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บานปู คือ ผูนำดานพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) 

นำเสนอโซลูชันดานพลังงานที่ดีที่สุดจากความเชี่ยวชาญดานพลังงานครบวงจรใน 10 ประเทศ ในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟก ดวยกลยุทธ Greener & Smarter ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยมาใชอยางชาญฉลาด

เพ�อใหการดำเนินธุรกิจของบานปูเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น และทำใหบริษัทฯ มีความสามารถในการสราง

การเติบโตทางธุรกิจ และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวใหแกนักลงทุน รวมถึงผลประโยชนอยางยั่งยืน

ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

อนาคตพลังงานเพ�อความยั่งยืน

บานปูมุงสรางความยั่งยืนดานพลังงาน (Energy 

Sustainability) ใหกับโลกดวยการสงมอบพลังงานท่ี 

ราคาสมเหตุสมผล (Affordable) และสามารถเขาถึงได 

มีเสถียรภาพในการผลิตพลังงานเพ�อสรางความ

ตอเน�อง (Reliable) ในการสงมอบพลังงาน และ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Friendly) รวมถึง

สรางความเช�อมั่นตอกลุมผูมีสวนไดเสียดวยจุดยืน 

“Smarter Energy for Sustainability: อนาคต

พลังงานเพ�อความยั่งยืน” ดวยการกระตุนใหกลุม 

ผูมีสวนไดเสียของบานปูตระหนักถึงความสำคัญ

และปฏิบัติตามหลักความยั่งยืนที่คำนึงถึงประเด็น

ดานสิ่งแวดลอม (Environment) ความรับผิดชอบ 

ตอสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที ่ดี 

(Governance) หรือ ESG ไปพรอม ๆ กับเรา โดย 

บริษัทฯ เช�อวาความสามารถในการสรางพันธมิตร

ทางธุรกิจที ่ยั ่งยืน (Sustainable Partnership)

การพัฒนาบุคลากรอยางยั ่งยืน (Sustainable 

People Development) และการสงมอบโซลูชันดาน

พลังงานย่ังยืนอยางตอเน�อง (Sustainable Energy 

Solutions) จะเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหเราสามารถ

เติบโตไดอยางยั่งยืนและสรางคุณคาใหแกโลก

บานปูผนึกพลังรวมระหวาง 3 กลุมธุรกิจหลัก (Stronger Integration) มุงสรางระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน

และสงเสริมซึ่งกันและกัน และนำเสนอโซลูชันดานพลังงานอยางครบวงจรตลอดหวงโซอุปทานที่สอดคลองกับเทรนดพลังงาน

และสิ่งแวดลอมโลก

กลุมธุรกิจ

แหลงพลังงาน

ถานหินและกาซธรรมชาติ

รวมถึงงานที่เกี่ยวของ เชน

การตลาด การคา โลจิสติกส 

การจัดหาเชื้อเพลิงและสายสง

กลุมธุรกิจ

ผลิตพลังงาน

โรงไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

และจากพลังงานหมุนเวียน

กลุมธุรกิจ

เทคโนโลยีพลังงาน

ระบบผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตยแบบครบวงจร

ระบบกักเก็บพลังงาน ยานพาหนะไฟฟา

พัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

และบริหารจัดการระบบการใชพลังงาน
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นโยบายและภาพรวม

การประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ : แผนท่ีดังกล�าวไม�รวมการดำเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคา ธุรกิจกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ�า และธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉร�ยะ

บร�ษัท บ�านปู จํากัด (มหาชน) ก�อตั�งข�้นเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2526 ภายใต�ช�่อ บร�ษัท เหมืองบ�านปู จำกัด
ด�วยทุนจดทะเบียน 25  ล�านบาท โดยบุคคลในตระกูล
ว�องกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงค�เพื่อเข�าทำ
สัญญาเช�าช�วงการทำเหมืองถ�านหินที่เหมืองบ�านปู (BP-1)
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
อนุรักษ�พลังงาน

เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2532 บร�ษัทฯ ได�รับอนุมัติให�เข�าเป�น 
บร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ 
เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2536 ได�แปรสภาพเป�นบร�ษัทมหาชน 
จำกัด โดยเปลี่ยนช�่อเป�น “บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)”  

ด�วยประสบการณ�ในการดำเนินธุรกิจทั�งในระดับประเทศและ 
นานาชาติตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ป�จจุบันน้ี บ�านปู 
คือ ผู�นำด�านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ 
(International Versatile Energy Provider) นำเสนอ
โซลูชันด�านพลังงานท่ีดีท่ีสุดจากความเช�ย่วชาญด�านพลังงาน 
ครบวงจรใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเช�ย-แปซ�ฟ�ก ได�แก� 
ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซ�ย สาธารณรัฐประชาชนจ�น 
ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธ�ปไตยประชาชนลาว 
ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร� ประเทศญี่ปุ�น 
สหรัฐอเมร�กา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม ด�วย 
กลยุทธ� Greener & Smarter บ�านปูนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมล�ำสมัยมาใช�อย�างชาญฉลาดเพ่ือสร�างความเติบโต 
และความแข็งแกร�งให�กับระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ �ม 
บ�านปู รวมถึงเน�นการดำเนินธุรกิจตามเทรนด�พลังงานโลก
รูปแบบใหม�ที่เน�นเร�่องการกระจายการผลิตและจัดจำหน�าย 
พลังงานแบบไม�รวมศูนย� (Decentralization) การใช�พลังงาน 
ที่ลดการปล�อยคาร�บอน (Decarbonization) และการใช� 

เทคโนโลยีดิจ�ทัล (Digitalization) ผ�านการดำเนินธุรกิจ 
ด�านพลังงานที่ครบวงจรใน 3 กลุ�มธุรกิจของบ�านปู ได�แก�
กลุ�มธุรกิจแหล�งพลังงาน (ถ�านหินและก�าซธรรมชาติ รวมถึง 
งานที่เกี่ยวข�อง เช�น การตลาด การค�า โลจ�สติกส� การจัดหา
เช�้อเพลิง สายส�ง) กลุ�มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ�า
จากพลังงานเช�้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเว�ยน) 
และ กลุ�มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ�าจาก 
พลังงานแสงอาทิตย�แบบครบวงจร ระบบกักเก็บพลังงาน 
ยานพาหนะไฟฟ�า พัฒนาชุมชนอัจฉร�ยะ และบร�หารจัดการระบบ 
การใช�พลังงาน) เพ่ือมุ�งสร�างความย่ังยืนด�านพลังงานให�กับโลก 
ด�วยการส�งมอบพลังงานที่ราคาสมเหตุสมผลและสามารถ 
เข�าถึงได� มีเสถียรภาพในการผลิตพลังงานเพื่อสร�างความ
ต�อเนื่องในการส�งมอบพลังงาน และเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

บ�านปูตอบสนองความต�องการด�านพลังงานของผู�บร�โภค 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ด�วยการยึดมั่น
ในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ซ�่งคำนึงถึงประเด็นด�าน 
สิ่งแวดล�อม (Environmental)  ความรับผิดชอบต�อสังคม 
(Social) และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Governance) มาตลอด 
ระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ รวมถึงเน�นการทำงานท่ีหล�อหลอม
ด�วยวัฒนธรรมองค�กร “บ�านปู ฮาร�ท” (Banpu Heart)
อันประกอบด�วย ใจรัก (Passionate) สร�างสรรค� (Innovative) 
และ มุ�งมั่นยืนหยัด (Committed) ซ�่งเป�นอีกป�จจัยสำคัญ
ที่ทำให�บ�านปูมีความพร�อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และสามารถผ�านว�กฤตต�างๆ มาได�อยู�เสมอ เพื่อสร�าง
ความเช�่อมั่นต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ตามพันธสัญญา

ประเทศออสเตรเลีย

ทาเรือ2

5 เหมืองถานหิน

โครงการ

เหมืองถานหิน3

ประเทศญี่ปุน

โรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย9

โครงการโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย7

ประเทศมองโกเลีย

โครงการ

เหมืองถานหิน3

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ทาเรือ2

5 เหมืองถานหิน

โครงการ

เหมืองถานหิน2

สาธารณรัฐสิงคโปร

1
ศูนยกลางการขาย

และโลจิสติกส

สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม

โรงไฟฟาพลังงานลม1

โครงการโรงไฟฟา

พลังงานลม1

โรงไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป1

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทย

โรงไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป1

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป4

2 เหมืองถานหิน

โรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย7 2

สหรัฐอเมริกา

(รัฐเพนซิลเวเนียและรัฐเท็กซัส)

แหลงผลิต

กาซธรรมชาติ

แผนที่แสดงธุรกิจ

ของกลุมบานปู

1 2
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นโยบายและภาพรวม

การประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ : แผนท่ีดังกล�าวไม�รวมการดำเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคา ธุรกิจกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ�า และธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉร�ยะ

บร�ษัท บ�านปู จํากัด (มหาชน) ก�อตั�งข�้นเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2526 ภายใต�ช�่อ บร�ษัท เหมืองบ�านปู จำกัด
ด�วยทุนจดทะเบียน 25  ล�านบาท โดยบุคคลในตระกูล
ว�องกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงค�เพื่อเข�าทำ
สัญญาเช�าช�วงการทำเหมืองถ�านหินที่เหมืองบ�านปู (BP-1)
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
อนุรักษ�พลังงาน

เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2532 บร�ษัทฯ ได�รับอนุมัติให�เข�าเป�น 
บร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ 
เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2536 ได�แปรสภาพเป�นบร�ษัทมหาชน 
จำกัด โดยเปลี่ยนช�่อเป�น “บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)”  

ด�วยประสบการณ�ในการดำเนินธุรกิจทั�งในระดับประเทศและ 
นานาชาติตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ป�จจุบันน้ี บ�านปู 
คือ ผู�นำด�านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ 
(International Versatile Energy Provider) นำเสนอ
โซลูชันด�านพลังงานท่ีดีท่ีสุดจากความเช�ย่วชาญด�านพลังงาน 
ครบวงจรใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเช�ย-แปซ�ฟ�ก ได�แก� 
ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซ�ย สาธารณรัฐประชาชนจ�น 
ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธ�ปไตยประชาชนลาว 
ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร� ประเทศญี่ปุ�น 
สหรัฐอเมร�กา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม ด�วย 
กลยุทธ� Greener & Smarter บ�านปูนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมล�ำสมัยมาใช�อย�างชาญฉลาดเพ่ือสร�างความเติบโต 
และความแข็งแกร�งให�กับระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ �ม 
บ�านปู รวมถึงเน�นการดำเนินธุรกิจตามเทรนด�พลังงานโลก
รูปแบบใหม�ที่เน�นเร�่องการกระจายการผลิตและจัดจำหน�าย 
พลังงานแบบไม�รวมศูนย� (Decentralization) การใช�พลังงาน 
ที่ลดการปล�อยคาร�บอน (Decarbonization) และการใช� 

เทคโนโลยีดิจ�ทัล (Digitalization) ผ�านการดำเนินธุรกิจ 
ด�านพลังงานที่ครบวงจรใน 3 กลุ�มธุรกิจของบ�านปู ได�แก�
กลุ�มธุรกิจแหล�งพลังงาน (ถ�านหินและก�าซธรรมชาติ รวมถึง 
งานที่เกี่ยวข�อง เช�น การตลาด การค�า โลจ�สติกส� การจัดหา
เช�้อเพลิง สายส�ง) กลุ�มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ�า
จากพลังงานเช�้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเว�ยน) 
และ กลุ�มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ�าจาก 
พลังงานแสงอาทิตย�แบบครบวงจร ระบบกักเก็บพลังงาน 
ยานพาหนะไฟฟ�า พัฒนาชุมชนอัจฉร�ยะ และบร�หารจัดการระบบ 
การใช�พลังงาน) เพ่ือมุ�งสร�างความย่ังยืนด�านพลังงานให�กับโลก 
ด�วยการส�งมอบพลังงานที่ราคาสมเหตุสมผลและสามารถ 
เข�าถึงได� มีเสถียรภาพในการผลิตพลังงานเพื่อสร�างความ
ต�อเนื่องในการส�งมอบพลังงาน และเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

บ�านปูตอบสนองความต�องการด�านพลังงานของผู�บร�โภค 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน ด�วยการยึดมั่น
ในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ซ�่งคำนึงถึงประเด็นด�าน 
สิ่งแวดล�อม (Environmental)  ความรับผิดชอบต�อสังคม 
(Social) และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Governance) มาตลอด 
ระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ รวมถึงเน�นการทำงานท่ีหล�อหลอม
ด�วยวัฒนธรรมองค�กร “บ�านปู ฮาร�ท” (Banpu Heart)
อันประกอบด�วย ใจรัก (Passionate) สร�างสรรค� (Innovative) 
และ มุ�งมั่นยืนหยัด (Committed) ซ�่งเป�นอีกป�จจัยสำคัญ
ที่ทำให�บ�านปูมีความพร�อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และสามารถผ�านว�กฤตต�างๆ มาได�อยู�เสมอ เพื่อสร�าง
ความเช�่อมั่นต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ตามพันธสัญญา

ประเทศออสเตรเลีย

ทาเรือ2

5 เหมืองถานหิน

โครงการ

เหมืองถานหิน3

ประเทศญี่ปุน

โรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย9

โครงการโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย7

ประเทศมองโกเลีย

โครงการ

เหมืองถานหิน3

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ทาเรือ2

5 เหมืองถานหิน

โครงการ

เหมืองถานหิน2

สาธารณรัฐสิงคโปร

1
ศูนยกลางการขาย

และโลจิสติกส

สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม

โรงไฟฟาพลังงานลม1

โครงการโรงไฟฟา

พลังงานลม1

โรงไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป1

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทย

โรงไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป1

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป4

2 เหมืองถานหิน

โรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย7 2

สหรัฐอเมริกา

(รัฐเพนซิลเวเนียและรัฐเท็กซัส)

แหลงผลิต

กาซธรรมชาติ

แผนที่แสดงธุรกิจ

ของกลุมบานปู

1 2
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วิสัยทัศนและพันธกิจ

มุงสรางคุณคาอยางยั่งยืน

และความไววางใจใหกับผูมีสวนไดเสีย

ดวยความรับผิดชอบตอโลกและสังคม

ขับเคล�อนการพัฒนา

และผสานนวัตกรรมเพ�อความยั่งยืนทางพลังงาน

อยางครบวงจรดวยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ

เพิ่มความแข็งแกรงของวัฒนธรรมองคกร

ความเปนเลิศในการดำเนินงาน และยึดมั่นในอุดมการณ

ของบานปู ในการเปนองคกรที่มีความซ�อสัตย 

เปนมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล 

พันธกิจ

ผูนำดานพลังงานแหงเอเชีย

ที่มุงมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน

วิสัยทัศน

1

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)6



รายไดจากการขายรวม 

-17%

2,283
ลานเหรียญสหรัฐ

กำไรจากการดำเนินงาน

กอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส�อมราคา 

และคาใชจายตัดจาย (EBITDA)

-20%

563
ลานเหรียญสหรัฐ

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

(56)
ลานเหรียญสหรัฐ

+7%

สวนของผูถือหุน

2,815
ลานเหรียญสหรัฐ

+21%

หนี้สินรวม

6,562
ลานเหรียญสหรัฐ

+16%

สินทรัพยรวม

9,377
ลานเหรียญสหรัฐ

จุดเดนในรอบป

1

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 7



ขยายตลาด

รถยนตไฟฟารุน

FOMM

One

ใหบริการรถตุกตุกไฟฟา 

สาธารณะแกผูโดยสาร

2,500
คน/วัน

ธุรกิจกาซธรรมชาติ

~700
ลานลูกบาศกฟุต

เทียบเทากาซธรรมชาติ

ตอวัน

กำลังการผลิต*

ปริมาณขาย

38.8
ลานตัน

ธุรกิจถานหิน

ธุรกิจผลิตไฟฟา

3,309
เมกะวัตต

กำลังการผลิตรวม

ตามสัดสวนการลงทุน

ธุรกิจการวางระบบ

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยบนหลังคา 

และโซลารลอยน้ำ 

ธุรกิจ

ระบบกักเก็บพลังงาน

ธุรกิจ

พัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

ธุรกิจยานยนต ไฟฟา 

เปดตัว

เรือทองเที่ยวไฟฟา

กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน

(Energy Resources)

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน

(Energy Generation)

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

(Energy Technology)

* รวมกำลังการผลิตจากแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett) ที่ได�ลงทุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

โครงการสมารทซิตี้

ที่อยูระหวางการพัฒนา

5
โครงการ

กำลังการผลิต

ตามสัดสวนการลงทุน

249
เมกะวัตต

กำลังการผลิตรวม

1.0
กิกะวัตต-ชั่วโมง

กำลังการผลิตไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

ตามสัดสวนการลงทุน

2,403
เมกะวัตต

กำลังการผลิตไฟฟา

จากพลังงานหมุนเวียน

ตามสัดสวนการลงทุน 

657
เมกะวัตต

* บร�ษัทฯ กำหนดการจ�ายเง�นป�นผลประจำป� 2563 งวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ�นละ 0.30 บาท ซ�่งได�จ�ายเป�นเง�นป�นผลระหว�างกาล 
 ไปแล�วหุ�นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 คงเหลือจ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป� 2563 อีกหุ�นละ 0.15 บาท และบร�ษัทฯ กำหนดจ�ายเง�นป�นผล  
 ในวันที่ 30 เมษายน 2564

หมายเหตุ : ข�อมูลทางการเง�นและอัตราส�วนทางการเง�นเป�นข�อมูลจากงบการเง�นรวม

สำหรับปสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 

2563

31 ธันวาคม 

2562

31 ธันวาคม 

2561

ฐานะการเงิน

สินทรัพย�รวม
หนี้สินรวม
ส�วนของผู�ถือหุ�น
ทุนที่ออกและเร�ยกชำระแล�ว

ผลการดำเนินงาน

รายได�จากการขายรวม
ต�นทุนขาย
กำไรขั�นต�น
ค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร
ค�าภาคหลวง
รายได�อื่น
ค�าใช�จ�ายอื่น
กำไรจากการดำเนินงาน
ส�วนแบ�งกำไรจากกิจการร�วมค�า
ดอกเบี้ยจ�าย
ค�าใช�จ�ายทางการเง�น
ภาษีเง�นได�
ค�าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา
ส�วนท่ีเป�นของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอำนาจควบคุม
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

กำไรจากการดำเนินงานก�อนดอกเบี้ย 

 ภาษี ค�าเส่ือมราคา และค�าใช�จ�ายตัดจ�าย 

อัตราสวนทางการเงิน

อัตรากำไรขั�นต�น
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธ�ต�อรายได�รวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�
อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น
อัตราส�วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
อัตราส�วนหนี้สินสุทธ�ต�อส�วนของผู�ถือหุ�น

ขอมูลตอหุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�ต�อหุ�น
มูลค�าตามบัญช�ต�อหุ�น
เง�นป�นผลต�อหุ�น

 

(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)

 

(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)

 (ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)

(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)

(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)

  

(%)
(%)
(%)
(%)

(เท�า)
(เท�า)

 

(เหร�ยญสหรัฐ)
(เหร�ยญสหรัฐ)

(บาท)

8,069
5,434
2,635

150

 

2,759
(2,051)

708
(439)
(241)
173
(95)
107
206

(182)
(5)

(78)
-

(61)
(14)

701

 

26
(0.5)
(0.2)
(0.5)
2.4

1.23

 

(0.003)
0.51
0.60

8,454
5,279
3,175

150

 

3,481
(2,253)
1,228
(419)
(291)

65
(82)
502
264

(170)
(5)

(189)
(86)

(109)
205

1,178

 

35
5.8
2.5
6.4
3.8

1.02

 

0.040
0.61
0.70

9,377
6,562
2,815

147

 

2,283
(1,822)

460
(365)
(183)
155
(31)
36

135
(173)

(6)
(9)
-

(39)
(56)

563

 

20
(2.3)
(0.6)
(2.0)
2.5

1.47

 

(0.011)
0.55
0.30*

2 3
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ขยายตลาด

รถยนตไฟฟารุน

FOMM

One

ใหบริการรถตุกตุกไฟฟา 

สาธารณะแกผูโดยสาร

2,500
คน/วัน

ธุรกิจกาซธรรมชาติ

~700
ลานลูกบาศกฟุต

เทียบเทากาซธรรมชาติ

ตอวัน

กำลังการผลิต*

ปริมาณขาย

38.8
ลานตัน

ธุรกิจถานหิน

ธุรกิจผลิตไฟฟา

3,309
เมกะวัตต

กำลังการผลิตรวม

ตามสัดสวนการลงทุน

ธุรกิจการวางระบบ

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยบนหลังคา 

และโซลารลอยน้ำ 

ธุรกิจ

ระบบกักเก็บพลังงาน

ธุรกิจ

พัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

ธุรกิจยานยนต ไฟฟา 

เปดตัว

เรือทองเที่ยวไฟฟา

กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน

(Energy Resources)

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน

(Energy Generation)

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

(Energy Technology)

* รวมกำลังการผลิตจากแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett) ที่ได�ลงทุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

โครงการสมารทซิตี้

ที่อยูระหวางการพัฒนา

5
โครงการ

กำลังการผลิต

ตามสัดสวนการลงทุน

249
เมกะวัตต

กำลังการผลิตรวม

1.0
กิกะวัตต-ชั่วโมง

กำลังการผลิตไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

ตามสัดสวนการลงทุน

2,403
เมกะวัตต

กำลังการผลิตไฟฟา

จากพลังงานหมุนเวียน

ตามสัดสวนการลงทุน 

657
เมกะวัตต

* บร�ษัทฯ กำหนดการจ�ายเง�นป�นผลประจำป� 2563 งวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ�นละ 0.30 บาท ซ�่งได�จ�ายเป�นเง�นป�นผลระหว�างกาล 
 ไปแล�วหุ�นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 คงเหลือจ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป� 2563 อีกหุ�นละ 0.15 บาท และบร�ษัทฯ กำหนดจ�ายเง�นป�นผล  
 ในวันที่ 30 เมษายน 2564

หมายเหตุ : ข�อมูลทางการเง�นและอัตราส�วนทางการเง�นเป�นข�อมูลจากงบการเง�นรวม

สำหรับปสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 

2563

31 ธันวาคม 

2562

31 ธันวาคม 

2561

ฐานะการเงิน

สินทรัพย�รวม
หนี้สินรวม
ส�วนของผู�ถือหุ�น
ทุนที่ออกและเร�ยกชำระแล�ว

ผลการดำเนินงาน

รายได�จากการขายรวม
ต�นทุนขาย
กำไรขั�นต�น
ค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร
ค�าภาคหลวง
รายได�อื่น
ค�าใช�จ�ายอื่น
กำไรจากการดำเนินงาน
ส�วนแบ�งกำไรจากกิจการร�วมค�า
ดอกเบี้ยจ�าย
ค�าใช�จ�ายทางการเง�น
ภาษีเง�นได�
ค�าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา
ส�วนท่ีเป�นของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอำนาจควบคุม
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

กำไรจากการดำเนินงานก�อนดอกเบี้ย 

 ภาษี ค�าเส่ือมราคา และค�าใช�จ�ายตัดจ�าย 

อัตราสวนทางการเงิน

อัตรากำไรขั�นต�น
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธ�ต�อรายได�รวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�
อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น
อัตราส�วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
อัตราส�วนหนี้สินสุทธ�ต�อส�วนของผู�ถือหุ�น

ขอมูลตอหุน

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�ต�อหุ�น
มูลค�าตามบัญช�ต�อหุ�น
เง�นป�นผลต�อหุ�น

 

(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)

 

(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)

 (ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)
(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)

(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)

(ล�านเหร�ยญสหรัฐ)

  

(%)
(%)
(%)
(%)

(เท�า)
(เท�า)

 

(เหร�ยญสหรัฐ)
(เหร�ยญสหรัฐ)

(บาท)

8,069
5,434
2,635

150

 

2,759
(2,051)

708
(439)
(241)
173
(95)
107
206

(182)
(5)

(78)
-

(61)
(14)

701

 

26
(0.5)
(0.2)
(0.5)
2.4

1.23

 

(0.003)
0.51
0.60

8,454
5,279
3,175

150

 

3,481
(2,253)
1,228
(419)
(291)

65
(82)
502
264

(170)
(5)

(189)
(86)

(109)
205

1,178

 

35
5.8
2.5
6.4
3.8

1.02

 

0.040
0.61
0.70

9,377
6,562
2,815

147

 

2,283
(1,822)

460
(365)
(183)
155
(31)
36

135
(173)

(6)
(9)
-

(39)
(56)

563

 

20
(2.3)
(0.6)
(2.0)
2.5

1.47

 

(0.011)
0.55
0.30*

2 3
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* รวมรายได�จากแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett) ที่ได�ลงทุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

สิ้นสุด ณ ป

2563 2562 2561

ปริมาณการขายถานหิน

ปร�มาณการขายถ�านหิน - อินโดนีเซ�ย (ITMG) 
ปร�มาณการขายถ�านหิน - แหล�งอื่น
ปร�มาณการขายถ�านหิน - อินโดนีเซ�ย
ปร�มาณการขายถ�านหิน - ออสเตรเลีย
ปร�มาณการขายถ�านหิน - จ�น (ซ�้อขายถ�านหิน)
ปร�มาณการขายถ�านหิน - แหล�งอื่น
รวมปร�มาณการขายถ�านหิน

รายไดรวม

รายได� - อินโดนีเซ�ย (ITMG) 
รายได� - แหล�งอื่น
รวมรายได� - อินโดนีเซ�ย 
รายได� - ออสเตรเลีย 
รายได� - จ�น (ซ�้อขายถ�านหิน) และแหล�งอื่น
รวมรายได�ธุรกิจถ�านหิน 
รายได�ธุรกิจไฟฟ�า 
รายได�ธุรกิจก�าซ* 
รายได�ธุรกิจคลังน�ํามัน 
รายได�ธุรกิจอื่น
รายได�รวม

อัตรากําไรขั้นตน

อัตรากําไรขั�นต�น - อินโดนีเซ�ย (ITMG)
อัตรากําไรขั�นต�น - แหล�งอื่น
อัตรากําไรขั�นต�น - อินโดนีเซ�ย
อัตรากําไรขั�นต�น - ออสเตรเลีย
อัตรากําไรขั�นต�น - จ�น (ซ�้อขายถ�านหิน)
อัตรากําไรขั�นต�น - ธุรกิจถ�านหิน
อัตรากําไรขั�นต�น - ธุรกิจไฟฟ�า
อัตรากําไรขั�นต�น - ธุรกิจก�าซ
อัตรากําไรขั�นต�น - คลังน�ํามัน
อัตรากําไรขั�นต�น - ธุรกิจอื่น
อัตรากําไรขั้นต�นรวม

(ลานตัน)

 

 

 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 
 
 
  
  
  
  

   

 

  

 

  

 (%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(%)

19.63
1.56

21.19
12.50
0.96
0.02

34.67

 

1,084
56

1,140
698
41

1,878
196
120
49
38

2,283

 
31
5

30
6
2

21
25
11
-1
25
20

23.10
2.27

25.37
10.50
0.31

-
36.18

 

1,550
121

1,671
694
16

2,381
183
105
79
12

2,759

 
34
8

32
15
0

27
19
31
2

47
26

21.49
2.52

24.01
13.70
0.31

-
38.03

 

1,801
183

1,984
1,014

23
3,020

196
144
95
26

3,481

 
45
11
42
27
4

37
21
47
5

44
35

* รวมรายได�จากแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett) ที่ได�ลงทุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

รายไดธุรกิจถานหิน

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2563 2562 2561

4,000

1,000

2,000

3,000

1,878

2,381

3,020

รายไดธุรกิจไฟฟา

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2563 2562 2561

100

200

300

196
183

196

รายไดธุรกิจกาซ*

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2563 2562 2561

60

90

120

150

30

120

105

144

รายไดธุรกิจคลังน้ํามัน

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2563 2562 2561

40

80

120

49

79

95

รายไดธุรกิจอ�น

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2563 2562 2561

30

40

10

20

50

38

12

26

รายไดรวม

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2563 2562 2561

4,000

1,000

2,000

3,000

2,283

2,759

3,481

ผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา

1 2
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* รวมรายได�จากแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett) ที่ได�ลงทุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

สิ้นสุด ณ ป

2563 2562 2561

ปริมาณการขายถานหิน

ปร�มาณการขายถ�านหิน - อินโดนีเซ�ย (ITMG) 
ปร�มาณการขายถ�านหิน - แหล�งอื่น
ปร�มาณการขายถ�านหิน - อินโดนีเซ�ย
ปร�มาณการขายถ�านหิน - ออสเตรเลีย
ปร�มาณการขายถ�านหิน - จ�น (ซ�้อขายถ�านหิน)
ปร�มาณการขายถ�านหิน - แหล�งอื่น
รวมปร�มาณการขายถ�านหิน

รายไดรวม

รายได� - อินโดนีเซ�ย (ITMG) 
รายได� - แหล�งอื่น
รวมรายได� - อินโดนีเซ�ย 
รายได� - ออสเตรเลีย 
รายได� - จ�น (ซ�้อขายถ�านหิน) และแหล�งอื่น
รวมรายได�ธุรกิจถ�านหิน 
รายได�ธุรกิจไฟฟ�า 
รายได�ธุรกิจก�าซ* 
รายได�ธุรกิจคลังน�ํามัน 
รายได�ธุรกิจอื่น
รายได�รวม

อัตรากําไรขั้นตน

อัตรากําไรขั�นต�น - อินโดนีเซ�ย (ITMG)
อัตรากําไรขั�นต�น - แหล�งอื่น
อัตรากําไรขั�นต�น - อินโดนีเซ�ย
อัตรากําไรขั�นต�น - ออสเตรเลีย
อัตรากําไรขั�นต�น - จ�น (ซ�้อขายถ�านหิน)
อัตรากําไรขั�นต�น - ธุรกิจถ�านหิน
อัตรากําไรขั�นต�น - ธุรกิจไฟฟ�า
อัตรากําไรขั�นต�น - ธุรกิจก�าซ
อัตรากําไรขั�นต�น - คลังน�ํามัน
อัตรากําไรขั�นต�น - ธุรกิจอื่น
อัตรากําไรขั้นต�นรวม

(ลานตัน)

 

 

 

(ลานเหรียญสหรัฐ) 
 
 
  
  
  
  

   

 

  

 

  

 (%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(%)

19.63
1.56

21.19
12.50
0.96
0.02

34.67

 

1,084
56

1,140
698
41

1,878
196
120
49
38

2,283

 
31
5

30
6
2

21
25
11
-1
25
20

23.10
2.27

25.37
10.50
0.31

-
36.18

 

1,550
121

1,671
694
16

2,381
183
105
79
12

2,759

 
34
8

32
15
0

27
19
31
2

47
26

21.49
2.52

24.01
13.70
0.31

-
38.03

 

1,801
183

1,984
1,014

23
3,020

196
144
95
26

3,481

 
45
11
42
27
4

37
21
47
5

44
35

* รวมรายได�จากแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett) ที่ได�ลงทุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

รายไดธุรกิจถานหิน

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2563 2562 2561

4,000

1,000

2,000

3,000

1,878

2,381

3,020

รายไดธุรกิจไฟฟา

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2563 2562 2561

100

200

300

196
183

196

รายไดธุรกิจกาซ*

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2563 2562 2561

60

90

120

150

30

120

105

144

รายไดธุรกิจคลังน้ํามัน

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2563 2562 2561

40

80

120

49

79

95

รายไดธุรกิจอ�น

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2563 2562 2561

30

40

10

20

50

38

12

26

รายไดรวม

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2563 2562 2561

4,000

1,000

2,000

3,000

2,283

2,759

3,481

ผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา
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บานปูมุงสรางการเติบโตอยางยั่งยืน

สรางความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งสามารถ 

ตอบสนองความตองการดานพลังงานแหงอนาคต 

ภายใตสภาวการณ New Normal ดวยจุดยืน

“Smarter Energy for Sustainability: 

อนาคตพลังงานเพ�อความยั่งยืน” 

นายชนินท วองกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

ในป�นี้ คณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายบร�หารได�หาร�อร�วมกัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติทบทวนแผนกลยุทธ�และแนวทางดำเนิน 
ธุรกิจสำหรับป� 2564-2568 โดยใช�แผนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการกำหนดกลยุทธ�ทางธุรกิจในอีก 5 ป�ข�างหน�า เพื่อ
เสร�มกำลังกลยุทธ� Greener & Smarter โดยเน�นเร�่องการ
สร�างความสามารถในการแข�งขัน การเพิ่มมูลค�าให�แก�ผู�มี
ส�วนได�เสีย และการปรับตัวให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบร�ษัทยังได�พิจารณาโครงสร�างของ 
คณะกรรมการ และสรรหากรรมการท่ีมีความรู�ความสามารถ 
ประสบการณ�และความเช�่ยวชาญ เข�ามาเสร�มความเข�มแข็ง
ของโครงสร�างคณะกรรมการ ให�สอดคล�องกับทิศทาง
ของบร�ษัทฯ เพื่อช�วยแนะนำและสนับสนุนฝ�ายบร�หาร
ให�สามารถรับมือกับการเปลี่ยนผ�านทางธุรกิจครั�งสำคัญ 
(Banpu Transformation ) เพื่อสร�างการเติบโตอย�าง
ยั่งยืน สร�างความสามารถในการแข�งขัน รวมทั�งสามารถ
ตอบสนองความต�องการด�านพลังงานแห�งอนาคต ภายใต�
สภาวการณ� New Normal ด�วยจุดยืน “Smarter Energy 
for Sustainability: อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” 

คณะกรรมการบร�ษัทยังคงยึดม่ันหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
มีธรรมาภิบาล โปร�งใส ตรวจสอบได� รวมถึงการสนับสนุนการ 
ต�อต�านคอร�รัปชันอย�างต�อเน่ือง ในป�ท่ีผ�านมา คณะกรรมการ 
บร�ษัท โดยประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบได�ลงนามในแบบการประเมินตนเองเพื่อพัฒนา
ระบบต�อต�านคอร�รัปชัน และย่ืนขอรับรองเป�นสมาช�กแนวร�วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ตของโครงการ 
แนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจร�ต 
(CAC) เพื่อต�ออายุใบรับรองเป�นครั�งที่ 2 ซ�่งจะมีวาระ 3 ป� 

ในโอกาสนี้ คณะกรรมบร�ษัทขอขอบคุณผู�มีอุปการคุณและ
ผู�มีส�วนได�เสีย รวมทั�งผู�เก่ียวข�องทุกฝ�ายทั�งในและต�างประเทศ 
ที่มอบความไว�วางใจและสนับสนุนบร�ษัทฯ ด�วยดีเสมอมา 
ทั�งนี้ บร�ษัทฯ ขอให�คำมั่นว�าจะขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ�ม
บ�านปูให�ก�าวเป�นผู�นำด�านพลังงานที่หลากหลายในระดับ 
นานาชาติ ด�วยการบร�หารจัดการบร�ษัทฯ ตามหลักการกำกับ 
ดูแลกิจการท่ีดี ด�วยความรับผิดชอบต�อโลก ส่ิงแวดล�อม และ 
สังคม เพื่อสร�างสรรค�คุณค�าแก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน
ได�อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน

ในป� 2563 แม�ต�องประสบความท�าทายรอบด�านจากว�กฤตการณ�ระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อ โคว�ด-19 
(COVID-19) ซ�่งส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคมโลกอย�างรุนแรงในวงกว�าง คณะกรรมการบร�ษัทยังคงให�ความสำคัญ
กับการสร�างการเติบโตอย�างยั่งยืนตามหลัก ESG ซ�่งคำนึงถึงประเด็นด�านสิ่งแวดล�อม (Environmental) สังคม (Social) และ 
การกำกับดูแลกิจการ (Governance) อันเป�นส่ิงท่ีบร�ษัทฯ ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ เพ่ือสร�างผลตอบแทนท่ีดี 
สม่ำเสมอในระยะยาวให�แก�ผู�ถือหุ�นและนักลงทุน รวมถึงผลประโยชน�อย�างยั่งยืนให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม โดยกลุ�มบ�านปู
สามารถดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ� Greener & Smarter ใน 10  ประเทศได�อย�างราบร�่น ควบคู�ไปกับการมองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม�ๆ ในฐานะบร�ษัทพลังงานครบวงจรที่มุ�งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด�านพลังงานที่สามารถตอบสนอง
ทุกความต�องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค�า 

รายงานคณะกรรมการ
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บานปูมุงสรางการเติบโตอยางยั่งยืน

สรางความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งสามารถ 

ตอบสนองความตองการดานพลังงานแหงอนาคต 

ภายใตสภาวการณ New Normal ดวยจุดยืน

“Smarter Energy for Sustainability: 

อนาคตพลังงานเพ�อความยั่งยืน” 

นายชนินท วองกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

ในป�นี้ คณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายบร�หารได�หาร�อร�วมกัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติทบทวนแผนกลยุทธ�และแนวทางดำเนิน 
ธุรกิจสำหรับป� 2564-2568 โดยใช�แผนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการกำหนดกลยุทธ�ทางธุรกิจในอีก 5 ป�ข�างหน�า เพื่อ
เสร�มกำลังกลยุทธ� Greener & Smarter โดยเน�นเร�่องการ
สร�างความสามารถในการแข�งขัน การเพิ่มมูลค�าให�แก�ผู�มี
ส�วนได�เสีย และการปรับตัวให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบร�ษัทยังได�พิจารณาโครงสร�างของ 
คณะกรรมการ และสรรหากรรมการท่ีมีความรู�ความสามารถ 
ประสบการณ�และความเช�่ยวชาญ เข�ามาเสร�มความเข�มแข็ง
ของโครงสร�างคณะกรรมการ ให�สอดคล�องกับทิศทาง
ของบร�ษัทฯ เพื่อช�วยแนะนำและสนับสนุนฝ�ายบร�หาร
ให�สามารถรับมือกับการเปลี่ยนผ�านทางธุรกิจครั�งสำคัญ 
(Banpu Transformation ) เพื่อสร�างการเติบโตอย�าง
ยั่งยืน สร�างความสามารถในการแข�งขัน รวมทั�งสามารถ
ตอบสนองความต�องการด�านพลังงานแห�งอนาคต ภายใต�
สภาวการณ� New Normal ด�วยจุดยืน “Smarter Energy 
for Sustainability: อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” 

คณะกรรมการบร�ษัทยังคงยึดม่ันหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
มีธรรมาภิบาล โปร�งใส ตรวจสอบได� รวมถึงการสนับสนุนการ 
ต�อต�านคอร�รัปชันอย�างต�อเน่ือง ในป�ท่ีผ�านมา คณะกรรมการ 
บร�ษัท โดยประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบได�ลงนามในแบบการประเมินตนเองเพื่อพัฒนา
ระบบต�อต�านคอร�รัปชัน และย่ืนขอรับรองเป�นสมาช�กแนวร�วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ตของโครงการ 
แนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจร�ต 
(CAC) เพื่อต�ออายุใบรับรองเป�นครั�งที่ 2 ซ�่งจะมีวาระ 3 ป� 

ในโอกาสนี้ คณะกรรมบร�ษัทขอขอบคุณผู�มีอุปการคุณและ
ผู�มีส�วนได�เสีย รวมทั�งผู�เก่ียวข�องทุกฝ�ายทั�งในและต�างประเทศ 
ที่มอบความไว�วางใจและสนับสนุนบร�ษัทฯ ด�วยดีเสมอมา 
ทั�งนี้ บร�ษัทฯ ขอให�คำมั่นว�าจะขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ�ม
บ�านปูให�ก�าวเป�นผู�นำด�านพลังงานที่หลากหลายในระดับ 
นานาชาติ ด�วยการบร�หารจัดการบร�ษัทฯ ตามหลักการกำกับ 
ดูแลกิจการท่ีดี ด�วยความรับผิดชอบต�อโลก ส่ิงแวดล�อม และ 
สังคม เพื่อสร�างสรรค�คุณค�าแก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน
ได�อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน

ในป� 2563 แม�ต�องประสบความท�าทายรอบด�านจากว�กฤตการณ�ระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อ โคว�ด-19 
(COVID-19) ซ�่งส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคมโลกอย�างรุนแรงในวงกว�าง คณะกรรมการบร�ษัทยังคงให�ความสำคัญ
กับการสร�างการเติบโตอย�างยั่งยืนตามหลัก ESG ซ�่งคำนึงถึงประเด็นด�านสิ่งแวดล�อม (Environmental) สังคม (Social) และ 
การกำกับดูแลกิจการ (Governance) อันเป�นส่ิงท่ีบร�ษัทฯ ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ เพ่ือสร�างผลตอบแทนท่ีดี 
สม่ำเสมอในระยะยาวให�แก�ผู�ถือหุ�นและนักลงทุน รวมถึงผลประโยชน�อย�างยั่งยืนให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม โดยกลุ�มบ�านปู
สามารถดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ� Greener & Smarter ใน 10  ประเทศได�อย�างราบร�่น ควบคู�ไปกับการมองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม�ๆ ในฐานะบร�ษัทพลังงานครบวงจรที่มุ�งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด�านพลังงานที่สามารถตอบสนอง
ทุกความต�องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค�า 

รายงานคณะกรรมการ
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ผลประกอบการดานการเงิน

สถานการณ�ทางเศรษฐกิจได�รับผลกระทบอย�างมากจากการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ซ�่งรวมถึงราคาก�าซธรรมชาติและถ�านหิน
ท่ีลดลงอย�างมาก ส�งผลกระทบต�อผลประกอบการด�านการเง�นของบร�ษัทฯ ในป� 2563 โดยบร�ษัทฯ ขาดทุนสุทธ� 56 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
หลังหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 81 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และกำไรจากอนุพันธ�ทางการเง�นจำนวน 23 ล�านเหร�ยญสหรัฐ

อย�างไรก็ตาม ด�วยโครงสร�างธุรกิจท่ีหลากหลายและการดำเนินงานท่ีมีประสิทธ�ภาพเอ้ือให�กลุ�มบ�านปู สามารถฟ��นตัวและควบคุม 
ผลกระทบด�านกระแสเง�นสดในภาพรวมได� แม�จะเผช�ญความท�าทายจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาค บร�ษัทฯ ก็ยังสามารถสร�างกำไร 
ก�อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค�าเส่ือม และค�าใช�จ�ายตัดจ�าย (EBITDA)1 ในป� 2563 ได�ถึง 563 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ซ�ง่มาจากธุรกิจถ�านหิน 
จำนวน 340 ล�านเหร�ยญสหรัฐ จากธุรกิจไฟฟ�า 169 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และธุรกิจก�าซธรรมชาติ 54 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ทั�งนี้ 
การดำเนินงานด�านการเง�นของบ�านปู ยังคงอยู�ในระดับท่ีสามารถบร�หารจัดการได�อย�างดี โดยทร�สเรทต้ิงยังคงอันดับเครดิตองค�กร 
ของบ�านปู ที่ระดับ "A+" ด�วยแนวโน�มอันดับเครดิต "Stable" หร�อ" คงที่"2.

ว�กฤตเศรษฐกิจโลกจากการแพร�ระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อ โคว�ด-19 เป�นตัวเร�งเมกะเทรนด�ด�านพลังงาน 
รวมถึงตอกย�ำความสำคัญท่ีบ�านปูเปล่ียนผ�านองค�กร (Banpu Transformation) ด�วยการขับเคล่ือนกลยุทธ� Greener & Smarter   

นับตั�งแต�ป� 2558 เป�นต�นมา บ�านปูผลักดันกลยุทธ�ที่เร�งการเปลี่ยนผ�านสู�โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนยิ่งข�้น โดยเน�นสร�างความสมดุล 
และการบูรณาการจากแหล�งพลังงานในรูปแบบเดิมสู�ก�าซธรรมชาติที่มีคาร�บอนต่ำและใช�เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ล�ำสมัย 
ในป� 2563 เราเดินหน�าอย�างแข็งแกร�งเพ่ือเร�งกระบวนการเปล่ียนผ�านทางธุรกิจโดยได�ขยายธุรกิจก�าซธรรมชาติในสหรัฐอเมร�กา 
รวมถึงการเติบโตอย�างรวดเร็วของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในเอเช�ยภายใต�การดำเนินงานของบ�านปู เน็กซ� ซ�ง่ครอบคลุม 
พอร�ตฟอลิโอทั�งระบบผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคา (Solar Rooftops) โซลูชันเมืองอัจฉร�ยะ (Smart City) 
การผลิตแบตเตอร�ลิ่เธ�ยมไอออน การให�บร�การรถยนต�ไฟฟ�าและเร�อท�องเท่ียวไฟฟ�า และแพลตฟอร�มการซ�อ้ขายไฟฟ�า (Electricity 
Trading) ที่เราพัฒนาอย�างต�อเนื่องและบูรณาการเข�ากับระบบนิเวศพลังงานอัจฉร�ยะ

จากการประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย�างย่ังยืน (ESG) ซ�ง่บร�ษัทฯ ได�อยู�ในกลุ�มท่ีมีคะแนนสูงสุดในดัชนี 
ความยั่งยืนดาวโจนส� ทำให�บ�านปูได�รับการยอมรับในฐานะผู�นำ "การเปลี่ยนผ�านด�านพลังงาน" ในกลุ�มประเทศแถบ 
มหาสมุทรแปซ�ฟ�กได�อย�างรวดเร็ว ทำให�บ�านปูกลับมาเป�นที่จับตามองของเหล�านักลงทุนในระดับนานาชาติอีกครั�ง ด�วย
ความพร�อมในการสร�างผลตอบแทนที่แข็งแกร�งและยั่งยืนให�แก�ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียในช�วงเวลาอันใกล�นี้

จากการประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน (ESG) 

ซึ่งบริษัทฯ ไดอยูในกลุมที่มีคะแนนสูงสุดในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส ทำให

บานปูไดรับการยอมรับในฐานะผูนำ "การเปลี่ยนผานดานพลังงาน" ในกลุม 

ประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟกไดอยางรวดเร็ว และกลับมาเปนที่จับตามองของ 

เหลานักลงทุนในระดับนานาชาติอีกครั้ง ดวยความพรอมในการสรางผลตอบแทน  

ที่แข็งแกรงและยั่งยืนใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียในชวงเวลาอันใกลนี้

1 Earnings before interest, tax, depreciation and amortization 
2 อันดับเครดิตองค�กรและหุ�นกู�แบบไม�มีหลักประกัน ไม�ด�อยสิทธ�ของบ�านปู
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ผลประกอบการดานการเงิน

สถานการณ�ทางเศรษฐกิจได�รับผลกระทบอย�างมากจากการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ซ�่งรวมถึงราคาก�าซธรรมชาติและถ�านหิน
ท่ีลดลงอย�างมาก ส�งผลกระทบต�อผลประกอบการด�านการเง�นของบร�ษัทฯ ในป� 2563 โดยบร�ษัทฯ ขาดทุนสุทธ� 56 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
หลังหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 81 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และกำไรจากอนุพันธ�ทางการเง�นจำนวน 23 ล�านเหร�ยญสหรัฐ

อย�างไรก็ตาม ด�วยโครงสร�างธุรกิจท่ีหลากหลายและการดำเนินงานท่ีมีประสิทธ�ภาพเอ้ือให�กลุ�มบ�านปู สามารถฟ��นตัวและควบคุม 
ผลกระทบด�านกระแสเง�นสดในภาพรวมได� แม�จะเผช�ญความท�าทายจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาค บร�ษัทฯ ก็ยังสามารถสร�างกำไร 
ก�อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค�าเส่ือม และค�าใช�จ�ายตัดจ�าย (EBITDA)1 ในป� 2563 ได�ถึง 563 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ซ�ง่มาจากธุรกิจถ�านหิน 
จำนวน 340 ล�านเหร�ยญสหรัฐ จากธุรกิจไฟฟ�า 169 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และธุรกิจก�าซธรรมชาติ 54 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ทั�งนี้ 
การดำเนินงานด�านการเง�นของบ�านปู ยังคงอยู�ในระดับท่ีสามารถบร�หารจัดการได�อย�างดี โดยทร�สเรทต้ิงยังคงอันดับเครดิตองค�กร 
ของบ�านปู ที่ระดับ "A+" ด�วยแนวโน�มอันดับเครดิต "Stable" หร�อ" คงที่"2.

ว�กฤตเศรษฐกิจโลกจากการแพร�ระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อ โคว�ด-19 เป�นตัวเร�งเมกะเทรนด�ด�านพลังงาน 
รวมถึงตอกย�ำความสำคัญท่ีบ�านปูเปล่ียนผ�านองค�กร (Banpu Transformation) ด�วยการขับเคล่ือนกลยุทธ� Greener & Smarter   

นับตั�งแต�ป� 2558 เป�นต�นมา บ�านปูผลักดันกลยุทธ�ที่เร�งการเปลี่ยนผ�านสู�โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนยิ่งข�้น โดยเน�นสร�างความสมดุล 
และการบูรณาการจากแหล�งพลังงานในรูปแบบเดิมสู�ก�าซธรรมชาติที่มีคาร�บอนต่ำและใช�เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ล�ำสมัย 
ในป� 2563 เราเดินหน�าอย�างแข็งแกร�งเพ่ือเร�งกระบวนการเปล่ียนผ�านทางธุรกิจโดยได�ขยายธุรกิจก�าซธรรมชาติในสหรัฐอเมร�กา 
รวมถึงการเติบโตอย�างรวดเร็วของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในเอเช�ยภายใต�การดำเนินงานของบ�านปู เน็กซ� ซ�ง่ครอบคลุม 
พอร�ตฟอลิโอทั�งระบบผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคา (Solar Rooftops) โซลูชันเมืองอัจฉร�ยะ (Smart City) 
การผลิตแบตเตอร�ลิ่เธ�ยมไอออน การให�บร�การรถยนต�ไฟฟ�าและเร�อท�องเท่ียวไฟฟ�า และแพลตฟอร�มการซ�อ้ขายไฟฟ�า (Electricity 
Trading) ที่เราพัฒนาอย�างต�อเนื่องและบูรณาการเข�ากับระบบนิเวศพลังงานอัจฉร�ยะ

จากการประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย�างย่ังยืน (ESG) ซ�ง่บร�ษัทฯ ได�อยู�ในกลุ�มท่ีมีคะแนนสูงสุดในดัชนี 
ความยั่งยืนดาวโจนส� ทำให�บ�านปูได�รับการยอมรับในฐานะผู�นำ "การเปลี่ยนผ�านด�านพลังงาน" ในกลุ�มประเทศแถบ 
มหาสมุทรแปซ�ฟ�กได�อย�างรวดเร็ว ทำให�บ�านปูกลับมาเป�นที่จับตามองของเหล�านักลงทุนในระดับนานาชาติอีกครั�ง ด�วย
ความพร�อมในการสร�างผลตอบแทนที่แข็งแกร�งและยั่งยืนให�แก�ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียในช�วงเวลาอันใกล�นี้

จากการประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน (ESG) 

ซึ่งบริษัทฯ ไดอยูในกลุมที่มีคะแนนสูงสุดในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส ทำให

บานปูไดรับการยอมรับในฐานะผูนำ "การเปลี่ยนผานดานพลังงาน" ในกลุม 

ประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟกไดอยางรวดเร็ว และกลับมาเปนที่จับตามองของ 

เหลานักลงทุนในระดับนานาชาติอีกครั้ง ดวยความพรอมในการสรางผลตอบแทน  

ที่แข็งแกรงและยั่งยืนใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียในชวงเวลาอันใกลนี้

1 Earnings before interest, tax, depreciation and amortization 
2 อันดับเครดิตองค�กรและหุ�นกู�แบบไม�มีหลักประกัน ไม�ด�อยสิทธ�ของบ�านปู
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เฉลี่ยป� 2562 ร�อยละ 21 ทั�งนี้ ในป� 2563 EBITDA ของ 
BKV อยู�ท่ี 54 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงจากป� 2562 เล็กน�อย
จากราคาก�าซธรรมชาติเฉลี่ยที่ลดลง อย�างไรก็ตาม การที่
บ�านปูเข�าลงทุนในสินทรัพย�แหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต�
ในช�วงปลายป� ทำให�มีปร�มาณขายก�าซธรรมชาติจำนวน 
113 ล�านลูกบาศก�ฟุตเทียบเท�าก�าซธรรมชาติต�อวัน เพิ่มข�้น
จากป�ก�อน ร�อยละ 64 

ปริมาณขายถานหินและการวิเคราะหตลาดถานหิน

กลุ�มบ�านปู มีปร�มาณขายถ�านหินในป� 2563 รวมทั�งส้ิน 38.8 
ล�านตัน ลดลงจาก 40.7 ล�านตันในป�ก�อน โดยปร�มาณขาย
ทั�งหมดจากเหมืองของบ�านปูในสาธารณรัฐอินโดนีเซ�ยอยู�ที่ 
21.2 ล�านตัน จากเหมืองในประเทศออสเตรเลียอยู�ที่ 12.5 
ล�านตัน และจากเหมืองในสาธารณรัฐประชาชนจ�นอีก 5.1 
ล�านตัน โดยเหมืองในอินโดนีเซ�ยและจ�นมีปร�มาณการผลิต 
ลดลง ในขณะที่ออสเตรเลียมีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้น3. 

ในป� 2563 ปร�มาณขายถ�านหินให�แก�ลูกค�าในตลาดอาเซ�ยน
เพ่ิมข�น้เป�น 8.3 ล�านตัน ในขณะท่ีปร�มาณขายให�แก�ลูกค�าในจ�น 
อยู�ที่ 9.8 ล�านตัน ลดลงร�อยละ 22 ส�วนในภูมิภาคเอเช�ยใต� 
แม�ปร�มาณขายถ�านหินในตลาดอินเดียจะลดลง อยู�ท่ี 0.8 ล�านตัน 
แต�ปร�มาณขายในตลาดบังกลาเทศเพิ่มข�้นร�อยละ 18 อยู�ที่ 
1.3 ล�านตัน ขณะท่ีในประเทศญ่ีปุ�น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต�) 
และสาธารณรัฐไต�หวันทรงตัวท่ี 9.4 ล�านตัน ส�วนปร�มาณขาย 
ให�แก�ลูกค�าภายในประเทศของออสเตรเลียเพ่ิมข�น้ร�อยละ 52 
อยู�ที่ 9.1 ล�านตัน เมื่อเทียบกับป� 2562 

ราคาถ�านหินประเภทให�ค�าความร�อนสูง สำหรับถ�านหินส�งออก 
ในตลาดอ�างอิงตามดัชนีนิวคาสเซ�ล (NEX Index)4 โดยเฉล่ีย 
อยู�ที่ 59 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน จาก 77 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน
ในป� 2562 หร�อลดลงร�อยละ 24  โดยราคาขายถ�านหินเฉล่ีย 
แบบถ�วงน�ำหนักในป� 2563 ของกลุ�มบ�านปู ลดลงมาอยู�ที่ 
54 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน เม่ือเทียบกับ 66 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน 
ในป� 2562

ธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซ�่งเป�น
บร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�อินโดนีเซ�ยท่ีบ�านปูถือหุ�น
ประมาณร�อยละ 68 รายงาน EBITDA ในป� 2563 ที่ 187
ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงจากป�ก�อน จากราคาขายถ�านหินเฉล่ีย 
ลดลงร�อยละ 17 (อยู�ท่ี 53.8 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน ในป� 2563

จาก 65 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน ในป� 2562) และจากปร�มาณ 
ขายที่ลดลง (อยู�ที่ 21.2 ล�านตัน ในป� 2563 เมื่อเทียบกับ 
25.4 ล�านตัน ในป� 2562) 

ปร�มาณการผลิตถ�านหินของ ITM ในป� 2563 ลดลงร�อยละ 21 
อยู�ท่ี 18.4 ล�านตัน จากปร�มาณการผลิตของเหมืองอินโดมินโค 
จำนวน 9.0 ล�านตัน เหมืองทรูบาอินโด 4.3 ล�านตัน เหมือง
บาร�นโต 3.0 ล�านตัน เหมืองเอ็มบาลุต 1.1 ล�านตัน และ
เหมืองโจ-ร�ง 1.0 ล�านตัน ต�นทุนต�อหน�วยลดลงจาก 58 
เหร�ยญสหรัฐต�อตัน เป�น 49 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน เนื่องจาก
โครงการใช�ประโยชน�สูงสุดจากแผนการทำเหมือง ค�าภาคหลวง 
ที่ลดลง รวมทั�งค�าเช�้อเพลิงและต�นทุนดำเนินการที่ลดลง 

ธุรกิจถานหินในประเทศออสเตรเลีย

เซนเทนเนียล (Centennial) รายงาน EBITDA ในป� 2563 
ที่ 131 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงจากป�ก�อน เป�นผลมาจาก 
ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงอยู�ที่ 81 เหร�ยญออสเตรเลียต�อตัน 
จาก 94 เหร�ยญออสเตรเลียต�อตัน ในป�ก�อน 

ปร�มาณการผลิตถ�านหินของเหมืองต�างๆ ของเซนเทนเนียล 
เพิ่มข�้นร�อยละ 32 อยู�ที่ 12.4 ล�านตัน จาก 9.3 ล�านตัน ในป� 
2562 ที่สำคัญมาจากการเพิ่มสัดส�วนการลงทุนในเหมือง 
สปร�งเวล (Springvale) อีกร�อยละ 50 ในเดือนธันวาคม 2562 
และจากปร�มาณการผลิตถ�านหินของทุกเหมืองที่เพิ่มข�้น
โดยเหมืองคลาเรนซ� (Clarence) มีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้น
เล็กน�อยจาก 1.6 ล�านตัน เป�น 1.8 ล�านตัน และเหมืองแอร�ลี 
(Airly) มีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้นจาก 1.2 ล�านตัน เป�น 1.6 
ล�านตัน ปร�มาณการผลิตถ�านหินของกลุ�มเหมืองทางเหนือ 
ได�แก� เหมืองแมนดาลอง (Mandalong) เพิ่มข�้นร�อยละ 33 
จากป� 2562 เป�น 5.2 ล�านตัน และเหมืองไมยูนา (Myuna) 
มีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้นเป�น 1.0 ล�านตัน

ธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน

และประเทศมองโกเลีย

ในป� 2563 EBITDA ของธุรกิจถ�านหินในจ�นของบ�านปู อยู�ที่ 
23 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงอย�างมากจากป� 2562 ราคาขาย
เฉลี่ยของถ�านหินจากเหมืองเกาเหอ (Gaohe) ลดลงร�อยละ 
16 อยู�ท่ี 74 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน และปร�มาณขายถ�านหินลดลง 
ร�อยละ 12 อยู�ท่ี 8.1 ล�านตัน ปร�มาณการผลิตลดลงเล็กน�อย
อยู�ท่ี 8.9 ล�านตัน เน่ืองจากสภาพการทำเหมืองท่ีไม�เอ้ืออำนวย 
ปร�มาณการผลิตถ�านหินของเหมืองเฮ�อป��จงไท� (Hebi Zhong Tai) 
(บ�านปูถือหุ�นร�อยละ 40) ในมณฑลเหอหนานลดลงเล็กน�อย
จาก 1.5  ล�านตัน เป�น 1.3 ล�านตัน ส�วนในมองโกเลียยังอยู�
ระหว�างการศึกษาความเป�นไปได� และมีโครงการนำร�องที่
ดำเนินอยู�อย�างต�อเนื่อง

กลมธุรกิจแหลงพลังงาน

ธุรกิจกาซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา

บ�านปูได�เข�าซ�อ้แหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett Shale) 
จาก Devon Energy Corporation เสร็จส้ินเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 ด�วยมูลค�าการลงทุนทั�งสิ้น 570 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
ทำให�มูลค�าการลงทุนทั�งหมดของบ�านปูในธุรกิจก�าซธรรมชาติ 
ของสหรัฐฯ อยู�ที่ 1.1 พันล�านเหร�ยญสหรัฐ โดยบ�านปู
สามารถป�ดดีลดังกล�าวเร็วข�้นกว�ากำหนดเดิมที่ตั�งไว�ในวันที่  
31 ธันวาคม 2563 เพื่อรับกระแสเง�นสดช�วงขาข�้นของราคา
ก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ทำให�บร�ษัทฯ รับรู�กำไรเพิ่มข�้นใน
ไตรมาสที่สี่ จากการครอบครองสินทรัพย�ในแหล�งบาร�เนตต�
ส�งผลให�บ�านปูเป�นหน่ึงในบร�ษัทผลิตก�าซธรรมชาติท่ีใหญ�ท่ีสุด 
20 อันดับแรกของสหรัฐฯ ด�วยกำลังการผลิตประมาณ 700 
ล�านลูกบาศก�ฟุตเทียบเท�าก�าซธรรมชาติต�อวัน 

ในป� 2563 บ�านปูได�ปรับโครงสร�างธุรกิจก�าซธรรมชาติ
ในสหรัฐฯ จากโครงสร�างแบบกองทุนจัดการผลประโยชน�
มาเป�นโครงสร�างแบบบร�ษัทภายใต�การดำเนินงานของ BKV 
Corporation (BKV) ซ�ง่บ�านปูถือหุ�นร�อยละ 95.2 ทำให�บร�ษัทฯ 
สามารถบร�หารจัดการธุรกิจก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ได�ดีย่ิงข�น้ 
รวมทั�งสามารถระดมทุนเพื่อสร�างการเติบโตในอนาคต 
ในเดือนธันวาคม 2563 Oaktree Capital Management L.P. 
บร�ษัทบร�หารกองทุนระดับโลกซ�่งบร�หารสินทรัพย�มูลค�ากว�า 
1.4 แสนล�านเหร�ยญสหรัฐ แสดงความเช�่อมั่นใน BKV โดย
ได�เข�าลงทุนในหุ�นบุร�มสิทธ�์ของ BKV เป�นจำนวนเง�น 100 
ล�านเหร�ยญสหรัฐ  

ในป� 2563 ราคาก�าซธรรมชาติอ�างอิงเฮนร�ฮั่บ (Henry Hub) 
เฉลี่ยอยู�ที่ 2.03 เหร�ยญสหรัฐต�อล�านบีทียู ซ�่งต่ำกว�าราคา

3 การรับรู�โดยอินโดนีเซ�ยร�อยละ 100 ในขณะที่การรับรู�ในออสเตรเลียและจ�นเป�นไปตามสัดส�วนการลงทุน
4 ดัชนีนิวคลาสเซ�ล หร�อ NEX Index ช�่อเดิมคือ the Barlow Jonker Index หร�อ BJI

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน

แม�จะประสบกับความท�าทายจากว�กฤตโคว�ด-19 ในป� 
2563 บ�านปู เพาเวอร� ยังคงมี EBITDA เพิ่มข�้นอยู�ที่ 169
ล�านเหร�ยญสหรัฐ จากประมาณ 145 ล�านเหร�ยญสหรัฐ
ในป� 2562 บ�านปู เพาเวอร� มีธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน 
เช�้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเว�ยนในเอเช�ยเหนือและ 
ภูมิภาคลุ�มแม�น�ำโขง บร�ษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมตามสัดส�วน 
การลงทุน ณ สิ้นป� 2563 จำนวน 3.1 กิกะวัตต�เทียบเท�า 
(GWe) เพ่ิมข�น้ร�อยละ 22 จากป�ก�อน กำลังการผลิตท่ีเพ่ิมข�น้ 
มาจากโรงไฟฟ�าซานซ�ลู�กวง (Shanxi Lu Guang) โครงการ
โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในญี่ปุ�น 2 โครงการ ได�แก� 
ยามางาตะ (Yamagata) และยาบูกิ (Yabuki) และการเข�าซ�อ้ 
โรงไฟฟ�าพลังงานลมเอลว�นหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) 
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม ป�จจุบัน บร�ษัทฯ มี
โครงการที่อยู�ระหว�างการพัฒนาและจะทยอยเป�ดดำเนินการ 
เช�งพาณิชย�ภายในป� 2566 โดยมีกำลังการผลิตรวมกว�า 200 
เมกะวัตต� จากศักยภาพดังกล�าวทำให�บ�านปูมั่นใจที่จะบรรลุ
เป�าหมายกำลังผลิต 6,100 เมกะวัตต�เทียบเท�าภายในป� 2568

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

ในภูมิภาคลุมแมน้ำโขง

บ�านปู เพาเวอร� ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานเช�อ้เพลิงท่ัวไป 
ในภูมิภาคลุ�มแม�น�ำโขง 2 แห�ง ได�แก� โรงไฟฟ�าบีแอลซ�พี 
(BLCP)  ซ�่งเป�นโรงไฟฟ�าในประเทศไทยที่ใช�ถ�านหินเป�น
เช�้อเพลิง กำลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต� โดยบ�านปูถือหุ�น 
ร�อยละ 50 และโรงไฟฟ�าหงสา (Hongsa) โรงไฟฟ�าปากเหมือง 
ที ่ใช�ถ�านหินเป�นเช� ้อเพลิงในสาธารณรัฐประชาธ�ปไตย 
ประชาชนลาว กำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต� ซ�่งภายหลัง
เปลี่ยนช�่อเป�นเอชพีซ� (HPC) โดยบ�านปูถือหุ�นร�อยละ 40 
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เฉลี่ยป� 2562 ร�อยละ 21 ทั�งนี้ ในป� 2563 EBITDA ของ 
BKV อยู�ท่ี 54 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงจากป� 2562 เล็กน�อย
จากราคาก�าซ ธรรมชาติเฉลี่ยที่ลดลง อย�างไรก็ตาม การที่
บ�านปูเข�าลงทุนในสินทรัพย�แหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต�
ในช�วงปลายป� ทำให� มีปร�มาณขายก�าซธรรมชาติจำนวน 
113 ล�านลูกบาศก�ฟุตเทียบเท�าก�าซธรรมชาติต�อวัน เพิ่มข�้น
จากป�ก�อน ร�อยละ 64 

ปริมาณขายถานหินและการวิเคราะหตลาดถานหิน

กลุ�มบ�านปู มีปร�มาณขายถ�านหินในป� 2563 รวมทั�งส้ิน 38.8 
ล�านตัน ลดลงจาก 40.7 ล�านตันในป�ก�อน โดยปร�มาณขาย
ทั�งหมดจากเหมืองของบ�านปูในสาธารณรัฐอินโดนีเซ�ยอยู�ที่ 
21.2 ล�านตัน จากเหมืองในประเทศออสเตรเลียอยู�ที่ 12.5 
ล�านตัน และจากเหมืองในสาธารณรัฐประชาชนจ�นอีก 5.1 
ล�านตัน โดยเหมืองในอินโดนีเซ�ยและจ�นมีปร�มาณการผลิต 
ลดลง ในขณะที่ออสเตรเลียมีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้น3. 

ในป� 2563 ปร�มาณขายถ�านหินให�แก�ลูกค�าในตลาดอาเซ�ยน
เพ่ิมข�น้เป�น 8.3 ล�านตัน ในขณะท่ีปร�มาณขายให�แก�ลูกค�าในจ�น 
อยู�ที่ 9.8 ล�านตัน ลดลงร�อยละ 22 ส�วนในภูมิภาคเอเช�ยใต� 
แม�ปร�มาณขายถ�านหินในตลาดอินเดียจะลดลง อยู�ท่ี 0.8 ล�านตัน 
แต�ปร�มาณขายในตลาดบังกลาเทศเพิ่มข�้นร�อยละ 18 อยู�ที่ 
1.3 ล�านตัน ขณะท่ีในประเทศญ่ีปุ�น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต�) 
และสาธารณรัฐไต�หวันทรงตัวท่ี 9.4 ล�านตัน ส�วนปร�มาณขาย 
ให�แก�ลูกค�าภายในประเทศของออสเตรเลียเพ่ิมข�น้ร�อยละ 52 
อยู�ที่ 9.1 ล�านตัน เมื่อเทียบกับป� 2562 

ราคาถ�านหินประเภทให�ค�าความร�อนสูง สำหรับถ�านหินส�งออก 
ในตลาดอ�างอิงตามดัชนีนิวคาสเซ�ล (NEX Index)4 โดยเฉล่ีย 
อยู�ที่ 59 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน จาก 77 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน
ในป� 2562 หร�อลดลงร�อยละ 24  โดยราคาขายถ�านหินเฉล่ีย 
แบบถ�วงน�ำหนักในป� 2563 ของกลุ�มบ�านปู ลดลงมาอยู�ที่ 
54 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน เม่ือเทียบกับ 66 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน 
ในป� 2562

ธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซ�่งเป�น
บร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�อินโดนีเซ�ยท่ีบ�านปูถือหุ�น
ประมาณร�อยละ 68 รายงาน EBITDA ในป� 2563 ที่ 187
ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงจากป�ก�อน จากราคาขายถ�านหินเฉล่ีย 
ลดลงร�อยละ 17 (อยู�ท่ี 53.8 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน ในป� 2563

จาก 65 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน ในป� 2562) และจากปร�มาณ 
ขายที่ลดลง (อยู�ที่ 21.2 ล�านตัน ในป� 2563 เมื่อเทียบกับ 
25.4 ล�านตัน ในป� 2562) 

ปร�มาณการผลิตถ�านหินของ ITM ในป� 2563 ลดลงร�อยละ 21 
อยู�ท่ี 18.4 ล�านตัน จากปร�มาณการผลิตของเหมืองอินโดมินโค 
จำนวน 9.0 ล�านตัน เหมืองทรูบาอินโด 4.3 ล�านตัน เหมือง
บาร�นโต 3.0 ล�านตัน เหมืองเอ็มบาลุต 1.1 ล�านตัน และ
เหมืองโจ-ร�ง 1.0 ล�านตัน ต�นทุนต�อหน�วยลดลงจาก 58 
เหร�ยญสหรัฐต�อตัน เป�น 49 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน เนื่องจาก
โครงการใช�ประโยชน�สูงสุดจากแผนการทำเหมือง ค�าภาคหลวง 
ที่ลดลง รวมทั�งค�าเช�้อเพลิงและต�นทุนดำเนินการที่ลดลง 

ธุรกิจถานหินในประเทศออสเตรเลีย

เซนเทนเนียล (Centennial) รายงาน EBITDA ในป� 2563 
ที่ 131 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงจากป�ก�อน เป�นผลมาจาก 
ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงอยู�ที่ 81 เหร�ยญออสเตรเลียต�อตัน 
จาก 94 เหร�ยญออสเตรเลียต�อตัน ในป�ก�อน 

ปร�มาณการผลิตถ�านหินของเหมืองต�างๆ ของเซนเทนเนียล 
เพิ่มข�้นร�อยละ 32 อยู�ที่ 12.4 ล�านตัน จาก 9.3 ล�านตัน ในป� 
2562 ที่สำคัญมาจากการเพิ่มสัดส�วนการลงทุนในเหมือง 
สปร�งเวล (Springvale) อีกร�อยละ 50 ในเดือนธันวาคม 2562 
และจากปร�มาณการผลิตถ�านหินของทุกเหมืองที่เพิ่มข�้น
โดยเหมืองคลาเรนซ� (Clarence) มีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้น
เล็กน�อยจาก 1.6 ล�านตัน เป�น 1.8 ล�านตัน และเหมืองแอร�ลี 
(Airly) มีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้นจาก 1.2 ล�านตัน เป�น 1.6 
ล�านตัน ปร�มาณการผลิตถ�านหินของกลุ�มเหมืองทางเหนือ 
ได�แก� เหมืองแมนดาลอง (Mandalong) เพิ่มข�้นร�อยละ 33 
จากป� 2562 เป�น 5.2 ล�านตัน และเหมืองไมยูนา (Myuna) 
มีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้นเป�น 1.0 ล�านตัน

ธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน

และประเทศมองโกเลีย

ในป� 2563 EBITDA ของธุรกิจถ�านหินในจ�นของบ�านปู อยู�ที่ 
23 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงอย�างมากจากป� 2562 ราคาขาย
เฉลี่ยของถ�านหินจากเหมืองเกาเหอ (Gaohe) ลดลงร�อยละ 
16 อยู�ท่ี 74 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน และปร�มาณขายถ�านหินลดลง 
ร�อยละ 12 อยู�ท่ี 8.1 ล�านตัน ปร�มาณการผลิตลดลงเล็กน�อย
อยู�ท่ี 8.9 ล�านตัน เน่ืองจากสภาพการทำเหมืองท่ีไม�เอ้ืออำนวย 
ปร�มาณการผลิตถ�านหินของเหมืองเฮ�อป��จงไท� (Hebi Zhong Tai) 
(บ�านปูถือหุ�นร�อยละ 40) ในมณฑลเหอหนานลดลงเล็กน�อย
จาก 1.5  ล�านตัน เป�น 1.3 ล�านตัน ส�วนในมองโกเลียยังอยู�
ระหว�างการศึกษาความเป�นไปได� และมีโครงการนำร�องที่
ดำเนินอยู�อย�างต�อเนื่อง

กลมธุรกิจแหลงพลังงาน

ธุรกิจกาซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา

บ�านปูได�เข�าซ�อ้แหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett Shale) 
จาก Devon Energy Corporation เสร็จส้ินเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 ด�วยมูลค�าการลงทุนทั�งสิ้น 570 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
ทำให�มูลค�าการลงทุนทั�งหมดของบ�านปูในธุรกิจก�าซธรรมชาติ 
ของสหรัฐฯ อยู�ที่ 1.1 พันล�านเหร�ยญสหรัฐ โดยบ�านปู
สามารถป�ดดีลดังกล�าวเร็วข�้นกว�ากำหนดเดิมที่ตั�งไว�ในวันที่  
31 ธันวาคม 2563 เพื่อรับกระแสเง�นสดช�วงขาข�้นของราคา
ก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ทำให�บร�ษัทฯ รับรู�กำไรเพิ่มข�้นใน
ไตรมาสที่สี่ จากการครอบครองสินทรัพย�ในแหล�งบาร�เนตต�
ส�งผลให�บ�านปูเป�นหน่ึงในบร�ษัทผลิตก�าซธรรมชาติท่ีใหญ�ท่ีสุด 
20 อันดับแรกของสหรัฐฯ ด�วยกำลังการผลิตประมาณ 700 
ล�านลูกบาศก�ฟุตเทียบเท�าก�าซธรรมชาติต�อวัน 

ในป� 2563 บ�านปูได�ปรับโครงสร�างธุรกิจก�าซธรรมชาติ
ในสหรัฐฯ จากโครงสร�างแบบกองทุนจัดการผลประโยชน�
มาเป�นโครงสร�างแบบบร�ษัทภายใต�การดำเนินงานของ BKV 
Corporation (BKV) ซ�ง่บ�านปูถือหุ�นร�อยละ 95.2 ทำให�บร�ษัทฯ 
สามารถบร�หารจัดการธุรกิจก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ได�ดีย่ิงข�น้ 
รวมทั�งสามารถระดมทุนเพื่อสร�างการเติบโตในอนาคต 
ในเดือนธันวาคม 2563 Oaktree Capital Management L.P. 
บร�ษัทบร�หารกองทุนระดับโลกซ�่งบร�หารสินทรัพย�มูลค�ากว�า 
1.4 แสนล�านเหร�ยญสหรัฐ แสดงความเช�่อมั่นใน BKV โดย
ได�เข�าลงทุนในหุ�นบุร�มสิทธ�์ของ BKV เป�นจำนวนเง�น 100 
ล�านเหร�ยญสหรัฐ  

ในป� 2563 ราคาก�าซธรรมชาติอ�างอิงเฮนร�ฮั่บ (Henry Hub) 
เฉลี่ยอยู�ที่ 2.03 เหร�ยญสหรัฐต�อล�านบีทียู ซ�่งต่ำกว�าราคา

3 การรับรู�โดยอินโดนีเซ�ยร�อยละ 100 ในขณะที่การรับรู�ในออสเตรเลียและจ�นเป�นไปตามสัดส�วนการลงทุน
4 ดัชนีนิวคลาสเซ�ล หร�อ NEX Index ช�่อเดิมคือ the Barlow Jonker Index หร�อ BJI

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน

แม�จะประสบกับความท�าทายจากว�กฤตโคว�ด-19 ในป� 
2563 บ�านปู เพาเวอร� ยังคงมี EBITDA เพิ่มข�้นอยู�ที่ 169
ล�านเหร�ยญสหรัฐ จากประมาณ 145 ล�านเหร�ยญสหรัฐ
ในป� 2562 บ�านปู เพาเวอร� มีธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน 
เช�้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเว�ยนในเอเช�ยเหนือและ 
ภูมิภาคลุ�มแม�น�ำโขง บร�ษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมตามสัดส�วน 
การลงทุน ณ สิ้นป� 2563 จำนวน 3.1 กิกะวัตต�เทียบเท�า 
(GWe) เพ่ิมข�น้ร�อยละ 22 จากป�ก�อน กำลังการผลิตท่ีเพ่ิมข�น้ 
มาจากโรงไฟฟ�าซานซ�ลู�กวง (Shanxi Lu Guang) โครงการ
โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในญี่ปุ�น 2 โครงการ ได�แก� 
ยามางาตะ (Yamagata) และยาบูกิ (Yabuki) และการเข�าซ�อ้ 
โรงไฟฟ�าพลังงานลมเอลว�นหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) 
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม ป�จจุบัน บร�ษัทฯ มี
โครงการที่อยู�ระหว�างการพัฒนาและจะทยอยเป�ดดำเนินการ 
เช�งพาณิชย�ภายในป� 2566 โดยมีกำลังการผลิตรวมกว�า 200 
เมกะวัตต� จากศักยภาพดังกล�าวทำให�บ�านปูมั่นใจที่จะบรรลุ
เป�าหมายกำลังผลิต 6,100 เมกะวัตต�เทียบเท�าภายในป� 2568

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

ในภูมิภาคลุมแมน้ำโขง

บ�านปู เพาเวอร� ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานเช�อ้เพลิงท่ัวไป 
ในภูมิภาคลุ�มแม�น�ำโขง 2 แห�ง ได�แก� โรงไฟฟ�าบีแอลซ�พี 
(BLCP)  ซ�่งเป�นโรงไฟฟ�าในประเทศไทยที่ใช�ถ�านหินเป�น
เช�้อเพลิง กำลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต� โดยบ�านปูถือหุ�น 
ร�อยละ 50 และโรงไฟฟ�าหงสา (Hongsa) โรงไฟฟ�าปากเหมือง 
ที ่ใช�ถ�านหินเป�นเช� ้อเพลิงในสาธารณรัฐประชาธ�ปไตย 
ประชาชนลาว กำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต� ซ�่งภายหลัง
เปลี่ยนช�่อเป�นเอชพีซ� (HPC) โดยบ�านปูถือหุ�นร�อยละ 40 
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เฉลี่ยป� 2562 ร�อยละ 21 ทั�งนี้ ในป� 2563 EBITDA ของ 
BKV อยู�ท่ี 54 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงจากป� 2562 เล็กน�อย
จากราคาก�าซธรรมชาติเฉลี่ยที่ลดลง อย�างไรก็ตาม การที่
บ�านปูเข�าลงทุนในสินทรัพย�แหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต�
ในช�วงปลายป� ทำให�มีปร�มาณขายก�าซธรรมชาติจำนวน 
113 ล�านลูกบาศก�ฟุตเทียบเท�าก�าซธรรมชาติต�อวัน เพิ่มข�้น
จากป�ก�อน ร�อยละ 64 

ปริมาณขายถานหินและการวิเคราะหตลาดถานหิน

กลุ�มบ�านปู มีปร�มาณขายถ�านหินในป� 2563 รวมทั�งส้ิน 38.8 
ล�านตัน ลดลงจาก 40.7 ล�านตันในป�ก�อน โดยปร�มาณขาย
ทั�งหมดจากเหมืองของบ�านปูในสาธารณรัฐอินโดนีเซ�ยอยู�ที่ 
21.2 ล�านตัน จากเหมืองในประเทศออสเตรเลียอยู�ที่ 12.5 
ล�านตัน และจากเหมืองในสาธารณรัฐประชาชนจ�นอีก 5.1 
ล�านตัน โดยเหมืองในอินโดนีเซ�ยและจ�นมีปร�มาณการผลิต 
ลดลง ในขณะที่ออสเตรเลียมีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้น3. 

ในป� 2563 ปร�มาณขายถ�านหินให�แก�ลูกค�าในตลาดอาเซ�ยน
เพ่ิมข�น้เป�น 8.3 ล�านตัน ในขณะท่ีปร�มาณขายให�แก�ลูกค�าในจ�น 
อยู�ที่ 9.8 ล�านตัน ลดลงร�อยละ 22 ส�วนในภูมิภาคเอเช�ยใต� 
แม�ปร�มาณขายถ�านหินในตลาดอินเดียจะลดลง อยู�ท่ี 0.8 ล�านตัน 
แต�ปร�มาณขายในตลาดบังกลาเทศเพิ่มข�้นร�อยละ 18 อยู�ที่ 
1.3 ล�านตัน ขณะท่ีในประเทศญ่ีปุ�น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต�) 
และสาธารณรัฐไต�หวันทรงตัวท่ี 9.4 ล�านตัน ส�วนปร�มาณขาย 
ให�แก�ลูกค�าภายในประเทศของออสเตรเลียเพ่ิมข�น้ร�อยละ 52 
อยู�ที่ 9.1 ล�านตัน เมื่อเทียบกับป� 2562 

ราคาถ�านหินประเภทให�ค�าความร�อนสูง สำหรับถ�านหินส�งออก 
ในตลาดอ�างอิงตามดัชนีนิวคาสเซ�ล (NEX Index)4 โดยเฉล่ีย 
อยู�ที่ 59 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน จาก 77 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน
ในป� 2562 หร�อลดลงร�อยละ 24  โดยราคาขายถ�านหินเฉล่ีย 
แบบถ�วงน�ำหนักในป� 2563 ของกลุ�มบ�านปู ลดลงมาอยู�ที่ 
54 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน เม่ือเทียบกับ 66 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน 
ในป� 2562

ธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซ�่งเป�น
บร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�อินโดนีเซ�ยท่ีบ�านปูถือหุ�น
ประมาณร�อยละ 68 รายงาน EBITDA ในป� 2563 ที่ 187
ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงจากป�ก�อน จากราคาขายถ�านหินเฉล่ีย 
ลดลงร�อยละ 17 (อยู�ท่ี 53.8 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน ในป� 2563

จาก 65 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน ในป� 2562) และจากปร�มาณ 
ขายที่ลดลง (อยู�ที่ 21.2 ล�านตัน ในป� 2563 เมื่อเทียบกับ 
25.4 ล�านตัน ในป� 2562) 

ปร�มาณการผลิตถ�านหินของ ITM ในป� 2563 ลดลงร�อยละ 21 
อยู�ท่ี 18.4 ล�านตัน จากปร�มาณการผลิตของเหมืองอินโดมินโค 
จำนวน 9.0 ล�านตัน เหมืองทรูบาอินโด 4.3 ล�านตัน เหมือง
บาร�นโต 3.0 ล�านตัน เหมืองเอ็มบาลุต 1.1 ล�านตัน และ
เหมืองโจ-ร�ง 1.0 ล�านตัน ต�นทุนต�อหน�วยลดลงจาก 58 
เหร�ยญสหรัฐต�อตัน เป�น 49 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน เนื่องจาก
โครงการใช�ประโยชน�สูงสุดจากแผนการทำเหมือง ค�าภาคหลวง 
ที่ลดลง รวมทั�งค�าเช�้อเพลิงและต�นทุนดำเนินการที่ลดลง 

ธุรกิจถานหินในประเทศออสเตรเลีย

เซนเทนเนียล (Centennial) รายงาน EBITDA ในป� 2563 
ที่ 131 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงจากป�ก�อน เป�นผลมาจาก 
ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงอยู�ที่ 81 เหร�ยญออสเตรเลียต�อตัน 
จาก 94 เหร�ยญออสเตรเลียต�อตัน ในป�ก�อน 

ปร�มาณการผลิตถ�านหินของเหมืองต�างๆ ของเซนเทนเนียล 
เพิ่มข�้นร�อยละ 32 อยู�ที่ 12.4 ล�านตัน จาก 9.3 ล�านตัน ในป� 
2562 ที่สำคัญมาจากการเพิ่มสัดส�วนการลงทุนในเหมือง 
สปร�งเวล (Springvale) อีกร�อยละ 50 ในเดือนธันวาคม 2562 
และจากปร�มาณการผลิตถ�านหินของทุกเหมืองที่เพิ่มข�้น
โดยเหมืองคลาเรนซ� (Clarence) มีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้น
เล็กน�อยจาก 1.6 ล�านตัน เป�น 1.8 ล�านตัน และเหมืองแอร�ลี 
(Airly) มีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้นจาก 1.2 ล�านตัน เป�น 1.6 
ล�านตัน ปร�มาณการผลิตถ�านหินของกลุ�มเหมืองทางเหนือ 
ได�แก� เหมืองแมนดาลอง (Mandalong) เพิ่มข�้นร�อยละ 33 
จากป� 2562 เป�น 5.2 ล�านตัน และเหมืองไมยูนา (Myuna) 
มีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้นเป�น 1.0 ล�านตัน

ธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน

และประเทศมองโกเลีย

ในป� 2563 EBITDA ของธุรกิจถ�านหินในจ�นของบ�านปู อยู�ที่ 
23 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงอย�างมากจากป� 2562 ราคาขาย
เฉลี่ยของถ�านหินจากเหมืองเกาเหอ (Gaohe) ลดลงร�อยละ 
16 อยู�ท่ี 74 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน และปร�มาณขายถ�านหินลดลง 
ร�อยละ 12 อยู�ท่ี 8.1 ล�านตัน ปร�มาณการผลิตลดลงเล็กน�อย
อยู�ท่ี 8.9 ล�านตัน เน่ืองจากสภาพการทำเหมืองท่ีไม�เอ้ืออำนวย 
ปร�มาณการผลิตถ�านหินของเหมืองเฮ�อป��จงไท� (Hebi Zhong Tai) 
(บ�านปูถือหุ�นร�อยละ 40) ในมณฑลเหอหนานลดลงเล็กน�อย
จาก 1.5  ล�านตัน เป�น 1.3 ล�านตัน ส�วนในมองโกเลียยังอยู�
ระหว�างการศึกษาความเป�นไปได� และมีโครงการนำร�องที่
ดำเนินอยู�อย�างต�อเนื่อง

กลมธุรกิจแหลงพลังงาน

ธุรกิจกาซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา

บ�านปูได�เข�าซ�อ้แหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett Shale) 
จาก Devon Energy Corporation เสร็จส้ินเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 ด�วยมูลค�าการลงทุนทั�งสิ้น 570 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
ทำให�มูลค�าการลงทุนทั�งหมดของบ�านปูในธุรกิจก�าซธรรมชาติ 
ของสหรัฐฯ อยู�ที่ 1.1 พันล�านเหร�ยญสหรัฐ โดยบ�านปู
สามารถป�ดดีลดังกล�าวเร็วข�้นกว�ากำหนดเดิมที่ตั�งไว�ในวันที่  
31 ธันวาคม 2563 เพื่อรับกระแสเง�นสดช�วงขาข�้นของราคา
ก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ทำให�บร�ษัทฯ รับรู�กำไรเพิ่มข�้นใน
ไตรมาสที่สี่ จากการครอบครองสินทรัพย�ในแหล�งบาร�เนตต�
ส�งผลให�บ�านปูเป�นหน่ึงในบร�ษัทผลิตก�าซธรรมชาติท่ีใหญ�ท่ีสุด 
20 อันดับแรกของสหรัฐฯ ด�วยกำลังการผลิตประมาณ 700 
ล�านลูกบาศก�ฟุตเทียบเท�าก�าซธรรมชาติต�อวัน 

ในป� 2563 บ�านปูได�ปรับโครงสร�างธุรกิจก�าซธรรมชาติ
ในสหรัฐฯ จากโครงสร�างแบบกองทุนจัดการผลประโยชน�
มาเป�นโครงสร�างแบบบร�ษัทภายใต�การดำเนินงานของ BKV 
Corporation (BKV) ซ�ง่บ�านปูถือหุ�นร�อยละ 95.2 ทำให�บร�ษัทฯ 
สามารถบร�หารจัดการธุรกิจก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ได�ดีย่ิงข�น้ 
รวมทั�งสามารถระดมทุนเพื่อสร�างการเติบโตในอนาคต 
ในเดือนธันวาคม 2563 Oaktree Capital Management L.P. 
บร�ษัทบร�หารกองทุนระดับโลกซ�่งบร�หารสินทรัพย�มูลค�ากว�า 
1.4 แสนล�านเหร�ยญสหรัฐ แสดงความเช�่อมั่นใน BKV โดย
ได�เข�าลงทุนในหุ�นบุร�มสิทธ�์ของ BKV เป�นจำนวนเง�น 100 
ล�านเหร�ยญสหรัฐ  

ในป� 2563 ราคาก�าซธรรมชาติอ�างอิงเฮนร�ฮั่บ (Henry Hub) 
เฉลี่ยอยู�ที่ 2.03 เหร�ยญสหรัฐต�อล�านบีทียู ซ�่งต่ำกว�าราคา

3 การรับรู�โดยอินโดนีเซ�ยร�อยละ 100 ในขณะที่การรับรู�ในออสเตรเลียและจ�นเป�นไปตามสัดส�วนการลงทุน
4 ดัชนีนิวคลาสเซ�ล หร�อ NEX Index ช�่อเดิมคือ the Barlow Jonker Index หร�อ BJI

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน

แม�จะประสบกับความท�าทายจากว�กฤตโคว�ด-19 ในป� 
2563 บ�านปู เพาเวอร� ยังคงมี EBITDA เพิ่มข�้นอยู�ที่ 169
ล�านเหร�ยญสหรัฐ จากประมาณ 145 ล�านเหร�ยญสหรัฐ
ในป� 2562 บ�านปู เพาเวอร� มีธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน 
เช�้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเว�ยนในเอเช�ยเหนือและ 
ภูมิภาคลุ�มแม�น�ำโขง บร�ษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมตามสัดส�วน 
การลงทุน ณ สิ้นป� 2563 จำนวน 3.1 กิกะวัตต�เทียบเท�า 
(GWe) เพ่ิมข�น้ร�อยละ 22 จากป�ก�อน กำลังการผลิตท่ีเพ่ิมข�น้ 
มาจากโรงไฟฟ�าซานซ�ลู�กวง (Shanxi Lu Guang) โครงการ
โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในญี่ปุ�น 2 โครงการ ได�แก� 
ยามางาตะ (Yamagata) และยาบูกิ (Yabuki) และการเข�าซ�อ้ 
โรงไฟฟ�าพลังงานลมเอลว�นหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) 
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม ป�จจุบัน บร�ษัทฯ มี
โครงการที่อยู�ระหว�างการพัฒนาและจะทยอยเป�ดดำเนินการ 
เช�งพาณิชย�ภายในป� 2566 โดยมีกำลังการผลิตรวมกว�า 200 
เมกะวัตต� จากศักยภาพดังกล�าวทำให�บ�านปูมั่นใจที่จะบรรลุ
เป�าหมายกำลังผลิต 6,100 เมกะวัตต�เทียบเท�าภายในป� 2568

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

ในภูมิภาคลุมแมน้ำโขง

บ�านปู เพาเวอร� ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานเช�อ้เพลิงท่ัวไป 
ในภูมิภาคลุ�มแม�น�ำโขง 2 แห�ง ได�แก� โรงไฟฟ�าบีแอลซ�พี 
(BLCP)  ซ�่งเป�นโรงไฟฟ�าในประเทศไทยที่ใช�ถ�านหินเป�น
เช�้อเพลิง กำลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต� โดยบ�านปูถือหุ�น 
ร�อยละ 50 และโรงไฟฟ�าหงสา (Hongsa) โรงไฟฟ�าปากเหมือง 
ที ่ใช�ถ�านหินเป�นเช� ้อเพลิงในสาธารณรัฐประชาธ�ปไตย 
ประชาชนลาว กำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต� ซ�่งภายหลัง
เปลี่ยนช�่อเป�นเอชพีซ� (HPC) โดยบ�านปูถือหุ�นร�อยละ 40 
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ในป� 2563 ประสิทธ�ภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ�าบีแอลซ�พี 
ยังคงอยู�ในระดับสูง ด�วยดัชนีค�าความพร�อมจ�าย (EAF) สูงถึง 
ร�อยละ 90 อย�างไรก็ตาม EBITDA ของโรงไฟฟ�าบีแอลซ�พี
ลดลงจากป�ก�อน อยู�ที่ 107 ล�านเหร�ยญสหรัฐ จากค�าความ 
พร�อมจ�าย (Availability Payment: AP) ท่ีลดลงตามโครงสร�าง 
สัญญาซ�้อขายไฟฟ�า

ส�วนโรงไฟฟ�าเอชพีซ� ได�ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษา 
เช�งป�องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อปรับปรุง 
เสถียรภาพและประสิทธ�ภาพในการดำเนินงานในระยะยาว 
ค�า EAF ของโรงไฟฟ�าเอชพีซ� ในป�ที่ผ�านมาอยู�ในระดับสูง
ที่ร�อยละ 82 แม�ในระหว�างป�จะมีการซ�อมบำรุงหน�วยผลิตที่ 
3 เพิ่มเติม โดยมี EBITDA ลดลงจากป�ก�อนเพียงร�อยละ 3 
อยู�ที่ 380 ล�านเหร�ยญสหรัฐ  

ธุรกิจไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บ�านปู เพาเวอร� ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนร�วม  
(Combined Heat-and-Power: CHP) ในจ�น ที่ใช�ถ�านหิน
เป�นเช�อ้เพลิงจำนวน 3 แห�ง (หลวนหนาน โจวผิง และเจ�ง้ต้ิง)  
โดยมีกำลังการผลิตรวม 539 เมกะวัตต�เทียบเท�า EBITDA 
ของธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนร�วมทั�ง 3 แห�งในป� 2563 
อยู�ที่ 43 ล�านเหร�ยญสหรัฐ เพิ่มข�้นร�อยละ 57 จากป�ก�อน 

การก�อสร�างหน�วยผลิตไฟฟ�าท่ี 1 และ 2 ของโรงไฟฟ�าซานซ�ลู�กวง 
เสร็จสมบูรณ�แล�ว และมีกำลังการผลิตรวม 1,320 เมกะวัตต� 
ส�งผลให�บ�านปูมีกำลังการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานเช�้อเพลิง 
ท่ัวไปเพ่ิมข�น้เป�น 2.4 กิกะวัตต�เทียบเท�า หน�วยผลิตไฟฟ�าท่ี 2 
พร�อมดำเนินงานเช�งพาณิชย�และจ�ายไอน�ำให�ชุมชนเมือง 
ฉางจ�อ้ได�ในไตรมาสแรกของป� 2564 ส�วนหน�วยผลิตไฟฟ�าท่ี 1 
มีกำหนดจ�ายไอน�ำในช�วงคร�่งหลังของป� 2564

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�ของบ�านปูท่ีดำเนินการ 
เช�งพาณิชย�แล�ว มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 407 เมกะวัตต� 
เป�นกำลังการผลิตจากจ�น 177 เมกะวัตต� จากญ่ีปุ�น 88 เมกะวัตต� 
และจากซันซ�ป (Sunseap) 142 เมกะวัตต� โดยระหว�างป� 2563 
บ�านปูได�พัฒนาโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในญ่ีปุ�น 
เสร็จส้ิน 2 โครงการ ได�แก� โครงการยามางาตะ กำลังการผลิต 
20 เมกะวัตต� และโครงการยาบูกิ กำลังการผลิต 7 เมกะวัตต� 
นอกจากนั�นบ�านปูยังจะมีกำลังการผลิตเพ่ิมข�น้อีก 132 เมกะวัตต� 
จากโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�แห�งใหม�ท่ีอยู�ระหว�าง 
การพัฒนาและคาดว�าจะแล�วเสร็จในป� 2566

ในป� 2563 ธุรกิจไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ของบ�านปูในจ�น 
มี EBITDA จำนวน 22 ล�านเหร�ยญสหรัฐ (เพ่ิมข�น้ร�อยละ 15 
จากป�ก�อน) จากป�จจัยบวกของอุปสงค�ที่แข็งแกร�งและสภาพ 
อากาศที่เอื้ออำนวย โดยมีความสามารถในการผลิตไฟฟ�า
เฉลี่ยคงที่ที่ร�อยละ 14 มีปร�มาณการจำหน�ายไฟฟ�า 220 
กิกะวัตต�ชั่วโมง เพิ่มข�้นร�อยละ 3 จากป� 2562

ธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�ในญี่ปุ�น แม�สภาพ
อากาศจะไม�เอื้ออำนวย แต�ก็สามารถสร�างกระแสเง�นสดเข�า
สู�บ�านปูจำนวน 4 ล�านเหร�ยญสหรัฐ เพิ่มข�้นร�อยละ 37
จากป�ก�อน จากการเป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�ของโครงการ
ยามางาตะและยาบูกิ มีความสามารถในการผลิตไฟฟ�าเฉลี่ย 
(Average Capacity Factor) ในป� 2563 อยู�ที่ร�อยละ 13 มี
ปร�มาณการจำหน�ายไฟฟ�าอยู�ที่ 129 กิกะวัตต�ชั่วโมง เพิ่มข�้น
ร�อยละ 45 จากป� 2562 

บ�านปูได�เข�าซ�อ้โรงไฟฟ�าพลังงานลมเอลว�นหมุยยิน (El Wind 
Mui Dinh) ในประเทศเว�ยดนาม ซ�่งมีกำลังการผลิตติดตั�ง 
38 เมกะวัตต� และอยู�ระหว�างพัฒนาโครงการหว�นเจา (Vin 
Chau) กำลังการผลิต 80 เมกะวัตต� เพ่ือผลิตไฟฟ�าพลังงานลม 
บนชายฝ��งทางตอนใต� ในจังหวัดซ็อกจัง (Soc Trang) ของ 
เว�ยดนาม แผนการพัฒนาโครงการหว�นเจาระยะที่ 1 มีความ
คืบหน�าอยู�ที่ร�อยละ 41 โดยก�อสร�างถนนสำหรับการขนส�ง
เคร�่องจักรกลหนักแล�วเสร็จ อีกทั�งยังได�เร�่มงานตอกเสาเข็ม  
ฐานของกังหันลมและการก�อสร�างสายส�ง นอกจากน้ี ยังได�ส�ง 
ที่ผลการศึกษาความเป�นไปได�เบื้องต�นของโครงการหว�นเจา 
ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ท่ีมีกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต� และ 
อยู�ระหว�างการรอนุมัติ

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

ธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา

บ�านปู เน็กซ� มีกำลังการผลิตรวมของธุรกิจผลิตไฟฟ�าพลังงาน 
แสงอาทิตย�บนหลังคา 249 เมกะวัตต� ซ�ง่รวมกำลังการผลิต 
จากการถือหุ�นในซันซ�ป โดยในป� 2563 บ�านปู เน็กซ� ได�เพ่ิม 
สัดส�วนการถือหุ�นในซันซ�ปจากร�อยละ 38.5 เป�นร�อยละ 48.6 
ด�วยเง�นลงทุน 105 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ซันซ�ปมีพอร�ตฟอลิโอ
ธุรกิจผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคา และธุรกิจผลิต 
ไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ลอยน�ำอยู�ท่ีประมาณ 436 เมกะวัตต� 
ท่ัวทั�งภูมิภาคเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต� จ�น และไต�หวัน ซ�ง่บ�านปู 
มีกำลังการผลิตตามสัดส�วนการลงทุนในซันซ�ปอยู�ทีประมาณ 
212 เมกะวัตต� จากการผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
บนหลังคา และการผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ลอยน�ำ

บร�ษัทฯ มีรถยนต�ไฟฟ�าให�บร�การในระบบรวม 98 คัน นอกจากน้ี 
ยังได�เป�ดตัวและจำหน�ายเร�อท�องเที่ยวไฟฟ�าลำแรกของไทย 
ในป� 2563 อีกด�วย 

ธุรกิจเมืองอัจฉริยะและโครงสรางพื้นฐานอัจฉริยะ

ในเดือนกันยายน 2563 บ�านปู เน็กซ� ได�ร�วมมือกับภาคี
เคร�อข�ายพัฒนาเมืองขอนแก�นเพื่อร�วมศึกษาความเป�นไปได� 
ในการสร�างระบบนิเวศที่ใช�พลังงานสะอาดและชาญฉลาด
แบบครบวงจรในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดขอนแก�น รวมถึงการติดตั�ง 
ระบบผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�และการวางระบบ
สายส�งไฟฟ�าอัจฉร�ยะ บ�านปู เน็กซ� ยังร�วมมือกับภาคีเคร�อข�าย 
ภูเก็ตสมาร�ทซ�ต้ีเป�ดตัวแพลตฟอร�มชุมชนอัจฉร�ยะท่ีขับเคล่ือน 
ด�วยเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ� (AI) เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยด�านโรคระบาด อาชญากรรม และส่ิงแวดล�อม 
นอกจากน้ี บ�านปูยังอยู�ในระหว�างการดำเนินโครงการพัฒนา 
เมืองอัจฉร�ยะ 5 โครงการและมีแผนจะขยายเป�น 9 โครงการ 
ภายในป� 2568

การพัฒนาเทคโนโลยีขององคกร

การเปล่ียนผ�านด�านเทคโนโลยีดิจ�ทัลของบ�านปูได�ทว�ความสำคัญ 
ยิ่งข�้นหลังเกิดการระบาดของโคว�ด-19 โดยบ�านปูได�พัฒนา  
ผลิตภัณฑ�ดิจ�ทัลผ�านการบร�หารงานของศูนย�ความเป�นเลิศ 
ทางดิจ�ทัล (DCOE) ท่ีก�อตั�งข�น้ในป� 2561 มากกว�า 80 รายการ 
และมีนวัตกรรมที่น�าสนใจในป� 2563 ได�แก� Melak Digital 
Center (MDC) ระบบท่ีใช�บ๊ิกดาต�าในการว�เคราะห�กระบวนการ 
ผลิตและห�วงโซ�อุปทานจากห�องควบคุมของบ�านปูในอินโดนีเซ�ย 
Global Purchasing Excellence (GPE) ระบบจัดซ�้อ
จัดจ�างที่ช�วยเพิ่มประสิทธ�ภาพด�านการบร�หารจัดการต�นทุน 
Geophysical Logging System (GLOG) ระบบเทคโนโลยี
ป�ญญาประดิษฐ� (AI) ที่บ�งช�้เวลาและพิกัดที่เหมาะสมที่สุด

ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน

บ�านปู เน็กซ� ถือหุ�นร�อยละ 47.7 ในบร�ษัท ดูราเพาเวอร� 
โฮลด้ิงส� จำกัด (ดูราเพาเวอร�) ผู�เช�ย่วชาญด�านระบบแบตเตอร� ่
จัดเก็บพลังงานแบบลิเธ�ยมไอออนสำหรับรถยนต�ไฟฟ�า จาก 
ประเทศสิงคโปร� ซ�่งมีโรงงานผลิตแบตเตอร�่อยู�ที่เมืองซูโจว  
ประเทศจ�น ในป� 2563 ดูราเพาเวอร� มีกำลังการผลิตรวม 
1.0 กิกะวัตต�ชั่วโมง และมีแผนจะขยายกำลังการผลิตเป�น 
3.0 กิกะวัตต�ชั่วโมง ภายในป� 2568 

ธุรกิจรถยนต ไฟฟา

บ�านปู เน็กซ� ถือหุ�นร�อยละ 21.5 ในบร�ษัท FOMM Corporation 
ซ�่งเป�นผู�นำด�านการพัฒนารถยนต�ไฟฟ�าขนาดเล็กในประเทศ 
ญ่ีปุ�น และถือหุ�นร�อยละ 30.7 ในบร�ษัท Urban Mobility Tech 
(UMT) ผู�ผลิตรถตุ�กตุ�กไฟฟ�า ซ�่งมีแอปพลิเคชันให�บร�การ
รถสามล�อไฟฟ�าแบบ on-demand ในรูปแบบแชร�ง่ (Sharing) 
โดยในป� 2563 บ�านปูได�ให�บร�การรถตุ�กตุ�กไฟฟ�ามูฟมี 
(Muvmi) ร�วมกับ UMT แก�ผู�โดยสาร 2,500 คนต�อวัน ป�จจุบัน 
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ในป� 2563 ประสิทธ�ภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ�าบีแอลซ�พี 
ยังคงอยู�ในระดับสูง ด�วยดัชนีค�าความพร�อมจ�าย (EAF) สูงถึง 
ร�อยละ 90 อย�างไรก็ตาม EBITDA ของโรงไฟฟ�าบีแอลซ�พี
ลดลงจากป�ก�อน อยู�ที่ 107 ล�านเหร�ยญสหรัฐ จากค�าความ 
พร�อมจ�าย (Availability Payment: AP) ท่ีลดลงตามโครงสร�าง 
สัญญาซ�้อขายไฟฟ�า

ส�วนโรงไฟฟ�าเอชพีซ� ได�ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษา 
เช�งป�องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อปรับปรุง 
เสถียรภาพและประสิทธ�ภาพในการดำเนินงานในระยะยาว 
ค�า EAF ของโรงไฟฟ�าเอชพีซ� ในป�ที่ผ�านมาอยู�ในระดับสูง
ที่ร�อยละ 82 แม�ในระหว�างป�จะมีการซ�อมบำรุงหน�วยผลิตที่ 
3 เพิ่มเติม โดยมี EBITDA ลดลงจากป�ก�อนเพียงร�อยละ 3 
อยู�ที่ 380 ล�านเหร�ยญสหรัฐ  

ธุรกิจไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บ�านปู เพาเวอร� ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนร�วม  
(Combined Heat-and-Power: CHP) ในจ�น ที่ใช�ถ�านหิน
เป�นเช�อ้เพลิงจำนวน 3 แห�ง (หลวนหนาน โจวผิง และเจ�ง้ต้ิง)  
โดยมีกำลังการผลิตรวม 539 เมกะวัตต�เทียบเท�า EBITDA 
ของธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนร�วมทั�ง 3 แห�งในป� 2563 
อยู�ที่ 43 ล�านเหร�ยญสหรัฐ เพิ่มข�้นร�อยละ 57 จากป�ก�อน 

การก�อสร�างหน�วยผลิตไฟฟ�าท่ี 1 และ 2 ของโรงไฟฟ�าซานซ�ลู�กวง 
เสร็จสมบูรณ�แล�ว และมีกำลังการผลิตรวม 1,320 เมกะวัตต� 
ส�งผลให�บ�านปูมีกำลังการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานเช�้อเพลิง 
ท่ัวไปเพ่ิมข�น้เป�น 2.4 กิกะวัตต�เทียบเท�า หน�วยผลิตไฟฟ�าท่ี 2 
พร�อมดำเนินงานเช�งพาณิชย�และจ�ายไอน�ำให�ชุมชนเมือง 
ฉางจ�อ้ได�ในไตรมาสแรกของป� 2564 ส�วนหน�วยผลิตไฟฟ�าท่ี 1 
มีกำหนดจ�ายไอน�ำในช�วงคร�่งหลังของป� 2564

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�ของบ�านปูท่ีดำเนินการ 
เช�งพาณิชย�แล�ว มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 407 เมกะวัตต� 
เป�นกำลังการผลิตจากจ�น 177 เมกะวัตต� จากญ่ีปุ�น 88 เมกะวัตต� 
และจากซันซ�ป (Sunseap) 142 เมกะวัตต� โดยระหว�างป� 2563 
บ�านปูได�พัฒนาโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในญ่ีปุ�น 
เสร็จส้ิน 2 โครงการ ได�แก� โครงการยามางาตะ กำลังการผลิต 
20 เมกะวัตต� และโครงการยาบูกิ กำลังการผลิต 7 เมกะวัตต� 
นอกจากนั�นบ�านปูยังจะมีกำลังการผลิตเพ่ิมข�น้อีก 132 เมกะวัตต� 
จากโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�แห�งใหม�ท่ีอยู�ระหว�าง 
การพัฒนาและคาดว�าจะแล�วเสร็จในป� 2566

ในป� 2563 ธุรกิจไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ของบ�านปูในจ�น 
มี EBITDA จำนวน 22 ล�านเหร�ยญสหรัฐ (เพ่ิมข�น้ร�อยละ 15 
จากป�ก�อน) จากป�จจัยบวกของอุปสงค�ที่แข็งแกร�งและสภาพ 
อากาศที่เอื้ออำนวย โดยมีความสามารถในการผลิตไฟฟ�า
เฉลี่ยคงที่ที่ร�อยละ 14 มีปร�มาณการจำหน�ายไฟฟ�า 220 
กิกะวัตต�ชั่วโมง เพิ่มข�้นร�อยละ 3 จากป� 2562

ธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�ในญี่ปุ�น แม�สภาพ
อากาศจะไม�เอื้ออำนวย แต�ก็สามารถสร�างกระแสเง�นสดเข�า
สู�บ�านปูจำนวน 4 ล�านเหร�ยญสหรัฐ เพิ่มข�้นร�อยละ 37
จากป�ก�อน จากการเป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�ของโครงการ
ยามางาตะและยาบูกิ มีความสามารถในการผลิตไฟฟ�าเฉลี่ย 
(Average Capacity Factor) ในป� 2563 อยู�ที่ร�อยละ 13 มี
ปร�มาณการจำหน�ายไฟฟ�าอยู�ที่ 129 กิกะวัตต�ชั่วโมง เพิ่มข�้น
ร�อยละ 45 จากป� 2562 

บ�านปูได�เข�าซ�อ้โรงไฟฟ�าพลังงานลมเอลว�นหมุยยิน (El Wind 
Mui Dinh) ในประเทศเว�ยดนาม ซ�่งมีกำลังการผลิตติดตั�ง 
38 เมกะวัตต� และอยู�ระหว�างพัฒนาโครงการหว�นเจา (Vin 
Chau) กำลังการผลิต 80 เมกะวัตต� เพ่ือผลิตไฟฟ�าพลังงานลม 
บนชายฝ��งทางตอนใต� ในจังหวัดซ็อกจัง (Soc Trang) ของ 
เว�ยดนาม แผนการพัฒนาโครงการหว�นเจาระยะที่ 1 มีความ
คืบหน�าอยู�ที่ร�อยละ 41 โดยก�อสร�างถนนสำหรับการขนส�ง
เคร�่องจักรกลหนักแล�วเสร็จ อีกทั�งยังได�เร�่มงานตอกเสาเข็ม  
ฐานของกังหันลมและการก�อสร�างสายส�ง นอกจากน้ี ยังได�ส�ง 
ที่ผลการศึกษาความเป�นไปได�เบื้องต�นของโครงการหว�นเจา 
ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ท่ีมีกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต� และ 
อยู�ระหว�างการรอนุมัติ

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

ธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา

บ�านปู เน็กซ� มีกำลังการผลิตรวมของธุรกิจผลิตไฟฟ�าพลังงาน 
แสงอาทิตย�บนหลังคา 249 เมกะวัตต� ซ�ง่รวมกำลังการผลิต 
จากการถือหุ�นในซันซ�ป โดยในป� 2563 บ�านปู เน็กซ� ได�เพ่ิม 
สัดส�วนการถือหุ�นในซันซ�ปจากร�อยละ 38.5 เป�นร�อยละ 48.6 
ด�วยเง�นลงทุน 105 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ซันซ�ปมีพอร�ตฟอลิโอ
ธุรกิจผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคา และธุรกิจผลิต 
ไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ลอยน�ำอยู�ท่ีประมาณ 436 เมกะวัตต� 
ท่ัวทั�งภูมิภาคเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต� จ�น และไต�หวัน ซ�ง่บ�านปู 
มีกำลังการผลิตตามสัดส�วนการลงทุนในซันซ�ปอยู�ทีประมาณ 
212 เมกะวัตต� จากการผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
บนหลังคา และการผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ลอยน�ำ

บร�ษัทฯ มีรถยนต�ไฟฟ�าให�บร�การในระบบรวม 98 คัน นอกจากน้ี 
ยังได�เป�ดตัวและจำหน�ายเร�อท�องเที่ยวไฟฟ�าลำแรกของไทย 
ในป� 2563 อีกด�วย 

ธุรกิจเมืองอัจฉริยะและโครงสรางพื้นฐานอัจฉริยะ

ในเดือนกันยายน 2563 บ�านปู เน็กซ� ได�ร�วมมือกับภาคี
เคร�อข�ายพัฒนาเมืองขอนแก�นเพื่อร�วมศึกษาความเป�นไปได� 
ในการสร�างระบบนิเวศที่ใช�พลังงานสะอาดและชาญฉลาด
แบบครบวงจรในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดขอนแก�น รวมถึงการติดตั�ง 
ระบบผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�และการวางระบบ
สายส�งไฟฟ�าอัจฉร�ยะ บ�านปู เน็กซ� ยังร�วมมือกับภาคีเคร�อข�าย 
ภูเก็ตสมาร�ทซ�ต้ีเป�ดตัวแพลตฟอร�มชุมชนอัจฉร�ยะท่ีขับเคล่ือน 
ด�วยเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ� (AI) เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยด�านโรคระบาด อาชญากรรม และส่ิงแวดล�อม 
นอกจากน้ี บ�านปูยังอยู�ในระหว�างการดำเนินโครงการพัฒนา 
เมืองอัจฉร�ยะ 5 โครงการและมีแผนจะขยายเป�น 9 โครงการ 
ภายในป� 2568

การพัฒนาเทคโนโลยีขององคกร

การเปล่ียนผ�านด�านเทคโนโลยีดิจ�ทัลของบ�านปูได�ทว�ความสำคัญ 
ยิ่งข�้นหลังเกิดการระบาดของโคว�ด-19 โดยบ�านปูได�พัฒนา  
ผลิตภัณฑ�ดิจ�ทัลผ�านการบร�หารงานของศูนย�ความเป�นเลิศ 
ทางดิจ�ทัล (DCOE) ท่ีก�อตั�งข�น้ในป� 2561 มากกว�า 80 รายการ 
และมีนวัตกรรมที่น�าสนใจในป� 2563 ได�แก� Melak Digital 
Center (MDC) ระบบท่ีใช�บ๊ิกดาต�าในการว�เคราะห�กระบวนการ 
ผลิตและห�วงโซ�อุปทานจากห�องควบคุมของบ�านปูในอินโดนีเซ�ย 
Global Purchasing Excellence (GPE) ระบบจัดซ�้อ
จัดจ�างที่ช�วยเพิ่มประสิทธ�ภาพด�านการบร�หารจัดการต�นทุน 
Geophysical Logging System (GLOG) ระบบเทคโนโลยี
ป�ญญาประดิษฐ� (AI) ที่บ�งช�้เวลาและพิกัดที่เหมาะสมที่สุด

ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน

บ�านปู เน็กซ� ถือหุ�นร�อยละ 47.7 ในบร�ษัท ดูราเพาเวอร� 
โฮลด้ิงส� จำกัด (ดูราเพาเวอร�) ผู�เช�ย่วชาญด�านระบบแบตเตอร� ่
จัดเก็บพลังงานแบบลิเธ�ยมไอออนสำหรับรถยนต�ไฟฟ�า จาก 
ประเทศสิงคโปร� ซ�่งมีโรงงานผลิตแบตเตอร�่อยู�ที่เมืองซูโจว  
ประเทศจ�น ในป� 2563 ดูราเพาเวอร� มีกำลังการผลิตรวม 
1.0 กิกะวัตต�ชั่วโมง และมีแผนจะขยายกำลังการผลิตเป�น 
3.0 กิกะวัตต�ชั่วโมง ภายในป� 2568 

ธุรกิจรถยนต ไฟฟา

บ�านปู เน็กซ� ถือหุ�นร�อยละ 21.5 ในบร�ษัท FOMM Corporation 
ซ�่งเป�นผู�นำด�านการพัฒนารถยนต�ไฟฟ�าขนาดเล็กในประเทศ 
ญ่ีปุ�น และถือหุ�นร�อยละ 30.7 ในบร�ษัท Urban Mobility Tech 
(UMT) ผู�ผลิตรถตุ�กตุ�กไฟฟ�า ซ�่งมีแอปพลิเคชันให�บร�การ
รถสามล�อไฟฟ�าแบบ on-demand ในรูปแบบแชร�ง่ (Sharing) 
โดยในป� 2563 บ�านปูได�ให�บร�การรถตุ�กตุ�กไฟฟ�ามูฟมี 
(Muvmi) ร�วมกับ UMT แก�ผู�โดยสาร 2,500 คนต�อวัน ป�จจุบัน 

5 6

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 19



หุ�นย่ังยืน (Thailand Sustainability Investment หร�อ THSI) 
ติดต�อกันเป�นป�ที่ 5 รวมทั�งยังได�รับการจัดอันดับให�เป�น
บร�ษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellence) 
จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียนไทย 
(CGR) ประจำป� 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) สมาคมส�งเสร�ม  
สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย�แห�ง 
ประเทศไทย (ตลท.)

บ�านปูจะยังคงมุ�งมั่นปรับปรุงประสิทธ�ภาพการดำเนินงาน 
ด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) 
อย�างต�อเนื่อง เพื่อมุ�งสู�อนาคตพลังงานที่เป�นมิตรกับ
ส่ิงแวดล�อมและการใช�พลังงานอย�างชาญฉลาด (Greener & 
Smarter) และส�งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก�ผู�ถือหุ�นและ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในป� 2564 และป�ต�อๆ ไป

กลยุทธและแนวโนมในอนาคต

นับตั�งแต�ป� 2558 บ�านปูได�ปรับเปลี่ยนกลยุทธ�เพื่อตอบรับ
เมกะเทรนด�ด�านพลังงาน ทั�งนี้ เพื่อส�งมอบผลประโยชน� 
ระยะยาวแก�ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และบรรลุเป�าหมาย 
ในการเป�นผู�นำด�านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ 
ด�วยเหตุนี ้เอง บ�านปูจ�งได�มุ �งเปลี่ยนผ�านไปสู�โมเดลและ
โครงสร�างธุรกิจท่ี "เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อมและชาญฉลาด" 
ยิ่งข�้น ด�วยการสร�างสถานะที่แข็งแกร�งในภาคอุตสาหกรรม
ก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ การนำ บ�านปู เพาเวอร� เข�าจดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย การขยายกำลังการผลิตจาก 
พลังงานหมุนเว�ยน และการจัดตั�ง บ�านปู เน็กซ� ซ�ง่เป�นบร�ษัท 
หลักของบ�านปู ในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

บ�านปูยังได�ปรับกลยุทธ�ให�สอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยกำหนดเป�าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ รวมถึงการลด
ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก เรายังตั�งเป�าหมายที่จะ
ขยายธุรกิจที่มีปร�มาณคาร�บอนต่ำในสัดส�วนมากกว�าร�อยละ 
50 จากพอร�ตฟอลิโอทั�งหมดของบ�านปู ภายในป� 2568 

ในป�จจุบัน ก�าซธรรมชาติถือเป�นอีกหน่ึงธุรกิจหลักของบ�านปู  
เราตั�งเป�าหมายที่จะขยายธุรกิจดังกล�าวตลอดห�วงโซ�คุณค�า
โดยได�รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเช�งกลยุทธ� Oaktree 
Capital Management ในขณะเดียวกัน บ�านปูวางแผนที่จะ 
เพิ่มปร�มาณการผลิตเพื่อรับกระแสเง�นสดจากช�วงขาข�้นของ
ราคาก�าซธรรมชาติ รวมทั�งเพิ่มปร�มาณสำรองก�าซธรรมชาติ
ที่เป�นสินทรัพย�ของเรา จากโครงการพัฒนาประสิทธ�ภาพ
การผลิตและการปรับปรุงประสิทธ�ผลทางด�านต�นทุน

ในเมืองเดนเวอร�ซ�่งได�รับผลกระทบหนักที่สุดจากการแพร� 
ระบาดของโคว�ด-19

นอกจากนี้ บ�านปูได�มอบเง�นกว�า 45,000 เหร�ยญสหรัฐ 
ให�กับโรงเร�ยนในจังหวัดชายแดนภาคใต�เพื่อสนับสนุน
การศึกษาและพัฒนาเยาวชนอย�างต�อเน่ืองมาเป�นป�ท่ี 14 แล�ว 
บ�านปูยังได�ร�วมกับมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�จัดโครงการ 
ออกแบบเกม ออกแบบสังคม THAMMASAT-BANPU 
Innovative Learning ในรูปแบบออนไลน� ครอบคลุมหัวข�อ 
ต�างๆ อาทิ การพัฒนาชุมชน ทักษะช�ว�ต และนวัตกรรม
ในชั�นเร�ยน ในเดือนพฤศจ�กายน 2563 บร�ษัทฯ ได�ดำเนิน 
กิจกรรม Energy on Board โดย Banpu B-Sports 
Thailand โดยจัดประชุมเช�งปฏิบัติการเร� ่อง "Energy 
Sustainability" ให�แก�นักศึกษาที่ได�รับคัดเลือกเข�าร�วม
การแข�งขันออกแบบบอร�ดเกม และในเดือนธันวาคม 2563 
บ�านปูได�จัดกิจกรรมพิเศษ "Power Green Camp" ซ�่งเป�ด
โอกาสให�นักเร�ยนได�ไปทัศนศึกษาท่ีอุทยานแห�งชาติแก�งกระจาน 
เพื่อเร�ยนรู�และทำกิจกรรมจ�ตอาสาเพื่อส�งเสร�มการอนุรักษ�
ความหลากหลายทางช�วภาพ 

การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม สังคม

และการกำกับดูแลกิจการ

บ�านปูตอบรับเทรนด�การลงทุนอย�างยั่งยืนและแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการรายงานผลการดำเนินงานด�านความยั่งยืน (ESG) 
ด�วยการดูแลส่ิงแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
เพื่อสร�างคุณค�าแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างยั่งยืน ซ�่งถือเป�น
หัวใจในการดำเนินธุรกิจของบ�านปู ตลอดระยะเวลาเกือบ
สี่ทศวรรษที่ผ�านมา

ความมุ�งมั่นนี้ส�งผลให�ในป� 2563 บ�านปูยังคงได�รับการ
คัดเลือกให�เป�นสมาช�กกลุ�มดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส� (DJSI) 
ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 7 โดย RobecoSAM สถาบันจัดอันดับและ 
ประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนของ
องค�กรระดับโลก ในป� 2563 บ�านปูยังคงรักษาสถานะ 
ผู�นำระดับโลกในกลุ�มอุตสาหกรรมพลังงานถ�านหินและ
พลังงานเพื่อการใช�งาน (Industry Leader in the Coal & 
Consumable Fuels Industry) ด�วยคะแนนรวมด�านความ
ยั่งยืนสูงที่สุด และยังได�รับคะแนนสูงสุดในทุกมิติของ ESG 
ประจำป� 2563 ด�วยคะแนนรวมสูงกว�าค�าเฉลี่ยของกลุ�ม
อุตสาหกรรมเดียวกันถึง 3 เท�า 

นอกจากนี้ บ�านปูยังคงอันดับความน�าเช�่อถือระดับ "A" 
ตามการประเมินของ MSCI ESG Rating 2020 และได�รับ 
คัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยให�อยู�ในรายช�อ่ 

บ�านปู เน็กซ� ได�ดำเนินธุรกิจตามเทรนด�ธุรกิจพลังงาน 
"3Ds" ได�แก� การใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล (Digitization) การ
กระจายตัวการผลิตและจำหน�ายพลังงานแบบไม�รวมศูนย� 
(Decentralization) และการลดปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� 
(Decarbonization) เพ่ือขยายพอร�ตเทคโนโลยีพลังงานสะอาด 
ครบวงจรในภูมิภาคเอเช�ย-แปซ�ฟ�ก ครอบคลุมการผลิตไฟฟ�า 
จากพลังงานหมุนเว�ยน โซลูชันด�านพลังงานแสงอาทิตย�
บนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบจัดการพลังงาน 
ยานยนต�ไฟฟ�า โครงสร�างพื้นฐานอัจฉร�ยะ และแพลตฟอร�ม 
การซ�้อขายไฟฟ�า บ�านปู เน็กซ� ตั�งเป�าหมายการเติบโตทาง
ธุรกิจภายในป� 2568 ประกอบด�วย กำลังการผลิตไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคา 0.5 กิกะวัตต� กำลังการผลิต 
จากระบบกักเก็บพลังงาน 3.0 กิกะวัตต�ชั่วโมง/ป� ปร�มาณ
การให�บร�การผู�โดยสาร 10,000 คนต�อวัน ด�วยยานยนต�ไฟฟ�า 
กว�า 5,500 คัน ปร�มาณการจำหน�ายเร�อท�องเที่ยวไฟฟ�า 
100 ลำ โครงการโครงสร�างพื้นฐานอัจฉร�ยะ 9 โครงการ   
และปร�มาณการซ�้อขายไฟฟ�า 1,000 กิกะวัตต�ชั่วโมง/ป�

กลุ�มบ�านปู มีความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ของสมาช�กครอบครัวบ�านปู ใน 10 ประเทศท่ัวโลก ด�วยเหตุน้ี 
ในช�วงเวลาแห�งการเปลี่ยนผ�าน บ�านปูจ�งมุ�งให�ความสำคัญ  
กับพนักงาน โดยตั�งแต�ป� 2561 เป�นต�นมา บร�ษัทฯ ได�นำ 
วัฒนธรรมองค�กร "บ�านปู ฮาร�ท" ซ�่งประกอบด�วยค�านิยม 
หลัก 3 ประการ ได�แก� “ใจรัก” ตามว�สัยทัศน�ของเราใน
การเป�นผู�นำการเปลี่ยนผ�านไปสู�พลังงานที่ยั่งยืนในภูมิภาค 
เอเช�ย-แปซ�ฟ�ก “สร�างสรรค�” ผ�านเทคโนโลยีใหม�ๆ เพื่อ
ส�งมอบโซลูชันด�านพลังงานแบบครบวงจรที่ให�ความสำคัญ
ในระบบนิเวศทางธุรกิจและการผสานพลังร�วมของบ�านปู 
พร�อมเร�งการเติบโตและให�ความสำคัญต�อความ “มุ�งมั่น 
ยืนหยัด” ในการสร�างความสำเร็จอย�างต�อเน่ือง บ�านปูมุ�งม่ัน 
พัฒนาบุคลากรที่ยึดมั่นในบ�านปู ฮาร�ทของเราอย�างยั่งยืน 
และการสร�างพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนซ�่งจะช�วยบูรณาการ
และพัฒนาทรัพยากรของเราท่ีมีอยู�ท่ัวโลก เพ่ือส�งมอบโซลูชัน 
ด�านพลังงานท่ีย่ังยืนตามจุดยืนของบ�านปู สู� “อนาคตพลังงาน 
เพื่อความยั่งยืน” (Smarter Energy for Sustainability)

ช�วงเวลานี้ถือเป�นช�วงเวลาแห�งการเดินทางอันน�าตื่นเต�น 
ของบ�านปู ดิฉันรู�สึกเป�นเกียรติอย�างยิ่งที่ได�ทำงานร�วมกับ
คณะกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร พนักงาน ผู�ถือหุ�น และผู�มี
ส�วนได�เสียของเรา สุดท�ายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท�าน
ที่ให�การสนับสนุนและร�วมเดินทางกับเราในป� 2563 และ
หวังว�าเราจะได�ร�วมเดินทางไปด�วยกันอีกในป� 2564 นี้

ในการขุดเจาะ และ SwitchDin ระบบบร�หารจัดการพลังงาน 
ในเหมืองทุกแห�งในออสเตรเลียที่ใช�เทคโนโลยีอินเตอร�เน็ต
ในทุกสิ่ง (IoT) แพลตฟอร�มจัดเก็บข�อมูลแบบคลาวด� และ
เทคโนโลยีล�ำสมัยอื่นๆ 

ความรับผิดชอบตอสังคม

ในป� 2563 นอกจากการสนับสนุนด�านการศึกษา กีฬา กิจการ 
เพื่อสังคม การกุศลและบรรเทาสาธารณภัยแล�ว บ�านปูยังได� 
เร�งขยายโครงการความรับผิดชอบต�อสังคมในประเทศต�างๆ 
ที่บ�านปูเข�าไปดำเนินธุรกิจเพื่อช�วยลดผลกระทบจากการ 
แพร�ระบาดของโคว�ด-19 

ในประเทศไทย บ�านปูร�วมกับกลุ�มมิตรผลจัดตั�งกองทุน 
“มิตรผล-บ�านปู รวมใจช�วยไทยสู�ภัยโคว�ด-19” โดยจัดตั�ง 
กองทุนจำนวน 15 ล�านเหร�ยญสหรัฐเพื่อจัดซ�้อและส�งมอบ
อุปกรณ�ทางการแพทย�และการดูแลสุขภาพ รวมถึงห�องผู�ป�วย 
ความดันลบ หอผู�ป�วยว�กฤตระบบการหายใจ และอุปกรณ�
ป�องกันส�วนบุคคล บ�านปูยังสนับสนุนศูนย�บร�การโลหิต 
แห�งชาติ สภากาชาดไทย ในการสนับสนุนการผลิตหน�ากาก 
อนามัย “Mask for Blood Hero” จำนวน 400,000 ช�้น 
เพ่ือให�คนไทยร�วมบร�จาคโลหิต หลังเกิดว�กฤตขาดแคลนเลือด 
ในช�วงที่มีการแพร�ระบาดของโคว�ด-19

บ�านปู เน็กซ� ร�วมมือกับ UMT ให�บร�การรถตุ�กตุ�กไฟฟ�า
แก�โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� เพื่ออำนวยความสะดวกในการ 
รับส�งผู�ป�วย และร�วมมือกับ HAUPCAR บร�ษัทผู�ให�บร�การ
เช�ารถยนต�ไฟฟ�าผ�านแอปพลิเคชัน โดยมีรถยนต�ไฟฟ�า
ให�บร�การจำนวน 50 คัน สามารถรับ-ส�งรถได�แบบไร�สัมผัส 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก�บุคลากรทางการแพทย�ในการ
เดินทางไปรักษาผู�ป�วยท่ีไม�สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได�

จากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโคว�ด-19 
บร�ษัทฯ ได�เติมพลังขับเคล่ือนกิจการเพ่ือสังคม โดยจัดกิจกรรม 
“UpImpact by Banpu Champions for Change” ภายใต� 
โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ซ�่งประกอบด�วย
กิจกรรมเว็บบินาร� (webinar) และเว�ร�กช็อปเพ่ือเติมพลังและ 
ยกระดับทักษะของกิจการเพื่อสังคมโดยผู�เช� ่ยวชาญ เพื่อ
ส�งเสร�มให�ผู�ประกอบการกิจการเพื่อสังคมของไทย สามารถ
สร�างรายได� และดำเนินธุรกิจต�อไปได�อย�างยั่งยืนในช�วงที่มี
การแพร�ระบาดของโคว�ด-19

ในจ�นและอินโดนีเซ�ย บ�านปู ได�สนับสนุนรัฐบาลท�องถิ่นและ
ชุมชนด�วยการบร�จาคและสนับสนุนอุปกรณ�ทางการแพทย� 
ในสหรัฐฯ มีการมอบอาหารและเง�นบร�จาคให�กับชุมชน
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หุ�นย่ังยืน (Thailand Sustainability Investment หร�อ THSI) 
ติดต�อกันเป�นป�ที่ 5 รวมทั�งยังได�รับการจัดอันดับให�เป�น
บร�ษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellence) 
จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียนไทย 
(CGR) ประจำป� 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) สมาคมส�งเสร�ม  
สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย�แห�ง 
ประเทศไทย (ตลท.)

