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บ้านปู โชวค์วามก้าวหน้าการเปล่ียนผ่านองคก์รในออสเตรเลีย
เดนิหนา้นําเทคโนโลยดีจิทิลัเสรมิแกรง่อโีคซสิเต็ม พรอ้มเรง่

ขยายพอรต์พลงังานสะอาด
ตอกยํ้าความเป็นผู้นําธุรกิจด้านพลังงานท่ีหลากหลายในระดับนานา

ชาติ

บรษิทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) ผูนํ้าดา้นพลงังานที�หลากหลายในระดบั
นานาชาติ เดนิหนา้เรง่กระบวนการเปลี�ยนผา่นองคก์ร (Banpu

Transformation) ทั�วทั �งองคก์ร ในทกุประเทศที�บรษัิทฯ ดําเนนิธรุกจิ ตาม
แผน
กลยทุธ์ Greener & Smarter เพื�อสรา้งระบบนเิวศดา้นพลงังานที�สนับสนุน
ภารกจิในการสง่มอบอนาคตพลงังานเพื�อความยั�งยนื โดยธรุกจิของกลุม่บา้น
ปใูนประเทศออสเตรเลยีถอืไดว้า่เป็นหนึ�งในความคบืหนา้ของการเปลี�ยน
ผา่นครั �งสําคญัของกลุม่บา้นปู ที�ไดนํ้ากระบวนการ Digital Transformation
ซึ�งนําเทคโนโลยดีจิทิลัมาชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน ควบคูไ่ป
กบัการขยายพอรต์ฟอลโิอพลงังานสะอาด

นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษิทั บา้นปู จาํกดั
(มหาชน) กลา่ววา่ “จากการเดินหน้าตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ในทุก
กลุม่ธุรกิจของบา้นปูท่ัวภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตลอดชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา เราไดเ้ห็นความ
คบืหนา้อยา่งเป็นรปูธรรมแลว้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะออสเตรเลยี ซึ�งนับ
วา่มคีวามโดดเดน่อยา่งยิ�งในการขบัเคลื�อนองคก์รดว้ยกระบวนการ
ปฏวิตัดิจิทิลั ไปพรอ้ม ๆ กบัการปรับพอรต์ธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์
พลงังานที�เป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม นับเป็นจิ�กซอวสํ์าคญัที�ชว่ยสนับสนุนกลุม่



บา้นปใูหเ้ดนิหนา้สูค่วามเป็นผูนํ้าธรุกจิดา้นพลงังานที�หลากหลายในระดบั
นานาชาติ (International Versatile Energy Provider) ดว้ยความพรอ้มทั �ง
ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมตลอดหว่งโซธ่รุกจิของการสง่มอบอนาคต
พลงังานเพื�อความยั�งยนืไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ”

บา้นปเูริ�มลงทนุธรุกจิในประเทศออสเตรเลยีในปี 2552 โดยเริ�มตน้ดําเนนิ
ธรุกจิผลติและจําหน่ายถา่นหนิ และจากการขบัเคลื�อนกลยทุธ์ Greener &

Smarter ทั�วทั �งองคก์ร ปัจจบุนัการดําเนนิธรุกจิในออสเตรเลยีมกีารตอ่ยอด
ดว้ยการนําเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Transformation) เขา้มาเพิ�มศกัยภาพ
และเสรมิความแข็งแกรง่

กรอบการทํางานสําหรับ Digital Transformation ของกลุม่บา้นปู อยูภ่ายใต ้
แนวคดิ Triple-Transformation Framework ไดแ้ก่ ดา้นธรุกจิ มุง่สรา้งแรง
กระเพื�อมครั �งใหมผ่า่นการขบัเคลื�อนดว้ยดจิทิลัโซลชูนั ตลอดทั �งระบบงาน
ของธรุกจิอยา่งไรร้อยตอ่และมปีระสทิธภิาพ ดา้นเทคโนโลยี วางโครงสรา้ง
การพัฒนาเทคโนโลยจีากนวตักรรมที�ทนัสมยั พัฒนาระบบการทํางานแบบ
Agile สรา้งเครอืขา่ยพันธมติรกบัสตารท์อพั ผูป้ระกอบการ และผูพั้ฒนาดา้น
เทคโนโลยี เพื�อใหเ้กดิระบบนเิวศดา้นเทคโนโลยทีี�แข็งแกรง่ และ ดา้น
บคุลากร มุง่บม่เพาะดเีอ็นเอแบบ Agile สรา้งคา่นยิมการทํางานแบบ
Hackathon ใหท้กุคนพรอ้มทดลอง เรยีนรู ้และพัฒนาตวัเองไดอ้ยา่งรวดเร็ว

