang Coal Terminal: BoCT) และท่า
เรือบุนยุท (Bunyut Port) โดยได้ริเริ่มจัดทำาตารางการ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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บำารุงรักษาในช่วงเวลาผลัดเปลี่ยนการทำางานระหว่างวัน
(Shift Change) ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาเครื่องจักรหยุด
ดำาเนินงานและเป็นการลดเวลาสูญเปล่าในการทำางาน
รวมถึงเพิม่ เวลาในการปฏิบตั งิ านของเครือ่ งจักรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การลำาเลียงถ่านหินลงเรือเพือ่ นำา
ส่งมอบเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับแผนการ
ขายได้อย่างเหมาะสม
จากสถานการณ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมถ่านหินที่
เปลีย่ นแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก บริษทั ฯ มีนโยบาย
ทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับผลกระทบในระยะกลางและ
ระยะยาว โดยในปี 2563 บริษัทฯ เริ่มดำาเนินการศึกษา
แผนการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ รวม
ถึงโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบกและทางน้ำา (Study of
Facilities & Logistics) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้
เหมาะสมกับแผนระยะยาวของเหมืองทัง้ หมด ทัง้ ทีก่ าำ ลัง
เดินการผลิต และอยู่ในแผนการเปิดใหม่ในอนาคต โดย
ได้มกี ารพิจารณาลงทุนเพิม่ เติมหรือวางแผนรองรับในจุด
ที่คาดว่าจะเป็นคอขวด (Bottleneck) อาทิ การหาวิธีการ
เพิม่ ความสามารถในการลำาเลียงถ่านหินในแม่นา้ำ ซึง่ ได้มี
การวิเคราะห์หาจุดจอดรอใหม่ที่เหมาะสมในลำาน้ำา และ
การทำาแผนระยะยาวกับผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เพื่อความ
มัน่ ใจในศักยภาพการขนส่ง อันเป็นการสร้างความพร้อม
ในการส่งมอบถ่านหินไปยังลูกค้าได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น
3.1.2 ความเสี่่�ยงด้้านต้นทุุนการผู้ลิิตทุ่�สี่้งข้�น
ต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยสำาคัญทีส่ ง่ ผลต่อผลประกอบการทัง้
ในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับ
การบริหารความเสีย่ งด้านต้นทุน เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าผลการดำาเนินงาน
และผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย
และเพิ่มโอกาสในการทำากำาไรของบริษัทฯ โดยในปี 2563
บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้
ลดความเสี่ยงจากผลกระทบในด้านการแข่งขันที่สูงขึ้น
และลดผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การ
บริหารต้นทุนอย่างชาญฉลาดจึงเป็นทางเลือกที่บริษัทฯ
มุ่งเน้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพของเหมือง
อินโดมินโค (Indominco) ทรูบาอินโด (Trubaindo) และ
บารินโต (Bharinto) สามารถลดจำานวนการจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักร และการบริหารพื้นที่
จัดเก็บอย่างเหมาะสม ด้วยการกำาหนดมาตรฐานกลาง

76

รายงานประจำป 2563

สำาหรับชือ่ วัสดุอปุ กรณ์และอะไหล่ของเครือ่ งจักร ส่งผลให้
บริษัทฯ สามารถลดจำานวนการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล่ของเครื่องจักรที่ซ้ำาซ้อนลงได้ นอกจากนี้ยังได้
มีการดำาเนินการเสนอให้ผู้ขายเข้ามาติดตั้งคลังสินค้า
ภายในพื้นที่เหมือง หรือแบ่งสัดส่วนพื้นที่การจัดเก็บให้
ผู้ขายสามารถนำาสินค้ามาวางในพื้นที่ดังกล่าว เป็นการ
สร้างระบบการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่มาถึงผู้
ใช้ในเวลาที่ต้องการ และในจำานวนที่ต้องการใช้เท่านั้น
(Just-In-Time: JIT) แนวคิดการดำาเนินการดังกล่าวจะ
ทำาให้บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า และเป็นการลด
ภาระต้นทุนสินค้าคงคลังลงอย่างเป็นรูปธรรม
บริหารจัดการต้นทุนในระยะยาวและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันนำาไปสู่การลดการเสียโอกาส
ในการผสมถ่านหินให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด และเพื่อตอบ
สนองความต้องการของตลาดในระยะยาว รวมถึงขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ทอี่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ในปีนี้ บริษทั ฯ ได้นาำ
เทคนิคการหาค่าสูงสุด (Optimization Technique) มา
ประยุกต์ใช้กับการหาแนวทางการทำาแผนการตลาดใน
ระยะยาวด้วยแผนการขายทีเ่ หมาะสมกับราคา คุณภาพและ
ปริมาณของตลาดในอนาคต ทั้งยังสอดคล้องกับแผน
เหมื อ งและเป้ า หมายระยะยาวของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ทำ า ให้
สามารถสร้างทางเลือกใหม่ ๆ และแนวทางใหม่ ๆ ที่
เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และสามารถรองรับตลาด
ในอนาคต
จั ด ทำ า ระบบการตรวจติ ด ตามงานด้ า นธรณี วิ ท ยา
(Geology) ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจาก
การขุดเจาะสำารวจถ่านหินของบริษัทฯ โดยได้จำาแนก
ออกเป็น 2 กระบวนการ คือ 1) แผนการขุดเจาะสำารวจ
(Drilling Plan) และ 2) การวัดผลปริมาณและคุณภาพ
ถ่านหินก่อนและหลังการเจาะสำารวจ (Reconcile) ทั้งนี้
ได้ทำาการวัด 4 ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพ (Quality) 2)
ความเร็วในการทำางานได้ตามเวลาที่กำาหนด (Speed)
3) ประสิทธิภาพงานที่ทำาได้ตามที่กำาหนด (Productivity)
และ 4) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเจาะสำารวจ (Cost)
โดยกระบวนการประเมินดังกล่าวต้องนำาข้อมูลในอดีต
มาทำาการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุและจัดทำาแผน
พัฒนากระบวนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมี
การตรวจติดตามการทำางาน วิเคราะห์ และรายงานผล
เป็นประจำาทุกเดือน โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับ
แผนการขุดเจาะสำารวจ (Drilling Plan) และได้สร้างระบบ
ตรวจสอบคุณภาพตามรายการตรวจสอบ (Checklist)

เพื่อให้การขุดเจาะสำารวจถ่านหินเป็นไปตามแผนและ
อยู่ในกรอบของต้นทุนที่กำาหนดไว้ รวมถึงมีการทบทวน
แผนงานตามขอบเขตของบ่อเหมืองอย่างสม่ำาเสมอ (Pit
Boundary) หากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนงาน
จะทำาการดึงข้อมูลกลับและทำาการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถวางแผนขุดเจาะสำารวจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย
3.1.3 ความเสี่่�ยงด้้านการด้ำาเนินงานของผู้้้รับเหมา
ตามทีบ่ ริษทั ฯ มีการดำาเนินงานเหมืองถ่านหินโดยใช้ผรู้ บั เหมา
ในการดำาเนินงานเป็นหลักทัง้ ด้านการทำาเหมืองและระบบการ
ขนส่ง ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมาไม่
สามารถดำาเนินงานได้ตามแผน อันเนื่องมาจากปัญหาต่าง ๆ
เช่น การติดตั้งและใช้เครื่องจักรไม่เป็นไปตามกำาหนด การ
ซ่อมบำารุงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการ
ทำางานของผู้รับเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ และปัญหาศักยภาพ
แรงงานทั้งเชิงประสิทธิภาพและปริมาณ บริษัทฯ จึงบริหาร
ความเสี่ยงโดยติดตามการดำาเนินงานของผู้รับเหมา รวมถึง
สร้างแบบการประเมินคุณภาพของผูร้ บั เหมาผ่านระบบบริหาร
ผู้รับเหมา (Contractor Management System: CMS) เพื่อ
ประเมินว่าแต่ละบริษทั รับเหมามีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมหรือไม่
และนำาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการว่าจ้างหรือ
ต่อสัญญาเป็นลำาดับต่อไป อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการลด
ความเสี่ยงในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อแผนการดำาเนินงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
ได้จดั ตัง้ บริษทั รับขุดขนดินและถ่านหินเป็นของตนเอง โดยใน
ปี 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มจำานวนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ
ทำาเหมืองเพือ่ ลดความเสีย่ งจากผูร้ บั เหมาและเพิม่ อำานาจต่อรอง
จากผู้รับเหมาอื่น
3.1.4 ความเสี่่�ยงด้้านการผู้ลิิต
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในระบบมาตรฐานการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และการผลิตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการ
ลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัย
สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว บริษทั ฯ จึงได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
(Automation Technology) มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและการดำาเนินงานเหมืองถ่านหิน โดยเฉพาะการทำา
เหมืองใต้ดิน (Longwall) ของประเทศออสเตรเลีย เพื่อลด
ความผิดพลาดจากการดำาเนินงานของพนักงานปฏิบัติงาน
(Manual System) และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต รวม

ถึงปรับปรุงความสามารถในการผลิตถ่านหิน (Productivity
Improvement) และการควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มนำาเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติดังกล่าวเข้ามาช่วยในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ช่วยลดระบบการปฏิบัติงานโดยใช้แรงงานคน (Manual
System) และสามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดใน
การใช้ดุลพินิจที่ต่างกันของทีมปฏิบัติงานในแต่ละช่วง
เวลาของการทำางาน โดยบริษัทฯ ได้นำาระบบการทำางาน
แลนด์ ม าร์ ก (Landmark) มาร่ ว มใช้ ใ นกระบวนการ
ผลิตถ่านหิน โดยระบบจะเป็นการทำางานประสานกันกับ
อุปกรณ์ค้ำายันเพดาน (Powered Roof Supports) และ
ระบบสายพานลำาเลียงถ่านหิน (AFC) สำาหรับใช้ในการจัด
วางแนวระนาบของหน้าขุดถ่านหิน รวมถึงใช้ระบบ Pitch
Steering ซึง่ เป็นการทำางานร่วมกับดรัมหัวขุดแบบหลาย
หัวย่อยของอุปกรณ์ขุดเจาะแบบแนวเฉือนยาว สามารถ
เพิ่มการออกแบบการคัดแยกถ่านหินตามโครงสร้างของ
ชั้นถ่านหิน เป็นการขุดหน้าถ่านหินได้ประสิทธิภาพสูงสุด
เพือ่ ให้กระบวนการผลิตถ่านหินเป็นไปตามแผนการผลิต
ทีว่ างไว้ และเพือ่ ให้เกิดความผิดพลาดในการผลิตต่าำ ทีส่ ดุ
2) บริษัทฯ ได้มีการนำาระบบอัตโนมัติ Gate End Shield
ไปปรับใช้ในเหมืองใต้ดินแมนดาลอง (Mandalong) และ
เหมืองสปริงเวล (Springvale) โดยนำามาจัดวางแนวตำาแหน่ง
ของประตูอุโมงค์ส่วนหัว (Head Gate) และประตูอุโมงค์
ส่วนท้าย (Tail Gate) ส่งผลให้การออกแบบการจัดวาง
ตำาแหน่งของประตูอโุ มงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความแม่นยำามากขึน้ รวมถึงช่วยลดโอกาสในการสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานได้
การนำ าเทคโนโลยี ร ะบบอั ต โนมั ติ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ เหมือง
ถ่านหินของบริษัทฯ สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การผลิต ส่งผลให้จำานวนตันต่อชั่วโมงการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
รวมถึงลดเวลาสูญเสียหรือความล่าช้าในการผลิต อีกทั้งยัง
สามารถควบคุมการผลิตถ่านหินให้เป็นไปตามรูปแบบของ
แผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ความเสี่ยงในธุุรกิจไฟฟ้า
3.2.1 ความเสี่่�ยงด้้านผู้้้รับซื้้�อไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) ในประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเอชพีซี
(HPC) ใน สปป. ลาว เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) โดยโรง
ไฟฟ้าบีแอลซีพีดำาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เพียงรายเดียว ในขณะที่โรงไฟฟ้าเอชพีซี มีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อจำาหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า
ทั้งสองแห่งจัดอยู่ในลำาดับการสั่งการเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้า
ฐาน (Base-Load Power Station) อีกทั้งมีรายได้จากการ
จำาหน่ายไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีข้อกำาหนด
ปริมาณรับซือ้ ไฟฟ้าและโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าทีส่ ามารถ
ปรับตามราคาต้นทุนเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และ
อัตราเงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทำาให้โรง
ไฟฟ้าดังกล่าวมีความเสี่ยงตำ่า

ระบบทำางานมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง จัด
เตรียมอะไหล่ที่สำาคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้า
ให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรและแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่ม
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้จัดหาประกันภัยทรัพย์สิน
(Property Damages Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุด
ชะงัก (Business Interruption Insurance) ที่เหมาะสมไว้
รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

สำาหรับธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากไม่มี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทย
และ สปป.ลาว จึงมีความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำา
อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ
เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจาก
รัฐบาลจีน โดยได้รับสิทธิการจัดจำาหน่ายไอน้ำาและความร้อน
ในเขตพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตแต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว รวมทั้ ง ได้ รั บ
สิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจน
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่
สามารถนำามาใช้ในการบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าที่ต้อง
อาศัยปัจจัยจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์และลม สำาหรับ
ธุรกิจโรงฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ปัจจัยหลักที่มี
ผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณ
ความเข้มแสงอาทิตย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และปริมาณ
การสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบการผลิ ต ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้
บริหารความเสีย่ งโดยใช้ขอ้ มูลทางสถิตขิ องปริมาณความเข้ม
แสงอาทิตย์ในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ขน้ั ต่าำ ทีค่ าดว่าจะผลิตได้ แล้วนำามาเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตทีไ่ ด้จริง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีชน้ั นำาสำาหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้มั่นใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
ในระบบต่าำ กว่าระดับทีบ่ ริษทั ฯ ยอมรับได้ ทัง้ นีม้ กี ารบำารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างสม่ำาเสมอ

นอกจากนี้ นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
และนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน
ทำาให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจไฟฟ้าในจีน โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการ
ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบควบคุมสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง
และบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการ
ควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลจีนอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ร่วมเจิ้งติ้ง (Zhengding) ได้รับการยอมรับและยังคงได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลจีน เนือ่ งจากเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมที่สะอาดและสามารถผลิตไอน้ำาให้เกิด
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้
3.2.2 ความเสี่่�ยงทุางด้้านการผู้ลิิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าเอชพีซีอาจมีความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถ
เดิ น เครื่ อ งเพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ ต ามแผน โดยอาจมี ส าเหตุ
มาจากเครือ่ งจักรอุปกรณ์ บริษทั ฯ จึงบริหารความเสีย่ งดังกล่าว
ด้ ว ยการติ ด ตามการเดิ น เครื่ อ งโรงไฟฟ้ า อย่ า งใกล้ ชิ ด
เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้
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3.2.3 ความเสี่่�ยงด้้านการผู้ลิิตไฟฟ้าจากพลิังงานหมุนเว่ยน

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็มีผลกระทบต่อการดำาเนินการ
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกัน โดยช่วงเดือน
กันยายนของทุกปีถือเป็นฤดูมรสุมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี
สภาพอากาศและปริมาณแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงวันทีม่ คี วาม
แปรปรวน จึงอาจจะส่งผลให้ปริมาณผลิตไฟฟ้าลดลงตาม
ฤดูกาล อย่างไรก็ดี ระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ
ได้มีการออกแบบการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ตามมาตรฐานสากล โดยโรงไฟฟ้าจะไม่ได้รับความเสียหายที่
กระทบต่อผลการผลิตแต่อย่างใด
3.2.4 ความเสี่่�ยงทุางด้้านงานก่อสี่ร้างแลิะบริหารโครงการ
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและ
บริหารโครงการต่าง ๆ โดยติดตามความคืบหน้าของโครงการ
อย่างใกล้ชดิ และประสานงานกับผูร้ บั เหมางานก่อสร้างเพือ่ ให้
มีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามทีต่ กลงในสัญญาว่าจ้าง บริษทั ฯ สามารถ
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date:
COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ (Yamagata)

และยาบูกิ (Yabuki) ในประเทศญี่ปุ่น กำาลังการผลิตรวม 25
เมกะวัตต์ และ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตติดตั้ง
ในญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 111.1 เมกะวัตต์ (กำาลังการผลิตตาม
สัดส่วนการถือหุ้น 88 เมกะวัตต์) สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้า
ซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ในจีน บริษัทฯ คาด
ว่าจะเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ภายในช่วงต้นปี 2564 ส่วน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในจังหวัดซ็อกจัง สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มีกำาลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 80
เมกะวัตต์ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 กำาลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 และ 3 กำาลัง
การผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ ทัง้ นีค้ าดว่าระยะที่ 1 จะเปิดดำาเนิน
การเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2564
3.3 ความเสี่ยงในธุุรกิจผลิติก๊าซธุรรมชิาติิจากหินด้ินด้าน
(Shale Gas)
3.3.1 ความเสี่่�ยงจากการด้ำาเนินการผู้ลิิตของผู้้้ผู้ลิิต
บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้
ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุมาจากสภาพของเครือ่ งจักรอุปกรณ์
สภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรง รวมถึงสภาวะราคาขายก๊าซ
ธรรมชาติในตลาดทีป่ รับตัวลดลง ซึง่ อาจส่งผลให้การผลิตก๊าซ
ธรรมชาติของบริษทั ฯ มีปริมาณต่าำ กว่าแผนงบประมาณประจำาปี
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ชะลอการเตรียมหลุมเพื่อการผลิต
(Well Completion) ทีไ่ ด้ทาำ การขุดเจาะตามแผนบางส่วน เพือ่
ตอบสนองต่อสภาวะราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดที่ปรับ
ตัวลดลง ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัทฯ มีปริมาณต่ำากว่าแผนงบประมาณประจำาปี ทั้ง
นี้บริษัทฯ มีแผนที่จะทำาการผลิตหลุมดังกล่าวเมื่อราคาขาย
ก๊าซธรรมชาติในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้
รับผลประโยชน์จากผลประกอบการของหลุมเหล่านัน้ มากทีส่ ดุ
ในกรณีที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น
บริ ษั ท ฯ ได้ ทำ า สั ญ ญาซื้ อ ขาย (Purchase and Sale
Agreement: PSA) ผ่านบริษัท บ้านปู นอร์ท อเมริ ก า
คอเปอเรชั่น จำากัด (Banpu North America Corporation)
หรือ BNAC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ดูแลการบริหาร
จัดการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Shale Gas) ในสหรัฐอเมริกา
เพือ่ ลงทุนและดำาเนินการผลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
(Barnett) ในรัฐเท็กซัส ทำาให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการผลิต
ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
จากหลุมผลิตกว่า 4,200 หลุม บนพืน้ ทีก่ ว่า 350,000 เอเคอร์
ซึ่งมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำารองที่พิสูจน์แล้ว (1P) ประมาณ

3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า (Trillion Cubic Feet
Equivalent: Tcfe) และมีกำาลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 600
ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวันเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ (Million Cubic
Feet Equivalent Per Day: MMcfed) เพื่อรองรับการเติบโต
ของกำาลังการผลิตในสหรัฐฯ บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำานักงาน ณ
แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ เมืองทันแคนน็อค รัฐเพนซิลเวเนีย
และเสริมทีมทำางานที่มีความชำานาญในอุตสาหกรรมน้ำามัน
และก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 ที่บริษัทฯ
ได้เข้าไปเริ่มลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ที่แหล่ง
ก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus) ซึ่งกินพื้นที่ทั้งในรัฐ
เพนซิลเวเนีย เวสต์เวอร์จเิ นีย โอไฮโอฝัง่ ตะวันออก และฝัง่ ตะวัน
ตกของรัฐนิวยอร์ก เมือ่ รวมแหล่งก๊าซธรรมชาติทงั้ 2 แหล่งเข้า
ด้วยกัน บริษทั ฯ จะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสาำ รองทีพ่ สิ จู น์แล้ว
(1P) ทั้งหมดประมาณ 4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซ
ธรรมชาติ พร้อมกำาลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 700 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวันเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการสร้างพลังร่วม (Synergy)
ระหว่างแหล่งก๊าซ เพิ่มมูลค่าจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ในกระบวนการผลิต โดยนำาเทคโนโลยี Automation และ
Data Analytics พร้อมด้วยระบบการบริหารแบบลีน (Lean
Operation) เข้ามาใช้ในการบริหารหลุมก๊าซจำานวนมาก
จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน
3.4 ความเสี่ยงในธุุรกิจผลิติไฟฟ้าจากพิ่ลังงานแสงอาทุิติย์
บนหลังคา (Solar Roof)
3.4.1 ความเสี่่�ยงจากการแข่งขันในตลิาด้
เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำาให้ราคาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ลดลง ส่งผลให้สามารถเข้าสู่ธุรกิจได้ง่ายขึ้น
ทำาให้เกิดทางเลือกหลากหลายในธุรกิจและการแข่งขันด้าน
ราคาที่รุนแรงมากขึ้นตามลำาดับ บริษัทฯ จึงได้จัดหาอุปกรณ์
ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง และได้มาตรฐานระดับสากล
รวมถึงบริการที่ครบวงจร และบริการหลังการขายตลอด 24
ชัว่ โมงทุกวัน ส่งผลให้มคี วามแตกต่างด้านราคาจากคูแ่ ข่งราย
อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นโอกาสในการสร้างคุณค่า
ให้แก่ลูกค้าและสร้างความแตกต่างในการให้บริการแบบครบ
วงจร ด้วยการลงทุนในธุรกิจทีเ่ ป็นการต่อยอดเทคโนโลยีดา้ น
พลังงานอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการพลังงาน การกักเก็บ
พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อนำาเสนอ
การให้บริการแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าเป็นการเฉพาะแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำากลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(Quick Response) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งกฎระเบียบ
และนโยบายส่งเสริมของภาครัฐทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ
ส่งข้อมูลข่าวสารและคุณภาพในการให้บริการลูกค้า รวมทัง้ ใช้
เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาเบื้องต้น การ
ริเริม่ ทีจ่ ะหาคูค่ า้ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ปญ
ั หา
และโอกาสทางธุรกิจแบบวิเคราะห์เชิงทำานาย (Predictive
Analytics) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำาลง
3.4.2 ความเสี่่�ยงจากผู้้้รับเหมาแบบเบ็ด้เสี่ร็จ (Engineering,
Procurement, and Construction: EPC)
ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ต้องใช้ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จหลาย
รายเพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวในการทำางาน บริษทั ฯ มีการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการจัดตั้งคณะทำางานเพื่อติดตาม
ความคืบหน้าและมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทำาให้ทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะแรก รวมถึงสร้างมาตรฐานการ
ทำางานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการส่งมอบงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3.4.3 ความเสี่่�ยงจากการผู้ลิิตพลิังงานไฟฟ้าจากพลิังงาน
แสี่งอาทุิตย์
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบ่งออกเป็นความเสี่ยง 2 ประเภท คือ
1. ความเสี่ยงจากปริมาณความเข้มแสงอาทิตย์ต่ำากว่า
ที่คาดการณ์
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องพึ่งพิงแสง
อาทิตย์เป็นปัจจัยหลักในการผลิตไฟฟ้า หากแสงอาทิตย์
มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ หรือมีเมฆปกคลุมเป็นจำานวนมาก จะส่งผล
ให้ระบบไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลง ทำาให้โครงการมีรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าต่ำากว่าที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงทำาให้มี
ความเข้มแสงอาทิตย์สูง โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจวัดความเข้มแสงอาทิตย์และสภาพอากาศในทุก
โครงการ เพื่อนำามาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ
และติดตั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมถึงใช้ข้อมูล
อ้างอิงด้านความเข้มแสงอาทิตย์จากทีป่ รึกษาทางเทคนิค
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ที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรม มาประกอบการวิเคราะห์และ
ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เพื่อให้
มั่นใจว่าพื้นที่ที่ติดตั้งมีความเข้มแสงอาทิตย์ในระดับที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการพัฒนาโครงการ
2. ความเสี่ยงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เสื่อมสภาพเร็ว
กว่ากำาหนด
เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์หลักในการ
แปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า หากแผง
เซลล์มีการเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ อาจส่งผลให้ปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลงและจะกระทบต่อรายได้ที่ประมาณ
การไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำาสัญญากับผู้รับเหมา
โดยให้ผู้รับเหมารับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
จากระบบตามที่ได้ให้ไว้ในสัญญาต่อโครงการในระยะ
เบื้องต้น และบริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ผู้ผลิตชดเชย
หรือเปลี่ยนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตลอดอายุโครงการ
เมื่อตรวจพบแผงที่เสื่อมสภาพลงกว่าที่รับประกันไว้
3.4.4 ความเสี่่� ย งในการเปิิ ด้ ด้ำา เนิ น การลิ่ า ช้้ า จากขั� น ตอน
ขอรับใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา อยู่
ภายใต้การกำากับดูแลของหน่วยงานราชการทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับ
ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำาเป็นสำาหรับการเปิดดำาเนินการเชิง
พาณิชย์ เพือ่ ให้โครงการได้รบั ใบอนุญาตตามเงือ่ นไขตามระยะ
เวลาที่กำาหนด บริษัทฯ ได้จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อดูแลและติดตามให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
3.5 ความเสี่ ย งด้้ า นอาชิี ว อนามั ย ความปลอด้ภั ย
และสิ่งแวด้ล้อม
3.5.1 ความเสี่่�ยงด้้านอาช้่วอนามัยแลิะความปิลิอด้ภััย แลิะ
การจัด้การความต่อเน้�องทุางธุุรกิจ
บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อปุ ทานเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในปี 2563 บริษัทฯ
ยังคงเน้นเป้าหมาย 3 Zeros ได้แก่

Zero Incident: ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น
Zero Repeat: ไม่มีอุบัติการณ์จากกรณีเดิมเกิดขึ้นซ้ำา
Zero Compromise: ไม่ยนิ ยอมให้มกี ารปฏิบตั งิ านทีข่ ดั ต่อ
ข้อกำาหนดกฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยของ
บริษัทฯ และของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอยู่
เพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 Zeros ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยยึด
หลักตามวัฒนธรรมความปลอดภัยของบ้านปู ซึ่งครอบคลุม
การเสริมสร้างระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล ISO 45001 การเพิม่ ขีดความรูค้ วามสามารถ
ในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย และการปลูกฝังการ
ตระหนักรูด้ า้ นความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง โดยประเทศต่าง ๆ
ได้นำาผลที่ได้จากการประเมินระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในปี 2562 มาจัดทำาเป็นโครงการปรับปรุงด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ในปี 2563 นี้ ประเทศออสเตรเลียได้
ดำาเนินการโครงการด้านความปลอดภัยทั้งหมด 7 โครงการ
ประเทศจีนได้ดาำ เนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัยทั้งหมด
11 หัวข้อที่โรงไฟฟ้าหลวนนานและโรงไฟฟ้าโจวผิง และ
ประเทศอินโดนีเซียได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการความเป็นผู้นาำ
ด้านความปลอดภัยที่เหมืองทรูบาอินโดและเหมืองบารินโต
ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ ท บทวนผลการดำ า เนิ น งานด้ า น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และได้จัดทำาแผนกลยุทธ์
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5 ปี (ปี 2564-2568) ตามแนวคิด
การดำาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน หรือ ESG โดยได้กาำ หนดตัวชีว้ ดั นำา
และตัวชีว้ ดั ตาม เพือ่ เป็นกรอบในการดำาเนินการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของบริษัทฯ
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่
เกิดขึ้นในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำาแผนความต่อเนื่องธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP) ที่ได้ออกแบบไว้มา
ประกาศใช้งาน โดยแต่ละสายงานได้นำาแผนความต่อเนื่อง
ธุรกิจมาใช้รองรับการปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานปฏิบัติงาน
ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ทำาให้กิจกรรมที่สำาคัญ
ต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ
ได้อย่างต่อเนือ่ ง แต่ละประเทศมีการนำาคณะทำางาน Incident
Management Team (IMT) มาใช้ เพื่อทำาหน้าที่จัดการและ
เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดจน
กระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำาเนินมาตรการต่าง ๆ โดยคำานึง
ถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำาคัญ

บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการกำาหนดให้ทุกประเทศมีกรอบ
การบริ ห ารจั ด การความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ โดยใช้ ก รอบ
ข้อกำาหนดของ ISO 22301 เป็นแนวทาง และในปี 2563
สำานักงานกรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหาร
ความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ระดั บ สากล ISO 22301:2012
อย่างต่อเนื่อง โดยสำานักงานบ้านปู ที่กรุงปักกิ่ง (Banpu
Investment China) ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล ISO 22301:2012/
GBT/30146-2013 เป็นปีแรก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการฝึกซ้อม การเตรียมความ
พร้อมตอบโต้ภยั คุกคามอย่างสม่าำ เสมอ ในแผนระยะยาว 5 ปี
บริษัทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายให้แต่ละหน่วยธุรกิจทำาการบ่งชี้
และทำาแผนความต่อเนื่องธุรกิจสำาหรับหน่วยงานที่สำาคัญ
(Critical Business Functions) รวมทั้งทำาการฝึกซ้อม
แผนระดับหน่วยงานที่สำาคัญ และให้คณะทำางาน Incident
Management Team (IMT) ฝึกซ้อมแผนความต่อเนือ่ งธุรกิจ
ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
3.5.2 ความเสี่่�ยงด้้านสี่ิ�งแวด้ลิ้อม
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental
Standard) ตามทีก่ ฎหมายกำาหนด และมุง่ เน้นการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิผล (Effective Resource Utilization) เพื่อ
เป็ น การสงวนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละควบคุ ม ผลกระทบ
ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มจากการใช้ ท รั พ ยากร เช่ น การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) การจัดการ
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการ (Waste Management) การ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization) การใช้ทรัพยากรน้ำาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็นต้น
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ
บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามและรวบรวมข้อมูลแนวโน้มการใช้พลังงาน
และผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ทั้งในด้านความถี่และความรุนแรง เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การกำาหนดนโยบายและการลงทุนของบริษทั ฯ อีกทัง้ ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นประเด็นที่ทุก
ภาคส่วนให้ความสนใจ และคาดหวังให้บริษัทฯ สามารถ
ควบคุ ม ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรม
การดำาเนินงานให้อยู่ในระดับต่ำา เพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย
เหมืองถ่านหิน การผลิตไฟฟ้าและความร้อน การผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ มีการใช้พลังงานเป็นต้นทุนในการผลิต และปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบริษัทฯ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ได้ตระหนักถึงผลกระทบและความสำาคัญของการมีส่วนร่วม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้กำาหนดนโยบาย
และเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2553 เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยี
สะอาด ปัจจุบันบริษัทฯ มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
5 ปี คือ ระหว่างปี 2559 - 2563 จากปีฐานในปี 2555 ซึ่ง
เป็นปีทบี่ ริษทั ฯ มีการผนวกผลการดำาเนินงานจากหน่วยธุรกิจ
ในออสเตรเลีย โดยกำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที่ร้อยละ 25 และ
การผลิตไฟฟ้าทีร่ อ้ ยละ 15 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารเตรียม
ความพร้ อ มในการกำ า หนดเป้ า หมายระยะต่ อ ไประหว่ า ง
ปี 2564 - 2568 โดยจะเริม่ บังคับใช้ตง้ั แต่ปี 2564 เป็นต้นไป
2. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental
Compliance)
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตาม
ข้อกำาหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ และข้อ
กำาหนดของมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำาหนดในรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 บริษัทฯ มี
ผลการดำาเนินงานสอดคล้องตามข้อกำาหนดมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดี และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
นี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญซึ่ง
ประกอบด้วย
การจัดการปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน โดยบริษทั ฯ
ยึดถือแนวทางการป้องกันการเกิดผลกระทบเป็นลำาดับแรก
โดยมีการวางแผนประเมินอัตราความลาดชันทีเ่ หมาะสม
รวมทัง้ ทำาการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยนื ต้นบริเวณขอบบ่อ
เหมืองเพื่อเป็นการช่วยยึดหน้าดิน
การจัดการน้ำา โดยบริษัทฯ ได้มีการติดตามคุณภาพน้ำา
ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ า คุ ณ ภาพน้ำ า ที่ ป ล่ อ ยออกไปเป็ น ไปตามข้ อ กำ า หนด
ของกฎหมายในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ดำาเนินกิจการ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารประเมิ น พื้ น ที่ ตั้ ง ของ
หน่วยธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ขาดแคลนน้าำ (Water Stressed Area) ภายใต้ฐานข้อมูล
Aqueduct Water Risk Atlas ของ World Resources
Institute หรือไม่ เพื่อพัฒนาแผนและแนวทางป้องกันผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่การดำาเนินงาน
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ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าว
บริษัทฯ จัดทำามาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดน้ำาที่
เป็นกรดจากการทำาเหมือง (Acid Mine Drainage) โดยเน้น
การจัดการตัง้ แต่ขน้ั ตอนการสำารวจ การวางแผนผลิตการ
จัดการพื้นที่จนถึงการฟื้นฟูสภาพของพื้นที่ภายหลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรมการผลิต (Mine Rehabilitation) โดยมีการ
ใช้หลายเทคโนโลยีรว่ มกันในการป้องกันแหล่งกำาเนิดและ
บำาบัดน้าำ เป็นกรดควบคูก่ นั ไป โดยมีการสร้างบึงประดิษฐ์
(Wetland) ที่ เ หมื อ งโจ-ร่ ง ที่ ป ระเทศอิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ ง
เป็นการใช้พชื ท้องถิน่ ช่วยลดความเป็นกรดและโลหะหนัก
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในน้ำ า จากการทำ า เหมื อ ง และมี ก ารตรวจวั ด
คุณภาพน้าำ อย่างสม่าำ เสมอก่อนปล่อยสูแ่ หล่งน้าำ ธรรมชาติ
เพื่อให้ม่ันใจว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
บึงประดิษฐ์ดงั กล่าวนอกจากจะช่วยเรือ่ งการลดผลกระทบ
ด้านคุณภาพน้ำาแล้ว ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นที่อยู่
อาศัยของนกและแมลง ซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศฟื้นคืนกลับ
ในพื้นที่ได้อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการดำาเนินงาน
ดังกล่าวไปยังเหมืองอินโดมินโค เพือ่ ลดปัญหาน้าำ เป็นกรด
จากการทำาเหมืองในพื้นที่อีกด้วย
การจั ด การคุ ณ ภาพน้ำ า หล่ อ เย็ นที่ ใ ช้ ใ นโรงไฟฟ้ า โดย
บริษทั ฯ ใช้ระบบน้าำ หล่อเย็นกึง่ ปิด เพือ่ ลดการแลกเปลีย่ น
น้ำ า กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มภายนอกและน้ำ า ที่ จ ะปล่ อ ยออก
สู่ภายนอก เพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ำา มีการออกแบบ
ทางน้ำาโดยเพิ่มระยะทางให้สัมผัสอากาศนานที่สุด เพื่อ
ลดอุณหภูมิน้ำาที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกให้อยู่ในระดับที่
กฎหมายกำาหนด
การจัดการคุณภาพอากาศเสียทีป่ ล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่
บรรยากาศ โดยบริษัทฯ กำาหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ
หลัก ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และ
ฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ นำาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้า
มาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าทั้งที่อยู่ในไทย ลาว และจีน
เช่น เทคโนโลยีหัวเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx
Burner) การใช้หม้อไอน้าำ เผาไหม้แบบฟลูอไิ ดซ์เบดหมุนวน
(Circulating Fluidized Bed: CFB) เพือ่ ลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์
และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกำาจัดฝุ่นละออง
เถ้าลอย (Fly Ash) โดยการใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบใช้
ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator: ESP) และ
การใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas
Desulfurization: FGD) แบบกึ่งแห้ง (Semi-dry) และ
แบบเปี ย ก การกำ า จั ด ก๊ า ซไนโตรเจนออกไซด์ ด้ ว ยวิ ธี

Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) และ
Selective Catalytic Reduction (SCR) รวมทั้งมีระบบ
การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission
Monitoring System: CEMS) ทั้งที่ปากปล่องและชุมชน
รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกำาหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า
ในจีน บริษัทฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงระบบบำาบัดอากาศ
ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึ้นอย่างมาก
เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่
การจัดการฝุน่ ละอองทีเ่ กิดจากกิจกรรมต่าง ๆ จากการทำา
เหมือง เช่น การขุดขนดินและถ่านหิน การปรับปรุงคุณภาพ
ของถ่านหิน และการขนส่งถ่านหิน บริษัทฯ ใช้มาตรการ
หลากหลาย เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การจั ด การอย่ า งเหมาะสม
สำาหรับแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น การปลูกต้นไม้สร้าง
แนวกันลมในพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการ
เกิดฝุ่น การจำากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่เหมือง
เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและเพื่อความปลอดภัยในการ
ทำางาน การหมั่นพรมน้ำาบนถนน และการสเปรย์น้ำารอบ
กองถ่านหิน การใช้ผา้ ใบคลุมกองถ่านและรถบรรทุกขนส่ง
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตรวจวัดปริมาณฝุ่นใน
บริเวณพืน้ ทีค่ ลังถ่านหิน และบริเวณชุมชนข้างเคียงอย่าง
สม่าำ เสมอ เพือ่ ให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุน่ ละอองทีเ่ กิด
ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการของเสียอันตราย โดยบริษัทฯ มีมาตรการใน
การคัดแยกและการกำาจัดขยะประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะ
สม เพื่อให้แน่ใจว่าขยะเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะของเสียอันตรายซึง่ มีการกำาจัด
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมายใน
แต่ละท้องถิ่น ในบางกรณี บริษัทฯ สามารถขายของเสีย
เช่น น้ำามันเครื่องที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ เถ้าลอย
(Fly Ash) เป็นต้น ให้กับผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการเพื่อนำาไปรีไซเคิลต่อไป สำาหรับเถ้าลอยที่เกิดจาก
การเผาไหม้ถ่านหินเพื่อการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้
กับผู้รับซื้อเพื่อนำาไปประกอบการทำาวัสดุก่อสร้าง รวมถึง
มีการแยกขนาดของเถ้า เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดและสามารถเพิ่มราคาจำาหน่ายได้

3. การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective
Resource Utilization)
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำาคัญในการช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต โดยบริษัทฯ มุ่งเน้น
การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการ
มีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้ดำาเนิน
โครงการอนุรกั ษ์พลังงานและศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ใช้พลังงานทดแทนอืน่ ๆ แทนน้าำ มันดีเซล รวมถึงมองหา
โอกาสในการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่น ๆ นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อสาธารณะผ่าน Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) Carbon Disclosure Project (CDP) และรายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจำาทุกปี
การลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้าำ
ด้วยการนำาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low
Emissions: HELE) มาใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าซานซี
ลู่กวง (Shanxi Lu Guang) ในจีน นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับปรุงสภาพเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ และมีการนำา
ก๊าซเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตเหล็กของลูกค้าซึง่ เดิม
ต้องปล่อยออกและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมาเป็น
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ทดแทนการใช้ถ่านหินที่โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping)
การใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการ
บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการวางแผนการทำาเหมืองอย่างรอบคอบ เพือ่ ลดการ
เกิดผลกระทบต่อสภาพทางภูมศิ าสตร์ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และระบบนิเวศ โดยกำาหนดให้มกี ารวางแผน
การฟื้นฟูสภาพเหมือง (Mine Closure Plan) ตั้งแต่เริ่ม
โครงการ นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม บริษัท PT.
Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
ในอินโดนีเซีย ได้รว่ มมือกับสวนพฤกษศาสตร์เปอร์โวดาดี
(Purwodadi Botanical Garden) ริ เ ริ่ ม โครงการ
ศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
เหมืองบารินโต (Bharinto) ที่ตั้งอยู่บนเกาะกาลิมันตัน
ในอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2553 และต่อมาในปี 2555 และ
2556 บริ ษั ท ฯ ได้ ข ยายขอบเขตของงานมายั ง พื้ น ที่
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ซึ่งมีความก้าวหน้าใน
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และขยายการ
สำารวจพื้นที่เพิ่มเติมจากที่เคยทำาไว้ เพื่อนำาข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการทำาแบบจำาลองของการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
และคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ในปี
2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) โดยมีเป้าหมาย
ให้เกิดผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) ภายหลัง
จากการดำาเนินการปิดเหมือง ในทุกพื้นที่ของบริษัทฯ
ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Value) ของ
พื้นที่ท่มี ีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสำาหรับเหมือง
ในอินโดนีเซีย ประกอบด้วย เหมืองบารินโต (Bharinto)
และเหมืองอินโดมินโค (Indominco) และเหมืองใต้ดิน
ในประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย เหมืองแอร์ลี (Airly)
เหมื อ งสปริ ง เวล (Springvale) เหมื อ งคลาเรนซ์
(Clarence) เหมืองแมนดาลอง (Mandalong) และ
เหมื อ งไมยู น า (Myuna) โดยบริ ษั ท ฯ มี แ ผนในการ
ประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพทุกปี
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิด
ผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด
การใช้ทรัพยากรน้าำ บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรน้าำ โดยมีโครงการลดการใช้นาำ้ ในกระบวนการผลิต
การนำากลับมาใช้ใหม่ การจำาแนกน้ำาผิวดินมิให้ปะปน
กับน้าำ เสีย เป็นต้น นอกจากนี้ น้าำ จากการทำาเหมืองใต้ดนิ
ที่ผ่านการบำาบัดแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในชุมชน
ได้อีกทางหนึ่งด้วย และเพื่อให้การจัดการทรัพยากรน้ำา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย
การจัดการน้ำา (Water Policy) เพื่อกำาหนดขอบเขตและ
เป้าหมายการจัดการน้ำาของบริษัทฯ รวมไปถึงรูปแบบ
การเก็บและการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำา โดย
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำาแผนผังการใช้น้ำา
(Water Flow Diagram) ของทุกหน่วยธุรกิจเพื่อนำามา
ใช้วางแผนบริหารจัดการน้ำาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เพือ่ ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ เปิดเผยต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.6 ความเสี่ยงจากผลกระทุบด้้านสังคมและชิุมชิน
บริษัทฯ เชื่อว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น นอกจากการให้
ความสำาคัญกับมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบจากการ
ดำาเนินธุรกิจทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม เช่น ผลกระทบ
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ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและผลกระทบด้ า นความปลอดภั ย แล้ ว
บริษัทฯ ยังจัดให้มีการดำาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนใน
ทุกพื้นที่ที่ดำาเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้น “กระบวนการสร้างการ
มีส่วนร่วม” ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในการดำาเนินงาน ได้แก่
ชุมชน องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ดำาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ องคนในชุมชน ให้มคี วามเข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึง
สร้างการยอมรับจากชุมชนเสมือนบริษทั ฯ เป็นสมาชิกคนหนึง่
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนินการพัฒนาชุมชนในทุกพื้นที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน
และมาตรฐานการบริหารจัดการ พร้อมทั้งนำาข้อกำาหนดของ
รัฐบาลท้องถิน่ ประกอบกับแนวปฏิบตั ใิ นระดับสากล เช่น เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) มาเป็นกลยุทธ์และเป้าหมายการดำาเนินกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนใน 6 ด้านหลัก โดยดำาเนินการภายใต้ความร่วม
มือระหว่างบริษัทฯ ชุมชน และภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
นำากรอบการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return
on Investment: SROI) มาใช้ประเมินผลกระทบทางสังคมที่
เกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการ เพื่อปรับปรุงการดำาเนินงาน
ให้มีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านความ
ยั่งยืนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินมาตรการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านสังคมและชุมชน ดังต่อไปนี้
มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (Standard
Practice Manual: Community Engagement)
ที่ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน การลดความเสีย่ งจากผลกระทบต่อสังคมและชุมชน
ซึ่ ง ทำ า ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชนมี แ นวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่
ทำางาน นอกจากนีไ้ ด้มกี ารทบทวนมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เป็นระยะ เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะ
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป
มีมาตรการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย (Community Complaint Management
System) ซึง่ สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้
ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีมาตรการเรือ่ งการละเมิดสิทธิ
ของชนเผ่าพื้นเมือง (Rights Violations of Indigenous
People) เพื่อให้หน่วยธุรกิจที่ตั้งอยู่ใกล้ชนกลุ่มน้อย
สามารถทำางานและอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข

จัดให้มพี นักงานของบริษทั ฯ ทีร่ บั ผิดชอบงานด้านพัฒนา
ชุมชน (Community Development Officer: CDO)
เข้าไปทำางานในแต่ละพื้นที่อย่างเพียงพอ ทำาให้สามารถ
ทำางานในโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับชุมชน
ได้อย่างใกล้ชดิ อีกทัง้ พนักงานเหล่านีย้ งั เป็นกลไกหลักใน
การสือ่ สารระหว่างบริษทั ฯ กับชุมชน เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องระหว่างกัน สามารถเห็นสัญญาณหรือเหตุการณ์
ทีจ่ ะเกิดผลกระทบได้ตงั้ แต่ตน้ ทำาให้สามารถหาแนวทาง
การแก้ไขหรือมาตรการลดผลกระทบนัน้ ได้อย่างทันท่วงที
ฝ่ายพัฒนาชุมชนสามารถเป็นช่องทางการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาครัฐ สือ่ มวลชน ทำาให้ทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ได้รวดเร็ว และสามารถประสานงานกับฝ่ายอืน่ ๆ ในบริษทั ฯ
เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
ทำางานกับชุมชนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม โดย
บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน ตัง้ แต่
การจัดทำาแผนพัฒนาหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้ได้โครงการทีเ่ หมาะสม
ตรงตามความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับชุมชน
ตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาการพัฒนาชุมชน (Community
Consultative Committee: CCC) ทีป่ ระกอบด้วยตัวแทน
จากชุมชน รัฐบาลในท้องถิ่น และบริษัทฯ เพื่อร่วมกัน
วางแผนดำาเนินงานแต่ละโครงการ ติดตามความก้าวหน้า
และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของสังคมส่วนรวม ส่งผลให้ความเป็นอยูข่ องคนใน
ชุมชนท้องถิ่นดีขึ้น ทั้งยังเป็นช่องทางในการป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ดำาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง โดยโครงการเหล่านี้
มาจากการคิดร่วมกันกับชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ขีดความสามารถของชุมชน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาชุมชน
ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้การสนับสนุนมีทงั้ หมด 6 ด้าน ประกอบ
ด้วย 1) การพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ 2) การ
พัฒนาด้านการศึกษา 3) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 4) การพัฒนาสุขอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน
5) การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และ 6) การส่งเสริมด้านสังคม
วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กบั ชุมชน ซึง่ ทำาให้ประชาชน
ในชุมชนรอบหน่วยธุรกิจของบริษทั ฯ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
เกิดความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ

ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ เพื่อ
ร่วมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผล รวมถึงร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไข เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อชุมชนและสังคมที่
อาจเกิดจากการดำาเนินงานของบริษทั ฯ โดยเฉพาะฝ่ายที่
ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านขนส่ง
ผลิตภัณฑ์
ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ รั บ เหมาในการทำ า งานด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชน
(Contractor Cooperation in Community Development
Work) ในอินโดนีเซีย ผู้รับเหมารายหลักของบริษัทฯ
หลายรายมีการทำางานพัฒนาชุมชนควบคูไ่ ปด้วย บริษทั ฯ
จึงได้มีการประสานความร่วมมือเพื่อดำาเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผน การจัดสรร
งบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งทำาให้การดำาเนิน
โครงการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึน้ ครอบคลุมผู้
ได้รบั ประโยชน์และลดความซ้าำ ซ้อนของการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาสังคมในพื้นที่
มีการติดตามงานโดยผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละระดับ
อย่างใกล้ชิด รวมถึงเข้าไปเยี่ยมชมการดำาเนินงานใน
ชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งนอกจากได้เห็นความก้าวหน้า
ของโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จริง ได้พบกับผู้นำาและ
ประชาชนในชุมชนแล้ว ยังได้ให้คำาแนะนำาเพื่อพัฒนางาน
ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ มีการดำาเนินงานที่รัดกุม มีแผนการทำางานและ
การบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ
ทั้งยังสร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กับชุมชนและ
สังคมได้เป็นอย่างดี
จั ด ให้ มี ก ารสำ า รวจความพึ ง พอใจของชุ ม ชนและ
ผูเ้ กีย่ วข้องต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ (Community
Satisfaction Survey) ในส่วนงานพัฒนาชุมชนของ
บริษัทฯ ที่อินโดนีเซีย โดยจัดทำาการสำารวจทุกปี ทำาให้
บริษัทฯ ได้รับทราบประเด็นความพึงพอใจ ข้อกังวลของ
ชุมชน และแนวโน้มความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมถึงข้อเสนอแนะจากชุมชนและผูเ้ กีย่ วข้อง โดยบริษทั ฯ
ได้นำาผลที่ได้จากการสำารวจมาปรับปรุงการดำาเนินงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจของชุมชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

85
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มาใช้ โดยให้พนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้าน
พัฒนาชุมชนมาตรวจสอบการดำาเนินงานด้านการพัฒนา
ชุมชน เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิผลสูงสุด
นำากรอบการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social
Return on Investment: SROI) มาใช้ประเมินผลกระทบ
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การดำ า เนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด
ลดผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และนำาไปสูก่ ารพัฒนาสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

4. ความเสี่ยงด้้านการปฏิิบัติิติามกฎระเบียบ
ขี้อบังคับ และกฎหมายทุี่เกี่ยวขี้อง
4.1 ความเสี่ยงด้้านการปฏิิบัติิติามกฎหมาย
บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
ให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี เชื่อถือได้ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ด้วย
ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบต่อการดำาเนิน งานและชื่อเสีย งของ
บริษัทฯ หากมีการฝ่าฝืน โดยทั่วไปความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ความซับซ้อนของ
บทบัญญัติตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครั้ง
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ หรือแม้กระทั่ง
ภาษาต่างประเทศทีใ่ ช้ในการออกกฎหมาย ซึง่ อาจนำาไปสูก่ าร
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในด้าน
การเงินและการดำาเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมถึงอาจส่งผลต่อ
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความ
สำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยกำ า หนดให้ ห น่ ว ยงานกำ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านตาม
กฎหมาย (Compliance) เป็นหน่วยงานกลางในการกำากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มบ้านปู
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตามสถานะของ
ร่างกฎหมายที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อ
ให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
ในอนาคตด้วย
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4.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์์และนโยบาย
ในประเทุศทุี่บริษัทุฯ ลงทุุน
เนือ่ งจากบริษทั ฯ ดำาเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยูใ่ นต่างประเทศ ทำาให้
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและ
นโยบายภายในแต่ละประเทศนัน้ ๆ บริษทั ฯ จึงให้ความสำาคัญ
และมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการ รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ
ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และ
นโยบายในทุกประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ลงทุน เพือ่ ให้สามารถบริหาร
จัดการกับความเสีย่ งทางกฎหมายทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยกำาหนดให้
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละประเทศติดตามการเปลีย่ นแปลง
ด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในแต่ละประเทศอย่างใกล้ชดิ
โดยหน่ ว ยงานกำ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย
(Compliance) ได้นำาแอปพลิเคชัน Laws In-Hand มาใช้ใน
การติดตามและรายงานกฎหมายทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง รวมถึง
ร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสีย่ งกิจการ (Enterprise Risk
Management) ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Compliance Risk
Management (C-RiM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบถึงการ
เปลีย่ นแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือ
ในการตีความและหาแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้การดำาเนินงานเป็น
ไปอย่างถูกต้อง
โดยในรอบปีทผ่ี า่ นมามีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบและนโยบาย
ภายในแต่ละประเทศอย่างเป็นสาระสำาคัญและมีผลกระทบ
ที่บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้
สี่าธุารณรัฐปิระช้าช้นจ่น
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 รัฐบาลจีนประกาศแผนจัดการ
มลพิษปี 2561-2563 (Fight for Blue Sky) เพื่อควบคุม
และลดมลพิษใน 82 เมืองของประเทศ ส่งผลให้มณฑล
ปักกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ย และซานตง ต้องลดปริมาณ
การใช้ถ่านหินลงร้อยละ 10 และลดลงร้อยละ 5 ในพื้นที่
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำาแยงซีตั้งแต่ปี 2559-2563 รวมถึง
กำาหนดให้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอัตราการใช้เชื้อเพลิง 65
ตันต่อชั่วโมงหรือสูงกว่า ต้องลดอัตราการใช้พลังงาน
และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต ซึ่งบริษัทฯ
ได้ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจในจีนให้
สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ โดย

ปรับปรุงระบบการผลิตและการขนส่งทางรถบรรทุกให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะ
ทางอากาศ และศึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด
เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

ต้องสอดคล้องกับใบอนุญาต RKAB ทีไ่ ด้รบั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกล่าวและมีการปรับปรุงระเบียบ
ปฏิ บั ติ ง านภายในองค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงไป

รัฐบาลจีนเริม่ ปฏิรปู ระบบการไฟฟ้าตัง้ แต่ปี 2558 เพือ่ ลด
การผูกขาด เพิม่ การแข่งขัน ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ตา่ำ ลงใน
คุณภาพที่ดีขึ้น ทำาให้ราคาไฟฟ้าปรับลดลง โดยในเดือน
กันยายน 2562 รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้นโยบายปฏิรูป
ราคาจ่ายไฟสำาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จากราคาซื้อขาย
ไฟฟ้าคงที่ตามราคาถ่านหินอ้างอิง (On-grid Tariff) เป็น
ราคาซื้อขายไฟฟ้าลอยตัว (Base-price-plus-floating
Mechanism) โดยอัตราลอยตัวดังกล่าวจะอ้างอิงราคา
ที่ สู ง หรื อ ต่ำ า กว่ า ราคาถ่ า นหิ น อ้ า งอิ ง ในช่ ว งระหว่ า ง
ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม อัตราลอยตัวที่
มากกว่าราคาถ่านหินอ้างอิงจะยังไม่บังคับใช้ในปี 2562
โดยนโยบายดังกล่าวได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิด
เพื่อประเมินผลกระทบ และปรับกลยุทธ์ในการเติบโต
ในจีนอย่างเหมาะสม

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 สภาผู้แทนประชาชนแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซียออกกฎหมายว่าด้วยการสร้างงาน
ฉบับที่ 11 (Law Number 11 of 2020 on Job
Creation (Omnibus Law)) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิด
ประเทศต้อนรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน ซึ่งช่วย
กระตุ้นการจ้างงานและเศรษฐกิจ โดยกฎหมายดังกล่าว
มีผลดีต่อบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่
หรือใบอนุญาตธุรกิจเหมืองแร่พิเศษสำาหรับการดำาเนิน
การผลิต หรือผู้ถือใบอนุญาต IUP-OP: Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi (Operation
Production Mining Business License) และ IUPKOP: Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi
Produksi (Operation Production Special Mining
Business License) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตาม
ผลของกฎหมายดังกล่าว ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์การ
ดำาเนินธุรกิจในสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นเปลงไปอย่างสม่าำ เสมอ เพือ่ ประเมิน
ผลกระทบและปรับกลยุทธ์ในการเติบโตในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียอย่างเหมาะสม

สี่าธุารณรัฐอินโด้น่เซื้่ย
วั น ที่ 5 มกราคม 2561 กระทรวงพลั ง งานและ
ทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 23K/2018
เกี่ยวกับเงื่อนไขแผนการขายถ่านหินในตลาดอินโดนีเซีย
(Domestic Market Obligation: DMO) ในปี 2562
โดยกำาหนดให้บริษทั ผูผ้ ลิตถ่านหินต้องขายถ่านหินอย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของประมาณการและแผนการผลิตตาม
ใบอนุญาต Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
(RKAB) โดยมีบทลงโทษสำาหรับบริษทั ทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ าม คือ
ลดปริมาณการผลิตในการขอใบอนุญาต RKAB ปีถัดมา
รวมถึงลดโควตาการส่งออก ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าวโดยขายถ่านหินในประเทศเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงซือ้ โควตาจากบริษทั ผูผ้ ลิตถ่านหินทีข่ ายในประเทศ
เกินโควตา DMO
ในเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงพลังงานและทรัพยากร
ธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 205K/2019 เกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของ
การขนส่งและขายถ่านหิน โดยเริม่ นำาระบบออนไลน์มาใช้
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่าง ๆ
ของผู้ถือใบอนุญาต โดยข้อมูลการผลิตและการขายจะ

ปิระเทุศญ่�ปิุ�น
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรม (METI) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องอัตรา
รับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ โดยแก้ไขกฎหมาย
สำาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำาลังผลิตมากกว่า
10 กิโลวัตต์ ที่อยู่ในขอบเขตของประกาศเพิ่มเติมดังนี้
โครงการที่ได้รับการรับรองโดย METI ตั้งแต่ วันที่ 1
กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557
โครงการทีไ่ ม่ตดิ เงือ่ นไขกฎสามปี (Three-year Rule)
อ้างถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 1 เมษายน 2560
โครงการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าวจะถูกลดอัตรา
ค่าไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ได้รับอนุมัติเป็นอัตรา 21 เยน
ต่อหน่วย แต่ทั้งนี้จะได้รับยกเว้นไม่ถูกปรับลดอัตรา
ค่าไฟฟ้าคงที่ในกรณีดังต่อไปนี้

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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1. โครงการที่มี “แผนการก่อสร้าง” ได้รับอนุมัติโดย
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2561 หรือ
2. โครงการที่ได้เริ่มดำาเนินการก่อสร้างก่อนวันที่
5 ธั น วาคม 2561 และ” แผนการก่ อ สร้ า ง”
ได้รบั อนุมตั โิ ดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในวันที่
30 กันยายน 2562 และได้เริม่ ดำาเนินการก่อสร้าง
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะต้องยื่นขอเชื่อมระบบเครือข่าย
(Grid Connection) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และ
ได้รับตอบรับภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อดำารง
สิทธิในอัตราค่าไฟฟ้าคงทีต่ ามเดิม และโครงการดังกล่าว
จะต้องจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ก่อนวันที่ 30 กันยายน
2563 ในกรณีทโี่ ครงการจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้หลัง
วันที่กำาหนดให้ถือว่าระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าได้เริ่มตั้งแต่
วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจะทำาให้ระยะเวลาซื้อขาย
ไฟฟ้าลดลงตามความล่าช้าของโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้ตดิ ตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชดิ ในการ
ยืน่ เอกสารขออนุมตั แิ ละดำาเนินการตามข้อยกเว้นดังกล่าว
เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อโครงการทีก่ าำ ลังพัฒนาอยู่
โดยในปี 2563 บริ ษั ท ฯ สามารถเปิ ด ดำ า เนิ น การ
เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ (Yamagata)
และยาบูกิ (Yabuki) ในประเทศญี่ปุ่น กำาลังผลิตรวม 27
เมกะวัตต์
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเปลี่ยนนโยบายจากที่มีอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ มาเป็นการประมูลสำาหรับ
โครงการที่ขออนุญาตหลังวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งอาจ
มี ผ ลทำ า ให้ อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ลดลงใน
โครงการใหม่ ท่ี มี ก ารประมู ล อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ
ได้เตรียมความพร้อมโดยศึกษาวิธีเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุนทางด้านการเงิน หรือ
การพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ปิระเทุศไทุย
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้มกี ารประกาศพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data
Protection Act, B.E. 2562 (2019) (“PDPA”)) ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตามกฎหมายทัง้ ฉบับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
โดยสาระสำาคัญของ พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ มี 3 ประเด็นหลัก
ดังนี้
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1. เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม (Consent) ในการ
เก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เก็บรวบรวมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้
2. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถูกเข้าถึง
โดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือ
ทำาลายข้อมูลเมื่อใดก็ได้ หากเป็นความประสงค์ของ
เจ้าของข้อมูล
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและ
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะทำ า งานคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(PDPA Working Team) เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้
ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดำาเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ

5. ความเสี่ยงทุี่เกิด้ขี้�นใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เป็นความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงทีย่ ังไม่เคยปรากฏขึ้นหรือไม่เคยมีประสบการณ์ ณ
เวลาปัจจุบัน แต่เนื่องจากในอนาคตมักจะมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือ
การเปลีย่ นแปลงตามธรรมชาติ ซึง่ ในบางเหตุการณ์อาจจะไม่
สามารถประเมินผลกระทบ หรือไม่สามารถระบุความเสี่ยงได้
แน่นอน ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ
พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่สำาคัญ ดังนี้
5.1 ความเสี่ ย งจากความก้ า วหน้ า ทุางเทุคโนโลยี ทุี่ ส่ ง
ผลกระทุบติ่ออุติสาหกรรมพิ่ลังงาน
เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและพลังงาน
ทางเลือกเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น
อุปกรณ์และระบบทีส่ ามารถกักเก็บไฟฟ้าได้มากขึน้ ยานพาหนะ
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนต้นทุนในการทำาธุรกิจพลังงาน
ทดแทนที่มีแนวโน้มลดลงจากความก้าวหน้าในการพัฒนา
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ รวมไปถึ ง นโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของภาครั ฐ ที่ ต้ อ งการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
(Greenhouse Gas: GHG) ตามความตกลงปารีส (Paris
Agreement) ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึง
การส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่าง ๆ
ส่งผลให้รูปแบบการดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงาน

เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) เพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งดังกล่าวและก้าวสูส่ งั คมคาร์บอนต่าำ บริษทั ฯ จึง
มุง่ มั่นในการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีแบตเตอรี่เพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกักเก็บ
พลังงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำาเนินธุรกิจตามกลยุทธ์
Greener & Smarter อย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างสรรค์
โซลู ชั น ด้ า นพลั ง งานแบบครบวงจรที่ เ หมาะสมกั บ ความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วยการแสวงหานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน
ให้แก่สังคม เช่น เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า “บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่”
(Banpu NEXT e-Ferry) โครงการ Banpu NEXT EV Car
Sharing ซึ่งได้เริ่มนำาร่องเปิดจุดบริการเช่ารถไฟฟ้า โครงการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนโซลาร์ลอยน้ำา
เป็นต้น
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานดิ จิ ทั ล (Digital Center of
Excellence) เพื่อขับเคลื่อนการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลและหลัก
การทำางานแบบ Agile มาใช้ในโครงการพัฒนากระบวนการ
ทำางาน รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์ศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital
Capability Center: DCC) ในประเทศอินโดนีเซีย จีน และ
ออสเตรเลีย โดยมุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ในการทำางานของพนักงานในแต่ละธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจที่มีอยู่
5.2 ความเสี่ยงจากสภาพิ่ภ้มิอากาศทุี่เปลี่ยนแปลง
ความผั น ผวนของสภาพภู มิ อ ากาศทั่ ว โลกทำ า ให้ เ กิ ด ภั ย
ธรรมชาติหลากหลายรูปแบบในประเทศต่าง ๆ เช่น ไฟป่าใน
ออสเตรเลียและปริมาณน้ำาฝนที่สูงผิดปกติในอินโดนีเซียซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อบริษัท เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัท
มีมาตรการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยกำาหนด
ให้ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่ง
ในความเสี่ยงในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และกำาหนด
กลยุทธ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคาร์บอนต่ำา โดยตั้งเป้า
หมายลดการปล่อยมลพิษที่ชัดเจน กำาหนดราคาคาร์บอนและ
ใช้เป็นปัจจัยในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที่จะ
ลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวม
ถึงเตรียมการเปิดเผยข้อมูลการจัดการความเสี่ยงและโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทางของคณะ
ทำางานเพือ่ พัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการ
เงินทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพภูมอิ ากาศ (Task Force on ClimateRelated Financial Disclosure: TCFD)

5.3 ความเสี่ยงด้้านภัยคุกคามทุางไซเบอร์ (Cyber Threat)
การพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้นอาจนำาไปสู่ความเสี่ยง
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึง่ อาจส่งผลให้ถกู โจรกรรมข้อมูล
สำาคัญต่าง ๆ หรือทำาให้ระบบการผลิตเกิดการหยุดชะงักและ
กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ
ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทได้
ดำาเนินมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ประกาศนโยบายสารสนเทศและความมั่นคงทางไซเบอร์
(Information and Cybers Security) เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ิ
ให้กับพนักงาน
ให้ความรูด้ า้ นภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงวิธกี ารปฏิบตั ิ
และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ซ้ อ มแผนรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามจากการโจมตี ท างไซเบอร์
และแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศกรณีเกิดภัยพิบัติเป็น
ประจำาทุกปี เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที และลดผลกระทบ หรือความเสียหายที่อาจส่ง
ผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ดำาเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลสำาหรับระบบการจัดการความปลอดภัย
ของข้ อมู ล (Information Security Management
Systems: ISMS) โดยมาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำาหรับการ
ประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความ
ปลอดภัยและการนำาไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับ
การเก็บรักษาข้อมูลทัง้ ในรูปแบบดิจทิ ัลและเอกสารอย่าง
ปลอดภัย
5.4 ความเสี่ ย งด้้ า นผลกระทุบจากสถานการณ์
การแพิ่ร่ระบาด้ขีองโรคติิด้เชิ่�อไวรัสโคโรนา 2019 หร่อ
โควิ ด้ -19 (COVID-19) ติ่ อ การด้ำา เนิ น ธุุ ร กิ จ และผล
การด้ำาเนินงานขีองบริษัทุฯ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีแ่ พร่กระจายไป
ทัว่ โลก อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ซึง่ มีการดำาเนินงานทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงัก
ของการผลิตและการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีมาตรการใน
การลดโอกาสเกิดผลกระทบดังกล่าว โดยได้นำาระบบการ
บริหารจัดการความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity
Management System: BCMS) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร
อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยไม่คาดคิดอยูเ่ สมอ โดยคณะทำางาน Incident
Management Team (IMT) ในแต่ละประเทศจะฝึกซ้อมแผน
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ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับประเทศเป็นประจำาทุกปี เพื่อ
ให้มนั่ ใจว่าธุรกิจของบริษทั จะไม่หยุดชะงักหากเกิดสถานการณ์
ที่ไม่คาดคิด และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้
ตามสัญญา รวมถึงสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบาย “Work Anywhere” เพื่อให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่ใดก็ได้ และมีการนำาระบบ
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document
Management) มาใช้ เพื่อการติดต่อ เชื่อมโยง และรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารสำาคัญทั้งจากภายในและภายนอกอย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที ส่งผลให้เมือ่ บริษทั ฯ ประกาศใช้นโยบาย “Work
from Home” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
พนักงานทุกคนจึงมีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นพลังสำาคัญที่ช่วยขับ
เคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง
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ทั้งนี้ ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาจากผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธุรกิจในประเทศจีน พบว่าความต้องการถ่านหินลดลง
จากบางอุ ต สาหกรรมที่ ต้ อ งหยุ ด การดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็มคี วามต้องการใช้ถา่ นหินทีเ่ พิม่ ขึน้ จากโรงงาน
ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ สำาหรับด้านอุปทาน การผลิต
ถ่านหินได้รับผลกระทบระยะสั้นจากการขาดแคลนแรงงาน
และข้อจำากัดในการขนส่งถ่านหิน ซึ่งเกิดจากการจำากัดการ
เข้าออกของรถบรรทุกระหว่างเมือง ทำาให้ต้องนำาเข้าถ่านหิน
เพิ่มเติม ในขณะที่การขนส่งทางรถไฟยังดำาเนินการได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตามคำ า สั่ ง ของรั ฐ บาลที่ ใ ห้ เ หมื อ งถ่ า นหิ น กลั บ มา
ดำาเนินงานตามปกติ สำาหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีความต้องการ
ไฟฟ้ามากขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสำาหรับที่อยู่อาศัยยังทรงตัว
ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัสดุกอ่ สร้าง อย่างไร
ก็ดี คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้
ภายในช่วงต้นปี 2564

การควบคุมภายใน
การควบคุมภายในองคกร

ระบบการติดตาม

การประเมินความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

ระบบสารสนเทศ
และการสอสารขอมูล

การควบคุม
การปฏิบั ติงาน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามกรอบมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) ซึง่ ช่วยสนับสนุนบริษทั ฯ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทสี่ าำ คัญทัง้ ด้านกลยุทธ์และการดำาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินและรายงานสำาคัญอื่น ๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั ฯ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี
การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมทัง้ ในระดับองค์กร หน่วยงาน และกิจกรรม รวมถึงมีขนั้ ตอนการดำาเนิน
งานต่าง ๆ ที่รัดกุม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำาหนดไว้ และเติบโตอย่างยั่งยืน
รวมทั้งเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และเงินลงทุนของผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2563 จากสถานการณ์ที่ผันผวนและสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทัว่ โลก
บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางในการบริหาร
จัดการ โดยการกระจายการลงทุน (Diversify) อย่างต่อเนือ่ ง
ไปยังธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปในประเทศต่าง ๆ
ในด้านการติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่สำาคัญ
และมี ร ะบบการตรวจสอบที่ รั ด กุ ม โดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่
ทั น สมั ย เพื่ อ ติ ด ตามการบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในทำ า หน้ า ที่
ตรวจสอบ สอบทานและติดตาม ด้วยการตรวจสอบแบบ
Remote Audit โดยให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytics) และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ใน
การวิเคราะห์สิ่งผิดปกติหรือมีความเสี่ยง (Red Flags) ซึ่ง
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำากับดูแลธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังได้นาำ ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์

ดั ง กล่ า ว มาศึ ก ษาร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งนำ า ไปสู่
การปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลด
ต้นทุน ตลอดจนการเสริมสร้างความพร้อมในการขยายธุรกิจ
และการลงทุน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2564 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในตามแบบการประเมินของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ทีจ่ ดั ทำาโดยฝ่ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
บริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทัง้ ในระดับ
ภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรม มัน่ ใจได้วา่ องค์กร
สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายที่ กำ า หนด ซึ่ ง ภาพรวมของระบบ
การควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบที่สำาคัญ สรุปได้ดังนี้
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1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์
สุจริตและจรรยาบรรณในการดำาเนินงาน กำากับดูแลการดำาเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ฯ พร้อมทัง้
ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่
จะทำาให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยได้
กำาหนดการควบคุมภายในที่สำาคัญ ดังนี้
ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ ผั ง โครงสร้ า งองค์ ก รจาก
"การอ้ า งอิ ง พื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ " (Geography-based
approach) เป็น "การอ้างอิงตามผลิตภัณฑ์" (Productbased approach) ซึง่ เน้นความสำาคัญของสายธุรกิจทีม่ คี วาม
หลากหลายเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัด
ให้มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ใน
ส่วนงานทีส่ าำ คัญด้วยการกำาหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
โดยใช้ ดั ช นี ช้ี วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Key Performance
Indicator: KPI) เป็นตัวชี้วัด รวมทั้งได้กำาหนดอำานาจอนุมัติ
ในการดำาเนินงาน (Delegation of Authority) ตามลำาดับขั้น
การอนุมตั ริ ายการทางธุรกิจทีส่ าำ คัญของบริษทั ฯ มีการกระจาย
อำานาจการบริหารและการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่
ผูบ้ ริหารลำาดับถัดไป โดยกำาหนดเป็นประเภทรายการและวงเงิน
อนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล
ทำาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คล่องตัว เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งได้
กำาหนดนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านสำาคัญต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม ครอบคลุมธุรกิจและโครงการใหม่ ๆ พร้อมทั้งมี
การทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่าำ เสมอให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ดำาเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและโปร่งใส
โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ แี ละมีจริยธรรมทางธุรกิจ
รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันและนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
(Corporate Fraud Management Policy) ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูล
เกีย่ วกับการทุจริต (Whistleblower Channel) มีคณะกรรมการ
สอบสวน (Investigation Committee) ทำาหน้าที่สอบสวน
หากพบการทุจริตหรือเหตุอันควรสงสัย นอกจากนี้บริษัทฯ
มุ่ ง เน้ น ให้ พ นั ก งานทุ ก คนเข้ า ใจและนำ าวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
“บ้ า นปู ฮาร์ ท (Banpu Heart)” มาปฏิ บั ติ อ ย่ า งจริ ง จั ง
เพื่อนำาพาให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในฐานะผู้นำาด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ
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(International Versatile Energy Provider) ควบคู่ไปกับ
การดำาเนินกลยุทธ์ Greener & Smarter ทีเ่ น้นการดำาเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีการนำาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้อย่างชาญฉลาด

2. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งภายใต้
การเปลีย่ นแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยการเตรียม
ความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การดำาเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับ
องค์กร โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่
สำาคัญของทุกกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจทีพ่ นักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติตาม
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ห น้ า ที่ ใ นการกำ า หนด
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำากับ
ดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงสำาคัญในภาพรวมของ
องค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการประเมินปัจจัยและกำาหนดมาตรการบรรเทาความเสีย่ ง
ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ พร้อมทัง้ ติดตามสถานะความเสีย่ ง
ที่สำาคัญอย่างจริงจัง โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย เทคโนโลยี
สารสนเทศ การทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงต่อชื่อเสียง
องค์กร โดยมีการรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ทุกไตรมาส
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องในประเด็นสำาคัญด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
หรือ ESG (Environment, Social and Governance)
โดยกำาหนดให้มีการระบุความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ความเสีย่ งด้านการจัดการน้าำ ความเสีย่ งด้าน
สิทธิมนุษยชน ความเสีย่ งทางไซเบอร์ ความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน
รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Personal Data Protection Act:
PDPA) โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและหน่ ว ย
ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ได้ กำ า หนดมาตรการรองรั บ ไว้ ใ นแผนงาน
ระยะสั้น แผนกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ
ได้สนับสนุนการนำาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ โดยนำาระบบ C-RiM
(Compliance Risk Management) และ LIH (Laws in Hand)
ซึง่ เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สอ่ื สารเคลือ่ นทีส่ าำ หรับผูบ้ ริหาร
มาใช้ในการกำากับดูแล ติดตามและบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกับ

การปฏิบัติตามกฎหมายผ่านทางแดชบอร์ดการรายงานและ
ติดตามอย่างทันท่วงที โดยครอบคลุมทุกประเทศที่บริษัทฯ
เข้ า ไปลงทุ น ซึ่ งมีความท้าทายจากการเปลี่ย นแปลงของ
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

3. การควบคุมการปฏิิบัติิงาน
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการ
กำากับดูแลธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทุน ตามโครงสร้างของ
บริษทั ฯ เพือ่ ให้กลุม่ ธุรกิจมีแนวทางการดำาเนินงานทีส่ อดคล้อง
และเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และทิศทางกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ดังนี้
1. กำาหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน ตลอดจน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร และทบทวน
ปรับปรุงให้เหมาะสม
2. กำาหนดและปรับโครงสร้างองค์กร จัดให้มีการแบ่งแยก
หน้าที่ และอำานาจอนุมตั อิ ย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
3. กำาหนดนโยบายการทำารายการเกี่ยวโยงกัน (Related
Party Transaction) ทีค่ าำ นึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
เป็นสำาคัญ โดยให้พิจารณารายการเสมือนเป็นรายการที่
กระทำากับบุคคลภายนอก (At Arms’ Length Basis)
4. ดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน
5. มีการกำาหนดและควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. บริหาร ติดตาม และกำากับดูแลการปฏิบัติงานเป็นระยะ
เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดภายนอก โดยมีดชั นีชวี้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน
(KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านทีส่ าำ คัญ
ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter
เพื่ อ ตอกย้ำ า การเป็ น ผู้ นำ า ธุ ร กิ จ ด้ า นพลั ง งานที่ ห ลากหลาย
ในระดับนานาชาติ โดยเน้นการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมมากขึน้ รวมทัง้ ได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีทกี่ า้ วล้าำ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้รวดเร็ว
และรัดกุมยิ่งขึ้น

4. ระบบสารสนเทุศและการส่่อสารขี้อม้ล
บริ ษั ท ฯ ได้ พัฒ นาระบบสารสนเทศให้ มีประสิ ท ธิ ภาพและ
ความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศ เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจแบบยัง่ ยืน และสนับสนุน
ให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูช่ัน
ด้านพลังงานแบบครบวงจร โดยได้นำาเทคโนโลยี 4.0 มา
ใช้เพื่อสนับสนุนการปรับรูปแบบการทำาธุรกิจ (Business
Transformation) เช่น ระบบ Smart Energy Trading ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบติดตามการทำางานของโรงไฟฟ้า
(Power Plant Monitoring) ที่ใช้ AI ร่วมกับ Internet of
Things (AIoT) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการลูกค้า
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
ควบคู่กับการยกระดับกระบวนการควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศให้ครบองค์ประกอบการรักษาความลับ ความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งาน รวมทัง้ ให้ความสำาคัญ
ในด้านความเป็นส่วนตัว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินธุรกิจ มีการปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านข้อมูลสารสนเทศให้ทนั สมัย ด้วย
เทคโนโลยีเพื่อการทำางานสมัยใหม่ (Modern Workplace
Technology) เพือ่ สนับสนุนแนวทางการทำางานทีม่ คี วามคล่อง
ตัวสูง และเพื่อรองรับการทำางานจากที่บ้านซึ่งเป็นรูปแบบ
การทำ า งานใหม่ เ นื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โควิด-19
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีระบบเครือข่าย
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายระยะยาวของบริ ษั ท ฯ ที่ มุ่ ง สู่
แนวทางการบริ ห ารและปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว สู ง
และได้ เ พิ่ ม หลั ก การออกแบบโดยตั้ ง ต้ น ที่ ค วามปลอดภั ย
และความเป็นส่วนตัว (Security by Design & Privacy
by Default) ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบการใช้งาน
ด้ า นดิ จิ ทั ล ตั้ ง แต่ แ รกเริ่ ม ไปจนถึ ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
สำาหรับด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ได้เริ่มใช้งาน
Banpu Smart Analytics (BaSA) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ข้ อ มู ล ที่ จ ะรองรั บ การเป็ น องค์ ก รที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยข้ อ มู ล
นอกจากนี้ เ พื่ อ รั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งจากภั ย คุ ก คามทาง
ไซเบอร์ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและกำากับดูแลใน
เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในลักษณะครบวงจร
ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ IoT ต้นทางไปจนถึงแพลตฟอร์ม
ข้อมูลปลายทาง รวมทั้งได้เริ่มนำามาตรฐาน ISO 27001
มาปรับใช้ เพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคง
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ปลอดภัยของสารสนเทศ ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มความมั่นใจ
ให้กับลูกค้า และเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินธุรกิจ
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบการรายงานข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้
ซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)
ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมข้ อ มูลสำา คัญ และเป็น ประโยชน์ต่อผู้บ ริ ห าร
และพนักงานโดยรวม เพื่อใช้ในการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วงจรการจัดซื้อ (Procurement
Cycle) การตรวจสอบสินค้าคงคลัง (Inventory Monitoring)
ประสิทธิภาพการผลิต (Production Performance) การ
บริหารจัดการทรัพย์สนิ (Asset Management) บริษทั ฯ มีการ
สือ่ สารข้อมูลทีส่ าำ คัญผ่านทางเว็บไซต์ และใช้ระบบ Microsoft
Team 365 เชื่อมโยงการทำางานของกิจการในแต่ละประเทศ
รวมถึ ง ใช้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Document Management System) เพื่อติดต่อ
และรับส่งข้อมูลข่าวสารสำาคัญทั้งจากภายในและภายนอก
ที่เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วและทันสมัย โดยมีการควบคุม
ความปลอดภัยด้วยการกำาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลระบบ
ต่าง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการใช้งาน มีช่องทาง
การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมล
การประชาสัมพันธ์ผา่ นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้ มีการประชุม
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และ
หน่วยงานสือ่ สารองค์กรทำาหน้าทีเ่ ปิดเผยและสือ่ สารข้อมูลแก่
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน
โดยพั ฒ นาไปในรู ปแบบการสื่อสารที่ทัน สมัย ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย

5. ระบบการติิด้ติาม
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำาเนินงานในระดับ
บริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตาม
โดยหัวหน้างานและผูบ้ ริหารของสายงาน รวมทัง้ มีการประชุม
ผูบ้ ริหาร เพือ่ ติดตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำาหนดอย่างสม่ำาเสมอ มีสายงานตรวจสอบภายในและ
กำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Global Internal
Audit & Compliance) ช่วยเสริมสร้างการกำากับดูแลและ
ติดตามการปฏิบัติงาน ดังนี้

94

รายงานประจำป 2563

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit)
ทำาหน้าทีต่ รวจสอบ และประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน และผลการ
ดำาเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานภายใน
องค์กร โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงสำาคัญของบริษัทฯ (RiskBased Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการดำาเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพื่อให้
มั่นใจว่าปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง
วางมาตรการแก้ ไ ขอย่ า งเหมาะสมและทั น กาล ในปี
2563 จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19
ทีท่ าำ ให้ไม่สามารถเดินทางได้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ได้ปรับวิธีการตรวจสอบแนวใหม่ด้วยการตรวจสอบแบบ
Remote Audit โดยการนำาเทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ โดยยังรักษา
คุณภาพและประสิทธิภาพงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี
เพื่อก้ าวไปสู่ก าร “ตรวจสอบแบบชาญฉลาดและการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง” (Smart Audit & Continuous
Monitoring) นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบได้พัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ด้านเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบ
แบบคล่องตัว (Agile Audit) ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและ
ความเชือ่ มัน่ ในงานตรวจสอบ รวมทัง้ ยังช่วยปกป้องและ
สนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน
หน่ ว ยงานกำ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย
(Corporate Compliance) ทำาหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง
และติดตามการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ข้อกำาหนดภายนอก และวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้น
ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ทั้งทาง
ด้านสิง่ แวดล้อมและชุมชนโดยเคร่งครัด มีการรายงานผล
การดำาเนินงานโดยยึดถือกรอบแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
สากล ISO 19600 (Compliance Management
Systems - Guidelines) ในส่วนงานด้านระบบการบริหาร
จั ด การด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย (Compliance
Management System) บริษัทฯ ได้ยกระดับ Group
Compliance Documents ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่บังคับใช้
กับทุกประเทศ โดยใช้กลไกการป้องกันสามระดับ (Three
Lines Model) ในการบริหารความเสี่ยง ให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายตามกิจกรรม
(Activities-Based Compliance) ให้ครอบคลุมทัง้ ระดับ
ภาพรวมและระดับปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ
ได้นำาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

นำ า แอปพลิ เ คชั น C-RiM (Compliance Risk
Management) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การ
ความเสี่ยงขององค์กรและกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย รวมทั้งติดตามกระบวนการประเมิน
ความเสีย่ งแบบเรียลไทม์ ทีส่ ามารถนำาเสนอรายงาน
และการติดตามความคืบหน้าได้ตามความต้องการ
ของผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
นำาแอปพลิเคชัน Laws in Hand และ C-Rim มา
ให้พนักงานได้ใช้เพือ่ ติดตาม ลดความเสีย่ งด้านการ
ปฎิบัติตามกฎหมาย และติดตามกฎหมายใหม่ใน
ประเทศต่าง ๆ เพือ่ เตรียมการรองรับได้อย่างทันท่วงที

ปรับปรุง Compliance Obligations List (COL)
ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ทุกหน่วย
งานได้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงทางด้าน
กฎหมาย และเพื่อป้องกัน รวมทั้งกำากับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำาหรับ พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทยและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ
บริษัท และฝ่ายบริหารได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
มีการจัดตั้งคณะทำางาน รวมทั้งพิจารณาให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาข้อมูล (Data Protection Officer) และจัดทำาคลังข้อมูล
(Data Inventory) ของทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งได้มีการสื่อสาร
เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล การใช้และจัดเก็บข้อมูล ระบบป้องกัน
ไม่ให้ขอ้ มูลรัว่ ไหล การประสานงานกับผูก้ าำ กับดูแลภาครัฐ เพือ่
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจ เห็นความสำาคัญ และ
นำาไปปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การพัฒนาที่ยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดวยปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่วา "อุตสาหกรรมที่ดีจะตองพัฒนาควบคูไปกับ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม" บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการที่มุงสรางดุลยภาพระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน และยังนำแนวปฏิบัติในระดับสากลมาปรับใชในการกำหนดกลยุทธดาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพอเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทางธุรกิจและสราง
คุณคาใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนี้
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

สิ่งแวดลอม

พนักงาน

บร�ษัทฯ มุงสรางสมดุลของการพัฒนาธุรกิจควบคูไปกับ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ศึกษาและประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดลอมกอนดำเนินโครงการ เพือ่ กำหนดมาตรการปองกัน
และลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะสมในแตละโครงการ
โดยใหความสำคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใชทรัพยากร
หร�อการใชทรัพยากรใหมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผลสูงสุด
การปองกันผลกระทบทีแ่ หลงกำเนิด และการจัดการสิง่ แวดลอม
ที่เหมาะสมตลอดหวงโซธุรกิจ

บร�ษทั ฯ เคารพในสิทธ�มนุษยชนของพนักงานโดยไมเลือกปฏิบตั ิ
สรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งควบคูไปกับการเปดโอกาส
ในการเร�ยนรูและพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ สงเสร�ม
ความเปนผูนำและข�ดความสามารถตามบทบาทหนาที่
การพัฒนาความเปนเลิศดานการผลิต
บร�ษัทฯ มุงเนนกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุน
และมีประสิทธ�ภาพตลอดหวงโซธุรกิจดวยนวัตกรรมและ
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ใหความสำคัญกับลูกคาดวย
การนำเสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการและเสร�มสราง
การบร�หารความสัมพันธกับลูกคา พรอมแสวงหาโอกาส
การลงทุนใหมๆ

การสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสีย
การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนด
บร�ษัทฯ ยึดมั่นในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงมาตรฐาน
การดำเนินงานในระดับสากล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บร�ษัทฯ หวงใย เอาใจใสสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการกำหนดเปาหมาย
3 ประการ ไดแก การไมมีอุบัติการณเกิดข�้น การไมมีการ
เกิดอุบัติการณซ�ำ และการไมละเวนในการปฏิบัติตามกฎ
ขอบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติดานความปลอดภัย
เพื่อปองกันการสูญเสียจากอุบัติการณและการเจ็บปวย
อันเนื่องจากการทำงาน
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ชุมชน
บร�ษัทฯ มุงสรางคุณคาอยางยั่งยืนใหแกชุมชนและสังคม
ในพืน้ ทีท่ บ่ี ร�ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจ ดวยกระบวนการการมีสว นรวม
การเสียภาษี การจางงานทองถิ่น รวมทั�งกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
ใหไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ในการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ บร�ษัทฯ
จะกำหนดตัวช�ว้ ดั ทีช่ ดั เจน รวมทัง� จัดใหมรี ะบบการตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อใหมั่นใจวานโยบายดังกลาวจะไดรับการปฏิบัติ
อยางแทจร�ง