บ�านปูจะยังคงมุ�งมั่นปรับปรุงประสิทธ�ภาพการดำเนินงาน 
ด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) 
อย�างต�อเนื่อง เพื่อมุ�งสู�อนาคตพลังงานที่เป�นมิตรกับ
ส่ิงแวดล�อมและการใช�พลังงานอย�างชาญฉลาด (Greener & 
Smarter) และส�งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก�ผู�ถือหุ�นและ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในป� 2564 และป�ต�อๆ ไป

กลยุทธและแนวโนมในอนาคต

นับตั�งแต�ป� 2558 บ�านปูได�ปรับเปลี่ยนกลยุทธ�เพื่อตอบรับ
เมกะเทรนด�ด�านพลังงาน ทั�งนี้ เพื่อส�งมอบผลประโยชน� 
ระยะยาวแก�ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และบรรลุเป�าหมาย 
ในการเป�นผู�นำด�านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ 
ด�วยเหตุนี ้เอง บ�านปูจ�งได�มุ �งเปลี่ยนผ�านไปสู�โมเดลและ
โครงสร�างธุรกิจท่ี "เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อมและชาญฉลาด" 
ยิ่งข�้น ด�วยการสร�างสถานะที่แข็งแกร�งในภาคอุตสาหกรรม
ก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ การนำ บ�านปู เพาเวอร� เข�าจดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย การขยายกำลังการผลิตจาก 
พลังงานหมุนเว�ยน และการจัดตั�ง บ�านปู เน็กซ� ซ�ง่เป�นบร�ษัท 
หลักของบ�านปู ในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

บ�านปูยังได�ปรับกลยุทธ�ให�สอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยกำหนดเป�าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ รวมถึงการลด
ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก เรายังตั�งเป�าหมายที่จะ
ขยายธุรกิจที่มีปร�มาณคาร�บอนต่ำในสัดส�วนมากกว�าร�อยละ 
50 จากพอร�ตฟอลิโอทั�งหมดของบ�านปู ภายในป� 2568 

ในป�จจุบัน ก�าซธรรมชาติถือเป�นอีกหน่ึงธุรกิจหลักของบ�านปู  
เราตั�งเป�าหมายที่จะขยายธุรกิจดังกล�าวตลอดห�วงโซ�คุณค�า
โดยได�รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเช�งกลยุทธ� Oaktree 
Capital Management ในขณะเดียวกัน บ�านปูวางแผนที่จะ 
เพิ่มปร�มาณการผลิตเพื่อรับกระแสเง�นสดจากช�วงขาข�้นของ
ราคาก�าซธรรมชาติ รวมทั�งเพิ่มปร�มาณสำรองก�าซธรรมชาติ
ที่เป�นสินทรัพย�ของเรา จากโครงการพัฒนาประสิทธ�ภาพ
การผลิตและการปรับปรุงประสิทธ�ผลทางด�านต�นทุน

ในเมืองเดนเวอร�ซ�่งได�รับผลกระทบหนักที่สุดจากการแพร� 
ระบาดของโคว�ด-19

นอกจากนี้ บ�านปูได�มอบเง�นกว�า 45,000 เหร�ยญสหรัฐ 
ให�กับโรงเร�ยนในจังหวัดชายแดนภาคใต�เพื่อสนับสนุน
การศึกษาและพัฒนาเยาวชนอย�างต�อเน่ืองมาเป�นป�ท่ี 14 แล�ว 
บ�านปูยังได�ร�วมกับมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�จัดโครงการ 
ออกแบบเกม ออกแบบสังคม THAMMASAT-BANPU 
Innovative Learning ในรูปแบบออนไลน� ครอบคลุมหัวข�อ 
ต�างๆ อาทิ การพัฒนาชุมชน ทักษะช�ว�ต และนวัตกรรม
ในชั�นเร�ยน ในเดือนพฤศจ�กายน 2563 บร�ษัทฯ ได�ดำเนิน 
กิจกรรม Energy on Board โดย Banpu B-Sports 
Thailand โดยจัดประชุมเช�งปฏิบัติการเร� ่อง "Energy 
Sustainability" ให�แก�นักศึกษาที่ได�รับคัดเลือกเข�าร�วม
การแข�งขันออกแบบบอร�ดเกม และในเดือนธันวาคม 2563 
บ�านปูได�จัดกิจกรรมพิเศษ "Power Green Camp" ซ�่งเป�ด
โอกาสให�นักเร�ยนได�ไปทัศนศึกษาท่ีอุทยานแห�งชาติแก�งกระจาน 
เพื่อเร�ยนรู�และทำกิจกรรมจ�ตอาสาเพื่อส�งเสร�มการอนุรักษ�
ความหลากหลายทางช�วภาพ 

การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม สังคม

และการกำกับดูแลกิจการ

บ�านปูตอบรับเทรนด�การลงทุนอย�างยั่งยืนและแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการรายงานผลการดำเนินงานด�านความยั่งยืน (ESG) 
ด�วยการดูแลส่ิงแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
เพื่อสร�างคุณค�าแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างยั่งยืน ซ�่งถือเป�น
หัวใจในการดำเนินธุรกิจของบ�านปู ตลอดระยะเวลาเกือบ
สี่ทศวรรษที่ผ�านมา

ความมุ�งมั่นนี้ส�งผลให�ในป� 2563 บ�านปูยังคงได�รับการ
คัดเลือกให�เป�นสมาช�กกลุ�มดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส� (DJSI) 
ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 7 โดย RobecoSAM สถาบันจัดอันดับและ 
ประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนของ
องค�กรระดับโลก ในป� 2563 บ�านปูยังคงรักษาสถานะ 
ผู�นำระดับโลกในกลุ�มอุตสาหกรรมพลังงานถ�านหินและ
พลังงานเพื่อการใช�งาน (Industry Leader in the Coal & 
Consumable Fuels Industry) ด�วยคะแนนรวมด�านความ
ยั่งยืนสูงที่สุด และยังได�รับคะแนนสูงสุดในทุกมิติของ ESG 
ประจำป� 2563 ด�วยคะแนนรวมสูงกว�าค�าเฉลี่ยของกลุ�ม
อุตสาหกรรมเดียวกันถึง 3 เท�า 

นอกจากนี้ บ�านปูยังคงอันดับความน�าเช�่อถือระดับ "A" 
ตามการประเมินของ MSCI ESG Rating 2020 และได�รับ 
คัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยให�อยู�ในรายช�อ่ 

บ�านปู เน็กซ� ได�ดำเนินธุรกิจตามเทรนด�ธุรกิจพลังงาน 
"3Ds" ได�แก� การใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล (Digitization) การ
กระจายตัวการผลิตและจำหน�ายพลังงานแบบไม�รวมศูนย� 
(Decentralization) และการลดปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� 
(Decarbonization) เพ่ือขยายพอร�ตเทคโนโลยีพลังงานสะอาด 
ครบวงจรในภูมิภาคเอเช�ย-แปซ�ฟ�ก ครอบคลุมการผลิตไฟฟ�า 
จากพลังงานหมุนเว�ยน โซลูชันด�านพลังงานแสงอาทิตย�
บนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบจัดการพลังงาน 
ยานยนต�ไฟฟ�า โครงสร�างพื้นฐานอัจฉร�ยะ และแพลตฟอร�ม 
การซ�้อขายไฟฟ�า บ�านปู เน็กซ� ตั�งเป�าหมายการเติบโตทาง
ธุรกิจภายในป� 2568 ประกอบด�วย กำลังการผลิตไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคา 0.5 กิกะวัตต� กำลังการผลิต 
จากระบบกักเก็บพลังงาน 3.0 กิกะวัตต�ชั่วโมง/ป� ปร�มาณ
การให�บร�การผู�โดยสาร 10,000 คนต�อวัน ด�วยยานยนต�ไฟฟ�า 
กว�า 5,500 คัน ปร�มาณการจำหน�ายเร�อท�องเที่ยวไฟฟ�า 
100 ลำ โครงการโครงสร�างพื้นฐานอัจฉร�ยะ 9 โครงการ   
และปร�มาณการซ�้อขายไฟฟ�า 1,000 กิกะวัตต�ชั่วโมง/ป�

กลุ�มบ�านปู มีความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ของสมาช�กครอบครัวบ�านปู ใน 10 ประเทศท่ัวโลก ด�วยเหตุน้ี 
ในช�วงเวลาแห�งการเปลี่ยนผ�าน บ�านปูจ�งมุ�งให�ความสำคัญ  
กับพนักงาน โดยตั�งแต�ป� 2561 เป�นต�นมา บร�ษัทฯ ได�นำ 
วัฒนธรรมองค�กร "บ�านปู ฮาร�ท" ซ�่งประกอบด�วยค�านิยม 
หลัก 3 ประการ ได�แก� “ใจรัก” ตามว�สัยทัศน�ของเราใน
การเป�นผู�นำการเปลี่ยนผ�านไปสู�พลังงานที่ยั่งยืนในภูมิภาค 
เอเช�ย-แปซ�ฟ�ก “สร�างสรรค�” ผ�านเทคโนโลยีใหม�ๆ เพื่อ
ส�งมอบโซลูชันด�านพลังงานแบบครบวงจรที่ให�ความสำคัญ
ในระบบนิเวศทางธุรกิจและการผสานพลังร�วมของบ�านปู 
พร�อมเร�งการเติบโตและให�ความสำคัญต�อความ “มุ�งมั่น 
ยืนหยัด” ในการสร�างความสำเร็จอย�างต�อเน่ือง บ�านปูมุ�งม่ัน 
พัฒนาบุคลากรที่ยึดมั่นในบ�านปู ฮาร�ทของเราอย�างยั่งยืน 
และการสร�างพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนซ�่งจะช�วยบูรณาการ
และพัฒนาทรัพยากรของเราท่ีมีอยู�ท่ัวโลก เพ่ือส�งมอบโซลูชัน 
ด�านพลังงานท่ีย่ังยืนตามจุดยืนของบ�านปู สู� “อนาคตพลังงาน 
เพื่อความยั่งยืน” (Smarter Energy for Sustainability)

ช�วงเวลานี้ถือเป�นช�วงเวลาแห�งการเดินทางอันน�าตื่นเต�น 
ของบ�านปู ดิฉันรู�สึกเป�นเกียรติอย�างยิ่งที่ได�ทำงานร�วมกับ
คณะกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร พนักงาน ผู�ถือหุ�น และผู�มี
ส�วนได�เสียของเรา สุดท�ายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท�าน
ที่ให�การสนับสนุนและร�วมเดินทางกับเราในป� 2563 และ
หวังว�าเราจะได�ร�วมเดินทางไปด�วยกันอีกในป� 2564 นี้

ในการขุดเจาะ และ SwitchDin ระบบบร�หารจัดการพลังงาน 
ในเหมืองทุกแห�งในออสเตรเลียที่ใช�เทคโนโลยีอินเตอร�เน็ต
ในทุกสิ่ง (IoT) แพลตฟอร�มจัดเก็บข�อมูลแบบคลาวด� และ
เทคโนโลยีล�ำสมัยอื่นๆ 

ความรับผิดชอบตอสังคม

ในป� 2563 นอกจากการสนับสนุนด�านการศึกษา กีฬา กิจการ 
เพื่อสังคม การกุศลและบรรเทาสาธารณภัยแล�ว บ�านปูยังได� 
เร�งขยายโครงการความรับผิดชอบต�อสังคมในประเทศต�างๆ 
ที่บ�านปูเข�าไปดำเนินธุรกิจเพื่อช�วยลดผลกระทบจากการ 
แพร�ระบาดของโคว�ด-19 

ในประเทศไทย บ�านปูร�วมกับกลุ�มมิตรผลจัดตั�งกองทุน 
“มิตรผล-บ�านปู รวมใจช�วยไทยสู�ภัยโคว�ด-19” โดยจัดตั�ง 
กองทุนจำนวน 15 ล�านเหร�ยญสหรัฐเพื่อจัดซ�้อและส�งมอบ
อุปกรณ�ทางการแพทย�และการดูแลสุขภาพ รวมถึงห�องผู�ป�วย 
ความดันลบ หอผู�ป�วยว�กฤตระบบการหายใจ และอุปกรณ�
ป�องกันส�วนบุคคล บ�านปูยังสนับสนุนศูนย�บร�การโลหิต 
แห�งชาติ สภากาชาดไทย ในการสนับสนุนการผลิตหน�ากาก 
อนามัย “Mask for Blood Hero” จำนวน 400,000 ช�้น 
เพ่ือให�คนไทยร�วมบร�จาคโลหิต หลังเกิดว�กฤตขาดแคลนเลือด 
ในช�วงที่มีการแพร�ระบาดของโคว�ด-19

บ�านปู เน็กซ� ร�วมมือกับ UMT ให�บร�การรถตุ�กตุ�กไฟฟ�า
แก�โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� เพื่ออำนวยความสะดวกในการ 
รับส�งผู�ป�วย และร�วมมือกับ HAUPCAR บร�ษัทผู�ให�บร�การ
เช�ารถยนต�ไฟฟ�าผ�านแอปพลิเคชัน โดยมีรถยนต�ไฟฟ�า
ให�บร�การจำนวน 50 คัน สามารถรับ-ส�งรถได�แบบไร�สัมผัส 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก�บุคลากรทางการแพทย�ในการ
เดินทางไปรักษาผู�ป�วยท่ีไม�สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได�

จากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโคว�ด-19 
บร�ษัทฯ ได�เติมพลังขับเคล่ือนกิจการเพ่ือสังคม โดยจัดกิจกรรม 
“UpImpact by Banpu Champions for Change” ภายใต� 
โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ซ�่งประกอบด�วย
กิจกรรมเว็บบินาร� (webinar) และเว�ร�กช็อปเพ่ือเติมพลังและ 
ยกระดับทักษะของกิจการเพื่อสังคมโดยผู�เช� ่ยวชาญ เพื่อ
ส�งเสร�มให�ผู�ประกอบการกิจการเพื่อสังคมของไทย สามารถ
สร�างรายได� และดำเนินธุรกิจต�อไปได�อย�างยั่งยืนในช�วงที่มี
การแพร�ระบาดของโคว�ด-19

ในจ�นและอินโดนีเซ�ย บ�านปู ได�สนับสนุนรัฐบาลท�องถิ่นและ
ชุมชนด�วยการบร�จาคและสนับสนุนอุปกรณ�ทางการแพทย� 
ในสหรัฐฯ มีการมอบอาหารและเง�นบร�จาคให�กับชุมชน
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ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติให�บร�ษัทฯ จ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป� 2562 งวดวันที่ 
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ�นละ 0.60 บาท โดยได�จ�ายเง�นป�นผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 
1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ไปแล�วหุ�นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 จ�งเสนอให�บร�ษัทฯ จ�ายเง�น
ป�นผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 
0.25 บาท โดยจ�ายจากกำไรท่ีได�รับยกเว�นไม�ต�องนำมารวมคำนวณภาษีเง�นได�นิติบุคคล ซ�ง่ผู�รับเง�นป�นผลจะไม�ได�รับเครดิตภาษี 
ทั�งนี้ ได�จ�ายเง�นป�นผลไปในวันที่ 30 เมษายน 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563

บ�านปูได�จัดตั�งบร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จํากัด (บ�านปู เน็กซ�) แล�วเสร็จ ซ�่งเป�นบร�ษัทที่เกิดจากการควบรวมระหว�างบร�ษัท บ�านปู 
อินฟ�เนอร�จ� จํากัด (BPIN) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยที่บ�านปูถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 99.99 และบร�ษัท บ�านปู ร�นิวเอเบิล เอนเนอร�จ� 
จํากัด (BRE) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยทางอ�อมที่บ�านปูถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 78.57 ผ�านบร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จํากัด (มหาชน) 
(บ�านปู เพาเวอร�) ซ�่งถือหุ�นใน BRE ในสัดส�วนร�อยละ 99.99 โดยบ�านปู และบ�านปู เพาเวอร�ถือหุ�นในบ�านปู เน็กซ� ในสัดส�วน 
เท�ากันที่ร�อยละ 50 ของจำนวนหุ�นที่ออกและจําหน�ายได�แล�วทั�งหมดของบ�านปู เน็กซ� ที่มีทุนจดทะเบียน 7,919 ล�านบาท 

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 

บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการซ�อ้หุ�นคืนเสร็จส้ิน โดยทำการซ�อ้หุ�นคืนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยระหว�างวันท่ี 3 กันยายน 2562 – 
10 มีนาคม 2563 รวมทั�งส้ิน 87,344,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 1.69 ของหุ�นท่ีจำหน�ายได�แล�วทั�งหมด รวมเป�นจำนวนเง�นทั�งส้ิน 
1,157.14 ล�านบาท 

วันที่ 10 มีนาคม 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติแต�งตั�ง นายพิร�ยะ เข็มพล เป�นกรรมการของบร�ษัทฯ โดยให�มีวาระการดำรงตำแหน�ง
เท�ากับ Mr. Sudiarso Prasetio กรรมการที่ลาออก เนื่องจากเกษียณอายุ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบร�ษัทฯ ที่ได�กำหนด
ให�กรรมการบร�ษัทเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 72 ป�บร�บูรณ�

วันที่ 8 เมษายน 2563

Banpu North America Corporation (BNAC) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู ได�ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในสัญญาซ�้อขาย 
เพ่ือทำการเข�าซ�อ้สัดส�วนผลประโยชน�ในบร�เวณแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett) ท่ีตั�งอยู�ในสหรัฐอเมร�กา โดยมูลค�าการ 
ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงจาก 770 ล�านเหร�ยญสหรัฐ เป�น 570 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และมูลค�าผลประโยชน�แก�ผู�ขายในอนาคต
โดยรวมไม�เกิน 260 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ภายในระยะเวลา 4 ป� ตั�งแต�วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2567 โดยมูลค�า
ผลประโยชน�ส�วนเพิ่มนี้จะข�้นอยู�กับราคาก�าซธรรมชาติอ�างอิงเฮนร�่ฮับ (Henry Hub) เฉลี่ยทั�งป� เร�่มต�น 2.75 เหร�ยญสหรัฐ
ต�อล�านบีทียู หร�อราคาน�ำมันอ�างอิง West Texas Intermediate (WTI) เฉลี่ยทั�งป�เร�่มต�น 50 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรล
ทั�งน้ี ได�ปรับเปล่ียนกำหนดการเสร็จส้ินของการซ�อ้ขายจากภายในไตรมาสท่ี 2 ของป� 2563 เป�นภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วันที่ 15 เมษายน 2563

BNAC ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู ได�เปล่ียนสภาพสัดส�วนความเป�นเจ�าของในฐานะหุ�นส�วนจำกัดความรับผิดใน BKV Oil & Gas 
Capital Partners, L.P. เป�นผู�ถือหุ�นสามัญใน BKV Corporation (BKV) โดย BKV จดทะเบียนในสหรัฐฯ และมีทุนจดทะเบียน 
จำนวน 1,500 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ทั�งน้ีภายหลังจากการปรับโครงสร�าง บ�านปูถือหุ�นใน BKV ผ�าน BNAC ในสัดส�วนร�อยละ 95.2 
และมีอำนาจควบคุมในบร�ษัทย�อยทางอ�อม ได�แก� BKV Chaffee Corners, LLC., BKV Chelsea, LLC., BKV Operating,
LLC. และ BKV Barnett, LLC. ในสัดส�วนเดียวกัน การปรับโครงสร�างครั�งนี้ยังทำให�บ�านปูได�เข�าถือหุ�นทางอ�อมของ Kalnin 
Ventures, LLC. ผ�าน BKV ในสัดส�วนเดียวกัน ซ�่งเป�นบร�ษัทที่จัดตั�งข�้นเพื่อสนับสนุนการบร�หารจัดการการลงทุน และถูกรวม
เข�ามาเป�นส�วนหนึ่งของกลุ�มกิจการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในรอบป 2563 รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน
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ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติให�บร�ษัทฯ จ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป� 2562 งวดวันที่ 
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ�นละ 0.60 บาท โดยได�จ�ายเง�นป�นผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 
1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 ไปแล�วหุ�นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 จ�งเสนอให�บร�ษัทฯ จ�ายเง�น
ป�นผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 
0.25 บาท โดยจ�ายจากกำไรท่ีได�รับยกเว�นไม�ต�องนำมารวมคำนวณภาษีเง�นได�นิติบุคคล ซ�ง่ผู�รับเง�นป�นผลจะไม�ได�รับเครดิตภาษี 
ทั�งนี้ ได�จ�ายเง�นป�นผลไปในวันที่ 30 เมษายน 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563

บ�านปูได�จัดตั�งบร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จํากัด (บ�านปู เน็กซ�) แล�วเสร็จ ซ�่งเป�นบร�ษัทที่เกิดจากการควบรวมระหว�างบร�ษัท บ�านปู 
อินฟ�เนอร�จ� จํากัด (BPIN) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยที่บ�านปูถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 99.99 และบร�ษัท บ�านปู ร�นิวเอเบิล เอนเนอร�จ� 
จํากัด (BRE) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยทางอ�อมที่บ�านปูถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 78.57 ผ�านบร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จํากัด (มหาชน) 
(บ�านปู เพาเวอร�) ซ�่งถือหุ�นใน BRE ในสัดส�วนร�อยละ 99.99 โดยบ�านปู และบ�านปู เพาเวอร�ถือหุ�นในบ�านปู เน็กซ� ในสัดส�วน 
เท�ากันที่ร�อยละ 50 ของจำนวนหุ�นที่ออกและจําหน�ายได�แล�วทั�งหมดของบ�านปู เน็กซ� ที่มีทุนจดทะเบียน 7,919 ล�านบาท 

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 

บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการซ�อ้หุ�นคืนเสร็จส้ิน โดยทำการซ�อ้หุ�นคืนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยระหว�างวันท่ี 3 กันยายน 2562 – 
10 มีนาคม 2563 รวมทั�งส้ิน 87,344,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 1.69 ของหุ�นท่ีจำหน�ายได�แล�วทั�งหมด รวมเป�นจำนวนเง�นทั�งส้ิน 
1,157.14 ล�านบาท 

วันที่ 10 มีนาคม 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติแต�งตั�ง นายพิร�ยะ เข็มพล เป�นกรรมการของบร�ษัทฯ โดยให�มีวาระการดำรงตำแหน�ง
เท�ากับ Mr. Sudiarso Prasetio กรรมการที่ลาออก เนื่องจากเกษียณอายุ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบร�ษัทฯ ที่ได�กำหนด
ให�กรรมการบร�ษัทเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 72 ป�บร�บูรณ�

วันที่ 8 เมษายน 2563

Banpu North America Corporation (BNAC) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู ได�ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในสัญญาซ�้อขาย 
เพ่ือทำการเข�าซ�อ้สัดส�วนผลประโยชน�ในบร�เวณแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett) ท่ีตั�งอยู�ในสหรัฐอเมร�กา โดยมูลค�าการ 
ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงจาก 770 ล�านเหร�ยญสหรัฐ เป�น 570 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และมูลค�าผลประโยชน�แก�ผู�ขายในอนาคต
โดยรวมไม�เกิน 260 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ภายในระยะเวลา 4 ป� ตั�งแต�วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2567 โดยมูลค�า
ผลประโยชน�ส�วนเพิ่มนี้จะข�้นอยู�กับราคาก�าซธรรมชาติอ�างอิงเฮนร�่ฮับ (Henry Hub) เฉลี่ยทั�งป� เร�่มต�น 2.75 เหร�ยญสหรัฐ
ต�อล�านบีทียู หร�อราคาน�ำมันอ�างอิง West Texas Intermediate (WTI) เฉลี่ยทั�งป�เร�่มต�น 50 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรล
ทั�งน้ี ได�ปรับเปล่ียนกำหนดการเสร็จส้ินของการซ�อ้ขายจากภายในไตรมาสท่ี 2 ของป� 2563 เป�นภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วันที่ 15 เมษายน 2563

BNAC ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู ได�เปล่ียนสภาพสัดส�วนความเป�นเจ�าของในฐานะหุ�นส�วนจำกัดความรับผิดใน BKV Oil & Gas 
Capital Partners, L.P. เป�นผู�ถือหุ�นสามัญใน BKV Corporation (BKV) โดย BKV จดทะเบียนในสหรัฐฯ และมีทุนจดทะเบียน 
จำนวน 1,500 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ทั�งน้ีภายหลังจากการปรับโครงสร�าง บ�านปูถือหุ�นใน BKV ผ�าน BNAC ในสัดส�วนร�อยละ 95.2 
และมีอำนาจควบคุมในบร�ษัทย�อยทางอ�อม ได�แก� BKV Chaffee Corners, LLC., BKV Chelsea, LLC., BKV Operating,
LLC. และ BKV Barnett, LLC. ในสัดส�วนเดียวกัน การปรับโครงสร�างครั�งนี้ยังทำให�บ�านปูได�เข�าถือหุ�นทางอ�อมของ Kalnin 
Ventures, LLC. ผ�าน BKV ในสัดส�วนเดียวกัน ซ�่งเป�นบร�ษัทที่จัดตั�งข�้นเพื่อสนับสนุนการบร�หารจัดการการลงทุน และถูกรวม
เข�ามาเป�นส�วนหนึ่งของกลุ�มกิจการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในรอบป 2563 รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน

1 2
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BKV ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปูได�ทำการเข�าซ�อ้สัดส�วนผลประโยชน�ในบร�เวณแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett) ท่ีตั�งอยู�ใน 
สหรัฐฯ เสร็จส้ินแล�ว โดยมีมูลค�าการลงทุนจำนวน 570 ล�านเหร�ยญสหรัฐ โดยบ�านปูมีสิทธ�น์ำกระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน 
ของแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� รวมถึงการปรับปรุงแก�ไขรายรับและค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ นับตั�งแต�วันท่ี 1 กันยายน 2562 คิดเป�น 
จำนวนเง�น 80.2 ล�านเหร�ยญสหรัฐ มาหักจากมูลค�าการลงทุนได� ซ�ง่บ�านปูได�ชำระเง�นมัดจำไปแล�วจำนวน 170 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
ดังนั�นคงเหลือเง�นสดท่ีจ�ายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 319.8 ล�านเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเท�าประมาณ 10,105 ล�านบาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

บร�ษัทฯ ได�ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ�นทุนที่ซ�้อคืนจำนวน 87,344,000 หุ�น และได�ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 
ต�อกระทรวงพาณิชย� จากทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแล�วเดิมจำนวน 5,161,925,515 หุ�น เป�นจำนวน 5,074,581,515 หุ�น 
โดยมีมูลค�าหุ�นละ 1 บาท

วันที่ 23 กันยายน 2563

ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติให�ลดทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล�วโดยการตัดหุ�นท่ีซ�อ้คืนจำนวน 87,344,000 หุ�น คิดเป�น 
ร�อยละ 1.69 ของหุ�นท่ีจําหน�ายได�แล�วทั�งหมด และมีมติให�จ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลจากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานงวด 
วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ�นละ 0.15 บาท โดยจ�ายจากกำไรที่ได�ยกเว�นไม�ต�องนำมารวมคำนวณ
ภาษีเง�นได�นิติบุคคล ซ�่งผู�รับเง�นป�นผลจะไม�ได�รับเครดิตภาษี ทั�งนี้ มีกำหนดจ�ายเง�นป�นผลในวันที่ 25 กันยายน 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2563 มีมติอนุมัติการเพ่ิมวงเง�นการออกและเสนอขายหุ�นกู�ภายในวงเง�นไม�เกิน 20,000 ล�านบาท 
เพื่อทดแทนวงเง�นเดิมที่ไม�สามารถหมุนเว�ยนกลับมาใช�ได�อีก

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

บ�านปู เน็กซ� ซ�ง่บร�ษัทย�อยของบ�านปู ได�จัดตั�งบร�ษัทย�อยข�น้ใหม� โดยมีช�อ่ว�า บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� กร�น ลีสซ�ง่ จํากัด เพ่ือให�บร�การ 
ด�านพลังงาน ให�เช�า เช�าซ�้อ และให�บร�การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยานพาหนะไฟฟ�า

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

โรงไฟฟาพลังงานลมเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh)

จังหวัดนินหถวน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของ
บ�านปู เน็กซ� ได�ลงนามในสัญญาซ�อ้ขายโรงไฟฟ�าพลังงานลม
เอลว�นหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ขนาด 37.6 เมกะวัตต� 
ที่ตั�งอยู�ในจังหวัดนินห�ถ�วน สาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม 
โดยมูลค�าการลงทุน 66 ล�านเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเท�าประมาณ 
2,065 ล�านบาท โดยการลงทุนนี้ใช�กระแสเง�นสดของบ�านปู 
และบ�านปู เพาเวอร� ในสัดส�วนท่ีเท�ากัน ทั�งน้ี โรงไฟฟ�าดังกล�าว
เร�ม่เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย� (COD) ตั�งแต�วันท่ี 23 เมษายน 
2562 และมีราคารับซ�้อไฟฟ�าแบบ Feed-in-Tariff (FiT)
ที่ 8.5 เซนต�สหรัฐต�อกิโลวัตต�ชั่วโมง จ�ายไฟฟ�าเข�าระบบ 
สายส�งของเว�ยดนามให�แก�การไฟฟ�าเว�ยดนาม (EVN) ตาม
สัญญาการซ�้อขายไฟฟ�า (Power Purchase Agreement: 
PPA) ระยะเวลา 20 ป� 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 
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BKV ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปูได�ทำการเข�าซ�อ้สัดส�วนผลประโยชน�ในบร�เวณแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� (Barnett) ท่ีตั�งอยู�ใน 
สหรัฐฯ เสร็จส้ินแล�ว โดยมีมูลค�าการลงทุนจำนวน 570 ล�านเหร�ยญสหรัฐ โดยบ�านปูมีสิทธ�น์ำกระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน 
ของแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� รวมถึงการปรับปรุงแก�ไขรายรับและค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ นับตั�งแต�วันท่ี 1 กันยายน 2562 คิดเป�น 
จำนวนเง�น 80.2 ล�านเหร�ยญสหรัฐ มาหักจากมูลค�าการลงทุนได� ซ�ง่บ�านปูได�ชำระเง�นมัดจำไปแล�วจำนวน 170 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
ดังนั�นคงเหลือเง�นสดท่ีจ�ายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 319.8 ล�านเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเท�าประมาณ 10,105 ล�านบาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

บร�ษัทฯ ได�ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ�นทุนที่ซ�้อคืนจำนวน 87,344,000 หุ�น และได�ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 
ต�อกระทรวงพาณิชย� จากทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแล�วเดิมจำนวน 5,161,925,515 หุ�น เป�นจำนวน 5,074,581,515 หุ�น 
โดยมีมูลค�าหุ�นละ 1 บาท

วันที่ 23 กันยายน 2563

ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติให�ลดทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล�วโดยการตัดหุ�นท่ีซ�อ้คืนจำนวน 87,344,000 หุ�น คิดเป�น 
ร�อยละ 1.69 ของหุ�นท่ีจําหน�ายได�แล�วทั�งหมด และมีมติให�จ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลจากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานงวด 
วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ�นละ 0.15 บาท โดยจ�ายจากกำไรที่ได�ยกเว�นไม�ต�องนำมารวมคำนวณ
ภาษีเง�นได�นิติบุคคล ซ�่งผู�รับเง�นป�นผลจะไม�ได�รับเครดิตภาษี ทั�งนี้ มีกำหนดจ�ายเง�นป�นผลในวันที่ 25 กันยายน 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2563 มีมติอนุมัติการเพ่ิมวงเง�นการออกและเสนอขายหุ�นกู�ภายในวงเง�นไม�เกิน 20,000 ล�านบาท 
เพื่อทดแทนวงเง�นเดิมที่ไม�สามารถหมุนเว�ยนกลับมาใช�ได�อีก

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

บ�านปู เน็กซ� ซ�ง่บร�ษัทย�อยของบ�านปู ได�จัดตั�งบร�ษัทย�อยข�น้ใหม� โดยมีช�อ่ว�า บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� กร�น ลีสซ�ง่ จํากัด เพ่ือให�บร�การ 
ด�านพลังงาน ให�เช�า เช�าซ�้อ และให�บร�การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยานพาหนะไฟฟ�า

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

โรงไฟฟาพลังงานลมเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh)

จังหวัดนินหถวน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของ
บ�านปู เน็กซ� ได�ลงนามในสัญญาซ�อ้ขายโรงไฟฟ�าพลังงานลม
เอลว�นหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ขนาด 37.6 เมกะวัตต� 
ที่ตั�งอยู�ในจังหวัดนินห�ถ�วน สาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม 
โดยมูลค�าการลงทุน 66 ล�านเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเท�าประมาณ 
2,065 ล�านบาท โดยการลงทุนนี้ใช�กระแสเง�นสดของบ�านปู 
และบ�านปู เพาเวอร� ในสัดส�วนท่ีเท�ากัน ทั�งน้ี โรงไฟฟ�าดังกล�าว
เร�ม่เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย� (COD) ตั�งแต�วันท่ี 23 เมษายน 
2562 และมีราคารับซ�้อไฟฟ�าแบบ Feed-in-Tariff (FiT)
ที่ 8.5 เซนต�สหรัฐต�อกิโลวัตต�ชั่วโมง จ�ายไฟฟ�าเข�าระบบ 
สายส�งของเว�ยดนามให�แก�การไฟฟ�าเว�ยดนาม (EVN) ตาม
สัญญาการซ�้อขายไฟฟ�า (Power Purchase Agreement: 
PPA) ระยะเวลา 20 ป� 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 
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บร�ษัท ทร�สเรทต้ิง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค�กร และหุ�นกู�ไม�ด�อยสิทธ� ไม�มีหลักประกันของ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) 
ท่ีระดับ “A+” โดยอันดับเครดิตสะท�อนถึงความเป�นผู�นำของบร�ษัทฯ ในอุตสาหกรรมถ�านหินในภูมิภาคเอเช�ย-แปซ�ฟ�ก ตลอดจน 
ความหลากหลายของฐานลูกค�าและความหลากหลายทางภูมิศาสตร�ของแหล�งสำรองถ�านหิน รายได�ที่แน�นอนจากธุรกิจไฟฟ�า 
และการเคลื่อนไหวเช�งกลยุทธ�ของบร�ษัทฯ ที่ตั�งเป�าหมายเป�นผู�นำธุรกิจด�านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

BKV ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปูได�รับเง�นลงทุนในหุ�นบุร�มสิทธ�์จาก Oaktree Capital Management L.P. (Oaktree) เป�น 
จำนวนเง�น 100 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และแสดงเจตจำนงในความพร�อมที่จะสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตหาก BKV มี
โอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ 

ความร�วมมือทางกลยุทธ�นี้นับเป�นอีกก�าวที่สำคัญที่ Oaktree สามารถเพิ่มศักยภาพแก� BKV เพื่อให�บรรลุเป�าหมายในการเป�น
ผู�นำการใช�เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาธุรกิจก�าซธรรมชาติ ซ�ง่ครอบคลุมทั�งการขุดเจาะสำรวจ และการดำเนินการผลิต (Exploration
& Production: E&P) สอดคล�องกับเป�าหมายของบ�านปูในการขยายธุรกิจก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติให�บร�ษัทฯ จ�ายเง�นป�นผลในอัตราหุ�นละ 0.30 บาท ซ�ง่เป�นการจ�ายเง�นป�นผลสำหรับผล 
การดำเนินงานประจำป� 2563 งวดวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ซ�ง่ได�จ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลไปแล�วหุ�นละ 0.15 บาท 
เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563 ดังนั�นคงเหลือจ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป� 2563 อีกหุ�นละ 0.15 บาท จ�งเสนอ 
ให�บร�ษัทฯ จ�ายเง�นป�นผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให�แก� 
ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 0.15 บาท โดยจ�ายจากกำไรท่ีได�รับยกเว�นไม�ต�องนำมารวมคำนวณภาษีเง�นได�นิติบุคคล ซ�ง่ผู�รับเง�นป�นผล 
จะไม�ได�รับเครดิตภาษี ทั�งนี้ มีกำหนดจ�ายเง�นป�นผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยยามางาตะ (Yamagata)

จังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุน

Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซ�่งเป�น
บร�ษัทย�อยของบ�านปู รายงานความคืบหน�าของโรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�ยามางาตะ (Yamagata) ภายใต�โครงสร�าง 
การลงทุนแบบทีเคร�อยละ 100 ที่ตั�งอยู�ในจังหวัดยามางาตะ 
ประเทศญี่ปุ�น มีกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต� ซ�่งได�เป�ด 
ดำเนินการเช�งพาณิชย�แล�วเมื่อวันที่ 16 พฤศจ�กายน 2563 
ตามแผน และได�เข�าทำสัญญาซ�้อขายไฟฟ�ากับ Tohoku 
Electric Power Co., Inc. ระยะเวลา 20 ป� โดยมีราคา
รับซ�้อไฟฟ�าแบบ FiT ที่ 36 เยนต�อกิโลวัตต�ชั่วโมง ซ�่งผลิต
และจ�ายกระแสไฟฟ�าให�แก�ชุมชนราว 5,000 ครัวเร�อน และ
ได�รับการเปลี่ยนช�่อเป�นโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 
Kawanishi Dahlia Solar Power Plant

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยยาบูกิ (Yabuki)

จังหวัดฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุน

Aizu Energy Pte. Ltd. (AZE) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู 
รายงานความคืบหน�าของโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ยาบูกิ 
(Yabuki) ภายใต�โครงสร�างการลงทุนแบบทีเคร�อยละ 75 
ท่ีตั�งอยู�ในจังหวัดฟูกูช�มะ ประเทศญ่ีปุ�น มีกำลังการผลิตรวม 
7 เมกะวัตต� ซ�่งได�เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�ตามแผน และ 
ได�เข�าทำสัญญาซ�้อขายไฟฟ�ากับ Tohoku Electric Power 
Co., Inc. ระยะเวลา 20 ป� โดยมีราคารับซ�้อไฟฟ�าแบบ FiT 
ท่ี 36 เยนต�อกิโลวัตต�ช่ัวโมง ซ�ง่ผลิตและจ�ายกระแสไฟฟ�าให�แก� 
ชุมชนราว 1,700 ครัวเร�อน และได�รับการตั�งช�อ่เป�นโรงไฟฟ�า 
พลังงานแสงอาทิตย� Sawadee Yabuki Hatsudensho

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
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บร�ษัท ทร�สเรทต้ิง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค�กร และหุ�นกู�ไม�ด�อยสิทธ� ไม�มีหลักประกันของ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) 
ท่ีระดับ “A+” โดยอันดับเครดิตสะท�อนถึงความเป�นผู�นำของบร�ษัทฯ ในอุตสาหกรรมถ�านหินในภูมิภาคเอเช�ย-แปซ�ฟ�ก ตลอดจน 
ความหลากหลายของฐานลูกค�าและความหลากหลายทางภูมิศาสตร�ของแหล�งสำรองถ�านหิน รายได�ที่แน�นอนจากธุรกิจไฟฟ�า 
และการเคลื่อนไหวเช�งกลยุทธ�ของบร�ษัทฯ ที่ตั�งเป�าหมายเป�นผู�นำธุรกิจด�านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

BKV ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปูได�รับเง�นลงทุนในหุ�นบุร�มสิทธ�์จาก Oaktree Capital Management L.P. (Oaktree) เป�น 
จำนวนเง�น 100 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และแสดงเจตจำนงในความพร�อมที่จะสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตหาก BKV มี
โอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ 

ความร�วมมือทางกลยุทธ�นี้นับเป�นอีกก�าวที่สำคัญที่ Oaktree สามารถเพิ่มศักยภาพแก� BKV เพื่อให�บรรลุเป�าหมายในการเป�น
ผู�นำการใช�เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาธุรกิจก�าซธรรมชาติ ซ�ง่ครอบคลุมทั�งการขุดเจาะสำรวจ และการดำเนินการผลิต (Exploration
& Production: E&P) สอดคล�องกับเป�าหมายของบ�านปูในการขยายธุรกิจก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติให�บร�ษัทฯ จ�ายเง�นป�นผลในอัตราหุ�นละ 0.30 บาท ซ�ง่เป�นการจ�ายเง�นป�นผลสำหรับผล 
การดำเนินงานประจำป� 2563 งวดวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ซ�ง่ได�จ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลไปแล�วหุ�นละ 0.15 บาท 
เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563 ดังนั�นคงเหลือจ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป� 2563 อีกหุ�นละ 0.15 บาท จ�งเสนอ 
ให�บร�ษัทฯ จ�ายเง�นป�นผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให�แก� 
ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 0.15 บาท โดยจ�ายจากกำไรท่ีได�รับยกเว�นไม�ต�องนำมารวมคำนวณภาษีเง�นได�นิติบุคคล ซ�ง่ผู�รับเง�นป�นผล 
จะไม�ได�รับเครดิตภาษี ทั�งนี้ มีกำหนดจ�ายเง�นป�นผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยยามางาตะ (Yamagata)

จังหวัดยามางาตะ ประเทศญี่ปุน

BRES ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปูรายงานความคืบหน�าของ 
โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ยามางาตะ (Yamagata) ภายใต� 
โครงสร�างการลงทุนแบบทีเคร�อยละ 100 ที่ตั�งอยู�ในจังหวัด
ยามางาตะ ประเทศญ่ีปุ�น มีกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต� 
ซ�ง่ได�เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�แล�วเม่ือวันท่ี 16 พฤศจ�กายน 
2563 ตามแผน และได�เข�าทำสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�ากับ Tohoku 
Electric Power Co., Inc. ระยะเวลา 20 ป� โดยมีราคา
รับซ�้อไฟฟ�าแบบ FiT ที่ 36 เยนต�อกิโลวัตต�ชั่วโมง ซ�่งผลิต
และจ�ายกระแสไฟฟ�าให�แก�ชุมชนราว 5,000 ครัวเร�อน และ
ได�รับการเปลี่ยนช�่อเป�นโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 
Kawanishi Dahlia Solar Power Plant

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยยาบูกิ (Yabuki)

จังหวัดฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุน

BRES ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปูรายงานความคืบหน�า
ของโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ยาบูกิ (Yabuki) ภายใต�
โครงสร�าง การลงทุนแบบทีเคร�อยละ 75 ที่ตั�งอยู�ในจังหวัด
ฟูกูช�มะ ประเทศญี่ปุ�น มีกำลังการผลิตรวม 7 เมกะวัตต� 
ซ�ง่ได�เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�ตามแผน และได�เข�าทำสัญญา 
ซ�้อขายไฟฟ�ากับ Tohoku Electric Power Co., Inc. ระยะ 
เวลา 20 ป� โดยมีราคารับซ�้อไฟฟ�าแบบ FiT ที่ 36 เยน
ต�อกิโลวัตต�ชั่วโมง ซ�่งผลิตและจ�ายกระแสไฟฟ�าให�แก�ชุมชน 
ราว 1,700 ครัวเร�อน และได�รับการตั�งช�่อเป�นโรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย� Sawadee Yabuki Hatsudensho

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุ :

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

Banpu Vietnam

LLC
100.00%

บริษัท บานปู 

อินโนเวชั่น แอนด 

เวนเจอรส จำกัด

100.00%

บริษัท บานปู

มินเนอรัล จำกัด
100.00%

บริษัท บีโอจี จำกัด100.00%

บริษัท บานปู เน็กซ

จำกัด
50.00%

50.00%

บริษัท บานปู

เพาเวอร จำกัด

(มหาชน)

78.66%

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.40.00%

บร�ษัท บ�านปู โคล เซลส� จำกัด100.00%

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.50.00%

บร�ษัท บ�านปู อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด100.00%

Banpu Coal Investment Co., Ltd.100.00%

บร�ษัท เหมืองเช�ยงม�วน จำกัด100.00%

50.00%

บร�ษัท บ�านปู เอนเนอร�จ� เซอร�ว�สเซส (ไทยแลนด�) จำกัด100.00%

Asian American Coal, Inc.100.00%

100.00% Centennial Coal Co., Ltd.

Centennial Energy Pty Ltd.100.00%

Banpu Australia
Resources Pty Ltd.100.00%

AFE Investments Pty Ltd.100.00%

Airly Solar
Pty Ltd.100.00%

บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด100.00%

บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำกัด50.00%

BPP Vinh Chau Wind Power LLC100.00%

Sunseap Group Pte. Ltd.48.63%

Durapower Holdings Pte. Ltd.47.68%

Global Engineering Co., Ltd.19.90%

Digital Energy Solutions Corporation49.00%

Banpu Power Trading G.K.100.00%

PT. Gas Emas91.99%

PT. Kitadin100.00%

PT. Indominco Mandiri100.00%

PT. Trubaindo Coal Mining100.00%

PT. Bharinto Ekatama100.00%

PT. ITM Batubara Utama100.00%

PT. Nusa Persada Resources100.00%

PT. Tepian Indah Sukses100.00%

PT. ITM Energi Utama99.99%

PT. ITM Banpu Power*70.00%

PT. Jorong Barutama
Greston100.00%

PT. Tambang Raya Usaha 
Tama100.00%

PT. Energi Batubara
Perkasa100.00%

PT. Sentral Mutiara Energy100.00%

PT. Graha 
Panca Karsa75.00%

PT. ITM Indonesia100.00%

PT. Nusantara 
Timur Unggul33.34%

6.01%

Zouping Peak Pte. Ltd.100.00%

Shijiazhuang Chengfeng 
Cogen Co., Ltd.100.00%

Banpu Investment (China)
Ltd.100.00%

Pan-Western Energy 
Corporation LLC100.00%

Shanxi Lu Guang Power 
Co., Ltd.30.00%

Banpu Power Trading
(Shandong) Co., Ltd.100.00%

Banpu Power Trading 
(Hebei) Co., Ltd.100.00%

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

Zouping Peak CHP Co., Ltd.70.00%

87.92%

BKV Operating, LLC100.00%

BKV Barnett, LLC100.00%

BKV Chaffee Corners, LLC100.00%

BKV Chelsea, LLC100.00%

Banpu North America Corporation100.00%

BKV Corporation96.30%

Kalnin Venture LLP100.00%

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

Centennial Wallarah Pty 
Ltd.100.00%

Centennial Inglenook 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Coal Services 
and Marketing Pty Ltd.100.00%

Centennial Northern Coal 
Services Pty Ltd.100.00%

Centennial Airly Pty Ltd.100.00%

Berrima Coal Pty Ltd.100.00%

Centennial Angus Place 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Myuna Pty Ltd.100.00%

Centennial Newstan Pty Ltd.100.00%

Centennial Clarence Pty Ltd.100.00%

Charbon Coal Pty Ltd.100.00%

Centennial Mannering 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Munmorah 
Pty Ltd.100.00%

Hartley Valley Coal 
Co. Pty Ltd.100.00%

Powercoal Employee 
Entitlements Co. Pty Ltd.100.00%

Port Kembla Coal 
Terminal Ltd.16.66%

Springvale Coal Pty Ltd.100.00%

Boulder Mining Pty Ltd.100.00%

Clarence Colliery Pty Ltd.100.00%

Clarence Coal Pty Ltd.100.00%

Ivanhoe Coal Pty Ltd.100.00%

Springvale Coal Sales 
Pty Ltd.100.00%

Clarence Coal 
Investments Pty Ltd.100.00%

Centennial Drilling 
Services Pty Ltd.100.00%

Centennial Springvale
Pty Ltd.100.00%

Centennial Coal 
Infrastructure Pty Ltd.100.00%

Centennial Northern 
Mining Services Pty Ltd.100.00%

Centennial Mandalong 
Pty Ltd.100.00%

Elcom Collieries Pty Ltd.100.00%

Huntley Colliery Pty Ltd.100.00%

Powercoal Pty Ltd.100.00%

Mandalong Pastoral 
Management Pty Ltd.100.00%

Collieries Superannuation 
Pty Ltd.100.00%

Powercoal Superannuation 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Fassifern 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Springvale 
Holdings Pty Ltd.100.00%

Coalex Pty Ltd.100.00%

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk67.13%

Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd.100.00%

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

BMS Coal Sales Pte. Ltd.100.00%

Hunnu Resources LLC100.00%

Munkh Sumber Uul LLC100.00%

Golden Gobi Mining LLC100.00%

Bilegt Khairkhan Uul LLC100.00%

Hunnu Power LLC100.00%

Munkhnoyon Suvraga LLC100.00%

Hunnu Coal Pty Ltd.100.00%

Hunnu Investments Pte. Ltd.100.00%

Hunnu Altai LLC100.00%

Hunnu Gobi 
Altai LLC80.00%

Hunnu Altai 
Minerals LLC100.00%

Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.45.00%

Banpu Singapore Pte. Ltd.100.00%

Banpu Australia Co. Pty Ltd.100.00%

Aura Land Development Pte. Ltd.75.00%

Hokkaido Solar Estate G.K.60.00%

Aizu Land Solar G.K.100.00%

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

Banpu Innovation & Ventures LLC 100.00%

บร�ษัท บ�านปู เน็กซ�� กร�น ลีสซ�่ง จำกัด100.00%

Banpu Japan K.K.100.00%

บร�ษัท เออร�เบิน โมบิลิตี้ เทค จํากัด30.66%

บร�ษัท จ�อีพีพี สะอาด จำกัด25.00%

BPIN Investment Co., Ltd.100.00%

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

FOMM Corporation 21.45%

Aizu Energy Pte. Ltd.75.00%

Banpu Renewable Australia Pty Ltd.100.00%

BRE Singapore Pte. Ltd.100.00%

Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.100.00%

Hongsa Power Co., Ltd.40.00%

Phu Fai Mining Co., Ltd.37.50%

บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด 100.00%

บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� (เจแปน) จำกัด 100.00%

PT. ITM Banpu Power*30.00%

Banpu Power International Ltd.100.00% Banpu Power Investment Co., Ltd.100.00%

BP Overseas

Development 

Co., Ltd.

100.00%

บริษัท บานปู

เอ็นจิเนียริ่ง 

เซอรวิสเซส จำกัด

100.00%

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

Anqiu Huineng Renewable 
Energy Co., Ltd.100.00%

Weifang Tian’en Jinshan 
Comprehensive Energy 
Co., Ltd.

100.00%

Dongping County
Haoyuan Solar Power
Generation Co., Ltd.

100.00%

Jiangsu Jixin Electric 
Power Co., Ltd.100.00%

Jiaxing Deyuan
Energy-Saving Technology 
Co., Ltd.

100.00%

Feicheng Xingyu Solar 
Power PV Technology 
Co., Ltd.

100.00%
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หมายเหตุ :

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

Banpu Vietnam

LLC
100.00%

บริษัท บานปู 

อินโนเวชั่น แอนด 

เวนเจอรส จำกัด

100.00%

บริษัท บานปู

มินเนอรัล จำกัด
100.00%

บริษัท บีโอจี จำกัด100.00%

บริษัท บานปู เน็กซ

จำกัด
50.00%

50.00%

บริษัท บานปู

เพาเวอร จำกัด

(มหาชน)

78.66%

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.40.00%

บร�ษัท บ�านปู โคล เซลส� จำกัด100.00%

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.50.00%

บร�ษัท บ�านปู อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด100.00%

Banpu Coal Investment Co., Ltd.100.00%

บร�ษัท เหมืองเช�ยงม�วน จำกัด100.00%

50.00%

บร�ษัท บ�านปู เอนเนอร�จ� เซอร�ว�สเซส (ไทยแลนด�) จำกัด100.00%

Asian American Coal, Inc.100.00%

100.00% Centennial Coal Co., Ltd.

Centennial Energy Pty Ltd.100.00%

Banpu Australia
Resources Pty Ltd.100.00%

AFE Investments Pty Ltd.100.00%

Airly Solar
Pty Ltd.100.00%

บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด100.00%

บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำกัด50.00%

BPP Vinh Chau Wind Power LLC100.00%

Sunseap Group Pte. Ltd.48.63%

Durapower Holdings Pte. Ltd.47.68%

Global Engineering Co., Ltd.19.90%

Digital Energy Solutions Corporation49.00%

Banpu Power Trading G.K.100.00%

PT. Gas Emas91.99%

PT. Kitadin100.00%

PT. Indominco Mandiri100.00%

PT. Trubaindo Coal Mining100.00%

PT. Bharinto Ekatama100.00%

PT. ITM Batubara Utama100.00%

PT. Nusa Persada Resources100.00%

PT. Tepian Indah Sukses100.00%

PT. ITM Energi Utama99.99%

PT. ITM Banpu Power*70.00%

PT. Jorong Barutama
Greston100.00%

PT. Tambang Raya Usaha 
Tama100.00%

PT. Energi Batubara
Perkasa100.00%

PT. Sentral Mutiara Energy100.00%

PT. Graha 
Panca Karsa75.00%

PT. ITM Indonesia100.00%

PT. Nusantara 
Timur Unggul33.34%

6.01%

Zouping Peak Pte. Ltd.100.00%

Shijiazhuang Chengfeng 
Cogen Co., Ltd.100.00%

Banpu Investment (China)
Ltd.100.00%

Pan-Western Energy 
Corporation LLC100.00%

Shanxi Lu Guang Power 
Co., Ltd.30.00%

Banpu Power Trading
(Shandong) Co., Ltd.100.00%

Banpu Power Trading 
(Hebei) Co., Ltd.100.00%

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

Zouping Peak CHP Co., Ltd.70.00%

87.92%

BKV Operating, LLC100.00%

BKV Barnett, LLC100.00%

BKV Chaffee Corners, LLC100.00%

BKV Chelsea, LLC100.00%

Banpu North America Corporation100.00%

BKV Corporation96.30%

Kalnin Venture LLP100.00%

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

Centennial Wallarah Pty 
Ltd.100.00%

Centennial Inglenook 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Coal Services 
and Marketing Pty Ltd.100.00%

Centennial Northern Coal 
Services Pty Ltd.100.00%

Centennial Airly Pty Ltd.100.00%

Berrima Coal Pty Ltd.100.00%

Centennial Angus Place 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Myuna Pty Ltd.100.00%

Centennial Newstan Pty Ltd.100.00%

Centennial Clarence Pty Ltd.100.00%

Charbon Coal Pty Ltd.100.00%

Centennial Mannering 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Munmorah 
Pty Ltd.100.00%

Hartley Valley Coal 
Co. Pty Ltd.100.00%

Powercoal Employee 
Entitlements Co. Pty Ltd.100.00%

Port Kembla Coal 
Terminal Ltd.16.66%

Springvale Coal Pty Ltd.100.00%

Boulder Mining Pty Ltd.100.00%

Clarence Colliery Pty Ltd.100.00%

Clarence Coal Pty Ltd.100.00%

Ivanhoe Coal Pty Ltd.100.00%

Springvale Coal Sales 
Pty Ltd.100.00%

Clarence Coal 
Investments Pty Ltd.100.00%

Centennial Drilling 
Services Pty Ltd.100.00%

Centennial Springvale
Pty Ltd.100.00%

Centennial Coal 
Infrastructure Pty Ltd.100.00%

Centennial Northern 
Mining Services Pty Ltd.100.00%

Centennial Mandalong 
Pty Ltd.100.00%

Elcom Collieries Pty Ltd.100.00%

Huntley Colliery Pty Ltd.100.00%

Powercoal Pty Ltd.100.00%

Mandalong Pastoral 
Management Pty Ltd.100.00%

Collieries Superannuation 
Pty Ltd.100.00%

Powercoal Superannuation 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Fassifern 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Springvale 
Holdings Pty Ltd.100.00%

Coalex Pty Ltd.100.00%

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk67.13%

Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd.100.00%

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

BMS Coal Sales Pte. Ltd.100.00%

Hunnu Resources LLC100.00%

Munkh Sumber Uul LLC100.00%

Golden Gobi Mining LLC100.00%

Bilegt Khairkhan Uul LLC100.00%

Hunnu Power LLC100.00%

Munkhnoyon Suvraga LLC100.00%

Hunnu Coal Pty Ltd.100.00%

Hunnu Investments Pte. Ltd.100.00%

Hunnu Altai LLC100.00%

Hunnu Gobi 
Altai LLC80.00%

Hunnu Altai 
Minerals LLC100.00%

Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.45.00%

Banpu Singapore Pte. Ltd.100.00%

Banpu Australia Co. Pty Ltd.100.00%

Aura Land Development Pte. Ltd.75.00%

Hokkaido Solar Estate G.K.60.00%

Aizu Land Solar G.K.100.00%

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

Banpu Innovation & Ventures LLC 100.00%

บร�ษัท บ�านปู เน็กซ�� กร�น ลีสซ�่ง จำกัด100.00%

Banpu Japan K.K.100.00%

บร�ษัท เออร�เบิน โมบิลิตี้ เทค จํากัด30.66%

บร�ษัท จ�อีพีพี สะอาด จำกัด25.00%

BPIN Investment Co., Ltd.100.00%

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

FOMM Corporation 21.45%

Aizu Energy Pte. Ltd.75.00%

Banpu Renewable Australia Pty Ltd.100.00%

BRE Singapore Pte. Ltd.100.00%

Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.100.00%

Hongsa Power Co., Ltd.40.00%

Phu Fai Mining Co., Ltd.37.50%

บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด 100.00%

บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� (เจแปน) จำกัด 100.00%

PT. ITM Banpu Power*30.00%

Banpu Power International Ltd.100.00% Banpu Power Investment Co., Ltd.100.00%

BP Overseas

Development 

Co., Ltd.

100.00%

บริษัท บานปู

เอ็นจิเนียริ่ง 

เซอรวิสเซส จำกัด

100.00%

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

Anqiu Huineng Renewable 
Energy Co., Ltd.100.00%

Weifang Tian’en Jinshan 
Comprehensive Energy 
Co., Ltd.

100.00%

Dongping County
Haoyuan Solar Power
Generation Co., Ltd.

100.00%

Jiangsu Jixin Electric 
Power Co., Ltd.100.00%

Jiaxing Deyuan
Energy-Saving Technology 
Co., Ltd.

100.00%

Feicheng Xingyu Solar 
Power PV Technology 
Co., Ltd.

100.00%
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ผังการบริหารงาน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

 

ธุรกิจไฟฟา

 

ธุรกิจน้ำมัน

และกาซธรรมชาติ

Banpu

Innovation

& Ventures

ธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียน

และเทคโนโลยี

พลังงาน

 

ธุรกิจเหมือง

 

 

Country Head

 

นักลงทุนสัมพันธ

 

Project 

Management 

Office

Corporate

Development

 

ทรัพยากรมนุษย

 

Digital Center

of Excellence

 

ส¦อสารองคกร

 

บริหาร

และพัฒนาองคกร

การตลาด

การขาย

และโลจิสติกส

การพัฒนา

เหมืองใตดิน

Mine Engineering

& Development

Mining Business 

Office

Energy Generation

& Trading

 

E-Mobility

 

Customer

Experience

  

Digital Excellence

 

Finance

& Business

Support

Corporate

Transaction

Development

 

ทรัพยากรมนุษย

 

พัฒนาโครงการ

และธุรกิจ

  

การเงินและกลยุทธ

 

 

เลขานุการบริษัท

 

  

บริหารสินทรัพย

 

 

Construction

 

 

วิศวกรรม

 

บริหาร

และพัฒนาองคกร

  

ทรัพยากรมนุษย

 

เหมือง ไฟฟา

พลังงานหมุนเวียน

และ

เทคโนโลยีพลังงาน

น้ำมัน

และกาซธรรมชาติ

Country

Level

 Key

Enablers

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการองคกร

ประธาน

เจาหนาที่

บริหาร

หนวยงานตรวจสอบภายใน

และหนวยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย

การจัดการ

กระบวนการ

ทางธุรกิจ

Corporate 

Procurement

& Asset

Management

General 

Administration

อาชีวอนามัย

ความปลอดภัย

สิ่งแวดลอม

และพัฒนาชุมชน

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

กฎหมาย

 

Mine Closure 

Management –

Thailand

การเงิน

Corporate

Strategy

บริหารความเสี่ยง

กิจการ

  

พัฒนาธุรกิจ

 

 

ประสานงานองคกร
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โครงสร�างการบร�หารของบร�ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด�วย คณะกรรมการและผู�บร�หาร ส�วนของ
คณะกรรมการบร�ษัทประกอบด�วย กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม�เป�นผู�บร�หาร และกรรมการท่ีเป�นผู�บร�หาร โดยมีกรรมการอิสระ 
ร�อยละ 38 ของกรรมการทั�งคณะ

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีคณะกรรมการย�อย 3 คณะ ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
สรรหา และคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน 

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทนควรเป�นกรรมการอิสระ และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป�นกรรมการอิสระ

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด�วย นายชนินท� ว�องกุศลกิจ หร�อนายเมธ� เอ้ืออภิญญกุล 
หร�อนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล หร�อนายระว� คอศิร� หร�อนาง
สมฤดี ชัยมงคล โดย 2 ใน 5 คน ลงนามร�วมกันและประทับ
ตราสำคัญของบร�ษัทฯ

อำนาจหนาที่ของประธานกรรมการบริษัท

เพ่ือให�อำนาจหน�าท่ีในเร�อ่งการกำหนดนโยบาย และการบร�หาร 
งานของบร�ษัทฯ สามารถแบ�งแยกจากกันได�อย�างชัดเจน 
รวมถึงเพ่ือให�บทบาทในการเป�นผู�นำคณะกรรมการบร�ษัท และ 
การกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ�ายบร�หาร หร�อฝ�ายจัดการ 
เป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพจ�งได�กำหนดให�ประธานกรรมการ 
บร�ษัท และประธานเจ�าหน�าที่บร�หารเป�นคนละบุคคลกัน 
โดยประธานกรรมการบร�ษัทมีอำนาจหน�าที่เร�ยกประชุมคณะ 
กรรมการบร�ษัท เป�นประธานการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
และการประชุมผู�ถือหุ�น ตลอดจนกำหนดระเบียบวาระ
การประชุมร�วมกับประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และเป�นผู�ช�้ขาด 
ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ในกรณีที่คะแนนเสียง
ทั�ง 2 ฝ�ายเท�ากัน 

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบร�ษัทมีความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นเกี่ยวกับ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ และการกำกับดูแลให�การบร�หาร 
จัดการเป�นไปตามเป�าหมายและแนวทางที่จะก�อให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น อยู�ในกรอบของการมีจร�ยธรรมท่ีดี 
และคำนึงถึงผลประโยชน�ของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย

คณะกรรมการบร�ษัทมีหน�าที่ปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบร�ษัทฯ และมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น 
โดยปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซ�่อสัตย�สุจร�ต และระมัดระวัง 
รักษาผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นทั�งในป�จจุบันและในระยะยาว 

1. คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด�วย

1. นายชนินท� ว�องกุศลกิจ ประธานกรรมการบร�ษัท 

2. นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน� ประธานกรรมการ
  ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

3. นายระว� คอศิร� ประธานกรรมการ
  บรรษัทภิบาลและสรรหา/ 
  กรรมการ 

4. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ ประธานกรรมการกำหนด
  ค�าตอบแทน/ กรรมการ

5. นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง 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� ว�องกุศลกิจ กรรมการ

13. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ

หมายเหตุ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั�งท่ี 4/2563 มีมติแต�งตั�งนายพิร�ยะ เข็มพล 
เป�นกรรมการบร�ษัท โดยมีผลตั�งแต�วันที่ 8 เมษายน 2563

โครงสรางการบริหาร
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คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม� 
ทุกคน เพื่อให�กรรมการใหม�รับทราบความคาดหวังที่บร�ษัทฯ 
มีต�อบทบาท หน�าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ ตลอดจน 
สร�างความรู� ความเข�าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และ
การบร�หารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน�วยปฏิบัติการ 
ด�านต�างๆ ของบร�ษัทฯ เพื่อเตร�ยมความพร�อมในการปฏิบัติ 
หน�าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบายที่จะเสร�มสร�างความรู �
และมุมมองใหม�ๆ ให�กับกรรมการทุกคน ทั�งในด�านการ 
กำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมใหม�ๆ  ฯลฯ โดยสนับสนุนให�กรรมการทุกคนเข�ารับ 
การสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป�นประโยชน� ซ�่งจัดข�้น
โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย และสถาบัน
ที่มีช� ่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน�าที่อย�างมี 
ประสิทธ�ภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร�วมกับ
ฝ�ายบร�หารเพื่อถ�ายทอดความรู� ประสบการณ�และเทคโนโลยี 
ในด�านต�างๆ ที่เกี่ยวข�องโดยตรงกับธุรกิจของบร�ษัทฯ และ 
จัดให�ผู�บร�หารที่ไปร�วมสัมมนาเกี่ยวกับว�ทยาการใหม�ๆ 
ด�านพลังงาน ได�มีโอกาสแบ�งบันประสบการณ�และความรู�
ที่เป�นประโยชน�ให�กับกรรมการด�วย ในป� 2563 มีกรรมการ
ที่เข�ารับการอบรมในหลักสูตรต�างๆ ดังนี้ 

วันที่อบรม/ สัมมนารายช�อกรรมการ สถาบัน/ วิทยากรรายช�อหลักสูตรอบรม/ สัมมนา

นายชนินท� ว�องกุศลกิจ

(ประธานกรรมการบร�ษัท)
 Knowledge Sharing: Update 

 the Trends for Energy Generation 
 Markets and Investment Opportunity

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนว�ทย� 
สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

ดร.สมประว�ณ มันประเสร�ฐ
 

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 

วันที่อบรม/ สัมมนารายช�อกรรมการ สถาบัน/ วิทยากรรายช�อหลักสูตรอบรม/ สัมมนา

รวมทั�งการปฏิบัติให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�และข�อบังคับของ 
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และคณะกรรมการ 
กำกับตลาดทุน ท่ีจัดตั�งข�น้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และ 
ตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559

คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนด “แนวปฏิบัติ บร�ษัท บ�านปู 
จำกัด (มหาชน) ว�าด�วยคณะกรรมการบร�ษัท” เมื่อป� 2552 
เพื่อใช�เป�นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท 
ประกอบด�วย คำนิยามท่ีเก่ียวข�อง องค�ประกอบและหลักเกณฑ� 
ของคณะกรรมการบร�ษัท คุณสมบัติของกรรมการบร�ษัท 
วาระการดำรงตำแหน�งและการพ�นจากตำแหน�ง อำนาจหน�าท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท การประชุม
คณะกรรมการบร�ษัทและการออกเสียง โดยได�มีการปรับปรุง
แก�ไขแนวปฏิบัติฯ ดังกล�าวเพิ่มเติมเมื่อป� 2554 ป� 2555 
ป� 2557 และป� 2560 เพ่ือให�สอดคล�องกับหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และเพ่ือการพัฒนาบรรษัทภิบาล 
ของคณะกรรมการบร�ษัท

ในการดำเนินการให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติ คณะกรรมการ
บร�ษัท มอบหมายให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารเป�นผู�รับผิดชอบ 
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการ 
ของบร�ษัทฯ 

คณะกรรมการบร�ษัทได�จัดให�มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎบัตร
คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน เพื่อใช�เป�นแนวทางการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการย�อยดังกล�าวด�วย

นายระว� คอศิร�

(กรรมการ 
และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา)

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

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนว�ทย� 
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)

ดร.สมประว�ณ มันประเสร�ฐ
 

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 

นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ

(กรรมการ 
และประธานกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทน)

 Executive Seminar 2020 "Building  
 Profitable and Sustainable Growth"

บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด 16 - 17 ตุลาคม 2563  

นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง

(กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทน)

 The 58th Philippine Economic 
 Society (PES) Annual Meeting and 
  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”

Philippines Economic  
Society (PES)
 
 

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

9 พฤศจ�กายน 2563

 
 

17 พฤศจ�กายน 2563
 

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

(กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ)

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

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) 
ร�วมกับ KPMG Thailand

12 มิถุนายน 2563

นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน�

(กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทน)

 IT Security Awareness 
 for Top Management

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

บร�ษัท เอซ�ส โปรเฟสชั่นนัล 
เซ็นเตอร� จำกัด 

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) 
ร�วมกับ Bain & Company

30 พฤศจ�กายน 2563 
 

17 ธันวาคม 2563
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คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม� 
ทุกคน เพื่อให�กรรมการใหม�รับทราบความคาดหวังที่บร�ษัทฯ 
มีต�อบทบาท หน�าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ ตลอดจน 
สร�างความรู� ความเข�าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และ
การบร�หารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหน�วยปฏิบัติการ 
ด�านต�างๆ ของบร�ษัทฯ เพื่อเตร�ยมความพร�อมในการปฏิบัติ 
หน�าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบายที่จะเสร�มสร�างความรู �
และมุมมองใหม�ๆ ให�กับกรรมการทุกคน ทั�งในด�านการ 
กำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมใหม�ๆ  ฯลฯ โดยสนับสนุนให�กรรมการทุกคนเข�ารับ 
การสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป�นประโยชน� ซ�่งจัดข�้น
โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย และสถาบัน
ที่มีช� ่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน�าที่อย�างมี 
ประสิทธ�ภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร�วมกับ
ฝ�ายบร�หารเพื่อถ�ายทอดความรู� ประสบการณ�และเทคโนโลยี 
ในด�านต�างๆ ที่เกี่ยวข�องโดยตรงกับธุรกิจของบร�ษัทฯ และ 
จัดให�ผู�บร�หารที่ไปร�วมสัมมนาเกี่ยวกับว�ทยาการใหม�ๆ 
ด�านพลังงาน ได�มีโอกาสแบ�งบันประสบการณ�และความรู�
ที่เป�นประโยชน�ให�กับกรรมการด�วย ในป� 2563 มีกรรมการ
ที่เข�ารับการอบรมในหลักสูตรต�างๆ ดังนี้ 

วันที่อบรม/ สัมมนารายช�อกรรมการ สถาบัน/ วิทยากรรายช�อหลักสูตรอบรม/ สัมมนา

นายชนินท� ว�องกุศลกิจ

(ประธานกรรมการบร�ษัท)
 Knowledge Sharing: Update 

 the Trends for Energy Generation 
 Markets and Investment Opportunity

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนว�ทย� 
สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

ดร.สมประว�ณ มันประเสร�ฐ
 

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 

วันที่อบรม/ สัมมนารายช�อกรรมการ สถาบัน/ วิทยากรรายช�อหลักสูตรอบรม/ สัมมนา

รวมทั�งการปฏิบัติให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�และข�อบังคับของ 
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และคณะกรรมการ 
กำกับตลาดทุน ท่ีจัดตั�งข�น้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และ 
ตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559

คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนด “แนวปฏิบัติ บร�ษัท บ�านปู 
จำกัด (มหาชน) ว�าด�วยคณะกรรมการบร�ษัท” เมื่อป� 2552 
เพื่อใช�เป�นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท 
ประกอบด�วย คำนิยามท่ีเก่ียวข�อง องค�ประกอบและหลักเกณฑ� 
ของคณะกรรมการบร�ษัท คุณสมบัติของกรรมการบร�ษัท 
วาระการดำรงตำแหน�งและการพ�นจากตำแหน�ง อำนาจหน�าท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท การประชุม
คณะกรรมการบร�ษัทและการออกเสียง โดยได�มีการปรับปรุง
แก�ไขแนวปฏิบัติฯ ดังกล�าวเพิ่มเติมเมื่อป� 2554 ป� 2555 
ป� 2557 และป� 2560 เพ่ือให�สอดคล�องกับหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และเพ่ือการพัฒนาบรรษัทภิบาล 
ของคณะกรรมการบร�ษัท

ในการดำเนินการให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติ คณะกรรมการ
บร�ษัท มอบหมายให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารเป�นผู�รับผิดชอบ 
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการ 
ของบร�ษัทฯ 

คณะกรรมการบร�ษัทได�จัดให�มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎบัตร
คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน เพื่อใช�เป�นแนวทางการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการย�อยดังกล�าวด�วย

นายระว� คอศิร�

(กรรมการ 
และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา)

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

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนว�ทย� 
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)

ดร.สมประว�ณ มันประเสร�ฐ
 

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 

นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ

(กรรมการ 
และประธานกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทน)

 Executive Seminar 2020 "Building  
 Profitable and Sustainable Growth"

บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด 16 - 17 ตุลาคม 2563  

นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง

(กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทน)

 The 58th Philippine Economic 
 Society (PES) Annual Meeting and 
  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”

Philippines Economic  
Society (PES)
 
 

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

9 พฤศจ�กายน 2563

 
 

17 พฤศจ�กายน 2563
 

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

(กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ)

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

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) 
ร�วมกับ KPMG Thailand

12 มิถุนายน 2563

นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน�

(กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทน)

 IT Security Awareness 
 for Top Management

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

บร�ษัท เอซ�ส โปรเฟสชั่นนัล 
เซ็นเตอร� จำกัด 

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) 
ร�วมกับ Bain & Company

30 พฤศจ�กายน 2563 
 

17 ธันวาคม 2563
 
 

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 33



วันที่อบรม/ สัมมนารายช�อกรรมการ สถาบัน/ วิทยากรรายช�อหลักสูตรอบรม/ สัมมนา

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีการประชุมร�วมกันระหว�าง
กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม�ใช�ผู�บร�หารเป�นประจำอย�างน�อย 
ป�ละ 1 ครั�ง เพ่ือให�มีโอกาสอภิปรายประเด็นหร�อแสดงข�อคิดเห็น 
เกี่ยวกับการบร�หารจัดการในเร�่องที่สนใจอย�างอิสระ โดยม ี
เลขานุการบร�ษัททำรายงานสรุปให�กรรมการทุกคนได�ทราบ

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีการจัดทำ Board Retreat 
อย�างต�อเนื่องทุกป� เพื่อให�กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอ 
ประเด็นต�างๆ ที่น�าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะ 
กรรมการบร�ษัท และร�วมกันแสดงความคิดเห็นหร�อ
ข�อเสนอแนะ ซ�่งจะเป�นประโยชน�ต�อการทำงานร�วมกันของ
คณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายบร�หาร รวมถึงประโยชน�สำหรับ 
การวางแนวทางการบร�หารจัดการของฝ�ายบร�หารและ
แผนสืบทอดตำแหน�งของผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ ด�วย 

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทเป�นประจำทุกป� และ
เร�่มให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บร�ษัทเป�นรายบุคคลตั�งแต�ป� 2557 เป�นต�นไป โดยมอบให�
เป�นหน�าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�คณะกรรมการย�อยทั�ง 3 คณะ 
ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา กำหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐาน 
เดียวกัน เน�นรายละเอียดตามบทบาทและหน�าท่ีท่ีกำหนดไว�ใน 
กฎบัตรของกรรมการย�อยแต�ละคณะ คณะกรรมการย�อยจะใช� 
แบบประเมินเป�นส�วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ที ่ต�องรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัทเป�นประจำทุกป� 
โดยมีการใช�แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย�อย 
แต�ละคณะตั�งแต�ป� 2555 

นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ

(กรรมการ 
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

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

 Executive Seminar 2020 "Building  
 Profitable and Sustainable Growth"

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  

บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด

10 - 11 สิงหาคม 2563 
 

16 - 17 ตุลาคม 2563
 

วันที่อบรม/ สัมมนารายช�อกรรมการ สถาบัน/ วิทยากรรายช�อหลักสูตรอบรม/ สัมมนา

นางสมฤดี ชัยมงคล

(กรรมการ
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร)

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

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนว�ทย� 
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)

ดร.สมประว�ณ มันประเสร�ฐ
 

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด�วย

1. นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน� ประธานกรรมการ

2. นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง กรรมการ

3. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน�งคราวละ 3 ป� 
เร�ม่ตั�งแต�เดือนพฤษภาคม 2562 และจะส้ินสุดวาระการดำรง 
ตำแหน�งในเดือนเมษายน 2565 โดยกรรมการตรวจสอบ
ทุกคนมีความรู�ความเข�าใจ และมีประสบการณ�การด�านบัญช�
หร�อการเง�น โดยมีนายตีรณ พงศ�มฆพัฒน� เป�นกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรู� ความเช�่ยวชาญ และประสบการณ�
เพียงพอในการสอบทานความถูกต�องและความน�าเช�่อถือ
ของงบการเง�นของบร�ษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 1/2561 เมื่อ 
วันท่ี 16 มกราคม 2561 ได�แต�งตั�ง นางสาวว�ยะดา ว�บูลย�ศิร�ชัย 
เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั�งแต�
วันท่ี 16 มกราคม 2561 ซ�ง่มีประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายในอย�างมืออาช�พเป�นไปตามมาตรฐานสากล 
กว�า 27 ป� เป�นผู�สอบบัญช�รับอนุญาตแห�งประเทศไทย 
(Certified Public Accountant: CPA) พร�อมทั�งเป�นผู�ที่มี
ความรู�และความเข�าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของ 
บร�ษัทฯ เป�นอย�างดี   

นายพิร�ยะ เข็มพล

(กรรมการอิสระ 
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

 Director Certification Program 
 (DCP#298/2020)

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) 

กันยายน - พฤศจ�กายน 
2563 

นายธ�รภัทร สงวนกชกร

(กรรมการอิสระ 
และกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทน)

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

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

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

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
 
 

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) ร�วมกับ 
Thailand Arbitration Center  

12 มิถุนายน 2563

 
 

10 กรกฎาคม 2563

 

14 กรกฎาคม 2563
 

นายอนนต� สิร�แสงทักษิณ

(กรรมการ 
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

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

สถาบันป�โตรเลียม
แห�งประเทศไทย

7 สิงหาคม 2563

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

(กรรมการ)
 หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง

 ด�านนวัตกรรมบร�การ รุ�น 2
มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย
 

กุมภาพันธ� - พฤศจ�กายน 
2563

นายเมธ� เอื้ออภิญญกุล

(กรรมการ)
 Knowledge Sharing: Update 

 the Trends for Energy Generation 
 Markets and Investment Opportunity

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนว�ทย� 
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)

ดร.สมประว�ณ มันประเสร�ฐ
 

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)34



วันที่อบรม/ สัมมนารายช�อกรรมการ สถาบัน/ วิทยากรรายช�อหลักสูตรอบรม/ สัมมนา

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีการประชุมร�วมกันระหว�าง
กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม�ใช�ผู�บร�หารเป�นประจำอย�างน�อย 
ป�ละ 1 ครั�ง เพ่ือให�มีโอกาสอภิปรายประเด็นหร�อแสดงข�อคิดเห็น 
เกี่ยวกับการบร�หารจัดการในเร�่องที่สนใจอย�างอิสระ โดยม ี
เลขานุการบร�ษัททำรายงานสรุปให�กรรมการทุกคนได�ทราบ

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีการจัดทำ Board Retreat 
อย�างต�อเนื่องทุกป� เพื่อให�กรรมการทุกคนมีโอกาสนำเสนอ 
ประเด็นต�างๆ ที่น�าสนใจนอกเหนือจากการประชุมคณะ 
กรรมการบร�ษัท และร�วมกันแสดงความคิดเห็นหร�อ
ข�อเสนอแนะ ซ�่งจะเป�นประโยชน�ต�อการทำงานร�วมกันของ
คณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายบร�หาร รวมถึงประโยชน�สำหรับ 
การวางแนวทางการบร�หารจัดการของฝ�ายบร�หารและ
แผนสืบทอดตำแหน�งของผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ ด�วย 

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทเป�นประจำทุกป� และ
เร�่มให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บร�ษัทเป�นรายบุคคลตั�งแต�ป� 2557 เป�นต�นไป โดยมอบให�
เป�นหน�าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�คณะกรรมการย�อยทั�ง 3 คณะ 
ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา กำหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐาน 
เดียวกัน เน�นรายละเอียดตามบทบาทและหน�าท่ีท่ีกำหนดไว�ใน 
กฎบัตรของกรรมการย�อยแต�ละคณะ คณะกรรมการย�อยจะใช� 
แบบประเมินเป�นส�วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ที ่ต�องรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัทเป�นประจำทุกป� 
โดยมีการใช�แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย�อย 
แต�ละคณะตั�งแต�ป� 2555 

นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ

(กรรมการ 
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

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

 Executive Seminar 2020 "Building  
 Profitable and Sustainable Growth"

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  

บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด

10 - 11 สิงหาคม 2563 
 

16 - 17 ตุลาคม 2563
 

วันที่อบรม/ สัมมนารายช�อกรรมการ สถาบัน/ วิทยากรรายช�อหลักสูตรอบรม/ สัมมนา

นางสมฤดี ชัยมงคล

(กรรมการ
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร)

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

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนว�ทย� 
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)

ดร.สมประว�ณ มันประเสร�ฐ
 

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด�วย

1. นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน� ประธานกรรมการ

2. นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง กรรมการ

3. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน�งคราวละ 3 ป� 
เร�ม่ตั�งแต�เดือนพฤษภาคม 2562 และจะส้ินสุดวาระการดำรง 
ตำแหน�งในเดือนเมษายน 2565 โดยกรรมการตรวจสอบ
ทุกคนมีความรู�ความเข�าใจ และมีประสบการณ�การด�านบัญช�
หร�อการเง�น โดยมีนายตีรณ พงศ�มฆพัฒน� เป�นกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรู� ความเช�่ยวชาญ และประสบการณ�
เพียงพอในการสอบทานความถูกต�องและความน�าเช�่อถือ
ของงบการเง�นของบร�ษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 1/2561 เมื่อ 
วันท่ี 16 มกราคม 2561 ได�แต�งตั�ง นางสาวว�ยะดา ว�บูลย�ศิร�ชัย 
เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั�งแต�
วันท่ี 16 มกราคม 2561 ซ�ง่มีประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายในอย�างมืออาช�พเป�นไปตามมาตรฐานสากล 
กว�า 27 ป� เป�นผู�สอบบัญช�รับอนุญาตแห�งประเทศไทย 
(Certified Public Accountant: CPA) พร�อมทั�งเป�นผู�ที่มี
ความรู�และความเข�าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของ 
บร�ษัทฯ เป�นอย�างดี   

นายพิร�ยะ เข็มพล

(กรรมการอิสระ 
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

 Director Certification Program 
 (DCP#298/2020)

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) 

กันยายน - พฤศจ�กายน 
2563 

นายธ�รภัทร สงวนกชกร

(กรรมการอิสระ 
และกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทน)

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

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

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

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
 
 

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  

สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) ร�วมกับ 
Thailand Arbitration Center  

12 มิถุนายน 2563

 
 

10 กรกฎาคม 2563

 

14 กรกฎาคม 2563
 

นายอนนต� สิร�แสงทักษิณ

(กรรมการ 
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)

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

สถาบันป�โตรเลียม
แห�งประเทศไทย

7 สิงหาคม 2563

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

(กรรมการ)
 หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง

 ด�านนวัตกรรมบร�การ รุ�น 2
มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย
 

กุมภาพันธ� - พฤศจ�กายน 
2563

นายเมธ� เอื้ออภิญญกุล

(กรรมการ)
 Knowledge Sharing: Update 

 the Trends for Energy Generation 
 Markets and Investment Opportunity

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนว�ทย� 
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย (IOD)

ดร.สมประว�ณ มันประเสร�ฐ
 

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
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อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าที่รับผิดชอบการสอบทาน
รายการด�านการเง�นของบร�ษัทฯ สอบทานความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบร�หารความเสี่ยง 
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ� ระเบียบที่เกี ่ยวข�อง 
และจัดทำรายงานหร�อให�ความเห็นต�อคณะกรรมการบร�ษัท 
เพื่ออนุมัติหร�อเพื่อเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นแล�วแต�กรณี 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ www.
banpu.com/corporate-governance/the-committee/
sub-committees/?type=audit-committee)

4. คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 

ประกอบด�วย

1. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ ประธานกรรมการ

2. นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน� กรรมการ

3. นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง กรรมการ

4. นายธ�รภัทร สงวนกชกร กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน�ง 
คราวละ 3 ป� นับตั�งแต�เดือนพฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุด
วาระการดำรงตำแหน�งในเดือนเมษายน 2565

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทนมีหน�าท่ีเสนอแนะความเห็น 
เก่ียวกับการบร�หารผลตอบแทนต�างๆ ต�อคณะกรรมการบร�ษัท 
เพื่ออนุมัติ หร�อเพื่อเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นแล�วแต�กรณี 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ www.
banpu.com/corporate-governance/the-committee/
sub-committees/?type=compensation-committee)

7. นายเวโรจน� ลิ้มจรูญ ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่ 
   บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย�

8. นายจ�รเมธ อัชชะ ผู�อำนวยการสายอาวุโส  
   – บร�หารและพัฒนา  
   องค�กร

9. นางอุดมลักษณ� โอฬาร ผู�อำนวยการสายอาวุโส  
   – สื่อสารองค�กร***

บร�ษัทฯ ได�กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว�ตามข�อกำหนดของ 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ 
กำกับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 ลงวันท่ี 16 พฤศจ�กายน 2559 
(รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 ลงวันท่ี 16 พฤศจ�กายน 2559)

7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบร�ษัทได�แต�งตั�ง นายว�รัช วุฒิธนาเศรษฐ� 
ทำหน�าที่เลขานุการบร�ษัท โดยให�มีอำนาจหน�าที่ตามที่
กำหนดไว�ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
พ.ศ. 2535 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 เพ่ือรับผิดชอบ 
การจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผู�ถือหุ�น 
รวมถึงช�วยดูแลให�มีการปฏิบัติตามมติดังกล�าว ดูแลและ 
ให�คำแนะนำแก�คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ�ต�างๆ 
ที่ต�องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจำป�ของบร�ษัทฯ หนังสือ
นัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น รายงาน
การมีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผู�บร�หาร 
และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย� คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ 
และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกำหนด (คุณสมบัติ 
ของเลขานุการบร�ษัทในรายงาน 56-1 เร�่องรายละเอียดเกี่ยว
กับคณะกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร)

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

ประกอบด�วย

1. นายระว� คอศิร� ประธานกรรมการ 

2. นายพิร�ยะ เข็มพล กรรมการ

3. นายอนนต� สิร�แสงทักษิณ กรรมการ

4. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรง
ตำแหน�งคราวละ 3 ป� นับตั�งแต�เดือนพฤษภาคม 2562 และ
จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน�งในเดือนเมษายน 2565

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน�าที่หลัก 2 ด�าน 
คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเร�อ่งการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ดีและจร�ยธรรมทางธุรกิจ พร�อมทั�งการติดตาม
การปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมี
จร�ยธรรม และมีหน�าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข�าดำรง
ตำแหน�งกรรมการบร�ษัท และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
ติดตามแผนสืบทอดตำแหน�งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
สำหรับการดำรงตำแหน�งผู�บร�หารระดับสูง (ตั�งแต�ระดับ 
ผู�อำนวยการสายข�้นไป) และรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท 
เพื่ออนุมัติ หร�อเพื่อเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นแล�วแต�กรณี 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ www.
banpu.com/corporate-governance/the-committee/
sub-committees/?type=corporate-governance-and-
nomination-committee)

5. ผูบริหาร*

ประกอบด�วย

1. นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

2. นายสมศักดิ์ สิทธ�นามสุวรรณ ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่ 
   บร�หาร – ธุรกิจเหมือง

3. นายกิรณ ลิมปพยอม ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่ 
   บร�หาร – ธุรกิจไฟฟ�า

4. นายฐ�ติ เมฆว�ชัย ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่ 
   บร�หาร – ธุรกิจน�ำมัน
   และก�าซธรรมชาติ**

5. นายสุธ� สุขเร�อน ผู�อำนวยการสายอาวุโส
   – พัฒนาองค�กร

6. นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
   การเง�น

หมายเหตุ :

* ผู�บร�หาร 4 อันดับแรก ได�แก� ผู�บร�หารระดับสูงที่รองลงมาจาก ประธานเจ�าหน�าที่
 บร�หาร
** นายฐ�ติ เมฆว�ชัย ได�รับการเพิ่มรายช�่อผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ ต�อสำนักงาน
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2564
*** นางอุดมลักษณ� โอฬาร ครบกำหนดเกษียณอายุ วันที่ 1 มกราคม 2564

อำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดเป�าหมายการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และให�มีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธาน 
เจ�าหน�าที่บร�หารเป�นประจำทุกป� ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่บร�หารและผู�บร�หาร
ระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช�เป�าหมายและหลักเกณฑ�
ในการประเมินที่เช�่อมโยงกับแผนกลยุทธ� แผนงานประจำป� 
และเป�าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 
เพ่ือพิจารณากำหนดค�าตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม 
(รายละเอียด ในรายงาน 56-1 เร�อ่งอำนาจหน�าท่ีของประธาน 
เจ�าหน�าที่บร�หาร) 

6. กรรมการอิสระมีจำนวนรอยละ 38 ของ 

 คณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด�วย

1. นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน� กรรมการอิสระ

2. นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง กรรมการอิสระ 

3. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการอิสระ

4. นายธ�รภัทร สงวนกชกร กรรมการอิสระ

5. นายพิร�ยะ เข็มพล กรรมการอิสระ
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อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าที่รับผิดชอบการสอบทาน
รายการด�านการเง�นของบร�ษัทฯ สอบทานความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบร�หารความเสี่ยง 
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ� ระเบียบที่เกี ่ยวข�อง 
และจัดทำรายงานหร�อให�ความเห็นต�อคณะกรรมการบร�ษัท 
เพื่ออนุมัติหร�อเพื่อเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นแล�วแต�กรณี 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ www.
banpu.com/corporate-governance/the-committee/
sub-committees/?type=audit-committee)

4. คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 

ประกอบด�วย

1. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ ประธานกรรมการ

2. นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน� กรรมการ

3. นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง กรรมการ

4. นายธ�รภัทร สงวนกชกร กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน�ง 
คราวละ 3 ป� นับตั�งแต�เดือนพฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุด
วาระการดำรงตำแหน�งในเดือนเมษายน 2565

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทนมีหน�าท่ีเสนอแนะความเห็น 
เก่ียวกับการบร�หารผลตอบแทนต�างๆ ต�อคณะกรรมการบร�ษัท 
เพื่ออนุมัติ หร�อเพื่อเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นแล�วแต�กรณี 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ www.
banpu.com/corporate-governance/the-committee/
sub-committees/?type=compensation-committee)

7. นายเวโรจน� ลิ้มจรูญ ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่ 
   บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย�

8. นายจ�รเมธ อัชชะ ผู�อำนวยการสายอาวุโส  
   – บร�หารและพัฒนา  
   องค�กร

9. นางอุดมลักษณ� โอฬาร ผู�อำนวยการสายอาวุโส  
   – สื่อสารองค�กร***

บร�ษัทฯ ได�กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว�ตามข�อกำหนดของ 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ 
กำกับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 ลงวันท่ี 16 พฤศจ�กายน 2559 
(รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 ลงวันท่ี 16 พฤศจ�กายน 2559)

7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบร�ษัทได�แต�งตั�ง นายว�รัช วุฒิธนาเศรษฐ� 
ทำหน�าที่เลขานุการบร�ษัท โดยให�มีอำนาจหน�าที่ตามที่
กำหนดไว�ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
พ.ศ. 2535 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 เพ่ือรับผิดชอบ 
การจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผู�ถือหุ�น 
รวมถึงช�วยดูแลให�มีการปฏิบัติตามมติดังกล�าว ดูแลและ 
ให�คำแนะนำแก�คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ�ต�างๆ 
ที่ต�องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจำป�ของบร�ษัทฯ หนังสือ
นัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น รายงาน
การมีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผู�บร�หาร 
และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย� คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ 
และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกำหนด (คุณสมบัติ 
ของเลขานุการบร�ษัทในรายงาน 56-1 เร�่องรายละเอียดเกี่ยว
กับคณะกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร)

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

ประกอบด�วย

1. นายระว� คอศิร� ประธานกรรมการ 

2. นายพิร�ยะ เข็มพล กรรมการ

3. นายอนนต� สิร�แสงทักษิณ กรรมการ

4. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรง
ตำแหน�งคราวละ 3 ป� นับตั�งแต�เดือนพฤษภาคม 2562 และ
จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน�งในเดือนเมษายน 2565

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน�าที่หลัก 2 ด�าน 
คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเร�อ่งการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ดีและจร�ยธรรมทางธุรกิจ พร�อมทั�งการติดตาม
การปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมี
จร�ยธรรม และมีหน�าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข�าดำรง
ตำแหน�งกรรมการบร�ษัท และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
ติดตามแผนสืบทอดตำแหน�งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
สำหรับการดำรงตำแหน�งผู�บร�หารระดับสูง (ตั�งแต�ระดับ 
ผู�อำนวยการสายข�้นไป) และรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท 
เพื่ออนุมัติ หร�อเพื่อเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นแล�วแต�กรณี 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ www.
banpu.com/corporate-governance/the-committee/
sub-committees/?type=corporate-governance-and-
nomination-committee)

5. ผูบริหาร*

ประกอบด�วย

1. นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

2. นายสมศักดิ์ สิทธ�นามสุวรรณ ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่ 
   บร�หาร – ธุรกิจเหมือง

3. นายกิรณ ลิมปพยอม ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่ 
   บร�หาร – ธุรกิจไฟฟ�า

4. นายฐ�ติ เมฆว�ชัย ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่ 
   บร�หาร – ธุรกิจน�ำมัน
   และก�าซธรรมชาติ**

5. นายสุธ� สุขเร�อน ผู�อำนวยการสายอาวุโส
   – พัฒนาองค�กร

6. นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
   การเง�น

หมายเหตุ :

* ผู�บร�หาร 4 อันดับแรก ได�แก� ผู�บร�หารระดับสูงที่รองลงมาจาก ประธานเจ�าหน�าที่
 บร�หาร
** นายฐ�ติ เมฆว�ชัย ได�รับการเพิ่มรายช�่อผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ ต�อสำนักงาน
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2564
*** นางอุดมลักษณ� โอฬาร ครบกำหนดเกษียณอายุ วันที่ 1 มกราคม 2564

อำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดเป�าหมายการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และให�มีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธาน 
เจ�าหน�าที่บร�หารเป�นประจำทุกป� ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่บร�หารและผู�บร�หาร
ระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช�เป�าหมายและหลักเกณฑ�
ในการประเมินที่เช�่อมโยงกับแผนกลยุทธ� แผนงานประจำป� 
และเป�าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 
เพ่ือพิจารณากำหนดค�าตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม 
(รายละเอียด ในรายงาน 56-1 เร�อ่งอำนาจหน�าท่ีของประธาน 
เจ�าหน�าที่บร�หาร) 

6. กรรมการอิสระมีจำนวนรอยละ 38 ของ 

 คณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด�วย

1. นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน� กรรมการอิสระ

2. นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง กรรมการอิสระ 

3. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการอิสระ

4. นายธ�รภัทร สงวนกชกร กรรมการอิสระ

5. นายพิร�ยะ เข็มพล กรรมการอิสระ
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน

กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน

(Energy Resources)

ธุรกิจถานหิน
1

ภาวะตลาดและการแข่งขัน

ภาวะตลาด

1. ภาพรวมตลาดถ่านหินโลก

ความตอ้งการถา่นหนินำาเขา้ในปี 2563 หดตวัอยา่งรนุแรงจาก
มาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) ของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก  
เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโควิด-19 (COVID-19) ซ่ึงผลของมาตรการดังกล่าว
ทำาให้มีการจำากัดการดำาเนินกิจกรรมทางสังคม การเดินทาง 
และการทำากิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพ้ืนฐาน  
ทำาให้การดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่หยุดชะงัก  
และความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างมากและรวดเร็ว  
ซ่ึงเป็นเหตุให้ความต้องการถ่านหินนำาเข้าลดลงประมาณ 
ร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน

การหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่งผลให้ราคาน้ำามัน  
ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินลดลงอย่างรวดเร็ว จนทำาให้ 
ในทวีปยุโรปและบางช่วงเวลาในทวีปเอเชียก๊าซธรรมชาติ
สามารถแข่งขันกับถ่านหินได้ ส่งผลให้มีการเดินเครื่อง 
โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้น ในขณะที่ 
มีการลดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินลง ซึ่งมีส่วนทำาให้ 
การใช้ถ่านหินลดลงมากขึ้นโดยเฉพาะในยุโรป

สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงเป็นประเทศผู้นำาเข้าถ่านหิน 
รายใหญ่ทีส่ดุของโลก ถงึแม้รฐับาลจะพยายามจำากดัการนำาเขา้  
เพ่ือปกป้องธุรกิจถ่านหินในประเทศก็ตาม การที่จีนได้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี  
ทำาให้ความต้องการใช้ถ่านหินลดลง และมาตรการควบคุม 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากรัฐบาลก็ส่งผลให้การผลิต 
ถา่นหนิลดลงเชน่กนั ประกอบกบัถา่นหนินำาเขา้มีราคาถกูกวา่
ถ่านหินที่ผลิตในประเทศมาก ทำาให้การนำาเข้าถ่านหินในช่วง
ครึ่งปีแรกอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนพยายามฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคง 
หลกีเล่ียงการทำากจิกรรมทางเศรษฐกิจ ทำาใหส้ภาพเศรษฐกจิ 
ฟ้ืนตัวได้ช้า ในด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ฟ้ืนตัวกลับมาเท่ากับ 
ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้ังแต่เดือน
พฤษภาคมเพราะได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศร้อน และ 
อยูใ่นชว่งทีก่ารผลติไฟฟ้าพลังงานน้ำาทีม่าจากเขือ่นทำาได้นอ้ย  
ทำาใหก้ารเดินเครือ่งโรงไฟฟ้าถา่นหนิกลบัไปอยูใ่นระดับเดียว
กับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นกัน

การเกดิอุบตัเิหตทุีเ่หมืองถา่นหนิในจีนหลายครัง้ทำาใหร้ฐับาล
นำามาตรการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำาเหมืองมาใช้  
มีผลให้เหมืองถ่านหินหลายแห่งต้องหยุดการผลิต หรือลด
กำาลังการผลิตลงชัว่คราว ทำาใหก้ารเพ่ิมกำาลังการผลิตถา่นหนิ 
ทำาได้ช้ากว่าการฟ้ืนตัวของความต้องการ ส่งผลให้ราคา
ถ่านหินในจีนปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง 
ฤดูหนาวในชว่งปลายปีทีค่วามตอ้งการถา่นหนิเพ่ิมสงูขึน้มาก  
แต่ไม่สามารถเพ่ิมกำาลังการผลิตได้มากพอ ประกอบกับ 
มีการควบคุมการนำาเข้าท่ีเข้มงวด ทำาให้ราคาถ่านหินในประเทศ 
ยิ่งปรับตัวสูงมาก

ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับออสเตรเลียยังคง 
ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อน โดยจีนได้เพิ่มระยะเวลา 
ในการทำาพิธีการศุลกากรสำาหรับถ่านหินที่นำาเข้าจาก
ออสเตรเลียให้ยาวนานกว่าประเทศอ่ืนมาก ซ่ึงเป็นการ
เพ่ิมต้นทุนให้ผู้ผลิตถ่านหินในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม  
การนำาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียยังคงอยู่ในระดับสูง  
ทำาให้ในช่วงปลายปีจีนได้ยกระดับการห้ามนำาเข้าถ่านหิน 
จากออสเตรเลีย โดยขอให้ผู้นำาเข้าหลีกเล่ียงการซ้ือถ่านหิน
จากแหล่งดังกล่าว ทำาให้ในช่วงปลายปีผู้นำาเข้าที่ซ้ือถ่านหิน 
จากออสเตรเลียไว้แล้วได้เทขายถ่านหินไปยังตลาดอ่ืน  
เป็นเหตุให้ราคาถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงมาก ท้ังนี้  
หลงัจากเทขายแล้ว ผูน้ำาเขา้จีนได้หนัไปซ้ือถา่นหนิจากผูผ้ลติ
ประเทศอ่ืนมาทดแทน ทำาให้ราคาถ่านหินจากแหล่งอ่ืน ๆ   
นอกจากออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ 
ผู้ซ้ือถ่านหินในประเทศอ่ืน ๆ  มุ่งไปซ้ือถ่านหินออสเตรเลีย
ทำาให้ราคาถ่านหินในออสเตรเลียปรับตัวขึ้น

การนำาเขา้ถา่นหนิของสาธารณรฐัอินเดียในปี 2563 หดตวัลง 
เช่นกันจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลตั้งแต่ปลายเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เพ่ือสกัดการแพร่ระบาดของ  
โควิด-19 ในด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงมากในช่วง

1 ถ่านหิน” ที่กล่าวถึงในรายงานบทนี้ หมายถึง “ถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อน” (Thermal Coal)

มาตรการล็อกดาวน์ ทำาให้ความต้องการถ่านหินลดลงด้วย
เช่นกัน ในขณะที่การผลิตถ่านหินได้รับผลกระทบไม่มากนัก  
เพราะได้รับการยกเว้นเนื่องจากเป็นกิจการจำาเป็นพ้ืนฐาน  
ทำาให้ปริมาณถ่านหินมีมากเกินความต้องการ อย่างไรก็ตาม  
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ไกลจากแหล่งถ่านหินยังคงมีความ
ต้องการใช้ถ่านหินนำาเข้า เช่นเดยีวกับอตุสาหกรรมเหล็กและ

ปูนซเีมนตย์งัคงตอ้งการใชถ้า่นหนินำาเขา้ ซ่ึงมีค่าความรอ้นสงู  
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่หันมานำาเข้าถ่านหินแทน 
ปิโตรเลียมโค้ก (Petroleum Coke) ที่มีราคาสูง ทั้งนี้  
การฟ้ืนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้า ๆ   
เพราะอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในอินเดียยังอยู่ในระดับสูง  
ทำาให้ความต้องการถ่านหินนำาเข้าฟื้นตัวได้ช้าเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความตองการนำเขาถานหินของประเทศตาง ๆ ในป 2563   

ที่มา : นักวิเคราะห์หน่วยงาน Marketing, Sales and Logistics ของ บมจ.บ้านปู 

เพิ่มขึ้น ลดลง

2562 จีน อินเดีย เอเชียเหนือ เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต

ภูมิภาค

เอเชียอ�น

ยุโรป ประเทศอ�น ๆ 2563

ลานตัน

920

960

940

1,000

980

1,020

1,040

900

ความต้องการถ่านหินนำาเข้าของประเทศญ่ีปุ่นลดลงเช่นเดียวกัน
จากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลท่ีประกาศภาวะฉุกเฉินใน
ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เพ่ือสกัดการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 แต่ถึงแม้การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นไป
อย่างช้า ๆ เพราะจำานวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ยังอยู่ในระดับสูง  
ความต้องการการใช้ถ่านหินกลับลดลงไม่มากนัก เน่ืองจาก 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่ยังคงหยุดเดินเคร่ืองอยู่

การนำาเข้าถ่านหินของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ลดลง 
ในช่วงต้นปี 2563 เนื่องจากรัฐบาลจำากัดการเดินเครื่อง 
โรงไฟฟ้าถา่นหนิชว่งเดือนธนัวาคม ปี 2562 ถงึเดือนมีนาคม  
ปี 2563 เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ และมีการผลิตไฟฟ้า 
จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม  
เกาหลีใต้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพ่ือสกัดการ 
แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้ความต้องการไฟฟ้าลดลงมา 
ต่ำาสดุในรอบ 5 ปี และในชว่งเดือนสงิหาคมถงึเดือนพฤศจิกายน  
ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) 
ตามสัญญาที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำามันได้ปรับตัวลงมาต่ำามาก
ตามราคาน้ำามันที่ปรับลงมาในช่วง 3-6 เดือนก่อนหน้านั้น  

ทำาให้โรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงสามารถ
แข่งขันกับโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ แต่ในช่วงปลายปีราคา 
ก๊าซธรรมชาติเหลวได้ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการใช้ 
ที่สูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว ทำาให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก 
โรงไฟฟ้าถ่านหินกลับมาถูกกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซ อย่างไรก็ตาม  
ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่รัฐบาลจำากัดการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำาให้การใช้ถ่านหินนำาเข้าของเกาหลีใต้ 
ในปีที่ผ่านมาลดลงค่อนข้างมาก

สาธารณรฐัไตห้วนัได้ประกาศใชม้าตรการล็อกดาวน ์เพ่ือสกดั
การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ค่อนขา้งเรว็ ทำาใหไ้ด้รบัผลกระทบ 
ไม่มากนกั และสามารถฟ้ืนเศรษฐกจิกลับมาอยูใ่นระดับเดียว
กับช่วงสถานการณ์ปกติค่อนข้างเร็ว ทำาให้การใช้ถ่านหินลด
ลงไม่มากนัก

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการนำาเข้าถ่านหินโดยรวม 
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่ีมีการ 
นำาเข้าถ่านหินเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนมาก เน่ืองจากความต้องการ
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนมาก จึงมีการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่  
ขณะท่ีการผลิตถ่านหินในประเทศลดลง เวียดนามเป็นประเทศ 
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน

กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน

(Energy Resources)

ธุรกิจถานหิน
1

ภาวะตลาดและการแข่งขัน

ภาวะตลาด

1. ภาพรวมตลาดถ่านหินโลก

ความตอ้งการถา่นหนินำาเขา้ในปี 2563 หดตวัอยา่งรนุแรงจาก
มาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) ของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก  
เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโควิด-19 (COVID-19) ซ่ึงผลของมาตรการดังกล่าว
ทำาให้มีการจำากัดการดำาเนินกิจกรรมทางสังคม การเดินทาง 
และการทำากิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพ้ืนฐาน  
ทำาให้การดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่หยุดชะงัก  
และความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างมากและรวดเร็ว  
ซ่ึงเป็นเหตุให้ความต้องการถ่านหินนำาเข้าลดลงประมาณ 
ร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน

การหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่งผลให้ราคาน้ำามัน  
ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินลดลงอย่างรวดเร็ว จนทำาให้ 
ในทวีปยุโรปและบางช่วงเวลาในทวีปเอเชียก๊าซธรรมชาติ
สามารถแข่งขันกับถ่านหินได้ ส่งผลให้มีการเดินเครื่อง 
โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้น ในขณะที่ 
มีการลดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินลง ซึ่งมีส่วนทำาให้ 
การใช้ถ่านหินลดลงมากขึ้นโดยเฉพาะในยุโรป

สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงเป็นประเทศผู้นำาเข้าถ่านหิน 
รายใหญ่ทีส่ดุของโลก ถงึแม้รฐับาลจะพยายามจำากดัการนำาเขา้  
เพ่ือปกป้องธุรกิจถ่านหินในประเทศก็ตาม การที่จีนได้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี  
ทำาให้ความต้องการใช้ถ่านหินลดลง และมาตรการควบคุม 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากรัฐบาลก็ส่งผลให้การผลิต 
ถา่นหนิลดลงเชน่กนั ประกอบกบัถา่นหนินำาเขา้มีราคาถกูกวา่
ถ่านหินที่ผลิตในประเทศมาก ทำาให้การนำาเข้าถ่านหินในช่วง
ครึ่งปีแรกอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนพยายามฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคง 
หลกีเล่ียงการทำากจิกรรมทางเศรษฐกิจ ทำาใหส้ภาพเศรษฐกจิ 
ฟ้ืนตัวได้ช้า ในด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ฟ้ืนตัวกลับมาเท่ากับ 
ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้ังแต่เดือน
พฤษภาคมเพราะได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศร้อน และ 
อยูใ่นชว่งทีก่ารผลติไฟฟ้าพลังงานน้ำาทีม่าจากเขือ่นทำาได้นอ้ย  
ทำาใหก้ารเดินเครือ่งโรงไฟฟ้าถา่นหนิกลบัไปอยูใ่นระดับเดียว
กับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นกัน

การเกดิอุบตัเิหตทุีเ่หมืองถา่นหนิในจีนหลายครัง้ทำาใหร้ฐับาล
นำามาตรการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำาเหมืองมาใช้  
มีผลให้เหมืองถ่านหินหลายแห่งต้องหยุดการผลิต หรือลด
กำาลังการผลิตลงชัว่คราว ทำาใหก้ารเพ่ิมกำาลังการผลิตถา่นหนิ 
ทำาได้ช้ากว่าการฟ้ืนตัวของความต้องการ ส่งผลให้ราคา
ถ่านหินในจีนปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง 
ฤดูหนาวในชว่งปลายปีทีค่วามตอ้งการถา่นหนิเพ่ิมสงูขึน้มาก  
แต่ไม่สามารถเพ่ิมกำาลังการผลิตได้มากพอ ประกอบกับ 
มีการควบคุมการนำาเข้าท่ีเข้มงวด ทำาให้ราคาถ่านหินในประเทศ 
ยิ่งปรับตัวสูงมาก

ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับออสเตรเลียยังคง 
ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อน โดยจีนได้เพิ่มระยะเวลา 
ในการทำาพิธีการศุลกากรสำาหรับถ่านหินที่นำาเข้าจาก
ออสเตรเลียให้ยาวนานกว่าประเทศอ่ืนมาก ซ่ึงเป็นการ
เพ่ิมต้นทุนให้ผู้ผลิตถ่านหินในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม  
การนำาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียยังคงอยู่ในระดับสูง  
ทำาให้ในช่วงปลายปีจีนได้ยกระดับการห้ามนำาเข้าถ่านหิน 
จากออสเตรเลีย โดยขอให้ผู้นำาเข้าหลีกเล่ียงการซ้ือถ่านหิน
จากแหล่งดังกล่าว ทำาให้ในช่วงปลายปีผู้นำาเข้าที่ซ้ือถ่านหิน 
จากออสเตรเลียไว้แล้วได้เทขายถ่านหินไปยังตลาดอ่ืน  
เป็นเหตุให้ราคาถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงมาก ทั้งนี้  
หลงัจากเทขายแล้ว ผูน้ำาเขา้จีนได้หนัไปซ้ือถา่นหนิจากผูผ้ลติ
ประเทศอ่ืนมาทดแทน ทำาให้ราคาถ่านหินจากแหล่งอ่ืน ๆ   
นอกจากออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ 
ผู้ซ้ือถ่านหินในประเทศอ่ืน ๆ  มุ่งไปซ้ือถ่านหินออสเตรเลีย
ทำาให้ราคาถ่านหินในออสเตรเลียปรับตัวขึ้น

การนำาเขา้ถา่นหนิของสาธารณรฐัอินเดียในปี 2563 หดตวัลง 
เช่นกันจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลตั้งแต่ปลายเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของ  
โควิด-19 ในด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงมากในช่วง

1 ถ่านหิน” ที่กล่าวถึงในรายงานบทนี้ หมายถึง “ถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อน” (Thermal Coal)

มาตรการล็อกดาวน์ ทำาให้ความต้องการถ่านหินลดลงด้วย
เช่นกัน ในขณะที่การผลิตถ่านหินได้รับผลกระทบไม่มากนัก  
เพราะได้รับการยกเว้นเนื่องจากเป็นกิจการจำาเป็นพ้ืนฐาน  
ทำาให้ปริมาณถ่านหินมีมากเกินความต้องการ อย่างไรก็ตาม  
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ไกลจากแหล่งถ่านหินยังคงมีความ
ต้องการใช้ถ่านหินนำาเข้า เช่นเดยีวกับอตุสาหกรรมเหล็กและ

ปูนซเีมนตย์งัคงตอ้งการใชถ้า่นหนินำาเขา้ ซ่ึงมีค่าความรอ้นสงู  
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่หันมานำาเข้าถ่านหินแทน 
ปิโตรเลียมโค้ก (Petroleum Coke) ที่มีราคาสูง ท้ังนี้  
การฟ้ืนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้า ๆ   
เพราะอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในอินเดียยังอยู่ในระดับสูง  
ทำาให้ความต้องการถ่านหินนำาเข้าฟื้นตัวได้ช้าเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความตองการนำเขาถานหินของประเทศตาง ๆ ในป 2563   

ที่มา : นักวิเคราะห์หน่วยงาน Marketing, Sales and Logistics ของ บมจ.บ้านปู 

เพิ่มขึ้น ลดลง

2562 จีน อินเดีย เอเชียเหนือ เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต

ภูมิภาค

เอเชียอ�น

ยุโรป ประเทศอ�น ๆ 2563
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ความต้องการถ่านหินนำาเข้าของประเทศญ่ีปุ่นลดลงเช่นเดียวกัน
จากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลท่ีประกาศภาวะฉุกเฉินใน
ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เพ่ือสกัดการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 แต่ถึงแม้การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นไป
อย่างช้า ๆ เพราะจำานวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ยังอยู่ในระดับสูง  
ความต้องการการใช้ถ่านหินกลับลดลงไม่มากนัก เน่ืองจาก 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่ยังคงหยุดเดินเคร่ืองอยู่

การนำาเข้าถ่านหินของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ลดลง 
ในช่วงต้นปี 2563 เนื่องจากรัฐบาลจำากัดการเดินเครื่อง 
โรงไฟฟ้าถา่นหนิชว่งเดือนธนัวาคม ปี 2562 ถงึเดือนมีนาคม  
ปี 2563 เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ และมีการผลิตไฟฟ้า 
จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม  
เกาหลีใต้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพ่ือสกัดการ 
แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้ความต้องการไฟฟ้าลดลงมา 
ต่ำาสดุในรอบ 5 ปี และในชว่งเดือนสงิหาคมถงึเดือนพฤศจิกายน  
ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) 
ตามสัญญาท่ีเชื่อมโยงกับราคาน้ำามันได้ปรับตัวลงมาต่ำามาก
ตามราคาน้ำามันที่ปรับลงมาในช่วง 3-6 เดือนก่อนหน้านั้น  

ทำาให้โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงสามารถ
แข่งขันกับโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ แต่ในช่วงปลายปีราคา 
ก๊าซธรรมชาติเหลวได้ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการใช้ 
ที่สูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว ทำาให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก 
โรงไฟฟ้าถ่านหินกลับมาถูกกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซ อย่างไรก็ตาม  
ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่รัฐบาลจำากัดการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำาให้การใช้ถ่านหินนำาเข้าของเกาหลีใต้ 
ในปีที่ผ่านมาลดลงค่อนข้างมาก

สาธารณรฐัไตห้วนัได้ประกาศใชม้าตรการล็อกดาวน ์เพ่ือสกดั
การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ค่อนขา้งเรว็ ทำาใหไ้ด้รบัผลกระทบ 
ไม่มากนกั และสามารถฟ้ืนเศรษฐกจิกลับมาอยูใ่นระดับเดียว
กับช่วงสถานการณ์ปกติค่อนข้างเร็ว ทำาให้การใช้ถ่านหินลด
ลงไม่มากนัก

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการนำาเข้าถ่านหินโดยรวม 
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่ีมีการ 
นำาเข้าถ่านหินเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนมาก เน่ืองจากความต้องการ
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนมาก จึงมีการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่  
ขณะท่ีการผลิตถ่านหินในประเทศลดลง เวียดนามเป็นประเทศ 
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ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ไม่มากนกั  
เพราะมีการดำาเนนิมาตรการสกดัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19  
ที่รวดเร็ว ด้านประเทศอ่ืน ๆ  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ส่วนใหญ่จะมีการนำาเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้ง ๆ  ที่มี
การหดตัวทางเศรษฐกิจ ยกเว้นสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่การ 
นำาเข้าถ่านหินลดลง เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้น

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานมีการนำาเข้าถ่านหินเพ่ิมขึ้น  
ทั้งๆ ที่มีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ เนื่องจากมีการ 
เดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 การนำาเขา้ถา่นหนิในตลาดยโุรปลดลงมาก เนือ่งจาก 
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลงจากมาตรการล็อกดาวน ์เพ่ือสกดั 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติ 
ทีอ่ยูใ่นระดับต่ำามาก และการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ความต้องการใช้ถ่านหินลดลง  
นอกจากนี้ หลายประเทศในยุโรปได้เร่งดำาเนินการตามแผน 
การยกเลิกการใช้ถ่านหินในโรงไฟฟ้าให้เร็วขึ้น เพ่ือลดการ 
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใหไ้ด้ตามเป้าหมาย ทัง้นีมี้หลายประเทศ 
จะยกเลิกการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในปี  
2568 ซ่ึงจะทำาให้การใช้ถ่านหินในยุโรปลดลงอย่างรวดเร็ว
มากขึ้น

การสง่ออกถา่นหนิในปีที ่2563 ลดลง เนือ่งจากความตอ้งการ
ถา่นหนิในตลาดโลกลดลงมาก ทัง้ ๆ  ทีก่ารผลติถา่นหนิได้รบั 
การผ่อนผันจากการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ในเกือบ 
ทุกประเทศ การส่งออกถ่านหินของสาธารณรัฐอินโดนีเซียลดลง 
มากที่สุด เนื่องจากความต้องการถ่านหินนำาเข้าในประเทศ 
ที่เป็นลูกค้าสำาคัญ เช่น จีน และอินเดีย ลดลง

การส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงเช่นกัน เนื่องจาก
ขอ้พิพาททางการค้ากบัจีน ทำาใหจี้นออกมาตรการหา้มนำาเขา้
ถา่นหนิจากออสเตรเลยี สง่ผลใหผู้ผ้ลิตถา่นหนิในออสเตรเลยี
พยายามขายถ่านหินไปยังตลาดอ่ืน เพ่ือทดแทนตลาดจีน  
แต่ไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมด เนื่องจากจีนมีปริมาณ 
การนำาเข้าถ่านหินสูงมาก

ผูผ้ลิตถา่นหนิในสาธารณรฐัโคลอมเบยีได้ลดกำาลังการผลิตลง  
เนื่องจากเหมืองถ่านหินหลายแห่งหยุดผลิตชั่วคราว เป็นผล
มาจากราคาถา่นหนิในยโุรป ซ่ึงเป็นตลาดหลกัของโคลอมเบยี
ลดลงไปอยู่ในระดับต่ำามาก และเหมืองบางแห่งได้มีคนงาน 
หยุดงานประท้วง นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล 
อีกด้วย ซ่ึงทำาให้ปริมาณการส่งออกถ่านหินลดลงมากเป็น
อันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความตองการสงออกถานหินของประเทศตาง ๆ ในป 2563

ที่มา : นักวิเคราะห์หน่วยงาน Marketing, Sales and Logistics ของ บมจ.บ้านปู 

เพิ่มขึ้น ลดลง

2562 อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย โคลอมเบีย แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา ประเทศอ�น ๆ 2563
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ผูผ้ลิตในสหพันธรฐัรสัเซียได้พยายามเพ่ิมการสง่ออกถา่นหนิ
มายังเอเชียมากขึ้น เนื่องจากตลาดยุโรปหดตัวลง ทั้งนี้  
การอ่อนค่าของสกลุเงินรเูบลิ (Ruble) ทำาใหถ้า่นหนิจากรสัเซยี 
สามารถแข่งขันในตลาดเอเชียได้ นอกจากนี้ ปัญหาการผลิต
ถา่นหนิในโคลอมเบยี มีผลใหป้รมิาณการสง่ออกถา่นหนิของ
รสัเซียไปยงัยโุรปลดลงไม่มากนกั โดยรสัเซยีเป็นประเทศเดียว 
ที่สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้ง ๆ  ที่ความต้องการ
ถ่านหินนำาเข้าในตลาดโลกหดตัวอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม  
การสง่ออกถ่านหนิของรัสเซยีมายังตลาดเอเชียยังมขี้อจำากัด
เรื่องกำาลังการขนส่งทางรถไฟ และกำาลังการขนถ่ายถ่านหิน 
ผ่านท่าเรือ ทำาให้ไม่สามารถเพ่ิมการส่งออกมาเอเชียได้มากนัก

ในด้านสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในปีท่ีผ่านมาได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มากนัก เพราะความต้องการ 
ถ่านหินคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมเหล็กและปูนซีเมนต์จาก 
อินเดียยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะท่ีปริมาณถ่านหินคุณภาพดี 
สำาหรับส่งออกมีปริมาณจำากัด ในช่วงปลายปีแอฟริกาใต้ได้
รับประโยชน์จากการท่ีจีนห้ามนำาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย  
ซ่ึงทำาให้ผู้นำาเข้าของจีนหันมาซ้ือถ่านหินจากผู้ผลิตในแอฟริกาใต้

การส่งออกถ่านหินของสหรัฐอเมริกา ในปีท่ีผ่านมามีปริมาณลดลง  
เน่ืองจากความต้องการถ่านหินในยุโรป ซ่ึงเป็นตลาดหลักของ
สหรฐัฯ ลดลง และราคาถ่านหนิในตลาดโลกปรบัลดลงจนอยู่
ในระดับทีต่่ำากวา่ตน้ทุน ทำาใหผู้ผ้ลติถา่นหนิลดการสง่ออกลง

ในปี 2563 บริษัทฯ จำาหน่ายถ่านหินจากอินโดนีเซียจำานวน  
21.2 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.1 เน่ืองจากความต้องการ 
ถ่านหินในตลาดโลกหดตัวอย่างรุนแรง และราคาถ่านหิน 
ลดลงมาก บรษิทัฯ มีสดัสว่นปรมิาณการสง่ขายไปยงัตลาดจีน 
มากที่สุดร้อยละ 22 สำาหรับประเทศที่มีสัดส่วนปริมาณ 
การสง่ขายรองลงมา คือ ญ่ีปุ่น และอินโดนเีซีย คิดเป็นรอ้ยละ 21  
และร้อยละ 18 ตามลำาดับ โดยบริษัทฯ เพิ่มปริมาณการขาย 
ในอินโดนีเซียร้อยละ 14 จากปีก่อน เนื่องจากเป็นลูกค้า 
ที่ให้ราคาสูง ในภาวะราคาถ่านหินในตลาดโลกตกต่ำา  
ประกอบกับความต้องการใช้ถ่านหินของอุตสาหกรรมถลุงโลหะ 
เพ่ิมข้ึนมาก นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเพ่ิมปริมาณการขายในฟิลิปปินส์  
และตลาดเกิดใหม่อย่างบังกลาเทศร้อยละ 23 และร้อยละ  
12 จากปีก่อน ตามลำาดับ เนื่องจากเป็นตลาดที่ให้ราคาสูง

สัดสวนการจำหนายถานหินจากเหมืองในอินโดนีเซียของบริษัทฯ แบงตามรายประเทศ
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ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ไม่มากนกั  
เพราะมีการดำาเนนิมาตรการสกดัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19  
ที่รวดเร็ว ด้านประเทศอ่ืน ๆ  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ส่วนใหญ่จะมีการนำาเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้ง ๆ  ที่มี
การหดตัวทางเศรษฐกิจ ยกเว้นสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่การ 
นำาเข้าถ่านหินลดลง เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้น

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานมีการนำาเข้าถ่านหินเพ่ิมขึ้น  
ทั้งๆ ที่มีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ เนื่องจากมีการ 
เดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 การนำาเขา้ถา่นหนิในตลาดยโุรปลดลงมาก เนือ่งจาก 
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลงจากมาตรการล็อกดาวน ์เพ่ือสกดั 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติ 
ทีอ่ยูใ่นระดับต่ำามาก และการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ความต้องการใช้ถ่านหินลดลง  
นอกจากนี้ หลายประเทศในยุโรปได้เร่งดำาเนินการตามแผน 
การยกเลิกการใช้ถ่านหินในโรงไฟฟ้าให้เร็วขึ้น เพ่ือลดการ 
ปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกใหไ้ด้ตามเป้าหมาย ทัง้นีมี้หลายประเทศ 
จะยกเลิกการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในปี  
2568 ซ่ึงจะทำาให้การใช้ถ่านหินในยุโรปลดลงอย่างรวดเร็ว
มากขึ้น

การสง่ออกถา่นหนิในปีที ่2563 ลดลง เนือ่งจากความตอ้งการ
ถา่นหนิในตลาดโลกลดลงมาก ทัง้ ๆ  ทีก่ารผลติถา่นหนิได้รบั 
การผ่อนผันจากการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ในเกือบ 
ทุกประเทศ การส่งออกถ่านหินของสาธารณรัฐอินโดนีเซียลดลง 
มากที่สุด เน่ืองจากความต้องการถ่านหินนำาเข้าในประเทศ 
ที่เป็นลูกค้าสำาคัญ เช่น จีน และอินเดีย ลดลง

การส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงเช่นกัน เนื่องจาก
ขอ้พิพาททางการค้ากบัจีน ทำาใหจี้นออกมาตรการหา้มนำาเขา้
ถา่นหนิจากออสเตรเลยี สง่ผลใหผู้ผ้ลิตถา่นหนิในออสเตรเลยี
พยายามขายถ่านหินไปยังตลาดอ่ืน เพ่ือทดแทนตลาดจีน  
แต่ไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมด เนื่องจากจีนมีปริมาณ 
การนำาเข้าถ่านหินสูงมาก

ผูผ้ลิตถา่นหนิในสาธารณรฐัโคลอมเบยีได้ลดกำาลังการผลิตลง  
เนื่องจากเหมืองถ่านหินหลายแห่งหยุดผลิตชั่วคราว เป็นผล
มาจากราคาถา่นหนิในยโุรป ซ่ึงเป็นตลาดหลักของโคลอมเบยี
ลดลงไปอยู่ในระดับต่ำามาก และเหมืองบางแห่งได้มีคนงาน 
หยุดงานประท้วง นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล 
อีกด้วย ซ่ึงทำาให้ปริมาณการส่งออกถ่านหินลดลงมากเป็น
อันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความตองการสงออกถานหินของประเทศตาง ๆ ในป 2563

ที่มา : นักวิเคราะห์หน่วยงาน Marketing, Sales and Logistics ของ บมจ.บ้านปู 

เพิ่มขึ้น ลดลง

2562 อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย โคลอมเบีย แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา ประเทศอ�น ๆ 2563
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ผูผ้ลิตในสหพันธรฐัรสัเซียได้พยายามเพ่ิมการสง่ออกถา่นหนิ
มายังเอเชียมากขึ้น เนื่องจากตลาดยุโรปหดตัวลง ทั้งนี้  
การอ่อนค่าของสกลุเงินรเูบลิ (Ruble) ทำาใหถ้า่นหนิจากรสัเซยี 
สามารถแข่งขันในตลาดเอเชียได้ นอกจากนี้ ปัญหาการผลิต
ถา่นหนิในโคลอมเบยี มีผลใหป้รมิาณการสง่ออกถา่นหนิของ
รสัเซียไปยงัยโุรปลดลงไม่มากนกั โดยรสัเซยีเป็นประเทศเดียว 
ที่สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้ง ๆ  ที่ความต้องการ
ถ่านหินนำาเข้าในตลาดโลกหดตัวอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม  
การสง่ออกถ่านหนิของรัสเซยีมายังตลาดเอเชียยังมขี้อจำากัด
เรื่องกำาลังการขนส่งทางรถไฟ และกำาลังการขนถ่ายถ่านหิน 
ผ่านท่าเรือ ทำาให้ไม่สามารถเพ่ิมการส่งออกมาเอเชียได้มากนัก

ในด้านสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในปีท่ีผ่านมาได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มากนัก เพราะความต้องการ 
ถ่านหินคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมเหล็กและปูนซีเมนต์จาก 
อินเดียยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะท่ีปริมาณถ่านหินคุณภาพดี 
สำาหรับส่งออกมีปริมาณจำากัด ในช่วงปลายปีแอฟริกาใต้ได้
รับประโยชน์จากการท่ีจีนห้ามนำาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย  
ซ่ึงทำาให้ผู้นำาเข้าของจีนหันมาซ้ือถ่านหินจากผู้ผลิตในแอฟริกาใต้

การส่งออกถ่านหินของสหรัฐอเมริกา ในปีท่ีผ่านมามีปริมาณลดลง  
เน่ืองจากความต้องการถ่านหินในยุโรป ซ่ึงเป็นตลาดหลักของ
สหรฐัฯ ลดลง และราคาถา่นหนิในตลาดโลกปรบัลดลงจนอยู่
ในระดับทีต่่ำากวา่ตน้ทนุ ทำาใหผู้ผ้ลติถา่นหนิลดการสง่ออกลง

ในปี 2563 บริษัทฯ จำาหน่ายถ่านหินจากอินโดนีเซียจำานวน  
21.2 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.1 เน่ืองจากความต้องการ 
ถ่านหินในตลาดโลกหดตัวอย่างรุนแรง และราคาถ่านหิน 
ลดลงมาก บรษิทัฯ มีสดัสว่นปรมิาณการสง่ขายไปยงัตลาดจีน 
มากที่สุดร้อยละ 22 สำาหรับประเทศที่มีสัดส่วนปริมาณ 
การสง่ขายรองลงมา คือ ญ่ีปุ่น และอินโดนเีซีย คิดเป็นรอ้ยละ 21  
และร้อยละ 18 ตามลำาดับ โดยบริษัทฯ เพิ่มปริมาณการขาย 
ในอินโดนีเซียร้อยละ 14 จากปีก่อน เนื่องจากเป็นลูกค้า 
ที่ให้ราคาสูง ในภาวะราคาถ่านหินในตลาดโลกตกต่ำา  
ประกอบกับความต้องการใช้ถ่านหินของอุตสาหกรรมถลุงโลหะ 
เพ่ิมข้ึนมาก นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเพ่ิมปริมาณการขายในฟิลิปปินส์  
และตลาดเกิดใหม่อย่างบังกลาเทศร้อยละ 23 และร้อยละ  
12 จากปีก่อน ตามลำาดับ เนื่องจากเป็นตลาดที่ให้ราคาสูง

สัดสวนการจำหนายถานหินจากเหมืองในอินโดนีเซียของบริษัทฯ แบงตามรายประเทศ
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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 จากกรมศลุกากรของอินโดนเีซียอยูท่ี ่329 ลา้นตนั  
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 14.1 ทั้งนี้  
การสง่ออกของอินโดนเีซยีเริม่ฟ้ืนตวัในชว่งปลายปี เนือ่งจาก 
ความตอ้งการถา่นหนินำาเขา้ของจนี และอินเดียเพ่ิมขึน้ บรษิทัฯ  
ประมาณการตวัเลขสง่ออกทัง้ปีทีป่ระมาณ 404 ลา้นตนั 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
โรงงานอุตสาหกรรมจำานวนมากตอ้งหยดุดำาเนนิการชัว่คราว 
และความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลง อยา่งไรกต็าม การใชถ้า่นหนิ 
เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าลดลงไม่มากนัก เน่ืองจากการเริ่ม 
เดินเครือ่งของโรงไฟฟ้าถา่นหนิใหม่ ประกอบกบัความตอ้งการ 
ถ่านหินที่เพ่ิมขึ้นจากการเริ่มเดินเครื่องการผลิตของโรงถลุง
โลหะใหม่ บริษัทฯ ประมาณการความต้องการใช้ถ่านหินทั้งป ี
อยู่ที่ 136 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.4 แบ่งเป็นใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้ารอ้ยละ 71 ใชใ้นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์
รอ้ยละ 10 ใชใ้นอุตสาหกรรมถลุงโลหะรอ้ยละ 9 และสว่นทีเ่หลอื 
ใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  เชน่ สิง่ทอ ปุ๋ย กระดาษ และปิโตรเคมี  
เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทฯ จำาหน่ายถ่านหินในอินโดนีเซียจำานวน  
3.8 ล้านตนั คิดเป็นรอ้ยละ 18 ของปรมิาณการจำาหนา่ยถา่นหนิ 
ทัง้หมดของบรษิทัฯ จากแหลง่ผลติในอินโดนเีซีย โดยคิดเป็น

สว่นแบง่ตลาดความตอ้งการใชถ้า่นหนิในอินโดนเีซียประมาณ
รอ้ยละ 2.8 ซึง่กลุ่มลกูค้าหลกัแบง่เป็น อุตสาหกรรมถลงุโลหะ
ร้อยละ 55 โรงไฟฟ้าถ่านหินในอินโดนีเซียร้อยละ 39 และ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ร้อยละ 6 

ในปีที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียได้แก้ไขกฎหมายเหมืองแร่  
โดยอนุญาตให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตทำาเหมืองในระบบ
สญัญาการทำาเหมืองถา่นหนิ (Coal Contract of Work: CCoW)  
สามารถเปลีย่นมาเป็นใบอนญุาตตามกฎหมายเหมืองแรใ่หม่ 
(Special Business Mining License: IUPK) โดยสามารถ 
ขยายอายุใบอนุญาตออกไปได้อีก 2 เทอม เทอมละ 10 ปี  
โดยมิต้องมีการประกวดราคาใหม่ พร้อมท้ังได้ยกเลิกการจำากัด 
การถือครองที่ดินที่กำาหนดไว้เดิมไม่เกิน 15,000 เฮกตาร์ 
(Hectare: ha) ต่อหนึ่งใบอนุญาต

นอกจากนี ้รฐับาลอินโดนเีซยีได้ประกาศใชก้ฎหมายทางการค้า 
ฉบับใหม่ โดยบังคับให้ผู้ซื้อถ่านหินจากต่างประเทศต้องใช้
เรือสัญชาติอินโดนีเซีย (Indonesian Flagged) ในการขน
ถา่นหนิเทา่นัน้ อยา่งไรกต็าม กฎหมายดังกลา่วได้รบัการแกไ้ข 
ใหมี้ผลเฉพาะกบัเรอืทีมี่ขนาดไม่เกนิ 10,000 เดทเวทตนัเนจ2

 

(Deadweight Tonnage: DWT) ก่อนมีผลบังคับใช้ในวันที่  
1 พฤษภาคม 2563 เพราะเรอืสญัชาตอิินโดนเีซียมีไม่เพียงพอ 
ในการขนสินค้าทั้งหมด

3. ตลาดถ่านหินในประเทศไทย

การใช้ถ่านหินในภาคเอกชนของไทยในช่วง 10 เดือนแรก 
ของปี 2563 มีปริมาณรวมประมาณ 18.7 ล้านตัน ลดลง 
0.2 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
เนื่องจากการหดตัวทางเศรษฐกิจจากมาตรการล็อกดาวน์ 
ของรัฐบาล เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19  
ท่ีได้ส่งผลกระทบถึงความต้องการถ่านหินในภาคอุตสาหกรรม 
ที่ลดลงค่อนข้างมากอีกด้วย โดยในช่วง 10 เดือนแรกของ 
ปี 2563 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังคงเป็นกลุ่มผู้ใช้ถ่านหิน
รายใหญ่ที่สุดในภาคเอกชนคิดเป็นประมาณ 6.4 ล้านตัน  
ลดลงรอ้ยละ 15.6 จากชว่งเดียวกนัของปีกอ่น รองลงมาได้แก่
ผู้ใช้ถ่านหินในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power  
Producer: IPP) คิดเป็นประมาณ 5.4 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าโดยรวมลดลง เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ ทั้งนี้ 
เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมีต้นทุนต่ำาท่ีสุดเม่ือเทียบกับ 
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์อื่น ๆ  ทำาให้โรงไฟฟ้า
ถ่านหินยังคงเดินเครื่องเต็มกำาลังการผลิต

2น้ำาหนัก (หน่วยเป็นตัน) ของสินค้า ผู้โดยสาร คนประจำาเรือ เสบียง น้ำา และน้ำามัน ที่เรือลำานั้นสามารถบรรทุกได้โดยปลอดภัย (ที่มา : การท่าเรือแห่งประเทศไทย)
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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

ในด้านการส่งจาก ปริมาณการส่งออกถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรก 
ของปี 2563 จากกรมศลุกากรของอินโดนเีซียอยูท่ี ่329 ลา้นตนั  
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 14.1 ทั้งนี้  
การสง่ออกของอินโดนเีซยีเริม่ฟ้ืนตวัในชว่งปลายปี เนือ่งจาก 
ความตอ้งการถา่นหนินำาเขา้ของจนี และอินเดียเพ่ิมขึน้ บรษิทัฯ  
ประมาณการตวัเลขสง่ออกทัง้ปีทีป่ระมาณ 404 ลา้นตนั 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
โรงงานอุตสาหกรรมจำานวนมากตอ้งหยดุดำาเนนิการชัว่คราว 
และความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลง อยา่งไรกต็าม การใชถ้า่นหนิ 
เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าลดลงไม่มากนัก เนื่องจากการเริ่ม 
เดินเครือ่งของโรงไฟฟ้าถา่นหนิใหม่ ประกอบกบัความตอ้งการ 
ถ่านหินที่เพ่ิมขึ้นจากการเริ่มเดินเครื่องการผลิตของโรงถลุง
โลหะใหม่ บริษัทฯ ประมาณการความต้องการใช้ถ่านหินทั้งป ี
อยู่ที่ 136 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.4 แบ่งเป็นใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้ารอ้ยละ 71 ใชใ้นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์
รอ้ยละ 10 ใชใ้นอุตสาหกรรมถลงุโลหะรอ้ยละ 9 และสว่นทีเ่หลอื 
ใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  เชน่ สิง่ทอ ปุ๋ย กระดาษ และปิโตรเคมี  
เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทฯ จำาหน่ายถ่านหินในอินโดนีเซียจำานวน  
3.8 ล้านตนั คิดเป็นรอ้ยละ 18 ของปรมิาณการจำาหนา่ยถา่นหนิ 
ทัง้หมดของบรษิทัฯ จากแหลง่ผลติในอินโดนเีซีย โดยคิดเป็น

สว่นแบง่ตลาดความตอ้งการใชถ้า่นหนิในอินโดนเีซียประมาณ
รอ้ยละ 2.8 ซึง่กลุม่ลกูค้าหลกัแบง่เป็น อุตสาหกรรมถลงุโลหะ
ร้อยละ 55 โรงไฟฟ้าถ่านหินในอินโดนีเซียร้อยละ 39 และ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ร้อยละ 6 

ในปีที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียได้แก้ไขกฎหมายเหมืองแร่  
โดยอนุญาตให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตทำาเหมืองในระบบ
สญัญาการทำาเหมืองถา่นหนิ (Coal Contract of Work: CCoW)  
สามารถเปลีย่นมาเป็นใบอนญุาตตามกฎหมายเหมืองแรใ่หม่ 
(Special Business Mining License: IUPK) โดยสามารถ 
ขยายอายุใบอนุญาตออกไปได้อีก 2 เทอม เทอมละ 10 ปี  
โดยมิต้องมีการประกวดราคาใหม่ พร้อมท้ังได้ยกเลิกการจำากัด 
การถือครองที่ดินที่กำาหนดไว้เดิมไม่เกิน 15,000 เฮกตาร์ 
(Hectare: ha) ต่อหนึ่งใบอนุญาต

นอกจากนี ้รฐับาลอินโดนเีซยีได้ประกาศใชก้ฎหมายทางการค้า 
ฉบับใหม่ โดยบังคับให้ผู้ซื้อถ่านหินจากต่างประเทศต้องใช้
เรือสัญชาติอินโดนีเซีย (Indonesian Flagged) ในการขน
ถา่นหนิเทา่นัน้ อยา่งไรกต็าม กฎหมายดังกล่าวได้รบัการแกไ้ข 
ใหมี้ผลเฉพาะกบัเรอืทีมี่ขนาดไม่เกนิ 10,000 เดทเวทตนัเนจ2

 

(Deadweight Tonnage: DWT) ก่อนมีผลบังคับใช้ในวันที่  
1 พฤษภาคม 2563 เพราะเรอืสญัชาตอิินโดนเีซียมีไม่เพียงพอ 
ในการขนสินค้าทั้งหมด

3. ตลาดถ่านหินในประเทศไทย

การใช้ถ่านหินในภาคเอกชนของไทยในช่วง 10 เดือนแรก 
ของปี 2563 มีปริมาณรวมประมาณ 18.7 ล้านตัน ลดลง 
0.2 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
เนื่องจากการหดตัวทางเศรษฐกิจจากมาตรการล็อกดาวน์ 
ของรัฐบาล เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19  
ท่ีได้ส่งผลกระทบถึงความต้องการถ่านหินในภาคอุตสาหกรรม 
ที่ลดลงค่อนข้างมากอีกด้วย โดยในช่วง 10 เดือนแรกของ 
ปี 2563 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ยังคงเป็นกลุ่มผู้ใช้ถ่านหิน
รายใหญ่ที่สุดในภาคเอกชนคิดเป็นประมาณ 6.4 ล้านตัน  
ลดลงรอ้ยละ 15.6 จากชว่งเดียวกนัของปีกอ่น รองลงมาได้แก่
ผู้ใช้ถ่านหินในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power  
Producer: IPP) คิดเป็นประมาณ 5.4 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าโดยรวมลดลง เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ ทั้งนี้ 
เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมีต้นทุนต่ำาท่ีสุดเม่ือเทียบกับ 
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์อื่น ๆ  ทำาให้โรงไฟฟ้า
ถ่านหินยังคงเดินเครื่องเต็มกำาลังการผลิต

2น้ำาหนัก (หน่วยเป็นตัน) ของสินค้า ผู้โดยสาร คนประจำาเรือ เสบียง น้ำา และน้ำามัน ที่เรือลำานั้นสามารถบรรทุกได้โดยปลอดภัย (ที่มา : การท่าเรือแห่งประเทศไทย)

กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) 
ซ่ึงสว่นใหญ่เป็นกลุม่ผูผ้ลิตสนิค้าอุตสาหกรรมได้รบัผลกระทบ 
จากมาตรการล็อกดาวน์ค่อนข้างมากเช่นกัน โดยมีปริมาณ 
การใช้ถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 ประมาณ  
1.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 19.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในขณะทีก่ารใชถ้า่นหนิในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  เชน่ อุตสาหกรรม
กระดาษ ปิโตรเคมี สิ่งทอ อาหาร รวมถึงกลุ่มผู้ค้าถ่านหิน 
ทีน่ำาเขา้ถา่นหนิมากองเกบ็เพ่ือรอการขาย (Stock and Sales) 
มีปริมาณการใช้ และการนำาเข้าถ่านหินมากองเก็บในช่วง 10 
เดือนแรกของปี 2563 ประมาณ 5.4 ล้านตนั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 28  
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ กลุ่มผู้ค้าถ่านหินได้เร่งนำา
ถา่นหนิเขา้มากองเกบ็ในชว่งทีร่าคาถา่นหนิต่ำา เพ่ือรอการขาย 
ทำาให้ปริมาณนำาเข้าถ่านหินในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาก

ภาวะการแข่งขัน

1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมถ่านหิน

การแขง่ขนัในปี 2563 มีความรนุแรง เนือ่งจากความตอ้งการ
ถา่นหนินำาเขา้หดตวัอยา่งรนุแรงจากมาตรการลอ็กดาวนข์อง 
รฐับาลในประเทศตา่ง ๆ  เกอืบทัว่โลกเพ่ือสกดัการแพรร่ะบาด
ของโควิด-19 ในขณะที่การผลิตถ่านหินได้รับผลกระทบน้อย  
ทำาให้ตลาดถ่านหินอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาดมาก

ที่มา : นักวิเคราะห์หน่วยงาน Marketing, Sales and Logistics ของ บมจ.บ้านปู 
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ภาพรวมความต้องการถ่านหินนำาเข้าของโลกในปี 2563  
ลดลงจากปีก่อนประมาณ 83 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 8.1 
โดยมีปริมาณการนำาเข้ารวมประมาณ 939 ล้านตัน ประเทศ
ในทวปีเอเชยีมีปรมิาณการนำาเขา้ถา่นหนิ 805 ล้านตนั ลดลง 
จากปีก่อนร้อยละ 5.7 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86 ของปริมาณ 
การค้าถ่านหินทางทะเลของทั้งโลก 

จีนยังคงเป็นผู้นำาเข้าถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก แม้ว่า
รฐับาลจีนได้พยายามจำากดัการนำาเขา้ โดยมีการนำาเขา้ถา่นหนิ
ประมาณ 208 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.6 โดย 
ในปีที่ผ่านมาตลาดอยู่ในภาวะอุปทานตึงตัว เนื่องจาก 
การผลิตถ่านหินได้รับผลกระทบจากมาตรการการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการทำาเหมือง และมาตรการการตรวจสอบ
การคอร์รัปชันของรัฐบาล ในขณะที่ความต้องการถ่านหิน 
เพ่ิมข้ึนในช่วงปลายปีจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นมากกว่าปกติ  
ทำาให้ราคาถ่านหินในจีนปรับตัวสูงขึ้นมาก

อินเดียนำาเขา้ถา่นหนิมากเป็นอันดับ 2 ของโลกคิดเป็นประมาณ  
148 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.4 ซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำาจากอินโดนีเซีย เนื่องจากมีราคาถูก  
โดยสัดส่วนการนำาเข้าถ่านหินจากต่างประเทศแบ่งเป็น 
อินโดนีเซียร้อยละ 62 แอฟริกาใต้ร้อยละ 24 และส่วนที่เหลือ
จากประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย รัสเซีย เป็นต้น  
ทั้งนี้ อินเดียจัดเป็นตลาดที่รองรับถ่านหินส่วนเกิน จึงทำาให้
ผู้ผลิตและผู้ค้าถ่านหินพยายามขายถ่านหินส่วนเกินเข้ามา 
ในตลาดนี้ ส่งให้เกิดการแข่งขันสูง
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การนำาเข�าถ�านหินของยุโรปลดลงจากปีก�อนร�อยละ 26.9 
โดยลดลงในเกือบทุกประเทศ ยกเว�นสาธารณรัฐตุรกีที่นำา
เข�าถ�านหินเพ่ิมขึ้น เพราะต�นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ถ�านหินต่ำากว�าโรงไฟฟ้าก๊าซ ทั้งนี้ ความต�องการถ�านหินที่
ลดลงอย�างมาก ทำาให�ตลาดยโุรปมีอุปทานล�นตลาด จงึมีการ
แข�งขันที่รุนแรง และราคาถ�านหินลดลงมาก ส�งผลให�ผู�ผลิต 
และจำาหน�ายถ�านหินหลักให�กับผู�ใช�ในยุโรป เช�น โคลอมเบีย 
และสหรัฐฯ ต�องลดการผลิตลง

ด�านการส�งออกถ�านหินในปี 2563 มีปร�มาณรวมประมาณ 
936 ล�านตัน ลดลงจากปีก�อนร�อยละ 10.2 เนื่องจากความ
ต�องการถ�านหินนำาเข�าหดตัวอย�างรุนแรงจากมาตรการสกัด 
การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 โดยมี 6 ประเทศเป็นผู� 
ส�งออกหลัก ได�แก� อินโดนเีซีย ออสเตรเลีย รสัเซีย แอฟร�กาใต� 
โคลอมเบีย และสหรัฐฯ ซึ่งมีปร�มาณการส�งออกรวมมากกว�า
ร�อยละ 97 ของปร�มาณการค�าถ�านหินทางทะเลของทั้งโลก

อินโดนเีซียเป็นผู�ส�งออกถ�านหนิรายใหญ�ทีส่ดุของโลกคิดเป็น
ประมาณ 404 ล�านตนั ลดลงจากปีก�อนร�อยละ 11.3 มีปร�มาณ
ลดลงมากทีส่ดุในกลุ�มประเทศผู�ส�งออก เพราะความต�องการ
ถ�านหินนำาเข�าของลูกค�าหลักลดลง ทั้งนี้ ผู�ผลิตได�พยายาม 
ลดต�นทุน และมีผู�ผลิตหลายรายที่ต�องหยุดผลิตชั่วคราว 
เพราะราคาขายถ�านหินปรับตัวลดลงต่ำากว�าต�นทุนมาก

