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บ้านปู ติดอันดับ 100 บริษัททีโ่ดดเด่นด้าน ESG ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่  

 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ไดร้บัการ
คัดเลือกเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่มีความโดดเด่นดา้น
สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG) จากการจัด
อนัดบัโดย V.E, Moody’s ESG Solutions สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือดา้น ESG ระดบัโลก ซึ่งเป็นผูน้  า
ในการประเมินขอ้มลู การวิจยั การวดัประสิทธิภาพและการวิเคราะหก์ารด าเนินธุรกิจ ความส าเร็จนีส้ะทอ้น
ถึงความมุ่งมั่นและความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นความยั่งยืน พรอ้มสรา้งคณุค่าในระยะยาวแก่ผูม้ีส่วน
ไดเ้สียทกุฝ่ายของกลุม่บา้นปใูน 10 ประเทศที่ด  าเนินงาน 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การไดร้บั
การจัดอันดับครัง้นีน้ับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจนใ์หเ้ห็นถึงจุดยืนของบา้นปู ในการส่งมอบอนาคตพลงังานเพื่อ
ความยั่งยืน พรอ้มสรา้งมลูค่าเพิ่มใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียทุกฝ่ายไดอ้ย่างต่อเนื่องดว้ยการยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจ
ตามหลกั ESG อย่างแทจ้ริง ซึ่งถือเป็นหวัใจในการด าเนินธุรกิจของบา้นปตูลอดระยะเวลาเกือบสี่ทศวรรษที่
ผ่านมา โดยผลจากการจัดอันดับชีใ้หเ้ห็นว่า บ้านปูมีความโดดเด่นในการด าเนินงานตามนโยบายดา้น
สิ่งแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ในดา้นการก ากับดูแลกิจการ บา้นปูยังมุ่งมั่น
ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านทุจริต 
คอรร์ปัชนั รวมถึงมีระบบตรวจสอบและควบคมุภายในที่ไดม้าตรฐานสากล เพื่อช่วยเสรมิสรา้งการก ากบัดแูล
และติดตามการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม พรอ้มกบัดแูลประโยชนแ์ละผลตอบแทนอย่างยั่งยืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างต่อเนื่อง”  

ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลัก ESG ของบา้นปูได้บรรลุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมตลอด
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asia’s Best SDG 
Reporting ระดับ Silver จาก Asia Sustainability Reporting Awards 2020 ตลอดจนการยอมรับให้เป็น



 

หนึ่งในผูน้  าดา้นความยั่งยืนจากองคก์รชัน้น าทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ อาท ิการรกัษาสถานะ
สมาชิกกลุ่มดชันีความยั่งยืนดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7, การ
รกัษาต าแหน่ง “Gold Class” ในกลุ่มอตุสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการประกาศผลรางวัล 
SAM Sustainability Award 2021 รวมถึงไดร้บัการจดัอนัดบัใหอ้ยู่ในระดบั A (ตามเกณฑว์ดั AAA ถึง CCC) 
ในการประเมินความยั่งยืน ESG Ratings โดย MSCI ในปี 2562 

การไดร้บัคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) จัดท าโดย 
Moody’s ESG Solutions ซึ่ งประเมินบริษัทที่มีผลการด าเนินงาน โดดเด่นจาก 843 บริษัท  จาก 36 
ภาคอตุสาหกรรม ใน 31 ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยพิจารณาจากผลด าเนินงานในมิติ
ดา้นเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม และสังคมกว่า 330 ตัวชีว้ัดภายใต้ 6 หัวขอ้หลัก อันไดแ้ก่ สิ่งแวดลอ้ม สิทธิ
มนษุยชน ทรพัยากรบคุคล การมีสว่นรว่มของชมุชน พฤติกรรมขององคก์ร และการก ากบัดแูลกิจการ 

# # # 
 
เกี่ยวกับบ้านป ู
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
 
เกี่ยวกับ Moody’s ESG Solutions 
Moody's ESG Solutions Group เป็นหน่วยธุรกิจของ Moody's Corporation ที่มุ่งตอบสนองความตอ้งการจ านวนมากดา้น
ขอ้มลูเชิงลกึเก่ียวกบั ESG และสภาพภมูิอากาศ โดยใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูและความเชี่ยวชาญของ Moody’s ใน ดา้น 
ESG ความเส่ียงดา้นสภาพภมูิอากาศ และการเงินท่ียั่งยืน สอดคลอ้งกบั Moody’s Investors Service (MIS) และ Moody's 
Analytics (MA) เพื่ อ ส่ งมอบโซลูชันด้าน ESG และบริหารความเ ส่ียงด้านสภาพภูมิอากาศที่ ครอบคลุมและ 
ครบวงจร รวมถึงการใหค้ะแนน การวิเคราะหด์า้น ESG การจดัอนัดบัความยั่งยนื การบรกิารผูต้รวจสอบหรือผูร้บัรองการเงนิ
เพื่อความยั่งยืน ดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ www.moodys.com/esg 
 
 
 



 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสิร ิวรยศ   02-694-6923    ornsiri_v@banpu.co.th 
วนิดา ตรีปัญญากลุ 02-694-6974 wanida_t@banpu.co.th 
 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
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