กลยุทธเพอความยั่งยืน
จากว�สัยทัศนที่จะเปน “ผูนำดานพลังงานแหงเอเช�ย
ที่มุงมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน”
บร�ษทั ฯ จ�งมุง สรางคุณคาอยางยัง่ ยืนและความไววางใจใหกบั
ผูมีสวนไดเสียดวยความรับผิดชอบตอโลกและสังคม โดย
นำหลักการดานความยั่งยืนรวมถึงแนวคิดการทำธุรกิจที่
คำนึงถึง สิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
(Environmental, Social and Governance: ESG)
ทั�งในระดับประเทศและระดับสากลมาปรับใชในการกำหนด
กลยุทธดานการพัฒนาความยั่งยืน เชน

การนำเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และ UN Global
Compact ขององคการสหประชาชาติ มาประกอบการ
กำหนดประเด็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การนำหลั ก การด า นสิ ท ธ� ม นุ ษ ยชน UN Guiding
Principle on Business & Human Rights และ
Universal Declaration on Human Rights มาเปน
สวนหนึ่งในการกำหนดนโยบายดานการบร�หารงาน
ทรัพยากรบุคคล และนโยบายดานสิทธ�มนุษยชน
การนำผลการประเมินดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
การกำกับดูแลกิจการของหนวยงานภายนอก เชน MSCI
ESG Ratings Assessment, RobecoSAM Corporate
Sustainability Assessment มาเปนสวนหนึ่งในการ
ประเมินผลการดำเนินงานขององคกร
ประเด็นดานความยั่งยืนหร�อ ESG ของบานปูไมไดจำกัด
อยูภายใตการดำเนินงานของบร�ษัทฯ เทานั�น แตยังยกระดับ
ครอบคลุมถึงคูคาตลอดหวงโซธุรกิจ โดยมุงเนนการสราง
มูลคาเพื่อตอยอดธุรกิจควบคูไปกับการสรางนวัตกรรม
ดวยพลังรวม บร�ษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุก
หนวยธุรกิจในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ การรักษาสมดุลของ
การเพิ่มข�ดความสามารถในการแขงขันและการสรางคุณคา
ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

กําหนดเปาหมาย

การบริหารจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน
บานปูขบั เคลือ่ นการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน โดยผนวกการบร�หารจัดการ
ความยั่งยืนเขากับกลยุทธในการบร�หารงานของบร�ษัทฯ ซ�่ง
แตละหนวยงานจะเปนผูประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ทีม่ ผี ลตอความยัง่ ยืนของบร�ษทั ฯ
และผูม สี ว นไดเสียทีเ่ กีย่ วของ และรายงานผลการประเมินใหแก
คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบร�ษัทตามลำดับ ทั�งนี้ คณะกรรมการบร�ษัท
จะเปนผูพิจารณาประเด็นความเสี่ยงดังกลาวเพื่อกำหนด
กลยุทธขององคกรรวมถึงแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่
เหมาะสมสำหรับการบร�หารจัดการความเสีย่ งในประเด็นตางๆ
แกประธานเจาหนาที่บร�หารเพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ
ที่วางไว นอกจากนี้ประเด็นดานความยั่งยืนหร�อ ESG ยังได
ถูกกำหนดเปนสวนหนึ่งในตัวช�้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key
Performance Indicator: KPI) ของประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร
และผูบร�หารระดับสูงอีกดวย ทั�งนี้ ตัวช�้วัดผลการปฏิบัติงาน
ดานความยั่งยืนดังกลาวจะถูกนำไปใชในการประเมิน
ผลตอบแทนของผูบร�หารในทุกหนวยธุรกิจ

การนำไป
ขยายผล

การวางกลยุทธ ในการดำเนินการ

การวางกลยุทธ
สําหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

การวางแผน
ดำเนินการ

คณะกรรมการ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผูบริหารระดับสูง
ในหนวยธุรกิจตาง ๆ

การกําหนดตําแหนง
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของบริษัทฯ
และการประเมินผล
ความคืบหนา

การดำเนินการ

การทบทวนประสิทธิผลการดำเนินการ
ดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การเทียบเคียงกับบริษัทอน ๆ

รายงาน

การติดตามและวิเคราะห
ผลการดำเนินการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

97

คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบร�หารความยัง่ ยืนของบร�ษทั ฯ ดำเนินงานภายใตการกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability
Committee) ซ�ง่ ประกอบดวย ผูบ ร�หารระดับสูง และผูบ ร�หาร
หนวยธุรกิจในทุกประเทศที่บร�ษัทฯ เขาไปดำเนินธุรกิจ โดย
มีประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารซ�ง่ เปนหนึง่ ในคณะกรรมการบร�ษทั
เปนประธาน โดยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีดังนี้
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานดานความยั่งยืน
หร�อ ESG ในรอบปที่ผานมา

ทั�งนี้เพื่อใหการบร�หารจัดการความยั่งยืนดำเนินไปอยาง
ตอเนื่อง บร�ษัทฯ จ�งจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเปนประจำ ปละ 2 ครั�ง เพื่อทบทวนและประเมินผล
การดำเนินงานของทุกหนวยธุรกิจตามแผนการบร�หารความ
ยั่งยืน รวมถึงการพิจารณาผลการว�เคราะหผูมีสวนไดเสีย
และประเด็นสำคัญ พรอมทัง� นำผลดังกลาวมาว�เคราะหรว มกับ
แนวทางและนโยบายทีไ่ ดรบั คำแนะนำจากคณะกรรมการบร�ษทั
เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรฐานการจัดการ หร�อแนวปฏิบัติ
เพิ่มเติม เพื่อเสร�มสรางความยั่งยืนและผลประโยชนสูงสุด
ของผูมีสวนไดเสียในปถัดไป

กำหนดทบทวนนโยบาย หร�อมาตรฐานการจัดการ รวมทัง�
ตั�งเปาหมาย เพื่อเสร�มสรางความสามารถในการแขงขัน
และเพื่อใหมั่นใจวาการพัฒนาของบร�ษัทฯ จะเติบโต
ควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม

คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

(วันที่มีผลบังคับใช : 10 เมษายน 2563)

ประธานเจาหนาที่บริหาร (ประธานคณะกรรมการฯ)
ผูชวย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ธุรกิจเหมือง

ผูชวย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ธุรกิจน้ำมัน
และกาซธรรมชาติ

Country Heads

ผูชวย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ธุรกิจไฟฟา

ผูอำนวยการสาย
อาวุโส
นักลงทุนสัมพันธ

ผูอำนวยการสาย
อาวุโส
บริหารและพัฒนาองคกร

ผูอำนวยการสาย
อาวุโส
เลขานุการองคกร

ผูอำนวยการสาย
อาวุโส
สอสารองคกร

หัวหนาหนวยธุรกิจ
พลังงานทดแทน
และเทคโนโลยีพลังงาน*

ผูอำนวยการสาย
อาวุโส
พัฒนาองคกร

ผูชวย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ทรัพยากรมนุษย

ผูอำนวยการสาย
บริหารความเสี่ยง
องคกร

ผูอำนวยการสายอาวุโส
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
และชุมชนสัมพันธ
(เลขานุการคณะกรรมการฯ)

*รักษาการโดยประธานเจาหนาที่บร�หาร

ฝายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายดานสิทธิมนุษยชน
บร�ษทั ฯ ใหความสำคัญกับสิทธ�มนุษยชนโดยถือเปนสวนหนึง่
ในกลยุทธดานการพัฒนาความยั่งยืน โดยเคารพในหลักการ
ดานสิทธ�มนุษยชนทั�งในระดับทองถิ่นและระดับสากล
ทั�งนี้ภายใตหลัก UN Guiding Principle on Business &
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รายงานประจำป 2563

สวนงานสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

Human Rights และ Universal Declaration on Human
Rights ของสหประชาชาติ บร�ษัทฯ มุงมั่นที่จะหาแนวทาง
ปองกันและลดผลกระทบดานสิทธ�มนุษยชนอันเนื่องมาจาก
การดำเนินงานของบร�ษทั ฯ ซ�ง่ แนวปฏิบตั เิ หลานีเ้ ปนสวนหนึง่
ของการสงเสร�มวัฒนธรรมองคกร

แนวปฏิบัติดานการเสียภาษี

การจัดทำรายงานเพอการพัฒนาที่ยั่งยืน

บร�ษัทฯ ใหความสำคัญในการเปนพลเมืองที่ดีในทุกประเทศ
ทีเ่ ขาไปดำเนินธุรกิจโดยถือเปนหนึง่ ในกลยุทธดา นการพัฒนา
ความยั่งยืน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกำหนดของแตละประเทศแลว การแสดงความโปรงใส
ในการดำเนินธุรกิจผานทางการเปดเผยขอมูลการเสียภาษี
ก็เปนสิ่งที่บร�ษัทฯ ใหความสำคัญ นอกจากนี้ ธุรกรรมใดๆ
ระหวางบร�ษัทยอยจะอยูบนพื้นฐานของความโปรงใสและ
เปนธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศที่บร�ษัทฯ เขาไป
ดำเนินธุรกิจและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ

บร�ษทั ฯ เปดเผยกลยุทธและผลการดำเนินงานดานความยัง่ ยืน
ทีค่ รอบคลุมประเด็นดานสิง่ แวดลอม สังคม และการกำกับดูแล
กิจการ (ESG) ใหแกผูมีสวนไดเสียผานทางรายงานเพื่อการ
พัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Sustainability Report) มาตัง� แตป 2554 โดย
เผยแพรรายงานดังกลาวเปนรูปเลมและในเว็บไซตของบร�ษทั ฯ
ทั�งนี้ บร�ษัทฯ จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
มาตรฐานการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ GRI
(GRI Standards) นอกจากนี้ บร�ษทั ฯ ยังมอบหมายใหหนวยงาน
ภายนอกเขามาตรวจรับรองรายงานและขอมูลผลการดำเนินงาน
เพื่อใหมั่นใจวารายงานดังกลาวมีความสอดคลองกับ GRI
Standards ในระดับตัวช�้วัดหลัก (Core) และขอมูลผลการ
ดำเนินงานดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด

รางวัลแหงความยั่งยืนระดับสากล

รางวัลแหงความยั่งยืนระดับประเทศ

บร�ษทั ฯ ไดรบั คัดเลือกใหเปนหนึง่ ในสมาช�กของกลุม ดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส (Dow Jones Sustainability
Indices) หร�อ DJSI ประจำป 2563 ตอเนือ่ งเปนปท่ี 7 และ
รักษาตำแหนง Industrial Leader ในกลุมอุตสาหกรรม
Coal & Consumable Fuels

บร�ษัทฯ รักษาตำแหนง Gold Class 2021 ในกลุม
อุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการ
ประกาศผลรางวัล SAM Sustainability Award 2021

บร�ษทั ฯ ไดรบั การจัดอันดับใหอยูใ นระดับ A (ตามเกณฑวดั
AAA ถึง CCC) จากการประเมินความยัง่ ยืน ESG Ratings
โดย MSCI ในป 2562

บร�ษัทฯ ไดรับคัดเลือกเปนหนึ่งในรายช�่อหุนยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment) ตอเนือ่ งเปนปท่ี 6
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บร�ษัทฯ ไดรับคัดเลือกใหอยูในดัชนีความยั่งยืน (SET
THSI index) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นับตัง� แตจดั ตัง� เปนครัง� แรกเมือ่ เดือนกรกฎาคม ป 2561

บร�ษทั ฯ เปนหนึง่ ในบร�ษทั จดทะเบียนทีไ่ ดรบั การจัดอันดับ
อยูใ นระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) อยางตอเนือ่ ง
ตั�งแตป 2562 จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ
บร�ษัทจดทะเบียนไทยประจำปที่จัดโดยสมาคมสงเสร�ม
สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย
บานปูเชÉอวา “พนักงาน” คือพลังที่สำคัญที่สุด และเปนหัวใจหลัก
ในการดำเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน
บริษัทฯ จึงมุงมั่นสรางสรรคใหพนักงานเปนศูนยกลางของทุกกระบวนการในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย เนนการบริหารความหลากหลายของพนักงาน (Diversity)
ทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู มุมมอง และประสบการณ
การทำงาน ใน 10 ประเทศที่บริษัทฯ เขาไปดำเนินธุรกิจ เพ¡อใหพนักงานสามารถ
นำจุดแข็งดานความหลากหลายเหลานี้มาตอยอด เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ใหทำงานรวมกันไดอยางมีความสุข คลองตัว และมีอิสระในการทำงาน เพ¡อ
เปนพลังสำคัญในการสรางสรรคนวัตกรรม ที่นำไปสูความยั่งยืนของบริษัทฯ
จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประเทศไทย

สาธารณรัฐประชาชนจีน

465

926

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

11

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

2,857

สาธารณรัฐสิงคโปร

16

ประเทศญี่ปุน

100

รายงานประจำป 2563

23

ประเทศมองโกเลีย

จำนวนพนักงาน
ทั้งหมดรวม

6,183
คน

93

ประเทศออสเตรเลีย

1,592
200

สหรัฐอเมริกา

(หนวย : คน)

“ใจรัก สรางสรรค มุงมั่นยืนหยัด” คือ 3 พลังหลัก
ที่รวมใจพนักงานหลายพันคนเปน “หนึ่งเดียว”
“บานปู ฮารท” เปนวัฒนธรรมองคกรที่หลอมรวมทุกความตางของพนักงานใน 10 ประเทศ กวา 6,000 คน ใหเปนหนึ่งเดียว
เพือ่ เปนพลังขับเคลือ่ นองคกรใหพรอมปรับเปลีย่ น สอดรับกับว�สยั ทัศนและกลยุทธทางธุรกิจอยูเ สมอ โดยผูบ ร�หารและพนักงาน
บานปูทุกคนยึดถือ “บานปู ฮารท” ซ�่งพัฒนาตอยอดมาจาก “บานปู สปร�ต” ซ�่งเปนหลักปฏิบัติรวมกันมายาวนานหลายสิบป
เพื่อใหการทำงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน มุงไปสูเปาหมายการเปนผูนำดานพลังงานแหงเอเช�ยที่มุงมั่นพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี และความยั่งยืน ผานคานิยมองคกร 3 คุณลักษณะ ไดแก

ใจรัก

สรางสรรค

มุงมั่นยืนหยัด

Striving for the Future

New Ideas, New Solutions

Success Is the Only Option

1

1

1

กาวไปใหสำเร็จ
Pursue for Success

กาวล้ำนำหนา
Transcend the Trend

ยึดมั่นความถูกตอง
Adhere to Integrity and Ethics

เราทำได
Can Do More

2

2

3

คิดจริงทำจริง
Ideate and Get Real

2

ปราดเปรียวและเปลี่ยนแปลง
Be Agile and Change

4

3

หวงใยและแบงปน
Express Care and Share

เรียนเร็วทำเร็ว
Learn Fast, Do First

สานพลังสรางเครือขาย
Synergize and Network

3
พัฒนาอยางยั่งยืน
Engage to Sustainability
Development

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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บร�ษทั ฯ ไดนำ “บานปู ฮารท” มาปฏิบตั ใิ ชในทุกกระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับพนักงาน เพือ่ สงเสร�มความแข็งแกรงของวัฒนธรรม
องคกรอยางยัง่ ยืน ไดแก การสรรหาพนักงานใหม การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการเลือ่ นขัน� ตำแหนงงาน
ในป 2563 บร�ษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
ใหเหมาะกับการทำงานในยุคปจจุบันมากข�้น โดยผสมผสาน
ทัง� กิจกรรมออฟไลนและออนไลน เพือ่ สงเสร�มความเขาใจและ
ปลูกฝง “10 พฤติกรรมความเปนบานปู ฮารท” (10 Key
Behaviors) มาปรับใชในการทำงานไดอยางคลองตัว
ตลอดจนสามารถเช�่อมโยงพฤติกรรมเขากับเปาหมาย
ทางธุรกิจของกลุมบานปูได ผานการแลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย เพือ่ ความเขาใจวัฒนธรรมองคกร
ไปในทิศทางเดียวกัน

กระบวนการสงเสริมความแข็งแกรง
ของวัฒนธรรมองคกรอยางยั่งยืน
การสรรหาพนักงานใหม
การปฐมนิเทศ
การพัฒนาศักยภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
จัดทำแบบทดสอบ
“Culture-Fit Assessment”
เพอสรรหาพนักงานที่เหมาะสม
จัดปฐมนิเทศแกพนักงานใหม
เรองวัฒนธรรมองคกร
“บานปู ฮารท”
เสริมสรางความแข็งแกรง
ของวัฒนธรรมองคกร
ผานกิจกรรมที่หลากหลาย
กำหนดให “บานปู ฮารท”
เปนสวนหนึ่งของ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร และความผูกพันตอองคกรเปนประจำทุกป โดย
ในป 2563 บร�ษทั ฯ จัดทำการสำรวจความคิดเห็นเกีย่ วกับวัฒนธรรมองคกร “บานปู ฮารท” เพือ่ วัดระดับความผูกพันตอองคกร
และระดับความสอดคลองดานพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองคกร ใหสะทอนความเปน “บานปู ฮารท” อยางแทจร�ง
ในฐานะทีพ่ นักงานเปนหนึง่ ในลูกคาภายใน หร�อผูม สี ว นไดเสีย (Stakeholders) ทีส่ ำคัญของบานปู ซ�ง่ ผลการประเมินของป 2563
มีดงั นี้

ระดับ
ความสอดคลองของ
พฤติกรรมพนักงาน
กับวัฒนธรรมองคกร
เฉลี่ยทุกประเทศ
ประจำป 2563
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75%
76%

ระดับ
ความผูกพันตอองคกร
ของพนักงาน
เฉลี่ยทุกประเทศ
ประจำป 2563

บานปูเชอวาหัวใจหลักในการพัฒนานวัตกรรมเริ่มตนจาก
“คน” และ “สังคมที่เปดกวาง”
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการสรางวัฒนธรรมการสราง
นวัตกรรม หร�อ Innovation Culture ใหแข็งแกรงยิ่งข�้น
ผานการบมเพาะนิสยั เช�งนวัตกรรม การยอมรับความแตกตาง
ทางความคิด และสนับสนุนใหทุกคนกลาทำสิ่งใหม จนเกิด
บรรยากาศเช�งนวัตกรรมในทุกพื้นที่ของบานปูเชน กิจกรรม
Banpu Mind Space ซ�่งเปนพื้นที่จุดประกายความคิด
สรางสรรคใหพนักงานไดมาเร�ยนรูข น�ั ตอนการพัฒนาความคิด
เช�งนวัตกรรมรวมกัน และเปดรับฟงเสียงสะทอนจากพนักงาน
เพื่อมาพัฒนาโครงการตางๆ ใหดีกวาเดิม

กวาสิบปที่บานปูสนับสนุนใหพนักงานฝกฝนทักษะการคิด
เช�งนวัตกรรมและลงมือทำใหเกิดจร�ง พรอมปรับตัวใหกา วล�ำ
นำหนาในทุกความเปลี่ยนแปลง ดวยพลังของการตอยอด
ไอเดียใหมๆ บานปูจง� มุง ปลูกฝงและพัฒนาเร�อ่ ง “นวัตกรรม”
(Innovation) ซ�ง่ เปนหนึง่ ในคานิยมองคกร ผานการทำงานแบบ
Working Agility ที่สนับสนุนใหพนักงานพรอมปรับเปลี่ยน
ดวยการหมุนเว�ยนงาน (Rotation) การทำงานขามสายงาน
(Cross-Functional) การทำงานขามประเทศ (Cross-Country)
การรับมอบหมายใหทำงานในตางประเทศระยะสั�นและ
ระยะยาว (Overseas Assignment) รวมทัง� สงเสร�มกิจกรรม
สรางแรงบันดาลใจและแลกเปลีย่ นความรูห ลากหลายรูปแบบ
มาอยางตอเนื่อง ควบคูกับการสรางบรรยากาศของการ
สรางสรรคนวัตกรรมจากพนักงานในทุกประเทศ โดย
พนักงานสามารถนำเสนอความคิดสรางสรรคผานโครงการ
“Wow Ideas” เพื่อรวมกันหาว�ธ�การทำงานรูปแบบใหม
อยางชาญฉลาด (Smarter) นอกจากนี้บร�ษัทฯ ยังสนับสนุน
ใหพนักงานคิดจร�ง ทำจร�ง กลาทำสิ่งใหมเพื่อเร�ยนรู ผาน
โครงการนวัตกรรมเขารวมการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทน
จากทุกประเทศที่ผานการคัดเลือกรอบแรกมานำเสนอ
ผลงานดีเดน ในงาน “Banpu Innovation Convention”

เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหเพื่อนพนักงาน และขยายผลการ
ปฏิบัติจร�งสูการตอยอดนวัตกรรมในองคกร
บานปูมุงบร�หารงานดานทรัพยากรมนุษยใหสอดรับกับ
ว�สัยทัศนองคกร และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ไดอยางทันทวงที พรอมขับเคลือ่ นองคกรไปสูเ ปาหมายการเปน
ผูนำธุรกิจดานพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ จ�ง
สนับสนุนการเสร�มความแข็งแกรงดานศักยภาพของบุคลากร
และความคลองตัวในการทำงาน (Agile Way of Working)
เพือ่ ใหพนักงานสามารถทำงานรวมกันไดอยางราบร�น่ พัฒนา
ทักษะใหมๆ และสามารถเติบโตขามสายงานไดในทุกประเทศ
โดยในป 2563 บร�ษัทฯ ไดพัฒนา “ความมุงมั่นในการ
สรางคุณคาใหแกพนักงาน” (Banpu People Value
Proposition) เพือ่ เปนหลักในการบร�หารงานทรัพยากรมนุษย
อยางมีประสิทธ�ภาพ

บานปูมุงมั่น
ในการสรางคุณคา
ใหแกพนักงาน
ดวยวัฒนธรรมองคกร

“บานปู ฮารท”

หลอหลอมพนักงานใหเปนคนมีความสามารถ
และเปนคนดี
เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความสามารถ
ของตนไดอยางเต็มที่
สงเสริมการสรางทักษะความรูใหม ๆ
และเปดโอกาสใหมีการสรางสรรคสิ่งที่ดีกวา
สรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ยืดหยุน
พรอมกาวไปขางหนากับพนักงานทุกคน
ใสใจสรางสรรคพัฒนาใหบานปู
เปนองคกรที่รวมหัวใจของทุกคน
ขยายธุรกิจไปหลากหลายประเทศ
สรางโอกาสรวมงานกับผูเชี่ยวชาญทุกมุมโลก

“บานปูเชอวาพนักงานทุกคน คือ พลังที่สำคัญ
ในการขับเคลอนบานปูไปขางหนา”
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ทั�งนี้ ในป 2563 บร�ษัทฯ ไดดำเนินกลยุทธการบร�หารทรัพยากรมนุษยตามหลักการสรางคุณคาใหแกพนักงาน ดังนี้

1. พัฒนาความแข็งแกรงดานศักยภาพของ
บุคลากรอยางตอเนอง
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ในป 2563 นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรมและพัฒนา
ขั�นพื้นฐานทั่วไปแลว บร�ษัทฯ ยังคงออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรมสำหรับผูบร�หารและพนักงานใน
ทุกระดับแบบ Blended Learning รวมกับบร�ษัทที่ปร�กษา
และสถาบันการพัฒนาผูบร�หารชั�นนำทั�งในและตางประเทศ
อยางสม่ำเสมอ เพื่อสรางทักษะใหมที่จำเปน (Reskill) และ
พัฒนาทักษะเดิมใหแข็งแกรง (Upskill) ใหมีการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Speed of Change) ที่แข็งแรง
เหมาะสมกับแตละตำแหนงงานและทิศทางธุรกิจมากที่สุด
โดยมีจำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ย สำหรับพนักงานและ
ผูบร�หารในประเทศไทยอยูที่ 20 ชั่วโมง/คน ประกอบดวย
หลักสูตรดังนี้

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความตองการ ทัง� หลักสูตร
การอบรมภายในและภายนอกองคกร และหลักสูตรการ
อบรมระยะสั�น (Selective Learning Program) โดยมี
นโยบายจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ
ไมนอยกวารอยละ 5 ของเง�นเดือนทั�งหมดตอป โดย
ในป 2563 บานปูไดจัดพัฒนาทักษะหลักๆ ดังนี้
ดานพัฒนาภาวะผูนำ เชน 7 อุปนิสัยของภาวะผูนำ
การเสร�มทักษะแนวความคิดในเช�งธุรกิจ เชน Energy
Titan, Negotiation Skill เปนตน ทักษะการเปน
พีเ่ ลีย้ ง (Coaching Skills) เพือ่ ชวยปลดล็อคศักยภาพ
ของพนักงาน (Unleash Potentials) และใหพนักงาน
ไดเลือกรูปแบบการเร�ยนรูที่หลากหลาย เขากับ
สถานการณปจจุบัน ทั�งแบบการเร�ยนในหองเร�ยน
การเร�ยนออนไลน จากสถาบันที่มีช�่อเสียง เปนตน
เพื่อเขาถึงทักษะตางๆ อยางมีประสิทธ�ภาพ
ดานทักษะความสามารถเฉพาะตามสายงาน เชน
การคิดและวางแผนเช�งกลยุทธ (Strategy) การบร�หาร
โครงการ การทำแบบจำลองทางธุรกิจเช�งปฏิบัติการ
และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุมบานปู เปนตน
หลักสูตรพัฒนาผูบ ร�หาร (Global Leadership Program)
ที่ผูบร�หารจากทุกประเทศเขาโปรแกรมอบรมรวมกัน
เพื่อสงเสร�มการทำงานขามวัฒนธรรม (Diversity and
Inclusion) สรางเคร�อขายระหวางสายงานเพื่อใหเกิด
ความรวมมือและการทำงานรวมกันระหวางประเทศ
(Collaboration) ไดแก หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อสราง
ทักษะความเปนผูนำ หลักสูตรพัฒนาทักษะความเปน
ผูนำภายในทีม และหลักสูตรพัฒนาทักษะความเปนผูนำ
ดานธุรกิจ
ทั�งนี้เพื่อใหตอบโจทยการเติบโตอยางยั่งยืน บร�ษัทฯ จ�ง
สานตอโครงการ “Learning Application Project: LAP”
ซ�่งสงเสร�มใหนำสิ่งที่เร�ยนรูมาทำงานจร�ง โดยในปนี้ไดนำ
Design Thinking เขามาใชในกระบวนการเร�ยนรูและ
พัฒนาโครงการ ควบคูกับพัฒนาทักษะการทำงานแบบใหม
(New Skill Set) ตลอดจนสงเสร�มการเร�ยนรูดวยตนเอง
อยางไมหยุดนิ่งผาน Digital Academy ประกอบดวย
4 หลักสูตรพื้นฐาน ไดแก Power of Digital, Agile 101,
Intro to Design Thinking, Defining a Minimum Viable
Product และหลักสูตรทางเลือกอื่นๆ ตามความตองการ
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การวางแผนและพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงงานที่สำคัญ
(Succession Planning and High Potential
Management)
บร�ษทั ฯ ตระหนักถึงความตอเนือ่ งในการวางแผนและบร�หาร
ทรัพยากรมนุษยขององคกร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
อยางมั่นคง ซ�่งในป 2563 คณะกรรมการวางแผนสืบทอด
ตำแหนง (Succession Planning Committee) ยังคง
พิจารณาคัดเลือกและติดตามการพัฒนาผูสืบทอดตำแหนง
ของผูบร�หารระดับสูงอยางตอเนื่อง ผานการประเมินผลดาน
สมรรถนะ (Competency) คุณลักษณะ (Personality) และ
แบบการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development
Program: IDP) เพื่อใหแผนการพัฒนาผูสืบทอดตำแหนง
สำคัญสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของบร�ษัทฯ พรอมกับ
กำหนดตำแหนงงานที่สำคัญขององคกร (Key and Critical
Positions) จัดทำคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหนงงาน
(Key Success Profile of Key and Critical Positions)
และกำหนดเกณฑในการพิจารณาอยางตอเนื่อง เพื่อเสร�ม
การบร�หารจัดการผูสืบทอดตำแหนงใหแข็งแกรงในระยะยาว
เพิ่มความคลองตัวในการทำงานตามลักษณะของธุรกิจได
อยางรวดเร็ว
โดยในป 2563 บร�ษัทฯ ไดเร�่มนำระบบ Global Human
Resources Application มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพในการ
วางแผนและพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงสำคัญ ใหผูบร�หาร
เขาถึงขอมูลจากทุกที่แบบเร�ยลไทม เพื่อเสร�มความคลองตัว
ในการบร�หารงาน ตลอดจนปรับกระบวนการการวางแผน
และพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงสำคัญใหกระชับและสอดคลอง
กับกลยุทธทางธุรกิจของบร�ษัทฯ เพื่อเสร�มความแข็งแกรง
ในการบร�หารทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน

2. สนับสนุนความคลองตัวในการทำงาน
แบบ speed x2
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย (Global Human Resource
Information System Project)
หนึ่งในโครงการที่บร�ษัทฯ สนับสนุนความคลองตัวในการ
ทำงานของพนักงาน คือการพัฒนาระบบขอมูลพนักงาน
ในทุกประเทศใหเช�่อมโยงภายใตมาตรฐาน Single Source
of Information งายตอการใชงาน เสร�มทัง� ประสิทธ�ภาพการ
นำขอมูลไปว�เคราะหเพื่อบร�หารจัดการทรัพยากรมนุษย และ
การทำงานระหวางประเทศไดอยางรวดเร็ว ทั�งนี้ในป 2563
บร�ษัทฯ ไดทยอยเปดใชงาน และรวบรวมขอคิดเห็นจากการ
ใชงานจร�งมาตอยอดพัฒนาระบบดังกลาวอยูเสมอ เพื่อ
ใหเหมาะสมกับการทำงานรูปแบบใหมมากที่สุด โดยระบบ
ทั�งหมดจะแลวเสร็จภายในป 2564
การพัฒนาโครงสรางองคกรเพอประสิทธิภาพของการ
ดำเนินธุรกิจ (Effective Organization Structure)
บร�ษทั ฯ ตระหนักดีวา โครงสรางองคกรทีม่ สี ายบังคัญบัญชาทีส่ น�ั
จะชวยสงเสร�มความคลองตัวในการทำงานรูปแบบใหม และ
ตอบโจทยความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจใหมีประสิทธ�ภาพ
สูงสุด บร�ษัทฯ จ�งทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร
เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ที่
เติบโตอยูเสมอ ในป 2563 บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอยในกลุม
บานปูไดปรับปรุงโครงสรางองคกรใหม โดยปรับเปลี่ยนจาก
“โครงสรางองคกรอิงตามภูมิศาสตร (Geographical
Based Organization Structure)” เปน “โครงสราง
องคกรอิงตามผลิตภัณฑ (Product Based Organization
Structure)” เชน กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน กลุมธุรกิจ
ผลิตพลังงาน และกลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อสราง
ความแข็งแกรงในการบร�หารงานและสรางพลังรวมในกลุม
ธุรกิจเดียวกันของทุกประเทศใหเขมแข็งยิ่งข�้น นอกจากนี้
โครงสรางองคกรใหมยังสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ
ในระยะยาวและเพิ่มข�ดความสามารถในการแขงขัน จากการ
กระจายอำนาจการบร�หารงานใหกับผูบร�หารของแตละกลุม
ธุรกิจในประเทศตางๆ ใหมคี วามคลองตัวตอสภาพการแขงขัน
ที่แตกตางกันไดรวดเร็วมากยิ่งข�้น

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การกำากับดููแลกิจการ
ด้้วยความม่ง� ม่น� ที่่จ� ะดู้แลให้้มก่ ารปฏิิบัติ่ ติิ ามนโยบัายและแนวปฏิิบัติ่ ใิ นเร่อ� งการกำาก่บัดู้แล
กิจการที่่�ด้่และจริยธรรมธ่รกิจติามที่่�กำาห้นด้ไว้ ในปี 2563 บัริษั่ที่ฯ จ่ด้ให้้ม่แผนงาน
ส่�งเส่ริมว่ฒนธรรมองค์กรและที่่ศนคติิด้้านบัรรษั่ที่ภิิบัาลที่่�ม่�งเส่ริมส่ร้างความรู้และ
ความเข้้าใจ เพื่่�อนำาไปสู่�การปฏิิบั่ติิติามนโยบัายบัรรษั่ที่ภิิบัาลและคู�ม่อจริยธรรมธ่รกิจ
นโยบายการกำากับดููแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ได้ประกาศใช้ “นโยบายการกำากับดูแลกิจการ” กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับมาตัง้ แต่ปี 2545 โดยได้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทบทวนและ
พิจารณาในเบื้องต้น ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2563 หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Company Governance)
ได้จัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมทัศนคติด้านบรรษัท
ภิ บ าลภายในองค์ ก รในชื่ อ “Awake Your CG” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีการตื่นรู้และตระหนักถึงความ
สำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีและร่วมกันต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการตอกย้าำ ว่าบริษทั ฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนิน
ธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ
และความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ มีการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
สถานะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) บริษัทฯ จึงมีการประกาศ
แนวปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รปั ชัน เรือ่ ง การให้-รับ
ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพในการนำานโยบาย
บรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติในองค์กรโดย
ใช้ผลสำารวจความเห็นของพนักงานเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์กร
ประจำาปี 2563 ในส่วนของคุณลักษณะ “มุ่งมั่นยืนหยัด”
(Committed) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่
น่าพอใจ โดยมีทั้งการจำาแนกตามระดับพนักงานและสถานที่
ปฏิบัติงาน
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รายงานประจำป 2563

การสื่่�อสื่ารนโยบายการกำากับดููแลกิจการ
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจตามที่กำาหนดไว้ ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงาน
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลที่มุ่ง
เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติตาม
นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยสื่อสารไป
ยังพนักงานในองค์กรทุกระดับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มกี ารอบรมหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ แี ละแนะนำา
คู่มือจริยธรรมธุรกิจในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ของบริษัทฯ ในทุกประเทศอย่างต่อเนื่อง
2. การสื่อสารภายในองค์กร ในชื่อ “Awake Your CG”
โดยยกตั ว อย่ า งกรณี ศึ ก ษาจากข่ า วที่ มี ก ารกระทำ า ผิ ด
นโยบายบรรษัทภิบาลและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางเสียงตามสายใน
รายการข่าวเรื่องเล่าเช้าวันศุกร์ และสื่อสารผ่านอีเมล
ของพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และเข้าใจหลัก
บรรษั ท ภิ บ าลและเป็ น แนวทางป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ พ นั ก งาน
กระทำาผิดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
3. นำ า เสนอบทความเกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม และทิ ศ ทางของ
บรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน
ในชือ่ คอลัมน์ Banpu CG ใน Banpu e-Bulletin วารสาร
ภายในของบริษัทฯ ที่ออกเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่
ไปยังทุกประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าไปลงทุน บทความทีน่ าำ เสนอ
ในคอลั ม น์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและ
ให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของเรือ่ งบรรษัทภิบาล
รายละเอียดของบทความที่ได้นำาเสนอมีดังนี้

ESG: Environment, Social and Governance
แผนการดำาเนินงาน ESG in COVID จากเครือข่าย
เพื่ อ ความยั่ ง ยื น แห่ ง ประเทศไทย (Thailand
Responsible Business Network: TRBN)
CG Report 2020

4. จัดงาน “CG Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความ
สำาคัญของการมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจพร้อมกับ
การยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปีนี้
หน่ ว ยงานบรรษั ท ภิ บ าลจั ด ให้ มี Sharing Session
“Awake Your CG” โดย คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ SVP Electric Vehicle จากบริษัท Banpu NEXT ได้มาร่วม
แบ่งปันประสบการณ์การทำางานเพื่อสร้างการตระหนักรู้
ในเรื่องบรรษัทภิบาลให้แก่พนักงานและเพื่อส่งเสริมให้
พนักงานได้เห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

รางวััลดู้านการกำากับดููแลกิจการ
จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของการ
สร้างคุณค่าให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ส่งผล
ให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability
Indices) หรือ DJSI ประจำาปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
และรักษาตำาแหน่ง Industrial Leader ในกลุม่ อุตสาหกรรม
Coal & Consumable Fuels
บริษัทฯ ได้รับรางวัล "Gold Class" ในกลุ่มอุตสาหกรรม
Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จาก
การประกาศผลบริ ษั ท ที่ มี ค วามยั่ ง ยื น ของ Robeco
Sustainable Asset Management (RobecoSAM)
ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 240 บริษัทจดทะเบียน
ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG
Scoring) จากผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจำาปี 2563 จัดโดยสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การจััดทำำานโยบายการกำากับดูแลกิจัการ

หลัักปฏิิบััติิที่่� 1

คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ทำ า นโยบายบรรษั ท ภิ บ าลไว้ เ ป็ น
แนวทางในการดำาเนินการให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยยึดตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
หลักการ 8 หมวด ได้แก่

ตระหนักถึึงบทำบาทำและความรับผิิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผิู� นำา องค์ ก รทำี่ ส ร� า ง
คุณค่าให�แก่กิจัการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติทำี่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าำ องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role
and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบัติทำี่ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน (Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติทำี่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติทำี่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และ
การบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and
People Management)
หลักปฏิบัติทำี่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsibility Business)
หลักปฏิบตั ทำิ ี่ 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง และ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติทำี่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และ
การเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
หลักปฏิบตั ทำิ ี่ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วม และการสือ่ สารกับ
ผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
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หน�าทำี่ความรับผิิดชอบและภาวะผิู�นำาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท กำ า หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการไว้ตั้งแต่ปี 2552 ในเอกสาร “แนวปฏิบัติบริษัท
บ้านปู จำากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษทั พ.ศ.2552”
โดยได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารปรั บ ปรุ ง
ครั้ ง ล่ า สุ ด ในปี 2560 ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ระเบียบ ข้อบังคับ
และแนวทางบรรษั ท ภิ บ าล ซึ่ งแนวปฏิ บั ติ ดังกล่ าวระบุถึง
องค์ ป ระกอบและหลั ก เกณฑ์ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
คุณสมบัตทิ ว่ั ไปของกรรมการบริษทั คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
ความรู้ความชำานาญเฉพาะด้าน วาระการดำารงตำาแหน่งและ
การพ้นจากตำาแหน่ง อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
การออกเสียงลงคะแนน
ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมาคณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสำาคัญใน
การกำาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึง่ เป็นเป้าหมาย
หลักในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตาม และดูแล
ให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นประจำา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความเห็นชอบในการกำาหนดตัวชี้วัด
และการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators:
KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ และติดตามผลเป็นระยะ
กำากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนงานที่กำาหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
กำาหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก ๆ
5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลัก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนที่กำาหนดไว้
คณะกรรมการบริ ษั ท และฝ่ า ยบริ ห ารได้ ร่ วมกั นจั ด ทำ าแผน
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะยาวทุก 5 ปี
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อรองรับการกำาหนด
วิ สัย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ขององค์ ก รซึ่ง เป็ น เป้ า หมายหลั ก
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท แ ต่ งตั้ งแ ล ะ มอบ ห มาย ใ ห้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจ
พัฒนาและนำากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ทัง้ นีไ้ ด้กาำ หนดอำานาจหน้าทีแ่ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารไว้ อ ย่ า งชั ด เจน

โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอำานาจการบริหารให้
ผูบ้ ริหารระดับรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย
และหน่วยงานในต่างประเทศ เพือ่ ให้เป็นไปตามตารางอำานาจ
อนุมัติ (Delegation of Authority)
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง ให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ
การดำาเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการได้มาซึ่งความสำาเร็จนั้นต้องอยู่
ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษทั จึงกำาหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ
ทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม
หลักการและข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวก
แก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน โดยกำ า หนดเป็ น
คำาแนะนำาสำาหรับพนักงานอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่ง
ใดควรละเว้น และให้รบั ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ทิ บี่ ริษทั ฯ
คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งเกีย่ วข้อง
กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า
และสังคมส่วนรวม ซึง่ สอดคล้องกับแนวนโยบายบรรษัทภิบาล
ที่กำาหนดทำาให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
บริษทั ฯ กำาหนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบทำาความเข้าใจ
และปฏิ บั ติ ต ามนโยบายบรรษั ท ภิ บ าลและข้ อ ปฏิ บั ติ ต าม
ที่กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่พนักงานทุกคนต้อง
ลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการประชาสัมพันธ์ด้วยการทำาเอกสาร
เผยแพร่ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รับทราบและเข้าใจถึงความสำาคัญของการปฏิบัติตามคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสายงานใน
องค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชา
ของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี
นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำาหนดไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ายบริหารและพนักงานได้ร่วมกัน
กำาหนดวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรทีด่ รี ว่ มกัน สำาหรับพนักงาน
ทุกระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ห้ล่กปฏิิบั่ติิที่่� 2
กำาหนดูวััตถึุประสื่งค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการทำี�เป็นไปเพื่่�อควัามยั�งย่น
กำาหนดูและติดูตามแนวัทำางกลยุทำธ์์เพื่่�อการพื่ัฒนาทำี�ยั�งย่น
จากแนวทางและคำ า แนะนำ า ที่ ไ ด้ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท
ฝ่ายบริหารได้จดั ทำาและนำาเสนอทิศทางการดำาเนินธุรกิจ แผน
กลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำาลังพล
ประจำาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทจะแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหาร
อย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนทีจ่ ะพิจารณา
อนุมัติ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วม
กันเพือ่ พิจารณาอนุมตั ทิ บทวนแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจ
สำาหรับปี 2564-2568 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 11 ในเดือนตุลาคม และการประชุม Board Retreat
ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย
มีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ
ในการดำาเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
บริ ษั ท ฯ ใช้ แ ผนการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในการกำ า หนดกลยุ ท ธ์
ทางธุรกิจในอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยเน้นเรื่องการสร้าง ความ
สามารถในการแข่งขัน การเพิม่ มูลค่าให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย และ
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเป็นกรอบในการทำาแผนกลยุทธ์
และเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter บริษัทฯ
ได้ตั้งเป้าหมายการมีสัดส่วนแหล่งที่มาของรายได้จากธุรกิจ
ถ่านหิน ร้อยละ 40 ธุรกิจไฟฟ้า ร้อยละ 30 ก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 20 และ พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 10% ภายในปี
2568 โดยการติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนงานได้ถกู บรรจุ
เป็นวาระประจำาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้มี
การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ในเดือนมีนาคม คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทบทวนว่าได้ดำาเนินงาน
ตามแผนประจำาปีและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่ โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะให้ข้อแนะนำา หรือข้อคิดเห็นในกรณีที่ต้อง
มีการปรับปรุงหรือแก้ไข

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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หลัักปฏิิบััติิที่่� 3
เสริิมสริ้างคณะกริริมการิที่่�ม่ปริะสิที่ธิิผล
การิถ่่วงดุุลของกริริมการิที่่�ไม่เป็นผ้้บริิหาริ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาำ หนดให้มจี าำ นวนกรรมการทีเ่ หมาะสม
กับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำานวน
13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 7 คน และกรรมการอิสระ
จำานวน 5 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งหมด
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พจิ ารณา
ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการในด้านสัดส่วนของ
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารและกรรมการอิสระแล้ว มีความเห็น
ว่าสัดส่วนของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารมีความเหมาะสมแล้ว
การิริวมหริือแยกตำำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคล
คนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำานาจ
และหน้ า ที่ ที่ แ บ่ ง แยกออกจากกั น อย่ า งชั ด เจน เพื่ อ สร้ า ง
ดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำากับดูแลกิจการที่ดี
การิปริะชุุมคณะกริริมการิ
คณะกรรมการบริษทั กำาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง ซึ่งกำาหนดล่วงหน้าไว้ที่ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
ยกเว้นในเดือนกุมภาพันธ์และธันวาคม คณะกรรมการกำาหนด
ให้มกี ารประชุมไว้ในสัปดาห์ทสี่ องของเดือน และมีการประชุม
พิเศษเพิม่ ตามความจำาเป็นในการประชุม โดยจะกำาหนดวาระ
การประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน
และเพียงพอ และจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งการจะเพิ่มวาระการประชุม
ภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำาได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลและ
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ความจำาเป็นมากเท่านัน้ และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากประธาน
กรรมการบริษัท โดยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ
3 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและ
แสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัท
เป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม สำาหรับ
กรณีทกี่ าำ ลังพิจารณาเรือ่ งทีก่ รรมการท่านใดเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างมีนัยสำาคัญ กรรมการท่านนั้นต้องออกจากการประชุม
ระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
ทั้งนี้มีการจัดทำาบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
หลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนาม
รับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการ
บริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกการ
ประชุมจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ
และสำาเนา เพือ่ ความสะดวกสำาหรับกรรมการและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในการตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี้ยังจัดเก็บเอกสารที่
ใช้ประกอบวาระการประชุม และบันทึกการประชุม ในรูปแบบ
แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย
5 ปี โดยมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ
การิปริะชุุมสำาหริับกริริมการิที่่�ไม่ไดุ้เป็นผ้้บริิหาริ
การประชุมสำาหรับกรรมการโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมจัดขึน้
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง Ballroom 3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ จังหวัด
กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้
จำานวน 11 คน ซึ่งมีหัวข้อการประชุมครอบคลุมประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. การบริหารภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
2. แผนงานสื บ ทอดตำ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Senior
Management Succession Plan)
3. ผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารในปีทผ่ี า่ นมา
(CEO Performance)

ติารางการประชุ่มกรรมการในปี 2563
การประชุมคณะกรรมการในปี 2563
รายช่�อ

ตำาแหน่ง

วัาระการดูำารงตำาแหน่ง

การประชุม
สื่ามัญ
ผิู้ถึ่อหุ้น
ประจำาปี 2563

คณะ
กรรมการ
บริษัทำั

คณะ
กรรมการ
ทำี�ไม่เป็น
ผิู้บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวัจสื่อบ

คณะ
กรรมการ
บรรษััทำภิบาลและ
สื่รรหา

คณะกรรมการ
กำาหนดูค่า
ตอบแทำน

รวัม 13 ครั�ง

รวัม 1 ครั�ง

รวัม 9 ครั�ง

รวัม 4 ครั�ง

รวัม 8 ครั�ง

รวัม 1 ครั�ง

1

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธาน
กรรมการ
(NED)

เมษายน 2562
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2565

13/13

1/1

_

_

_

1/1

2

นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการอิสระ
(ID)

เมษายน 2562
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2565

13/13

1/1

9/9

_

8/8

1/1

3

นายระวิ คอศิริ

กรรมการ
(NED)

เมษายน 2562
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2565

13/13

1/1

_

4/4

_

1/1

4

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

กรรมการ
(NED)

เมษายน 2561
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2564

11/13

0/1

_

_

8/8

1/1

5

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

กรรมการอิสระ
(ID)

มิถุนายน 2563
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2566

13/13

1/1

9/9

_

8/8

1/1

6

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

กรรมการอิสระ
(ID)

มิถุนายน 2563
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2566

13/13

1/1

9/9

_

_

1/1

7

นายธีรภัทร สงวนกชกร

กรรมการอิสระ
(ID)

เมษายน 2562
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2565

13/13

1/1

_

_

8/8

1/1

8

นายพิริยะ เข็มพล2

กรรมการอิสระ
(ID)

เมษายน 2563
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2565
(ทดแทนวาระที่เหลือยู่ของ
Mr.Sudiarso P.)