ออสเตรเลียเป็นผู�ส�งออกถ�านหินอันดับ 2 ของโลกคิดเป็น
ประมาณ 199 ล�านตัน ลดลงจากปีก�อนร�อยละ 5.9 ซึ่งถือว�า 
ได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ค�อนข�างน�อย  
เพราะถ�านหินจากออสเตรเลียเป็นถ�านหินคุณภาพดี อย�างไรก็ตาม  
ผลกระทบหลักมาจากข�อพิพาททางการค�ากับจีน ซ่ึงเป็น 
ผู�ซื้อถ�านหินรายใหญ� โดยจีนยังคงมาตรการขยายเวลา 
ดำาเนินพิธีการศุลกากรสำาหรับถ�านหินนำาเข�าจากออสเตรเลีย
นานกว�าถ�านหินนำาเข�าจากแหล�งอ่ืนมาก จึงทำาให�ถ�านหิน 
ของออสเตรเลยีมีต�นทนุเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ถ�านหนิจากออสเตรเลยี
ยังคงสามารถเข�าไปแข�งขันในตลาดจีนได� เพราะมีคุณภาพดี  
และมีราคาที่แข�งขันได� ในช�วงปลายปีจีนได�ยกระดับการห�าม
นำาเข�าถ�านหินจากออสเตรเลีย โดยขอให�ผู�นำาเข�าถ�านหิน
หลีกเล่ียงการนำาเข�าถ�านหินจากออสเตรเลีย ทำาให�ผู�ผลิต 
ในออสเตรเลียต�องพยายามส�งถ�านหินไปขายในตลาดอ่ืน  
แต�ก็ยังไม�สามารถทดแทนตลาดจีนได�ทั้งหมด

รัสเซียส�งออกถ�านหินไปยังประเทศนอกกลุ�มสมาช�ก 
อดีตสหภาพโซเวียต (Non-CIS Country) คิดเป็นประมาณ  
162 ล�านตนั เพ่ิมขึน้จากปีก�อนร�อยละ 0.9 โดยรสัเซียพยายาม 
ส�งออกถ�านหินมายังเอเชียเพ่ิมขึ้น เนื่องจากตลาดยุโรป 
หดตัวลง ทั้งนี้ การอ�อนค�าของสกุลเง�นรูเบิล (Ruble) ทำาให�

ถ�านหินจากรัสเซียสามารถแข�งขันได�ในตลาดเอเชีย ถ�านหิน
คุณภาพดีของรัสเซียสามารถทดแทนถ�านหินออสเตรเลีย 
ในตลาดเอเชียเหนือได� แต�ข�อจำากัดเรื่องกำาลังขนส�งถ�านหิน
ทางรถไฟถือเป็นอุปสรรคต�อการขยายตลาดในเอเชีย

กลุ�มประเทศในเอเชียเหนือ ได�แก� ญ่ีปุ่น เกาหลีใต� และไต�หวัน ได�เพ่ิมการนำาเข�าถ�านหินจากรัสเซียและแอฟร�กาใต�มากขึ้น  
เพ่ือลดการพ่ึงพาถ�านหินจากออสเตรเลียลง โดยประเทศในกลุ�มน้ีได�นำาเข�าถ�านหินประมาณ 275 ล�านตัน ลดลงจากปีก�อนร�อยละ  
8.7 โดยเกาหลีใต�นำาเข�าถ�านหินลดลงมากที่สุด เนื่องจากรัฐบาลจำากัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ�านหิน เพ่ือลดปัญหาฝุ่น 
ในช�วงฤดูหนาว และการเพ่ิมการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านวิเคลียร� ในขณะทีไ่ต�หวนักมี็การจำากดัการเดินเครือ่งโรงไฟฟ้าถ�านหนิ 
ในบางพื้นที่ เพื่อลดปัญหาฝุ่นในช�วงฤดูหนาวเช�นเดียวกัน ทั้งนี้ การนำาเข�าถ�านหินของกลุ�มประเทศในเอเชียเหนือจะมุ�งเน�นถ�าน
ที่คุณภาพสูง เพื่อลดผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต�เป็นภูมิภาคเดียวท่ีมีการนำาเข�าถ�านหินเพ่ิมข้ึน โดยมีปร�มาณการนำาเข�าประมาณ 134 ล�านตัน เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก�อนร�อยละ 9.8 ซ่ึงเวียดนามได�นำาเข�าถ�านหินเพ่ิมข้ึนสูงสุด คิดเป็นร�อยละ 26.3 เม่ือเทียบกับปีก�อน ขณะท่ีอินโดนีเซียเป็นผู�ผลิต
และจำาหน�ายถ�านหินหลักของภูมิภาคน้ี เน่ืองจากอยู�ใกล�ผู�ใช� แต�การแข�งขันกันเองระหว�างผู�ผลิตถ�านหินในอินโดนีเซียมีความรุนแรง 
นอกจากน้ี ผู�ผลิตจากรัสเซียและออสเตรเลียได�เข�ามาแข�งขันขายถ�านหินในตลาดน้ีมากข้ึน ทำาให�การแข�งขันในตลาดรุนแรงมากข้ึน

แอฟร�กาใต�ส�งออกถ�านหนิคิดเป็นประมาณ 74 ล�านตนั ลดลง
จากปีก�อนร�อยละ 3.7 เนื่องจากความต�องการถ�านหินนำาเข�า
ในตลาดโลกลดลง และผู�ผลิตบางรายต�องหยุดผลิตชั่วคราว
ตามมาตรการของรัฐบาลในการสกัดการแพร�ระบาดของ  
โคว�ด-19 โดยเฉพาะกับเหมืองใต�ดิน ปัจจุบันแอฟร�กาใต� 
ส�งออกถ�านหินคุณภาพต่ำามากขึ้น เนื่องจากปร�มาณสำารอง
ของถ�านหนิคุณภาพสงูลดลง โดยปร�มาณการส�งออกถ�านหนิ
คุณภาพสูงเหลืออยู�ประมาณร�อยละ 10 ของปร�มาณถ�านหิน
ที่ส�งออกทั้งหมด โดยถ�านหินคุณภาพสูงของแอฟร�กาใต� 
เป็นท่ีต�องการของผู�ผลิตเหล็กในอินเดียมาก ทำาให�ถ�านหิน
ชนิดนี้มีราคาสูง

โคลอมเบยีส�งออกถ�านหนิคิดเป็นประมาณ 52 ล�านตนั ลดลง
จากปีก�อนร�อยละ 32 เนื่องจากการใช�ถ�านหินในตลาดยุโรป  
ซ่ึงเป็นตลาดหลักของโคลอมเบียหดตัวลงมาก ประกอบกับ
มาตรการล็อกดาวน�ของรัฐบาล ทำาให�เหมืองถ�านหินต�องลด
การผลิตลง ทั้งนี้ ราคาถ�านหินในตลาดยุโรปที่ลดลงมาอยู� 
ในระดับต่ำามาก ทำาให�ผู�ผลิตหลายรายหยุดผลิตชั่วคราว  
ผู�ผลิตถ�านหินของโคลอมเบียพยายามส�งถ�านหินมาขาย 
ในเอเชียมากขึ้น แต�เนื่องจากโคลอมเบียอยู�ไกลจากผู�ใช� 
ในเอเชียมาก ทำาให�ไม�สามารถแข�งขันกับผู�ผลิตท่ีอยู�ใกล�กว�าได�
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ที่มา : นักว�เคราะห�หน�วยงาน Marketing, Sales and Logistics ของ บมจ.บ�านปู 

การนำาเข�าถ�านหินของยุโรปลดลงจากปีก�อนร�อยละ 26.9 
โดยลดลงในเกือบทุกประเทศ ยกเว�นสาธารณรัฐตุรกีที่นำา
เข�าถ�านหินเพ่ิมขึ้น เพราะต�นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ถ�านหินต่ำากว�าโรงไฟฟ้าก๊าซ ทั้งน้ี ความต�องการถ�านหินที่
ลดลงอย�างมาก ทำาให�ตลาดยโุรปมีอุปทานล�นตลาด จงึมีการ
แข�งขันที่รุนแรง และราคาถ�านหินลดลงมาก ส�งผลให�ผู�ผลิต 
และจำาหน�ายถ�านหินหลักให�กับผู�ใช�ในยุโรป เช�น โคลอมเบีย 
และสหรัฐฯ ต�องลดการผลิตลง

ด�านการส�งออกถ�านหินในปี 2563 มีปร�มาณรวมประมาณ 
936 ล�านตัน ลดลงจากปีก�อนร�อยละ 10.2 เนื่องจากความ
ต�องการถ�านหินนำาเข�าหดตัวอย�างรุนแรงจากมาตรการสกัด 
การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 โดยมี 6 ประเทศเป็นผู� 
ส�งออกหลัก ได�แก� อินโดนเีซีย ออสเตรเลีย รสัเซีย แอฟร�กาใต� 
โคลอมเบีย และสหรัฐฯ ซึ่งมีปร�มาณการส�งออกรวมมากกว�า
ร�อยละ 97 ของปร�มาณการค�าถ�านหินทางทะเลของทั้งโลก

อินโดนเีซียเป็นผู�ส�งออกถ�านหนิรายใหญ�ทีส่ดุของโลกคิดเป็น
ประมาณ 404 ล�านตนั ลดลงจากปีก�อนร�อยละ 11.3 มีปร�มาณ
ลดลงมากทีส่ดุในกลุ�มประเทศผู�ส�งออก เพราะความต�องการ
ถ�านหินนำาเข�าของลูกค�าหลักลดลง ทั้งนี้ ผู�ผลิตได�พยายาม 
ลดต�นทุน และมีผู�ผลิตหลายรายที่ต�องหยุดผลิตชั่วคราว 
เพราะราคาขายถ�านหินปรับตัวลดลงต่ำากว�าต�นทุนมาก

ออสเตรเลียเป็นผู�ส�งออกถ�านหินอันดับ 2 ของโลกคิดเป็น
ประมาณ 199 ล�านตัน ลดลงจากปีก�อนร�อยละ 5.9 ซึ่งถือว�า 
ได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ค�อนข�างน�อย  
เพราะถ�านหินจากออสเตรเลียเป็นถ�านหินคุณภาพดี อย�างไรก็ตาม  
ผลกระทบหลักมาจากข�อพิพาททางการค�ากับจีน ซ่ึงเป็น 
ผู�ซื้อถ�านหินรายใหญ� โดยจีนยังคงมาตรการขยายเวลา 
ดำาเนินพิธีการศุลกากรสำาหรับถ�านหินนำาเข�าจากออสเตรเลีย
นานกว�าถ�านหินนำาเข�าจากแหล�งอ่ืนมาก จึงทำาให�ถ�านหิน 
ของออสเตรเลยีมีต�นทนุเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ถ�านหนิจากออสเตรเลยี
ยังคงสามารถเข�าไปแข�งขันในตลาดจีนได� เพราะมีคุณภาพดี  
และมีราคาที่แข�งขันได� ในช�วงปลายปีจีนได�ยกระดับการห�าม
นำาเข�าถ�านหินจากออสเตรเลีย โดยขอให�ผู�นำาเข�าถ�านหิน
หลีกเล่ียงการนำาเข�าถ�านหินจากออสเตรเลีย ทำาให�ผู�ผลิต 
ในออสเตรเลียต�องพยายามส�งถ�านหินไปขายในตลาดอ่ืน  
แต�ก็ยังไม�สามารถทดแทนตลาดจีนได�ทั้งหมด

รัสเซียส�งออกถ�านหินไปยังประเทศนอกกลุ�มสมาช�ก 
อดีตสหภาพโซเวียต (Non-CIS Country) คิดเป็นประมาณ  
162 ล�านตนั เพ่ิมขึน้จากปีก�อนร�อยละ 0.9 โดยรสัเซียพยายาม 
ส�งออกถ�านหินมายังเอเชียเพ่ิมขึ้น เนื่องจากตลาดยุโรป 
หดตัวลง ทั้งนี้ การอ�อนค�าของสกุลเง�นรูเบิล (Ruble) ทำาให�

ถ�านหินจากรัสเซียสามารถแข�งขันได�ในตลาดเอเชีย ถ�านหิน
คุณภาพดีของรัสเซียสามารถทดแทนถ�านหินออสเตรเลีย 
ในตลาดเอเชียเหนือได� แต�ข�อจำากัดเรื่องกำาลังขนส�งถ�านหิน
ทางรถไฟถือเป็นอุปสรรคต�อการขยายตลาดในเอเชีย

กลุ�มประเทศในเอเชียเหนือ ได�แก� ญ่ีปุ่น เกาหลีใต� และไต�หวัน ได�เพ่ิมการนำาเข�าถ�านหินจากรัสเซียและแอฟร�กาใต�มากขึ้น  
เพ่ือลดการพ่ึงพาถ�านหินจากออสเตรเลียลง โดยประเทศในกลุ�มน้ีได�นำาเข�าถ�านหินประมาณ 275 ล�านตัน ลดลงจากปีก�อนร�อยละ  
8.7 โดยเกาหลีใต�นำาเข�าถ�านหินลดลงมากที่สุด เนื่องจากรัฐบาลจำากัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ�านหิน เพ่ือลดปัญหาฝุ่น 
ในช�วงฤดูหนาว และการเพ่ิมการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านวิเคลียร� ในขณะทีไ่ต�หวนักมี็การจำากดัการเดินเครือ่งโรงไฟฟ้าถ�านหนิ 
ในบางพื้นที่ เพื่อลดปัญหาฝุ่นในช�วงฤดูหนาวเช�นเดียวกัน ทั้งนี้ การนำาเข�าถ�านหินของกลุ�มประเทศในเอเชียเหนือจะมุ�งเน�นถ�าน
ที่คุณภาพสูง เพื่อลดผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต�เป็นภูมิภาคเดียวท่ีมีการนำาเข�าถ�านหินเพ่ิมข้ึน โดยมีปร�มาณการนำาเข�าประมาณ 134 ล�านตัน เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก�อนร�อยละ 9.8 ซ่ึงเวียดนามได�นำาเข�าถ�านหินเพ่ิมข้ึนสูงสุด คิดเป็นร�อยละ 26.3 เม่ือเทียบกับปีก�อน ขณะท่ีอินโดนีเซียเป็นผู�ผลิต
และจำาหน�ายถ�านหินหลักของภูมิภาคน้ี เน่ืองจากอยู�ใกล�ผู�ใช� แต�การแข�งขันกันเองระหว�างผู�ผลิตถ�านหินในอินโดนีเซียมีความรุนแรง 
นอกจากน้ี ผู�ผลิตจากรัสเซียและออสเตรเลียได�เข�ามาแข�งขันขายถ�านหินในตลาดน้ีมากข้ึน ทำาให�การแข�งขันในตลาดรุนแรงมากข้ึน

แอฟร�กาใต�ส�งออกถ�านหนิคิดเป็นประมาณ 74 ล�านตนั ลดลง
จากปีก�อนร�อยละ 3.7 เนื่องจากความต�องการถ�านหินนำาเข�า
ในตลาดโลกลดลง และผู�ผลิตบางรายต�องหยุดผลิตชั่วคราว
ตามมาตรการของรัฐบาลในการสกัดการแพร�ระบาดของ  
โคว�ด-19 โดยเฉพาะกับเหมืองใต�ดิน ปัจจุบันแอฟร�กาใต� 
ส�งออกถ�านหินคุณภาพต่ำามากขึ้น เนื่องจากปร�มาณสำารอง
ของถ�านหนิคุณภาพสงูลดลง โดยปร�มาณการส�งออกถ�านหนิ
คุณภาพสูงเหลืออยู�ประมาณร�อยละ 10 ของปร�มาณถ�านหิน
ที่ส�งออกทั้งหมด โดยถ�านหินคุณภาพสูงของแอฟร�กาใต� 
เป็นที่ต�องการของผู�ผลิตเหล็กในอินเดียมาก ทำาให�ถ�านหิน
ชนิดนี้มีราคาสูง

โคลอมเบยีส�งออกถ�านหนิคิดเป็นประมาณ 52 ล�านตนั ลดลง
จากปีก�อนร�อยละ 32 เนื่องจากการใช�ถ�านหินในตลาดยุโรป  
ซ่ึงเป็นตลาดหลักของโคลอมเบียหดตัวลงมาก ประกอบกับ
มาตรการล็อกดาวน�ของรัฐบาล ทำาให�เหมืองถ�านหินต�องลด
การผลิตลง ทั้งนี้ ราคาถ�านหินในตลาดยุโรปที่ลดลงมาอยู� 
ในระดับต่ำามาก ทำาให�ผู�ผลิตหลายรายหยุดผลิตชั่วคราว  
ผู�ผลิตถ�านหินของโคลอมเบียพยายามส�งถ�านหินมาขาย 
ในเอเชียมากขึ้น แต�เนื่องจากโคลอมเบียอยู�ไกลจากผู�ใช� 
ในเอเชียมาก ทำาให�ไม�สามารถแข�งขันกับผู�ผลิตท่ีอยู�ใกล�กว�าได�
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แนวโน้มความต้องการถ่านหินนำาเข้าในปี 2564 คาดว่าจะฟ้ืนตัว 
จากปี 2563 ตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเริ่มฟ้ืนตัว 
หลังจากเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยจะเป็น 
การฟ้ืนตัวจากจุดต่ำาสุดในปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเกือบทุกภูมิภาคของโลก 
แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเอเชียโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้และเอเชียใต้

ประเทศในเอเชียเหนือ ได้แก่ ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน  
หันมาใช้ถ่านหินคุณภาพดีมากขึ้น โดยเฉพาะเกาหลีใต้  
และไต้หวัน เพื่อลดมลพิษในอากาศ ส่งผลให้ความต้องการ
ใช้ถ่านหินคุณภาพดีจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง และทำาให้ราคา 
มีเสถียรภาพ นอกจากน้ี ประเทศเหล่าน้ีจะยังคงดำาเนินมาตรการ 
จำากัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินในช่วงฤดูหนาวต่อไป 
เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 

ความต้องการใช้ถ่านหินในยุโรปคาดว่าจะฟ้ืนตัวในปี 2564 
เช่นกัน หลังจากที่อยู่ในภาวะหดตัวมากกว่าปกติในปี 2563  
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม  
ความต้องการใช้ถ่านหินจะค่อย ๆ  ลดลง เพราะประเทศ 
ในยุโรปมีแผนที่จะหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงจะส่งผลต่อผู้ผลิตในสหรัฐฯ 
และโคลอมเบีย ที่อาจจะต้องลดการผลิตลง เพราะนอกจาก
อุปสงค์จะลดลงแล้ว ยังไม่สามารถส่งถ่านหินมาแข่งขัน 
ในตลาดเอเชียได้ เนื่องจากแหล่งถ่านหินอยู่ไกลจากผู้ใช้ 
ในเอเชียมาก

ในระยะยาวการลงทุนในเหมืองถ่านหินใหม่ยังมีข้อจำากัด
เรื่องการหาแหล่งเงินทุน เพราะสถาบันการเงินหลายแห่ง 
งดการสนบัสนนุเงินทนุใหก้บัธรุกจิฟอสซลิ ในขณะทีก่ารพัฒนา
แหล่งถา่นหนิใหม่ ๆ  มีความเขม้งวดเรือ่งสิง่แวดลอ้มมากขึน้  
และมีการต่อต้านจากสาธารณชนมากขึ้น ทั้งนี้ หากปริมาณ
สำารองของแหล่งถ่านหินท่ีกำาลังผลิตอยู่ทยอยหมดลง และ 
ไม่สามารถเพ่ิมการผลิตจากแหล่งใหม่มาชดเชยได้ทนัจะทำาให้
เกิดภาวะอุปทานตึงตัวขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นราคาถ่านหิน 
จึงควรทรงตัวอยู่ในระดับสูงพอที่จะดึงดูดการลงทุนในแหล่ง
ถ่านหินใหม่ ๆ เพื่อทดแทนแหล่งเก่าที่จะทยอยหมดไป

2. ภาวะการแข่งขันในประเทศไทย

การแข่งขันในตลาดถ่านหินในไทยในปี 2563 มีความรุนแรงมาก  
เนือ่งจากถ่านหนิทีใ่ชใ้นภาคเอกชนกวา่รอ้ยละ 99 เป็นถา่นหนิ 
นำาเข้าจากต่างประเทศ ทำาให้มีผู้ประกอบการค้าถ่านหิน 
จำานวนมากนำาถ่านหินเข้ามาจำาหน่ายในไทย ประกอบกับ 
ภาวะอุปทานในตลาดโลกล้นตลาด ทำาให้ผู้ ค้าถ่านหิน 
ระดับโลกพยายามระบายสินค้าเข้ามาในไทยเช่นเดียวกัน  
การแข่งขันจึงยิ่งรุนแรงขึ้น

การใช้ถ่านหินนำาเข้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563  
มีปริมาณ 18.7 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน เนื่องจากการหดตัวทางเศรษฐกิจจากมาตรการ
ล็อกดาวน์ เ พ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  
การใช้ถ่านหินท่ีผลิตในประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของ 
ปี 2563 มีปริมาณเพียง 0.16 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 45  
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณสำารองถ่านหิน
เหลือน้อย แม้ว่าปริมาณการใช้ถ่านหินลดลงแต่การนำาเข้า
ถา่นหนิจากตา่งประเทศกลับเพ่ิมสงูขึน้ โดยปรมิาณการนำาเขา้ 
ถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ 20.6 ล้านตัน  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก 

ผู้นำาเข้าถ่านหินได้นำาถ่านหินเข้ามาสต๊อกเป็นจำานวนมาก  
ในช่วงที่ราคาถ่านหินลดลงมาอยู่ในระดับต่ำา ประกอบกับ 
ผู้ใช้ถ่านหินได้ลดสต๊อกในช่วงปลายปีก่อน เพราะเห็นว่า 
ราคาถ่านหินมีแนวโน้มลดลงจึงชะลอการซ้ือ 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 
จึงได้ปรบักลยทุธก์ารแขง่ขนัใหส้อดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาด โดยกลยุทธ์หลัก ๆ  ของบริษัทฯ มีดังนี้

1. ใช้การสื่อสารออนไลน์

บริษัทฯ ได้นำาระบบการประชุมทางโทรศัพท์ และการประชุม 
ทางไกลผ่านระบบวิดีโอ มาใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าและ 
ผู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังมีการใช้โปรแกรมแชทต่าง ๆ  มาช่วย 
เพ่ิมความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้าเพ่ิมเติมจากการใช้ 
อีเมลตามปกติ โดยได้พิจารณาเลือกโปรแกรมแชทให้เหมาะสม 
กบัประเทศทีล่กูค้าอยู ่ทำาใหบ้รษิทัฯ สามารถรกัษาความใกล้ชดิ 
กบัลูกค้าไวไ้ด้และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว

2. ระบบการแจ้งข่าวสาร

บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลแจ้งผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ  
ถงึลูกค้า และผูมี้สว่นได้เสยีทกุไตรมาส เพ่ือใหล้กูค้าม่ันใจได้ 
ว่าบริษัทฯ มีศักยภาพในการส่งมอบถ่านหินให้กับลูกค้า 
ได้ตามท่ีตกลงกันไว้ นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบดังกล่าว 
ในการแจ้งขา่วสารด้านตา่ง ๆ  แกล่กูค้า เชน่ มาตรการรบัมือกบั  
โควิด-19 ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าบริษัทฯ  
จะสามารถส่งมอบถ่านหินให้กับลูกค้าได้ถึงแม้จะอยู่ในช่วง
สถานการณ์ไม่ปกติก็ตาม
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ออสเตรเลีย-ญี่ปุน

ราคาดัชนี

นิวคาสเซิล

ราคาถานหินสงออก ณ ทาเรือตนทาง

ที่มา : IHS 

ราคาอินโดนีเซีย

(คาความรอนรวม 4,200 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)

สหรัฐฯ ส่งออกถ่านหินประมาณ 23 ล้านตัน (ไม่รวมการ 
ส่งออกไปยังประเทศแคนาดา) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29.5 
และเนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงต่ำามาก ทำาให้
ถ่านหินจากสหรัฐฯ ไม่สามารถแข่งขันได้

ราคาถ่านหินในปี 2563 เริ่มได้รับผลกระทบจากมาตรการ 
ล็อกดาวน์ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน และลดลงอย่าง
รวดเร็วในเดือนพฤษภาคม เน่ืองจากความต้องการถ่านหิน 
ในตลาดโลกลดลงอยา่งมาก กอ่นทีจ่ะเริม่ฟ้ืนตวัในชว่งปลายปี  
โดยราคาถา่นหนิทีท่า่เรอืนวิคาสเซิล (Newcastle) เฉลีย่ทัง้ปี 
อยู่ที่ 58.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24 

ผู้ซื้อถ่านหินในญ่ีปุ่นได้ตกลงราคากับผู้ผลิตรายใหญ่จาก
ออสเตรเลียที่ 68.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซ่ึงใช้เป็นราคา
อ้างอิง (Australia-Japan Reference Price) สำาหรับการ
ส่งมอบถ่านหินในปี 2563 (เดือนเมษายน ปี 2563 ถึงเดือน
มีนาคม ปี 2564) ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 27 แต่หลังจาก 
ตกลงราคาอ้างอิงแล้ว ราคาถ่านหินในตลาดจร (Spot)  
ได้ลดลงอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ  
โควิด-19 ทำาให้ผู้ซ้ือส่วนใหญ่หันมาอิงกับราคาในตลาดจร 
มากกว่าราคาอ้างอิง

การที่จีนห้ามนำาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียในช่วงปลายปี 
2563 แต่สั่งซื้อถ่านหินจากประเทศอื่น ๆ  แทน ทำาให้อุปทาน
ของผูผ้ลิตถา่นหนิประเทศอ่ืน ๆ  ตงึตวั เพราะปรมิาณถา่นหนิ
ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของจีน ทำาให้ราคา 
ถ่านหินตลาดอ้างอิงอื่น ๆ  มีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ซื้อ
ถ่านหินจากประเทศต่าง ๆ  หันมาซื้อถ่านหินจากออสเตรเลีย
มากขึน้ เพราะราคาถกูกวา่ ทำาใหร้าคาถา่นหนิจากออสเตรเลยี 
ปรับตัวสูงขึ้นตาม

ในชว่งปลายปีในเอเชยีเหนอืมีสภาพอากาศหนาวเยน็กวา่ปกต ิ 
ทำาใหค้วามตอ้งการใชถ้า่นหนิเพ่ิมขึน้ ในขณะทีผู่ผ้ลติถา่นหนิ 
ในออสเตรเลยีวางแผนขยายวนัหยดุชว่งครสิตม์าสใหย้าวขึน้  
เพ่ือลดอุปทานในตลาดถ่านหินลง ทำาให้ราคาถ่านหินคุณภาพสูง 
ท่ีท่าเรือนิวคาสเซิลปรับข้ึนไปอยู่ในระดับสูงกว่า 80 เหรียญสหรัฐ 
ต่อตันในช่วงปลายปี
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แนวโน้มความต้องการถ่านหินนำาเข้าในปี 2564 คาดว่าจะฟ้ืนตัว 
จากปี 2563 ตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเริ่มฟ้ืนตัว 
หลังจากเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยจะเป็น 
การฟ้ืนตัวจากจุดต่ำาสุดในปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเกือบทุกภูมิภาคของโลก 
แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเอเชียโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้และเอเชียใต้

ประเทศในเอเชียเหนือ ได้แก่ ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน  
หันมาใช้ถ่านหินคุณภาพดีมากขึ้น โดยเฉพาะเกาหลีใต้  
และไต้หวัน เพื่อลดมลพิษในอากาศ ส่งผลให้ความต้องการ
ใช้ถ่านหินคุณภาพดีจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง และทำาให้ราคา 
มีเสถียรภาพ นอกจากน้ี ประเทศเหล่าน้ีจะยังคงดำาเนินมาตรการ 
จำากัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินในช่วงฤดูหนาวต่อไป 
เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 

ความต้องการใช้ถ่านหินในยุโรปคาดว่าจะฟ้ืนตัวในปี 2564 
เช่นกัน หลังจากที่อยู่ในภาวะหดตัวมากกว่าปกติในปี 2563  
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม  
ความต้องการใช้ถ่านหินจะค่อย ๆ  ลดลง เพราะประเทศ 
ในยุโรปมีแผนที่จะหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงจะส่งผลต่อผู้ผลิตในสหรัฐฯ 
และโคลอมเบีย ที่อาจจะต้องลดการผลิตลง เพราะนอกจาก
อุปสงค์จะลดลงแล้ว ยังไม่สามารถส่งถ่านหินมาแข่งขัน 
ในตลาดเอเชียได้ เนื่องจากแหล่งถ่านหินอยู่ไกลจากผู้ใช้ 
ในเอเชียมาก

ในระยะยาวการลงทุนในเหมืองถ่านหินใหม่ยังมีข้อจำากัด
เรื่องการหาแหล่งเงินทุน เพราะสถาบันการเงินหลายแห่ง 
งดการสนบัสนนุเงินทนุใหก้บัธรุกจิฟอสซลิ ในขณะทีก่ารพัฒนา
แหล่งถา่นหนิใหม่ ๆ  มีความเขม้งวดเรือ่งสิง่แวดลอ้มมากขึน้  
และมีการต่อต้านจากสาธารณชนมากขึ้น ทั้งนี้ หากปริมาณ
สำารองของแหล่งถ่านหินที่กำาลังผลิตอยู่ทยอยหมดลง และ 
ไม่สามารถเพ่ิมการผลิตจากแหล่งใหม่มาชดเชยได้ทนัจะทำาให้
เกิดภาวะอุปทานตึงตัวขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นราคาถ่านหิน 
จึงควรทรงตัวอยู่ในระดับสูงพอที่จะดึงดูดการลงทุนในแหล่ง
ถ่านหินใหม่ ๆ เพื่อทดแทนแหล่งเก่าที่จะทยอยหมดไป

2. ภาวะการแข่งขันในประเทศไทย

การแข่งขันในตลาดถ่านหินในไทยในปี 2563 มีความรุนแรงมาก  
เนือ่งจากถา่นหนิทีใ่ชใ้นภาคเอกชนกวา่รอ้ยละ 99 เป็นถา่นหนิ 
นำาเข้าจากต่างประเทศ ทำาให้มีผู้ประกอบการค้าถ่านหิน 
จำานวนมากนำาถ่านหินเข้ามาจำาหน่ายในไทย ประกอบกับ 
ภาวะอุปทานในตลาดโลกล้นตลาด ทำาให้ผู้ ค้าถ่านหิน 
ระดับโลกพยายามระบายสินค้าเข้ามาในไทยเช่นเดียวกัน  
การแข่งขันจึงยิ่งรุนแรงขึ้น

การใช้ถ่านหินนำาเข้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563  
มีปริมาณ 18.7 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน เนื่องจากการหดตัวทางเศรษฐกิจจากมาตรการ
ล็อกดาวน์ เ พ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  
การใช้ถ่านหินที่ผลิตในประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของ 
ปี 2563 มีปริมาณเพียง 0.16 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 45  
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณสำารองถ่านหิน
เหลือน้อย แม้ว่าปริมาณการใช้ถ่านหินลดลงแต่การนำาเข้า
ถา่นหนิจากตา่งประเทศกลับเพ่ิมสงูขึน้ โดยปรมิาณการนำาเขา้ 
ถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ 20.6 ล้านตัน  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก 

ผู้นำาเข้าถ่านหินได้นำาถ่านหินเข้ามาสต๊อกเป็นจำานวนมาก  
ในช่วงที่ราคาถ่านหินลดลงมาอยู่ในระดับต่ำา ประกอบกับ 
ผู้ใช้ถ่านหินได้ลดสต๊อกในช่วงปลายปีก่อน เพราะเห็นว่า 
ราคาถ่านหินมีแนวโน้มลดลงจึงชะลอการซ้ือ 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 
จึงได้ปรบักลยทุธก์ารแขง่ขนัใหส้อดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาด โดยกลยุทธ์หลัก ๆ  ของบริษัทฯ มีดังนี้

1. ใช้การสื่อสารออนไลน์

บริษัทฯ ได้นำาระบบการประชุมทางโทรศัพท์ และการประชุม 
ทางไกลผ่านระบบวิดีโอ มาใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าและ 
ผู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังมีการใช้โปรแกรมแชทต่าง ๆ  มาช่วย 
เพ่ิมความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้าเพ่ิมเติมจากการใช้ 
อีเมลตามปกติ โดยได้พิจารณาเลือกโปรแกรมแชทให้เหมาะสม 
กบัประเทศทีล่กูค้าอยู ่ทำาใหบ้รษิทัฯ สามารถรกัษาความใกล้ชดิ 
กบัลกูค้าไวไ้ด้และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว

2. ระบบการแจ้งข่าวสาร

บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลแจ้งผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ  
ถงึลูกค้า และผูมี้สว่นได้เสยีทกุไตรมาส เพ่ือใหล้กูค้าม่ันใจได้ 
ว่าบริษัทฯ มีศักยภาพในการส่งมอบถ่านหินให้กับลูกค้า 
ได้ตามที่ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบดังกล่าว 
ในการแจ้งขา่วสารด้านตา่ง ๆ  แกล่กูค้า เชน่ มาตรการรบัมือกบั  
โควิด-19 ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าบริษัทฯ  
จะสามารถส่งมอบถ่านหินให้กับลูกค้าได้ถึงแม้จะอยู่ในช่วง
สถานการณ์ไม่ปกติก็ตาม
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ราคาอางอิง

ออสเตรเลีย-ญี่ปุน

ราคาดัชนี

นิวคาสเซิล

ราคาถานหินสงออก ณ ทาเรือตนทาง

ที่มา : IHS 

ราคาอินโดนีเซีย

(คาความรอนรวม 4,200 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)

สหรัฐฯ ส่งออกถ่านหินประมาณ 23 ล้านตัน (ไม่รวมการ 
ส่งออกไปยังประเทศแคนาดา) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29.5 
และเนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงต่ำามาก ทำาให้
ถ่านหินจากสหรัฐฯ ไม่สามารถแข่งขันได้

ราคาถ่านหินในปี 2563 เริ่มได้รับผลกระทบจากมาตรการ 
ล็อกดาวน์ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน และลดลงอย่าง
รวดเร็วในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากความต้องการถ่านหิน 
ในตลาดโลกลดลงอยา่งมาก กอ่นทีจ่ะเริม่ฟ้ืนตวัในชว่งปลายปี  
โดยราคาถา่นหนิทีท่า่เรอืนวิคาสเซิล (Newcastle) เฉลีย่ทัง้ปี 
อยู่ที่ 58.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24 

ผู้ซื้อถ่านหินในญ่ีปุ่นได้ตกลงราคากับผู้ผลิตรายใหญ่จาก
ออสเตรเลียที่ 68.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซ่ึงใช้เป็นราคา
อ้างอิง (Australia-Japan Reference Price) สำาหรับการ
ส่งมอบถ่านหินในปี 2563 (เดือนเมษายน ปี 2563 ถึงเดือน
มีนาคม ปี 2564) ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 27 แต่หลังจาก 
ตกลงราคาอ้างอิงแล้ว ราคาถ่านหินในตลาดจร (Spot)  
ได้ลดลงอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ  
โควิด-19 ทำาให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่หันมาอิงกับราคาในตลาดจร 
มากกว่าราคาอ้างอิง

การที่จีนห้ามนำาเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียในช่วงปลายปี 
2563 แต่สั่งซื้อถ่านหินจากประเทศอื่น ๆ  แทน ทำาให้อุปทาน
ของผูผ้ลิตถา่นหนิประเทศอ่ืน ๆ  ตงึตวั เพราะปรมิาณถา่นหนิ
ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของจีน ทำาให้ราคา 
ถ่านหินตลาดอ้างอิงอื่น ๆ  มีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ซื้อ
ถ่านหินจากประเทศต่าง ๆ  หันมาซื้อถ่านหินจากออสเตรเลีย
มากขึน้ เพราะราคาถกูกวา่ ทำาใหร้าคาถา่นหนิจากออสเตรเลยี 
ปรับตัวสูงขึ้นตาม

ในชว่งปลายปีในเอเชยีเหนอืมีสภาพอากาศหนาวเยน็กวา่ปกต ิ 
ทำาใหค้วามตอ้งการใชถ้า่นหนิเพ่ิมขึน้ ในขณะทีผู่ผ้ลติถา่นหนิ 
ในออสเตรเลยีวางแผนขยายวนัหยดุชว่งครสิตม์าสใหย้าวขึน้  
เพ่ือลดอุปทานในตลาดถ่านหินลง ทำาให้ราคาถ่านหินคุณภาพสูง 
ท่ีท่าเรือนิวคาสเซิลปรับข้ึนไปอยู่ในระดับสูงกว่า 80 เหรียญสหรัฐ 
ต่อตันในช่วงปลายปี
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3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากความตอ้งการถา่นหนิในตลาดโลกทีล่ดลงมาก เนือ่งจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้เกิดภาวะ
อุปทานล้นตลาด และลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น บริษัทฯ  
จึงได้ปรบัปรงุคุณภาพถา่นหนิใหดี้ขึน้ เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์
ให้สูงขึ้น โดยการใช้แบบจำาลองการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด 
(Optimization Model) มาช่วยในการผสมถ่านหิน เพื่อให้ได้
ถา่นหนิทีมี่คุณภาพตรงกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย
ด้วยต้นทุนที่ต่ำาที่สุด ทำาให้บริษัทฯ สามารถจำาหน่ายถ่านหิน
ไปยังตลาดที่ให้ราคาสูงได้มากขึ้น รวมถึงสามารถใช้ถ่านหิน 
ท่ีผลิตเอง และถ่านหินท่ีซ้ือจากแหล่งภายนอกให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
สูงที่สุดอีกด้วย

4. การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมาย

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งส่วนตลาด (Segment) ของลูกค้า และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถจำาหน่าย
ถา่นหนิไปยงัตลาดท่ีใหร้าคาสงูมากทีส่ดุ ในขณะทีน่ำาถา่นหนิ 
คุณภาพต่ำาไปจำาหน่ายให้กับลูกค้าประจำาของบริษัทฯ ท่ีสามารถ 
ใชถ้า่นหนิคุณภาพต่ำาได้ ทำาใหบ้รษิทัฯ สามารถรกัษาฐานลกูค้า 
ของในตลาดหลักไว้ได้ในสภาวะที่ตลาดมีอุปทานส่วนเกิน
อยู่มาก

5. ความมั่นคงในการส่งมอบ

บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำาถึงความม่ันคง และความสม่ำาเสมอ 
ในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ด้วยการเป็นเจ้าของท่าเรือ 
ขนถ่ายถ่านหินขนาดใหญ่ และการมีพ้ืนที่กองเก็บถ่านหิน
ขนาดใหญ่บริเวณท่าเรือ ทำาให้สามารถเตรียมถ่านหินให้ 
เพียงพอกับการส่งมอบให้ลูกค้าทั้งในเรื่องปริมาณและ
คุณภาพ ซ่ึงถือเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาดที่ได้รับ 
ความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

คู่แข่งขันที่สำาคัญในตลาดโลกไม่ค่อยเปล่ียนแปลงมากนัก  
เนือ่งจากธรุกจิถา่นหนิเป็นธรุกจิทีผู่เ้ลน่รายใหม่เขา้มาได้ยาก  
โดยคู่แข่งขันที่สำาคัญ ได้แก่ ผู้ผลิตถ่านหินในอินโดนีเซีย  
ออสเตรเลีย รสัเซีย และแอฟรกิาใต ้เชน่ 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 

ธุรกิจกาซธรรมชาติ

ภาวะตลาดและการแข่งขัน

ภาวะตลาด

1. ภาพรวมตลาดก๊าซธรรมชาติโลก

ตลาดพลังงานทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 เกือบตลอดทั้งปี 2563  
เกิดความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ  รวมถึง 
ตลาดก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 2 
ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวสำาหรับการส่งออก (LNG) ลดลง 
อยา่งมีนยัสำาคัญ ในขณะทีก่ารบรโิภคในสหรฐัฯ ยงัคงตวัได้ดี  
อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 และ 4 LNG และอุปสงค์
ในสหรัฐฯ มีการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง ช่วยพยุงให้ราคา
ก๊าซธรรมชาติฟ้ืนตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้
พลงังานในภาพรวมคาดวา่จะยงัคงลดลงเล็กนอ้ยจากปัญหา
โรคระบาด และการเติบโตของพลังงานในภาพรวมจะยัง 
ไม่สามารถฟื้นตัวอย่างเต็มที่จนกระทั้ง 2-3 ปีข้างหน้านี้ 

อย่างไรก็ดี แนวโน้มการเติบโตของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ทัว่โลกยงัคงแขง็แกรง่ ตามรายงานด้านสถานการณพ์ลงังาน
โลกประจำาปี 2563 (World Energy Outlook: WEO 2020)  
โดยสำานักงานพลังงานระหว่างประเทศ (The International  
Energy Agency: IEA) ระบุวา่แม้ความตอ้งการกา๊ซธรรมชาต ิ

ทั่วโลกจะลดลงจากประมาณการปีก่อน (IEA’s WEO 2019)  
แต่แนวโน้มความต้องการก๊าซธรรมชาติในภาพรวมยังคง
เป็นบวกภายใต้สถานการณ์ตามนโยบายอ้างอิงปัจจุบัน  
โดยแผนภูมิด้านล่างนีแ้สดงถงึการเปรยีบเทยีบความตอ้งการ
ใช้พลังงานประเภทหลักตามการคาดการณ์ของ IEA 

อุปสงครวมของพลังงานหลักตามชนิดเชื้อเพลิง

ภายใตสถานการณตามนโยบายอางอิงเปรียบเทียบกับ

การคาดการณตามรายงาน WEO-2019, ชวงป 2573-2583

นับตั้งแตป 2573 อุปสงคเชื้อเพลิงหลักอยูในระดับเดียวกันหรือต่ำกวา 

การคาดการณกอนเกิดวิกฤต แตเม�อเขาใกลป 2583 อุปสงคพลังงานหมุนเวียน

เติบโตสูงกวาคาดการณ ขณะที่อุปสงคถานหินปรับตัวลดลง

หมายเหตุ : พลังงานนิวเคลียร์ (ไม่ระบุในแผนภูมิ) มีการเปลี่ยนแปลงจากการ 
คาดการณ์ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพียงเล็กน้อย โดยเริ่มต้นในปี 2573 
อยู่ที่ราว 800 ล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และเติบโตขึ้นไปอยู่ที่ราว 900 ล้านตัน
เทียบเท่าน้ำมันดิบในปี 2583 

สถานการณตามนโยบายอางอิง กอนวิกฤต
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ความตอ้งการกา๊ซธรรมชาตยิงัคงเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งเพราะ
เป็นแหล่งพลังงานพ้ืนฐานที่มีศักยภาพ และเป็นตัวเชื่อม
พลังงานเชื้อเพลิงด้ังเดิมไปสู่พลังงานหมุนเวียน ด้วยเหตุที่ 
ก๊าซธรรมชาติมีปริมาณมาก ราคาค่อนข้างต่ำา มีการปล่อย 
คาร์บอนน้อย และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ไม่ว่าจะใช้ 
ทั้งเพ่ือผลิตความร้อนหรือเพ่ือการขนส่ง อย่างไรก็ตาม  
ก๊าซธรรมชาติมีความแตกต่างจากสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ   
ด้วยสถานะที่เป็นก๊าซทำาให้ยากต่อการขนส่ง ส่งผลให้ราคา
ของก๊าซธรรมชาติแต่ละตลาดมีความแตกต่างกัน

ในสหรัฐฯ และโคลอมเบียเข้ามาแข่งขันในตลาดเอเชีย 
ได้ยากขึ้น เนื่องจากแหล่งถ่านหินอยู่ไกลจากผู้ใช้ ทำาให้ต้อง
ลดการผลิตลง นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการค้าถ่านหิน และ
ผู้ผลิตรายเล็กอีกเป็นจำานวนมาก 

สำาหรับคู่แข่งขันในไทยที่สำาคัญส่วนใหญ่ยังคงเป็นรายเดิม  
เช่น บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำากัด บริษัท ลานนารีซอร์สเซส 
จำากัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด (มหาชน) 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ถา่นหนิทีใ่ชใ้นประเทศไทยสว่นใหญ่เป็นถา่นหนิ 
นำาเขา้จากตา่งประเทศ ทำาใหมี้ผูป้ระกอบการค้าถา่นหนิเขา้มา 
แข่งขันในตลาดเป็นจำานวนมาก อีกทั้ง ผู้ค้าถ่านหินรายเล็ก
ในไทย และผูป้ระกอบการค้าถา่นหนิจากตา่งประเทศสามารถ
เข้ามาแข่งขันในตลาดผู้ซ้ือรายใหญ่ได้ง่าย ส่งผลให้มีคู่แข่ง
จำานวนมาก

นโยบายด้านราคา

ราคาจำาหนา่ยถา่นหนิของบรษิทัฯ จะอ้างอิงกบัราคาถา่นหนิใน
ตลาดโลกในช่วงที่มีการเสนอขาย โดยจะมีการปรับราคาขาย
ไปตามคุณภาพถา่นหนิทีจ่ะจำาหนา่ยจรงิ โดยถา่นหนิสว่นใหญ่
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 ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน อินเดีย  
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น ซ่ึงเป็นบริษัท 
ขนาดใหญ่ มีความม่ันคงสูง มีการซ้ือถ่านหินในแต่ละปี 
ในปรมิาณมาก มีกระบวนการคัดเลือกผูข้ายถา่นหนิทีเ่ขม้งวด  
และโปรง่ใส โดยการซ้ือถา่นหนิสว่นใหญ่จะทำาผา่นการประกวด 
ราคา ซ่ึงมีทั้งแบบสัญญาระยะสั้นและสัญญาระยะยาว และ
บางส่วนซื้อในตลาดจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จำาหน่าย
ถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  เช่น โรงงานปูนซีเมนต์  
โรงงานกระดาษ โรงงานอิฐ เป็นต้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้  
จะซื้อถ่านหินในปริมาณที่น้อยกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  
โดยทั่วไปจะเป็นการทำาสัญญาซื้อถ่านหินระยะสั้นกับผู้ผลิต
หรือผู้ค้าถ่านหิน และบางส่วนจะซื้อในตลาดจร

การจัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

บริษัทฯ ยังคงมอบหมายให้ BMS Coal Sales Pte., Ltd. 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ที่จัดตั้งขึ้นที่สาธารณรัฐสิงคโปร์  
เป็นผู้ดำาเนินการด้านการตลาดและการจัดจำาหน่ายถ่านหิน 
ของบริษัทฯ ที่ผลิตในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย รวมทั้ง
ถ่านหินที่จัดหาจากแหล่งภายนอกเพ่ือจำาหน่าย โดยการ
จำาหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอขาย
ตรงไปที่ผู้ใช้โดย BMS Coal Sales Pte., Ltd. จะทำาหน้าที่
ในการหาตลาด เสนอขายถ่านหิน เข้าประมูลและเจรจา 
กบัผูซ้ื้อ รวมทัง้ประสานงานกบัผูซ้ือ้ในการจดัเรอืมารบัถา่นหนิ  
และการบริการหลังการขาย ทำาให้บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้น
ลูกค้า และขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)48 49

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากความตอ้งการถา่นหนิในตลาดโลกทีล่ดลงมาก เนือ่งจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้เกิดภาวะ
อุปทานล้นตลาด และลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น บริษัทฯ  
จึงได้ปรบัปรงุคุณภาพถา่นหนิใหดี้ขึน้ เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์
ให้สูงขึ้น โดยการใช้แบบจำาลองการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด 
(Optimization Model) มาช่วยในการผสมถ่านหิน เพื่อให้ได้
ถา่นหนิทีมี่คุณภาพตรงกับความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย
ด้วยต้นทุนที่ต่ำาที่สุด ทำาให้บริษัทฯ สามารถจำาหน่ายถ่านหิน
ไปยังตลาดที่ให้ราคาสูงได้มากขึ้น รวมถึงสามารถใช้ถ่านหิน 
ท่ีผลิตเอง และถ่านหินท่ีซ้ือจากแหล่งภายนอกให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
สูงที่สุดอีกด้วย

4. การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมาย

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งส่วนตลาด (Segment) ของลูกค้า และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถจำาหน่าย
ถา่นหนิไปยงัตลาดท่ีใหร้าคาสงูมากทีส่ดุ ในขณะทีน่ำาถา่นหนิ 
คุณภาพต่ำาไปจำาหน่ายให้กับลูกค้าประจำาของบริษัทฯ ท่ีสามารถ 
ใชถ้า่นหนิคุณภาพต่ำาได้ ทำาใหบ้รษิทัฯ สามารถรกัษาฐานลกูค้า 
ของในตลาดหลักไว้ได้ในสภาวะที่ตลาดมีอุปทานส่วนเกิน
อยู่มาก

5. ความมั่นคงในการส่งมอบ

บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำาถึงความม่ันคง และความสม่ำาเสมอ 
ในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ด้วยการเป็นเจ้าของท่าเรือ 
ขนถ่ายถ่านหินขนาดใหญ่ และการมีพ้ืนที่กองเก็บถ่านหิน
ขนาดใหญ่บริเวณท่าเรือ ทำาให้สามารถเตรียมถ่านหินให้ 
เพียงพอกับการส่งมอบให้ลูกค้าทั้งในเรื่องปริมาณและ
คุณภาพ ซ่ึงถือเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาดที่ได้รับ 
ความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

คู่แข่งขันที่สำาคัญในตลาดโลกไม่ค่อยเปล่ียนแปลงมากนัก  
เนือ่งจากธรุกจิถา่นหนิเป็นธรุกจิทีผู่เ้ลน่รายใหม่เขา้มาได้ยาก  
โดยคู่แข่งขันที่สำาคัญ ได้แก่ ผู้ผลิตถ่านหินในอินโดนีเซีย  
ออสเตรเลีย รสัเซีย และแอฟรกิาใต ้เชน่ 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 

ธุรกิจกาซธรรมชาติ

ภาวะตลาดและการแข่งขัน

ภาวะตลาด

1. ภาพรวมตลาดก๊าซธรรมชาติโลก

ตลาดพลังงานทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 เกือบตลอดทั้งปี 2563  
เกิดความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ  รวมถึง 
ตลาดก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 2 
ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวสำาหรับการส่งออก (LNG) ลดลง 
อยา่งมีนยัสำาคัญ ในขณะทีก่ารบรโิภคในสหรฐัฯ ยงัคงตวัได้ดี  
อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 และ 4 LNG และอุปสงค์
ในสหรัฐฯ มีการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่ง ช่วยพยุงให้ราคา
ก๊าซธรรมชาติฟ้ืนตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้
พลงังานในภาพรวมคาดวา่จะยงัคงลดลงเล็กนอ้ยจากปัญหา
โรคระบาด และการเติบโตของพลังงานในภาพรวมจะยัง 
ไม่สามารถฟื้นตัวอย่างเต็มที่จนกระทั้ง 2-3 ปีข้างหน้านี้ 

อย่างไรก็ดี แนวโน้มการเติบโตของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ทัว่โลกยงัคงแขง็แกรง่ ตามรายงานด้านสถานการณพ์ลงังาน
โลกประจำาปี 2563 (World Energy Outlook: WEO 2020)  
โดยสำานักงานพลังงานระหว่างประเทศ (The International  
Energy Agency: IEA) ระบุวา่แม้ความตอ้งการกา๊ซธรรมชาต ิ

ทั่วโลกจะลดลงจากประมาณการปีก่อน (IEA’s WEO 2019)  
แต่แนวโน้มความต้องการก๊าซธรรมชาติในภาพรวมยังคง
เป็นบวกภายใต้สถานการณ์ตามนโยบายอ้างอิงปัจจุบัน  
โดยแผนภูมิด้านล่างนีแ้สดงถงึการเปรยีบเทยีบความตอ้งการ
ใช้พลังงานประเภทหลักตามการคาดการณ์ของ IEA 

อุปสงครวมของพลังงานหลักตามชนิดเชื้อเพลิง

ภายใตสถานการณตามนโยบายอางอิงเปรียบเทียบกับ

การคาดการณตามรายงาน WEO-2019, ชวงป 2573-2583

นับตั้งแตป 2573 อุปสงคเชื้อเพลิงหลักอยูในระดับเดียวกันหรือต่ำกวา 

การคาดการณกอนเกิดวิกฤต แตเม�อเขาใกลป 2583 อุปสงคพลังงานหมุนเวียน

เติบโตสูงกวาคาดการณ ขณะที่อุปสงคถานหินปรับตัวลดลง

หมายเหตุ : พลังงานนิวเคลียร์ (ไม่ระบุในแผนภูมิ) มีการเปลี่ยนแปลงจากการ 
คาดการณ์ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพียงเล็กน้อย โดยเริ่มต้นในปี 2573 
อยู่ที่ราว 800 ล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และเติบโตขึ้นไปอยู่ที่ราว 900 ล้านตัน
เทียบเท่าน้ำมันดิบในปี 2583 

สถานการณตามนโยบายอางอิง กอนวิกฤต

ลานตันเทียบเทาน้ำมันดิบ

3,000

4,000

2,000

5,000
น้ำมัน

กาซ

ถานหิน

พลังงาน

หมุนเวียน

2573 2578 2583

ความตอ้งการก๊าซธรรมชาตยิงัคงเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งเพราะ
เป็นแหล่งพลังงานพ้ืนฐานที่มีศักยภาพ และเป็นตัวเชื่อม
พลังงานเชื้อเพลิงด้ังเดิมไปสู่พลังงานหมุนเวียน ด้วยเหตุที่ 
ก๊าซธรรมชาติมีปริมาณมาก ราคาค่อนข้างต่ำา มีการปล่อย 
คาร์บอนน้อย และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ไม่ว่าจะใช้ 
ทั้งเพ่ือผลิตความร้อนหรือเพ่ือการขนส่ง อย่างไรก็ตาม  
ก๊าซธรรมชาติมีความแตกต่างจากสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ   
ด้วยสถานะที่เป็นก๊าซทำาให้ยากต่อการขนส่ง ส่งผลให้ราคา
ของก๊าซธรรมชาติแต่ละตลาดมีความแตกต่างกัน

ในสหรัฐฯ และโคลอมเบียเข้ามาแข่งขันในตลาดเอเชีย 
ได้ยากขึ้น เนื่องจากแหล่งถ่านหินอยู่ไกลจากผู้ใช้ ทำาให้ต้อง
ลดการผลิตลง นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการค้าถ่านหิน และ
ผู้ผลิตรายเล็กอีกเป็นจำานวนมาก 

สำาหรับคู่แข่งขันในไทยที่สำาคัญส่วนใหญ่ยังคงเป็นรายเดิม  
เช่น บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำากัด บริษัท ลานนารีซอร์สเซส 
จำากัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด (มหาชน) 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ถา่นหนิทีใ่ชใ้นประเทศไทยสว่นใหญ่เป็นถา่นหนิ 
นำาเขา้จากตา่งประเทศ ทำาใหมี้ผูป้ระกอบการค้าถา่นหนิเขา้มา 
แข่งขันในตลาดเป็นจำานวนมาก อีกทั้ง ผู้ค้าถ่านหินรายเล็ก
ในไทย และผูป้ระกอบการค้าถา่นหนิจากตา่งประเทศสามารถ
เข้ามาแข่งขันในตลาดผู้ซ้ือรายใหญ่ได้ง่าย ส่งผลให้มีคู่แข่ง
จำานวนมาก

นโยบายด้านราคา

ราคาจำาหนา่ยถา่นหนิของบรษิทัฯ จะอ้างอิงกบัราคาถา่นหนิใน
ตลาดโลกในช่วงที่มีการเสนอขาย โดยจะมีการปรับราคาขาย
ไปตามคุณภาพถา่นหนิทีจ่ะจำาหนา่ยจรงิ โดยถา่นหนิสว่นใหญ่
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 ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน อินเดีย  
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น ซ่ึงเป็นบริษัท 
ขนาดใหญ่ มีความม่ันคงสูง มีการซ้ือถ่านหินในแต่ละปี 
ในปรมิาณมาก มีกระบวนการคัดเลือกผูข้ายถา่นหนิทีเ่ขม้งวด  
และโปรง่ใส โดยการซ้ือถา่นหนิสว่นใหญ่จะทำาผา่นการประกวด 
ราคา ซ่ึงมีทั้งแบบสัญญาระยะสั้นและสัญญาระยะยาว และ
บางส่วนซื้อในตลาดจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จำาหน่าย
ถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  เช่น โรงงานปูนซีเมนต์  
โรงงานกระดาษ โรงงานอิฐ เป็นต้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้  
จะซื้อถ่านหินในปริมาณที่น้อยกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  
โดยทั่วไปจะเป็นการทำาสัญญาซื้อถ่านหินระยะสั้นกับผู้ผลิต
หรือผู้ค้าถ่านหิน และบางส่วนจะซื้อในตลาดจร

การจัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

บริษัทฯ ยังคงมอบหมายให้ BMS Coal Sales Pte., Ltd. 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ที่จัดตั้งขึ้นที่สาธารณรัฐสิงคโปร์  
เป็นผู้ดำาเนินการด้านการตลาดและการจัดจำาหน่ายถ่านหิน 
ของบริษัทฯ ที่ผลิตในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย รวมทั้ง
ถ่านหินที่จัดหาจากแหล่งภายนอกเพ่ือจำาหน่าย โดยการ
จำาหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอขาย
ตรงไปที่ผู้ใช้โดย BMS Coal Sales Pte., Ltd. จะทำาหน้าที่
ในการหาตลาด เสนอขายถ่านหิน เข้าประมูลและเจรจา 
กบัผูซ้ื้อ รวมทัง้ประสานงานกบัผูซ้ือ้ในการจัดเรอืมารบัถา่นหนิ  
และการบริการหลังการขาย ทำาให้บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้น
ลูกค้า และขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ราคาดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) ยอนหลัง 

ราคากาซธรรมชาติตลาดจรเฉลี่ยอางอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) (เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู)

ที่มา : เว็บไซต�ของ EIA: https: //www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm
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ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563 ราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงจากดัชนีเฮนร่ีฮับ (Henry Hub) ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ เน่ืองจากการฟ้ืนตัว 
ของเศรษฐกิจหลังช่วงที่มีการล็อกดาวน�อย่างเข้มงวด กระตุ้นให้อุปสงค�เพ่ิมขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการ 
ใช้ก๊าซ LNG ที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากประมาณ 3 พันล้านลูกบาศก�ฟุตต่อวัน (Bcfd) เป็น 10-11 พันล้านลูกบาศก�ฟุตต่อวัน
ในช่วงปลายปี นอกจากนี้ ราคาน้ำามันที่ปรับลดลงอย่างรุนแรง และติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร�ในเดือนเมษายน 2563  
ส่งผลให้ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน้ำามันดิบลดลงตามไปด้วย 

แผนภูมิหน้าถัดไปโดย BTU Analytics แสดงถึงการคาดการณ�อุปทานก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ว่าจะคงที่ในช่วง 110 พันล้าน 
ลูกบาศก�ฟุตต่อวัน และคงปริมาณการผลิตไว้ที่ระดับนี้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2583 เป็นต้นไป อุปทาน 
ก๊าซธรรมชาติจำานวนมากจะมาจากแหล่งผลิตที่มีต้นทุนสูงขึ้นเพื่อทดแทนกำาลังการผลิตที่ลดลงจากแหล่งผลิตหลักในปัจจุบัน

หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความต้องการก๊าซธรรมชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
โดยคาดการณ�ว่าจีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก  
การเติบโตของความต้องการก๊าซธรรมชาติและพลังงานหลักอ่ืน ๆ  ที่เพ่ิมขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากภูมิภาคตะวันออกกลาง  
อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ด้วย แผนภูมิด้านล่างแสดงถึงความต้องการก๊าซธรรมชาติในแต่ละภูมิภาคตามการคาดการณ� 
ของ IEA ภายใต้สถานการณ�ตามนโยบายอ้างอิง 

หมายเหตุ : GDP CAAGR หมายถึงอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น

การเปล่ียนแปลงของอุปสงคพลังงานหลักตามชนิดของเช้ือเพลิงและภูมิภาคภายใตสถานการณตามนโยบายอางอิง ป 2562-2573

พลังงานหมุนเวียนมีการเติบโตสูงสุดในทุกภูมิภาค รองลงมาคือกาซ ในขณะที่การใชถานหินเติบโตลดลง อุปสงคพลังงานเติบโตสูงที่สุดในจีนและอินเดีย

ถานหิน น้ำมัน กาซ พลังงานหมุนเวียน นิวเคลียร GDP CAAGR (แกนขวา)*
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ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป

สหรัฐฯ รัสเซีย และตะวันออกกลางจะยังคงเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในอนาคต โดยคาดการณ�ว่าการเติบโตของ 
อุปทานก๊าซธรรมชาติจะลดลงกว่าประมาณการก่อนหน้าเล็กน้อยเพื่อปรับสมดุลให้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของอุปสงค� 

2. ภาวะตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา

ตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากในปี 2563 เนื่องจากอุปสงค�ในภาพรวมลดลงในช่วงครึ่งปีแรกและ 
อุปทานทีล่น้ตลาดอยา่งตอ่เนือ่งตลอดทัง้ปี รวมทัง้ฤดูหนาวทีมี่สภาพอากาศไม่หนาวเหมือนปีกอ่น ๆ  โดยในปี 2563 ตอ่เนือ่งมา
ในต้นปี 2564 ราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) เฉลี่ยอยู่ที่ 2.03 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียูในปี 2563 
ซึ่งเป็นราคาค่าเฉลี่ยรายปีที่ต่ำาที่สุดนับตั้งแต่ปี 2540 เหตุเพราะอุปทานจากแหล่งก๊าซใหม่ล้นตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ เนื่องจาก
ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้นจากแหล่งใหม่ในสหรัฐฯ ประกอบกับอุปสงค�ที่ลดลงจากโรคระบาด โดยเฉพาะอุปสงค� 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)

ที่มา : เว็บไซต�ของ EIA: https: //www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm
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ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563 ราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงจากดัชนีเฮนร่ีฮับ (Henry Hub) ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ เน่ืองจากการฟ้ืนตัว 
ของเศรษฐกิจหลังช่วงที่มีการล็อกดาวน�อย่างเข้มงวด กระตุ้นให้อุปสงค�เพ่ิมขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการ 
ใช้ก๊าซ LNG ที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากประมาณ 3 พันล้านลูกบาศก�ฟุตต่อวัน (Bcfd) เป็น 10-11 พันล้านลูกบาศก�ฟุตต่อวัน
ในช่วงปลายปี นอกจากนี้ ราคาน้ำามันที่ปรับลดลงอย่างรุนแรง และติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร�ในเดือนเมษายน 2563  
ส่งผลให้ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน้ำามันดิบลดลงตามไปด้วย 

แผนภูมิหน้าถัดไปโดย BTU Analytics แสดงถึงการคาดการณ�อุปทานก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ว่าจะคงที่ในช่วง 110 พันล้าน 
ลูกบาศก�ฟุตต่อวัน และคงปริมาณการผลิตไว้ที่ระดับนี้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2583 เป็นต้นไป อุปทาน 
ก๊าซธรรมชาติจำานวนมากจะมาจากแหล่งผลิตที่มีต้นทุนสูงขึ้นเพื่อทดแทนกำาลังการผลิตที่ลดลงจากแหล่งผลิตหลักในปัจจุบัน

หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความต้องการก๊าซธรรมชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
โดยคาดการณ�ว่าจีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก  
การเติบโตของความต้องการก๊าซธรรมชาติและพลังงานหลักอ่ืน ๆ  ที่เพ่ิมขึ้นน้ันส่วนหน่ึงเกิดจากภูมิภาคตะวันออกกลาง  
อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ด้วย แผนภูมิด้านล่างแสดงถึงความต้องการก๊าซธรรมชาติในแต่ละภูมิภาคตามการคาดการณ� 
ของ IEA ภายใต้สถานการณ�ตามนโยบายอ้างอิง 

หมายเหตุ : GDP CAAGR หมายถึงอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น

การเปล่ียนแปลงของอุปสงคพลังงานหลักตามชนิดของเช้ือเพลิงและภูมิภาคภายใตสถานการณตามนโยบายอางอิง ป 2562-2573

พลังงานหมุนเวียนมีการเติบโตสูงสุดในทุกภูมิภาค รองลงมาคือกาซ ในขณะที่การใชถานหินเติบโตลดลง อุปสงคพลังงานเติบโตสูงที่สุดในจีนและอินเดีย

ถานหิน น้ำมัน กาซ พลังงานหมุนเวียน นิวเคลียร GDP CAAGR (แกนขวา)*

ลานตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
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ตะวันออก
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ตะวันออกกลาง อเมริกากลาง

และ

อเมริกาใต 

ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป

สหรัฐฯ รัสเซีย และตะวันออกกลางจะยังคงเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในอนาคต โดยคาดการณ�ว่าการเติบโตของ 
อุปทานก๊าซธรรมชาติจะลดลงกว่าประมาณการก่อนหน้าเล็กน้อยเพื่อปรับสมดุลให้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของอุปสงค� 

2. ภาวะตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา

ตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากในปี 2563 เนื่องจากอุปสงค�ในภาพรวมลดลงในช่วงครึ่งปีแรกและ 
อุปทานทีล่น้ตลาดอยา่งตอ่เนือ่งตลอดทัง้ปี รวมทัง้ฤดูหนาวทีมี่สภาพอากาศไม่หนาวเหมือนปีกอ่น ๆ  โดยในปี 2563 ตอ่เนือ่งมา
ในต้นปี 2564 ราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) เฉลี่ยอยู่ที่ 2.03 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียูในปี 2563 
ซึ่งเป็นราคาค่าเฉลี่ยรายปีที่ต่ำาที่สุดนับตั้งแต่ปี 2540 เหตุเพราะอุปทานจากแหล่งก๊าซใหม่ล้นตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ เนื่องจาก
ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้นจากแหล่งใหม่ในสหรัฐฯ ประกอบกับอุปสงค�ที่ลดลงจากโรคระบาด โดยเฉพาะอุปสงค� LNG  
ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2563 แผนภูมิหน้าถัดไปแสดงถึงราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยรายปี ตั้งแต่ปี 2540-2563 อ้างอิงจาก 
ดัชนีีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) ตามรายงานของสำานักสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) 
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3. ตลาดก๊าซธรรมชาติท้องถิ่น

ในเดือนพฤษภาคมป� 2563 บ้านปูได้แปรสถานะ BKV Oil & 
Gas Capital Partners จากกองทุนไปอยู่ในรูปบริษัท และ
เปลีย่นชือ่เป็น BKV Corporation (BKV) ซ�ง่บา้นปูได้กลายเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มุ่งเน้นขยายการลงทุนในก�าซธรรมชาติ 
ในสหรัฐฯ ปัจจุบันนี้ BKV ถือครองผลประโยชน�ในแหล่ง
ก�าซธรรมชาติที่สำาคัญ 2 แหล่ง คือ แหล่งก�าซธรรมชาติ 
มาร�เซลลัส (Marcellus) ในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของ
รัฐเพนซิลเวเนีย (NEPA) และแหล่งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต�  
(Barnett) บริเวณภูมิภาคฟอร�ต เวิร�ธ รัฐเท็กซัส ตลาดเหล่านี้ 
มีปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัว โดยแต่ละแห่งมีรายละเอียดดังนี้

 แหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัสบริเวณรัฐเพนซิลเวเนีย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ในป� 2563 บ้านปูมีปริมาณการผลิตก�าซธรรมชาติสุทธิ  
62.4 พันล้านลูกบาศก�ฟุต หรือเฉล่ีย 170.5 ล้านลูกบาศก�
ฟุตต่อวัน (MMcfd) จากแหล่งผลิตมาร�เซลลัส ซ�่งรวมทั้ง
หลุมผลิตที่ดำาเนินการเองและร่วมทุนกับผู้ดำาเนินการรายอ่ืน  
ปริมาณการผลิตก�าซธรรมชาติจากแหล่งมาร�เซลลัส ในไตรมาส 
แรกของป� 2563 มีความแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับแหล่งอื่น ๆ   
ในภูมิภาคแอปพาเลเชีย (Appalachia) โดยอุปทานปรับลด
ลงในไตรมาสที่สอง เนื่องจากราคาก�าซธรรมชาติเฮนรี่ฮับ  
(Henry Hub) รวมถึงราคาในตลาดท้องถ่ินตกต่ำามาก  
ต่อมาในช่วงคร�่งหลังของป� อุปทานได้ฟ้ืนตัวข�้นเล็กน้อย 
จากราคาก�าซธรรมชาติที่ปรับตัวดีข�้น
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นอกจากนั้นในป� 2563 ยังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ โดยนายโจเซฟ โรบิเนตต� ไบเดน ซ�่งได้รับเลือก 
เป็นประธานาธิบดีคนใหม่และคณะทำางานได้ให้คำามั่นว่า 
จะทำาการปฏิรูปนโยบายหลาย ๆ ด้าน ซ�่งรวมถึงเป้าหมาย
ที่จะลดการปล่อยก�าซคาร�บอนสุทธิให้เป็นศูนย� (Net-zero 
Carbon) ภายในป� 2593 ในขณะที่การกำาหนดมาตรการ 
และกลไกเชิงนโยบายเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวยังอยู่ 
ในการพัฒนาอยู่นั้น คณะทำางานของประธานาธิบดีสหรัฐฯ  
ใหค้วามสำาคัญกบัการขบัเคล่ือนสหรฐัฯ ไปสูอ่นาคต “สเีขยีว”  
คณะบริหารของประธานาธิบดีไบเดนได้แสดงให้เห็นถึง 
ความมุ่งม่ันท่ีจะบังคับใชม้าตรฐานด้านอุตสาหกรรมพลงังาน

ทีเ่ขม้งวดข�น้ โดยถอืใหก้ารปลอ่ยก�าซมีเทนและการจดัการน้ำา
เป็นประเด็นที่ให้ความสำาคัญ

ในขณะเดียวกัน มีการคาดการณ�ว่าอุปสงค�ในตลาดสหรัฐฯ  
จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยส่วนใหญ่ระบุว่าอุปสงค�
ก�าซธรรมชาตจิะยงัคงเตบิโตสอดคล้องกบัทศิทางของอุปทาน  
การขยายตัวของอุปสงค�ก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ คาดว่า 
น่าจะมาจากการส่งออก LNG และการส่งออกไปเม็กซิโก 
เป็นหลัก ในขณะที่อุปสงค�ภายในประเทศยังค่อนข้างคงที่  
แผนภูมิของ BTU Analytics ในหนา้ถดัไปแสดงการคาดการณ� 
อุปสงค�ก�าซธรรมชาติในระยะยาวของสหรัฐฯ ตามกลุ่มผู้บริโภค
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3. ตลาดก๊าซธรรมชาติท้องถิ่น

ในเดือนพฤษภาคมป� 2563 บ้านปูได้แปรสถานะ BKV Oil & 
Gas Capital Partners จากกองทุนไปอยู่ในรูปบริษัท และ
เปลีย่นชือ่เป็น BKV Corporation (BKV) ซ�ง่บา้นปูได้กลายเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มุ่งเน้นขยายการลงทุนในก�าซธรรมชาติ 
ในสหรัฐฯ ปัจจุบันนี้ BKV ถือครองผลประโยชน�ในแหล่ง
ก�าซธรรมชาติที่สำาคัญ 2 แหล่ง คือ แหล่งก�าซธรรมชาติ 
มาร�เซลลัส (Marcellus) ในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของ
รัฐเพนซิลเวเนีย (NEPA) และแหล่งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต�  
(Barnett) บริเวณภูมิภาคฟอร�ต เวิร�ธ รัฐเท็กซัส ตลาดเหล่านี้ 
มีปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัว โดยแต่ละแห่งมีรายละเอียดดังนี้

 แหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัสบริเวณรัฐเพนซิลเวเนีย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ในป� 2563 บ้านปูมีปริมาณการผลิตก�าซธรรมชาติสุทธิ  
62.4 พันล้านลูกบาศก�ฟุต หรือเฉล่ีย 170.5 ล้านลูกบาศก�
ฟุตต่อวัน (MMcfd) จากแหล่งผลิตมาร�เซลลัส ซ�่งรวมทั้ง
หลุมผลิตที่ดำาเนินการเองและร่วมทุนกับผู้ดำาเนินการรายอ่ืน  
ปริมาณการผลิตก�าซธรรมชาติจากแหล่งมาร�เซลลัส ในไตรมาส 
แรกของป� 2563 มีความแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับแหล่งอื่น ๆ   
ในภูมิภาคแอปพาเลเชีย (Appalachia) โดยอุปทานปรับลด
ลงในไตรมาสที่สอง เนื่องจากราคาก�าซธรรมชาติเฮนรี่ฮับ  
(Henry Hub) รวมถึงราคาในตลาดท้องถิ่นตกต่ำามาก  
ต่อมาในช่วงคร�่งหลังของป� อุปทานได้ฟ้ืนตัวข�้นเล็กน้อย 
จากราคาก�าซธรรมชาติที่ปรับตัวดีข�้น
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นอกจากนั้นในป� 2563 ยังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ โดยนายโจเซฟ โรบิเนตต� ไบเดน ซ�่งได้รับเลือก 
เป็นประธานาธิบดีคนใหม่และคณะทำางานได้ให้คำามั่นว่า 
จะทำาการปฏิรูปนโยบายหลาย ๆ ด้าน ซ�่งรวมถึงเป้าหมาย
ที่จะลดการปล่อยก�าซคาร�บอนสุทธิให้เป็นศูนย� (Net-zero 
Carbon) ภายในป� 2593 ในขณะที่การกำาหนดมาตรการ 
และกลไกเชิงนโยบายเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวยังอยู่ 
ในการพัฒนาอยู่นั้น คณะทำางานของประธานาธิบดีสหรัฐฯ  
ใหค้วามสำาคัญกบัการขบัเคล่ือนสหรฐัฯ ไปสูอ่นาคต “สเีขยีว”  
คณะบริหารของประธานาธิบดีไบเดนได้แสดงให้เห็นถึง 
ความมุ่งม่ันทีจ่ะบงัคับใชม้าตรฐานด้านอุตสาหกรรมพลงังาน

ทีเ่ขม้งวดข�น้ โดยถอืใหก้ารปลอ่ยก�าซมีเทนและการจดัการน้ำา
เป็นประเด็นที่ให้ความสำาคัญ

ในขณะเดียวกัน มีการคาดการณ�ว่าอุปสงค�ในตลาดสหรัฐฯ  
จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยส่วนใหญ่ระบุว่าอุปสงค�
ก�าซธรรมชาตจิะยงัคงเตบิโตสอดคล้องกบัทศิทางของอุปทาน  
การขยายตัวของอุปสงค�ก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ คาดว่า 
น่าจะมาจากการส่งออก LNG และการส่งออกไปเม็กซิโก 
เป็นหลัก ในขณะที่อุปสงค�ภายในประเทศยังค่อนข้างคงที่  
แผนภูมิของ BTU Analytics ในหนา้ถดัไปแสดงการคาดการณ� 
อุปสงค�ก�าซธรรมชาติในระยะยาวของสหรัฐฯ ตามกลุ่มผู้บริโภค

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 53

ที่มา : รายงานของ BTU Analytics  ป� 2563 คร�่งป�หลัง | รายงานสถานการณ�ก�าซระยะยาว รายคร�่งป� 

25932570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 25922569

20.0

60.0

80.0

100.0

40.0

0.0

120.0

ประมาณการอุปสงคระยะยาวกาซธรรมชาติชนิดแหงในสหรัฐอเมริกา 

(พันลานลูกบาศกฟุต/วัน)

140.0

ResCom Power Industrial อ�น ๆ การสงออก LNG การสงออกไปเม็กซิโก

3. ตลาดก๊าซธรรมชาติท้องถิ่น

ในเดือนพฤษภาคมป� 2563 บ้านปูได้แปรสถานะ BKV Oil & 
Gas Capital Partners จากกองทุนไปอยู่ในรูปบริษัท และ
เปลีย่นชือ่เป็น BKV Corporation (BKV) ซ�ง่บา้นปูได้กลายเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มุ่งเน้นขยายการลงทุนในก�าซธรรมชาติ 
ในสหรัฐฯ ปัจจุบันนี้ BKV ถือครองผลประโยชน�ในแหล่ง
ก�าซธรรมชาติที่สำาคัญ 2 แหล่ง คือ แหล่งก�าซธรรมชาติ 
มาร�เซลลัส (Marcellus) ในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของ
รัฐเพนซิลเวเนีย (NEPA) และแหล่งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต�  
(Barnett) บริเวณภูมิภาคฟอร�ต เวิร�ธ รัฐเท็กซัส ตลาดเหล่านี้ 
มีปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัว โดยแต่ละแห่งมีรายละเอียดดังนี้

 แหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัสบริเวณรัฐเพนซิลเวเนีย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ในป� 2563 บ้านปูมีปริมาณการผลิตก�าซธรรมชาติสุทธิ  
62.4 พันล้านลูกบาศก�ฟุต หรือเฉล่ีย 170.5 ล้านลูกบาศก�
ฟุตต่อวัน (MMcfd) จากแหล่งผลิตมาร�เซลลัส ซ�่งรวมทั้ง
หลุมผลิตที่ดำาเนินการเองและร่วมทุนกับผู้ดำาเนินการรายอ่ืน  
ปริมาณการผลิตก�าซธรรมชาติจากแหล่งมาร�เซลลัส ในไตรมาส 
แรกของป� 2563 มีความแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับแหล่งอื่น ๆ   
ในภูมิภาคแอปพาเลเชีย (Appalachia) โดยอุปทานปรับลด
ลงในไตรมาสที่สอง เนื่องจากราคาก�าซธรรมชาติเฮนรี่ฮับ  
(Henry Hub) รวมถึงราคาในตลาดท้องถิ่นตกต่ำามาก  
ต่อมาในช่วงคร�่งหลังของป� อุปทานได้ฟ้ืนตัวข�้นเล็กน้อย 
จากราคาก�าซธรรมชาติที่ปรับตัวดีข�้น
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 แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 BKV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูได้บรรลุข้อตกลงการเข้าซื้อสินทรัพย์แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์  
ซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งที่สำาคัญต่อพอร์ตการลงทุนในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยมีปริมาณการผลิตไตรมาสที่ 4 อยู่ที่  
52.7 พันล้านลกูบาศกฟุ์ตเทยีบเทา่กา๊ซธรรมชาต ิ(Bcfe) หรอืประมาณ 573 ล้านลกูบาศกเ์ทยีบเทา่กา๊ซธรรมชาตติอ่วนั (MMcfed)  
การผลติจากแหล่งกา๊ซธรรมชาตบิารเ์นตตคิ์ดเป็นรอ้ยละ 78 ของปรมิาณการผลิตเทยีบเทา่กา๊ซธรรมชาตทิัง้หมดในไตรมาสที ่4  
ที่ BKV ถือครองอยู่

ตลาดท้องถิ่นของบาร์เนตต์อยู่ใกล้ศูนย์กลางอุปสงค์ที่สำาคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการ 
สง่ออก LNG การสง่ออกกา๊ซฯ ไปยงัเม็กซิโก และเป็นพ้ืนทีซ่ึ่งความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตเิพ่ิมขึน้อยา่งรวดเรว็จากอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี และอุปสงค์ในท้องถิ่น ดังนั้น ราคาท้องถิ่นของก๊าซธรรมชาติในตลาดบาร์เนตต์จึงใกล้เคียงกับราคาดัชนีีเฮนรี่ฮับ  
(Henry Hub) แผนภูมิด้านล่างแสดงถึงราคาท้องถ่ินในตลาดบาร์เนตต์เม่ือเปรียบเทียบกับราคาดัชนีเฮนร่ีฮับ (Henry Hub) ในปี 2563 

สำาหรับแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ คาดการณ์ว่าจะมีกำาลังการผลิตก๊าซธรรมชาติแห้ง (Dry Gas) ราวร้อยละ 70 และ Natural 
Gas Liquid (NGL)1 และคอนเดนเสต (Condensate) ราวรอ้ยละ 30 ซึง่ราคา NGL และคอนเดนเสตจะใกลเ้คียงและอิงกบัราคา
น้ำามันมากกวา่ราคากา๊ซธรรมชาต ิทัง้นี ้กา๊ซธรรมชาตแิละ NGL มีสดัสว่นท่ีแตกตา่งกนัไปตามทีต่ัง้ของแหล่งผลิตและปัจจยัอ่ืน ๆ   
และถูกคำานวนโดยโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ 
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 แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 BKV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูได้บรรลุข้อตกลงการเข้าซื้อสินทรัพย์แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์  
ซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งที่สำาคัญต่อพอร์ตการลงทุนในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยมีปริมาณการผลิตไตรมาสที่ 4 อยู่ที่  
52.7 พันล้านลกูบาศกฟุ์ตเทยีบเทา่กา๊ซธรรมชาต ิ(Bcfe) หรอืประมาณ 573 ล้านลกูบาศกเ์ทยีบเทา่กา๊ซธรรมชาตติอ่วนั (MMcfed)  
การผลติจากแหล่งกา๊ซธรรมชาตบิารเ์นตตคิ์ดเป็นรอ้ยละ 78 ของปรมิาณการผลิตเทยีบเทา่กา๊ซธรรมชาตทิัง้หมดในไตรมาสที ่4  
ที่ BKV ถือครองอยู่
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(Henry Hub) แผนภูมิด้านล่างแสดงถึงราคาท้องถ่ินในตลาดบาร์เนตต์เม่ือเปรียบเทียบกับราคาดัชนีเฮนร่ีฮับ (Henry Hub) ในปี 2563 

สำาหรับแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ คาดการณ์ว่าจะมีกำาลังการผลิตก๊าซธรรมชาติแห้ง (Dry Gas) ราวร้อยละ 70 และ Natural 
Gas Liquid (NGL)1 และคอนเดนเสต (Condensate) ราวรอ้ยละ 30 ซึง่ราคา NGL และคอนเดนเสตจะใกลเ้คียงและอิงกบัราคา
น้ำามันมากกวา่ราคากา๊ซธรรมชาต ิทัง้นี ้กา๊ซธรรมชาตแิละ NGL มีสดัสว่นทีแ่ตกตา่งกนัไปตามทีต่ัง้ของแหล่งผลิตและปัจจยัอ่ืน ๆ   
และถูกคำานวนโดยโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ 
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(เพนซิลเวเนีย เวอรจิเนียตะวันตก และโอไฮโอ) ไตรมาสที่ 1-4 ป 2563

ปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติชนิดแหงของภูมิภาคแอปพาเลเชียรายไตรมาส ป 2563 
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ภาวะอุปทานล้นตลาดในพื้นที่ NEPA ส่งผลให้เกิดช่องว่างความแตกต่างระหว่างราคาก๊าซธรรมชาติในท้องถิ่นกับราคาอ้างอิง
จากดัชนีีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) ที่กว้างเกือบตลอดทั้งปี มีเพียงปลายไตรมาสสุดท้ายปี 2563 เท่านั้นที่ช่องว่างดังกล่าวแคบลง 
เนือ่งจากอุปสงค์ในการผลิตความรอ้นและไฟฟ้าได้ชว่ยพยงุราคากา๊ซธรรมชาตใินทอ้งถิน่ใหก้ลับสงูขึน้สูใ่นระดับทีเ่คยเป็นในอดีต

ราคาตลาดจรยอนหลัง ณ แหลงกาซธรรมชาติ NEPA

เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู ม.ค. ถึง ธ.ค. 2563
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 แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 BKV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูได้บรรลุข้อตกลงการเข้าซื้อสินทรัพย์แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์  
ซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งที่สำาคัญต่อพอร์ตการลงทุนในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยมีปริมาณการผลิตไตรมาสที่ 4 อยู่ที่  
52.7 พันล้านลูกบาศกฟุ์ตเทยีบเทา่กา๊ซธรรมชาต ิ(Bcfe) หรอืประมาณ 573 ล้านลกูบาศกเ์ทยีบเทา่กา๊ซธรรมชาตติอ่วนั (MMcfed)  
การผลติจากแหล่งกา๊ซธรรมชาตบิารเ์นตตคิ์ดเป็นรอ้ยละ 78 ของปรมิาณการผลิตเทยีบเทา่กา๊ซธรรมชาตทิัง้หมดในไตรมาสที ่4  
ที่ BKV ถือครองอยู่

ตลาดท้องถิ่นของบาร์เนตต์อยู่ใกล้ศูนย์กลางอุปสงค์ที่สำาคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการ 
สง่ออก LNG การสง่ออกกา๊ซฯ ไปยงัเม็กซิโก และเป็นพ้ืนทีซ่ึ่งความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตเิพ่ิมขึน้อยา่งรวดเรว็จากอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี และอุปสงค์ในท้องถิ่น ดังนั้น ราคาท้องถิ่นของก๊าซธรรมชาติในตลาดบาร์เนตต์จึงใกล้เคียงกับราคาดัชนีีเฮนรี่ฮับ  
(Henry Hub) แผนภูมิด้านล่างแสดงถึงราคาท้องถ่ินในตลาดบาร์เนตต์เม่ือเปรียบเทียบกับราคาดัชนีเฮนร่ีฮับ (Henry Hub) ในปี 2563 

สำาหรับแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ คาดการณ์ว่าจะมีกำาลังการผลิตก๊าซธรรมชาติแห้ง (Dry Gas) ราวร้อยละ 70 และ Natural 
Gas Liquid (NGL)1 และคอนเดนเสต (Condensate) ราวรอ้ยละ 30 ซึง่ราคา NGL และคอนเดนเสตจะใกลเ้คียงและอิงกบัราคา
น้ำามันมากกวา่ราคากา๊ซธรรมชาต ิทัง้นี ้กา๊ซธรรมชาตแิละ NGL มีสดัสว่นทีแ่ตกตา่งกนัไปตามทีต่ัง้ของแหล่งผลิตและปัจจัยอ่ืน ๆ   
และถูกคำานวนโดยโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ 

7/1/25637/1/2563

Houston Ship Channel Transco Zone 4 NGPL TXOK Barnett Basin

ที่มา : S&P Platts

เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู ม.ค. 2563 ถึง ธ.ค. 2563

ปริมาณการขายกาซธรรมชาติ ณ แหลงตาง ๆ

(ราคาทองถิ่นหักลบราคาอางอิงตามดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) ที่ซื้อขายในแหลงกาซบารเนตต)
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1Natural Gas Liquid (NGL) เป็นส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติที่แยกออกจากสถานะก๊าซในรูปของเหลว ซึ่งอาจประกอบด้วย ก๊าซอีเทน โปรเพน บิวเทน และเพนเทน
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การแข่งขันของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมาจากการผลิต
น้ำามันดิบมีความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติที่สามารถเผาทิ้งได้ หรือความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการนำา
ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน้ำามันดิบเข้าสู่ตลาดก๊าซฯ  
ท่ีสำาคัญ เช่น ในกรณีของแหล่งเพอร์เมียน (Permian) ในภาพรวม  
อุปทานกา๊ซธรรมชาตทิีเ่ป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำามันดิบ 
จากแหล่งผลิตน้ำามันลดลงอย่างมากในปี 2563 ดังนั้น  
ก๊าซธรรมชาติแห้งที่มีจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้กำาหนดราคา 
ก๊าซธรรมชาติในอนาคตโดยตรง

3. แหล่งพลังงานทางเลือกอื่น

ภาวะการแข่งขันจากแหล่งพลังงานหลักอื่น ๆ  ในสหรัฐฯ เช่น  
ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีการแข่งขันเพ่ือตอบสนอง 
ความตอ้งการใชพ้ลงังานของตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคการผลิตไฟฟ้า ทีมี่การแขง่ขนัรนุแรงในกลุม่ผูผ้ลิตถา่นหนิ 
และพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเติบโต 
อยา่งตอ่เนือ่งของอุปสงค์กา๊ซธรรมชาตใินภาคการผลิตไฟฟ้า 
ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทั่วโลก รวมถึงสหรัฐฯ  
หันมากำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ 
กันมากข้ึน จึงมีแนวโน้มอย่างมากท่ีพลังงานหมุนเวียน 
จะเข้ามามีส่วนแบ่งในภาคการผลิตพลังงานหลักของโลก 
มากข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมถึงก๊าซธรรมชาติท่ีจะเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เช่นเดียวกันเม่ือเทียบกับปัจจุบัน แต่จะมีอัตราการเติบโต 
ที่ช้ากว่าพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค 
การผลิตไฟฟ้า ที่รัฐบาลใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้า 
จะลงทนุการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเพ่ิมจำานวนมาก  
อย่างไรก็ดี พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติจะมีการแข่งขัน 
เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

แผนภูมิหน้าถัดไปแสดงถึงการเติบโตของอุปสงค์พลังงาน
หมุนเวียนก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  
เม่ือเทียบกับเชื้อเพลิงหลักประเภทต่าง ๆ ที่นำามาใช้ 
ตอบสนองการเตบิโตของอุปสงค์ ตามการคาดการณข์อง IEA

ภาวะการแข่งขัน

ภาวะการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในตลาดสหรัฐฯ  
แบ่งออกเป็นสามส่วนที่สำาคัญดังต่อไปนี้

1. การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในท้องถิ่น

สำาหรับการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในท้องถ่ินทั้งน้ำามันและ
ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำาในภูมิภาคแอปพาเลเชีย  
(Appalachia) แหล่งบาร์ เนตต์และแหล่งผลิตอ่ืน ๆ  
สภาวะอุปทานล้นตลาดกดดันให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติใน
ท้องถิ่นต้องแข่งขันกัน โดยผู้ผลิตต่างพยายามจำาหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติให้ได้ที่จุดจำาหน่ายที่ได้ราคาที่ดีที่สุด ในพ้ืนที่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเพนซิลเวเนีย ซ่ึงมีคู่แข่งที่เป็น 
ผูผ้ลติกา๊ซธรรมชาตริายสำาคัญทีมี่ผลประกอบการเทยีบเคียง
กันประมาณ 10 ราย โดยคู่แข่งกลุ่มนี้เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีทรัพยากรจำานวนมากในภูมิภาค 
แอปพาเลเชยี (Appalachia) ซึง่เนน้การประกอบธรุกจิในแหล่ง 
มาร์เซลลัส (Marcellus) หรือแหล่งยูติก้า (Utica) โดย BKV 
มีต้นทุนเงินสด (Cash Costs) และกำาไรขั้นต้น (Margin) ที่
แขง่ขนัได้เม่ือเทยีบกบัคู่แขง่ซ่ึงสว่นใหญ่ ซ่ึงครอบครองกจิการ
ขนาดใหญ่และมีปริมาณการผลิตจำานวนมาก 

2. ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมาจากการผลิตน�้ามันดิบ  

(Associated Gas)

การแข่งขันของธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมาจากการผลิต 
น้ำามันดิบ (Associated Gas) โดยก๊าซธรรมชาติเหล่านี้
เป็นผลพลอยได้จากแหล่งที่มุ่งเน้นการผลิตน้ำามันเป็นหลัก  
เนือ่งจากการผลติกา๊ซธรรมชาตไิม่ใชเ่ป้าหมายการลงทนุของ 
พ้ืนที่เหล่านี้ ต้นทุนการผลิตก๊าซธรรมชาติจึงน้อยมาก
จนถึงอาจไม่มีเลย (มีต้นทุนการผลิตต่ำาที่สุด) ในปี 2563  
มีการคาดการณ์ว่าก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จาก
การผลิตน้ำามันดิบแบบแทบไม่มีต้นทุนนี้จะมีปริมาณลดลง 
อย่างมาก จากแนวโน้มราคาน้ำามันที่ตกต่ำาและอุปสงค์ 
น้ำามันดิบทีล่ดลงตามไปด้วย นอกจากนี ้นโยบายด้านมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อมของคณะผู้บริหารใหม่ของสหรัฐฯ ที่นำาโดย
ประธานาธิบดีไบเดนซ่ึงจะเข้มงวดมากขึ้น ทำาให้ภาวะ
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การแข่งขันของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมาจากการผลิต
น้ำามันดิบมีความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติที่สามารถเผาทิ้งได้ หรือความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการนำา
ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน้ำามันดิบเข้าสู่ตลาดก๊าซฯ  
ท่ีสำาคัญ เช่น ในกรณีของแหล่งเพอร์เมียน (Permian) ในภาพรวม  
อุปทานกา๊ซธรรมชาตทิีเ่ป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำามันดิบ 
จากแหล่งผลิตน้ำามันลดลงอย่างมากในปี 2563 ดังนั้น  
ก๊าซธรรมชาติแห้งที่มีจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้กำาหนดราคา 
ก๊าซธรรมชาติในอนาคตโดยตรง

3. แหล่งพลังงานทางเลือกอื่น

ภาวะการแข่งขันจากแหล่งพลังงานหลักอื่น ๆ  ในสหรัฐฯ เช่น  
ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีการแข่งขันเพ่ือตอบสนอง 
ความตอ้งการใชพ้ลงังานของตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคการผลิตไฟฟ้า ทีมี่การแขง่ขนัรนุแรงในกลุม่ผูผ้ลิตถา่นหนิ 
และพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเติบโต 
อยา่งตอ่เนือ่งของอุปสงค์กา๊ซธรรมชาตใินภาคการผลิตไฟฟ้า 
ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากทั่วโลก รวมถึงสหรัฐฯ  
หันมากำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ 
กันมากข้ึน จึงมีแนวโน้มอย่างมากท่ีพลังงานหมุนเวียน 
จะเข้ามามีส่วนแบ่งในภาคการผลิตพลังงานหลักของโลก 
มากข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมถึงก๊าซธรรมชาติท่ีจะเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เช่นเดียวกันเม่ือเทียบกับปัจจุบัน แต่จะมีอัตราการเติบโต 
ที่ช้ากว่าพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค 
การผลิตไฟฟ้า ที่รัฐบาลใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้า 
จะลงทนุการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเพ่ิมจำานวนมาก  
อย่างไรก็ดี พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติจะมีการแข่งขัน 
เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

แผนภูมิด้านล่างแสดงถึงการเติบโตของอุปสงค์พลังงาน
หมุนเวียนก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  
เม่ือเทียบกับเชื้อเพลิงหลักประเภทต่าง ๆ ที่นำามาใช้ 
ตอบสนองการเตบิโตของอุปสงค์ ตามการคาดการณข์อง IEA

กลยุทธ์การแข่งขัน

ในไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดก๊าซธรรมชาติมีปริมาณอุปทานสูงเป็นประวัติการณ์ และลดลงในไตรมาสที่ 2 จากราคาก๊าซ
ที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ทำาให้เกิดภาวะผันผวนอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตทุกรายในตลาด บ้านปูได้มุ่งเน้นการบริหาร 
การผลิตที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพด้านเงินทุน และการจัดการต้นทุนการดำาเนินงานเพ่ือเสริมกำาไรขั้นต้นท่ามกลางวิกฤต 
ด้านราคาที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ที่เคยประสบมา

อุปสงคพลังงานจะกลับมาเทากับระดับกอนการแพรระบาดของโควิด-19 ชวงตนป 2566

ขณะที่ปริมาณการปลอยกาซ CO2 จะยังไมกลับสูระดับเดิมกระทั่งป 2570 เน�องจากการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนและอุปสงคถานหินลดลง 

แนวโนมอุปสงคพลังงานและปริมาณการปลอยกาซ CO2 ทั่วโลก

ภายใตสถานการณตามนโยบายอางอิง (Stated Policies Scenario) จนถึงป 2583 

หมายเหตุ : IEA WEO 2020

อุปสงคพลังงานกอนเกิดวิกฤต แนวทางปลอยกาซ CO2 กอนเกิดวิกฤต

แนวโนมของเชื้อเพลิงหลัก 

น้ำมัน

กาซ

นิวเคลียร

ถานหิน
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หมุนเวียน
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อุปสงคพลังงานและการปลอยกาซ CO2
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อุปสงคพลังงาน

1. การบริหารก�าลังการผลิต

รักษาระดับผลการดำาเนินงานท่ามกลางสภาวะราคาสินค้า
โภคภัณฑท์ีต่กต่ำา โดยมุ่งเนน้การรกัษากำาลงัการผลติพ้ืนฐาน
และใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทน
ที่คุ้มค่าที่สุด

2. ระบบขนส่งไฮโดรคาร์บอน

ดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์  
หลายโครงการ ซ่ึงช่วยลดแรงดันภายในท่อส่งก๊าซ ทำาให้ 
หลมุกา๊ซหลมุเกา่สามารถสง่กา๊ซธรรมชาตไิด้มากขึน้ เนือ่งจาก 
มีการลดแรงดูดเข้าสู่ระบบส่งผลให้กำาลังการผลิตรวมสูงขึ้น

3. การน�าระบบเทคโนโลยใีนการเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ

ได้มีการนำาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตั้งระบบปรับแต่ง 
ลูกสูบอัตโนมัติที่หลุมก๊าซ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ 
อัลกอรทิมึในการตัง้ค่าตวัแปรบนระบบลูกสบูสำาหรบัการผลิต  
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของหลุมก๊าซได้อย่างต่อเน่ือง  
และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น

4. การจัดการด้านการตลาด

BKV ได้ทำาสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารทอ่สง่กา๊ซรายใหญ่หลายแหง่
เพ่ือขนสง่กา๊ซธรรมชาตไิปจำาหนา่ยในตลาดตา่ง ๆ  ทีมี่ราคาดี 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปลายทางได้มากขึ้น

ภาวะการแข่งขัน

ภาวะการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในตลาดสหรัฐฯ  
แบ่งออกเป็นสามส่วนที่สำาคัญดังต่อไปนี้

1. การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในท้องถิ่น

สำาหรับการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในท้องถิ่นทั้งน้ำามันและ
ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำาในภูมิภาคแอปพาเลเชีย  
(Appalachia) แหล่งบาร์ เนตต์และแหล่งผลิตอ่ืน ๆ  
สภาวะอุปทานล้นตลาดกดดันให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติใน
ท้องถิ่นต้องแข่งขันกัน โดยผู้ผลิตต่างพยายามจำาหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติให้ได้ที่จุดจำาหน่ายที่ได้ราคาที่ดีที่สุด ในพ้ืนที่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเพนซิลเวเนีย ซ่ึงมีคู่แข่งที่เป็น 
ผูผ้ลิตกา๊ซธรรมชาตริายสำาคัญทีมี่ผลประกอบการเทยีบเคียง
กันประมาณ 10 ราย โดยคู่แข่งกลุ่มนี้เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีทรัพยากรจำานวนมากในภูมิภาค 
แอปพาเลเชยี (Appalachia) ซึง่เนน้การประกอบธรุกจิในแหล่ง 
มาร์เซลลัส (Marcellus) หรือแหล่งยูติก้า (Utica) โดย BKV 
มีต้นทุนเงินสด (Cash Costs) และกำาไรขั้นต้น (Margin) ที่
แขง่ขนัได้เม่ือเทยีบกบัคู่แขง่ซ่ึงสว่นใหญ่ ซ่ึงครอบครองกจิการ
ขนาดใหญ่และมีปริมาณการผลิตจำานวนมาก 

2. ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมาจากการผลิตน�้ามันดิบ  

(Associated Gas)

การแข่งขันของธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมาจากการผลิต 
น้ำามันดิบ (Associated Gas) โดยก๊าซธรรมชาติเหล่านี้
เป็นผลพลอยได้จากแหล่งที่มุ่งเน้นการผลิตน้ำามันเป็นหลัก  
เนือ่งจากการผลติกา๊ซธรรมชาตไิม่ใชเ่ป้าหมายการลงทนุของ 
พ้ืนที่เหล่านี้ ต้นทุนการผลิตก๊าซธรรมชาติจึงน้อยมาก
จนถึงอาจไม่มีเลย (มีต้นทุนการผลิตต่ำาที่สุด) ในปี 2563  
มีการคาดการณ์ว่าก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จาก
การผลิตน้ำามันดิบแบบแทบไม่มีต้นทุนนี้จะมีปริมาณลดลง 
อย่างมาก จากแนวโน้มราคาน้ำามันที่ตกต่ำาและอุปสงค์ 
น้ำามันดิบทีล่ดลงตามไปด้วย นอกจากนี ้นโยบายด้านมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อมของคณะผู้บริหารใหม่ของสหรัฐฯ ที่นำาโดย
ประธานาธิบดีไบเดนซ่ึงจะเข้มงวดมากขึ้น ทำาให้ภาวะ



รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)58 59

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน

(Energy Generation)

ธุรกิจไฟฟา 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) (บ้านปู เพาเวอร์)  
เป็นบริษัทย่อยของบ้านปูที่ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย
ไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power 
Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power 
Generation) ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย สปป.ลาว จีน  
ญี่ปุ่น และเวียดนาม

เปรียบเทียบประมาณการความตองการไฟฟา

เทระวัตต-ชั่วโมง
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ที่มา : รายงานประจำป�ด้านสถานการณ์พลังงานโลกป� 2563 (World Energy 
  Outlook: WEO 2020) ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ 
  The International Energy Agency (IEA)

หมายเหตุ : 2563e คาดการณ์สำหรับป� 2563

2561 2562 2563e 2564 2565 2566 2567 2568 2573

ประมาณการ

ความตองการไฟฟา

สัดสวนความตองการใชไฟฟา

ตอความตองการใชพลังงาน

ทั้งหมด
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในป�ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบ 
ต่อคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้ารวมท่ัวโลก โดยได้ปรับตัวลดลง 
ประมาณร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับป� 2562 หรือประมาณ  
500 เทระวัตต์-ชั่วโมง (TWh) อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ 
ความตอ้งการไฟฟ้าในป� 2568 จะปรบัตวัสงูขึน้กวา่ป�กอ่นหนา้ 
ร้อยละ 10 หรือคิดเป็นความต้องการไฟฟ้าสูงกว่า 26,000  
เทระวัตต์-ชั่วโมง โดยคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าทั่วโลก 
เติบโตต่อเนื่องที่ 29,000 เทระวัตต์-ชั่วโมง ภายในป� 2573  
ทั้งนี้ ความต้องการไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากทั้งภาคบริการ 
และอุตสาหกรรมเป็นผลให้สัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ต่อความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดภายในป� 2573 อยู่ที่ 
ร้อยละ 21.4 ของความต้องการพลังงานขั้นสุดท้ายรวม  

สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต สหภาพยุโรปแอฟริกา ประเทศอินเดีย
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ประมาณการความตองการไฟฟา สัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
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เปรียบเทียบประมาณการความตองการไฟฟาและสัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
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นิวเคลียร

พลังงานหมุนเวียนอ�นๆ

พลังงานลม

พลังงานน้ำ

พลังงานแสงอาทิตย

ถานหิน

ที่มา : รายงานประจำป�ด้านสถานการณ์พลังงานโลกป� 2563 (World Energy Outlook: WEO 2020) ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ The International 
  Energy Agency (IEA)

หากพิจารณาสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าของโลกโดยแยกตาม
ประเภทเชื้อเพลิง กำาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
และนิวเคลียร์มีสัดส่วนสูงกว่ากำาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
เป็นครั้งแรกในป� 2562 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
การให้ความสำาคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการจากรัฐบาลในหลายประเทศที่ส่งเสริมการใช้และ 
การตัง้เป้าหมายการเตบิโตของพลังงานหมุนเวยีน นอกจากนี ้
เมื่อพิจารณาจากการคาดการณ์ในป� 2568 กำาลังผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนจะเติบโตในสัดส่วนร้อยละ 43 ของ
กำาลงัผลติไฟฟ้ารวมของโลก ในขณะเดียวกนั กำาลังผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหินมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 35 ในป� 2563 อยู่ที่
รอ้ยละ 28 ในป� 2573 อยา่งไรกต็าม ถา่นหนิยงัคงเป็นเชือ้เพลงิ 
หลักในการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะ 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผนการใช้พลังงานของประเทศ
ยังคงสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ร้อยละ 30 ของ
กำาลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่ม
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ที่มา : คาดการณ์ของสภาการไฟฟ้าจีน (China Electricity Council: CEC) และ Bloomberg

สัดสวนการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของสาธารณรัฐประชาชนจีน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563-2568

สัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากถานหิน สัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงอ น

คู่แข่งขันที่ส�ำคัญ

คู่แข่งขันของ BKV ในพ้ืนที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
รัฐเพนซิลเวเนียมีหลายราย ทั้งบริษัทมหาชนและเอกชน 
ซ่ึงมุ่งพัฒนาและผลิตก๊าซธรรมชาติและขายให้กับตลาด 
กลุ่มเดียวกัน คู่แข่งเหล่านี้มีความแตกต่างทั้งด้านสถานะ 
ทางเศรษฐกิจและขนาดพ้ืนที่ผลิต 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 
ทีส่ำาคัญรวมไปถงึ Total S.A., XTO Energy Inc. (ExxonMobil),  
Fleur de Lis, EOG, Lime Rock เป็นต้น 
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กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน

(Energy Generation)

ธุรกิจไฟฟา 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) (บ้านปู เพาเวอร์)  
เป็นบริษัทย่อยของบ้านปูที่ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย
ไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power 
Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power 
Generation) ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย สปป.ลาว จีน  
ญี่ปุ่น และเวียดนาม

เปรียบเทียบประมาณการความตองการไฟฟา

เทระวัตต-ชั่วโมง
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ที่มา : รายงานประจำป�ด้านสถานการณ์พลังงานโลกป� 2563 (World Energy 
  Outlook: WEO 2020) ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ 
  The International Energy Agency (IEA)

หมายเหตุ : 2563e คาดการณ์สำหรับป� 2563

2561 2562 2563e 2564 2565 2566 2567 2568 2573

ประมาณการ

ความตองการไฟฟา

สัดสวนความตองการใชไฟฟา

ตอความตองการใชพลังงาน

ทั้งหมด
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในป�ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบ 
ต่อคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้ารวมท่ัวโลก โดยได้ปรับตัวลดลง 
ประมาณร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับป� 2562 หรือประมาณ  
500 เทระวัตต์-ชั่วโมง (TWh) อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ 
ความตอ้งการไฟฟ้าในป� 2568 จะปรบัตวัสงูขึน้กวา่ป�กอ่นหนา้ 
ร้อยละ 10 หรือคิดเป็นความต้องการไฟฟ้าสูงกว่า 26,000  
เทระวัตต์-ชั่วโมง โดยคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าทั่วโลก 
เติบโตต่อเนื่องที่ 29,000 เทระวัตต์-ชั่วโมง ภายในป� 2573  
ทั้งนี้ ความต้องการไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากทั้งภาคบริการ 
และอุตสาหกรรมเป็นผลให้สัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ต่อความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดภายในป� 2573 อยู่ที่ 
ร้อยละ 21.4 ของความต้องการพลังงานขั้นสุดท้ายรวม  

สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต สหภาพยุโรปแอฟริกา ประเทศอินเดีย
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ประมาณการความตองการไฟฟา สัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
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เปรียบเทียบประมาณการความตองการไฟฟาและสัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
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นิวเคลียร

พลังงานหมุนเวียนอ�นๆ

พลังงานลม

พลังงานน้ำ

พลังงานแสงอาทิตย

ถานหิน

ที่มา : รายงานประจำป�ด้านสถานการณ์พลังงานโลกป� 2563 (World Energy Outlook: WEO 2020) ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ The International 
  Energy Agency (IEA)

หากพิจารณาสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าของโลกโดยแยกตาม
ประเภทเชื้อเพลิง กำาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
และนิวเคลียร์มีสัดส่วนสูงกว่ากำาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
เป็นครั้งแรกในป� 2562 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
การให้ความสำาคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการจากรัฐบาลในหลายประเทศที่ส่งเสริมการใช้และ 
การตัง้เป้าหมายการเตบิโตของพลังงานหมุนเวยีน นอกจากนี ้
เมื่อพิจารณาจากการคาดการณ์ในป� 2568 กำาลังผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนจะเติบโตในสัดส่วนร้อยละ 43 ของ
กำาลงัผลติไฟฟ้ารวมของโลก ในขณะเดียวกนั กำาลังผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหินมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 35 ในป� 2563 อยู่ที่
รอ้ยละ 28 ในป� 2573 อยา่งไรกต็าม ถา่นหนิยงัคงเป็นเชือ้เพลิง 
หลักในการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะ 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผนการใช้พลังงานของประเทศ
ยังคงสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ร้อยละ 30 ของ
กำาลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่ม
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ที่มา : คาดการณ์ของสภาการไฟฟ้าจีน (China Electricity Council: CEC) และ Bloomberg

สัดสวนการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของสาธารณรัฐประชาชนจีน

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563-2568

สัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากถานหิน สัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงอ น

คู่แข่งขันที่ส�ำคัญ

คู่แข่งขันของ BKV ในพ้ืนที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
รัฐเพนซิลเวเนียมีหลายราย ทั้งบริษัทมหาชนและเอกชน 
ซ่ึงมุ่งพัฒนาและผลิตก๊าซธรรมชาติและขายให้กับตลาด 
กลุ่มเดียวกัน คู่แข่งเหล่านี้มีความแตกต่างทั้งด้านสถานะ 
ทางเศรษฐกิจและขนาดพ้ืนที่ผลิต 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 
ทีส่ำาคัญรวมไปถงึ Total S.A., XTO Energy Inc. (ExxonMobil),  
Fleur de Lis, EOG, Lime Rock เป็นต้น 
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ในขณะเดียวกัน คาดการณ์สัดส่วนเชื้อเพลิง และกำาลังการ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
ก๊าซธรรมชาติมีบทบาทสำาคัญในการเพ่ิมความม่ันคงและ
ความยืดหยุ่น (Flexibility) ของระบบส่งไฟฟ้า และแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญ่และมีต้นทุน
ต่ำา จึงมีอิทธิพลต่อสภาวะความผันผวนของตลาดก๊าซ

ธรรมชาติทั้งในสหรัฐอเมริกาเอง รวมไปถึงประเทศแคนาดา 
และทวีปยุโรป นอกจากนี้ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ  
(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

พลังงานหมุนเวียน

พลังน้ำตางประเทศ

พลังน้ำในประเทศ

น้ำมัน

ถานหินนำเขา/ลิกไนต

แผนอนุรักษพลังงาน

กาซธรรมชาติ

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

* ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563
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แผนพัฒนา

กำลังผลิตไฟฟา

(PDP 2018)

10%

14%
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0.06%
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สัดสวน

กำลังผลิตไฟฟา

ป 2563*

2. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สปป.ลาวมีความแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ มีกำาลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 
พลังงานน้ำาเป็นสัดส่วนสำาคัญเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำามันและก๊าซสำารอง อีกทั้งยังมีถ่านหินปริมาณจำากัด อย่างไรก็ตาม  
สถานการณดั์งกล่าวได้เปล่ียนไปเม่ือปี 2559 จากการเดินเครือ่งเตม็กำาลังของโรงไฟฟ้าเอชพีซี โรงไฟฟ้าพลงังานถา่นหนิแหง่แรก 
ของ สปป.ลาว ด้วยข้อจำากัดด้านแหล่งถ่านหิน สปป.ลาว จึงยังไม่มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอ่ืนในระหว่าง 
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

ป 2561ป 2562ป 2563หนวย

อัตราการเจริญเติบโตของกำลังผลิต ร้อยละ 6.6 6.3 6.7

กำลังผลิตรวม กิกะวัตต์ 2,210 2,073 1,949

ที่มา : คาดการณ์ของสภาการไฟฟ้าจีน (China Electricity Council: CEC) และ Bloomberg

3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในจีนมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ดังนี้

การปฏิรปูภาคพลังงานอยา่งตอ่เนือ่งและการพัฒนาเทคโนโลยพีลังงานหมุนเวยีนของจนีสง่ผลใหต้น้ทนุพลงังานหมุนเวยีนต่ำาลง  
ซ่ึงเป็นผลดีตอ่การลงทนุของภาคเอกชน ทัง้นี ้ในปี 2563 อัตราการเจรญิเตบิโตของกำาลงัผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 6.6 ของกำาลังผลิตรวม  
เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อน โดยประมาณร้อยละ 53 ของสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพ่ิมหลักในปี 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 ของประเทศญ่ีปุ่น (5th Basic Energy Plan) ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ที่ร้อยละ 22-24 ภายในปี 2573 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ปรับเปลี่ยนอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากรูปแบบอัตรา 
รับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอัตรารับซ้ือไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme)  
ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาใหม่จะมีราคารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบเปิดประมูลเฉล่ียอยู่ที่  
12 เยนตอ่กโิลวตัต-์ชัว่โมง นอกจากนีย้งัมีการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบสำาหรบัการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์
ที่มีกำาลังผลิตมากกว่า 40 เมกะวัตต์ โดยกำาหนดให้จัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2563 
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ในขณะเดียวกัน คาดการณ์สัดส่วนเชื้อเพลิง และกำาลังการ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
ก๊าซธรรมชาติมีบทบาทสำาคัญในการเพ่ิมความม่ันคงและ
ความยืดหยุ่น (Flexibility) ของระบบส่งไฟฟ้า และแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญ่และมีต้นทุน
ต่ำา จึงมีอิทธิพลต่อสภาวะความผันผวนของตลาดก๊าซ

ธรรมชาติทั้งในสหรัฐอเมริกาเอง รวมไปถึงประเทศแคนาดา 
และทวีปยุโรป นอกจากนี้ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ  
(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

พลังงานหมุนเวียน

พลังน้ำตางประเทศ

พลังน้ำในประเทศ

น้ำมัน

ถานหินนำเขา/ลิกไนต

แผนอนุรักษพลังงาน

กาซธรรมชาติ

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

* ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563

0.6%

18%

9%

2%

12% 53%

แผนพัฒนา

กำลังผลิตไฟฟา

(PDP 2018)

10%

14%

2%

0.06%

18% 56%

สัดสวน

กำลังผลิตไฟฟา

ป 2563*

2. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สปป.ลาวมีความแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ มีกำาลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 
พลังงานน้ำาเป็นสัดส่วนสำาคัญเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำามันและก๊าซสำารอง อีกทั้งยังมีถ่านหินปริมาณจำากัด อย่างไรก็ตาม  
สถานการณดั์งกล่าวได้เปล่ียนไปเม่ือปี 2559 จากการเดินเครือ่งเตม็กำาลังของโรงไฟฟ้าเอชพีซี โรงไฟฟ้าพลงังานถา่นหนิแหง่แรก 
ของ สปป.ลาว ด้วยข้อจำากัดด้านแหล่งถ่านหิน สปป.ลาว จึงยังไม่มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอ่ืนในระหว่าง 
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

ป 2561ป 2562ป 2563หนวย

อัตราการเจริญเติบโตของกำลังผลิต ร้อยละ 6.6 6.3 6.7

กำลังผลิตรวม กิกะวัตต์ 2,210 2,073 1,949

ที่มา : คาดการณ์ของสภาการไฟฟ้าจีน (China Electricity Council: CEC) และ Bloomberg

3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในจีนมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ดังนี้

การปฏิรปูภาคพลังงานอยา่งตอ่เนือ่งและการพัฒนาเทคโนโลยพีลงังานหมุนเวยีนของจนีสง่ผลใหต้น้ทนุพลงังานหมุนเวยีนต่ำาลง  
ซ่ึงเป็นผลดีตอ่การลงทนุของภาคเอกชน ทัง้นี ้ในปี 2563 อัตราการเจรญิเตบิโตของกำาลงัผลติอยูท่ีร่อ้ยละ 6.6 ของกำาลงัผลติรวม  
เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อน โดยประมาณร้อยละ 53 ของสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพ่ิมหลักในปี 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 ของประเทศญ่ีปุ่น (5th Basic Energy Plan) ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ที่ร้อยละ 22-24 ภายในปี 2573 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ปรับเปลี่ยนอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากรูปแบบอัตรา 
รับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอัตรารับซ้ือไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme)  
ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาใหม่จะมีราคารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบเปิดประมูลเฉล่ียอยู่ที่  
12 เยนตอ่กโิลวตัต-์ชัว่โมง นอกจากนีย้งัมีการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบสำาหรบัการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์
ที่มีกำาลังผลิตมากกว่า 40 เมกะวัตต์ โดยกำาหนดให้จัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2563 
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ที่มา : แผนยุทธศาสตร�พลังงานฉบับที่ 4, กระทรวงเศรษฐกิจ การค�า และอุตสาหกรรมญี่ปุ�น (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI)

* ข�อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563

เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาและสัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภทในปจจุบัน

นิวเคลียร

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานน้ำ

พลังงานลม

พลังงานหมุนเวียนอ�น

กาซธรรมชาติ

น้ำมัน

ถานหิน

33%

19%

12%

18%

4%

1%

9%

2%

33%

19%

12%

18%

4%

1%

9%

2%

สัดสวน

กำลังผลิตไฟฟา

ป 2563*

27%

26%

21%

9%

7%

2%

3%

5%

แผนพัฒนา

กำลังผลิตไฟฟา

ป 2573
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20

11
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ที่มา : กระทรวงพัฒนาการลงทุนและการค�า ประเทศเว�ยดนาม

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2573

พลังน้ำ ถานหิน กาซธรรมชาติและน้ำมัน พลังงานหมุนเวียน นำเขา นิวเคลียร

กราฟแสดงสัดสวนของกำลังผลิตติดตั้งจากเชื้อเพลิงแตละประเภทภายใต PDP ของประเทศเวียดนาม 

(หนวย : กิกะวัตต)
129.5

51.4
55.7

60.0
67.2

74.4
81.6

88.8
96

5. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในปี 2563 เว�ยดนามมีผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เติบโตเฉลี่ยร�อยละ 3 เนื่องด�วย 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดการณ� GDP ในปี 2564 อยู่ที่ประมาณร�อยละ 6 เป็นผลจาก 
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการจำากัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ

ตามแผนแม่บทการพัฒนาพลงังานของเว�ยดนามในชว่งปี 2543 - 2573 ได�ระบถุงึการใช�ถา่นหนิเป็นเชือ้เพลิงหลัก ในการผลติไฟฟ้า  
โดยในปี 2573 ได�กำาหนดเป้าหมายกำาลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานถา่นหนิในประเทศคิดเป็น ร�อยละ 40 และจากพลังงานหมุนเว�ยน  
ซ่ึงประกอบด�วยพลังงานลมร�อยละ 9 และพลังงานแสงอาทิตย�ร�อยละ 6 ทั้งนี้คาดว่ากำาลังผลิตติดตั้งไฟฟ้ารวมในปี 2573  
อยู่ที่ประมาน 130 กิกะวัตต� 

ทั้งนี้ เว�ยดนามได�กำาหนดอัตรารับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย�และพลังงานลมเป็นแบบอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ  
(Feed-in Tariff: FiT) ซ่ึงอัตรารบัซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย�คิดเป็น 7.09 เซนต�ตอ่กโิลวตัต�-ชัว่โมง มีผลผกูพันกับโครงการ
ทีเ่ปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิย�ภายในเดือนธนัวาคม ปี 2563 และจากพลงังานลม (Onshore) คิดเป็น 8.5 เซนต�ตอ่กโิลวัตต�-ชัว่โมง  
มีผลผูกพันกับโครงการที่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย�ภายในเดือนตุลาคม ปี 2564 นอกจากนี้ ในปี 2564 การรับซ้ือไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย�ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอัตรา 
รับซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) ในราคาเริ่มต�นที่ 7.09 เซนต�ต่อกิโลวัตต�-ชั่วโมง

กลยุทธ์การแข่งขัน

1. กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศไทย

บ�านปู เพาเวอร�มีสัดส่วนการถือหุ�นร�อยละ 50 ในบริษัท  
บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำากัด ซึ่งดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บีแอลซ�พี  
กำาลงัผลิตรวม 1,434 เมกะวตัต� โดยเป็นกำาลงัผลิตตามสดัสว่น 
การถอืหุ�น 717 เมกะวตัต� ตัง้อยูใ่นนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าให�แก่การไฟฟ้า 
ฝ�ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอัตราการจ่ายกำาลังไฟฟ้า  
(Dispatch) ร�อยละ 99.1 ในปี 2563 แสดงให�เห็นถึงความ
สามารถในการบริหารจัดการความพร�อมในการเดินเคร่ือง 
ของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซ�พีผลิตไฟฟ้าเป็นจำานวน
ร�อยละ 5.2 ของปริมาณการผลิตและการรับซ้ือไฟฟ้าของ 
การไฟฟ้าฝ�ายผลิตแห่งประเทศไทย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.)	การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

 บ�านปู เพาเวอร�ได�ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและ 
 บำารุงรักษาอุปกรณ�ตามระยะเวลาที่กำาหนดตามแผนงาน  
 เพ่ือให�มีค่าดัชนคีวามพร�อมจ่าย (Availability Factor: AF)  
 และมีจำานวนชัว่โมงความพร�อมจา่ยทีก่ำาหนดไว�ในสญัญา  
 (Contracted Available Hour: CAH) ตามสัญญา 
 ซ้ือขายไฟ (Power Purchase Agreement: PPA)  
 โดยในปี 2563 โรงไฟฟ้าบีแอลซ�พีมีค่าความพร�อมจ่าย 
 เทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF)  
 ร�อยละ 90

2.)	การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ	

 บ�านปู เพาเวอร�ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจ 
 ภายใต�แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ  
 โดยมุ่งเน�นให�สอดคล�องกับแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า 
 ของประเทศปี 2561-2580 (Power Development Plan:  
 PDP 2018) ทีไ่ด�รบัมตเิหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 
 พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562  
 โดยมีอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นของกลุ่มผู�ผลิตไฟฟ้าแบบผลิต 

 ใช�เอง (Isolated Power Supply: IPS) รวมถึงนโยบาย 
 ประหยดัพลงังานทีมี่ประสทิธภิาพ สง่ผลให�ความต�องการ 
 ใช�ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน�มลดลงกว่าที่เคยคาดการณ�ไว�  
 ตลอดจนนโยบายการสง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน 
 หมุนเว�ยนที่มีแนวโน�มเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบัน  
 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ทัง้จากพลังงานเชือ้เพลิง 
 ท่ัวไปและจากพลังงานหมุนเว�ยนจะต�องเผชิญกับการแข่งขัน 
 ทีเ่พ่ิมขึน้ในการประมูลหรอืยืน่ขออนญุาตขายไฟฟ้า บรษิทัฯ  
 จึงได�จัดเตร�ยมบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ� 
 ในฝ�ายพัฒนาธุรกิจ เพ่ือติดตามนโยบายของภาครัฐและ 
 หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข�อง รวมถึงประเมิน 
 ความสามารถในการแข่งขันและจัดเตร�ยมความพร�อม 
 ที่จะเข�าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดโอกาส 
 ให�เอกชนเข�าร่วม ซ่ึงรวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
 พิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
 และเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม 
 ให�ภาคเอกชนเข�ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแบบ 
 ผลิตใช�เอง (Independent Power Supply: IPS) จาก 
 พลังงานหมุนเว�ยน

3.)	การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

 บ�านปู เพาเวอร�ให�การสนับสนุนกิจกรรมและการ 
 ทำาความเข�าใจกับชุมชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให� 
 มีความสัมพันธ�กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

 สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบ�านปู เพาเวอร� 
 ท่ีเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว อาจถือได�ว่าไม่มีการแข่งขัน 
 โดยตรงกบัผู�ประกอบการรายอ่ืน เนือ่งจากมีการทำาสญัญา 
 ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ�ายผลิตแห่งประเทศไทย

 ผู�ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้า  
 จำากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุร� โฮลดิ้ง จำากัด  
 (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่ จำากัด  
 (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร�จ� ดีเวลลอปเมนท� จำากัด  
 (มหาชน) และนักลงทุนจากต่างประเทศ
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ที่มา : แผนยุทธศาสตร�พลังงานฉบับที่ 4, กระทรวงเศรษฐกิจ การค�า และอุตสาหกรรมญี่ปุ�น (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI)

* ข�อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563

เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาและสัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภทในปจจุบัน

นิวเคลียร

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานน้ำ

พลังงานลม

พลังงานหมุนเวียนอ�น

กาซธรรมชาติ

น้ำมัน

ถานหิน

33%

19%

12%

18%

4%

1%

9%

2%

33%

19%

12%

18%

4%

1%

9%

2%

สัดสวน

กำลังผลิตไฟฟา

ป 2563*

27%

26%

21%

9%

7%

2%

3%

5%

แผนพัฒนา

กำลังผลิตไฟฟา

ป 2573
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20
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19

9

11

34

20

10

13
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20

11
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ที่มา : กระทรวงพัฒนาการลงทุนและการค�า ประเทศเว�ยดนาม

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2573

พลังน้ำ ถานหิน กาซธรรมชาติและน้ำมัน พลังงานหมุนเวียน นำเขา นิวเคลียร

กราฟแสดงสัดสวนของกำลังผลิตติดตั้งจากเชื้อเพลิงแตละประเภทภายใต PDP ของประเทศเวียดนาม 

(หนวย : กิกะวัตต)
129.5

51.4
55.7

60.0
67.2

74.4
81.6

88.8
96

5. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในปี 2563 เว�ยดนามมีผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เติบโตเฉลี่ยร�อยละ 3 เนื่องด�วย 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดการณ� GDP ในปี 2564 อยู่ที่ประมาณร�อยละ 6 เป็นผลจาก 
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการจำากัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ

ตามแผนแม่บทการพัฒนาพลงังานของเว�ยดนามในชว่งปี 2543 - 2573 ได�ระบถุงึการใช�ถา่นหนิเป็นเชือ้เพลิงหลัก ในการผลติไฟฟ้า  
โดยในปี 2573 ได�กำาหนดเป้าหมายกำาลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานถา่นหนิในประเทศคิดเป็น ร�อยละ 40 และจากพลังงานหมุนเว�ยน  
ซ่ึงประกอบด�วยพลังงานลมร�อยละ 9 และพลังงานแสงอาทิตย�ร�อยละ 6 ทั้งนี้คาดว่ากำาลังผลิตติดตั้งไฟฟ้ารวมในปี 2573  
อยู่ที่ประมาน 130 กิกะวัตต� 

ทั้งนี้ เว�ยดนามได�กำาหนดอัตรารับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย�และพลังงานลมเป็นแบบอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ  
(Feed-in Tariff: FiT) ซ่ึงอัตรารบัซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย�คิดเป็น 7.09 เซนต�ตอ่กโิลวตัต�-ชัว่โมง มีผลผกูพันกบัโครงการ
ทีเ่ปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิย�ภายในเดือนธนัวาคม ปี 2563 และจากพลงังานลม (Onshore) คิดเป็น 8.5 เซนต�ตอ่กโิลวตัต�-ชัว่โมง  
มีผลผูกพันกับโครงการที่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย�ภายในเดือนตุลาคม ปี 2564 นอกจากนี้ ในปี 2564 การรับซ้ือไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย�ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอัตรา 
รับซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) ในราคาเริ่มต�นที่ 7.09 เซนต�ต่อกิโลวัตต�-ชั่วโมง

กลยุทธ์การแข่งขัน

1. กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศไทย

บ�านปู เพาเวอร�มีสัดส่วนการถือหุ�นร�อยละ 50 ในบริษัท  
บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำากัด ซึ่งดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บีแอลซ�พี  
กำาลงัผลิตรวม 1,434 เมกะวตัต� โดยเป็นกำาลงัผลิตตามสดัสว่น 
การถอืหุ�น 717 เมกะวตัต� ตัง้อยูใ่นนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าให�แก่การไฟฟ้า 
ฝ�ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอัตราการจ่ายกำาลังไฟฟ้า  
(Dispatch) ร�อยละ 99.1 ในปี 2563 แสดงให�เห็นถึงความ
สามารถในการบริหารจัดการความพร�อมในการเดินเคร่ือง 
ของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซ�พีผลิตไฟฟ้าเป็นจำานวน
ร�อยละ 5.2 ของปริมาณการผลิตและการรับซ้ือไฟฟ้าของ 
การไฟฟ้าฝ�ายผลิตแห่งประเทศไทย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.)	การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

 บ�านปู เพาเวอร�ได�ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและ 
 บำารุงรักษาอุปกรณ�ตามระยะเวลาที่กำาหนดตามแผนงาน  
 เพ่ือให�มค่ีาดัชนคีวามพร�อมจ่าย (Availability Factor: AF)  
 และมีจำานวนชัว่โมงความพร�อมจ่ายทีก่ำาหนดไว�ในสญัญา  
 (Contracted Available Hour: CAH) ตามสัญญา 
 ซ้ือขายไฟ (Power Purchase Agreement: PPA)  
 โดยในปี 2563 โรงไฟฟ้าบีแอลซ�พีมีค่าความพร�อมจ่าย 
 เทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF)  
 ร�อยละ 90

2.)	การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ	

 บ�านปู เพาเวอร�ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกิจ 
 ภายใต�แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ  
 โดยมุ่งเน�นให�สอดคล�องกับแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า 
 ของประเทศปี 2561-2580 (Power Development Plan:  
 PDP 2018) ทีไ่ด�รบัมตเิหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 
 พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562  
 โดยมีอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นของกลุ่มผู�ผลิตไฟฟ้าแบบผลิต 

 ใช�เอง (Isolated Power Supply: IPS) รวมถึงนโยบาย 
 ประหยดัพลงังานทีมี่ประสทิธภิาพ สง่ผลให�ความต�องการ 
 ใช�ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน�มลดลงกว่าที่เคยคาดการณ�ไว�  
 ตลอดจนนโยบายการสง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน 
 หมุนเว�ยนที่มีแนวโน�มเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบัน  
 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ทัง้จากพลังงานเชือ้เพลิง 
 ท่ัวไปและจากพลังงานหมุนเว�ยนจะต�องเผชิญกับการแข่งขัน 
 ทีเ่พ่ิมขึน้ในการประมูลหรอืยืน่ขออนญุาตขายไฟฟ้า บรษิทัฯ  
 จึงได�จัดเตร�ยมบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ� 
 ในฝ�ายพัฒนาธุรกิจ เพ่ือติดตามนโยบายของภาครัฐและ 
 หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข�อง รวมถึงประเมิน 
 ความสามารถในการแข่งขันและจัดเตร�ยมความพร�อม 
 ที่จะเข�าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดโอกาส 
 ให�เอกชนเข�าร่วม ซ่ึงรวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
 พิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
 และเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม 
 ให�ภาคเอกชนเข�ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแบบ 
 ผลิตใช�เอง (Independent Power Supply: IPS) จาก 
 พลังงานหมุนเว�ยน

3.)	การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

 บ�านปู เพาเวอร�ให�การสนับสนุนกิจกรรมและการ 
 ทำาความเข�าใจกับชุมชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให� 
 มีความสัมพันธ�กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

 สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบ�านปู เพาเวอร� 
 ท่ีเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย�แล�ว อาจถือได�ว่าไม่มีการแข่งขัน 
 โดยตรงกบัผู�ประกอบการรายอ่ืน เนือ่งจากมีการทำาสญัญา 
 ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ�ายผลิตแห่งประเทศไทย

 ผู�ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้า  
 จำากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุร� โฮลดิ้ง จำากัด  
 (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่ จำากัด  
 (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร�จ� ดีเวลลอปเมนท� จำากัด  
 (มหาชน) และนักลงทุนจากต่างประเทศ
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2. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

บ้านปู เพาเวอร์ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company  
Limited ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซ่ึงดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า 
เอชพีซี โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินปากเหมืองเพียงแห่งเดียว 
ทีต่ัง้อยูใ่น สปป.ลาว มีกำาลงัผลิตไฟฟ้ารวม 1,878 เมกะวตัต ์ 
โดยเป็นกำาลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 751 เมกะวัตต์  
โรงไฟฟ้าเอชพีซีจำาหนา่ยกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝา่ยผลติ 
แหง่ประเทศไทยตามสญัญาระยะยาวประเภทการรบัซือ้ไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power  
Producer: IPP) และจำาหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ สปป.ลาว  
ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าเอชพีซีผลิตไฟฟ้าเป็นจำานวนร้อยละ 29  
ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ สปป.ลาวส่งให้ไทย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1)	 การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

 โรงไฟฟ้าเอชพีซไีด้เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิยแ์ลว้ทัง้หมด  
 3 หนว่ยการผลติ ตัง้แตปี่ 2559 โดยมีอัตราการจ่ายกำาลงั 
 ไฟฟ้า (Dispatch) รอ้ยละ 100 ในปี 2563 แสดงใหเ้หน็ถงึ 
 ความมั่นคงในการเดนิเครื่อง และมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 
 ที่อยู่ในระดับต่ำา ซ่ึงมีความสำาคัญต่อระบบไฟฟ้าของ 
 ทั้ง 2 ประเทศ 

2)	 การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถ่ินและชุมชน

 บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดย 
 มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่  
 ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 
 ในชุมชนเหล่านั้น ซ่ึงมาตรการดังกล่าวสะท้อนออกมา 
 ในรูปแบบของการคิดริเร่ิมแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ   
 เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (น้ำาประปา ไฟฟ้า และถนน)  
 การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างท่ีอยู่อาศัยใหม่ 
 ทดแทนให้ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนา 
 อาชพี และการสนบัสนนุการจา้งงานเพ่ือทำางานในโรงไฟฟ้า  
 งานรับเหมาออกแบบ และงานจัดซื้ออุปกรณ์

3)	 การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

 ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์ผลักดันให้โรงไฟฟ้าเอชพีซี 
 ดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมศักยภาพความ 
 พร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า  
 ทั้งในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการ 
 ลำาเลียงถ่านหินเพ่ือป้อนให้โรงไฟฟ้า โดยสามารถรักษา 

 ค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability  
 Factor: EAF) อยู่ที่ร้อยละ 82 นอกจากนี้ยังมีการเตรียม 
 ความพรอ้มในการจัดหาอุปกรณซ์อ่มบำารงุ ปรบัปรงุระบบ 
 และวิธีการซ่อมบำารุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ส่งผลให้โรงไฟฟ้าเอชพีซีสามารถเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า 
 ได้อย่างต่อเน่ือง

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

สำาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์ที่เปิด
ดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขัน
โดยตรงกับผู้ประกอบการรายอ่ืน เนื่องจากมีการทำาสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

3. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บ้านปู เพาเวอร์ดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 
โรงไฟฟ้าท่ัวไปและสามารถควบคุมมลภาวะได้ตรงตามมาตรฐาน  
จึงได้รบัการสง่เสรมิจากรฐับาลจีนโดยได้สทิธปิระโยชนต์า่ง ๆ   
ได้แก่ ได้รับการประกันการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าท้องถิ่น  
ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ผลิตและส่งไอน้ำาและความร้อน
ในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1)	 การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ	

 รัฐบาลจีนมีนโยบายในการปรับลดราคาไฟฟ้าและไอน้ำา 
 มาตรฐานในแต่ละมณฑล รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
 บ้านปู เพาเวอร์จึงทำาการประเมินผลกระทบต่ออัตรา 
 ตามสัญญาซ้ือขายที่กำาหนดไว้ และพิจารณาอัตราใหม่ 
 ที่สอดคล้อง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจวผิง  
 (Zouping) ได้ตกลงราคาขายไอน้ำาใหก้บัลกูค้าหลกัทีร่าคา 
 มาตรฐาน 125 หยวนตอ่ตนั ทัง้นีเ้ม่ือราคาตน้ทนุถา่นหนิ 
 เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทุก ๆ 0.01 หยวนต่อ 
 กิโลแคลอรี่ (รวมภาษีและค่าขนส่ง) ราคาไอน้ำาจะปรับ 
 เพ่ิมขึน้หรอืลดลง 5 หยวนตอ่ตนั เป็นการบรหิารความเสีย่ง 
 จากความผันผวนของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้

 บรษิทัฯ ยงัคงความสามารถในการทำากำาไรจากการดำาเนนิ 
 ธรุกจิ โดยเนน้การเพ่ิมประสทิธภิาพและการควบคุมตน้ทนุ 
 อย่างรัดกุม โดยมีกลยุทธ์การจัดซ้ือถ่านหินในช่วงเวลา 
 ทีร่าคาถา่นหนิลดลง และสำารองไวใ้ชใ้นชว่งเวลาทีถ่า่นหนิ 

 ราคาเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังมีแผน 
 ขยายกำาลังผลิตไฟฟ้าและไอน้ำาในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำาที่เพิ่มขึ้น 
 ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้น

2)	 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 รฐับาลจนีมีความเขม้งวดในนโยบายสิง่แวดล้อมและการ 
 ควบคุมมลภาวะ โดยจำากดัการใชถ้า่นหนิเป็นเชือ้เพลงิหลกั 
 ในโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งชดัเจน ท้ังนี ้กระบวนการผลิต 
 ของบ้านปู เพาเวอร์เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
 ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มีการบำารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ 
 อย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงมีแผนปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุม 
 สิง่แวดล้อม นอกจากนี ้บา้นปู เพาเวอรย์งัตดิตามผลกระทบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการดำาเนิน 
 ธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 
 ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

 บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยี 
 ขัน้สงูระบบ Ultra-Supercritical (USC) ซ่ึงเป็นเทคโนโลย ี
 ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (High  
 Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ในการ 
 พัฒนาโครงการใหม่ ๆ  เชน่ โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง  
 (Shanxi Lu Guang) เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ให้น้อยที่สุดตามมาตรฐานสากล โดยเทคโนโลยีดังกล่าว 
 สามารถกำาจัดฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
 ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ 
 สารอื่น ๆ  ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก

3)	 ความพร้อมในการปรับตัวสูง	

 บ้านปู เพาเวอร์มีทีมงานที่คอยติดตามภาวะตลาดที่มี 
 การเปล่ียนแปลงอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการดำาเนินธุรกิจ 
 ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดหรือสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ   
 เพ่ือให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบ 
 ตอ่ธรุกจิได้ ทัง้นี ้บรษิทัฯ มีความพรอ้มในการปรบัเปลีย่น 
 การจำาหนา่ยผลิตภัณฑ ์ทัง้ไฟฟ้า ไอน้ำา น้ำารอ้น และน้ำาเยน็ 
 ตามปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลต่อความต้องการ เช่น โรงไฟฟ้า 
 พลังงานความร้อนร่วมเจิ้งติ้ง (Zhengding) จะผลิตและ 
 จำาหนา่ยไฟฟ้า ไอน้ำา และน้ำารอ้น ในชว่งฤดูหนาวอยา่งเตม็ที ่ 
 และจะปรับเปล่ียนกระบวนการเพ่ือผลิตน้ำาหล่อเย็น  
 (Chilled Water) เพ่ือจำาหนา่ยในฤดูรอ้นเพ่ือใหส้อดคลอ้ง 
 กับความต้องการ ส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้นและช่วยลด 
 ผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำาที่ลดลง 
 ตามฤดูกาล

4)	 คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้เสีย	

 บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำาคัญกับคุณภาพและบริการ  
 จึงจัดให้มีความพร้อมและความม่ันคงในการผลิต 
 และจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำาเพ่ือให้สามารถตอบสนอง 
 ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะ 
 การจ่ายไอน้ำาและน้ำาร้อนในฤดูหนาว ตลอดจนการรักษา 
 ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบนพ้ืนฐานของความซ่ือตรง 
 และผลประโยชน์ร่วมกัน ทำาให้ได้รับความเชื่อถือและ 
 ความไว้วางใจจากลูกค้า

 ในการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและ 
 ชุมชน บ้านปู เพาเวอร์และบริษัทย่อยในจีนได้สร้าง 
 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพ้ืนฐาน 
 ของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการ 
 ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน้ำา) ให้กับ 
 ชมุชนทอ้งถิน่ รวมถงึสรา้งความเชือ่ถอืและความเสมอภาค  
 ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
 จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนในการเป็นบริษัท 
 ตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ 
 จากปัจจัยภายนอก การดำาเนนิธรุกจิผลิตไฟฟ้าของบรษิทัฯ  
 ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นอย่าง 
 เต็มที่ เช่น การได้รับเงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคา 
 ไอน้ำาเมื่อราคาถ่านหินปรับเพิ่มสูงขึ้น