บรษัิทฯ ไดก้อ่ตั �ง Digital Capability Center (DCC) ในประเทศออสเตรเลยี
ขึ�นในปี 2561 เพื�อสรา้งความสามารถภายในองคก์รในการพัฒนาและนํา
เทคโนโลยดีจิทิลัไปใชใ้นการเพิ�มประสทิธภิาพการดําเนนิงานของพนักงาน
และเครื�องจักรใหม้คีวามแมน่ยํา รวดเร็ว ลดขอ้ผดิพลาดจากทั �งมนุษย์ และ
อปุกรณ์ รวมทั �งเพิ�มประสทิธภิาพการผลติโดยการบรหิารตน้ทนุที�เหมาะสม
ที�ผา่นมาหน่วยงาน DCC ของออสเตรเลยีประสบความสําเร็จในการนํา
เทคโนโลยดีจิทิลัไปเสรมิแกรง่การทํางานถงึ 14 เคส ตวัอยา่งแพลตฟอรม์ที�



สําคญั อาทิ แพลตฟอรม์การบรหิารจดัการพลงังาน (Energy

Management Platform) ที�นํามาใชใ้นการตดิตามตรวจสอบการใช ้
พลงังานแบบเรยีลไทมบ์น IIoT และการวเิคราะหบ์นคลาวดแ์พลตฟอรม์
‘SwitchDin’ เพื�อบรหิารจัดการการใชพ้ลงังานในทกุเหมอืงไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ Real-Time Condition Monitoring Using AI เป็นการ
นําอปุกรณท์ี�มอียู่ (เชน่ ปั� ม มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ฯลฯ) มาตดิตั �งอปุกรณ์
IoT เพื�อเห็นมมุมองการทํางานของอปุกรณแ์บบองคร์วม โดยสามารถตรวจ
สอบสภาพอปุกรณแ์บบเรยีลไทม์ มรีะบบแจง้เตอืนลว่งหนา้เมื�ออปุกรณเ์ริ�ม
ทํางานผดิปกติ รวมถงึนําขอ้มลูที�ไดสํ้าหรับการวางแผนงานเชงิป้องกนัและ
การคาดการณใ์นอนาคต เป็นตน้

สําหรับการลงทนุเพื�อเพิ�มสดัสว่นพลงังานสะอาด (Greener Portfolio) ใน
ประเทศออสเตรเลยี กลุม่บา้นปไูดจั้ดตั �ง บรษัิท Banpu Energy Australia

เพื�อดําเนนิงานโดยจะมุง่เนน้ใน 3 ดา้น คอื โครงการพัฒนาธรุกจิที�เป็นมติร
ตอ่สิ�งแวดลอ้ม (Decarbonization Projects) การพัฒนาโซลชูนัดา้น
พลงังาน (Energy Solutions) และการบรหิารจัดการพอรต์ฟอลโิอเพื�อ
ประสทิธภิาพสงูสดุ (Portfolio Optimization) โดยลา่สดุ ไดล้งทนุในโรง
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดใหญท่ี�เปิดดําเนนิการเชงิพาณชิยแ์ลว้ 2

แหง่ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์บอรลิ (Beryl หรอื BSF) กําลงั
การผลติ 110.9 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยม์านลิดรา
(Manildra หรอื MSF) กําลงัการผลติ 55.9 เมกะวตัต ์ในรัฐนวิเซาทเ์วลส์