9/9

1/1

_

2/2

_

1/1

9

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

กรรมการ
(NED)

มิถุนายน 2563
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2566

13/13

1/1

_

4/4

_

1/1

10

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ
(NED)

มิถุนายน 2563
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2566

13/13

1/1

_

_

_

1/1

11

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ
(NED)

เมษายน 2561
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2564

12/13

1/1

_

_

_

1/1

12

นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ
(NED)

เมษายน 2561
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2564

12/13

1/1

_

4/4

_

1/1

13

นางสมฤดี ชัยมงคล

กรรมการบริหาร
(ED)

เมษายน 2561
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2564

13/13

_

_

_

_

1/1

14

Mr. Sudiarso Prasetio1

กรรมการ
(ID)

เมษายน 2562
- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2565

2/3

_

_

1/2

_

_

หมายเหตุ
1. Mr.Sudiarso Prasetio ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563
2. คุณพิริยะ เข็มพล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 และตำาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2563 โดยทดแทนตำาแหน่งและวาระที่เหลืออยู่ ของ Mr. Sudiarso Prasetio
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2563 จัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบในรายงานงบการเงินรวม
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏ
ในรายงานประจำาปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าำ เสมอ ซึง่ คณะ
กรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำา
ในการจัดทำารายงานงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท
เน้นย้ำาให้ผู้จัดทำาใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา
รวมถึ ง เปิ ด เผยข้ อ มู ล สำ า คั ญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงาน
ทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน โดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ ด้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น
รายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
คณะกรรมการชุดูย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประกอบด้วย คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการ
อิสระจำานวน 5 คน จากกรรมการทั้งคณะจำานวน 13 คน
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ทางการเงิน รวมถึงการทำาสัญญาคุม้ ครองความเสีย่ งราคาสินค้า
(Commodity Hedging) สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พิจารณาคัดเลือกและกำาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานมาตรการการบริหาร
ความเสีย่ งที่สาำ คัญ และพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณ และอัตรากำาลังของสำานักงานตรวจสอบภายใน
2. คณะกรรมการบัรรษั่ที่ภิิบัาลและส่รรห้า
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ
4 คน ได้แก่ กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร 3 คน และกรรมการ
อิสระ 1 คน ปฏิบัติหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ
1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้ง
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบ
ของการมีจริยธรรมนั้น
2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ติดตามแผนสืบทอด
ตำาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำาหรับการดำารง
ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการสาย
ขึ้นไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั กำาหนดให้มคี ณะกรรมการย่อย 3 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน โดยคณะ
กรรมการย่อยชุดเดิมมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี
นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำารง
ตำาแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

นอกจากนีค้ ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าทีเ่ สนอ
แนะวิธีการประเมินผลการทำางานของคณะกรรมการต่อคณะ
กรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามผลการ
แก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยในปี 2556 คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้เริม่ ใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านประจำาปี 2555 เป็นต้นไป และในปี 2557 คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้เริม่ ใช้การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการรายบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในปี 2557 เป็นต้นไป

1. คณะกรรมการติรวจส่อบั

3. คณะกรรมการกำาห้นด้ค�าติอบัแที่น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
สอบทานความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการทำาธุรกรรมอนุพันธ์

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน
ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
1 คน มี ห น้ า ที่ เ สนอแนะความเห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

รายงานประจำป 2563

คณะกรรมการและการแต่ ง ตั� ง กรรมการและผิู้ บ ริ ห าร
ระดูับสืู่งสืุ่ดู
กรรมการอิส่ระ
มีจาำ นวนร้อยละ 38 ของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
1. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
2. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
3. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
4. นายธีรภัทร สงวนกชกร
5. นายพิริยะ เข็มพล
กรรมการอิสระเป็นกลไกสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่ อ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ และผู้ ถื อ หุ้ น จึ ง ควรมี
จำานวนกรรมการอิสระเพียงพอทีจ่ ะถ่วงดุลอำานาจการตัดสินใจ
ของกรรมการทั้งคณะ สามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดย
กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 9 ปี หรือต่อเนื่อง
ไม่เกิน 3 วาระ โดยกำาหนดไว้ในแนวปฏิบตั บิ ริษทั บ้านปู จำากัด
(มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ข้อ 6 เรื่อง วาระการดำารงตำาแหน่งและ
การพ้นจากตำาแหน่ง
บริษทั ฯ ได้กาำ หนดนิยามกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำาหนด
ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น
โดยกำาหนดให้ “กรรมการอิสระ” มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ตามกฎหมายกำาหนดร้อยละ 1)
ของจำานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของผูข้ ออนุญาต
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี าำ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ทั้งนี้ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคล
ทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าำ นาจควบคุม
ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน
ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง การทำ า
รายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกั บ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้
การคำานวณภารหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารคำานวณ
มู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะ
กรรมการกำ ากั บ ตลาดทุ นว่ า ด้ วยหลั ก เกณฑ์ ใ นการทำา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุ ม ของผู้ ข ออนุ ญ าต และไม่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย
ผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ นื่ คำาขออนุญาต
ต่อสำานักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึง
การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากผูข้ ออนุญาต
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ นื่ คำาขออนุญาต
ต่อสำานักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของ
กรรมการของผูข้ ออนุญาต ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่ มีส่ ว นร่ ว มบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ ก ษา
ที่ รั บ เงิ น เดื อ นประจำ า หรื อ ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของ
จำ า นวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของผู้ขออนุญาต
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ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ ผู้ ข ออนุ ญ าตแต่ ง ตั้ ง ให้ ดำ า รงตำ า แหน่ ง
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำาหนดตาม
ข้อ 4. หรือ 6. ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการ
มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ทีแ่ สดงว่าได้พจิ ารณาตามหลักใน
มาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพ ที่ทำาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำาหนด
ข. เหตุ ผ ลและความจำ าเป็ น ที่ ยั ง คงหรื อ แต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค คล
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตในการเสนอ
ให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และ 6. คำาว่า “หุ้นส่วน” หมายความ
ว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำานักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้
บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในรายงานการสอบบัญชี
หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนาม
ของนิติบุคคลนั้น
หลักเกณฑ์์ในการให้กรรมการดูำารงตำาแหน่งในบริษััทำอ่�น

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ
เป็ น ไปตามข้ อ 1.-9. แล้ ว กรรมการอิ ส ระอาจได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดำาเนินกิจการ
ของผูข้ ออนุญาต บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
ผู้ ข ออนุ ญ าต โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ
(Collective Decision) ได้

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงกำาหนดให้
การดำ า รงตำ า แหน่ ง ของกรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติทั่วไปของ
กรรมการ (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัท ข้อ 5.1 วรรค 5 คุณสมบัติท่วั ไปของ
กรรมการ เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป)

ความในข้อ 2. 4. 5. และ 6. ในส่วนที่กำาหนดให้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วง 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ให้ใช้บังคับกับคำาขอ
อนุญาตที่ยื่นต่อสำานักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
เป็นต้นไป

การประชุมคณะกรรมการบริษััทำ และการออกเสื่ียง
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บริ ษั ท ฯ กำ า หนดเรื่ อ งการประชุ ม คณะกรรมการและการ
ออกเสียงไว้ดงั นี้ “กรรมการบริษทั มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของจำานวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม

โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุม
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการบริษัททั้งหมด”
(แนวปฏิบตั ิ บริษทั บ้านปู จำากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริษัท ข้อ 8.5 เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป)
การประเมินผิลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ กำ า หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบุ ค คล โดยมี ร ายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอน และ
ผลการประเมินในภาพรวมเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และ
ในรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท
มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำาทุกปี
เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่ม
ประสิทธิผลการทำางานของคณะกรรมการตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะนำาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี
ทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคน
ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำาส่งแบบประเมินกลับมายัง
เลขานุการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาเพือ่ รวบรวมผลคะแนน
การประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การ
ประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในรอบปี และ
รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำาดับ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น สำาหรับผลการประเมินใน
ภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผิลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดูย่อย
แบบประเมินฯ ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานั้น ประกอบด้วย
หัวข้อใน 4 หมวดหลัก ดังนี้
1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรการ
3. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยตาม
กฎบัตร
4. การประชุมและการรายงาน
การประเมินผิลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล
แบบประเมินประกอบด้วยหัวข้อใน 7 หมวดหลัก ดังนี้
1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท
3. จริยธรรมและการกำากับดูแลกิจการ
4. การพัฒนากรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การประชุมคณะกรรมการ
7. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในภาพรวม

การประเมินผิลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทำั�งคณะ
แบบประเมินฯ ประกอบด้วย คำาถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 5 หมวดหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั
3. การสรรหากรรมการบริษัท
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
5. การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ติารางการประเมินผลการปฏิิบั่ติิงานคณะกรรมการในปี 2563
คะแนนเฉลี�ย

จัดูอยู่ในเกณฑ์์

คณะกรรมการทั้งคณะ

4.74

ดีเยี่ยม

กรรมการรายบุคคล

4.56

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการตรวจสอบ

4.45

ดีมาก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

4.95

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

4.61

ดีเยี่ยม

การประเมินผิลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุ่ด้ย�อย

การส่รรห้ากรรมการและผู้บัริห้ารระด้่บัสู่งส่่ด้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำาหน้าที่สรรหา
กรรมการทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระหรือทดแทนตำาแหน่งที่
ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้
1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะ
กรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติ
ของกรรมการอิ ส ระ และกำ า หนดเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์
ในการสรรหาและคั ด เลื อ ก เพื่ อ ให้ ต รงกั บ กลยุ ท ธ์
การดำาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และให้เป็นไปตามข้อกำาหนด
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยเมื่ อ ผ่ า น
การพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทต่อไป
ในการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ ค รบวาระหรื อ
ทดแทนตำ า แหน่ ง ที่ ว่ า งลง เป็ น หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา โดยได้มีการพิจารณารายชื่อจาก
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) รวมทัง้ ให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท ทุ ก คนเสนอชื่ อ ผู้ ท่ี เ หมาะสม โดยคณะกรรมการได้
กำาหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้าง
ของกรรมการ (Board Diversity) และลงประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่
เหมาะสมภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำาหนด โดยรายชื่อที่ได้
รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด
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จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทั้งด้านความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัตทิ วั่ ไป คุณสมบัตเิ ฉพาะ
(Board Skill Mix) ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ โครงสร้ า งของ
คณะกรรมการบริษทั และการทำางานร่วมกันของคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจะมากกว่า
2 เท่าของตำาแหน่งกรรมการทีว่ า่ งลง และผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เห็นชอบ
การแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำากว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
สำาหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ตดิ ตามความคืบหน้า
แผนสืบทอดตำาแหน่งที่ครอบคลุมตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที่มี
ความรู้ และความสามารถ สามารถสืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญ
ต่อไปในอนาคต
การกำาก่บัดู้แลการด้ำาเนินงานข้องบัริษั่ที่ย�อยและบัริษั่ที่ร�วม
บริษัทฯ บริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงกำาหนดแนวทางการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อย เพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้
นโยบายการลงทำุนของบริษััทำฯ และบริษััทำย่อย
1. ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งศึ ก ษาและประเมิ น ผลการศึ ก ษาการ
ลงทุนเบื้องต้นโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
(Investment Committee) เพื่อนำาเสนอผลการประเมิน

พร้อมทั้งสรุปสภาวะการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัท
เพือ่ พิจารณาอนุมตั โิ ครงการ ซึง่ จะต่อเนือ่ งถึงการพัฒนา
โครงการ การขยายการลงทุน การอนุมัติงบลงทุน และ
นโยบายทีส่ าำ คัญของบริษทั ย่อย ทัง้ นีห้ ากต้องมีการจัดตัง้
บริษทั ย่อยหรือยกเลิกบริษทั ย่อย เพือ่ ให้การบริหารจัดการ
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้มีอำานาจอนุมัติดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายการลงทุ น ที่
มี ลั ก ษณะเข้ า ข่ า ยตามประกาศคณะกรรมการกำ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด เช่น รายการที่
เกีย่ วโยงกัน และรายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกกำากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะ
กรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
บุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุม
การบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำา
รายการต่างๆ ให้ถกู ต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งรายงานผลการประกอบการและ
การดำาเนินงานทางธุรกิจทีส่ าำ คัญ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ความ
อ่อนไหวทางธุรกิจ และประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนว
ทางการบริ ห ารกิ จ การของแต่ ล ะบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ ใช้
ประกอบการพิ จ ารณากำ า หนดนโยบายหรื อ ปรั บ ปรุ ง
ส่ ง เสริ ม ให้ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ในเครื อ มี ก ารพั ฒ นาและ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการควับคุมภายใน และนโยบายการบริหารงาน
สื่่วันกลาง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่ อ ทำ า หน้ า ที่ อ ย่ า งอิ ส ระและรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส
สำาหรับการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้บริหารตาม
สัดส่วนการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้ง
ผู้บริหารเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทย่อย เพื่อให้มี
ทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์
โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง

กับบริษัทนั้น ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน (กรณีที่เป็นกรรมการ
ในบริษัทต่างประเทศ) รวมถึงสุขภาพและความพร้อมของ
ผู้บริหาร ซึ่งจะทบทวนรายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยอย่าง
น้อยปีละครั้ง
นโยบายดู้านงบประมาณ
การจัดทำางบประมาณลงทุนและดำาเนินการต้องเป็นไปตาม
ระเบี ย บงบประมาณของแต่ ล ะบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ และการจัดทำาและทบทวน
งบประมาณฯ ต้องดำาเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูล
ให้สอดคล้องกับการดำาเนินการของบริษัทฯ โดยการลงทุน
ในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท และการใช้เงิน
ลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15
ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
การต่อต้านการทำุจริตคอร์รัปชัน
บริ ษั ท ฯ ดำ า รงแนวทางการบริ ห ารงานบนหลั ก การกำ า กั บ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มี
จริยธรรม และมีประสิทธิภาพในการทำางานควบคู่กับความ
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
กำาหนดให้มสี ว่ นงานในโครงสร้างองค์กรทีม่ หี น้าทีช่ ดั เจน เพือ่
กำาหนดหรือกำากับดูแลการปฏิบัติงานที่ทำาให้การดำาเนินธุรกิจ
ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว
บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานกำากับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
(Corporate Compliance) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากการดำาเนินงานทีไ่ ม่ถกู ต้องตามกฎระเบียบและกำากับดูแล
ให้ทุกสายงานในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานการงานโดยละเอียด (Activity
Base) ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยกำาหนดเป็นรายการเพื่อ
ประเมินตนเอง (Regulatory Compliance Checklist) โดย
หน่วยงานกำากับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ทำาหน้าที่เป็น
ผู้ กำ า กั บ ดู แ ล และทำ า รายงานทุ ก ครึ่ ง ปี นอกจากนี้ แ ต่ ล ะ
สายงานต้องทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
อยู่เสมอ
หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งกิ จ การ (Enterprise Risk
Management) ทำาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในด้านธุรกิจ
แผนกลยุทธ์ และแผนงานประจำาปีอย่างต่อเนื่อง มีจัดเตรียม
แนวทางป้องกันหรือแก้ไข โดยติดตามทบทวนความเสี่ยง
ดังกล่าวไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector
Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่
ปี 2553 และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตัง้ แต่ปี 2558
และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 2 ในปี 2561
ในปี 2563 บริษทั ได้มกี ารจัดประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้มีการ
สือ่ สารและให้ความรูพ้ นักงานเกีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทาง
ธุรกิจแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง
การให้-รับของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อนื่ ใด โดยพนักงาน
ทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง การสื่อสาร
ภายในองค์กรผ่านทางอีเมล์ รายการเล่าข่าวภายในองค์กร
“เรื่องเล่าเช้าวันศุกร์” ช่วง “Anti – Corruption News” และ
เว็บไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับ
ของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อนื่ ใด ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
การรายงานการมีีส่่วนได้้เส่ียของกรรมีการและผู้้้บริหาร
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 89/1/4 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรือ่ งการรายงานการมีสว่ นได้เสีย
ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท บ้านปู จำากัด
(มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม ครั้ ง ถั ด ไป
หลังจากกรรมการบริษัทท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็น
กรรมการบริษทั หลังจากนัน้ หากกรรมการบริษทั คูส่ มรส และ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะทำาธุรกรรมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงาน
การซือ้ ขายหลักทรัพย์นนั้ ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั ครัง้ ถัดไป
ทุกครั้ง
การถือครองหุน้ ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 (ตามตารางเรื่องการถือครองหุ้นของคณะ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 163)
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หลัักปฏิิบััติิที่่� 4
ส่รรหาและพััฒนาผู้้้บริหารระด้ับส่้ง และการ
บริหารบุคลากร
นโยบายด้้านแผู้นส่ืบทอด้ตำำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มแี ผนสืบทอดตำาแหน่งทีค่ รอบคลุม
ตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าบริษทั ฯ มีผบู้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ สามารถ
สืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเชิญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดตำาแหน่งให้
แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
การปฐมีนิ เ ทศกรรมีการใหมี่ และการเส่ริ มี ความีร้้ แ ละ
มีุมีมีองในธุุรกิจให้กับกรรมีการ
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่
บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
นโยบายและแนวปฎิบัติในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้าง
ความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่
การกำากับดูแลกิจการภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในปี 2563 มีกรรมการ
ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ติารางการเส่ริมความรู้และม่มมองในธ่รกิจให้้ก่บัคณะกรรมการในปี 2563
รายช่�อกรรมการ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
(ประธานกรรมการบริษัท)

รายช่�อหลักสืู่ตรอบรม/สื่ัมมนา

สื่ถึาบัน

วัันทำี�อบรม/สื่ัมมนา

Knowledge Sharing: Update
the Trends for Energy Generation
Markets and Investment
Opportunity

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

25 กันยายน 2563

Knowledge Sharing: Board
Effectiveness in Accordance with
New CG Code

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

5 ตุลาคม 2563

Knowledge Sharing: Global
Megatrends

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

5 ตุลาคม 2563

นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
(กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน)

IT Security Awareness
for Top Management

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล
เซ็นเตอร์ จำากัด

30 พฤศจิกายน 2563

Director's Briefing “Corporate
Strategy Beyond the Crisis,
a Chairman/ Board Perspective”

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ร่วมกับ Bain & Company

17 ธันวาคม 2563

นายระวิ คอศิริ
(กรรมการ
และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา)

Knowledge Sharing: Update
the Trends for Energy Generation
Markets and Investment
Opportunity

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

25 กันยายน 2563

Knowledge Sharing: Board
Effectiveness in Accordance with
New CG Code

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

5 ตุลาคม 2563

Knowledge Sharing: Global
Megatrends

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

5 ตุลาคม 2563

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
(กรรมการ
และประธานกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน)

Executive Seminar 2020 "Building
Profitable and Sustainable
Growth"

บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด

16 - 17 ตุลาคม
2563

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
(กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน)

The 58th Philippine Economic
Philippines Economic
Society (PES) Annual Meeting and Society (PES)
Conference "Recent Rice Sector
Reforms in Southeast Asia"
The 3rd East Asia Energy Forum
“Role of Carbon Capture
Utilization
and Storage (CCUS)/ Carbon
Recycling in ASEAN/ East Asia”

The Economic Research
Institute for ASEAN and
East Asia (ERIA), The Energy
Research Institute Network (ERIN)
and The Ministry
of Industry-Vietnam

9 พฤศจิกายน 2563

17 พฤศจิกายน 2563

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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รายช่�อกรรมการ

120

รายช่�อหลักสืู่ตรอบรม/สื่ัมมนา

สื่ถึาบัน

วัันทำี�อบรม/สื่ัมมนา

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
(กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ)

Director Briefing “The Roles of
Directors during COVID-19:
Financial Reporting, Leadership
and Beyond”

Thai Institute of Directors (IOD) and 12 มิถุนายน 2563
KPMG Thailand

นายธีรภัทร สงวนกชกร
(กรรมการอิสระ
และกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน)

Director Briefing “The Roles of
Directors during COVID-19:
Financial Reporting, Leadership
and Beyond”

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

12 มิถนุ ายน 2563

Board War Room “Personalized
Marketing vs Data Privacy:
Engaging your Customers While
Protecting their Identities”

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

10 กรกฎาคม 2563

Director Briefing “Finding Creative สมาคมส่งเสริมสถาบัน
Solutions to Business Dispute
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ
during Pandemic Time”
Thailand Arbitration Center

14 กรกฎาคม 2563

นายพิริยะ เข็มพล
(กรรมการอิสระ
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

Director Certification Program
(DCP#298/2020)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

กันยายน พฤศจิกายน 2563

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
(กรรมการ
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

2020 PTIT Special Lecture
"Thailand's Density: Water Crisis
and Development Philosophy”

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

7 สิงหาคม 2563

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
(กรรมการ)

Knowledge Sharing: Update
the Trends for Energy Generation
Markets and Investment
Opportunity

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

25 กันยายน 2563

Knowledge Sharing: Board
Effectiveness in Accordance with
New CG Code

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

5 ตุลาคม 2563

Knowledge Sharing: Global
Megatrends

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

5 ตุลาคม 2563

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
(กรรมการ)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านนวัตกรรมบริการ รุ่น 2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน 2563

นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
(กรรมการ
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

Boards That Make a Difference
(BMD#10/2020)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด

10 - 11 สิงหาคม
2563

รายงานประจำป 2563

Executive Seminar 2020 "Building
Profitable and Sustainable
Growth"

16 - 17 ตุลาคม
2563

รายช่�อกรรมการ

รายช่�อหลักสืู่ตรอบรม/สื่ัมมนา

นางสมฤดี ชัยมงคล
(กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

Knowledge Sharing: Update
the Trends for Energy Generation
Markets and Investment
Opportunity

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

25 กันยายน 2563

Knowledge Sharing: Board
Effectiveness in Accordance with
New CG Code

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

5 ตุลาคม 2563

Knowledge Sharing: Global
Megatrends

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

5 ตุลาคม 2563

ห้ล่กปฏิิบั่ติิที่่� 5
สื่่งเสื่ริมนวััตกรรมและการประกอบธ์ุรกิจอย่าง
มีควัามรับผิิดูชอบ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจ โดยให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ควบคูไ่ ปกับการบริหารจัดการความเสีย่ งและโอกาส พร้อมทัง้
ได้นำาหลักการในระดับสากลมาปรับใช้ในการกำาหนดกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ผ่านระบบการบริหารจัดการ 2 ระดับ ได้แก่
การผนวกความยัง่ ยืนเข้ากับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ (Strategic
Integration) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
ประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และแนะนำาแนวทาง
การดำาเนินงานที่เหมาะสมแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อดำาเนินการ
การผนวกความยัง่ ยืนเข้ากับการดำาเนินงานของบริษทั ฯ
(Operational Integration) ภายใต้ ก ารกำ า กั บ ดู แ ล
ของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability
Committee) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน
ด้านความยั่งยืน รวมถึงการกำาหนดและทบทวนนโยบาย
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัทฯ ได้กำาหนดตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
รวมถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาวเป็น
ประจำาทุกปี ครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับ

สื่ถึาบัน

วัันทำี�อบรม/สื่ัมมนา

ปฏิบัติการ อีกทั้งผนวกความยั่งยืนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไป
ดำ าเนินธุ ร กิ จ โดยเปิดเผยกระบวนการบริห ารจัดการและ
ผลการดำาเนินงานแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียผ่านทางช่องทางทีเ่ หมาะสม
อย่างสม่ำาเสมอ
บริษทั ฯ ยังได้ประกาศนโยบายด้านนวัตกรรม เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใน
การขับเคลือ่ นธุรกิจทัง้ หมดของกลุม่ บ้านปู และเป็นส่วนสำาคัญ
ในการสนับสนุนการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจ โดยบริษทั ฯ ดำาเนินการ
ดังต่อไปนี้
จัดตัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทกุ คน
ในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและ
เทคโนโลยีขององค์กร
ส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
ฝึกฝนวัฒนธรรมนวัตกรรมในบริษทั ฯ โดยสร้างแรงจูงใจ
และสภาพแวดล้อมทีส่ นับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม
สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง
เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยให้
นวัตกรรมเป็นส่วนหนึง่ ของหัวข้อการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดโครงสร้างและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม
รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือเครื่องมือที่จะทำาให้
ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

121

บทำบาทำของผิู้มีสื่่วันไดู้เสื่ีย
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุ ก ฝ่ า ย โดยกำ า หนดเป็ น นโยบายต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ไว้ ใ น
นโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนว
ปฏิบตั สิ าำ หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน บนพืน้ ฐานของ
ความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์รว่ มกัน
เป็นหลัก โดยมีหลักปฏิบัติที่สำาคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และนโยบายและ
การปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ คูแ่ ข่งทางการค้า และ
สังคมส่วนรวม โดยกำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบ
ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้รบั การ
คุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล
และจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม
ผ่านระบบรับข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ
บรรษั ท ภิ บ าล (Corporate Governance) เรื่ อ งการรั บ
ข้อร้องเรียนโดยข้อมูลจะถูกส่งมายังประธานคณะบรรษัทภิบาล
และสรรหาที่อีเมล GNCchairman@banpu.co.th และ/หรือ
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่อีเมล
GNCSecretariat@banpu.co.th ซึง่ มีการติดตามข้อมูลอย่าง
สม่ำาเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นรายปี บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียน
และการให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน (Whistleblower Policy)
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ร้องเรียนและสนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส ตั้งแต่ปี 2558 โดยมี
ขั้นตอนในการสอบสวนดังนี้
1. ในกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอตามข้อกล่าวหา/
ข้อร้องเรียน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเริ่มดำาเนินการ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ทราบแน่ชดั ว่าการกระทำาตามที่
ร้องเรียนได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ รูปแบบการสอบสวนจะ
แตกต่างกันไปตามสภาพการณ์ การสอบสวนจะดำาเนินการ
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาข้อมูลเป็นความลับ พนักงานที่
แจ้งข้อร้องเรียนอาจได้รบั การติดต่อเพือ่ ขอข้อมูลเพิม่ เติม
2. คณะผู้ ส อบสวนจะแจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ท ราบถึ ง ผลการ
สอบสวนและผลสรุปผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
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3. ผูบ้ ริหารระดับอาวุโสของบริษทั จะพิจารณาว่าควรดำาเนินการ
อย่ า งไรในกรณี ที่ มี ก ารพิ สู จ น์ ว่ า มี ก ารกระทำ า ตามที่
ร้องเรียนเกิดขึ้นจริง เช่น จะดำาเนินการทางวินัย หรือ
ดำาเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมอื่นๆ
4. บริษัทฯ ยืนยันว่าพนักงานผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้
รับผลกระทบจากการรายงานการกระทำาทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย
กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั หรือข้อสงสัยว่า
จะเป็นการกระทำาฝ่าฝืนดังกล่าว
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั งิ ดรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดกับผู้มสี ่วนได้เสีย และได้แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุ ก ฝ่ า ยรั บ ทราบผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง จั ด ให้
มีการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซึง่ ถือเป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อย ที่ต้อง
ทำาความเข้าใจและปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
กำาหนดเรื่องการให้และรับสินบน รวมถึงการให้ของขวัญและ
การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
ข้้อ 3.4 การให้้และร่บัส่ินบัน
1. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์
ใด ๆ จากคูค่ า้ ผูร้ บั เหมา ผูจ้ ดั ส่งสินค้า ทีป่ รึกษา และผูท้ ่ี
บริษทั ฯ ทำาธุรกิจด้วย
2. ห้ามมิให้ผบู้ ริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอก
อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ
ข้้อ 3.5 ข้องข้ว่ญและการเล่�ยงร่บัรองที่างธ่รกิจ
1. ผูบ้ ริหารและพนักงานควรหลีกเลีย่ งการให้หรือรับของขวัญ
หรือของกำานัลใด ๆ จากคูค่ า้ หรือผูท้ บี่ ริษทั ฯ ทำาธุรกิจด้วย
เว้นแต่ช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้อง
กับการผูกมัดทางธุรกิจ
2. ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการ
เลีย้ งรับรองในลักษณะทีเ่ กินกว่าปกติจากบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ
ทำาธุรกิจด้วย

พื่นักงาน
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ว่ า พนั ก งานเป็ น ปั จ จั ย แห่ ง ความสำ า เร็ จ
ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงกำาหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
ไว้ ใ นคู่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ธรรม
แก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ บริษทั ฯ ดำาเนินตามมาตรการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม เพือ่ ป้องกันการสูญเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุปอ้ งกัน
การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำางาน
บริษัทฯ ประกาศปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR
Philosophy) ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทฯ โดยยึดหลักสำาคัญ 3 ประการ คือ
1. หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม (Equitability)
2. หลักผลงาน (Performance Based)
3. หลักความสามารถ (Competency Based)
ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ในการพัฒนาพนักงานให้
มีความพร้อม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจและเศรษฐกิจโลก (Adaptability) ด้วยความยืดหยุน่ และ
คล่ อ งตั ว (Flexibility) พร้ อ มปฏิ บั ติ ง านในทุ ก พื้ น ที่ แ ละ
สถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องและ
สร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้เกียรติในความ
เป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยิง่ กว่าระดับการบังคับบัญชา
กล่าวคือ บริษทั ฯ มุง่ สร้างให้บคุ ลากรเป็น “พนักงานมืออาชีพ”
โดยถือปฏิบตั แิ ละให้โอกาสพนักงานทุกชนชาติ เชือ้ ชาติ ภาษา
และเพศ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มุง่ มัน่ ปฏิบตั งิ านภายใต้
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน หล่อหลอมรวมกัน
เป็นหนึ่งเดียวอย่างแข็งแรง โดยผูกพันและยึดมั่นกันด้วย
วัฒนธรรมองค์กร ”บ้านปู ฮาร์ท”
บ้านปูฯ มุง่ บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับวิสยั ทัศน์
องค์กร และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่าง
ทันท่วงที พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำา
ด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International
Versatile Energy Provider) ดังนั้นความแข็งแกร่งด้าน
ศักยภาพของบุคลากรและความคล่องตัวในการทำางาน (Agile
Working) จึงเป็นสิง่ สำาคัญทีบ่ ริษทั ฯ สนับสนุนเสมอมา เพือ่ ให้

พนักงานสามารถทำางานร่วมกันได้อย่างราบรืน่ เปิดโอกาสให้
พนักงานพัฒนาทักษะใหม่ๆ และสามารถเติบโตข้ามสายงาน
ได้ในทุกประเทศอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2563 บริษัทฯ
ได้พัฒนา “ความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน”
(Banpu People Value Proposition) เพื่อเป็นหลักในการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบของโบนัส
และการเลือ่ นขัน้ ของพนังงาน ทีส่ อดคล้องกับผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้
ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมแก่พนักงานทัง้ ด้านเงินเดือนสวัสดิการ
และผลตอบแทนในรูปแบบอื่น อาทิ ประกันสุขภาพ กองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเลือกได้ (Flexi Benefit) บริษัทฯ มี
การบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กับการ
เปิดโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ
บริษทั ฯ จัดตัง้ คณะกรรมการประเมินค่างาน (Job Evaluation
Committee) คณะกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization
Development Committee) และสนับสนุนการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน (Compensation
Committee) และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(Corporate Governance and Nomination Committee)
อย่างใกล้ชิด เพื่อความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของ
บริษัทฯ ไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา
โดยกำาหนดเป็นนโยบายและข้อควรปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ ที่ยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญา
ที่ทำาไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและ
ให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้าใน
ราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและ
ทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการ
ที่ ใ ห้ ลู ก ค้ า สามารถร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ ปริ ม าณ
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คาำ แนะนำาเกีย่ ว
กับวิธกี ารใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นการรักษา
ความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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คู่ค้า/เจ้าหนี�

ชุมชนและสื่ังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญา
ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและ
หาทางออกตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมี
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต
ทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมกัน ตลอดจนยึดมัน่ ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองทีด่ ี ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่น
และพยายามยกระดั บ คุ ณ ภาพของสั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทัง้ ทีด่ าำ เนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐหรือชุมชน ตลอดจน
องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ

(1) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต
ในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำาเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainability Policy) เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของ
บริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช่น การรายงานเรื่องภาวะ
โลกร้อน (Green House Effect – ISO 14001) รวมถึงการกำาหนด
แนวทางการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการดำ า เนิ น งาน
ตามมาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ครอบคลุ ม การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
อันเป็นผลมาจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดต่อ
พนักงานพันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่
บริษัทฯดำาเนินธุรกิจอยู่

(2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต เกิ ด ขึ้ น ต้ อ งเปิ ด เผย
รายละเอียดต่อคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหา
โดยยุติธรรมและรวดเร็ว
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา
คู่แข่งทำางการค้า
บริษัทฯ กำาหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้
กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้า
และไม่ ล ะเมิ ด ความลั บ หรื อ ล่ ว งรู้ ค วามลั บ ทางการค้ า ของ
คู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรมโดยปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ ก่ี าำ หนดไว้ในจริยธรรม
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาท
ใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
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บริ ษั ท ฯ ได้ ดำ า เนิ น โครงการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนือ่ ง โดย
ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ
ได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำาเสมอ
และจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อ
ใช้ดำาเนินโครงการ CSR ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กร
ทั้งนี้รวมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไป
ดำาเนินธุรกิจด้วยทุกโครงการ
บริษทั ฯ ดำาเนินโครงการ CSR ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ “พลังความรู้
คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ซึ่งเป็นรากฐาน
ในการพัฒนา “คน” โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็ก และ
เยาวชนคนรุน่ ใหม่ ทีจ่ ะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังดำาเนินกิจกรรมเพือ่ ปลูกฝังจิตสำานึกของพนักงานทุกระดับ
ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง
โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้ชมุ ชนและสังคมเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดย
มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสีย่ งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทุก ๆ ระยะเวลาทีพ่ บว่า
ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายดู้
นโยบายด้านการควับคุ
นการควบคุมมีภายใน
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
การดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแล
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ
ตลอดจนจัดให้มีการกำาหนดลำาดับชั้นของอำานาจอนุมัติและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลในตัว มีการกำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีสาำ นักตรวจสอบภายในทีเ่ ป็นอิสระ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ทำาหน้าทีต่ รวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานทัง้ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน
สนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
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รักษัาควัามน่
ษัาความีน่าเช่
เช่่�อถึ่ถื่อทำางการเงิ
ทางการเงิน และ
การเปิ
การเปิิดูดเผิยข้
เผยข้้อมูมีูล
ควัามขั
ความีข้ัดูดแย้งของผิลประโยชน์
ข้องผลปิระโยช่น์

ดููดู แ ลให้้
ลให้ มีมี ร ะบบการบริ หห้ ารควัามเสื่ี
ารความีเสี่ี� ย ง และ
การควับคุ
การควบคุมมีภายในทำี
ภายในที�เหมาะสื่ม
ห้มีาะสี่มี
นโยบายดู้
นโยบายด้านการบริหห้ารควัามเสื่ี
ารความีเสี่ี�ยง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต
และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาว่า มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิด
ความเสี่ ย งขึ้ น และระดับความรุน แรงของผลกระทบจาก
ความเสี่ยงมีการกำาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและ
ผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน รวมทัง้ กำาหนดมาตรการในการรายงานและ
การติดตามประเมินผล โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่งมีหน้าที่นำาเสนอแผนงานและ
ผลการปฏิบตั ติ ามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำา

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำาหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานให้หลีกเลี่ยงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ
ในกรณีทจ่ี าำ เป็นต้องทำารายการดังกล่าวต้องกระทำาโดยมีราคา
และเงื่อนไขเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก (Fair
and at arm’s length) และกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมตั ิ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันภายใต้
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำาหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาส
หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ
หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง รวมทัง้ ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์
ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่
บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณี
ที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำางานเฉพาะกิจที่
เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่าง
การเจรจา ซึง่ งานนัน้ ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจ
มี ผ ลต่ อ ความเคลื่ อ นไหวของราคาหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ
ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานเหล่านั้น จะต้องทำาสัญญาเก็บ รั ก ษา
ข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กบั บริษทั ฯ จนกว่า
จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมทีเ่ หมาะสม
การเปิดูเผิยข้อมูลกับผิู้ลงทำุน

1. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูลลับ

คณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ
สารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง
ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำาเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงิน
ที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มี
การสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดย
มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำาหน้าที่
สื่ อ สารโดยตรงกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น และนั ก วิ เ คราะห์
หลักทรัพย์ทง้ั ในและต่างประเทศ ในขณะทีห่ น่วยงานสือ่ สารองค์กร
ทำาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ
ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน

2. ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่าง
สม่ำาเสมอ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่ใน
การรักษาความลับของบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการนำาเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน
ต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี้

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจัดการข้อมูลลับที่มีผล
ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (Market Sensitive Information
Policy) และแนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การข้ อ มู ล ลั บ ที่ มี ผ ลต่ อ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตั้ ง แต่ ปี 2560 ซึ่ ง ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และบริษัทย่อย
ที่ต้องทำาความเข้าใจและปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดตาม
หัวข้อที่ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

3. จำากัดจำานวนบุคคลทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลลับให้นอ้ ยทีส่ ดุ
เท่าทีจ่ าำ เป็น (Need to Know Basis) โดยมีระบบควบคุม
คู่สัญญาและผู้ให้บริการอื่นของ บริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึง
ระบบของบริษัทฯ ได้
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4. ระมัดระวังในกรณีทไ่ี ด้รบั หรือส่งต่อข้อมูลให้แก่บคุ คลทีส่ าม
โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักรู้ถึงภาระหน้าที่ของตนในส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการใช้และการควบคุมข้อมูลลับ
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ลำาดูับ

การเปิดูเผิยและการนำาเสื่นอข้อมูล

จำานวันครั�ง

1.

พบนักลงทุนต่างประเทศ (via virtual meeting)

14

2.

พบนักลงทุนในประเทศ (via virtual meeting)

5

3.

จัดแถลงผลการดำาเนินงานประจำาไตรมาสและประจำาปี (Analyst Meeting)

4

4.

ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อแถลงผลการดำาเนินงานประจำาไตรมาส

4

5.

ร่วมกิจกรรม "SET Digital Roadshow” เพื่อแถลงผลการดำาเนินงานประจำาไตรมาส

1

6.

การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit)

4

7.

การให้ข้อมูลนักลงทุนผ่าน Conference Call

5

8.

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร

9

9.

จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชี้แจงผลประกอบการ

1

10.

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อชี้แจงผลประกอบการและกลยุทธ์ธุรกิจ

14

11.

การจัดกิจกรรมสำาหรับสื่อมวลชน และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR)

21

12.

การนำาผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ

0

13.