5)	 การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิม

 บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำาคัญกับการลงทุนในโครงการ 
 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้อง 
 กับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของ 
 ภาครัฐ รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการขยาย 
 การลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยคำานึงถึงต้นทุนของ 
 เชือ้เพลงิแตล่ะประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลย ี 
 เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan)  
 มทีำาเลทีต่ัง้อยูใ่นเขตอุตสาหกรรม ทำาใหมี้ความได้เปรยีบ 
 เชิงกลยุทธ์ในการเป็นผู้ให้บริการไอน้ำาแต่เพียงผู้เดียว  
 ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์อยู่ในระหว่างการพิจารณาขยาย 
 ฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การให้บริการ 
 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)  
 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ 
 ในการใช้ที่ดินส่วนท่ีมีอยู่เพ่ือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 
 ชีวมวลร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
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2. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

บ้านปู เพาเวอร์ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company  
Limited ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซ่ึงดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า 
เอชพีซี โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินปากเหมืองเพียงแห่งเดียว 
ทีต่ัง้อยูใ่น สปป.ลาว มีกำาลงัผลิตไฟฟ้ารวม 1,878 เมกะวตัต ์ 
โดยเป็นกำาลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 751 เมกะวัตต์  
โรงไฟฟ้าเอชพีซีจำาหนา่ยกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝา่ยผลติ 
แหง่ประเทศไทยตามสญัญาระยะยาวประเภทการรบัซือ้ไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power  
Producer: IPP) และจำาหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ สปป.ลาว  
ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าเอชพีซีผลิตไฟฟ้าเป็นจำานวนร้อยละ 29  
ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ สปป.ลาวส่งให้ไทย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1)	 การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

 โรงไฟฟ้าเอชพีซไีด้เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิยแ์ลว้ทัง้หมด  
 3 หนว่ยการผลติ ตัง้แตปี่ 2559 โดยมีอัตราการจ่ายกำาลงั 
 ไฟฟ้า (Dispatch) รอ้ยละ 100 ในปี 2563 แสดงใหเ้หน็ถงึ 
 ความมั่นคงในการเดนิเครื่อง และมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 
 ที่อยู่ในระดับต่ำา ซ่ึงมีความสำาคัญต่อระบบไฟฟ้าของ 
 ทั้ง 2 ประเทศ 

2)	 การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถ่ินและชุมชน

 บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดย 
 มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่  
 ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 
 ในชุมชนเหล่านั้น ซ่ึงมาตรการดังกล่าวสะท้อนออกมา 
 ในรูปแบบของการคิดริเร่ิมแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ   
 เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (น้ำาประปา ไฟฟ้า และถนน)  
 การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างท่ีอยู่อาศัยใหม่ 
 ทดแทนให้ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนา 
 อาชพี และการสนบัสนนุการจา้งงานเพ่ือทำางานในโรงไฟฟ้า  
 งานรับเหมาออกแบบ และงานจัดซื้ออุปกรณ์

3)	 การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

 ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์ผลักดันให้โรงไฟฟ้าเอชพีซี 
 ดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมศักยภาพความ 
 พร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า  
 ทั้งในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการ 
 ลำาเลียงถ่านหินเพ่ือป้อนให้โรงไฟฟ้า โดยสามารถรักษา 

 ค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability  
 Factor: EAF) อยู่ที่ร้อยละ 82 นอกจากนี้ยังมีการเตรียม 
 ความพรอ้มในการจัดหาอุปกรณซ์อ่มบำารงุ ปรบัปรงุระบบ 
 และวิธีการซ่อมบำารุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ส่งผลให้โรงไฟฟ้าเอชพีซีสามารถเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า 
 ได้อย่างต่อเน่ือง

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

สำาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์ที่เปิด
ดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขัน
โดยตรงกับผู้ประกอบการรายอ่ืน เนื่องจากมีการทำาสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

3. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บ้านปู เพาเวอร์ดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 
โรงไฟฟ้าท่ัวไปและสามารถควบคุมมลภาวะได้ตรงตามมาตรฐาน  
จึงได้รบัการสง่เสรมิจากรฐับาลจีนโดยได้สทิธปิระโยชนต์า่ง ๆ   
ได้แก่ ได้รับการประกันการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าท้องถิ่น  
ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ผลิตและส่งไอน้ำาและความร้อน
ในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1)	 การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ	

 รัฐบาลจีนมีนโยบายในการปรับลดราคาไฟฟ้าและไอน้ำา 
 มาตรฐานในแต่ละมณฑล รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
 บ้านปู เพาเวอร์จึงทำาการประเมินผลกระทบต่ออัตรา 
 ตามสัญญาซ้ือขายที่กำาหนดไว้ และพิจารณาอัตราใหม่ 
 ที่สอดคล้อง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจวผิง  
 (Zouping) ได้ตกลงราคาขายไอน้ำาใหก้บัลกูค้าหลกัท่ีราคา 
 มาตรฐาน 125 หยวนตอ่ตนั ทัง้นีเ้ม่ือราคาตน้ทุนถา่นหนิ 
 เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทุก ๆ 0.01 หยวนต่อ 
 กิโลแคลอรี่ (รวมภาษีและค่าขนส่ง) ราคาไอน้ำาจะปรับ 
 เพ่ิมขึน้หรอืลดลง 5 หยวนตอ่ตนั เป็นการบรหิารความเสีย่ง 
 จากความผันผวนของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้

 บรษิทัฯ ยงัคงความสามารถในการทำากำาไรจากการดำาเนนิ 
 ธรุกจิ โดยเนน้การเพ่ิมประสทิธภิาพและการควบคุมตน้ทนุ 
 อย่างรัดกุม โดยมีกลยุทธ์การจัดซ้ือถ่านหินในช่วงเวลา 
 ทีร่าคาถา่นหนิลดลง และสำารองไวใ้ชใ้นชว่งเวลาทีถ่า่นหนิ 

 ราคาเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังมีแผน 
 ขยายกำาลังผลิตไฟฟ้าและไอน้ำาในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำาที่เพิ่มขึ้น 
 ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้น

2)	 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 รฐับาลจนีมีความเขม้งวดในนโยบายสิง่แวดล้อมและการ 
 ควบคุมมลภาวะ โดยจำากดัการใชถ้า่นหนิเป็นเชือ้เพลงิหลกั 
 ในโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งชดัเจน ทัง้นี ้กระบวนการผลติ 
 ของบ้านปู เพาเวอร์เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
 ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มีการบำารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ 
 อย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงมีแผนปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุม 
 สิง่แวดล้อม นอกจากนี ้บา้นปู เพาเวอรย์งัตดิตามผลกระทบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการดำาเนิน 
 ธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 
 ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

 บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยี 
 ขัน้สงูระบบ Ultra-Supercritical (USC) ซ่ึงเป็นเทคโนโลย ี
 ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (High  
 Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ในการ 
 พัฒนาโครงการใหม่ ๆ  เชน่ โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง  
 (Shanxi Lu Guang) เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ให้น้อยที่สุดตามมาตรฐานสากล โดยเทคโนโลยีดังกล่าว 
 สามารถกำาจัดฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
 ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ 
 สารอื่น ๆ  ก่อนจะถูกปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก

3)	 ความพร้อมในการปรับตัวสูง	

 บ้านปู เพาเวอร์มีทีมงานที่คอยติดตามภาวะตลาดที่มี 
 การเปล่ียนแปลงอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการดำาเนินธุรกิจ 
 ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดหรือสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ   
 เพ่ือให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบ 
 ตอ่ธรุกจิได้ ทัง้นี ้บรษิทัฯ มีความพรอ้มในการปรบัเปลีย่น 
 การจำาหนา่ยผลิตภัณฑ ์ทัง้ไฟฟ้า ไอน้ำา น้ำารอ้น และน้ำาเยน็ 
 ตามปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลต่อความต้องการ เช่น โรงไฟฟ้า 
 พลังงานความร้อนร่วมเจิ้งติ้ง (Zhengding) จะผลิตและ 
 จำาหนา่ยไฟฟ้า ไอน้ำา และน้ำารอ้น ในชว่งฤดูหนาวอยา่งเตม็ที ่ 
 และจะปรับเปล่ียนกระบวนการเพ่ือผลิตน้ำาหล่อเย็น  
 (Chilled Water) เพ่ือจำาหนา่ยในฤดูรอ้นเพ่ือใหส้อดคลอ้ง 
 กับความต้องการ ส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้นและช่วยลด 
 ผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำาที่ลดลง 
 ตามฤดูกาล

4)	 คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้เสีย	

 บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำาคัญกับคุณภาพและบริการ  
 จึงจัดให้มีความพร้อมและความม่ันคงในการผลิต 
 และจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำาเพ่ือให้สามารถตอบสนอง 
 ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะ 
 การจ่ายไอน้ำาและน้ำาร้อนในฤดูหนาว ตลอดจนการรักษา 
 ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบนพ้ืนฐานของความซ่ือตรง 
 และผลประโยชน์ร่วมกัน ทำาให้ได้รับความเชื่อถือและ 
 ความไว้วางใจจากลูกค้า

 ในการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและ 
 ชุมชน บ้านปู เพาเวอร์และบริษัทย่อยในจีนได้สร้าง 
 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพ้ืนฐาน 
 ของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการ 
 ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน้ำา) ให้กับ 
 ชมุชนทอ้งถิน่ รวมถงึสรา้งความเชือ่ถอืและความเสมอภาค  
 ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
 จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนในการเป็นบริษัท 
 ตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ 
 จากปัจจัยภายนอก การดำาเนนิธรุกจิผลิตไฟฟ้าของบรษิทัฯ  
 ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นอย่าง 
 เต็มที่ เช่น การได้รับเงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคา 
 ไอน้ำาเมื่อราคาถ่านหินปรับเพิ่มสูงขึ้น

5)	 การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิม

 บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสำาคัญกับการลงทุนในโครงการ 
 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้อง 
 กับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของ 
 ภาครัฐ รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการขยาย 
 การลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยคำานึงถึงต้นทุนของ 
 เชือ้เพลงิแตล่ะประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลย ี 
 เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan)  
 มทีำาเลทีต่ัง้อยูใ่นเขตอุตสาหกรรม ทำาใหมี้ความได้เปรยีบ 
 เชิงกลยุทธ์ในการเป็นผู้ให้บริการไอน้ำาแต่เพียงผู้เดียว  
 ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์อยู่ในระหว่างการพิจารณาขยาย 
 ฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การให้บริการ 
 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)  
 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ 
 ในการใช้ที่ดินส่วนที่มีอยู่เพ่ือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 
 ชีวมวลร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
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คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
 รายอื่น ๆ

4. กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น

บา้นปู เพาเวอรล์งทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
ในญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีกำาลังผลิตในโรงไฟฟ้าที่เปิดดำาเนินการ 
เชงิพาณชิยแ์ลว้ 88 เมกะวตัต ์และยงัอยูใ่นระหวา่งการพัฒนา 
กว่า 132 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังญ่ีปุ่น
โดยเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ประกอบกับการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำาหรับการประเมิน 
โอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง  
โดยเน้นการบริหารทีมงานและบุคลากร พร้อมทั้งสร้าง 
ความเชื่อม่ันให้แก่พันธมิตร เพ่ือขยายการเติบโตของธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนในญ่ีปุ่น นอกจากนี้ การสนับสนุนของ
รัฐบาลและการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ  
ยังเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้บ้านปู เพาเวอร์สามารถขับเคลื่อน
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1)	 ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน

 บา้นปู เพาเวอรมี์กลยทุธใ์นการรว่มมือกบัพันธมิตรในการ 
 แสวงหาโอกาสการลงทุน รวมถึงการบริหารต้นทุน 
 ทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ  โดยเฉพาะสถาบัน 
 การเงินภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถและบรรลุ 
 เป้าหมายในการลงทุนระยะยาว

2)	 การพัฒนาโครงการ

 บา้นปู เพาเวอรมี์การตดิตามการเปล่ียนแปลงของนโยบาย  
 และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  จากรัฐบาลญ่ีปุ่นที่เกี่ยวข้องด้าน 
 พลังงานอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมงานคอยติดตามและ 
 ศกึษารายละเอียด รวมถงึวเิคราะหผ์ลกระทบตอ่โครงการ 
 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โครงการ 
 โรงไฟฟ้าสามารถเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน

3)	 การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิม

 จากการบริหารจัดการทางด้านพลังงานของญ่ีปุ่นที่มีการ 
 กำาหนดนโยบายทางพลงังานทีช่ดัเจน ทำาใหบ้า้นปู เพาเวอร ์
 มีความเส่ียงในการลงทุนในระดับท่ีสามารถบริหารจัดการได้  
 แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้าจาก 

 พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตรารับซ้ือไฟฟ้าคงที่ตลอด 
 อายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบัน 
 รัฐบาลได้กำาหนดอัตรารับซ้ือไฟฟ้าแบบเปิดประมูล  
 (Auction Scheme) เพ่ือให้การลงทุนได้ผลตอบแทน 
 ตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการปรับตัวโดยเน้น 
 การบริหารจัดการต้นทุนให้มีความรัดกุมด้วยการจัดหา 
 อุปกรณ์สำาคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน  
 รวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยการลงทุน 
 ในโครงการใหม่จะพิจารณาโครงการที่ได้รับอัตรารับซื้อ 
 ไฟฟ้าแบบคงท่ีตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT)  
 หรือเข้าซื้อโครงการที่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

 นอกจากนี ้บา้นปู เพาเวอรย์งัแสวงหาโอกาสในการลงทนุ 
 ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง โดยต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้าท่ีดำาเนินการ 
 อยู่แล้วเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าผ่าน 
 แพลตฟอร์มระบบกลางและธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้า (Energy  
 Trading and Retail Electricity) โดยขยายโอกาสการ 
 ทำาธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก 
 พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น เพ่ือตอบสนอง 
 ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
 และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญ่ีปุ่นและจาก 
 ต่างประเทศ

5. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บา้นปู เพาเวอรเ์ริม่ขยายการลงทนุธรุกจิไฟฟ้าไปยงัสาธารณรฐั 
สังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ลงนามในสัญญา
ความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการประชาชนจังหวัด 
ซ็อกจัง (Soc Trang Provincial People’s Committee)  
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวยีน ตอ่มาในปี 2561 บรษิทัฯ ได้รบัการอนมัุติ
การลงทุน (Investment Registration Certificate: IRC)  
และได้จัดตั้งบริษัทย่อย ณ จังหวัดซ็อกจัง โดยได้จัดเตรียม
ทีมงานที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในการดำาเนินธุรกิจ 
ในเวียดนาม จึงมีความพร้อมในการพัฒนาโครงการให้สามารถ 
เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิยไ์ด้ตามแผน โดยโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 อยู่ในระหว่าง 
ขัน้ตอนการกอ่สรา้ง พรอ้มกนันีไ้ด้ทำาการศกึษาความเป็นไปได้ 
ในการลงทุนเพ่ิมเติม (Feasibility Study) เพ่ือขยายกำาลัง
ผลิตต่อไป

นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังได้ขยายการลงทุนโดยการเข้า
ซ้ือโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว  
คือ โรงไฟฟ้าเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ในจังหวัด
นินห์ถ่วน ขนาดกำาลังผลิตติดตั้ง 37.6 เมกะวัตต์ โดยมีราคา
รบัซือ้ไฟฟ้าแบบคงทีต่ลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff: FiT)  
ที ่8.5 เซนตต์อ่กโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 20 ปี การลงทนุ 
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอนุมัติโดยหน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ของปี 2564 
และจะสามารถรับรู้รายได้ในทันที โดยจังหวัดนินห์ถ่วนนั้น
ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม 
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุนในโรงไฟฟ้า 
พลังงานหมุนเวียนมากที่สุดจากการสนับสนุนของรัฐบาล

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1)	 การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่น

และชุมชน

 บ้านปู เพาเวอร์และบริษัทย่อยในเวียดนามสร้างความ 
 สัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของ 
 ความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม  
 โดยมุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน 
 กบัหนว่ยงานราชการในการดูแลและพัฒนาชมุชนทอ้งถิน่ 
 อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน 
 อย่างต่อเนื่อง

2)	 การพัฒนาและบริหารโครงการ

 บ้านปู เพาเวอร์ตระหนักถึงปัจจัยที่สำาคัญในการตัดสินใจ 
 ลงทุนโครงการ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและประเมิน 
 ความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยละเอียดด้วยการจัดให้มี 
 ทีป่รกึษาในด้านตา่ง ๆ  เชน่ ทีป่รกึษาด้านวศิวกร ทีป่รกึษา 
 ด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านการเงิน  
 และที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี เป็นต้น เพ่ือให้สามารถ 
 ประเมินความเป็นไปได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน และ 
 สามารถนำาไปปฏบิตัไิด้อยา่งสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบและ 
 เงื่อนไขการลงทุนในเวียดนาม นอกจากนี้ยังเป็นการช่วย 
 ติดตามขั้นตอนการพัฒนาโครงการและงานก่อสร้าง 
 โครงการให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด

3)	 การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิม

 เวียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
 โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวียดนาม (Gross  

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

(Energy Technology)

ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตย และสมารทซิตี้

โซลูชันแบบครบวงจร

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัด (บ้านปู เน็กซ์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ของบา้นปู เป็นผูใ้หบ้รกิารด้านพลงังานสะอาดชัน้นำาในภูมิภาค 
เอเชีย-แปซิฟิก ที่นำาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
พลังงานระดับมาตรฐานสากลจากระบบนิเวศทางธุรกิจของ 
บรษิทัฯ (Business ecosystem) มาพัฒนาเพ่ือสง่มอบโซลูชนั  
ที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเสถียร ราคาเหมาะสม และ 
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนื เพ่ือใหลู้กค้าได้ใชพ้ลังงาน
สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสามารถตรวจสอบ 
การทำางานของระบบได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน

 Domestic Product: GDP) ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ จะมีอัตรา 
 การเติบโตอยู่ ท่ีประมาณร้อยละ 6-7 ซึ่งส่งผลให้มี 
 ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พ่ิมมากขึน้ อีกทัง้รฐับาลเวยีดนาม 
 มีความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยมี 
 แผนท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าในประเทศทั้งจาก 
 เชื้อเพลิงท่ัวไปและจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่าใน 
 ปัจจุบัน ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์มองเห็นถึงโอกาสในการ 
 เขา้ลงทนุ โดยจะนำาจุดแขง็จากความเชีย่วชาญในด้านการ 
 บริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและ 
 พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งความสามารถในการจัดซ้ือ 
 เชื้อเพลิงมาใช้ในการแสวงหาโอกาสเพื่อการลงทุน

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในเวียดนามและจาก 
 ต่างประเทศ
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คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
 รายอื่น ๆ

4. กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศญ่ีปุ่น

บา้นปู เพาเวอรล์งทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
ในญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีกำาลังผลิตในโรงไฟฟ้าที่เปิดดำาเนินการ 
เชงิพาณชิยแ์ลว้ 88 เมกะวตัต ์และยงัอยูใ่นระหวา่งการพัฒนา 
กว่า 132 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังญ่ีปุ่น
โดยเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ประกอบกับการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำาหรับการประเมิน 
โอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง  
โดยเน้นการบริหารทีมงานและบุคลากร พร้อมทั้งสร้าง 
ความเชื่อม่ันให้แก่พันธมิตร เพ่ือขยายการเติบโตของธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนในญ่ีปุ่น นอกจากนี้ การสนับสนุนของ
รัฐบาลและการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ  
ยังเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้บ้านปู เพาเวอร์สามารถขับเคลื่อน
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1)	 ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน

 บา้นปู เพาเวอรมี์กลยทุธใ์นการรว่มมือกบัพันธมิตรในการ 
 แสวงหาโอกาสการลงทุน รวมถึงการบริหารต้นทุน 
 ทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ  โดยเฉพาะสถาบัน 
 การเงินภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถและบรรลุ 
 เป้าหมายในการลงทุนระยะยาว

2)	 การพัฒนาโครงการ

 บา้นปู เพาเวอรมี์การตดิตามการเปล่ียนแปลงของนโยบาย  
 และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  จากรัฐบาลญ่ีปุ่นที่เกี่ยวข้องด้าน 
 พลังงานอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมงานคอยติดตามและ 
 ศกึษารายละเอียด รวมถงึวเิคราะหผ์ลกระทบตอ่โครงการ 
 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โครงการ 
 โรงไฟฟ้าสามารถเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน

3)	 การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิม

 จากการบริหารจัดการทางด้านพลังงานของญ่ีปุ่นที่มีการ 
 กำาหนดนโยบายทางพลงังานทีช่ดัเจน ทำาใหบ้า้นปู เพาเวอร ์
 มีความเส่ียงในการลงทุนในระดับท่ีสามารถบริหารจัดการได้  
 แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการปรับลดราคารับซื้อไฟฟ้าจาก 

 พลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตรารับซ้ือไฟฟ้าคงที่ตลอด 
 อายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบัน 
 รัฐบาลได้กำาหนดอัตรารับซ้ือไฟฟ้าแบบเปิดประมูล  
 (Auction Scheme) เพ่ือให้การลงทุนได้ผลตอบแทน 
 ตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการปรับตัวโดยเน้น 
 การบริหารจัดการต้นทุนให้มีความรัดกุมด้วยการจัดหา 
 อุปกรณ์สำาคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน  
 รวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยการลงทุน 
 ในโครงการใหม่จะพิจารณาโครงการที่ได้รับอัตรารับซื้อ 
 ไฟฟ้าแบบคงท่ีตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT)  
 หรือเข้าซื้อโครงการที่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

 นอกจากนี ้บา้นปู เพาเวอรย์งัแสวงหาโอกาสในการลงทุน 
 ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง โดยต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้าท่ีดำาเนินการ 
 อยู่แล้วเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าผ่าน 
 แพลตฟอร์มระบบกลางและธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้า (Energy  
 Trading and Retail Electricity) โดยขยายโอกาสการ 
 ทำาธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก 
 พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น เพ่ือตอบสนอง 
 ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
 และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถ่ินในญ่ีปุ่นและจาก 
 ต่างประเทศ

5. กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บา้นปู เพาเวอรเ์ริม่ขยายการลงทนุธรุกจิไฟฟ้าไปยงัสาธารณรฐั 
สังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ลงนามในสัญญา
ความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการประชาชนจังหวัด 
ซ็อกจัง (Soc Trang Provincial People’s Committee)  
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวยีน ตอ่มาในปี 2561 บรษิทัฯ ได้รบัการอนมัุติ
การลงทุน (Investment Registration Certificate: IRC)  
และได้จัดตั้งบริษัทย่อย ณ จังหวัดซ็อกจัง โดยได้จัดเตรียม
ทีมงานที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในการดำาเนินธุรกิจ 
ในเวียดนาม จึงมีความพร้อมในการพัฒนาโครงการให้สามารถ 
เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิยไ์ด้ตามแผน โดยโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 อยู่ในระหว่าง 
ขัน้ตอนการกอ่สรา้ง พรอ้มกนันีไ้ด้ทำาการศกึษาความเป็นไปได้ 
ในการลงทุนเพ่ิมเติม (Feasibility Study) เพ่ือขยายกำาลัง
ผลิตต่อไป

นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังได้ขยายการลงทุนโดยการเข้า
ซ้ือโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว  
คือ โรงไฟฟ้าเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ในจังหวัด
นินห์ถ่วน ขนาดกำาลังผลิตติดตั้ง 37.6 เมกะวัตต์ โดยมีราคา
รบัซือ้ไฟฟ้าแบบคงทีต่ลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff: FiT)  
ที ่8.5 เซนตต์อ่กโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 20 ปี การลงทนุ 
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอนุมัติโดยหน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ของปี 2564 
และจะสามารถรับรู้รายได้ในทันที โดยจังหวัดนินห์ถ่วนนั้น
ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม 
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุนในโรงไฟฟ้า 
พลังงานหมุนเวียนมากที่สุดจากการสนับสนุนของรัฐบาล

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1)	 การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่น

และชุมชน

 บ้านปู เพาเวอร์และบริษัทย่อยในเวียดนามสร้างความ 
 สัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของ 
 ความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม  
 โดยมุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน 
 กบัหนว่ยงานราชการในการดูแลและพัฒนาชมุชนทอ้งถิน่ 
 อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน 
 อย่างต่อเนื่อง

2)	 การพัฒนาและบริหารโครงการ

 บ้านปู เพาเวอร์ตระหนักถึงปัจจัยที่สำาคัญในการตัดสินใจ 
 ลงทุนโครงการ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและประเมิน 
 ความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยละเอียดด้วยการจัดให้มี 
 ทีป่รกึษาในด้านตา่ง ๆ  เชน่ ทีป่รกึษาด้านวศิวกร ทีป่รกึษา 
 ด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านการเงิน  
 และที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี เป็นต้น เพ่ือให้สามารถ 
 ประเมินความเป็นไปได้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน และ 
 สามารถนำาไปปฏบิตัไิด้อยา่งสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบและ 
 เงื่อนไขการลงทุนในเวียดนาม นอกจากนี้ยังเป็นการช่วย 
 ติดตามขั้นตอนการพัฒนาโครงการและงานก่อสร้าง 
 โครงการให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด

3)	 การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิม

 เวียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
 โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวียดนาม (Gross  

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

(Energy Technology)

ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตย และสมารทซิตี้

โซลูชันแบบครบวงจร

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัด (บ้านปู เน็กซ์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ของบา้นปู เป็นผูใ้หบ้รกิารด้านพลงังานสะอาดชัน้นำาในภูมิภาค 
เอเชีย-แปซิฟิก ที่นำาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
พลังงานระดับมาตรฐานสากลจากระบบนิเวศทางธุรกิจของ 
บรษิทัฯ (Business ecosystem) มาพัฒนาเพ่ือสง่มอบโซลูชนั  
ที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเสถียร ราคาเหมาะสม และ 
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนื เพ่ือใหลู้กค้าได้ใชพ้ลังงาน
สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสามารถตรวจสอบ 
การทำางานของระบบได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน

 Domestic Product: GDP) ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ จะมีอัตรา 
 การเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6-7 ซึ่งส่งผลให้มี 
 ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พ่ิมมากขึน้ อีกทัง้รฐับาลเวยีดนาม 
 มีความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยมี 
 แผนที่จะเพ่ิมสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าในประเทศทั้งจาก 
 เชื้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่าใน 
 ปัจจุบัน ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์มองเห็นถึงโอกาสในการ 
 เขา้ลงทนุ โดยจะนำาจุดแขง็จากความเชีย่วชาญในด้านการ 
 บริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและ 
 พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งความสามารถในการจัดซ้ือ 
 เชื้อเพลิงมาใช้ในการแสวงหาโอกาสเพื่อการลงทุน

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในเวียดนามและจาก 
 ต่างประเทศ
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน

จากการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2562 รัฐบาลอนุมัติ 
และประกาศใช้แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan: PDP2018) 
ซ่ึงมีการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จากเดิมอยู่ที่ 6,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,000 เมกะวัตต์  
รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนภาคครัวเรือนหันมาใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น โดยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้จัดตั้งมีโครงการโซลาร์ 
ภาคประชาชน ทีมี่เป้าหมายรบัซ้ือไฟฟ้ารวมปีละ 100 เมกะวตัต ์ 
แต่เนื่องจากในปี 2563 ทั่วโลกรวมถึงไทยต้องเผชิญกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงส่งผลให้
ประชาชนทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ 
การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาตัดสินใจ 
ชะลอการลงทุนติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

อย่างไรก็ตาม ตลาดของธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรยังมีแนวโน้มเติบโต  
เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการอีกจำานวนหนึ่งที่เล็งเห็นถึง
บทบาทที่สำาคัญรวมทั้งประโยชน์ของเทคโนโลยีพลังงาน 
ในการดำารงชวีติ และการดำาเนนิธรุกจิในปัจจุบนั เชน่ เทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยส์ามารถลดตน้ทนุและ 
ค่าใชจ่้ายในการดำาเนนิงาน ในชว่งทีต่อ้งเผชญิกบัภาวะวกิฤต
เศรษฐกจิเชน่ปัจจบุนั ประกอบกบัมาตรการกระตุน้ความสนใจ 
ของรัฐบาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
แห่งชาติ มีมติปรับเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่ม 
บ้านผู้อยู่อาศัยในโครงการโซลาร์ภาคประชาชนท่ีจำาหน่ายไฟฟ้า 
เขา้ระบบเป็น 2.20 บาทตอ่หนว่ย จากเดิมทีไ่ม่เกนิ 1.68 บาท
ต่อหน่วย เป้าหมายการรับซื้อ 50 เมกะวัตต์ ระยะเวลารับซื้อ 
10 ปี และให้ขยายผลการดำาเนินโครงการเพิ่มเติมไปยังกลุ่ม
สถานศึกษา โรงพยาบาล และโครงการสูบน้ำาเพื่อการเกษตร  
(โครงการนำารอ่ง) มีผลตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2564 เพ่ือสรา้ง
แรงจูงใจในการลงทนุ และชว่ยลดภาระค่าใชจ้า่ยของประชาชน
และผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำาคัญกับแผนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ซึ่งเป็นนโยบาย 
ที่ส่งเสริมให้เมืองใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ 
ใหบ้รกิารและการบรหิารจัดการเมือง ทัง้นี ้สำานกังานสง่เสรมิ 
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้วางเป้าหมายการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะให้เพ่ิมขึ้นเป็น 100 เมือง ใน 76 จังหวัดรวมถึง

กรุงเทพมหานคร ภายในปี 2565 โดยส่งเสริมให้เกิดการ 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมือง การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
พัฒนาด้านพลังงาน ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำาคัญ 
ในการพัฒนาไทยสู่เมืองอัจฉริยะ เพ่ือให้การใช้พลังงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ในปี 2563  
แต่ละจังหวัดเริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนหรือ 
เมืองอัจฉริยะ รวมถึงสนใจการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา จึงมีผู้ประกอบการในไทยและกลุ่ม 
ผู้ลงทุนจากต่างประเทศสนใจประกอบธุรกิจดังกล่าวมากขึ้น 
และแต่ละรายมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันไป

กลยุทธ์การแข่งขัน

บ้านปู เน็กซ์ในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดของ 
กลุ่มบา้นปู ทีมุ่่งกา้วสูก่ารเป็นผูใ้หบ้รกิารด้านพลังงานสะอาด
ชัน้นำาในภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟิกทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของ
ลูกค้า ด้วยนวัตกรรมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
พลังงานระดับมาตรฐานสากล เพ่ือเติมเต็มการใช้ชีวิตที่ดี 
ยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน จึงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการสร้าง 
ความแตกต่างในการเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่าง 
ครบวงจร โดยไม่เพียงแต่ให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
การเสนอโซลูชนัด้านพลังงานเพ่ือนำาไปสูก่ารกา้วเป็นสว่นหนึง่ 
ในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ เช่น บริการด้านการออกแบบ ติดตั้ง 
และดูแลระบบไมโครกริด (Micro Grid) ระบบการบริหาร
จัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) 
และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS)  
สำาหรับใช้ในการควบคุมการผลิต การส่ง และการกักเก็บพลังงาน  
เพ่ือให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
รวมถึงการให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าทีห่ลากหลายในแตล่ะ
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและ 
ผลักดันประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตี้ต่อไปในอนาคต

ในปี 2563 บ้านปู เน็กซ์ ได้พัฒนาโซลูชันด้านพลังงานเพื่อ 
แก้ปัญหาด้านการใช้พลังงานและตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าทีห่ลากหลายในแตล่ะพ้ืนที ่เชน่ การพัฒนาตน้แบบ 
ชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคล่ือนท่ี  
“บา้นปู เนก็ซ์ อีพรอมตมู์ฟ” (Banpu NEXT e-PromptMove) 
โซลชูนัผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานสะอาดในรปูแบบรถเทรลเลอร์
รายแรกของไทย ทีพ่รอ้มเคลือ่นยา้ยไปใชง้านได้ทกุที ่ทกุเวลา  

แม้ในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาด้านการขาดแคลน
พลังงาน เหมาะสำาหรับพ้ืนท่ีท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง พ้ืนท่ีประสบ
ภัยพิบัติ หรือพื้นที่ที่ต้องการหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำาลัง  
เช่น หน่วยแพทย์ หรือหน่วยซ่อมบำารุง รวมไปถึงการพัฒนา  
“บา้นปู เนก็ซ ์อีเฟอรร์ี”่ (Banpu NEXT e-Ferry) เรอืทอ่งเทีย่ว 
ไฟฟ้าทางทะเลลำาแรกของไทย โดยได้สนับสนุนงบประมาณ  
และนำานวัตกรรมความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในการ
ผลิตเรอืดังกล่าว โดยวางเป้าหมายจะผลิตเรอืทอ่งเท่ียวไฟฟ้า
ให้บริการในแถบพ้ืนที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยครอบคลุม
ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี  
เพือ่รองรับโอกาสเติบโตของอตุสาหกรรมเรือทอ่งเที่ยวไฟฟา้  
และสนับสนุนประสบการณ์การท่องเที่ยวสีเขียวให้กับ 
นักท่องเที่ยว และคนในชุมชนท้องถิ่น

นอกเหนือจากการสร้างความแตกต่างทางด้านโซลูชันเทคโนโลยี 
พลังงาน (Energy Technology Solution) บ้านปู เน็กซ์ 
ยงัใหค้วามสำาคัญกบัเรือ่งการใหบ้รกิารลูกค้าตัง้แตเ่ริม่ตดิตัง้ 
ระบบ ตลอดจนพัฒนาระบบต่าง ๆ  เพื่อรองรับการให้บริการ 
ลูกค้าหลังติดตั้งเสร็จ ได้แก่ การพัฒนาระบบตรวจสอบการ 
ทำางานของระบบผลิตไฟฟ้า ซ่ึงเป็นระบบตรวจสอบแบบ 
เรยีลไทม์ เพ่ือใหท้มีวศิวกรทีมี่ความเชีย่วชาญ และฝา่ยบรกิาร
ลูกค้าสามารถตรวจสอบปัญหาของระบบและแก้ไขได้ทันที  
การพัฒนาแอปพลิเคชนั “บา้นปู” บนโทรศพัท์มือถอื (BANPU 
Application) ทีลู่กค้าสามารถตรวจสอบการทำางานของระบบ
ผลิตไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ และผลการประหยัดไฟฟ้า
จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าได้ทั้งแบบเรียลไทม์ และข้อมูล 
ย้อนหลัง ภาพจากกล้องวงจรปิด รวมถึงการแจ้งเตือน 
เม่ือระบบขดัขอ้ง นอกจากนี ้บา้นปู เนก็ซ์ ยงัมีฝา่ยบรกิารลูกค้า  
ที่ทำาหน้าที่ให้ข้อมูล รับแจ้งปัญหา และตอบข้อซักถามต่าง ๆ   
แก่ลูกค้า ผ่านช่องทางต่าง ๆ  โดยลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา
ระบบผลิตไฟฟ้า ขัดข้องต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทุกวันตลอด  
24 ชั่วโมง ทำาให้สามารถแก้ไขปัญหาการทำางานของระบบ
ผลิตไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว

ภายใตก้ารดำาเนนิธรุกจิด้วยกลยทุธ ์Greener & Smarter ของ
กลุ่มบา้นปู จึงทำาให ้บา้นปู เนก็ซใ์หค้วามสำาคัญกบัการทำางาน
ร่วมกับคู่ค้าในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
กับพลังงานสะอาด และทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการดำาเนนิธรุกจิ สรา้งความแขง็แกรง่ในเทคโนโลยพีลงังาน  
และสรา้งระบบนเิวศธรุกจิ (Business Ecosystem) ใหเ้ตบิโต
อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงเพ่ือพัฒนาการบริการให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูค้าในประเทศไทยได้ดียิง่ขึน้ บา้นปู เนก็ซ์ 
จึงเปิดกว้างรับเทคโนโลยีและแนวคิดจากหลากหลายบริษัท
และกลุ่มสตาร์ทอัพ (Startup) รุ่นใหม่ ที่มาช่วยเติมเต็มการ 
ให้การบริการด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ผ่านการ
สนบัสนนุด้านเงินลงทนุและรว่มกนันำานวตักรรมมาสรา้งสรรค ์

ให้เกิดแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจแบบใหม่ หรือเพ่ิมการ
เติบโตในธุรกิจ

บ้านปู เน็กซ์ได้เข้าไปลงทุนจำานวนร้อยละ 48.63 ของ  
Sunseap Group Pte. Ltd. ผู้นำาด้านเทคโนโลยีการให้
บริการพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ของสิงคโปร์ โดยถือเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด และยังได้เข้าไปลงทุนจำานวนร้อยละ  
47.68 ของ Durapower Holdings Pte. Ltd. ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบและการผลิตแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน  
(Lithium-Ion Battery) สำาหรับยานยนต์และระบบการจัดเก็บ
พลังงาน ซ่ึงมีโรงงานผลิตอยูใ่นจนี ซ่ึงปัจจบุนัสามารถรองรบั
แผนการผลิตได้ถงึ 1 กกิะวตัต-์ชัว่โมง (GWh) เพ่ือตอบโจทย ์
ทิศทางตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ตลอดจนรองรับความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้นจากแนวโน้ม
ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งรถยนต์ รถบัส และรถบรรทุก 
ระบบการกักเก็บพลังงานสำาหรับบ้านพักอาศัย และโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในระบบการกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage System)

บ้านปู เน็กซ์ ลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และพัฒนาการ 
ให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรเป็น 
รายแรกของประเทศไทย โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาบริการ  
“บา้นปู เนก็ซ์ อีว ีคาร ์แชริง่” (Banpu NEXT EV Car Sharing)  
บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน ที่ตอบโจทย์ 
การใช้รถของคนเมืองยุคใหม่ที่หันมาใช้รถพลังงานสะอาด  
และบริการรถเช่ารายชั่วโมงกันมากขึ้น โดยเริ่มให้บริการ
ที่สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมจุดชาร์จที่สามารถใช้บริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง และมีแผนขยายจุดบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า
เพ่ิมทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด นอกจากนี้ 
ยังลงทุนร้อยละ 30.66 ในบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค  
จำากัด (UMT) โดยในปัจจุบันได้เปิดให้บริการตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
สาธารณะที่มีชื่อว่า Tuk Tuk Hop เพื่ออำานวยความสะดวก
นักท่องเที่ยวในการเดินทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และยังได้ 
ออกแบบและผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยเริ่มจาก 
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ที่ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหาร
จัดการรถ (Fleet Management) และได้พัฒนาแอปพลิเคชัน  
“มูฟมี” (MuvMi) ซ่ึงเป็นแอปฯ เรียกใช้บริการรถแบบ  
“On-Demand” คือ เรียกเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ โดยระบบ 
จะบริหารจัดการให้ผู้ที่จะเรียกรถไปในเส้นทางเดียวกัน  
หรือบริเวณใกล้เคียงกัน สามารถเดินทางไปคันเดียวกันได้  
ทั้งนี้ มีรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าให้บริการดังกล่าวอยู่มากกว่า 100 คัน 
ในกรุงเทพฯ ตามแนวเส้นทางรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
บริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์ ไปจนถึงรถไฟฟ้า MRT 
สถานีกำาแพงเพชร บริเวณพหลโยธิน ย่านเกาะรัตนโกสินทร์  
บริเวณอโศก นานา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปจนถึง
เสนานิคม และบริเวณโดยรอบ
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน

จากการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2562 รัฐบาลอนุมัติ 
และประกาศใช้แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan: PDP2018) 
ซ่ึงมีการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จากเดิมอยู่ที่ 6,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,000 เมกะวัตต์  
รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนภาคครัวเรือนหันมาใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น โดยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้จัดตั้งมีโครงการโซลาร์ 
ภาคประชาชน ทีมี่เป้าหมายรบัซ้ือไฟฟ้ารวมปีละ 100 เมกะวตัต ์ 
แต่เนื่องจากในปี 2563 ทั่วโลกรวมถึงไทยต้องเผชิญกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงส่งผลให้
ประชาชนทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ 
การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาตัดสินใจ 
ชะลอการลงทุนติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

อย่างไรก็ตาม ตลาดของธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรยังมีแนวโน้มเติบโต  
เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการอีกจำานวนหนึ่งที่เล็งเห็นถึง
บทบาทที่สำาคัญรวมทั้งประโยชน์ของเทคโนโลยีพลังงาน 
ในการดำารงชวีติ และการดำาเนนิธรุกจิในปัจจุบนั เชน่ เทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยส์ามารถลดตน้ทนุและ 
ค่าใชจ่้ายในการดำาเนนิงาน ในชว่งทีต่อ้งเผชญิกบัภาวะวกิฤต
เศรษฐกจิเชน่ปัจจบุนั ประกอบกับมาตรการกระตุน้ความสนใจ 
ของรัฐบาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
แห่งชาติ มีมติปรับเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่ม 
บ้านผู้อยู่อาศัยในโครงการโซลาร์ภาคประชาชนท่ีจำาหน่ายไฟฟ้า 
เขา้ระบบเป็น 2.20 บาทตอ่หนว่ย จากเดิมทีไ่ม่เกนิ 1.68 บาท
ต่อหน่วย เป้าหมายการรับซื้อ 50 เมกะวัตต์ ระยะเวลารับซื้อ 
10 ปี และให้ขยายผลการดำาเนินโครงการเพิ่มเติมไปยังกลุ่ม
สถานศึกษา โรงพยาบาล และโครงการสูบน้ำาเพื่อการเกษตร  
(โครงการนำารอ่ง) มีผลตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2564 เพ่ือสรา้ง
แรงจูงใจในการลงทนุ และชว่ยลดภาระค่าใชจ้า่ยของประชาชน
และผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำาคัญกับแผนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ซึ่งเป็นนโยบาย 
ที่ส่งเสริมให้เมืองใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ 
ใหบ้รกิารและการบรหิารจดัการเมือง ทัง้นี ้สำานกังานสง่เสรมิ 
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้วางเป้าหมายการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะให้เพ่ิมขึ้นเป็น 100 เมือง ใน 76 จังหวัดรวมถึง

กรุงเทพมหานคร ภายในปี 2565 โดยส่งเสริมให้เกิดการ 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมือง การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
พัฒนาด้านพลังงาน ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำาคัญ 
ในการพัฒนาไทยสู่เมืองอัจฉริยะ เพ่ือให้การใช้พลังงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ในปี 2563  
แต่ละจังหวัดเริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนหรือ 
เมืองอัจฉริยะ รวมถึงสนใจการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา จึงมีผู้ประกอบการในไทยและกลุ่ม 
ผู้ลงทุนจากต่างประเทศสนใจประกอบธุรกิจดังกล่าวมากขึ้น 
และแต่ละรายมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันไป

กลยุทธ์การแข่งขัน

บ้านปู เน็กซ์ในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดของ 
กลุ่มบา้นปู ทีมุ่่งกา้วสูก่ารเป็นผูใ้หบ้รกิารด้านพลังงานสะอาด
ชัน้นำาในภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟิกทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของ
ลูกค้า ด้วยนวัตกรรมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
พลังงานระดับมาตรฐานสากล เพ่ือเติมเต็มการใช้ชีวิตที่ดี 
ยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน จึงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการสร้าง 
ความแตกต่างในการเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่าง 
ครบวงจร โดยไม่เพียงแต่ให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
การเสนอโซลูชนัด้านพลังงานเพ่ือนำาไปสูก่ารกา้วเป็นสว่นหนึง่ 
ในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ เช่น บริการด้านการออกแบบ ติดตั้ง 
และดูแลระบบไมโครกริด (Micro Grid) ระบบการบริหาร
จัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) 
และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS)  
สำาหรับใช้ในการควบคุมการผลิต การส่ง และการกักเก็บพลังงาน  
เพ่ือให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
รวมถึงการให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าทีห่ลากหลายในแตล่ะ
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและ 
ผลักดันประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตี้ต่อไปในอนาคต

ในปี 2563 บ้านปู เน็กซ์ ได้พัฒนาโซลูชันด้านพลังงานเพื่อ 
แก้ปัญหาด้านการใช้พลังงานและตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าทีห่ลากหลายในแตล่ะพ้ืนที ่เชน่ การพัฒนาตน้แบบ 
ชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคล่ือนท่ี  
“บา้นปู เนก็ซ์ อีพรอมตมู์ฟ” (Banpu NEXT e-PromptMove) 
โซลชูนัผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานสะอาดในรปูแบบรถเทรลเลอร์
รายแรกของไทย ทีพ่รอ้มเคลือ่นยา้ยไปใชง้านได้ทุกท่ี ทกุเวลา  

แม้ในพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาด้านการขาดแคลน
พลังงาน เหมาะสำาหรับพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง พ้ืนที่ประสบ
ภัยพิบัติ หรือพื้นที่ที่ต้องการหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำาลัง  
เช่น หน่วยแพทย์ หรือหน่วยซ่อมบำารุง รวมไปถึงการพัฒนา  
“บา้นปู เนก็ซ ์อีเฟอรร์ี”่ (Banpu NEXT e-Ferry) เรอืทอ่งเทีย่ว 
ไฟฟ้าทางทะเลลำาแรกของไทย โดยได้สนับสนุนงบประมาณ  
และนำานวัตกรรมความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในการ
ผลติเรอืดังกลา่ว โดยวางเป้าหมายจะผลิตเรอืทอ่งเทีย่วไฟฟ้า
ให้บริการในแถบพ้ืนที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยครอบคลุม
ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี  
เพือ่รองรับโอกาสเติบโตของอตุสาหกรรมเรือทอ่งเที่ยวไฟฟา้  
และสนับสนุนประสบการณ์การท่องเที่ยวสีเขียวให้กับ 
นักท่องเที่ยว และคนในชุมชนท้องถิ่น

นอกเหนือจากการสร้างความแตกต่างทางด้านโซลูชันเทคโนโลยี 
พลังงาน (Energy Technology Solution) บ้านปู เน็กซ์ 
ยงัใหค้วามสำาคัญกบัเรือ่งการใหบ้รกิารลูกค้าตัง้แตเ่ริม่ตดิตัง้ 
ระบบ ตลอดจนพัฒนาระบบต่าง ๆ  เพื่อรองรับการให้บริการ 
ลูกค้าหลังติดตั้งเสร็จ ได้แก่ การพัฒนาระบบตรวจสอบการ 
ทำางานของระบบผลิตไฟฟ้า ซ่ึงเป็นระบบตรวจสอบแบบ 
เรยีลไทม์ เพ่ือใหท้มีวศิวกรทีมี่ความเชีย่วชาญ และฝา่ยบรกิาร
ลูกค้าสามารถตรวจสอบปัญหาของระบบและแก้ไขได้ทันที  
การพัฒนาแอปพลิเคชนั “บา้นปู” บนโทรศพัท์มือถอื (BANPU 
Application) ทีลู่กค้าสามารถตรวจสอบการทำางานของระบบ
ผลิตไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ และผลการประหยัดไฟฟ้า
จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าได้ทั้งแบบเรียลไทม์ และข้อมูล 
ย้อนหลัง ภาพจากกล้องวงจรปิด รวมถึงการแจ้งเตือน 
เม่ือระบบขดัขอ้ง นอกจากนี ้บา้นปู เนก็ซ์ ยงัมีฝา่ยบรกิารลกูค้า  
ที่ทำาหน้าที่ให้ข้อมูล รับแจ้งปัญหา และตอบข้อซักถามต่าง ๆ   
แก่ลูกค้า ผ่านช่องทางต่าง ๆ  โดยลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา
ระบบผลิตไฟฟ้า ขัดข้องต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทุกวันตลอด  
24 ชั่วโมง ทำาให้สามารถแก้ไขปัญหาการทำางานของระบบ
ผลิตไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว

ภายใตก้ารดำาเนนิธรุกจิด้วยกลยทุธ ์Greener & Smarter ของ
กลุม่บา้นปู จึงทำาให ้บา้นปู เนก็ซใ์หค้วามสำาคัญกบัการทำางาน
ร่วมกับคู่ค้าในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
กับพลังงานสะอาด และทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการดำาเนนิธรุกจิ สรา้งความแขง็แกรง่ในเทคโนโลยพีลงังาน  
และสรา้งระบบนเิวศธรุกจิ (Business Ecosystem) ใหเ้ตบิโต
อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงเพ่ือพัฒนาการบริการให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูค้าในประเทศไทยได้ดียิง่ขึน้ บา้นปู เนก็ซ์ 
จึงเปิดกว้างรับเทคโนโลยีและแนวคิดจากหลากหลายบริษัท
และกลุ่มสตาร์ทอัพ (Startup) รุ่นใหม่ ที่มาช่วยเติมเต็มการ 
ให้การบริการด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ผ่านการ
สนบัสนนุด้านเงินลงทนุและรว่มกนันำานวตักรรมมาสรา้งสรรค ์

ให้เกิดแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจแบบใหม่ หรือเพ่ิมการ
เติบโตในธุรกิจ

บ้านปู เน็กซ์ได้เข้าไปลงทุนจำานวนร้อยละ 48.63 ของ  
Sunseap Group Pte. Ltd. ผู้นำาด้านเทคโนโลยีการให้
บริการพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ของสิงคโปร์ โดยถือเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด และยังได้เข้าไปลงทุนจำานวนร้อยละ  
47.68 ของ Durapower Holdings Pte. Ltd. ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบและการผลิตแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน  
(Lithium-Ion Battery) สำาหรับยานยนต์และระบบการจัดเก็บ
พลังงาน ซ่ึงมีโรงงานผลติอยูใ่นจนี ซ่ึงปัจจบุนัสามารถรองรบั
แผนการผลิตได้ถงึ 1 กกิะวตัต-์ชัว่โมง (GWh) เพ่ือตอบโจทย ์
ทิศทางตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ตลอดจนรองรับความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้นจากแนวโน้ม
ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งรถยนต์ รถบัส และรถบรรทุก 
ระบบการกักเก็บพลังงานสำาหรับบ้านพักอาศัย และโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในระบบการกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage System)

บ้านปู เน็กซ์ ลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และพัฒนาการ 
ให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรเป็น 
รายแรกของประเทศไทย โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาบริการ  
“บา้นปู เนก็ซ์ อีว ีคาร ์แชริง่” (Banpu NEXT EV Car Sharing)  
บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน ที่ตอบโจทย์ 
การใช้รถของคนเมืองยุคใหม่ที่หันมาใช้รถพลังงานสะอาด  
และบริการรถเช่ารายชั่วโมงกันมากขึ้น โดยเริ่มให้บริการ
ที่สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมจุดชาร์จที่สามารถใช้บริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง และมีแผนขยายจุดบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า
เพ่ิมทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด นอกจากนี้ 
ยังลงทุนร้อยละ 30.66 ในบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค  
จำากัด (UMT) โดยในปัจจุบันได้เปิดให้บริการตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
สาธารณะที่มีชื่อว่า Tuk Tuk Hop เพื่ออำานวยความสะดวก
นักท่องเที่ยวในการเดินทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และยังได้ 
ออกแบบและผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยเริ่มจาก 
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ที่ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหาร
จัดการรถ (Fleet Management) และได้พัฒนาแอปพลิเคชัน  
“มูฟมี” (MuvMi) ซ่ึงเป็นแอปฯ เรียกใช้บริการรถแบบ  
“On-Demand” คือ เรียกเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ โดยระบบ 
จะบริหารจัดการให้ผู้ที่จะเรียกรถไปในเส้นทางเดียวกัน  
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)

ผลิตภัณฑหรือบริการ
ดำเนินการ

โดย

รอยละ

การถือหุน

ของบริษัทฯ

ป 2563 ป 2562 ป 2561

รายได

(ลานเหรียญ

สหรัฐ)

รายได

(ลานเหรียญ

สหรัฐ)

รายได

(ลานเหรียญ

สหรัฐ)

รอยละ รอยละ รอยละ

รายไดจากการขาย :

1. ถ�านหินนำเข�า
2. รายได�อื่น

รวมรายได�จากการขาย

 

Banpu
Banpu
 

 

-
-
 

 

45.82
2.26

48.08

 

95.30
4.70

100.00

 

52.76
 2.62

55.38

 

95.27
 4.73

100.00

 

61.69
 -

61.69

 

100.00
 -

100.00

รายไดจากการขาย - ในประเทศ :

1. ถ�านหินในไทย/ นำเข�า

2. ถ�านหินในอินโดนีเซ�ย

3. ถ�านหินในออสเตรเลีย
4. ซ�้อขายถ�านหินในจ�น

5. ธุรกิจก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ
6. ธุรกิจไฟฟ�าในจ�น

7. รายได�อื่น

รวมรายได�จากการขาย - ในประเทศ

รายไดจากการขาย - ตางประเทศ:

1. ถ�านหินขายระหว�างประเทศ

รวมรายได�จากการขาย - ต�างประเทศ

รวมรายได�จากการขาย

ส�วนแบ�งกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วมตามว�ธ�ส�วนได�เสีย

รวมรายได�

 

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

1,195.18

 
418.04

9.45
195.38
248.62
11.81

202.60
-

1.55

1,087.45

2,282.63

135.33

2,417.96

 

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

52.37

18.31
0.41
8.56

10.88
0.52
8.88

-
0.07

47.63

100.00

-

-

 

52.76
 39.89
65.27
17.13
99.73
26.22

332.37
13.23

-
104.48
154.14

-
122.39

1,027.61

 
646.23
15.04

263.45
374.59
21.87

362.08
-

48.35

1,731.61

2,759.22

205.85

2,965.07

 

1.91
 1.45
2.37
0.62
3.61
0.95

12.05
0.48

-
3.79
5.59

-
4.43

37.25

23.42
0.55
9.55

13.58
0.79

13.12
-

1.74

62.75

100.00

-

-

 

61.69
44.36
91.27
30.77
74.96
16.64

522.01
-
-

143.73
174.04

-
165.98

1,325.45

775.55
95.73

241.53
498.37
16.85

491.91
36.05

-

2,155.99

3,481.44

263.66

3,745.10

 

1.77
 1.27
2.62
0.88
2.15
0.48

14.99
-
-

4.13
5.00

-
4.77

38.06

22.28
2.75
6.94

14.32
0.48

14.13
1.04

-

61.94

100.00

-

-

 

Banpu
BMC
Indominco
Bharinto
Trubaindo
Jorong
CEY
BST
BBET
BNAC
BIC
BPPRIC
 

 

Indominco
Kitadin
Bharinto
Trubaindo
Jorong
CEY
BMC
BMS

 

-
100.00
67.13
67.13
67.13
67.13

100.00
100.00 
100.00
100.00
 78.57
100.00 

  

 

67.13
67.13
67.13
67.13
67.13

100.00
100.00
100.00

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ผลิตภัณฑหรือบริการ
ดำเนินการ

โดย

รอยละ

การถือหุน

ของบริษัทฯ

ป 2563 ป 2562 ป 2561

รายได

(ลานเหรียญ

สหรัฐ)

รายได

(ลานเหรียญ

สหรัฐ)

รายได

(ลานเหรียญ

สหรัฐ)

รอยละ รอยละ รอยละ

หมายเหตุ : 1. รายได�อื่น ประกอบด�วย บร�การอื่นๆ
   2. บร�ษัทฯ มิได�รับรู�รายได�จากธุรกิจไฟฟ�าในประเทศไทยในส�วนของรายได�จากการขาย เนื่องจากมีสัดส�วนการถือหุ�นน�อยกว�าร�อยละ 50
   3. หลักในการจัดทำข�อมูลที่แสดงข�างต�นเป�นไปตามหลักการบัญช�ที่รับรองทั่วไป ซ�่งมีการตัดรายการระหว�างกัน ตัวเลขที่แสดงนั�นมิควรกระทบยอดกับงบการเง�น
    ตามกฎหมายของแต�ละภูมิภาค

โครงสรางรายได

ในระยะ 3 ปที่ผานมา สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

กลุ่มบ้านปู ให้ความสำาคัญในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
บริษัทฯ นั่นคือการเป็นผู้นำาธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือลด 
ผลเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึ้น เพ่ือให้ได้มาซ่ึงโอกาสทางธุรกิจ อันจะนำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ การ
บริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับและการกำากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร เช่น 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อติดตามความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการตามแผน
บรรเทาความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารการเงิน (Financial Management Committee) มีการประชุมเพื่อบริหารความเสี่ยง
ดา้นการเงนิ Commodity Risk Management Committee มีการประชุมบริหารจัดการความเสี่ยงของราคาถ่านหิน น้ำามนั และ
ราคากา๊ซธรรมชาต ิซึง่เป็นหนึง่ในปัจจยัหลักทีก่ระทบตอ่ความสามารถในการทำากำาไรของบรษิทัฯ รวมทัง้จัดใหมี้การรายงานผล
การสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
Compliance Risk Management (C-RiM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ
บงัคับในประเทศตา่ง ๆ  การกำาหนดตวัชีว้ดัปัจจยัเสีย่ง (Key Risk Indicator) และแผนบรรเทาความเสีย่ง การจดัทำาแบบประเมิน
ความเสี่ยงด้วยตนเองด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และด้านการบริหารจัดการน้ำา เป็นต้น

ความเส่ียง

ดานกลยุทธ

ความเส่ียง

ทางการเงิน

ความเส่ียง

ดานปฏิบัติการ

ความเส่ียง

ท่ีเกิดข้ึนใหม

ความเส่ียงดานการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ

และกฏหมายท่ีเก่ียวของ

การบริหารความเส่ียงและปจจัยความเส่ียง
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1. ความเสี่่�ยงด้้านกลยุทธ์์ (Strategic Risk)

1.1 ความเสี่่�ยงจากการกำาหนด้แผนกลยุทธ์์และการนำาไป

ปฏิิบััติิ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 หรือโควิด-19 ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจหลายประเทศ
ทั่วโลก สงครามทางการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
และสหรัฐอเมริกา ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
พลังงาน การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับแนวโน้ม 
การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่เป็นไป 
อย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุนและผู้มี 
ส่วนได้เสียที่เพ่ิมขึ้น บริษัทฯ ได้ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์
การดำาเนนิธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป 
รวมไปถงึการใหค้วามสำาคัญกบัประเด็นด้านความยัง่ยนืตัง้แต่
การกำาหนดกลยุทธ์ โดยวางแผนธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นและ
คล่องตัว เพื่อให้สามารถตั้งรับความท้าทายต่าง ๆ โดยเน้น
รกัษาสภาพคลอ่งทางการเงิน ทัง้การสรา้งรายได้และลดความ
เสีย่ง เพ่ือมุ่งเนน้การลงทนุในโครงการทีส่รา้งกระแสเงินสดได้
ทนัท ีพรอ้มทัง้ลดค่าใชจ่้ายและบรหิารจัดการกระแสเงินสดให้
มีเสถียรภาพ และรับมือกับความไม่แน่นอนให้ดีที่สุด 

บรษิทัฯ มีการประชมุเพ่ือประเมินสถานการณแ์ละแนวโนม้การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจำาทุกเดือน รวมถึงเปรียบเทียบ
ขอ้มูลจากสถาบนัและแหล่งขอ้มูลทีเ่ชือ่ถอืได้ เพ่ือประกอบการ 
ตัดสินใจและเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการดำาเนินงาน 
ธุรกิจในอนาคต

1.2 ความเสี่่�ยงด้้านการบัริหารทรัพยากรมนุษย์และ 

การพัฒนาขี่ด้ความสี่ามารถบัุคลากรเพ่�อรองรับัการเติิบัโติ

ในอนาคติ

เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการเติบโตของธุรกิจตามแผน
กลยทุธ ์Greener & Smarter บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุกระบวนการ
สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวน
โครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์แผนความต้องการกำาลังคน
และแผนพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการฝึก
อบรมและพัฒนา โดยจัดสรรงบประมาณสำาหรับการพัฒนา
บุคลากรในทุกประเทศที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ 
งบประมาณที่จัดเตรียมไว้สำาหรับเงินเดือนพนักงาน พร้อม
ทั้งพัฒนากรอบการอบรมและพัฒนาบุคลากร (Banpu 
Learning and Development Framework) โดยวางแผน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะจากสมรรถนะท่ีควร
พัฒนา (Competency Gap) ของพนักงานทั้งองค์กร ควบคู่
กับการทบทวนแผนการฝึกอบรมพนักงานในแต่ละระดับทุกปี

ทั้งนี้ พนักงานแต่ละคนจะมีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
(Individual Development Plan) ที่พัฒนาโดยพิจารณาจาก
สมรรถนะทีจ่ำาเป็น ซึง่ประกอบด้วยสมรรถนะด้านตำาแหนง่งาน
และสมรรถนะด้านการเป็นผู้นำา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเภทของงาน นอกจากนีเ้พ่ือเตรยีมความพรอ้มแกพ่นกังาน 
สำาหรับยุคดิจิทัล บริษัทฯ ได้จัดอบรมด้านการนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการทำางาน 

สำาหรับผู้บริหารระดับสูงและตำาแหน่งที่ มีความสำาคัญ
บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการสืบทอดตำาแหน่ง 
(Succession Planning Committee) ทีมี่หนา้ทีก่ำากบัดูแลการ
วางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งสำาคัญ (Succession 
Planning and High Potential Management) เพื่อความ
ต่อเนื่องในการบริหารและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดย
บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดของทุกตำาแหน่งสำาคัญ 
ทำาใหส้ดัสว่นตำาแหนง่สำาคัญทีมี่แผนการสบืทอดตำาแหนง่ครบ
ถ้วนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.3  ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสี่่ยงขีององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
และภาพลกัษณข์ององค์กร ซ่ึงสามารถสง่ผลกระทบทีร่วดเรว็
และรุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่า
เป็นตัวเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยการดำาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ
(Environmental, Social, and Governance: ESG) เพ่ือ
ส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกับการสร้าง
ประโยชน์และผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำากรอบการบริหารจัดการวิเคราะห์ผู้
มีส่วนได้เสีย (Management Framework: Stakeholder 
Analysis) ทีอ้่างอิงจากมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard (AA1000SES) มาใชใ้นการพิจารณา
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ ภายใต้หลักการสำาคัญ 
3 ประการ ได้แก ่การมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นได้เสยีทกุภาคสว่น 
(Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ 
และผู้มีส่วนได้เสีย (Materiality) รวมทั้งการบริหารจัดการท่ี
เป็นระบบและการเปิดเผยผลการดำาเนนิงานด้วยความโปรง่ใส
(Responsiveness) จากการดำาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
Thailand Sustainability Investment (THSI) และได้รับ 
คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ตดิตอ่
กันเป็นปีที่ 7 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 
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ตามนโยบายและกลยุทธ์ Greener & Smarter นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังสามารถคงอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG 
Rating ที่ระดับ A เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยสถาบัน MSCI 
ESG Research ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้าน
การจดัอันดับดัชน ีESG และได้รบัการคงอันดับเครดิตองค์กร
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันจากทริสเรทติ้งที่ระดับ
“A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่ง
สะท้อนความเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง พร้อมรับสถานการณ์
โลกที่ท้าทาย

บริษัทฯ กำาหนดแนวทางการสื่อสารองค์กรและการบริหาร 
ภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ซ่ึงมีความมุ่งม่ัน 
ในการดำาเนนิธรุกจิเพ่ือความยัง่ยนืตามหลัก ESG โดยพัฒนา 
กลยุทธ์การส่ือสารให้สามารถส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้อง 
และรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม เช่น จัดงานแถลงผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
ประจำาไตรมาสแกน่กัลงทนุและนกัวเิคราะห ์จดัใหมี้หนว่ยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการสื่อสารการ
ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และการสำารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจของชมุชนและผูมี้สว่นได้เสยีทีมี่ตอ่บรษิทัฯ 
อย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงการทำาแบบสำารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า และการจัดทำาแบบสำารวจความคิดเห็นของพนักงาน
ต่อองค์กร การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน เพ่ือนำาผลมา
ปรับปรุงการดำาเนินงานของบริษัทฯ

1.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเพิ่ิ่มปริมาณสำารอง 

ถ่านหินในเชิิงพิ่าณิชิย์ได้้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีปริมาณสำารองถ่านหิน 
ในสาธารณรฐัอินโดนเีซีย ประเทศออสเตรเลีย และสาธารณรฐั
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 หรอืทีเ่รยีกวา่ “2012 JORC Code” บรษิทัฯ มีแผน 
ในการตรวจสอบประเมินปริมาณสำารองถ่านหินในกรณีที่
ปัจจัยเชิงพาณิชย์มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ และ 
มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อปริมาณสำารองถ่านหินท่ีมีอยู่

 ปัจจัยเชิงพาณิชย์ดังกล่าวรวมถึงแนวโน้มราคาถ่านหิน
 ปัจจัยด้านต้นทุน และพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิต
ถ่านหินโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ วางกลยุทธ์
เพ่ือเพ่ิมปริมาณสำารองถ่านหินด้วยการเจาะสำารวจพ้ืนที่
เพ่ิมเติมและปรับปรุงเทคนิคการวางแผนเหมือง นอกจากนี้ 
บรษิทัฯยงัซ้ือถา่นหนิจากแหล่งตา่ง ๆ  มาผสมกบัถา่นหนิของ 
บริษัทฯ (Coal Blending) เพื่อให้ได้ถ่านหินที่มีคุณภาพตาม
ความตอ้งการของลูกค้า รวมถงึการซ้ือขายถา่นหนิในรปูแบบ
ซื้อมาขายไป (Coal Trading) และจัดทำาแผนการเพิ่มปริมาณ
สำารองถ่านหินเพื่อให้เหมืองมีอายุการดำาเนินงานที่ยาวขึ้น 

1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุุนในธุุรกิจใหม่

บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจใหม่
ทีเ่ขา้ไปลงทนุสามารถสรา้งมูลค่ารวมใหก้บัองค์กรไม่นอ้ยกวา่
ทีค่าดการณไ์วก้อ่นการพัฒนาหรอืเขา้ซือ้ธรุกจินัน้ โดยกำาหนด
กระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอน มีคณะกรรมการ
การลงทุน (Investment Committee) ซ่ึงประกอบด้วยผู้
บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องในแต่ละด้าน เพ่ือพิจารณา
และให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น พิจารณา
ถงึความสอดคล้องกบักลยทุธก์ารเตบิโตของบรษิทัฯ พิจารณา
ผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การ
ประเมินความเสี่ยงของโครงการ รวมทั้งมีการติดตามผล
การดำาเนินงานของการลงทุน และเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลง
ของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจจะทำาให้ผลตอบแทนจากการลงทุน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหา
ทีอ่าจเกดิขึน้ได้อยา่งรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ อีกทัง้บรษิทัฯ
มีการติดตามและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ อย่าง
สม่ำาเสมอ เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลังร่วม 
(Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผน
ทางด้านทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การจัด
โครงสรา้งใหเ้หมาะสม เพ่ือใหส้ามารถบรหิารการเปลีย่นแปลง
ซ่ึงจะส่งผลให้การลงทุนในกิจการใหม่นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น  
สามารถสรา้งความเตบิโตในระยะยาวและใหผ้ลตอบแทนตาม
แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
สะอาดตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนอง
ความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชน และสังคมได้
อย่างยั่งยืนตามพันธสัญญา “พลังบ้านปู สู่พลังงานที่ยั่งยืน” 
หรือ “Our Way in Energy” เช่น การลงทุนในแหล่งก๊าซ

1. ความเสี่ยงด้้านกลยุทุธุ์ (Strategic Risk)

1.1 ความเสี่ยงจากการกำาหนด้แผนกลยุทุธุ์และการนำาไป

ปฏิิบัติิ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 หรือโควิด-19 ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจหลายประเทศ
ทั่วโลก สงครามทางการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
และสหรัฐอเมริกา ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
พลังงาน การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับแนวโน้ม 
การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่เป็นไป 
อย่างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุนและผู้มี 
ส่วนได้เสียที่เพ่ิมขึ้น บริษัทฯ ได้ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์
การดำาเนนิธรุกิจใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป 
รวมไปถงึการใหค้วามสำาคัญกบัประเด็นด้านความยัง่ยนืตัง้แต่
การกำาหนดกลยุทธ์ โดยวางแผนธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นและ
คล่องตัว เพื่อให้สามารถตั้งรับความท้าทายต่าง ๆ โดยเน้น
รกัษาสภาพคลอ่งทางการเงิน ทัง้การสรา้งรายได้และลดความ
เสีย่ง เพ่ือมุ่งเนน้การลงทนุในโครงการทีส่รา้งกระแสเงินสดได้
ทนัท ีพรอ้มทัง้ลดค่าใชจ่้ายและบรหิารจัดการกระแสเงินสดให้
มีเสถียรภาพ และรับมือกับความไม่แน่นอนให้ดีที่สุด 

บรษิทัฯ มีการประชมุเพ่ือประเมินสถานการณแ์ละแนวโนม้การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจำาทุกเดือน รวมถึงเปรียบเทียบ
ขอ้มูลจากสถาบนัและแหล่งขอ้มูลทีเ่ชือ่ถอืได้ เพ่ือประกอบการ 
ตัดสินใจและเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการดำาเนินงาน 
ธุรกิจในอนาคต

1.2 ความเสี่ยงด้้านการบริหารทุรัพิ่ยากรมนุษย์และ 

การพิ่ัฒนาขีีด้ความสามารถบุคลากรเพิ่่่อรองรับการเติิบโติ

ในอนาคติ

เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการเติบโตของธุรกิจตามแผน
กลยทุธ ์Greener & Smarter บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุกระบวนการ
สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวน
โครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์แผนความต้องการกำาลังคน
และแผนพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการฝึก
อบรมและพัฒนา โดยจัดสรรงบประมาณสำาหรับการพัฒนา
บุคลากรในทุกประเทศที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ 
งบประมาณที่จัดเตรียมไว้สำาหรับเงินเดือนพนักงาน พร้อม
ทั้งพัฒนากรอบการอบรมและพัฒนาบุคลากร (Banpu 
Learning and Development Framework) โดยวางแผน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะจากสมรรถนะท่ีควร
พัฒนา (Competency Gap) ของพนักงานทั้งองค์กร ควบคู่
กับการทบทวนแผนการฝึกอบรมพนักงานในแต่ละระดับทุกปี

ทั้งนี้ พนักงานแต่ละคนจะมีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
(Individual Development Plan) ที่พัฒนาโดยพิจารณาจาก
สมรรถนะทีจ่ำาเป็น ซึง่ประกอบด้วยสมรรถนะด้านตำาแหนง่งาน
และสมรรถนะด้านการเป็นผู้นำา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเภทของงาน นอกจากนีเ้พ่ือเตรยีมความพรอ้มแกพ่นกังาน 
สำาหรับยุคดิจิทัล บริษัทฯ ได้จัดอบรมด้านการนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการทำางาน 

สำาหรับผู้บริหารระดับสูงและตำาแหน่งที่ มีความสำาคัญ
บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการสืบทอดตำาแหน่ง 
(Succession Planning Committee) ทีมี่หนา้ทีก่ำากบัดูแลการ
วางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งสำาคัญ (Succession 
Planning and High Potential Management) เพื่อความ
ต่อเนื่องในการบริหารและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดย
บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดของทุกตำาแหน่งสำาคัญ 
ทำาใหส้ดัสว่นตำาแหนง่สำาคัญทีมี่แผนการสบืทอดตำาแหนง่ครบ
ถ้วนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.3  ความเสี่ยงด้้านชิ่่อเสียงขีององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
และภาพลกัษณข์ององค์กร ซ่ึงสามารถสง่ผลกระทบทีร่วดเรว็
และรุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่า
เป็นตัวเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยการดำาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ
(Environmental, Social, and Governance: ESG) เพ่ือ
ส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกับการสร้าง
ประโยชน์และผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำากรอบการบริหารจัดการวิเคราะห์ผู้
มีส่วนได้เสีย (Management Framework: Stakeholder 
Analysis) ทีอ้่างอิงจากมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard (AA1000SES) มาใชใ้นการพิจารณา
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ ภายใต้หลักการสำาคัญ 
3 ประการ ได้แก ่การมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นได้เสยีทกุภาคสว่น 
(Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ 
และผู้มีส่วนได้เสีย (Materiality) รวมทั้งการบริหารจัดการที่
เป็นระบบและการเปิดเผยผลการดำาเนนิงานด้วยความโปรง่ใส
(Responsiveness) จากการดำาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
Thailand Sustainability Investment (THSI) และได้รับ 
คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ตดิตอ่
กันเป็นปีที่ 7 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 
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2.2 ความเสี่ยงในด้้านภาษีอากร

เพ่ือลดความเสี่ยงด้านภาษีอากร กลุ่มบ้านปู เสียภาษีอากร
อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกำาหนด โดย
บรษิทัฯ จัดทำาระเบยีบปฏบิตัด้ิานภาษอีากรเพ่ือเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติ จัดเตรียมเอกสารประกอบการเสียภาษีอย่างครบถ้วน 
และเพียงพอ พิจารณาโครงสร้างการลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ 
และกำาหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตาม
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายของแต่ละ
ประเทศอย่างใกล้ชิด ท้ังระดับรัฐบาลกลางและท้องถ่ิน รวม
ถึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น เพ่ือให้คำา
ปรึกษาและแนะนำาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ในกรณีเกิดข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานราชการ บริษัทฯ 
จะให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในการดำาเนิน
ธุรกิจให้แก่หน่วยงานราชการ และในกรณีจำาเป็น บริษัทฯ จะ
จ้างที่ปรึกษาทางภาษีที่มีความเชี่ยวชาญมาแสดงความเห็น
และดำาเนินการในข้อพิพาทดังกล่าว

2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนขีองราคาถ่านหิน นำ�ามัน  

และก๊าซธุรรมชิาติิ

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาถ่านหิน ราคาน้ำามัน และราคา
ก๊าซธรรมชาติมีความผันผวน ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลประกอบ
การของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มีการบรหิารความเสีย่งโดยจัดตัง้ 
Commodity Risk Management Committee เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ความเคล่ือนไหวของราคาถ่านหิน ราคาน้ำามัน 
และราคากา๊ซธรรมชาต ิและดำาเนนิการบรหิารความเสีย่งโดย
ใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินในการขายถ่านหิน 
ล่วงหน้า (Coal Swap) ซื้อน้ำามันล่วงหน้า (Gas Oil Swap) 
และซ้ือขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า (Gas Collar) เพ่ือลดผล 
กระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ัน บริษัทฯ ได้ติดตามและ
ประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโน้มราคาอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือเลือกชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการตกลงราคาซ้ือขายถา่นหนิ
กับลูกค้าที่ทำาสัญญาไว้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาสัดส่วน
การขายถ่านหินแบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผันตาม
ราคาตลาดโลก (Index Link) ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
ในขณะนั้น

2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิิบัติิติามขี้อกำาหนด้ 

ทุางการเงินในสัญญาเงินก้้กับสถาบันการเงิน 

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางการเงิน ซึ่งระบุไว้ใน
สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการเงิน
ซ่ึงเป็นเจ้าหนี ้ซ่ึงมีผลอยูจ่นกวา่บรษิทัฯ จะชำาระคืนหนีส้ำาหรบั

เงินกูใ้หแ้กส่ถาบนัการเงินแลว้เสรจ็ ซ่ึงหากบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางการเงิน อาจทำาให้บริษัทฯ ตกอยู่
ในสถานะการผิดนัดชำาระหนี้ เพ่ือบริหารความเสี่ยงดังกล่าว 
บริษัทฯ ได้จัดทำาประมาณการทางการเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทางการเงิน ประมาณการและวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจน
มีการตดิตามผลการดำาเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิในแตล่ะงวด เพ่ือ
ให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ จะสามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางการ
เงินที่ระบุในสัญญากู้เงินได้อย่างต่อเนื่อง

3. ความเส่ียงด้้านปฏิิบัติิการ (Operating Risk) 

3.1  ความเสี่ยงในธุุรกิจถ่านหิน

3.1.1 ความเสี่่�ยงในด้้านการสี่่งมอบสี่ินค้า 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
ตามเวลาท่ีกำาหนด ตามคุณภาพมาตรฐาน และปริมาณที่
ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ริเริ่มดำาเนินการ
บริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

 เพ่ิมศกัยภาพในการตอบสนองตอ่ลกูค้าทีต่อ้งการถา่นหนิ
ในคุณภาพที่หลากหลาย ซ่ึงมีความแตกต่างกันตาม
วตัถปุระสงค์ของแตล่ะอุตสาหกรรม บรษิทัฯ รเิริม่พัฒนา
สายการผลิตให้มีความยืดหยุ่นด้านคุณภาพและปริมาณ 
โดยได้ขยายพื้นที่ในการกองเก็บถ่านหิน และเพิ่มจำานวน
ชุดอุปกรณ์ระบบลำาเลียงจากกองถ่านหิน (Reclaim 
System) ที่ท่าเรือบุนยุท (Bunyut Port) อันเป็นท่าเรือ
แม่น้ำา ซึ่งจะพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับแผนการ
ผลิตถ่านหินของเหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) บาริน
โต (Bharinto) และเหมืองใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจำานวน
พ้ืนทีแ่ละระบบสายพาน จะเป็นปัจจัยหลกัทีท่ำาใหก้ารผสม
ถ่านหิน (Blending) มีความแม่นยำามากขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

 ริเริ่มสร้างระบบมาตรฐานกระบวนการผลิตและความ
พร้อมในการส่งมอบถ่านหิน (Operational Excellence 
Framework) ที่สามารถม่ันใจในประสิทธิภาพและ
ความพร้อมในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง (Continuous 
Production) รวมถึงมีความปลอดภัยต่อเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงาน (Safety for Machine and Operator) 
โดยในปีนี้ บริษัทฯ เน้นการปรับปรุงกระบวนการบำารุง
รกัษาเครือ่งจักร (Preventive Maintenance) ของทา่เรอื
บอนตัง (Bontang Coal Terminal: BoCT) และท่า
เรือบุนยุท (Bunyut Port) โดยได้ริเริ่มจัดทำาตารางการ

ธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
การเขา้ซ้ือกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเอลวนิหมุยยนิ (El Wind 
Mui Dinh) ในเวียดนามซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำาเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว จึงช่วยเพ่ิมรายได้และกระแสเงินสดจาก
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ การร่วมมือกับภูเก็ต
พัชทรี ทัวร์ นำาเรือ “บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่” (Banpu NEXT 
e-Ferry) เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำาแรกของไทยมาให้
บริการในเส้นทางภูเก็ต-พังงา เพ่ือยกระดับการบริการด้าน
การท่องเที่ยวสีเขียว รวมทั้งผลักดัน Smart Mobility โดย
นำาโครงการ Banpu NEXT EV Car Sharing มานำาร่องเปิด
จุดบริการเช่ารถไฟฟ้า รวมถึงโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยบ์นโซลารล์อยน้ำา กำาลงัการผลติรวมสงูถงึ 
16 เมกะวตัต ์นบัเป็นโครงการโซลารล์อยน้ำาของภาคเอกชนที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพิ่ทุางภ้มิอากาศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางภูมิอากาศ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน
และการเติบโตของบริษัทฯ เช่น พายุ น้ำาท่วม การเก็บภาษี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศที่เข้มงวดมากขึ้น 
รวมถึงแนวโน้มการเปล่ียนรูปแบบการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและ
เป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการใชพ้ลังงาน รวมถงึการเลอืกใชเ้ทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ปัจจุบนับรษิทัฯ กำาหนดเป้าหมายการลดกา๊ซ
เรือนกระจกในระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่างปี 2564 - 2568 
โดยกำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หนว่ยการผลิตถา่นหนิทีร่อ้ยละ 7 และการผลติไฟฟ้าทีร่อ้ยละ 20 
จากการดำาเนินงานปกติ (Business as Usual) นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังติดตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับวิธีการ
ดำาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้รวมถึงความตกลงปารีส 
(Paris Agreement) อันเป็นผลจากการประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศสมัยที่ 21 (COP 21) และข้อตกลงอื่น ๆ ที่ตามมา
จากการประชุม COP รวมไปถึงนโยบายด้านการใช้พลังงาน 
และการลดกา๊ซเรอืนกระจกในประเทศตา่ง ๆ  ทีบ่รษิทัฯ ลงทนุ 

บรษิทัฯ ได้จัดทำากลยทุธด้์านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยเน้นการดำาเนินงานใน 
4 ด้านหลัก ประกอบด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Mitigation) การปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Adaptation) การเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมคารบ์อนต่ำา (Being 
Part of Low-Carbon Society) และการเข้าร่วมประชุมที่
เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Participation 
in Climate Change Community) ซึ่งในแต่ละด้านได้มีการ
กำาหนดแนวทาง ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือ
ให้การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ในปี 2563 บริษัทฯ ดำาเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลด
ก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

 จัดตั้งคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิ
อากาศ (Climate Change Committee) เพ่ือผลักดัน
และติดตามการดำาเนินงานต่าง ๆ

 พิจารณาต้นทุนการพัฒนาโครงการ โดยรวมต้นทุนราคา
คาร์บอนของโครงการที่บริษัทฯ จะลงทุน เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจสำาหรับผู้บริหาร ซ่ึงเป็นหนึ่งใน
เครือ่งมือทีจ่ะชว่ยขบัเคล่ือนใหบ้รษิทัฯ บรรลุเป้าหมายใน
การลดกา๊ซเรอืนกระจก ซึง่สอดรบักบักลยทุธ ์Greener & 
Smarter 

 มองหาโอกาสลงทุนในพลังงานทดแทนและพลังงานทาง 
เลือกอ่ืน ๆ  เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและตอบสนอง 
ต่อความต้องการของสังคมคาร์บอนต่ำา (Low-Carbon 
Society)

2. ความเสี่ยงทุางการเงิน (Financial Risk) 

2.1 ความเสี่ยงจากอัติราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ ดำาเนินการตามแผนบรรเทาความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบ
จากความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นทัง้ทีร่ะดับบรษิทัฯ และ
ระดับกลุ่มบ้านปู ที่ดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย อินโดนีเซีย  
จีน และออสเตรเลีย โดยการบริหารกระแสเงินสดทั้งราย
ได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน
และการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตาม 
ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำาระหุ้นกู้ รวมทั้งใช้
เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม 

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มีหนีส้นิทีเ่ป็นสกลุเงินบาท 
ในสัดส่วนร้อยละ 33 หนี้สินที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
ในสัดส่วนร้อยละ 59 สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียในสัดส่วน
ร้อยละ 7 และที่เป็นสกุลเงินหยวนในสัดส่วนร้อยละ 1 รวมถึง
การระดมเงินทุนในสกุลเหรียญสหรัฐ หรือแปลงเป็นสกุลต่าง
ประเทศ เพื่อใช้ในการลงทุนต่อในต่างประเทศ
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2.2 ความเสี่ยงในด้้านภาษีอากร

เพ่ือลดความเสี่ยงด้านภาษีอากร กลุ่มบ้านปู เสียภาษีอากร
อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกำาหนด โดย
บรษิทัฯ จัดทำาระเบยีบปฏบิตัด้ิานภาษอีากรเพ่ือเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติ จัดเตรียมเอกสารประกอบการเสียภาษีอย่างครบถ้วน 
และเพียงพอ พิจารณาโครงสร้างการลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ 
และกำาหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตาม
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายของแต่ละ
ประเทศอย่างใกล้ชิด ทั้งระดับรัฐบาลกลางและท้องถิ่น รวม
ถึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น เพ่ือให้คำา
ปรึกษาและแนะนำาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ในกรณีเกิดข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานราชการ บริษัทฯ 
จะให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในการดำาเนิน
ธุรกิจให้แก่หน่วยงานราชการ และในกรณีจำาเป็น บริษัทฯ จะ
จ้างที่ปรึกษาทางภาษีที่มีความเชี่ยวชาญมาแสดงความเห็น
และดำาเนินการในข้อพิพาทดังกล่าว

2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนขีองราคาถ่านหิน นำ�ามัน  

และก๊าซธุรรมชิาติิ

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาถ่านหิน ราคาน้ำามัน และราคา
ก๊าซธรรมชาติมีความผันผวน ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลประกอบ
การของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มีการบรหิารความเสีย่งโดยจัดตัง้ 
Commodity Risk Management Committee เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ความเคล่ือนไหวของราคาถ่านหิน ราคาน้ำามัน 
และราคากา๊ซธรรมชาต ิและดำาเนนิการบรหิารความเสีย่งโดย
ใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินในการขายถ่านหิน 
ล่วงหน้า (Coal Swap) ซื้อน้ำามันล่วงหน้า (Gas Oil Swap) 
และซ้ือขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า (Gas Collar) เพ่ือลดผล 
กระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ัน บริษัทฯ ได้ติดตามและ
ประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโน้มราคาอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือเลอืกชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการตกลงราคาซ้ือขายถา่นหนิ
กับลูกค้าที่ทำาสัญญาไว้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาสัดส่วน
การขายถ่านหินแบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผันตาม
ราคาตลาดโลก (Index Link) ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
ในขณะนั้น

2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิิบัติิติามขี้อกำาหนด้ 

ทุางการเงินในสัญญาเงินก้้กับสถาบันการเงิน 

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางการเงิน ซึ่งระบุไว้ใน
สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการเงิน
ซ่ึงเป็นเจ้าหนี ้ซ่ึงมีผลอยูจ่นกวา่บรษิทัฯ จะชำาระคืนหนีส้ำาหรบั

เงินกูใ้หแ้กส่ถาบนัการเงินแลว้เสรจ็ ซ่ึงหากบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางการเงิน อาจทำาให้บริษัทฯ ตกอยู่
ในสถานะการผิดนัดชำาระหนี้ เพ่ือบริหารความเสี่ยงดังกล่าว 
บริษัทฯ ได้จัดทำาประมาณการทางการเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทางการเงิน ประมาณการและวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจน
มีการตดิตามผลการดำาเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิในแตล่ะงวด เพ่ือ
ให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ จะสามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางการ
เงินที่ระบุในสัญญากู้เงินได้อย่างต่อเนื่อง

3. ความเส่ียงด้้านปฏิิบัติิการ (Operating Risk) 

3.1  ความเสี่ยงในธุุรกิจถ่านหิน

3.1.1 ความเสี่่�ยงในด้้านการสี่่งมอบสี่ินค้า 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
ตามเวลาที่กำาหนด ตามคุณภาพมาตรฐาน และปริมาณท่ี
ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ริเริ่มดำาเนินการ
บริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

 เพ่ิมศกัยภาพในการตอบสนองตอ่ลกูค้าทีต่อ้งการถา่นหนิ
ในคุณภาพที่หลากหลาย ซ่ึงมีความแตกต่างกันตาม
วตัถปุระสงค์ของแตล่ะอุตสาหกรรม บรษิทัฯ รเิริม่พัฒนา
สายการผลิตให้มีความยืดหยุ่นด้านคุณภาพและปริมาณ 
โดยได้ขยายพื้นที่ในการกองเก็บถ่านหิน และเพิ่มจำานวน
ชุดอุปกรณ์ระบบลำาเลียงจากกองถ่านหิน (Reclaim 
System) ที่ท่าเรือบุนยุท (Bunyut Port) อันเป็นท่าเรือ
แม่น้ำา ซึ่งจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับแผนการ
ผลิตถ่านหินของเหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) บาริน
โต (Bharinto) และเหมืองใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจำานวน
พ้ืนทีแ่ละระบบสายพาน จะเป็นปัจจัยหลกัทีท่ำาใหก้ารผสม
ถ่านหิน (Blending) มีความแม่นยำามากขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

 ริเริ่มสร้างระบบมาตรฐานกระบวนการผลิตและความ
พร้อมในการส่งมอบถ่านหิน (Operational Excellence 
Framework) ที่สามารถม่ันใจในประสิทธิภาพและ
ความพร้อมในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง (Continuous 
Production) รวมถึงมีความปลอดภัยต่อเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงาน (Safety for Machine and Operator) 
โดยในปีนี้ บริษัทฯ เน้นการปรับปรุงกระบวนการบำารุง
รกัษาเครือ่งจักร (Preventive Maintenance) ของทา่เรอื
บอนตัง (Bontang Coal Terminal: BoCT) และท่า
เรือบุนยุท (Bunyut Port) โดยได้ริเริ่มจัดทำาตารางการ

ธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
การเขา้ซ้ือกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเอลวนิหมุยยนิ (El Wind 
Mui Dinh) ในเวียดนามซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำาเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว จึงช่วยเพ่ิมรายได้และกระแสเงินสดจาก
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ การร่วมมือกับภูเก็ต
พัชทรี ทัวร์ นำาเรือ “บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่” (Banpu NEXT 
e-Ferry) เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำาแรกของไทยมาให้
บริการในเส้นทางภูเก็ต-พังงา เพ่ือยกระดับการบริการด้าน
การท่องเที่ยวสีเขียว รวมทั้งผลักดัน Smart Mobility โดย
นำาโครงการ Banpu NEXT EV Car Sharing มานำาร่องเปิด
จุดบริการเช่ารถไฟฟ้า รวมถึงโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยบ์นโซลารล์อยน้ำา กำาลงัการผลติรวมสงูถงึ 
16 เมกะวตัต ์นบัเป็นโครงการโซลารล์อยน้ำาของภาคเอกชนที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพิ่ทุางภ้มิอากาศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางภูมิอากาศ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน
และการเติบโตของบริษัทฯ เช่น พายุ น้ำาท่วม การเก็บภาษี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศที่เข้มงวดมากขึ้น 
รวมถึงแนวโน้มการเปล่ียนรูปแบบการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและ
เป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการใชพ้ลังงาน รวมถงึการเลอืกใชเ้ทคโนโลยี
พลังงานสะอาด ปัจจุบนับรษิทัฯ กำาหนดเป้าหมายการลดกา๊ซ
เรือนกระจกในระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่างปี 2564 - 2568 
โดยกำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หนว่ยการผลิตถา่นหนิทีร่อ้ยละ 7 และการผลติไฟฟ้าทีร่อ้ยละ 20 
จากการดำาเนินงานปกติ (Business as Usual) นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังติดตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับวิธีการ
ดำาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้รวมถึงความตกลงปารีส 
(Paris Agreement) อันเป็นผลจากการประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศสมัยที่ 21 (COP 21) และข้อตกลงอื่น ๆ ที่ตามมา
จากการประชุม COP รวมไปถึงนโยบายด้านการใช้พลังงาน 
และการลดกา๊ซเรอืนกระจกในประเทศตา่ง ๆ  ทีบ่รษิทัฯ ลงทนุ 

บรษิทัฯ ได้จัดทำากลยทุธด้์านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยเน้นการดำาเนินงานใน 
4 ด้านหลัก ประกอบด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Mitigation) การปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Adaptation) การเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมคารบ์อนต่ำา (Being 
Part of Low-Carbon Society) และการเข้าร่วมประชุมที่
เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Participation 
in Climate Change Community) ซึ่งในแต่ละด้านได้มีการ
กำาหนดแนวทาง ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือ
ให้การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ในปี 2563 บริษัทฯ ดำาเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลด
ก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

 จัดตั้งคณะกรรมการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิ
อากาศ (Climate Change Committee) เพ่ือผลักดัน
และติดตามการดำาเนินงานต่าง ๆ

 พิจารณาต้นทุนการพัฒนาโครงการ โดยรวมต้นทุนราคา
คาร์บอนของโครงการที่บริษัทฯ จะลงทุน เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจสำาหรับผู้บริหาร ซ่ึงเป็นหนึ่งใน
เครือ่งมือทีจ่ะชว่ยขบัเคล่ือนใหบ้รษิทัฯ บรรลุเป้าหมายใน
การลดกา๊ซเรอืนกระจก ซึง่สอดรบักบักลยทุธ ์Greener & 
Smarter 

 มองหาโอกาสลงทุนในพลังงานทดแทนและพลังงานทาง 
เลือกอ่ืน ๆ  เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและตอบสนอง 
ต่อความต้องการของสังคมคาร์บอนต่ำา (Low-Carbon 
Society)

2. ความเสี่ยงทุางการเงิน (Financial Risk) 

2.1 ความเสี่ยงจากอัติราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ ดำาเนินการตามแผนบรรเทาความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบ
จากความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นทัง้ทีร่ะดับบรษิทัฯ และ
ระดับกลุ่มบ้านปู ที่ดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย อินโดนีเซีย  
จีน และออสเตรเลีย โดยการบริหารกระแสเงินสดทั้งราย
ได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน
และการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตาม 
ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำาระหุ้นกู้ รวมทั้งใช้
เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม 

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มีหนีส้นิทีเ่ป็นสกลุเงินบาท 
ในสัดส่วนร้อยละ 33 หนี้สินที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
ในสัดส่วนร้อยละ 59 สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียในสัดส่วน
ร้อยละ 7 และที่เป็นสกุลเงินหยวนในสัดส่วนร้อยละ 1 รวมถึง
การระดมเงินทุนในสกุลเหรียญสหรัฐ หรือแปลงเป็นสกุลต่าง
ประเทศ เพื่อใช้ในการลงทุนต่อในต่างประเทศ
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เพ่ือให้การขุดเจาะสำารวจถ่านหินเป็นไปตามแผนและ
อยู่ในกรอบของต้นทุนที่กำาหนดไว้ รวมถึงมีการทบทวน
แผนงานตามขอบเขตของบ่อเหมืองอย่างสม่ำาเสมอ (Pit 
Boundary) หากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนงาน
จะทำาการดึงข้อมูลกลับและทำาการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง 
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถวางแผนขุดเจาะสำารวจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย

3.1.3 ความเสี่่�ยงด้้านการด้ำาเนินงานของผู้้้รับเหมา

ตามทีบ่รษิทัฯ มีการดำาเนนิงานเหมืองถา่นหนิโดยใชผู้ร้บัเหมา
ในการดำาเนนิงานเป็นหลักทัง้ด้านการทำาเหมืองและระบบการ
ขนส่ง ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการท่ีผู้รับเหมาไม่
สามารถดำาเนินงานไดต้ามแผน อนัเนื่องมาจากปัญหาต่าง ๆ  
เช่น การติดตั้งและใช้เครื่องจักรไม่เป็นไปตามกำาหนด การ
ซ่อมบำารุงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการ
ทำางานของผู้รับเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ และปัญหาศักยภาพ
แรงงานท้ังเชิงประสิทธิภาพและปริมาณ บริษัทฯ จึงบริหาร
ความเสี่ยงโดยติดตามการดำาเนินงานของผู้รับเหมา รวมถึง
สรา้งแบบการประเมินคุณภาพของผูร้บัเหมาผา่นระบบบรหิาร
ผู้รับเหมา (Contractor Management System: CMS) เพื่อ
ประเมินวา่แตล่ะบรษิทัรบัเหมามีคุณสมบัตทีิเ่หมาะสมหรอืไม่ 
และนำาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการว่าจ้างหรือ
ต่อสัญญาเป็นลำาดับต่อไป อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการลด
ความเสี่ยงในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพ ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อแผนการดำาเนินงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
ได้จัดตัง้บรษิทัรบัขดุขนดินและถา่นหนิเป็นของตนเอง โดยใน 
ปี 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มจำานวนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ 
ทำาเหมืองเพ่ือลดความเส่ียงจากผู้รับเหมาและเพ่ิมอำานาจต่อรอง 
จากผู้รับเหมาอื่น

3.1.4 ความเสี่่�ยงด้้านการผู้ลิิต

เพ่ือสร้างความม่ันใจในระบบมาตรฐานการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการผลิตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการ
ลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการผลิต ซ่ึงเป็นปัจจัย
สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว บรษิทัฯ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยรีะบบอัตโนมัติ
(Automation Technology) มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและการดำาเนินงานเหมืองถ่านหิน โดยเฉพาะการทำา
เหมืองใต้ดิน (Longwall) ของประเทศออสเตรเลีย เพ่ือลด
ความผิดพลาดจากการดำาเนินงานของพนักงานปฏิบัติงาน 
(Manual System) และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต รวม

ถึงปรับปรุงความสามารถในการผลิตถ่านหิน (Productivity 
Improvement) และการควบคุมคุณภาพการผลิตใหเ้ป็นอยา่ง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มนำาเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติดังกล่าวเข้ามาช่วยในเรื่องดังต่อไปนี้

1) ช่วยลดระบบการปฏิบัติงานโดยใช้แรงงานคน (Manual 
System) และสามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดใน
การใช้ดุลพินิจที่ต่างกันของทีมปฏิบัติงานในแต่ละช่วง
เวลาของการทำางาน โดยบริษัทฯ ได้นำาระบบการทำางาน
แลนด์มาร์ก (Landmark) มาร่วมใช้ในกระบวนการ
ผลิตถ่านหิน โดยระบบจะเป็นการทำางานประสานกันกับ
อุปกรณ์ค้ำายันเพดาน (Powered Roof Supports) และ
ระบบสายพานลำาเลียงถา่นหนิ (AFC) สำาหรบัใชใ้นการจดั
วางแนวระนาบของหนา้ขดุถา่นหนิ รวมถึงใชร้ะบบ Pitch 
Steering ซึง่เป็นการทำางานรว่มกบัดรมัหวัขดุแบบหลาย
หัวย่อยของอุปกรณ์ขุดเจาะแบบแนวเฉือนยาว สามารถ
เพ่ิมการออกแบบการคัดแยกถ่านหินตามโครงสร้างของ
ชั้นถ่านหิน เป็นการขุดหน้าถ่านหินได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
เพือ่ให้กระบวนการผลติถ่านหินเปน็ไปตามแผนการผลติ
ทีว่างไว้ และเพ่ือใหเ้กดิความผดิพลาดในการผลิตต่ำาทีส่ดุ

2) บริษัทฯ ได้มีการนำาระบบอัตโนมัติ Gate End Shield 
ไปปรับใช้ในเหมืองใต้ดินแมนดาลอง (Mandalong) และ 
เหมืองสปริงเวล (Springvale) โดยนำามาจัดวางแนวตำาแหน่ง
ของประตูอุโมงค์ส่วนหัว (Head Gate) และประตูอุโมงค ์
ส่วนท้าย (Tail Gate) ส่งผลให้การออกแบบการจัดวาง 
ตำาแหนง่ของประตอุูโมงค์เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพและ
มีความแม่นยำามากขึน้ รวมถงึชว่ยลดโอกาสในการสญูเสยี 
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานได้

การนำาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้กับเหมือง
ถ่านหินของบริษัทฯ สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การผลิต ส่งผลให้จำานวนตันต่อชั่วโมงการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
รวมถึงลดเวลาสูญเสียหรือความล่าช้าในการผลิต อีกทั้งยัง
สามารถควบคุมการผลิตถ่านหินให้เป็นไปตามรูปแบบของ
แผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ความเสี่ยงในธุุรกิจไฟฟ้า 

3.2.1 ความเสี่่�ยงด้้านผู้้้รับซื้้�อไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบแีอลซีพี (BLCP) ในประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเอชพีซี 
(HPC) ใน สปป. ลาว เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) โดยโรง 
ไฟฟ้าบีแอลซีพีดำาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซ้ือ

บำารุงรักษาในช่วงเวลาผลัดเปลี่ยนการทำางานระหว่างวัน 
(Shift Change) ซ่ึงช่วยป้องกันปัญหาเครื่องจักรหยุด
ดำาเนินงานและเป็นการลดเวลาสูญเปล่าในการทำางาน 
รวมถงึเพ่ิมเวลาในการปฏบิตังิานของเครือ่งจกัรได้อยา่ง
มีประสทิธภิาพ สง่ผลใหก้ารลำาเลียงถา่นหนิลงเรอืเพ่ือนำา
ส่งมอบเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับแผนการ
ขายได้อย่างเหมาะสม

 จากสถานการณท์างการตลาดของอุตสาหกรรมถา่นหนิที่
เปลีย่นแปลงตามสภาวะเศรษฐกจิโลก บรษิทัฯ มีนโยบาย
ทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้เพ่ือรองรบัผลกระทบในระยะกลางและ
ระยะยาว โดยในปี 2563 บริษัทฯ เริ่มดำาเนินการศึกษา
แผนการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ รวม
ถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบกและทางน้ำา (Study of 
Facilities & Logistics) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้
เหมาะสมกบัแผนระยะยาวของเหมืองทัง้หมด ทัง้ทีก่ำาลงั
เดินการผลิต และอยู่ในแผนการเปิดใหม่ในอนาคต โดย
ได้มีการพิจารณาลงทนุเพ่ิมเตมิหรอืวางแผนรองรบัในจุด
ที่คาดว่าจะเป็นคอขวด (Bottleneck) อาทิ การหาวิธีการ
เพ่ิมความสามารถในการลำาเลยีงถา่นหนิในแม่น้ำา ซ่ึงได้มี
การวิเคราะห์หาจุดจอดรอใหม่ที่เหมาะสมในลำาน้ำา และ
การทำาแผนระยะยาวกับผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เพื่อความ
ม่ันใจในศกัยภาพการขนสง่ อันเป็นการสรา้งความพรอ้ม
ในการส่งมอบถ่านหินไปยังลูกค้าได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น

3.1.2 ความเสี่่�ยงด้้านต้นทุุนการผู้ลิิตทุ่�สี่้งข้�น

ตน้ทนุการผลติเป็นปัจจัยสำาคัญทีส่ง่ผลตอ่ผลประกอบการทัง้
ในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับ 
การบริหารความเส่ียงด้านต้นทุน เพ่ือให้ม่ันใจว่าผลการดำาเนินงาน 
และผลตอบแทนทีจ่ะได้รบัจากการลงทนุเป็นไปตามเป้าหมาย
และเพ่ิมโอกาสในการทำากำาไรของบริษัทฯ โดยในปี 2563 
บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

 ลดความเสี่ยงจากผลกระทบในด้านการแข่งขันที่สูงขึ้น
และลดผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การ
บริหารต้นทุนอย่างชาญฉลาดจึงเป็นทางเลือกที่บริษัทฯ
มุ่งเน้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพของเหมือง
อินโดมินโค (Indominco) ทรูบาอินโด (Trubaindo) และ
บารินโต (Bharinto) สามารถลดจำานวนการจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักร และการบริหารพ้ืนที่
จัดเก็บอย่างเหมาะสม ด้วยการกำาหนดมาตรฐานกลาง

สำาหรับช่ือวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ของเคร่ืองจักร ส่งผลให้ 
บริษัทฯ สามารถลดจำานวนการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล่ของเครื่องจักรที่ซ้ำาซ้อนลงได้ นอกจากนี้ยังได้
มีการดำาเนินการเสนอให้ผู้ขายเข้ามาติดตั้งคลังสินค้า
ภายในพ้ืนที่เหมือง หรือแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่การจัดเก็บให้
ผู้ขายสามารถนำาสินค้ามาวางในพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นการ
สร้างระบบการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่มาถึงผู้
ใช้ในเวลาที่ต้องการ และในจำานวนที่ต้องการใช้เท่านั้น 
(Just-In-Time: JIT) แนวคิดการดำาเนินการดังกล่าวจะ
ทำาให้บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า และเป็นการลด
ภาระต้นทุนสินค้าคงคลังลงอย่างเป็นรูปธรรม

 บริหารจัดการต้นทุนในระยะยาวและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันนำาไปสู่การลดการเสียโอกาส
ในการผสมถ่านหินให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด และเพื่อตอบ
สนองความต้องการของตลาดในระยะยาว รวมถึงขยาย
ฐานลกูค้าใหม่ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ในปีนี ้บรษิทัฯ ได้นำา 
เทคนิคการหาค่าสูงสุด (Optimization Technique) มา
ประยุกต์ใช้กับการหาแนวทางการทำาแผนการตลาดใน
ระยะยาวด้วยแผนการขายท่ีเหมาะสมกับราคา คุณภาพและ 
ปริมาณของตลาดในอนาคต ทั้งยังสอดคล้องกับแผน
เหมืองและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ซ่ึงทำาให้
สามารถสร้างทางเลือกใหม่ ๆ และแนวทางใหม่ ๆ ท่ี
เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และสามารถรองรับตลาด
ในอนาคต

 จัดทำาระบบการตรวจติดตามงานด้านธรณีวิทยา 
(Geology) ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตท่ีเกิดจาก
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
แผนการขดุเจาะสำารวจ (Drilling Plan) และได้สรา้งระบบ
ตรวจสอบคุณภาพตามรายการตรวจสอบ (Checklist) 
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เพ่ือให้การขุดเจาะสำารวจถ่านหินเป็นไปตามแผนและ
อยู่ในกรอบของต้นทุนที่กำาหนดไว้ รวมถึงมีการทบทวน
แผนงานตามขอบเขตของบ่อเหมืองอย่างสม่ำาเสมอ (Pit 
Boundary) หากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนงาน
จะทำาการดึงข้อมูลกลับและทำาการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง 
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถวางแผนขุดเจาะสำารวจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย

3.1.3 ความเสี่่�ยงด้้านการด้ำาเนินงานของผู้้้รับเหมา

ตามทีบ่รษิทัฯ มีการดำาเนนิงานเหมืองถา่นหนิโดยใชผู้ร้บัเหมา
ในการดำาเนนิงานเป็นหลักทัง้ด้านการทำาเหมืองและระบบการ
ขนส่ง ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมาไม่
สามารถดำาเนินงานไดต้ามแผน อนัเนื่องมาจากปัญหาต่าง ๆ  
เช่น การติดตั้งและใช้เครื่องจักรไม่เป็นไปตามกำาหนด การ
ซ่อมบำารุงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการ
ทำางานของผู้รับเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ และปัญหาศักยภาพ
แรงงานทั้งเชิงประสิทธิภาพและปริมาณ บริษัทฯ จึงบริหาร
ความเสี่ยงโดยติดตามการดำาเนินงานของผู้รับเหมา รวมถึง
สรา้งแบบการประเมินคุณภาพของผูร้บัเหมาผา่นระบบบรหิาร
ผู้รับเหมา (Contractor Management System: CMS) เพื่อ
ประเมินวา่แตล่ะบรษิทัรบัเหมามีคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมหรอืไม่ 
และนำาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการว่าจ้างหรือ
ต่อสัญญาเป็นลำาดับต่อไป อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการลด
ความเสี่ยงในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพ ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อแผนการดำาเนินงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
ได้จัดตัง้บรษิทัรบัขดุขนดินและถา่นหนิเป็นของตนเอง โดยใน 
ปี 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มจำานวนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ 
ทำาเหมืองเพ่ือลดความเส่ียงจากผู้รับเหมาและเพ่ิมอำานาจต่อรอง 
จากผู้รับเหมาอื่น

3.1.4 ความเสี่่�ยงด้้านการผู้ลิิต

เพ่ือสร้างความม่ันใจในระบบมาตรฐานการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการผลิตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการ
ลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการผลิต ซ่ึงเป็นปัจจัย
สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว บรษิทัฯ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยรีะบบอัตโนมัติ
(Automation Technology) มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและการดำาเนินงานเหมืองถ่านหิน โดยเฉพาะการทำา
เหมืองใต้ดิน (Longwall) ของประเทศออสเตรเลีย เพ่ือลด
ความผิดพลาดจากการดำาเนินงานของพนักงานปฏิบัติงาน 
(Manual System) และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต รวม

ถึงปรับปรุงความสามารถในการผลิตถ่านหิน (Productivity 
Improvement) และการควบคุมคุณภาพการผลิตใหเ้ป็นอยา่ง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มนำาเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติดังกล่าวเข้ามาช่วยในเรื่องดังต่อไปนี้

1) ช่วยลดระบบการปฏิบัติงานโดยใช้แรงงานคน (Manual 
System) และสามารถลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดใน
การใช้ดุลพินิจที่ต่างกันของทีมปฏิบัติงานในแต่ละช่วง
เวลาของการทำางาน โดยบริษัทฯ ได้นำาระบบการทำางาน
แลนด์มาร์ก (Landmark) มาร่วมใช้ในกระบวนการ
ผลิตถ่านหิน โดยระบบจะเป็นการทำางานประสานกันกับ
อุปกรณ์ค้ำายันเพดาน (Powered Roof Supports) และ
ระบบสายพานลำาเลียงถา่นหนิ (AFC) สำาหรบัใชใ้นการจดั
วางแนวระนาบของหนา้ขดุถา่นหนิ รวมถงึใชร้ะบบ Pitch 
Steering ซึง่เป็นการทำางานรว่มกบัดรมัหวัขดุแบบหลาย
หัวย่อยของอุปกรณ์ขุดเจาะแบบแนวเฉือนยาว สามารถ
เพ่ิมการออกแบบการคัดแยกถ่านหินตามโครงสร้างของ
ชั้นถ่านหิน เป็นการขุดหน้าถ่านหินได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
เพือ่ให้กระบวนการผลติถ่านหินเปน็ไปตามแผนการผลติ
ทีว่างไว้ และเพ่ือใหเ้กดิความผดิพลาดในการผลิตต่ำาทีส่ดุ

2) บริษัทฯ ได้มีการนำาระบบอัตโนมัติ Gate End Shield 
ไปปรับใช้ในเหมืองใต้ดินแมนดาลอง (Mandalong) และ 
เหมืองสปริงเวล (Springvale) โดยนำามาจัดวางแนวตำาแหน่ง
ของประตูอุโมงค์ส่วนหัว (Head Gate) และประตูอุโมงค ์
ส่วนท้าย (Tail Gate) ส่งผลให้การออกแบบการจัดวาง 
ตำาแหนง่ของประตอุูโมงค์เป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพและ
มีความแม่นยำามากขึน้ รวมถงึชว่ยลดโอกาสในการสญูเสยี 
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานได้

การนำาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้กับเหมือง
ถ่านหินของบริษัทฯ สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การผลิต ส่งผลให้จำานวนตันต่อชั่วโมงการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
รวมถึงลดเวลาสูญเสียหรือความล่าช้าในการผลิต อีกทั้งยัง
สามารถควบคุมการผลิตถ่านหินให้เป็นไปตามรูปแบบของ
แผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ความเสี่ยงในธุุรกิจไฟฟ้า 

3.2.1 ความเสี่่�ยงด้้านผู้้้รับซื้้�อไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบแีอลซีพี (BLCP) ในประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเอชพีซี 
(HPC) ใน สปป. ลาว เป็นการลงทุนภายใต้โครงสร้างผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) โดยโรง 
ไฟฟ้าบีแอลซีพีดำาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซ้ือ

บำารุงรักษาในช่วงเวลาผลัดเปลี่ยนการทำางานระหว่างวัน 
(Shift Change) ซ่ึงช่วยป้องกันปัญหาเครื่องจักรหยุด
ดำาเนินงานและเป็นการลดเวลาสูญเปล่าในการทำางาน 
รวมถงึเพ่ิมเวลาในการปฏบิตังิานของเครือ่งจกัรได้อยา่ง
มีประสทิธภิาพ สง่ผลใหก้ารลำาเลียงถา่นหนิลงเรอืเพ่ือนำา
ส่งมอบเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับแผนการ
ขายได้อย่างเหมาะสม

 จากสถานการณท์างการตลาดของอุตสาหกรรมถา่นหนิที่
เปลีย่นแปลงตามสภาวะเศรษฐกจิโลก บรษิทัฯ มีนโยบาย
ทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้เพ่ือรองรบัผลกระทบในระยะกลางและ
ระยะยาว โดยในปี 2563 บริษัทฯ เริ่มดำาเนินการศึกษา
แผนการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ รวม
ถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบกและทางน้ำา (Study of 
Facilities & Logistics) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้
เหมาะสมกบัแผนระยะยาวของเหมืองทัง้หมด ทัง้ทีก่ำาลงั
เดินการผลิต และอยู่ในแผนการเปิดใหม่ในอนาคต โดย
ได้มีการพิจารณาลงทนุเพ่ิมเตมิหรอืวางแผนรองรบัในจุด
ที่คาดว่าจะเป็นคอขวด (Bottleneck) อาทิ การหาวิธีการ
เพ่ิมความสามารถในการลำาเลยีงถา่นหนิในแม่น้ำา ซ่ึงได้มี
การวิเคราะห์หาจุดจอดรอใหม่ที่เหมาะสมในลำาน้ำา และ
การทำาแผนระยะยาวกับผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เพื่อความ
ม่ันใจในศกัยภาพการขนสง่ อันเป็นการสรา้งความพรอ้ม
ในการส่งมอบถ่านหินไปยังลูกค้าได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น

3.1.2 ความเสี่่�ยงด้้านต้นทุุนการผู้ลิิตทุ่�สี่้งข้�น

ตน้ทนุการผลติเป็นปัจจัยสำาคัญทีส่ง่ผลตอ่ผลประกอบการทัง้
ในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับ 
การบริหารความเส่ียงด้านต้นทุน เพ่ือให้ม่ันใจว่าผลการดำาเนินงาน 
และผลตอบแทนทีจ่ะได้รบัจากการลงทนุเป็นไปตามเป้าหมาย
และเพ่ิมโอกาสในการทำากำาไรของบริษัทฯ โดยในปี 2563 
บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

 ลดความเสี่ยงจากผลกระทบในด้านการแข่งขันที่สูงขึ้น
และลดผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การ
บริหารต้นทุนอย่างชาญฉลาดจึงเป็นทางเลือกที่บริษัทฯ
มุ่งเน้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพของเหมือง
อินโดมินโค (Indominco) ทรูบาอินโด (Trubaindo) และ
บารินโต (Bharinto) สามารถลดจำานวนการจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักร และการบริหารพ้ืนที่
จัดเก็บอย่างเหมาะสม ด้วยการกำาหนดมาตรฐานกลาง

สำาหรับช่ือวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ของเคร่ืองจักร ส่งผลให้ 
บริษัทฯ สามารถลดจำานวนการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล่ของเครื่องจักรที่ซ้ำาซ้อนลงได้ นอกจากนี้ยังได้
มีการดำาเนินการเสนอให้ผู้ขายเข้ามาติดตั้งคลังสินค้า
ภายในพ้ืนที่เหมือง หรือแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่การจัดเก็บให้
ผู้ขายสามารถนำาสินค้ามาวางในพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นการ
สร้างระบบการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่มาถึงผู้
ใช้ในเวลาที่ต้องการ และในจำานวนที่ต้องการใช้เท่านั้น 
(Just-In-Time: JIT) แนวคิดการดำาเนินการดังกล่าวจะ
ทำาให้บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า และเป็นการลด
ภาระต้นทุนสินค้าคงคลังลงอย่างเป็นรูปธรรม

 บริหารจัดการต้นทุนในระยะยาวและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันนำาไปสู่การลดการเสียโอกาส
ในการผสมถ่านหินให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด และเพื่อตอบ
สนองความต้องการของตลาดในระยะยาว รวมถึงขยาย
ฐานลกูค้าใหม่ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ในปีนี ้บรษิทัฯ ได้นำา 
เทคนิคการหาค่าสูงสุด (Optimization Technique) มา
ประยุกต์ใช้กับการหาแนวทางการทำาแผนการตลาดใน
ระยะยาวด้วยแผนการขายท่ีเหมาะสมกับราคา คุณภาพและ 
ปริมาณของตลาดในอนาคต ทั้งยังสอดคล้องกับแผน
เหมืองและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ซ่ึงทำาให้
สามารถสร้างทางเลือกใหม่ ๆ และแนวทางใหม่ ๆ ที่
เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และสามารถรองรับตลาด
ในอนาคต

 จัดทำาระบบการตรวจติดตามงานด้านธรณี วิทยา 
(Geology) ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตท่ีเกิดจาก
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
แผนการขดุเจาะสำารวจ (Drilling Plan) และได้สรา้งระบบ
ตรวจสอบคุณภาพตามรายการตรวจสอบ (Checklist) 
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และยาบูกิ (Yabuki) ในประเทศญี่ปุ่น กำาลังการผลิตรวม 25 
เมกะวัตต์ และ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตติดตั้ง 
ในญ่ีปุ่นรวมทั้งสิ้น 111.1 เมกะวัตต์ (กำาลังการผลิตตาม
สัดส่วนการถือหุ้น 88 เมกะวัตต์) สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้า
ซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ในจีน บริษัทฯ คาด
ว่าจะเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ภายในช่วงต้นปี 2564 ส่วน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในจังหวัดซ็อกจัง สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มีกำาลังการผลิตติดตั้งรวมท้ังสิ้น 80 
เมกะวัตต์ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย  
ระยะที่ 1 กำาลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 และ 3 กำาลัง
การผลิตรวม 50 เมกะวตัต ์ทัง้นีค้าดวา่ระยะที ่1 จะเปิดดำาเนนิ
การเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2564 

3.3 ความเสี่ยงในธุุรกิจผลิติก๊าซธุรรมชิาติิจากหินด้ินด้าน  

(Shale Gas)

3.3.1 ความเสี่่�ยงจากการด้ำาเนินการผู้ลิิตของผู้้้ผู้ลิิต

บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ 
ตามแผน โดยอาจมีสาเหตมุาจากสภาพของเครือ่งจักรอุปกรณ ์
สภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรง รวมถึงสภาวะราคาขายก๊าซ
ธรรมชาตใินตลาดท่ีปรบัตวัลดลง ซ่ึงอาจสง่ผลใหก้ารผลิตกา๊ซ 
ธรรมชาติของบริษัทฯ มีปริมาณต่ำากว่าแผนงบประมาณประจำาปี 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ชะลอการเตรียมหลุมเพ่ือการผลิต 
(Well Completion) ทีไ่ด้ทำาการขดุเจาะตามแผนบางสว่น เพ่ือ
ตอบสนองต่อสภาวะราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดที่ปรับ
ตัวลดลง ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัทฯ มีปริมาณต่ำากว่าแผนงบประมาณประจำาปี ทั้ง
นี้บริษัทฯ มีแผนที่จะทำาการผลิตหลุมดังกล่าวเม่ือราคาขาย
ก๊าซธรรมชาติในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้
รบัผลประโยชนจ์ากผลประกอบการของหลุมเหลา่นัน้มากทีส่ดุ
ในกรณีที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น 

บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาซ้ือขาย (Purchase and Sale 
Agreement: PSA) ผ่านบริษัท บ้านปู นอร์ท อเมริกา  
คอเปอเรชั่น จำากัด (Banpu North America Corporation) 
หรือ BNAC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ดูแลการบริหาร
จัดการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Shale Gas) ในสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือลงทุนและดำาเนนิการผลิตในแหล่งกา๊ซธรรมชาตบิารเ์นตต ์
(Barnett) ในรัฐเท็กซัส ทำาให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการผลิต
ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
จากหลุมผลติกวา่ 4,200 หลุม บนพ้ืนทีก่วา่ 350,000 เอเคอร์
ซึ่งมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำารองที่พิสูจน์แล้ว (1P) ประมาณ 

3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า (Trillion Cubic Feet 
Equivalent: Tcfe) และมีกำาลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 600 
ล้านลูกบาศกฟุ์ตตอ่วนัเทยีบเทา่กา๊ซธรรมชาต ิ(Million Cubic 
Feet Equivalent Per Day: MMcfed) เพื่อรองรับการเติบโต
ของกำาลังการผลิตในสหรัฐฯ บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำานักงาน ณ 
แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ เมืองทันแคนน็อค รัฐเพนซิลเวเนีย
และเสริมทีมทำางานที่มีความชำานาญในอุตสาหกรรมน้ำามัน
และก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 ที่บริษัทฯ
ได้เข้าไปเริ่มลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ที่แหล่ง
ก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus) ซ่ึงกินพ้ืนที่ทั้งในรัฐ 
เพนซิลเวเนยี เวสตเ์วอรจิ์เนยี โอไฮโอฝัง่ตะวนัออก และฝัง่ตะวัน
ตกของรฐันวิยอรก์ เม่ือรวมแหล่งกา๊ซธรรมชาตทิัง้ 2 แหล่งเขา้
ด้วยกนั บรษิทัฯ จะมีปรมิาณกา๊ซธรรมชาตสิำารองทีพิ่สจูนแ์ล้ว 
(1P) ทั้งหมดประมาณ 4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซ
ธรรมชาติ พร้อมกำาลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 700 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวันเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการสร้างพลังร่วม (Synergy) 
ระหว่างแหล่งก๊าซ เพิ่มมูลค่าจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
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 
ชัว่โมงทกุวนั สง่ผลใหมี้ความแตกตา่งด้านราคาจากคู่แขง่ราย
อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นโอกาสในการสร้างคุณค่า
ให้แก่ลูกคา้และสร้างความแตกต่างในการให้บริการแบบครบ
วงจร ด้วยการลงทุนในธรุกจิท่ีเป็นการตอ่ยอดเทคโนโลยด้ีาน
พลังงานอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการพลังงาน การกักเก็บ
พลังงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ือนำาเสนอ
การให้บริการแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าเป็นการเฉพาะแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม 

ขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เพียงรายเดียว ในขณะที่โรงไฟฟ้าเอชพีซี มีสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศเพ่ือจำาหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า
ทั้งสองแห่งจัดอยู่ในลำาดับการสั่งการเดินเครื่องเปน็โรงไฟฟ้า
ฐาน (Base-Load Power Station) อีกทั้งมีรายได้จากการ
จำาหน่ายไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีข้อกำาหนด
ปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้าและโครงสรา้งของราคาค่าไฟฟ้าทีส่ามารถ
ปรับตามราคาต้นทุนเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และ
อัตราเงินเฟ้อตามเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ทำาให้โรง
ไฟฟ้าดังกล่าวมีความเสี่ยงตำ่า

สำาหรับธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากไม่มี
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทย
และ สปป.ลาว จึงมีความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำา 
อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ 
เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจาก
รัฐบาลจีน โดยได้รับสิทธิการจัดจำาหน่ายไอน้ำาและความร้อน 
ในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งได้รับ 
สิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถ่ิน ตลอดจน 
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ี
สามารถนำามาใช้ในการบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
และนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน
ทำาให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจไฟฟ้าในจีน โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการ
ปรบัปรงุอุปกรณใ์นระบบควบคุมสิง่แวดล้อมมาอยา่งตอ่เนือ่ง
และบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการ
ควบคุมผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม เพ่ือใหส้อดคล้องกบันโยบาย
ของรฐับาลจีนอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้น
ร่วมเจิ้งติ้ง (Zhengding) ได้รับการยอมรับและยังคงได้รับ
การสนบัสนนุจากหนว่ยงานรฐับาลจนี เนือ่งจากเป็นโรงไฟฟ้า 
พลังงานความร้อนร่วมที่สะอาดและสามารถผลิตไอน้ำาให้เกิด
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้

3.2.2 ความเสี่่�ยงทุางด้้านการผู้ลิิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าเอชพีซีอาจมีความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถ
เดินเครื่องเพ่ือผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุ 
มาจากเครือ่งจักรอุปกรณ ์บรษิทัฯ จึงบรหิารความเสีย่งดังกลา่ว 
ด้วยการติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด  
เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้

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

3.2.3 ความเสี่่�ยงด้้านการผู้ลิิตไฟฟ้าจากพลิังงานหมุนเว่ยน

การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าที่ต้อง
อาศัยปัจจัยจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์และลม สำาหรับ
ธุรกิจโรงฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ปัจจัยหลักที่มี
ผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณ
ความเข้มแสงอาทิตย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และปริมาณ
การสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
บรหิารความเสีย่งโดยใชข้อ้มูลทางสถติขิองปรมิาณความเขม้ 
แสงอาทิตย์ในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้า 
แสงอาทติยข์ัน้ต่ำาทีค่าดวา่จะผลติได้ แล้วนำามาเปรยีบเทยีบกบั 
ผลผลิตท่ีได้จริง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีช้ันนำาสำาหรับโรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือให้ม่ันใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 
ในระบบต่ำากวา่ระดับทีบ่รษิทัฯ ยอมรบัได้ ทัง้นีมี้การบำารงุรกัษา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างสม่ำาเสมอ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็มีผลกระทบต่อการดำาเนินการ
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกัน โดยช่วงเดือน
กันยายนของทุกปีถือเป็นฤดูมรสุมของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมี
สภาพอากาศและปรมิาณแสงอาทติยใ์นแตล่ะชว่งวนัทีมี่ความ
แปรปรวน จึงอาจจะส่งผลให้ปริมาณผลิตไฟฟ้าลดลงตาม
ฤดูกาล อย่างไรก็ดี ระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ 
ได้มีการออกแบบการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ตามมาตรฐานสากล โดยโรงไฟฟ้าจะไม่ได้รับความเสียหายที่
กระทบต่อผลการผลิตแต่อย่างใด

3.2.4 ความเสี่่�ยงทุางด้้านงานก่อสี่ร้างแลิะบริหารโครงการ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางดา้นงานก่อสร้างและ
บรหิารโครงการตา่ง ๆ  โดยตดิตามความคืบหน้าของโครงการ
อยา่งใกลช้ดิ และประสานงานกบัผูร้บัเหมางานกอ่สรา้งเพ่ือให้
มีคุณภาพเป็นไปตามทีต่กลงในสญัญาวา่จา้ง บรษิทัฯ สามารถ
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: 
COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ (Yamagata) 
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และยาบูกิ (Yabuki) ในประเทศญี่ปุ่น กำาลังการผลิตรวม 25 
เมกะวัตต์ และ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตติดตั้ง 
ในญ่ีปุ่นรวมทั้งสิ้น 111.1 เมกะวัตต์ (กำาลังการผลิตตาม
สัดส่วนการถือหุ้น 88 เมกะวัตต์) สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้า
ซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ในจีน บริษัทฯ คาด
ว่าจะเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ภายในช่วงต้นปี 2564 ส่วน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในจังหวัดซ็อกจัง สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มีกำาลังการผลิตติดตั้งรวมท้ังสิ้น 80 
เมกะวัตต์ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย  
ระยะที่ 1 กำาลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 และ 3 กำาลัง
การผลิตรวม 50 เมกะวตัต ์ทัง้นีค้าดวา่ระยะที ่1 จะเปิดดำาเนนิ
การเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2564 

3.3 ความเสี่ยงในธุุรกิจผลิติก๊าซธุรรมชิาติิจากหินด้ินด้าน  

(Shale Gas)

3.3.1 ความเสี่่�ยงจากการด้ำาเนินการผู้ลิิตของผู้้้ผู้ลิิต

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ 
ตามแผน โดยอาจมีสาเหตมุาจากสภาพของเครือ่งจักรอุปกรณ ์
สภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรง รวมถึงสภาวะราคาขายก๊าซ
ธรรมชาตใินตลาดทีป่รบัตวัลดลง ซ่ึงอาจสง่ผลใหก้ารผลิตกา๊ซ 
ธรรมชาติของบริษัทฯ มีปริมาณต่ำากว่าแผนงบประมาณประจำาปี 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ชะลอการเตรียมหลุมเพ่ือการผลิต 
(Well Completion) ทีไ่ด้ทำาการขดุเจาะตามแผนบางสว่น เพ่ือ
ตอบสนองต่อสภาวะราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดที่ปรับ
ตัวลดลง ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัทฯ มีปริมาณต่ำากว่าแผนงบประมาณประจำาปี ทั้ง
นี้บริษัทฯ มีแผนที่จะทำาการผลิตหลุมดังกล่าวเม่ือราคาขาย
ก๊าซธรรมชาติในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้
รบัผลประโยชนจ์ากผลประกอบการของหลุมเหลา่นัน้มากทีส่ดุ
ในกรณีที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น 

บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาซ้ือขาย (Purchase and Sale 
Agreement: PSA) ผ่านบริษัท บ้านปู นอร์ท อเมริกา  
คอเปอเรชั่น จำากัด (Banpu North America Corporation) 
หรือ BNAC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ดูแลการบริหาร
จัดการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Shale Gas) ในสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือลงทนุและดำาเนนิการผลติในแหลง่กา๊ซธรรมชาตบิารเ์นตต ์
(Barnett) ในรัฐเท็กซัส ทำาให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการผลิต
ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
จากหลุมผลติกวา่ 4,200 หลุม บนพ้ืนทีก่วา่ 350,000 เอเคอร์
ซึ่งมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำารองที่พิสูจน์แล้ว (1P) ประมาณ 

3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า (Trillion Cubic Feet 
Equivalent: Tcfe) และมีกำาลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 600 
ล้านลูกบาศกฟุ์ตตอ่วนัเทยีบเทา่กา๊ซธรรมชาต ิ(Million Cubic 
Feet Equivalent Per Day: MMcfed) เพื่อรองรับการเติบโต
ของกำาลังการผลิตในสหรัฐฯ บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำานักงาน ณ 
แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ เมืองทันแคนน็อค รัฐเพนซิลเวเนีย
และเสริมทีมทำางานที่มีความชำานาญในอุตสาหกรรมน้ำามัน
และก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 ที่บริษัทฯ
ได้เข้าไปเริ่มลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ท่ีแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus) ซ่ึงกินพ้ืนที่ทั้งในรัฐ 
เพนซิลเวเนยี เวสตเ์วอรจิ์เนยี โอไฮโอฝัง่ตะวนัออก และฝัง่ตะวนั
ตกของรฐันวิยอรก์ เม่ือรวมแหลง่กา๊ซธรรมชาตทิัง้ 2 แหล่งเขา้
ด้วยกนั บรษิทัฯ จะมีปรมิาณกา๊ซธรรมชาตสิำารองทีพิ่สจูนแ์ล้ว 
(1P) ทั้งหมดประมาณ 4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซ
ธรรมชาติ พร้อมกำาลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 700 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวันเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการสร้างพลังร่วม (Synergy) 
ระหว่างแหล่งก๊าซ เพิ่มมูลค่าจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
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 
ชัว่โมงทกุวนั สง่ผลใหมี้ความแตกตา่งด้านราคาจากคู่แขง่ราย
อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นโอกาสในการสร้างคุณค่า
ให้แก่ลูกคา้และสร้างความแตกต่างในการให้บริการแบบครบ
วงจร ด้วยการลงทนุในธรุกจิทีเ่ป็นการตอ่ยอดเทคโนโลยด้ีาน
พลังงานอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการพลังงาน การกักเก็บ
พลังงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ือนำาเสนอ
การให้บริการแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าเป็นการเฉพาะแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม 

ขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เพียงรายเดียว ในขณะที่โรงไฟฟ้าเอชพีซี มีสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศเพ่ือจำาหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า
ทั้งสองแห่งจัดอยู่ในลำาดับการสั่งการเดินเครื่องเปน็โรงไฟฟ้า
ฐาน (Base-Load Power Station) อีกทั้งมีรายได้จากการ
จำาหน่ายไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีข้อกำาหนด
ปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้าและโครงสรา้งของราคาค่าไฟฟ้าทีส่ามารถ
ปรับตามราคาต้นทุนเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และ
อัตราเงินเฟ้อตามเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ทำาให้โรง
ไฟฟ้าดังกล่าวมีความเสี่ยงตำ่า

สำาหรับธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากไม่มี
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทย
และ สปป.ลาว จึงมีความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำา 
อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ 
เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจาก
รัฐบาลจีน โดยได้รับสิทธิการจัดจำาหน่ายไอน้ำาและความร้อน 
ในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งได้รับ 
สิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจน 
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ี
สามารถนำามาใช้ในการบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
และนโยบายเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน
ทำาให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจไฟฟ้าในจีน โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการ
ปรบัปรงุอุปกรณใ์นระบบควบคุมสิง่แวดล้อมมาอยา่งตอ่เนือ่ง
และบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการ
ควบคุมผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม เพ่ือใหส้อดคล้องกบันโยบาย
ของรฐับาลจีนอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้น
ร่วมเจิ้งติ้ง (Zhengding) ได้รับการยอมรับและยังคงได้รับ
การสนบัสนนุจากหนว่ยงานรฐับาลจนี เนือ่งจากเป็นโรงไฟฟ้า 
พลังงานความร้อนร่วมที่สะอาดและสามารถผลิตไอน้ำาให้เกิด
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้

3.2.2 ความเสี่่�ยงทุางด้้านการผู้ลิิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าเอชพีซีอาจมีความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถ
เดินเครื่องเพ่ือผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตุ 
มาจากเครือ่งจักรอุปกรณ ์บรษิทัฯ จงึบรหิารความเสีย่งดังกลา่ว 
ด้วยการติดตามการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด  
เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้

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

3.2.3 ความเสี่่�ยงด้้านการผู้ลิิตไฟฟ้าจากพลิังงานหมุนเว่ยน

การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าที่ต้อง
อาศัยปัจจัยจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์และลม สำาหรับ
ธุรกิจโรงฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ปัจจัยหลักที่มี
ผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณ
ความเข้มแสงอาทิตย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และปริมาณ
การสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
บรหิารความเสีย่งโดยใชข้อ้มูลทางสถติขิองปรมิาณความเขม้ 
แสงอาทิตย์ในอดีตมาประมาณการปริมาณพลังงานไฟฟ้า 
แสงอาทติยข์ัน้ต่ำาทีค่าดวา่จะผลติได้ แล้วนำามาเปรยีบเทยีบกบั 
ผลผลิตท่ีได้จริง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีช้ันนำาสำาหรับโรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือให้ม่ันใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 
ในระบบต่ำากวา่ระดับทีบ่รษิทัฯ ยอมรบัได้ ทัง้นีมี้การบำารงุรกัษา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างสม่ำาเสมอ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็มีผลกระทบต่อการดำาเนินการ
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกัน โดยช่วงเดือน
กันยายนของทุกปีถือเป็นฤดูมรสุมของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมี
สภาพอากาศและปรมิาณแสงอาทติยใ์นแตล่ะชว่งวนัทีมี่ความ
แปรปรวน จึงอาจจะส่งผลให้ปริมาณผลิตไฟฟ้าลดลงตาม
ฤดูกาล อย่างไรก็ดี ระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ 
ได้มีการออกแบบการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ตามมาตรฐานสากล โดยโรงไฟฟ้าจะไม่ได้รับความเสียหายที่
กระทบต่อผลการผลิตแต่อย่างใด

3.2.4 ความเสี่่�ยงทุางด้้านงานก่อสี่ร้างแลิะบริหารโครงการ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงทางดา้นงานก่อสร้างและ
บรหิารโครงการตา่ง ๆ  โดยตดิตามความคืบหน้าของโครงการ
อยา่งใกลช้ดิ และประสานงานกบัผูร้บัเหมางานกอ่สรา้งเพ่ือให้
มีคุณภาพเป็นไปตามทีต่กลงในสญัญาวา่จา้ง บรษิทัฯ สามารถ
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: 
COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ (Yamagata) 
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 Zero Incident: ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น

 Zero Repeat: ไม่มีอุบัติการณ์จากกรณีเดิมเกิดขึ้นซ้ำา

 Zero Compromise: ไม่ยนิยอมใหมี้การปฏิบตังิานทีข่ดัตอ่
ข้อกำาหนดกฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยของ 
บริษัทฯ และของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอยู่

เพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 Zeros ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย โดยยดึ
หลักตามวัฒนธรรมความปลอดภัยของบ้านปู ซ่ึงครอบคลุม
การเสริมสร้างระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล ISO 45001 การเพ่ิมขดีความรูค้วามสามารถ
ในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย และการปลูกฝังการ
ตระหนกัรูด้้านความปลอดภัยอยา่งตอ่เนือ่ง โดยประเทศตา่ง ๆ   
ได้นำาผลที่ได้จากการประเมินระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในปี 2562 มาจัดทำาเป็นโครงการปรับปรุงด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย ในปี 2563 นี้ ประเทศออสเตรเลียได้
ดำาเนินการโครงการด้านความปลอดภัยทั้งหมด 7 โครงการ 
ประเทศจีนได้ดำาเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภยัทั้งหมด  
11 หัวข้อท่ีโรงไฟฟ้าหลวนนานและโรงไฟฟ้าโจวผิง และ
ประเทศอินโดนีเซียได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการความเป็นผู้นำา
ด้านความปลอดภัยที่เหมืองทรูบาอินโดและเหมืองบารินโต 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนผลการดำาเนินงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และได้จัดทำาแผนกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5 ปี (ปี 2564-2568) ตามแนวคิด
การดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื หรอื ESG โดยได้กำาหนดตวัชีว้ดันำา 
และตัวช้ีวัดตาม เพ่ือเป็นกรอบในการดำาเนินการด้านอาชีวอนามัย 
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 
ได้อยา่งตอ่เนือ่ง แตล่ะประเทศมีการนำาคณะทำางาน Incident 
Management Team (IMT) มาใช้ เพื่อทำาหน้าที่จัดการและ
เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดจน
กระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำาเนินมาตรการต่าง ๆ โดยคำานึง
ถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำาคัญ

บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการกำาหนดให้ทุกประเทศมีกรอบ
การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยใช้กรอบ
ข้อกำาหนดของ ISO 22301 เป็นแนวทาง และในปี 2563 
สำานักงานกรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล ISO 22301:2012 
อย่างต่อเนื่อง โดยสำานักงานบ้านปู ที่กรุงปักกิ่ง (Banpu 
Investment China) ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล ISO 22301:2012/
GBT/30146-2013 เป็นปีแรก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการฝึกซ้อม การเตรียมความ
พรอ้มตอบโตภั้ยคุกคามอยา่งสม่ำาเสมอ ในแผนระยะยาว 5 ปี 
บริษัทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายให้แต่ละหน่วยธุรกิจทำาการบ่งชี้ 
และทำาแผนความต่อเนื่องธุรกิจสำาหรับหน่วยงานที่สำาคัญ
 (Critical Business Functions) รวมทั้งทำาการฝึกซ้อม
แผนระดับหน่วยงานที่สำาคัญ และให้คณะทำางาน Incident 
Management Team (IMT) ฝกึซ้อมแผนความตอ่เนือ่งธรุกจิ
ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 

3.5.2 ความเสี่่�ยงด้้านสี่ิ�งแวด้ลิ้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Standard) ตามทีก่ฎหมายกำาหนด และมุ่งเนน้การใชท้รพัยากร
อย่างมีประสิทธิผล (Effective Resource Utilization) เพื่อ
เป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้ทรัพยากร เช่น การ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การจัดการ
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการ (Waste Management) การ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization) การใช้ทรัพยากรน้ำาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็นต้น

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ

บรษิทัฯ ได้ตดิตามและรวบรวมขอ้มูลแนวโนม้การใชพ้ลงังาน
และผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งในด้านความถี่และความรุนแรง เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การกำาหนดนโยบายและการลงทนุของบรษิทัฯ อีกทัง้ผลกระทบ 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นประเด็นที่ทุก
ภาคส่วนให้ความสนใจ และคาดหวังให้บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
การดำาเนินงานให้อยู่ในระดับต่ำา เพ่ือช่วยลดผลกระทบท่ีจะ 
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย
เหมืองถ่านหิน การผลิตไฟฟ้าและความร้อน การผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ มีการใช้พลังงานเป็นต้นทุนในการผลิต และปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำากลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(Quick Response) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งกฎระเบียบ
และนโยบายสง่เสรมิของภาครฐัทีเ่ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็
ซึ่งได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ
สง่ขอ้มูลขา่วสารและคุณภาพในการใหบ้รกิารลกูค้า รวมทัง้ใช้
เปน็ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อจัดการปญัหาเบื้องต้น การ
รเิริม่ทีจ่ะหาคู่ค้าในการพัฒนาแพลตฟอรม์การวเิคราะหปั์ญหา
และโอกาสทางธุรกิจแบบวิเคราะห์เชิงทำานาย (Predictive 
Analytics) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำาลง

3.4.2 ความเสี่่�ยงจากผู้้้รับเหมาแบบเบ็ด้เสี่ร็จ (Engineering,  

Procurement, and Construction: EPC)

ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ต้องใช้ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จหลาย
รายเพ่ือเพ่ิมความคลอ่งตวัในการทำางาน บรษิทัฯ มีการบรหิาร
ความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการจัดตั้งคณะทำางานเพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าและมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทำาให้ทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะแรก รวมถึงสร้างมาตรฐานการ
ทำางานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ม่ันใจ
ว่าการส่งมอบงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน

3.4.3 ความเสี่่�ยงจากการผู้ลิิตพลิังงานไฟฟ้าจากพลิังงาน 

แสี่งอาทุิตย์

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบ่งออกเป็นความเสี่ยง 2 ประเภท คือ

1.  ความเสี่ยงจากปริมาณความเข้มแสงอาทิตย์ต่ำากว่า 
ที่คาดการณ์

 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องพ่ึงพิงแสง
อาทิตย์เป็นปัจจัยหลักในการผลิตไฟฟ้า หากแสงอาทิตย์
มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ หรอืมีเมฆปกคลุมเป็นจำานวนมาก จะสง่ผล
ใหร้ะบบไม่สามารถผลติไฟฟ้าได้อยา่งเตม็ทีแ่ละมีปรมิาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลง ทำาให้โครงการมีรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าต่ำากว่าท่ีประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงทำาให้มี
ความเข้มแสงอาทิตย์สูง โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจวัดความเข้มแสงอาทิตย์และสภาพอากาศในทุก
โครงการ เพ่ือนำามาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ
และติดตั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมถึงใช้ข้อมูล
อ้างอิงด้านความเขม้แสงอาทติยจ์ากทีป่รกึษาทางเทคนคิ

ที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรม มาประกอบการวิเคราะห์และ
ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เพ่ือให้
ม่ันใจว่าพ้ืนที่ที่ติดตั้งมีความเข้มแสงอาทิตย์ในระดับท่ี
เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการพัฒนาโครงการ 

2.  ความเสี่ยงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เสื่อมสภาพเร็ว
กว่ากำาหนด

 เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์หลักในการ
แปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า หากแผง
เซลล์มีการเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ อาจส่งผลให้ปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลงและจะกระทบต่อรายได้ที่ประมาณ
การไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำาสัญญากับผู้รับเหมา
โดยให้ผู้รับเหมารับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
จากระบบตามที่ได้ให้ไว้ในสัญญาต่อโครงการในระยะ
เบื้องต้น และบริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ผู้ผลิตชดเชย
หรือเปล่ียนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตลอดอายุโครงการ
เมื่อตรวจพบแผงที่เสื่อมสภาพลงกว่าที่รับประกันไว้

3.4.4  ความเสี่่�ยงในการเปิิด้ด้ำาเนินการลิ่าช้้าจากขั�นตอน 

ขอรับใบอนุญาต 

การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา อยู่
ภายใตก้ารกำากบัดูแลของหนว่ยงานราชการทีมี่หนา้ทีเ่กีย่วกบั 
ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำาเป็นสำาหรับการเปิดดำาเนินการเชิง
พาณชิย ์เพือ่ใหโ้ครงการไดร้บัใบอนญุาตตามเงือ่นไขตามระยะ
เวลาที่กำาหนด บริษัทฯ ได้จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อดูแลและติดตามให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน

3.5 ความเสี่ยงด้้านอาชิีวอนามัย ความปลอด้ภัย  

และสิ่งแวด้ล้อม

3.5.1 ความเสี่่�ยงด้้านอาช้่วอนามัยแลิะความปิลิอด้ภััย แลิะ 

  การจัด้การความต่อเน้�องทุางธุุรกิจ

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยตลอดหว่งโซ่อุปทานเพ่ือป้องกนัความเสีย่ง
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในปี 2563 บริษัทฯ 
ยังคงเน้นเป้าหมาย 3 Zeros ได้แก่



รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)80 81

 Zero Incident: ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น

 Zero Repeat: ไม่มีอุบัติการณ์จากกรณีเดิมเกิดขึ้นซ้ำา

 Zero Compromise: ไม่ยนิยอมใหมี้การปฏิบตังิานทีข่ดัตอ่
ข้อกำาหนดกฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยของ 
บริษัทฯ และของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอยู่

เพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 Zeros ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย โดยยดึ
หลักตามวัฒนธรรมความปลอดภัยของบ้านปู ซ่ึงครอบคลุม
การเสริมสร้างระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล ISO 45001 การเพ่ิมขดีความรูค้วามสามารถ
ในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย และการปลูกฝังการ
ตระหนกัรูด้้านความปลอดภัยอยา่งตอ่เนือ่ง โดยประเทศตา่ง ๆ   
ได้นำาผลที่ได้จากการประเมินระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในปี 2562 มาจัดทำาเป็นโครงการปรับปรุงด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย ในปี 2563 นี้ ประเทศออสเตรเลียได้
ดำาเนินการโครงการด้านความปลอดภัยทั้งหมด 7 โครงการ 
ประเทศจีนได้ดำาเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภยัทั้งหมด  
11 หัวข้อที่โรงไฟฟ้าหลวนนานและโรงไฟฟ้าโจวผิง และ
ประเทศอินโดนีเซียได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการความเป็นผู้นำา
ด้านความปลอดภัยที่เหมืองทรูบาอินโดและเหมืองบารินโต 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนผลการดำาเนินงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และได้จัดทำาแผนกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5 ปี (ปี 2564-2568) ตามแนวคิด
การดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื หรอื ESG โดยได้กำาหนดตวัชีว้ดันำา 
และตัวช้ีวัดตาม เพ่ือเป็นกรอบในการดำาเนินการด้านอาชีวอนามัย 
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 
ได้อยา่งตอ่เนือ่ง แตล่ะประเทศมีการนำาคณะทำางาน Incident 
Management Team (IMT) มาใช้ เพื่อทำาหน้าที่จัดการและ
เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดจน
กระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำาเนินมาตรการต่าง ๆ โดยคำานึง
ถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำาคัญ

บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการกำาหนดให้ทุกประเทศมีกรอบ
การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยใช้กรอบ
ข้อกำาหนดของ ISO 22301 เป็นแนวทาง และในปี 2563 
สำานักงานกรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล ISO 22301:2012 
อย่างต่อเนื่อง โดยสำานักงานบ้านปู ที่กรุงปักกิ่ง (Banpu 
Investment China) ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล ISO 22301:2012/
GBT/30146-2013 เป็นปีแรก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการฝึกซ้อม การเตรียมความ
พรอ้มตอบโตภั้ยคุกคามอยา่งสม่ำาเสมอ ในแผนระยะยาว 5 ปี 
บริษัทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายให้แต่ละหน่วยธุรกิจทำาการบ่งชี้ 
และทำาแผนความต่อเนื่องธุรกิจสำาหรับหน่วยงานที่สำาคัญ
 (Critical Business Functions) รวมทั้งทำาการฝึกซ้อม
แผนระดับหน่วยงานที่สำาคัญ และให้คณะทำางาน Incident 
Management Team (IMT) ฝกึซ้อมแผนความตอ่เนือ่งธรุกจิ
ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 

3.5.2 ความเสี่่�ยงด้้านสี่ิ�งแวด้ลิ้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Standard) ตามทีก่ฎหมายกำาหนด และมุ่งเนน้การใชท้รพัยากร
อย่างมีประสิทธิผล (Effective Resource Utilization) เพื่อ
เป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้ทรัพยากร เช่น การ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การจัดการ
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการ (Waste Management) การ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization) การใช้ทรัพยากรน้ำาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็นต้น

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ

บรษิทัฯ ได้ตดิตามและรวบรวมขอ้มูลแนวโนม้การใชพ้ลังงาน
และผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งในด้านความถี่และความรุนแรง เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การกำาหนดนโยบายและการลงทนุของบรษิทัฯ อีกทัง้ผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นประเด็นท่ีทุก
ภาคส่วนให้ความสนใจ และคาดหวังให้บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
การดำาเนินงานให้อยู่ในระดับต่ำา เพ่ือช่วยลดผลกระทบท่ีจะ 
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย
เหมืองถ่านหิน การผลิตไฟฟ้าและความร้อน การผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ มีการใช้พลังงานเป็นต้นทุนในการผลิต และปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำากลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(Quick Response) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งกฎระเบียบ
และนโยบายสง่เสรมิของภาครฐัทีเ่ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็
ซึ่งได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ
สง่ขอ้มูลขา่วสารและคุณภาพในการใหบ้รกิารลกูค้า รวมทัง้ใช้
เปน็ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อจัดการปญัหาเบื้องต้น การ
รเิริม่ทีจ่ะหาคู่ค้าในการพัฒนาแพลตฟอรม์การวเิคราะหปั์ญหา
และโอกาสทางธุรกิจแบบวิเคราะห์เชิงทำานาย (Predictive 
Analytics) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำาลง

3.4.2 ความเสี่่�ยงจากผู้้้รับเหมาแบบเบ็ด้เสี่ร็จ (Engineering,  

Procurement, and Construction: EPC)

ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ต้องใช้ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จหลาย
รายเพ่ือเพ่ิมความคลอ่งตวัในการทำางาน บรษิทัฯ มีการบรหิาร
ความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการจัดตั้งคณะทำางานเพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าและมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทำาให้ทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะแรก รวมถึงสร้างมาตรฐานการ
ทำางานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ม่ันใจ
ว่าการส่งมอบงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน

3.4.3 ความเสี่่�ยงจากการผู้ลิิตพลิังงานไฟฟ้าจากพลิังงาน 

แสี่งอาทุิตย์

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบ่งออกเป็นความเสี่ยง 2 ประเภท คือ

1.  ความเสี่ยงจากปริมาณความเข้มแสงอาทิตย์ต่ำากว่า 
ที่คาดการณ์

 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องพ่ึงพิงแสง
อาทิตย์เป็นปัจจัยหลักในการผลิตไฟฟ้า หากแสงอาทิตย์
มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ หรอืมีเมฆปกคลุมเป็นจำานวนมาก จะสง่ผล
ใหร้ะบบไม่สามารถผลติไฟฟ้าได้อยา่งเตม็ทีแ่ละมีปรมิาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลง ทำาให้โครงการมีรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าต่ำากว่าที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงทำาให้มี
ความเข้มแสงอาทิตย์สูง โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจวัดความเข้มแสงอาทิตย์และสภาพอากาศในทุก
โครงการ เพ่ือนำามาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ
และติดตั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมถึงใช้ข้อมูล
อ้างอิงด้านความเขม้แสงอาทติยจ์ากทีป่รกึษาทางเทคนคิ

ที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรม มาประกอบการวิเคราะห์และ
ติดตามผลการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เพ่ือให้
ม่ันใจว่าพ้ืนที่ที่ติดตั้งมีความเข้มแสงอาทิตย์ในระดับที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการพัฒนาโครงการ 

2.  ความเสี่ยงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เสื่อมสภาพเร็ว
กว่ากำาหนด

 เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์หลักในการ
แปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า หากแผง
เซลล์มีการเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ อาจส่งผลให้ปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลงและจะกระทบต่อรายได้ที่ประมาณ
การไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำาสัญญากับผู้รับเหมา
โดยให้ผู้รับเหมารับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
จากระบบตามที่ได้ให้ไว้ในสัญญาต่อโครงการในระยะ
เบื้องต้น และบริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ผู้ผลิตชดเชย
หรือเปล่ียนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตลอดอายุโครงการ
เมื่อตรวจพบแผงที่เสื่อมสภาพลงกว่าที่รับประกันไว้

3.4.4  ความเสี่่�ยงในการเปิิด้ด้ำาเนินการลิ่าช้้าจากขั�นตอน 

ขอรับใบอนุญาต 

การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา อยู่
ภายใตก้ารกำากบัดูแลของหนว่ยงานราชการทีมี่หนา้ทีเ่กีย่วกบั 
ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำาเป็นสำาหรับการเปิดดำาเนินการเชิง
พาณชิย ์เพือ่ใหโ้ครงการไดร้บัใบอนญุาตตามเงือ่นไขตามระยะ
เวลาที่กำาหนด บริษัทฯ ได้จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อดูแลและติดตามให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน

3.5 ความเสี่ยงด้้านอาชิีวอนามัย ความปลอด้ภัย  

และสิ่งแวด้ล้อม

3.5.1 ความเสี่่�ยงด้้านอาช้่วอนามัยแลิะความปิลิอด้ภััย แลิะ 

  การจัด้การความต่อเน้�องทุางธุุรกิจ

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยตลอดหว่งโซ่อุปทานเพ่ือป้องกนัความเสีย่ง
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในปี 2563 บริษัทฯ 
ยังคงเน้นเป้าหมาย 3 Zeros ได้แก่
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Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) และ  
Selective Catalytic Reduction (SCR) รวมทั้งมีระบบ
การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission 
Monitoring System: CEMS) ทั้งที่ปากปล่องและชุมชน
รอบโรงไฟฟ้า เพ่ือให้แน่ใจว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า 
ในจีน บริษัทฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงระบบบำาบัดอากาศ
ที่มีอยู่ เดิมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึ้นอย่างมาก 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ 

 การจัดการฝุน่ละอองทีเ่กดิจากกจิกรรมตา่ง ๆ  จากการทำา
เหมือง เชน่ การขดุขนดินและถา่นหนิ การปรบัปรงุคุณภาพ
ของถ่านหิน และการขนส่งถ่านหิน บริษัทฯ ใช้มาตรการ
หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการอย่างเหมาะสม 
สำาหรับแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติการ เช่น การปลูกต้นไม้สร้าง
แนวกันลมในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการ
เกิดฝุ่น การจำากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพ้ืนท่ีเหมือง
เพ่ือลดปริมาณฝุ่นละอองและเพ่ือความปลอดภัยในการ
ทำางาน การหมั่นพรมน้ำาบนถนน และการสเปรย์น้ำารอบ
กองถา่นหนิ การใชผ้า้ใบคลมุกองถา่นและรถบรรทุกขนสง่ 
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตรวจวัดปริมาณฝุ่นใน
บรเิวณพ้ืนทีค่ลังถา่นหนิ และบรเิวณชมุชนขา้งเคียงอยา่ง
สม่ำาเสมอ เพ่ือใหแ้นใ่จวา่สามารถควบคุมฝุน่ละอองทีเ่กดิ
ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการของเสียอันตราย โดยบริษัทฯ มีมาตรการใน
การคัดแยกและการกำาจัดขยะประเภทตา่ง ๆ  อยา่งเหมาะ
สม เพื่อให้แน่ใจว่าขยะเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะของเสยีอันตรายซ่ึงมีการกำาจัด
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมายใน
แต่ละท้องถิ่น ในบางกรณี บริษัทฯ สามารถขายของเสีย
เช่น น้ำามันเครื่องที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ เถ้าลอย
(Fly Ash) เป็นต้น ให้กับผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการเพื่อนำาไปรีไซเคลิต่อไป สำาหรับเถ้าลอยที่เกิดจาก
การเผาไหม้ถ่านหินเพื่อการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้
กับผู้รับซื้อเพื่อนำาไปประกอบการทำาวัสดุก่อสร้าง รวมถึง
มีการแยกขนาดของเถา้ เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของตลาดและสามารถเพิ่มราคาจำาหน่ายได้

3. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective  
Resource Utilization)

การใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธภิาพเป็นสว่นสำาคัญในการชว่ย
รักษาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต โดยบริษัทฯ มุ่งเน้น
การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการ
มีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้ดำาเนิน
โครงการอนรุกัษพ์ลงังานและศกึษาความเป็นไปได้ในการ
ใชพ้ลงังานทดแทนอ่ืน ๆ  แทนน้ำามันดีเซล รวมถงึมองหา
โอกาสในการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่น ๆ นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อสาธารณะผ่าน Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) Carbon Disclosure Project (CDP) และรายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจำาทุกปี

  การลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำา
ด้วยการนำาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low 
Emissions: HELE) มาใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าซานซี
ลู่กวง (Shanxi Lu Guang) ในจีน นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับปรุงสภาพเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ  และมีการนำา
กา๊ซเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติเหลก็ของลูกค้าซ่ึงเดิม
ต้องปล่อยออกและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมาเป็น
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ทดแทนการใช้ถ่านหินที่โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping)

  การใช้ประโยชน์ท่ีดินและความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการ
บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการวางแผนการทำาเหมืองอยา่งรอบคอบ เพ่ือลดการ
เกดิผลกระทบตอ่สภาพทางภูมิศาสตร ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ และระบบนเิวศ โดยกำาหนดใหมี้การวางแผน
การฟื้นฟูสภาพเหมือง (Mine Closure Plan) ตั้งแต่เริ่ม
โครงการ นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม บริษัท PT. 
Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซ่ึงเป็นบรษิทัยอ่ย 
ในอินโดนเีซีย ได้รว่มมือกบัสวนพฤกษศาสตรเ์ปอรโ์วดาดี 
(Purwodadi Botanical Garden) ริเริ่มโครงการ
ศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
เหมืองบารินโต (Bharinto) ที่ตั้งอยู่บนเกาะกาลิมันตัน 
ในอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2553 และต่อมาในปี 2555 และ  
2556 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตของงานมายังพ้ืนที่

ได้ตระหนักถึงผลกระทบและความสำาคัญของการมีส่วนร่วม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้กำาหนดนโยบาย
และเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2553 เพื่อ
เพ่ิมประสทิธภิาพในการใชพ้ลังงาน รวมถงึเลอืกใชเ้ทคโนโลยี
สะอาด ปัจจุบันบริษัทฯ มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก  
5 ปี คือ ระหว่างปี 2559 - 2563 จากปีฐานในปี 2555 ซึ่ง
เป็นปีทีบ่รษิทัฯ มีการผนวกผลการดำาเนนิงานจากหนว่ยธรุกจิ
ในออสเตรเลีย โดยกำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที่ร้อยละ 25 และ 
การผลิตไฟฟ้าทีร่อ้ยละ 15 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้มีการเตรยีม 
ความพร้อมในการกำาหนดเป้าหมายระยะต่อไประหว่าง 
ปี 2564 - 2568 โดยจะเร่ิมบังคับใช้ต้ังแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 
  

2. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Compliance)

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตาม
ข้อกำาหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ และข้อ
กำาหนดของมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำาหนดในรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 บริษัทฯ มี
ผลการดำาเนินงานสอดคล้องตามข้อกำาหนดมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดี และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
นี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญซึ่ง
ประกอบด้วย

 การจดัการปัญหาการชะลา้งพังทลายของดิน โดยบรษิทัฯ
ยึดถือแนวทางการป้องกันการเกิดผลกระทบเป็นลำาดับแรก 
โดยมีการวางแผนประเมินอัตราความลาดชนัทีเ่หมาะสม 
รวมทัง้ทำาการปลกูพืชคลุมดินและไม้ยนืตน้บรเิวณขอบบอ่
เหมืองเพื่อเป็นการช่วยยึดหน้าดิน

 การจัดการน้ำา โดยบริษัทฯ ได้มีการติดตามคุณภาพน้ำา
ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าคุณภาพน้ำาที่ปล่อยออกไปเป็นไปตามข้อกำาหนด
ของกฎหมายในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ดำาเนินกิจการ 
นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้มีการประเมินพ้ืนที่ตั้งของ
หน่วยธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ว่าอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
ขาดแคลนน้ำา (Water Stressed Area) ภายใตฐ้านขอ้มูล 
Aqueduct Water Risk Atlas ของ World Resources 
Institute หรือไม่ เพื่อพัฒนาแผนและแนวทางป้องกันผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพ้ืนที่การดำาเนินงาน 

ตลอดจนสรา้งความรว่มมือกบัชมุชนในการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงดังกล่าว 

 บริษัทฯ จัดทำามาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดน้ำาที่
เป็นกรดจากการทำาเหมือง (Acid Mine Drainage) โดยเนน้
การจัดการตัง้แตข่ัน้ตอนการสำารวจ การวางแผนผลิตการ
จัดการพ้ืนที่จนถึงการฟ้ืนฟูสภาพของพ้ืนที่ภายหลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรมการผลิต (Mine Rehabilitation) โดยมีการ
ใชห้ลายเทคโนโลยรีว่มกนัในการป้องกนัแหล่งกำาเนดิและ
บำาบดัน้ำาเป็นกรดควบคู่กนัไป โดยมีการสรา้งบงึประดิษฐ ์
(Wetland) ที่เหมืองโจ-ร่ง ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่ง
เป็นการใชพื้ชทอ้งถิน่ชว่ยลดความเป็นกรดและโลหะหนกั 
ที่เกิดขึ้นในน้ำาจากการทำาเหมือง และมีการตรวจวัด
คุณภาพน้ำาอยา่งสม่ำาเสมอกอ่นปลอ่ยสูแ่หลง่น้ำาธรรมชาติ
เพ่ือให้ม่ันใจว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
บึงประดิษฐ์ดังกล่าวนอกจากจะช่วยเร่ืองการลดผลกระทบ 
ด้านคุณภาพน้ำาแล้ว ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นที่อยู่
อาศัยของนกและแมลง ซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศฟื้นคืนกลับ
ในพื้นที่ได้อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการดำาเนินงาน 
ดังกลา่วไปยงัเหมืองอินโดมินโค เพ่ือลดปัญหาน้ำาเป็นกรด 
จากการทำาเหมืองในพื้นที่อีกด้วย 

 การจัดการคุณภาพน้ำาหล่อเย็นที่ใช้ในโรงไฟฟ้า โดย
บรษิทัฯ ใชร้ะบบน้ำาหล่อเยน็กึง่ปิด เพ่ือลดการแลกเปล่ียน 
น้ำ ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกและน้ำาที่จะปล่อยออก 
สู่ภายนอก เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรน้ำา มีการออกแบบ
ทางน้ำาโดยเพ่ิมระยะทางให้สัมผัสอากาศนานที่สุด เพ่ือ
ลดอุณหภูมิน้ำาที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกให้อยู่ในระดับท่ี
กฎหมายกำาหนด

 การจดัการคุณภาพอากาศเสยีทีป่ล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่
บรรยากาศ โดยบริษัทฯ กำาหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ
หลัก ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และ
ฝุ่นขนาดเล็ก ซ่ึงบริษัทฯ นำาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้า
มาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าท้ังที่อยู่ในไทย ลาว และจีน
เช่น เทคโนโลยีหัวเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx 
Burner) การใช้หม้อไอน้ำาเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดหมุนวน 
(Circulating Fluidized Bed: CFB) เพ่ือลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกำาจัดฝุ่นละออง
เถ้าลอย (Fly Ash) โดยการใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบใช้
ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator: ESP) และ
การใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas 
Desulfurization: FGD) แบบกึ่งแห้ง (Semi-dry) และ
แบบเปียก การกำาจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิธี 
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Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) และ  
Selective Catalytic Reduction (SCR) รวมทั้งมีระบบ
การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission 
Monitoring System: CEMS) ทั้งที่ปากปล่องและชุมชน
รอบโรงไฟฟ้า เพ่ือให้แน่ใจว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า 
ในจีน บริษัทฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงระบบบำาบัดอากาศ
ที่มีอยู่ เดิมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึ้นอย่างมาก 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ 

 การจัดการฝุน่ละอองทีเ่กดิจากกจิกรรมตา่ง ๆ  จากการทำา
เหมือง เชน่ การขดุขนดินและถา่นหนิ การปรบัปรงุคุณภาพ
ของถ่านหิน และการขนส่งถ่านหิน บริษัทฯ ใช้มาตรการ
หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการอย่างเหมาะสม 
สำาหรับแต่ละพ้ืนที่ปฏิบัติการ เช่น การปลูกต้นไม้สร้าง
แนวกันลมในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการ
เกิดฝุ่น การจำากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพ้ืนที่เหมือง
เพ่ือลดปริมาณฝุ่นละอองและเพ่ือความปลอดภัยในการ
ทำางาน การหมั่นพรมน้ำาบนถนน และการสเปรย์น้ำารอบ
กองถา่นหนิ การใชผ้า้ใบคลมุกองถา่นและรถบรรทกุขนสง่ 
เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังตรวจวัดปริมาณฝุ่นใน
บรเิวณพ้ืนทีค่ลังถา่นหนิ และบรเิวณชมุชนขา้งเคียงอยา่ง
สม่ำาเสมอ เพ่ือใหแ้นใ่จวา่สามารถควบคุมฝุน่ละอองทีเ่กดิ
ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการของเสียอันตราย โดยบริษัทฯ มีมาตรการใน
การคัดแยกและการกำาจัดขยะประเภทตา่ง ๆ  อยา่งเหมาะ
สม เพื่อให้แน่ใจว่าขยะเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะของเสยีอันตรายซ่ึงมีการกำาจัด
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมายใน
แต่ละท้องถิ่น ในบางกรณี บริษัทฯ สามารถขายของเสีย
เช่น น้ำามันเครื่องที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ เถ้าลอย
(Fly Ash) เป็นต้น ให้กับผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการเพื่อนำาไปรีไซเคลิต่อไป สำาหรับเถ้าลอยที่เกิดจาก
การเผาไหม้ถ่านหินเพื่อการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้
กับผู้รับซื้อเพื่อนำาไปประกอบการทำาวัสดุก่อสร้าง รวมถึง
มีการแยกขนาดของเถา้ เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของตลาดและสามารถเพิ่มราคาจำาหน่ายได้

3. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective  
Resource Utilization)

การใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธภิาพเป็นสว่นสำาคัญในการชว่ย
รักษาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต โดยบริษัทฯ มุ่งเน้น
การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการ
มีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้ดำาเนิน
โครงการอนรุกัษพ์ลงังานและศกึษาความเป็นไปได้ในการ
ใชพ้ลงังานทดแทนอ่ืน ๆ  แทนน้ำามันดีเซล รวมถงึมองหา
โอกาสในการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่น ๆ นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อสาธารณะผ่าน Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) Carbon Disclosure Project (CDP) และรายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจำาทุกปี

  การลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำา
ด้วยการนำาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low 
Emissions: HELE) มาใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าซานซี
ลู่กวง (Shanxi Lu Guang) ในจีน นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับปรุงสภาพเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ  และมีการนำา
กา๊ซเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติเหลก็ของลูกค้าซึง่เดิม
ต้องปล่อยออกและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมาเป็น
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ทดแทนการใช้ถ่านหินที่โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping)

  การใช้ประโยชน์ท่ีดินและความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการ
บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการวางแผนการทำาเหมืองอยา่งรอบคอบ เพือ่ลดการ
เกดิผลกระทบตอ่สภาพทางภูมิศาสตร ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ และระบบนเิวศ โดยกำาหนดใหมี้การวางแผน
การฟื้นฟูสภาพเหมือง (Mine Closure Plan) ตั้งแต่เริ่ม
โครงการ นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม บริษัท PT. 
Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย 
ในอินโดนเีซีย ได้รว่มมือกบัสวนพฤกษศาสตรเ์ปอรโ์วดาดี 
(Purwodadi Botanical Garden) ริเริ่มโครงการ
ศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
เหมืองบารินโต (Bharinto) ที่ตั้งอยู่บนเกาะกาลิมันตัน 
ในอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2553 และต่อมาในปี 2555 และ  
2556 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตของงานมายังพ้ืนที่

ได้ตระหนักถึงผลกระทบและความสำาคัญของการมีส่วนร่วม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้กำาหนดนโยบาย
และเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2553 เพื่อ
เพ่ิมประสทิธภิาพในการใชพ้ลังงาน รวมถงึเลอืกใชเ้ทคโนโลยี
สะอาด ปัจจุบันบริษัทฯ มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก  
5 ปี คือ ระหว่างปี 2559 - 2563 จากปีฐานในปี 2555 ซึ่ง
เป็นปีทีบ่รษิทัฯ มีการผนวกผลการดำาเนนิงานจากหนว่ยธรุกจิ
ในออสเตรเลีย โดยกำาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที่ร้อยละ 25 และ 
การผลิตไฟฟ้าทีร่อ้ยละ 15 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้มีการเตรยีม 
ความพร้อมในการกำาหนดเป้าหมายระยะต่อไประหว่าง 
ปี 2564 - 2568 โดยจะเร่ิมบังคับใช้ต้ังแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 
  

2. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Compliance)

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตาม
ข้อกำาหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ และข้อ
กำาหนดของมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำาหนดในรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 บริษัทฯ มี
ผลการดำาเนินงานสอดคล้องตามข้อกำาหนดมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดี และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
นี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญซึ่ง
ประกอบด้วย

 การจดัการปัญหาการชะลา้งพังทลายของดิน โดยบรษิทัฯ
ยึดถือแนวทางการป้องกันการเกิดผลกระทบเป็นลำาดับแรก 
โดยมีการวางแผนประเมินอัตราความลาดชนัทีเ่หมาะสม 
รวมทัง้ทำาการปลกูพืชคลุมดินและไม้ยนืตน้บรเิวณขอบบอ่
เหมืองเพื่อเป็นการช่วยยึดหน้าดิน

 การจัดการน้ำา โดยบริษัทฯ ได้มีการติดตามคุณภาพน้ำา
ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าคุณภาพน้ำาที่ปล่อยออกไปเป็นไปตามข้อกำาหนด
ของกฎหมายในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ดำาเนินกิจการ 
นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้มีการประเมินพ้ืนที่ตั้งของ
หน่วยธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ว่าอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
ขาดแคลนน้ำา (Water Stressed Area) ภายใตฐ้านขอ้มูล 
Aqueduct Water Risk Atlas ของ World Resources 
Institute หรือไม่ เพื่อพัฒนาแผนและแนวทางป้องกันผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพ้ืนที่การดำาเนินงาน 

ตลอดจนสรา้งความรว่มมือกบัชมุชนในการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงดังกล่าว 

 บริษัทฯ จัดทำามาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดน้ำาที่
เป็นกรดจากการทำาเหมือง (Acid Mine Drainage) โดยเนน้
การจัดการตัง้แตข่ัน้ตอนการสำารวจ การวางแผนผลิตการ
จัดการพ้ืนที่จนถึงการฟ้ืนฟูสภาพของพ้ืนที่ภายหลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรมการผลิต (Mine Rehabilitation) โดยมีการ
ใชห้ลายเทคโนโลยรีว่มกนัในการป้องกนัแหล่งกำาเนดิและ
บำาบดัน้ำาเป็นกรดควบคู่กนัไป โดยมีการสรา้งบงึประดิษฐ ์
(Wetland) ที่เหมืองโจ-ร่ง ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่ง
เป็นการใชพื้ชทอ้งถิน่ชว่ยลดความเป็นกรดและโลหะหนกั 
ที่เกิดขึ้นในน้ำาจากการทำาเหมือง และมีการตรวจวัด
คุณภาพน้ำาอยา่งสม่ำาเสมอกอ่นปลอ่ยสูแ่หลง่น้ำาธรรมชาติ
เพ่ือให้ม่ันใจว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด  
บึงประดิษฐ์ดังกล่าวนอกจากจะช่วยเร่ืองการลดผลกระทบ 
ด้านคุณภาพน้ำาแล้ว ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นที่อยู่
อาศัยของนกและแมลง ซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศฟื้นคืนกลับ
ในพื้นที่ได้อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการดำาเนินงาน 
ดังกลา่วไปยงัเหมืองอินโดมินโค เพ่ือลดปัญหาน้ำาเป็นกรด 
จากการทำาเหมืองในพื้นที่อีกด้วย 

 การจัดการคุณภาพน้ำาหล่อเย็นที่ใช้ในโรงไฟฟ้า โดย
บรษิทัฯ ใชร้ะบบน้ำาหล่อเยน็กึง่ปิด เพ่ือลดการแลกเปล่ียน 
น้ำ ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกและน้ำาที่จะปล่อยออก 
สู่ภายนอก เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรน้ำา มีการออกแบบ
ทางน้ำาโดยเพ่ิมระยะทางให้สัมผัสอากาศนานที่สุด เพ่ือ
ลดอุณหภูมิน้ำาที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกให้อยู่ในระดับที่
กฎหมายกำาหนด

 การจดัการคุณภาพอากาศเสยีทีป่ล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่
บรรยากาศ โดยบริษัทฯ กำาหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ
หลัก ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และ
ฝุ่นขนาดเล็ก ซ่ึงบริษัทฯ นำาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้า
มาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าท้ังที่อยู่ในไทย ลาว และจีน
เช่น เทคโนโลยีหัวเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx 
Burner) การใช้หม้อไอน้ำาเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดหมุนวน 
(Circulating Fluidized Bed: CFB) เพ่ือลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกำาจัดฝุ่นละออง
เถ้าลอย (Fly Ash) โดยการใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบใช้
ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator: ESP) และ
การใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas 
Desulfurization: FGD) แบบกึ่งแห้ง (Semi-dry) และ
แบบเปียก การกำาจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิธี 
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 จัดใหมี้พนกังานของบรษิทัฯ ทีร่บัผดิชอบงานด้านพัฒนา
ชุมชน (Community Development Officer: CDO) 
เข้าไปทำางานในแต่ละพ้ืนที่อย่างเพียงพอ ทำาให้สามารถ
ทำางานในโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับชุมชน
ได้อยา่งใกลช้ดิ อีกทัง้พนกังานเหล่านีย้งัเป็นกลไกหลกัใน
การสือ่สารระหวา่งบรษิทัฯ กบัชมุชน เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ
ทีถ่กูตอ้งระหวา่งกนั สามารถเหน็สญัญาณหรอืเหตกุารณ์
ทีจ่ะเกดิผลกระทบได้ตัง้แตต่น้ ทำาใหส้ามารถหาแนวทาง
การแกไ้ขหรอืมาตรการลดผลกระทบนัน้ได้อยา่งทันท่วงท ี

 ฝ่ายพัฒนาชุมชนสามารถเป็นช่องทางการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาครฐั สือ่มวลชน ทำาใหท้ราบถึงผลกระทบตา่ง ๆ  ท่ีเกดิขึน้ 
ได้รวดเรว็ และสามารถประสานงานกบัฝา่ยอ่ืน ๆ  ในบรษิทัฯ 
เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

 ทำางานกับชุมชนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม โดย
บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มของชมุชน ตัง้แต่
การจัดทำาแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือให้ได้โครงการท่ีเหมาะสม  
ตรงตามความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับชุมชน
ตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาการพัฒนาชมุชน (Community 
Consultative Committee: CCC) ทีป่ระกอบด้วยตวัแทน
จากชุมชน รัฐบาลในท้องถิ่น และบริษัทฯ เพ่ือร่วมกัน
วางแผนดำาเนนิงานแตล่ะโครงการ ตดิตามความกา้วหนา้  
และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของสงัคมสว่นรวม สง่ผลใหค้วามเป็นอยูข่องคนใน
ชุมชนท้องถิ่นดีขึ้น ทั้งยังเป็นช่องทางในการป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 ดำาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง โดยโครงการเหล่านี้
มาจากการคิดร่วมกันกับชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ขีดความสามารถของชุมชน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาชุมชน
ให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารสนบัสนนุมีท้ังหมด 6 ด้าน ประกอบ
ด้วย 1) การพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ 2) การ
พัฒนาด้านการศึกษา 3) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 4) การพัฒนาสุขอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน 
5) การอนรุกัษส์ิง่แวดล้อม และ 6) การสง่เสรมิด้านสงัคม 
วฒันธรรม และความสมัพันธก์บัชมุชน ซ่ึงทำาใหป้ระชาชน
ในชมุชนรอบหนว่ยธรุกจิของบรษิทัฯ มีคุณภาพชวีติทีดี่ขึน้ 
เกิดความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ 

 ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ เพื่อ
ร่วมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผล รวมถึงร่วมกัน
ป้องกนัและแกไ้ข เพ่ือลดความเสีย่งตอ่ชมุชนและสงัคมท่ี
อาจเกดิจากการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ โดยเฉพาะฝา่ยที่
ดแูลดา้นสิ่งแวดล้อม ดา้นความปลอดภยั และดา้นขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ 

 ร่วมมือกับผู้รับเหมาในการทำางานด้านพัฒนาชุมชน 
(Contractor Cooperation in Community Development  
Work) ในอินโดนีเซีย ผู้รับเหมารายหลักของบริษัทฯ 
หลายรายมีการทำางานพัฒนาชมุชนควบคู่ไปด้วย บรษิทัฯ
จึงได้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือดำาเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผน การจัดสรร 
งบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงทำาให้การดำาเนิน
โครงการพัฒนาชมุชนมีประสทิธภิาพมากขึน้ ครอบคลุมผู้
ได้รบัประโยชนแ์ละลดความซ้ำาซอ้นของการบรหิารจัดการ
โครงการพัฒนาสังคมในพื้นที่

 มีการติดตามงานโดยผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละระดับ
อย่างใกล้ชิด รวมถึงเข้าไปเยี่ยมชมการดำาเนินงานใน
ชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ ซ่ึงนอกจากได้เห็นความก้าวหน้า
ของโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่จริง ได้พบกับผู้นำาและ
ประชาชนในชุมชนแล้ว ยังได้ให้คำาแนะนำาเพื่อพัฒนางาน 
ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพ่ือให้ม่ันใจว่า
บริษัทฯ มีการดำาเนินงานที่รัดกุม มีแผนการทำางานและ
การบริหารความเสี่ยงท่ีชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 
ทั้งยังสร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กับชุมชนและ
สังคมได้เป็นอย่างดี

 จัดให้ มีการสำ ารวจความพึงพอใจของชุมชนและ 
ผูเ้กีย่วขอ้งตอ่โครงการพัฒนาคุณภาพชวิีต (Community 
Satisfaction Survey) ในส่วนงานพัฒนาชุมชนของ 
บริษัทฯ ท่ีอินโดนีเซีย โดยจัดทำาการสำารวจทุกปี ทำาให้
บริษัทฯ ได้รับทราบประเด็นความพึงพอใจ ข้อกังวลของ
ชุมชน และแนวโน้มความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมถงึขอ้เสนอแนะจากชมุชนและผูเ้กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัฯ
ได้นำาผลที่ได้จากการสำารวจมาปรับปรุงการดำาเนินงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจของชุมชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ซึ่งมีความก้าวหน้าใน
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และขยายการ
สำารวจพ้ืนที่เพ่ิมเติมจากที่เคยทำาไว้ เพ่ือนำาข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการทำาแบบจำาลองของการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่
และคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ในปี  
2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) โดยมีเป้าหมาย 
ใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวก (Net Positive Impact) ภายหลงั 
จากการดำาเนินการปิดเหมือง ในทุกพ้ืนที่ของบริษัทฯ 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Value) ของ
พ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสำาหรับเหมือง 
ในอินโดนีเซีย ประกอบด้วย เหมืองบารินโต (Bharinto) 
และเหมืองอินโดมินโค (Indominco) และเหมืองใต้ดิน 
ในประเทศออสเตรเลยี ประกอบด้วย เหมืองแอรลี์ (Airly) 
เหมืองสปริงเวล (Springvale) เหมืองคลาเรนซ์
(Clarence) เหมืองแมนดาลอง (Mandalong) และ
เหมืองไมยูนา (Myuna) โดยบริษัทฯ มีแผนในการ
ประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพทุกปี  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ให้เกิด 
ผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด 

  การใชท้รพัยากรน้ำา บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการอนรุกัษ์
ทรัพยากรน้ำา โดยมีโครงการลดการใช้น้ำาในกระบวนการผลิต
การนำากลับมาใช้ใหม่ การจำาแนกน้ำาผิวดินมิให้ปะปน 
กบัน้ำาเสยี เป็นตน้ นอกจากนี ้น้ำาจากการทำาเหมืองใตดิ้น
ที่ผ่านการบำาบัดแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในชุมชน
ได้อีกทางหนึ่งด้วย และเพ่ือให้การจัดการทรัพยากรน้ำา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย
การจัดการน้ำา (Water Policy) เพื่อกำาหนดขอบเขตและ
เป้าหมายการจัดการน้ำาของบริษัทฯ รวมไปถึงรูปแบบ
การเก็บและการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำา โดย 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำาแผนผังการใช้น้ำา 
(Water Flow Diagram) ของทุกหน่วยธุรกิจเพ่ือนำามา
ใช้วางแผนบริหารจัดการน้ำาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เพ่ือความถกูตอ้งสมบรูณข์องขอ้มูลทีบ่รษิทัฯ เปิดเผยตอ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.6 ความเสี่ยงจากผลกระทุบด้้านสังคมและชิุมชิน

บริษัทฯ เชื่อว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น นอกจากการให้
ความสำาคัญกบัมาตรการการป้องกนัและลดผลกระทบจากการ
ดำาเนนิธรุกจิทีอ่าจจะเกดิขึน้ตอ่ชมุชนและสงัคม เชน่ ผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านความปลอดภัยแล้ว 
บริษัทฯ ยังจัดให้มีการดำาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนใน 
ทุกพื้นที่ที่ดำาเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้น “กระบวนการสร้างการ 
มีส่วนร่วม” ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในการดำาเนินงาน ได้แก่
ชุมชน องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ดำาเนนิงานด้านการพัฒนาชมุชน มีวตัถปุระสงค์หลักเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว รวมถึง
สรา้งการยอมรบัจากชมุชนเสมือนบรษิทัฯ เป็นสมาชกิคนหนึง่

ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำาเนินการพัฒนาชุมชนในทุกพ้ืนที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน
และมาตรฐานการบริหารจัดการ พร้อมทั้งนำาข้อกำาหนดของ 
รัฐบาลท้องถ่ินประกอบกับแนวปฏิบัติในระดับสากล 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 เพ่ือปรับปรุงการดำาเนินงาน
ให้มีประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายด้านความ
ยั่งยืนของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินมาตรการพัฒนาชุมชน เพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านสังคมและชุมชน ดังต่อไปนี้

 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (Standard 
Practice Manual: Community Engagement)  
ที่ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน การลดความเส่ียงจากผลกระทบต่อสังคมและชุมชน 
ซึ่งทำาให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพ้ืนท่ี 
ทำางาน นอกจากน้ีได้มีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เป็นระยะ เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะ
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป 

 มีมาตรการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย (Community Complaint Management 
System) ซ่ึงสามารถบรหิารจัดการความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้
ได้อยา่งเป็นระบบ รวมถงึมีมาตรการเรือ่งการละเมิดสทิธิ
ของชนเผ่าพื้นเมือง (Rights Violations of Indigenous 
People) เพ่ือให้หน่วยธุรกิจที่ตั้งอยู่ใกล้ชนกลุ่มน้อย
สามารถทำางานและอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข
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 จัดใหมี้พนกังานของบรษิทัฯ ทีร่บัผดิชอบงานด้านพัฒนา
ชุมชน (Community Development Officer: CDO) 
เข้าไปทำางานในแต่ละพ้ืนที่อย่างเพียงพอ ทำาให้สามารถ
ทำางานในโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับชุมชน
ได้อยา่งใกลช้ดิ อีกทัง้พนกังานเหล่านีย้งัเป็นกลไกหลกัใน
การสือ่สารระหวา่งบรษิทัฯ กบัชมุชน เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ
ทีถ่กูตอ้งระหวา่งกนั สามารถเหน็สญัญาณหรอืเหตกุารณ์
ทีจ่ะเกดิผลกระทบได้ตัง้แตต่น้ ทำาใหส้ามารถหาแนวทาง
การแกไ้ขหรอืมาตรการลดผลกระทบนัน้ได้อยา่งทันทว่งท ี

 ฝ่ายพัฒนาชุมชนสามารถเป็นช่องทางการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาครฐั สือ่มวลชน ทำาใหท้ราบถงึผลกระทบตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ 
ได้รวดเรว็ และสามารถประสานงานกบัฝา่ยอ่ืน ๆ  ในบรษิทัฯ 
เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

 ทำางานกับชุมชนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม โดย
บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการมีสว่นรว่มของชมุชน ตัง้แต่
การจัดทำาแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือให้ได้โครงการท่ีเหมาะสม  
ตรงตามความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับชุมชน
ตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาการพัฒนาชมุชน (Community 
Consultative Committee: CCC) ทีป่ระกอบด้วยตวัแทน
จากชุมชน รัฐบาลในท้องถิ่น และบริษัทฯ เพ่ือร่วมกัน
วางแผนดำาเนนิงานแตล่ะโครงการ ตดิตามความกา้วหนา้  
และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของสงัคมสว่นรวม สง่ผลใหค้วามเป็นอยูข่องคนใน
ชุมชนท้องถิ่นดีขึ้น ทั้งยังเป็นช่องทางในการป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 ดำาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง โดยโครงการเหล่านี้
มาจากการคิดร่วมกันกับชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ขีดความสามารถของชุมชน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาชุมชน
ให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารสนบัสนนุมีทัง้หมด 6 ด้าน ประกอบ
ด้วย 1) การพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ 2) การ
พัฒนาด้านการศึกษา 3) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 4) การพัฒนาสุขอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน 
5) การอนรุกัษส์ิง่แวดล้อม และ 6) การสง่เสรมิด้านสงัคม 
วฒันธรรม และความสมัพันธก์บัชมุชน ซ่ึงทำาใหป้ระชาชน
ในชมุชนรอบหนว่ยธรุกจิของบรษิทัฯ มีคุณภาพชวีติทีดี่ขึน้ 
เกิดความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ 

 ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายอื่น ๆ ในบริษัทฯ เพื่อ
ร่วมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผล รวมถึงร่วมกัน
ป้องกนัและแกไ้ข เพ่ือลดความเสีย่งตอ่ชมุชนและสงัคมที่
อาจเกดิจากการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ โดยเฉพาะฝา่ยที่
ดแูลดา้นสิ่งแวดล้อม ดา้นความปลอดภยั และดา้นขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ 

 ร่วมมือกับผู้รับเหมาในการทำางานด้านพัฒนาชุมชน 
(Contractor Cooperation in Community Development  
Work) ในอินโดนีเซีย ผู้รับเหมารายหลักของบริษัทฯ 
หลายรายมีการทำางานพัฒนาชมุชนควบคู่ไปด้วย บรษิทัฯ
จึงได้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือดำาเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผน การจัดสรร 
งบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงทำาให้การดำาเนิน
โครงการพัฒนาชมุชนมีประสทิธภิาพมากขึน้ ครอบคลุมผู้
ได้รบัประโยชนแ์ละลดความซ้ำาซอ้นของการบรหิารจัดการ
โครงการพัฒนาสังคมในพื้นที่

 มีการติดตามงานโดยผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละระดับ
อย่างใกล้ชิด รวมถึงเข้าไปเยี่ยมชมการดำาเนินงานใน
ชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ ซ่ึงนอกจากได้เห็นความก้าวหน้า
ของโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่จริง ได้พบกับผู้นำาและ
ประชาชนในชุมชนแล้ว ยังได้ให้คำาแนะนำาเพื่อพัฒนางาน 
ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพ่ือให้ม่ันใจว่า
บริษัทฯ มีการดำาเนินงานที่รัดกุม มีแผนการทำางานและ
การบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 
ทั้งยังสร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กับชุมชนและ
สังคมได้เป็นอย่างดี

 จัดให้ มีการสำ ารวจความพึงพอใจของชุมชนและ 
ผูเ้กีย่วขอ้งตอ่โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติ (Community 
Satisfaction Survey) ในส่วนงานพัฒนาชุมชนของ 
บริษัทฯ ที่อินโดนีเซีย โดยจัดทำาการสำารวจทุกปี ทำาให้
บริษัทฯ ได้รับทราบประเด็นความพึงพอใจ ข้อกังวลของ
ชุมชน และแนวโน้มความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
รวมถงึขอ้เสนอแนะจากชมุชนและผูเ้กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัฯ
ได้นำาผลที่ได้จากการสำารวจมาปรับปรุงการดำาเนินงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจของชุมชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ซึ่งมีความก้าวหน้าใน
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และขยายการ
สำารวจพ้ืนที่เพ่ิมเติมจากที่เคยทำาไว้ เพ่ือนำาข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการทำาแบบจำาลองของการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่
และคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ในปี  
2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) โดยมีเป้าหมาย 
ใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวก (Net Positive Impact) ภายหลงั 
จากการดำาเนินการปิดเหมือง ในทุกพ้ืนที่ของบริษัทฯ 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Value) ของ
พ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสำาหรับเหมือง 
ในอินโดนีเซีย ประกอบด้วย เหมืองบารินโต (Bharinto) 
และเหมืองอินโดมินโค (Indominco) และเหมืองใต้ดิน 
ในประเทศออสเตรเลยี ประกอบด้วย เหมืองแอรลี์ (Airly) 
เหมืองสปริงเวล (Springvale) เหมืองคลาเรนซ์
(Clarence) เหมืองแมนดาลอง (Mandalong) และ
เหมืองไมยูนา (Myuna) โดยบริษัทฯ มีแผนในการ
ประเมินมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพทุกปี  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ให้เกิด 
ผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด 

  การใชท้รพัยากรน้ำา บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการอนรุกัษ์
ทรัพยากรน้ำา โดยมีโครงการลดการใช้น้ำาในกระบวนการผลิต
การนำากลับมาใช้ใหม่ การจำาแนกน้ำาผิวดินมิให้ปะปน 
กบัน้ำาเสยี เป็นตน้ นอกจากนี ้น้ำาจากการทำาเหมืองใตดิ้น
ท่ีผ่านการบำาบัดแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในชุมชน
ได้อีกทางหนึ่งด้วย และเพ่ือให้การจัดการทรัพยากรน้ำา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย
การจัดการน้ำา (Water Policy) เพื่อกำาหนดขอบเขตและ
เป้าหมายการจัดการน้ำาของบริษัทฯ รวมไปถึงรูปแบบ
การเก็บและการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำา โดย 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำาแผนผังการใช้น้ำา 
(Water Flow Diagram) ของทุกหน่วยธุรกิจเพ่ือนำามา
ใช้วางแผนบริหารจัดการน้ำาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เพ่ือความถกูตอ้งสมบรูณข์องขอ้มูลทีบ่รษิทัฯ เปิดเผยตอ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.6 ความเสี่ยงจากผลกระทุบด้้านสังคมและชิุมชิน

บริษัทฯ เชื่อว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น นอกจากการให้
ความสำาคัญกบัมาตรการการป้องกนัและลดผลกระทบจากการ
ดำาเนนิธรุกจิทีอ่าจจะเกดิขึน้ตอ่ชมุชนและสงัคม เชน่ ผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านความปลอดภัยแล้ว 
บริษัทฯ ยังจัดให้มีการดำาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนใน 
ทุกพื้นที่ที่ดำาเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้น “กระบวนการสร้างการ 
มีส่วนร่วม” ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในการดำาเนินงาน ได้แก่
ชุมชน องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ดำาเนนิงานด้านการพัฒนาชมุชน มีวตัถปุระสงค์หลักเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว รวมถึง
สรา้งการยอมรบัจากชมุชนเสมือนบรษิทัฯ เป็นสมาชกิคนหนึง่

ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำาเนินการพัฒนาชุมชนในทุกพ้ืนที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน
และมาตรฐานการบริหารจัดการ พร้อมทั้งนำาข้อกำาหนดของ 
รัฐบาลท้องถ่ินประกอบกับแนวปฏิบัติในระดับสากล 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 เพ่ือปรับปรุงการดำาเนินงาน
ให้มีประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายด้านความ
ยั่งยืนของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินมาตรการพัฒนาชุมชน เพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านสังคมและชุมชน ดังต่อไปนี้

 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน (Standard 
Practice Manual: Community Engagement)  
ที่ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน การลดความเส่ียงจากผลกระทบต่อสังคมและชุมชน 
ซึ่งทำาให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพ้ืนที่ 
ทำางาน นอกจากน้ีได้มีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เป็นระยะ เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะ
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป 

 มีมาตรการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย (Community Complaint Management 
System) ซ่ึงสามารถบรหิารจัดการความเสีย่งท่ีจะเกดิขึน้
ได้อยา่งเป็นระบบ รวมถงึมีมาตรการเรือ่งการละเมิดสทิธิ
ของชนเผ่าพื้นเมือง (Rights Violations of Indigenous 
People) เพ่ือให้หน่วยธุรกิจที่ตั้งอยู่ใกล้ชนกลุ่มน้อย
สามารถทำางานและอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข
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ปรับปรุงระบบการผลิตและการขนส่งทางรถบรรทุกให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะ
ทางอากาศ และศึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด 
เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

 รฐับาลจนีเริม่ปฏิรปูระบบการไฟฟ้าตัง้แตปี่ 2558 เพ่ือลด
การผกูขาด เพ่ิมการแขง่ขนั ลดตน้ทุนค่าไฟฟ้าใหต้่ำาลงใน
คุณภาพที่ดีขึ้น ทำาให้ราคาไฟฟ้าปรับลดลง โดยในเดือน
กันยายน 2562 รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้นโยบายปฏิรูป
ราคาจ่ายไฟสำาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จากราคาซ้ือขาย
ไฟฟ้าคงที่ตามราคาถ่านหินอ้างอิง (On-grid Tariff) เป็น
ราคาซ้ือขายไฟฟ้าลอยตัว (Base-price-plus-floating 
Mechanism) โดยอัตราลอยตัวดังกล่าวจะอ้างอิงราคา
ที่สูงหรือต่ำากว่าราคาถ่านหินอ้างอิงในช่วงระหว่าง 
ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม อัตราลอยตัวที่ 
มากกว่าราคาถ่านหินอ้างอิงจะยังไม่บังคับใช้ในปี 2562 
โดยนโยบายดังกล่าวได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
2563 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิด  
เพ่ือประเมินผลกระทบ และปรับกลยุทธ์ในการเติบโต 
ในจีนอย่างเหมาะสม

สี่าธุารณรัฐอินโด้น่เซื้่ย

 วันที่  5 มกราคม 2561 กระทรวงพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 23K/2018 
เกี่ยวกับเงื่อนไขแผนการขายถ่านหินในตลาดอินโดนีเซีย
(Domestic Market Obligation: DMO) ในปี 2562 
โดยกำาหนดใหบ้รษิทัผูผ้ลิตถา่นหนิตอ้งขายถา่นหนิอยา่ง
น้อยร้อยละ 25 ของประมาณการและแผนการผลิตตาม
ใบอนุญาต Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 
(RKAB) โดยมีบทลงโทษสำาหรบับรษิทัทีไ่ม่ปฏิบตัติาม คือ
ลดปริมาณการผลิตในการขอใบอนุญาต RKAB ปีถัดมา 
รวมถึงลดโควตาการส่งออก ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าวโดยขายถ่านหินในประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
รวมถงึซ้ือโควตาจากบรษิทัผูผ้ลิตถา่นหนิทีข่ายในประเทศ
เกินโควตา DMO

 ในเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงพลังงานและทรัพยากร 
ธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 205K/2019 เกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของ
การขนส่งและขายถ่านหิน โดยเร่ิมนำาระบบออนไลน์มาใช้
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่าง ๆ 
ของผู้ถือใบอนุญาต โดยข้อมูลการผลิตและการขายจะ

ตอ้งสอดคลอ้งกบัใบอนญุาต RKAB ทีไ่ด้รบั ทัง้นี ้บรษิทัฯ 
ได้ปฏบิตัติามกฎหมายดังกล่าวและมีการปรบัปรงุระเบยีบ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงไป

 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 สภาผู้แทนประชาชนแห่ง
สาธารณรฐัอินโดนเีซียออกกฎหมายว่าด้วยการสรา้งงาน 
ฉบับที่ 11 (Law Number 11 of 2020 on Job 
Creation (Omnibus Law)) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเปิด
ประเทศต้อนรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน ซ่ึงช่วย
กระตุ้นการจ้างงานและเศรษฐกิจ โดยกฎหมายดังกล่าว
มีผลดีต่อบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่
หรือใบอนุญาตธุรกิจเหมืองแร่พิเศษสำาหรับการดำาเนิน
การผลิต หรือผู้ถือใบอนุญาต IUP-OP: Izin Usaha 
Pertambangan Operasi Produksi (Operation 
Production Mining Business License) และ IUPK-
OP: Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi 
Produksi (Operation Production Special Mining 
Business License) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตาม
ผลของกฎหมายดังกลา่ว ทบทวนทศิทางและกลยทุธก์าร
ดำาเนินธุรกิจในสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้สอดคล้องกับ
สถานการณท์ีเ่ปลีย่นเปลงไปอยา่งสม่ำาเสมอ เพ่ือประเมิน
ผลกระทบและปรับกลยุทธ์ในการเติบโตในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียอย่างเหมาะสม

ปิระเทุศญ่�ปิุ�น

 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรม (METI) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องอัตรา
รับซ้ือไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ โดยแก้ไขกฎหมาย
สำาหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงมีกำาลังผลิตมากกว่า 
10 กิโลวัตต์ ที่อยู่ในขอบเขตของประกาศเพิ่มเติมดังนี้

  โครงการที่ได้รับการรับรองโดย METI ตั้งแต่ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557 

  โครงการท่ีไม่ตดิเง่ือนไขกฎสามปี (Three-year Rule) 
อ้างถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 1 เมษายน 2560 
โครงการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าวจะถูกลดอัตรา
ค่าไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ได้รับอนุมัติเป็นอัตรา 21 เยน
ต่อหน่วย แต่ทั้งนี้จะได้รับยกเว้นไม่ถูกปรับลดอัตรา
ค่าไฟฟ้าคงที่ในกรณีดังต่อไปนี้

 นำาระบบการสอบทานคุณภาพ (Quality Assurance Review) 
มาใช้ โดยให้พนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้าน
พฒันาชุมชนมาตรวจสอบการดำาเนินงานดา้นการพฒันา
ชุมชน เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิผลสูงสุด

 นำากรอบการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social 
Return on Investment: SROI) มาใชป้ระเมินผลกระทบ 
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน
เพ่ือปรับปรุงการดำาเนินงานให้มีประสิทธิผลสูงสุด  
ลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ และนำาไปสูก่ารพัฒนาสงัคม
และชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

4.  ความเสี่ยงด้้านการปฏิิบัติิติามกฎระเบียบ  

 ขี้อบังคับ และกฎหมายทุี่เกี่ยวขี้อง

4.1 ความเสี่ยงด้้านการปฏิิบัติิติามกฎหมาย 

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
ให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี เชื่อถือได้ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ด้วย
ตระหนักถึงผลกระทบต่อการดำาเนินงานและชื่อเสียงของ 
บริษัทฯ หากมีการฝ่าฝืน โดยทั่วไปความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ความซับซ้อนของ
บทบัญญัติตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครั้ง
ความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ หรือแม้กระทั่ง
ภาษาตา่งประเทศทีใ่ชใ้นการออกกฎหมาย ซ่ึงอาจนำาไปสูก่าร
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในด้าน 
การเงินและการดำาเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือ
เพิกถอนใบอนญุาตในการประกอบกจิการ รวมถงึอาจสง่ผลตอ่
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความ
สำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยกำาหนดให้หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย (Compliance) เป็นหนว่ยงานกลางในการกำากบัดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มบ้านปู
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตามสถานะของ
ร่างกฎหมายที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือ
ให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
ในอนาคตด้วย

4.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์์และนโยบาย 

ในประเทุศทุี่บริษัทุฯ ลงทุุน

เนือ่งจากบรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิสว่นใหญ่อยูใ่นตา่งประเทศ ทำาให้
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและ
นโยบายภายในแตล่ะประเทศนัน้ ๆ  บรษิทัฯ จงึใหค้วามสำาคัญ
และมุ่งม่ันที่จะพัฒนากระบวนการ รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ 
ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และ
นโยบายในทกุประเทศทีบ่รษิทัฯ ลงทนุ เพ่ือใหส้ามารถบรหิาร
จัดการกบัความเสีย่งทางกฎหมายทีอ่าจเกดิขึน้ โดยกำาหนดให้
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในแตล่ะประเทศตดิตามการเปล่ียนแปลง
ด้านกฎระเบยีบและนโยบายภายในแตล่ะประเทศอยา่งใกล้ชดิ 
โดยหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
(Compliance) ได้นำาแอปพลิเคชัน Laws In-Hand มาใช้ใน
การตดิตามและรายงานกฎหมายทีมี่การเปล่ียนแปลง รวมถงึ
รว่มกบัหนว่ยงานบรหิารความเสีย่งกจิการ (Enterprise Risk 
Management) ในการพัฒนาแอปพลิเคชนั Compliance Risk 
Management (C-RiM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ได้ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือรับทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงกฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ และกฎหมายตา่ง ๆ  รวมถงึ 
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น เพ่ือช่วยเหลือ 
ในการตคีวามและหาแนวทางปฏบิตัเิพ่ือใหก้ารดำาเนนิงานเป็น
ไปอย่างถูกต้อง

โดยในรอบปีท่ีผ่านมามีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและนโยบาย
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 ซ่ึงบริษัทฯ
ได้ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจในจีนให้
สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ โดย
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ปรับปรุงระบบการผลิตและการขนส่งทางรถบรรทุกให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะ
ทางอากาศ และศึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด 
เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

 รฐับาลจนีเริม่ปฏิรปูระบบการไฟฟ้าตัง้แตปี่ 2558 เพ่ือลด
การผกูขาด เพ่ิมการแขง่ขนั ลดตน้ทนุค่าไฟฟ้าใหต้่ำาลงใน
คุณภาพที่ดีขึ้น ทำาให้ราคาไฟฟ้าปรับลดลง โดยในเดือน
กันยายน 2562 รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้นโยบายปฏิรูป
ราคาจ่ายไฟสำาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จากราคาซ้ือขาย
ไฟฟ้าคงที่ตามราคาถ่านหินอ้างอิง (On-grid Tariff) เป็น
ราคาซ้ือขายไฟฟ้าลอยตัว (Base-price-plus-floating 
Mechanism) โดยอัตราลอยตัวดังกล่าวจะอ้างอิงราคา
ที่สูงหรือต่ำากว่าราคาถ่านหินอ้างอิงในช่วงระหว่าง 
ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม อัตราลอยตัวที่ 
มากกว่าราคาถ่านหินอ้างอิงจะยังไม่บังคับใช้ในปี 2562 
โดยนโยบายดังกล่าวได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
2563 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิด  
เพ่ือประเมินผลกระทบ และปรับกลยุทธ์ในการเติบโต 
ในจีนอย่างเหมาะสม

สี่าธุารณรัฐอินโด้น่เซื้่ย

 วันที่  5 มกราคม 2561 กระทรวงพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 23K/2018 
เกี่ยวกับเงื่อนไขแผนการขายถ่านหินในตลาดอินโดนีเซีย
(Domestic Market Obligation: DMO) ในปี 2562 
โดยกำาหนดใหบ้รษิทัผูผ้ลติถา่นหนิตอ้งขายถา่นหนิอยา่ง
น้อยร้อยละ 25 ของประมาณการและแผนการผลิตตาม
ใบอนุญาต Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 
(RKAB) โดยมีบทลงโทษสำาหรบับรษิทัทีไ่ม่ปฏิบตัติาม คือ
ลดปริมาณการผลิตในการขอใบอนุญาต RKAB ปีถัดมา 
รวมถึงลดโควตาการส่งออก ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าวโดยขายถ่านหินในประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
รวมถงึซ้ือโควตาจากบรษิทัผูผ้ลิตถา่นหนิทีข่ายในประเทศ
เกินโควตา DMO

 ในเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงพลังงานและทรัพยากร 
ธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 205K/2019 เกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของ
การขนส่งและขายถ่านหิน โดยเร่ิมนำาระบบออนไลน์มาใช้
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่าง ๆ 
ของผู้ถือใบอนุญาต โดยข้อมูลการผลิตและการขายจะ

ตอ้งสอดคลอ้งกบัใบอนญุาต RKAB ทีไ่ด้รบั ทัง้นี ้บรษิทัฯ 
ได้ปฏบิตัติามกฎหมายดังกล่าวและมีการปรบัปรงุระเบยีบ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงไป

 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 สภาผู้แทนประชาชนแห่ง
สาธารณรฐัอินโดนเีซียออกกฎหมายวา่ด้วยการสรา้งงาน 
ฉบับที่ 11 (Law Number 11 of 2020 on Job 
Creation (Omnibus Law)) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเปิด
ประเทศต้อนรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน ซึ่งช่วย
กระตุ้นการจ้างงานและเศรษฐกิจ โดยกฎหมายดังกล่าว
มีผลดีต่อบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่
หรือใบอนุญาตธุรกิจเหมืองแร่พิเศษสำาหรับการดำาเนิน
การผลิต หรือผู้ถือใบอนุญาต IUP-OP: Izin Usaha 
Pertambangan Operasi Produksi (Operation 
Production Mining Business License) และ IUPK-
OP: Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi 
Produksi (Operation Production Special Mining 
Business License) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตาม
ผลของกฎหมายดังกลา่ว ทบทวนทศิทางและกลยทุธก์าร
ดำาเนินธุรกิจในสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้สอดคล้องกับ
สถานการณท์ีเ่ปลีย่นเปลงไปอยา่งสม่ำาเสมอ เพ่ือประเมิน
ผลกระทบและปรับกลยุทธ์ในการเติบโตในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียอย่างเหมาะสม

ปิระเทุศญ่�ปิุ�น

 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรม (METI) ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องอัตรา
รับซ้ือไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ โดยแก้ไขกฎหมาย
สำาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงมีกำาลังผลิตมากกว่า 
10 กิโลวัตต์ ที่อยู่ในขอบเขตของประกาศเพิ่มเติมดังนี้

  โครงการที่ได้รับการรับรองโดย METI ตั้งแต่ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557 

  โครงการทีไ่ม่ตดิเง่ือนไขกฎสามปี (Three-year Rule) 
อ้างถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 1 เมษายน 2560 
โครงการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าวจะถูกลดอัตรา
ค่าไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ได้รับอนุมัติเป็นอัตรา 21 เยน
ต่อหน่วย แต่ทั้งนี้จะได้รับยกเว้นไม่ถูกปรับลดอัตรา
ค่าไฟฟ้าคงที่ในกรณีดังต่อไปนี้

 นำาระบบการสอบทานคุณภาพ (Quality Assurance Review) 
มาใช้ โดยให้พนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้าน
พฒันาชุมชนมาตรวจสอบการดำาเนินงานดา้นการพฒันา
ชุมชน เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิผลสูงสุด

 นำากรอบการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social 
Return on Investment: SROI) มาใชป้ระเมินผลกระทบ 
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน
เพ่ือปรับปรุงการดำาเนินงานให้มีประสิทธิผลสูงสุด  
ลดผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึน้ และนำาไปสูก่ารพัฒนาสงัคม
และชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

4.  ความเสี่ยงด้้านการปฏิิบัติิติามกฎระเบียบ  

 ขี้อบังคับ และกฎหมายทุี่เกี่ยวขี้อง

4.1 ความเสี่ยงด้้านการปฏิิบัติิติามกฎหมาย 

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
ให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี เชื่อถือได้ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ด้วย
ตระหนักถึงผลกระทบต่อการดำาเนินงานและชื่อเสียงของ 
บริษัทฯ หากมีการฝ่าฝืน โดยทั่วไปความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ความซับซ้อนของ
บทบัญญัติตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครั้ง
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ หรือแม้กระทั่ง
ภาษาตา่งประเทศทีใ่ชใ้นการออกกฎหมาย ซ่ึงอาจนำาไปสูก่าร
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในด้าน 
การเงินและการดำาเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือ
เพิกถอนใบอนญุาตในการประกอบกจิการ รวมถงึอาจสง่ผลตอ่
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความ
สำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยกำาหนดให้หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย (Compliance) เป็นหนว่ยงานกลางในการกำากบัดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มบ้านปู
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตามสถานะของ
ร่างกฎหมายที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือ
ให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
ในอนาคตด้วย

4.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์์และนโยบาย 

ในประเทุศทุี่บริษัทุฯ ลงทุุน

เนือ่งจากบรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิสว่นใหญ่อยูใ่นตา่งประเทศ ทำาให้
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและ
นโยบายภายในแตล่ะประเทศนัน้ ๆ  บรษิทัฯ จงึใหค้วามสำาคัญ
และมุ่งม่ันที่จะพัฒนากระบวนการ รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ 
ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และ
นโยบายในทกุประเทศทีบ่รษิทัฯ ลงทนุ เพ่ือใหส้ามารถบรหิาร
จัดการกบัความเสีย่งทางกฎหมายทีอ่าจเกดิขึน้ โดยกำาหนดให้
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในแตล่ะประเทศตดิตามการเปล่ียนแปลง
ด้านกฎระเบยีบและนโยบายภายในแตล่ะประเทศอยา่งใกล้ชดิ 
โดยหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
(Compliance) ได้นำาแอปพลิเคชัน Laws In-Hand มาใช้ใน
การตดิตามและรายงานกฎหมายทีมี่การเปล่ียนแปลง รวมถงึ
รว่มกบัหนว่ยงานบรหิารความเสีย่งกจิการ (Enterprise Risk 
Management) ในการพัฒนาแอปพลิเคชนั Compliance Risk 
Management (C-RiM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ได้ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือรับทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงกฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ และกฎหมายตา่ง ๆ  รวมถงึ 
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถ่ิน เพ่ือช่วยเหลือ 
ในการตคีวามและหาแนวทางปฏบิตัเิพ่ือใหก้ารดำาเนนิงานเป็น
ไปอย่างถูกต้อง

โดยในรอบปีท่ีผ่านมามีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและนโยบาย
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 ซ่ึงบริษัทฯ
ได้ทบทวนทิศทางและกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจในจีนให้
สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ โดย
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เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) เพ่ือตอบสนอง
ตอ่ความเสีย่งดังกล่าวและกา้วสูส่งัคมคารบ์อนต่ำา บรษิทัฯ จงึ
มุง่มั่นในการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพฒันาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีแบตเตอรี่เพ่ือสร้างนวัตกรรมของระบบกักเก็บ
พลังงาน 

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำาเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ 
Greener & Smarter อยา่งตอ่เนือ่ง โดยมุ่งม่ันทีจ่ะสรา้งสรรค์
โซลูชันด้านพลังงานแบบครบวงจรที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วยการแสวงหานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน
ให้แก่สังคม เช่น เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า “บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่” 
(Banpu NEXT e-Ferry) โครงการ Banpu NEXT EV Car 
Sharing ซึ่งไดเ้ริ่มนำาร่องเปดิจุดบริการเช่ารถไฟฟ้า โครงการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนโซลาร์ลอยน้ำา
เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานดิจิทัล (Digital Center of 
Excellence) เพื่อขับเคลื่อนการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลและหลัก
การทำางานแบบ Agile มาใช้ในโครงการพัฒนากระบวนการ
ทำางาน รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์ศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital 
Capability Center: DCC) ในประเทศอินโดนีเซีย จีน และ
ออสเตรเลีย โดยมุ่งยกระดับความร่วมมือดา้นการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ในการทำางานของพนักงานในแต่ละธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจที่มีอยู่

5.2 ความเสี่ยงจากสภาพิ่ภ้มิอากาศทุี่เปลี่ยนแปลง

ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกทำาให้เกิดภัย
ธรรมชาติหลากหลายรูปแบบในประเทศต่าง ๆ เช่น ไฟป่าใน
ออสเตรเลียและปริมาณน้ำาฝนที่สูงผิดปกติในอินโดนีเซียซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อบริษัท เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัท
มีมาตรการรับมือกับสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงโดยกำาหนด
ให้ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงเป็นหนึ่ง
ในความเสี่ยงในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และกำาหนด
กลยุทธ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคาร์บอนต่ำา โดยตั้งเป้า
หมายลดการปล่อยมลพิษที่ชัดเจน กำาหนดราคาคาร์บอนและ
ใช้เป็นปัจจัยในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที่จะ
ลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวม
ถึงเตรียมการเปิดเผยข้อมูลการจัดการความเสี่ยงและโอกาส
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทางของคณะ
ทำางานเพือ่พฒันากรอบการเปดิเผยขอ้มลูความเสี่ยงทางการ
เงินทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-
Related Financial Disclosure: TCFD)

5.3 ความเสี่ยงด้้านภัยคุกคามทุางไซเบอร์ (Cyber Threat)

การพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้นอาจนำาไปสู่ความเสี่ยง
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร ์ซึง่อาจสง่ผลใหถ้กูโจรกรรมขอ้มูล
สำาคัญต่าง ๆ หรือทำาให้ระบบการผลิตเกิดการหยุดชะงักและ
กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ  
ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทได้
ดำาเนินมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยง ดังนี้

 ประกาศนโยบายสารสนเทศและความม่ันคงทางไซเบอร์ 
(Information and Cybers Security) เพ่ือเป็นแนวปฏบิตัิ
ให้กับพนักงาน 

 ใหค้วามรูด้้านภัยคุกคามทางไซเบอร ์รวมถงึวิธกีารปฏิบตัิ
และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

 ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ 
และแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศกรณีเกิดภัยพิบัติเป็น
ประจำาทุกปี เพ่ือให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที และลดผลกระทบ หรือความเสียหายที่อาจส่ง
ผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 ดำาเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซ่ึงเป็น
มาตรฐานสากลสำาหรับระบบการจัดการความปลอดภัย
ของข้อมูล (Information Security Management 
Systems: ISMS) โดยมาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำาหรับการ
ประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความ
ปลอดภัยและการนำาไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางสำาหรับ
การเก็บรกัษาขอ้มลูทัง้ในรูปแบบดจิทิัลและเอกสารอยา่ง
ปลอดภัย

5.4 ความเสี่ ยงด้้ านผลกระทุบจากสถานการณ์ 

การแพิ่ร่ระบาด้ขีองโรคติิด้เชิ่�อไวรัสโคโรนา 2019 หร่อ 

โควิด้-19 (COVID-19) ติ่อการด้ำาเนินธุุรกิจและผล 

การด้ำาเนินงานขีองบริษัทุฯ 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทีแ่พรก่ระจายไป
ทัว่โลก อาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ซ่ึงมีการดำาเนนิงานทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงัก
ของการผลิตและการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีมาตรการใน
การลดโอกาสเกิดผลกระทบดังกล่าว โดยได้นำาระบบการ
บรหิารจัดการความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity 
Management System: BCMS) มาประยกุตใ์ชภ้ายในองค์กร
อยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึเตรยีมความพรอ้มรบัมือกบัสถานการณ์
ทีอ่าจเกดิขึน้โดยไม่คาดคิดอยูเ่สมอ โดยคณะทำางาน Incident 
Management Team (IMT) ในแต่ละประเทศจะฝึกซ้อมแผน

1. โครงการที่ม ี“แผนการก่อสร้าง” ได้รับอนุมัติโดย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนวันท่ี 5 ธันวาคม 2561 หรือ

2.  โครงการที่ได้เริ่มดำาเนินการก่อสร้างก่อนวันที่  
5 ธันวาคม 2561 และ” แผนการก่อสร้าง”  
ได้รบัอนมัุตโิดยหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในวนัที ่ 
30 กนัยายน 2562 และได้เริม่ดำาเนนิการกอ่สรา้ง
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะต้องยื่นขอเชื่อมระบบเครือข่าย 
(Grid Connection) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และ
ได้รับตอบรับภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อดำารง
สทิธใินอัตราค่าไฟฟ้าคงทีต่ามเดิม และโครงการดังกล่าว
จะต้องจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ก่อนวันที่ 30 กันยายน 
2563 ในกรณทีีโ่ครงการจำาหนา่ยไฟฟ้าเชงิพาณชิยไ์ด้หลงั
วันที่กำาหนดให้ถือว่าระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าได้เริ่มตั้งแต่
วันที่ 30 กันยายน 2563 ซ่ึงจะทำาให้ระยะเวลาซ้ือขาย
ไฟฟ้าลดลงตามความล่าช้าของโครงการ ทั้งน้ี บริษัทฯ 
ได้ตดิตามความคืบหนา้ของโครงการอยา่งใกล้ชดิในการ
ยืน่เอกสารขออนมัุตแิละดำาเนนิการตามขอ้ยกเวน้ดังกล่าว  
เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อโครงการท่ีกำาลังพัฒนาอยู่ 
โดยในปี 2563 บริษัทฯ สามารถเปิดดำาเนินการ 
เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ (Yamagata) 
และยาบูกิ (Yabuki) ในประเทศญี่ปุ่น กำาลังผลิตรวม 27 
เมกะวัตต์ 

 รัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศเปล่ียนนโยบายจากที่มีอัตรารับซ้ือ
ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ มาเป็นการประมูลสำาหรับ
โครงการที่ขออนุญาตหลังวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งอาจ 
มีผลทำาให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงใน
โครงการใหม่ที่มีการประมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ได้เตรียมความพร้อมโดยศึกษาวิธีเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุนทางด้านการเงิน หรือ
การพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

ปิระเทุศไทุย

 วนัที ่27 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศพระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data 
Protection Act, B.E. 2562 (2019) (“PDPA”)) ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตามกฎหมายท้ังฉบับในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 
โดยสาระสำาคัญของ พระราชบญัญัตฉิบบันี ้มี 3 ประเด็นหลกั 
ดังนี้ 

1.  เจา้ของขอ้มูลตอ้งใหค้วามยนิยอม (Consent) ในการ
เกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคล
ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เก็บรวบรวมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้

2. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถูกเข้าถึง
โดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

3.  เจ้าของข้อมลูมสีิทธิ์ถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือ
ทำาลายข้อมูลเมื่อใดก็ได้ หากเป็นความประสงค์ของ
เจ้าของข้อมูล

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและ 
มีการแต่งตั้งคณะทำางานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(PDPA Working Team) เพ่ือให้การเก็บรวบรวม ใช้ 
ประมวลผลหรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลดำาเนนิการอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ

5. ความเสี่ยงทุี่เกิด้ขี้�นใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เป็นความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงทีย่ังไม่เคยปรากฏขึ้นหรอืไม่เคยมีประสบการณ์ ณ
เวลาปัจจุบัน แต่เนื่องจากในอนาคตมักจะมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
กฎหมาย สงัคม เทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ หรอื
การเปลีย่นแปลงตามธรรมชาต ิซ่ึงในบางเหตกุารณอ์าจจะไม่
สามารถประเมินผลกระทบ หรือไม่สามารถระบุความเสี่ยงได้
แน่นอน ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ 
พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่สำาคัญ ดังนี้

5.1 ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทุางเทุคโนโลยีทุี่ส่ง 

ผลกระทุบติ่ออุติสาหกรรมพิ่ลังงาน 

เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและพลังงาน
ทางเลือกเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น 
อุปกรณแ์ละระบบทีส่ามารถกกัเกบ็ไฟฟ้าได้มากขึน้ ยานพาหนะ 
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนต้นทุนในการทำาธุรกิจพลังงาน
ทดแทนที่มีแนวโน้มลดลงจากความก้าวหน้าในการพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ของภาครัฐที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(Greenhouse Gas: GHG) ตามความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) วา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถงึ 
การส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่าง ๆ 
ส่งผลให้รูปแบบการดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงาน
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เปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) เพ่ือตอบสนอง
ตอ่ความเสีย่งดังกลา่วและกา้วสูส่งัคมคารบ์อนต่ำา บรษิทัฯ จงึ
มุง่มั่นในการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพฒันาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีแบตเตอรี่เพ่ือสร้างนวัตกรรมของระบบกักเก็บ
พลังงาน 

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำาเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ 
Greener & Smarter อยา่งตอ่เนือ่ง โดยมุ่งม่ันทีจ่ะสรา้งสรรค์
โซลูชันด้านพลังงานแบบครบวงจรที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วยการแสวงหานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน
ให้แก่สังคม เช่น เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า “บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่” 
(Banpu NEXT e-Ferry) โครงการ Banpu NEXT EV Car 
Sharing ซึ่งไดเ้ริ่มนำาร่องเปดิจุดบริการเช่ารถไฟฟ้า โครงการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนโซลาร์ลอยน้ำา
เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานดิจิทัล (Digital Center of 
Excellence) เพื่อขับเคลื่อนการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลและหลัก
การทำางานแบบ Agile มาใช้ในโครงการพัฒนากระบวนการ
ทำางาน รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์ศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital 
Capability Center: DCC) ในประเทศอินโดนีเซีย จีน และ
ออสเตรเลีย โดยมุ่งยกระดับความร่วมมือดา้นการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ในการทำางานของพนักงานในแต่ละธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจที่มีอยู่

5.2 ความเสี่ยงจากสภาพิ่ภ้มิอากาศทุี่เปลี่ยนแปลง

ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกทำาให้เกิดภัย
ธรรมชาติหลากหลายรูปแบบในประเทศต่าง ๆ เช่น ไฟป่าใน
ออสเตรเลียและปริมาณน้ำาฝนที่สูงผิดปกติในอินโดนีเซียซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อบริษัท เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัท
มีมาตรการรับมือกับสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงโดยกำาหนด
ให้ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงเป็นหนึ่ง
ในความเสี่ยงในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และกำาหนด
กลยุทธ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคาร์บอนต่ำา โดยตั้งเป้า
หมายลดการปล่อยมลพิษที่ชัดเจน กำาหนดราคาคาร์บอนและ
ใช้เป็นปัจจัยในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที่จะ
ลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวม
ถึงเตรียมการเปิดเผยข้อมูลการจัดการความเสี่ยงและโอกาส
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทางของคณะ
ทำางานเพือ่พฒันากรอบการเปดิเผยขอ้มลูความเสี่ยงทางการ
เงินทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-
Related Financial Disclosure: TCFD)

5.3 ความเสี่ยงด้้านภัยคุกคามทุางไซเบอร์ (Cyber Threat)

การพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้นอาจนำาไปสู่ความเสี่ยง
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร ์ซึง่อาจสง่ผลใหถ้กูโจรกรรมขอ้มูล
สำาคัญต่าง ๆ หรือทำาให้ระบบการผลิตเกิดการหยุดชะงักและ
กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ  
ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทได้
ดำาเนินมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยง ดังนี้

 ประกาศนโยบายสารสนเทศและความม่ันคงทางไซเบอร์ 
(Information and Cybers Security) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ให้กับพนักงาน 

 ใหค้วามรูด้้านภัยคุกคามทางไซเบอร ์รวมถงึวิธกีารปฏิบตัิ
และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

 ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ 
และแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศกรณีเกิดภัยพิบัติเป็น
ประจำาทุกปี เพ่ือให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที และลดผลกระทบ หรือความเสียหายที่อาจส่ง
ผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 ดำาเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลสำาหรับระบบการจัดการความปลอดภัย
ของข้อมูล (Information Security Management 
Systems: ISMS) โดยมาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำาหรับการ
ประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความ
ปลอดภัยและการนำาไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางสำาหรับ
การเก็บรกัษาขอ้มลูทัง้ในรูปแบบดจิทิัลและเอกสารอยา่ง
ปลอดภัย

5.4 ความเสี่ ยงด้้ านผลกระทุบจากสถานการณ์ 

การแพิ่ร่ระบาด้ขีองโรคติิด้เชิ่�อไวรัสโคโรนา 2019 หร่อ 

โควิด้-19 (COVID-19) ติ่อการด้ำาเนินธุุรกิจและผล 

การด้ำาเนินงานขีองบริษัทุฯ 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทีแ่พรก่ระจายไป
ทัว่โลก อาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ซ่ึงมีการดำาเนนิงานทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงัก
ของการผลิตและการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีมาตรการใน
การลดโอกาสเกิดผลกระทบดังกล่าว โดยได้นำาระบบการ
บรหิารจัดการความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity 
Management System: BCMS) มาประยกุตใ์ชภ้ายในองค์กร
อยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึเตรยีมความพรอ้มรบัมือกบัสถานการณ์
ทีอ่าจเกดิขึน้โดยไม่คาดคิดอยูเ่สมอ โดยคณะทำางาน Incident 
Management Team (IMT) ในแต่ละประเทศจะฝึกซ้อมแผน

1. โครงการที่ม ี“แผนการก่อสร้าง” ได้รับอนุมัติโดย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนวันท่ี 5 ธันวาคม 2561 หรือ

2.  โครงการที่ได้เริ่มดำาเนินการก่อสร้างก่อนวันที่  
5 ธันวาคม 2561 และ” แผนการก่อสร้าง”  
ได้รบัอนมัุตโิดยหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในวนัที ่ 
30 กนัยายน 2562 และได้เริม่ดำาเนนิการกอ่สรา้ง
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะต้องยื่นขอเชื่อมระบบเครือข่าย 
(Grid Connection) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และ
ได้รับตอบรับภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อดำารง
สทิธใินอัตราค่าไฟฟ้าคงทีต่ามเดิม และโครงการดังกล่าว
จะต้องจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ก่อนวันที่ 30 กันยายน 
2563 ในกรณทีีโ่ครงการจำาหนา่ยไฟฟ้าเชงิพาณชิยไ์ด้หลงั
วันที่กำาหนดให้ถือว่าระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าได้เริ่มตั้งแต่
วันที่ 30 กันยายน 2563 ซ่ึงจะทำาให้ระยะเวลาซ้ือขาย
ไฟฟ้าลดลงตามความล่าช้าของโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้ตดิตามความคืบหนา้ของโครงการอยา่งใกล้ชดิในการ
ยืน่เอกสารขออนมัุตแิละดำาเนนิการตามขอ้ยกเวน้ดังกล่าว  
เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อโครงการท่ีกำาลังพัฒนาอยู่ 
โดยในปี 2563 บริษัทฯ สามารถเปิดดำาเนินการ 
เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามางาตะ (Yamagata) 
และยาบูกิ (Yabuki) ในประเทศญี่ปุ่น กำาลังผลิตรวม 27 
เมกะวัตต์ 

 รัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศเปล่ียนนโยบายจากที่มีอัตรารับซ้ือ
ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ มาเป็นการประมูลสำาหรับ
โครงการที่ขออนุญาตหลังวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งอาจ 
มีผลทำาให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงใน
โครงการใหม่ที่มีการประมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ได้เตรียมความพร้อมโดยศึกษาวิธีเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุนทางด้านการเงิน หรือ
การพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

ปิระเทุศไทุย

 วนัที ่27 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศพระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data 
Protection Act, B.E. 2562 (2019) (“PDPA”)) ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตามกฎหมายท้ังฉบับในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 
โดยสาระสำาคัญของ พระราชบญัญัตฉิบบันี ้มี 3 ประเด็นหลกั 
ดังนี้ 

1.  เจ้าของขอ้มูลตอ้งใหค้วามยนิยอม (Consent) ในการ
เกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคล
ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เก็บรวบรวมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้

2. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถูกเข้าถึง
โดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

3.  เจ้าของข้อมลูมสีิทธิ์ถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือ
ทำาลายข้อมูลเมื่อใดก็ได้ หากเป็นความประสงค์ของ
เจ้าของข้อมูล

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและ 
มีการแต่งตั้งคณะทำางานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(PDPA Working Team) เพ่ือให้การเก็บรวบรวม ใช้ 
ประมวลผลหรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลดำาเนนิการอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ

5. ความเสี่ยงทุี่เกิด้ขี้�นใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เป็นความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงทีย่ังไม่เคยปรากฏขึ้นหรอืไม่เคยมีประสบการณ์ ณ
เวลาปัจจุบัน แต่เนื่องจากในอนาคตมักจะมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
กฎหมาย สงัคม เทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ หรอื
การเปลีย่นแปลงตามธรรมชาต ิซ่ึงในบางเหตกุารณอ์าจจะไม่
สามารถประเมินผลกระทบ หรือไม่สามารถระบุความเสี่ยงได้
แน่นอน ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ 
พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่สำาคัญ ดังนี้

5.1 ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทุางเทุคโนโลยีทุี่ส่ง 

ผลกระทุบติ่ออุติสาหกรรมพิ่ลังงาน 

เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและพลังงาน
ทางเลือกเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น 
อุปกรณแ์ละระบบทีส่ามารถกกัเกบ็ไฟฟ้าได้มากขึน้ ยานพาหนะ 
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนต้นทุนในการทำาธุรกิจพลังงาน
ทดแทนที่มีแนวโน้มลดลงจากความก้าวหน้าในการพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ของภาครัฐที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(Greenhouse Gas: GHG) ตามความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) วา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถงึ 
การส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่าง ๆ 
ส่งผลให้รูปแบบการดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงาน
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ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับประเทศเป็นประจำาทุกปี เพื่อ
ใหม่ั้นใจวา่ธรุกจิของบรษิทัจะไม่หยดุชะงักหากเกดิสถานการณ์
ที่ไม่คาดคิด และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้
ตามสัญญา รวมถึงสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายได้ในระยะยาว 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบาย “Work Anywhere” เพื่อให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่ใดก็ได้ และมีการนำาระบบ
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document 
Management) มาใช้ เพ่ือการติดต่อ เชื่อมโยง และรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารสำาคัญทั้งจากภายในและภายนอกอย่างรวดเร็ว
และทนัทว่งท ีสง่ผลใหเ้ม่ือบรษิทัฯ ประกาศใชน้โยบาย “Work 
from Home” ในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
พนักงานทุกคนจึงมีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นพลังสำาคัญท่ีช่วยขับ
เคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ เม่ือพิจารณาจากผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธุรกิจในประเทศจีน พบว่าความต้องการถ่านหินลดลง 
จากบางอุตสาหกรรมที่ต้องหยุดการดำาเนินธุรกิจ แต่ใน 
ขณะเดียวกนักมี็ความตอ้งการใชถ้า่นหนิทีเ่พ่ิมขึน้จากโรงงาน
ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ สำาหรับด้านอุปทาน การผลิต
ถ่านหินได้รับผลกระทบระยะสั้นจากการขาดแคลนแรงงาน
และข้อจำากัดในการขนส่งถ่านหิน ซ่ึงเกิดจากการจำากัดการ
เข้าออกของรถบรรทุกระหว่างเมือง ทำาให้ต้องนำาเข้าถ่านหิน
เพ่ิมเติม ในขณะที่การขนส่งทางรถไฟยังดำาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องตามคำาสั่งของรัฐบาลที่ให้เหมืองถ่านหินกลับมา
ดำาเนนิงานตามปกต ิสำาหรบัธรุกจิผลิตไฟฟ้า มีความตอ้งการ
ไฟฟา้มากขึ้นในกลุ่มอตุสาหกรรมผลติอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสำาหรับที่อยู่อาศัยยังทรงตัว  
ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวสัดุกอ่สรา้ง อยา่งไร
ก็ดี คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้
ภายในช่วงต้นปี 2564

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามกรอบมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) ซ่ึงชว่ยสนบัสนนุบรษิทัฯ ใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ทีส่ำาคัญทัง้ด้านกลยทุธแ์ละการดำาเนนิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงนิและรายงานสำาคญัอื่น ๆ  มีความถูกต้องเชื่อถือได ้และมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัฯ สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนตระหนกัถงึการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
การบรหิารความเสีย่ง และการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมทัง้ในระดับองค์กร หนว่ยงาน และกจิกรรม รวมถงึมีขัน้ตอนการดำาเนิน
งานต่าง ๆ  ที่รัดกุม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำาหนดไว้ และเติบโตอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และเงินลงทุนของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2563 จากสถานการณ์ที่ผันผวนและสถานการณ์การ 
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนา 2019 หรอื โควดิ-19 ท่ัวโลก 
บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางในการบริหาร
จัดการ โดยการกระจายการลงทุน (Diversify) อย่างต่อเน่ือง
ไปยังธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปในประเทศต่าง ๆ 
ในด้านการติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่สำาคัญ  
และมีระบบการตรวจสอบที่ รัดกุมโดยใช้ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพ่ือติดตามการบริหารงานได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิผล หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่
ตรวจสอบ สอบทานและติดตาม ด้วยการตรวจสอบแบบ 
Remote Audit โดยให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytics) และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ใน
การวิเคราะห์สิ่งผิดปกติหรือมีความเสี่ยง (Red Flags) ซ่ึง 
ชว่ยเพ่ิมประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการกำากบัดูแลธรุกจิ 
นอกจากนี ้ยงัได้นำาขอ้มูลเชงิลึก (Insight) ทีไ่ด้จากการวเิคราะห ์

ดังกล่าว มาศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปสู่ 
การปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพลด
ต้นทุน ตลอดจนการเสริมสร้างความพร้อมในการขยายธุรกิจ
และการลงทุน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 28 มกราคม  
2564 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในตามแบบการประเมินของสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
ท่ีจัดทำาโดยฝ่ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงจากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
บรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐานสากล ครอบคลมุทัง้ในระดับ 
ภาพรวมขององค์กรไปจนถงึระดับกจิกรรม ม่ันใจได้วา่องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด ซ่ึงภาพรวมของระบบ 
การควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบที่สำาคัญ สรุปได้ดังนี้
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ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับประเทศเป็นประจำาทุกปี เพื่อ
ใหม่ั้นใจวา่ธรุกจิของบรษิทัจะไม่หยดุชะงักหากเกดิสถานการณ์
ที่ไม่คาดคิด และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้
ตามสัญญา รวมถึงสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายได้ในระยะยาว 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบาย “Work Anywhere” เพื่อให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่ใดก็ได้ และมีการนำาระบบ
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document 
Management) มาใช้ เพ่ือการติดต่อ เชื่อมโยง และรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารสำาคัญทั้งจากภายในและภายนอกอย่างรวดเร็ว
และทนัทว่งท ีสง่ผลใหเ้ม่ือบรษิทัฯ ประกาศใชน้โยบาย “Work 
from Home” ในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
พนักงานทุกคนจึงมีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นพลังสำาคัญที่ช่วยขับ
เคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ เม่ือพิจารณาจากผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธุรกิจในประเทศจีน พบว่าความต้องการถ่านหินลดลง 
จากบางอุตสาหกรรมที่ต้องหยุดการดำาเนินธุรกิจ แต่ใน 
ขณะเดียวกนักมี็ความตอ้งการใชถ้า่นหนิทีเ่พ่ิมขึน้จากโรงงาน
ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ สำาหรับด้านอุปทาน การผลิต
ถ่านหินได้รับผลกระทบระยะสั้นจากการขาดแคลนแรงงาน
และข้อจำากัดในการขนส่งถ่านหิน ซ่ึงเกิดจากการจำากัดการ
เข้าออกของรถบรรทุกระหว่างเมือง ทำาให้ต้องนำาเข้าถ่านหิน
เพ่ิมเติม ในขณะที่การขนส่งทางรถไฟยังดำาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องตามคำาสั่งของรัฐบาลที่ให้เหมืองถ่านหินกลับมา
ดำาเนนิงานตามปกต ิสำาหรบัธรุกจิผลิตไฟฟ้า มีความตอ้งการ
ไฟฟา้มากขึ้นในกลุ่มอตุสาหกรรมผลติอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสำาหรับที่อยู่อาศัยยังทรงตัว  
ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวสัดุกอ่สรา้ง อยา่งไร
ก็ดี คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้
ภายในช่วงต้นปี 2564

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามกรอบมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) ซ่ึงชว่ยสนบัสนนุบรษิทัฯ ใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ทีส่ำาคัญทัง้ด้านกลยทุธแ์ละการดำาเนนิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงนิและรายงานสำาคญัอื่น ๆ  มีความถูกต้องเชื่อถือได ้และมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัฯ สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนตระหนกัถงึการกำากบัดูแลกจิการทีดี่ 
การบรหิารความเสีย่ง และการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมทัง้ในระดับองค์กร หนว่ยงาน และกจิกรรม รวมถงึมีขัน้ตอนการดำาเนนิ
งานต่าง ๆ  ที่รัดกุม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำาหนดไว้ และเติบโตอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งเพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และเงินลงทุนของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2563 จากสถานการณ์ที่ผันผวนและสถานการณ์การ 
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนา 2019 หรอื โควดิ-19 ทัว่โลก 
บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางในการบริหาร
จัดการ โดยการกระจายการลงทุน (Diversify) อย่างต่อเน่ือง
ไปยังธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปในประเทศต่าง ๆ 
ในด้านการติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่สำาคัญ  
และมีระบบการตรวจสอบที่ รัดกุมโดยใช้ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพ่ือติดตามการบริหารงานได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิผล หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่
ตรวจสอบ สอบทานและติดตาม ด้วยการตรวจสอบแบบ 
Remote Audit โดยให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytics) และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ใน
การวิเคราะห์สิ่งผิดปกติหรือมีความเสี่ยง (Red Flags) ซ่ึง 
ชว่ยเพ่ิมประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการกำากบัดูแลธรุกจิ 
นอกจากนี ้ยงัได้นำาขอ้มูลเชงิลกึ (Insight) ทีไ่ด้จากการวเิคราะห ์

ดังกล่าว มาศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปสู่ 
การปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพลด
ต้นทุน ตลอดจนการเสริมสร้างความพร้อมในการขยายธุรกิจ
และการลงทุน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 28 มกราคม  
2564 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในตามแบบการประเมินของสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
ท่ีจัดทำาโดยฝ่ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงจากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
บรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐานสากล ครอบคลมุทัง้ในระดับ 
ภาพรวมขององค์กรไปจนถงึระดับกจิกรรม ม่ันใจได้วา่องค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด ซ่ึงภาพรวมของระบบ 
การควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบที่สำาคัญ สรุปได้ดังนี้
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1. การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์
สจุรติและจรรยาบรรณในการดำาเนนิงาน กำากบัดูแลการดำาเนนิ
ธรุกจิใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศันแ์ละพันธกจิของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้
ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในท่ีดี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่
จะทำาให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยได้
กำาหนดการควบคุมภายในที่สำาคัญ ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับผังโครงสร้างองค์กรจาก  
"การอ้างอิงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์" (Geography-based 
approach) เป็น "การอ้างอิงตามผลิตภัณฑ์" (Product-
based approach) ซ่ึงเน้นความสำาคัญของสายธุรกิจท่ีมีความ
หลากหลายเพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัด
ให้มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ใน
สว่นงานท่ีสำาคัญด้วยการกำาหนดบทบาทและความรบัผดิชอบ 
โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicator: KPI) เป็นตัวชี้วัด รวมทั้งได้กำาหนดอำานาจอนุมัติ
ในการดำาเนินงาน (Delegation of Authority) ตามลำาดับขั้น
การอนมัุตริายการทางธรุกจิทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ มีการกระจาย 
อำานาจการบริหารและการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ 
ผูบ้รหิารลำาดับถดัไป โดยกำาหนดเป็นประเภทรายการและวงเงิน
อนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือการตรวจสอบถ่วงดุล 
ทำาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คล่องตัว เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งได้
กำาหนดนโยบายและระเบยีบวิธปีฏบิตังิานสำาคัญตา่ง ๆ  อยา่ง
เหมาะสม ครอบคลุมธุรกิจและโครงการใหม่ ๆ พร้อมทั้งมี
การทบทวนและปรบัปรงุอยา่งสม่ำาเสมอใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 

บรษิทัฯ มุ่งม่ันดำาเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัยส์จุรติและโปรง่ใส 
โดยยดึหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และมีจรยิธรรมทางธรุกจิ  
รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันและนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต  
(Corporate Fraud Management Policy) ของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูล 
เกีย่วกบัการทจุรติ (Whistleblower Channel) มีคณะกรรมการ
สอบสวน (Investigation Committee) ทำาหน้าที่สอบสวน
หากพบการทุจริตหรือเหตุอันควรสงสัย นอกจากนี้บริษัทฯ  
มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเข้าใจและนำาวัฒนธรรมองค์กร  
“บ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart)” มาปฏิบัติอย่างจริงจัง
เพื่อนำาพาให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
ในฐานะผู้นำาด้านพลังงานท่ีหลากหลายในระดับนานาชาติ  

(International Versatile Energy Provider) ควบคู่ไปกับ 
การดำาเนนิกลยทุธ ์Greener & Smarter ทีเ่นน้การดำาเนนิธรุกจิ 
ที่เปน็มติรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีการนำาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้อย่างชาญฉลาด 

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้ 
การเปลีย่นแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยการเตรยีม 
ความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การดำาเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับ
องค์กร โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่
สำาคัญของทุกกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจท่ีพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติตาม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกำาหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำากับ
ดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงสำาคัญในภาพรวมของ
องค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการประเมินปัจจัยและกำาหนดมาตรการบรรเทาความเสีย่ง
ใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้ พรอ้มทัง้ตดิตามสถานะความเสีย่ง
ที่สำาคัญอย่างจริงจัง โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย เทคโนโลยี
สารสนเทศ การทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงต่อชื่อเสียง
องค์กร โดยมีการรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทั
ทุกไตรมาส 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องในประเด็นสำาคัญด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  
หรือ ESG (Environment, Social and Governance) 
โดยกำาหนดให้มีการระบุความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ความเสีย่งด้านการจดัการน้ำา ความเสีย่งด้าน
สทิธมินษุยชน ความเสีย่งทางไซเบอร ์ความเสีย่งด้านคอรร์ปัชนั 
รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: 
PDPA) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วย
ธุรกิจต่างๆ ได้กำาหนดมาตรการรองรับไว้ในแผนงาน 
ระยะสั้น แผนกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ  
ได้สนบัสนนุการนำาเทคโนโลยดิีจทิลัมาใช ้โดยนำาระบบ C-RiM 
(Compliance Risk Management) และ LIH (Laws in Hand)  
ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีสำาหรับผู้บริหาร 
มาใชใ้นการกำากบัดูแล ตดิตามและบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบั 

การปฏิบัติตามกฎหมายผ่านทางแดชบอร์ดการรายงานและ 
ติดตามอย่างทันท่วงที โดยครอบคลุมทุกประเทศที่บริษัทฯ 
เข้าไปลงทุน ซึ่งมีความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงของ
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

3. การควบคุมการปฏิิบัติิงาน

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคญัอย่างยิ่งกับระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการ
กำากับดูแลธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทุน ตามโครงสร้างของ 
บรษิทัฯ เพ่ือใหก้ลุม่ธรุกจิมีแนวทางการดำาเนนิงานท่ีสอดคล้อง
และเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏบิตั ิและทศิทางกลยทุธ์
ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กำาหนดนโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิคู่มือปฏบิตังิาน ตลอดจน
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานท่ีเป็นลายลักษณอั์กษร และทบทวน
ปรับปรุงให้เหมาะสม

2. กำาหนดและปรับโครงสร้างองค์กร จัดให้มีการแบ่งแยก
หน้าท่ี และอำานาจอนุมัติอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

3. กำาหนดนโยบายการทำารายการเกี่ยวโยงกัน (Related 
Party Transaction) ท่ีคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เป็นสำาคัญ โดยให้พิจารณารายการเสมือนเป็นรายการที่
กระทำากับบุคคลภายนอก (At Arms’ Length Basis) 

4. ดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำาไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 

5. มีการกำาหนดและควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. บริหาร ติดตาม และกำากับดูแลการปฏิบัติงานเป็นระยะ
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้กำาหนดภายนอก โดยมีดัชนชีีว้ดัผลการปฏิบตังิาน 
(KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ 

ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานทีส่ำาคัญ
ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter 
เพ่ือตอกย้ำาการเป็นผู้นำาธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลาย 
ในระดับนานาชาติ โดยเน้นการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ รวมทัง้ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยทีีก่า้วล้ำา 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานด้านตา่ง ๆ  ใหร้วดเรว็
และรัดกุมยิ่งขึ้น 

4. ระบบสารสนเทุศและการส่่อสารขี้อม้ล 

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศ เพ่ือรองรบัการขยายธรุกจิแบบยัง่ยนื และสนบัสนนุ
ให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชั่น
ด้านพลังงานแบบครบวงจร โดยได้นำาเทคโนโลยี 4.0 มา
ใช้เพ่ือสนับสนุนการปรับรูปแบบการทำาธุรกิจ (Business 
Transformation) เช่น ระบบ Smart Energy Trading ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบติดตามการทำางานของโรงไฟฟ้า
(Power Plant Monitoring) ที่ใช้ AI ร่วมกับ Internet of 
Things (AIoT) และการพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละการบรกิารลูกค้า
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 
ควบคู่กับการยกระดับกระบวนการควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศให้ครบองค์ประกอบการรักษาความลับ ความ 
ถกูตอ้งสมบรูณ ์และความพรอ้มใชง้าน รวมทัง้ใหค้วามสำาคัญ
ในด้านความเป็นส่วนตัว เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
ในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินธุรกิจ มีการปรับปรุง
ระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านขอ้มูลสารสนเทศใหท้นัสมัย ด้วย
เทคโนโลยีเพ่ือการทำางานสมัยใหม่ (Modern Workplace 
Technology) เพ่ือสนบัสนนุแนวทางการทำางานทีมี่ความคล่อง
ตัวสูง และเพ่ือรองรับการทำางานจากที่บ้านซ่ึงเป็นรูปแบบ 
การทำางานใหม่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีระบบเครือข่าย
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ที่ มุ่งสู่
แนวทางการบริหารและปฏิบัติงานท่ีมีความคล่องตัวสูง  
และได้เพ่ิมหลักการออกแบบโดยตั้งต้นที่ความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว (Security by Design & Privacy 
by Default) ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบการใช้งาน
ด้านดิจิทัล ตั้งแต่แรกเริ่มไปจนถึงการควบคุมคุณภาพ
สำาหรับด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ได้เริ่มใช้งาน 
Banpu Smart Analytics (BaSA) ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์ม
ข้อมูลที่จะรองรับการเป็นองค์กรที่ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล  
นอกจากนี้ เ พ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและกำากับดูแลใน
เรื่องความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในลักษณะครบวงจร  
ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ IoT ต้นทางไปจนถึงแพลตฟอร์ม
ข้อมูลปลายทาง รวมท้ังได้เริ่มนำามาตรฐาน ISO 27001 
มาปรับใช้ เพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการความม่ันคง
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1. การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์
สจุรติและจรรยาบรรณในการดำาเนนิงาน กำากบัดูแลการดำาเนนิ
ธรุกจิใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศันแ์ละพันธกจิของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้
ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในท่ีดี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่
จะทำาให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยได้
กำาหนดการควบคุมภายในที่สำาคัญ ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับผังโครงสร้างองค์กรจาก  
"การอ้างอิงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์" (Geography-based 
approach) เป็น "การอ้างอิงตามผลิตภัณฑ์" (Product-
based approach) ซ่ึงเน้นความสำาคัญของสายธุรกิจท่ีมีความ
หลากหลายเพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัด
ให้มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ใน
สว่นงานทีส่ำาคัญด้วยการกำาหนดบทบาทและความรบัผดิชอบ 
โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicator: KPI) เป็นตัวชี้วัด รวมทั้งได้กำาหนดอำานาจอนุมัติ
ในการดำาเนินงาน (Delegation of Authority) ตามลำาดับขั้น
การอนมัุตริายการทางธรุกจิทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ มีการกระจาย 
อำานาจการบริหารและการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่ 
ผูบ้รหิารลำาดับถดัไป โดยกำาหนดเป็นประเภทรายการและวงเงิน
อนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือการตรวจสอบถ่วงดุล 
ทำาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คล่องตัว เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งได้
กำาหนดนโยบายและระเบยีบวิธปีฏบิตังิานสำาคัญตา่ง ๆ  อยา่ง
เหมาะสม ครอบคลุมธุรกิจและโครงการใหม่ ๆ พร้อมทั้งมี
การทบทวนและปรบัปรงุอยา่งสม่ำาเสมอใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 

บรษิทัฯ มุ่งม่ันดำาเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัยส์จุรติและโปรง่ใส 
โดยยดึหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และมีจรยิธรรมทางธรุกจิ  
รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันและนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต  
(Corporate Fraud Management Policy) ของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูล 
เกีย่วกบัการทจุรติ (Whistleblower Channel) มีคณะกรรมการ
สอบสวน (Investigation Committee) ทำาหน้าที่สอบสวน
หากพบการทุจริตหรือเหตุอันควรสงสัย นอกจากนี้บริษัทฯ  
มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเข้าใจและนำาวัฒนธรรมองค์กร  
“บ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart)” มาปฏิบัติอย่างจริงจัง
เพื่อนำาพาให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
ในฐานะผู้นำาด้านพลังงานท่ีหลากหลายในระดับนานาชาติ  

(International Versatile Energy Provider) ควบคู่ไปกับ 
การดำาเนนิกลยทุธ ์Greener & Smarter ทีเ่นน้การดำาเนนิธรุกจิ 
ที่เปน็มติรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีการนำาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้อย่างชาญฉลาด 

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้ 
การเปลีย่นแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยการเตรยีม 
ความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การดำาเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับ
องค์กร โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่
สำาคัญของทุกกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจท่ีพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติตาม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกำาหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำากับ
ดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงสำาคัญในภาพรวมของ
องค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการประเมินปัจจัยและกำาหนดมาตรการบรรเทาความเสีย่ง
ใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้ พรอ้มทัง้ตดิตามสถานะความเสีย่ง
ที่สำาคัญอย่างจริงจัง โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย เทคโนโลยี
สารสนเทศ การทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงต่อชื่อเสียง
องค์กร โดยมีการรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทั
ทุกไตรมาส 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องในประเด็นสำาคัญด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  
หรือ ESG (Environment, Social and Governance) 
โดยกำาหนดให้มีการระบุความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ความเสีย่งด้านการจดัการน้ำา ความเสีย่งด้าน
สทิธมินษุยชน ความเสีย่งทางไซเบอร ์ความเสีย่งด้านคอรร์ปัชนั 
รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: 
PDPA) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วย
ธุรกิจต่างๆ ได้กำาหนดมาตรการรองรับไว้ในแผนงาน 
ระยะสั้น แผนกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ  
ได้สนบัสนนุการนำาเทคโนโลยดิีจทิลัมาใช ้โดยนำาระบบ C-RiM 
(Compliance Risk Management) และ LIH (Laws in Hand)  
ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีสำาหรับผู้บริหาร 
มาใชใ้นการกำากบัดูแล ตดิตามและบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบั 

การปฏิบัติตามกฎหมายผ่านทางแดชบอร์ดการรายงานและ 
ติดตามอย่างทันท่วงที โดยครอบคลุมทุกประเทศที่บริษัทฯ 
เข้าไปลงทุน ซึ่งมีความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงของ
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

3. การควบคุมการปฏิิบัติิงาน

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคญัอย่างยิ่งกับระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการ
กำากับดูแลธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทุน ตามโครงสร้างของ 
บรษิทัฯ เพ่ือใหก้ลุม่ธรุกจิมีแนวทางการดำาเนนิงานทีส่อดคล้อง
และเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏบิตั ิและทศิทางกลยทุธ์
ของบริษัทฯ ดังนี้

1. กำาหนดนโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิคู่มือปฏบิตังิาน ตลอดจน
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่ป็นลายลักษณอั์กษร และทบทวน
ปรับปรุงให้เหมาะสม

2. กำาหนดและปรับโครงสร้างองค์กร จัดให้มีการแบ่งแยก
หน้าท่ี และอำานาจอนุมัติอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

3. กำาหนดนโยบายการทำารายการเกี่ยวโยงกัน (Related 
Party Transaction) ท่ีคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เป็นสำาคัญ โดยให้พิจารณารายการเสมือนเป็นรายการที่
กระทำากับบุคคลภายนอก (At Arms’ Length Basis) 

4. ดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกนำาไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 

5. มีการกำาหนดและควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. บริหาร ติดตาม และกำากับดูแลการปฏิบัติงานเป็นระยะ
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้กำาหนดภายนอก โดยมีดัชนชีีว้ดัผลการปฏิบตังิาน 
(KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทฯ 

ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานทีส่ำาคัญ
ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter 
เพ่ือตอกย้ำาการเป็นผู้นำาธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลาย 
ในระดับนานาชาติ โดยเน้นการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ รวมทัง้ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยทีีก้่าวล้ำา 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานด้านตา่ง ๆ  ใหร้วดเรว็
และรัดกุมยิ่งขึ้น 

4. ระบบสารสนเทุศและการส่่อสารขี้อม้ล 

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบ
สารสนเทศ เพ่ือรองรบัการขยายธรุกจิแบบยัง่ยนื และสนบัสนนุ
ให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชั่น
ด้านพลังงานแบบครบวงจร โดยได้นำาเทคโนโลยี 4.0 มา
ใช้เพ่ือสนับสนุนการปรับรูปแบบการทำาธุรกิจ (Business 
Transformation) เช่น ระบบ Smart Energy Trading ที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบติดตามการทำางานของโรงไฟฟ้า
(Power Plant Monitoring) ที่ใช้ AI ร่วมกับ Internet of 
Things (AIoT) และการพัฒนาผลติภัณฑแ์ละการบรกิารลกูค้า
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 
ควบคู่กับการยกระดับกระบวนการควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศให้ครบองค์ประกอบการรักษาความลับ ความ 
ถกูตอ้งสมบรูณ ์และความพรอ้มใชง้าน รวมทัง้ใหค้วามสำาคัญ
ในด้านความเป็นส่วนตัว เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
ในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินธุรกิจ มีการปรับปรุง
ระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านขอ้มูลสารสนเทศใหท้นัสมัย ด้วย
เทคโนโลยีเพ่ือการทำางานสมัยใหม่ (Modern Workplace 
Technology) เพ่ือสนบัสนนุแนวทางการทำางานทีมี่ความคล่อง
ตัวสูง และเพ่ือรองรับการทำางานจากที่บ้านซ่ึงเป็นรูปแบบ 
การทำางานใหม่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีระบบเครือข่าย
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ที่ มุ่งสู่
แนวทางการบริหารและปฏิบัติงานท่ีมีความคล่องตัวสูง  
และได้เพ่ิมหลักการออกแบบโดยตั้งต้นที่ความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว (Security by Design & Privacy 
by Default) ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบการใช้งาน
ด้านดิจิทัล ตั้งแต่แรกเริ่มไปจนถึงการควบคุมคุณภาพ
สำาหรับด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ได้เริ่มใช้งาน 
Banpu Smart Analytics (BaSA) ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์ม
ข้อมูลที่จะรองรับการเป็นองค์กรที่ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล  
นอกจากนี้ เ พ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและกำากับดูแลใน
เรื่องความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในลักษณะครบวงจร  
ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ IoT ต้นทางไปจนถึงแพลตฟอร์ม
ข้อมูลปลายทาง รวมท้ังได้เริ่มนำามาตรฐาน ISO 27001 
มาปรับใช้ เพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการความม่ันคง
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ปลอดภัยของสารสนเทศ ให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมความม่ันใจ
ให้กับลูกค้า และเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินธุรกิจ 

บรษิทัฯ ได้พัฒนาระบบการรายงานขอ้มูลภายในองค์กรโดยใช้
ซอฟตแ์วรร์ะบบขอ้มูลธรุกจิอัจฉรยิะ (Business Intelligence) 
ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
และพนักงานโดยรวม เพ่ือใช้ในการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วงจรการจัดซื้อ (Procurement 
Cycle) การตรวจสอบสินค้าคงคลัง (Inventory Monitoring) 
ประสิทธิภาพการผลิต (Production Performance) การ
บรหิารจัดการทรพัยส์นิ (Asset Management) บรษิทัฯ มีการ
สือ่สารขอ้มูลท่ีสำาคัญผา่นทางเวบ็ไซต ์และใชร้ะบบ Microsoft 
Team 365 เชื่อมโยงการทำางานของกิจการในแต่ละประเทศ
รวมถึงใช้ระบบการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Document Management System) เพื่อติดต่อ
และรับส่งข้อมูลข่าวสารสำาคัญทั้งจากภายในและภายนอก
ที่เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วและทันสมัย โดยมีการควบคุม 
ความปลอดภัยด้วยการกำาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลระบบ 
ต่าง ๆ  ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการใช้งาน มีช่องทาง 
การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมล  
การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  รวมท้ังมีการประชุม 
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และ
หนว่ยงานสือ่สารองค์กรทำาหนา้ทีเ่ปิดเผยและสือ่สารขอ้มูลแก ่
ผูมี้สว่นได้เสยีอยา่งเพียงพอ เหมาะสม ทัว่ถงึ และเทา่เทยีมกนั 
โดยพัฒนาไปในรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย ชัดเจนและ 
เข้าใจง่าย

5. ระบบการติิด้ติาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำาเนินงานในระดับ
บริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตาม
โดยหวัหนา้งานและผูบ้รหิารของสายงาน รวมทัง้มีการประชมุ 
ผูบ้รหิาร เพ่ือตดิตามผลการดำาเนนิงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่กำาหนดอย่างสม่ำาเสมอ มีสายงานตรวจสอบภายในและ
กำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Global Internal 
Audit & Compliance) ช่วยเสริมสร้างการกำากับดูแลและ
ติดตามการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) 

ทำาหนา้ทีต่รวจสอบ และประเมินประสทิธผิล ประสทิธภิาพ  
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และผลการ
ดำาเนนิงานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบและมาตรฐานภายใน
องค์กร โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงสำาคัญของบริษัทฯ (Risk-
Based Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการดำาเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพ่ือให้
มั่นใจว่าปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง  
วางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล ในปี  
2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
ทีท่ำาใหไ้ม่สามารถเดินทางได้ หนว่ยงานตรวจสอบภายใน
ได้ปรับวิธีการตรวจสอบแนวใหม่ด้วยการตรวจสอบแบบ  
Remote Audit โดยการนำาเทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ โดยยังรักษา
คุณภาพและประสิทธิภาพงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี 
เพ่ือก้าวไปสู่การ “ตรวจสอบแบบชาญฉลาดและการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง” (Smart Audit & Continuous 
Monitoring) นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบได้พัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  
ด้านเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบ
แบบคล่องตวั (Agile Audit) ซ่ึงชว่ยเพ่ิมประสทิธภิาพและ
ความเชือ่ม่ันในงานตรวจสอบ รวมทัง้ยงัชว่ยปกป้องและ
สนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

 หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย

(Corporate Compliance) ทำาหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง
และติดตามการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ข้อกำาหนดภายนอก และวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้น 
ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ทั้งทาง
ด้านสิง่แวดลอ้มและชมุชนโดยเครง่ครดั มีการรายงานผล
การดำาเนนิงานโดยยดึถอืกรอบแนวปฏบิตัติามมาตรฐาน
สากล ISO 19600 (Compliance Management 
Systems - Guidelines) ในสว่นงานด้านระบบการบรหิาร 
จัดการด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance 
Management System) บริษัทฯ ได้ยกระดับ Group 
Compliance Documents ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่บังคับใช้
กบัทกุประเทศ โดยใชก้ลไกการป้องกนัสามระดับ (Three 
Lines Model) ในการบริหารความเสี่ยง ให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายตามกิจกรรม 
(Activities-Based Compliance) ใหค้รอบคลมุทัง้ระดับ
ภาพรวมและระดับปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ  
ได้นำาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

 นำาแอปพลิเคชัน C-RiM (Compliance Risk 
Management) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ 
ความเสี่ยงขององค์กรและกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย รวมทั้งติดตามกระบวนการประเมิน
ความเสีย่งแบบเรยีลไทม์ ทีส่ามารถนำาเสนอรายงาน
และการติดตามความคืบหน้าได้ตามความต้องการ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

 นำาแอปพลิเคชัน Laws in Hand และ C-Rim มา
ใหพ้นกังานได้ใชเ้พ่ือตดิตาม ลดความเสีย่งด้านการ
ปฎิบัติตามกฎหมาย และติดตามกฎหมายใหม่ใน
ประเทศต่าง ๆ  เพ่ือเตรียมการรองรับได้อย่างทันท่วงที 

 ปรับปรุง Compliance Obligations List (COL) 
ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้ทุกหน่วย
งานได้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงทางด้าน
กฎหมาย และเพ่ือป้องกัน 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
ไม่ใหข้อ้มูลรัว่ไหล การประสานงานกบัผูก้ำากบัดูแลภาครฐั เพ่ือ
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจ เห็นความสำาคัญ และ 
นำาไปปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
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ปลอดภัยของสารสนเทศ ให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมความม่ันใจ
ให้กับลูกค้า และเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินธุรกิจ 

บรษิทัฯ ได้พัฒนาระบบการรายงานขอ้มูลภายในองค์กรโดยใช้
ซอฟตแ์วรร์ะบบขอ้มูลธรุกจิอัจฉรยิะ (Business Intelligence) 
ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
และพนักงานโดยรวม เพ่ือใช้ในการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วงจรการจัดซื้อ (Procurement 
Cycle) การตรวจสอบสินค้าคงคลัง (Inventory Monitoring) 
ประสิทธิภาพการผลิต (Production Performance) การ
บรหิารจัดการทรพัยส์นิ (Asset Management) บรษิทัฯ มีการ
สือ่สารขอ้มูลทีส่ำาคัญผา่นทางเวบ็ไซต ์และใชร้ะบบ Microsoft 
Team 365 เชื่อมโยงการทำางานของกิจการในแต่ละประเทศ
รวมถึงใช้ระบบการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Document Management System) เพื่อติดต่อ
และรับส่งข้อมูลข่าวสารสำาคัญทั้งจากภายในและภายนอก
ท่ีเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วและทันสมัย โดยมีการควบคุม 
ความปลอดภัยด้วยการกำาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลระบบ 
ต่าง ๆ  ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่และการใช้งาน มีช่องทาง 
การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมล  
การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  รวมท้ังมีการประชุม 
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และ
หนว่ยงานสือ่สารองค์กรทำาหนา้ทีเ่ปิดเผยและสือ่สารขอ้มูลแก ่
ผูมี้สว่นได้เสยีอยา่งเพียงพอ เหมาะสม ทัว่ถงึ และเทา่เทยีมกนั 
โดยพัฒนาไปในรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย ชัดเจนและ 
เข้าใจง่าย

5. ระบบการติิด้ติาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำาเนินงานในระดับ
บริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตาม
โดยหวัหนา้งานและผูบ้รหิารของสายงาน รวมทัง้มีการประชมุ 
ผูบ้รหิาร เพ่ือตดิตามผลการดำาเนนิงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่กำาหนดอย่างสม่ำาเสมอ มีสายงานตรวจสอบภายในและ
กำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Global Internal 
Audit & Compliance) ช่วยเสริมสร้างการกำากับดูแลและ
ติดตามการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) 

ทำาหนา้ทีต่รวจสอบ และประเมินประสทิธผิล ประสทิธภิาพ  
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และผลการ
ดำาเนนิงานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบและมาตรฐานภายใน
องค์กร โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงสำาคัญของบริษัทฯ (Risk-
Based Audit) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการดำาเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพ่ือให้
มั่นใจว่าปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง  
วางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล ในปี  
2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
ทีท่ำาใหไ้ม่สามารถเดินทางได้ หนว่ยงานตรวจสอบภายใน
ได้ปรับวิธีการตรวจสอบแนวใหม่ด้วยการตรวจสอบแบบ  
Remote Audit โดยการนำาเทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ โดยยังรักษา
คุณภาพและประสิทธิภาพงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี 
เพ่ือก้าวไปสู่การ “ตรวจสอบแบบชาญฉลาดและการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง” (Smart Audit & Continuous 
Monitoring) นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบได้พัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  
ด้านเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบ
แบบคล่องตวั (Agile Audit) ซ่ึงชว่ยเพ่ิมประสทิธภิาพและ
ความเชือ่ม่ันในงานตรวจสอบ รวมทัง้ยงัชว่ยปกป้องและ
สนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

 หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย

(Corporate Compliance) ทำาหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง
และติดตามการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ข้อกำาหนดภายนอก และวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้น 
ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ทั้งทาง
ด้านสิง่แวดลอ้มและชมุชนโดยเครง่ครดั มีการรายงานผล
การดำาเนนิงานโดยยดึถอืกรอบแนวปฏบิตัติามมาตรฐาน
สากล ISO 19600 (Compliance Management 
Systems - Guidelines) ในสว่นงานด้านระบบการบรหิาร 
จัดการด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance 
Management System) บริษัทฯ ได้ยกระดับ Group 
Compliance Documents ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่บังคับใช้
กบัทกุประเทศ โดยใชก้ลไกการป้องกนัสามระดับ (Three 
Lines Model) ในการบริหารความเสี่ยง ให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายตามกิจกรรม 
(Activities-Based Compliance) ใหค้รอบคลมุทัง้ระดับ
ภาพรวมและระดับปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ  
ได้นำาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

 นำาแอปพลิเคชัน C-RiM (Compliance Risk 
Management) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ 
ความเสี่ยงขององค์กรและกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย รวมทั้งติดตามกระบวนการประเมิน
ความเสีย่งแบบเรยีลไทม์ ทีส่ามารถนำาเสนอรายงาน
และการติดตามความคืบหน้าได้ตามความต้องการ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

 นำาแอปพลิเคชัน Laws in Hand และ C-Rim มา
ใหพ้นกังานได้ใชเ้พ่ือตดิตาม ลดความเสีย่งด้านการ
ปฎิบัติตามกฎหมาย และติดตามกฎหมายใหม่ใน
ประเทศต่าง ๆ  เพ่ือเตรียมการรองรับได้อย่างทันท่วงที 

 ปรับปรุง Compliance Obligations List (COL) 
ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้ทุกหน่วย
งานได้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงทางด้าน
กฎหมาย และเพ่ือป้องกัน 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
ไม่ใหข้อ้มูลรัว่ไหล การประสานงานกบัผูก้ำากบัดูแลภาครฐั เพ่ือ
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจ เห็นความสำาคัญ และ 
นำาไปปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด



 การนำเป�าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable
 Development Goals: SDGs)  และ  UN Global
 Compact ขององค�การสหประชาชาติ มาประกอบการ
 กำหนดประเด็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 การนำหลักการด�านสิทธ�มนุษยชน UN Guiding 
 Principle on Business & Human Rights และ  
 Universal Declaration on Human Rights มาเป�น
 ส�วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด�านการบร�หารงาน
 ทรัพยากรบุคคล และนโยบายด�านสิทธ�มนุษยชน

 การนำผลการประเมินด�านสิ่งแวดล�อม สังคม  และ
 การกำกับดูแลกิจการของหน�วยงานภายนอก เช�น MSCI  
 ESG Ratings Assessment, RobecoSAM Corporate  
 Sustainability Assessment มาเป�นส�วนหนึ่งในการ
 ประเมินผลการดำเนินงานขององค�กร

ประเด็นด�านความยั่งยืนหร�อ ESG ของบ�านปูไม�ได�จำกัด
อยู�ภายใต�การดำเนินงานของบร�ษัทฯ เท�านั�น แต�ยังยกระดับ
ครอบคลุมถึงคู�ค�าตลอดห�วงโซ�ธุรกิจ โดยมุ�งเน�นการสร�าง
มูลค�าเพื่อต�อยอดธุรกิจควบคู�ไปกับการสร�างนวัตกรรม
ด�วยพลังร�วม บร�ษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุก 
หน�วยธุรกิจในทิศทางเดียวกัน กล�าวคือ การรักษาสมดุลของ 
การเพิ่มข�ดความสามารถในการแข�งขันและการสร�างคุณค�า
ให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย

การบริหารจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน

บ�านปูขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยผนวกการบร�หารจัดการ 
ความยั่งยืนเข�ากับกลยุทธ�ในการบร�หารงานของบร�ษัทฯ ซ�่ง
แต�ละหน�วยงานจะเป�นผู�ประเมินความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อม 
สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ท่ีมีผลต�อความย่ังยืนของบร�ษัทฯ  
และผู�มีส�วนได�เสียท่ีเก่ียวข�อง และรายงานผลการประเมินให�แก� 
คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการบร�ษัทตามลำดับ ทั�งนี้ คณะกรรมการบร�ษัท
จะเป�นผู�พิจารณาประเด็นความเสี่ยงดังกล�าวเพื่อกำหนด
กลยุทธ�ขององค�กรรวมถึงแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่
เหมาะสมสำหรับการบร�หารจัดการความเส่ียงในประเด็นต�างๆ 
แก�ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารเพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ�
ที่วางไว� นอกจากนี้ประเด็นด�านความยั่งยืนหร�อ ESG ยังได� 
ถูกกำหนดเป�นส�วนหนึ่งในตัวช�้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicator: KPI) ของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร
และผู�บร�หารระดับสูงอีกด�วย ทั�งนี้ ตัวช�้วัดผลการปฏิบัติงาน
ด�านความยั่งยืนดังกล�าวจะถูกนำไปใช�ในการประเมิน
ผลตอบแทนของผู�บร�หารในทุกหน�วยธุรกิจ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

พนักงาน 

บร�ษัทฯ เคารพในสิทธ�มนุษยชนของพนักงานโดยไม�เลือกปฏิบัติ 
สร�างวัฒนธรรมองค�กรที่เข�มแข็งควบคู�ไปกับการเป�ดโอกาส
ในการเร�ยนรู�และพัฒนาตนเองอย�างเต็มศักยภาพ ส�งเสร�ม
ความเป�นผู�นำและข�ดความสามารถตามบทบาทหน�าที่

การพัฒนาความเปนเลิศดานการผลิต 

บร�ษัทฯ มุ�งเน�นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ�น
และมีประสิทธ�ภาพตลอดห�วงโซ�ธุรกิจด�วยนวัตกรรมและ
การปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง ให�ความสำคัญกับลูกค�าด�วย 
การนำเสนอผลิตภัณฑ�ที่ตรงกับความต�องการและเสร�มสร�าง
การบร�หารความสัมพันธ�กับลูกค�า พร�อมแสวงหาโอกาส
การลงทุนใหม�ๆ

สิ่งแวดลอม 

บร�ษัทฯ มุ�งสร�างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจควบคู�ไปกับ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม ศึกษาและประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล�อมก�อนดำเนินโครงการ เพ่ือกำหนดมาตรการป�องกัน 
และลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อมท่ีเหมาะสมในแต�ละโครงการ 
โดยให�ความสำคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช�ทรัพยากร
หร�อการใช�ทรัพยากรให�มีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผลสูงสุด 
การป�องกันผลกระทบท่ีแหล�งกำเนิด และการจัดการส่ิงแวดล�อม 
ที่เหมาะสมตลอดห�วงโซ�ธุรกิจ

ชุมชน 

บร�ษัทฯ มุ�งสร�างคุณค�าอย�างยั่งยืนให�แก�ชุมชนและสังคม
ในพ้ืนท่ีท่ีบร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด�วยกระบวนการการมีส�วนร�วม 
การเสียภาษี การจ�างงานท�องถิ่น รวมทั�งกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
ให�ได�รับการยอมรับจากทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง

ในการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ บร�ษัทฯ 
จะกำหนดตัวช�วั้ดท่ีชัดเจน รวมทั�งจัดให�มีระบบการตรวจสอบ 
ติดตาม เพื่อให�มั่นใจว�านโยบายดังกล�าวจะได�รับการปฏิบัติ
อย�างแท�จร�ง

การสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสีย

การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนด 

บร�ษัทฯ ยึดมั่นในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข�อกำหนดต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง รวมถึงมาตรฐาน 
การดำเนินงานในระดับสากล

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บร�ษัทฯ ห�วงใย เอาใจใส�สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการกำหนดเป�าหมาย 
3 ประการ ได�แก� การไม�มีอุบัติการณ�เกิดข�้น การไม�มีการ
เกิดอุบัติการณ�ซ�ำ และการไม�ละเว�นในการปฏิบัติตามกฎ 
ข�อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด�านความปลอดภัย 
เพื่อป�องกันการสูญเสียจากอุบัติการณ�และการเจ็บป�วย
อันเนื่องจากการทำงาน

กลยุทธเพ�อความยั่งยืน

จากว�สัยทัศน�ที่จะเป�น “ผู�นำด�านพลังงานแห�งเอเช�ย 
ที่มุ�งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน” 
บร�ษัทฯ จ�งมุ�งสร�างคุณค�าอย�างย่ังยืนและความไว�วางใจให�กับ 
ผู�มีส�วนได�เสียด�วยความรับผิดชอบต�อโลกและสังคม โดย
นำหลักการด�านความยั่งยืนรวมถึงแนวคิดการทำธุรกิจที่
คำนึงถึง สิ่งแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ 
(Environmental, Social and Governance: ESG) 
ทั�งในระดับประเทศและระดับสากลมาปรับใช�ในการกำหนด
กลยุทธ�ด�านการพัฒนาความยั่งยืน เช�น 

ดวยปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่วา "อุตสาหกรรมที่ดีจะตองพัฒนาควบคูไปกับ 

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม" บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล 

และการบริหารจัดการที่มุงสรางดุลยภาพระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

อยางยั่งยืน และยังนำแนวปฏิบัติในระดับสากลมาปรับใชในการกำหนดกลยุทธดาน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ�อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทางธุรกิจและสราง 

คุณคาใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนี้

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

กําหนดเปาหมาย การวางกลยุทธ ในการดำเนินการ

การกําหนดตําแหนง 

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ของบริษัทฯ 

และการประเมินผล

ความคืบหนา

การวางกลยุทธ

สําหรับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

การวางแผน

ดำเนินการ

 

การดำเนินการ

 

คณะกรรมการ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผูบริหารระดับสูง

ในหนวยธุรกิจตาง ๆ

การนำไป

ขยายผล

รายงาน
การติดตามและวิเคราะห

ผลการดำเนินการ

การทบทวนประสิทธิผลการดำเนินการ

ดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
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 การนำเป�าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable
 Development Goals: SDGs)  และ  UN Global
 Compact ขององค�การสหประชาชาติ มาประกอบการ
 กำหนดประเด็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 การนำหลักการด�านสิทธ�มนุษยชน UN Guiding 
 Principle on Business & Human Rights และ  
 Universal Declaration on Human Rights มาเป�น
 ส�วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด�านการบร�หารงาน
 ทรัพยากรบุคคล และนโยบายด�านสิทธ�มนุษยชน

 การนำผลการประเมินด�านสิ่งแวดล�อม สังคม  และ
 การกำกับดูแลกิจการของหน�วยงานภายนอก เช�น MSCI  
 ESG Ratings Assessment, RobecoSAM Corporate  
 Sustainability Assessment มาเป�นส�วนหนึ่งในการ
 ประเมินผลการดำเนินงานขององค�กร

ประเด็นด�านความยั่งยืนหร�อ ESG ของบ�านปูไม�ได�จำกัด
อยู�ภายใต�การดำเนินงานของบร�ษัทฯ เท�านั�น แต�ยังยกระดับ
ครอบคลุมถึงคู�ค�าตลอดห�วงโซ�ธุรกิจ โดยมุ�งเน�นการสร�าง
มูลค�าเพื่อต�อยอดธุรกิจควบคู�ไปกับการสร�างนวัตกรรม
ด�วยพลังร�วม บร�ษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุก 
หน�วยธุรกิจในทิศทางเดียวกัน กล�าวคือ การรักษาสมดุลของ 
การเพิ่มข�ดความสามารถในการแข�งขันและการสร�างคุณค�า
ให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย

การบริหารจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน

บ�านปูขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยผนวกการบร�หารจัดการ 
ความยั่งยืนเข�ากับกลยุทธ�ในการบร�หารงานของบร�ษัทฯ ซ�่ง
แต�ละหน�วยงานจะเป�นผู�ประเมินความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อม 
สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ท่ีมีผลต�อความย่ังยืนของบร�ษัทฯ  
และผู�มีส�วนได�เสียท่ีเก่ียวข�อง และรายงานผลการประเมินให�แก� 
คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการบร�ษัทตามลำดับ ทั�งนี้ คณะกรรมการบร�ษัท
จะเป�นผู�พิจารณาประเด็นความเสี่ยงดังกล�าวเพื่อกำหนด
กลยุทธ�ขององค�กรรวมถึงแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่
เหมาะสมสำหรับการบร�หารจัดการความเส่ียงในประเด็นต�างๆ 
แก�ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารเพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ�
ที่วางไว� นอกจากนี้ประเด็นด�านความยั่งยืนหร�อ ESG ยังได� 
ถูกกำหนดเป�นส�วนหนึ่งในตัวช�้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicator: KPI) ของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร
และผู�บร�หารระดับสูงอีกด�วย ทั�งนี้ ตัวช�้วัดผลการปฏิบัติงาน
ด�านความยั่งยืนดังกล�าวจะถูกนำไปใช�ในการประเมิน
ผลตอบแทนของผู�บร�หารในทุกหน�วยธุรกิจ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

พนักงาน 

บร�ษัทฯ เคารพในสิทธ�มนุษยชนของพนักงานโดยไม�เลือกปฏิบัติ 
สร�างวัฒนธรรมองค�กรที่เข�มแข็งควบคู�ไปกับการเป�ดโอกาส
ในการเร�ยนรู�และพัฒนาตนเองอย�างเต็มศักยภาพ ส�งเสร�ม
ความเป�นผู�นำและข�ดความสามารถตามบทบาทหน�าที่

การพัฒนาความเปนเลิศดานการผลิต 

บร�ษัทฯ มุ�งเน�นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ�น
และมีประสิทธ�ภาพตลอดห�วงโซ�ธุรกิจด�วยนวัตกรรมและ
การปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง ให�ความสำคัญกับลูกค�าด�วย 
การนำเสนอผลิตภัณฑ�ที่ตรงกับความต�องการและเสร�มสร�าง
การบร�หารความสัมพันธ�กับลูกค�า พร�อมแสวงหาโอกาส
การลงทุนใหม�ๆ

สิ่งแวดลอม 

บร�ษัทฯ มุ�งสร�างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจควบคู�ไปกับ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม ศึกษาและประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล�อมก�อนดำเนินโครงการ เพ่ือกำหนดมาตรการป�องกัน 
และลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อมท่ีเหมาะสมในแต�ละโครงการ 
โดยให�ความสำคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช�ทรัพยากร
หร�อการใช�ทรัพยากรให�มีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผลสูงสุด 
การป�องกันผลกระทบท่ีแหล�งกำเนิด และการจัดการส่ิงแวดล�อม 
ที่เหมาะสมตลอดห�วงโซ�ธุรกิจ

ชุมชน 

บร�ษัทฯ มุ�งสร�างคุณค�าอย�างยั่งยืนให�แก�ชุมชนและสังคม
ในพ้ืนท่ีท่ีบร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด�วยกระบวนการการมีส�วนร�วม 
การเสียภาษี การจ�างงานท�องถิ่น รวมทั�งกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
ให�ได�รับการยอมรับจากทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง

ในการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ บร�ษัทฯ 
จะกำหนดตัวช�วั้ดท่ีชัดเจน รวมทั�งจัดให�มีระบบการตรวจสอบ 
ติดตาม เพื่อให�มั่นใจว�านโยบายดังกล�าวจะได�รับการปฏิบัติ
อย�างแท�จร�ง

การสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสีย

การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนด 

บร�ษัทฯ ยึดมั่นในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข�อกำหนดต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง รวมถึงมาตรฐาน 
การดำเนินงานในระดับสากล

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บร�ษัทฯ ห�วงใย เอาใจใส�สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการกำหนดเป�าหมาย 
3 ประการ ได�แก� การไม�มีอุบัติการณ�เกิดข�้น การไม�มีการ
เกิดอุบัติการณ�ซ�ำ และการไม�ละเว�นในการปฏิบัติตามกฎ 
ข�อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด�านความปลอดภัย 
เพื่อป�องกันการสูญเสียจากอุบัติการณ�และการเจ็บป�วย
อันเนื่องจากการทำงาน