นอกจากนี� โครงการปั� ม ไฮโดร เอ็นเนอจี สตอเรจ (Pump Hydro Energy

Storage Project) กเ็ป็นอกีหนึ�งเทคโนโลยแีละการวจัิยชั �นนําของโลกที�ทาง
บรษัิทฯ ไดรั้บเงนิสนับสนุนจํานวนหนึ�งจากสํานักงานพลงังานทดแทนแหง่
ออสเตรเลยี (ARENA) และรัฐบาลของรัฐนวิเซาทเ์วลสใ์นการศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการพัฒนาโครงการพลงังานนํ�าที�สามารถกกัเกบ็ไวท้ี�เหมอืงใต ้



ดนิในบรเิวณที�ทําเหมอืงเสร็จสิ�นแลว้ เพื�อสรา้งพลงังานหมนุเวยีนที�มตีน้ทนุ
ตํ�า จา่ยใหก้บัระบบโครงขา่ยไฟฟ้าหลกั ซึ�งคาดวา่จะมกํีาลงัการผลติไฟฟ้า
ขนาด 600 เมกะวตัต์ การจัดหาพลงังานหมนุเวยีนผา่นนวตักรรมในโครงการ
นี�ถอืเป็นสว่นสําคญัที�จะตอ่ยอดระบบนเิวศดา้นพลงังานของบา้นปู ใหก้า้วสู่
เป้าหมายกําลงัการผลติไฟฟ้ารวม 6,100 เมกะวตัตภ์ายในปี 2568

นอกจากนี� บา้นปยูงัสนใจศกึษาธรุกจิเหมอืงแรท่ี�ตอบโจทยก์ลุม่ธรุกจิ
เทคโนโลยพีลงังาน (Tech Minerals) ที�สามารถนํามาตอ่ยอดในธรุกจิที�
เกี�ยวขอ้งกบัแบตเตอรี�และยานยนตไ์ฟฟ้า เนื�องจากบรษัิทฯ มฐีานการผลติ
เหมอืงถา่นหนิอยูแ่ลว้ และออสเตรเลยีกถ็อืวา่เป็นหนึ�งในประเทศที�มสีนิแร่
แหง่อนาคตอยูม่ากเชน่เดยีวกนั

“บา้นปยูงัคงมุง่มั�นเดนิตามกลยทุธแ์ผน 5 ปี ตอ่ยอด Greener & Smarter
ขยายพอรต์พลงังานสะอาด ดว้ยแนวทางที�ปรับเปลี�ยนใหส้อดคลอ้งกบัวถิี
ธรุกจิแบบ Never Normal ในปัจจบุนั และสอดรับกบัเทรนดพ์ลงังานโลก
เดนิหนา้เปลี�ยนผา่นองคก์รในทกุประเทศที�บา้นปดํูาเนนิธรุกจิ นําเทคโนโลยี
ดจิทิลัเขา้มาชว่ยเสรมิความแข็งแกรง่ สรา้งระบบนเิวศทางธรุกจิพลงังาน
(Banpu Ecosystem) เพื�อสง่มอบอนาคตพลงังานเพื�อความยั�งยนืภายใต ้
จดุยนื “อนาคตพลงังานเพื�อความยั�งยนื” หรอื Smarter Energy for

Sustainability ตอ่ไป” สมฤดกีลา่วสรปุ

# # #

เก่ียวกับบ้านปู
บรษัิท บา้นปู จํากดั (มหาชน) เป็นผูนํ้าดา้นพลงังานที�หลากหลายในระดบันานาชาติ
ดําเนนิ 3 กลุม่ธรุกจิหลกั ไดแ้ก่ กลุม่ธรุกจิแหลง่พลงังาน กลุม่ธรุกจิผลติพลงังาน และ



กลุม่ธรุกจิเทคโนโลยพีลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อนิโดนเีซยี จนี ออสเตรเลยี
ลาว มองโกเลยี สงิคโปร ์ญี�ปุ่ น สหรัฐอเมรกิา และเวยีดนาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมสาํหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษัท บา้นปู จาํกัด (มหาชน)
อรสริิ วรยศ 02-694-6923 ornsiri_v@banpu.co.th
ธนัชพร รังสนิธุรัตน์ 02-694-6713 thanatchaporn_r@banpu.co.th

ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ์

โอกลิวี� กรุป๊ (ประเทศไทย)
เอกภพ พันธรัุตน ์                 089-676-6234 eakkapop.panthurat@ogilvy.com
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