การจัดนิทรรศการ

0

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.banpu.com เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
กลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ได้ทโี่ ทรศัพท์หมายเลข +66 2694
6747 หรืออีเมล: investor_relations@banpu.co.th
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
โดยได้กำาหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล และความ
โปร่ ง ใสของรายงานทางการเงิ น และการดำ า เนิ น การไว้ ใ น
นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศ
ทางการเงินและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และ
ทันเวลาอย่างสม่ำาเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป

คณะกรรมการบริ ษั ท มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อกรรมการ
บริ ษั ท หรื อ ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารเปลี่ ยนแปลงการซื้ อ ขายหุ้นตาม
ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จะต้องรายงานข้อมูลให้กบั หน่วยงานกำากับดูแล
ทราบและมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผูบ้ ริหารเป็นรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในโดยได้
กำ า หนดเป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ในหั ว ข้ อ
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็น
ความลับ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ”
บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทีจ่ ะต้องปฎิบตั ติ ามนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ
หรือราคาหุ้น ในส่วนของกรรมการได้มีกำาหนดข้อปฏิบัติไว้
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

127

ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และ
กำาหนดในข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
1. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการ
ทำาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขาย
หุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
3. ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อบุคคล
ภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็น
กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานไปแล้ว
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะ
ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ
หลีกเลีย่ งการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการ
ดังกล่าวบริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำารายการด้วยความโปร่งใส
เที่ยงธรรม เสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้
กรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น
จะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ หากรายการนัน้ เข้าข่าย
เป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัท
ได้มีการกำาหนดแนวทางสำาหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูล
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และกำาหนดให้มีการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการ
เปลีย่ นแปลงเป็นประจำาทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ในส่ ว นของการพั ฒ นาระบบควบคุ ม การใช้ ข้ อ มู ล ภายใน
บริษัทฯ ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกัน
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ จากบุ ค คลภายนอก ระบบ
ควบคุ ม ระดั บ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ ของพนั ก งาน
ในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหาร
หรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่างการเจรจา
ซึง่ งานนัน้ ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อ
ความเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานเหล่านัน้ จะมีการทำาสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน
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(Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมี
การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ นัน้ ได้ถกู กำาหนด
ไว้ในข้อบังคับการทำางานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัย
และลงโทษกำาหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
วินัยที่กำาหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำาผิดวินัยและต้องได้
รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผย
ความลับของ บริษทั ฯ เจตนาทำาลายชือ่ เสียง ความเชือ่ ถือหรือ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อันเป็นเหตุให้บริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหาย
หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผู้ทำาผิดจะได้รับโทษ
รุนแรงถึงขั้นไล่ออก
ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และ
การซื้อขายสินทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อรับตำาแหน่งครั้งแรก
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึง
คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ตลอดจนบุ ค คลที่
เกี่ ย วข้ อ งรวมทั้ ง รายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ ค ณะ
กรรมการบริษัททราบเป็นประจำาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ห้ล่กปฏิิบั่ติิที่่� 8
สื่นั บ สื่นุ น การมี สื่่ วั นร่ วั ม และการสื่่� อ สื่าร
กับผิู้ถึ่อหุ้น
สื่ิทำธ์ิของผิู้ถึ่อหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำาคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ ถื อ หุ้ น และนั ก ลงทุ น สถาบั น โดยระบุ ไ ว้ ใ นนโยบาย
บรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มี
สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้
รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสม
ต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายทีส่ าำ คัญของบริษทั ฯ สิทธิในการเลือกตัง้
และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำาไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำานวย
ความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน
เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุน
สถาบันเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการ
อิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ แ สดง
ความคิดเห็น ขอคำาอธิบาย หรือตัง้ คำาถามได้อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เมื่อวันที่
19 มิถนุ ายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารทีต่ งั้
สำานักงานใหญ่ ของบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) เลขที่ 1550
อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 คน ในปี 2563
บริษทั ฯ มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำ า กั ด ซึ่ ง เป็ น นายทะเบี ย นหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ จั ด ส่ ง
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ล่ ว งหน้ า และแสดงไว้ ที่
www.banpu.com/AGM_EGM/ ก่อนวันประชุม 30 วัน
โดยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ถูกนำาไปแสดงไว้ที่เว็บไซต์
ของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
เสนอข้อแก้ไขหากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้อง
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งนี้การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็น
วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ
ได้ดำาเนินการโดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพือ่ แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยเปิดรับเรือ่ งในเดือน
ธันวาคม 2562 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.
banpu.com/AGM_EGM/) โดยระบุถึงขั้นตอนและวิธีการใน
การพิจารณาทีช่ ดั เจนและโปร่งใส ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด
การปฏิบัติต่อผิู้ถึ่อหุ้นอย่างเทำ่าเทำียมกัน
การประชุ่มผู้ถ่อห้่้น
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี ส่ ว นร่ ว มใน
การตัดสินใจรวมถึงจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ
ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุม
ตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

โดยในแต่ ล ะวาระได้ มีความเห็ นของคณะกรรมการบริษัท
ประกอบในการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วม
จำานวน 13 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธาน
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้
ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจาก
สำานักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษทั ฯ
และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดย
ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ
ขอคำาอธิบายเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำารายงานการประชุมให้
แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน
14 วันนับจากวันประชุมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบและ
เสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน
ว่นประชุ่มผู้ถ่อห้่้น
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคารที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ของบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 คน ใน
ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้า
ประชุมด้วยตนเองจำานวน 70 ราย และผูร้ บั มอบฉันทะ จำานวน
440 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำานวน 510 ราย นับจำานวนหุ้นได้
1,913,890,343 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.7152 ของหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
การเย่�ยมชุมกิจการและการให้้ความรู้แก�ผู้ถ่อห้่้น
ตามที่ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้กำาหนด
จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) ณ นิคม
อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด จ.ระยอง ซึ่ ง มี กำ า หนดเดิ น ทาง
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 รวมถึ ง โรงไฟฟ้ า BLCP
ได้ประกาศงดการเข้าเยี่ยมชมไปอย่างไม่มีกำาหนด ดังนั้น
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม บริษัทฯ จึงได้แจ้ง
ยกเลิกการจัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP)
ประจำาปี 2563
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การปฏิบัติตามหลักการกำากับดููแลกิจการทำี�ดูี
ในเร่�องอ่�น ๆ
บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ สี าำ หรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำาหนด ยกเว้นบางเรื่องที่บริษัทฯ มิได้มีการ
ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผล
ประกอบ ดังนี้
1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
แนวปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท ฯ ปั จ จุ บั น ประธานกรรมการ
เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะ
กรรมการได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของประธานไว้อย่าง
ชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ
2. สมาชิ ก ของคณะกรรมการสรรหาเป็ น กรรมการอิ ส ระ
ทั้งคณะ
แนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ปัจจุบนั สมาชิกของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน
โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 3 คน ซึ่งประธานคณะกรรมการบรรษัทและ
สรรหาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาไว้ อ ย่ า งชั ด เจนในกฎบั ต ร
คณะกรรมการฯ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้าน
บรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างครบถ้วน
3. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันประธานคณะกรรมการ
บรรษัทและสรรหาและคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนเป็น
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
ได้ กำ า หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
และสรรหาและคณะกรรมการกำ า หนดค่ า ตอบแทน
ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซึ่งครอบคลุม
การปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน
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4. บริ ษั ท ฯ ควรจั ด ให้ มี ที่ ป รึ ก ษาภายนอกมาช่ ว ยในการ
กำาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี
และเปิดเผยการดำาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำาปี
แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำาทุกปี ทั้งนี้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้ว
ที่ จ ะยั งมิ ไ ด้ มีที่ ปรึ ก ษาภายนอกมาช่ วยในการกำ าหนด
แนวทาง และเสนอแนะประเด็ น ในการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
5. คณะกรรมการควรกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการ
แนวปฏิบัติของบริษัท บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ
อิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราว
ต่อเนือ่ ง (แนวปฏิบตั บิ ริษทั บ้านปู จำากัด (มหาชน) ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัท ข้อ 6.2 ในหัวข้อ 6. วาระการดำารง
ตำาแหน่งและการพ้นจากตำาแหน่ง*) นอกจากนั้นบริษัทฯ
ได้กำาหนดการเกษียณอายุของกรรมการที่ 72 ปี โดยระบุ
ไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล (ข้อ 4.7 การเกษียณอายุของ
กรรมการ)
*เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

6. คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะเป็น
“กรรมการอิสระ” เพือ่ ให้กรรมการอิสระของบริษทั มีความ
เป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริษัทฯ โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทส่ี าำ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกำาหนดให้กรรมการอิสระ
มีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเนือ่ งไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาำ รงตำาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำารงตำาแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง
ความจำาเป็นดังกล่าว

ามกรรมการ
แนวปฏิบตั ขิ องบริษทั บริษทั ฯ ได้ก�าำ หนดนิย�มกรรมก�ร
หนดของคณะกรรมการกำ�ากับ
อิสระไว้เข้มงวดกว่�าข้อกำ�าหนดของคณะกรรมก�รกำ
ละตลาดหลักทรัพย์ และตล�ดหลั
และตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์และตล�ดหลั
นการถือหุ้น นอกจ�กนั
นอกจากนั้น
แห่งประเทศไทย ในเรื่องสัดส่วนก�รถื
าระการดำ �า รง
บริ ษั ท ฯ กำ �า หนดให้ ก รรมการอิ
รรมก�รอิ ส ระมี ว �ระก�รดำ
คราวต่อเนื่อง (แนวปฏิบัติ
ตำ�าแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คร�วต่
ยคณะกรรมการบริษทั
บริษทั บ้�านปู จำ�ากัด (มหาชน)
(มห�ชน) ว่�าด้วยคณะกรรมก�รบริ
วาระการดำ�ารงตำ�าแหน่งและก�รพ้
และการพ้น
ข้อ 6.2 ในหัวข้อ 6. ว�ระก�รดำ
จากตำ�าแหน่ง*)
จ�กตำ
*เริ่มใช้ 19 ธันวาคม
ว�คม 2557 เป็นต้น

7. คณะกรรมการบริ
คณะกรรมก�รบริ ษั ท ได้ พิ จ �รณ�และนำ
ารณาและนำ �า หลั ก การ
ก�ร
กำา�กับดูแลกิจการที
ก�รที่ดีสำ�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
โดยสำ า� นั ก งานคณะกรรมการกำ
ง�นคณะกรรมก�รกำ �า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั
ตล�ดหลั ก ทรั พ ย์ ม าปรั
�ปรั บ ใช้ แ ละถื อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการ
นก�ร
ปรั บ ปรุ ง นโยบายบรรษั
นโยบ�ยบรรษั ท ภิ บ �ล
าล คู่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริ
องคณะกรรมก�รบริษัท และกฏบัตรคณะ
กรรมการชุ
กรรมก�รชุดย่อยในปี 2561

รายงานคณะกรรมการตรวัจสื่อบต่
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ อผิู้ถึ่อหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท บ้า�นปู จำา�กัด (มหาชน)
(มห�ชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิ
ยกรรมก�รอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์
ระสบก�รณ์
และคว�มเชี
และความเชี่ยวช�ญหล�กหล�ยทั
วชาญหลากหลายทั้งด้�านก�รบั
นการบัญชี ก�รเงิ
การเงิน
ก�รธน�ค�ร
การธนาคาร ก�รบริ
การบริห�ร
าร และเศรษฐศ�สตร์
และเศรษฐศาสตร์ จำ�านวน 3 ท่�าน
ได้แก่น�ยตี
ายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
น�ยสุ
นายสุทศั น์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้�าง และน�ยพิ
และนายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย กรรมก�ร
กรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีน�งส�ววิ
างสาววิยะดา
ะด� วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำา�นวยการ
นวยก�ร
สายอาวุ
ส�ยอ�วุโส-ตรวจสอบภายในและกำ
ส-ตรวจสอบภ�ยในและกำา�กับการปฏิ
ก�รปฏิบัติงานตาม
�นต�ม
กฎหมายของบริ
กฎหม�ยของบริษทั ฯ เป็นเลขานุ
เลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ารคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ �า ที่ อ ย่ �า งเป็ น อิ ส ระ
ตามขอบเขตและความรั
ต�มขอบเขตและคว�มรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหม�ยจ�ก
มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ
คณะกรรมก�รบริษัทตามที
ต�มที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
รคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ ซึ่ ง มี ก ารทบทวนให้
�รทบทวนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ กำ �า หนด
ของคณะกรรมการกำ
ของคณะกรรมก�รกำ า� กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั
ละตล�ดหลั ก ทรั พ ย์
ตลาดหลั
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบัติที่ดี และก�ร
และการ
กำา�กับดูแลกิจการที
ก�รที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีก�รปฏิ
ารปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบี
ต�มกฎหม�ยระเบียบข้อบังคับต่�าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�ร
การ
ดำ�าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่�างประเทศ ก�รปฏิ
การปฏิบัติตาม
�ม

นโยบายเกี
นโยบ�ยเกี่ ย วกั บ การต่
ก�รต่ อ ต้ �า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ของบริ ษั ท ฯ
อย่า�งเคร่งครัด มีระบบก�รประเมิ
ะบบการประเมินคว�มเสี
ความเสี่ยงและติดต�ม
ตาม
สถานการณ์
สถ�นก�รณ์สำ�าคัญที่มีประสิทธิภ�พและประสิ
าพและประสิทธิผล มีระบบ
การควบคุ
ก�รควบคุมภายในที
ภ�ยในที่เพียงพอเหม�ะสม
งพอเหมาะสม และมีก�รตรวจสอบ
ารตรวจสอบ
ภายในที
ภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พ
าพ เพื่อให้บรรลุเป้�าหม�ยและดำ
หมายและดำ�าเนิน
ธุรกิจได้อย่า�งยั่งยืน
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมี
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีการประชุ
�รประชุมรวม 9 ครั้ง
ซึ่งกรรมการตรวจสอบเข้
กรรมก�รตรวจสอบเข้า�ร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง
โดยในช่ ว งที่ เ กิ ด การแพร่
ก�รแพร่ ร ะบ�ดของโรคติ
ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ โคโรน�
โคโรนา
2019 หรือโควิด-19 อย่า�งรุนแรง คณะกรรมการตรวจสอบได้
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้
มีการประชุ
�รประชุมผ่า�นระบบออนไลน์ ร่วมกับฝ่า�ยบริห�ร
าร หน่วยง�น
ยงาน
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภ�ยใน และผู้สอบบัญชีในวาระที
นว�ระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่า�ยจัดการเข้
ก�รเข้า�ร่วม โดย
ได้รายงานผลการประชุ
�ยง�นผลก�รประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่
ของคณะกรรมก�รตรวจสอบต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ
คณะกรรมก�รบริษัทเป็นประจำา�ทุกไตรมาส
ไตรม�ส สรุปสาระ
ส�ระ
สำา�คัญในการปฏิ
ในก�รปฏิบัติหน้า�ที่ได้ดังนี้
1. การส่อบัที่านรายงานที่างการเงิ
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบทานข้
อบท�นข้อมูลที่สำา�คัญของ
รายงานทางการเงิ
ร�ยง�นท�งก�รเงินรายไตรมาสและประจำ
ร�ยไตรม�สและประจำา�ปี 2563 ของ
บริษัทฯ รวมถึงรายการเกี
ร�ยก�รเกี่ยวโยงกัน รายการที
ร�ยก�รที่อาจมี
�จมี
ความขั
คว�มขัดแย้งทางผลประโยชน์
ท�งผลประโยชน์ และความเหมาะสมของ
และคว�มเหม�ะสมของ
นโยบายการบัญชี โดยเชิญฝ่า�ยจัดการที
นโยบ�ยก�รบั
ก�รที่เกี่ยวข้องและ
ผูส้ อบบัญชีเข้า�ร่วมประชุมในวาระการพิ
ในว�ระก�รพิจารณางบการเงิ
�รณ�งบก�รเงิน
เพือ่ ชีแ้ จงและตอบข้อซักถามในเรื
งความถูกต้องครบถ้วน
ถ�มในเรือ่ งคว�มถู
ของรายงานทางการเงิ
ของร�ยง�นท�งก�รเงิน การปรั
ก�รปรับปรุงรายการบั
ร�ยก�รบัญชีสา�ำ คัญ
รวมทั้งความเพี
คว�มเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในรายงาน
นร�ยง�น
ทางการเงิ
ากการ
ท�งก�รเงิ น และข้ อ สั ง เกตของผู้ ส อบบั ญ ชี จ �กก�ร
พิจารณาและสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมี
วามเห็น
�รณ�และสอบท�นคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็
สอดคล้องตามที
งต�มที่ผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็
�ยง�นคว�มเห็นอย่า�ง
ไม่มีเงื่อนไข เชื่อมั่นได้ว่า�ก�รจั
การจัดทำ�ารายงานทางการเงิ
ร�ยง�นท�งก�รเงิน
เป็นไปตามข้
ไปต�มข้อกำา�หนดของกฎหมายและมาตรฐานการ
หนดของกฎหม�ยและม�ตรฐ�นก�ร
รายงานทางการเงิ
ร�ยง�นท�งก�รเงินของไทย (TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินสากล
ส�กล (IFRS) มีความถู
ว�มถูก
ต้องครบถ้วนเชือ่ ถือได้ มีการเปิ
�รเปิดเผยข้อมูลอย่า�งเพียงพอ
และทั น เวลา
เวล� อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก ลงทุ น และผู้ ใ ช้
รายงานทางการเงิ
ร�ยง�นท�งก�รเงิน
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2. การส่อบัที่านการควบัค่มภิายในและการติรวจส่อบัภิายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลและความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุมการ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุม
การปฏิบตั งิ านระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และ
ระบบการติดตามโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ ผลจากการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบ
จากการตรวจสอบและจากข้ อ สั ง เกตของผู้ ส อบบั ญ ชี
รวมถึงการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมิ น ของสำ า นั ก งานคณะกรรมการกำ า กั บ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ ง ไม่ พ บ
ประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ มั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
กับการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน (Global Internal Audit) ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิ
แผนการตรวจสอบภายในประจำาปี รวมถึงงบประมาณ
และอั ต รากำ า ลั ง คน การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของหั ว หน้ า สายงานตรวจสอบภายใน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายตัวไปในหลายธุรกิจ ซึ่งมี
ความซับซ้อนและกำาลังมีความสำาคัญอย่างมาก อาทิ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพิ่มความระมัดระวังในการกำากับดูแลโดยให้
ความสำาคัญในเรื่องการตรวจสอบเชิงป้องกันโดยมุง่ เน้น
ตามความเสี่ยงหลักขององค์กร (Risk Based Audit)
สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน การนำาเทคโนโลยี
มาปรั บ ใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบ
และติดตาม พร้อมทัง้ ให้เสนอข้อแนะนำาในการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ขององค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย
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ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปรับเปลีย่ น
วิธีการตรวจสอบเป็นแบบ “Remote Audit” โดยมุ่งเน้น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก(Insight) โดยให้ความสำาคัญกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics) และนำาเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์สงิ่ ผิดปกติหรือมีความ
เสี่ยง (Red Flags) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในที่สำาคัญในแต่ละธุรกิจ และเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การลดต้นทุน ตลอดจนการเสริมสร้างความพร้อมใน
การขยายธุรกิจและการลงทุน โดยคงรักษาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในได้เป็นอย่างดีและ
เพื่ อก้ าวไปสู่ ก าร “ตรวจสอบแบบชาญฉลาดและการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง” (Smart Audit & Continuous
Monitoring)
3. การส่อบัที่านการปฏิิบัติ่ ติิ ามกฎห้มายที่่เ� ก่ย� วข้้องก่บัธ่รกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและข้อกำาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของกลุ่มบ้านปู โดยหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ทำาหน้าที่ส่ง
เสริม เฝ้าระวัง และติดตามการดำาเนินงานให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ข้อกำาหนดภายนอก และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ยกระดับ Group
Compliance Documents ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่บังคับใช้
กับทุกประเทศ โดยใช้กลไกการป้องกันสามระดับ (Three
Lines Model) ในการบริหารความเสี่ยง ให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายตามกิจกรรม
(Activities-Based Compliance) ให้ครอบคลุมทัง้ ระดับ
ภาพรวมและระดับปฏิบตั งิ าน (High Level & End to End)
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้นาำ แอปพลิเคชัน C-RiM (Compliance
Risk Management) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรและกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
และติดตามกระบวนการประเมินความเสีย่ งแบบเรียลไทม์
ที่สามารถนำาเสนอรายงานได้หลากหลายรูปแบบตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย พร้อมทั้ง

ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Laws in hand เพื่อติดตามและ
เตรียมความพร้อมรองรับกับกฎหมายใหม่ได้อย่างทัน
ท่วงที นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำาหรับ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data
Protection Act: PDPA) ของประเทศไทย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง ๆ โดยได้กำาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ มีการจัดตั้งคณะทำางาน รวมทั้ง
พิจารณาให้มเี จ้าหน้าทีด่ แู ลรักษาข้อมูล (Data Protection
Officer) และจัดทำาคลังข้อมูล (Data Inventory) ของทุก
หน่วยงาน พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้มีการ
รายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำาคัญด้าน
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย (Compliance Risk) ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ
4. การกำาก่บัดู้แลกิจการที่่�ด้่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานการปฏิ บั ติ ต าม
จริยธรรมธุรกิจ และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
ฝ่ายบริหาร และพนักงาน โดยมีคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดี และจากการสอบทาน
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ฯ ดำาเนินการตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป
มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
การดำาเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและ
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
มุ่งมั่นดำาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
ยึดหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ แี ละมีจริยธรรมทางธุรกิจ
สนับสนุนให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การต่ อต้ านทุจริต คอร์รัปชัน และนโยบายการบริ ห าร
ความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต (Corporate Fraud
Management Policy) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดย
บริษทั ฯ มีชอ่ งทางการรับเรือ่ งร้องเรียนหรือข้อมูลเกีย่ วกับ
การทุ จ ริ ต (Whistleblower Channel) และมี ค ณะ
กรรมการสอบสวน (Investigation Committee) ทำาหน้าที่
สอบสวน หากพบการทุจริตหรือเหตุอันควรสงสัย และ
พิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

5. การกำาก่บัดู้แลระบับัการบัริห้ารความเส่่�ยง
คณะกรรมการได้ ส อบทานความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งการ
ประเมินและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงสำาคัญที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯมาตรการ
ป้องกันต่าง ๆ ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงทิศทางของธุรกิจใหม่ ๆ
ที่บริษัทฯ ขยายการลงทุนโดยปัจจัยความเสี่ยงนั้นอาจ
เกิดขึ้นจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การปฏิบัติงาน การเงินการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการทุจริตคอร์รัปชัน และความ
เสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร จากการรายงานของหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ทั้งนี้หน่วยงานความเสี่ยง
ได้ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงสำาคัญ แนวทาง
ป้องกันแก้ไข สถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
โดยเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปี 2563 บริษัทฯ
ให้ ค วามสำ า คั ญ แก่ ค วามเสี่ ย งที่ เ ป็ น กระแสของโลก
ปัจจุบัน ได้แก่ ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cybersecurity) และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Environment,
Social, and Governance: ESG) โดยบริษัทฯ ได้มีแผน
รับมือและการติดตามอย่างใกล้ชิด
6. การพื่ิจารณาแติ�งติ่ง� ผูส่้ อบับั่ญชุ่และกำาห้นด้ค�าส่อบับั่ญชุ่
ส่ำาห้ร่บัปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ตามเกณฑ์การประเมินของบริษทั ฯ โดยประเมินจากผลงาน
ของผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ความเป็นอิสระ ความทันต่อเวลา และความเหมาะสม
ของค่าสอบบัญชีรวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่เป็น
ไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่ า งครบถ้ ว นทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบจึ ง ได้ นำ า
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติ
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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1. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
เลขที่ 8435 และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
เลขที่ 4599 และ/หรือ
3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ
เลขที่ 7795 และ/หรือ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
เลขที่ 6552
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
(PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส

เอบีเอเอส จำากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด แทนได้ ด้วย
ค่าสอบบัญชีจำานวนเงิน 2,580,900 บาท
โดยสรุป ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ อย่างเป็นอิสระ
เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยเห็นว่า
บริษัทฯ ยึดถือนโยบายการกำากับดูแลที่ดีเป็นสำาคัญ มีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลช่ ว ยปกป้ อ งและ
สนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป

วัันที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ในนามคณะกุรรมกุารตรวัจสอบ

(นายตีีรณ พงศ์์มฆพัฒน์)
ประธ์านคณะกุรรมกุารตรวัจสอบ
บริษััที่ บ้านปู จำากุัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการบรรษัั ทำ ภิ บ าลและ
สื่รรหา

คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา ประกอบด้ ว ย
นายระวิ คอศิริ เป็นประธานกรรมการ Mr. Sudiarso Prasetio*
นายอนนต์ สิ ริ แ สงทั ก ษิ ณ นายวี ร ะเจตน์ ว่ อ งกุ ศ ลกิ จ
และ นายพิรยิ ะ เข็มพล** เป็นกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความอิ ส ระ ครอบคลุ ม
ขอบเขตหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
สอดคล้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ แ ละกฎบั ต รของคณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา และเป็ น ไปตามหลั ก การกำ า กั บ
ดูแลกิจการทีด่ สี าำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
*Mr.Sudiarso Prasetio ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563
**นายพิรยิ ะ เข็มพล ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาำ รงตำาแหน่งกรรมการบริษทั มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 8
เมษายน 2563 และดำารงตำาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1
พฤษภาคม 2563 โดยทดแทนตำาแหน่งและวาระทีเ่ หลืออยูข่ อง Mr.Sudiarso Prasetio

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม
รวม 4 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเข้าประชุม
ครบทุกครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการ
ปฏิบัติงานในปี 2563 ในภารกิจด้านต่าง ๆ ดังนี้
ภารกิจดู้านการกำากับดููแลกิจการ
1. การติิด้ติามกำาก่บัดู้แลการปฎิบัติ่ ติิ ามนโยบัายบัรรษั่ที่ภิิบัาล
และคู�ม่อจริยธรรมที่างธ่รกิจ
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้
ติ ด ตามและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการนำ า นโยบาย
บรรษั ท ภิ บ าลและคู่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ไปปฏิ บั ติ ใ น
องค์กร โดยใช้ผลสำารวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กรประจำาปี 2562 ในส่วนของคุณลักษณะ
“มุ่งมั่นยืนหยัด” (Committed) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีทั้งการจำาแนกตาม
ระดับพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

2. การส่� ง เส่ริ ม ว่ ฒ นธรรมองค์ ก รและที่่ ศ นคติิ ด้้ า น
บัรรษั่ที่ภิิบัาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ตดิ ตามแผนงาน
การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและ
ทั ศ นคติ ด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลภายในองค์ ก รผ่ า นการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีไ่ ด้ดาำ เนินการในปี 2563 ซึง่ มีผลการ
ดำาเนินงานตามแผนงานเป็นที่น่าพอใจ
3. การร่บัข้้อร้องเร่ยนด้้านบัรรษั่ที่ภิิบัาล
ตามที่บริษัทฯ กำาหนดให้มีช่องทางและขั้นตอนในการรับ
ข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยจัดให้
มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรื่องการ
รับข้อร้องเรียน ทีจ่ ะส่งข้อมูลมายังประธานคณะกรรมการ
บรรษัทและสรรหา ทีอ่ เี มล GNCchairman@banpu.co.th
และ/หรือ เลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ที่อีเมล GNCSecretariat@banpu.co.th ซึ่งเป็น
ผู้รับข้อร้องเรียนโดยตรง และจัดให้มีการรายงานการรับ
ข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
รับทราบในทุกไตรมาส เพือ่ สรุปรายงานแก่คณะกรรมการ
บริษัทเป็นรายปีนั้น โดยในปี 2563 มีการร้องเรียนจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจำานวน 9 เรื่องและได้ดำาเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
4. การประเมิ น ผลการปฏิิ บั่ ติิ ง านข้องคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบัริษั่ที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้นาำ เสนอผลการ
ประเมินประจำาปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุป
ได้ว่าในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยคะแนนเฉลี่ย
รวม 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทุกหัวข้อมีคะแนนเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์ ดีถึงดีเยี่ยม (ช่วงคะแนนระหว่าง 4.5–5.0)
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ นำาไปปรับปรุงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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สำ�หรับก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
ชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน และคณะกรรมก�ร
บรรษัทภิบ�ลและสรรห� มีคะแนนผลก�รประเมินก�ร
ปฏิบัติง�นประจำ�ปีเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีม�ก คือ มีคะแนน
เฉลี่ยรวม 4.67 จ�กคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมก�ร
ชุดย่อยแต่ละคณะได้ร�ยง�นผลก�รประเมินฯ เป็นส่วนหนึง่
ของก�รร�ยง�นผลก�รปฏิ บั ติ ง �น ซึ่ ง มี ก �รร�ยง�น
ให้คณะกรรมก�รบริษัทได้รับทร�บเป็นร�ยปี

ให้คณะกรรมก�รบริษทั อนุมตั เิ พือ่ เสนอชือ่ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจ�รณ�เลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปอีกว�ระหนึ่ง ในก�ร
ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 มีกรรมก�ร 4 ร�ย ได้
รับก�รเลือกตั้งจ�กผู้ถือหุ้น ได้แก่

นอกจ�กนี้กรรมก�รบริษัทได้ประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
ตนเองเป็ น ร�ยบุ ค คล ซึ่ ง ผลก�รประเมิ น ประจำ � ปี
มีคะแนนเฉลีย่ 4.56 จ�กคะแนนเต็ม 5 ทัง้ นีค้ ณะกรรมก�ร
บริษัทได้รับทร�บผลก�รประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และ
มี ค ว�มพอใจกั บ ผลก�รปฏิ บั ติ ง �นของกรรมก�รร�ย
บุคคลและได้แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นระหว่�งกันในที่
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อนำ�ไปปรับปรุงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

4. น�ยอนนต์ สิริแสงทักษิณ

ภารกิิจด้้านกิารสรรหากิรรมกิารและกิารจัด้ให้มีแผนสืบทอด้
ตำำาแหน่งผ้้บริหารระด้ับส้ง
การสรรหากรรมการที่่�ครบกำาหนดตามวาระในปีี 2563
คณะกรรมก�รบรรษั ท ภิ บ �ลและสรรห�พิ จ �รณ�ทบทวน
คุ ณ สมบั ติ แ ละคว�มเหม�ะสมในก�รปฏิ บั ติ ห น้ � ที่ ข อง
กรรมก�รทีค่ รบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี และเสนอ

1. น�ยเมธี เอื้ออภิญญกุล
2. น�ยพิชัย ดุษฎีกุลชัย
3. น�ยสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้�ง
คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและสรรห�ได้พิจ�รณ�ทบทวน
คุ ณ สมบั ติ แ ละคว�มเหม�ะสมในก�รปฏิ บั ติ ห น้ � ที่ ข อง
กรรมก�รที่ครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งแล้วเห็นว่�กรรมก�ร
ที่ครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งทั้ง 4 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหม�ะสมและมีผลก�รปฏิบตั งิ �นดี สมควรได้รบั ก�รพิจ�รณ�
เสนอชือ่ ต่อทีป่ ระชุมส�มัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563 เพือ่ เลือกตัง้
เป็นกรรมก�รต่อไปอีกว�ระหนึง่ เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษทั
ซึง่ ได้ด�ำ เนินก�รต�มขัน้ ตอนก�รแต่งตัง้ กรรมก�รครบถ้วนแล้ว
การจััดให้ม่แผนงานสืบที่อดตำาแหน่งผ้้บริหารระดับส้ง
คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและสรรห�ได้รบั ร�ยง�นคว�มคืบหน้�
ของแผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งในปี 2563 จำ�นวน 1ครัง้ และมีก�ร
ร�ยง�นแผนสืบทอดตำ�แหน่งต่อคณะกรรมก�รบริษัท 1 ครั้ง

นายระวิิ คอศิิริ
ปีระธานคณะกรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรหา
บริษััที่ บ้านปี้ จัำากัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2563

รายงานคณะกรรมการกำาหนดูค่าตอบแทำน
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัทบ้านปู จำากัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำานวน 4 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำานวน 1 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ตาม
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทั้งในและต่าง
ประเทศ
องค์ประกอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
พร้อมด้วยกรรมการอีก 3 ท่านคือ ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง และดร.ธีรภัทร สงวนกชกร
ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนของบริษทั บ้านปู
พ.ศ.2552 กำ า หนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้
เสนอแนะความเห็นเกีย่ วกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ
ต่อคณะกรรมการบริษทั อันเกีย่ วเนือ่ งกับคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆที่คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งและบุคคลอื่นใดที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหรือประชุมคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ
พิ จ ารณาเสนอแนะการกำ า หนดค่ า ตอบแทนและผล
ประโยชน์อื่นใดของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง
ผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำาปี อีกทั้งพิจารณางบ
ประมาณการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำาปีในภาพ
รวม ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท
ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้อง
กับภาวการณ์ กำาหนดเกณฑ์การพิจารณาและกำาหนดค่า
ตอบแทน ให้มรี ปู แบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ที่มีความเหมาะสม
จัดทำารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2563 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทัง้
สิ้นจำานวน 8 ครั้ง เป็นวาระประจำาจำานวน 5 ครั้ง วาระเรื่อง
ต่อเนื่องจำานวน 2 ครั้งและวาระพิเศษจำานวน 1 ครั้ง โดย
พิจารณาวาระต่างๆ ตามที่เลขานุการคณะกรรมการกำาหนด
ค่าตอบแทนนำาเสนอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป การประชุมในปีที่ผ่านมา
มีสาระสำาคัญที่สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทำนและผิลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน
ในปี 2563 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุก
ประเทศภายใต้กลุม่ บริษทั บ้านปู โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ผลประกอบ
การของบริษัท ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สำาคัญและข้อมูลสำารวจ
ค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเลขานุการคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนนำาเสนอ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะ
กรรมการฯ
การพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับค่าตอบแทนดังกล่าว
ดำาเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบและโปร่งใสสามารถ
จูงใจและเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถ อีกทั้งสร้างผลประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้แก่
บริษัทและผู้ถือหุ้นในปีต่อๆ ไป
จากสภาพเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวจากหลายปัจจัยซึง่ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทั ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
อีกทั้งเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้มกี ารเสนอพิจารณา
ปรับลดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ย่อยทั้ง 3 คณะซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา โดยปรับลดทั้งในส่วน “ค่าตอบแทนประจำา
(Retainer Fee) และเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ลงเป็น
จำานวน 25 เปอร์เซนต์” ของค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า ซึ่งมี
ผลตั้งแต่ภายหลังการประชุมผู้หุ้นในปี 2563 ที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน
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2. แนว่ทิางกุารดำำ
แนวัทำางการดูำาเนินธ์ุธุุรกิกุิจของบริษััทิทำ
คณะกรรมการกำ า หนดค่ า ตอบแทนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
กำาหนดการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลได้จริงผ่านการ
ปฏิบัติ โดยทำาหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัว
วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2563
โดยสะท้อนทิศทางการดำาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอย่างเหมาะสม สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง อีก
ทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้า
หน้าทีบ่ ริหารในปี 2563 ในช่วงครึง่ ปีแรกและครึง่ ปีหลัง พร้อม
ให้คำาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว
3. กุารปฏิิ
การปฏิบัติติงานร่ว่วัมกุั
มกับพนั
พื่นักุกงานและผู้้
งานและผิู้�บริหาร
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนยังได้
มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำาเสนอคณะกรรม
การฯ เพื่อให้ข้อมูลและคำาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ อย่าง

สม่ำาเสมอ ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาตัดสินใจมีความถูกต้อง
แม่ นยำ าและทั นต่ อ สถานการณ์ อี ก ทั้ ง เป็ นการสร้ า งความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและผู้
บริหารของบริษัททำาให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมีความ
ราบรื่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมาในเรื่องคุณสมบัติ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ รวมถึงการประชุม
และการรายงานและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมกับ
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการย่อยคณะอืน่
โดยสรุป ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำาหนดค่า
ตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำาหนดค่า
ตอบแทนของบริษัทบ้านปู พ.ศ.2552 และตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทั อีกทัง้ ให้ขอ้ คิดเห็น คำาแนะนำา
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างสม่ำาเสมอ

นายบรรเทิิง ว่่วั่องกุุ
นายบรรเทำิ
งกุศลกุิ
ลกิจ
ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่
ห้นด้ค�าติอบัแที่น
ตอบแทน
บัริษั่ัที่ท บ้บั้านปู จำำจำากัก่ดด้ (มหาชน)
บริ
(มห้าชุน)
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ความรับผิดชอบตอสังคม
โครงการและกิจกรรมเพอประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(CSR After Process) ในรอบปที่ผานมา
ประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ บานปูไดดำเนินธุรกิจตามหลักความยัง่ ยืนหร�อ ESG โดยคำนึงถึงประเด็นสิง่ แวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) โดยมุง หวังทีจ่ ะสรางการเติบโตทางธุรกิจไปพรอมๆ กับ
การสรางประโยชนและผลตอบแทนทีด่ อี ยางยัง่ ยืนใหแกผมู สี ว นไดเสียทุกกลุม ในป 2563 ทีผ่ า นมา บานปูยงั คงใหความสำคัญ
กับประเด็นทางสังคม โดยดำเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิง่ แวดลอม ซ�ง่ ทุกโครงการและกิจกรรมมุง สงเสร�มใหเกิด “การเร�ยนรู”
เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั�งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมผานกิจกรรมการเร�ยนรู
หลากหลายรูปแบบทั�งในและนอกหองเร�ยน เพราะบานปูเช�่อวา “พลังความรู คือ พลังแหงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

ดานการพัฒนาการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพอการพัฒนาที่ยั่งยืน
ป 2563 นั บ เป น ป ท ี ่ 17 ของโครงการ “สนั บ สนุ น
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Banpu Education
for Sustainability) ซ�่งบานปูร�เร�่มและดำเนินโครงการมา
อยางตอเนื่องโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาอันเปน
รากฐานของการพัฒนาประเทศอยางยัง่ ยืน ดวยการสนับสนุน
การเร�ยนรูแบบบูรณาการใน 3 ดาน ประกอบดวยการพัฒนา
โรงเร�ยนใหเปนแหลงเร�ยนรูที่ยั่งยืนของชุมชน การพัฒนา
ศักยภาพของครู และการสงเสร�มการเร�ยนรูข องนักเร�ยนใหแก
โรงเร�ยน 6 แหง ในจังหวัดลำพูน ลำปาง และพะเยา ซ�ง่ เปน
พื้นที่ที่บร�ษัทฯ เคยดำเนินธุรกิจ ในปนี้ บานปูยังมอบทุน
สำหรับจัดหาครูตางชาติเจาของภาษาตอเนื่องเปนปที่ 9
เพื่อสรางเสร�มความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนักเร�ยนและบุคลากรของโรงเร�ยน ในป 2563 ถือเปน
ความทาทายจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช�้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 ที่ยังคงมีอยางตอเนื่อง

แตโรงเร�ยนก็สามารถพัฒนาระบบการเร�ยนการสอนใหรองรับ
การเร�ยนการสอนผานระบบออนไลน สอดคลองกับสถานการณ
ในยุคปกติใหม (New Normal) ได
ตลอดระยะเวลา 17 ปที่ผานมา การสนับสนุนตางๆ ภายใต
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คิดเปน
มูลคากวา 45 ลานบาท สรางการเปลี่ยนแปลงที่ดีข�้นใหกับ
โรงเร�ยนในอุปถัมภ ตลอดจนผูม สี ว นไดเสียทีเ่ กีย่ วของ นักเร�ยน
มีความรูความสามารถดานว�ชาการควบคูกับคุณธรรมและ
ทักษะช�วต� พรอมเติบโตเปนกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคต
ครูมคี วามรูค วามสามารถในการจัดการเร�ยนการสอนใหนา สนใจ
และมีประสิทธ�ภาพมากข�น้ นอกจากนีก้ ารจัดกิจกรรมสงเสร�ม
ทักษะและยกระดับผลสัมฤทธ�ท์ างการเร�ยน สงผลใหโรงเร�ยน
มีมาตรฐานการเร�ยนการสอนที่สูงข�้น สามารถเปนแหลง
เร�ยนรูของชุมชน และไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเร�ยนตัวอยาง
โรงเร�ยนตนแบบ หร�อโรงเร�ยนนำรองในดานตางๆ
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ทุนสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต
ในป 2563 บานปูสนับสนุนทุนชวยเหลือแกโรงเร�ยน 16 แหง
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใตผานสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื้นฐานเปนจำนวนเง�น 1.39
ลานบาท เพื่อพัฒนาและชวยเหลือโรงเร�ยนที่ขาดแคลนสื่อ
การเร�ยนการสอน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
โรงเร�ยนใหดีข�้น ทั�งนี้ ในชวง 14 ปที่ผานมา มีโรงเร�ยนที่ได
รับทุนสนับสนุนจากบานปูรวมทัง� สิน้ 145 โรงเร�ยน ใน 5 จังหวัด
ประกอบดวยนราธ�วาส ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

บานปูไดดำเนินการตามแนวทางในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเร�ยนรวมพัฒนา ดังตอไปนี้
1. การยกระดับคุณภาพดานว�ชาการ ประกอบดวยการ
จัดฝกอบรมการสอนแบบ Active Learning ใหกับ
ครูชั�นประถมศึกษาปที่ 1 จัดทำว�ดีโอแนะนำเทคนิคการ
สอนระดับประถมศึกษาใน 4 ว�ชาหลัก คือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และว�ทยาศาสตร และสนับสนุน
การจัดการเร�ยนการสอนแบบ Active Learning ทัง� ระดับ
ปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
2. การยกระดับคุณภาพดานเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบดวยการจัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอ
สำหรับการเร�ยนการสอน จัดจางครูสาขาคอมพิวเตอร
หร�อเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับโรงเร�ยน 2 แหง ที่ไมมี
ครูดานนี้ รวมทั�งสนับสนุนการสอนว�ชาว�ทยาศาสตร
คอมพิวเตอร และการเร�ยนโคดดิ้ง

โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา
(Partnership School Project)
บานปูไดเขารวมโครงการโรงเร�ยนรวมพัฒนา ที่เปนความ
รวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธ�การและภาคเอกชน ในการ
พัฒนาการบร�หารจัดการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา และ
เตร�ยมความพรอมผูเร�ยนสำหรับอนาคต โดยไดสนับสนุน
โรงเร�ยน 3 แหง ไดแก โรงเร�ยนโนนสะอาดพิทยา จังหวัด
ขอนแกน โรงเร�ยนชุมชนโพนงามโพนสวาง จังหวัดมหาสารคาม
และโรงเร�ยนรองคำหงษทองว�ทยา จังหวัดรอยเอ็ด
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โครงการพลังงานแสงอาทิตยเพอการเรียนรู
ในป 2563 เปนปที่ 4 ที่บร�ษัท บานปู เน็กซ จำกัด ซ�่งเปน
บร�ษทั ยอยของบานปู ดำเนินโครงการ “พลังงานแสงอาทิตย
เพือ่ การเร�ยนรู Light & Learn” โดยมีเปาหมายเพือ่ พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคไฟฟาแกโรงเร�ยนที่ขาดแคลน ใหครูและ
นักเร�ยนมีไฟฟาใชสำหรับการเร�ยนการสอน รวมทั�งสามารถ
เขาถึงขอมูลสารสนเทศจากสือ่ การเร�ยนรูต า งๆ ได เชน ระบบ
จานดาวเทียม ทั�งนี้ เพื่อชวยยกระดับความรู ความสามารถ
ของนักเร�ยนในพื้นที่หางไกล นอกจากนี้ยังคาดหวังผลลัพธ
ไปถึงการนำความรู ความสามารถไปตอยอดเพือ่ การประกอบ
อาช�พ และดำเนินช�ว�ตไดอยางยั่งยืน รวมถึงการเสร�มสราง
ความเขมแข็งของชุมชน โดยในป 2563 บร�ษัทฯ ไดติดตั�ง
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พรอมแบตเตอร�่
และอินเวอรเตอรใหแกโรงเร�ยน 15 แหง ในจังหวัดกาญจนบุร�
ที่ขาดแคลนไฟฟา ประกอบดวยโรงเร�ยนในอำเภอสังขละบุร�
11 แหง อำเภอศร�สวัสดิ์ 3 แหง และอำเภอทองผาภูมิ 1 แหง
พรอมมอบสือ่ การเร�ยนรู อาทิ โทรทัศน ชุดรับสัญญาณดาวเทียม
และหนังสือนิทานเพื่อการเร�ยนรูเร�่อง "มหัศจรรยพลังงาน
โซลารกับกระแสไฟฟาสรางเองไดไมมีวันหมด" คิดเปน
มูลคาทุนรวมกวา 1.6 ลานบาท ตลอด 4 ปทผ่ี า นมา มีโรงเร�ยน
ที่ไดรับการสนับสนุนจากบร�ษัทฯ รวมทั�งสิ้น 68 โรงเร�ยน