กลยุทธเพ�อความยั่งยืน

จากว�สัยทัศน�ที่จะเป�น “ผู�นำด�านพลังงานแห�งเอเช�ย 
ที่มุ�งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน” 
บร�ษัทฯ จ�งมุ�งสร�างคุณค�าอย�างย่ังยืนและความไว�วางใจให�กับ 
ผู�มีส�วนได�เสียด�วยความรับผิดชอบต�อโลกและสังคม โดย
นำหลักการด�านความยั่งยืนรวมถึงแนวคิดการทำธุรกิจที่
คำนึงถึง สิ่งแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ 
(Environmental, Social and Governance: ESG) 
ทั�งในระดับประเทศและระดับสากลมาปรับใช�ในการกำหนด
กลยุทธ�ด�านการพัฒนาความยั่งยืน เช�น 

ดวยปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่วา "อุตสาหกรรมที่ดีจะตองพัฒนาควบคูไปกับ 

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม" บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล 

และการบริหารจัดการที่มุงสรางดุลยภาพระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

อยางยั่งยืน และยังนำแนวปฏิบัติในระดับสากลมาปรับใชในการกำหนดกลยุทธดาน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ�อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทางธุรกิจและสราง 

คุณคาใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนี้

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

กําหนดเปาหมาย การวางกลยุทธ ในการดำเนินการ

การกําหนดตําแหนง 

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ของบริษัทฯ 

และการประเมินผล

ความคืบหนา

การวางกลยุทธ

สําหรับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

การวางแผน

ดำเนินการ

 

การดำเนินการ

 

คณะกรรมการ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผูบริหารระดับสูง

ในหนวยธุรกิจตาง ๆ

การนำไป

ขยายผล

รายงาน
การติดตามและวิเคราะห

ผลการดำเนินการ

การทบทวนประสิทธิผลการดำเนินการ

ดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

การเทียบเคียงกับบริษัทอ�น ๆ

การพัฒนาที่ยั่งยืน
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คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบร�หารความย่ังยืนของบร�ษัทฯ ดำเนินงานภายใต�การกำกับ 
ดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability 
Committee) ซ�ง่ประกอบด�วย ผู�บร�หารระดับสูง และผู�บร�หาร 
หน�วยธุรกิจในทุกประเทศที่บร�ษัทฯ เข�าไปดำเนินธุรกิจ โดย
มีประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารซ�ง่เป�นหน่ึงในคณะกรรมการบร�ษัท 
เป�นประธาน โดยบทบาทและหน�าที่ของคณะกรรมการ
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีดังนี้

 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด�านความยั่งยืน  
 หร�อ ESG ในรอบป�ที่ผ�านมา

 กำหนดทบทวนนโยบาย หร�อมาตรฐานการจัดการ รวมทั�ง  
 ตั�งเป�าหมาย เพื่อเสร�มสร�างความสามารถในการแข�งขัน  
 และเพื่อให�มั่นใจว�าการพัฒนาของบร�ษัทฯ จะเติบโต
 ควบคู�กับความรับผิดชอบต�อสังคม และสิ่งแวดล�อม

นโยบายดานสิทธิมนุษยชน

บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับสิทธ�มนุษยชนโดยถือเป�นส�วนหน่ึง 
ในกลยุทธ�ด�านการพัฒนาความยั่งยืน โดยเคารพในหลักการ 
ด�านสิทธ�มนุษยชนทั�งในระดับท�องถิ่นและระดับสากล 
ทั�งนี้ภายใต�หลัก UN Guiding Principle on Business & 

Human Rights และ Universal Declaration on Human 
Rights ของสหประชาชาติ บร�ษัทฯ มุ�งมั่นที่จะหาแนวทาง
ป�องกันและลดผลกระทบด�านสิทธ�มนุษยชนอันเนื่องมาจาก
การดำเนินงานของบร�ษัทฯ ซ�ง่แนวปฏิบัติเหล�าน้ีเป�นส�วนหน่ึง 
ของการส�งเสร�มวัฒนธรรมองค�กร 

ทั�งนี้เพื่อให�การบร�หารจัดการความยั่งยืนดำเนินไปอย�าง 
ต�อเนื่อง บร�ษัทฯ จ�งจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเป�นประจำ ป�ละ 2 ครั�ง เพื่อทบทวนและประเมินผล
การดำเนินงานของทุกหน�วยธุรกิจตามแผนการบร�หารความ 
ยั่งยืน รวมถึงการพิจารณาผลการว�เคราะห�ผู�มีส�วนได�เสีย
และประเด็นสำคัญ พร�อมทั�งนำผลดังกล�าวมาว�เคราะห�ร�วมกับ
แนวทางและนโยบายท่ีได�รับคำแนะนำจากคณะกรรมการบร�ษัท 
เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรฐานการจัดการ หร�อแนวปฏิบัติ
เพิ่มเติม เพื่อเสร�มสร�างความยั่งยืนและผลประโยชน�สูงสุด
ของผู�มีส�วนได�เสียในป�ถัดไป 

แนวปฏิบัติดานการเสียภาษี

บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญในการเป�นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศ
ท่ีเข�าไปดำเนินธุรกิจโดยถือเป�นหน่ึงในกลยุทธ�ด�านการพัฒนา 
ความยั่งยืน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข�อกำหนดของแต�ละประเทศแล�ว การแสดงความโปร�งใส
ในการดำเนินธุรกิจผ�านทางการเป�ดเผยข�อมูลการเสียภาษี
ก็เป�นสิ่งที่บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญ นอกจากนี้ ธุรกรรมใดๆ 
ระหว�างบร�ษัทย�อยจะอยู�บนพื้นฐานของความโปร�งใสและ
เป�นธรรม เพื่อให�เกิดประโยชน�ต�อประเทศที่บร�ษัทฯ เข�าไป
ดำเนินธุรกิจและผู�มีส�วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

การจัดทำรายงานเพ�อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บร�ษัทฯ เป�ดเผยกลยุทธ�และผลการดำเนินงานด�านความย่ังยืน
ท่ีครอบคลุมประเด็นด�านส่ิงแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแล
กิจการ (ESG) ให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียผ�านทางรายงานเพื่อการ 
พัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainability Report) มาตั�งแต�ป� 2554 โดย 
เผยแพร�รายงานดังกล�าวเป�นรูปเล�มและในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ 
ทั�งนี้ บร�ษัทฯ จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม 
มาตรฐานการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ GRI 
(GRI Standards) นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ยังมอบหมายให�หน�วยงาน 
ภายนอกเข�ามาตรวจรับรองรายงานและข�อมูลผลการดำเนินงาน 
เพื่อให�มั่นใจว�ารายงานดังกล�าวมีความสอดคล�องกับ GRI 
Standards ในระดับตัวช�้วัดหลัก (Core) และข�อมูลผลการ
ดำเนินงานดังกล�าวเป�นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

(วันที่มีผลบังคับใช : 10 เมษายน 2563)
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ผูอำนวยการสาย

อาวุโส

นักลงทุนสัมพันธ

ผูอำนวยการสาย

อาวุโส

เลขานุการองคกร

หัวหนาหนวยธุรกิจ

พลังงานทดแทน

และเทคโนโลยีพลังงาน*

ผูอำนวยการสาย

บริหารความเสี่ยง

องคกร

ผูอำนวยการสายอาวุโส 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม

และชุมชนสัมพันธ

(เลขานุการคณะกรรมการฯ)

*รักษาการโดยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
 ฝายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกให�อยู�ในดัชนีความยั่งยืน (SET
 THSI index) ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
 นับตั�งแต�จัดตั�งเป�นครั�งแรกเม่ือเดือนกรกฎาคม ป� 2561

รางวัลแหงความยั่งยืนระดับประเทศ

 บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกเป�นหนึ่งในรายช�่อหุ�นยั่งยืน  
 (Thailand Sustainability Investment) ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 6
 จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

 บร�ษัทฯ รักษาตำแหน�ง Gold Class 2021 ในกลุ�ม
 อุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการ
 ประกาศผลรางวัล SAM Sustainability Award 2021

 บร�ษัทฯ ได�รับการจัดอันดับให�อยู�ในระดับ A (ตามเกณฑ�วัด  
 AAA ถึง CCC) จากการประเมินความย่ังยืน ESG Ratings
 โดย MSCI ในป� 2562

รางวัลแหงความยั่งยืนระดับสากล

 บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกให�เป�นหน่ึงในสมาช�กของกลุ�มดัชนี  
 ความยั่งยืนดาวโจนส� (Dow Jones Sustainability
 Indices) หร�อ DJSI ประจำป� 2563 ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 7 และ
 รักษาตำแหน�ง Industrial Leader ในกลุ�มอุตสาหกรรม  
 Coal & Consumable Fuels

 บร�ษัทฯ เป�นหน่ึงในบร�ษัทจดทะเบียนท่ีได�รับการจัดอันดับ  
 อยู�ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) อย�างต�อเน่ือง  
 ตั�งแต�ป� 2562 จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ 
 บร�ษัทจดทะเบียนไทยประจำป�ที่จัดโดยสมาคมส�งเสร�ม 
 สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
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คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบร�หารความย่ังยืนของบร�ษัทฯ ดำเนินงานภายใต�การกำกับ 
ดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability 
Committee) ซ�ง่ประกอบด�วย ผู�บร�หารระดับสูง และผู�บร�หาร 
หน�วยธุรกิจในทุกประเทศที่บร�ษัทฯ เข�าไปดำเนินธุรกิจ โดย
มีประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารซ�ง่เป�นหน่ึงในคณะกรรมการบร�ษัท 
เป�นประธาน โดยบทบาทและหน�าที่ของคณะกรรมการ
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีดังนี้

 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด�านความยั่งยืน  
 หร�อ ESG ในรอบป�ที่ผ�านมา

 กำหนดทบทวนนโยบาย หร�อมาตรฐานการจัดการ รวมทั�ง  
 ตั�งเป�าหมาย เพื่อเสร�มสร�างความสามารถในการแข�งขัน  
 และเพื่อให�มั่นใจว�าการพัฒนาของบร�ษัทฯ จะเติบโต
 ควบคู�กับความรับผิดชอบต�อสังคม และสิ่งแวดล�อม

นโยบายดานสิทธิมนุษยชน

บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับสิทธ�มนุษยชนโดยถือเป�นส�วนหน่ึง 
ในกลยุทธ�ด�านการพัฒนาความยั่งยืน โดยเคารพในหลักการ 
ด�านสิทธ�มนุษยชนทั�งในระดับท�องถิ่นและระดับสากล 
ทั�งนี้ภายใต�หลัก UN Guiding Principle on Business & 

Human Rights และ Universal Declaration on Human 
Rights ของสหประชาชาติ บร�ษัทฯ มุ�งมั่นที่จะหาแนวทาง
ป�องกันและลดผลกระทบด�านสิทธ�มนุษยชนอันเนื่องมาจาก
การดำเนินงานของบร�ษัทฯ ซ�ง่แนวปฏิบัติเหล�าน้ีเป�นส�วนหน่ึง 
ของการส�งเสร�มวัฒนธรรมองค�กร 

ทั�งนี้เพื่อให�การบร�หารจัดการความยั่งยืนดำเนินไปอย�าง 
ต�อเนื่อง บร�ษัทฯ จ�งจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเป�นประจำ ป�ละ 2 ครั�ง เพื่อทบทวนและประเมินผล
การดำเนินงานของทุกหน�วยธุรกิจตามแผนการบร�หารความ 
ยั่งยืน รวมถึงการพิจารณาผลการว�เคราะห�ผู�มีส�วนได�เสีย
และประเด็นสำคัญ พร�อมทั�งนำผลดังกล�าวมาว�เคราะห�ร�วมกับ
แนวทางและนโยบายท่ีได�รับคำแนะนำจากคณะกรรมการบร�ษัท 
เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรฐานการจัดการ หร�อแนวปฏิบัติ
เพิ่มเติม เพื่อเสร�มสร�างความยั่งยืนและผลประโยชน�สูงสุด
ของผู�มีส�วนได�เสียในป�ถัดไป 

แนวปฏิบัติดานการเสียภาษี

บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญในการเป�นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศ
ท่ีเข�าไปดำเนินธุรกิจโดยถือเป�นหน่ึงในกลยุทธ�ด�านการพัฒนา 
ความยั่งยืน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข�อกำหนดของแต�ละประเทศแล�ว การแสดงความโปร�งใส
ในการดำเนินธุรกิจผ�านทางการเป�ดเผยข�อมูลการเสียภาษี
ก็เป�นสิ่งที่บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญ นอกจากนี้ ธุรกรรมใดๆ 
ระหว�างบร�ษัทย�อยจะอยู�บนพื้นฐานของความโปร�งใสและ
เป�นธรรม เพื่อให�เกิดประโยชน�ต�อประเทศที่บร�ษัทฯ เข�าไป
ดำเนินธุรกิจและผู�มีส�วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง

การจัดทำรายงานเพ�อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บร�ษัทฯ เป�ดเผยกลยุทธ�และผลการดำเนินงานด�านความย่ังยืน
ท่ีครอบคลุมประเด็นด�านส่ิงแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแล
กิจการ (ESG) ให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียผ�านทางรายงานเพื่อการ 
พัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainability Report) มาตั�งแต�ป� 2554 โดย 
เผยแพร�รายงานดังกล�าวเป�นรูปเล�มและในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ 
ทั�งนี้ บร�ษัทฯ จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม 
มาตรฐานการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ GRI 
(GRI Standards) นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ยังมอบหมายให�หน�วยงาน 
ภายนอกเข�ามาตรวจรับรองรายงานและข�อมูลผลการดำเนินงาน 
เพื่อให�มั่นใจว�ารายงานดังกล�าวมีความสอดคล�องกับ GRI 
Standards ในระดับตัวช�้วัดหลัก (Core) และข�อมูลผลการ
ดำเนินงานดังกล�าวเป�นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

(วันที่มีผลบังคับใช : 10 เมษายน 2563)
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หัวหนาหนวยธุรกิจ

พลังงานทดแทน

และเทคโนโลยีพลังงาน*

ผูอำนวยการสาย

บริหารความเสี่ยง

องคกร

ผูอำนวยการสายอาวุโส 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม

และชุมชนสัมพันธ

(เลขานุการคณะกรรมการฯ)

*รักษาการโดยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
 ฝายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกให�อยู�ในดัชนีความยั่งยืน (SET
 THSI index) ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
 นับตั�งแต�จัดตั�งเป�นครั�งแรกเม่ือเดือนกรกฎาคม ป� 2561

รางวัลแหงความยั่งยืนระดับประเทศ

 บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกเป�นหนึ่งในรายช�่อหุ�นยั่งยืน  
 (Thailand Sustainability Investment) ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 6
 จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

 บร�ษัทฯ รักษาตำแหน�ง Gold Class 2021 ในกลุ�ม
 อุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการ
 ประกาศผลรางวัล SAM Sustainability Award 2021

 บร�ษัทฯ ได�รับการจัดอันดับให�อยู�ในระดับ A (ตามเกณฑ�วัด  
 AAA ถึง CCC) จากการประเมินความย่ังยืน ESG Ratings
 โดย MSCI ในป� 2562

รางวัลแหงความยั่งยืนระดับสากล

 บร�ษัทฯ ได�รับคัดเลือกให�เป�นหน่ึงในสมาช�กของกลุ�มดัชนี  
 ความยั่งยืนดาวโจนส� (Dow Jones Sustainability
 Indices) หร�อ DJSI ประจำป� 2563 ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 7 และ
 รักษาตำแหน�ง Industrial Leader ในกลุ�มอุตสาหกรรม  
 Coal & Consumable Fuels

 บร�ษัทฯ เป�นหน่ึงในบร�ษัทจดทะเบียนท่ีได�รับการจัดอันดับ  
 อยู�ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) อย�างต�อเน่ือง  
 ตั�งแต�ป� 2562 จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ 
 บร�ษัทจดทะเบียนไทยประจำป�ที่จัดโดยสมาคมส�งเสร�ม 
 สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
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“บ�านปู ฮาร�ท” เป�นวัฒนธรรมองค�กรที่หลอมรวมทุกความต�างของพนักงานใน 10 ประเทศ กว�า 6,000 คน ให�เป�นหนึ่งเดียว 
เพ่ือเป�นพลังขับเคล่ือนองค�กรให�พร�อมปรับเปล่ียน สอดรับกับว�สัยทัศน�และกลยุทธ�ทางธุรกิจอยู�เสมอ โดยผู�บร�หารและพนักงาน 
บ�านปูทุกคนยึดถือ “บ�านปู ฮาร�ท” ซ�่งพัฒนาต�อยอดมาจาก “บ�านปู สป�ร�ต” ซ�่งเป�นหลักปฏิบัติร�วมกันมายาวนานหลายสิบป� 
เพื่อให�การทำงานเป�นไปในทิศทางเดียวกัน มุ�งไปสู�เป�าหมายการเป�นผู�นำด�านพลังงานแห�งเอเช�ยที่มุ�งมั่นพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความยั่งยืน ผ�านค�านิยมองค�กร 3 คุณลักษณะ ได�แก�

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

11

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

2,857

ประเทศญี่ปุน

23

ประเทศมองโกเลีย

93

ประเทศออสเตรเลีย

1,592

สหรัฐอเมริกา

200

(หนวย : คน)

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สาธารณรัฐประชาชนจีน

926

ประเทศไทย

465

สาธารณรัฐสิงคโปร

16

ใจรัก สรางสรรค มุงมั่นยืนหยัด
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Pursue for Success

1

เราทำได

Can Do More

2

ปราดเปรียวและเปลี่ยนแปลง

Be Agile and Change

3

หวงใยและแบงปน

Express Care and Share

4

กาวล้ำนำหนา

Transcend the Trend

1

คิดจริงทำจริง

Ideate and Get Real

2

เรียนเร็วทำเร็ว

Learn Fast, Do First

3

ยึดมั่นความถูกตอง

Adhere to Integrity and Ethics

1

สานพลังสรางเครือขาย

Synergize and Network

2

พัฒนาอยางยั่งยืน

Engage to Sustainability

Development

3

6,183
คน

จำนวนพนักงาน

ทั้งหมดรวม

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

“ใจรัก สรางสรรค มุงมั่นยืนหยัด” คือ 3 พลังหลัก 

ที่รวมใจพนักงานหลายพันคนเปน “หนึ่งเดียว” 

การบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย

1 2
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บร�ษัทฯ ได�นำ “บ�านปู ฮาร�ท” มาปฏิบัติใช�ในทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข�องกับพนักงาน เพ่ือส�งเสร�มความแข็งแกร�งของวัฒนธรรม
องค�กรอย�างย่ังยืน ได�แก� การสรรหาพนักงานใหม� การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเล่ือนขั�นตำแหน�งงาน

ในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
ให�เหมาะกับการทำงานในยุคป�จจุบันมากข�้น โดยผสมผสาน 
ทั�งกิจกรรมออฟไลน�และออนไลน� เพ่ือส�งเสร�มความเข�าใจและ 
ปลูกฝ�ง “10 พฤติกรรมความเป�นบ�านปู ฮาร�ท” (10 Key 
Behaviors) มาปรับใช�ในการทำงานได�อย�างคล�องตัว
ตลอดจนสามารถเช�่อมโยงพฤติกรรมเข�ากับเป�าหมาย
ทางธุรกิจของกลุ�มบ�านปูได� ผ�านการแลกเปลี่ยนมุมมอง 
ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เพ่ือความเข�าใจวัฒนธรรมองค�กร 
ไปในทิศทางเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค�กร และความผูกพันต�อองค�กรเป�นประจำทุกป� โดย 
ในป� 2563 บร�ษัทฯ จัดทำการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองค�กร “บ�านปู ฮาร�ท” เพ่ือวัดระดับความผูกพันต�อองค�กร 
และระดับความสอดคล�องด�านพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค�กร ให�สะท�อนความเป�น “บ�านปู ฮาร�ท” อย�างแท�จร�ง 
ในฐานะท่ีพนักงานเป�นหน่ึงในลูกค�าภายใน หร�อผู�มีส�วนได�เสีย (Stakeholders) ท่ีสำคัญของบ�านปู ซ�ง่ผลการประเมินของป� 2563 
มีดังน้ี

กระบวนการสงเสริมความแข็งแกรง

ของวัฒนธรรมองคกรอยางยั่งยืน

การสรรหาพนักงานใหม

การพัฒนาศักยภาพ

การปฐมนิเทศ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

จัดทำแบบทดสอบ

“Culture-Fit Assessment”

เพ�อสรรหาพนักงานที่เหมาะสม

จัดปฐมนิเทศแกพนักงานใหม

เร�องวัฒนธรรมองคกร

“บานปู ฮารท”

เสริมสรางความแข็งแกรง

ของวัฒนธรรมองคกร

ผานกิจกรรมที่หลากหลาย

กำหนดให “บานปู ฮารท” 

เปนสวนหนึ่งของ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระดับ

ความสอดคลองของ

พฤติกรรมพนักงาน

กับวัฒนธรรมองคกร

เฉลี่ยทุกประเทศ

ประจำป 2563

75% ระดับ

ความผูกพันตอองคกร

ของพนักงาน

เฉลี่ยทุกประเทศ

ประจำป 2563

76%

บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการสร�างวัฒนธรรมการสร�าง 
นวัตกรรม หร�อ Innovation Culture ให�แข็งแกร�งยิ่งข�้น 
ผ�านการบ�มเพาะนิสัยเช�งนวัตกรรม การยอมรับความแตกต�าง 
ทางความคิด และสนับสนุนให�ทุกคนกล�าทำสิ่งใหม� จนเกิด
บรรยากาศเช�งนวัตกรรมในทุกพื้นที่ของบ�านปูเช�น กิจกรรม 
Banpu Mind Space ซ�่งเป�นพื้นที่จุดประกายความคิด
สร�างสรรค�ให�พนักงานได�มาเร�ยนรู�ขั�นตอนการพัฒนาความคิด 
เช�งนวัตกรรมร�วมกัน และเป�ดรับฟ�งเสียงสะท�อนจากพนักงาน 
เพื่อมาพัฒนาโครงการต�างๆ ให�ดีกว�าเดิม

บานปูเช�อวาหัวใจหลักในการพัฒนานวัตกรรมเริ่มตนจาก 

“คน” และ “สังคมที่เปดกวาง” 

เพื่อเป�นแบบอย�างที่ดีให�เพื่อนพนักงาน และขยายผลการ
ปฏิบัติจร�งสู�การต�อยอดนวัตกรรมในองค�กร

บ�านปูมุ�งบร�หารงานด�านทรัพยากรมนุษย�ให�สอดรับกับ
ว�สัยทัศน�องค�กร และตอบโจทย�การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
ได�อย�างทันท�วงที พร�อมขับเคล่ือนองค�กรไปสู�เป�าหมายการเป�น 
ผู�นำธุรกิจด�านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ จ�ง
สนับสนุนการเสร�มความแข็งแกร�งด�านศักยภาพของบุคลากร 
และความคล�องตัวในการทำงาน (Agile Way of Working) 
เพ่ือให�พนักงานสามารถทำงานร�วมกันได�อย�างราบร�น่ พัฒนา 
ทักษะใหม�ๆ  และสามารถเติบโตข�ามสายงานได�ในทุกประเทศ 
โดยในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�พัฒนา “ความมุ�งมั่นในการ 
สร�างคุณค�าให�แก�พนักงาน” (Banpu People Value 
Proposition) เพ่ือเป�นหลักในการบร�หารงานทรัพยากรมนุษย� 
อย�างมีประสิทธ�ภาพ

“บานปูเช�อวาพนักงานทุกคน คือ พลังที่สำคัญ

ในการขับเคล�อนบานปูไปขางหนา”

เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความสามารถ

ของตนไดอยางเต็มที่

สงเสริมการสรางทักษะความรูใหม ๆ

และเปดโอกาสใหมีการสรางสรรคสิ่งที่ดีกวา

สรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ยืดหยุน

พรอมกาวไปขางหนากับพนักงานทุกคน

ใสใจสรางสรรคพัฒนาใหบานปู

เปนองคกรที่รวมหัวใจของทุกคน

หลอหลอมพนักงานใหเปนคนมีความสามารถ

และเปนคนดี

ขยายธุรกิจไปหลากหลายประเทศ

สรางโอกาสรวมงานกับผูเชี่ยวชาญทุกมุมโลก

บานปูมุงมั่น

ในการสรางคุณคา

ใหแกพนักงาน

ดวยวัฒนธรรมองคกร

“บานปู ฮารท”

กว�าสิบป�ที่บ�านปูสนับสนุนให�พนักงานฝ�กฝนทักษะการคิด
เช�งนวัตกรรมและลงมือทำให�เกิดจร�ง พร�อมปรับตัวให�ก�าวล�ำ 
นำหน�าในทุกความเปลี่ยนแปลง ด�วยพลังของการต�อยอด
ไอเดียใหม�ๆ  บ�านปูจ�งมุ�งปลูกฝ�งและพัฒนาเร�อ่ง “นวัตกรรม” 
(Innovation) ซ�ง่เป�นหน่ึงในค�านิยมองค�กร ผ�านการทำงานแบบ 
Working Agility ที่สนับสนุนให�พนักงานพร�อมปรับเปลี่ยน 
ด�วยการหมุนเว�ยนงาน (Rotation) การทำงานข�ามสายงาน 
(Cross-Functional) การทำงานข�ามประเทศ (Cross-Country) 
การรับมอบหมายให�ทำงานในต�างประเทศระยะสั�นและ
ระยะยาว (Overseas Assignment) รวมทั�งส�งเสร�มกิจกรรม
สร�างแรงบันดาลใจและแลกเปล่ียนความรู�หลากหลายรูปแบบ 
มาอย�างต�อเนื่อง ควบคู�กับการสร�างบรรยากาศของการ
สร�างสรรค�นวัตกรรมจากพนักงานในทุกประเทศ โดย
พนักงานสามารถนำเสนอความคิดสร�างสรรค�ผ�านโครงการ 
“Wow Ideas” เพื่อร�วมกันหาว�ธ�การทำงานรูปแบบใหม�
อย�างชาญฉลาด (Smarter) นอกจากนี้บร�ษัทฯ ยังสนับสนุน
ให�พนักงานคิดจร�ง ทำจร�ง กล�าทำสิ่งใหม�เพื่อเร�ยนรู� ผ�าน
โครงการนวัตกรรมเข�าร�วมการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทน
จากทุกประเทศที่ผ�านการคัดเลือกรอบแรกมานำเสนอ
ผลงานดีเด�น ในงาน “Banpu Innovation Convention” 
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บร�ษัทฯ ได�นำ “บ�านปู ฮาร�ท” มาปฏิบัติใช�ในทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข�องกับพนักงาน เพ่ือส�งเสร�มความแข็งแกร�งของวัฒนธรรม
องค�กรอย�างย่ังยืน ได�แก� การสรรหาพนักงานใหม� การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเล่ือนขั�นตำแหน�งงาน

ในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
ให�เหมาะกับการทำงานในยุคป�จจุบันมากข�้น โดยผสมผสาน 
ทั�งกิจกรรมออฟไลน�และออนไลน� เพ่ือส�งเสร�มความเข�าใจและ 
ปลูกฝ�ง “10 พฤติกรรมความเป�นบ�านปู ฮาร�ท” (10 Key 
Behaviors) มาปรับใช�ในการทำงานได�อย�างคล�องตัว
ตลอดจนสามารถเช�่อมโยงพฤติกรรมเข�ากับเป�าหมาย
ทางธุรกิจของกลุ�มบ�านปูได� ผ�านการแลกเปลี่ยนมุมมอง 
ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เพ่ือความเข�าใจวัฒนธรรมองค�กร 
ไปในทิศทางเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค�กร และความผูกพันต�อองค�กรเป�นประจำทุกป� โดย 
ในป� 2563 บร�ษัทฯ จัดทำการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองค�กร “บ�านปู ฮาร�ท” เพ่ือวัดระดับความผูกพันต�อองค�กร 
และระดับความสอดคล�องด�านพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค�กร ให�สะท�อนความเป�น “บ�านปู ฮาร�ท” อย�างแท�จร�ง 
ในฐานะท่ีพนักงานเป�นหน่ึงในลูกค�าภายใน หร�อผู�มีส�วนได�เสีย (Stakeholders) ท่ีสำคัญของบ�านปู ซ�ง่ผลการประเมินของป� 2563 
มีดังน้ี

กระบวนการสงเสริมความแข็งแกรง

ของวัฒนธรรมองคกรอยางยั่งยืน

การสรรหาพนักงานใหม

การพัฒนาศักยภาพ

การปฐมนิเทศ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

จัดทำแบบทดสอบ

“Culture-Fit Assessment”

เพ�อสรรหาพนักงานที่เหมาะสม

จัดปฐมนิเทศแกพนักงานใหม

เร�องวัฒนธรรมองคกร

“บานปู ฮารท”

เสริมสรางความแข็งแกรง

ของวัฒนธรรมองคกร

ผานกิจกรรมที่หลากหลาย

กำหนดให “บานปู ฮารท” 

เปนสวนหนึ่งของ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระดับ

ความสอดคลองของ

พฤติกรรมพนักงาน

กับวัฒนธรรมองคกร

เฉลี่ยทุกประเทศ

ประจำป 2563

75% ระดับ

ความผูกพันตอองคกร

ของพนักงาน

เฉลี่ยทุกประเทศ

ประจำป 2563

76%

บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการสร�างวัฒนธรรมการสร�าง 
นวัตกรรม หร�อ Innovation Culture ให�แข็งแกร�งยิ่งข�้น 
ผ�านการบ�มเพาะนิสัยเช�งนวัตกรรม การยอมรับความแตกต�าง 
ทางความคิด และสนับสนุนให�ทุกคนกล�าทำสิ่งใหม� จนเกิด
บรรยากาศเช�งนวัตกรรมในทุกพื้นที่ของบ�านปูเช�น กิจกรรม 
Banpu Mind Space ซ�่งเป�นพื้นที่จุดประกายความคิด
สร�างสรรค�ให�พนักงานได�มาเร�ยนรู�ขั�นตอนการพัฒนาความคิด 
เช�งนวัตกรรมร�วมกัน และเป�ดรับฟ�งเสียงสะท�อนจากพนักงาน 
เพื่อมาพัฒนาโครงการต�างๆ ให�ดีกว�าเดิม

บานปูเช�อวาหัวใจหลักในการพัฒนานวัตกรรมเริ่มตนจาก 

“คน” และ “สังคมที่เปดกวาง” 

เพื่อเป�นแบบอย�างที่ดีให�เพื่อนพนักงาน และขยายผลการ
ปฏิบัติจร�งสู�การต�อยอดนวัตกรรมในองค�กร

บ�านปูมุ�งบร�หารงานด�านทรัพยากรมนุษย�ให�สอดรับกับ
ว�สัยทัศน�องค�กร และตอบโจทย�การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
ได�อย�างทันท�วงที พร�อมขับเคล่ือนองค�กรไปสู�เป�าหมายการเป�น 
ผู�นำธุรกิจด�านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ จ�ง
สนับสนุนการเสร�มความแข็งแกร�งด�านศักยภาพของบุคลากร 
และความคล�องตัวในการทำงาน (Agile Way of Working) 
เพ่ือให�พนักงานสามารถทำงานร�วมกันได�อย�างราบร�น่ พัฒนา 
ทักษะใหม�ๆ  และสามารถเติบโตข�ามสายงานได�ในทุกประเทศ 
โดยในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�พัฒนา “ความมุ�งมั่นในการ 
สร�างคุณค�าให�แก�พนักงาน” (Banpu People Value 
Proposition) เพ่ือเป�นหลักในการบร�หารงานทรัพยากรมนุษย� 
อย�างมีประสิทธ�ภาพ

“บานปูเช�อวาพนักงานทุกคน คือ พลังที่สำคัญ

ในการขับเคล�อนบานปูไปขางหนา”

เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความสามารถ

ของตนไดอยางเต็มที่

สงเสริมการสรางทักษะความรูใหม ๆ

และเปดโอกาสใหมีการสรางสรรคสิ่งที่ดีกวา

สรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ยืดหยุน

พรอมกาวไปขางหนากับพนักงานทุกคน

ใสใจสรางสรรคพัฒนาใหบานปู

เปนองคกรที่รวมหัวใจของทุกคน

หลอหลอมพนักงานใหเปนคนมีความสามารถ

และเปนคนดี

ขยายธุรกิจไปหลากหลายประเทศ

สรางโอกาสรวมงานกับผูเชี่ยวชาญทุกมุมโลก

บานปูมุงมั่น

ในการสรางคุณคา

ใหแกพนักงาน

ดวยวัฒนธรรมองคกร

“บานปู ฮารท”

กว�าสิบป�ที่บ�านปูสนับสนุนให�พนักงานฝ�กฝนทักษะการคิด
เช�งนวัตกรรมและลงมือทำให�เกิดจร�ง พร�อมปรับตัวให�ก�าวล�ำ 
นำหน�าในทุกความเปลี่ยนแปลง ด�วยพลังของการต�อยอด
ไอเดียใหม�ๆ  บ�านปูจ�งมุ�งปลูกฝ�งและพัฒนาเร�อ่ง “นวัตกรรม” 
(Innovation) ซ�ง่เป�นหน่ึงในค�านิยมองค�กร ผ�านการทำงานแบบ 
Working Agility ที่สนับสนุนให�พนักงานพร�อมปรับเปลี่ยน 
ด�วยการหมุนเว�ยนงาน (Rotation) การทำงานข�ามสายงาน 
(Cross-Functional) การทำงานข�ามประเทศ (Cross-Country) 
การรับมอบหมายให�ทำงานในต�างประเทศระยะสั�นและ
ระยะยาว (Overseas Assignment) รวมทั�งส�งเสร�มกิจกรรม
สร�างแรงบันดาลใจและแลกเปล่ียนความรู�หลากหลายรูปแบบ 
มาอย�างต�อเนื่อง ควบคู�กับการสร�างบรรยากาศของการ
สร�างสรรค�นวัตกรรมจากพนักงานในทุกประเทศ โดย
พนักงานสามารถนำเสนอความคิดสร�างสรรค�ผ�านโครงการ 
“Wow Ideas” เพื่อร�วมกันหาว�ธ�การทำงานรูปแบบใหม�
อย�างชาญฉลาด (Smarter) นอกจากนี้บร�ษัทฯ ยังสนับสนุน
ให�พนักงานคิดจร�ง ทำจร�ง กล�าทำสิ่งใหม�เพื่อเร�ยนรู� ผ�าน
โครงการนวัตกรรมเข�าร�วมการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทน
จากทุกประเทศที่ผ�านการคัดเลือกรอบแรกมานำเสนอ
ผลงานดีเด�น ในงาน “Banpu Innovation Convention” 
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ทั�งนี้ ในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�ดำเนินกลยุทธ�การบร�หารทรัพยากรมนุษย�ตามหลักการสร�างคุณค�าให�แก�พนักงาน ดังนี้ 

1. พัฒนาความแข็งแกรงดานศักยภาพของ 

 บุคลากรอยางตอเน�อง 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ในป� 2563 นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรมและพัฒนา
ขั�นพื้นฐานทั่วไปแล�ว บร�ษัทฯ ยังคงออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรการฝ�กอบรมสำหรับผู�บร�หารและพนักงานใน
ทุกระดับแบบ Blended Learning ร�วมกับบร�ษัทที่ปร�กษา
และสถาบันการพัฒนาผู�บร�หารชั�นนำทั�งในและต�างประเทศ 
อย�างสม่ำเสมอ เพื่อสร�างทักษะใหม�ที่จำเป�น (Reskill) และ
พัฒนาทักษะเดิมให�แข็งแกร�ง (Upskill) ให�มีการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Speed of Change) ที่แข็งแรง 
เหมาะสมกับแต�ละตำแหน�งงานและทิศทางธุรกิจมากที่สุด 
โดยมีจำนวนชั่วโมงฝ�กอบรมเฉลี่ย สำหรับพนักงานและ
ผู�บร�หารในประเทศไทยอยู�ที่ 20 ชั่วโมง/คน ประกอบด�วย 
หลักสูตรดังนี้

2. สนับสนุนความคลองตัวในการทำงาน 

 แบบ speed x2

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย (Global Human Resource 

Information System Project)

หนึ่งในโครงการที่บร�ษัทฯ สนับสนุนความคล�องตัวในการ
ทำงานของพนักงาน คือการพัฒนาระบบข�อมูลพนักงาน
ในทุกประเทศให�เช�่อมโยงภายใต�มาตรฐาน Single Source 
of Information ง�ายต�อการใช�งาน เสร�มทั�งประสิทธ�ภาพการ 
นำข�อมูลไปว�เคราะห�เพื่อบร�หารจัดการทรัพยากรมนุษย� และ 
การทำงานระหว�างประเทศได�อย�างรวดเร็ว ทั�งนี้ในป� 2563 
บร�ษัทฯ ได�ทยอยเป�ดใช�งาน และรวบรวมข�อคิดเห็นจากการ 
ใช�งานจร�งมาต�อยอดพัฒนาระบบดังกล�าวอยู�เสมอ เพื่อ
ให�เหมาะสมกับการทำงานรูปแบบใหม�มากที่สุด โดยระบบ
ทั�งหมดจะแล�วเสร็จภายในป� 2564

การพัฒนาโครงสรางองคกรเพ�อประสิทธิภาพของการ

ดำเนินธุรกิจ (Effective Organization Structure)

บร�ษัทฯ ตระหนักดีว�าโครงสร�างองค�กรท่ีมีสายบังคัญบัญชาท่ีสั�น 
จะช�วยส�งเสร�มความคล�องตัวในการทำงานรูปแบบใหม� และ
ตอบโจทย�ความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจให�มีประสิทธ�ภาพ 
สูงสุด บร�ษัทฯ จ�งทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงสร�างองค�กร 
เพื่อให�สอดคล�องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ที่
เติบโตอยู�เสมอ ในป� 2563 บร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อยในกลุ�ม 
บ�านปูได�ปรับปรุงโครงสร�างองค�กรใหม� โดยปรับเปลี่ยนจาก 
“โครงสร�างองค�กรอิงตามภูมิศาสตร� (Geographical 
Based Organization Structure)” เป�น “โครงสร�าง 
องค�กรอิงตามผลิตภัณฑ� (Product Based Organization 
Structure)” เช�น กลุ�มธุรกิจแหล�งพลังงาน กลุ�มธุรกิจ
ผลิตพลังงาน และกลุ�มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อสร�าง 
ความแข็งแกร�งในการบร�หารงานและสร�างพลังร�วมในกลุ�ม 
ธุรกิจเดียวกันของทุกประเทศให�เข�มแข็งยิ่งข�้น นอกจากนี้ 
โครงสร�างองค�กรใหม�ยังสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ
ในระยะยาวและเพิ่มข�ดความสามารถในการแข�งขัน จากการ
กระจายอำนาจการบร�หารงานให�กับผู�บร�หารของแต�ละกลุ�ม
ธุรกิจในประเทศต�างๆ ให�มีความคล�องตัวต�อสภาพการแข�งขัน 
ที่แตกต�างกันได�รวดเร็วมากยิ่งข�้น

 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความต�องการ ทั�งหลักสูตร  
 การอบรมภายในและภายนอกองค�กร และหลักสูตรการ 
 อบรมระยะสั�น (Selective Learning Program) โดยมี
 นโยบายจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ  
 ไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของเง�นเดือนทั�งหมดต�อป� โดย
 ในป� 2563 บ�านปูได�จัดพัฒนาทักษะหลักๆ ดังนี้

  ด�านพัฒนาภาวะผู�นำ เช�น 7 อุปนิสัยของภาวะผู�นำ
  การเสร�มทักษะแนวความคิดในเช�งธุรกิจ เช�น Energy  
  Titan, Negotiation Skill เป�นต�น ทักษะการเป�น
  พ่ีเล้ียง (Coaching Skills) เพ่ือช�วยปลดล็อคศักยภาพ  
  ของพนักงาน (Unleash Potentials) และให�พนักงาน  
  ได�เลือกรูปแบบการเร�ยนรู�ที ่หลากหลาย เข�ากับ
  สถานการณ�ป�จจุบัน ทั�งแบบการเร�ยนในห�องเร�ยน
  การเร�ยนออนไลน� จากสถาบันที่มีช�่อเสียง เป�นต�น
  เพื่อเข�าถึงทักษะต�างๆ อย�างมีประสิทธ�ภาพ 

  ด�านทักษะความสามารถเฉพาะตามสายงาน เช�น
  การคิดและวางแผนเช�งกลยุทธ� (Strategy) การบร�หาร 
  โครงการ การทำแบบจำลองทางธุรกิจเช�งปฏิบัติการ  
  และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ�มบ�านปู เป�นต�น

 หลักสูตรพัฒนาผู�บร�หาร (Global Leadership Program)  
 ที่ผู�บร�หารจากทุกประเทศเข�าโปรแกรมอบรมร�วมกัน
 เพื่อส�งเสร�มการทำงานข�ามวัฒนธรรม (Diversity and  
 Inclusion) สร�างเคร�อข�ายระหว�างสายงานเพื่อให�เกิด
 ความร�วมมือและการทำงานร�วมกันระหว�างประเทศ
 (Collaboration) ได�แก� หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อสร�าง 
 ทักษะความเป�นผู�นำ หลักสูตรพัฒนาทักษะความเป�น
 ผู�นำภายในทีม และหลักสูตรพัฒนาทักษะความเป�นผู�นำ  
 ด�านธุรกิจ

ทั�งนี้เพื่อให�ตอบโจทย�การเติบโตอย�างยั่งยืน บร�ษัทฯ จ�ง
สานต�อโครงการ “Learning Application Project: LAP”  
ซ�่งส�งเสร�มให�นำสิ่งที่เร�ยนรู�มาทำงานจร�ง โดยในป�นี้ได�นำ
Design Thinking เข�ามาใช�ในกระบวนการเร�ยนรู�และ
พัฒนาโครงการ ควบคู�กับพัฒนาทักษะการทำงานแบบใหม� 
(New Skill Set) ตลอดจนส�งเสร�มการเร�ยนรู�ด�วยตนเอง
อย�างไม�หยุดนิ่งผ�าน Digital Academy ประกอบด�วย
4 หลักสูตรพื้นฐาน ได�แก� Power of Digital, Agile 101, 
Intro to Design Thinking, Defining a Minimum Viable 
Product และหลักสูตรทางเลือกอื่นๆ ตามความต�องการ

การวางแผนและพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงงานที่สำคัญ 

(Succession Planning and High Potential 

Management)

บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความต�อเน่ืองในการวางแผนและบร�หาร 
ทรัพยากรมนุษย�ขององค�กร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 
อย�างมั่นคง ซ�่งในป� 2563 คณะกรรมการวางแผนสืบทอด 
ตำแหน�ง (Succession Planning Committee) ยังคง
พิจารณาคัดเลือกและติดตามการพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�ง
ของผู�บร�หารระดับสูงอย�างต�อเนื่อง ผ�านการประเมินผลด�าน 
สมรรถนะ (Competency) คุณลักษณะ (Personality) และ
แบบการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development 
Program: IDP) เพื่อให�แผนการพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�ง
สำคัญสอดคล�องกับกลยุทธ�ทางธุรกิจของบร�ษัทฯ พร�อมกับ
กำหนดตำแหน�งงานที่สำคัญขององค�กร (Key and Critical 
Positions) จัดทำคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหน�งงาน 
(Key Success Profile of Key and Critical Positions) 
และกำหนดเกณฑ�ในการพิจารณาอย�างต�อเนื่อง เพื่อเสร�ม
การบร�หารจัดการผู�สืบทอดตำแหน�งให�แข็งแกร�งในระยะยาว 
เพิ่มความคล�องตัวในการทำงานตามลักษณะของธุรกิจได� 
อย�างรวดเร็ว 

โดยในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�เร�่มนำระบบ Global Human 
Resources Application มาใช�เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพในการ 
วางแผนและพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�งสำคัญ ให�ผู�บร�หาร
เข�าถึงข�อมูลจากทุกที่แบบเร�ยลไทม� เพื่อเสร�มความคล�องตัว 
ในการบร�หารงาน ตลอดจนปรับกระบวนการการวางแผน
และพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�งสำคัญให�กระชับและสอดคล�อง 
กับกลยุทธ�ทางธุรกิจของบร�ษัทฯ เพื่อเสร�มความแข็งแกร�ง
ในการบร�หารทรัพยากรมนุษย�อย�างยั่งยืน
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ทั�งนี้ ในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�ดำเนินกลยุทธ�การบร�หารทรัพยากรมนุษย�ตามหลักการสร�างคุณค�าให�แก�พนักงาน ดังนี้ 

1. พัฒนาความแข็งแกรงดานศักยภาพของ 

 บุคลากรอยางตอเน�อง 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ในป� 2563 นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรมและพัฒนา
ขั�นพื้นฐานทั่วไปแล�ว บร�ษัทฯ ยังคงออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรการฝ�กอบรมสำหรับผู�บร�หารและพนักงานใน
ทุกระดับแบบ Blended Learning ร�วมกับบร�ษัทที่ปร�กษา
และสถาบันการพัฒนาผู�บร�หารชั�นนำทั�งในและต�างประเทศ 
อย�างสม่ำเสมอ เพื่อสร�างทักษะใหม�ที่จำเป�น (Reskill) และ
พัฒนาทักษะเดิมให�แข็งแกร�ง (Upskill) ให�มีการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Speed of Change) ที่แข็งแรง 
เหมาะสมกับแต�ละตำแหน�งงานและทิศทางธุรกิจมากที่สุด 
โดยมีจำนวนชั่วโมงฝ�กอบรมเฉลี่ย สำหรับพนักงานและ
ผู�บร�หารในประเทศไทยอยู�ที่ 20 ชั่วโมง/คน ประกอบด�วย 
หลักสูตรดังนี้

2. สนับสนุนความคลองตัวในการทำงาน 

 แบบ speed x2

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย (Global Human Resource 

Information System Project)

หนึ่งในโครงการที่บร�ษัทฯ สนับสนุนความคล�องตัวในการ
ทำงานของพนักงาน คือการพัฒนาระบบข�อมูลพนักงาน
ในทุกประเทศให�เช�่อมโยงภายใต�มาตรฐาน Single Source 
of Information ง�ายต�อการใช�งาน เสร�มทั�งประสิทธ�ภาพการ 
นำข�อมูลไปว�เคราะห�เพื่อบร�หารจัดการทรัพยากรมนุษย� และ 
การทำงานระหว�างประเทศได�อย�างรวดเร็ว ทั�งนี้ในป� 2563 
บร�ษัทฯ ได�ทยอยเป�ดใช�งาน และรวบรวมข�อคิดเห็นจากการ 
ใช�งานจร�งมาต�อยอดพัฒนาระบบดังกล�าวอยู�เสมอ เพื่อ
ให�เหมาะสมกับการทำงานรูปแบบใหม�มากที่สุด โดยระบบ
ทั�งหมดจะแล�วเสร็จภายในป� 2564

การพัฒนาโครงสรางองคกรเพ�อประสิทธิภาพของการ

ดำเนินธุรกิจ (Effective Organization Structure)

บร�ษัทฯ ตระหนักดีว�าโครงสร�างองค�กรท่ีมีสายบังคัญบัญชาท่ีสั�น 
จะช�วยส�งเสร�มความคล�องตัวในการทำงานรูปแบบใหม� และ
ตอบโจทย�ความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจให�มีประสิทธ�ภาพ 
สูงสุด บร�ษัทฯ จ�งทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงสร�างองค�กร 
เพื่อให�สอดคล�องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ที่
เติบโตอยู�เสมอ ในป� 2563 บร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อยในกลุ�ม 
บ�านปูได�ปรับปรุงโครงสร�างองค�กรใหม� โดยปรับเปลี่ยนจาก 
“โครงสร�างองค�กรอิงตามภูมิศาสตร� (Geographical 
Based Organization Structure)” เป�น “โครงสร�าง 
องค�กรอิงตามผลิตภัณฑ� (Product Based Organization 
Structure)” เช�น กลุ�มธุรกิจแหล�งพลังงาน กลุ�มธุรกิจ
ผลิตพลังงาน และกลุ�มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อสร�าง 
ความแข็งแกร�งในการบร�หารงานและสร�างพลังร�วมในกลุ�ม 
ธุรกิจเดียวกันของทุกประเทศให�เข�มแข็งยิ่งข�้น นอกจากนี้ 
โครงสร�างองค�กรใหม�ยังสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ
ในระยะยาวและเพิ่มข�ดความสามารถในการแข�งขัน จากการ
กระจายอำนาจการบร�หารงานให�กับผู�บร�หารของแต�ละกลุ�ม
ธุรกิจในประเทศต�างๆ ให�มีความคล�องตัวต�อสภาพการแข�งขัน 
ที่แตกต�างกันได�รวดเร็วมากยิ่งข�้น

 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความต�องการ ทั�งหลักสูตร  
 การอบรมภายในและภายนอกองค�กร และหลักสูตรการ 
 อบรมระยะสั�น (Selective Learning Program) โดยมี
 นโยบายจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ  
 ไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของเง�นเดือนทั�งหมดต�อป� โดย
 ในป� 2563 บ�านปูได�จัดพัฒนาทักษะหลักๆ ดังนี้

  ด�านพัฒนาภาวะผู�นำ เช�น 7 อุปนิสัยของภาวะผู�นำ
  การเสร�มทักษะแนวความคิดในเช�งธุรกิจ เช�น Energy  
  Titan, Negotiation Skill เป�นต�น ทักษะการเป�น
  พ่ีเล้ียง (Coaching Skills) เพ่ือช�วยปลดล็อคศักยภาพ  
  ของพนักงาน (Unleash Potentials) และให�พนักงาน  
  ได�เลือกรูปแบบการเร�ยนรู�ที ่หลากหลาย เข�ากับ
  สถานการณ�ป�จจุบัน ทั�งแบบการเร�ยนในห�องเร�ยน
  การเร�ยนออนไลน� จากสถาบันที่มีช�่อเสียง เป�นต�น
  เพื่อเข�าถึงทักษะต�างๆ อย�างมีประสิทธ�ภาพ 

  ด�านทักษะความสามารถเฉพาะตามสายงาน เช�น
  การคิดและวางแผนเช�งกลยุทธ� (Strategy) การบร�หาร 
  โครงการ การทำแบบจำลองทางธุรกิจเช�งปฏิบัติการ  
  และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ�มบ�านปู เป�นต�น

 หลักสูตรพัฒนาผู�บร�หาร (Global Leadership Program)  
 ที่ผู�บร�หารจากทุกประเทศเข�าโปรแกรมอบรมร�วมกัน
 เพื่อส�งเสร�มการทำงานข�ามวัฒนธรรม (Diversity and  
 Inclusion) สร�างเคร�อข�ายระหว�างสายงานเพื่อให�เกิด
 ความร�วมมือและการทำงานร�วมกันระหว�างประเทศ
 (Collaboration) ได�แก� หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อสร�าง 
 ทักษะความเป�นผู�นำ หลักสูตรพัฒนาทักษะความเป�น
 ผู�นำภายในทีม และหลักสูตรพัฒนาทักษะความเป�นผู�นำ  
 ด�านธุรกิจ

ทั�งนี้เพื่อให�ตอบโจทย�การเติบโตอย�างยั่งยืน บร�ษัทฯ จ�ง
สานต�อโครงการ “Learning Application Project: LAP”  
ซ�่งส�งเสร�มให�นำสิ่งที่เร�ยนรู�มาทำงานจร�ง โดยในป�นี้ได�นำ
Design Thinking เข�ามาใช�ในกระบวนการเร�ยนรู�และ
พัฒนาโครงการ ควบคู�กับพัฒนาทักษะการทำงานแบบใหม� 
(New Skill Set) ตลอดจนส�งเสร�มการเร�ยนรู�ด�วยตนเอง
อย�างไม�หยุดนิ่งผ�าน Digital Academy ประกอบด�วย
4 หลักสูตรพื้นฐาน ได�แก� Power of Digital, Agile 101, 
Intro to Design Thinking, Defining a Minimum Viable 
Product และหลักสูตรทางเลือกอื่นๆ ตามความต�องการ

การวางแผนและพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงงานที่สำคัญ 

(Succession Planning and High Potential 

Management)

บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความต�อเน่ืองในการวางแผนและบร�หาร 
ทรัพยากรมนุษย�ขององค�กร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 
อย�างมั่นคง ซ�่งในป� 2563 คณะกรรมการวางแผนสืบทอด 
ตำแหน�ง (Succession Planning Committee) ยังคง
พิจารณาคัดเลือกและติดตามการพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�ง
ของผู�บร�หารระดับสูงอย�างต�อเนื่อง ผ�านการประเมินผลด�าน 
สมรรถนะ (Competency) คุณลักษณะ (Personality) และ
แบบการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development 
Program: IDP) เพื่อให�แผนการพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�ง
สำคัญสอดคล�องกับกลยุทธ�ทางธุรกิจของบร�ษัทฯ พร�อมกับ
กำหนดตำแหน�งงานที่สำคัญขององค�กร (Key and Critical 
Positions) จัดทำคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหน�งงาน 
(Key Success Profile of Key and Critical Positions) 
และกำหนดเกณฑ�ในการพิจารณาอย�างต�อเนื่อง เพื่อเสร�ม
การบร�หารจัดการผู�สืบทอดตำแหน�งให�แข็งแกร�งในระยะยาว 
เพิ่มความคล�องตัวในการทำงานตามลักษณะของธุรกิจได� 
อย�างรวดเร็ว 

โดยในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�เร�่มนำระบบ Global Human 
Resources Application มาใช�เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพในการ 
วางแผนและพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�งสำคัญ ให�ผู�บร�หาร
เข�าถึงข�อมูลจากทุกที่แบบเร�ยลไทม� เพื่อเสร�มความคล�องตัว 
ในการบร�หารงาน ตลอดจนปรับกระบวนการการวางแผน
และพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�งสำคัญให�กระชับและสอดคล�อง 
กับกลยุทธ�ทางธุรกิจของบร�ษัทฯ เพื่อเสร�มความแข็งแกร�ง
ในการบร�หารทรัพยากรมนุษย�อย�างยั่งยืน

5 6
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นโยบายการกำากับดููแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ได้ประกาศใช้ “นโยบายการกำากับดูแลกิจการ” กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทกุระดับมาตัง้แตปี่ 2545 โดยได้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาทกุปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับรบิททางธรุกจิ กฎหมาย ระเบยีบ
ข้อบังคับ และแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทบทวนและ
พิจารณาในเบื้องต้น ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท 

การกำากับดููแลกิจการ

ในปี 2563 หนว่ยงานบรรษทัภิบาล (Company Governance) 
ได้จัดกิจกรรมการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมทัศนคติด้านบรรษัท
ภิบาลภายในองค์กรในชื่อ “Awake Your CG” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานมีการตื่นรู้และตระหนักถึงความ
สำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีและร่วมกันต่อต้านการ
คอร์รัปชัน 

ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการตอกย้ำาว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนิน
ธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ 
และความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
สถานะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจรติ (Thai Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC) บริษัทฯ จึงมีการประกาศ 
แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เร่ือง การให้-รับ 
ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่่�อสื่ารนโยบายการกำากับดููแลกิจการ

ด้วยความมุ่งม่ันที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจตามที่กำาหนดไว้ ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงาน
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลที่มุ่ง
เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติตาม
นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยสื่อสารไป
ยงัพนกังานในองค์กรทกุระดับด้วยกจิกรรมตา่ง ๆ  ดังตอ่ไปนี้

1. จัดใหมี้การอบรมหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และแนะนำา
คู่มือจริยธรรมธุรกิจในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ของบริษัทฯ ในทุกประเทศอย่างต่อเนื่อง 

2. การสื่อสารภายในองค์กร ในชื่อ “Awake Your CG” 
โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากข่าวที่มีการกระทำาผิด
นโยบายบรรษัทภิบาลและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางเสียงตามสายใน 
รายการข่าวเรื่องเล่าเช้าวันศุกร์ และสื่อสารผ่านอีเมล 
ของพนักงานเพ่ือให้พนักงานได้มีความรู้และเข้าใจหลัก
บรรษัทภิบาลและเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้พนักงาน
กระทำาผิดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

3. นำาเสนอบทความเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของ 
บรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน
ในชือ่คอลมัน ์Banpu CG ใน Banpu e-Bulletin วารสาร
ภายในของบริษัทฯ ที่ออกเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่ 
ไปยังทุกประเทศท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน บทความท่ีนำาเสนอ 
ในคอลัมน์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและ 
ให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของเร่ืองบรรษัทภิบาล 
รายละเอียดของบทความที่ได้นำาเสนอมีดังนี้

ด้้วยความม่�งม่�นท่ี่�จะดู้แลให้้ม่การปฏิิบ่ัติิติามนโยบัายและแนวปฏิิบ่ัติิในเร่�องการกำาก่บัดู้แล

กิจการที่่�ด้่และจริยธรรมธ่รกิจติามที่่�กำาห้นด้ไว้ ในปี 2563 บัริษั่ที่ฯ จ่ด้ให้้ม่แผนงาน 

ส่�งเส่ริมว่ฒนธรรมองค์กรและท่ี่ศนคติิด้้านบัรรษ่ัที่ภิิบัาลท่ี่�ม่�งเส่ริมส่ร้างความรู้และ

ความเข้้าใจ เพ่ื่�อนำาไปสู่�การปฏิิบ่ัติิติามนโยบัายบัรรษ่ัที่ภิิบัาลและคู�ม่อจริยธรรมธ่รกิจ

 ESG: Environment, Social and Governance

 แผนการดำาเนินงาน ESG in COVID จากเครือข่าย 
เ พ่ือความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai land 
Responsible Business Network: TRBN) 

 CG Report 2020

4. จัดงาน “CG Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความ
สำาคัญของการมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจพร้อมกับ
การยึดม่ันและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปีนี้ 
หน่วยงานบรรษัทภิบาลจัดให้มี Sharing Session 
“Awake Your CG” โดย คุณชนติ สวุรรณพรนิทร ์SVP - 
Electric Vehicle จากบริษัท Banpu NEXT ได้มาร่วม
แบ่งปันประสบการณ์การทำางานเพ่ือสร้างการตระหนักรู้
ในเรื่องบรรษัทภิบาลให้แก่พนักงานและเพ่ือส่งเสริมให้
พนกังานได้เหน็ถงึความสำาคัญของการกำากบัดูแลกจิการ
ที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพในการนำานโยบาย
บรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติในองค์กรโดย
ใชผ้ลสำารวจความเหน็ของพนกังานเกีย่วกับวฒันธรรมองค์กร
ประจำาปี 2563 ในส่วนของคุณลักษณะ “มุ่งม่ันยืนหยัด” 
(Committed) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่
น่าพอใจ โดยมีทั้งการจำาแนกตามระดับพนักงานและสถานที ่
ปฏิบัติงาน

รางวััลดู้านการกำากับดููแลกิจการ

จากความมุ่งม่ันในการขับเคล่ือนธุรกิจบนพ้ืนฐานของการ
สรา้งคุณค่าใหแ้กผู่มี้สว่นได้เสยีทกุภาคสว่นอยา่งสมดุล สง่ผล
ให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices) หรือ DJSI ประจำาปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 
และรกัษาตำาแหนง่ Industrial Leader ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
Coal & Consumable Fuels

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล "Gold Class" ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จาก
การประกาศผลบริษัทที่มีความยั่งยืนของ Robeco 
Sustainable Asset Management (RobecoSAM)

 ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 240 บริษัทจดทะเบียน
ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG 
Scoring) จากผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนประจำาปี 2563 จัดโดยสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
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นโยบายการกำากับดููแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ได้ประกาศใช้ “นโยบายการกำากับดูแลกิจการ” กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทกุระดับมาตัง้แตปี่ 2545 โดยได้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาทกุปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับรบิททางธรุกจิ กฎหมาย ระเบยีบ
ข้อบังคับ และแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทบทวนและ
พิจารณาในเบื้องต้น ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท 

การกำากับดููแลกิจการ

ในปี 2563 หนว่ยงานบรรษทัภิบาล (Company Governance) 
ได้จัดกิจกรรมการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมทัศนคติด้านบรรษัท
ภิบาลภายในองค์กรในชื่อ “Awake Your CG” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานมีการตื่นรู้และตระหนักถึงความ
สำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีและร่วมกันต่อต้านการ
คอร์รัปชัน 

ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการตอกย้ำาว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนิน
ธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ 
และความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
สถานะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจรติ (Thai Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC) บริษัทฯ จึงมีการประกาศ 
แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เร่ือง การให้-รับ 
ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่่�อสื่ารนโยบายการกำากับดููแลกิจการ

ด้วยความมุ่งม่ันที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจตามที่กำาหนดไว้ ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีแผนงาน
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลที่มุ่ง
เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติตาม
นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยสื่อสารไป
ยงัพนกังานในองค์กรทกุระดับด้วยกจิกรรมตา่ง ๆ  ดังตอ่ไปนี้

1. จัดใหมี้การอบรมหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และแนะนำา
คู่มือจริยธรรมธุรกิจในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ของบริษัทฯ ในทุกประเทศอย่างต่อเนื่อง 

2. การสื่อสารภายในองค์กร ในชื่อ “Awake Your CG” 
โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากข่าวที่มีการกระทำาผิด
นโยบายบรรษัทภิบาลและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางเสียงตามสายใน 
รายการข่าวเรื่องเล่าเช้าวันศุกร์ และสื่อสารผ่านอีเมล 
ของพนักงานเพ่ือให้พนักงานได้มีความรู้และเข้าใจหลัก
บรรษัทภิบาลและเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้พนักงาน
กระทำาผิดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

3. นำาเสนอบทความเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของ 
บรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน
ในชือ่คอลมัน ์Banpu CG ใน Banpu e-Bulletin วารสาร
ภายในของบริษัทฯ ที่ออกเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่ 
ไปยังทุกประเทศท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน บทความท่ีนำาเสนอ 
ในคอลัมน์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและ 
ให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของเร่ืองบรรษัทภิบาล 
รายละเอียดของบทความที่ได้นำาเสนอมีดังนี้

ด้้วยความม่�งม่�นท่ี่�จะดู้แลให้้ม่การปฏิิบ่ัติิติามนโยบัายและแนวปฏิิบ่ัติิในเร่�องการกำาก่บัดู้แล

กิจการที่่�ด้่และจริยธรรมธ่รกิจติามที่่�กำาห้นด้ไว้ ในปี 2563 บัริษั่ที่ฯ จ่ด้ให้้ม่แผนงาน 

ส่�งเส่ริมว่ฒนธรรมองค์กรและท่ี่ศนคติิด้้านบัรรษ่ัที่ภิิบัาลท่ี่�ม่�งเส่ริมส่ร้างความรู้และ

ความเข้้าใจ เพ่ื่�อนำาไปสู่�การปฏิิบ่ัติิติามนโยบัายบัรรษ่ัที่ภิิบัาลและคู�ม่อจริยธรรมธ่รกิจ

 ESG: Environment, Social and Governance

 แผนการดำาเนินงาน ESG in COVID จากเครือข่าย 
เ พ่ือความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai land 
Responsible Business Network: TRBN) 

 CG Report 2020

4. จัดงาน “CG Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความ
สำาคัญของการมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจพร้อมกับ
การยึดม่ันและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง โดยในปีนี้ 
หน่วยงานบรรษัทภิบาลจัดให้มี Sharing Session 
“Awake Your CG” โดย คุณชนติ สวุรรณพรนิทร ์SVP - 
Electric Vehicle จากบริษัท Banpu NEXT ได้มาร่วม
แบ่งปันประสบการณ์การทำางานเพ่ือสร้างการตระหนักรู้
ในเรื่องบรรษัทภิบาลให้แก่พนักงานและเพ่ือส่งเสริมให้
พนกังานได้เหน็ถงึความสำาคัญของการกำากบัดูแลกจิการ
ที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพในการนำานโยบาย
บรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติในองค์กรโดย
ใชผ้ลสำารวจความเหน็ของพนกังานเกีย่วกับวฒันธรรมองค์กร
ประจำาปี 2563 ในส่วนของคุณลักษณะ “มุ่งม่ันยืนหยัด” 
(Committed) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่
น่าพอใจ โดยมีทั้งการจำาแนกตามระดับพนักงานและสถานที ่
ปฏิบัติงาน

รางวััลดู้านการกำากับดููแลกิจการ

จากความมุ่งม่ันในการขับเคล่ือนธุรกิจบนพ้ืนฐานของการ
สรา้งคุณค่าใหแ้กผู่มี้สว่นได้เสยีทกุภาคสว่นอยา่งสมดุล สง่ผล
ให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices) หรือ DJSI ประจำาปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 
และรกัษาตำาแหนง่ Industrial Leader ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
Coal & Consumable Fuels

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล "Gold Class" ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จาก
การประกาศผลบริษัทที่มีความยั่งยืนของ Robeco 
Sustainable Asset Management (RobecoSAM)

 ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 240 บริษัทจดทะเบียน
ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG 
Scoring) จากผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนประจำาปี 2563 จัดโดยสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
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การจััดทำำานโยบายการกำากับดูแลกิจัการ

คณะกรรมการบริษัทจัดทำานโยบายบรรษัทภิบาลไว้เป็น
แนวทางในการดำาเนินการให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยยึดตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงประกอบด้วย 
หลักการ 8 หมวด ได้แก่ 

 หลักปฏิบัติทำี่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผูน้ำาองค์กรทีส่รา้งคุณค่าใหแ้ก่
กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role 
and Responsibilities of the Board)

 หลักปฏิบัติทำี่ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื (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)

 หลกัปฏบิตัท่ีิำ 6 ดูแลใหมี้ระบบการบรหิารความเสีย่ง และ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective 
Risk Management and Internal Control)

 หลักปฏิบัติท่ีำ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และ
การเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity)

 หลกัปฏบิติัทำี ่8 สนบัสนนุการมีสว่นรว่ม และการสือ่สารกบั
ผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders)

หลัักปฏิิบััติิที่่� 1

ตระหนักถึึงบทำบาทำและความรับผิิดชอบของ

คณะกรรมการในฐานะผิู�นำาองค์กรทำี่สร�าง

คุณค่าให�แก่กิจัการอย่างยั่งยืน 

หน�าทำี่ความรับผิิดชอบและภาวะผิู�นำาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการไว้ตั้งแต่ปี 2552 ในเอกสาร “แนวปฏิบัติบริษัท  
บา้นปู จำากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบรษิทั พ.ศ.2552” 
โดยได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุง 
ครั้งล่าสุดในปี 2560 ทั้งนี้ เ พ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่  
ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวทางบรรษัทภิบาล ซ่ึงแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึง 
องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท  
คุณสมบัติท่ัวไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
ความรู้ความชำานาญเฉพาะด้าน วาระการดำารงตำาแหน่งและ
การพ้นจากตำาแหน่ง อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
การออกเสียงลงคะแนน

ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมาคณะกรรมการบรษิทัมีบทบาทสำาคัญใน
การกำาหนดวสิยัทศันแ์ละพันธกิจขององค์กร ซึง่เป็นเป้าหมาย
หลักในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตาม และดูแล
ให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นประจำา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความเห็นชอบในการกำาหนดตัวชี้วัด 
และการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: 
KPIs) ทางการเงินและแผนงานตา่ง ๆ  และตดิตามผลเป็นระยะ 
กำากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนงานที่กำาหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
กำาหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก ๆ  
5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลัก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนที่กำาหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันจัดทำาแผน
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะยาวทุก 5 ปี 
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อรองรับการกำาหนด 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรซ่ึงเป็นเป้าหมายหลัก  
โดยคณะกรรมการบริษัทแต่ งตั้ ง แล ะมอบหมาย ให้  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจ 
พัฒนาและนำากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิทัง้นีไ้ด้กำาหนดอำานาจหนา้ทีแ่ละ 
ความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน  
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การจัดูทำำานโยบายการกำากับดููแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจัดทำานโยบายบรรษัทภิบาลไว้เป็น
แนวทางในการดำาเนินการให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยยึดตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงประกอบด้วย 
หลักการ 8 หมวด ได้แก่ 

 หลักปฏิบัติทำี� 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผูน้ำาองค์กรทีส่รา้งคุณค่าใหแ้ก่
กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role 
and Responsibilities of the Board)

 หลักปฏิบัติทำี� 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื (Define Objectives 
that Promote Sustainable Value Creation)

 หลักปฏิบัติทำี� 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
(Strengthen Board Effectiveness)

 หลักปฏิบัติทำี� 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และ
การบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and 
People Management)

 หลักปฏิบัติทำี� 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 
Responsibility Business)

 หลักปฏบิตัทีิำ� 6 ดูแลใหมี้ระบบการบรหิารความเสีย่ง และ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective 
Risk Management and Internal Control)

 หลักปฏิบัติทีำ� 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และ
การเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity)

 หลกัปฏบิตัทิำี� 8 สนบัสนนุการมีสว่นรว่ม และการสือ่สารกบั
ผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders)

ห้ล่กปฏิิบั่ติิที่่� 1

ตระหนักถึึงบทำบาทำและควัามรับผิิดูชอบของ

คณะกรรมการในฐานะผิู้นำาองค์กรทำี�สื่ร้าง

คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งย่น 

หน้าทำี�ควัามรับผิิดูชอบและภาวัะผิู้นำาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการไว้ตั้งแต่ปี 2552 ในเอกสาร “แนวปฏิบัติบริษัท  
บา้นปู จำากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบรษิทั พ.ศ.2552” 
โดยได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุง 
ครั้งล่าสุดในปี 2560 ทั้งนี้ เ พ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่  
ความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวทางบรรษัทภิบาล ซ่ึงแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึง 
องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท  
คุณสมบัติท่ัวไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
ความรู้ความชำานาญเฉพาะด้าน วาระการดำารงตำาแหน่งและ
การพ้นจากตำาแหน่ง อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
การออกเสียงลงคะแนน

ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมาคณะกรรมการบรษิทัมีบทบาทสำาคัญใน
การกำาหนดวสิยัทศันแ์ละพันธกจิขององค์กร ซึง่เป็นเป้าหมาย
หลักในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตาม และดูแล
ให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นประจำา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความเห็นชอบในการกำาหนดตัวชี้วัด 
และการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: 
KPIs) ทางการเงินและแผนงานตา่ง ๆ  และตดิตามผลเป็นระยะ 
กำากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนงานที่กำาหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
กำาหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก ๆ  
5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลัก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนที่กำาหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันจัดทำาแผน
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะยาวทุก 5 ปี 
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อรองรับการกำาหนด 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรซ่ึงเป็นเป้าหมายหลัก  
โดยคณะกรรมการบริษัทแต่ งตั้ ง แล ะมอบหมาย ให้  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจ 
พัฒนาและนำากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิทัง้นีไ้ด้กำาหนดอำานาจหนา้ทีแ่ละ 
ความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน  

โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระจายอำานาจการบริหารให้ 
ผูบ้รหิารระดับรองลงมาของหนว่ยธรุกจิตา่ง ๆ  ในประเทศไทย 
และหนว่ยงานในตา่งประเทศ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามตารางอำานาจ
อนุมัติ (Delegation of Authority) 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำาคัญกับ 
การดำาเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการได้มาซ่ึงความสำาเร็จนั้นต้องอยู่
ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นคณะกรรมการ
บรษิทัจงึกำาหนดนโยบายบรรษทัภิบาลและคู่มือจรยิธรรมธรุกจิ  
ทีส่อดคล้องกบัวสิยัทศันแ์ละพันธกจิ รวมถงึอุดมการณ ์ค่านยิม 
หลักการและข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวก 
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำาหนดเป็น 
คำาแนะนำาสำาหรับพนักงานอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่ง
ใดควรละเวน้ และใหร้บัทราบถงึมาตรฐานการปฏบิตัทิีบ่รษิทัฯ  
คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีต้องเก่ียวข้อง 
กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า 
และสงัคมสว่นรวม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายบรรษทัภิบาล
ที่กำาหนดทำาให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ กำาหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบทำาความเข้าใจ 
และปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและข้อปฏิบัติตาม 
ที่กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่พนักงานทุกคนต้อง 
ลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการประชาสัมพันธ์ด้วยการทำาเอกสาร
เผยแพร่ และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจอย่างต่อเน่ือง
ตลอดทั้งปี เพ่ือให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รับทราบและเข้าใจถึงความสำาคัญของการปฏิบัติตามคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งน้ีผู้บริหารระดับสายงานใน
องค์กรตอ้งดูแลรบัผดิชอบใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคับบญัชา
ของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำาหนดไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ายบริหารและพนักงานได้ร่วมกัน
กำาหนดวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” เพ่ือเสริมสร้าง 
ค่านยิมรว่มและวฒันธรรมองค์กรทีดี่รว่มกนั สำาหรบัพนกังาน
ทุกระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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กำาหนดูวััตถึุประสื่งค์และเป้าหมายหลักของ

กิจการทำี�เป็นไปเพื่่�อควัามยั�งย่น 

กำาหนดูและติดูตามแนวัทำางกลยุทำธ์์เพื่่�อการพื่ัฒนาทำี�ยั�งย่น

จากแนวทางและคำาแนะนำาที่ได้จากคณะกรรมการบริษัท 
ฝา่ยบรหิารได้จัดทำาและนำาเสนอทศิทางการดำาเนนิธรุกจิ แผน
กลยทุธร์ะยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำาลงัพล
ประจำาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทจะแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหาร
อยา่งเตม็ทีเ่พ่ือใหเ้กดิความเหน็ชอบรว่มกนักอ่นทีจ่ะพิจารณา
อนุมัติ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วม
กนัเพ่ือพิจารณาอนมัุตทิบทวนแผนกลยทุธแ์ละแนวทางธรุกจิ
สำาหรับปี 2564-2568 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 11 ในเดือนตุลาคม และการประชุม Board Retreat 
ในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย
มีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ 
ในการดำาเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ ใช้แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนในการกำาหนดกลยุทธ์
ทางธุรกิจในอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยเน้นเรื่องการสร้าง ความ
สามารถในการแขง่ขนั การเพ่ิมมูลค่าใหแ้กผู่มี้สว่นได้เสยี และ
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมทีเ่ปล่ียนแปลงไปเป็นกรอบในการทำาแผนกลยทุธ์
และเพ่ือรองรับแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter บริษัทฯ
ได้ตั้งเป้าหมายการมีสัดส่วนแหล่งที่มาของรายได้จากธุรกิจ
ถ่านหิน ร้อยละ 40 ธุรกิจไฟฟ้า ร้อยละ 30 ก๊าซธรรมชาติ  
ร้อยละ 20 และ พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 10% ภายในปี 
2568 โดยการติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนงานได้ถูกบรรจุ 
เป็นวาระประจำาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้มี
การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ในเดือนมีนาคม คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทบทวนว่าได้ดำาเนินงาน
ตามแผนประจำาปีและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่ โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะให้ข้อแนะนำา หรือข้อคิดเห็นในกรณีที่ต้อง
มีการปรับปรุงหรือแก้ไข



รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)110
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เสริิมสริ้างคณะกริริมการิที่่�ม่ปริะสิที่ธิิผล 

การิถ่่วงดุุลของกริริมการิที่่�ไม่เป็นผ้้บริิหาริ

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีจำานวนกรรมการท่ีเหมาะสม 
กับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำานวน 
13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 คน  
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 7 คน และกรรมการอิสระ
จำานวน 5 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งหมด

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาได้พิจารณา
ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการในด้านสัดส่วนของ
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการอิสระแล้ว มีความเหน็
วา่สดัสว่นของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมีความเหมาะสมแล้ว

การิริวมหริือแยกตำำาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคล
คนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำานาจ
และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือสร้าง
ดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

การิปริะชุุมคณะกริริมการิ

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ  
1 ครั้ง ซ่ึงกำาหนดล่วงหน้าไว้ที่ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
ยกเว้นในเดือนกมุภาพันธแ์ละธนัวาคม คณะกรรมการกำาหนด
ใหมี้การประชมุไวใ้นสปัดาหท์ีส่องของเดือน และมีการประชมุ
พิเศษเพ่ิมตามความจำาเป็นในการประชมุ โดยจะกำาหนดวาระ
การประชุมท่ีชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน
และเพียงพอ และจัดสง่ใหก้บัคณะกรรมการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  
7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งการจะเพ่ิมวาระการประชุม
ภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำาได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลและ

ความจำาเป็นมากเทา่นัน้ และตอ้งได้รบัการอนมัุตจิากประธาน
กรรมการบริษัท โดยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ  
3 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและ
แสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัท
เป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม สำาหรับ
กรณทีีก่ำาลังพิจารณาเรือ่งทีก่รรมการทา่นใดเป็นผูมี้สว่นได้เสยี
อย่างมีนัยสำาคัญ กรรมการท่านนั้นต้องออกจากการประชุม
ระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ 

ทั้งนี้มีการจัดทำาบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
หลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนาม
รบัรองความถกูตอ้งของเอกสารทกุฉบบัโดยประธานกรรมการ
บริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกการ
ประชุมจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ 
และสำาเนา เพ่ือความสะดวกสำาหรบักรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ในการตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี้ยังจัดเก็บเอกสารที่
ใช้ประกอบวาระการประชุม และบันทึกการประชุม ในรูปแบบ
แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย  
5 ปี โดยมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปล่ียนแปลง
เนื้อหาข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ

การิปริะชุุมสำาหริับกริริมการิที่่�ไม่ไดุ้เป็นผ้้บริิหาริ 

การประชมุสำาหรบักรรมการโดยไม่มีฝา่ยจัดการเขา้รว่มจัดขึน้ 
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.  
ณ ห้อง Ballroom 3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ จังหวัด 
กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
จำานวน 11 คน ซ่ึงมีหัวข้อการประชุมครอบคลุมประเด็น 
ดังต่อไปนี้

1. การบริหารภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 

2. แผนงานสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Senior 
Management Succession Plan) 

3. ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในปีท่ีผ่านมา 
(CEO Performance)
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ห้ล่กปฏิิบั่ติิที่่� 3

เสื่ริมสื่ร้างคณะกรรมการทำี�มีประสื่ิทำธ์ิผิล 

การถึ่วังดูุลของกรรมการทำี�ไม่เป็นผิู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีจำานวนกรรมการท่ีเหมาะสม 
กับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำานวน 
13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 คน  
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 7 คน และกรรมการอิสระ
จำานวน 5 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งหมด

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาได้พิจารณา
ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการในด้านสัดส่วนของ
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการอิสระแล้ว มีความเหน็
วา่สดัสว่นของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมีความเหมาะสมแล้ว

การรวัมหร่อแยกตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคล
คนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำานาจ
และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือสร้าง
ดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ  
1 ครั้ง ซึ่งกำาหนดล่วงหน้าไว้ที่ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
ยกเว้นในเดือนกมุภาพันธแ์ละธนัวาคม คณะกรรมการกำาหนด
ใหมี้การประชมุไวใ้นสปัดาหท์ีส่องของเดือน และมีการประชมุ
พิเศษเพ่ิมตามความจำาเป็นในการประชมุ โดยจะกำาหนดวาระ
การประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน
และเพียงพอ และจัดสง่ใหก้บัคณะกรรมการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  
7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งการจะเพ่ิมวาระการประชุม
ภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำาได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลและ

ความจำาเป็นมากเทา่นัน้ และตอ้งได้รบัการอนมัุตจิากประธาน
กรรมการบริษัท โดยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ  
3 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและ
แสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัท
เป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม สำาหรับ
กรณทีีก่ำาลังพิจารณาเรือ่งทีก่รรมการทา่นใดเป็นผูมี้สว่นได้เสยี
อย่างมีนัยสำาคัญ กรรมการท่านนั้นต้องออกจากการประชุม
ระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ 

ทั้งนี้มีการจัดทำาบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
หลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนาม
รบัรองความถกูตอ้งของเอกสารทกุฉบบัโดยประธานกรรมการ
บริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกการ
ประชุมจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ 
และสำาเนา เพ่ือความสะดวกสำาหรบักรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ในการตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี้ยังจัดเก็บเอกสารที่
ใช้ประกอบวาระการประชุม และบันทึกการประชุม ในรูปแบบ
แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย  
5 ปี โดยมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปล่ียนแปลง
เนื้อหาข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ

การประชุมสื่ำาหรับกรรมการทำี�ไม่ไดู้เป็นผิู้บริหาร 

การประชมุสำาหรบักรรมการโดยไม่มีฝา่ยจดัการเขา้รว่มจัดขึน้ 
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.  
ณ ห้อง Ballroom 3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ จังหวัด 
กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
จำานวน 11 คน ซ่ึงมีหัวข้อการประชุมครอบคลุมประเด็น 
ดังต่อไปนี้

1. การบริหารภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 

2. แผนงานสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Senior 
Management Succession Plan) 

3. ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในปีท่ีผ่านมา 
(CEO Performance)

ติารางการประชุ่มกรรมการในปี 2563

รายช่�อ ตำาแหน่ง วัาระการดูำารงตำาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการในปี 2563

การประชุม

สื่ามัญ

ผู้ิถ่ึอหุ้น

ประจำาปี 2563

คณะ

กรรมการ

บริษััทำ

คณะ

กรรมการ 

ทีำ�ไม่เป็น

ผู้ิบริหาร

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
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รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในรายงานงบการเงินรวม
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏ
ในรายงานประจำาปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ ซึง่คณะ
กรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชจีะรว่มกนัพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำา
ในการจัดทำารายงานงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท
เน้นย้ำาให้ผู้จัดทำาใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา 
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีได้ปรากฏในรายงานของ 
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

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทักำาหนดใหมี้คณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา และคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน โดยคณะ
กรรมการย่อยชุดเดิมมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี
นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำารง
ตำาแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

1. คณะกรรมการติรวจส่อบั

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน
มีหน้าท่ีรับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบรษิทัฯ 
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการทำาธุรกรรมอนุพันธ์

ทางการเงิน รวมถึงการทำาสัญญาคุ้มครองความเส่ียงราคาสินค้า 
(Commodity Hedging) สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำาหนด 
กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง พิจารณาคัดเลือกและกำาหนด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี 
ความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานมาตรการการบริหาร
ความเส่ียงที่สำาคัญ และพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน  
งบประมาณ และอัตรากำาลังของสำานักงานตรวจสอบภายใน

2. คณะกรรมการบัรรษั่ที่ภิิบัาลและส่รรห้า 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 
4 คน ได้แก ่กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิาร 3 คน และกรรมการ
อิสระ 1 คน ปฏิบัติหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ 

1.  พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมท้ัง
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบ
ของการมีจริยธรรมนั้น

2.  สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บรษิทั และประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร ตดิตามแผนสบืทอด
ตำาแหน่งเพ่ือสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำาหรับการดำารง
ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการสาย
ขึ้นไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติ
หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีหนา้ทีเ่สนอ
แนะวิธีการประเมินผลการทำางานของคณะกรรมการต่อคณะ
กรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามผลการ
แกไ้ขปรบัปรงุตามผลการประเมิน โดยในปี 2556 คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้เร่ิมใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ในการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานประจำาปี 2555 เป็นต้นไป และในปี 2557 คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้เร่ิมใช้การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการรายบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในปี 2557 เป็นต้นไป

3. คณะกรรมการกำาห้นด้ค�าติอบัแที่น

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน 
ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่ไมไ่ดเ้ปน็ผู้บริหาร  
1 คน มีหน้าที่ เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร 
ผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการและการแต่งตั�งกรรมการและผิู้บริหาร 

ระดูับสืู่งสืุ่ดู

กรรมการอิส่ระ

มีจำานวนร้อยละ 38 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 

2. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง   

3. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

4. นายธีรภัทร สงวนกชกร

5. นายพิริยะ เข็มพล

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
เพ่ือดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงควรมี
จำานวนกรรมการอิสระเพียงพอทีจ่ะถว่งดุลอำานาจการตดัสนิใจ 
ของกรรมการทั้งคณะ สามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดย
กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 9 ปี หรือต่อเนื่อง 
ไม่เกนิ 3 วาระ โดยกำาหนดไวใ้นแนวปฏบิตับิรษิทั บา้นปู จำากดั 
(มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ข้อ 6 เรื่อง วาระการดำารงตำาแหน่งและ
การพ้นจากตำาแหน่ง 

บริษัทฯ ได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าขอ้กำาหนด
ของคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น 
โดยกำาหนดให้ “กรรมการอิสระ” มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ตามกฎหมายกำาหนดร้อยละ 1) 
ของจำานวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของผูข้ออนญุาต 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ท้ังน้ีให้นับรวมการถือหุ้น 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ก่อนวันท่ียื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ทั้งนี้ลักษณะ
ตอ้งหา้มดังกลา่วไม่รวมถงึกรณท่ีีกรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

3.  ไม่เป็นบคุคลทีมี่ความสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคล
ทีจ่ะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้อำานาจควบคุม
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

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำา
รายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ทำานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่  
20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ท้ังน้ี  
การคำานวณภารหนีดั้งกล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคำานวณ
มูลค่าของรายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำา 
รายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี 
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี 
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
ผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
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รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในรายงานงบการเงินรวม
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏ
ในรายงานประจำาปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ ซึง่คณะ
กรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชจีะรว่มกนัพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำา
ในการจัดทำารายงานงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท
เน้นย้ำาให้ผู้จัดทำาใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา 
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีได้ปรากฏในรายงานของ 
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

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทักำาหนดใหมี้คณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา และคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน โดยคณะ
กรรมการย่อยชุดเดิมมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี
นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 และจะสิ้นสุดวาระการดำารง
ตำาแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

1. คณะกรรมการติรวจส่อบั

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน
มีหน้าท่ีรับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบรษิทัฯ 
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการทำาธุรกรรมอนุพันธ์

ทางการเงิน รวมถึงการทำาสัญญาคุ้มครองความเส่ียงราคาสินค้า 
(Commodity Hedging) สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำาหนด 
กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง พิจารณาคัดเลือกและกำาหนด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี 
ความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทานมาตรการการบริหาร
ความเส่ียงที่สำาคัญ และพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน  
งบประมาณ และอัตรากำาลังของสำานักงานตรวจสอบภายใน

2. คณะกรรมการบัรรษั่ที่ภิิบัาลและส่รรห้า 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 
4 คน ได้แก ่กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิาร 3 คน และกรรมการ
อิสระ 1 คน ปฏิบัติหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ 

1.  พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้ง
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบ
ของการมีจริยธรรมนั้น

2.  สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บรษิทั และประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร ตดิตามแผนสบืทอด
ตำาแหน่งเพ่ือสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำาหรับการดำารง
ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการสาย
ขึ้นไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติ
หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีหนา้ทีเ่สนอ
แนะวิธีการประเมินผลการทำางานของคณะกรรมการต่อคณะ
กรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามผลการ
แกไ้ขปรบัปรงุตามผลการประเมิน โดยในปี 2556 คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้เร่ิมใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ในการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานประจำาปี 2555 เป็นต้นไป และในปี 2557 คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้เร่ิมใช้การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการรายบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในปี 2557 เป็นต้นไป

3. คณะกรรมการกำาห้นด้ค�าติอบัแที่น

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน 
ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่ไมไ่ดเ้ปน็ผู้บริหาร  
1 คน มีหน้าที่ เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร 
ผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการและการแต่งตั�งกรรมการและผิู้บริหาร 

ระดูับสืู่งสืุ่ดู

กรรมการอิส่ระ

มีจำานวนร้อยละ 38 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 

2. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง   

3. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

4. นายธีรภัทร สงวนกชกร

5. นายพิริยะ เข็มพล

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
เพ่ือดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงควรมี
จำานวนกรรมการอิสระเพียงพอทีจ่ะถว่งดุลอำานาจการตดัสนิใจ 
ของกรรมการทั้งคณะ สามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดย
กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 9 ปี หรือต่อเนื่อง 
ไม่เกนิ 3 วาระ โดยกำาหนดไวใ้นแนวปฏบิตับิรษิทั บา้นปู จำากดั 
(มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 ปรับปรุง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ข้อ 6 เรื่อง วาระการดำารงตำาแหน่งและ
การพ้นจากตำาแหน่ง 

บริษัทฯ ได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าขอ้กำาหนด
ของคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น 
โดยกำาหนดให้ “กรรมการอิสระ” มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ตามกฎหมายกำาหนดร้อยละ 1) 
ของจำานวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผูข้ออนญุาต 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ท้ังน้ีให้นับรวมการถือหุ้น 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ทั้งนี้ลักษณะ
ตอ้งหา้มดังกลา่วไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

3.  ไม่เป็นบคุคลทีมี่ความสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคล
ทีจ่ะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้อำานาจควบคุม
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

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำา
รายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ทำานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่  
20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ท้ังน้ี  
การคำานวณภารหนีดั้งกล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคำานวณ
มูลค่าของรายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำา 
รายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี 
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี 
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูข้ออนญุาต บรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
ผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
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ผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี กอ่นวนัทีย่ืน่คำาขออนญุาต 
ต่อสำานักงาน

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซ่ึงรวมถงึ 
การให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี กอ่นวนัทีย่ืน่คำาขออนญุาต 
ต่อสำานักงาน

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของ
กรรมการของผูข้ออนญุาต ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีมี่นยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา 
ที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จำานวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน 
ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ
เป็นไปตามข้อ 1.-9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการ
ของผูข้ออนญุาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ย 
ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
ผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้

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

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำาหนดตาม
ข้อ 4. หรือ 6. ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการ
มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเม่ือผู้ขออนุญาตได้จัดให้มี 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักใน 
มาตรา 89/7 แลว้วา่ การแตง่ตัง้บคุคลดังกลา่วไม่มีผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพ ที่ทำาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำาหนด

ข.  เหตุผลและความจำาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล 
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค.  ความเหน็ของคณะกรรมการของผูข้ออนญุาตในการเสนอ
ให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และ 6. คำาว่า “หุ้นส่วน” หมายความ
ว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำานักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้
บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี  
หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนาม
ของนิติบุคคลนั้น

หลักเกณฑ์์ในการให้กรรมการดูำารงตำาแหน่งในบริษััทำอ่�น

เพ่ือให้ม่ันใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงกำาหนดให้ 
การดำารงตำาแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
ไม่เกิน 5 บริษัท ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติทั่วไปของ 
กรรมการ (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริษัท ข้อ 5.1 วรรค 5 คุณสมบัติท่ัวไปของ
กรรมการ เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป) 

การประชุมคณะกรรมการบริษััทำ และการออกเสื่ียง

บริษัทฯ กำาหนดเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการ 
ออกเสยีงไวดั้งนี ้“กรรมการบรษิทัมาประชมุไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่
ของจำานวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม 

โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุม
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด”  
(แนวปฏิบตั ิบรษิทั บา้นปู จำากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการ 
บริษัท ข้อ 8.5 เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป)

การประเมินผิลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบุคคล โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ 
ผลการประเมินในภาพรวมเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และ
ในรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท
มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำาทุกปี
เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพ่ิม
ประสิทธิผลการทำางานของคณะกรรมการตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะนำาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี
ทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังท่ีกรรมการแต่ละคน
ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำาส่งแบบประเมินกลับมายัง
เลขานกุารคณะบรรษทัภิบาลและสรรหาเพ่ือรวบรวมผลคะแนน
การประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การ
ประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิทัในรอบปี และ
รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำาดับ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น สำาหรับผลการประเมินใน
ภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผิลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทำั�งคณะ

แบบประเมินฯ ประกอบด้วย คำาถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 5 หมวดหลัก ได้แก่ 

1.  โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

2.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

3.  การสรรหากรรมการบริษัท

4.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

5.  การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการ 

การประเมินผิลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดูย่อย

แบบประเมินฯ ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานั้น ประกอบด้วย
หัวข้อใน 4 หมวดหลัก ดังนี้

1.  คุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรการ

3.  หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยตาม
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
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ผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี กอ่นวนัทีย่ืน่คำาขออนญุาต 
ต่อสำานักงาน

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซ่ึงรวมถงึ 
การให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี กอ่นวนัทีย่ืน่คำาขออนญุาต 
ต่อสำานักงาน

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของ
กรรมการของผูข้ออนญุาต ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีมี่นยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา 
ที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จำานวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน 
ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ
เป็นไปตามข้อ 1.-9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการ
ของผูข้ออนญุาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ย 
ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
ผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้

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

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำาหนดตาม
ข้อ 4. หรือ 6. ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการ
มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเม่ือผู้ขออนุญาตได้จัดให้มี 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักใน 
มาตรา 89/7 แลว้วา่ การแตง่ตัง้บคุคลดังกลา่วไม่มีผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพ ที่ทำาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำาหนด

ข.  เหตุผลและความจำาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล 
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค.  ความเหน็ของคณะกรรมการของผูข้ออนญุาตในการเสนอ
ให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และ 6. คำาว่า “หุ้นส่วน” หมายความ
ว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำานักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้
บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี  
หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนาม
ของนิติบุคคลนั้น

หลักเกณฑ์์ในการให้กรรมการดูำารงตำาแหน่งในบริษััทำอ่�น

เพ่ือให้ม่ันใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงกำาหนดให้ 
การดำารงตำาแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
ไม่เกิน 5 บริษัท ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติทั่วไปของ 
กรรมการ (แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริษัท ข้อ 5.1 วรรค 5 คุณสมบัติท่ัวไปของ
กรรมการ เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป) 

การประชุมคณะกรรมการบริษััทำ และการออกเสื่ียง

บริษัทฯ กำาหนดเรื่องการประชุมคณะกรรมการและการ 
ออกเสยีงไวดั้งนี ้“กรรมการบรษิทัมาประชมุไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่
ของจำานวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม 

โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุม
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด”  
(แนวปฏิบตั ิบรษิทั บา้นปู จำากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการ 
บริษัท ข้อ 8.5 เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป)

การประเมินผิลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบุคคล โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ 
ผลการประเมินในภาพรวมเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และ
ในรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท
มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำาทุกปี
เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพ่ิม
ประสิทธิผลการทำางานของคณะกรรมการตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะนำาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี
ทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคน
ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำาส่งแบบประเมินกลับมายัง
เลขานกุารคณะบรรษทัภิบาลและสรรหาเพ่ือรวบรวมผลคะแนน
การประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การ
ประเมินการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัในรอบปี และ
รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำาดับ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น สำาหรับผลการประเมินใน
ภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผิลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทำั�งคณะ

แบบประเมินฯ ประกอบด้วย คำาถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน 5 หมวดหลัก ได้แก่ 

1.  โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

2.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

3.  การสรรหากรรมการบริษัท

4.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

5.  การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะ
กรรมการ 

การประเมินผิลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดูย่อย

แบบประเมินฯ ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานั้น ประกอบด้วย
หัวข้อใน 4 หมวดหลัก ดังนี้

1.  คุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรการ

3.  หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยตาม
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
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การประเมินผิลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คะแนนเฉลี�ย จัดูอยู่ในเกณฑ์์

คณะกรรมการทั้งคณะ 4.74 ดีเยี่ยม

กรรมการรายบุคคล 4.56 ดีเยี่ยม

คณะกรรมการชุ่ด้ย�อย

คณะกรรมการตรวจสอบ 4.45 ดีมาก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4.95 ดีเยี่ยม

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 4.61 ดีเยี่ยม 

การส่รรห้ากรรมการและผู้บัริห้ารระด้่บัสู่งส่่ด้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำาหน้าที่สรรหา
กรรมการทดแทนกรรมการทีค่รบวาระหรอืทดแทนตำาแหนง่ที่
ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะ
กรรมการบริษัททั้งคณะ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระ และกำาหนดเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์
ในการสรรหาและคัดเลือก เพ่ือให้ตรงกับกลยุทธ์ 
การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และใหเ้ป็นไปตามขอ้กำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเม่ือผ่าน 
การพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
สรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือลงมติแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทต่อไป 

ในการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือ
ทดแทนตำาแหน่งที่ว่างลง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา โดยได้มีการพิจารณารายชื่อจาก 
ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) รวมทัง้ใหค้ณะกรรมการ
บริษัททุกคนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการได้
กำาหนดและเปิดเผยถงึนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้ง
ของกรรมการ (Board Diversity) และลงประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่
เหมาะสมภายในเวลาและเง่ือนไขที่กำาหนด โดยรายชื่อที่ได้
รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด

จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ ์คุณสมบตัทิัว่ไป คุณสมบตัเิฉพาะ  
(Board Skill Mix) ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างของ 
คณะกรรมการบรษิทั และการทำางานรว่มกนัของคณะกรรมการ
บริษัท ซ่ึงรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจะมากกว่า  
2 เทา่ของตำาแหนง่กรรมการทีว่า่งลง และผา่นการเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เห็นชอบ 
การแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำากว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำาหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ตดิตามความคืบหนา้ 
แผนสืบทอดตำาแหน่งที่ครอบคลุมตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที่มี
ความรู้ และความสามารถ สามารถสืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญ
ต่อไปในอนาคต

การกำาก่บัดู้แลการด้ำาเนินงานข้องบัริษั่ที่ย�อยและบัริษั่ที่ร�วม

บริษัทฯ บริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงกำาหนดแนวทางการ
ดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัยอ่ย เพ่ือใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่ง
มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

นโยบายการลงทำุนของบริษััทำฯ และบริษััทำย่อย

1. ฝ่ายบริหารต้องศึกษาและประเมินผลการศึกษาการ
ลงทุนเบื้องต้นโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 
(Investment Committee) เพื่อนำาเสนอผลการประเมิน

พร้อมทั้งสรุปสภาวะการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาอนุมัตโิครงการ ซึง่จะตอ่เนือ่งถงึการพัฒนา
โครงการ การขยายการลงทุน การอนุมัติงบลงทุน และ
นโยบายทีส่ำาคัญของบรษิทัยอ่ย ทัง้นีห้ากตอ้งมีการจัดตัง้
บรษิทัยอ่ยหรอืยกเลิกบรษิทัยอ่ย เพ่ือใหก้ารบรหิารจัดการ
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้มีอำานาจอนุมัติดังกล่าว

2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการลงทุนท่ี
มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด เช่น รายการที่
เกีย่วโยงกนั และรายการได้มาหรอืจำาหนา่ยไปซ่ึงสนิทรพัย์

3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกกำากับดูแลบริษัทย่อย เพ่ือ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะ
กรรมการมีหน้าท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของ
บุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุม
การบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำา
รายการตา่งๆ ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์อง
กฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ละประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและ 
การดำาเนนิงานทางธรุกจิทีส่ำาคัญ พรอ้มทัง้วเิคราะหค์วาม
อ่อนไหวทางธุรกิจ และประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับ 
เป้าหมาย รวมถงึแสดงความคิดเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะแนว
ทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อย เพ่ือใช้ 
ประกอบการพิจารณากำาหนดนโยบายหรือปรับปรุง 
ส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพัฒนาและ 
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการควับคุมภายใน และนโยบายการบริหารงาน 

สื่่วันกลาง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อทำาหน้าที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้ 
คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส

สำาหรับการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้บริหารตาม
สัดส่วนการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้ง
ผู้บริหารเพ่ือไปปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือให้มี
ทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์ 
โดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถของผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง

กับบริษัทนั้น ๆ  สถานท่ีปฏิบัติงาน (กรณีที่เป็นกรรมการ 
ในบริษัทต่างประเทศ) รวมถึงสุขภาพและความพร้อมของ 
ผู้บริหาร ซ่ึงจะทบทวนรายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยอย่าง
น้อยปีละครั้ง 

นโยบายดู้านงบประมาณ

การจัดทำางบประมาณลงทุนและดำาเนินการต้องเป็นไปตาม
ระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับ
ระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ และการจัดทำาและทบทวน
งบประมาณฯ ต้องดำาเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูล
ให้สอดคล้องกับการดำาเนินการของบริษัทฯ โดยการลงทุน
ในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท และการใช้เงิน
ลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 
ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การต่อต้านการทำุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำารงแนวทางการบริหารงานบนหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มี
จริยธรรม และมีประสิทธิภาพในการทำางานควบคู่กับความ
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
กำาหนดใหมี้สว่นงานในโครงสรา้งองค์กรทีมี่หนา้ทีช่ดัเจน เพ่ือ
กำาหนดหรือกำากับดูแลการปฏิบัติงานที่ทำาให้การดำาเนินธุรกิจ
ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานกำากับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
(Corporate Compliance) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากการดำาเนนิงานทีไ่ม่ถกูตอ้งตามกฎระเบยีบและกำากบัดูแล
ให้ทุกสายงานในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานการงานโดยละเอียด (Activity 
Base) ของหน่วยงานนั้น ๆ  โดยกำาหนดเป็นรายการเพ่ือ
ประเมินตนเอง (Regulatory Compliance Checklist) โดย
หน่วยงานกำากับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ทำาหน้าที่เป็น 
ผู้กำากับดูแล และทำารายงานทุกครึ่งปี นอกจากนี้แต่ละ 
สายงานต้องทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
อยู่เสมอ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงกิจการ (Enterprise Risk 
Management) ทำาหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงในด้านธุรกิจ 
แผนกลยุทธ์ และแผนงานประจำาปีอย่างต่อเนื่อง มีจัดเตรียม
แนวทางป้องกันหรือแก้ไข โดยติดตามทบทวนความเสี่ยง 
ดังกล่าวไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ติารางการประเมินผลการปฏิิบั่ติิงานคณะกรรมการในปี 2563



รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)116 117

การประเมินผิลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คะแนนเฉลี�ย จัดูอยู่ในเกณฑ์์

คณะกรรมการทั้งคณะ 4.74 ดีเยี่ยม

กรรมการรายบุคคล 4.56 ดีเยี่ยม

คณะกรรมการชุ่ด้ย�อย

คณะกรรมการตรวจสอบ 4.45 ดีมาก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4.95 ดีเยี่ยม

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 4.61 ดีเยี่ยม 

การส่รรห้ากรรมการและผู้บัริห้ารระด้่บัสู่งส่่ด้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำาหน้าที่สรรหา
กรรมการทดแทนกรรมการทีค่รบวาระหรอืทดแทนตำาแหนง่ที่
ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะ
กรรมการบริษัททั้งคณะ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ภาพรวมให้กับคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระ และกำาหนดเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์
ในการสรรหาและคัดเลือก เพ่ือให้ตรงกับกลยุทธ์ 
การดำาเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ และใหเ้ป็นไปตามขอ้กำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเม่ือผ่าน 
การพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
สรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือลงมติแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทต่อไป 

ในการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือ
ทดแทนตำาแหน่งที่ว่างลง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา โดยได้มีการพิจารณารายชื่อจาก 
ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) รวมทัง้ใหค้ณะกรรมการ
บริษัททุกคนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการได้
กำาหนดและเปิดเผยถงึนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้ง
ของกรรมการ (Board Diversity) และลงประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่
เหมาะสมภายในเวลาและเง่ือนไขที่กำาหนด โดยรายชื่อที่ได้
รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด

จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ ์คุณสมบตัทิัว่ไป คุณสมบตัเิฉพาะ  
(Board Skill Mix) ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างของ 
คณะกรรมการบรษิทั และการทำางานรว่มกนัของคณะกรรมการ
บริษัท ซ่ึงรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจะมากกว่า  
2 เทา่ของตำาแหนง่กรรมการทีว่า่งลง และผา่นการเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เห็นชอบ 
การแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำากว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สำาหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ตดิตามความคืบหนา้ 
แผนสืบทอดตำาแหน่งที่ครอบคลุมตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที่มี
ความรู้ และความสามารถ สามารถสืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญ
ต่อไปในอนาคต

การกำาก่บัดู้แลการด้ำาเนินงานข้องบัริษั่ที่ย�อยและบัริษั่ที่ร�วม

บริษัทฯ บริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงกำาหนดแนวทางการ
ดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัยอ่ย เพ่ือใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่ง
มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

นโยบายการลงทำุนของบริษััทำฯ และบริษััทำย่อย

1. ฝ่ายบริหารต้องศึกษาและประเมินผลการศึกษาการ
ลงทุนเบื้องต้นโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 
(Investment Committee) เพื่อนำาเสนอผลการประเมิน

พร้อมทั้งสรุปสภาวะการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาอนุมัตโิครงการ ซึง่จะตอ่เนือ่งถงึการพัฒนา
โครงการ การขยายการลงทุน การอนุมัติงบลงทุน และ
นโยบายทีส่ำาคัญของบรษิทัยอ่ย ทัง้นีห้ากตอ้งมีการจัดตัง้
บรษิทัยอ่ยหรอืยกเลิกบรษิทัยอ่ย เพ่ือใหก้ารบรหิารจัดการ
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้มีอำานาจอนุมัติดังกล่าว

2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการลงทุนที่
มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด เช่น รายการที่
เกีย่วโยงกนั และรายการได้มาหรอืจำาหนา่ยไปซ่ึงสนิทรพัย์

3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกกำากับดูแลบริษัทย่อย เพ่ือ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะ
กรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
บุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุม
การบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำา
รายการตา่งๆ ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์อง
กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. บริษัทย่อยต้องรายงานผลการประกอบการและ 
การดำาเนนิงานทางธรุกจิทีส่ำาคัญ พรอ้มทัง้วเิคราะหค์วาม
อ่อนไหวทางธุรกิจ และประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับ 
เป้าหมาย รวมถงึแสดงความคิดเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะแนว
ทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อย เพ่ือใช้ 
ประกอบการพิจารณากำาหนดนโยบายหรือปรับปรุง 
ส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทในเครือมีการพัฒนาและ 
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการควับคุมภายใน และนโยบายการบริหารงาน 

สื่่วันกลาง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อทำาหน้าที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้ 
คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส

สำาหรับการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้บริหารตาม
สัดส่วนการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้ง
ผู้บริหารเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือให้มี
ทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์ 
โดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถของผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง

กับบริษัทนั้น ๆ  สถานที่ปฏิบัติงาน (กรณีที่เป็นกรรมการ 
ในบริษัทต่างประเทศ) รวมถึงสุขภาพและความพร้อมของ 
ผู้บริหาร ซ่ึงจะทบทวนรายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยอย่าง
น้อยปีละครั้ง 

นโยบายดู้านงบประมาณ

การจัดทำางบประมาณลงทุนและดำาเนินการต้องเป็นไปตาม
ระเบียบงบประมาณของแต่ละบริษัทย่อยที่สอดคล้องกับ
ระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ และการจัดทำาและทบทวน
งบประมาณฯ ต้องดำาเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งข้อมูล
ให้สอดคล้องกับการดำาเนินการของบริษัทฯ โดยการลงทุน
ในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท และการใช้เงิน
ลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 
ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การต่อต้านการทำุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำารงแนวทางการบริหารงานบนหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ มี
จริยธรรม และมีประสิทธิภาพในการทำางานควบคู่กับความ
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
กำาหนดใหมี้สว่นงานในโครงสรา้งองค์กรทีมี่หนา้ทีช่ดัเจน เพ่ือ
กำาหนดหรือกำากับดูแลการปฏิบัติงานที่ทำาให้การดำาเนินธุรกิจ
ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานกำากับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
(Corporate Compliance) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากการดำาเนนิงานทีไ่ม่ถกูตอ้งตามกฎระเบยีบและกำากบัดูแล
ให้ทุกสายงานในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานการงานโดยละเอียด (Activity 
Base) ของหน่วยงานนั้น ๆ  โดยกำาหนดเป็นรายการเพ่ือ
ประเมินตนเอง (Regulatory Compliance Checklist) โดย
หน่วยงานกำากับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ทำาหน้าที่เป็น 
ผู้กำากับดูแล และทำารายงานทุกครึ่งปี นอกจากนี้แต่ละ 
สายงานต้องทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
อยู่เสมอ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงกิจการ (Enterprise Risk 
Management) ทำาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในด้านธุรกิจ 
แผนกลยุทธ์ และแผนงานประจำาปีอย่างต่อเนื่อง มีจัดเตรียม
แนวทางป้องกันหรือแก้ไข โดยติดตามทบทวนความเสี่ยง 
ดังกล่าวไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ติารางการประเมินผลการปฏิิบั่ติิงานคณะกรรมการในปี 2563
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บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (Thai Private Sector 
Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ 
ปี 2553 และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ ตัง้แตปี่ 2558 
และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 2 ในปี 2561

ในปี 2563 บรษิทัได้มีการจัดประเมินความเสีย่งด้านคอรร์ปัชนั
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้มีการ
สือ่สารและใหค้วามรูพ้นกังานเกีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัิ
ในการต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่าง 
ต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทาง
ธุรกิจแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง  
การให-้รบัของขวญั การเลีย้ง หรอืประโยชนอ่ื์นใด โดยพนกังาน
ทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง การสื่อสาร
ภายในองค์กรผ่านทางอีเมล์ รายการเล่าข่าวภายในองค์กร  
“เรื่องเล่าเช้าวันศุกร์” ช่วง “Anti – Corruption News” และ
เว็บไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับ 
ของขวญั การเลีย้ง หรอืประโยชนอ่ื์นใด ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

การรายงานการมีีส่่วนได้้เส่ียของกรรมีการและผู้้้บริหาร 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ
กำากบัตลาดทนุที ่ทจ.2/2552 เรือ่งการรายงานการมีสว่นได้เสยี 
ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท บ้านปู จำากัด
(มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป 
หลังจากกรรมการบริษัทท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็น 
กรรมการบริษัท หลังจากน้ันหากกรรมการบริษัท คู่สมรส และ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะทำาธรุกรรมการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง 
บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงาน 
การซือ้ขายหลกัทรพัยน์ัน้ตอ่ทีป่ระชมุกรรมการบรษิทัครัง้ถดัไป 
ทุกครั้ง 

การถอืครองหุน้ของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2563 (ตามตารางเรื่องการถือครองหุ้นของคณะ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 163)

หลัักปฏิิบััติิที่่� 4

ส่รรหาและพััฒนาผู้้้บริหารระด้ับส่้ง และการ

บริหารบุคลากร 

นโยบายด้้านแผู้นส่ืบทอด้ตำำาแหน่ง 

คณะกรรมการบรษิทัจัดใหมี้แผนสบืทอดตำาแหนง่ทีค่รอบคลุม
ตำาแหนง่ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดับสงู เพ่ือให้
ม่ันใจวา่บรษิทัฯ มีผูบ้รหิารทีมี่ความรู ้ความสามารถ สามารถ
สืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเชิญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดตำาแหน่งให้
แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การปฐมีนิเทศกรรมีการใหมี่ และการเส่ริมีความีร้้และ 

มีุมีมีองในธุุรกิจให้กับกรรมีการ 

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่
บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
นโยบายและแนวปฎิบัติในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ตลอดจนสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในธรุกจิและการดำาเนนิงาน 
ด้านต่าง ๆ  ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ิ
หน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้าง
ความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่ 
การกำากับดูแลกิจการภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ เพ่ือช่วยสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในปี 2563 มีกรรมการ 
ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  ดังนี้
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บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (Thai Private Sector 
Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ 
ปี 2553 และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ ตัง้แตปี่ 2558 
และได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 2 ในปี 2561

ในปี 2563 บรษิทัได้มีการจัดประเมินความเสีย่งด้านคอรร์ปัชนั
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้มีการ
สือ่สารและใหค้วามรูพ้นกังานเกีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัิ
ในการต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่าง 
ต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทาง
ธุรกิจแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง  
การให-้รบัของขวญั การเลีย้ง หรอืประโยชนอ่ื์นใด โดยพนกังาน
ทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทาง การสื่อสาร
ภายในองค์กรผ่านทางอีเมล์ รายการเล่าข่าวภายในองค์กร  
“เรื่องเล่าเช้าวันศุกร์” ช่วง “Anti – Corruption News” และ
เว็บไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับ 
ของขวญั การเลีย้ง หรอืประโยชนอ่ื์นใด ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

การรายงานการมีสื่่วันไดู้เสื่ียของกรรมการและผิู้บริหาร 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ
กำากบัตลาดทนุที ่ทจ.2/2552 เรือ่งการรายงานการมีสว่นได้เสยี 
ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท บ้านปู จำากัด
(มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป 
หลังจากกรรมการบริษัทท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็น 
กรรมการบริษัท หลังจากน้ันหากกรรมการบริษัท คู่สมรส และ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะทำาธรุกรรมการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง 
บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงาน 
การซือ้ขายหลกัทรพัยน์ัน้ตอ่ทีป่ระชมุกรรมการบรษิทัครัง้ถดัไป 
ทุกครั้ง 

การถอืครองหุน้ของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2563 (ตามตารางเรื่องการถือครองหุ้นของคณะ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 159)

ห้ล่กปฏิิบั่ติิที่่� 4

สื่รรหาและพื่ัฒนาผิู้บริหารระดูับสืู่ง และการ

บริหารบุคลากร 

นโยบายดู้านแผินสื่่บทำอดูตำาแหน่ง 

คณะกรรมการบรษิทัจัดใหมี้แผนสบืทอดตำาแหนง่ทีค่รอบคลุม
ตำาแหนง่ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดับสงู เพ่ือให้
ม่ันใจวา่บรษิทัฯ มีผูบ้รหิารทีมี่ความรู ้ความสามารถ สามารถ
สืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเชิญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดตำาแหน่งให้
แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การปฐมนิเทำศกรรมการใหม่ และการเสื่ริมควัามรู้และ 

มุมมองในธ์ุรกิจให้กับกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่
บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
นโยบายและแนวปฎิบัติในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ตลอดจนสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในธรุกจิและการดำาเนนิงาน 
ด้านต่าง ๆ  ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ิ
หน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้าง
ความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่ 
การกำากับดูแลกิจการภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ เพ่ือช่วยสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในปี 2563 มีกรรมการ 
ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  ดังนี้

ติารางการเส่ริมความรู้และม่มมองในธ่รกิจให้้ก่บัคณะกรรมการในปี 2563

 รายช่�อกรรมการ รายช่�อหลักสูื่ตรอบรม/สัื่มมนา สื่ถึาบัน วัันทีำ�อบรม/สัื่มมนา

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
(ประธานกรรมการบริษัท)

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

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563

นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
(กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน)

 IT Security Awareness 
 for Top Management

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

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล 
เซ็นเตอร์ จำากัด 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ร่วมกับ Bain & Company

30 พฤศจิกายน 2563 
 

17 ธันวาคม 2563
 
 

นายระวิ คอศิริ
(กรรมการ 
และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา)

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

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
 

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

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 
 Society (PES) Annual Meeting and 
  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”

Philippines Economic  
Society (PES)
 
 

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
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 รายช่�อกรรมการ รายช่�อหลักสูื่ตรอบรม/สัื่มมนา สื่ถึาบัน วัันทีำ�อบรม/สัื่มมนา

นางสมฤดี ชัยมงคล
(กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

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

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
 

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 

ห้ล่กปฏิิบั่ติิที่่� 5

สื่่งเสื่ริมนวััตกรรมและการประกอบธ์ุรกิจอย่าง

มีควัามรับผิิดูชอบ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ 
ธุรกิจ โดยให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
ควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งและโอกาส พรอ้มทัง้
ได้นำาหลักการในระดับสากลมาปรับใช้ในการกำาหนดกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดลอ้ม เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขง่ขนัของ 
บริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  
ผ่านระบบการบริหารจัดการ 2 ระดับ ได้แก่ 

  การผนวกความย่ังยืนเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Strategic 
Integration) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
ประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และแนะนำาแนวทาง
การดำาเนินงานที่เหมาะสมแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อดำาเนินการ

  การผนวกความยัง่ยนืเขา้กับการดำาเนนิงานของบริษทัฯ  

(Operational Integration) ภายใต้การกำากับดูแล
ของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability 
Committee) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน
ด้านความยั่งยืน รวมถึงการกำาหนดและทบทวนนโยบาย
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำาหนดตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
รวมถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาวเป็น
ประจำาทุกปี ครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ อีกทั้งผนวกความยั่งยืนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไป
ดำาเนินธุรกิจ โดยเปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการและ 
ผลการดำาเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางช่องทางท่ีเหมาะสม 
อย่างสม่ำาเสมอ

บรษิทัฯ ยงัได้ประกาศนโยบายด้านนวัตกรรม เพ่ือใหส้อดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใน 
การขบัเคล่ือนธรุกจิทัง้หมดของกลุม่บา้นปู และเป็นส่วนสำาคัญ 
ในการสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ ดำาเนนิการ 
ดังต่อไปนี้

 จัดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกคน 
ในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและ
เทคโนโลยีขององค์กร 

 สง่เสรมิกจิกรรมด้านนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพของ 
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

 ฝกึฝนวฒันธรรมนวตักรรมในบรษิทัฯ โดยสรา้งแรงจงูใจ 
และสภาพแวดล้อมทีส่นบัสนนุกระบวนการสรา้งสรรค์และ
นวัตกรรม 

 สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง
เพ่ือพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยให้
นวตักรรมเป็นสว่นหนึง่ของหวัขอ้การฝกึอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 จัดโครงสรา้งและสง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งสรรค์นวัตกรรม
 รวมถงึการคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือเครื่องมือที่จะทำาให้
ธรุกจิสามารถตอบสนองความตอ้งการในอนาคตได้อยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 รายช่�อกรรมการ รายช่�อหลักสูื่ตรอบรม/สัื่มมนา สื่ถึาบัน วัันทีำ�อบรม/สัื่มมนา

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
(กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ)

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

Thai Institute of Directors (IOD) and 
KPMG Thailand

12 มิถุนายน 2563

นายธีรภัทร สงวนกชกร
(กรรมการอิสระ 
และกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน)

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

 Board War Room “Personalized 
 Marketing vs Data Privacy:  
 Engaging your Customers While
  Protecting their Identities”
 
 Director Briefing “Finding Creative  
 Solutions to Business Dispute 
  during Pandemic Time”

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 
Thailand Arbitration Center  

12 มิถุนายน 2563

 
 

10 กรกฎาคม 2563

 

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

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

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)

 Executive Seminar 2020 "Building  
 Profitable and Sustainable 
Growth"

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด

10 - 11 สิงหาคม
2563 
 
16 - 17 ตุลาคม
2563
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 รายช่�อกรรมการ รายช่�อหลักสูื่ตรอบรม/สัื่มมนา สื่ถึาบัน วัันทีำ�อบรม/สัื่มมนา

นางสมฤดี ชัยมงคล
(กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

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

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
 

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 

ห้ล่กปฏิิบั่ติิที่่� 5

สื่่งเสื่ริมนวััตกรรมและการประกอบธ์ุรกิจอย่าง

มีควัามรับผิิดูชอบ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ 
ธุรกิจ โดยให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
ควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งและโอกาส พรอ้มทัง้
ได้นำาหลักการในระดับสากลมาปรับใช้ในการกำาหนดกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดลอ้ม เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขง่ขนัของ 
บริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  
ผ่านระบบการบริหารจัดการ 2 ระดับ ได้แก่ 

  การผนวกความย่ังยืนเข้ากับกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Strategic 
Integration) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
ประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และแนะนำาแนวทาง
การดำาเนินงานที่เหมาะสมแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อดำาเนินการ

  การผนวกความยัง่ยนืเขา้กับการดำาเนนิงานของบริษทัฯ  

(Operational Integration) ภายใต้การกำากับดูแล
ของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability 
Committee) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน
ด้านความยั่งยืน รวมถึงการกำาหนดและทบทวนนโยบาย
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำาหนดตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
รวมถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาวเป็น
ประจำาทุกปี ครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ อีกทั้งผนวกความยั่งยืนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไป
ดำาเนินธุรกิจ โดยเปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการและ 
ผลการดำาเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางช่องทางท่ีเหมาะสม 
อย่างสม่ำาเสมอ

บรษิทัฯ ยงัได้ประกาศนโยบายด้านนวตักรรม เพ่ือใหส้อดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใน 
การขบัเคล่ือนธรุกจิทัง้หมดของกลุม่บา้นปู และเป็นส่วนสำาคัญ 
ในการสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ ดำาเนนิการ 
ดังต่อไปนี้

 จัดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกคน 
ในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและ
เทคโนโลยีขององค์กร 

 สง่เสรมิกจิกรรมด้านนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพของ 
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

 ฝกึฝนวฒันธรรมนวตักรรมในบรษิทัฯ โดยสรา้งแรงจงูใจ 
และสภาพแวดล้อมทีส่นบัสนนุกระบวนการสรา้งสรรค์และ
นวัตกรรม 

 สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง
เพ่ือพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยให้
นวตักรรมเป็นสว่นหนึง่ของหวัขอ้การฝกึอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 จัดโครงสรา้งและสง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งสรรค์นวตักรรม
 รวมถงึการคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือเครื่องมือที่จะทำาให้
ธรุกจิสามารถตอบสนองความตอ้งการในอนาคตได้อยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 รายช่�อกรรมการ รายช่�อหลักสูื่ตรอบรม/สัื่มมนา สื่ถึาบัน วัันทีำ�อบรม/สัื่มมนา

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
(กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ)

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

Thai Institute of Directors (IOD) and 
KPMG Thailand

12 มิถุนายน 2563

นายธีรภัทร สงวนกชกร
(กรรมการอิสระ 
และกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน)

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

 Board War Room “Personalized 
 Marketing vs Data Privacy:  
 Engaging your Customers While
  Protecting their Identities”
 
 Director Briefing “Finding Creative  
 Solutions to Business Dispute 
  during Pandemic Time”

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 
Thailand Arbitration Center  

12 มิถุนายน 2563

 
 

10 กรกฎาคม 2563

 

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

 Knowledge Sharing: Board 
 Effectiveness in Accordance with 
 New CG Code

 Knowledge Sharing: Global 
 Megatrends

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
 
 

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

25 กันยายน 2563
 
 

5 ตุลาคม 2563
 
 

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)

 Executive Seminar 2020 "Building  
 Profitable and Sustainable 
Growth"

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด

10 - 11 สิงหาคม
2563 
 
16 - 17 ตุลาคม
2563
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บทำบาทำของผิู้มีสื่่วันไดู้เสื่ีย

บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย โดยกำาหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ใน
นโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนว
ปฏบิตัสิำาหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน บนพ้ืนฐานของ 
ความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกัน 
เป็นหลัก โดยมีหลักปฏิบัติที่สำาคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และนโยบายและ 
การปฏบิตัติอ่พนกังาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แขง่ทางการค้า และ
สังคมส่วนรวม โดยกำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบ 
ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดไว้อย่าง
เครง่ครดั ท้ังนีเ้พ่ือใหม่ั้นใจวา่ผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุ่มได้รบัการ
คุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล 
และจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ผ่านระบบรับข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ 
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรื่องการรับ 
ข้อร้องเรียนโดยข้อมูลจะถูกส่งมายังประธานคณะบรรษัทภิบาล 
และสรรหาที่อีเมล GNCchairman@banpu.co.th และ/หรือ
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่อีเมล 
GNCSecretariat@banpu.co.th ซึง่มีการตดิตามขอ้มูลอยา่ง
สม่ำาเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นรายปี บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียน 
และการใหค้วามคุ้มครองผูร้อ้งเรยีน (Whistleblower Policy) 
เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ร้องเรียนและสนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส ตั้งแต่ปี 2558 โดยมี 
ขั้นตอนในการสอบสวนดังนี้ 

1. ในกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอตามข้อกล่าวหา/
ข้อร้องเรียน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเริ่มดำาเนินการ
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใหท้ราบแนช่ดัวา่การกระทำาตามที ่
ร้องเรียนได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ รูปแบบการสอบสวนจะ 
แตกตา่งกนัไปตามสภาพการณ ์การสอบสวนจะดำาเนนิการ
ภายใต้เง่ือนไขการรักษาข้อมูลเป็นความลับ พนักงานที่ 
แจง้ขอ้รอ้งเรยีนอาจได้รบัการตดิตอ่เพ่ือขอขอ้มูลเพ่ิมเตมิ

2. คณะผู้สอบสวนจะแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบถึงผลการ
สอบสวนและผลสรุปผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

3. ผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทจะพิจารณาว่าควรดำาเนินการ 
อย่างไรในกรณีที่ มีการพิสูจน์ว่ามีการกระทำาตามที่ 
ร้องเรียนเกิดขึ้นจริง เช่น จะดำาเนินการทางวินัย หรือ
ดำาเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมอื่นๆ

4. บริษัทฯ ยืนยันว่าพนักงานผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้
รบัผลกระทบจากการรายงานการกระทำาทีฝ่า่ฝนืกฎหมาย 
กฎระเบยีบ และจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทัหรอืขอ้สงสยัวา่
จะเป็นการกระทำาฝ่าฝืนดังกล่าว

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้ประกาศใชแ้นวปฏบิตังิดรบัของขวญัหรอื
ประโยชน์อื่นใดกับผู้มสี่วนไดเ้สีย และไดแ้จ้งให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้ 
มีการบนัทกึรายงานการรบัของขวญัในระบบ ซึง่ถอืเป็นหนา้ที่
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อย ที่ต้อง
ทำาความเข้าใจและปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
กำาหนดเรื่องการให้และรับสินบน รวมถึงการให้ของขวัญและ
การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมี 
รายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

ข้้อ 3.4 การให้้และร่บัส่ินบัน  

1. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์
ใด ๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ท่ีปรึกษา และผู้ท่ี
บริษัทฯ ทำาธุรกิจด้วย 

2.  หา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานเสนอผลประโยชนใ์ด ๆ  ตอ่ 
เจ้าหนา้ทีข่องรฐั ลกูค้า สหภาพแรงงาน หรอืบคุคลภายนอก 
อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ 

ข้้อ 3.5 ข้องข้ว่ญและการเล่�ยงร่บัรองที่างธ่รกิจ 

1.  ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเล่ียงการให้หรือรับของขวัญ 
หรอืของกำานลัใด ๆ  จากคู่ค้า หรอืผูท้ีบ่รษิทัฯ ทำาธรุกจิด้วย 
เว้นแต่ช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้อง
กับการผูกมัดทางธุรกิจ

2.  ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเล่ียงการให้หรือรับการ
เลีย้งรบัรองในลักษณะทีเ่กนิกวา่ปกตจิากบคุคลทีบ่รษิทัฯ 
ทำาธุรกิจด้วย

พื่นักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงกำาหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เ พ่ือการปฏิบัติที่ เ ป็นธรรม 
แกพ่นกังานทกุชนชาตแิละภาษา ท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน  
การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ บรษิทัฯ ดำาเนนิตามมาตรการ 
ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มอยา่งเพียงพอ 
และเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการสญูเสยีชวีติจากอุบัตเิหตปุ้องกนั
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 และสามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของ
ธรุกจิและเศรษฐกจิโลก (Adaptability) ด้วยความยดืหยุน่และ 
คล่องตัว (Flexibility) พร้อมปฏิบัติงานในทุกพ้ืนที่และ
สถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องและ
สร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้เกียรติในความ
เป็นมืออาชพี (Professionalism) ยิง่กวา่ระดับการบงัคับบญัชา 
กลา่วคือ บรษิทัฯ มุ่งสรา้งใหบ้คุลากรเป็น “พนกังานมืออาชพี” 
โดยถือปฏิบตัแิละใหโ้อกาสพนกังานทกุชนชาต ิเชือ้ชาต ิภาษา
และเพศ อยา่งเสมอภาคเทา่เทยีมกนั มุ่งม่ันปฏิบตังิานภายใต้
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายท่ีชัดเจนร่วมกัน หล่อหลอมรวมกัน 
เป็นหนึ่งเดียวอย่างแข็งแรง โดยผูกพันและยึดม่ันกันด้วย
วัฒนธรรมองค์กร ”บ้านปู ฮาร์ท” 

บ้านปูฯ มุ่งบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ 
องค์กร และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่าง
ทันท่วงที พร้อมขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำา
ด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International 
Versatile Energy Provider) ดังนั้นความแข็งแกร่งด้าน
ศกัยภาพของบคุลากรและความคล่องตวัในการทำางาน (Agile 
Working) จงึเป็นสิง่สำาคัญท่ีบรษิทัฯ สนบัสนนุเสมอมา เพ่ือให้

พนกังานสามารถทำางานรว่มกนัได้อยา่งราบรืน่ เปิดโอกาสให้
พนักงานพัฒนาทักษะใหม่ๆ  และสามารถเติบโตข้ามสายงาน 
ได้ในทุกประเทศอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2563 บริษัทฯ
ได้พัฒนา “ความมุ่งม่ันในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน” 
(Banpu People Value Proposition) เพื่อเป็นหลักในการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบของโบนัส
และการเล่ือนข้ันของพนังงาน ท่ีสอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแกพ่นกังานทัง้ด้านเงินเดือนสวสัดิการ
 และผลตอบแทนในรูปแบบอื่น อาทิ ประกันสุขภาพ กองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเลือกได้ (Flexi Benefit) บริษัทฯ มี
การบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กับการ
เปิดโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ 
บรษิทัฯ จดัตัง้คณะกรรมการประเมินค่างาน (Job Evaluation 
Committee) คณะกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization 
Development Committee) และสนับสนุนการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน (Compensation 
Committee) และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
(Corporate Governance and Nomination Committee) 
อย่างใกล้ชิด เพ่ือความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของ 
บริษัทฯ ไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งม่ันแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา 
โดยกำาหนดเป็นนโยบายและข้อควรปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ ที่ยึดม่ันในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญา
ที่ทำาไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและ
ให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้าใน
ราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและ
ทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการ
ที่ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ  
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำาแนะนำาเก่ียว
กับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นการรักษา 
ความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
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บทำบาทำของผิู้มีสื่่วันไดู้เสื่ีย

บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย โดยกำาหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ใน
นโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนว
ปฏบิตัสิำาหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน บนพ้ืนฐานของ 
ความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกัน 
เป็นหลัก โดยมีหลักปฏิบัติที่สำาคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และนโยบายและ 
การปฏบิตัติอ่พนกังาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แขง่ทางการค้า และ
สังคมส่วนรวม โดยกำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบ 
ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดไว้อย่าง
เครง่ครดั ทัง้นีเ้พ่ือใหม่ั้นใจวา่ผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุ่มได้รบัการ
คุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล 
และจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ผ่านระบบรับข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ 
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรื่องการรับ 
ข้อร้องเรียนโดยข้อมูลจะถูกส่งมายังประธานคณะบรรษัทภิบาล 
และสรรหาที่อีเมล GNCchairman@banpu.co.th และ/หรือ
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่อีเมล 
GNCSecretariat@banpu.co.th ซึง่มีการตดิตามขอ้มูลอยา่ง
สม่ำาเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นรายปี บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียน 
และการใหค้วามคุ้มครองผูร้อ้งเรยีน (Whistleblower Policy) 
เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ร้องเรียนและสนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส ตั้งแต่ปี 2558 โดยมี 
ขั้นตอนในการสอบสวนดังนี้ 

1. ในกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอตามข้อกล่าวหา/
ข้อร้องเรียน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเริ่มดำาเนินการ
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใหท้ราบแนช่ดัวา่การกระทำาตามที ่
ร้องเรียนได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ รูปแบบการสอบสวนจะ 
แตกตา่งกันไปตามสภาพการณ ์การสอบสวนจะดำาเนนิการ
ภายใต้เง่ือนไขการรักษาข้อมูลเป็นความลับ พนักงานที่ 
แจง้ขอ้รอ้งเรยีนอาจได้รบัการตดิตอ่เพ่ือขอขอ้มูลเพ่ิมเตมิ

2. คณะผู้สอบสวนจะแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบถึงผลการ
สอบสวนและผลสรุปผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

3. ผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทจะพิจารณาว่าควรดำาเนินการ 
อย่างไรในกรณีที่ มีการพิสูจน์ว่ามีการกระทำาตามที่ 
ร้องเรียนเกิดขึ้นจริง เช่น จะดำาเนินการทางวินัย หรือ
ดำาเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมอื่นๆ

4. บริษัทฯ ยืนยันว่าพนักงานผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้
รบัผลกระทบจากการรายงานการกระทำาทีฝ่า่ฝนืกฎหมาย 
กฎระเบยีบ และจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทัหรอืขอ้สงสยัวา่
จะเป็นการกระทำาฝ่าฝืนดังกล่าว

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้ประกาศใชแ้นวปฏบิตังิดรบัของขวญัหรอื
ประโยชน์อื่นใดกับผู้มสี่วนไดเ้สีย และไดแ้จ้งให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้ 
มีการบนัทกึรายงานการรบัของขวญัในระบบ ซึง่ถอืเป็นหนา้ที่
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อย ที่ต้อง
ทำาความเข้าใจและปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
กำาหนดเรื่องการให้และรับสินบน รวมถึงการให้ของขวัญและ
การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมี 
รายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

ข้้อ 3.4 การให้้และร่บัส่ินบัน  

1. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์
ใด ๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ท่ีปรึกษา และผู้ท่ี
บริษัทฯ ทำาธุรกิจด้วย 

2.  หา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานเสนอผลประโยชนใ์ด ๆ  ตอ่ 
เจ้าหนา้ทีข่องรฐั ลกูค้า สหภาพแรงงาน หรอืบคุคลภายนอก 
อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ 

ข้้อ 3.5 ข้องข้ว่ญและการเล่�ยงร่บัรองที่างธ่รกิจ 

1.  ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเล่ียงการให้หรือรับของขวัญ 
หรอืของกำานลัใด ๆ  จากคู่ค้า หรอืผูท้ีบ่รษิทัฯ ทำาธรุกจิด้วย 
เว้นแต่ช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้อง
กับการผูกมัดทางธุรกิจ

2.  ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเล่ียงการให้หรือรับการ
เลีย้งรบัรองในลักษณะทีเ่กนิกวา่ปกตจิากบคุคลทีบ่รษิทัฯ 
ทำาธุรกิจด้วย

พื่นักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงกำาหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เ พ่ือการปฏิบัติที่ เ ป็นธรรม 
แกพ่นกังานทกุชนชาตแิละภาษา ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน  
การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ บรษิทัฯ ดำาเนนิตามมาตรการ 
ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มอยา่งเพียงพอ 
และเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการสญูเสยีชวีติจากอุบัตเิหตปุ้องกนั
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
ธรุกจิและเศรษฐกจิโลก (Adaptability) ด้วยความยดืหยุน่และ 
คล่องตัว (Flexibility) พร้อมปฏิบัติงานในทุกพ้ืนที่และ
สถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องและ
สร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้เกียรติในความ
เป็นมืออาชพี (Professionalism) ยิง่กวา่ระดับการบงัคับบญัชา 
กลา่วคือ บรษิทัฯ มุ่งสรา้งใหบ้คุลากรเป็น “พนกังานมืออาชพี” 
โดยถอืปฏิบตัแิละใหโ้อกาสพนกังานทกุชนชาต ิเชือ้ชาต ิภาษา
และเพศ อยา่งเสมอภาคเทา่เทยีมกนั มุ่งม่ันปฏบิตังิานภายใต้
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน หล่อหลอมรวมกัน 
เป็นหนึ่งเดียวอย่างแข็งแรง โดยผูกพันและยึดม่ันกันด้วย
วัฒนธรรมองค์กร ”บ้านปู ฮาร์ท” 

บ้านปูฯ มุ่งบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ 
องค์กร และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่าง
ทันท่วงที พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำา
ด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International 
Versatile Energy Provider) ดังนั้นความแข็งแกร่งด้าน
ศกัยภาพของบคุลากรและความคล่องตวัในการทำางาน (Agile 
Working) จงึเป็นสิง่สำาคัญทีบ่รษิทัฯ สนบัสนนุเสมอมา เพ่ือให้

พนกังานสามารถทำางานรว่มกนัได้อยา่งราบรืน่ เปิดโอกาสให้
พนักงานพัฒนาทักษะใหม่ๆ  และสามารถเติบโตข้ามสายงาน 
ได้ในทุกประเทศอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2563 บริษัทฯ
ได้พัฒนา “ความมุ่งม่ันในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน” 
(Banpu People Value Proposition) เพื่อเป็นหลักในการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบของโบนัส
และการเล่ือนข้ันของพนังงาน ท่ีสอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยึดมั่นในการให้
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแกพ่นกังานทัง้ด้านเงินเดือนสวัสดิการ
 และผลตอบแทนในรูปแบบอื่น อาทิ ประกันสุขภาพ กองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเลือกได้ (Flexi Benefit) บริษัทฯ มี
การบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กับการ
เปิดโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ 
บรษิทัฯ จดัตัง้คณะกรรมการประเมินค่างาน (Job Evaluation 
Committee) คณะกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization 
Development Committee) และสนับสนุนการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน (Compensation 
Committee) และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
(Corporate Governance and Nomination Committee) 
อย่างใกล้ชิด เพ่ือความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของ 
บริษัทฯ ไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งม่ันแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา 
โดยกำาหนดเป็นนโยบายและข้อควรปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ ที่ยึดม่ันในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญา
ที่ทำาไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและ
ให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้าใน
ราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและ
ทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการ
ที่ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ  
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำาแนะนำาเก่ียว
กับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นการรักษา 
ความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
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คู่ค้า/เจ้าหนี� 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ปฏบิตัติามพันธะสญัญา 
ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและ
หาทางออกตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของความสมัพันธท์างธรุกจิโดยมี
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

(2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย 
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย 
รายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี และร่วมกันแก้ไขปัญหา 
โดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(3) ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 
กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเง่ือนไขขอ้ใดได้ ตอ้งรบีแจง้
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา

คู่แข่งทำางการค้า

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้
กรอบแหง่กฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบิตักิารแขง่ขนัทางการค้า 
และไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ
คู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล บริษัทฯ ยึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจด้วย 
ความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีกำาหนดไว้ในจริยธรรม 
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาท 
ใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

ชุมชนและสื่ังคม

บริษัทฯ มีนโยบายการดำาเนินธุรกิจที่ เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต
ทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ไปพรอ้มกนั ตลอดจนยดึม่ันปฏบิตัตินเป็นพลเมืองทีดี่ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งม่ัน 
และพยายามยกระดับคุณภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง  
ทัง้ทีด่ำาเนนิการเองและรว่มมือกบัภาครฐัหรอืชมุชน ตลอดจน
องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำาเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainability Policy) เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของ 
บริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช่น การรายงานเรื่องภาวะ 
โลกรอ้น  (Green House Effect – ISO 14001) รวมถงึการกำาหนด
แนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลในการดำาเนินงาน 
ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
อันเป็นผลมาจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดต่อ
พนักงานพันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่
บริษัทฯดำาเนินธุรกิจอยู่ 

บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) อยา่งตอ่เนือ่ง โดย
ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ 
ได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำาเสมอ
และจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพ่ือ
ใช้ดำาเนินโครงการ CSR ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กร 
ทั้งนี้รวมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศท่ีบริษัทฯ เข้าไป
ดำาเนินธุรกิจด้วยทุกโครงการ

บรษิทัฯ ดำาเนนิโครงการ CSR ด้วยความเชือ่ทีว่า่ “พลงัความรู ้
คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ซ่ึงเป็นรากฐาน
ในการพัฒนา “คน” โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็ก และ
เยาวชนคนรุน่ใหม่ ทีจ่ะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาสงัคมและ
ประเทศชาตใิหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนืในอนาคต นอกจากนี ้บรษิทัฯ
ยงัดำาเนนิกจิกรรมเพ่ือปลกูฝงัจติสำานกึของพนกังานทกุระดับ
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างย่ังยืน 

ช่องทำางในการติดูต่อบริษััทำฯ

ผู้ม่ส่�วนได้้เส่่ยส่ามารถแส่ด้งความเห้็นผ�านชุ�องที่างการ

ส่่อส่ารก่บับัริษ่ัที่ฯ ได้้ด่้งน่�

ที่่�ติ่�งส่ำาน่กงานให้ญ� :

ชุ่�น 27 อาคารธนภูิมิ เลข้ที่่� 1550 ถนนเพื่ชุรบั่ร่ต่ิด้ให้ม� 

แข้วงม่กกะส่่น เข้ติราชุเที่ว่ กร่งเที่พื่ฯ 10400

โที่รศ่พื่ที่์ :   +66 2694 6600

โที่รส่าร :    +66 2207 0696-8

เว็บัไซติ์ :  www.banpu.com

เลข้าน่การบัริษั่ที่ : 

โที่รศ่พื่ที่์ :  +66 2694 6859

อ่เมล :   bodsec@banpu.co.th

ฝ่่ายน่กลงที่่นส่่มพื่่นธ์ :

โที่รศ่พื่ที่์ :  +66 2694 6747

อ่เมล :   investor@banpu.co.th

ฝ่่ายส่่�อส่ารองค์กร : 

โที่รศ่พื่ที่์ :  +66 2694 6923

อ่เมล :   cc@banpu.co.th
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ดููแลให้มีระบบการบริหารควัามเสื่ี�ยง และ 

การควับคุมภายในทำี�เหมาะสื่ม

นโยบายดู้านการบริหารควัามเสื่ี�ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต
และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาว่า มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิด 
ความเสี่ยงขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก 
ความเสี่ยงมีการกำาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและ 
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมท้ังกำาหนดมาตรการในการรายงานและ 
การติดตามประเมินผล โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่งมีหน้าที่นำาเสนอแผนงานและ
ผลการปฏิบตัติามแผนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำา  

และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดย
มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ 
ความเสีย่งอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และในทกุ ๆ  ระยะเวลาทีพ่บวา่ 
ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายดู้านการควับคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 
การดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแล 
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ 
ตลอดจนจัดให้มีการกำาหนดลำาดับชั้นของอำานาจอนุมัติและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลในตัว มีการกำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นลายลกัษณอั์กษร และมีสำานกัตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอิสระ
รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทำาหนา้ทีต่รวจสอบ 
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานท้ังหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน 
สนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
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รักษัาควัามน่าเช่�อถึ่อทำางการเงิน และ 

การเปิดูเผิยข้อมูล

ควัามขัดูแย้งของผิลประโยชน์ 

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำาหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานให้หลีกเล่ียงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ
ในกรณทีีจ่ำาเป็นตอ้งทำารายการดังกล่าวตอ้งกระทำาโดยมีราคา
และเง่ือนไขเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก (Fair 
and at arm’s length) และกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนมัุต ิหากรายการใดเขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัภายใต ้
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 
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คู่ค้า/เจ้าหนี� 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ปฏบิตัติามพันธะสญัญา 
ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและ
หาทางออกตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของความสมัพันธท์างธรุกจิโดยมี
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

(2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย 
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย 
รายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี และร่วมกันแก้ไขปัญหา 
โดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(3) ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 
กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเง่ือนไขขอ้ใดได้ ตอ้งรบีแจง้
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา

คู่แข่งทำางการค้า

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้
กรอบแหง่กฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบิตักิารแขง่ขนัทางการค้า 
และไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ
คู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล บริษัทฯ ยึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจด้วย 
ความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีกำาหนดไว้ในจริยธรรม 
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาท 
ใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

ชุมชนและสื่ังคม

บริษัทฯ มีนโยบายการดำาเนินธุรกิจที่ เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต
ทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ไปพรอ้มกนั ตลอดจนยดึม่ันปฏบิตัตินเป็นพลเมืองทีดี่ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งม่ัน 
และพยายามยกระดับคุณภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง  
ทัง้ทีด่ำาเนนิการเองและรว่มมือกบัภาครฐัหรอืชมุชน ตลอดจน
องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำาเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainability Policy) เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของ 
บริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช่น การรายงานเรื่องภาวะ 
โลกรอ้น  (Green House Effect – ISO 14001) รวมถงึการกำาหนด
แนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลในการดำาเนินงาน 
ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
อันเป็นผลมาจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดต่อ
พนักงานพันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่
บริษัทฯดำาเนินธุรกิจอยู่ 

บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) อยา่งตอ่เนือ่ง โดย
ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ 
ได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำาเสมอ
และจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพ่ือ
ใช้ดำาเนินโครงการ CSR ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กร 
ทั้งนี้รวมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศท่ีบริษัทฯ เข้าไป
ดำาเนินธุรกิจด้วยทุกโครงการ

บรษิทัฯ ดำาเนนิโครงการ CSR ด้วยความเชือ่ทีว่า่ “พลงัความรู ้
คือ พลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา” ซ่ึงเป็นรากฐาน
ในการพัฒนา “คน” โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็ก และ
เยาวชนคนรุน่ใหม่ ทีจ่ะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาสงัคมและ
ประเทศชาตใิหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนืในอนาคต นอกจากนี ้บรษิทัฯ
ยงัดำาเนนิกจิกรรมเพ่ือปลกูฝงัจติสำานกึของพนกังานทกุระดับ
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างย่ังยืน 

ช่องทำางในการติดูต่อบริษััทำฯ

ผู้ม่ส่�วนได้้เส่่ยส่ามารถแส่ด้งความเห้็นผ�านชุ�องที่างการ

ส่่อส่ารก่บับัริษ่ัที่ฯ ได้้ด่้งน่�

ที่่�ติ่�งส่ำาน่กงานให้ญ� :

ชุ่�น 27 อาคารธนภูิมิ เลข้ที่่� 1550 ถนนเพื่ชุรบั่ร่ติ่ด้ให้ม� 

แข้วงม่กกะส่่น เข้ติราชุเที่ว่ กร่งเที่พื่ฯ 10400

โที่รศ่พื่ที่์ :   +66 2694 6600

โที่รส่าร :    +66 2207 0696-8

เว็บัไซติ์ :  www.banpu.com

เลข้าน่การบัริษั่ที่ : 

โที่รศ่พื่ที่์ :  +66 2694 6859

อ่เมล :   bodsec@banpu.co.th

ฝ่่ายน่กลงที่่นส่่มพื่่นธ์ :

โที่รศ่พื่ที่์ :  +66 2694 6747

อ่เมล :   investor@banpu.co.th

ฝ่่ายส่่�อส่ารองค์กร : 

โที่รศ่พื่ที่์ :  +66 2694 6923

อ่เมล :   cc@banpu.co.th
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ดููแลให้มีระบบการบริหารควัามเสื่ี�ยง และ 

การควับคุมภายในทำี�เหมาะสื่ม

นโยบายดู้านการบริหารควัามเสื่ี�ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต
และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาว่า มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิด 
ความเสี่ยงขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก 
ความเสี่ยงมีการกำาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและ 
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมท้ังกำาหนดมาตรการในการรายงานและ 
การติดตามประเมินผล โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่งมีหน้าที่นำาเสนอแผนงานและ
ผลการปฏิบตัติามแผนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำา  

และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดย
มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ 
ความเสีย่งอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และในทกุ ๆ  ระยะเวลาท่ีพบวา่ 
ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายดู้านการควับคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 
การดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแล 
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ 
ตลอดจนจัดให้มีการกำาหนดลำาดับชั้นของอำานาจอนุมัติและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลในตัว มีการกำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นลายลกัษณอั์กษร และมีสำานกัตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอิสระ
รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทำาหนา้ทีต่รวจสอบ 
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานท้ังหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน 
สนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

ห้ล่กปฏิิบั่ติิที่่� 7

รักษัาควัามน่าเช่�อถึ่อทำางการเงิน และ 

การเปิดูเผิยข้อมูล

ควัามขัดูแย้งของผิลประโยชน์ 

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำาหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานให้หลีกเล่ียงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ
ในกรณทีีจ่ำาเป็นตอ้งทำารายการดังกล่าวตอ้งกระทำาโดยมีราคา
และเง่ือนไขเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก (Fair 
and at arm’s length) และกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนมัุต ิหากรายการใดเขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัภายใต ้
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 
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ช่่องทางในการติิดติ่อบริษััทฯ

ผู้้�มีีส่่วนได้�เสี่ยส่ามีารถแส่ด้งความีเห็็นผู้่านช่่องทางการ

ส่่อส่ารกับบริษััทฯ ได้�ดั้งนี�

ที�ตั้ั�งส่ำานักงานให็ญ่่ :

ช่ั�น 27 อาคารธนภ้มีิ เลขที� 1550 ถนนเพช่รบุรีตัั้ด้ให็ม่ี 

แขวงมีักกะส่ัน เขตั้ราช่เทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :   +66 2694 6600

โทรส่าร :    +66 2207 0696-8

เว็บไซตั้์ :  www.banpu.com

เลขานุการบริษััท : 

โทรศัพท์ :  +66 2694 6859

อีเมีล :   bodsec@banpu.co.th

นักลงทุนส่ัมีพันธ์ :

โทรศัพท์ :  +66 2694 6747

อีเมีล :   investor_relations@banpu.co.th

ส่่�อส่ารองค์กร : 

โทรศัพท์ :  +66 2694 6923

อีเมีล :   cc@banpu.co.th
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ดูแลให้้มีีระบบการบริห้ารความีเสี่ี�ยง และ 

การควบคุมีภายในที�เห้มีาะสี่มี

นโยบายด้านการบริห้ารความีเสี่ี�ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต
และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ โดยพิจารณาว่า มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิด 
ความเสี่ยงขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก 
ความเสี่ยงมีการกำาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและ 
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมท้ังกำาหนดมาตรการในการรายงานและ 
การติดตามประเมินผล โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่งมีหน้าที่นำาเสนอแผนงานและ
ผลการปฏิบตัติามแผนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำา  

และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดย
มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ 
ความเสีย่งอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และในทกุ ๆ  ระยะเวลาท่ีพบวา่ 
ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายด้านการควบคุมีภายใน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 
การดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแล 
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ 
ตลอดจนจัดให้มีการกำาหนดลำาดับชั้นของอำานาจอนุมัติและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลในตัว มีการกำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นลายลกัษณอั์กษร และมีสำานกัตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอิสระ
รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทำาหนา้ทีต่รวจสอบ 
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานท้ังหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน 
สนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

ห็ลักปฏิิบัตั้ิที� 7

รักษัาความีน่าเช่่�อถื่อทางการเงิน และ 

การเปิิดเผยข้้อมีูล

ความีข้ัดแย้งข้องผลปิระโยช่น์ 

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำาหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานให้หลีกเล่ียงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ
ในกรณทีีจ่ำาเป็นตอ้งทำารายการดังกล่าวตอ้งกระทำาโดยมีราคา
และเง่ือนไขเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก (Fair 
and at arm’s length) และกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนมัุต ิหากรายการใดเขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัภายใต ้
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำาหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาส
หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ 
หรอืธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่ง รวมทัง้ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์
ของตนในการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่
บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณี
ที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำางานเฉพาะกิจที่
เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่าง 
การเจรจา ซ่ึงงานน้ัน ๆ  เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจ 
มีผลต่ อความ เค ล่ือน ไหวของราคาหุ้ น ของบริ ษั ทฯ  
ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องทำาสัญญาเก็บรักษา 
ข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่า
จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจัดการข้อมูลลับที่มีผล
ต่อตลาดหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information 
Policy) และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2560 ซ่ึงถือเป็นหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และบริษัทย่อย  
ที่ต้องทำาความเข้าใจและปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดตาม
หัวข้อที่ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูลลับ 

2. ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่าง
สม่ำาเสมอ เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่ใน
การรักษาความลับของบริษัทฯ

3. จำากดัจำานวนบุคคลทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลลบัใหน้อ้ยทีส่ดุ
เทา่ทีจ่ำาเป็น (Need to Know Basis) โดยมีระบบควบคุม
คู่สัญญาและผู้ให้บริการอื่นของ บริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึง
ระบบของบริษัทฯ ได้ 

4. ระมัดระวังในกรณีท่ีได้รับหรือส่งต่อข้อมูลให้แก่บุคคลท่ีสาม 
โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักรู้ถึงภาระหน้าที่ของตนในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องในการใช้และการควบคุมข้อมูลลับ

5. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการควบคุมทีเ่หมาะสม

การเปิดูเผิยข้อมูลกับผิู้ลงทำุน 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ มีการเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง  
ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำาเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงิน
ที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มี
การสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ  โดย
มหีน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำาหน้าที่ 
สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ท้ังในและต่างประเทศ ในขณะท่ีหน่วยงานส่ือสารองค์กร
ทำาหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออ่ืน ๆ  
ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการนำาเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน 
ต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี้

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่าน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.banpu.com เพ่ือใหผู้มี้สว่นได้เสยี 
กลุ่มอ่ืน ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงาน 
นกัลงทนุสมัพันธข์องบรษิทัฯ ได้ทีโ่ทรศพัทห์มายเลข +66 2694 
6747 หรืออีเมล: investor_relations@banpu.co.th

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 
โดยได้กำาหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล และความ
โปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดำาเนินการไว้ใน
นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศ
ทางการเงินและอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิและผลประกอบการ 
ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และ 
ทันเวลาอย่างสม่ำาเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งม่ันที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายขอ้บงัคับ และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเปิดเผย 
ข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยเม่ือกรรมการ
บริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซ้ือขายหุ้นตาม 
ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จะต้องรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำากับดูแล
ทราบและมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผูบ้รหิารเป็นรายเดือนในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยได้
กำาหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อ 
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็น
ความลับ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ”

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานท่ีจะตอ้งปฎิบตัติามนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน 
อยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลภายในทีย่งัไม่เปิดเผย 
ต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ
หรือราคาหุ้น ในส่วนของกรรมการได้มีกำาหนดข้อปฏิบัติไว้

ลำาดัูบ 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



รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)126 127

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำาหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาส
หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ 
หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง รวมทัง้ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์
ของตนในการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่
บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณี
ที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำางานเฉพาะกิจที่
เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่าง 
การเจรจา ซ่ึงงานน้ัน ๆ  เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจ 
มีผลต่ อความ เค ล่ือน ไหวของราคาหุ้ น ของบริ ษั ทฯ  
ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องทำาสัญญาเก็บรักษา 
ข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่า
จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจัดการข้อมูลลับที่มีผล
ต่อตลาดหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information 
Policy) และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2560 ซ่ึงถือเป็นหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และบริษัทย่อย  
ที่ต้องทำาความเข้าใจและปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดตาม
หัวข้อที่ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูลลับ 

2. ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารอย่าง
สม่ำาเสมอ เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่ใน
การรักษาความลับของบริษัทฯ

3. จำากดัจำานวนบคุคลทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลลบัใหน้อ้ยทีส่ดุ
เทา่ทีจ่ำาเป็น (Need to Know Basis) โดยมีระบบควบคุม
คู่สัญญาและผู้ให้บริการอื่นของ บริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึง
ระบบของบริษัทฯ ได้ 

4. ระมัดระวังในกรณีท่ีได้รับหรือส่งต่อข้อมูลให้แก่บุคคลท่ีสาม 
โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักรู้ถึงภาระหน้าที่ของตนในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องในการใช้และการควบคุมข้อมูลลับ

5. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการควบคุมท่ีเหมาะสม

การเปิดูเผิยข้อมูลกับผิู้ลงทำุน 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ มีการเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง  
ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำาเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงิน
ที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มี
การสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ  โดย
มหีน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำาหน้าที่ 
สื่อสารโดยตรงกับผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ท้ังในและต่างประเทศ ในขณะท่ีหน่วยงานส่ือสารองค์กร
ทำาหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออ่ืน ๆ  
ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการนำาเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน 
ต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี้

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่าน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.banpu.com เพ่ือใหผู้มี้สว่นได้เสยี 
กลุ่มอ่ืน ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงาน 
นกัลงทนุสมัพันธข์องบรษิทัฯ ได้ทีโ่ทรศพัทห์มายเลข +66 2694 
6747 หรืออีเมล: investor_relations@banpu.co.th

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 
โดยได้กำาหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล และความ
โปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดำาเนินการไว้ใน
นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศ
ทางการเงินและอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิและผลประกอบการ 
ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และ 
ทันเวลาอย่างสม่ำาเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งม่ันที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายขอ้บงัคับ และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเปิดเผย 
ข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยเม่ือกรรมการ
บริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซ้ือขายหุ้นตาม 
ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จะต้องรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำากับดูแล
ทราบและมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผูบ้รหิารเป็นรายเดือนในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยได้
กำาหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อ 
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็น
ความลับ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ”

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานทีจ่ะตอ้งปฎบิตัติามนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน 
อยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลภายในทีย่งัไม่เปิดเผย 
ต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ
หรือราคาหุ้น ในส่วนของกรรมการได้มีกำาหนดข้อปฏิบัติไว้

ลำาดัูบ 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
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ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และ
กำาหนดในข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้ 

1. ไม่ใชโ้อกาสหรอืขอ้มูลทีไ่ด้จากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร
หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการ
ทำาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

2. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือขาย
หุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

3. ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธรุกจิของบรษิทัฯ ตอ่บคุคล
ภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็น
กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานไปแล้ว

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะ
ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตน โดยหา้มไม่ใหก้รรมการประกอบธรุกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ  
หลีกเล่ียงการทำารายการท่ีเก่ียวโยงท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการ 
ดังกล่าวบริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำารายการด้วยความโปร่งใส 
เที่ยงธรรม เสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้
กรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น
จะตอ้งไม่มีสว่นในการพิจารณาอนมัุต ิหากรายการนัน้เขา้ขา่ย
เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัท
ได้มีการกำาหนดแนวทางสำาหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูล
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และกำาหนดให้มีการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการ 
เปล่ียนแปลงเป็นประจำาทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบ
ควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงาน 
ในระดับต่าง ๆ  ให้ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหาร
หรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับ
ขอ้มูลทีย่งัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา 
ซ่ึงงานนัน้ ๆ  เขา้ขา่ยการเกบ็รกัษาขอ้มูลภายในอันอาจมีผลตอ่
ความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ผูบ้รหิารและ
พนกังานเหลา่นัน้จะมีการทำาสญัญาการเกบ็รกัษาขอ้มูลภายใน 

(Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมี
การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

การดูแลเรือ่งการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ นัน้ ได้ถกูกำาหนด
ไว้ในข้อบังคับการทำางานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัย
และลงโทษกำาหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
วินัยที่กำาหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำาผิดวินัยและต้องได้
รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผย
ความลบัของ บรษิทัฯ เจตนาทำาลายชือ่เสยีง ความเชือ่ถอืหรอื 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย 
หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผู้ทำาผิดจะได้รับโทษ
รุนแรงถึงขั้นไล่ออก

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และ
การซ้ือขายสินทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เม่ือรับตำาแหน่งครั้งแรก
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึง 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะ
กรรมการบริษัททราบเป็นประจำาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ห้ล่กปฏิิบั่ติิที่่� 8

สื่นับสื่นุนการมีสื่่วันร่วัม และการสื่่�อสื่าร 

กับผิู้ถึ่อหุ้น 

สื่ิทำธ์ิของผิู้ถึ่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกัน 
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน โดยระบุไว้ในนโยบาย
บรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มี
สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้
รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสม
ต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือตัดสินใจในการ
เปล่ียนแปลงนโยบายทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ สทิธใินการเลอืกตัง้ 
และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำาไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำานวย
ความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน 
เพียงพอ และทนัเวลา รวมถงึสนบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้และนกัลงทนุ
สถาบันเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการ
อิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง 
ความคิดเหน็ ขอคำาอธบิาย หรอืตัง้คำาถามได้อยา่งเทา่เทยีมกนั

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เมื่อวันที ่
19 มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุ อาคารทีต่ัง้
สำานักงานใหญ่ ของบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) เลขที่ 1550 
อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงมักกะสนั เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 คน ในปี 2563 
บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ จัดส่ง 
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่  
www.banpu.com/AGM_EGM/ ก่อนวันประชุม 30 วัน  
โดยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ถูกนำาไปแสดงไว้ที่เว็บไซต์
ของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
เสนอข้อแก้ไขหากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้อง
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาเป็น
วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ
ได้ดำาเนินการโดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยเปิดรบัเรือ่งในเดือน
ธันวาคม 2562 และลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.
banpu.com/AGM_EGM/) โดยระบุถึงขั้นตอนและวิธีการใน
การพิจารณาทีช่ดัเจนและโปรง่ใส ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อื
หุ้นในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

การปฏิบัติต่อผิู้ถึ่อหุ้นอย่างเทำ่าเทำียมกัน 

การประชุ่มผู้ถ่อห้่้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจรวมถึงจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ 
ได้จัดสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชมุ
ตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม  

โดยในแต่ละวาระได้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ประกอบในการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วม
จำานวน 13 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธาน
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้
ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจาก
สำานักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ
อยา่งเทา่เทยีมกนัในการตรวจสอบการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ
และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดย
ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ 
ขอคำาอธิบายเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำารายงานการประชุมให้
แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 
14 วนันบัจากวนัประชมุเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบและ
เสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน

ว่นประชุ่มผู้ถ่อห้่้น

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 
อาคารที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ของบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) 
เลขที ่1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงมักกะสนั  
เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ โดยมีกรรมการเขา้รว่มประชมุ 13 คน ใน  
ท้ังนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้า
ประชมุด้วยตนเองจำานวน 70 ราย และผูร้บัมอบฉนัทะ 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
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ซ่ึงมีกำาหนดเดินทาง 
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงโรงไฟฟ้า BLCP 
ได้ประกาศงดการเข้าเยี่ยมชมไปอย่างไม่มีกำาหนด ดังนั้น
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม บริษัทฯ จึงได้แจ้ง
ยกเลิกการจัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP)  
ประจำาปี 2563
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ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และ
กำาหนดในข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้ 

1. ไม่ใชโ้อกาสหรอืขอ้มูลทีไ่ด้จากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร
หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการ
ทำาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

2. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือขาย
หุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

3. ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธรุกิจของบรษิทัฯ ตอ่บคุคล
ภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็น
กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานไปแล้ว

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะ
ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตน โดยหา้มไม่ใหก้รรมการประกอบธรุกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ  
หลีกเล่ียงการทำารายการท่ีเก่ียวโยงท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการ 
ดังกล่าวบริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำารายการด้วยความโปร่งใส 
เที่ยงธรรม เสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้
กรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น
จะตอ้งไม่มีสว่นในการพิจารณาอนมัุต ิหากรายการนัน้เขา้ขา่ย
เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัท
ได้มีการกำาหนดแนวทางสำาหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมูล
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และกำาหนดให้มีการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการ 
เปล่ียนแปลงเป็นประจำาทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบ
ควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงาน 
ในระดับต่าง ๆ  ให้ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหาร
หรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับ
ขอ้มูลทีย่งัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา 
ซ่ึงงานนัน้ ๆ  เขา้ขา่ยการเกบ็รกัษาขอ้มูลภายในอันอาจมีผลตอ่
ความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ผูบ้รหิารและ
พนกังานเหลา่นัน้จะมีการทำาสญัญาการเกบ็รกัษาขอ้มูลภายใน 

(Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมี
การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

การดูแลเรือ่งการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ นัน้ ได้ถกูกำาหนด
ไว้ในข้อบังคับการทำางานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัย
และลงโทษกำาหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
วินัยที่กำาหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำาผิดวินัยและต้องได้
รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผย
ความลบัของ บรษิทัฯ เจตนาทำาลายชือ่เสยีง ความเชือ่ถอืหรอื 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย 
หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผู้ทำาผิดจะได้รับโทษ
รุนแรงถึงขั้นไล่ออก

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และ
การซ้ือขายสินทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เม่ือรับตำาแหน่งครั้งแรก
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึง 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะ
กรรมการบริษัททราบเป็นประจำาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
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สื่นับสื่นุนการมีสื่่วันร่วัม และการสื่่�อสื่าร 

กับผิู้ถึ่อหุ้น 

สื่ิทำธ์ิของผิู้ถึ่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกัน 
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน โดยระบุไว้ในนโยบาย
บรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มี
สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้
รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสม
ต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือตัดสินใจในการ
เปล่ียนแปลงนโยบายทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ สทิธใินการเลอืกตัง้ 
และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำาไร

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำานวย
ความสะดวก โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน 
เพียงพอ และทนัเวลา รวมถงึสนบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้และนกัลงทนุ
สถาบันเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการ
อิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง 
ความคิดเหน็ ขอคำาอธบิาย หรอืตัง้คำาถามได้อยา่งเทา่เทยีมกัน

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เมื่อวันที ่
19 มิถนุายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุ อาคารทีต่ัง้
สำานักงานใหญ่ ของบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) เลขที่ 1550 
อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงมักกะสนั เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 คน ในปี 2563 
บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ จัดส่ง 
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่  
www.banpu.com/AGM_EGM/ ก่อนวันประชุม 30 วัน  
โดยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ถูกนำาไปแสดงไว้ท่ีเว็บไซต์
ของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
เสนอข้อแก้ไขหากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้อง
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาเป็น
วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทฯ
ได้ดำาเนินการโดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยเปิดรบัเรือ่งในเดือน
ธันวาคม 2562 และลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.
banpu.com/AGM_EGM/) โดยระบุถึงขั้นตอนและวิธีการใน
การพิจารณาทีช่ดัเจนและโปรง่ใส ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อื
หุ้นในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

การปฏิบัติต่อผิู้ถึ่อหุ้นอย่างเทำ่าเทำียมกัน 

การประชุ่มผู้ถ่อห้่้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจรวมถึงจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ 
ได้จัดสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชมุ
ตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม  

โดยในแต่ละวาระได้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ประกอบในการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วม
จำานวน 13 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธาน
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้
ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจาก
สำานักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ
อยา่งเทา่เทยีมกนัในการตรวจสอบการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ
และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดย
ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ 
ขอคำาอธิบายเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำารายงานการประชุมให้
แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 
14 วนันบัจากวนัประชมุเพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบและ
เสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน

ว่นประชุ่มผู้ถ่อห้่้น

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 
อาคารที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ของบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) 
เลขที ่1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงมักกะสนั  
เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ โดยมีกรรมการเขา้รว่มประชมุ 13 คน ใน  
ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้า
ประชมุด้วยตนเองจำานวน 70 ราย และผูร้บัมอบฉนัทะ 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
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ซ่ึงมีกำาหนดเดินทาง 
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงโรงไฟฟ้า BLCP 
ได้ประกาศงดการเข้าเยี่ยมชมไปอย่างไม่มีกำาหนด ดังนั้น
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม บริษัทฯ จึงได้แจ้ง
ยกเลิกการจัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP)  
ประจำาปี 2563
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การปฏิบัติตามหลักการกำากับดููแลกิจการทำี�ดูี

ในเร่�องอ่�น ๆ 

บรษิทัฯ มีการปฏบัิตติามหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่สำาหรบั
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำาหนด ยกเว้นบางเรื่องที่บริษัทฯ มิได้มีการ
ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผล
ประกอบ ดังน้ี 

1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 

 แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันประธานกรรมการ
เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะ
กรรมการได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของประธานไว้อย่าง
ชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ 

2. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้งคณะ

 แนวปฏบิติัของบรษัิทฯ ปัจจุบนัสมาชกิของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน
โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 3 คน ซ่ึงประธานคณะกรรมการบรรษัทและ
สรรหาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร 
คณะกรรมการฯ ซ่ึงครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้าน
บรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างครบถ้วน 

3. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ

 แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันประธานคณะกรรมการ 
บรรษัทและสรรหาและคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนเป็น
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ 
ได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหาและคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซ่ึงครอบคลุม
การปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน 

4. บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการ
กำาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน
ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการอยา่งนอ้ยทกุ ๆ 3 ปี 
และเปิดเผยการดำาเนนิการดังกล่าวไวใ้นรายงานประจำาปี

 แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผล
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำาทุกปี ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้ว
ที่จะยังมิได้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำาหนด
แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

5. คณะกรรมการควรกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยระบไุวใ้นนโยบายการกำากบั 
ดูแลกิจการ

 แนวปฏิบัติของบริษัท บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ 
อิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราว
ตอ่เนือ่ง (แนวปฏบิตับิรษิทั บ้านปู จำากดั (มหาชน) วา่ด้วย 
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. คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะเป็น 
“กรรมการอิสระ” เพ่ือใหก้รรมการอิสระของบรษิทัมีความ
เป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ 
บริษัทฯ โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด 
นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกำาหนดให้กรรมการอิสระ 
มีวาระการดำารงตำาแหนง่ตอ่เนือ่งไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัที่
ได้รบัการแตง่ตัง้ ใหด้ำารงตำาแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรก
ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำารงตำาแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง
ความจำาเป็นดังกล่าว

 แนวปฏบัิติของบรษัิท บรษิทัฯ ได้กำาหนดนยิามกรรมการ
อิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนั้น 
บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำารง
ตำาแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง (แนวปฏิบัติ
บรษิทั บ้านปู จำากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบรษิทั
ข้อ 6.2 ในหัวข้อ 6. วาระการดำารงตำาแหน่งและการพ้น
จากตำาแหน่ง*)

 *เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้น

7. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและนำาหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
โดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้และถือเป็นเกณฑ์ในการ
ปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ  
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท และกฏบัตรคณะ
กรรมการชุดย่อยในปี 2561

รายงานคณะกรรมการตรวัจสื่อบต่อผิู้ถึ่อหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญหลากหลายทั้งด้านการบัญชี การเงิน 
การธนาคาร การบริหาร และเศรษฐศาสตร์ จำานวน 3 ท่าน 
ได้แก่นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสทัุศน ์เศรษฐบ์ญุสรา้ง และนายพิชยั ดุษฎกีลุชยั กรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำานวยการ
สายอาวุโส-ตรวจสอบภายในและกำากับการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายของบรษิทัฯ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ตามขอบเขตและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกับข้อกำาหนด
ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบัติที่ดี และการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปฏิบัติตาม

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด มีระบบการประเมินความเสี่ยงและติดตาม
สถานการณ์สำาคัญที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและดำาเนิน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน  

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง
ซ่ึงกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง 
โดยในช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 อย่างรุนแรง คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชมุผา่นระบบออนไลน ์รว่มกบัฝา่ยบรหิาร หนว่ยงาน 
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดย
ได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส สรุปสาระ
สำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การส่อบัที่านรายงานที่างการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำาคัญของ
รายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 2563 ของ 
บริษัทฯ รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชี โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและ 
ผูส้อบบญัชเีขา้รว่มประชมุในวาระการพิจารณางบการเงิน 
เพ่ือช้ีแจงและตอบข้อซักถามในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วน 
ของรายงานทางการเงิน การปรบัปรงุรายการบญัชสีำาคัญ 
รวมท้ังความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในรายงาน
ทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีจากการ 
พิจารณาและสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น 
สอดคล้องตามที่ผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่าง
ไม่มีเง่ือนไข เชื่อม่ันได้ว่าการจัดทำารายงานทางการเงิน
เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซ่ึงสอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) มีความถกู
ตอ้งครบถ้วนเชือ่ถือได้ มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
และทันเวลา อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้
รายงานทางการเงิน 
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ในเร่�องอ่�น ๆ 

บรษิทัฯ มีการปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่สำาหรบั
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำาหนด ยกเว้นบางเรื่องที่บริษัทฯ มิได้มีการ
ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผล
ประกอบ ดังน้ี 

1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 

 แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันประธานกรรมการ
เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะ
กรรมการได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของประธานไว้อย่าง
ชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ 

2. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้งคณะ

 แนวปฏบิติัของบรษัิทฯ ปัจจุบนัสมาชกิของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน
โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 3 คน ซ่ึงประธานคณะกรรมการบรรษัทและ
สรรหาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร 
คณะกรรมการฯ ซ่ึงครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้าน
บรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างครบถ้วน 

3. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ

 แนวปฏิบัติของบริษัทฯ ปัจจุบันประธานคณะกรรมการ 
บรรษัทและสรรหาและคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนเป็น
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ 
ได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหาและคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซ่ึงครอบคลุม
การปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน 

4. บริษัทฯ ควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการ
กำาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน
ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการอยา่งนอ้ยทกุ ๆ 3 ปี 
และเปิดเผยการดำาเนนิการดังกล่าวไวใ้นรายงานประจำาปี

 แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผล
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำาทุกปี ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้ว
ที่จะยังมิได้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำาหนด
แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

5. คณะกรรมการควรกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยระบไุวใ้นนโยบายการกำากบั 
ดูแลกิจการ

 แนวปฏิบัติของบริษัท บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ 
อิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราว
ตอ่เนือ่ง (แนวปฏบิตับิรษิทั บ้านปู จำากดั (มหาชน) วา่ด้วย 
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. คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะเป็น 
“กรรมการอิสระ” เพ่ือใหก้รรมการอิสระของบรษิทัมีความ
เป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ 
บริษัทฯ โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด 
นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกำาหนดให้กรรมการอิสระ 
มีวาระการดำารงตำาแหนง่ตอ่เนือ่งไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัท่ี
ได้รบัการแตง่ตัง้ ใหด้ำารงตำาแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรก
ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำารงตำาแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง
ความจำาเป็นดังกล่าว

 แนวปฏบัิติของบรษัิท บรษิทัฯ ได้กำาหนดนยิามกรรมการ
อิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนั้น 
บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำารง
ตำาแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง (แนวปฏิบัติ
บรษิทั บ้านปู จำากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบรษิทั
ข้อ 6.2 ในหัวข้อ 6. วาระการดำารงตำาแหน่งและการพ้น
จากตำาแหน่ง*)

 *เริ่มใช้ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้น

7. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและนำาหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
โดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้และถือเป็นเกณฑ์ในการ
ปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ  
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท และกฏบัตรคณะ
กรรมการชุดย่อยในปี 2561

รายงานคณะกรรมการตรวัจสื่อบต่อผิู้ถึ่อหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญหลากหลายทั้งด้านการบัญชี การเงิน 
การธนาคาร การบริหาร และเศรษฐศาสตร์ จำานวน 3 ท่าน 
ได้แก่นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสทุศัน ์เศรษฐบ์ญุสรา้ง และนายพิชยั ดุษฎกีลุชยั กรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำานวยการ
สายอาวุโส-ตรวจสอบภายในและกำากับการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายของบรษิทัฯ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกับข้อกำาหนด
ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบัติที่ดี และการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปฏิบัติตาม

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด มีระบบการประเมินความเสี่ยงและติดตาม
สถานการณ์สำาคัญที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและดำาเนิน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน  

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง
ซ่ึงกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง 
โดยในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 อย่างรุนแรง คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชมุผา่นระบบออนไลน ์รว่มกบัฝา่ยบรหิาร หนว่ยงาน 
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดย
ได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส สรุปสาระ
สำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การส่อบัที่านรายงานที่างการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำาคัญของ
รายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 2563 ของ 
บริษัทฯ รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชี โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและ 
ผูส้อบบญัชเีขา้รว่มประชมุในวาระการพิจารณางบการเงิน 
เพ่ือช้ีแจงและตอบข้อซักถามในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วน 
ของรายงานทางการเงิน การปรบัปรงุรายการบญัชสีำาคัญ 
รวมทั้งความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในรายงาน
ทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีจากการ 
พิจารณาและสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น 
สอดคล้องตามที่ผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่าง
ไม่มีเง่ือนไข เชื่อม่ันได้ว่าการจัดทำารายงานทางการเงิน
เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซ่ึงสอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) มีความถูก
ตอ้งครบถว้นเชือ่ถอืได้ มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
และทันเวลา อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้
รายงานทางการเงิน 
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	 แนวปฏบิติัของบรษัิท บรษิทัฯ ได้กำ�หนดนยิ�มกรรมก�ร
อิสระไว้เข้มงวดกว่�ข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเรื่องสัดส่วนก�รถือหุ้น นอกจ�กนั้น 
บริษัทฯ กำ�หนดให้กรรมก�รอิสระมีว�ระก�รดำ�รง
ตำ�แหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คร�วต่อเนื่อง (แนวปฏิบัติ
บรษิทั บ้�นปู จำ�กดั (มห�ชน) ว�่ด้วยคณะกรรมก�รบรษิทั
ข้อ 6.2 ในหัวข้อ 6. ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งและก�รพ้น
จ�กตำ�แหน่ง*)

 *เริ่มใช้ 19 ธันว�คม 2557 เป็นต้น

7. คณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�และนำ�หลักก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ม�ปรับใช้และถือเป็นเกณฑ์ในก�ร
ปรับปรุงนโยบ�ยบรรษัทภิบ�ล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ  
แนวปฏิบัติของคณะกรรมก�รบริษัท และกฏบัตรคณะ
กรรมก�รชุดย่อยในปี 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท บ้�นปู จำ�กัด (มห�ชน) 
ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีประสบก�รณ์
และคว�มเชี่ยวช�ญหล�กหล�ยทั้งด้�นก�รบัญชี ก�รเงิน 
ก�รธน�ค�ร ก�รบริห�ร และเศรษฐศ�สตร์ จำ�นวน 3 ท่�น 
ได้แก่น�ยตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
น�ยสทัุศน ์เศรษฐบ์ญุสร�้ง และน�ยพิชยั ดุษฎกีลุชยั กรรมก�ร
ตรวจสอบ โดยมีน�งส�ววิยะด� วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำ�นวยก�ร
ส�ยอ�วุโส-ตรวจสอบภ�ยในและกำ�กับก�รปฏิบัติง�นต�ม
กฎหม�ยของบรษิทัฯ เป็นเลข�นกุ�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเป็นอิสระ
ต�มขอบเขตและคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�ก
คณะกรรมก�รบริษัทต�มที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ ซ่ึงมีก�รทบทวนให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนด
ของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบัติที่ดี และก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีก�รปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ยระเบียบข้อบังคับต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�ร
ดำ�เนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ก�รปฏิบัติต�ม

นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
อย่�งเคร่งครัด มีระบบก�รประเมินคว�มเสี่ยงและติดต�ม
สถ�นก�รณ์สำ�คัญที่มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล มีระบบ
ก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอเหม�ะสม และมีก�รตรวจสอบ
ภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พ เพ่ือให้บรรลุเป้�หม�ยและดำ�เนิน
ธุรกิจได้อย่�งยั่งยืน  

ในปี 2563 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมรวม 9 ครั้ง
ซ่ึงกรรมก�รตรวจสอบเข้�ร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง 
โดยในช่วงที่เกิดก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อโคโรน� 
2019 หรือโควิด-19 อย่�งรุนแรง คณะกรรมก�รตรวจสอบได้
มีก�รประชมุผ�่นระบบออนไลน ์รว่มกบัฝ�่ยบรหิ�ร หนว่ยง�น 
ตรวจสอบภ�ยใน และผู้สอบบัญชีในว�ระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วม โดย
ได้ร�ยง�นผลก�รประชุมของคณะกรรมก�รตรวจสอบต่อที่
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส สรุปส�ระ
สำ�คัญในก�รปฏิบัติหน้�ที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นข้อมูลที่สำ�คัญของ
ร�ยง�นท�งก�รเงินร�ยไตรม�สและประจำ�ปี 2563 ของ 
บริษัทฯ รวมถึงร�ยก�รเกี่ยวโยงกัน ร�ยก�รที่อ�จมี
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และคว�มเหม�ะสมของ
นโยบ�ยก�รบัญชี โดยเชิญฝ่�ยจัดก�รที่เกี่ยวข้องและ 
ผูส้อบบญัชเีข�้รว่มประชมุในว�ระก�รพิจ�รณ�งบก�รเงิน 
เพ่ือช้ีแจงและตอบข้อซักถ�มในเร่ืองคว�มถูกต้องครบถ้วน 
ของร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รปรบัปรงุร�ยก�รบญัชสีำ�คัญ 
รวมทั้งคว�มเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในร�ยง�น
ท�งก�รเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีจ�กก�ร 
พิจ�รณ�และสอบท�นคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็น 
สอดคล้องต�มที่ผู้สอบบัญชีได้ร�ยง�นคว�มเห็นอย่�ง
ไม่มีเง่ือนไข เชื่อม่ันได้ว่�ก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงิน
เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและม�ตรฐ�นก�ร
ร�ยง�นท�งก�รเงินของไทย (TFRS) ซ่ึงสอดคล้องกับ
ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินส�กล (IFRS) มีคว�มถูก
ตอ้งครบถว้นเชือ่ถอืได้ มีก�รเปิดเผยขอ้มูลอย�่งเพียงพอ 
และทันเวล� อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้
ร�ยง�นท�งก�รเงิน 
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2. การส่อบัที่านการควบัค่มภิายในและการติรวจส่อบัภิายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสทิธผิลและความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) ซ่ึงครอบคลุมการ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคุม
การปฏบิตังิานระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูล และ 
ระบบการติดตามโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ 
ภายในของบริษัทฯ ผลจากการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบ 
จากการตรวจสอบและจากข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
รวมถงึการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
ตามแบบประเมินของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงไม่พบ
ประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ ม่ันใจได้ว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 
กับการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน (Global Internal Audit) ผา่นการพิจารณาอนมัุติ
แผนการตรวจสอบภายในประจำาปี รวมถึงงบประมาณ 
และอัตรากำาลังคน การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายตัวไปในหลายธุรกิจ ซ่ึงมี
ความซับซ้อนและกำาลังมีความสำาคัญอย่างมาก อาทิ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ิมความระมัดระวังในการกำากับดูแลโดยให้
ความสำาคัญในเรื่องการตรวจสอบเชิงป้องกันโดยมุง่เน้น
ตามความเสี่ยงหลักขององค์กร (Risk Based Audit) 
สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน 
ตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล การพัฒนา
บคุลากรในหนว่ยงานตรวจสอบภายใน การนำาเทคโนโลยี
มาปรับใช้ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 
และตดิตาม พรอ้มทัง้ใหเ้สนอขอ้แนะนำาในการปฏบิตังิาน
ของหน่วยตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ขององค์กรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

 ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ทีเ่กิดขึน้ทัว่โลก หนว่ยงานตรวจสอบภายในได้ปรบัเปล่ียน 
วิธีการตรวจสอบเป็นแบบ “Remote Audit” โดยมุ่งเน้น 
การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิลกึ(Insight) โดยใหค้วามสำาคัญกบั
การวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics) และนำาเทคโนโลยี
ดิจทิลัตา่ง ๆ  มาใชใ้นการวเิคราะหส์ิง่ผดิปกตหิรอืมีความ
เสี่ยง (Red Flags) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในที่สำาคัญในแต่ละธุรกิจ และเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การลดต้นทุน ตลอดจนการเสริมสร้างความพร้อมใน
การขยายธุรกิจและการลงทุน โดยคงรักษาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในได้เป็นอย่างดีและ
เพ่ือก้าวไปสู่การ “ตรวจสอบแบบชาญฉลาดและการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง” (Smart Audit & Continuous 
Monitoring)

3. การส่อบัที่านการปฏิบิัต่ิติิามกฎห้มายที่่�เก่�ยวข้อ้งกบ่ัธร่กจิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของกลุ่มบ้านปู โดยหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ทำาหน้าที่ส่ง
เสริม เฝ้าระวัง และติดตามการดำาเนินงานให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ข้อกำาหนดภายนอก และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ยกระดับ Group 
Compliance Documents ซ่ึงมีแนวปฏิบัติที่บังคับใช้
กบัทกุประเทศ โดยใชก้ลไกการป้องกนัสามระดับ (Three 
Lines Model) ในการบริหารความเสี่ยง ให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายตามกิจกรรม 
(Activities-Based Compliance) ใหค้รอบคลมุทัง้ระดับ
ภาพรวมและระดับปฏิบัติงาน (High Level & End to End)  

 ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้นำาแอปพลเิคชนั C-RiM (Compliance 
Risk Management) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรและกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
และตดิตามกระบวนการประเมินความเสีย่งแบบเรยีลไทม์  
ที่สามารถนำาเสนอรายงานได้หลากหลายรูปแบบตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย พร้อมท้ัง

ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Laws in hand เพื่อติดตามและ
เตรียมความพร้อมรองรับกับกฎหมายใหม่ได้อย่างทัน
ท่วงที นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำาหรับ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 
Protection Act: PDPA) ของประเทศไทย และกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง ๆ โดยได้กำาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ มีการจัดตั้งคณะทำางาน รวมทั้ง
พิจารณาใหมี้เจ้าหนา้ทีดู่แลรกัษาขอ้มูล (Data Protection 
Officer) และจัดทำาคลังข้อมูล (Data Inventory) ของทุก
หน่วยงาน พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้มีการ
รายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ 
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงท่ีสำาคัญด้าน 
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ

4. การกำาก่บัดู้แลกิจการที่่�ด้่ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจ และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
ฝ่ายบริหาร และพนักงาน โดยมีคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างท่ีดี และจากการสอบทาน
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย กบับคุคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ ดำาเนนิการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 
มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
การดำาเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดย
มุ่งมั่นดำาเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส 
ยดึหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และมีจรยิธรรมทางธรุกจิ
สนับสนุนให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการบริหาร 
ความเส่ียงด้านการทุจริต (Corporate Fraud 
Management Policy) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดย
บรษิทัฯ มีชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืขอ้มูลเกีย่วกบั 
การทุจริต (Whistleblower Channel) และมีคณะ
กรรมการสอบสวน (Investigation Committee) ทำาหนา้ที่
สอบสวน หากพบการทุจริตหรือเหตุอันควรสงสัย และ
พิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

5. การกำาก่บัดู้แลระบับัการบัริห้ารความเส่่�ยง 

 คณะกรรมการได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการ
ประเมินและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงสำาคัญที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯมาตรการ
ป้องกันต่าง ๆ ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงทิศทางของธุรกิจใหม่ ๆ
ที่บริษัทฯ ขยายการลงทุนโดยปัจจัยความเสี่ยงนั้นอาจ
เกิดขึ้นจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การปฏิบัติงาน การเงินการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการทุจริตคอร์รัปชัน และความ
เสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร จากการรายงานของหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ทั้งนี้หน่วยงานความเสี่ยง
ได้ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงสำาคัญ แนวทาง
ป้องกันแก้ไข สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
โดยเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปี 2563 บริษัทฯ 
ให้ความสำาคัญแก่ความเสี่ยงที่ เป็นกระแสของโลก
ปัจจุบัน ได้แก่ ความม่ันคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cybersecurity) และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Environment, 
Social, and Governance: ESG) โดยบริษัทฯ ได้มีแผน
รับมือและการติดตามอย่างใกล้ชิด 

6. การพื่จิารณาแติ�งติ่�งผูส้่อบับัญ่ชุแ่ละกำาห้นด้ค�าส่อบับัญ่ชุ่  

 ส่ำาห้ร่บัปี 2564 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
ตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลงาน
ของผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ความเป็นอิสระ ความทันต่อเวลา และความเหมาะสม
ของค่าสอบบัญชีรวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่เป็น
ไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างครบถ้วนทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำา
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติ 
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
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2. การส่อบัที่านการควบัค่มภิายในและการติรวจส่อบัภิายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสทิธผิลและความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) ซ่ึงครอบคลุมการ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคุม
การปฏบิตังิานระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูล และ 
ระบบการติดตามโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ 
ภายในของบริษัทฯ ผลจากการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบ 
จากการตรวจสอบและจากข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
รวมถงึการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
ตามแบบประเมินของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงไม่พบ
ประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ ม่ันใจได้ว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 
กับการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน (Global Internal Audit) ผา่นการพิจารณาอนมัุติ
แผนการตรวจสอบภายในประจำาปี รวมถึงงบประมาณ 
และอัตรากำาลังคน การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายตัวไปในหลายธุรกิจ ซ่ึงมี
ความซับซ้อนและกำาลังมีความสำาคัญอย่างมาก อาทิ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ิมความระมัดระวังในการกำากับดูแลโดยให้
ความสำาคัญในเรื่องการตรวจสอบเชิงป้องกันโดยมุง่เน้น
ตามความเสี่ยงหลักขององค์กร (Risk Based Audit) 
สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน 
ตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล การพัฒนา
บคุลากรในหนว่ยงานตรวจสอบภายใน การนำาเทคโนโลยี
มาปรับใช้ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 
และตดิตาม พรอ้มทัง้ใหเ้สนอขอ้แนะนำาในการปฏบิตังิาน
ของหน่วยตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ขององค์กรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

 ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ทีเ่กิดขึน้ทัว่โลก หนว่ยงานตรวจสอบภายในได้ปรบัเปล่ียน 
วิธีการตรวจสอบเป็นแบบ “Remote Audit” โดยมุ่งเน้น 
การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิลกึ(Insight) โดยใหค้วามสำาคัญกบั
การวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics) และนำาเทคโนโลยี
ดิจทิลัตา่ง ๆ  มาใชใ้นการวเิคราะหส์ิง่ผดิปกตหิรอืมีความ
เสี่ยง (Red Flags) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในที่สำาคัญในแต่ละธุรกิจ และเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การลดต้นทุน ตลอดจนการเสริมสร้างความพร้อมใน
การขยายธุรกิจและการลงทุน โดยคงรักษาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในได้เป็นอย่างดีและ
เพ่ือก้าวไปสู่การ “ตรวจสอบแบบชาญฉลาดและการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง” (Smart Audit & Continuous 
Monitoring)

3. การส่อบัที่านการปฏิบิัต่ิติิามกฎห้มายที่่�เก่�ยวข้อ้งกบ่ัธร่กจิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของกลุ่มบ้านปู โดยหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ทำาหน้าที่ส่ง
เสริม เฝ้าระวัง และติดตามการดำาเนินงานให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ข้อกำาหนดภายนอก และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ยกระดับ Group 
Compliance Documents ซ่ึงมีแนวปฏิบัติที่บังคับใช้
กบัทกุประเทศ โดยใชก้ลไกการป้องกนัสามระดับ (Three 
Lines Model) ในการบริหารความเสี่ยง ให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายตามกิจกรรม 
(Activities-Based Compliance) ใหค้รอบคลมุทัง้ระดับ
ภาพรวมและระดับปฏิบัติงาน (High Level & End to End)  

 ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้นำาแอปพลเิคชนั C-RiM (Compliance 
Risk Management) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรและกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
และตดิตามกระบวนการประเมินความเสีย่งแบบเรยีลไทม์  
ที่สามารถนำาเสนอรายงานได้หลากหลายรูปแบบตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย พร้อมทั้ง

ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Laws in hand เพื่อติดตามและ
เตรียมความพร้อมรองรับกับกฎหมายใหม่ได้อย่างทัน
ท่วงที นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำาหรับ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 
Protection Act: PDPA) ของประเทศไทย และกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง ๆ โดยได้กำาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ มีการจัดตั้งคณะทำางาน รวมทั้ง
พิจารณาใหมี้เจ้าหนา้ทีดู่แลรกัษาขอ้มูล (Data Protection 
Officer) และจัดทำาคลังข้อมูล (Data Inventory) ของทุก
หน่วยงาน พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้มีการ
รายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ 
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงที่สำาคัญด้าน 
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ

4. การกำาก่บัดู้แลกิจการที่่�ด้ ่

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจ และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
ฝ่ายบริหาร และพนักงาน โดยมีคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดี และจากการสอบทาน
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย กบับคุคล
ท่ีเกีย่วโยงกนั บรษิทัฯ ดำาเนนิการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 
มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
การดำาเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดย
มุ่งมั่นดำาเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส 
ยดึหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และมีจรยิธรรมทางธรุกจิ
สนับสนุนให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการบริหาร 
ความเส่ียงด้านการทุจริต (Corporate Fraud 
Management Policy) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดย
บรษิทัฯ มีชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืขอ้มูลเกีย่วกบั 
การทุจริต (Whistleblower Channel) และมีคณะ
กรรมการสอบสวน (Investigation Committee) ทำาหนา้ที่
สอบสวน หากพบการทุจริตหรือเหตุอันควรสงสัย และ
พิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

5. การกำาก่บัดู้แลระบับัการบัริห้ารความเส่่�ยง 

 คณะกรรมการได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการ
ประเมินและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงสำาคัญที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯมาตรการ
ป้องกันต่าง ๆ ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงทิศทางของธุรกิจใหม่ ๆ
ที่บริษัทฯ ขยายการลงทุนโดยปัจจัยความเสี่ยงนั้นอาจ
เกิดขึ้นจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การปฏิบัติงาน การเงินการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการทุจริตคอร์รัปชัน และความ
เสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร จากการรายงานของหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ทั้งนี้หน่วยงานความเสี่ยง
ได้ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงสำาคัญ แนวทาง
ป้องกันแก้ไข สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
โดยเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปี 2563 บริษัทฯ 
ให้ความสำาคัญแก่ความเสี่ยงที่ เป็นกระแสของโลก
ปัจจุบัน ได้แก่ ความม่ันคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cybersecurity) และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Environment, 
Social, and Governance: ESG) โดยบริษัทฯ ได้มีแผน
รับมือและการติดตามอย่างใกล้ชิด 

6. การพื่จิารณาแติ�งติ่�งผูส้่อบับัญ่ชุแ่ละกำาห้นด้ค�าส่อบับัญ่ชุ่  

 ส่ำาห้ร่บัปี 2564 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
ตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลงาน
ของผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ความเป็นอิสระ ความทันต่อเวลา และความเหมาะสม
ของค่าสอบบัญชีรวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่เป็น
ไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างครบถ้วนทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำา
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติ 
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง



รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)134

	 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 
ไม่สามารถปฏบิตังิานได้	ใหบ้รษิทั	ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ 

วัันที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ 2564

ในนามคณะกุรรมกุารตรวัจสอบ

(นายตีีรณ พงศ์์มฆพัฒน์)

ประธ์านคณะกุรรมกุารตรวัจสอบ

บริษััที่ บ้านปู จำากุัด (มหาชน)

เอบีเอเอส	 จำากัด	 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท 
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
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลช่วยปกป้องและ
สนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน	 รวมทั้ง
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 มีความถูกต้อง	 เชื่อถือได้ 
มกีารเปดิเผยข้อมลูอยา่งเพยีงพอ	และสอดคลอ้งกับหลกัการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป	
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รายงานคณะกรรมการบรรษััทำภิบาลและ

สื่รรหา 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย 
นายระว ิคอศริ ิเป็นประธานกรรมการ Mr. Sudiarso Prasetio* 
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 
และ นายพิริยะ เข็มพล** เป็นกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ ครอบคลุม
ขอบเขตหนา้ทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และกฎบัตรของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นไปตามหลักการกำากับ 
ดูแลกจิการทีดี่สำาหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ของสำานกังาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

*Mr.Sudiarso Prasetio ลาออกจากตำาแหนง่กรรมการบรษิทัและกรรมการบรรษทัภิบาล 
และสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563

**นายพิรยิะ เขม็พล ได้รบัการแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทัมีผลตัง้แตว่นัที ่8 
เมษายน 2563 และดำารงตำาแหนง่กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา มีผลตัง้แตว่นัที ่1 
พฤษภาคม 2563 โดยทดแทนตำาแหนง่และวาระทีเ่หลืออยูข่อง Mr.Sudiarso Prasetio 

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีการประชมุ
รวม 4 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเข้าประชุม
ครบทุกครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการ
ปฏิบัติงานในปี 2563 ในภารกิจด้านต่าง ๆ ดังนี้

ภารกิจดู้านการกำากับดููแลกิจการ 

1. การติิด้ติามกำาก่บัดู้แลการปฎิบัติ่ิติามนโยบัายบัรรษ่ัที่ภิิบัาล 

 และคู�ม่อจริยธรรมที่างธ่รกิจ

 ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้
ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการนำานโยบาย
บรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติใน
องค์กร โดยใช้ผลสำารวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กรประจำาปี 2562 ในส่วนของคุณลักษณะ 
“มุ่งมั่นยืนหยัด” (Committed) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีทั้งการจำาแนกตาม
ระดับพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

2.  การส่�ง เส่ริมว่ฒนธรรมองค์กรแล ะที่่ศนคติิด้้ าน 

 บัรรษั่ที่ภิิบัาล

 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาได้ตดิตามแผนงาน 
การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและ
ทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลภายในองค์กรผ่านการ 
จัดกจิกรรมตา่ง ๆ  ทีไ่ด้ดำาเนนิการในปี 2563 ซ่ึงมีผลการ
ดำาเนินงานตามแผนงานเป็นที่น่าพอใจ

3.  การร่บัข้้อร้องเร่ยนด้้านบัรรษั่ที่ภิิบัาล

 ตามที่บริษัทฯ กำาหนดให้มีช่องทางและขั้นตอนในการรับ
ขอ้รอ้งเรยีนใหค้รอบคลมุผูมี้สว่นได้เสยีทกุกลุ่ม โดยจัดให้
มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ 
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรื่องการ 
รบัขอ้รอ้งเรยีน ทีจ่ะสง่ขอ้มูลมายงัประธานคณะกรรมการ
บรรษทัและสรรหา ทีอี่เมล GNCchairman@banpu.co.th 
และ/หรือ เลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ที่อีเมล GNCSecretariat@banpu.co.th ซึ่งเป็น
ผู้รับข้อร้องเรียนโดยตรง และจัดให้มีการรายงานการรับ
ข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
รบัทราบในทกุไตรมาส เพ่ือสรปุรายงานแกค่ณะกรรมการ
บริษัทเป็นรายปีนั้น โดยในปี 2563 มีการร้องเรียนจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจำานวน 9 เรื่องและได้ดำาเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

4. การประเมินผลการปฏิิบั่ติิงานข้องคณะกรรมการและ 

 คณะกรรมการบัริษั่ที่

 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาได้นำาเสนอผลการ
ประเมินประจำาปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุป
ได้ว่าในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยคะแนนเฉล่ีย
รวม 4.74 จากคะแนนเตม็ 5 โดยทกุหวัขอ้มีคะแนนเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์ ดีถึงดีเยี่ยม (ช่วงคะแนนระหว่าง 4.5–5.0) 
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อม 
ข้อเสนอแนะ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือนำาไปปรบัปรงุใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 

 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 
ไม่สามารถปฏบิตังิานได้ ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ 

ว่นที่่� 19 ก่มภิาพื่่นธ์ 2564

ในนามคณะกรรมการติรวจส่อบั

(นายตีรณ พื่งศ์มฆพื่ัฒน์)

ประธานคณะกรรมการติรวจส่อบั

บัริษั่ที่ บั้านปู จำาก่ด้ (มห้าชุน)

เอบีเอเอส จำากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท 
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
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลช่วยปกป้องและ
สนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
มกีารเปดิเผยข้อมลูอยา่งเพยีงพอ และสอดคลอ้งกับหลกัการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 
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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	 เป็นส่วนหน่ึง 
ของก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น	 ซึ่งมีก�รร�ยง�น 
ให้คณะกรรมก�รบริษัทได้รับทร�บเป็นร�ยปี

	 นอกจ�กนี้กรรมก�รบริษัทได้ประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 
ตนเองเป็นร�ยบุคคล	 ซ่ึงผลก�รประเมินประจำ�ปี	 
มีคะแนนเฉลีย่	4.56	จ�กคะแนนเตม็	5	ทัง้นีค้ณะกรรมก�ร
บริษัทได้รับทร�บผลก�รประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ	และ 
มีคว�มพอใจกับผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รร�ย
บุคคลและได้แลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นระหว่�งกันในที่
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท	 เพ่ือนำ�ไปปรับปรุงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	

ภารกิิจด้้านกิารสรรหากิรรมกิารและกิารจัด้ให้มีแผนสืบทอด้

ตำำาแหน่งผ้้บริหารระด้ับส้ง

การสรรหากรรมการที่่�ครบกำาหนดตามวาระในปีี 2563

คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและสรรห�พิจ�รณ�ทบทวน
คุณสมบัติและคว�มเหม�ะสมในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ
กรรมก�รทีค่รบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่คร�วละ	3	ป	ีและเสนอ

ใหค้ณะกรรมก�รบรษิทัอนมัุตเิพ่ือเสนอชือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พิจ�รณ�เลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปอีกว�ระหนึ่ง	 ในก�ร
ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2563	มีกรรมก�ร	4	ร�ย	 ได้
รับก�รเลือกตั้งจ�กผู้ถือหุ้น	ได้แก่	

1.	 น�ยเมธี	เอื้ออภิญญกุล

2.	 น�ยพิชัย	ดุษฎีกุลชัย

3.	 น�ยสุทัศน์	เศรษฐ์บุญสร้�ง

4.	 น�ยอนนต์	สิริแสงทักษิณ	

คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและสรรห�ได้พิจ�รณ�ทบทวน
คุณสมบัติและคว�มเหม�ะสมในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ
กรรมก�รที่ครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งแล้วเห็นว่�กรรมก�ร
ที่ครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งทั้ง	 4	 คน	 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหม�ะสมและมีผลก�รปฏบิตังิ�นดี	สมควรได้รบัก�รพิจ�รณ�
เสนอชือ่ตอ่ทีป่ระชมุส�มัญผูถ้อืหุน้ประจำ�ปี	2563	เพ่ือเลือกตัง้
เป็นกรรมก�รตอ่ไปอีกว�ระหนึง่เสนอตอ่คณะกรรมก�รบรษิทั	 
ซ่ึงได้ดำ�เนินก�รต�มข้ันตอนก�รแต่งต้ังกรรมก�รครบถ้วนแล้ว

การจััดให้ม่แผนงานสืบที่อดตำาแหน่งผ้้บริหารระดับส้ง

คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและสรรห�ได้รับร�ยง�นคว�มคืบหน้� 
ของแผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งในปี	2563	จำ�นวน	1คร้ังและมีก�ร
ร�ยง�นแผนสืบทอดตำ�แหน่งต่อคณะกรรมก�รบริษัท	1	ครั้ง

นายระวิิ คอศิิริ

ปีระธานคณะกรรมการบรรษััที่ภิิบาลและสรรหา

บริษััที่ บ้านปี้ จัำากัด (มหาชน)
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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 

ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัทบ้านปู 
พ.ศ.2552 กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้ 

 เสนอแนะความเหน็เกีย่วกบัการบรหิารผลตอบแทนตา่งๆ  
ต่อคณะกรรมการบริษัท อันเก่ียวเน่ืองกับคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆที่คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งและบุคคลอ่ืนใดที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหรือประชุมคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ 

 พิจารณาเสนอแนะการกำาหนดค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์อ่ืนใดของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง
ผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำาปี อีกทั้งพิจารณางบ
ประมาณการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำาปีในภาพ
รวม ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท 

 ทบทวนและเสนอขอ้แกไ้ข ขอบเขต หนา้ทีแ่ละความรบัผดิ
ชอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้อง
กับภาวการณ์ กำาหนดเกณฑ์การพิจารณาและกำาหนดค่า
ตอบแทน ใหมี้รปูแบบและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน
ที่มีความเหมาะสม 

 จัดทำารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ในปี 2563 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชมุทัง้
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
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุก
ประเทศภายใตก้ลุ่มบรษิทับา้นปู โดยพิจารณาจากภาระหนา้ที ่
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ผลประกอบ
การของบริษัท ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สำาคัญและข้อมูลสำารวจ
ค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดยเลขานุการคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนนำาเสนอ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อคณะ 
กรรมการฯ 

การพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัค่าตอบแทนดังกลา่ว
ดำาเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบและโปร่งใสสามารถ
จูงใจและเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถ อีกทั้งสร้างผลประโยชน์และมูลค่าเพ่ิมให้แก่
บริษัทและผู้ถือหุ้นในปีต่อๆ ไป 

จากสภาพเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัจากหลายปัจจัยซึง่สง่ผลกระทบ
โดยตรงตอ่ผลประกอบการของบรษิทัทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
อีกทั้งเพ่ือเป็นการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยี คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการเสนอพิจารณา
ปรับลดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ย่อยทั้ง 3 คณะซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทั 
ภิบาลและสรรหา โดยปรับลดทั้งในส่วน “ค่าตอบแทนประจำา
(Retainer Fee) และเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ลงเป็น
จำานวน 25 เปอร์เซนต์” ของค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า ซึ่งมี
ผลตั้งแต่ภายหลังการประชุมผู้หุ้นในปี 2563 ที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน 

 สำาหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา มีคะแนนผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจำาปีเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ มีคะแนน
เฉลี่ยรวม 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการ 
ชุดย่อยแต่ละคณะได้รายงานผลการประเมินฯ เป็นส่วนหน่ึง 
ของการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงาน 
ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายปี

 นอกจากนี้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตนเองเป็นรายบุคคล ซ่ึงผลการประเมินประจำาปี  
มีคะแนนเฉลีย่ 4.56 จากคะแนนเตม็ 5 ทัง้นีค้ณะกรรมการ
บริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และ 
มีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการราย
บุคคลและได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนำาไปปรับปรุงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 

ภารกิจดู้านการสื่รรหากรรมการและการจัดูให้มีแผินสื่่บทำอดู

ตำาแหน่งผิู้บริหารระดูับสืู่ง

การส่รรห้ากรรมการที่่�ครบักำาห้นด้ติามวาระในปี 2563

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวน
คุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการทีค่รบวาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 3 ปี และเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนมัุตเิพ่ือเสนอชือ่ใหท่ี้ประชมุผูถ้อืหุน้
พิจารณาเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 มีกรรมการ 4 ราย ได้
รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

1. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

2. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

3. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวน
คุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการที่ครบวาระการดำารงตำาแหน่งแล้วเห็นว่ากรรมการ
ที่ครบวาระการดำารงตำาแหน่งทั้ง 4 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมีผลการปฏบิตังิานดี สมควรได้รบัการพิจารณา
เสนอชือ่ตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2563 เพ่ือเลือกตัง้
เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั  
ซ่ึงได้ดำาเนินการตามข้ันตอนการแต่งต้ังกรรมการครบถ้วนแล้ว

การจ่ด้ให้้ม่แผนงานส่่บัที่อด้ติำาแห้น�งผู้บัริห้ารระด้่บัสู่ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้รับรายงานความคืบหน้า 
ของแผนการสืบทอดตำาแหน่งในปี 2563 จำานวน 1คร้ังและมีการ
รายงานแผนสืบทอดตำาแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง

นายระวัิ คอศิริ

ประธานคณะกรรมการบัรรษั่ที่ภิิบัาลและส่รรห้า

บัริษั่ที่ บั้านปู จำาก่ด้ (มห้าชุน)
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นายบรรเทำิง วั่องกุศลกิจ 

ประธานคณะกรรมการกำาห้นด้ค�าติอบัแที่น

บัริษั่ที่ บั้านปู จำาก่ด้ (มห้าชุน)

2. แนวัทำางการดูำาเนินธ์ุรกิจของบริษััทำ 

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้มีส่วนร่วมในการ
กำาหนดการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลได้จริงผ่านการ
ปฏิบัติ โดยทำาหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัว
วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2563 
โดยสะท้อนทิศทางการดำาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอย่างเหมาะสม สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง อีก
ทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร  
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้า
หนา้ทีบ่รหิารในปี 2563 ในชว่งครึง่ปีแรกและครึง่ปีหลัง พรอ้ม
ให้คำาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว 

3. การปฏิบัติงานร่วัมกับพื่นักงานและผิู้บริหาร 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนยังได้
มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำาเสนอคณะกรรม
การฯ เพื่อให้ข้อมูลและคำาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ อย่าง

สม่ำาเสมอ ซ่ึงส่งผลให้การพิจารณาตัดสินใจมีความถูกต้อง  
แม่นยำาและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและผู้
บริหารของบริษัททำาให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมีความ
ราบรื่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมาในเรื่องคุณสมบัติ 
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการฯ รวมถงึการประชมุ
และการรายงานและนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัพรอ้มกบั
ผลการประเมินการปฏบิตังิานของคณะกรรมการยอ่ยคณะอ่ืน 

โดยสรุป ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำาหนดค่า
ตอบแทนไดป้ฏิบัติงานครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำาหนดค่า
ตอบแทนของบริษัทบ้านปู พ.ศ.2552 และตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบรษิทั อีกทัง้ใหข้อ้คิดเหน็ คำาแนะนำา
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างสม่ำาเสมอ
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นายบรรเทิิง ว่่องกุุศลกุิจ 

ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

บริษััท บ้านปู จำำากัด (มหาชน)

2. แนว่ทิางกุารดำำาเนินธุุรกุิจของบริษััทิ 

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้มีส่วนร่วมในการ
กำาหนดการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลได้จริงผ่านการ
ปฏิบัติ โดยทำาหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัว
วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2563 
โดยสะท้อนทิศทางการดำาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอย่างเหมาะสม สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง อีก
ทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร  
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้า
หนา้ทีบ่รหิารในปี 2563 ในชว่งครึง่ปีแรกและครึง่ปีหลัง พรอ้ม
ให้คำาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว 

3. กุารปฏิิบัติิงานร่ว่มกุับพนักุงานและผู้้�บริหาร 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนยังได้
มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำาเสนอคณะกรรม
การฯ เพื่อให้ข้อมูลและคำาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ อย่าง

สม่ำาเสมอ ซ่ึงส่งผลให้การพิจารณาตัดสินใจมีความถูกต้อง  
แม่นยำาและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและผู้
บริหารของบริษัททำาให้การปฏิบัติงานของท้ังสองฝ่ายมีความ
ราบรื่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมาในเรื่องคุณสมบัติ 
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการฯ รวมถงึการประชมุ
และการรายงานและนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัพรอ้มกบั
ผลการประเมินการปฏบิตังิานของคณะกรรมการยอ่ยคณะอ่ืน 

โดยสรุป ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำาหนดค่า
ตอบแทนไดป้ฏิบัติงานครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำาหนดค่า
ตอบแทนของบริษัทบ้านปู พ.ศ.2552 และตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบรษิทั อีกทัง้ใหข้อ้คิดเหน็ คำาแนะนำา
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างสม่ำาเสมอ



ความรับผิดชอบตอสังคม

โครงการและกิจกรรมเพ�อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม

(CSR After Process) ในรอบปที่ผานมา

ดานการพัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนการศึกษาเพ�อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ป� 2563 นับเป�นป�ที ่ 17 ของโครงการ “สนับสนุน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Banpu Education 
for Sustainability) ซ�่งบ�านปูร�เร�่มและดำเนินโครงการมา 
อย�างต�อเนื่องโดยมีเป�าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาอันเป�น 
รากฐานของการพัฒนาประเทศอย�างย่ังยืน ด�วยการสนับสนุน 
การเร�ยนรู�แบบบูรณาการใน 3 ด�าน ประกอบด�วยการพัฒนา
โรงเร�ยนให�เป�นแหล�งเร�ยนรู�ที่ยั่งยืนของชุมชน การพัฒนา
ศักยภาพของครู และการส�งเสร�มการเร�ยนรู�ของนักเร�ยนให�แก� 
โรงเร�ยน 6 แห�ง ในจังหวัดลำพูน ลำปาง และพะเยา ซ�ง่เป�น 
พื้นที่ที่บร�ษัทฯ เคยดำเนินธุรกิจ ในป�นี้ บ�านปูยังมอบทุน 
สำหรับจัดหาครูต�างชาติเจ�าของภาษาต�อเนื่องเป�นป�ที่ 9
เพื่อสร�างเสร�มความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนักเร�ยนและบุคลากรของโรงเร�ยน ในป� 2563 ถือเป�น
ความท�าทายจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช�้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 ที่ยังคงมีอย�างต�อเนื่อง

ประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ บ�านปูได�ดำเนินธุรกิจตามหลักความย่ังยืนหร�อ ESG โดยคำนึงถึงประเด็นส่ิงแวดล�อม สังคม 
และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) โดยมุ�งหวังท่ีจะสร�างการเติบโตทางธุรกิจไปพร�อมๆ กับ 
การสร�างประโยชน�และผลตอบแทนท่ีดีอย�างย่ังยืนให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ในป� 2563 ท่ีผ�านมา บ�านปูยังคงให�ความสำคัญ
กับประเด็นทางสังคม โดยดำเนินโครงการความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างต�อเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาส่ิงแวดล�อม ซ�ง่ทุกโครงการและกิจกรรมมุ�งส�งเสร�มให�เกิด “การเร�ยนรู�” 
เพื่อสร�างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย�างยั่งยืนทั�งในด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมผ�านกิจกรรมการเร�ยนรู�
หลากหลายรูปแบบทั�งในและนอกห�องเร�ยน เพราะบ�านปูเช�่อว�า “พลังความรู� คือ พลังแห�งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

แต�โรงเร�ยนก็สามารถพัฒนาระบบการเร�ยนการสอนให�รองรับ 
การเร�ยนการสอนผ�านระบบออนไลน� สอดคล�องกับสถานการณ� 
ในยุคปกติใหม� (New Normal) ได�

ตลอดระยะเวลา 17 ป�ที่ผ�านมา การสนับสนุนต�างๆ ภายใต�
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คิดเป�น 
มูลค�ากว�า 45 ล�านบาท สร�างการเปลี่ยนแปลงที่ดีข�้นให�กับ
โรงเร�ยนในอุปถัมภ� ตลอดจนผู�มีส�วนได�เสียท่ีเก่ียวข�อง นักเร�ยน 
มีความรู�ความสามารถด�านว�ชาการควบคู�กับคุณธรรมและ 
ทักษะช�ว�ต พร�อมเติบโตเป�นกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคต 
ครูมีความรู�ความสามารถในการจัดการเร�ยนการสอนให�น�าสนใจ 
และมีประสิทธ�ภาพมากข�น้ นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมส�งเสร�ม 
ทักษะและยกระดับผลสัมฤทธ�ท์างการเร�ยน ส�งผลให�โรงเร�ยน 
มีมาตรฐานการเร�ยนการสอนที่สูงข�้น สามารถเป�นแหล�ง
เร�ยนรู�ของชุมชน และได�รับคัดเลือกให�เป�นโรงเร�ยนตัวอย�าง 
โรงเร�ยนต�นแบบ หร�อโรงเร�ยนนำร�องในด�านต�างๆ
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นายบรรเทำิง วั่องกุศลกิจ 

ประธานคณะกรรมการกำาห้นด้ค�าติอบัแที่น

บัริษั่ที่ บั้านปู จำาก่ด้ (มห้าชุน)

2. แนวัทำางการดูำาเนินธ์ุรกิจของบริษััทำ 

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้มีส่วนร่วมในการ
กำาหนดการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลได้จริงผ่านการ
ปฏิบัติ โดยทำาหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัว
วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2563 
โดยสะท้อนทิศทางการดำาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอย่างเหมาะสม สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง อีก
ทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร  
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้า
หนา้ทีบ่รหิารในปี 2563 ในชว่งครึง่ปีแรกและครึง่ปีหลัง พรอ้ม
ให้คำาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว 

3. การปฏิบัติงานร่วัมกับพื่นักงานและผิู้บริหาร 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนยังได้
มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำาเสนอคณะกรรม
การฯ เพื่อให้ข้อมูลและคำาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ อย่าง

สม่ำาเสมอ ซ่ึงส่งผลให้การพิจารณาตัดสินใจมีความถูกต้อง  
แม่นยำาและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและผู้
บริหารของบริษัททำาให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมีความ
ราบรื่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมาในเรื่องคุณสมบัติ 
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการฯ รวมถงึการประชมุ
และการรายงานและนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัพรอ้มกบั
ผลการประเมินการปฏบิตังิานของคณะกรรมการยอ่ยคณะอ่ืน 

โดยสรุป ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำาหนดค่า
ตอบแทนไดป้ฏิบัติงานครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำาหนดค่า
ตอบแทนของบริษัทบ้านปู พ.ศ.2552 และตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบรษิทั อีกทัง้ใหข้อ้คิดเหน็ คำาแนะนำา
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างสม่ำาเสมอ
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ทุนสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต

ในป� 2563 บ�านปูสนับสนุนทุนช�วยเหลือแก�โรงเร�ยน 16 แห�ง 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต�ผ�านสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื้นฐานเป�นจำนวนเง�น 1.39 
ล�านบาท เพื่อพัฒนาและช�วยเหลือโรงเร�ยนที่ขาดแคลนสื่อ 
การเร�ยนการสอน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
โรงเร�ยนให�ดีข�้น ทั�งนี้ ในช�วง 14 ป�ที่ผ�านมา มีโรงเร�ยนที่ได�
รับทุนสนับสนุนจากบ�านปูรวมทั�งส้ิน 145 โรงเร�ยน ใน 5 จังหวัด 
ประกอบด�วยนราธ�วาส ป�ตตานี ยะลา สงขลา และสตูล   

โครงการพลังงานแสงอาทิตยเพ�อการเรียนรู

ในป� 2563 เป�นป�ที่ 4 ที่บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด ซ�่งเป�น
บร�ษัทย�อยของบ�านปู ดำเนินโครงการ “พลังงานแสงอาทิตย� 
เพ่ือการเร�ยนรู� Light & Learn” โดยมีเป�าหมายเพ่ือพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ�าแก�โรงเร�ยนที่ขาดแคลน ให�ครูและ
นักเร�ยนมีไฟฟ�าใช�สำหรับการเร�ยนการสอน รวมทั�งสามารถ
เข�าถึงข�อมูลสารสนเทศจากส่ือการเร�ยนรู�ต�างๆ ได� เช�น ระบบ 
จานดาวเทียม ทั�งนี้ เพื่อช�วยยกระดับความรู� ความสามารถ
ของนักเร�ยนในพื้นที่ห�างไกล นอกจากนี้ยังคาดหวังผลลัพธ�
ไปถึงการนำความรู� ความสามารถไปต�อยอดเพ่ือการประกอบ 
อาช�พ และดำเนินช�ว�ตได�อย�างยั่งยืน รวมถึงการเสร�มสร�าง
ความเข�มแข็งของชุมชน โดยในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�ติดตั�ง
ระบบผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย� พร�อมแบตเตอร�่
และอินเวอร�เตอร�ให�แก�โรงเร�ยน 15 แห�ง ในจังหวัดกาญจนบุร�
ที่ขาดแคลนไฟฟ�า ประกอบด�วยโรงเร�ยนในอำเภอสังขละบุร� 
11 แห�ง อำเภอศร�สวัสด์ิ 3 แห�ง และอำเภอทองผาภูมิ 1 แห�ง 
พร�อมมอบส่ือการเร�ยนรู� อาทิ โทรทัศน� ชุดรับสัญญาณดาวเทียม 
และหนังสือนิทานเพื่อการเร�ยนรู�เร�่อง "มหัศจรรย�พลังงาน 
โซลาร�กับกระแสไฟฟ�าสร�างเองได�ไม�มีวันหมด" คิดเป�น
มูลค�าทุนรวมกว�า 1.6 ล�านบาท ตลอด 4 ป�ท่ีผ�านมา มีโรงเร�ยน 
ที่ได�รับการสนับสนุนจากบร�ษัทฯ รวมทั�งสิ้น 68 โรงเร�ยน

บ�านปูได�ดำเนินการตามแนวทางในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเร�ยนร�วมพัฒนา ดังต�อไปนี้

1. การยกระดับคุณภาพด�านว�ชาการ ประกอบด�วยการ
 จัดฝ�กอบรมการสอนแบบ Active Learning ให�กับ
 ครูชั�นประถมศึกษาป�ที่ 1 จัดทำว�ดีโอแนะนำเทคนิคการ  
 สอนระดับประถมศึกษาใน 4 ว�ชาหลัก คือ ภาษาไทย
 คณิตศาสตร� ภาษาอังกฤษ และว�ทยาศาสตร� และสนับสนุน  
 การจัดการเร�ยนการสอนแบบ Active Learning ทั�งระดับ 
 ปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

2. การยกระดับคุณภาพด�านเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
 สารสนเทศ ประกอบด�วยการจัดหาคอมพิวเตอร�ให�เพียงพอ
 สำหรับการเร�ยนการสอน จัดจ�างครูสาขาคอมพิวเตอร�
 หร�อเทคโนโลยีสารสนเทศให�กับโรงเร�ยน 2 แห�ง ที่ไม�มี  
 ครูด�านนี้ รวมทั�งสนับสนุนการสอนว�ชาว�ทยาศาสตร�
 คอมพิวเตอร� และการเร�ยนโค�ดดิ้ง

3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยจัดจ�างครูสอนว�ชา  
 ภาษาอังกฤษ สนับสนุนให�มีการสอนภาษาอังกฤษตั�งแต�  
 ระดับปฐมวัย และเพิ่มชั่วโมงเร�ยนภาษาอังกฤษในระดับ  
 ประถมศึกษา

4. การสนับสนุนด�านทักษะอาช�พและทักษะช�ว�ตท่ีหลากหลาย  
 เพ่ือเป�นแรงบันดาลใจ เป�นทางเลือกให�กับนักเร�ยนในการ  
 เลือกสาขาเร�ยนต�อ รวมถึงการประกอบอาช�พในอนาคต  
 เช�น ช�างเสร�มสวย ตัดผมชาย ทำบายศร� มาลัย เล้ียงสัตว�  
 ปลูกผัก ช�างไฟฟ�า เป�นต�น

5. การสร�างชุมชนแห�งการเร�ยนรู� อาทิ โรงเร�ยนโนนสะอาด
 พิทยาได�รับเช�ญให�ไปแสดงผลงานทางว�ชาการท่ีจัดโดยเขต  
 การศึกษาฯ และโรงเร�ยนชุมชนโพนงามโพนสวางจัดอบรม  
 การใช�แอปพลิเคชันของรัฐบาลให�กับผู�ปกครองนักเร�ยน

โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา

(Partnership School Project)

บ�านปูได�เข�าร�วมโครงการโรงเร�ยนร�วมพัฒนา ที่เป�นความ
ร�วมมือระหว�างกระทรวงศึกษาธ�การและภาคเอกชน ในการ 
พัฒนาการบร�หารจัดการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา และ
เตร�ยมความพร�อมผู�เร�ยนสำหรับอนาคต โดยได�สนับสนุน 
โรงเร�ยน 3 แห�ง ได�แก� โรงเร�ยนโนนสะอาดพิทยา จังหวัด 
ขอนแก�น โรงเร�ยนชุมชนโพนงามโพนสวาง จังหวัดมหาสารคาม 
และโรงเร�ยนร�องคำหงษ�ทองว�ทยา จังหวัดร�อยเอ็ด
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ทุนสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต

ในป� 2563 บ�านปูสนับสนุนทุนช�วยเหลือแก�โรงเร�ยน 16 แห�ง 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต�ผ�านสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื้นฐานเป�นจำนวนเง�น 1.39 
ล�านบาท เพื่อพัฒนาและช�วยเหลือโรงเร�ยนที่ขาดแคลนสื่อ 
การเร�ยนการสอน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
โรงเร�ยนให�ดีข�้น ทั�งนี้ ในช�วง 14 ป�ที่ผ�านมา มีโรงเร�ยนที่ได�
รับทุนสนับสนุนจากบ�านปูรวมทั�งส้ิน 145 โรงเร�ยน ใน 5 จังหวัด 
ประกอบด�วยนราธ�วาส ป�ตตานี ยะลา สงขลา และสตูล   

โครงการพลังงานแสงอาทิตยเพ�อการเรียนรู

ในป� 2563 เป�นป�ที่ 4 ที่บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด ซ�่งเป�น
บร�ษัทย�อยของบ�านปู ดำเนินโครงการ “พลังงานแสงอาทิตย� 
เพ่ือการเร�ยนรู� Light & Learn” โดยมีเป�าหมายเพ่ือพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ�าแก�โรงเร�ยนที่ขาดแคลน ให�ครูและ
นักเร�ยนมีไฟฟ�าใช�สำหรับการเร�ยนการสอน รวมทั�งสามารถ
เข�าถึงข�อมูลสารสนเทศจากส่ือการเร�ยนรู�ต�างๆ ได� เช�น ระบบ 
จานดาวเทียม ทั�งนี้ เพื่อช�วยยกระดับความรู� ความสามารถ
ของนักเร�ยนในพื้นที่ห�างไกล นอกจากนี้ยังคาดหวังผลลัพธ�
ไปถึงการนำความรู� ความสามารถไปต�อยอดเพ่ือการประกอบ 
อาช�พ และดำเนินช�ว�ตได�อย�างยั่งยืน รวมถึงการเสร�มสร�าง
ความเข�มแข็งของชุมชน โดยในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�ติดตั�ง
ระบบผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย� พร�อมแบตเตอร�่
และอินเวอร�เตอร�ให�แก�โรงเร�ยน 15 แห�ง ในจังหวัดกาญจนบุร�
ที่ขาดแคลนไฟฟ�า ประกอบด�วยโรงเร�ยนในอำเภอสังขละบุร� 
11 แห�ง อำเภอศร�สวัสด์ิ 3 แห�ง และอำเภอทองผาภูมิ 1 แห�ง 
พร�อมมอบส่ือการเร�ยนรู� อาทิ โทรทัศน� ชุดรับสัญญาณดาวเทียม 
และหนังสือนิทานเพื่อการเร�ยนรู�เร�่อง "มหัศจรรย�พลังงาน 
โซลาร�กับกระแสไฟฟ�าสร�างเองได�ไม�มีวันหมด" คิดเป�น
มูลค�าทุนรวมกว�า 1.6 ล�านบาท ตลอด 4 ป�ท่ีผ�านมา มีโรงเร�ยน 
ที่ได�รับการสนับสนุนจากบร�ษัทฯ รวมทั�งสิ้น 68 โรงเร�ยน

บ�านปูได�ดำเนินการตามแนวทางในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเร�ยนร�วมพัฒนา ดังต�อไปนี้

1. การยกระดับคุณภาพด�านว�ชาการ ประกอบด�วยการ
 จัดฝ�กอบรมการสอนแบบ Active Learning ให�กับ
 ครูชั�นประถมศึกษาป�ที่ 1 จัดทำว�ดีโอแนะนำเทคนิคการ  
 สอนระดับประถมศึกษาใน 4 ว�ชาหลัก คือ ภาษาไทย
 คณิตศาสตร� ภาษาอังกฤษ และว�ทยาศาสตร� และสนับสนุน  
 การจัดการเร�ยนการสอนแบบ Active Learning ทั�งระดับ 
 ปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

2. การยกระดับคุณภาพด�านเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
 สารสนเทศ ประกอบด�วยการจัดหาคอมพิวเตอร�ให�เพียงพอ
 สำหรับการเร�ยนการสอน จัดจ�างครูสาขาคอมพิวเตอร�
 หร�อเทคโนโลยีสารสนเทศให�กับโรงเร�ยน 2 แห�ง ที่ไม�มี  
 ครูด�านนี้ รวมทั�งสนับสนุนการสอนว�ชาว�ทยาศาสตร�
 คอมพิวเตอร� และการเร�ยนโค�ดดิ้ง

3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยจัดจ�างครูสอนว�ชา  
 ภาษาอังกฤษ สนับสนุนให�มีการสอนภาษาอังกฤษตั�งแต�  
 ระดับปฐมวัย และเพิ่มชั่วโมงเร�ยนภาษาอังกฤษในระดับ  
 ประถมศึกษา

4. การสนับสนุนด�านทักษะอาช�พและทักษะช�ว�ตท่ีหลากหลาย  
 เพ่ือเป�นแรงบันดาลใจ เป�นทางเลือกให�กับนักเร�ยนในการ  
 เลือกสาขาเร�ยนต�อ รวมถึงการประกอบอาช�พในอนาคต  
 เช�น ช�างเสร�มสวย ตัดผมชาย ทำบายศร� มาลัย เล้ียงสัตว�  
 ปลูกผัก ช�างไฟฟ�า เป�นต�น

5. การสร�างชุมชนแห�งการเร�ยนรู� อาทิ โรงเร�ยนโนนสะอาด
 พิทยาได�รับเช�ญให�ไปแสดงผลงานทางว�ชาการท่ีจัดโดยเขต  
 การศึกษาฯ และโรงเร�ยนชุมชนโพนงามโพนสวางจัดอบรม  
 การใช�แอปพลิเคชันของรัฐบาลให�กับผู�ปกครองนักเร�ยน

โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา

(Partnership School Project)

บ�านปูได�เข�าร�วมโครงการโรงเร�ยนร�วมพัฒนา ที่เป�นความ
ร�วมมือระหว�างกระทรวงศึกษาธ�การและภาคเอกชน ในการ 
พัฒนาการบร�หารจัดการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา และ
เตร�ยมความพร�อมผู�เร�ยนสำหรับอนาคต โดยได�สนับสนุน 
โรงเร�ยน 3 แห�ง ได�แก� โรงเร�ยนโนนสะอาดพิทยา จังหวัด 
ขอนแก�น โรงเร�ยนชุมชนโพนงามโพนสวาง จังหวัดมหาสารคาม 
และโรงเร�ยนร�องคำหงษ�ทองว�ทยา จังหวัดร�อยเอ็ด
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ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม

คายเยาวชนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม “เพาเวอรกรีน” 

บ�านปู ร�วมกับคณะสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร� 
มหาว�ทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ “ค�ายเพาเวอร�กร�น” 
มาอย�างต�อเนื่องตั�งแต�ป� พ.ศ. 2549 ภายใต�แนวคิด 
“ว�ทยาศาสตร�สิ่งแวดล�อม - เร�ยนรู�สู�การปฏิบัติ” เพื่อ
ปลูกจ�ตสำนึกในการอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อมอย�างย่ังยืน ให�เยาวชน 
มีความรู�และความเข�าใจที่ถูกต�องเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรู�จักนำความรู�ด�านว�ทยาศาสตร� 
มาใช�แก�ไขป�ญหาสิ่งแวดล�อมอย�างเป�นระบบ

กิจกรรมในค�ายเพาเวอร�กร�นประกอบด�วยการพัฒนา
กระบวนการเร�ยนรู� การคิด และการฝ�กฝนทักษะทั�งจาก
ภาคทฤษฎีในห�องเร�ยนและการลงมือปฏิบัติในห�องปฏิบัติการ 
ทัศนศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข�องกับการเร�ยนรู�ด�านสิ่งแวดล�อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให�เยาวชนสามารถเช�อ่มโยงการ 
เร�ยนรู�ด�านส่ิงแวดล�อมผ�านกิจกรรมต�างๆ ตลอดจนจัดทำและ 
นำเสนอโครงงานกลุ�มในประเด็นที่เกี่ยวข�องกับสิ่งแวดล�อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ ซ�ง่เป�นโอกาสให�ได�ฝ�กทักษะ ความคิด 
สร�างสรรค� การทำงานเป�นทีม และการนำเสนอต�อสาธารณชน  

ในป� พ.ศ. 2563 จากผลกระทบของสถานการณ�การแพร�ระบาด 
ของโรคโคว�ด-19 ค�าย “เพาเวอร�กร�น” จ�งปรับเปล่ียนรูปแบบ 
ให�สอดคล�องกับสถานการณ�ดังกล�าว จัดกิจกรรมพิเศษ
ภายใต�ธ�ม “Jungle Rumble – เสียงก�องจากป�าลึก”
โดยเป�ดโอกาสให�นักเร�ยนระดับชั�นมัธยมศึกษาชั�นป�ที่ 1-6 
ทั่วประเทศ ทุกแผนการเร�ยนทีมละ 3 คน สมัครเข�ามาร�วม
กิจกรรมแข�งขันตอบคำถามผ�านช�องทางออนไลน�เป�นครั�งแรก 

ทั�งน้ี การแข�งขันจัดข�น้ทั�งหมด 2 รอบ ซ�ง่เป�นการวัดพ้ืนฐาน 
ความรู�ความเข�าใจเร�่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
พร�อมกับมีภารกิจสะสมคะแนนพิเศษผ�านสื่อออนไลน� เพื่อ 
คัดเลือกเยาวชน 15 คน หร�อ 5 ทีม ไปทัศนศึกษาที่อุทยาน
แห�งชาติแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุร� ระหว�างวันที่ 7-9 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั�งนี้เพื่อเสร�มสร�างความรู�ความเข�าใจ 
ด�านว�ทยาศาสตร� ส่ิงแวดล�อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝ�ง 
จ�ตสำนึกในการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืนให�แก�เยาวชน 
พร�อมทั�งสร�างแกนนำและเคร�อข�ายเยาวชนด�านสิ่งแวดล�อม
ในอนาคต

เยาวชนทั�ง 15 คน มีโอกาสได�เร�ยนรู�แบบเจาะลึกจาก
ผู�เช�่ยวชาญด�านสิ่งแวดล�อม ในกิจกรรมที่น�าสนใจมากมาย 
อาทิ ศึกษาเส�นทางธรรมชาติ สัมผัสความอุดมสมบูรณ�
ของระบบนิเวศในป�าแก�งกระจาน สำรวจและทำความรู�จัก
พันธุ�พืช พันธุ�สัตว� รวมทั�งแมลงนานาชนิด เร�ยนรู�ว�ธ�
ดำรงช�ว�ตอย�างปลอดภัยในป�า การแกะรอยสัตว�ป�า และ
ว�ธ�การติดตั�งกล�องดักถ�ายภาพเพื่อสำรวจพฤติกรรม และ
จำนวนประชากรสัตว�ป�า กิจกรรมดูนก พร�อมทั�งกิจกรรม
เร�ยนรู�ดาราศาสตร�และสังเกตท�องฟ�ายามค่ำคืน 

นอกจากนี้ เยาวชนยังได�ร�วมกิจกรรมจ�ตอาสา เร�ยนรู�
การทำโป�งเทียม ซ�่งเป�นแหล�งแร�ธาตุที่จำเป�นสำหรับสัตว�ป�า 
กิจกรรมดังกล�าว นอกจากจะช�วยรักษาความอุดมสมบูรณ�ของ 
แหล�งอาหารให�สัตว�ป�าแล�ว ยังป�องกันไม�ให�สัตว�ป�าออกไปหา 
อาหารในพ้ืนท่ีชุมชน และลดความขัดแย�งกับชาวบ�านได�อีกด�วย

ตลอดระยะเวลา 15 ป�ที่ผ�านมา มีเยาวชนเข�าร�วมโครงการ 
ค�าย “เพาเวอร�กร�น” แล�วประมาณ 1,000 คน อีกทั�งค�ายฯ 
ยังได�พัฒนาผู�นำเยาวชนด�านสิ่งแวดล�อม เพื่อทำหน�าที่เป�น
พ่ีเล้ียงแก�เยาวชนค�ายฯ รวมทั�งขยายเคร�อข�ายด�านส่ิงแวดล�อม 
รวมประมาณ 174 คน 

ดานการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพ�อสังคม

โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หร�อ “Banpu 
Champions for Change” เป�นโครงการที่บ�านปูร�วมกับ 
Change Fusion องค�กรไม�แสวงหากำไรภายใต�มูลนิธ�บูรณะ 
ชนบทแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� เร�ม่ดำเนินการ 
มาตั�งแต�ป�  2554 เพื่อสนับสนุนผู�ประกอบกิจการเพื่อสังคม 
ซ�่งเป�นเยาวชนคนรุ�นใหม�ผู�เป��ยมด�วยพลังสร�างสรรค�และ
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคม ให�ต�อยอดไอเดียธุรกิจ
ให�เติบโตทั�งในด�านรายได�และผลกระทบเช�งบวกต�อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล�อม ผ�านการส�งเสร�มการเร�ยนรู�เพื่อสร�าง
ความเข�าใจเก่ียวกับการดำเนินกิจการเพ่ือสังคมไปพร�อมๆ กับ 
การปลูกฝ�งคุณธรรมและจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจน 
สร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการเติบโตของกิจการเพ่ือสังคม 
เพื่อสร�างสังคมคุณภาพ และวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่
แข็งแกร�งและยั่งยืนของประเทศ

นอกจากนี้ โครงการพลังเปลี ่ยนแปลงเพื่อสังคมยังมี
แพลตฟอร�มออนไลน� SE School (Social Enterprise 
School) ซ�่งเป�นที่รวบรวมความรู�ด�านต�างๆ และหลักสูตร
เก่ียวกับกิจการเพ่ือสังคมแห�งแรกในประเทศไทย ให�ผู�เข�าร�วม 
โครงการฯ และประชาชนทั่วไปเข�ามาเร�ยนรู�ได�โดยไม�เสีย
ค�าใช�จ�าย เพื่อต�อยอดธุรกิจและร�วมสร�างการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบเช�งบวกต�อสังคมต�อไป 

ในป� 2563 ด�วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 
ทำให�ทุกคนต�องเว�นระยะห�างทางสังคม การจัดโครงการ
ในรูปแบบเดิมจ�งมีข�อจำกัด อีกทั�งว�กฤติโคว�ด-19 ยัง
ส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั�งกลุ�ม SE ในไทย 
บ�านปูจ�งสานต�อโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม
ในป� 2563 ด�วยการจัดกิจกรรม “UpImpact by Banpu 

การสนับสนุนกิจการเพ�อสังคม รวม กิจการ102
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เพ�อสังคม

ตลอดระยะเวลา 10 ป

Champions for Change” โดยเป�ดรับสมัครผู�ประกอบกิจการ 
เพ่ือสังคมทั�งหมด 20 ทีม ทั�งท่ีเคยเข�าร�วมโครงการในหลายรุ�น 
ก�อนหน�านี้ และผู�ประกอบกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ ให�มา
เข�าร�วมเสร�มความรู�และทักษะทางธุรกิจผ�านการอบรมพัฒนา 
ศักยภาพให�แก�ผู�ประกอบการกิจการเพ่ือสังคมด�วยกระบวนการ 
บ�มเพาะและเช�่อมโยงเคร�อข�ายผู�สนับสนุนภายใต�หลักการ 
“เพ่ิมมุมมอง - เพ่ิมทักษะ เพ่ิมประสิทธ�ผลการดำเนินงาน 
(Up-Thinking     Up-Skilling     Up-Implementing)”
รวมถึงการจัดสัมมนาออนไลน� (Webinar) รวมทั�งหมด 4 ครั�ง 
ถ�ายทอดความรู�โดยผู�เช�่ยวชาญและผู�มีประสบการณ�ใน
ด�านต�างๆ ได�แก� การบร�หารจัดการธุรกิจ การพัฒนาตลาด 
ออนไลน� การหาแหล�งเง�นทุน และการขยายธุรกิจ พร�อมด�วย 
เกร็ดความรู�ต�างๆ ให�แก�ผู�ประกอบการและผู�สนใจทั่วไป
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ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม

คายเยาวชนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม “เพาเวอรกรีน” 

บ�านปู ร�วมกับคณะสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร� 
มหาว�ทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ “ค�ายเพาเวอร�กร�น” 
มาอย�างต�อเนื่องตั�งแต�ป� พ.ศ. 2549 ภายใต�แนวคิด 
“ว�ทยาศาสตร�สิ่งแวดล�อม - เร�ยนรู�สู�การปฏิบัติ” เพื่อ
ปลูกจ�ตสำนึกในการอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อมอย�างย่ังยืน ให�เยาวชน 
มีความรู�และความเข�าใจที่ถูกต�องเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรู�จักนำความรู�ด�านว�ทยาศาสตร� 
มาใช�แก�ไขป�ญหาสิ่งแวดล�อมอย�างเป�นระบบ

กิจกรรมในค�ายเพาเวอร�กร�นประกอบด�วยการพัฒนา
กระบวนการเร�ยนรู� การคิด และการฝ�กฝนทักษะทั�งจาก
ภาคทฤษฎีในห�องเร�ยนและการลงมือปฏิบัติในห�องปฏิบัติการ 
ทัศนศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข�องกับการเร�ยนรู�ด�านสิ่งแวดล�อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให�เยาวชนสามารถเช�อ่มโยงการ 
เร�ยนรู�ด�านส่ิงแวดล�อมผ�านกิจกรรมต�างๆ ตลอดจนจัดทำและ 
นำเสนอโครงงานกลุ�มในประเด็นที่เกี่ยวข�องกับสิ่งแวดล�อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ ซ�ง่เป�นโอกาสให�ได�ฝ�กทักษะ ความคิด 
สร�างสรรค� การทำงานเป�นทีม และการนำเสนอต�อสาธารณชน  

ในป� พ.ศ. 2563 จากผลกระทบของสถานการณ�การแพร�ระบาด 
ของโรคโคว�ด-19 ค�าย “เพาเวอร�กร�น” จ�งปรับเปล่ียนรูปแบบ 
ให�สอดคล�องกับสถานการณ�ดังกล�าว จัดกิจกรรมพิเศษ
ภายใต�ธ�ม “Jungle Rumble – เสียงก�องจากป�าลึก”
โดยเป�ดโอกาสให�นักเร�ยนระดับชั�นมัธยมศึกษาชั�นป�ที่ 1-6 
ทั่วประเทศ ทุกแผนการเร�ยนทีมละ 3 คน สมัครเข�ามาร�วม
กิจกรรมแข�งขันตอบคำถามผ�านช�องทางออนไลน�เป�นครั�งแรก 

ทั�งน้ี การแข�งขันจัดข�น้ทั�งหมด 2 รอบ ซ�ง่เป�นการวัดพ้ืนฐาน 
ความรู�ความเข�าใจเร�่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
พร�อมกับมีภารกิจสะสมคะแนนพิเศษผ�านสื่อออนไลน� เพื่อ 
คัดเลือกเยาวชน 15 คน หร�อ 5 ทีม ไปทัศนศึกษาที่อุทยาน
แห�งชาติแก�งกระจาน จังหวัดเพชรบุร� ระหว�างวันที่ 7-9 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั�งนี้เพื่อเสร�มสร�างความรู�ความเข�าใจ 
ด�านว�ทยาศาสตร� ส่ิงแวดล�อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝ�ง 
จ�ตสำนึกในการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืนให�แก�เยาวชน 
พร�อมทั�งสร�างแกนนำและเคร�อข�ายเยาวชนด�านสิ่งแวดล�อม
ในอนาคต

เยาวชนทั�ง 15 คน มีโอกาสได�เร�ยนรู�แบบเจาะลึกจาก
ผู�เช�่ยวชาญด�านสิ่งแวดล�อม ในกิจกรรมที่น�าสนใจมากมาย 
อาทิ ศึกษาเส�นทางธรรมชาติ สัมผัสความอุดมสมบูรณ�
ของระบบนิเวศในป�าแก�งกระจาน สำรวจและทำความรู�จัก
พันธุ�พืช พันธุ�สัตว� รวมทั�งแมลงนานาชนิด เร�ยนรู�ว�ธ�
ดำรงช�ว�ตอย�างปลอดภัยในป�า การแกะรอยสัตว�ป�า และ
ว�ธ�การติดตั�งกล�องดักถ�ายภาพเพื่อสำรวจพฤติกรรม และ
จำนวนประชากรสัตว�ป�า กิจกรรมดูนก พร�อมทั�งกิจกรรม
เร�ยนรู�ดาราศาสตร�และสังเกตท�องฟ�ายามค่ำคืน 

นอกจากนี้ เยาวชนยังได�ร�วมกิจกรรมจ�ตอาสา เร�ยนรู�
การทำโป�งเทียม ซ�่งเป�นแหล�งแร�ธาตุที่จำเป�นสำหรับสัตว�ป�า 
กิจกรรมดังกล�าว นอกจากจะช�วยรักษาความอุดมสมบูรณ�ของ 
แหล�งอาหารให�สัตว�ป�าแล�ว ยังป�องกันไม�ให�สัตว�ป�าออกไปหา 
อาหารในพ้ืนท่ีชุมชน และลดความขัดแย�งกับชาวบ�านได�อีกด�วย

ตลอดระยะเวลา 15 ป�ที่ผ�านมา มีเยาวชนเข�าร�วมโครงการ 
ค�าย “เพาเวอร�กร�น” แล�วประมาณ 1,000 คน อีกทั�งค�ายฯ 
ยังได�พัฒนาผู�นำเยาวชนด�านสิ่งแวดล�อม เพื่อทำหน�าที่เป�น
พ่ีเล้ียงแก�เยาวชนค�ายฯ รวมทั�งขยายเคร�อข�ายด�านส่ิงแวดล�อม 
รวมประมาณ 174 คน 

ดานการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพ�อสังคม

โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หร�อ “Banpu 
Champions for Change” เป�นโครงการที่บ�านปูร�วมกับ 
Change Fusion องค�กรไม�แสวงหากำไรภายใต�มูลนิธ�บูรณะ 
ชนบทแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� เร�ม่ดำเนินการ 
มาตั�งแต�ป�  2554 เพื่อสนับสนุนผู�ประกอบกิจการเพื่อสังคม 
ซ�่งเป�นเยาวชนคนรุ�นใหม�ผู�เป��ยมด�วยพลังสร�างสรรค�และ
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคม ให�ต�อยอดไอเดียธุรกิจ
ให�เติบโตทั�งในด�านรายได�และผลกระทบเช�งบวกต�อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล�อม ผ�านการส�งเสร�มการเร�ยนรู�เพื่อสร�าง
ความเข�าใจเก่ียวกับการดำเนินกิจการเพ่ือสังคมไปพร�อมๆ กับ 
การปลูกฝ�งคุณธรรมและจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจน 
สร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการเติบโตของกิจการเพ่ือสังคม 
เพื่อสร�างสังคมคุณภาพ และวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่
แข็งแกร�งและยั่งยืนของประเทศ

นอกจากนี้ โครงการพลังเปลี ่ยนแปลงเพื่อสังคมยังมี
แพลตฟอร�มออนไลน� SE School (Social Enterprise 
School) ซ�่งเป�นที่รวบรวมความรู�ด�านต�างๆ และหลักสูตร
เก่ียวกับกิจการเพ่ือสังคมแห�งแรกในประเทศไทย ให�ผู�เข�าร�วม 
โครงการฯ และประชาชนทั่วไปเข�ามาเร�ยนรู�ได�โดยไม�เสีย
ค�าใช�จ�าย เพื่อต�อยอดธุรกิจและร�วมสร�างการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบเช�งบวกต�อสังคมต�อไป 

ในป� 2563 ด�วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 
ทำให�ทุกคนต�องเว�นระยะห�างทางสังคม การจัดโครงการ
ในรูปแบบเดิมจ�งมีข�อจำกัด อีกทั�งว�กฤติโคว�ด-19 ยัง
ส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั�งกลุ�ม SE ในไทย 
บ�านปูจ�งสานต�อโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม
ในป� 2563 ด�วยการจัดกิจกรรม “UpImpact by Banpu 
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Champions for Change” โดยเป�ดรับสมัครผู�ประกอบกิจการ 
เพ่ือสังคมทั�งหมด 20 ทีม ทั�งท่ีเคยเข�าร�วมโครงการในหลายรุ�น 
ก�อนหน�านี้ และผู�ประกอบกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ ให�มา
เข�าร�วมเสร�มความรู�และทักษะทางธุรกิจผ�านการอบรมพัฒนา 
ศักยภาพให�แก�ผู�ประกอบการกิจการเพ่ือสังคมด�วยกระบวนการ 
บ�มเพาะและเช�่อมโยงเคร�อข�ายผู�สนับสนุนภายใต�หลักการ 
“เพ่ิมมุมมอง - เพ่ิมทักษะ เพ่ิมประสิทธ�ผลการดำเนินงาน 
(Up-Thinking     Up-Skilling     Up-Implementing)”
รวมถึงการจัดสัมมนาออนไลน� (Webinar) รวมทั�งหมด 4 ครั�ง 
ถ�ายทอดความรู�โดยผู�เช�่ยวชาญและผู�มีประสบการณ�ใน
ด�านต�างๆ ได�แก� การบร�หารจัดการธุรกิจ การพัฒนาตลาด 
ออนไลน� การหาแหล�งเง�นทุน และการขยายธุรกิจ พร�อมด�วย 
เกร็ดความรู�ต�างๆ ให�แก�ผู�ประกอบการและผู�สนใจทั่วไป
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เยาวชน

และครูที่ปรึกษา

ที่ผานการคัดเลือก

เขารวมโครงการ

ทั้งหมด 80 คน

จาก

14
ทีม

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

(Thammasat-Banpu Innovative Learning)

บ�านปูร�วมมือกับคณะว�ทยาการเร�ยนรู�และศึกษาศาสตร� 
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� ดำเนินโครงการ “ออกแบบเกม 
ออกแบบสังคม” หร�อ “Thammasat-Banpu Innovative 
Learning Program” เพ่ือพัฒนานักเร�ยนระดับชั�นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย นักเร�ยนอาช�วศึกษา และครูผู�สอน ให�มีทักษะท่ีเอ้ือ 
ต�อการเป�นนวัตกรรุ�นใหม� เช�น การคิดอย�างมีว�จารณญาณ
และการคิดเช�งว�เคราะห� การคิดและการสื่อสารความคิด
อย�างสร�างสรรค� ความรับผิดชอบ ภาวะผู�นำ เป�นต�น ผ�าน 
กระบวนการสร�าง “เกมการเร�ยนรู�”

ป�จจุบันโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” ได�ดำเนิน 
โครงการมาอย�างต�อเนื่องเป�นรุ�นที่ 2 นับตั�งแต�ป� 2562 ซ�่ง
บ�านปูได�มอบเง�นสนับสนุนเง�นจำนวน 8.4 ล�านบาท เพื่อใช�
ดำเนินโครงการในการบ�มเพาะทีมเยาวชนจากโรงเร�ยนต�างๆ 
ที่ผ�านการคัดเลือกจากทั่วประเทศรวม 14 ทีม ให�มีทักษะ
กระบวนการคิดเช�งออกแบบ (Design Thinking) และเป�น
นวัตกรรุ�นใหม�ผ�านกระบวนการสร�างสรรค�บอร�ดเกม อันเกิด
จากประเด็นสังคมท่ีต�องการส่ือสารเพ่ือสร�างความเปล่ียนแปลง 
เช�งบวกให�เกิดแก�กลุ�มเป�าหมายและสังคมภาพรวมต�อไป 
โดยเยาวชนทั�ง 14 ทีม ได�นำบอร�ดเกมของตนเองไปเผยแพร� 
ให�สาธารณชนได�ทดลองเล�นเป�นครั�งแรกในงาน Games & 
Learning 2020 เม่ือเดือนตุลาคม 2563 และหลังจากนั�นได� 
นำไปเผยแพร�กับกลุ�มเป�าหมาย เพ่ือให�ความรู� เสร�มความเข�าใจ 
และสร�างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติไปในทางที่ดี

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคมรุ�นท่ี 2 จะมีพิธ�มอบ 
รางวัลชนะเลิศถ�วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ�ราชเจ�า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�และ
รางวัลสาขาต�างๆ แก�ทีมเยาวชนผู�เข�าร�วมโครงการฯ ภายใน 
เดือนพฤษภาคม 2564

สโมสรเทเบิลเทนนิสบานปู

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ�านปูก�อตั�งข�้นในป� 2551 ป�จจุบัน 
ดำเนินงานต�อเนื่องป�นี ้เป�นป�ที ่ 12 โดยมุ�งมั ่นพัฒนา
เยาวชนไทย ด�วยการสนับสนุนทั�งการฝ�กซ�อมประจำวัน 
การส�งนักกีฬาเข�าแข�งขันในทัวร�นาเมนต�สำคัญๆ ทั�งในและ 
ต�างประเทศ โดยมีโค�ชทำหน�าที่ดูแลการฝ�กซ�อมและกำหนด
กลยุทธ�การแข�งขันของนักกีฬา การจัดกิจกรรมประจำป�เพื่อ
กระชับความสัมพันธ�ในทีมพร�อมกับปลูกฝ�งคุณธรรม จร�ยธรรม 
ความมีว�นัย และความสามัคคีให�แก�นักกีฬา 

สำหรับในป� 2563 นอกจากการส�งนักกีฬาเข�าแข�งขันใน
ทัวร�นาเมนต�ในประเทศแล�ว ยังได�มีการจัดกิจกรรมพิเศษข�้น 
เน่ืองจากรายการแข�งขันภายในและต�างประเทศหลายรายการ 
ถูกยกเลิกจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ทั�งนี ้
เพื่อเป�นการสานสัมพันธ�ระหว�างนักกีฬาและแสดงให�เห็นถึง 
การปรับตัวเปล่ียนแปลงตามสถานการณ�ท่ีเกิดข�น้ จ�งได�มีการ 
จัดแข�งขันกระชับมิตรภายในสโมสรฯ “2020 BTTC Virtual
Tournament” ข�้น โดยให�แต�ละศูนย�ฝ�กซ�อมทำการแข�งขัน
ภายในด�วยกติกาพิเศษและผ�านการถ�ายทอดสด (Live) ผ�าน
ช�องทางเฟซบุ�กของสโมสรฯ ซ�่งได�ผลตอบรับเป�นอย�างดี
จากนักกีฬา สมาช�กของสโมสรฯ และบุคคลทั่วไปที่รับชม
การแข�งขันผ�านทางช�องทางดังกล�าว

ณ สิ้นป� 2563 สโมสรเทเบิลเทนนิสบ�านปูมีสมาช�กรวม
ทั�งสิ้น 109 คน ประกอบด�วยนักกีฬา 79 คน โค�ช 11 คน 
และ สมาช�กทั่วไป 19 คน แบ�งเป�นศูนย�ฝ�กซ�อม 9 แห�ง ซ�่ง
กระจายตัวอยู�ใน 7 จังหวัด ได�แก� กรุงเทพมหานคร นนทบุร�

เยาวชน

ที่เขารวมโครงการ

ไดออกแบบบอรดเกม

เพ£อสรางการ

เปล่ียนเเปลงทางสังคม 

ครอบคลุม

3
ประเด็น

วัยรุนศาสตร
การ

พัฒนาสังคม

การ

ดูแลสุขภาพ

เช�ยงใหม� อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแก�น และภูเก็ต โดยมี
สมาช�กกระจายอยู�ตามจังหวัดต�างๆ ทั่วประเทศไทย ตลอด 
ระยะเวลาที่ผ�านมามีนักกีฬาของสโมสรฯ ผ�านการคัดเลือก
เป�นนักกีฬาทีมชาติในการแข�งขันกีฬาซ�เกมส� จำนวน 2 คน 
เยาวชนทีมชาติ จำนวน 47 คน ยุวชนทีมชาติ จำนวน 5 คน 
และนำความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัครเข�าศึกษา
ต�อในระดับอุดมศึกษาได�จำนวน 24 คน อีกทั�งยังมีนักกีฬา
ที่ได�รับรางวัลจากการแข�งขันหลากหลายรายการทั�งในระดับ
ประเทศและต�างประเทศอย�างต�อเนื่อง

ผูฝกสอน

11 คน

สมาชิกทั่วไป

19 คน

นักกีฬา

79 คน

ปจจุบันมีสมาชิก

109 คน

9

ศูนยฝกซอม*

สโมสร

เทเบิลเทนนิส

บานปู

* กระจายตัวอยู�ใน 7 จังหวัด ได�แก� กรุงเทพมหานคร นนทบุร� เช�ยงใหม� 
 อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแก�น และภูเก็ต

ยุวชนทีมชาติ 5 คน

เยาวชนทีมชาติ 47 คน

ผานการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติในการแขงขันกีฬาซีเกมส 2 คน

นักกีฬาของสโมสรเทเบิลเทนนิสบานปูตลอดระยะเวลาที่ผานมา

นำความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิส

สมัครเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 24 คน
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เยาวชน

และครูที่ปรึกษา
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เขารวมโครงการ

ทั้งหมด 80 คน

จาก

14
ทีม

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

(Thammasat-Banpu Innovative Learning)

บ�านปูร�วมมือกับคณะว�ทยาการเร�ยนรู�และศึกษาศาสตร� 
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� ดำเนินโครงการ “ออกแบบเกม 
ออกแบบสังคม” หร�อ “Thammasat-Banpu Innovative 
Learning Program” เพ่ือพัฒนานักเร�ยนระดับชั�นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย นักเร�ยนอาช�วศึกษา และครูผู�สอน ให�มีทักษะท่ีเอ้ือ 
ต�อการเป�นนวัตกรรุ�นใหม� เช�น การคิดอย�างมีว�จารณญาณ
และการคิดเช�งว�เคราะห� การคิดและการสื่อสารความคิด
อย�างสร�างสรรค� ความรับผิดชอบ ภาวะผู�นำ เป�นต�น ผ�าน 
กระบวนการสร�าง “เกมการเร�ยนรู�”

ป�จจุบันโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” ได�ดำเนิน 
โครงการมาอย�างต�อเนื่องเป�นรุ�นที่ 2 นับตั�งแต�ป� 2562 ซ�่ง
บ�านปูได�มอบเง�นสนับสนุนเง�นจำนวน 8.4 ล�านบาท เพื่อใช�
ดำเนินโครงการในการบ�มเพาะทีมเยาวชนจากโรงเร�ยนต�างๆ 
ที่ผ�านการคัดเลือกจากทั่วประเทศรวม 14 ทีม ให�มีทักษะ
กระบวนการคิดเช�งออกแบบ (Design Thinking) และเป�น
นวัตกรรุ�นใหม�ผ�านกระบวนการสร�างสรรค�บอร�ดเกม อันเกิด
จากประเด็นสังคมท่ีต�องการส่ือสารเพ่ือสร�างความเปล่ียนแปลง 
เช�งบวกให�เกิดแก�กลุ�มเป�าหมายและสังคมภาพรวมต�อไป 
โดยเยาวชนทั�ง 14 ทีม ได�นำบอร�ดเกมของตนเองไปเผยแพร� 
ให�สาธารณชนได�ทดลองเล�นเป�นครั�งแรกในงาน Games & 
Learning 2020 เม่ือเดือนตุลาคม 2563 และหลังจากนั�นได� 
นำไปเผยแพร�กับกลุ�มเป�าหมาย เพ่ือให�ความรู� เสร�มความเข�าใจ 
และสร�างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติไปในทางที่ดี

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคมรุ�นท่ี 2 จะมีพิธ�มอบ 
รางวัลชนะเลิศถ�วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ�ราชเจ�า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�และ
รางวัลสาขาต�างๆ แก�ทีมเยาวชนผู�เข�าร�วมโครงการฯ ภายใน 
เดือนพฤษภาคม 2564

สโมสรเทเบิลเทนนิสบานปู

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ�านปูก�อตั�งข�้นในป� 2551 ป�จจุบัน 
ดำเนินงานต�อเนื่องป�นี ้เป�นป�ที ่ 12 โดยมุ�งมั ่นพัฒนา
เยาวชนไทย ด�วยการสนับสนุนทั�งการฝ�กซ�อมประจำวัน 
การส�งนักกีฬาเข�าแข�งขันในทัวร�นาเมนต�สำคัญๆ ทั�งในและ 
ต�างประเทศ โดยมีโค�ชทำหน�าที่ดูแลการฝ�กซ�อมและกำหนด
กลยุทธ�การแข�งขันของนักกีฬา การจัดกิจกรรมประจำป�เพื่อ
กระชับความสัมพันธ�ในทีมพร�อมกับปลูกฝ�งคุณธรรม จร�ยธรรม 
ความมีว�นัย และความสามัคคีให�แก�นักกีฬา 

สำหรับในป� 2563 นอกจากการส�งนักกีฬาเข�าแข�งขันใน
ทัวร�นาเมนต�ในประเทศแล�ว ยังได�มีการจัดกิจกรรมพิเศษข�้น 
เน่ืองจากรายการแข�งขันภายในและต�างประเทศหลายรายการ 
ถูกยกเลิกจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ทั�งนี ้
เพื่อเป�นการสานสัมพันธ�ระหว�างนักกีฬาและแสดงให�เห็นถึง 
การปรับตัวเปล่ียนแปลงตามสถานการณ�ท่ีเกิดข�น้ จ�งได�มีการ 
จัดแข�งขันกระชับมิตรภายในสโมสรฯ “2020 BTTC Virtual
Tournament” ข�้น โดยให�แต�ละศูนย�ฝ�กซ�อมทำการแข�งขัน
ภายในด�วยกติกาพิเศษและผ�านการถ�ายทอดสด (Live) ผ�าน
ช�องทางเฟซบุ�กของสโมสรฯ ซ�่งได�ผลตอบรับเป�นอย�างดี
จากนักกีฬา สมาช�กของสโมสรฯ และบุคคลทั่วไปที่รับชม
การแข�งขันผ�านทางช�องทางดังกล�าว

ณ สิ้นป� 2563 สโมสรเทเบิลเทนนิสบ�านปูมีสมาช�กรวม
ทั�งสิ้น 109 คน ประกอบด�วยนักกีฬา 79 คน โค�ช 11 คน 
และ สมาช�กทั่วไป 19 คน แบ�งเป�นศูนย�ฝ�กซ�อม 9 แห�ง ซ�่ง
กระจายตัวอยู�ใน 7 จังหวัด ได�แก� กรุงเทพมหานคร นนทบุร�

เยาวชน

ที่เขารวมโครงการ

ไดออกแบบบอรดเกม

เพ£อสรางการ

เปล่ียนเเปลงทางสังคม 

ครอบคลุม

3
ประเด็น

วัยรุนศาสตร
การ

พัฒนาสังคม

การ

ดูแลสุขภาพ

เช�ยงใหม� อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแก�น และภูเก็ต โดยมี
สมาช�กกระจายอยู�ตามจังหวัดต�างๆ ทั่วประเทศไทย ตลอด 
ระยะเวลาที่ผ�านมามีนักกีฬาของสโมสรฯ ผ�านการคัดเลือก
เป�นนักกีฬาทีมชาติในการแข�งขันกีฬาซ�เกมส� จำนวน 2 คน 
เยาวชนทีมชาติ จำนวน 47 คน ยุวชนทีมชาติ จำนวน 5 คน 
และนำความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัครเข�าศึกษา
ต�อในระดับอุดมศึกษาได�จำนวน 24 คน อีกทั�งยังมีนักกีฬา
ที่ได�รับรางวัลจากการแข�งขันหลากหลายรายการทั�งในระดับ
ประเทศและต�างประเทศอย�างต�อเนื่อง

ผูฝกสอน

11 คน

สมาชิกทั่วไป

19 คน

นักกีฬา

79 คน

ปจจุบันมีสมาชิก

109 คน

9

ศูนยฝกซอม*

สโมสร

เทเบิลเทนนิส

บานปู

* กระจายตัวอยู�ใน 7 จังหวัด ได�แก� กรุงเทพมหานคร นนทบุร� เช�ยงใหม� 
 อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแก�น และภูเก็ต

ยุวชนทีมชาติ 5 คน

เยาวชนทีมชาติ 47 คน

ผานการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติในการแขงขันกีฬาซีเกมส 2 คน

นักกีฬาของสโมสรเทเบิลเทนนิสบานปูตลอดระยะเวลาที่ผานมา

นำความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิส

สมัครเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 24 คน
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ดานการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาดานศาสนาและประเพณีทองถิ่น

เหมืองลำพูนร�วมถวายเทียนพรรษาประจำป� 2563 แก�วัด
รอบเหมือง 9 แห�งในตำบลล้ี ตำบลนาทราย และตำบลป�าไผ� 
ได�แก� วัดบ�านกลาง วัดบ�านแวน วัดพวงคำ วัดพระบากห�วยต�ม 
วัดปางประทีป วัดผาหนาม วัดบ�านปู วัดนากลาง และ
วัดบ�านโฮ�ง เน่ืองในวันเข�าพรรษา และร�วมงานทอดกฐ�นสามัคคี 
ทอดถวาย ณ วัดบ�านโฮ�ง ต.ลี้ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อร�วม
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากน้ียังร�วมกิจกรรมงานทำบุญ 
ถวายผ�าป�าสามัคคีให�กับวัดบ�านปู อ.ล้ี จ.ลำพูน เพ่ือเป�นการ 
อนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณี และสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีกับชุมชน

การบรรเทาสาธารณภัย 

กองทุน “มิตรผล-บานปู รวมใจชวยไทยสูภัยโควิด-19” 

ด�วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 บ�านปูได�
ดำเนินการจัดตั�งกองทุน “มิตรผล-บ�านปู รวมใจช�วยไทย 
สู�ภัยโคว�ด-19” ในเดือนมีนาคม 2563 โดยเป�นความร�วมมือ 
ระหว�างบร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ�มมิตรผล 
ในฐานะองค�กรภาคเอกชนท่ีดำเนินธุรกิจด�วยหลักธรรมาภิบาล 
และให�ความสำคัญกับการดำเนินงานควบคู�กับความรับผิดชอบ 
ต�อสังคม โดยกองทุนมูลค�า 500 ล�านบาทน้ี มีวัตถุประสงค�
สำหรับให�การสนับสนุนอุปกรณ�ทางกาแพทย�และสาธารณสุข 
ที่จำเป�นต�อการป�องกันและควบคุมการแพร�ระบาดของ
โคว�ด-19 เพ่ือให�บุคลากรทางการแพทย�สามารถปฏิบัติหน�าท่ี 
ได�อย�างเต็มความสามารถด�วยความปลอดภัย และมีความพร�อม 
ในการรับมือกับว�กฤตด�านสาธารณสุขท่ีเกิดข�น้ อีกทั�งกองทุนฯ 
ยังขยายความช�วยเหลือไปยังชุมชน โดยเฉพาะในเร�อ่งป�ญหา
ปากท�องจากสภาพเศรษฐกิจอันสืบเน่ืองมาจากการแพร�ระบาด 
ของโคว�ด-19 ผ�านการบร�จาค และสนับสนุนในรูปแบบ
โครงการต�างๆ  

 สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร�เฉลิมพระเกียรติ ซ�ง่เป�น  
 หนึ่งในโรงพยาบาลศูนย�กลางที่ให�การดูแลรักษาผู�ป�วย  
 ติดเช�้อไวรัสโคว�ด-19 ที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั�ง
 ยังเป�นโรงพยาบาลท่ีรองรับการโอนย�ายผู�ป�วยท่ีตรวจพบ  
 การติดเช�อ้จากโรงพยาบาลอ่ืนๆ มาดูแลรักษาอีกด�วย โดย  
 บร�ษัทฯ ได�ให�ความช�วยเหลือด�านอุปกรณ�และเคร�่องมือ 
 ทางการแพทย� ประกอบไปด�วย ห�องผู�ป�วยความดันลบ  
 (Negative Pressure) แบบแยกห�อง เพ่ือใช�สำหรับรักษา  
 และป�องกันการแพร�กระจายโรคสำหรับผู�ป�วยโคว�ด-19  
 จำนวน 10 เตียง ห�องหัตถการผู�ป�วยความดันลบ จำนวน  
 1 เตียง เคร�่องช�วยหายใจ จำนวน 11 เคร�่อง และ
 อุปกรณ�ทางการแพทย�ต�างๆ ประกอบด�วย เคร�อ่งเอกซเรย�  
 เคลื่อนที่ระบบดิจ�ทัล เคร�่องส�องตรวจทางเดินหายใจ
 เคร�อ่งวัดปร�มาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ในลมหายใจออก  
 และความอิ่มตัวของออกซ�เจนในเลือด เคร�่องเฝ�าระวัง
 และติดตามสัญญาณช�พ เคร�่องกดนวดหัวใจอัตโนมัติ  
 อุปกรณ�ส�องตรวจหลอดลม และชุดป�องกันอนุภาคที่เป�น 
 อันตรายจากฝุ�นละอองและเช�อ้โรค รวมมูลค�า 30 ล�านบาท   
 นอกจากนี้ยังได�ให�การสนับสนุนอุปกรณ�ทางการแพทย�
 และอุปกรณ�ป�องกันส�วนบุคคลให�แก�โรงพยาบาลต�างๆ   
 รวม 37 แห�งทั่วประเทศ

 มอบถุงยังช�พให�กับประชาชนที่ได�รับความเดือดร�อนใน
 หลายจังหวัดได�แก� กรุงเทพฯ ปทุมธานี ชลบุร� สมุทรปราการ
 สมุทรสาคร นอกจากนี้ยังมอบถุงยังช�พให�กับมูลนิธ�
 อะมีรุลมุอ�มินีนเพ่ือเด็กกำพร�า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� 
 เพ่ือนำไปแจกจ�ายแก�ครัวเร�อนท่ีได�รับความเดือดร�อนและ
 เด็กกำพร�าที่ลงทะเบียนไว�กับทางมูลนิธ�ฯ รวมจำนวน
 ถุงยังช�พท่ีบร�ษัทฯ นำไปมอบให�ประชาชนท่ีเดือดร�อนแล�ว
 กว�า 4,500 ครัวเร�อน

 ส�งมอบหน�ากากอนามัยแบบผ�าคุณภาพดีที่บร�ษัทฯ ได�
 ส่ังผลิตข�น้ 1.3 ล�านช�น้ เพ่ือแจกจ�ายให�แก�ครูและนักเร�ยน  
 ในโรงเร�ยนกว�า 1,500 แห�ง ชุมชนในพ้ืนท่ีเส่ียง พนักงาน  
 เจ�าหน�าที่ภาครัฐ และประชาชนทั่วประเทศ

 สนับสนุนรถยนต�ไฟฟ�าภายใต�โครงการ “บ�านปู เน็กซ�
 อีว� คาร� แชร�่ง ฟอร� แคร�่ง” (Banpu NEXT EV Car  
 Sharing for Caring) แก�บุคลากรทางการแพทย�โดยไม�คิด  
 ค�าใช�จ�ายเป�นระยะเวลา 3 เดือน ให�แก�โรงพยาบาลต�างๆ
 ได�แก� โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย กลุ�ม
 โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล โรงพยาบาลนวมินทร� 9 
 โรงพยาบาลป�ยะเวท เป�นต�น ทั�งนี้เพื่อให�บุคลากรทาง
 การแพทย�ใช�เดินทางไปดูแลรักษาผู�ป�วยถึงบ�านในช�วง

สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน

นับตั�งแต�ป� 2558 เป�นต�นมา บ�านปูได�ให�การสนับสนุน
นายทรงฤทธ�์ เดว�ด จั่นบุบผา นักกีฬาเทนนิสเยาวชนรุ�นอายุ
ไม�เกิน 18 ป� ท่ีมีศักยภาพแต�ขาดแคลนทุนทรัพย�เพ่ือเดินหน�า 
สานฝ�นในการเป�นนักกีฬาเทนนิสระดับโลก ด�วยการสนับสนุน 
อุปกรณ�กีฬา คอร�สเสร�มสร�างความแข็งแรงและเตร�ยม
ความพร�อมทางร�างกาย การฝ�กซ�อมประจำวัน รวมถึงสนับสนุน 
ให�เข�าร�วมการแข�งขันรายการสำคัญๆ ทั�งในประเทศและ
ต�างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ�ในการแข�งขัน 
ตลอดจนสร�างเสร�มทักษะในการใช�ช�ว�ตและฝ�กว�นัยนักกีฬา
ให�มีความเป�นมืออาช�พมากยิ่งข�้น 

ในป� 2563 น้ี นายทรงฤทธ�ไ์ด�รับการจัดอันดับเป�นนักกีฬาเทนนิส 
เยาวชนอันดับที่ 645 ของโลก โดยสหพันธ�เทนนิสนานาชาติ 
และได�รับการจัดอันดับเป�นนักกีฬาเทนนิสเยาวชน รุ�นอายุ
ไม�เกิน 18 ป� อันดับท่ี 22 ของประเทศ โดยสมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคมแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ�

 ที่มีการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 อำนวยความสะดวก
 ให�ผู�ป�วยรอรับบร�การอย�างปลอดภัยตามมาตรการเว�น 
 ระยะห�างทางสังคม (Social Distancing)

 สนับสนุนกิจกรรมของหน�วยงานและสถาบันที่มีส�วน
 ช�วยเหลือบุคลากรทางการแพทย�และประชาชนตาม
 เจตจำนงค�ของกองทุนฯ อาทิ สนับสนุนโครงการ "นักรบ  
 เส้ือขาวสู�ภัยโคว�ด-19" แพทยสมาคมแห�งประเทศไทยฯ  
 เพื่อประกันช�ว�ตแพทย�และพยาบาลทั่วประเทศ สมทบทุน 
 การผลิตหน�ากากอนามัย “Mask for Blood Hero” ใน  
 โครงการ Plus One เพ่ิมจำนวนครั�ง เพ่ิมโลหิต เพ่ิมช�ว�ต  
 ของสภากาชาดไทย จำนวน 400,000 ช�้น เนื่องจาก
 เกิดว�กฤตขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ การสนับสนุนการ
 พัฒนาซอฟท�แวร� สำหรับผู�กักตนในโรงแรมที่เป�น State  
 Quarantine ใช�ในการแจ�งอาการเจ็บป�วย วัดไข� และเป�น  
 สื่อกลางเพื่อประสานกับเจ�าหน�าที่โรงเเรม เป�นต�น

108,168,242
บาท

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การชวยเหลือ

ของบานปูผานกองทุน

“มิตรผล-บานปู 

รวมใจชวยไทยสู

ภัยโควิด-19”

รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น
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การพัฒนาดานศาสนาและประเพณีทองถิ่น

เหมืองลำพูนร�วมถวายเทียนพรรษาประจำป� 2563 แก�วัด
รอบเหมือง 9 แห�งในตำบลล้ี ตำบลนาทราย และตำบลป�าไผ� 
ได�แก� วัดบ�านกลาง วัดบ�านแวน วัดพวงคำ วัดพระบากห�วยต�ม 
วัดปางประทีป วัดผาหนาม วัดบ�านปู วัดนากลาง และ
วัดบ�านโฮ�ง เน่ืองในวันเข�าพรรษา และร�วมงานทอดกฐ�นสามัคคี 
ทอดถวาย ณ วัดบ�านโฮ�ง ต.ลี้ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อร�วม
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากน้ียังร�วมกิจกรรมงานทำบุญ 
ถวายผ�าป�าสามัคคีให�กับวัดบ�านปู อ.ล้ี จ.ลำพูน เพ่ือเป�นการ 
อนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณี และสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีกับชุมชน

การบรรเทาสาธารณภัย 

กองทุน “มิตรผล-บานปู รวมใจชวยไทยสูภัยโควิด-19” 

ด�วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 บ�านปูได�
ดำเนินการจัดตั�งกองทุน “มิตรผล-บ�านปู รวมใจช�วยไทย 
สู�ภัยโคว�ด-19” ในเดือนมีนาคม 2563 โดยเป�นความร�วมมือ 
ระหว�างบร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ�มมิตรผล 
ในฐานะองค�กรภาคเอกชนท่ีดำเนินธุรกิจด�วยหลักธรรมาภิบาล 
และให�ความสำคัญกับการดำเนินงานควบคู�กับความรับผิดชอบ 
ต�อสังคม โดยกองทุนมูลค�า 500 ล�านบาทน้ี มีวัตถุประสงค�
สำหรับให�การสนับสนุนอุปกรณ�ทางกาแพทย�และสาธารณสุข 
ที่จำเป�นต�อการป�องกันและควบคุมการแพร�ระบาดของ
โคว�ด-19 เพ่ือให�บุคลากรทางการแพทย�สามารถปฏิบัติหน�าท่ี 
ได�อย�างเต็มความสามารถด�วยความปลอดภัย และมีความพร�อม 
ในการรับมือกับว�กฤตด�านสาธารณสุขท่ีเกิดข�น้ อีกทั�งกองทุนฯ 
ยังขยายความช�วยเหลือไปยังชุมชน โดยเฉพาะในเร�อ่งป�ญหา
ปากท�องจากสภาพเศรษฐกิจอันสืบเน่ืองมาจากการแพร�ระบาด 
ของโคว�ด-19 ผ�านการบร�จาค และสนับสนุนในรูปแบบ
โครงการต�างๆ  

 สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร�เฉลิมพระเกียรติ ซ�ง่เป�น  
 หนึ่งในโรงพยาบาลศูนย�กลางที่ให�การดูแลรักษาผู�ป�วย  
 ติดเช�้อไวรัสโคว�ด-19 ที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั�ง
 ยังเป�นโรงพยาบาลท่ีรองรับการโอนย�ายผู�ป�วยท่ีตรวจพบ  
 การติดเช�อ้จากโรงพยาบาลอ่ืนๆ มาดูแลรักษาอีกด�วย โดย  
 บร�ษัทฯ ได�ให�ความช�วยเหลือด�านอุปกรณ�และเคร�่องมือ 
 ทางการแพทย� ประกอบไปด�วย ห�องผู�ป�วยความดันลบ  
 (Negative Pressure) แบบแยกห�อง เพ่ือใช�สำหรับรักษา  
 และป�องกันการแพร�กระจายโรคสำหรับผู�ป�วยโคว�ด-19  
 จำนวน 10 เตียง ห�องหัตถการผู�ป�วยความดันลบ จำนวน  
 1 เตียง เคร�่องช�วยหายใจ จำนวน 11 เคร�่อง และ
 อุปกรณ�ทางการแพทย�ต�างๆ ประกอบด�วย เคร�อ่งเอกซเรย�  
 เคลื่อนที่ระบบดิจ�ทัล เคร�่องส�องตรวจทางเดินหายใจ
 เคร�อ่งวัดปร�มาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ในลมหายใจออก  
 และความอิ่มตัวของออกซ�เจนในเลือด เคร�่องเฝ�าระวัง
 และติดตามสัญญาณช�พ เคร�่องกดนวดหัวใจอัตโนมัติ  
 อุปกรณ�ส�องตรวจหลอดลม และชุดป�องกันอนุภาคที่เป�น 
 อันตรายจากฝุ�นละอองและเช�อ้โรค รวมมูลค�า 30 ล�านบาท   
 นอกจากนี้ยังได�ให�การสนับสนุนอุปกรณ�ทางการแพทย�
 และอุปกรณ�ป�องกันส�วนบุคคลให�แก�โรงพยาบาลต�างๆ   
 รวม 37 แห�งทั่วประเทศ

 มอบถุงยังช�พให�กับประชาชนที่ได�รับความเดือดร�อนใน
 หลายจังหวัดได�แก� กรุงเทพฯ ปทุมธานี ชลบุร� สมุทรปราการ
 สมุทรสาคร นอกจากนี้ยังมอบถุงยังช�พให�กับมูลนิธ�
 อะมีรุลมุอ�มินีนเพ่ือเด็กกำพร�า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� 
 เพ่ือนำไปแจกจ�ายแก�ครัวเร�อนท่ีได�รับความเดือดร�อนและ
 เด็กกำพร�าที่ลงทะเบียนไว�กับทางมูลนิธ�ฯ รวมจำนวน
 ถุงยังช�พท่ีบร�ษัทฯ นำไปมอบให�ประชาชนท่ีเดือดร�อนแล�ว
 กว�า 4,500 ครัวเร�อน