3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยจัดจางครูสอนว�ชา
ภาษาอังกฤษ สนับสนุนใหมีการสอนภาษาอังกฤษตั�งแต
ระดับปฐมวัย และเพิ่มชั่วโมงเร�ยนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา
4. การสนับสนุนดานทักษะอาช�พและทักษะช�วต� ทีห่ ลากหลาย
เพือ่ เปนแรงบันดาลใจ เปนทางเลือกใหกบั นักเร�ยนในการ
เลือกสาขาเร�ยนตอ รวมถึงการประกอบอาช�พในอนาคต
เชน ชางเสร�มสวย ตัดผมชาย ทำบายศร� มาลัย เลีย้ งสัตว
ปลูกผัก ชางไฟฟา เปนตน
5. การสรางชุมชนแหงการเร�ยนรู อาทิ โรงเร�ยนโนนสะอาด
พิทยาไดรบั เช�ญใหไปแสดงผลงานทางว�ชาการทีจ่ ดั โดยเขต
การศึกษาฯ และโรงเร�ยนชุมชนโพนงามโพนสวางจัดอบรม
การใชแอปพลิเคชันของรัฐบาลใหกับผูปกครองนักเร�ยน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

141

ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม
คายเยาวชนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม “เพาเวอรกรีน”
บานปู รวมกับคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
มหาว�ทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ “คายเพาเวอรกร�น”
มาอยางตอเนื่องตั�งแตป พ.ศ. 2549 ภายใตแนวคิด
“ว�ทยาศาสตรสิ่งแวดลอม - เร�ยนรูสูการปฏิบัติ” เพื่อ
ปลูกจ�ตสำนึกในการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอมอยางยัง่ ยืน ใหเยาวชน
มีความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรูจ กั นำความรูด า นว�ทยาศาสตร
มาใชแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
กิ จ กรรมในค า ยเพาเวอร ก ร� น ประกอบด ว ยการพั ฒ นา
กระบวนการเร�ยนรู การคิด และการฝกฝนทักษะทั�งจาก
ภาคทฤษฎีในหองเร�ยนและการลงมือปฏิบตั ใิ นหองปฏิบตั กิ าร
ทัศนศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการเร�ยนรูดานสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ ใหเยาวชนสามารถเช�อ่ มโยงการ
เร�ยนรูด า นสิง่ แวดลอมผานกิจกรรมตางๆ ตลอดจนจัดทำและ
นำเสนอโครงงานกลุมในประเด็นที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ ซ�ง่ เปนโอกาสใหไดฝก ทักษะ ความคิด
สรางสรรค การทำงานเปนทีม และการนำเสนอตอสาธารณชน
ในป พ.ศ. 2563 จากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโคว�ด-19 คาย “เพาเวอรกร�น” จ�งปรับเปลีย่ นรูปแบบ
ใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว จัดกิจกรรมพิเศษ
ภายใตธ�ม “Jungle Rumble – เสียงกองจากปาลึก”
โดยเปดโอกาสใหนักเร�ยนระดับชั�นมัธยมศึกษาชั�นปที่ 1-6
ทั่วประเทศ ทุกแผนการเร�ยนทีมละ 3 คน สมัครเขามารวม
กิจกรรมแขงขันตอบคำถามผานชองทางออนไลนเปนครัง� แรก

ทัง� นี้ การแขงขันจัดข�น้ ทัง� หมด 2 รอบ ซ�ง่ เปนการวัดพืน้ ฐาน
ความรูความเขาใจเร�่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พรอมกับมีภารกิจสะสมคะแนนพิเศษผานสื่อออนไลน เพื่อ
คัดเลือกเยาวชน 15 คน หร�อ 5 ทีม ไปทัศนศึกษาที่อุทยาน
แหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุร� ระหวางวันที่ 7-9
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั�งนี้เพื่อเสร�มสรางความรูความเขาใจ
ดานว�ทยาศาสตร สิง่ แวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝง
จ�ตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนใหแกเยาวชน
พรอมทั�งสรางแกนนำและเคร�อขายเยาวชนดานสิ่งแวดลอม
ในอนาคต
เยาวชนทั�ง 15 คน มีโอกาสไดเร�ยนรูแบบเจาะลึกจาก
ผูเช�่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม ในกิจกรรมที่นาสนใจมากมาย
อาทิ ศึกษาเสนทางธรรมชาติ สัมผัสความอุดมสมบูรณ
ของระบบนิเวศในปาแกงกระจาน สำรวจและทำความรูจัก
พันธุพืช พันธุสัตว รวมทั�งแมลงนานาชนิด เร�ยนรูว�ธ�
ดำรงช�ว�ตอยางปลอดภัยในปา การแกะรอยสัตวปา และ
ว�ธ�การติดตั�งกลองดักถายภาพเพื่อสำรวจพฤติกรรม และ
จำนวนประชากรสัตวปา กิจกรรมดูนก พรอมทั�งกิจกรรม
เร�ยนรูดาราศาสตรและสังเกตทองฟายามค่ำคืน
นอกจากนี้ เยาวชนยังไดรวมกิจกรรมจ�ตอาสา เร�ยนรู
การทำโปงเทียม ซ�่งเปนแหลงแรธาตุที่จำเปนสำหรับสัตวปา
กิจกรรมดังกลาว นอกจากจะชวยรักษาความอุดมสมบูรณของ
แหลงอาหารใหสตั วปา แลว ยังปองกันไมใหสตั วปา ออกไปหา
อาหารในพืน้ ทีช่ มุ ชน และลดความขัดแยงกับชาวบานไดอกี ดวย
ตลอดระยะเวลา 15 ปที่ผานมา มีเยาวชนเขารวมโครงการ
คาย “เพาเวอรกร�น” แลวประมาณ 1,000 คน อีกทั�งคายฯ
ยังไดพัฒนาผูนำเยาวชนดานสิ่งแวดลอม เพื่อทำหนาที่เปน
พีเ่ ลีย้ งแกเยาวชนคายฯ รวมทัง� ขยายเคร�อขายดานสิง่ แวดลอม
รวมประมาณ 174 คน
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รายงานประจำป 2563

ดานการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพอสังคม
โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หร�อ “Banpu
Champions for Change” เปนโครงการที่บานปูรวมกับ
Change Fusion องคกรไมแสวงหากำไรภายใตมลู นิธบ� รู ณะ
ชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เร�ม่ ดำเนินการ
มาตั�งแตป 2554 เพื่อสนับสนุนผูประกอบกิจการเพื่อสังคม
ซ�่งเปนเยาวชนคนรุนใหมผูเปยมดวยพลังสรางสรรคและ
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคม ใหตอยอดไอเดียธุรกิจ
ใหเติบโตทั�งในดานรายไดและผลกระทบเช�งบวกตอสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดลอม ผานการสงเสร�มการเร�ยนรูเพื่อสราง
ความเขาใจเกีย่ วกับการดำเนินกิจการเพือ่ สังคมไปพรอมๆ กับ
การปลูกฝงคุณธรรมและจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจน
สรางสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเติบโตของกิจการเพือ่ สังคม
เพื่อสรางสังคมคุณภาพ และวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่
แข็งแกรงและยั่งยืนของประเทศ
นอกจากนี้ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมยังมี
แพลตฟอรมออนไลน SE School (Social Enterprise
School) ซ�่งเปนที่รวบรวมความรูดานตางๆ และหลักสูตร
เกีย่ วกับกิจการเพือ่ สังคมแหงแรกในประเทศไทย ใหผเู ขารวม
โครงการฯ และประชาชนทั่วไปเขามาเร�ยนรูไดโดยไมเสีย
คาใชจาย เพื่อตอยอดธุรกิจและรวมสรางการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบเช�งบวกตอสังคมตอไป
ในป 2563 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19
ทำใหทุกคนตองเวนระยะหางทางสังคม การจัดโครงการ
ในรูปแบบเดิมจ�งมีขอจำกัด อีกทั�งว�กฤติโคว�ด-19 ยัง
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง� กลุม SE ในไทย
บานปูจ�งสานตอโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม
ในป 2563 ดวยการจัดกิจกรรม “UpImpact by Banpu

ผลลัพธทางสังคม
ของโครงการ

พลังเปลี่ยนแปลง
เพอสังคม
ตลอดระยะเวลา 10 ป

Champions for Change” โดยเปดรับสมัครผูป ระกอบกิจการ
เพือ่ สังคมทัง� หมด 20 ทีม ทัง� ทีเ่ คยเขารวมโครงการในหลายรุน
กอนหนานี้ และผูประกอบกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ ใหมา
เขารวมเสร�มความรูแ ละทักษะทางธุรกิจผานการอบรมพัฒนา
ศักยภาพใหแกผปู ระกอบการกิจการเพือ่ สังคมดวยกระบวนการ
บมเพาะและเช�่อมโยงเคร�อขายผูสนับสนุนภายใตหลักการ
“เพิม่ มุมมอง - เพิม่ ทักษะ เพิม่ ประสิทธ�ผลการดำเนินงาน
(Up-Thinking Up-Skilling Up-Implementing)”
รวมถึงการจัดสัมมนาออนไลน (Webinar) รวมทัง� หมด 4 ครัง�
ถายทอดความรูโดยผูเช�่ยวชาญและผูมีประสบการณใน
ดานตางๆ ไดแก การบร�หารจัดการธุรกิจ การพัฒนาตลาด
ออนไลน การหาแหลงเง�นทุน และการขยายธุรกิจ พรอมดวย
เกร็ดความรูตางๆ ใหแกผูประกอบการและผูสนใจทั่วไป

การสนับสนุนกิจการเพอสังคม

รวม

102

กิจการ

ชุมชนและองคกรที่ ไดรับประโยชน

รวม

150

แหง

2.4

ลานคน

ผู ไดรับผลประโยชนมี
สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้น

รวม

การสนับสนุนกิจการเพอสังคม

รวม

การศึกษา
การเกษตร
สุขภาพ
อาสาสมัครเพอสังคม
สิ่งแวดลอม

7

ประเด็น

การพัฒนาอาชีพ
การเงิน
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โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม
(Thammasat-Banpu Innovative Learning)
บานปูรวมมือกับคณะว�ทยาการเร�ยนรูและศึกษาศาสตร
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ดำเนินโครงการ “ออกแบบเกม
ออกแบบสังคม” หร�อ “Thammasat-Banpu Innovative
Learning Program” เพือ่ พัฒนานักเร�ยนระดับชัน� มัธยมศึกษา
ตอนปลาย นักเร�ยนอาช�วศึกษา และครูผสู อน ใหมที กั ษะทีเ่ อือ้
ตอการเปนนวัตกรรุนใหม เชน การคิดอยางมีว�จารณญาณ
และการคิดเช�งว�เคราะห การคิดและการสื่อสารความคิด
อยางสรางสรรค ความรับผิดชอบ ภาวะผูนำ เปนตน ผาน
กระบวนการสราง “เกมการเร�ยนรู”
ปจจุบนั โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” ไดดำเนิน
โครงการมาอยางตอเนื่องเปนรุนที่ 2 นับตั�งแตป 2562 ซ�่ง
บานปูไดมอบเง�นสนับสนุนเง�นจำนวน 8.4 ลานบาท เพื่อใช
ดำเนินโครงการในการบมเพาะทีมเยาวชนจากโรงเร�ยนตางๆ
ที่ผานการคัดเลือกจากทั่วประเทศรวม 14 ทีม ใหมีทักษะ
กระบวนการคิดเช�งออกแบบ (Design Thinking) และเปน
นวัตกรรุนใหมผานกระบวนการสรางสรรคบอรดเกม อันเกิด
จากประเด็นสังคมทีต่ อ งการสือ่ สารเพือ่ สรางความเปลีย่ นแปลง
เช�งบวกใหเกิดแกกลุมเปาหมายและสังคมภาพรวมตอไป
โดยเยาวชนทัง� 14 ทีม ไดนำบอรดเกมของตนเองไปเผยแพร
ใหสาธารณชนไดทดลองเลนเปนครั�งแรกในงาน Games &
Learning 2020 เมือ่ เดือนตุลาคม 2563 และหลังจากนัน� ได
นำไปเผยแพรกบั กลุม เปาหมาย เพือ่ ใหความรู เสร�มความเขาใจ
และสรางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติไปในทางที่ดี
โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคมรุน ที่ 2 จะมีพธิ ม� อบ
รางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ�ราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�และ
รางวัลสาขาตางๆ แกทมี เยาวชนผูเ ขารวมโครงการฯ ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2564
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บานปู
มอบเงินสนับสนุน
โครงการ

ออกแบบเกม
ออกแบบสังคม
รุนที่ 2

8.4

เยาวชน
และครูที่ปรึกษา
ที่ผานการคัดเลือก
เขารวมโครงการ

ลานบาท

ทั้งหมด 80 คน

เยาวชน
ที่เขารวมโครงการ
ไดออกแบบบอรดเกม

จาก

14
ทีม

เพ£อสรางการ
เปลีย่ นเเปลงทางสังคม
ครอบคลุม

3

ประเด็น

การ
ดูแลสุขภาพ
การ
พัฒนาสังคม

วัยรุนศาสตร

สโมสรเทเบิลเทนนิสบานปู
สโมสรเทเบิลเทนนิสบานปูกอตั�งข�้นในป 2551 ปจจุบัน
ดำเนินงานตอเนื่องปนี้เปนปที่ 12 โดยมุงมั่นพัฒนา
เยาวชนไทย ดวยการสนับสนุนทั�งการฝกซอมประจำวัน
การสงนักกีฬาเขาแขงขันในทัวรนาเมนตสำคัญๆ ทั�งในและ
ตางประเทศ โดยมีโคชทำหนาที่ดูแลการฝกซอมและกำหนด
กลยุทธการแขงขันของนักกีฬา การจัดกิจกรรมประจำปเพื่อ
กระชับความสัมพันธในทีมพรอมกับปลูกฝงคุณธรรม จร�ยธรรม
ความมีว�นัย และความสามัคคีใหแกนักกีฬา
สำหรับในป 2563 นอกจากการสงนักกีฬาเขาแขงขันใน
ทัวรนาเมนตในประเทศแลว ยังไดมีการจัดกิจกรรมพิเศษข�้น
เนือ่ งจากรายการแขงขันภายในและตางประเทศหลายรายการ
ถูกยกเลิกจากสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19 ทั�งนี้
เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวางนักกีฬาและแสดงใหเห็นถึง
การปรับตัวเปลีย่ นแปลงตามสถานการณทเ่ี กิดข�น้ จ�งไดมกี าร
จัดแขงขันกระชับมิตรภายในสโมสรฯ “2020 BTTC Virtual
Tournament” ข�้น โดยใหแตละศูนยฝกซอมทำการแขงขัน
ภายในดวยกติกาพิเศษและผานการถายทอดสด (Live) ผาน
ชองทางเฟซบุกของสโมสรฯ ซ�่งไดผลตอบรับเปนอยางดี
จากนักกีฬา สมาช�กของสโมสรฯ และบุคคลทั่วไปที่รับชม
การแขงขันผานทางชองทางดังกลาว

เช�ยงใหม อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแกน และภูเก็ต โดยมี
สมาช�กกระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศไทย ตลอด
ระยะเวลาที่ผานมามีนักกีฬาของสโมสรฯ ผานการคัดเลือก
เปนนักกีฬาทีมชาติในการแขงขันกีฬาซ�เกมส จำนวน 2 คน
เยาวชนทีมชาติ จำนวน 47 คน ยุวชนทีมชาติ จำนวน 5 คน
และนำความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัครเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษาไดจำนวน 24 คน อีกทั�งยังมีนักกีฬา
ที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันหลากหลายรายการทั�งในระดับ
ประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง

ณ สิ้นป 2563 สโมสรเทเบิลเทนนิสบานปูมีสมาช�กรวม
ทั�งสิ้น 109 คน ประกอบดวยนักกีฬา 79 คน โคช 11 คน
และ สมาช�กทั่วไป 19 คน แบงเปนศูนยฝกซอม 9 แหง ซ�่ง
กระจายตัวอยูใน 7 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุร�

สโมสร

เทเบิลเทนนิส
บานปู

ปจจุบันมีสมาชิก
109 คน

9

ศูนยฝกซอม*

นักกีฬา
79 คน

ผูฝกสอน
11 คน

สมาชิกทั่วไป
19 คน

นักกีฬาของสโมสรเทเบิลเทนนิสบานปูตลอดระยะเวลาที่ผานมา
ผานการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติในการแขงขันกีฬาซีเกมส 2 คน
เยาวชนทีมชาติ 47 คน
ยุวชนทีมชาติ 5 คน

* กระจายตัวอยูใน 7 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุร� เช�ยงใหม
อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแกน และภูเก็ต

นำความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิส
สมัครเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 24 คน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน

การบรรเทาสาธารณภัย

นับตั�งแตป 2558 เปนตนมา บานปูไดใหการสนับสนุน
นายทรงฤทธ�์ เดว�ด จั่นบุบผา นักกีฬาเทนนิสเยาวชนรุนอายุ
ไมเกิน 18 ป ทีม่ ศี กั ยภาพแตขาดแคลนทุนทรัพยเพือ่ เดินหนา
สานฝนในการเปนนักกีฬาเทนนิสระดับโลก ดวยการสนับสนุน
อุปกรณกีฬา คอรสเสร�มสรางความแข็งแรงและเตร�ยม
ความพรอมทางรางกาย การฝกซอมประจำวัน รวมถึงสนับสนุน
ใหเขารวมการแขงขันรายการสำคัญๆ ทั�งในประเทศและ
ตางประเทศ เพือ่ เพิม่ พูนทักษะและประสบการณในการแขงขัน
ตลอดจนสรางเสร�มทักษะในการใชช�ว�ตและฝกว�นัยนักกีฬา
ใหมีความเปนมืออาช�พมากยิ่งข�้น

กองทุน “มิตรผล-บานปู รวมใจชวยไทยสูภัยโควิด-19”

ในป 2563 นี้ นายทรงฤทธ�ไ์ ดรบั การจัดอันดับเปนนักกีฬาเทนนิส
เยาวชนอันดับที่ 645 ของโลก โดยสหพันธเทนนิสนานาชาติ
และไดรับการจัดอันดับเปนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน รุนอายุ
ไมเกิน 18 ป อันดับที่ 22 ของประเทศ โดยสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ดานการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาดานศาสนาและประเพณีทองถิ่น
เหมืองลำพูนรวมถวายเทียนพรรษาประจำป 2563 แกวัด
รอบเหมือง 9 แหงในตำบลลี้ ตำบลนาทราย และตำบลปาไผ
ไดแก วัดบานกลาง วัดบานแวน วัดพวงคำ วัดพระบากหวยตม
วัดปางประทีป วัดผาหนาม วัดบานปู วัดนากลาง และ
วัดบานโฮง เนือ่ งในวันเขาพรรษา และรวมงานทอดกฐ�นสามัคคี
ทอดถวาย ณ วัดบานโฮง ต.ลี้ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อรวม
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนีย้ งั รวมกิจกรรมงานทำบุญ
ถวายผาปาสามัคคีใหกบั วัดบานปู อ.ลี้ จ.ลำพูน เพือ่ เปนการ
อนุรกั ษวฒ
ั นธรรมประเพณี และสรางความสัมพันธทด่ี กี บั ชุมชน
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ดวยสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19 บานปูได
ดำเนินการจัดตั�งกองทุน “มิตรผล-บานปู รวมใจชวยไทย
สูภ ยั โคว�ด-19” ในเดือนมีนาคม 2563 โดยเปนความรวมมือ
ระหวางบร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) และกลุมมิตรผล
ในฐานะองคกรภาคเอกชนทีด่ ำเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
และใหความสำคัญกับการดำเนินงานควบคูก บั ความรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยกองทุนมูลคา 500 ลานบาทนี้ มีวัตถุประสงค
สำหรับใหการสนับสนุนอุปกรณทางกาแพทยและสาธารณสุข
ที่จำเปนตอการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ
โคว�ด-19 เพือ่ ใหบคุ ลากรทางการแพทยสามารถปฏิบตั หิ นาที่
ไดอยางเต็มความสามารถดวยความปลอดภัย และมีความพรอม
ในการรับมือกับว�กฤตดานสาธารณสุขทีเ่ กิดข�น้ อีกทัง� กองทุนฯ
ยังขยายความชวยเหลือไปยังชุมชน โดยเฉพาะในเร�อ่ งปญหา
ปากทองจากสภาพเศรษฐกิจอันสืบเนือ่ งมาจากการแพรระบาด
ของโคว�ด-19 ผานการบร�จาค และสนับสนุนในรูปแบบ
โครงการตางๆ
สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ซ�ง่ เปน
หนึ่งในโรงพยาบาลศูนยกลางที่ใหการดูแลรักษาผูปวย
ติดเช�้อไวรัสโคว�ด-19 ที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั�ง
ยังเปนโรงพยาบาลทีร่ องรับการโอนยายผูป ว ยทีต่ รวจพบ
การติดเช�อ้ จากโรงพยาบาลอืน่ ๆ มาดูแลรักษาอีกดวย โดย
บร�ษัทฯ ไดใหความชวยเหลือดานอุปกรณและเคร�่องมือ
ทางการแพทย ประกอบไปดวย หองผูปวยความดันลบ
(Negative Pressure) แบบแยกหอง เพือ่ ใชสำหรับรักษา
และปองกันการแพรกระจายโรคสำหรับผูปวยโคว�ด-19
จำนวน 10 เตียง หองหัตถการผูป ว ยความดันลบ จำนวน
1 เตียง เคร�่องชวยหายใจ จำนวน 11 เคร�่อง และ
อุปกรณทางการแพทยตา งๆ ประกอบดวย เคร�อ่ งเอกซเรย
เคลื่อนที่ระบบดิจ�ทัล เคร�่องสองตรวจทางเดินหายใจ
เคร�อ่ งวัดปร�มาณกาซคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก
และความอิ่มตัวของออกซ�เจนในเลือด เคร�่องเฝาระวัง
และติดตามสัญญาณช�พ เคร�่องกดนวดหัวใจอัตโนมัติ
อุปกรณสองตรวจหลอดลม และชุดปองกันอนุภาคที่เปน
อันตรายจากฝุน ละอองและเช�อ้ โรค รวมมูลคา 30 ลานบาท
นอกจากนี้ยังไดใหการสนับสนุนอุปกรณทางการแพทย
และอุปกรณปองกันสวนบุคคลใหแกโรงพยาบาลตางๆ
รวม 37 แหงทั่วประเทศ

มอบถุงยังช�พใหกับประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนใน
หลายจังหวัดไดแก กรุงเทพฯ ปทุมธานี ชลบุร� สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นอกจากนี้ยังมอบถุงยังช�พใหกับมูลนิธ�
อะมีรลุ มุอม นิ นี เพือ่ เด็กกำพรา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
เพือ่ นำไปแจกจายแกครัวเร�อนทีไ่ ดรบั ความเดือดรอนและ
เด็กกำพราที่ลงทะเบียนไวกับทางมูลนิธ�ฯ รวมจำนวน
ถุงยังช�พทีบ่ ร�ษทั ฯ นำไปมอบใหประชาชนทีเ่ ดือดรอนแลว
กวา 4,500 ครัวเร�อน

สงมอบหนากากอนามัยแบบผาคุณภาพดีที่บร�ษัทฯ ได
สัง่ ผลิตข�น้ 1.3 ลานช�น้ เพือ่ แจกจายใหแกครูและนักเร�ยน
ในโรงเร�ยนกวา 1,500 แหง ชุมชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง พนักงาน
เจาหนาที่ภาครัฐ และประชาชนทั่วประเทศ

ที่มีการแพรระบาดของโคว�ด-19 อำนวยความสะดวก
ใหผูปวยรอรับบร�การอยางปลอดภัยตามมาตรการเวน
ระยะหางทางสังคม (Social Distancing)
สนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานและสถาบันที่มีสวน
ชวยเหลือบุคลากรทางการแพทยและประชาชนตาม
เจตจำนงคของกองทุนฯ อาทิ สนับสนุนโครงการ "นักรบ
เสือ้ ขาวสูภ ยั โคว�ด-19" แพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ
เพื่อประกันช�ว�ตแพทยและพยาบาลทั่วประเทศ สมทบทุน
การผลิตหนากากอนามัย “Mask for Blood Hero” ใน
โครงการ Plus One เพิม่ จำนวนครัง� เพิม่ โลหิต เพิม่ ช�วต�
ของสภากาชาดไทย จำนวน 400,000 ช�้น เนื่องจาก
เกิดว�กฤตขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ การสนับสนุนการ
พัฒนาซอฟทแวร สำหรับผูกักตนในโรงแรมที่เปน State
Quarantine ใชในการแจงอาการเจ็บปวย วัดไข และเปน
สื่อกลางเพื่อประสานกับเจาหนาที่โรงเเรม เปนตน

สนับสนุนรถยนตไฟฟาภายใตโครงการ “บานปู เน็กซ
อีว� คาร แชร�่ง ฟอร แคร�่ง” (Banpu NEXT EV Car
Sharing for Caring) แกบคุ ลากรทางการแพทยโดยไมคดิ
คาใชจา ยเปนระยะเวลา 3 เดือน ใหแกโรงพยาบาลตางๆ
ไดแก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย กลุม
โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล โรงพยาบาลนวมินทร 9
โรงพยาบาลปยะเวท เปนตน ทั�งนี้เพื่อใหบุคลากรทาง
การแพทยใชเดินทางไปดูแลรักษาผูปวยถึงบานในชวง
การชวยเหลือ
ของบานปูผานกองทุน

“มิตรผล-บานปู
รวมใจชวยไทยสู
ภัยโควิด-19”
รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น

108,168,242
บาท
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) บร�ษทั ยอยของบานปูในสาธารณรัฐอินโดนีเซ�ยใหความสำคัญกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม และกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดย ITM ไดดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ในแนวทางที่สอดคลองกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติของบานปูที่มุงสงเสร�มดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แกนักเร�ยนและครูในอินโดนีเซ�ย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของประชาชนผานกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมือง
ทั�ง 5 แหงของบร�ษัทฯ บนเกาะกาลิมันตัน ไดแก อินโดมินโค ทรูบาอินโด บาร�นโต คิทาดิน-เอ็มบาลุต และโจ-รง

การพัฒนาดานการศึกษา

ทุนการศึกษา

การศึกษาเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของคน
ในชุมชน ITM ดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาหลายโครงการ
โดยเฉพาะการสนับสนุนนักเร�ยนที่ดอยโอกาสใหไดศึกษาใน
ระดับที่สูงข�้นเพื่อพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของพวกเขาในอนาคต
การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของ ITM ไดแก

ITM ไดใหการสนับสนุนภาคการศึกษาอยางตอเนือ่ งโดยมอบ
ทุนการศึกษาใหแกนกั เร�ยนนักศึกษาตัง� แตระดับประถมศึกษา
ไปจนถึงระดับมหาว�ทยาลัยกวา 200 คนที่อาศัยในชุมชน
รอบเหมือง

ศูนยการเรียนรูชุมชน
(Community Learning Center: CLC)

ITM ใหการสนับสนุนทางการเง�นแกโรงเร�ยนตางๆ อยาง
ตอเนื่องเพื่อปรับปรุงวัสดุอุปกรณเพื่อการเร�ยนรู ซ�่งรวมถึง
เฟอรนิเจอร สื่อการสอน และหนังสือ นอกจากนั�น ITM ยัง
สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการเร�ยนแกโรงเร�ยน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพยอีกดวย

การพัฒนาศูนยการเร�ยนรูชุมชนมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหา
อัตราการไมรูหนังสือและอัตราการเลิกเร�ยนกลางคัน ซ�่งนำ
ไปสูปญหาสังคมบางประการ โดย ITM ไดดำเนินโครงการ
ศูนยการเร�ยนรูช มุ ชน 3 แหง ผานบร�ษทั ยอย คือ อินโดมินโค
ไดแก ศูนยการเร�ยนรูชุมชนมาลาฮิง ศูนยการเร�ยนรูชุมชน
ดามายแมนดิร� และศูนยการเร�ยนรูชุมชนซาลากา นับตั�งแต
ป 2554 เปนตนมา อัตราการรูหนังสือในพื้นที่โครงการ
ไดเพิ่มสูงข�้น ผานการจัดหลักสูตรฝกอบรมทักษะช�ว�ตของ
ศูนยตา งๆ กวา 90 หลักสูตร โดยมีผรู บั ประโยชนจากโครงการ
รวมทั�งสิ้น 1,657 ตลอดระยะเวลาโครงการ

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในป 2563 ITM ยังคงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนในพืน้ ทีด่ ำเนินงานของบร�ษทั ยอย โดยการจัดโครงการ
ฝกอบรมเสร�มศักยภาพใหแกเกษตรกรดวยการบมเพาะ
ธุรกิจทองถิน่ อาทิ กลุม พัฒนาปุย ช�วภาพโบกาช� กลุม พัฒนา
ระบบการเกษตรแบบบูรณาการ กลุม พัฒนากลุม อุตสาหกรรม
ครัวเร�อนอินโดมินโค และกลุม พัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
จากปลา
โครงการพัฒนาปุยช�วภาพโบกาช� ซ�่งดำเนินการโดย
เหมืองโจ-รง บร�ษัทยอยของ ITM ไดจัดอบรมการผลิต
ปุยช�วภาพใหกับกลุมชาวบานในพื้นที่ เพื่อนำผลิตภัณฑ
ที่ไดมาใชฟนฟูพื้นที่เหมืองใหกลับคืนสูสภาพเดิม ในป
2563 ทางโครงการผลิตปุยช�วภาพไดราว 1,670 ตัน
ชวยสรางรายไดใหแกชุมชนกวา 17 ลานรูเปยหตอเดือน
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จัดหาแหลงน�ำสะอาดใหแกชาวบานในหมูบาน Santan
Tengah จำนวนกวา 460 ครัวเร�อน ชวยใหชมุ ชนสามารถ
ประหยัดคาน�ำไดถึงเดือนละ 424,340 ลานรูเปยห และ
ยังสนับสนุนการจัดตั�งว�สาหกิจหมูบานเพื่อใหหมูบาน
สามารถพึ่งพาตนเองได
การอนุรักษสิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑปลาแปรรูปดำเนินการโดย
เหมืองคิตาดิน บร�ษัทยอยของ ITM โครงการนี้เร�่มข�้น
ในป 2558 สอดคลองกับโครงการสงเสร�มการบร�โภคปลา
ของรัฐบาลอินโดนีเซ�ย เพือ่ เพาะพันธุ เลีย้ ง เรงการเจร�ญ
เติบโต และทำการตลาด นำไปสูธุรกิจที่เลี้ยงตนเองได
ทำใหสมาช�กในชุมชนที่เขารวมโครงการมีรายไดเฉลี่ยถึง
3.25 ลานรูเปยหตอเดือน
การสงเสริมดานสาธารณสุข
ITM สงเสร�มการพัฒนาดานอนามัยและสุขาภิบาลในชุมชน
มาอยางตอเนือ่ ง โดยไดดำเนินโครงการดานสาธารณสุขตางๆ
ที่มุงเนนการดูแลสุขภาพของแมและเด็ก รวมถึงผูสูงอายุ
ตามกลยุทธของบร�ษัทฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ช�ว�ตของประชาชนในทองถิ่น

ในป 2563 บร�ษทั ฯ ไดสนับสนุนการดูแลรักษาสภาพแวดลอม
ผานการดำเนินโครงการตางๆ ดังตอไปนี้
การปลูกปาเพื่ออนุรักษฟนฟูธรรมชาติรวมกับชุมชนและ
รัฐบาลเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดลอมโลก
การแบงปนความรูแ ละประสบการณของบร�ษทั ฯ ดานการ
จัดการสิง่ แวดลอมดวยการจัดนิทรรศการและการสัมมนา
ในมหาว�ทยาลัยตางๆ
การรวมเปนพันธมิตรในการดำเนินโครงการอนุรักษ
อุทยานแหงชาติกูไต
การฟนฟูแนวปะการังและปลูกปาชายเลนบร�เวณชายฝ�ง
ของหมูบานเมืองบอนตัง เพื่อชะลอการพังทลายของ
ชายฝ�งและอนุรักษสัตวน�ำ

จัดใหมีการดูแลและตรวจสุขภาพโดยไมเสียคาใชจาย
การสนับสนุนศูนยสุขภาพชุมชนสำหรับทารกและเด็กเล็ก
และใหบร�การตรวจสุขภาพแกสตร�มีครรภ
จัดอบรมเช�งปฏิบัติการแกเจาหนาที่สาธารณสุขทองถิ่น
ในการตอสูกับสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19
ตลอดจนใหความรูแกชุมชนในการเขารับบร�การดาน
สุขภาพในชวงที่มีการระบาด

การสนับสนุนโครงการธนาคารขยะเพื่อจัดการขยะ
ในหมูบาน Bangun Rejo อำเภอ Kutai Kartanegara
โครงการดังกลาวสงเสร�มใหสมาช�กในชุมชนเก็บและ
คัดแยกขยะในครัวเร�อนเพือ่ นำมาจำหนายใหกบั โครงการ
เพื่อสรางรายไดเสร�มจากผลิตภัณฑร�ไซเคิล ปจจุบันมี
ผูเขารวมโครงการทั�งสิ้น 1,423 ครัวเร�อน และสามารถ
จัดการขยะไดถึง 50 ตัน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

กิจกรรมเพอการกุศล

ITM พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานในทองถิน่ เพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ
และพัฒนาการสาธารณสุขและการศึกษา โดยไดกอสราง
อาคารเอนกประสงคสำหรับชุมชน บูรณะโรงเร�ยน ซอมถนน
สรางระบบชลประทานเพือ่ การเกษตร รวมทัง� บูรณะและสราง
มัสยิด โบสถ และสะพานภายในหมูบาน

จากสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19 ITM มีสวน
ใหการสนับสนุนหนวยงานตางๆ ดังตอไปนี้
บร�จาคเง�นกองทุนจำนวนหนึ่งผานสมาคมบร�ษัทเหมือง
ถานหินแหงอินโดนีเซ�ย เพือ่ กระจายไปสูผ ทู ไ่ี ดรบั ผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19 ในพื้นที่
กรุงจาการตา
ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก กาลิมันตันกลาง และ
กาลินมันตันใต ITM ไดบร�จาคอุปกรณทางการแพทย
ใหแกโรงพยาบาลภูมิภาคบอนตัง โรงพยาบาลรับการ
สงตอผูปวยโคว�ด-19 หนวยปฏิบัติการโคว�ด-19 ประจำ
ภูมิภาค และศูนยสุขภาพชุมชนอีกหลายแหง
จัดสิง่ อำนวยความสะดวกเพือ่ สรางเสร�มความสะอาดและ
อนามัย (PHBS) เชน สถานทีล่ า งมือหร�อชำระลางรางกาย
ข�้นในหลายพื้นที่ นอกจากนั�นยังมีการเสร�มสรางการ
ตระหนักรูดานสาธารณสุขผานการใหคำปร�กษาและ
โครงการรรณรงคตางๆ
สือ่ สารในสัมมนา CSR Forum ของผูร บั เหมาของบร�ษทั ฯ
เพื่อใหมั่นใจวาผูรับเหมาจะมีสวนรวมในการสนับสนุน
การปองกันและบรรเทาผลกระทบจากโรคโคว�ด-19
ในป 2563 บร�ษัท ITM ไดใหการสนับสนุนสังคมในการตอสู
กับสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19 คิดเปนมูลคา
รวมทั�งสิ้นกวา 3.1 พันลานรูเปยห

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ป 2563 ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19 ไปทั่วโลก ดวยเหตุนี้ นอกจาก Banpu Investment (China) Co.,
Ltd. (BIC) บร�ษัทยอยของบานปูในประเทศจ�น จะดำเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคมระยะยาวแลว ยังใหการสนับสนุน
ดานการเง�นและวัสดุอุปกรณแกรัฐบาลและชุมชนทองถิ่นเพื่อดูแลประชาชนใหปลอดภัยในชวงที่เกิดการแพรระบาด

การใหความชวยเหลือเพอรับมือการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในชวงตนป 2563 โรคโคว�ด-19 ไดแพรระบาดอยางรวดเร็ว
ไปทั่วประเทศจ�น คราช�ว�ตผูคนไปหลายพันคน
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และคุกคามอีกหลายลานช�วต� ทีต่ อ งตกอยูท า มกลางภาวะว�กฤต
BIC ยังคงมุงมั่นเปนพลเมืองที่ดีดวยการรับมือสถานการณ
อยางรวดเร็ว โดยไดใหการสนับสนุนทางการเง�นและวัสดุ
อุปกรณแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบรวมทั�งผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อใหทุกฝายสามารถผานพนว�กฤตนี้ไปได

ทุนการศึกษาเพอนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยในพื้นที่
รอบเหมืองเกาเหอและเหมืองเฮอป
BIC มอบทุนการศึกษามูลคารวม 350,000 หยวน ใหแก
นักเร�ยน 122 คน ที่ขาดแคลนทุนทรัพยซ�่งอาศัยอยูในพื้นที่
รอบเหมืองเกาเหอและเหมืองเฮอป เพื่อใหนักเร�ยนเหลานี้
มีทุนเพียงพอสำหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

ในเดือนกุมภาพันธ 2563 BIC มอบถุงมือทางการแพทย
50,000 คู และหนากากอนามัย 10,000 ช�น้ ใหกบั สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปกกิง่ เพือ่ นำไปแจกจายใหแก
คนไทยในเมืองอูฮ น่ั เมืองอืน่ ๆ ในมณฑลหูเปย และพืน้ ที่
ที่อยูในความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูตไทย
การสนับสนุนในครัง� นีไ้ ดชว ยบรรเทาปญหาการขาดแคลน
หนากากอนามัย และใหสามารถใชในการปองกันตนเอง
ในทุกวันระหวางที่เกิดสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโคว�ด-19 ในประเทศจ�น
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมทั�ง 3 แหงของบร�ษัทฯ ได
บร�จาคเง�นใหกบั มูลนิธก� ารกุศลและรัฐบาลทองถิน่ คิดเปน
มูลคารวมทั�งสิ้น 900,000 หยวน เพื่อสนับสนุนชุมชน
ทองถิ่นในการตอสูกับโรคระบาด

สโมสรเหอเปย-บานปู ฟตเนส คลับ
บร�ษัท Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
บร�ษทั ยอยของ BIC ไดใหการสนับสนุนสโมสรเหอเปย-บานปู
ฟตเนส คลับ (ช�่อเดิม สโมสรบานปู เทเบิลเทนนิส คลับ)
อยางตอเนื่องมาตั�งแตป 2546 โดยในปนี้ ทางโรงไฟฟา
ไดมอบเง�นทุนจำนวน 150,000 หยวน ใหกับสโมสร เพื่อ
สนับสนุนการฝกซอมและการแขงขันของนักกีฬาของสโมสร

การสนับสนุนดานการศึกษาและกีฬา
โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนานบานปู
BIC ไดใหการสนับสนุนโรงเร�ยนศึกษาพิเศษหลวนหนานบานปู
อยางตอเนื่องมาเปนเวลากวา 13 ปแลว ผานบร�ษัทยอย
Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd. ซ�ง่ ดำเนินการ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ในปน้ี ทางโรงไฟฟาไดสนับสนุน
เคร�่องคอมพิวเตอรแล็ปท็อปจำนวน 8 เคร�่อง คิดเปนมูลคา
ราว 50,000 หยวน ใหกบั ทางโรงเร�ยนเพือ่ นำไปใชเปนอุปกรณ
การเร�ยนการสอน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
นายชนินท วองกุศลกิจ

นายตีรณ พงศมฆพัฒน

ประธานกรรมการบร�ษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง 28 เมษายน 2559

กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 เมษายน 2555

กรรมการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 16 พฤษภาคม 2526

ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 30 เมษายน 2557

เจาหนาที่บร�หารอาวุโส
วันที่ไดรับแตงตั้ง 10 เมษายน 2558

กรรมการกำหนดคาตอบแทน
วันที่ไดรับแตงตั้ง 30 เมษายน 2557

อายุ 68 ป

อายุ 64 ป

* เปนอาของบุคคลในลำดับที่ 4 และลำดับที่ 12

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

1

M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุนที่ 3/2549
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 20/2545
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) - Enhancing
Competitiveness รุนที่ 0/2555 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : 0.35
คูสมรส : 0.13

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2559 – ปจจุบัน :
2526 – ปจจุบัน :
2558 – 2559 :
2526 – 2558 :
2558 – ปจจุบัน :

ประธานกรรมการบร�ษัท บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
เจาหนาที่บร�หารอาวุโส บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาที่บร�หาร บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
2539 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
2561 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการ บร�ษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)
2547 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)
บริษัทอน
2526 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
องคกรอน
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
2558 – ปจจุบัน : กรรมการ โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจร�ต
2555 – ปจจุบัน : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
2555 – ปจจุบัน : นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
2551 – ปจจุบัน : ประธาน มูลนิธ�เพื่อคุณภาพช�ว�ต
2559 – 2561 : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
2558 – 2561 : ประธานคณะทำงาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
ของบร�ษทั จดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
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รายงานประจำป 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

2

Ph.D. (Econ), University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร (ปร�มาณว�เคราะห) จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง รุนที่ 14/2555
จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 161/2555
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน ที่ 7/2556
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุนที่ 2/2557
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร IT Governance (ITG) รุนที่ 2/2559
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2016 จากสภาว�ชาช�พบัญช�
ในพระบรมราชูปถัมภรวมกับสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar 2012
จากสภาว�ชาช�พบัญช� ในพระบรมราชูปถัมภ
อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2017
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร ว�ธป� ฏิบตั สิ ำหรับบอรดในการกำกับดูแลการปองกันและรับมือภัยไซเบอร
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุนที่ 8/2561
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุน ที่ 15/2562
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
จากบร�ษัท เอซ�ส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จำกัด

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2557 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดคาตอบแทน
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2555 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
2556 – ปจจุบัน : กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/
ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
บร�ษัท ทิสโก ไฟแนนเช�ยล กรุป จำกัด (มหาชน)
องคกรอน
2561 – ปจจุบัน : ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (ส.ส.ส.)
2559 – 2562 : ประธานคณะกรรมการสงเสร�มและสนับสนุนการว�จัย
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจร�ตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
2554 – 2559 : ศาสตราจารย (ระดับ 11) สาขาเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
2549 – 2554 : ศาสตราจารยสาขาเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
2553 – 2558 : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเง�น (ป.ป.ง.)

นายระวิ คอศิริ

นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

อายุ 71 ป

อายุ 64 ป

กรรมการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 เมษายน 2555

กรรมการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 3 เมษายน 2557

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่ไดรับแตงตั้ง 28 เมษายน 2559

ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน
วันที่ไดรับแตงตั้ง 25 เมษายน 2562
* เปนหลานชายของบุคคลในลำดับที่ 1
และเปนลูกพี่ลูกนองของบุคคล
ในลำดับที่ 12

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีว�ทยา จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 32/2546
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง รุนที่ 2/2549
จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
Executive Leadership Program NIDA-Wharton
คณะบร�หารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร (NIDA)
กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
อบรมหลักสูตร ผูบร�หารระดับสูงดานว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 3
จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : คูสมรส : 0.02

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2559 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2555 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2555 – 2559 : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2555 – 2559 : ที่ปร�กษา บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2558 – ปจจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
2544 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
2544 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร จำกัด
2553 – 2560 : กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd.
2552 – 2563 : กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd.
2552 – 2563 : กรรมการ Phu Fai Mining Co., Ltd.
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
ปร�ญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว�ชาเกษตรนวัตกรรม
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
ปร�ญญาโท สาขารัฐศาสตร มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
ปร�ญญาตร� สาขารัฐศาสตร มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
อบรมหลักสูตร การลงทุน Ultra Wealth – Invest Like a Master รุนที่ 2
อบรมหลักสูตร ผูบร�หารระดับสูงดานว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 5
จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน
อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุนที่ 1
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade
(TEPCOT) รุนที่ 5 มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 161/2555
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุนที่ 9
สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
Management Problem Solving and Decision Making Program,
Kepner-Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A.

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : 0.085
คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2562 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2557 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2557 – 2562 : กรรมการกำหนดคาตอบแทน บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทอน
2563 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการบร�ษัท/ประธานกรรมการบร�หาร กลุมมิตรผล
2525 – ปจจุบัน : กรรมการ กลุมมิตรผล
2561 – 2563 : รองประธานกรรมการบร�ษัท/ประธานกรรมการบร�หาร
กลุมมิตรผล
2558 – 2563 : ประธานเจาหนาที่กลุมธุรกิจกลุมงานออย กลุมมิตรผล
2554 – 2561 : รองกรรมการผูจ ดั การใหญ กลุม งานพัฒนาและจัดการดานออย
กลุมมิตรผล
องคกรอน
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

อายุ 69 ป

อายุ 59 ป

กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 3 เมษายน 2557

กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 4 เมษายน 2562

กรรมการตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 30 เมษายน 2557

กรรมการตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 25 เมษายน 2562

กรรมการกำหนดคาตอบแทน
วันที่ไดรับแตงตั้ง 25 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

5

Ph.D. in Economics, University of Hawaii, U.S.A.
M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii, U.S.A.
ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 194/2557
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุนที่ 8/2561
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Cyber Resilience Leadership Mission in Action 2562
จากธนาคารแหงประเทศไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : 0.004
คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2562 – ปจจุบัน : กรรมการกำหนดคาตอบแทน บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2557 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
องคกรอน
2561 – ปจจุบัน : คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 (ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2556 – ปจจุบัน : ประธานมูลนิธ� มูลนิธ�นวช�วัน
2556 – ปจจุบัน : กรรมการ/ประธานกรรมการดานการเง�น
Board of Trustees International Rice Research Institute
(IRRI), Los Banos, Philippines
2558 – 2563 : กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการความเสี่ยง
ธนาคารแหงประเทศไทย
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
ปร�ญญาบร�หารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA), Ashland University,
Ohio, U.S.A.
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาคณิตศาสตรและสถิติ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุนที่ 1
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 278/2562
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

6

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2562 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2562 – ปจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
2563 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน)
2563 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับความเสี่ยง
บร�ษัท แอล เอช ไฟแนนซเช�ยล กรุป จำกัด (มหาชน)
บริษัทอน
2561 – 2561 : General Manager & Deputy Country Head of Thailand
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น
2545 – 2561 : Head of Business Promotion
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น

นายธีรภัทร สงวนกชกร

นายพิริยะ เข็มพล

อายุ 55 ป

อายุ 61 ป

กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 3 เมษายน 2562

กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 8 เมษายน 2563

กรรมการกำหนดคาตอบแทน
วันที่ไดรับแตงตั้ง 25 เมษายน 2562

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พฤษภาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

7

ว�ศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Information Processing,
` Tokyo Institute of Technology
ว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Information Processing,
Tokyo Institute of Technology
ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 148/2554
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 14/2557
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุนที่ 8/2562
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2562 – ปจจุบัน :
2562 – ปจจุบัน :
องคกรอน
2563 – ปจจุบัน :
2561 – ปจจุบัน :
2561 – ปจจุบัน :
2547 – ปจจุบัน :
2561 – 2561 :
2557 – 2561 :
2555 – 2559 :

กรรมการอิสระ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการกำหนดคาตอบแทน บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการบร�หาร สมาคมสงเสร�มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
กรรมการนโยบาย
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
รองศาสตราจารย ภาคว�ชาว�ศวกรรมโทรคมนาคม
สำนักว�ชาว�ศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเช�ย
กรรมการจัดทำแผนการบูรณาการ
และพัฒนาเคร�อขายการศึกษาแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธ�การ
กรรมการตรวจสอบ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
กรรมการนโยบาย
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

8

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
Master of Science (International Relations), London School of
Economics University of London, United Kingdom
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 298/2563
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร ผูบร�หารระดับสูงดานว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 7
จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2563 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
องคกรอน
ปจจุบัน
: ที่ปร�กษา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2563 – 2563 : กรรมการบร�หาร และกรรมการกำกับความเสี่ยง
ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)
2560 – 2562 : เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิง่ ประเทศจ�น
2558 – 2560 : รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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นายอนนต สิริแสงทักษิณ

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

อายุ 68 ป

อายุ 67 ป

กรรมการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 19 เมษายน 2559

กรรมการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 16 พฤษภาคม 2526

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่ไดรับแตงตั้ง 28 เมษายน 2559

ที่ปร�กษา
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 มกราคม 2557

ที่ปร�กษา
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

* เปนพี่ชายของบุคคลในลำดับที่ 11

9

ปร�ญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาว�ทยาลัยกรุงเทพธนบุร�
พาณิชยศาสตรและการบัญช�มหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ว�ทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีว�ทยา) จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
Certificates in Project Investment Appraisal and Management
and Global Leadership, Harvard University, U.S.A.
อบรมหลักสูตรผูบร�หารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 1 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 52/2549
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 73/2549
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2559 – ปจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2557 – ปจจุบัน : ที่ปร�กษา บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
2563 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน
สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ/
Board Risk and Compliance Committee
ธนาคาร ซ�ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
2563 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
บร�ษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
2563 – ปจจุบัน : ผูเช�่ยวชาญการบร�หารธุรกิจรวมทุนตางประเทศ
บร�ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทอน
2562 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการ บร�ษัท ไทยอีสเทิรน กรุป โฮลดิ้ง จำกัด
2562 – ปจจุบัน : คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูป มหาว�ทยาลัยศิลปากร
2557 – 2563 : ประธานกรรมการ PTTGC Innovation America Corp.
2557 – 2563 : ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc.
2557 – 2563 : ประธานกรรมการ Natureworks LLC
2555 – 2563 : ประธานกรรมการ PTTGC International Private Ltd.
2555 – 2563 : ประธานกรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
2555 – 2563 : ประธานกรรมการ Emery Oleochemical (M) Sdn. Bhd.
2555 – 2563 : ประธานกรรมการ Emery Specialty Chemical Sdn. Bhd.
2555 – 2563 : ประธานกรรมการ Vencorex Holding
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

10

Doctor of Business, Engineering and Technology (Honoris Cousa),
St. Louis University, Missouri, U.S.A.
B.Sc. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
Infrastructure for the Market Economy, Harvard University,
John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A.
ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 377)
ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ.จก) รุนที่ 1
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 61/2548
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : 0.085
คูสมรส : 0.01

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2557 – ปจจุบนั :
2526 – ปจจุบนั :
2558 – ปจจุบนั :
บริษัทจดทะเบียนอน
2547 – ปจจุบัน :

ที่ปร�กษา บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
ประธานที่ปร�กษา บร�ษัท บร�หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม จำกัด (มหาชน)

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

อายุ 64 ป

อายุ 56 ป

กรรมการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 29 กรกฎาคม 2526

กรรมการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 มิถุนายน 2553

ที่ปร�กษา
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 มกราคม 2560

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 มิถุนายน 2553

เจาหนาที่บร�หาร
วันที่ไดรับแตงตั้ง 8 มกราคม 2544

* เปนหลานชายของบุคคลในลำดับที่ 1
และเปนลูกพี่ลูกนองของบุคคลในลำดับที่ 4

* เปนนองชายของบุคคลในลำดับที่ 10

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
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B.S. (Mechanical Engineering), University of Missouri,
Columbia, U.S.A.
อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุนที่ 3
สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 4414)
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 23/2545
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผูบ ร�หารระดับสูง รุน ที่ 8
จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
อบรมหลักสูตร ผูบ ร�หารระดับสูงดานการบร�หารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุน ที่ 1)
จากสถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตร ผูบ ร�หารระดับสูงดานว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุน ที่ 1
จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน
อบรมหลักสูตร ผูบ ร�หารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บยส.) รุน ที่ 17
จากสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม
อบรมหลักสูตร นักบร�หารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน (วธอ.) รุน ที่ 1 จากสถาบันว�ทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade รุน ที่ 4
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
อบรมหลักสูตร การปฏิรปู ธุรกิจและสรางเคร�อขายนวัตกรรม (BRAIN) รุน ที่ 1
จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท)
อบรมหลักสูตร การบร�หารการทองเทีย่ วสำหรับผูบ ร�หารระดับสูง (กสท.) รุน ที่ 1
จากศูนยพฒ
ั นาว�ชาการดานตลาดการทองเทีย่ ว
อบรมหลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิดสรางสรรคเช�งธุรกิจ รุน ที่ 8/2018
มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม
อบรมหลักสูตร ผูบ ร�หารระดับสูงดานนวัตกรรมบร�การ (ToPCATS) รุน 2
จากมหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : 0.11
คูสมรส : 0.05

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2560 – ปจจุบัน : ที่ปร�กษา บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2526 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2526 – 2559 : เจาหนาที่บร�หาร บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
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Bachelor of Science (Finance), Babson College,
Massachusetts, U.S.A.
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 24/2545
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุนที่ 13
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุนที่ 2
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย และ International Institute
for Management Development (IMD)
อบรมหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in ASIA (SIBA)
ป 2559 จากมหาว�ทยาลัยมหิดล รวมกับ MIT Sloan School of Management
อบรมหลักสูตร Leadership Communication Certification Program 2561
จาก Thailand Management Association (TMA)
อบรมหลักสูตร Senior Executive Program 2019 (SEP) รุนที่ 33
จากสถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
รวมกับ The Kellogg School of Management และ The Wharton School
อบรมหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุนที่ 10/2563
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : 0.16
คูสมรส : 0.005

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2553 – ปจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทอน
ปจจุบัน
: ประธานเจาหนาที่บร�หาร กลุมธุรกิจน�ำตาลประเทศไทย
พลังงานและธุรกิจใหม บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
2551 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
2551 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรสยาม จำกัด
2551 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

157

นางสมฤดี ชัยมงคล

นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

อายุ 59 ป

อายุ 60 ป

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
วันที่ไดรับแตงตั้ง 10 เมษายน 2558

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ธุรกิจเหมือง
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 มกราคม 2563

กรรมการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 4 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
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บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ
Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School
of Business Administration, Boston, U.S.A.
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 78/2549
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง รุนที่ 18
จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
อบรมหลักสูตร นักบร�หารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
(วธอ.) รุนที่ 2 จากสถาบันว�ทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : 0.12
คูสมรส : -

158
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ปร�ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร สาขาการบร�หารโครงการและนโยบาย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร สาขาเหมืองแรและโลหะว�ทยา
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program 2017
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
Global Leadership Program for Strategic Leader 2017,
IMD Business School

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : 0.001
คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู
2558 – ปจจุบัน : ประธานเจาหนาที่บร�หาร/กรรมการ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2549 – 2558 : ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – การเง�น
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2552 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร จำกัด
ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู เน็กซ จำกัด
ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู เน็กซ กร�น ลีสซ�่ง จำกัด
ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู มินเนอรัล จำกัด
ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท เหมืองเช�ยงมวน จำกัด
ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู โคล เซลส จำกัด
ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร เว�ยดนาม จำกัด
ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู โคล เพาเวอร จำกัด
ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู อินโนเวชั่น แอนด เวนเจอรส จำกัด
ปจจุบัน
: กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ AFE Investments Pty Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ Asian American Coal, Inc.
ปจจุบัน
: กรรมการ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ BPIN Investment Co., Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ Sunseap Group Pte. Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu North America Corporation
ปจจุบัน
: กรรมการ BOG Co., Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ Durapower Holdings Pte. Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ FoMM Corporation
ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Japan K.K.
ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Renewable Australia Pty Ltd.
ปจจุบัน
: กรรมการ BKV Corporation

บริษัทในกลุมบานปู
2563 – ปจจุบัน : ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ธุรกิจเหมือง
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2562 – 2562 : ประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการ – สายธุรกิจถานหิน
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2561 – 2561 : ผูชวยประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ – สายธุรกิจถานหิน
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
ปจจุบัน
: กรรมการ Hunnu Gobi Altai LLC
ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Vietnam LLC
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เอนเนอรจ� เซอรว�สเซส
(ไทยแลนด) จำกัด
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เอ็นจ�เนียร�่ง เซอรว�สเซส จำกัด
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู มินเนอรัล จำกัด
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู โคล เซลส จำกัด
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd.
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ BP Overseas Development Company
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd.
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd.
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Aura Land Development Pte. Ltd.
2561 – ปจจุบัน : Commissioner, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู โคล เพาเวอร จำกัด
2562 – 2563 : กรรมการ บร�ษัท เหมืองเช�ยงมวน จำกัด
2558 – 2560 : ผูอำนวยการสายอาวุโส – สำนักประธานเจาหนาที่บร�หาร
บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560 : กรรมการผูจัดการ Hongsa Power Co., Ltd.

รายงานประจำป 2563

นายกิรณ ลิมปพยอม

นายฐิติ เมฆวิชัย

อายุ 46 ป

อายุ 58 ป

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ธุรกิจไฟฟา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 10 เมษายน 2563

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร –
ธุรกิจน้ำมันและกาซธรรมชาติ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พฤศจ�กายน 2561

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 10 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
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Ph.D. Sociology, Centre for Comparative Labour Studies,
University of Warwick, United Kingdom
M.Sc. Industrial Relations, Labour Market Economic, London School
of Economics and Political Science (LSE), University of London,
United Kingdom
ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
อบรมหลักสูตร Master of Business Administration in Executive Finance
จากสถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย รวมกับ
The Kellogg School of Management และ The Wharton School
อบรมหลักสูตร Graduate of the Australian Institute of
Company Directors (GAICD)
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 294/2563
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : คูสมรส : -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
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Diploma in Hydrographic Surveying, Plymouth Polytechnic, England
ว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั�นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธ�ปไตย
สำหรับนักบร�หารระดับสูง รุนที่ 9 สถาบันว�ทยาการพลังงาน
ประกาศนียบัตรชั�นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธ�ปไตย
สำหรับนักบร�หารระดับสูง รุนที่ 19 สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตรนักบร�หารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพื่อสังคม” (นมธ.5),
Thammasat Leadership Program
หลักสูตรพัฒนาผูนำ 3 สถาบันพัฒนาผูนำและการเร�ยนรูกลุมปตท.
Executive Leadership Development Program (EP-LEAD), IMD
Media Response for Spokesperson, Hill+Knowlton Strategies
Safety Leadership Workshop,
Safety Management Consultants (UK) Limited

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู
2563 – ปจจุบนั : ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ – สายธุรกิจไฟฟา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2563 – ปจจุบนั : ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร บร�ษทั บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
ปจจุบนั
: กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd.
ปจจุบนั
: กรรมการ AFE Investments Pty Ltd.
ปจจุบนั
: กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd.
ปจจุบนั
: กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd.
ปจจุบนั
: กรรมการ Centennial Coal Co., Pty Ltd.
2563 – ปจจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร จำกัด
2563 – ปจจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บานปู เน็กซ จำกัด
2563 – ปจจุบนั : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร เว�ยดนาม จำกัด
2563 – ปจจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บานปู โคล เพาเวอร จำกัด
2563 – ปจจุบนั : กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd.
2563 – ปจจุบนั : กรรมการ PT. ITM Banpu Power Co., Ltd.
2559 – 2563 : President Director, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
2558 – 2559 : Senior Vice President – Office of the President Director,
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
2558 – 2559 : Senior Vice President – Head of Australia Investment,
Banpu Australia Co., Pty Ltd.
2558 – 2559 : กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd.

บริษัทในกลุมบานปู
2561 – ปจจุบัน : ผูช ว ยประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร – ธุรกิจน�ำมันและกาซธรรมชาติ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
2554 – 2561 : Executive Vice President of Human Resources
and Business Services Group
บร�ษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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นายสุธี สุขเรือน*

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

อายุ 56 ป

อายุ 50 ป

ผูอำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองคกร
วันที่ไดรับแตงตั้ง 10 เมษายน 2563

ประธานเจาหนาที่บร�หารการเง�น
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 มีนาคม 2562

* หมายเหตุ : นายสุธ� สุขเร�อน
ไดรบั แตงตัง� ใหดำรงตำแหนง
ผูช ว ยประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร –
กลยุทธและพัฒนาธุรกิจ
มีผลตั�งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนไป

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
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บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
บัญช�บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุนที่ 11
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
อบรม Economic Leader Forum จากสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 254/2561
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Global Leadership Program for Strategic Leader 2019,
IMD Business School
อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุนที่ 5
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย และ International Institute for Management
Development (IMD)
อบรมหลักสูตร Leadership Program - Accelerating Transformation Series
จาก บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) รวมกับ Pacrim Group

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2564 – ปจจุบัน : ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – กลยุทธและพัฒนาธุรกิจ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2563 – 2563 : ผูอำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองคกร
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2561 – 2563 : ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจไฟฟา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2552 – 2560 : ผูอำนวยการสายอาวุโส – การเง�น
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2561 – 2563 : ประธานเจาหนาที่บร�หาร
บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร เว�ยดนาม จำกัด
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Japan K.K.
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู โคล เพาเวอร จำกัด
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู ร�นิวเอเบิล เอนเนอรจ� จำกัด
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร จำกัด
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เพาเวอร (เจแปน) จำกัด
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ Pan-Western Energy Corporation LLC
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ PT. ITM Banpu Power
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Power International Ltd.
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ Zouping Peak Pte. Ltd.
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ BRE Singapore Pte. Ltd.
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ BPP Vinh Chau Wind Power LLC
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รายงานประจำป 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
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ว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาการบัญช� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตแหงประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA)
Orchestrating Winning Performance 2016, IMD Business School
Global Leadership Program for Strategic Leader 2017,
IMD Business School
Certification from School of Tax
อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) – Crafting
Agile Strategies to Enhance Competitiveness of Your Organization
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
อบรมหลักสูตร Refreshment of the Role and Expectation of a CFO
จากสภาว�ชาช�พบัญช� ในพระบรมราชูปถัมภ
อบรมหลักสูตร Beyond Treasury Management จากสภาว�ชาช�พบัญช�
ในพระบรมราชูปถัมภ

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2562 – ปจจุบัน : ประธานเจาหนาที่บร�หารการเง�น
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2561 – 2561 : ผูอำนวยการสายอาวุโส – การเง�น
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560 : ผูอำนวยการสายอาวุโส – Controller
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2554 – 2558 : ผูอำนวยการสาย – บัญช�
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2563 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Vietnam LLC
2563 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu International Ltd.
2563 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals Co., Ltd.
2563 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Coal Sales Co., Ltd.
2562 – ปจจุบัน : Executive Manager, Aizu Land Solar G.K.
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู อินโนเวชั่น แอนด เวนเจอรส จำกัด
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures
(Singapore) Pte. Ltd.
2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures LLC
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd.
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd.
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ Aura Land Development Pte. Ltd.
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ Hunnu Investment Pte. Ltd.
2561 – ปจจุบัน : Director, Banpu Renewable Energy Co., Ltd.
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เอ็นจ�เนียร�่ง เซอรว�สเซส จำกัด
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เอนเนอรจ� เซอรว�สเซส
(ไทยแลนด) จำกัด
2561 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีโอจ� จำกัด
2561 – ปจจุบัน : Business Executor, Hokkaido Solar Estate G.K.
2561 – ปจจุบัน : Vice President, Banpu North America Corporation

นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

นายจิรเมธ อัชชะ*

อายุ 60 ป

อายุ 51 ป

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 มกราคม 2561

ผูอำนวยการสายอาวุโส – บร�หารและพัฒนาองคกร
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 มกราคม 2561
* หมายเหตุ : นายจ�รเมธ อัชชะ
ไดรบั แตงตัง� ใหดำรงตำแหนง
ผูช ว ยประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร – บร�หาร
และพัฒนาองคกร
มีผลตั�งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนไป

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
ปร�ญญาโท หลักสูตรบร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาว�ชาการจัดการเช�งกลยุทธ) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ปร�ญญาตร� หลักสูตรพาณิชยศาสตรบัณฑิต
(สาขาการเง�นและการธนาคาร) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2561 – ปจจุบัน : ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2552 – 2560 : ผูอำนวยการสายอาวุโส – ทรัพยากรมนุษย
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

19

20

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ว�ชาเอกเศรษฐศาสตรการคลัง มหาว�ทยาลัยรามคำแหง

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2564 – ปจจุบัน : ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – บร�หารและพัฒนาองคกร
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2561 – 2563 : ผูอำนวยการสายอาวุโส – บร�หารและพัฒนาองคกร
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560 : ผูอำนวยการสาย – งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559 : ผูอำนวยการสาย – Business Process Management
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

161

นางอุดมลักษณ โอฬาร*
อายุ 60 ป

ผูอำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองคกร
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 กรกฎาคม 2552
* หมายเหตุ : นางอุดมลักษณ โอฬาร
เกษียนอายุ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

21

ปร�ญญาตร� วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ)
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : 0.003
คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2552 – 2563 : ผูอำนวยการสายอาวุโส –
สื่อสารองคกร
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ

นางสาววิยะดา วิบูลยศิริชัย

อายุ 46 ป

อายุ 51 ป

เลขานุการบร�ษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 มกราคม 2561

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 16 มกราคม 2561

ผูอำนวยการสายอาวุโส – แผนงานองคกร
วันที่ไดรับแตงตั้ง 10 เมษายน 2563

ผูอำนวยการสายอาวุโส – ตรวจสอบภายใน
และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 มกราคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
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Master of Arts in Economics,
State University of New York, Albany, U.S.A.
Master of Science in Finance,
Bentley College, U.S.A.
Master in Business Administration,
Clark University, U.S.A.
ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)
มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ
อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development
Program 2018 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
อบรมหลักสูตร Company Secretary Program
รุนที่ 96 จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร CG Code Workshop จากบร�ษัท
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช� จำกัด (Deloitte)
อบรมหลักสูตร WIAL Certified Action Learning
Coach Program จาก บร�ษทั บานปู จำกัด (มหาชน)
รวมกับ World Institute for Action Learning
(Thailand) Ltd.
อบรมหลักสูตร Leadership Program Accelerating Transformation Series จาก บร�ษัท
บานปู จำกัด (มหาชน) รวมกับ Pacrim Group

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : คูสมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2563 – ปจจุบัน : ผูอำนวยการสายอาวุโส –
แผนงานองคกร
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2563 – ปจจุบัน : ผูอำนวยการสายอาวุโส –
เลขานุการองคกร
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2563 – ปจจุบัน : ผูอำนวยการสายอาวุโส –
นักลงทุนสัมพันธ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562 : ผูอำนวยการสาย –
เลขานุการองคกร
และนักลงทุนสัมพันธ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560 : ผูอำนวยการสาย –
นักลงทุนสัมพันธ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

23

ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ สาขาบร�หารการเง�น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร (NIDA)
ปร�ญญาตร� บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตแหงประเทศไทย
(Certified Public Accountant: CPA)
ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล
(Certified Internal Auditor: CIA) จากสมาคม
ผูตรวจสอบภายในสากล (IIA)
ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมดวยตนเอง
(Certified Control Self-Assessment: CCSA)
จากสมาคมผูตรวจสอบภายในสากล (IIA)
อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development
Program รุน ที่ 13 จากสมาคมบร�ษทั จดทะเบียนไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ
ตนเอง : 0.001

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
2561 – ปจจุบัน : ผูอำนวยการสายอาวุโส –
ตรวจสอบภายใน และกำกับดูแล
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2561 – ปจจุบัน : เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560 : ผูอำนวยการสายอาวุโส –
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

การถือครองหุนของ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
คณะกรรมการบร�ษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพยบร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนติ ภิ าวะตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั ในการประชุมครัง� ถัดไป หลังจากกรรมการบร�ษทั ทานนัน� ไดรบั การเลือกตัง� ใหเปน
กรรมการบร�ษทั หลังจากนัน� หากกรรมการบร�ษทั คูส มรส และบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะทำธุรกรรมการซ�อ้ ขายหลักทรัพยของบร�ษทั
บานปู จำกัด (มหาชน) กรรมการทานนัน� ก็จะรายงานการซ�อ้ ขายหลักทรัพยนน�ั ตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั ครัง� ถัดไปทุกครัง�
การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนดังนี้
ชอ – นามสกุล
1. นายชนินท วองกุศลกิจ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
3. นายระว� คอศิร�
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
4. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
5. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
7. นายธ�รภัทร สงวนกชกร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
8. นายพิร�ยะ เข็มพล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
9. นายอนนต สิร�แสงทักษิณ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
10. นายเมธ� เอื้ออภิญญกุล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
12. นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
13. นางสมฤดี ชัยมงคล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
14. นายสมศักดิ์ สิทธ�นามสุวรรณ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
15. นายกิรณ ลิมปพยอม
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
16. นายสุธ� สุขเร�อน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
17. นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
18. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
19. นายจ�รเมธ อัชชะ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
20. นางอุดมลักษณ โอฬาร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

หุนสามัญ (หุน)
31 ธ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2562

เพิ่ม (ลด)

17,887,176
6,488,580
1,200,000
4,329,228
210,188
20,000
13,518
4,301,200
645,200
5,595,200
2,700,000
8,008,209
238,970
5,885,910
65,525
90
23,097
165,000
-

17,887,176
6,488,580
1,200,000
2,660,000
50,188
5,000
20,000
13,518
4,301,200
645,200
7,439,200
3,690,000
6,075,536
238,970
5,255,910
65,525
90
23,097
165,000
-

1,669,228
160,000
(5,000)
(1,844,000)
(990,000)
1,932,673
630,000
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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คาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.1 คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเง�นของคณะกรรมการบร�ษัทในรูปของคาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั�ง และ
บำเหน็จกรรมการ เปนจำนวนเง�นรวมทั�งสิ้น 43,415,176.00 บาท รายละเอียดดังนี้

ชอ – นามสกุล
ตำแหนง

1. นายชนินท วองกุศลกิจ
ประธานกรรมการบร�ษัท

164

คาตอบแทน
รายเดือน และ
เบี้ยประชุม
รายครั้ง (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บรรษั
ท
ภิ
บ
าล
กำหนด
บริษัท
ตรวจสอบ
และสรรหา
คาตอบแทน

บำเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

คาตอบแทน
รวม
(บาท)

1,209,000.00

-

-

-

2,979,940.00

4,188,940.00

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดคาตอบแทน

930,000.00

362,700.00

-

210,000.00

2,292,264.00

3,794,964.00

3. นายระว� คอศิร�
กรรมการ/
ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

930,000.00

-

136,500.00

-

2,292,264.00

3,358,764.00

4. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
กรรมการ/
ประธานกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน

870,000.00

-

-

273,000.00

2,292,264.00

3,435,264.00

5. นายสุทศั น เศรษฐบญ
ุ สราง
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดคาตอบแทน

930,000.00

279,000.00

-

210,000.00

2,292,264.00

3,711,264.00

6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

930,000.00

279,000.00

-

-

1,719,198.00

2,928,198.00

7. นายธ�รภัทร สงวนกชกร
กรรมการอิสระ/
กรรมการกำหนดคาตอบแทน

930,000.00

-

-

210,000.00

1,719,198.00

2,859,198.00

รายงานประจำป 2563

ชอ – นามสกุล
ตำแหนง

คาตอบแทน
รายเดือน และ
เบี้ยประชุม
รายครั้ง (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บรรษั
ท
ภิ
บ
าล
กำหนด
บริษัท
ตรวจสอบ
และสรรหา
คาตอบแทน

บำเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

คาตอบแทน
รวม
(บาท)

8. นายพิร�ยะ เข็มพล*
กรรมการอิสระ/
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

570,000.00

-

45,000.00

-

-

615,000.00

9. นายอนนต สิร�แสงทักษิณ
กรรมการ/
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

930,000.00

-

105,000.00

-

2,292,264.00

3,327,264.00

10. นายเมธ� เอื้ออภิญญกุล
กรรมการ

930,000.00

-

-

-

2,292,264.00

3,222,264.00

11. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
กรรมการ

930,000.00

-

-

-

2,292,264.00

3,222,264.00

12. นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ
กรรมการ/
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

900,000.00

-

105,000.00

-

2,292,264.00

3,297,264.00

13. นางสมฤดี ชัยมงคล
กรรมการ

600,000.00

-

-

-

2,292,264.00

2,892,264.00

14. Mr. Sudiarso Prasetio**

240,000.00

-

30,000.00

-

2,292,264.00

2,562,264.00

รวม

43,415,176.00

หมายเหตุ :
* นายพิร�ยะ เข็มพล (บุคคลลำดับที่ 8) ไดรับการแตงตั�งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ มีผลตั�งแตวันที่ 8 เมษายน 2563 และแตงตั�งใหดำรงตำแหนงกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา มีผลตั�งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป
** Mr.Sudiarso Prasetio (บุคคลลำดับที่ 14) ลาออกจากการเปนกรรมการ (ครบกำหนดเกษียณอายุ) มีผลตั�งแตวันที่ 8 เมษายน 2563
นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการขางตนแลว กรรมการยังไดรับคาตอบแทนในสวนของสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปทานละ 50,000.-บาท/ป และคาใชจายในการ
เขาสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั�งนี้เปนไปตามระเบียบขอบังคับของบร�ษัทฯ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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1.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเง�นของประธานเจาหนาที่บร�หารและผูบร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ ในรูปของเง�นเดือนและโบนัส
ซ�่งเช�่อมโยงกับผลการดำเนินการของบร�ษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแตละบุคคล
หนวย : บาท

จำนวนราย

ป 2563

จำนวนราย

ป 2562

เง�นเดือนรวม

8

67,893,030.00

9

70,691,225.00

โบนัสรวม

8

11,698,700.00

9

16,928,200.00

79,591,730.00

รวม

87,619,425.00

หมายเหตุ :
ป 2563: ผูบ ร�หาร 8 คน ไดแก 1) นางสมฤดี ชัยมงคล 2) นายสมศักดิ์ สิทธ�นามสุวรรณ 3) นายกิรณ ลิมปพยอม (ดำรงตำแหนง ผูช ว ยประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร – ธุรกิจไฟฟา
ตั�งแตวันที่ 10 เมษายน 2563 เปนตนมา) 4) นายสุธ� สุขเร�อน (ดำรงตำแหนง ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจไฟฟา จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 และ
ดำรงตำแหนง ผูอำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองคกร ตั�งแตวันที่ 10 เมษายน 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563) 5) นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก 6) นายเวโรจน ลิ้มจรูญ
7) นายจ�รเมธ อัชชะ และ 8) นางอุดมลักษณ โอฬาร
ป 2562: ผูบร�หาร 9 คน ไดแก 1) นางสมฤดี ชัยมงคล 2) นายสมยศ รุจ�รวัฒน (ดำรงตำแหนง รองประธานเจาหนาที่บร�หาร จนถึงเดือนกรกฎาคม ป 2562)
3) นายอัครพงษ ไทยานนท 4) นายสมศักดิ์ สิทธ�นามสุวรรณ 5) นายสุธ� สุขเร�อน 6) นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก 7) นายเวโรจน ลิ้มจรูญ 8) นายจ�รเมธ อัชชะ และ
9) นางอุดมลักษณ โอฬาร

2. คาตอบแทนอน
เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
บร�ษัทฯ ไดสมทบเง�นเขากองทุนสำรองเลี้ยงช�พใหแกผูบร�หารของบร�ษัทฯ ดังนี้
หนวย : บาท

จำนวนราย

ป 2563

จำนวนราย

ป 2562

เง�นสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ

8

4,097,853.00

9

3,356,710.00

หมายเหตุ :
ป 2563: ผูบ ร�หาร 8 คน ไดแก 1) นางสมฤดี ชัยมงคล 2) นายสมศักดิ์ สิทธ�นามสุวรรณ 3) นายกิรณ ลิมปพยอม (ดำรงตำแหนง ผูช ว ยประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร – ธุรกิจไฟฟา
ตั�งแตวันที่ 10 เมษายน 2563 เปนตนมา) 4) นายสุธ� สุขเร�อน (ดำรงตำแหนง ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจไฟฟา จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 และ
ดำรงตำแหนง ผูอำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองคกร ตั�งแตวันที่ 10 เมษายน 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563) 5) นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก 6) นายเวโรจน ลิ้มจรูญ
7) นายจ�รเมธ อัชชะ และ 8) นางอุดมลักษณ โอฬาร
ป 2562: ผูบร�หาร 9 คน ไดแก 1) นางสมฤดี ชัยมงคล 2) นายสมยศ รุจ�รวัฒน (ดำรงตำแหนง รองประธานเจาหนาที่บร�หาร จนถึงเดือนกรกฎาคม ป 2562)
3) นายอัครพงษ ไทยานนท 4) นายสมศักดิ์ สิทธ�นามสุวรรณ 5) นายสุธ� สุขเร�อน 6) นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก 7) นายเวโรจน ลิ้มจรูญ 8) นายจ�รเมธ อัชชะ และ
9) นางอุดมลักษณ โอฬาร
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ผูถือหุนรายใหญ

ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
รายชอผูถือหุนรายใหญ
1. กลุมครอบครัววองกุศลกิจ
บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
บร�ษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จำกัด
บร�ษัท ซ�ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
บร�ษัท เอ็มพี ปารติเกิล บอรด จำกัด
บร�ษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด
บร�ษัท แปซ�ฟก ชูการ คอรปอเรชั่น จำกัด
บร�ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ภูเว�ยง) จำกัด
บร�ษัท ยูฟนเวส จำกัด
บร�ษัท น�ำตาลมิตรกาฬสินธุ จำกัด
2. บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร จำกัด
3. สำนักงานประกันสังคม
4. นายประทีป ตั�งมติธรรม
5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
6. Credit Suisse AG, Singapore Branch
7. State Street Europe Limited
8. N.C.B. Trust Limited-Polunin Developing Countries Fund, LLC
9. East Fourteen Limited-Dimensional Emer MKT Value FD
10. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว
รวม

จำนวนหุนที่ถือ

รอยละ

482,055,820
288,309,528
73,210,200
41,251,700
35,611,300
30,438,448
14,916,382
13,646,682
12,311,744
11,633,000
9,606,042
262,398,055
146,165,700
96,625,500
85,955,335
78,551,450
51,830,152
34,220,500
32,925,150
31,760,600

9.50
5.68
1.44
0.81
0.70
0.60
0.29
0.27
0.24
0.23
0.19
5.17
2.88
1.90
1.69
1.55
1.02
0.67
0.65
0.63

1,833,423,288

36.11

หมายเหตุ :
บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด มีผูถือหุนประกอบดวย บร�ษัท น�ำตาลมิตรสยาม จำกัด ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชำระแลว
บร�ษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จำกัด มีผูถือหุนประกอบดวยดังนี้
1. ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 80.01 ของทุนชำระแลว
2. บร�ษัท ยูฟนเวส จำกัด ถือหุนอยูรอยละ 15.23 ของทุนชำระแลว
3. ตระกูลกาญจนกำเนิด ถือหุนอยูรอยละ 3.82 ของทุนชำระแลว
4. ตระกูลพุทธพงษศิร�พร ถือหุนอยูรอยละ 0.94 ของทุนชำระแลว
บร�ษัท ซ�ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีผูถือหุนประกอบดวยดังนี้
1. ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 90.50 ของทุนชำระแลว
2. ตระกูลกาญจนกำเนิด ถือหุนอยูรอยละ 6.00 ของทุนชำระแลว
3. ตระกูลพุทธพงษศิร�พร ถือหุนอยูรอยละ 2.00 ของทุนชำระแลว
4. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล ถือหุนอยูรอยละ 1.50 ของทุนชำระแลว
บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด มีผูถือหุนประกอบดวย บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด ถือหุนอยูรอยละ 87.56 ของทุนชำระแลว
บร�ษัท เอ็มพี ปารติเกิล บอรด จำกัด มีผูถือหุนประกอบดวย บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชำระแลว
บร�ษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด มีผูถือหุนประกอบดวย บร�ษัท น�ำตาลมิตรสยาม จำกัด ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชำระแลว
บร�ษัท แปซ�ฟก ชูการ คอรปอเรชั่น จำกัด มีผูถือหุนประกอบดวย บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชำระแลว
บร�ษัท ยูฟนเวส จำกัด มีผูถือหุนประกอบดวย บร�ษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จำกัด ถือหุนอยูรอยละ 100 ของทุนชำระแลว
บร�ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ภูเว�ยง) จำกัด มีผูถือหุนประกอบดวย บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ถือหุนอยูรอยละ 51.04 ของทุนชำระแลว
บร�ษัท น�ำตาลมิตรกาฬสินธุ จำกัด มีผูถือหุนประกอบดวย บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชำระแลว

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการจายเงินปนผล
บริ ษ ั ท ฯ มี น โยบายที ่ จ ะจ า ยเงิ น ป น ผลประมาณร อ ยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองตาง ๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดกำหนดไว
อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับ
กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
รวมถึงขอจำกัดทางกฎหมายและความจำเปนอน ๆ
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บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
และรายการระหวางกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชอบริษัท / ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

รายชอผูถือหุนรายใหญ

รายชอคณะกรรมการ

1. บร�ษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
(ผลิตและจำหนายน�ำตาล
และกากน�ำตาล)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 5.68
ของทุนชําระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
บจ. น�ำตาลมิตรสยาม
3. มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ
1) นายชนินท วองกุศลกิจ
2) นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
3) นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ

1. บจ. น�ำตาลมิตรสยาม รอยละ 99.99

1. นายอิสระ วองกุศลกิจ
2. นายชนินท วองกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
4. นายชูศักดิ์ วองกุศลกิจ
5. นายกลาณรงค ศร�รอต
6. นางอัมพร กาญจนกำเนิด
7. นายพงศกร วองวุฒิไกรกุล
8. นายกฤษฎา มนเทียรว�เช�ยรฉาย
9. นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ
10. นายอรรถพล วองกุศลกิจ

2. บร�ษทั ทีเอ็มอี แคปตอล จำกัด
(บร�ษัทเพื่อการลงทุน)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 1.44
ของทุนชำระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
ตระกูลวองกุศลกิจ
และ บจ. ยูฟนเวส
3. ไมมีกรรมการรวมกัน

1.
2.
3.
4.

ตระกูลวองกุศลกิจ
บจ. ยูฟนเวส
ตระกูลกาญจนกำเนิด
ตระกูลพุทธพงษศิร�พร

รอยละ 80.01
รอยละ 15.23
รอยละ 3.82
รอยละ 0.94

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายว�ฑูรย วองกุศลกิจ
นายอรรณพ วองกุศลกิจ
น.ส.พรรษวรรณ วองกุศลกิจ
น.ส.ธ�ระนาถ วองกุศลกิจ
น.ส.สุภาว� วองกุศลกิจ
นายบรรเจ�ด วองกุศลกิจ
นายกว�น วองกุศลกิจ
นางอารดา วองกุศลกิจ
นายอำนวย กาญจนกำเนิด

3. บร�ษัท ซ�ตี้โฮลดิ้ง จำกัด
(Holding Company)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 0.81
ของทุนชำระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
ตระกูลวองกุศลกิจ
3. ไมมีกรรมการรวมกัน

1.
2.
3.
4.

ตระกูลวองกุศลกิจ
ตระกูลกาญจนกำเนิด
ตระกูลพุทธพงษศิร�พร
ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล

รอยละ 90.50
รอยละ 6.00
รอยละ 2.00
รอยละ 1.50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายว�ฑูรย วองกุศลกิจ
นายบรรเจ�ด วองกุศลกิจ
นางอารดา วองกุศลกิจ
น.ส.ธ�ระนาถ วองกุศลกิจ
น.ส.พรรษวรรณ วองกุศลกิจ
นายกว�น วองกุศลกิจ
นายอำนวย กาญจนกำเนิด
นายอรรณพ วองกุศลกิจ
น.ส.สุภาว� วองกุศลกิจ

4. บร�ษัท รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม จำกัด
(ผลิตและจำหนายน�ำตาล
และกากน�ำตาล)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 0.70
ของทุนชำระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
บจ. น�ำตาลมิตรผล
3. มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ
1) นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
2) นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ

1. บจ. น�ำตาลมิตรผล

รอยละ 87.56

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอิสระ วองกุศลกิจ
นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต
นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ
นายสุขกาญจน วัธนเวคิน
นายกฤษฎา มนเทียรว�เช�ยรฉาย
นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ
นายพงศกร วองวุฒิไกรกุล

5. บร�ษัท เอ็มพี ปารติเกิล
บอรด จำกัด
(บร�ษัทเพื่อการลงทุน)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 0.60
ของทุนชำระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
3. ไมมีกรรมการรวมกัน

1. บจ. รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม

รอยละ 99.99

1. นายอิสระ วองกุศลกิจ
2. นายกฤษฎา มนเทียรว�เช�ยรฉาย
3. นางอัมพร กาญจนกำเนิด
4. นายปร�วัฒก กาญจนธนา
5. น.ส.กรรณิกา วองกุศลกิจ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ชอบริษัท / ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

รายชอผูถือหุนรายใหญ

6. บร�ษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด
(ปลูกออยและลงทุน
ในหลักทรัพย)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 0.29
ของทุนชำระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
บจ. น�ำตาลมิตรสยาม
3. มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ
1) นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
2) นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ

1. บจ. น�ำตาลมิตรสยาม รอยละ 99.99

1.
2.
3.
4.
5.