 ส�งมอบหน�ากากอนามัยแบบผ�าคุณภาพดีที่บร�ษัทฯ ได�
 ส่ังผลิตข�น้ 1.3 ล�านช�น้ เพ่ือแจกจ�ายให�แก�ครูและนักเร�ยน  
 ในโรงเร�ยนกว�า 1,500 แห�ง ชุมชนในพ้ืนท่ีเส่ียง พนักงาน  
 เจ�าหน�าที่ภาครัฐ และประชาชนทั่วประเทศ

 สนับสนุนรถยนต�ไฟฟ�าภายใต�โครงการ “บ�านปู เน็กซ�
 อีว� คาร� แชร�่ง ฟอร� แคร�่ง” (Banpu NEXT EV Car  
 Sharing for Caring) แก�บุคลากรทางการแพทย�โดยไม�คิด  
 ค�าใช�จ�ายเป�นระยะเวลา 3 เดือน ให�แก�โรงพยาบาลต�างๆ
 ได�แก� โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย กลุ�ม
 โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล โรงพยาบาลนวมินทร� 9 
 โรงพยาบาลป�ยะเวท เป�นต�น ทั�งนี้เพื่อให�บุคลากรทาง
 การแพทย�ใช�เดินทางไปดูแลรักษาผู�ป�วยถึงบ�านในช�วง

สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน

นับตั�งแต�ป� 2558 เป�นต�นมา บ�านปูได�ให�การสนับสนุน
นายทรงฤทธ�์ เดว�ด จั่นบุบผา นักกีฬาเทนนิสเยาวชนรุ�นอายุ
ไม�เกิน 18 ป� ท่ีมีศักยภาพแต�ขาดแคลนทุนทรัพย�เพ่ือเดินหน�า 
สานฝ�นในการเป�นนักกีฬาเทนนิสระดับโลก ด�วยการสนับสนุน 
อุปกรณ�กีฬา คอร�สเสร�มสร�างความแข็งแรงและเตร�ยม
ความพร�อมทางร�างกาย การฝ�กซ�อมประจำวัน รวมถึงสนับสนุน 
ให�เข�าร�วมการแข�งขันรายการสำคัญๆ ทั�งในประเทศและ
ต�างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ�ในการแข�งขัน 
ตลอดจนสร�างเสร�มทักษะในการใช�ช�ว�ตและฝ�กว�นัยนักกีฬา
ให�มีความเป�นมืออาช�พมากยิ่งข�้น 

ในป� 2563 น้ี นายทรงฤทธ�ไ์ด�รับการจัดอันดับเป�นนักกีฬาเทนนิส 
เยาวชนอันดับที่ 645 ของโลก โดยสหพันธ�เทนนิสนานาชาติ 
และได�รับการจัดอันดับเป�นนักกีฬาเทนนิสเยาวชน รุ�นอายุ
ไม�เกิน 18 ป� อันดับท่ี 22 ของประเทศ โดยสมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคมแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ�

 ที่มีการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 อำนวยความสะดวก
 ให�ผู�ป�วยรอรับบร�การอย�างปลอดภัยตามมาตรการเว�น 
 ระยะห�างทางสังคม (Social Distancing)

 สนับสนุนกิจกรรมของหน�วยงานและสถาบันที่มีส�วน
 ช�วยเหลือบุคลากรทางการแพทย�และประชาชนตาม
 เจตจำนงค�ของกองทุนฯ อาทิ สนับสนุนโครงการ "นักรบ  
 เส้ือขาวสู�ภัยโคว�ด-19" แพทยสมาคมแห�งประเทศไทยฯ  
 เพื่อประกันช�ว�ตแพทย�และพยาบาลทั่วประเทศ สมทบทุน 
 การผลิตหน�ากากอนามัย “Mask for Blood Hero” ใน  
 โครงการ Plus One เพ่ิมจำนวนครั�ง เพ่ิมโลหิต เพ่ิมช�ว�ต  
 ของสภากาชาดไทย จำนวน 400,000 ช�้น เนื่องจาก
 เกิดว�กฤตขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ การสนับสนุนการ
 พัฒนาซอฟท�แวร� สำหรับผู�กักตนในโรงแรมที่เป�น State  
 Quarantine ใช�ในการแจ�งอาการเจ็บป�วย วัดไข� และเป�น  
 สื่อกลางเพื่อประสานกับเจ�าหน�าที่โรงเเรม เป�นต�น

108,168,242
บาท

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การชวยเหลือ

ของบานปูผานกองทุน

“มิตรผล-บานปู 

รวมใจชวยไทยสู

ภัยโควิด-19”

รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น
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การพัฒนาดานการศึกษา 

การศึกษาเป�นป�จจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของคน 
ในชุมชน ITM ดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาหลายโครงการ
โดยเฉพาะการสนับสนุนนักเร�ยนที่ด�อยโอกาสให�ได�ศึกษาใน
ระดับที่สูงข�้นเพื่อพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของพวกเขาในอนาคต 
การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของ ITM ได�แก� 

ศูนยการเรียนรูชุมชน

(Community Learning Center: CLC) 

การพัฒนาศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชนมีวัตถุประสงค�เพื่อแก�ป�ญหา
อัตราการไม�รู�หนังสือและอัตราการเลิกเร�ยนกลางคัน ซ�่งนำ
ไปสู�ป�ญหาสังคมบางประการ โดย ITM ได�ดำเนินโครงการ
ศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชน 3 แห�ง ผ�านบร�ษัทย�อย คือ อินโดมินโค 
ได�แก� ศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชนมาลาฮิง ศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชน
ดามายแมนดิร� และศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชนซาลากา นับตั�งแต�
ป� 2554 เป�นต�นมา อัตราการรู�หนังสือในพื้นที่โครงการ
ได�เพิ่มสูงข�้น ผ�านการจัดหลักสูตรฝ�กอบรมทักษะช�ว�ตของ 
ศูนย�ต�างๆ กว�า 90 หลักสูตร โดยมีผู�รับประโยชน�จากโครงการ 
รวมทั�งสิ้น 1,657 ตลอดระยะเวลาโครงการ

ทุนการศึกษา

ITM ได�ให�การสนับสนุนภาคการศึกษาอย�างต�อเน่ืองโดยมอบ 
ทุนการศึกษาให�แก�นักเร�ยนนักศึกษาตั�งแต�ระดับประถมศึกษา 
ไปจนถึงระดับมหาว�ทยาลัยกว�า 200 คนที่อาศัยในชุมชน
รอบเหมือง

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

ITM ให�การสนับสนุนทางการเง�นแก�โรงเร�ยนต�างๆ อย�าง
ต�อเนื่องเพื่อปรับปรุงวัสดุอุปกรณ�เพื่อการเร�ยนรู� ซ�่งรวมถึง 
เฟอร�นิเจอร� สื่อการสอน และหนังสือ นอกจากนั�น ITM ยัง
สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล�อมทางการเร�ยนแก�โรงเร�ยน 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย�อีกด�วย

การพัฒนาชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ในป� 2563 ITM ยังคงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนในพ้ืนท่ีดำเนินงานของบร�ษัทย�อย โดยการจัดโครงการ 
ฝ�กอบรมเสร�มศักยภาพให�แก�เกษตรกรด�วยการบ�มเพาะ
ธุรกิจท�องถ่ิน อาทิ กลุ�มพัฒนาปุ�ยช�วภาพโบกาช� กลุ�มพัฒนา 
ระบบการเกษตรแบบบูรณาการ กลุ�มพัฒนากลุ�มอุตสาหกรรม 
ครัวเร�อนอินโดมินโค และกลุ�มพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป 
จากปลา

 โครงการพัฒนาปุ�ยช�วภาพโบกาช� ซ�่งดำเนินการโดย
 เหมืองโจ-ร�ง บร�ษัทย�อยของ ITM ได�จัดอบรมการผลิต
 ปุ�ยช�วภาพให�กับกลุ�มชาวบ�านในพื้นที่ เพื่อนำผลิตภัณฑ�
 ที่ได�มาใช�ฟ��นฟูพื้นที่เหมืองให�กลับคืนสู�สภาพเดิม ในป�
 2563 ทางโครงการผลิตปุ�ยช�วภาพได�ราว 1,670 ตัน
 ช�วยสร�างรายได�ให�แก�ชุมชนกว�า 17 ล�านรูเป�ยห�ต�อเดือน

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ�ปลาแปรรูปดำเนินการโดย
 เหมืองคิตาดิน บร�ษัทย�อยของ ITM โครงการนี้เร�่มข�้น 
 ในป� 2558 สอดคล�องกับโครงการส�งเสร�มการบร�โภคปลา  
 ของรัฐบาลอินโดนีเซ�ย เพ่ือเพาะพันธุ� เล้ียง เร�งการเจร�ญ  
 เติบโต และทำการตลาด นำไปสู�ธุรกิจที่เลี้ยงตนเองได�  
 ทำให�สมาช�กในชุมชนที่เข�าร�วมโครงการมีรายได�เฉลี่ยถึง  
 3.25 ล�านรูเป�ยห�ต�อเดือน

การสงเสริมดานสาธารณสุข

ITM ส�งเสร�มการพัฒนาด�านอนามัยและสุขาภิบาลในชุมชน
มาอย�างต�อเน่ือง โดยได�ดำเนินโครงการด�านสาธารณสุขต�างๆ 
ที่มุ�งเน�นการดูแลสุขภาพของแม�และเด็ก รวมถึงผู�สูงอายุ 
ตามกลยุทธ�ของบร�ษัทฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 
ช�ว�ตของประชาชนในท�องถิ่น

 จัดให�มีการดูแลและตรวจสุขภาพโดยไม�เสียค�าใช�จ�าย
 การสนับสนุนศูนย�สุขภาพชุมชนสำหรับทารกและเด็กเล็ก  
 และให�บร�การตรวจสุขภาพแก�สตร�มีครรภ�

 จัดอบรมเช�งปฏิบัติการแก�เจ�าหน�าที่สาธารณสุขท�องถิ่น
 ในการต�อสู�กับสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 
 ตลอดจนให�ความรู�แก�ชุมชนในการเข�ารับบร�การด�าน
 สุขภาพในช�วงที่มีการระบาด

 จัดหาแหล�งน�ำสะอาดให�แก�ชาวบ�านในหมู�บ�าน Santan
 Tengah จำนวนกว�า 460 ครัวเร�อน ช�วยให�ชุมชนสามารถ
 ประหยัดค�าน�ำได�ถึงเดือนละ 424,340 ล�านรูเป�ยห� และ 
 ยังสนับสนุนการจัดตั�งว�สาหกิจหมู�บ�านเพื่อให�หมู�บ�าน
 สามารถพึ่งพาตนเองได�

การอนุรักษสิ่งแวดลอม

ในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�สนับสนุนการดูแลรักษาสภาพแวดล�อม 
ผ�านการดำเนินโครงการต�างๆ ดังต�อไปนี้

 การปลูกป�าเพื่ออนุรักษ�ฟ��นฟูธรรมชาติร�วมกับชุมชนและ
 รัฐบาลเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล�อมโลก 

 การแบ�งป�นความรู�และประสบการณ�ของบร�ษัทฯ ด�านการ
 จัดการส่ิงแวดล�อมด�วยการจัดนิทรรศการและการสัมมนา
 ในมหาว�ทยาลัยต�างๆ 

 การร�วมเป�นพันธมิตรในการดำเนินโครงการอนุรักษ�
 อุทยานแห�งชาติกูไต

 การฟ��นฟูแนวปะการังและปลูกป�าชายเลนบร�เวณชายฝ��ง
 ของหมู�บ�านเมืองบอนตัง เพื่อชะลอการพังทลายของ
 ชายฝ��งและอนุรักษ�สัตว�น�ำ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) บร�ษัทย�อยของบ�านปูในสาธารณรัฐอินโดนีเซ�ยให�ความสำคัญกับความรับผิดชอบ 
ต�อสังคม และกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดย ITM ได�ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคม ในแนวทางที่สอดคล�องกับนโยบาย 
และแนวปฏิบัติของบ�านปูที่มุ�งส�งเสร�มด�านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให�ความสำคัญกับพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แก�นักเร�ยนและครูในอินโดนีเซ�ย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของประชาชนผ�านกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมือง 
ทั�ง 5 แห�งของบร�ษัทฯ บนเกาะกาลิมันตัน ได�แก� อินโดมินโค ทรูบาอินโด บาร�นโต คิทาดิน-เอ็มบาลุต และโจ-ร�ง

 การสนับสนุนโครงการธนาคารขยะเพื่อจัดการขยะ
 ในหมู�บ�าน Bangun Rejo อำเภอ Kutai Kartanegara  
 โครงการดังกล�าวส�งเสร�มให�สมาช�กในชุมชนเก็บและ
 คัดแยกขยะในครัวเร�อนเพ่ือนำมาจำหน�ายให�กับโครงการ  
 เพื่อสร�างรายได�เสร�มจากผลิตภัณฑ�ร�ไซเคิล ป�จจุบันมี
 ผู�เข�าร�วมโครงการทั�งสิ้น 1,423 ครัวเร�อน และสามารถ
 จัดการขยะได�ถึง 50 ตัน 
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การพัฒนาดานการศึกษา 

การศึกษาเป�นป�จจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของคน 
ในชุมชน ITM ดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาหลายโครงการ
โดยเฉพาะการสนับสนุนนักเร�ยนที่ด�อยโอกาสให�ได�ศึกษาใน
ระดับที่สูงข�้นเพื่อพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของพวกเขาในอนาคต 
การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของ ITM ได�แก� 

ศูนยการเรียนรูชุมชน

(Community Learning Center: CLC) 

การพัฒนาศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชนมีวัตถุประสงค�เพื่อแก�ป�ญหา
อัตราการไม�รู�หนังสือและอัตราการเลิกเร�ยนกลางคัน ซ�่งนำ
ไปสู�ป�ญหาสังคมบางประการ โดย ITM ได�ดำเนินโครงการ
ศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชน 3 แห�ง ผ�านบร�ษัทย�อย คือ อินโดมินโค 
ได�แก� ศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชนมาลาฮิง ศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชน
ดามายแมนดิร� และศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชนซาลากา นับตั�งแต�
ป� 2554 เป�นต�นมา อัตราการรู�หนังสือในพื้นที่โครงการ
ได�เพิ่มสูงข�้น ผ�านการจัดหลักสูตรฝ�กอบรมทักษะช�ว�ตของ 
ศูนย�ต�างๆ กว�า 90 หลักสูตร โดยมีผู�รับประโยชน�จากโครงการ 
รวมทั�งสิ้น 1,657 ตลอดระยะเวลาโครงการ

ทุนการศึกษา

ITM ได�ให�การสนับสนุนภาคการศึกษาอย�างต�อเน่ืองโดยมอบ 
ทุนการศึกษาให�แก�นักเร�ยนนักศึกษาตั�งแต�ระดับประถมศึกษา 
ไปจนถึงระดับมหาว�ทยาลัยกว�า 200 คนที่อาศัยในชุมชน
รอบเหมือง

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

ITM ให�การสนับสนุนทางการเง�นแก�โรงเร�ยนต�างๆ อย�าง
ต�อเนื่องเพื่อปรับปรุงวัสดุอุปกรณ�เพื่อการเร�ยนรู� ซ�่งรวมถึง 
เฟอร�นิเจอร� สื่อการสอน และหนังสือ นอกจากนั�น ITM ยัง
สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล�อมทางการเร�ยนแก�โรงเร�ยน 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย�อีกด�วย

การพัฒนาชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ในป� 2563 ITM ยังคงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนในพ้ืนท่ีดำเนินงานของบร�ษัทย�อย โดยการจัดโครงการ 
ฝ�กอบรมเสร�มศักยภาพให�แก�เกษตรกรด�วยการบ�มเพาะ
ธุรกิจท�องถ่ิน อาทิ กลุ�มพัฒนาปุ�ยช�วภาพโบกาช� กลุ�มพัฒนา 
ระบบการเกษตรแบบบูรณาการ กลุ�มพัฒนากลุ�มอุตสาหกรรม 
ครัวเร�อนอินโดมินโค และกลุ�มพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป 
จากปลา

 โครงการพัฒนาปุ�ยช�วภาพโบกาช� ซ�่งดำเนินการโดย
 เหมืองโจ-ร�ง บร�ษัทย�อยของ ITM ได�จัดอบรมการผลิต
 ปุ�ยช�วภาพให�กับกลุ�มชาวบ�านในพื้นที่ เพื่อนำผลิตภัณฑ�
 ที่ได�มาใช�ฟ��นฟูพื้นที่เหมืองให�กลับคืนสู�สภาพเดิม ในป�
 2563 ทางโครงการผลิตปุ�ยช�วภาพได�ราว 1,670 ตัน
 ช�วยสร�างรายได�ให�แก�ชุมชนกว�า 17 ล�านรูเป�ยห�ต�อเดือน

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ�ปลาแปรรูปดำเนินการโดย
 เหมืองคิตาดิน บร�ษัทย�อยของ ITM โครงการนี้เร�่มข�้น 
 ในป� 2558 สอดคล�องกับโครงการส�งเสร�มการบร�โภคปลา  
 ของรัฐบาลอินโดนีเซ�ย เพ่ือเพาะพันธุ� เล้ียง เร�งการเจร�ญ  
 เติบโต และทำการตลาด นำไปสู�ธุรกิจที่เลี้ยงตนเองได�  
 ทำให�สมาช�กในชุมชนที่เข�าร�วมโครงการมีรายได�เฉลี่ยถึง  
 3.25 ล�านรูเป�ยห�ต�อเดือน

การสงเสริมดานสาธารณสุข

ITM ส�งเสร�มการพัฒนาด�านอนามัยและสุขาภิบาลในชุมชน
มาอย�างต�อเน่ือง โดยได�ดำเนินโครงการด�านสาธารณสุขต�างๆ 
ที่มุ�งเน�นการดูแลสุขภาพของแม�และเด็ก รวมถึงผู�สูงอายุ 
ตามกลยุทธ�ของบร�ษัทฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 
ช�ว�ตของประชาชนในท�องถิ่น

 จัดให�มีการดูแลและตรวจสุขภาพโดยไม�เสียค�าใช�จ�าย
 การสนับสนุนศูนย�สุขภาพชุมชนสำหรับทารกและเด็กเล็ก  
 และให�บร�การตรวจสุขภาพแก�สตร�มีครรภ�

 จัดอบรมเช�งปฏิบัติการแก�เจ�าหน�าที่สาธารณสุขท�องถิ่น
 ในการต�อสู�กับสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 
 ตลอดจนให�ความรู�แก�ชุมชนในการเข�ารับบร�การด�าน
 สุขภาพในช�วงที่มีการระบาด

 จัดหาแหล�งน�ำสะอาดให�แก�ชาวบ�านในหมู�บ�าน Santan
 Tengah จำนวนกว�า 460 ครัวเร�อน ช�วยให�ชุมชนสามารถ
 ประหยัดค�าน�ำได�ถึงเดือนละ 424,340 ล�านรูเป�ยห� และ 
 ยังสนับสนุนการจัดตั�งว�สาหกิจหมู�บ�านเพื่อให�หมู�บ�าน
 สามารถพึ่งพาตนเองได�

การอนุรักษสิ่งแวดลอม

ในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�สนับสนุนการดูแลรักษาสภาพแวดล�อม 
ผ�านการดำเนินโครงการต�างๆ ดังต�อไปนี้

 การปลูกป�าเพื่ออนุรักษ�ฟ��นฟูธรรมชาติร�วมกับชุมชนและ
 รัฐบาลเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล�อมโลก 

 การแบ�งป�นความรู�และประสบการณ�ของบร�ษัทฯ ด�านการ
 จัดการส่ิงแวดล�อมด�วยการจัดนิทรรศการและการสัมมนา
 ในมหาว�ทยาลัยต�างๆ 

 การร�วมเป�นพันธมิตรในการดำเนินโครงการอนุรักษ�
 อุทยานแห�งชาติกูไต

 การฟ��นฟูแนวปะการังและปลูกป�าชายเลนบร�เวณชายฝ��ง
 ของหมู�บ�านเมืองบอนตัง เพื่อชะลอการพังทลายของ
 ชายฝ��งและอนุรักษ�สัตว�น�ำ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) บร�ษัทย�อยของบ�านปูในสาธารณรัฐอินโดนีเซ�ยให�ความสำคัญกับความรับผิดชอบ 
ต�อสังคม และกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดย ITM ได�ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคม ในแนวทางที่สอดคล�องกับนโยบาย 
และแนวปฏิบัติของบ�านปูที่มุ�งส�งเสร�มด�านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให�ความสำคัญกับพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แก�นักเร�ยนและครูในอินโดนีเซ�ย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของประชาชนผ�านกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมือง 
ทั�ง 5 แห�งของบร�ษัทฯ บนเกาะกาลิมันตัน ได�แก� อินโดมินโค ทรูบาอินโด บาร�นโต คิทาดิน-เอ็มบาลุต และโจ-ร�ง

 การสนับสนุนโครงการธนาคารขยะเพื่อจัดการขยะ
 ในหมู�บ�าน Bangun Rejo อำเภอ Kutai Kartanegara  
 โครงการดังกล�าวส�งเสร�มให�สมาช�กในชุมชนเก็บและ
 คัดแยกขยะในครัวเร�อนเพ่ือนำมาจำหน�ายให�กับโครงการ  
 เพื่อสร�างรายได�เสร�มจากผลิตภัณฑ�ร�ไซเคิล ป�จจุบันมี
 ผู�เข�าร�วมโครงการทั�งสิ้น 1,423 ครัวเร�อน และสามารถ
 จัดการขยะได�ถึง 50 ตัน 

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 149



กิจกรรมเพ�อการกุศล 

จากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ITM มีส�วน 
ให�การสนับสนุนหน�วยงานต�างๆ ดังต�อไปนี้

 บร�จาคเง�นกองทุนจำนวนหนึ่งผ�านสมาคมบร�ษัทเหมือง 
 ถ�านหินแห�งอินโดนีเซ�ย เพ่ือกระจายไปสู�ผู�ท่ีได�รับผลกระทบ  
 จากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ในพื้นที่ 
 กรุงจาการ�ตา 

 ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก กาลิมันตันกลาง และ
 กาลินมันตันใต� ITM ได�บร�จาคอุปกรณ�ทางการแพทย�
 ให�แก�โรงพยาบาลภูมิภาคบอนตัง โรงพยาบาลรับการ
 ส�งต�อผู�ป�วยโคว�ด-19 หน�วยปฏิบัติการโคว�ด-19 ประจำ 
 ภูมิภาค และศูนย�สุขภาพชุมชนอีกหลายแห�ง

 จัดส่ิงอำนวยความสะดวกเพ่ือสร�างเสร�มความสะอาดและ  
 อนามัย (PHBS) เช�น สถานท่ีล�างมือหร�อชำระล�างร�างกาย  
 ข�้นในหลายพื้นที่ นอกจากนั�นยังมีการเสร�มสร�างการ 
 ตระหนักรู�ด�านสาธารณสุขผ�านการให�คำปร�กษาและ
 โครงการรรณรงค�ต�างๆ 

 ส่ือสารในสัมมนา CSR Forum ของผู�รับเหมาของบร�ษัทฯ  
 เพื่อให�มั่นใจว�าผู�รับเหมาจะมีส�วนร�วมในการสนับสนุน
 การป�องกันและบรรเทาผลกระทบจากโรคโคว�ด-19 

ในป� 2563 บร�ษัท ITM ได�ให�การสนับสนุนสังคมในการต�อสู�
กับสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 คิดเป�นมูลค�า 
รวมทั�งสิ้นกว�า 3.1 พันล�านรูเป�ยห� 

การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ITM พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในท�องถ่ินเพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจ 
และพัฒนาการสาธารณสุขและการศึกษา โดยได�ก�อสร�าง
อาคารเอนกประสงค�สำหรับชุมชน บูรณะโรงเร�ยน ซ�อมถนน 
สร�างระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร รวมทั�งบูรณะและสร�าง 
มัสยิด โบสถ� และสะพานภายในหมู�บ�าน

ทุนการศึกษาเพ�อนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยในพื้นที่

รอบเหมืองเกาเหอและเหมืองเฮอป

BIC มอบทุนการศึกษามูลค�ารวม 350,000 หยวน ให�แก� 
นักเร�ยน 122 คน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย�ซ�่งอาศัยอยู�ในพื้นที่ 
รอบเหมืองเกาเหอและเหมืองเฮ�อป�� เพื่อให�นักเร�ยนเหล�านี้
มีทุนเพียงพอสำหรับการศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษา

สโมสรเหอเปย-บานปู ฟตเนส คลับ

บร�ษัท Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 
บร�ษัทย�อยของ BIC ได�ให�การสนับสนุนสโมสรเหอเป�ย-บ�านปู 
ฟ�ตเนส คลับ (ช�่อเดิม สโมสรบ�านปู เทเบิลเทนนิส คลับ) 
อย�างต�อเนื่องมาตั�งแต�ป� 2546 โดยในป�นี้ ทางโรงไฟฟ�า
ได�มอบเง�นทุนจำนวน 150,000 หยวน ให�กับสโมสร เพื่อ 
สนับสนุนการฝ�กซ�อมและการแข�งขันของนักกีฬาของสโมสร

การใหความชวยเหลือเพ�อรับมือการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในช�วงต�นป� 2563 โรคโคว�ด-19 ได�แพร�ระบาดอย�างรวดเร็ว
ไปทั่วประเทศจ�น คร�าช�ว�ตผู�คนไปหลายพันคน

และคุกคามอีกหลายล�านช�ว�ตท่ีต�องตกอยู�ท�ามกลางภาวะว�กฤต
BIC ยังคงมุ�งมั่นเป�นพลเมืองที่ดีด�วยการรับมือสถานการณ�
อย�างรวดเร็ว โดยได�ให�การสนับสนุนทางการเง�นและวัสดุ
อุปกรณ�แก�ชุมชนที่ได�รับผลกระทบรวมทั�งผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
เพื่อให�ทุกฝ�ายสามารถผ�านพ�นว�กฤตนี้ไปได�

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ป� 2563 ได�เกิดสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ไปทั่วโลก ด�วยเหตุนี้ นอกจาก Banpu Investment (China) Co., 
Ltd. (BIC) บร�ษัทย�อยของบ�านปูในประเทศจ�น จะดำเนินโครงการความรับผิดชอบต�อสังคมระยะยาวแล�ว ยังให�การสนับสนุน 
ด�านการเง�นและวัสดุอุปกรณ�แก�รัฐบาลและชุมชนท�องถิ่นเพื่อดูแลประชาชนให�ปลอดภัยในช�วงที่เกิดการแพร�ระบาด 

 ในเดือนกุมภาพันธ� 2563 BIC มอบถุงมือทางการแพทย� 
 50,000 คู� และหน�ากากอนามัย 10,000 ช�น้ ให�กับสถาน
 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงป�กก่ิง เพ่ือนำไปแจกจ�ายให�แก�
 คนไทยในเมืองอู�ฮ่ัน เมืองอ่ืนๆ ในมณฑลหูเป�ย และพ้ืนท่ี 
 ที่อยู�ในความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูตไทย
 การสนับสนุนในครั�งน้ีได�ช�วยบรรเทาป�ญหาการขาดแคลน
 หน�ากากอนามัย และให�สามารถใช�ในการป�องกันตนเอง 
 ในทุกวันระหว�างที่เกิดสถานการณ�การแพร�ระบาดของ 
 โรคโคว�ด-19 ในประเทศจ�น

 โรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วมทั�ง 3 แห�งของบร�ษัทฯ ได�
 บร�จาคเง�นให�กับมูลนิธ�การกุศลและรัฐบาลท�องถ่ินคิดเป�น  
 มูลค�ารวมทั�งสิ้น 900,000 หยวน เพื่อสนับสนุนชุมชน
 ท�องถิ่นในการต�อสู�กับโรคระบาด

การสนับสนุนดานการศึกษาและกีฬา

โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนานบานปู

BIC ได�ให�การสนับสนุนโรงเร�ยนศึกษาพิเศษหลวนหนานบ�านปู 
อย�างต�อเนื่องมาเป�นเวลากว�า 13 ป�แล�ว ผ�านบร�ษัทย�อย 
Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd. ซ�ง่ดำเนินการ
โรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วม ในป�น้ี ทางโรงไฟฟ�าได�สนับสนุน 
เคร�่องคอมพิวเตอร�แล็ปท็อปจำนวน 8 เคร�่อง คิดเป�นมูลค�า 
ราว 50,000 หยวน ให�กับทางโรงเร�ยนเพ่ือนำไปใช�เป�นอุปกรณ� 
การเร�ยนการสอน
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กิจกรรมเพ�อการกุศล 

จากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ITM มีส�วน 
ให�การสนับสนุนหน�วยงานต�างๆ ดังต�อไปนี้

 บร�จาคเง�นกองทุนจำนวนหนึ่งผ�านสมาคมบร�ษัทเหมือง 
 ถ�านหินแห�งอินโดนีเซ�ย เพ่ือกระจายไปสู�ผู�ท่ีได�รับผลกระทบ  
 จากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ในพื้นที่ 
 กรุงจาการ�ตา 

 ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก กาลิมันตันกลาง และ
 กาลินมันตันใต� ITM ได�บร�จาคอุปกรณ�ทางการแพทย�
 ให�แก�โรงพยาบาลภูมิภาคบอนตัง โรงพยาบาลรับการ
 ส�งต�อผู�ป�วยโคว�ด-19 หน�วยปฏิบัติการโคว�ด-19 ประจำ 
 ภูมิภาค และศูนย�สุขภาพชุมชนอีกหลายแห�ง

 จัดส่ิงอำนวยความสะดวกเพ่ือสร�างเสร�มความสะอาดและ  
 อนามัย (PHBS) เช�น สถานท่ีล�างมือหร�อชำระล�างร�างกาย  
 ข�้นในหลายพื้นที่ นอกจากนั�นยังมีการเสร�มสร�างการ 
 ตระหนักรู�ด�านสาธารณสุขผ�านการให�คำปร�กษาและ
 โครงการรรณรงค�ต�างๆ 

 ส่ือสารในสัมมนา CSR Forum ของผู�รับเหมาของบร�ษัทฯ  
 เพื่อให�มั่นใจว�าผู�รับเหมาจะมีส�วนร�วมในการสนับสนุน
 การป�องกันและบรรเทาผลกระทบจากโรคโคว�ด-19 

ในป� 2563 บร�ษัท ITM ได�ให�การสนับสนุนสังคมในการต�อสู�
กับสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 คิดเป�นมูลค�า 
รวมทั�งสิ้นกว�า 3.1 พันล�านรูเป�ยห� 

การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ITM พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในท�องถ่ินเพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจ 
และพัฒนาการสาธารณสุขและการศึกษา โดยได�ก�อสร�าง
อาคารเอนกประสงค�สำหรับชุมชน บูรณะโรงเร�ยน ซ�อมถนน 
สร�างระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร รวมทั�งบูรณะและสร�าง 
มัสยิด โบสถ� และสะพานภายในหมู�บ�าน

ทุนการศึกษาเพ�อนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยในพื้นที่

รอบเหมืองเกาเหอและเหมืองเฮอป

BIC มอบทุนการศึกษามูลค�ารวม 350,000 หยวน ให�แก� 
นักเร�ยน 122 คน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย�ซ�่งอาศัยอยู�ในพื้นที่ 
รอบเหมืองเกาเหอและเหมืองเฮ�อป�� เพื่อให�นักเร�ยนเหล�านี้
มีทุนเพียงพอสำหรับการศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษา

สโมสรเหอเปย-บานปู ฟตเนส คลับ

บร�ษัท Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 
บร�ษัทย�อยของ BIC ได�ให�การสนับสนุนสโมสรเหอเป�ย-บ�านปู 
ฟ�ตเนส คลับ (ช�่อเดิม สโมสรบ�านปู เทเบิลเทนนิส คลับ) 
อย�างต�อเนื่องมาตั�งแต�ป� 2546 โดยในป�นี้ ทางโรงไฟฟ�า
ได�มอบเง�นทุนจำนวน 150,000 หยวน ให�กับสโมสร เพื่อ 
สนับสนุนการฝ�กซ�อมและการแข�งขันของนักกีฬาของสโมสร

การใหความชวยเหลือเพ�อรับมือการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในช�วงต�นป� 2563 โรคโคว�ด-19 ได�แพร�ระบาดอย�างรวดเร็ว
ไปทั่วประเทศจ�น คร�าช�ว�ตผู�คนไปหลายพันคน

และคุกคามอีกหลายล�านช�ว�ตท่ีต�องตกอยู�ท�ามกลางภาวะว�กฤต
BIC ยังคงมุ�งมั่นเป�นพลเมืองที่ดีด�วยการรับมือสถานการณ�
อย�างรวดเร็ว โดยได�ให�การสนับสนุนทางการเง�นและวัสดุ
อุปกรณ�แก�ชุมชนที่ได�รับผลกระทบรวมทั�งผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
เพื่อให�ทุกฝ�ายสามารถผ�านพ�นว�กฤตนี้ไปได�

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ป� 2563 ได�เกิดสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ไปทั่วโลก ด�วยเหตุนี้ นอกจาก Banpu Investment (China) Co., 
Ltd. (BIC) บร�ษัทย�อยของบ�านปูในประเทศจ�น จะดำเนินโครงการความรับผิดชอบต�อสังคมระยะยาวแล�ว ยังให�การสนับสนุน 
ด�านการเง�นและวัสดุอุปกรณ�แก�รัฐบาลและชุมชนท�องถิ่นเพื่อดูแลประชาชนให�ปลอดภัยในช�วงที่เกิดการแพร�ระบาด 

 ในเดือนกุมภาพันธ� 2563 BIC มอบถุงมือทางการแพทย� 
 50,000 คู� และหน�ากากอนามัย 10,000 ช�น้ ให�กับสถาน
 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงป�กก่ิง เพ่ือนำไปแจกจ�ายให�แก�
 คนไทยในเมืองอู�ฮ่ัน เมืองอ่ืนๆ ในมณฑลหูเป�ย และพ้ืนท่ี 
 ที่อยู�ในความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูตไทย
 การสนับสนุนในครั�งน้ีได�ช�วยบรรเทาป�ญหาการขาดแคลน
 หน�ากากอนามัย และให�สามารถใช�ในการป�องกันตนเอง 
 ในทุกวันระหว�างที่เกิดสถานการณ�การแพร�ระบาดของ 
 โรคโคว�ด-19 ในประเทศจ�น

 โรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วมทั�ง 3 แห�งของบร�ษัทฯ ได�
 บร�จาคเง�นให�กับมูลนิธ�การกุศลและรัฐบาลท�องถ่ินคิดเป�น  
 มูลค�ารวมทั�งสิ้น 900,000 หยวน เพื่อสนับสนุนชุมชน
 ท�องถิ่นในการต�อสู�กับโรคระบาด

การสนับสนุนดานการศึกษาและกีฬา

โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนานบานปู

BIC ได�ให�การสนับสนุนโรงเร�ยนศึกษาพิเศษหลวนหนานบ�านปู 
อย�างต�อเนื่องมาเป�นเวลากว�า 13 ป�แล�ว ผ�านบร�ษัทย�อย 
Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd. ซ�ง่ดำเนินการ
โรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วม ในป�น้ี ทางโรงไฟฟ�าได�สนับสนุน 
เคร�่องคอมพิวเตอร�แล็ปท็อปจำนวน 8 เคร�่อง คิดเป�นมูลค�า 
ราว 50,000 หยวน ให�กับทางโรงเร�ยนเพ่ือนำไปใช�เป�นอุปกรณ� 
การเร�ยนการสอน

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 151



3คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�   
 แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 ว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีว�ทยา จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 32/2546  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง รุ�นที่ 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 ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นที่ 3  

 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน 

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : 0.02

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2559 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2555 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2555 – 2559 : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2555 – 2559 : ที่ปร�กษา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2558 – ป�จจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

     บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 2544 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 2544 – ป�จจุบัน : 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.

นายระวิ คอศิริ

อายุ 71 ป

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 5 เมษายน 2555

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 28 เมษายน 2559

4คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ปร�ญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว�ชาเกษตรนวัตกรรม  
 มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
 ปร�ญญาโท สาขารัฐศาสตร� มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
 ปร�ญญาตร� สาขารัฐศาสตร� มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
 อบรมหลักสูตร การลงทุน Ultra Wealth – Invest Like a Master รุ�นที่ 2
 อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นที่ 5  

 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน 
 อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 1  

 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
 อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade  

 (TEPCOT) รุ�นที่ 5 มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 161/2555  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุ�นที่ 9   

 สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 Management Problem Solving and Decision Making Program,

 Kepner-Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A.

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.085
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2562 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2557 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2557 – 2562 : กรรมการกำหนดค�าตอบแทน บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทอ�น

 2563 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการบร�ษัท/ประธานกรรมการบร�หาร กลุ�มมิตรผล
 2525 – ป�จจุบัน : กรรมการ กลุ�มมิตรผล
 2561 – 2563 : รองประธานกรรมการบร�ษัท/ประธานกรรมการบร�หาร

     กลุ�มมิตรผล
 2558 – 2563 : ประธานเจ�าหน�าที่กลุ�มธุรกิจกลุ�มงานอ�อย กลุ�มมิตรผล
 2554 – 2561 : รองกรรมการผู�จัดการใหญ� กลุ�มงานพัฒนาและจัดการด�านอ�อย

     กลุ�มมิตรผล
องคกรอ�น

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร  
     ลาดกระบัง

นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

อายุ 64 ป

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 3 เมษายน 2557

 ประธานกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 25 เมษายน 2562

* เป�นหลานชายของบุคคลในลำดับที่ 1 
 และเป�นลูกพี่ลูกน�องของบุคคล
 ในลำดับที่ 12

1

นายชนินท วองกุศลกิจ

อายุ 68 ป

 ประธานกรรมการบร�ษัท      
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 28 เมษายน 2559

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 16 พฤษภาคม 2526

 เจ�าหน�าที่บร�หารอาวุโส
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 10 เมษายน 2558

* เป�นอาของบุคคลในลำดับท่ี 4 และลำดับท่ี 12

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ�นที่ 3/2549  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 20/2545  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) - Enhancing

 Competitiveness รุ�นที่ 0/2555 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.35
 คู�สมรส : 0.13

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2559 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการบร�ษัท บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2526 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2558 – 2559 : เจ�าหน�าที่บร�หารอาวุโส บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2526 – 2558 : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2558 – ป�จจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

     บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 2539 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2561 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ บร�ษัท ดิ เอราวัณ กรุ�ป จำกัด (มหาชน)
 2547 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท ดิ เอราวัณ กรุ�ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทอ�น

 2526 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
องคกรอ�น

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
 2558 – ป�จจุบัน : กรรมการ โครงการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย  

     ในการต�อต�านการทุจร�ต
 2555 – ป�จจุบัน : กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร� 

     มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 2555 – ป�จจุบัน : นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร�ธรรมศาสตร�
 2551 – ป�จจุบัน : ประธาน มูลนิธ�เพื่อคุณภาพช�ว�ต
 2559 – 2561 : กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�  

     และตลาดหลักทรัพย�
 2558 – 2561 : ประธานคณะทำงาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

     ของบร�ษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย� 
     และตลาดหลักทรัพย�

2คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 Ph.D. (Econ), University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
 ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� (ปร�มาณว�เคราะห�) จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง รุ�นที่ 14/2555   

 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 161/2555  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ�นท่ี 7/2556  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ�นที่ 2/2557  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร IT Governance (ITG) รุ�นที่ 2/2559    

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2016 จากสภาว�ชาช�พบัญช�  

 ในพระบรมราชูปถัมภ�ร�วมกับสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar 2012   

 จากสภาว�ชาช�พบัญช� ในพระบรมราชูปถัมภ�
 อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2017    

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร ว�ธ�ปฏิบัติสำหรับบอร�ดในการกำกับดูแลการป�องกันและรับมือภัยไซเบอร�  

 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
 อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ�นที่ 8/2561  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ�นท่ี 15/2562  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร IT Security Awareness for Top Management 

 จากบร�ษัท เอซ�ส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร� จำกัด

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2557 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค�าตอบแทน
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2555 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2556 – ป�จจุบัน : กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ 
     ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
     บร�ษัท ทิสโก� ไฟแนนเช�ยล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) 
องคกรอ�น

 2561 – ป�จจุบัน : ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน  
     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (ส.ส.ส.)
 2559 – 2562 : ประธานคณะกรรมการส�งเสร�มและสนับสนุนการว�จัย

     สำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปราม
     การทุจร�ตแห�งชาติ (ป.ป.ช.)
 2554 – 2559 : ศาสตราจารย� (ระดับ 11) สาขาเศรษฐศาสตร� 

     จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย  
 2549 – 2554 : ศาสตราจารย�สาขาเศรษฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
 2553 – 2558 : กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการป�องกัน 

     และปราบปรามการฟอกเง�น (ป.ป.ง.)

นายตีรณ พงศมฆพัฒน

อายุ 64 ป

 กรรมการอิสระ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 5 เมษายน 2555

 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 30 เมษายน 2557

 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 30 เมษายน 2557

รายละเอียดเกี่ยวกับ

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

1 2

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)152



3คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�   
 แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 ว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีว�ทยา จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 32/2546  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง รุ�นที่ 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 ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นที่ 3  

 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน 

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : 0.02

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2559 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2555 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2555 – 2559 : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2555 – 2559 : ที่ปร�กษา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2558 – ป�จจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

     บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 2544 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 2544 – ป�จจุบัน : 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.

นายระวิ คอศิริ

อายุ 71 ป

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 5 เมษายน 2555

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 28 เมษายน 2559

4คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ปร�ญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว�ชาเกษตรนวัตกรรม  
 มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
 ปร�ญญาโท สาขารัฐศาสตร� มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
 ปร�ญญาตร� สาขารัฐศาสตร� มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
 อบรมหลักสูตร การลงทุน Ultra Wealth – Invest Like a Master รุ�นที่ 2
 อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นที่ 5  

 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน 
 อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 1  

 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
 อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade  

 (TEPCOT) รุ�นที่ 5 มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 161/2555  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุ�นที่ 9   

 สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 Management Problem Solving and Decision Making Program,

 Kepner-Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A.

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.085
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2562 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2557 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2557 – 2562 : กรรมการกำหนดค�าตอบแทน บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทอ�น

 2563 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการบร�ษัท/ประธานกรรมการบร�หาร กลุ�มมิตรผล
 2525 – ป�จจุบัน : กรรมการ กลุ�มมิตรผล
 2561 – 2563 : รองประธานกรรมการบร�ษัท/ประธานกรรมการบร�หาร

     กลุ�มมิตรผล
 2558 – 2563 : ประธานเจ�าหน�าที่กลุ�มธุรกิจกลุ�มงานอ�อย กลุ�มมิตรผล
 2554 – 2561 : รองกรรมการผู�จัดการใหญ� กลุ�มงานพัฒนาและจัดการด�านอ�อย

     กลุ�มมิตรผล
องคกรอ�น

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร  
     ลาดกระบัง

นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

อายุ 64 ป

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 3 เมษายน 2557

 ประธานกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 25 เมษายน 2562

* เป�นหลานชายของบุคคลในลำดับที่ 1 
 และเป�นลูกพี่ลูกน�องของบุคคล
 ในลำดับที่ 12

1

นายชนินท วองกุศลกิจ

อายุ 68 ป

 ประธานกรรมการบร�ษัท      
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 28 เมษายน 2559

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 16 พฤษภาคม 2526

 เจ�าหน�าที่บร�หารอาวุโส
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 10 เมษายน 2558

* เป�นอาของบุคคลในลำดับท่ี 4 และลำดับท่ี 12

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ�นที่ 3/2549  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 20/2545  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) - Enhancing

 Competitiveness รุ�นที่ 0/2555 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.35
 คู�สมรส : 0.13

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2559 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการบร�ษัท บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2526 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2558 – 2559 : เจ�าหน�าที่บร�หารอาวุโส บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2526 – 2558 : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2558 – ป�จจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

     บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 2539 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2561 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ บร�ษัท ดิ เอราวัณ กรุ�ป จำกัด (มหาชน)
 2547 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท ดิ เอราวัณ กรุ�ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทอ�น

 2526 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
องคกรอ�น

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
 2558 – ป�จจุบัน : กรรมการ โครงการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย  

     ในการต�อต�านการทุจร�ต
 2555 – ป�จจุบัน : กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร� 

     มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 2555 – ป�จจุบัน : นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร�ธรรมศาสตร�
 2551 – ป�จจุบัน : ประธาน มูลนิธ�เพื่อคุณภาพช�ว�ต
 2559 – 2561 : กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�  

     และตลาดหลักทรัพย�
 2558 – 2561 : ประธานคณะทำงาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

     ของบร�ษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย� 
     และตลาดหลักทรัพย�

2คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 Ph.D. (Econ), University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
 ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� (ปร�มาณว�เคราะห�) จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง รุ�นที่ 14/2555   

 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 161/2555  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ�นท่ี 7/2556  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ�นที่ 2/2557  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร IT Governance (ITG) รุ�นที่ 2/2559    

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2016 จากสภาว�ชาช�พบัญช�  

 ในพระบรมราชูปถัมภ�ร�วมกับสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar 2012   

 จากสภาว�ชาช�พบัญช� ในพระบรมราชูปถัมภ�
 อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2017    

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร ว�ธ�ปฏิบัติสำหรับบอร�ดในการกำกับดูแลการป�องกันและรับมือภัยไซเบอร�  

 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
 อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ�นที่ 8/2561  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ�นท่ี 15/2562  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร IT Security Awareness for Top Management 

 จากบร�ษัท เอซ�ส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร� จำกัด

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2557 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค�าตอบแทน
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2555 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2556 – ป�จจุบัน : กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ 
     ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
     บร�ษัท ทิสโก� ไฟแนนเช�ยล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) 
องคกรอ�น

 2561 – ป�จจุบัน : ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน  
     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (ส.ส.ส.)
 2559 – 2562 : ประธานคณะกรรมการส�งเสร�มและสนับสนุนการว�จัย

     สำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปราม
     การทุจร�ตแห�งชาติ (ป.ป.ช.)
 2554 – 2559 : ศาสตราจารย� (ระดับ 11) สาขาเศรษฐศาสตร� 

     จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย  
 2549 – 2554 : ศาสตราจารย�สาขาเศรษฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
 2553 – 2558 : กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการป�องกัน 

     และปราบปรามการฟอกเง�น (ป.ป.ง.)

นายตีรณ พงศมฆพัฒน

อายุ 64 ป

 กรรมการอิสระ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 5 เมษายน 2555

 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 30 เมษายน 2557

 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 30 เมษายน 2557

รายละเอียดเกี่ยวกับ

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

1 2

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 153



6

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

อายุ 59 ป

 กรรมการอิสระ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 4 เมษายน 2562

 กรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 25 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ปร�ญญาบร�หารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA), Ashland University, 
 Ohio, U.S.A. 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาคณิตศาสตร�และสถิติ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 1 

 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย 
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 278/2562 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล
     ธนาคารแลนด� แอนด� เฮาส� จำกัด (มหาชน)
 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน/ 

     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับความเสี่ยง
     บร�ษัท แอล เอช ไฟแนนซ�เช�ยล กรุ�ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทอ�น

 2561 – 2561 : General Manager & Deputy Country Head of Thailand     
     ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร�ปอเรชั่น  
 2545 – 2561 : Head of Business Promotion 

     ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร�ปอเรชั่น

7คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ว�ศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Information Processing, 
` Tokyo Institute of Technology 
 ว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Information Processing, 

 Tokyo Institute of Technology
 ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมไฟฟ�า จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 148/2554  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ�นที่ 14/2557  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ�นที่ 8/2562   

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการกำหนดค�าตอบแทน บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

องคกรอ�น

 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการบร�หาร สมาคมส�งเสร�มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
 2561 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ

     องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการนโยบาย     

     องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย
 2547 – ป�จจุบัน : รองศาสตราจารย� ภาคว�ชาว�ศวกรรมโทรคมนาคม

     สำนักว�ชาว�ศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเช�ย
 2561 – 2561 : กรรมการจัดทำแผนการบูรณาการ

     และพัฒนาเคร�อข�ายการศึกษาแห�งชาติ
     สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธ�การ
 2557 – 2561 : กรรมการตรวจสอบ     

     องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย
 2555 – 2559 : กรรมการนโยบาย     

     องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย

นายธีรภัทร สงวนกชกร

อายุ 55 ป

 กรรมการอิสระ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 3 เมษายน 2562

 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 25 เมษายน 2562

5คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 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) รุ�นที่ 194/2557  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ�นที่ 8/2561  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Cyber Resilience Leadership Mission in Action 2562

 จากธนาคารแห�งประเทศไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.004
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการกำหนดค�าตอบแทน บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2557 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
     บร�ษัท สมบูรณ� แอ�ดวานซ� เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
องคกรอ�น

 2561 – ป�จจุบัน : คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
     ภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 (ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก)
     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 2556 – ป�จจุบัน : ประธานมูลนิธ� มูลนิธ�นวช�วัน
 2556 – ป�จจุบัน : กรรมการ/ประธานกรรมการด�านการเง�น

     Board of Trustees International Rice Research Institute  
     (IRRI), Los Banos, Philippines 
 2558 – 2563 : กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการความเสี่ยง

     ธนาคารแห�งประเทศไทย

นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

อายุ 69 ป

 กรรมการอิสระ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 3 เมษายน 2557

 กรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 30 เมษายน 2557

 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 25 เมษายน 2562

8คุณวุฒิทางการศึกษา/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) รุ�นที่ 298/2563 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นที่ 7

 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน 

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
องคกรอ�น

 ป�จจุบัน   : ที่ปร�กษา สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
 2563 – 2563 : กรรมการบร�หาร และกรรมการกำกับความเสี่ยง

     ธนาคารเพื่อการส�งออกและนำเข�าแห�งประเทศไทย (ธสน.)
 2560 – 2562 : เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงป�กก่ิง ประเทศจ�น
 2558 – 2560 : รองปลัดกระทรวงการต�างประเทศ 

     สำนักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ

นายพิริยะ เข็มพล

อายุ 61 ป

 กรรมการอิสระ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 8 เมษายน 2563

 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 พฤษภาคม 2563

3 4

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)154
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นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

อายุ 59 ป

 กรรมการอิสระ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 4 เมษายน 2562

 กรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 25 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ปร�ญญาบร�หารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA), Ashland University, 
 Ohio, U.S.A. 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาคณิตศาสตร�และสถิติ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 1 

 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย 
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 278/2562 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล
     ธนาคารแลนด� แอนด� เฮาส� จำกัด (มหาชน)
 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน/ 

     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับความเสี่ยง
     บร�ษัท แอล เอช ไฟแนนซ�เช�ยล กรุ�ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทอ�น

 2561 – 2561 : General Manager & Deputy Country Head of Thailand     
     ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร�ปอเรชั่น  
 2545 – 2561 : Head of Business Promotion 

     ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร�ปอเรชั่น

7คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ว�ศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Information Processing, 
` Tokyo Institute of Technology 
 ว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Information Processing, 

 Tokyo Institute of Technology
 ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมไฟฟ�า จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 148/2554  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ�นที่ 14/2557  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ�นที่ 8/2562   

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการกำหนดค�าตอบแทน บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

องคกรอ�น

 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการบร�หาร สมาคมส�งเสร�มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
 2561 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ

     องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการนโยบาย     

     องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย
 2547 – ป�จจุบัน : รองศาสตราจารย� ภาคว�ชาว�ศวกรรมโทรคมนาคม

     สำนักว�ชาว�ศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเช�ย
 2561 – 2561 : กรรมการจัดทำแผนการบูรณาการ

     และพัฒนาเคร�อข�ายการศึกษาแห�งชาติ
     สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธ�การ
 2557 – 2561 : กรรมการตรวจสอบ     

     องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย
 2555 – 2559 : กรรมการนโยบาย     

     องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย

นายธีรภัทร สงวนกชกร

อายุ 55 ป

 กรรมการอิสระ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 3 เมษายน 2562

 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 25 เมษายน 2562

5คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 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) รุ�นที่ 194/2557  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ�นที่ 8/2561  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Cyber Resilience Leadership Mission in Action 2562

 จากธนาคารแห�งประเทศไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.004
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการกำหนดค�าตอบแทน บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2557 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
     บร�ษัท สมบูรณ� แอ�ดวานซ� เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
องคกรอ�น

 2561 – ป�จจุบัน : คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
     ภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 (ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก)
     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 2556 – ป�จจุบัน : ประธานมูลนิธ� มูลนิธ�นวช�วัน
 2556 – ป�จจุบัน : กรรมการ/ประธานกรรมการด�านการเง�น

     Board of Trustees International Rice Research Institute  
     (IRRI), Los Banos, Philippines 
 2558 – 2563 : กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการความเสี่ยง

     ธนาคารแห�งประเทศไทย

นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

อายุ 69 ป

 กรรมการอิสระ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 3 เมษายน 2557

 กรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 30 เมษายน 2557

 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 25 เมษายน 2562

8คุณวุฒิทางการศึกษา/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) รุ�นที่ 298/2563 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นที่ 7

 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน 

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
องคกรอ�น

 ป�จจุบัน   : ที่ปร�กษา สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
 2563 – 2563 : กรรมการบร�หาร และกรรมการกำกับความเสี่ยง

     ธนาคารเพื่อการส�งออกและนำเข�าแห�งประเทศไทย (ธสน.)
 2560 – 2562 : เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงป�กก่ิง ประเทศจ�น
 2558 – 2560 : รองปลัดกระทรวงการต�างประเทศ 

     สำนักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ

นายพิริยะ เข็มพล

อายุ 61 ป

 กรรมการอิสระ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 8 เมษายน 2563

 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 พฤษภาคม 2563

3 4

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 155
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นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

อายุ 64 ป

 กรรมการ  
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 29 กรกฎาคม 2526

 ที่ปร�กษา
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มกราคม 2560

 เจ�าหน�าที่บร�หาร
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 8 มกราคม 2544

* เป�นน�องชายของบุคคลในลำดับที่ 10

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 B.S. (Mechanical Engineering), University of Missouri, 
 Columbia, U.S.A.
 อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุ�นที่ 3 

 สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (วปรอ. 4414)
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 23/2545 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูง รุ�นท่ี 8 

 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
 อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านการบร�หารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ�นท่ี 1)  

 จากสถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
 อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นท่ี 1 

 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน 
 อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ�นท่ี 17 

 จากสถาบันพัฒนาข�าราชการฝ�ายตุลาการศาลยุติธรรม
 อบรมหลักสูตร นักบร�หารระดับสูงด�านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

 และการลงทุน (วธอ.) รุ�นท่ี 1 จากสถาบันว�ทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  
 อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade รุ�นท่ี 4  

 มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย
 อบรมหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร�างเคร�อข�ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ�นท่ี 1 

 จากสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (ส.อ.ท)
 อบรมหลักสูตร การบร�หารการท�องเท่ียวสำหรับผู�บร�หารระดับสูง (กสท.) รุ�นท่ี 1 

 จากศูนย�พัฒนาว�ชาการด�านตลาดการท�องเท่ียว
 อบรมหลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร�างสรรค�เช�งธุรกิจ รุ�นท่ี 8/2018  

 มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม
 อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านนวัตกรรมบร�การ (ToPCATS) รุ�น 2 

 จากมหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.11
 คู�สมรส : 0.05

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2560 – ป�จจุบัน : ที่ปร�กษา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2526 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2526 – 2559 : เจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

12คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 Bachelor of Science (Finance), Babson College, 
 Massachusetts, U.S.A.
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 24/2545  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ�นที่ 13   

 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
 อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 2  

 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย และ International Institute
 for Management Development (IMD)
 อบรมหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in ASIA (SIBA)

 ป� 2559 จากมหาว�ทยาลัยมหิดล ร�วมกับ MIT Sloan School of Management
 อบรมหลักสูตร Leadership Communication Certification Program 2561  

 จาก Thailand Management Association (TMA)
 อบรมหลักสูตร Senior Executive Program 2019 (SEP) รุ�นที่ 33   

 จากสถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 ร�วมกับ The Kellogg School of Management และ The Wharton School
 อบรมหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ�นที่ 10/2563 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.16
 คู�สมรส : 0.005

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2553 – ป�จจุบัน : กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทอ�น

 ป�จจุบัน   : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร กลุ�มธุรกิจน�ำตาลประเทศไทย  
     พลังงานและธุรกิจใหม� บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
 2551 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
 2551 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรสยาม จำกัด
 2551 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด

นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

อายุ 56 ป

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มิถุนายน 2553

 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มิถุนายน 2553

* เป�นหลานชายของบุคคลในลำดับที่ 1 
 และเป�นลูกพี่ลูกน�องของบุคคลในลำดับที่ 4

9คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ปร�ญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาว�ทยาลัยกรุงเทพธนบุร�
 พาณิชยศาสตร�และการบัญช�มหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 ว�ทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีว�ทยา) จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 Certificates in Project Investment Appraisal and Management 

 and Global Leadership, Harvard University, U.S.A.
 อบรมหลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง (วตท.) รุ�นที่ 1 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน
 อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ�นที่ 52/2549 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 73/2549 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2559 – ป�จจุบัน : กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2557 – ป�จจุบัน : ที่ปร�กษา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค�าตอบแทน 
     สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ/
     Board Risk and Compliance Committee 
     ธนาคาร ซ�ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

     กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
     บร�ษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
 2563 – ป�จจุบัน : ผู�เช�่ยวชาญการบร�หารธุรกิจร�วมทุนต�างประเทศ

     บร�ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทอ�น

 2562 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ บร�ษัท ไทยอีสเทิร�น กรุ�ป โฮลดิ้ง จำกัด
 2562 – ป�จจุบัน : คณะกรรมการยกร�างแนวทางการปฏิรูป 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

นายอนนต สิริแสงทักษิณ

อายุ 68 ป

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 19 เมษายน 2559

 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 28 เมษายน 2559

 ที่ปร�กษา 
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 เมษายน 2557

10คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 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�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (วปรอ. 377)  
 ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ�นที่ 1
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 61/2548 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.085
 คู�สมรส : 0.01

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2557 – ป�จจุบนั : ที่ปร�กษา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2526 – ป�จจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2558 – ป�จจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2547 – ป�จจุบัน : ประธานที่ปร�กษา บร�ษัท บร�หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ�
     สิ่งแวดล�อม จำกัด (มหาชน)

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

อายุ 67 ป

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 16 พฤษภาคม 2526

 ที่ปร�กษา 
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มกราคม 2557

* เป�นพี่ชายของบุคคลในลำดับที่ 11

5 6

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)156
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นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

อายุ 64 ป

 กรรมการ  
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 29 กรกฎาคม 2526

 ที่ปร�กษา
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มกราคม 2560

 เจ�าหน�าที่บร�หาร
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 8 มกราคม 2544

* เป�นน�องชายของบุคคลในลำดับที่ 10

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 B.S. (Mechanical Engineering), University of Missouri, 
 Columbia, U.S.A.
 อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุ�นที่ 3 

 สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (วปรอ. 4414)
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 23/2545 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูง รุ�นท่ี 8 

 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
 อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านการบร�หารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ�นท่ี 1)  

 จากสถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
 อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นท่ี 1 

 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน 
 อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ�นท่ี 17 

 จากสถาบันพัฒนาข�าราชการฝ�ายตุลาการศาลยุติธรรม
 อบรมหลักสูตร นักบร�หารระดับสูงด�านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

 และการลงทุน (วธอ.) รุ�นท่ี 1 จากสถาบันว�ทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  
 อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade รุ�นท่ี 4  

 มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย
 อบรมหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร�างเคร�อข�ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ�นท่ี 1 

 จากสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (ส.อ.ท)
 อบรมหลักสูตร การบร�หารการท�องเท่ียวสำหรับผู�บร�หารระดับสูง (กสท.) รุ�นท่ี 1 

 จากศูนย�พัฒนาว�ชาการด�านตลาดการท�องเท่ียว
 อบรมหลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร�างสรรค�เช�งธุรกิจ รุ�นท่ี 8/2018  

 มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม
 อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านนวัตกรรมบร�การ (ToPCATS) รุ�น 2 

 จากมหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.11
 คู�สมรส : 0.05

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2560 – ป�จจุบัน : ที่ปร�กษา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2526 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2526 – 2559 : เจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

12คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 Bachelor of Science (Finance), Babson College, 
 Massachusetts, U.S.A.
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 24/2545  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ�นที่ 13   

 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
 อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 2  

 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย และ International Institute
 for Management Development (IMD)
 อบรมหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in ASIA (SIBA)

 ป� 2559 จากมหาว�ทยาลัยมหิดล ร�วมกับ MIT Sloan School of Management
 อบรมหลักสูตร Leadership Communication Certification Program 2561  

 จาก Thailand Management Association (TMA)
 อบรมหลักสูตร Senior Executive Program 2019 (SEP) รุ�นที่ 33   

 จากสถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 ร�วมกับ The Kellogg School of Management และ The Wharton School
 อบรมหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ�นที่ 10/2563 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.16
 คู�สมรส : 0.005

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2553 – ป�จจุบัน : กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทอ�น

 ป�จจุบัน   : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร กลุ�มธุรกิจน�ำตาลประเทศไทย  
     พลังงานและธุรกิจใหม� บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
 2551 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
 2551 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรสยาม จำกัด
 2551 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด

นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

อายุ 56 ป

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มิถุนายน 2553

 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มิถุนายน 2553

* เป�นหลานชายของบุคคลในลำดับที่ 1 
 และเป�นลูกพี่ลูกน�องของบุคคลในลำดับที่ 4

9คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ปร�ญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาว�ทยาลัยกรุงเทพธนบุร�
 พาณิชยศาสตร�และการบัญช�มหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 ว�ทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีว�ทยา) จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 Certificates in Project Investment Appraisal and Management 

 and Global Leadership, Harvard University, U.S.A.
 อบรมหลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง (วตท.) รุ�นที่ 1 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน
 อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ�นที่ 52/2549 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 73/2549 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2559 – ป�จจุบัน : กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2557 – ป�จจุบัน : ที่ปร�กษา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค�าตอบแทน 
     สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ/
     Board Risk and Compliance Committee 
     ธนาคาร ซ�ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

     กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
     บร�ษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
 2563 – ป�จจุบัน : ผู�เช�่ยวชาญการบร�หารธุรกิจร�วมทุนต�างประเทศ

     บร�ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทอ�น

 2562 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ บร�ษัท ไทยอีสเทิร�น กรุ�ป โฮลดิ้ง จำกัด
 2562 – ป�จจุบัน : คณะกรรมการยกร�างแนวทางการปฏิรูป 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

นายอนนต สิริแสงทักษิณ

อายุ 68 ป

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 19 เมษายน 2559

 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 28 เมษายน 2559

 ที่ปร�กษา 
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 เมษายน 2557

10คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 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�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (วปรอ. 377)  
 ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ�นที่ 1
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 61/2548 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.085
 คู�สมรส : 0.01

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2557 – ป�จจุบนั : ที่ปร�กษา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2526 – ป�จจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2558 – ป�จจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2547 – ป�จจุบัน : ประธานที่ปร�กษา บร�ษัท บร�หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ�
     สิ่งแวดล�อม จำกัด (มหาชน)

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

อายุ 67 ป

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 16 พฤษภาคม 2526

 ที่ปร�กษา 
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มกราคม 2557

* เป�นพี่ชายของบุคคลในลำดับที่ 11

5 6

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 157
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นางสมฤดี ชัยมงคล

อายุ 59 ป

 ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 10 เมษายน 2558

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 4 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ
 Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School

 of Business Administration, Boston, U.S.A.
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 78/2549  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง รุ�นที่ 18    

 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 อบรมหลักสูตร นักบร�หารระดับสูงด�านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน  

 (วธอ.) รุ�นที่ 2 จากสถาบันว�ทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.12
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2558 – ป�จจุบัน : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร/กรรมการ 
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2549 – 2558 : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – การเง�น 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2552 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)   
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำกัด
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� กร�น ลีสซ�่ง จำกัด
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู มินเนอรัล จำกัด 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท เหมืองเช�ยงม�วน จำกัด 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เซลส� จำกัด
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินโนเวชั่น แอนด� เวนเจอร�ส จำกัด 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ AFE Investments Pty Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd.
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Asian American Coal, Inc. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ BPIN Investment Co., Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Sunseap Group Pte. Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu North America Corporation 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ BOG Co., Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Durapower Holdings Pte. Ltd.
 ป�จจุบัน   : กรรมการ FoMM Corporation 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Japan K.K. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd.
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Renewable Australia Pty Ltd.
 ป�จจุบัน   : กรรมการ BKV Corporation

14คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ปร�ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร� สาขาการบร�หารโครงการและนโยบาย 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�
 ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร� สาขาเหมืองแร�และโลหะว�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
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2563 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจเหมือง
      บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2562 – 2562 : ประธานเจ�าหน�าที่ปฎิบัติการ – สายธุรกิจถ�านหิน 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2561 – 2561 : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ – สายธุรกิจถ�านหิน 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 ป�จจุบัน    : กรรมการ Hunnu Gobi Altai LLC 
 ป�จจุบัน    : กรรมการ Banpu Vietnam LLC
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอนเนอร�จ� เซอร�ว�สเซส 

     (ไทยแลนด�) จำกัด
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอ็นจ�เนียร�่ง เซอร�ว�สเซส จำกัด 
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู มินเนอรัล จำกัด
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เซลส� จำกัด
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ BP Overseas Development Company
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Aura Land Development Pte. Ltd. 
 2561 – ป�จจุบัน : Commissioner, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด 
 2562 – 2563 : กรรมการ บร�ษัท เหมืองเช�ยงม�วน จำกัด 
 2558 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – สำนักประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 

     บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 2558 – 2560 : กรรมการผู�จัดการ Hongsa Power Co., Ltd.

นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

อายุ 60 ป

 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจเหมือง 
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มกราคม 2563

16คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 Diploma in Hydrographic Surveying, Plymouth Polytechnic, England 
 ว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร� มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั�นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธ�ปไตย

 สำหรับนักบร�หารระดับสูง รุ�นที่ 9 สถาบันว�ทยาการพลังงาน
 ประกาศนียบัตรชั�นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธ�ปไตย

 สำหรับนักบร�หารระดับสูง รุ�นที่ 19 สถาบันพระปกเกล�า
 หลักสูตรนักบร�หารระดับสูง “ธรรมศาสตร�เพื่อสังคม” (นมธ.5),

 Thammasat Leadership Program
 หลักสูตรพัฒนาผู�นำ 3 สถาบันพัฒนาผู�นำและการเร�ยนรู�กลุ�มปตท.
 Executive Leadership Development Program (EP-LEAD), IMD
 Media Response for Spokesperson, Hill+Knowlton Strategies
 Safety Leadership Workshop,

 Safety Management Consultants (UK) Limited

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2561 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร – ธุรกิจน�ำมันและก�าซธรรมชาติ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2554 – 2561 : Executive Vice President of Human Resources
     and Business Services Group
     บร�ษัท ปตท.สำรวจและผลิตป�โตรเลียม จำกัด (มหาชน)

นายฐิติ เมฆวิชัย

อายุ 58 ป

 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร –
 ธุรกิจน้ำมันและก�าซธรรมชาติ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 พฤศจ�กายน 2561

15คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 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� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
 อบรมหลักสูตร Master of Business Administration in Executive Finance 

 จากสถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย ร�วมกับ
 The Kellogg School of Management และ The Wharton School
 อบรมหลักสูตร Graduate of the Australian Institute of 

 Company Directors (GAICD)
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 294/2563 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2563 – ป�จจุบนั : ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ – สายธุรกิจไฟฟ�า 
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2563 – ป�จจุบนั : ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 ป�จจุบนั   : กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd.
 ป�จจุบนั   : กรรมการ AFE Investments Pty Ltd.
 ป�จจุบนั   : กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd.
 ป�จจุบนั   : กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd.
 ป�จจุบนั   : กรรมการ Centennial Coal Co., Pty Ltd.
 2563 – ป�จจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำกัด
 2563 – ป�จจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด
 2563 – ป�จจุบนั : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด
 2563 – ป�จจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด
 2563 – ป�จจุบนั : กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd.
 2563 – ป�จจุบนั : 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.

นายกิรณ ลิมปพยอม

อายุ 46 ป

 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจไฟฟ�า
 บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 10 เมษายน 2563

 ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 
 บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 10 เมษายน 2563

7 8

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)158
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นางสมฤดี ชัยมงคล

อายุ 59 ป

 ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 10 เมษายน 2558

 กรรมการ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 4 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ
 Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School

 of Business Administration, Boston, U.S.A.
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 78/2549  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง รุ�นที่ 18    

 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 อบรมหลักสูตร นักบร�หารระดับสูงด�านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน  

 (วธอ.) รุ�นที่ 2 จากสถาบันว�ทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.12
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2558 – ป�จจุบัน : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร/กรรมการ 
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2549 – 2558 : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – การเง�น 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2552 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)   
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำกัด
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� กร�น ลีสซ�่ง จำกัด
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู มินเนอรัล จำกัด 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท เหมืองเช�ยงม�วน จำกัด 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เซลส� จำกัด
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด
 ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินโนเวชั่น แอนด� เวนเจอร�ส จำกัด 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ AFE Investments Pty Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd.
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Asian American Coal, Inc. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ BPIN Investment Co., Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Sunseap Group Pte. Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu North America Corporation 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ BOG Co., Ltd. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Durapower Holdings Pte. Ltd.
 ป�จจุบัน   : กรรมการ FoMM Corporation 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Japan K.K. 
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd.
 ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Renewable Australia Pty Ltd.
 ป�จจุบัน   : กรรมการ BKV Corporation

14คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ปร�ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร� สาขาการบร�หารโครงการและนโยบาย 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�
 ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร� สาขาเหมืองแร�และโลหะว�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
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2563 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจเหมือง
      บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2562 – 2562 : ประธานเจ�าหน�าที่ปฎิบัติการ – สายธุรกิจถ�านหิน 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2561 – 2561 : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ – สายธุรกิจถ�านหิน 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 ป�จจุบัน    : กรรมการ Hunnu Gobi Altai LLC 
 ป�จจุบัน    : กรรมการ Banpu Vietnam LLC
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอนเนอร�จ� เซอร�ว�สเซส 

     (ไทยแลนด�) จำกัด
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอ็นจ�เนียร�่ง เซอร�ว�สเซส จำกัด 
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู มินเนอรัล จำกัด
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เซลส� จำกัด
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ BP Overseas Development Company
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Aura Land Development Pte. Ltd. 
 2561 – ป�จจุบัน : Commissioner, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด 
 2562 – 2563 : กรรมการ บร�ษัท เหมืองเช�ยงม�วน จำกัด 
 2558 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – สำนักประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 

     บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 2558 – 2560 : กรรมการผู�จัดการ Hongsa Power Co., Ltd.

นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

อายุ 60 ป

 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจเหมือง 
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มกราคม 2563

16คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 Diploma in Hydrographic Surveying, Plymouth Polytechnic, England 
 ว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร� มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั�นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธ�ปไตย

 สำหรับนักบร�หารระดับสูง รุ�นที่ 9 สถาบันว�ทยาการพลังงาน
 ประกาศนียบัตรชั�นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธ�ปไตย

 สำหรับนักบร�หารระดับสูง รุ�นที่ 19 สถาบันพระปกเกล�า
 หลักสูตรนักบร�หารระดับสูง “ธรรมศาสตร�เพื่อสังคม” (นมธ.5),

 Thammasat Leadership Program
 หลักสูตรพัฒนาผู�นำ 3 สถาบันพัฒนาผู�นำและการเร�ยนรู�กลุ�มปตท.
 Executive Leadership Development Program (EP-LEAD), IMD
 Media Response for Spokesperson, Hill+Knowlton Strategies
 Safety Leadership Workshop,

 Safety Management Consultants (UK) Limited

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2561 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร – ธุรกิจน�ำมันและก�าซธรรมชาติ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอ�น

 2554 – 2561 : Executive Vice President of Human Resources
     and Business Services Group
     บร�ษัท ปตท.สำรวจและผลิตป�โตรเลียม จำกัด (มหาชน)

นายฐิติ เมฆวิชัย

อายุ 58 ป

 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร –
 ธุรกิจน้ำมันและก�าซธรรมชาติ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 พฤศจ�กายน 2561

15คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 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� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
 อบรมหลักสูตร Master of Business Administration in Executive Finance 

 จากสถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย ร�วมกับ
 The Kellogg School of Management และ The Wharton School
 อบรมหลักสูตร Graduate of the Australian Institute of 

 Company Directors (GAICD)
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 294/2563 

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2563 – ป�จจุบนั : ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ – สายธุรกิจไฟฟ�า 
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2563 – ป�จจุบนั : ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 ป�จจุบนั   : กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd.
 ป�จจุบนั   : กรรมการ AFE Investments Pty Ltd.
 ป�จจุบนั   : กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd.
 ป�จจุบนั   : กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd.
 ป�จจุบนั   : กรรมการ Centennial Coal Co., Pty Ltd.
 2563 – ป�จจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำกัด
 2563 – ป�จจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด
 2563 – ป�จจุบนั : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด
 2563 – ป�จจุบนั : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด
 2563 – ป�จจุบนั : กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd.
 2563 – ป�จจุบนั : 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.

นายกิรณ ลิมปพยอม

อายุ 46 ป

 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจไฟฟ�า
 บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 10 เมษายน 2563

 ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 
 บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 10 เมษายน 2563

7 8

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 159



19คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ปร�ญญาโท หลักสูตรบร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 (สาขาว�ชาการจัดการเช�งกลยุทธ�) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 ปร�ญญาตร� หลักสูตรพาณิชยศาสตรบัณฑิต 

 (สาขาการเง�นและการธนาคาร) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2561 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย�
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2552 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – ทรัพยากรมนุษย� 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

อายุ 60 ป

 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย�
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มกราคม 2561

18คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ว�ทยาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาว�ชาการบัญช� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตแห�งประเทศไทย (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 – ป�จจุบัน : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารการเง�น 
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2561 – 2561 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – การเง�น 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2559 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – Controller 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2554 – 2558 : ผู�อำนวยการสาย – บัญช� 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Vietnam LLC
 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu International Ltd.
 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals Co., Ltd.
 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Coal Sales Co., Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : Executive Manager, Aizu Land Solar G.K.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินโนเวชั่น แอนด� เวนเจอร�ส จำกัด 
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures

     (Singapore) Pte. Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures LLC 
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Aura Land Development Pte. Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Hunnu Investment Pte. Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : Director, Banpu Renewable Energy Co., Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอ็นจ�เนียร�่ง เซอร�ว�สเซส จำกัด
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอนเนอร�จ� เซอร�ว�สเซส

     (ไทยแลนด�) จำกัด
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีโอจ� จำกัด
 2561 – ป�จจุบัน : Business Executor, Hokkaido Solar Estate G.K.
 2561 – ป�จจุบัน : Vice President, Banpu North America Corporation

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

อายุ 50 ป

 ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารการเง�น
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มีนาคม 2562

20คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร�ธุรกิจ) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ว�ชาเอกเศรษฐศาสตร�การคลัง มหาว�ทยาลัยรามคำแหง

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2564 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – บร�หารและพัฒนาองค�กร
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2561 – 2563 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – บร�หารและพัฒนาองค�กร 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2559 – 2560 : ผู�อำนวยการสาย – งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2558 – 2559 : ผู�อำนวยการสาย – Business Process Management

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

นายจิรเมธ อัชชะ*

อายุ 51 ป

 ผู�อำนวยการสายอาวุโส – บร�หารและพัฒนาองค�กร
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มกราคม 2561

* หมายเหตุ : นายจ�รเมธ อัชชะ
 ได�รับแต�งตั�งให�ดำรงตำแหน�ง
 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร – บร�หาร
 และพัฒนาองค�กร 
 มีผลตั�งแต�วันที่ 1 มกราคม 2564 เป�นต�นไป

17คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 บัญช�บัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ�นที่ 11   

 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
 อบรม Economic Leader Forum จากสมาคมเศรษฐศาสตร�ธรรมศาสตร�
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 254/2561  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) 
 อบรมหลักสูตร Global Leadership Program for Strategic Leader 2019,  

 IMD Business School
 อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 5  

 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย และ International Institute for Management 
 Development (IMD)
 อบรมหลักสูตร Leadership Program - Accelerating Transformation Series  

 จาก บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ร�วมกับ Pacrim Group

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2564 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – กลยุทธ�และพัฒนาธุรกิจ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) 
 2563 – 2563 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองค�กร

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)  
 2561 – 2563 : ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจไฟฟ�า

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2552 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – การเง�น

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2561 – 2563 : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

     บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Japan K.K.  
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู ร�นิวเอเบิล เอนเนอร�จ� จำกัด 
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำกัด
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� (เจแปน) จำกัด
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Pan-Western Energy Corporation LLC
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ PT. ITM Banpu Power 
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Power International Ltd. 
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Zouping Peak Pte. Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ BRE Singapore Pte. Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ BPP Vinh Chau Wind Power LLC

นายสุธี สุขเรือน*

อายุ 56 ป

 ผู�อำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองค�กร
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 10 เมษายน 2563

* หมายเหตุ : นายสุธ� สุขเร�อน
 ได�รับแต�งตั�งให�ดำรงตำแหน�ง
 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร – 
 กลยุทธ�และพัฒนาธุรกิจ
 มีผลตั�งแต�วันที่ 1 มกราคม 2564 เป�นต�นไป

5 6

9 10

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)160



19คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ปร�ญญาโท หลักสูตรบร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 (สาขาว�ชาการจัดการเช�งกลยุทธ�) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 ปร�ญญาตร� หลักสูตรพาณิชยศาสตรบัณฑิต 

 (สาขาการเง�นและการธนาคาร) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2561 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย�
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2552 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – ทรัพยากรมนุษย� 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

อายุ 60 ป

 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย�
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มกราคม 2561

18คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 ว�ทยาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาว�ชาการบัญช� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตแห�งประเทศไทย (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 – ป�จจุบัน : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารการเง�น 
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2561 – 2561 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – การเง�น 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2559 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – Controller 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2554 – 2558 : ผู�อำนวยการสาย – บัญช� 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Vietnam LLC
 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu International Ltd.
 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals Co., Ltd.
 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Coal Sales Co., Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : Executive Manager, Aizu Land Solar G.K.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินโนเวชั่น แอนด� เวนเจอร�ส จำกัด 
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures

     (Singapore) Pte. Ltd.
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures LLC 
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Aura Land Development Pte. Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Hunnu Investment Pte. Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : Director, Banpu Renewable Energy Co., Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอ็นจ�เนียร�่ง เซอร�ว�สเซส จำกัด
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอนเนอร�จ� เซอร�ว�สเซส

     (ไทยแลนด�) จำกัด
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีโอจ� จำกัด
 2561 – ป�จจุบัน : Business Executor, Hokkaido Solar Estate G.K.
 2561 – ป�จจุบัน : Vice President, Banpu North America Corporation

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

อายุ 50 ป

 ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารการเง�น
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มีนาคม 2562

20คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร�ธุรกิจ) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ว�ชาเอกเศรษฐศาสตร�การคลัง มหาว�ทยาลัยรามคำแหง

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2564 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – บร�หารและพัฒนาองค�กร
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2561 – 2563 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – บร�หารและพัฒนาองค�กร 

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2559 – 2560 : ผู�อำนวยการสาย – งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2558 – 2559 : ผู�อำนวยการสาย – Business Process Management

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

นายจิรเมธ อัชชะ*

อายุ 51 ป

 ผู�อำนวยการสายอาวุโส – บร�หารและพัฒนาองค�กร
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มกราคม 2561

* หมายเหตุ : นายจ�รเมธ อัชชะ
 ได�รับแต�งตั�งให�ดำรงตำแหน�ง
 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร – บร�หาร
 และพัฒนาองค�กร 
 มีผลตั�งแต�วันที่ 1 มกราคม 2564 เป�นต�นไป

17คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

 บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 บัญช�บัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ�นที่ 11   

 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
 อบรม Economic Leader Forum จากสมาคมเศรษฐศาสตร�ธรรมศาสตร�
 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 254/2561  

 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) 
 อบรมหลักสูตร Global Leadership Program for Strategic Leader 2019,  

 IMD Business School
 อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 5  

 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย และ International Institute for Management 
 Development (IMD)
 อบรมหลักสูตร Leadership Program - Accelerating Transformation Series  

 จาก บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ร�วมกับ Pacrim Group

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2564 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – กลยุทธ�และพัฒนาธุรกิจ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) 
 2563 – 2563 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองค�กร

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)  
 2561 – 2563 : ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจไฟฟ�า

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2552 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – การเง�น

     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2561 – 2563 : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

     บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด
 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Japan K.K.  
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู ร�นิวเอเบิล เอนเนอร�จ� จำกัด 
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำกัด
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� (เจแปน) จำกัด
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Pan-Western Energy Corporation LLC
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ PT. ITM Banpu Power 
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Power International Ltd. 
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Zouping Peak Pte. Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ BRE Singapore Pte. Ltd.
 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ BPP Vinh Chau Wind Power LLC

นายสุธี สุขเรือน*

อายุ 56 ป

 ผู�อำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองค�กร
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 10 เมษายน 2563

* หมายเหตุ : นายสุธ� สุขเร�อน
 ได�รับแต�งตั�งให�ดำรงตำแหน�ง
 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร – 
 กลยุทธ�และพัฒนาธุรกิจ
 มีผลตั�งแต�วันที่ 1 มกราคม 2564 เป�นต�นไป
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นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ

อายุ 46 ป

 เลขานุการบร�ษัท
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มกราคม 2561

 ผู�อำนวยการสายอาวุโส – แผนงานองค�กร
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 10 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประวัติอบรม

 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   

 (สาขาเศรษฐศาสตร�ระหว�างประเทศ) 
 มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ 
 อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development  

 Program 2018 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
 อบรมหลักสูตร Company Secretary Program

 รุ�นที่ 96 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการ
 บร�ษัทไทย (IOD)
 อบรมหลักสูตร CG Code Workshop จากบร�ษัท  

 ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช� จำกัด (Deloitte)
 อบรมหลักสูตร WIAL Certified Action Learning  

 Coach Program จาก บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)  
 ร�วมกับ  World Institute for Action Learning  
 (Thailand) Ltd.
 อบรมหลักสูตร Leadership Program -  

 Accelerating Transformation Series จาก บร�ษัท  
 บ�านปู จำกัด (มหาชน) ร�วมกับ Pacrim Group

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : -
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2563 – ป�จจุบัน : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – 
     แผนงานองค�กร
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2563 – ป�จจุบัน : ผู�อำนวยการสายอาวุโส –  

     เลขานุการองค�กร
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2563 – ป�จจุบัน : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – 

     นักลงทุนสัมพันธ�
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2561 – 2562 : ผู�อำนวยการสาย – 

     เลขานุการองค�กร 
     และนักลงทุนสัมพันธ�
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2558 – 2560 : ผู�อำนวยการสาย – 

     นักลงทุนสัมพันธ�
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

22

นางสาววิยะดา วิบูลยศิริชัย

อายุ 51 ป

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 16 มกราคม 2561

 ผู�อำนวยการสายอาวุโส – ตรวจสอบภายใน 
 และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 มกราคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประวัติอบรม

 ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ สาขาบร�หารการเง�น 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร� (NIDA)
 ปร�ญญาตร� บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตแห�งประเทศไทย

 (Certified Public Accountant: CPA) 
 ประกาศนียบัตรผู�ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล  

 (Certified Internal Auditor: CIA) จากสมาคม
 ผู�ตรวจสอบภายในสากล (IIA)
 ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด�วยตนเอง  

 (Certified Control Self-Assessment: CCSA) 
 จากสมาคมผู�ตรวจสอบภายในสากล (IIA)
 อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development  

 Program รุ�นท่ี 13 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.001

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2561 – ป�จจุบัน : ผู�อำนวยการสายอาวุโส –
     ตรวจสอบภายใน และกำกับดูแล  
     การปฏิบัติงานตามกฎหมาย
      บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2561 – ป�จจุบัน : เลขานุการ

     คณะกรรมการตรวจสอบ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
 2557 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส –  

     เทคโนโลยีสารสนเทศ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

23

นางอุดมลักษณ โอฬาร*

อายุ 60 ป

 ผู�อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค�กร
 วันที่ได�รับแต�งตั้ง 1 กรกฎาคม 2552  

* หมายเหตุ : นางอุดมลักษณ� โอฬาร
 เกษียนอายุ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/

ประวัติอบรม

 ปร�ญญาตร� วารสารศาสตร�และสื่อสารมวลชน 
 (การโฆษณาและประชาสัมพันธ�)
 มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

% การถือหุนในบริษัทฯ

 ตนเอง : 0.003
 คู�สมรส : -

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

 2552 – 2563 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – 
     สื่อสารองค�กร 
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

21
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คณะกรรมการบร�ษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย�บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู�สมรส และบุตรที่ยัง
ไม�บรรลุนิติภาวะต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในการประชุมครั�งถัดไป หลังจากกรรมการบร�ษัทท�านนั�นได�รับการเลือกตั�งให�เป�น 
กรรมการบร�ษัท หลังจากนั�นหากกรรมการบร�ษัท คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะทำธุรกรรมการซ�อ้ขายหลักทรัพย�ของบร�ษัท 
บ�านปู จำกัด (มหาชน) กรรมการท�านนั�นก็จะรายงานการซ�อ้ขายหลักทรัพย�นั�นต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั�งถัดไปทุกครั�ง 

การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนดังนี้

หุนสามัญ (หุน)

ช�อ – นามสกุล

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 เพิ่ม (ลด)

1. นายชนินท� ว�องกุศลกิจ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
2. นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน�

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
3. นายระว� คอศิร�

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
4. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
5. นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
7. นายธ�รภัทร สงวนกชกร

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
8. นายพิร�ยะ เข็มพล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
9. นายอนนต� สิร�แสงทักษิณ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
10. นายเมธ� เอื้ออภิญญกุล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
12. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
13. นางสมฤดี ชัยมงคล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
14. นายสมศักดิ์ สิทธ�นามสุวรรณ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
15. นายกิรณ ลิมปพยอม

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
16. นายสุธ� สุขเร�อน

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
17. นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
18. นายเวโรจน� ลิ้มจรูญ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
19. นายจ�รเมธ อัชชะ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
20. นางอุดมลักษณ� โอฬาร

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

 -
 -
 -
 -
 -
 -

1,669,228
 -

160,000
(5,000) 

 -
 -
- 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

(1,844,000)
(990,000)
1,932,673

 - 
630,000

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
-

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            
         - 

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                 
        - 

การถือครองหุนของ

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
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1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.1 ค�าตอบแทนรวมที่เป�นตัวเง�นของคณะกรรมการบร�ษัทในรูปของค�าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั�ง และ
 บำเหน็จกรรมการ เป�นจำนวนเง�นรวมทั�งสิ้น 44,561,308.00 บาท รายละเอียดดังนี้

2. นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน�

 กรรมการอิสระ/
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน

3. นายระว� คอศิร�

 กรรมการ/
 ประธานกรรมการ
 บรรษัทภิบาลและสรรหา

1. นายชนินท� ว�องกุศลกิจ

 ประธานกรรมการบร�ษัท
2,979,940.00---1,209,000.00 4,188,940.00

2,292,264.00210,000.00-362,700.00930,000.00 3,794,964.00

2,292,264.00-

-

136,500.00 --930,000.00 3,358,764.00

2,292,264.00273,000.00-870,000.00 3,435,264.00

279,000.00 2,292,264.00210,000.00-930,000.00 3,711,264.00

279,000.00 2,292,264.00--930,000.00 3,501,264.00

4. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ

 กรรมการ/
 ประธานกรรมการ
 กำหนดค�าตอบแทน

5. นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง

 กรรมการอิสระ/
 กรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน

6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย  

 กรรมการอิสระ/
 กรรมการตรวจสอบ

- 2,292,264.00210,000.00-930,000.00 3,432,264.007. นายธ�รภัทร สงวนกชกร

 กรรมการอิสระ/
 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

และสรรหา

คณะกรรมการ

กำหนด

คาตอบแทน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริษัท

คาตอบแทน

รายเดือน และ

เบี้ยประชุม

รายครั้ง (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

ช�อ – นามสกุล

ตำแหนง

บำเหน็จ

กรรมการ

 (บาท)

คาตอบแทน 

รวม 

(บาท)

หมายเหตุ :

* นายพิร�ยะ เข็มพล (บุคคลลำดับที่ 8) ได�รับการแต�งตั�งให�ดำรงตำแหน�งกรรมการอิสระ มีผลตั�งแต�วันที่ 8 เมษายน 2563 และแต�งตั�งให�ดำรงตำแหน�งกรรมการบรรษัทภิบาล 
 และสรรหา มีผลตั�งแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป�นต�นไป
** Mr.Sudiarso Prasetio (บุคคลลำดับที่ 14) ลาออกจากการเป�นกรรมการ (ครบกำหนดเกษียณอายุ) มีผลตั�งแต�วันที่ 8 เมษายน 2563

 นอกเหนือจากค�าตอบแทนกรรมการข�างต�นแล�ว กรรมการยังได�รับค�าตอบแทนในส�วนของสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำป�ท�านละ 50,000.-บาท/ป� และค�าใช�จ�ายในการ
 เข�าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง ทั�งนี้เป�นไปตามระเบียบข�อบังคับของบร�ษัทฯ  

รวม 44,561,308.00

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

และสรรหา

คณะกรรมการ

กำหนด

คาตอบแทน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริษัท

คาตอบแทน

รายเดือน และ

เบี้ยประชุม

รายครั้ง (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

ช�อ – นามสกุล

ตำแหนง

บำเหน็จ

กรรมการ

 (บาท)

คาตอบแทน 

รวม 

(บาท)

8. นายพิร�ยะ เข็มพล*

 กรรมการอิสระ/ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล
 และสรรหา

--45,000.00-570,000.00 615,000.00

12. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ  

 กรรมการ/ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล
 และสรรหา

2,292,264.00-105,000.00-900,000.00 3,297,264.00

9. นายอนนต� สิร�แสงทักษิณ

 กรรมการ/ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล
 และสรรหา

2,292,264.00-105,000.00-930,000.00 3,327,264.00

10. นายเมธ� เอื้ออภิญญกุล

 กรรมการ
2,292,264.00---930,000.00 3,222,264.00

11. นายองอาจ เอ้ืออภิญญกุล

 กรรมการ
2,292,264.00---930,000.00 3,222,264.00

13. นางสมฤดี ชัยมงคล

 กรรมการ
2,292,264.00---600,000.00 2,892,264.00

14. Mr. Sudiarso Prasetio** 2,292,264.00-30,000.00-240,000.00 2,562,264.00

คาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
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1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.1 ค�าตอบแทนรวมที่เป�นตัวเง�นของคณะกรรมการบร�ษัทในรูปของค�าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมรายครั�ง และ
 บำเหน็จกรรมการ เป�นจำนวนเง�นรวมทั�งสิ้น 44,561,308.00 บาท รายละเอียดดังนี้

2. นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน�

 กรรมการอิสระ/
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน

3. นายระว� คอศิร�

 กรรมการ/
 ประธานกรรมการ
 บรรษัทภิบาลและสรรหา

1. นายชนินท� ว�องกุศลกิจ

 ประธานกรรมการบร�ษัท
2,979,940.00---1,209,000.00 4,188,940.00

2,292,264.00210,000.00-362,700.00930,000.00 3,794,964.00

2,292,264.00-

-

136,500.00 --930,000.00 3,358,764.00

2,292,264.00273,000.00-870,000.00 3,435,264.00

279,000.00 2,292,264.00210,000.00-930,000.00 3,711,264.00

279,000.00 2,292,264.00--930,000.00 3,501,264.00

4. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ

 กรรมการ/
 ประธานกรรมการ
 กำหนดค�าตอบแทน

5. นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง

 กรรมการอิสระ/
 กรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน

6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย  

 กรรมการอิสระ/
 กรรมการตรวจสอบ

- 2,292,264.00210,000.00-930,000.00 3,432,264.007. นายธ�รภัทร สงวนกชกร

 กรรมการอิสระ/
 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

และสรรหา

คณะกรรมการ

กำหนด

คาตอบแทน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริษัท

คาตอบแทน

รายเดือน และ

เบี้ยประชุม

รายครั้ง (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

ช�อ – นามสกุล

ตำแหนง

บำเหน็จ

กรรมการ

 (บาท)

คาตอบแทน 

รวม 

(บาท)

หมายเหตุ :

* นายพิร�ยะ เข็มพล (บุคคลลำดับที่ 8) ได�รับการแต�งตั�งให�ดำรงตำแหน�งกรรมการอิสระ มีผลตั�งแต�วันที่ 8 เมษายน 2563 และแต�งตั�งให�ดำรงตำแหน�งกรรมการบรรษัทภิบาล 
 และสรรหา มีผลตั�งแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป�นต�นไป
** Mr.Sudiarso Prasetio (บุคคลลำดับที่ 14) ลาออกจากการเป�นกรรมการ (ครบกำหนดเกษียณอายุ) มีผลตั�งแต�วันที่ 8 เมษายน 2563

 นอกเหนือจากค�าตอบแทนกรรมการข�างต�นแล�ว กรรมการยังได�รับค�าตอบแทนในส�วนของสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำป�ท�านละ 50,000.-บาท/ป� และค�าใช�จ�ายในการ
 เข�าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง ทั�งนี้เป�นไปตามระเบียบข�อบังคับของบร�ษัทฯ  

รวม 44,561,308.00

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

และสรรหา

คณะกรรมการ

กำหนด

คาตอบแทน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริษัท

คาตอบแทน

รายเดือน และ

เบี้ยประชุม

รายครั้ง (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

ช�อ – นามสกุล

ตำแหนง

บำเหน็จ

กรรมการ

 (บาท)

คาตอบแทน 

รวม 

(บาท)

8. นายพิร�ยะ เข็มพล*

 กรรมการอิสระ/ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล
 และสรรหา

--45,000.00-570,000.00 615,000.00

12. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ  

 กรรมการ/ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล
 และสรรหา

2,292,264.00-105,000.00-900,000.00 3,297,264.00

9. นายอนนต� สิร�แสงทักษิณ

 กรรมการ/ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล
 และสรรหา

2,292,264.00-105,000.00-930,000.00 3,327,264.00

10. นายเมธ� เอื้ออภิญญกุล

 กรรมการ
2,292,264.00---930,000.00 3,222,264.00

11. นายองอาจ เอ้ืออภิญญกุล

 กรรมการ
2,292,264.00---930,000.00 3,222,264.00

13. นางสมฤดี ชัยมงคล

 กรรมการ
2,292,264.00---600,000.00 2,892,264.00

14. Mr. Sudiarso Prasetio** 2,292,264.00-30,000.00-240,000.00 2,562,264.00

คาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
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1.2 ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�นของประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ ในรูปของเง�นเดือนและโบนัส 
 ซ�่งเช�่อมโยงกับผลการดำเนินการของบร�ษัทฯ ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต�ละบุคคล

2. คาตอบแทนอ�น  

เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
บร�ษัทฯ ได�สมทบเง�นเข�ากองทุนสำรองเลี้ยงช�พให�แก�ผู�บร�หารของบร�ษัทฯ ดังนี้ 

หนวย : บาท จำนวนราย ป 2563 จำนวนราย ป 2562

เง�นเดือนรวม 8 967,893,030.00 70,691,225.00

โบนัสรวม 8 911,698,700.00 16,928,200.00

79,591,730.00 87,619,425.00รวม

หมายเหตุ : 
 ป� 2563: ผู�บร�หาร 8 คน ได�แก� 1) นางสมฤดี ชัยมงคล 2) นายสมศักด์ิ สิทธ�นามสุวรรณ 3) นายกิรณ ลิมปพยอม (ดำรงตำแหน�ง ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร – ธุรกิจไฟฟ�า

 ตั�งแต�วันที่ 10 เมษายน 2563 เป�นต�นมา) 4) นายสุธ� สุขเร�อน (ดำรงตำแหน�ง ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจไฟฟ�า จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 และ
 ดำรงตำแหน�ง ผู�อำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองค�กร ตั�งแต�วันที่ 10 เมษายน 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563) 5) นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก 6) นายเวโรจน� ลิ้มจรูญ
 7) นายจ�รเมธ อัชชะ และ 8) นางอุดมลักษณ� โอฬาร 
 ป� 2562: ผู�บร�หาร 9 คน ได�แก� 1) นางสมฤดี ชัยมงคล 2) นายสมยศ รุจ�รวัฒน� (ดำรงตำแหน�ง รองประธานเจ�าหน�าที่บร�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

หนวย : บาท จำนวนราย ป 2563 จำนวนราย ป 2562

เง�นสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ

8 94,097,853.00 3,356,710.00

หมายเหตุ : 
 ป� 2563: ผู�บร�หาร 8 คน ได�แก� 1) นางสมฤดี ชัยมงคล 2) นายสมศักด์ิ สิทธ�นามสุวรรณ 3) นายกิรณ ลิมปพยอม (ดำรงตำแหน�ง ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร – ธุรกิจไฟฟ�า

 ตั�งแต�วันที่ 10 เมษายน 2563 เป�นต�นมา) 4) นายสุธ� สุขเร�อน (ดำรงตำแหน�ง ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจไฟฟ�า จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 และ
 ดำรงตำแหน�ง ผู�อำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองค�กร ตั�งแต�วันที่ 10 เมษายน 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563) 5) นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก 6) นายเวโรจน� ลิ้มจรูญ
 7) นายจ�รเมธ อัชชะ และ 8) นางอุดมลักษณ� โอฬาร 
 ป� 2562: ผู�บร�หาร 9 คน ได�แก� 1) นางสมฤดี ชัยมงคล 2) นายสมยศ รุจ�รวัฒน� (ดำรงตำแหน�ง รองประธานเจ�าหน�าที่บร�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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รายช�อผูถือหุนรายใหญ จำนวนหุนที่ถือ รอยละ

1. กลุ�มครอบครัวว�องกุศลกิจ    
 บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด 
 บร�ษัท ทีเอ็มอี แคป�ตอล จำกัด
 บร�ษัท ซ�ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด  
 บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
 บร�ษัท เอ็มพี ปาร�ติเกิล บอร�ด จำกัด
 บร�ษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด
 บร�ษัท แปซ�ฟ�ก ชูการ� คอร�ปอเรชั่น จำกัด
 บร�ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร� (ภูเว�ยง) จำกัด
 บร�ษัท ยูฟ�นเวส 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. กองทุนเป�ด บัวหลวงหุ�นระยะยาว

รวม

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

1,833,423,288

 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 

36.11

หมายเหตุ :

 บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย บร�ษัท น�ำตาลมิตรสยาม จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 99.99 ของทุนชำระแล�ว
 บร�ษัท ทีเอ็มอี แคป�ตอล จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วยดังนี้

 1. ตระกูลว�องกุศลกิจ ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 80.01 ของทุนชำระแล�ว
 2. บร�ษัท ยูฟ�นเวส จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 15.23 ของทุนชำระแล�ว
 3. ตระกูลกาญจนกำเนิด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 3.82 ของทุนชำระแล�ว
 4. ตระกูลพุทธพงษ�ศิร�พร ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 0.94 ของทุนชำระแล�ว
 บร�ษัท ซ�ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วยดังนี้

 1. ตระกูลว�องกุศลกิจ ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 90.50 ของทุนชำระแล�ว
 2. ตระกูลกาญจนกำเนิด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 6.00 ของทุนชำระแล�ว
 3. ตระกูลพุทธพงษ�ศิร�พร ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 2.00 ของทุนชำระแล�ว
 4. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 1.50 ของทุนชำระแล�ว
 บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 87.56 ของทุนชำระแล�ว
 บร�ษัท เอ็มพี ปาร�ติเกิล บอร�ด จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 99.99 ของทุนชำระแล�ว
 บร�ษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย บร�ษัท น�ำตาลมิตรสยาม จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 99.99 ของทุนชำระแล�ว
 บร�ษัท แปซ�ฟ�ก ชูการ� คอร�ปอเรชั่น จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 99.99 ของทุนชำระแล�ว
 บร�ษัท ยูฟ�นเวส จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย บร�ษัท ทีเอ็มอี แคป�ตอล จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 100 ของทุนชำระแล�ว
 บร�ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร� (ภูเว�ยง) จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 51.04 ของทุนชำระแล�ว
 บร�ษัท น�ำตาลมิตรกาฬสินธุ� จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 99.99 ของทุนชำระแล�ว

 

ผูถือหุนรายใหญ

ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีดังนี้
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บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 50

ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองตาง ๆ 

ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดกำหนดไว 

อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับ 

กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

รวมถึงขอจำกัดทางกฎหมายและความจำเปนอ�น ๆ

นโยบายการจายเงินปนผล

รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)168



ช�อบริษัท / ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ รายช�อผูถือหุนรายใหญ รายช�อคณะกรรมการ

1. บร�ษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  

 (ผลิตและจำหน�ายน�ำตาล
 และกากน�ำตาล)

1. นายอิสระ ว�องกุศลกิจ
2. นายชนินท� ว�องกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
4. นายชูศักดิ์ ว�องกุศลกิจ
5. นายกล�าณรงค� ศร�รอต
6. นางอัมพร กาญจนกำเนิด
7. นายพงศกร ว�องวุฒิไกรกุล
8. นายกฤษฎา มนเทียรว�เช�ยรฉาย
9. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ
10. นายอรรถพล ว�องกุศลกิจ 

1. บจ. น�ำตาลมิตรสยาม ร�อยละ 99.991. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ   
 โดยถือหุ�นร�อยละ 5.68   
 ของทุนชําระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ   
 บจ. น�ำตาลมิตรสยาม
3. มีกรรมการร�วมกัน 3 ท�าน คือ
 1) นายชนินท� ว�องกุศลกิจ
 2) นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
 3) นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ

2. บร�ษัท ทีเอ็มอี แคป�ตอล จำกัด

 (บร�ษัทเพื่อการลงทุน)
1. นายว�ฑูรย� ว�องกุศลกิจ
2. นายอรรณพ ว�องกุศลกิจ
3. น.ส.พรรษวรรณ ว�องกุศลกิจ
4. น.ส.ธ�ระนาถ ว�องกุศลกิจ
5. น.ส.สุภาว� ว�องกุศลกิจ
6. นายบรรเจ�ด ว�องกุศลกิจ
7. นายกว�น ว�องกุศลกิจ
8. นางอารดา ว�องกุศลกิจ
9. นายอำนวย กาญจนกำเนิด

1. ตระกูลว�องกุศลกิจ
2. บจ. ยูฟ�นเวส   
3. ตระกูลกาญจนกำเนิด
4. ตระกูลพุทธพงษ�ศิร�พร

ร�อยละ 80.01
ร�อยละ 15.23
ร�อยละ 3.82
ร�อยละ 0.94

1. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 1.44 
 ของทุนชำระแล�ว 
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ
 ตระกูลว�องกุศลกิจ
 และ บจ. ยูฟ�นเวส
3. ไม�มีกรรมการร�วมกัน 

3. บร�ษัท ซ�ตี้โฮลดิ้ง จำกัด

 (Holding Company)
1. นายว�ฑูรย� ว�องกุศลกิจ
2. นายบรรเจ�ด ว�องกุศลกิจ
3. นางอารดา ว�องกุศลกิจ
4. น.ส.ธ�ระนาถ ว�องกุศลกิจ
5. น.ส.พรรษวรรณ ว�องกุศลกิจ
6. นายกว�น ว�องกุศลกิจ
7. นายอำนวย กาญจนกำเนิด
8. นายอรรณพ ว�องกุศลกิจ
9. น.ส.สุภาว� ว�องกุศลกิจ

1. ตระกูลว�องกุศลกิจ
2. ตระกูลกาญจนกำเนิด   
3. ตระกูลพุทธพงษ�ศิร�พร
4. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล 

ร�อยละ 90.50
ร�อยละ 6.00
ร�อยละ 2.00
ร�อยละ 1.50

1. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.81
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ 
 ตระกูลว�องกุศลกิจ
3. ไม�มีกรรมการร�วมกัน 

4. บร�ษัท รวมเกษตรกร

 อุตสาหกรรม จำกัด

 (ผลิตและจำหน�ายน�ำตาล
 และกากน�ำตาล)

1. นายอิสระ ว�องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
3. น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต�
4. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ�
5. นายสุขกาญจน� วัธนเวคิน
6. นายกฤษฎา มนเทียรว�เช�ยรฉาย
7. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ
8. นายพงศกร ว�องวุฒิไกรกุล

1. บจ. น�ำตาลมิตรผล ร�อยละ 87.561. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.70 
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ 
 บจ. น�ำตาลมิตรผล
3. มีกรรมการร�วมกัน 2 ท�าน คือ 
 1) นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
 2) นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ

5. บร�ษัท เอ็มพี ปาร�ติเกิล   

 บอร�ด จำกัด

 (บร�ษัทเพื่อการลงทุน)

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

1. บจ. รวมเกษตรกร 
 อุตสาหกรรม   

ร�อยละ 99.991. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.60
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ
 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
3. ไม�มีกรรมการร�วมกัน

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม

และรายการระหวางกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ช�อบริษัท / ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ รายช�อผูถือหุนรายใหญ รายช�อคณะกรรมการ

7. บร�ษัท แปซ�ฟ�กชูการ�   

 คอร�ปอเรชั่น จำกัด

 (ตัวแทนนำเข�า-ส�งออกน�ำตาล)

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

1. บจ. น�ำตาลมิตรผล  ร�อยละ 99.991. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.27
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ  
 บจ. น�ำตาลมิตรผล
3. มีกรรมการร�วมกัน 1 ท�าน คือ 
 1) นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ

6. บร�ษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด

 (ปลูกอ�อยและลงทุน
 ในหลักทรัพย�)

1. นายอิสระ    ว�องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง  ว�องกุศลกิจ
3. นายว�ระเจตน�  ว�องกุศลกิจ
4. นางอัมพร  กาญจนกำเนิด 
5. นายอรรถพล  ว�องกุศลกิจ

1. บจ. น�ำตาลมิตรสยาม ร�อยละ 99.991. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.29
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ 
 บจ. น�ำตาลมิตรสยาม
3. มีกรรมการร�วมกัน 2 ท�าน คือ 
 1) นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
 2) นายว�ระเจตน�  ว�องกุศลกิจ

9. บร�ษัท ยูฟ�นเวส จำกัด

 (Holding Company)
1. นายว�ฑูรย� ว�องกุศลกิจ
2. นายอรรณพ ว�องกุศลกิจ
3. น.ส.พรรษวรรณ ว�องกุศลกิจ
4. น.ส.ธ�ระนาถ ว�องกุศลกิจ
5. น.ส.สุภาว� ว�องกุศลกิจ
6. นายบรรเจ�ด ว�องกุศลกิจ
7. นายกว�น ว�องกุศลกิจ
8. นางอารดา ว�องกุศลกิจ
9. นายอำนวย กาญจนกำเนิด

1. บจ. ทีเอ็มอี แคป�ตอล ร�อยละ 100.001. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.23
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ 
 บจ. ทีเอ็มอี แคป�ตอล
3. ไม�มีกรรมการร�วมกัน 
     

8. บร�ษัท มิตรผล 

 ไบโอ-เพาเวอร� 

 (ภูเว�ยง) จำกัด

 (ผลิตและจำหน�ายน�ำตาล
 และกากน�ำตาล)
 
 
 
 
 
 

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

1. บจ. รวมเกษตรกร 
 อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร�อยละ 51.04
 
 
 
 
 
 
 

1. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ 
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.24
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ
 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
3. มีกรรมการร�วมกัน 2 ท�าน คือ 
 1) นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
 2) นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ

10. บร�ษัท น้ำตาล

 มิตรกาฬสินธุ� จำกัด

 (ผลิตและจำหน�ายน�ำตาล
 และกากน�ำตาล)

1. นายอิสระ ว�องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
3. นายพงศกร ว�องวุฒิไกรกุล
4. นายสุขกาญจน� วัธนเวคิน
5. น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต�
6. นายกฤษฎา มนเทียรว�เช�ยรฉาย
7. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ�
8. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ

1. บจ. รวมเกษตรกร 
 อุตสาหกรรม 

ร�อยละ 99.991. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.19
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ 
 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
3. มีกรรมการร�วมกัน 2 ท�าน คือ 
 1) นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
 2) นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ
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1. นายทะเบียนหุ�นสามัญ บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด

ชั�น 1 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท� +66 2009 9000
ศูนย�บร�การข�อมูล +66 2009 9999

2. นายทะเบียนหุ�นกู� ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท� +66 2230 1893

3. ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� ธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด (มหาชน)

9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท� +66 2544 1111

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ� :

1 ซอยราษฎร�บูรณะ 27/1
ถนนราษฎร�บูรณะ เขตราษฎร�บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
สถานที่ติดต�อ :

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

5. ที่ปร�กษาทางการเง�น --ไม�มี--

7. สถาบันการเง�น ธนาคารพาณิชย�และสถาบันการเง�น ทั�งในและต�างประเทศประมาณ 30 แห�ง

4. ผู�สอบบัญช� นางสาวรจนาถ ป�ญญาธนานุศาสตร�

ผู�สอบบัญช�รับอนุญาต เลขที่ 8435
บร�ษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จำกัด

ชั�น 15 อาคารบางกอกซ�ตี้ ทาวเวอร� 
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต� กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท� +66 2844 1000

6. ที่ปร�กษาหร�อผู�จัดการภายใต�สัญญาการจัดการ บร�ษัทฯ ไม�ได�ว�าจ�างที่ปร�กษาและ หร�อผู �จัดการภายใต�สัญญาการจัดการเป�นการ 
ประจำถาวร แต�จะมีการว�าจ�างที่ปร�กษา (เช�น ที่ปร�กษาทางการเง�น) เป�นการเฉพาะเร�่อง 
เฉพาะกรณีตามความจำเป�นในการดำเนินงานเป�นครั�งคราว การบร�หารงานบร�ษัทฯ 
จะดำเนินการภายใต�การกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�ษัทเป�นสำคัญ

บุคคลอางอิงอ�น ๆ
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รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

รายช�อบริษัทยอยและบริษัทรวม

และการรวมคาของบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)   

172 173

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์

1 บริษัท บ้านปู
จ�ากัด (มหาชน)

พลังงาน 5,074,581,515 
บาท

5,074,581,515
บาท 

5,074,581,515 1 - 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 27 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

บริษัทย่อย

ประเทศไทย

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 
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 
ประเทศไทย

66 2694 6600

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 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสนั เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

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 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

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 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

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 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

7 บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิสเซส จ�ากัด 

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

247,000,000 
บาท

247,000,000 
บาท

24,700,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
จ�ากัด (มหาชน))

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

66 2694 6600

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 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

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 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

10 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ 
จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิต
พลังงาน 

31,044,920,000 
บาท

30,510,217,000 
บาท

3,051,021,700 10 78.66% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
จ�ากัด (มหาชน))

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

6 62007 6000

11 บริษัท บ้านปู
โคล เพาเวอร์ จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
และไฟฟ้า

5,921,587,160 
บาท

5,921,587,160 
บาท

592,158,716 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู  
เพาเวอร์ จ�ากัด  
(มหาชน))

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

66 2007 6000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์

12 บริษัท เพาเวอร์  
เวียดนาม จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน 
และไฟฟ้า

400,000,000 
บาท

400,000,000 
บาท

40,000,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
โคล เพาเวอร์ จ�ากัด)

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

66 2007 6000

13 บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ (เจแปน) จ�ากัด 

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

5,000,000 
บาท

5,000,000 
บาท

500,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เพาเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน))

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

66 2007 6000

14 บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ากัด ธุรกิจพลังงาน
สะอาด 

11,087,000,000 
บาท

11,087,000,000 
บาท

1,108,700,000 10 50.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
จ�ากัด (มหาชน)) 
50.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เพาเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน))

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

66 2694 6600

15 บริษัท บ้านปู
เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
และเช่าลีสซิ่ง

50,000,000 
บาท

50,000,000 
บาท

5,000,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

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

66 2095 6569

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

16 PT. Indo Tambangraya 
Megah Tbk

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

1,500,000,000,000 
IDR

564,962,500,000 
IDR

1,129,925,000 500 67.13% 
(ถือโดย Banpu 
Minerals 
(Singapore) 
Pte. Ltd.)

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

6221 29328100 

17 PT. Kitadin Coal mining 
in Indonesia

1,000,000,000,000 
IDR

377,890,000,000 
IDR

188,945 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 

18 PT. Indominco Mandiri Coal mining 
in Indonesia

20,000,000,000 
IDR

12,500,000,000 
IDR

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 

19 PT. Jorong Barutama 
Greston

Coal mining 
in Indonesia

4,500,000,000 
IDR

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 

20 PT. Trubaindo Coal 
Mining

Coal mining 
in Indonesia

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 

21 PT. Bharinto Ekatama Coal mining 
in Indonesia

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 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์

1 บริษัท บ้านปู
จ�ากัด (มหาชน)

พลังงาน 5,074,581,515 
บาท

5,074,581,515
บาท 

5,074,581,515 1 - 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 27 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

บริษัทย่อย

ประเทศไทย

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 
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 
ประเทศไทย

66 2694 6600

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 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสนั เขตราชเทว ี 
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

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 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

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 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

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 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

7 บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิสเซส จ�ากัด 

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

247,000,000 
บาท

247,000,000 
บาท

24,700,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
จ�ากัด (มหาชน))

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

66 2694 6600

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 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

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 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

66 2694 6600

10 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ 
จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิต
พลังงาน 

31,044,920,000 
บาท

30,510,217,000 
บาท

3,051,021,700 10 78.66% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
จ�ากัด (มหาชน))

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

6 62007 6000

11 บริษัท บ้านปู
โคล เพาเวอร์ จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
และไฟฟ้า

5,921,587,160 
บาท

5,921,587,160 
บาท

592,158,716 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู  
เพาเวอร์ จ�ากัด  
(มหาชน))

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

66 2007 6000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์

12 บริษัท เพาเวอร์  
เวียดนาม จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน 
และไฟฟ้า

400,000,000 
บาท

400,000,000 
บาท

40,000,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
โคล เพาเวอร์ จ�ากัด)

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

66 2007 6000

13 บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ (เจแปน) จ�ากัด 

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

5,000,000 
บาท

5,000,000 
บาท

500,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เพาเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน))

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

66 2007 6000

14 บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ากัด ธุรกิจพลังงาน
สะอาด 

11,087,000,000 
บาท

11,087,000,000 
บาท

1,108,700,000 10 50.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
จ�ากัด (มหาชน)) 
50.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เพาเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน))

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

66 2694 6600

15 บริษัท บ้านปู
เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จ�ากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
และเช่าลีสซิ่ง

50,000,000 
บาท

50,000,000 
บาท

5,000,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

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

66 2095 6569

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

16 PT. Indo Tambangraya 
Megah Tbk

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

1,500,000,000,000 
IDR

564,962,500,000 
IDR

1,129,925,000 500 67.13% 
(ถือโดย Banpu 
Minerals 
(Singapore) 
Pte. Ltd.)

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

6221 29328100 

17 PT. Kitadin Coal mining 
in Indonesia

1,000,000,000,000 
IDR

377,890,000,000 
IDR

188,945 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 

18 PT. Indominco Mandiri Coal mining 
in Indonesia

20,000,000,000 
IDR

12,500,000,000 
IDR

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 

19 PT. Jorong Barutama 
Greston

Coal mining 
in Indonesia

4,500,000,000 
IDR

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 

20 PT. Trubaindo Coal 
Mining

Coal mining 
in Indonesia

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 

21 PT. Bharinto Ekatama Coal mining 
in Indonesia

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 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์

22 PT. ITM Indonesia Major trading of 
solid, liquid and 
gas fuel, and 
other related 
products 

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

23 PT. Tambang Raya 
Usaha Tama

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

24 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) 

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

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)

Jalan Pendreh, 
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

6221 29328100

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์

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)

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

6221 29328100

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

6221 25983737

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

6221 25983737

ประเทศออสเตรเลีย

33 Banpu Australia 
Co. Pty Ltd.

Investment in 
coal mining  
in Australia

2,428,021,000 
AUD

2,428,021,000 
AUD

2,428,021,000 1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Singapore Pte. 
Ltd.)

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

61 2 9266 2700

34 Centennial Coal 
Co. Pty Ltd.

Coal mining 
and marketing

2,599,783,562 
AUD

2,599,783,562 
AUD

545,126,381 4.8 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. Pty 
Ltd.)

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

61 2 9266 2700

35 Centennial Northern 
Coal Services Pty Ltd.

Employer 
company 
for Newstan 
Washery

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

36 Berrima Coal Pty Ltd. Dormant 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

37 Centennial Airly 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

38 Centennial Angus 
Place 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

39 Centennial Coal 
Infrastructure Pty Ltd.

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 
Servies and Marketing 
Pty Ltd.

Coal marketing 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 
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
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์

22 PT. ITM Indonesia Major trading of 
solid, liquid and 
gas fuel, and 
other related 
products 

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

23 PT. Tambang Raya 
Usaha Tama

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

24 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) 

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

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)

Jalan Pendreh, 
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

6221 29328100

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์

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)

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

6221 29328100

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

6221 25983737

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

6221 25983737

ประเทศออสเตรเลีย

33 Banpu Australia 
Co. Pty Ltd.

Investment in 
coal mining  
in Australia

2,428,021,000 
AUD

2,428,021,000 
AUD

2,428,021,000 1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Singapore Pte. 
Ltd.)

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

61 2 9266 2700

34 Centennial Coal 
Co. Pty Ltd.

Coal mining 
and marketing

2,599,783,562 
AUD

2,599,783,562 
AUD

545,126,381 4.8 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. Pty 
Ltd.)

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

61 2 9266 2700

35 Centennial Northern 
Coal Services Pty Ltd.

Employer 
company 
for Newstan 
Washery

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

36 Berrima Coal Pty Ltd. Dormant 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

37 Centennial Airly 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

38 Centennial Angus 
Place 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

39 Centennial Coal 
Infrastructure Pty Ltd.

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 
Servies and Marketing 
Pty Ltd.

Coal marketing 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 
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
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ชื่อบริษัท 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 
AUD

10,000,000 
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

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว
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61 Powercoal Employee 
Entitlements 
Co. Pty Ltd.

Employee trust 
company Ex 
Powercoal

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

62 Hartley Valley Coal 
Co. Pty Ltd.

Dormant 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

63 Ivanhoe 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

64 Centennial Drilling 
Services Pty Ltd.

Drilling services 1,250,000 
AUD

 1,250,000 
AUD

750,000  
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

65 Centennial Springvale 
Holdings 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

66 Centennial Springvale 
Pty Ltd.

Coal mining 1,000,000 
AUD

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

67 Springvale Coal Pty 
Ltd.

Coal mining 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

68 Boulder Mining Pty 
Ltd.

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

69 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% 
(ถือโดย Centennial 
Springvale Holding 
Pty Ltd.)

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

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
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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 
AUD

10,000,000 
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

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว
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61 Powercoal Employee 
Entitlements 
Co. Pty Ltd.

Employee trust 
company Ex 
Powercoal

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

62 Hartley Valley Coal 
Co. Pty Ltd.

Dormant 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

63 Ivanhoe 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

64 Centennial Drilling 
Services Pty Ltd.

Drilling services 1,250,000 
AUD

 1,250,000 
AUD

750,000  
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

65 Centennial Springvale 
Holdings 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

66 Centennial Springvale 
Pty Ltd.

Coal mining 1,000,000 
AUD

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

67 Springvale Coal Pty 
Ltd.

Coal mining 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

68 Boulder Mining Pty 
Ltd.

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

69 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% 
(ถือโดย Centennial 
Springvale Holding 
Pty Ltd.)

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

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
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76 Hunnu Coal Pty Ltd. Coal mining 
and trading

284,688,631
AUD

284,688,631
AUD

400,752,717 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Minerals 
(Singapore) Pte. 
Ltd.)

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

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 
and Power Co., Ltd.

Power 
and steam 
generation and 
sales

78,082,200 
USD

47,504,217 
USD

N/A N/A 87.92% 
(ถือโดย Pan-
Western 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 
Tian'en Jinshan 
Comprehensive Energy 
Co., Ltd.

Solar power 
generation 

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.

Solar power 
generation 

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

* Under Corporate Law

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 
Power PV Technology 
Co., Ltd.

Solar power 
generation 

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 
Trading Ltd.

Coal trading 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.

Solar power 
generation 

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

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.)

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

976 
75551221, 

976 
75551551

94 Hunnu Gobi Altai LLC Foreign trade, 
minerals 
exploration, 
mining

155,000,000 
MNT

155,000,000 
MNT

155,000 1,000 80.00% 
(ถือโดย Hunnu Altai 
LLC)

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
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% 
(ถือโดย Hunnu Altai 
LLC)

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

976 
75551221, 

976 
75551551
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76 Hunnu Coal Pty Ltd. Coal mining 
and trading

284,688,631
AUD

284,688,631
AUD

400,752,717 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Minerals 
(Singapore) Pte. 
Ltd.)

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

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 
and Power Co., Ltd.

Power 
and steam 
generation and 
sales

78,082,200 
USD

47,504,217 
USD

N/A N/A 87.92% 
(ถือโดย Pan-
Western 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 
Tian'en Jinshan 
Comprehensive Energy 
Co., Ltd.

Solar power 
generation 

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.

Solar power 
generation 

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

* Under Corporate Law

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว
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 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 
Power PV Technology 
Co., Ltd.

Solar power 
generation 

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 
Trading Ltd.

Coal trading 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.

Solar power 
generation 

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

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.)

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

976 
75551221, 

976 
75551551

94 Hunnu Gobi Altai LLC Foreign trade, 
minerals 
exploration, 
mining

155,000,000 
MNT

155,000,000 
MNT

155,000 1,000 80.00% 
(ถือโดย Hunnu Altai 
LLC)

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
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% 
(ถือโดย Hunnu Altai 
LLC)

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

976 
75551221, 

976 
75551551
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96 Hunnu Resources LLC Foreign trade, 
investment in 
coal mining

358,566,594,196.57 
MNT

358,566,594,196.57 
MNT

223,465,465 1,604.57 100.00% 
(ถือโดย Hunnu Coal 
Pty Ltd.)

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

976 
75551221, 

976 
75551551

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

100 Hunnu Power LLC Foreign trade 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

101 Munkhnoyon Suvraga 
LLC

Foreign trade, 
minerals 
mining, tourism, 
construction 
materials sale

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

สาธารณรัฐสิงคโปร์

102 Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. Ltd.

Investment in  
coal mining

N/A 17,670,002
SGD 

11,000,000  
USD

17,670,002 
 

17,670,002 

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

หุ้นสามัญ 50.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
มินเนอรัล จ�ากัด)  
หุ้นบุริมสิทธิ 50.00% 
(ถือโดย Banpu Coal 
Investment 
Co., Ltd.)

One Marina Boulevard, 
#28-00 Singapore 
018989

65 6890 7188

103 BMS Coal Sales 
Pte. Ltd.

Coal trading 
including coal 
agent and coal 
blending

N/A 5,000,000 
USD

5,000,000 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Minerals 
(Singapore) Pte. 
Ltd.)

One Marina Boulevard, 
#28-00 Singapore 
018989

65 6890 7188

104 Banpu Singapore 
Pte. Ltd.

Investment in 
coal business

N/A 1,500,000
SGD 

2,636,094,931.94 
USD

1,500,000 
 

2,608,711,709

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Asian 
American Coal, 
Inc.)

One Marina Boulevard, 
#28-00 Singapore 
018989

65 6890 7188

105 Hunnu Investments 
Pte. Ltd.

Investment in 
coal business

N/A 100
SGD 

35,100,188.82 
USD

100 
 

35,100,188

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Hunnu Coal 
Pty Ltd.)

One Marina Boulevard, 
#28-00 Singapore 
018989

65 6890 7188

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย
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106 Banpu Power 
Investment Co., Ltd.

Investment in 
power business

N/A 90,177,391 
USD

83,132,663 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Power International 
Ltd.)

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

65 6338 1888

107 Zouping Peak Pte. Ltd. Investment in 
power business

N/A 2
SGD 

140,495,758 
CNY

2 
 

140,495,758

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

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

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

65 6338 1888

108 Banpu Renewable 
Singapore Pte. Ltd.

Investment 
in renewable 
energy 
business

N/A 9,760,029,719.80
JPY 

55,987,676.69 
USD

9,760,029,719 
 

55,987,675

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

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

65 6338 1888

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

N/A 21,320,001 
USD

21,320,001 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

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

65 6338 1888

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

Research and 
development 
in disruptive 
technology

N/A 3,000,000 
USD

3,000,000 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู  
อินโนเวชั่น แอนด์ 
เวนเจอร์ส จ�ากัด)

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

66 6338 1888

สาธารณรัฐมอริเชียส

111 Banpu Coal 
Investment Co., Ltd.

Investment in 
coal mining

11,050,500 
USD

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

112 BP Overseas 
Development Co., Ltd.

Investment in 
coal mining

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

113 BPIN Investment 
Co., Ltd.

Investment 
in renewable 
energy

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

114 Banpu Power 
International Ltd.

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

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

115 Asian American Coal, 
Inc. 

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

หมูเกาะเคย์แมน

116 Pan-Western Energy 
Corporation LLC

Investment in 
power business

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

* Under Corporate Law * 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

96 Hunnu Resources LLC Foreign trade, 
investment in 
coal mining

358,566,594,196.57 
MNT

358,566,594,196.57 
MNT

223,465,465 1,604.57 100.00% 
(ถือโดย Hunnu Coal 
Pty Ltd.)

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

976 
75551221, 

976 
75551551

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

100 Hunnu Power LLC Foreign trade 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

101 Munkhnoyon Suvraga 
LLC

Foreign trade, 
minerals 
mining, tourism, 
construction 
materials sale

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

สาธารณรัฐสิงคโปร์

102 Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. Ltd.

Investment in  
coal mining

N/A 17,670,002
SGD 

11,000,000  
USD

17,670,002 
 

17,670,002 

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

หุ้นสามัญ 50.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
มินเนอรัล จ�ากัด)  
หุ้นบุริมสิทธิ 50.00% 
(ถือโดย Banpu Coal 
Investment 
Co., Ltd.)

One Marina Boulevard, 
#28-00 Singapore 
018989

65 6890 7188

103 BMS Coal Sales 
Pte. Ltd.

Coal trading 
including coal 
agent and coal 
blending

N/A 5,000,000 
USD

5,000,000 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Minerals 
(Singapore) Pte. 
Ltd.)

One Marina Boulevard, 
#28-00 Singapore 
018989

65 6890 7188

104 Banpu Singapore 
Pte. Ltd.

Investment in 
coal business

N/A 1,500,000
SGD 

2,636,094,931.94 
USD

1,500,000 
 

2,608,711,709

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Asian 
American Coal, 
Inc.)

One Marina Boulevard, 
#28-00 Singapore 
018989

65 6890 7188

105 Hunnu Investments 
Pte. Ltd.

Investment in 
coal business

N/A 100
SGD 

35,100,188.82 
USD

100 
 

35,100,188

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Hunnu Coal 
Pty Ltd.)

One Marina Boulevard, 
#28-00 Singapore 
018989

65 6890 7188

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์

106 Banpu Power 
Investment Co., Ltd.

Investment in 
power business

N/A 90,177,391 
USD

83,132,663 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Power International 
Ltd.)

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

65 6338 1888

107 Zouping Peak Pte. Ltd. Investment in 
power business

N/A 2
SGD 

140,495,758 
CNY

2 
 

140,495,758

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

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

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

65 6338 1888

108 Banpu Renewable 
Singapore Pte. Ltd.

Investment 
in renewable 
energy 
business

N/A 9,760,029,719.80
JPY 

55,987,676.69 
USD

9,760,029,719 
 

55,987,675

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

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

65 6338 1888

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

N/A 21,320,001 
USD

21,320,001 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

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

65 6338 1888

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

Research and 
development 
in disruptive 
technology

N/A 3,000,000 
USD

3,000,000 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู  
อินโนเวชั่น แอนด์ 
เวนเจอร์ส จ�ากัด)

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

66 6338 1888

สาธารณรัฐมอริเชียส

111 Banpu Coal 
Investment Co., Ltd.

Investment in 
coal mining

11,050,500 
USD

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

112 BP Overseas 
Development Co., Ltd.

Investment in 
coal mining

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

113 BPIN Investment 
Co., Ltd.

Investment 
in renewable 
energy

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

114 Banpu Power 
International Ltd.

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

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

115 Asian American Coal, 
Inc. 

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

หมูเกาะเคย์แมน

116 Pan-Western Energy 
Corporation LLC

Investment in 
power business

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

* Under Corporate Law * 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

106 Banpu Power 
Investment Co., Ltd.

Investment in 
power business

N/A 90,177,391 
USD

83,132,663 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Power International 
Ltd.)

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

65 6338 1888

107 Zouping Peak Pte. Ltd. Investment in 
power business

N/A 2
SGD 

140,495,758 
CNY

2 

140,495,758

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

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

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

65 6338 1888

108 Banpu Renewable 
Singapore Pte. Ltd.

Investment 
in renewable 
energy 
business

N/A 9,760,029,719.80
JPY 

55,987,676.69 
USD

9,760,029,719 

55,987,675

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

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

65 6338 1888

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

N/A 21,320,001 
USD

21,320,001 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

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

65 6338 1888

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

Research and 
development 
in disruptive 
technology

N/A 3,000,000 
USD

3,000,000 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู  
อินโนเวชั่น แอนด์ 
เวนเจอร์ส จ�ากัด)

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

65 6338 1888

สาธารณรัฐมอริเชียส

111 Banpu Coal 
Investment Co., Ltd.

Investment in 
coal mining

11,050,500 
USD

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

112 BP Overseas 
Development Co., Ltd.

Investment in 
coal mining

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

113 BPIN Investment 
Co., Ltd.

Investment 
in renewable 
energy

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

114 Banpu Power 
International Ltd.

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

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

115 Asian American Coal, 
Inc. 

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

หมูเกาะเคย์แมน

116 Pan-Western Energy 
Corporation LLC

Investment in 
power business

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

* 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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Aura Land 
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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Banpu 
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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

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

81 3 6205 
4665

สหรัฐอเมริกา

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 0.01 96.30% 
(ถือโดย Banpu 
North America 
Corporation)

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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV 
Corporation)

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

1 720 375 
9680

123 BKV Oil & Gas Capital 
Partners, L.P.

Investment
in oil and gas 
business

N/A 228,906,976
USD

N/A ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV 
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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV Oil 
& 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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV Oil 
& 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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV Oil 
& 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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV Oil 
& 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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

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

1150 North Market 
Street, Suite 1300, 
Wilmington, Delaware 
19801, U.S.A.

1 302 427 
7650

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

(%)

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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BRE 
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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

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

8th Floor, Friendship 
Tower, 31 Le Duan 
Street, Ben Nghe Ward, 
District 1, Ho Chi Minh 
City, Vietnam

849 0748 
4047

บริษัทร่วม

ประเทศออสเตรเลีย

131 Port Kembla Coal 
Terminal Ltd.

Ship loading 
coal port 

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

ประเทศญี่ปุ่น

132 FOMM Corporation Planning, 
developing, 
manufacturing, 
and selling 
of compact 
electric vehicle

N/A 3,505,170,250
JPY

2,046,635 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

21.45% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

7-7 Shinkawasaki, 
Saiwai-ku, Kawasaki-
shi, 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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

19.90% 
(ถือโดย Banpu 
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

สาธารณรัฐสิงคโปร์

134 Durapower Holdings 
Pte. Ltd. 

Manufacturing 
of lithium-ion 
battery (LiB) for 
EV and energy 
storage system 
(ESS)

N/A 59,737,835.50 
SGD

385,699 ไม่มีการ
ก�าหนด 

มูลค่าหุ้นต่อ
หน่วย*

47.68% 
(ถือโดย BPIN 
Investment Co., 
Ltd.)

66 Kallang Pudding 
Road, #05-02 Hor 
Kew Business Centre, 
Singapore 349324

65 6846 0180

ประเทศไทย

135 บริษัท เออร์เบิน 
โมบิลิตี้ เทค จ�ากัด

ธรุกจิยานยนต์
ไฟฟ้า

1,442,120 
บาท

1,442,120 
บาท

144,212 10 หุ้นบุริมสิทธิ 30.66% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)"

256 ซ.ศนูย์วจัิย ถ.พระราม 
9 ซอย 17 แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 
10310 ประเทศไทย

668 6887
4796

* Under Corporate Law * Under Corporate Law



รายงานประจำป 2563 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)182 183

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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Aura Land 
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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Banpu 
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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

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

81 3 6205 
4665

สหรัฐอเมริกา

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 0.01 96.30% 
(ถือโดย Banpu 
North America 
Corporation)

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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV 
Corporation)

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

1 720 375 
9680

123 BKV Oil & Gas Capital 
Partners, L.P.

Investment
in oil and gas 
business

N/A 228,906,976
USD

N/A ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV 
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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV Oil 
& 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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV Oil 
& 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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV Oil 
& 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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV Oil 
& 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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

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

1150 North Market 
Street, Suite 1300, 
Wilmington, Delaware 
19801, U.S.A.

1 302 427 
7650

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

(%)

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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BRE 
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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

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

8th Floor, Friendship 
Tower, 31 Le Duan 
Street, Ben Nghe Ward, 
District 1, Ho Chi Minh 
City, Vietnam

849 0748 
4047

บริษัทร่วม

ประเทศออสเตรเลีย

131 Port Kembla Coal 
Terminal Ltd.

Ship loading 
coal port 

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

ประเทศญี่ปุ่น

132 FOMM Corporation Planning, 
developing, 
manufacturing, 
and selling 
of compact 
electric vehicle

N/A 3,505,170,250
JPY

2,046,635 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

21.45% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

7-7 Shinkawasaki, 
Saiwai-ku, Kawasaki-
shi, 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
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

19.90% 
(ถือโดย Banpu 
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

สาธารณรัฐสิงคโปร์

134 Durapower Holdings 
Pte. Ltd. 

Manufacturing 
of lithium-ion 
battery (LiB) for 
EV and energy 
storage system 
(ESS)

N/A 59,737,835.50 
SGD

385,699 ไม่มีการ
ก�าหนด 

มูลค่าหุ้นต่อ
หน่วย*

47.68% 
(ถือโดย BPIN 
Investment Co., 
Ltd.)

66 Kallang Pudding 
Road, #05-02 Hor 
Kew Business Centre, 
Singapore 349324

65 6846 0180

ประเทศไทย

135 บริษัท เออร์เบิน 
โมบิลิตี้ เทค จ�ากัด

ธรุกจิยานยนต์
ไฟฟ้า

1,442,120 
บาท

1,442,120 
บาท

144,212 10 หุ้นบุริมสิทธิ 30.66% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)"

256 ซ.ศนูย์วจัิย ถ.พระราม 
9 ซอย 17 แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 
10310 ประเทศไทย

668 6887
4796

* Under Corporate Law * 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

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 
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

6221 29328100

สาธารณรัฐประชาชนจีน

137 Shanxi Gaohe Energy 
Co., Ltd.

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

138 Hebi Zhong Tai Mining 
Co., Ltd.

Investment
in coal mining

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

139 Shanxi Lu Guang 
Power Co., Ltd.

Power 
generating
and sales

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

ประเทศญี่ปุ่น

140 Hokkaido Solar Estate 
G.K.

Land owner
of solar project

N/A 10,000,000
JPY

N/A ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

60.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เอนเนอร์จี  
เซอร์วิสเซส  
(ไทยแลนด์) จ�ากัด)

1-1-7 Moto-akasaka, 
Minato-ku, Tokyo, 
Japan

81 3 3560 
1115

141 Digital Energy 
Solutions Corporation

Electricity 
sales and 
management

N/A 50,000,000
JPY

5,000 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

49.00% 
(ถือโดย Banpu 
Renewable 
Singapore Pte. 
Ltd.)

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

81 3 6205 
4665

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

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ทุนช�ำระแล้ว

 จ�ำนวนหุ้น

ที่จ�ำหน่ำยแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่ำหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์

สาธารณรัฐสิงคโปร์

144 Aura Land 
Development Pte. Ltd.

Investment
in property
for solar energy 
business

N/A 3,840,989.20 
USD

3,840,988 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

75.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
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
USD 

17,630,952.87
JPY

2,271,979,543 
 

17,630,949

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

75.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

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 
 

2,366,387

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

48.63% 
(ถือโดย BPIN 
Investment Co., 
Ltd.)

2 Boon Leat Terrace, 
#04-03/04 Harbourside 
Building 2, Singapore 
119844

65 6816 1000

ประเทศไทย

147 บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า

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

148 บริษัท จีอีพีพี สะอาด 
จ�ากัด

Integrated 
waste 
management 
platform

2,666,700 
บาท

2,666,700 
บาท

26,667 100 25.00%  
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

559/186 ถนนนนทร ี
แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

668 4360 
2928

* Under Corporate Law * 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

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 
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

6221 29328100

สาธารณรัฐประชาชนจีน

137 Shanxi Gaohe Energy 
Co., Ltd.

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

138 Hebi Zhong Tai Mining 
Co., Ltd.

Investment
in coal mining

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

139 Shanxi Lu Guang 
Power Co., Ltd.

Power 
generating
and sales

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

ประเทศญี่ปุ่น

140 Hokkaido Solar Estate 
G.K.

Land owner
of solar project

N/A 10,000,000
JPY

N/A ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

60.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เอนเนอร์จี  
เซอร์วิสเซส  
(ไทยแลนด์) จ�ากัด)

1-1-7 Moto-akasaka, 
Minato-ku, Tokyo, 
Japan

81 3 3560 
1115

141 Digital Energy 
Solutions Corporation

Electricity 
sales and 
management

N/A 50,000,000
JPY

5,000 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า
หุ้นต่อหน่วย*

49.00% 
(ถือโดย Banpu 
Renewable 
Singapore Pte. 
Ltd.)

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

81 3 6205 
4665

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))
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Road, Phonsinouane 
Village, Sisattanak 
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Capital, Lao PDR
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143 Phu Fai Mining 
Co., Ltd.

Mining 
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50,000 
USD

50,000 
USD

5,000 10 37.50% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เพาเวอร์ จ�ากัด 
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สัดส่วน
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(%)

ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์

สาธารณรัฐสิงคโปร์

144 Aura Land 
Development Pte. Ltd.

Investment
in property
for solar energy 
business

N/A 3,840,989.20 
USD

3,840,988 ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

75.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
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
USD 

17,630,952.87
JPY

2,271,979,543 
 

17,630,949

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

75.00% 
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

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 
 

2,366,387

ไม่มีการ
ก�าหนดมูลค่า 
หุ้นต่อหน่วย*

48.63% 
(ถือโดย BPIN 
Investment Co., 
Ltd.)

2 Boon Leat Terrace, 
#04-03/04 Harbourside 
Building 2, Singapore 
119844

65 6816 1000

ประเทศไทย

147 บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า

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

148 บริษัท จีอีพีพี สะอาด 
จ�ากัด

Integrated 
waste 
management 
platform

2,666,700 
บาท

2,666,700 
บาท

26,667 100 25.00%  
(ถือโดยบริษัท บ้านปู 
เน็กซ์ จ�ากัด)

559/186 ถนนนนทร ี
แขวงช่องนนทรี 
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