7. บร�ษัท แปซ�ฟกชูการ
คอรปอเรชั่น จำกัด
(ตัวแทนนำเขา-สงออกน�ำตาล)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 0.27
ของทุนชำระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
บจ. น�ำตาลมิตรผล
3. มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ
1) นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ

1. บจ. น�ำตาลมิตรผล

รอยละ 99.99

1. นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ
2. นายผร�นทร อมาตยกุล
3. นายจ�รศักด วองกุศลกิจ

8. บร�ษัท มิตรผล
ไบโอ-เพาเวอร
(ภูเว�ยง) จำกัด
(ผลิตและจำหนายน�ำตาล
และกากน�ำตาล)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 0.24
ของทุนชำระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
3. มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ
1) นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
2) นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ

1. บจ. รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม

รอยละ 51.04

1. นายอิสระ วองกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
3. นายกฤษฎา มนเทียรว�เช�ยรฉาย
4. นายศิรศักดิ์ ทาทอง
5. นายประว�ทย ประกฤตศร�
6. นายจ�รศักดิ์ วองกุศลกิจ
7. น.ส.ธ�ระนาถ วองกุศลกิจ
8. นายณัฐพงษ วองกุศลกิจ
9. นายอาณัติ ปญญา
10. นายวัชรา เหมรัชตานันต
11. นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ

9. บร�ษัท ยูฟนเวส จำกัด
(Holding Company)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 0.23
ของทุนชำระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
บจ. ทีเอ็มอี แคปตอล
3. ไมมีกรรมการรวมกัน

1. บจ. ทีเอ็มอี แคปตอล รอยละ 100.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายว�ฑูรย วองกุศลกิจ
นายอรรณพ วองกุศลกิจ
น.ส.พรรษวรรณ วองกุศลกิจ
น.ส.ธ�ระนาถ วองกุศลกิจ
น.ส.สุภาว� วองกุศลกิจ
นายบรรเจ�ด วองกุศลกิจ
นายกว�น วองกุศลกิจ
นางอารดา วองกุศลกิจ
นายอำนวย กาญจนกำเนิด

10. บร�ษัท น้ำตาล
มิตรกาฬสินธุ จำกัด
(ผลิตและจำหนายน�ำตาล
และกากน�ำตาล)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 0.19
ของทุนชำระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
3. มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ
1) นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
2) นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ

1. บจ. รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอิสระ วองกุศลกิจ
นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
นายพงศกร วองวุฒิไกรกุล
นายสุขกาญจน วัธนเวคิน
น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต
นายกฤษฎา มนเทียรว�เช�ยรฉาย
นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ
นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ

รายงานประจำป 2563

รอยละ 99.99

รายชอคณะกรรมการ
นายอิสระ วองกุศลกิจ
นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ
นางอัมพร กาญจนกำเนิด
นายอรรถพล วองกุศลกิจ

บุคคลอางอิงอน ๆ
1. นายทะเบียนหุนสามัญ

บร�ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
ชั�น 1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท +66 2009 9000
ศูนยบร�การขอมูล +66 2009 9999

2. นายทะเบียนหุนกู

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท +66 2230 1893

3. ผูแทนผูถือหุนกู

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท +66 2544 1111
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ :
1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1
ถนนราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
สถานที่ติดตอ :
400/22 ถนนพหลโยธ�น เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท +66 2470 3687, +66 2470 1946
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท +66 2230 1893

4. ผูสอบบัญช�

นางสาวรจนาถ ปญญาธนานุศาสตร
ผูสอบบัญช�รับอนุญาต เลขที่ 8435
บร�ษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด
ชั�น 15 อาคารบางกอกซ�ตี้ ทาวเวอร
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท +66 2844 1000

5. ที่ปร�กษาทางการเง�น

--ไมมี--

6. ที่ปร�กษาหร�อผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ

บร�ษัทฯ ไมไดวาจางที่ปร�กษาและ หร�อผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการเปนการ
ประจำถาวร แตจะมีการวาจางที่ปร�กษา (เชน ที่ปร�กษาทางการเง�น) เปนการเฉพาะเร�่อง
เฉพาะกรณีตามความจำเปนในการดำเนินงานเปนครั�งคราว การบร�หารงานบร�ษัทฯ
จะดำเนินการภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�ษัทเปนสำคัญ

7. สถาบันการเง�น

ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเง�น ทั�งในและตางประเทศประมาณ 30 แหง

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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รายชอบริษัทยอยและบริษัทรวม
และการรวมคาของบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท
1

บริษัท บ้านปู
จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

พลังงาน

5,074,581,515
บาท

5,074,581,515 5,074,581,515
บาท

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย
1

-

ที่ตั้งส�ำนักงำน

โทรศัพท์

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 27 66 2694 6600
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

บริษัทย่อย
ประเทศไทย
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2

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล
จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่าย
ถ่านหิน

3,200,000,000
บาท

3,200,000,000
บาท

3,200,000

1,000 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
จ�ากัด (มหาชน))

58/1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกวาว 66 2694 6600
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
ประเทศไทย

3

บริษัท เหมืองเชียงม่วน
จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่าย
ถ่านหิน

57,837,500
บาท

57,837,500
บาท

5,783,750

10 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
มินเนอรัล จ�ากัด)

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 27 66 2694 6600
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

4

บริษัท บ้านปู โคล เซลส์
จ�ากัด

ค้าถ่านหิน

320,000,000
บาท

320,000,000
บาท

3,200,000

100 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
มินเนอรัล จ�ากัด)

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 27 66 2694 6600
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

5

บริษัท บ้านปู
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ศึกษาการลงทุน

1,040,000,000
บาท

1,040,000,000
บาท

104,000,000

10 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
มินเนอรัล จ�ากัด)

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 27 66 2694 6600
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

6

บริษัท บีโอจี จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

33,506,000,000
บาท

30,924,700,000
บาท

335,060,000

100 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
จ�ากัด (มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 27 66 2694 6600
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

7

บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง ลงทุนในธุรกิจ
เซอร์วิสเซส จ�ากัด
พลังงานทดแทน

247,000,000
บาท

247,000,000
บาท

24,700,000

10 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
จ�ากัด (มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 27 66 2694 6600
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

8

บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี
เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)
จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

236,124,430
บาท

236,124,430
บาท

23,612,443

10 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
เซส จ�ากัด)

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 27 66 2694 6600
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

9

บริษัท บ้านปู
อินโนเวชั่น แอนด์
เวนเจอร์ส จ�ากัด

การวิจัยและ
พัฒนาด้าน
เทคโนโลยีเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

112,000,000
บาท

112,000,000
บาท

1,120,000

100 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
จ�ากัด (มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 27 66 2694 6600
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

10

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์
จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิต
พลังงาน

30,510,217,000 3,051,021,700
บาท

10 78.66%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
จ�ากัด (มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 6 62007 6000
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

11

บริษัท บ้านปู
โคล เพาเวอร์ จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
และไฟฟ้า

10 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จ�ากัด
(มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 66 2007 6000
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

รายงานประจำป 2563

31,044,920,000
บาท

5,921,587,160
บาท

5,921,587,160
บาท

592,158,716

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

12

บริษัท เพาเวอร์
เวียดนาม จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
และไฟฟ้า

13

บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ (เจแปน) จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

14

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ากัด ธุรกิจพลังงาน
สะอาด

15

บริษัท บ้านปู
เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
และเช่าลีสซิ่ง

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน

โทรศัพท์

400,000,000
บาท

400,000,000
บาท

40,000,000

10 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
โคล เพาเวอร์ จ�ากัด)

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 66 2007 6000
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

5,000,000
บาท

5,000,000
บาท

500,000

10 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จ�ากัด
(มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 66 2007 6000
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

11,087,000,000 1,108,700,000
บาท

10 50.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
จ�ากัด (มหาชน))
50.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จ�ากัด
(มหาชน))

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 24 66 2694 6600
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

10 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เน็กซ์ จ�ากัด)

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 24 66 2095 6569
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

11,087,000,000
บาท

50,000,000
บาท

50,000,000
บาท

5,000,000

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

6221 29328100

2,000,000 100%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

6221 29328100

12,500

1,000,000 100%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

6221 29328100

318,855,000,000
IDR

21,257

15,000,000 100%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

6221 29328100

100,000,000,000
IDR

63,500,000,000
IDR

63,500

1,000,000 100%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

6221 29328100

68,000,000,000
IDR

17,000,000,000
IDR

17,000

1,000,000 100%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

6221 29328100

16

PT. Indo Tambangraya Major trading of
Megah Tbk
solid, liquid and
gas fuel, and
other related
products

1,500,000,000,000
IDR

564,962,500,000 1,129,925,000
IDR

17

PT. Kitadin

Coal mining
in Indonesia

1,000,000,000,000
IDR

377,890,000,000
IDR

188,945

18

PT. Indominco Mandiri Coal mining
in Indonesia

20,000,000,000
IDR

12,500,000,000
IDR

19

PT. Jorong Barutama
Greston

Coal mining
in Indonesia

4,500,000,000
IDR

20

PT. Trubaindo Coal
Mining

Coal mining
in Indonesia

21

PT. Bharinto Ekatama

Coal mining
in Indonesia

500 67.13%
(ถือโดย Banpu
Minerals
(Singapore)
Pte. Ltd.)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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22

PT. ITM Indonesia

Major trading of
solid, liquid and
gas fuel, and
other related
products

23

PT. Tambang Raya
Usaha Tama

24

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

40,000,000,000
IDR

11,000,000,000
IDR

11,000

1,000,000 100%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

6221 29328100

Mining
and other
excavations
support
activities

500,000,000,000
IDR

353,980,000,000
IDR

35,398

10,000,000 100%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

6221 29328100

PT. ITM Batubara
Utama

Coal mining
business

40,000,000,000
IDR

11,000,000,000
IDR

11,000

1,000,000 100%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

6221 29328100

25

PT. ITM Energi Utama

Energy
business

1,200,000,000,000
IDR

300,000,000,000
IDR

300,000

1,000,000 99.99%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

6221 29328100

26

PT. ITM Banpu Power

Electric power
generator

1,200,000,000,000
IDR

300,000,000,000
IDR

300,000

1,000,000 70.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)
30.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จ�ากัด
(มหาชน))

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

6221 29328100

27

PT. Gas Emas

Major trading of
solid, liquid and
gas fuel, and
other related
products

306,050,000,000
IDR

283,682,500,000
IDR

21,200,000

9,725
(Series A
Shares)
13,700
(Series B
Shares)

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
3 Jl. Sultan Iskandar
Muda Kav. V-TA
Pondok Pinang,
Kebayoran Lama,
Jakarta 12310,
Indonesia

6221 29328100

28

PT. Tepian Indah
Sukses

Coal mining in
Indonesia

3,000,000,000
IDR

1,000,000,000
IDR

1,000

1,000,000 100%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Jl. A.M. Sangaji
No. 38F No. 9-10,
Kel. Bandara, Kec.
Sungai Pinang, Prov.
Samarinda
Corresponding office:
Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

6221 29328100

29

PT. Nusa Persada
Resources

Coal mining in
Indonesia

10,000,000,000
IDR

3,700,000,000
IDR

37,000

100,000 100%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

รายงานประจำป 2563

91.99%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)
6.01%
(ถือโดย PT. ITM
Indonesia)

ที่ตั้งส�ำนักงำน

โทรศัพท์

Jalan Pendreh,
6221 29328100
Komplek Perumahan
Nur Asri Perdana, RT.
33-A,
Kel., Kec., Kab. Barito
Utara, Prop. Kalimantan
Tengah.
Corresponding office:
Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�ำนักงำน

30

PT. Energi Batubara
Perkasa

Major trading of
solid, liquid and
gas fuel, and
other related
products

1,000,000,000
IDR

1,000,000,000
IDR

1,000

1,000,000 100%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

31

PT. Sentral Mutiara
Energy

Major trading of
solid, liquid and
gas fuel, and
other related
products

150,000,000,000
IDR

131,897,000,000
IDR

1,318,970

100,000 100%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Gd. Menara Pertiwi
6221 25983737
Lt.28 Unit C-D Jl.Mega
Kuningan Barat III
Kav.10.1 No.3 Kel.
Kuningan Timur, Kec.
Setiabudi Jakarta Selata
-12950

32

PT. Graha Panca
Karsa

Coal mining
and major
trading of
metal goods
for construction
material

500,000,000
IDR

270,000,000
IDR

270

1,000,000 75.00%
(ถือโดย PT. Sentral
Mutiara Energy)

Gd. Menara Pertiwi
6221 25983737
Lt.28 Unit C-D Jl.Mega
Kuningan Barat III
Kav.10.1 No.3 Kel.
Kuningan Timur, Kec.
Setiabudi Jakarta Selata
-12950

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor,
Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310, Indonesia

โทรศัพท์
6221 29328100

ประเทศออสเตรเลีย
1 100.00%
(ถือโดย Banpu
Singapore Pte.
Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

4.8 100.00%
(ถือโดย Banpu
Australia Co. Pty
Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

2

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

Coal exporting
logistics and
infrastructure

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

40

Centennial Coal
Coal marketing
Servies and Marketing
Pty Ltd.

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

41

Centennial Northern
Mining Services
Pty Ltd.

Dormant

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

42

Centennial Inglenook
Pty Ltd.

Coal mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

43

Centennial Mandalong Coal mining
Pty Ltd.

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

33

Banpu Australia
Co. Pty Ltd.

Investment in
coal mining
in Australia

2,428,021,000
AUD

2,428,021,000 2,428,021,000
AUD

34

Centennial Coal
Co. Pty Ltd.

Coal mining
and marketing

2,599,783,562
AUD

2,599,783,562
AUD

545,126,381

35

Centennial Northern
Employer
Coal Services Pty Ltd. company
for Newstan
Washery

1
AUD

1
AUD

1

36

Berrima Coal Pty Ltd.

Dormant

2
AUD

2
AUD

37

Centennial Airly Pty
Ltd.

Coal mining

2
AUD

38

Centennial Angus
Place Pty Ltd.

Coal mining

39

Centennial Coal
Infrastructure Pty Ltd.

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท
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ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน

โทรศัพท์

44

Centennial Mannering
Pty Ltd.

Coal mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

45

Centennial Munmorah
Pty Ltd.

Coal mining
(Now dormant)

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

46

Centennial Myuna
Pty Ltd.

Coal mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

47

Centennial Newstan
Pty Ltd.

Coal mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

48

Charbon Coal Pty Ltd. Coal mining

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

49

Centennial Clarence
Pty Ltd.

Coal mining Clarence JV

8,800,000
AUD

8,800,000
AUD

8,800,000

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

50

Centennial Fassifern
Pty Ltd.

Coal mining

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

51

Powercoal Pty Ltd.

Dormant
holding
company

4,590,001
AUD

4,590,001
AUD

4,590,001

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Fassifern Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

52

Powercoal
Superannuation Pty
Ltd.

Superannuation
company
(Dormant)

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Powercoal
Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

53

Coalex Pty Ltd.

Coal mining Clarence JV

7,500,000
AUD

7,500,000
AUD

750,000

10 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

54

Clarence Coal
Investments Pty Ltd.

Coal mining Clarence JV

19,500,002
AUD

19,500,002
AUD

15,500,002
Ord A shares
4,000,000
Ord B shares

1 100.00%
(ถือโดย Coalex Pty
Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

55

Clarence Colliery Pty
Ltd.

Coal mining Clarence JV

10,000
AUD

10,000
AUD

10,000

1 100.00%
(ถือโดย Coalex Pty
Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

56

Clarence Coal Pty Ltd. Coal mining Clarence JV

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Coalex Pty
Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

57

Collieries
Superannuation Pty
Ltd.

Superannuation
company
(Dormant)

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Powercoal
Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

58

Elcom Collieries
Pty Ltd.

Dormant

1,500,000
AUD

1,500,000
AUD

750,000

2 100.00%
(ถือโดย Powercoal
Pty Ltd.)"

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

59

Huntley Colliery Pty
Ltd.

Dormant

354,000
AUD

354,000
AUD

177,000

2 100.00%
(ถือโดย Powercoal
Pty Ltd.)"

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

60

Mandalong Pastoral
Management Pty Ltd.

Dormant

2,736,028
AUD

2,736,028
10,000,000
AUD Ord partly paid
shares - $0.20
368,014
Ord shares - $2.00

2 100.00%
(ถือโดย Powercoal
Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

รายงานประจำป 2563

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

61

Powercoal Employee
Entitlements
Co. Pty Ltd.

Employee trust
company Ex
Powercoal

62

Hartley Valley Coal
Co. Pty Ltd.

Dormant

63

Ivanhoe Coal Pty Ltd.

Coal mining

64

Centennial Drilling
Services Pty Ltd.

Drilling services

65

Centennial Springvale
Holdings Pty Ltd.

Coal mining

1
AUD

1
AUD

66

Centennial Springvale
Pty Ltd.

Coal mining

1,000,000
AUD

67

Springvale Coal Pty
Ltd.

Coal mining

68

Boulder Mining Pty
Ltd.

69

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน

โทรศัพท์

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

1,000,000
AUD

1,000,000
AUD

1,000,000

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

1,250,000
750,000
AUD A Class shares
250,000
B Class shares
250,000
C Class shares

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

1

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

1,000,000
AUD

1,000,000

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Springvale
Holdings Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

2,000,000
AUD

2,000,000
AUD

2,000,000

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Springvale
Holdings Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

Coal mining

1,000
AUD

1,000
AUD

1,000

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Springvale
Holdings Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

AFE Investments Pty
Ltd.

Mining
investment

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Banpu
Australia Co. Pty
Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

70

Banpu Australia
Resources Pty Ltd.

Investment in
coal mining

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Banpu
Australia Co. Pty
Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

71

Springvale Coal Sales
Pty Ltd.

Coal marketing

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
Level 18, 1 Market
(ถือโดย Centennial Street, Sydney NSW
Springvale Holding 2000, Australia
Pty Ltd.)

61 2 9266 2700

72

Centennial Energy
Australia Pty Ltd.

Renewable
energy

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Banpu
Australia Co. Pty
Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

73

Airly Solar Pty Ltd.

Renewable
energy

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Banpu
Australia Co. Pty
Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

74

Centennial Wallarah
Pty Ltd.

Mining
investment

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดย Centennial
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

75

Banpu Renewable
Australia Pty Ltd.

Renewable
energy

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เน็กซ์ จ�ากัด)

Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

61 2 9266 2700

1,250,000
AUD

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท
76

Hunnu Coal Pty Ltd.

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

Coal mining
and trading

284,688,631
AUD

284,688,631
AUD

400,752,717

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย Banpu
หุ้นต่อหน่วย* Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.)

ที่ตั้งส�ำนักงำน
Level 18, 1 Market
Street, Sydney NSW
2000, Australia

โทรศัพท์
61 2 9166 2700

สาธารณรัฐประชาชนจีน
77

Banpu (Shanghai)
Trading Co., Ltd.

Coal trading

50,000,000
CNY

50,000,000
CNY

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย Banpu
Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.)

Unit 507, No.20 Jiafeng
Road, Pilot Free Trade
Zone (Shanghai), P.R.
China

8610
57580337

78

Shijiazhuang
Chengfeng Cogen
Co., Ltd.

Power
and steam
generation and
sales

30,516,000
USD

30,516,000
USD

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย Banpu
Power Investment
Co., Ltd.)

East of Jingshen
Highway, Zhengding
County, Shijiazhuang
City, Hebei Province,
P.R. China, 050800

86311
85176918

79

Banpu Investment
(China) Ltd.

Investment
in energy
business and
other industrial
areas

30,000,000
USD

30,000,000
USD

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย Banpu
Power Investment
Co., Ltd.)

Unit 508, 5th
Floor, Tower 21,
No. 10 Jiuxianqiao
Road, Chaoyang
District, Beijing, P.R.
China

8610
57580388

80

Tangshan Banpu Heat Power
and Power Co., Ltd.
and steam
generation and
sales

78,082,200
USD

47,504,217
USD

N/A

N/A 87.92%
(ถือโดย PanWestern Energy
Corporation LLC)
12.08%
(ถือโดย Banpu
Investment (China)
Ltd.)

West of Gujiaying
Village, Bencheng
Town, Luannan County,
Tangshan City, Hebei
Province, P.R. China,
063500

86315
4168274

81

Zouping Peak CHP
Co., Ltd.

Power
and steam
generation and
sales

261,800,000
CNY

261,800,000
CNY

N/A

N/A 70.00%
(ถือโดย Zouping
Peak Pte. Ltd.)

Handian Town, Zouping
County, Binzhou City,
Shandong Province,
P.R. China, 256209

86543
4615655

82

BPP Renewable
Investment (China)
Co., Ltd.

Investment
in renewable
energy
business

160,000,000
USD

97,620,000
CNY

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เน็กซ์ จ�ากัด)

Unit 108, No. 26
Jiafeng Road, Pilot Free
Trade Zone (Shanghai),
P.R. China

8610
57580388

83

Anqiu Huineng
Renewable Energy
Co., Ltd.

Solar power
generation

66,000,000
CNY

66,000,000
CNY

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย BPP
Renewable
Investment (China)
Co., Ltd.)

1st Floor, Unit 1,
Dafugou Village,
Wushan Town, Anqiu
County, Weifang City,
Shandong Province,
P.R. China

8610
57580310

84

Weifang
Solar power
Tian'en Jinshan
generation
Comprehensive Energy
Co., Ltd.

83,000,000
CNY

83,000,000
CNY

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย BPP
Renewable
Investment (China)
Co., Ltd.)

2nd Floor, Unit 1,
Dafugou Village,
Wushan Town, Anqiu
County, Weifang City,
Shandong Province,
P.R. China

8610
57580310

85

Dongping County
Haoyuan Solar Power
Generation Co., Ltd.

69,000,000
CNY

69,000,000
CNY

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย BPP
Renewable
Investment (China)
Co., Ltd.)

East side of the north
section of Xishan Road,
Dongping County,
Taian City, Shandong
Province, P.R. China

8610
57580310
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Solar power
generation

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน

โทรศัพท์

86

Anqiu County Hui'en
PV Technology
Co., Ltd.

Solar power
generation

62,000,000
CNY

62,000,000
CNY

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย BPP
Renewable
Investment (China)
Co., Ltd.)

Unit 2, Longwangmiao
Village, Dasheng
Town, Anqiu County,
Weifang City, Shandong
Province, P.R. China

8610
57580310

87

Jiaxing Deyuan
Energy-Saving
Technology Co., Ltd.

Solar power
generation

150,740,000
CNY

150,737,586
CNY

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย BPP
Renewable
Investment (China)
Co., Ltd.)

No. 999 Xianghu Road,
Yaozhuang Town,
Jiashan County, Jiaxing
City, Zhejiang Province,
P.R. China

8610
57580310

88

Banpu Power Trading
(Shandong) Co., Ltd.

Power trading

20,000,000
CNY

0
CNY

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย Banpu
Investment (China)
Ltd.)

No.28 Xiwang Zhongxin
Road, Handian Town,
Zouping County,
Binzhou City, Shandong
Province, P.R. China

86543
4866099

89

Banpu Power Trading
(Hebei) Co., Ltd.

Power trading

20,000,000
CNY

0
CNY

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย Banpu
Investment (China)
Ltd.)

(West Wing, 3rd Floor,
Office Building of
Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd.) North
of Beiguan Village,
Zhengding County,
Shijiazhuang City, Hebei
Province, P.R. China

86311
85176969

90

Feicheng Xingyu Solar Solar power
Power PV Technology generation
Co., Ltd.

55,000,000
CNY

55,000,000
CNY

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย BPP
Renewable
Investment (China)
Co., Ltd.)

Huangtuling Village,
Anzhan Town, Feicheng
County, Tai’an City,
Shandong Province,
P.R. China

8610
57580310

91

Banpu (Beijing) Energy Coal trading
Trading Ltd.

80,000,000
CNY

40,000,000
CNY

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย Banpu
Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.)

Unit 508A, 5th Floor,
Tower 21, No.10
Jiuxianqiao Road,
Chaoyang District,
Beijing, P.R. China

8610
57580337

92

Jiangsu Jixin Electric
Power Co., Ltd.

64,000,000
CNY

64,000,000
CNY

N/A

N/A 100.00%
(ถือโดย BPP
Renewable
Investment (China)
Co., Ltd.)

Zhengwei Village,
Qianfeng Town, Jinhu
County, Huai'an City,
Jiangsu Province, P.R.
China

8610
57580310

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th Khoroo,
Khan-Uul District,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia

976
75551221,
976
75551551

Solar power
generation

ประเทศมองโกเลีย
93

Hunnu Altai LLC

Foreign trade,
investment in
coal mining

94,143,561,104.47
MNT

94,143,561,104.47
MNT

679,785

138,490 100.00%
(ถือโดย Hunnu
Investments Pte.
Ltd.)

94

Hunnu Gobi Altai LLC

Foreign trade,
minerals
exploration,
mining

155,000,000
MNT

155,000,000
MNT

155,000

1,000 80.00%
Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Altai Tower, Gegeenten
LLC)
Complex, 15th Khoroo,
Khan-Uul District,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia

976
75551221,
976
75551551

95

Hunnu Altai Minerals
LLC

Foreign trade,
minerals mining

17,242,032,000
MNT

17,242,032,000
MNT

17,242,032

1,000 100.00%
Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Altai Tower, Gegeenten
LLC)
Complex, 15th Khoroo,
Khan-Uul District,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia

976
75551221,
976
75551551
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ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
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ที่ตั้งส�ำนักงำน

97

Munkh Sumber Uul
LLC

Foreign trade

3,148,769,582.83
MNT

3,148,769,582.83
MNT

314,876

10,000 100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th Khoroo,
Khan-Uul District,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia

976
75551221,
976
75551551

98

Golden Gobi Mining
LLC

Foreign trade,
minerals
exploration

18,417,657,766.51
MNT

18,417,657,766.51
MNT

1,841,764

10,000 100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th Khoroo,
Khan-Uul District,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia

976
75551221,
976
75551551

99

Bilegt Khairkhan
Uul LLC

Foreign trade,
minerals mining

30,465,045,204.99
MNT

30,465,045,204.99
MNT

3,046,504

10,000 100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th Khoroo,
Khan-Uul District,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia

976
75551221,
976
75551551

40,702,000
MNT

40,702,000
MNT

4,070

10,000 100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th Khoroo,
Khan-Uul District,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia

976
75551221,
976
75551551

184,702,055,850
MNT

184,702,055,850
MNT

184,702,055

1,000 100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides
Tower, Gegeenten
Complex, 15th Khoroo,
Khan-Uul District,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia

976
75551221,
976
75551551

101 Munkhnoyon Suvraga
LLC

Foreign trade,
minerals
mining, tourism,
construction
materials sale

1,604.57 100.00%
Suite 1502, Fides
(ถือโดย Hunnu Coal Tower, Gegeenten
Pty Ltd.)
Complex, 15th Khoroo,
Khan-Uul District,
Ulaanbaatar-17011,
Mongolia

โทรศัพท์

Hunnu Resources LLC Foreign trade,
investment in
coal mining

Foreign trade

223,465,465

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย

96

100 Hunnu Power LLC

358,566,594,196.57 358,566,594,196.57
MNT
MNT

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

976
75551221,
976
75551551

สาธารณรัฐสิงคโปร์
102 Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.

Investment in
coal mining

N/A

17,670,002
SGD
11,000,000
USD

17,670,002

103 BMS Coal Sales
Pte. Ltd.

Coal trading
including coal
agent and coal
blending

N/A

5,000,000
USD

5,000,000

104 Banpu Singapore
Pte. Ltd.

Investment in
coal business

N/A

105 Hunnu Investments
Pte. Ltd.

Investment in
coal business

N/A
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ไม่มีการ หุ้นสามัญ 50.00%
One Marina Boulevard,
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดยบริษัท บ้านปู #28-00 Singapore
17,670,002 หุ้นต่อหน่วย* มินเนอรัล จ�ากัด)
018989
หุ้นบุริมสิทธิ 50.00%
(ถือโดย Banpu Coal
Investment
Co., Ltd.)
ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย Banpu
หุ้นต่อหน่วย* Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.)

One Marina Boulevard,
#28-00 Singapore
018989

65 6890 7188

One Marina Boulevard,
#28-00 Singapore
018989

65 6890 7188

ไม่มีการ 100.00%
One Marina Boulevard,
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย Hunnu Coal #28-00 Singapore
35,100,188 หุ้นต่อหน่วย* Pty Ltd.)
018989

65 6890 7188

1,500,000
1,500,000
ไม่มีการ
SGD
ก�าหนดมูลค่า
2,636,094,931.94 2,608,711,709 หุน้ ต่อหน่วย*
USD
100
SGD
35,100,188.82
USD

65 6890 7188

100

100.00%
(ถือโดย Asian
American Coal,
Inc.)

ชื่อบริษัท
106 Banpu Power
Investment Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

Investment in
power business

N/A

90,177,391
USD

83,132,663

107 Zouping Peak Pte. Ltd. Investment in
power business

N/A

2
SGD
140,495,758
CNY

2

108 Banpu Renewable
Singapore Pte. Ltd.

Investment
in renewable
energy
business

N/A

109 BRE Singapore Pte. Ltd. Investment
in renewable
energy
business

N/A

21,320,001
USD

21,320,001

110 Banpu Innovation &
Ventures (Singapore)
Pte. Ltd.

Research and
development
in disruptive
technology

N/A

3,000,000
USD

Investment in
coal mining

11,050,500
USD

112 BP Overseas
Investment in
Development Co., Ltd. coal mining

113 BPIN Investment
Co., Ltd.

Investment
in renewable
energy

114 Banpu Power
International Ltd.

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย Banpu
หุ้นต่อหน่วย* Power International
Ltd.)

ที่ตั้งส�ำนักงำน

โทรศัพท์

8 Marina Boulevard,
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981

65 6338 1888

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย Banpu
140,495,758 หุ้นต่อหน่วย* Power Investment
Co., Ltd.)

8 Marina Boulevard,
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981

65 6338 1888

9,760,029,719.80 9,760,029,719
ไม่มีการ 100.00%
JPY
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดยบริษัท บ้านปู
55,987,676.69
55,987,675 หุน้ ต่อหน่วย* เน็กซ์ จ�ากัด)
USD

8 Marina Boulevard,
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981

65 6338 1888

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดยบริษัท บ้านปู
หุ้นต่อหน่วย* เน็กซ์ จ�ากัด)

8 Marina Boulevard,
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981

65 6338 1888

3,000,000

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดยบริษัท บ้านปู
หุ้นต่อหน่วย* อินโนเวชั่น แอนด์
เวนเจอร์ส จ�ากัด)

8 Marina Boulevard,
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981

65
66 6338 1888

11,050,500
USD

11,050,500

1 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
มินเนอรัล จ�ากัด)

4th Floor, Ebene Skies,
Rue de L'Institut,
Ebene, Republic of
Mauritius

230 404 8000

515,533,002
USD

515,533,002
USD

515,533,002

1 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
จ�ากัด (มหาชน))

4th Floor, Ebene Skies,
Rue de L'Institut,
Ebene, Republic of
Mauritius

230 404 8000

212,497,600
USD

212,497,600
USD

212,497,600

1 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เน็กซ์ จ�ากัด)

4th Floor, Ebene Skies,
Rue de L'Institut,
Ebene, Republic of
Mauritius

230 404 8000

Investment in
power business

85,050,000
USD

85,050,000
USD

85,050,000

1 100.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จ�ากัด
(มหาชน))

4th Floor, Ebene Skies,
Rue de L'Institut,
Ebene, Republic of
Mauritius

230 404 8000

Investment in
coal mining

50,000,000
USD

40,917,026
USD

40,917,026

1 100.00%
(ถือโดย BP
Overseas
Development Co.,
Ltd.)

Geneva Place, 2nd
Floor, #333 Waterfront
Drive, Road Town,
Tortola, British Virgin
Islands

284 494 4388

100,000
USD

100,000
USD

10,000,000

0.01 100.00%
(ถือโดย Banpu
Power Investment
Co., Ltd.)

PO Box 309, Ugland
House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman
Islands

1 345 949
8066

สาธารณรัฐมอริเชียส
111 Banpu Coal
Investment Co., Ltd.

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
115 Asian American Coal,
Inc.

หมูเกาะเคย์แมน
116 Pan-Western Energy
Corporation LLC

Investment in
power business

* Under Corporate Law
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน

โทรศัพท์

ประเทศญี่ปุ่น
117 Aizu Land Solar G.K.

Land owner of
solar project

N/A

100,000
JPY

N/A

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย Aura Land
หุ้นต่อหน่วย* Development Pte.
Ltd.)

Kasumigaseki Building,
33rd Floor, 3-2-5,
Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo,
Japan 100-6033

81 3 6205
4665

118 Banpu Power Trading
G.K.

Energy Trading

N/A

100,000,000
JPY

N/A

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย Banpu
หุ้นต่อหน่วย* Renewable
Singapore Pte.
Ltd.)

Kasumigaseki Building,
33rd Floor, 3-2-5,
Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo,
Japan 100-6033

81 3 6205
4665

119 Banpu Japan K.K.

Investment
in renewable
energy
business

N/A

83,500,000
JPY

13,700

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดยบริษัท บ้านปู
หุ้นต่อหน่วย* เน็กซ์ จ�ากัด)

Kasumigaseki Building,
33rd Floor, 3-2-5,
Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo,
Japan 100-6033

81 3 6205
4665

120 Banpu North America
Corporation

Investment
in oil and gas
business

938,000,100
USD

938,000,100
USD

938,000,100

1 100.00%
(ถือโดยบริษัท บีโอจี
จ�ากัด)

2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, U.S.A.

1 302 654
7584

121 BKV Corporation

Investment
in oil and gas
business

3,000,000,000
USD

1,170,840,000
USD

117,084,000

1200 17th Street, Suite
2100, Denver, Colorado
80202, U.S.A.

1 720 375
9680

122 Kalnin Venture LLP

Investmen
in oil and gas
business

N/A

18,576,245
USD

N/A

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย BKV
หุ้นต่อหน่วย* Corporation)

1200 17th Street, Suite
2100, Denver, Colorado
80202, U.S.A.

1 720 375
9680

123 BKV Oil & Gas Capital Investment
Partners, L.P.
in oil and gas
business

N/A

228,906,976
USD

N/A

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย BKV
หุ้นต่อหน่วย* Corporation)

1200 17th Street, Suite
2100, Denver, Colorado
80202, U.S.A.

1 720 375
9680

124 BKV Chaffee Corners,
LLC

Investment
in oil and gas
business

N/A

109,529,841
USD

N/A

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย BKV Oil
หุ้นต่อหน่วย* & Gas Capital
Partners, L.P.)

1200 17th Street, Suite
2100, Denver, Colorado
80202, U.S.A.

1 720 375
9680

125 BKV Chelsea, LLC

Investment
in oil and gas
business

N/A

205,285,594
USD

N/A

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย BKV Oil
หุ้นต่อหน่วย* & Gas Capital
Partners, L.P.)

1200 17th Street, Suite
2100, Denver, Colorado
80202, U.S.A.

1 720 375
9680

126 BKV Operating, LLC

Investment
in oil and gas
business

N/A

195,541,343
USD

N/A

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย BKV Oil
หุ้นต่อหน่วย* & Gas Capital
Partners, L.P.)

1200 17th Street, Suite
2100, Denver, Colorado
80202, U.S.A.

1 720 375
9680

127 BKV Barnett, LLC

Investment
in oil and gas
business

N/A

406,000,000
USD

N/A

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย BKV Oil
หุ้นต่อหน่วย* & Gas Capital
Partners, L.P.)

1200 17th Street, Suite
2100, Denver, Colorado
80202, U.S.A.

1 720 375
9680

128 Banpu Innovation
& Ventures LLC

Research and
development
in disruptive
technology

1,000,000
USD

1,000,000
USD

N/A

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย Banpu
หุ้นต่อหน่วย* Innovation
& Ventures
(Singapore) Pte.
Ltd.)

1150 North Market
Street, Suite 1300,
Wilmington, Delaware
19801, U.S.A.

1 302 427
7650

สหรัฐอเมริกา
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0.01 96.30%
(ถือโดย Banpu
North America
Corporation)

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย

ที่ตั้งส�ำนักงำน

โทรศัพท์

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
129 BPP Vinh Chau Wind
Power LLC

Wind power
production,
power
transmission
and distribution

427,395,900,000
VND

427,395,900,000
VND

N/A

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย BRE
หุ้นต่อหน่วย* Singapore Pte.
Ltd.)

22 Bui Thi Xuan Street,
Quarter 1, Ward 2, Soc
Trang City, Soc Trang
Province, Vietnam

849 0988
5015

130 Banpu Vietnam LLC

Management
consulting
services (Except
for financial,
accounting
and legal
consultancy)

23,000,000,000
VND

23,000,000,000
VND

N/A

ไม่มีการ 100.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดยบริษัท บ้านปู
หุ้นต่อหน่วย* จ�ากัด (มหาชน))

8th Floor, Friendship
Tower, 31 Le Duan
Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh
City, Vietnam

849 0748
4047

600,000
AUD

600,000
AUD

600,000

1 16.66%
(ถือโดย Centennial
Coal Co., Ltd.)

Port Kembla Road,
Inner Harbour,
Wollongong NSW 2520,
Australia

61 2 4228
0288

บริษัทร่วม
ประเทศออสเตรเลีย
131 Port Kembla Coal
Terminal Ltd.

Ship loading
coal port

ประเทศญี่ปุ่น
132 FOMM Corporation

Planning,
developing,
manufacturing,
and selling
of compact
electric vehicle

N/A

3,505,170,250
JPY

2,046,635

ไม่มีการ 21.45%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดยบริษัท บ้านปู
หุ้นต่อหน่วย* เน็กซ์ จ�ากัด)

7-7 Shinkawasaki,
Saiwai-ku, Kawasakishi, Kanagawa
212-0032, Japan

81 4 4200
4020

133 Global Engineering
Co., Ltd.

Electricity sales
and resource
aggregator of
virtual power
plant

N/A

304,000,000
JPY

3,620,000

ไม่มีการ 19.90%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย Banpu
หุ้นต่อหน่วย* Renewable
Singapore Pte.
Ltd.)

Nishiko Living Kashii
2nd Floor, 1-1-1,
Kashii, Higashi-ku,
Fukuoka City, Fukuoka
Prefecture, Japan
813-0011

81 92 692
7547

Manufacturing
of lithium-ion
battery (LiB) for
EV and energy
storage system
(ESS)

N/A

59,737,835.50
SGD

385,699

66 Kallang Pudding
Road, #05-02 Hor
Kew Business Centre,
Singapore 349324

65 6846 0180

1,442,120
บาท

1,442,120
บาท

144,212

สาธารณรัฐสิงคโปร์
134 Durapower Holdings
Pte. Ltd.

ไม่มีการ
ก�าหนด
มูลค่าหุ้นต่อ
หน่วย*

47.68%
(ถือโดย BPIN
Investment Co.,
Ltd.)

ประเทศไทย
135 บริษัท เออร์เบิน
โมบิลิตี้ เทค จ�ากัด

ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้า

10 หุ้นบุริมสิทธิ 30.66% 256 ซ.ศูนย์วจิ ยั ถ.พระราม
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 9 ซอย 17 แขวงบางกะปิ
เน็กซ์ จ�ากัด)"
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 ประเทศไทย

668 6887
4796
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมด (หุ้น)

มูลค่ำหุ้น
ต่อหน่วย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน

โทรศัพท์

การร่วมค้า
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
136 PT. Nusantara Timur
Unggul

Fuel distributor

1,000,000,000
IDR

600,000,000
IDR

600

1,000,000 33.34%
(ถือโดย PT. ITM
Indonesia)

Gedung Graha
6221 29328100
Indramas 4th Floor,
Jalan AIP II K.S. Tubun
Raya No. 77, Palmerah,
West Jakarta
Corresponding office:
Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd Floor, Jl.
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

Coal mining
in China

1,519,860,000
CNY

1,519,860,000
CNY

N/A

N/A 45.00%
(ถือโดย Asian
American Coal,
Inc.)

Haojiazhuang Town,
Changzhi County,
Changzhi City, Shanxi
Province, P.R. China

8610 5820
3663

783,330,000
CNY

783,330,000
CNY

N/A

N/A 40.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
มินเนอรัล จ�ากัด)

Sikuang Industrial Park,
Hebiji, Hebei City,
Henan Province, P.R.
China

8639 2291
7401-2

1,745,818,000
CNY

1,500,000,000
CNY

N/A

N/A 30.00%
(ถือโดย Banpu
Power Investment
Co., Ltd.)

Songcun Town, Zhangzi
County, Changzhi City,
Shanxi Province, P.R.
China

86355
8580511

140 Hokkaido Solar Estate Land owner
G.K.
of solar project

N/A

10,000,000
JPY

N/A

ไม่มีการ 60.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดยบริษัท บ้านปู
หุ้นต่อหน่วย* เอนเนอร์จี
เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์) จ�ากัด)

1-1-7 Moto-akasaka,
Minato-ku, Tokyo,
Japan

81 3 3560
1115

141 Digital Energy
Solutions Corporation

N/A

50,000,000
JPY

5,000

ไม่มีการ 49.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย Banpu
หุ้นต่อหน่วย* Renewable
Singapore Pte.
Ltd.)

Kasumigaseki Building,
33rd Floor, 3-2-5,
Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo, Japan
100-6033

81 3 6205
4665

สาธารณรัฐประชาชนจีน
137 Shanxi Gaohe Energy
Co., Ltd.

138 Hebi Zhong Tai Mining Investment
Co., Ltd.
in coal mining

139 Shanxi Lu Guang
Power Co., Ltd.

Power
generating
and sales

ประเทศญี่ปุ่น

Electricity
sales and
management

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
142 Hongsa Power
Co., Ltd.

Power
generating
and sales

927,000,000
USD

927,000,000
USD

92,700,000

10 40.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จ�ากัด
(มหาชน))

NNN Building 4th Floor,
Room No.D5 Bourichan
Road, Phonsinouane
Village, Sisattanak
District, Vientiane
Capital, Lao PDR

856 21
219381

143 Phu Fai Mining
Co., Ltd.

Mining
concession

50,000
USD

50,000
USD

5,000

10 37.50%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จ�ากัด
(มหาชน))

NNN Building 4th Floor,
Room No.D5 Bourichan
Road, Phonsinouane
Village, Sisattanak
District, Vientiane
Capital, Lao PDR

856 21
219381
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
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ทุนช�ำระแล้ว
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ต่อหน่วย

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน

โทรศัพท์

สาธารณรัฐสิงคโปร์
144 Aura Land
Investment
Development Pte. Ltd. in property
for solar energy
business

N/A

3,840,989.20
USD

3,840,988

ไม่มีการ 75.00%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดยบริษัท บ้านปู
หุ้นต่อหน่วย* เอนเนอร์จี
เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์) จ�ากัด)

8 Marina Boulevard,
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981

65 6338 1888

145 Aizu Energy Pte. Ltd.

Investment
in renewable
energy
business

N/A

2,271,979,544.11 2,271,979,543
ไม่มีการ 75.00%
USD
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดยบริษัท บ้านปู
17,630,952.87
17,630,949 หุน้ ต่อหน่วย* เน็กซ์ จ�ากัด)
JPY

8 Marina Boulevard,
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981

65 6338 1888

146 Sunseap Group Pte.
Ltd.

Investment
in renewable
energy
business

N/A

13,496,103.63
SGD
323,031,364.05
SGD

1,192,407

2 Boon Leat Terrace,
#04-03/04 Harbourside
Building 2, Singapore
119844

65 6816 1000

12,010,000,000
บาท

12,010,000,000
บาท

120,100,000

100 50.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
โคล เพาเวอร์ จ�ากัด)

9 ถนนไอ-แปด นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง
ประเทศไทย

6638 925 100

2,666,700
บาท

2,666,700
บาท

26,667

100 25.00%
(ถือโดยบริษัท บ้านปู
เน็กซ์ จ�ากัด)

559/186 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

668 4360
2928

ไม่มีการ 48.63%
ก�าหนดมูลค่า (ถือโดย BPIN
2,366,387 หุ้นต่อหน่วย* Investment Co.,
Ltd.)

ประเทศไทย
147 บริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า

148 บริษัท จีอีพีพี สะอาด
จ�ากัด

Integrated
waste
management
platform
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