
  

บ้านปูตอกย า้ความส าเร็จในฐานะผู้น าด้านพลังงานทีย่ั่งยืน  
จากรางวัลและการยอมรับทัง้ในระดับประเทศและนานาชาติตลอดปี 2564 

 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ กา้วสู่
ความเป็นผูน้  าในธุรกิจพลงังานที่มุ่งมั่นในหลกัความยั่งยืนหรือ ESG ตลอดปี 2564 จากการควา้รางวลัทัง้
ในระดบัประเทศและนานาชาติรวม 7 รางวลั โดยล่าสดุไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดชันี
ความยั่งยืนดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการพลงังานอย่างยั่งยืนดว้ยการปรบัพอรต์ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ 
Greener & Smarter พรอ้มขบัเคลื่อนองคก์รดว้ยกระบวนการ Digital Transformation และด าเนินธุรกิจ
ตามหลกั ESG เป็นส าคญั 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “การไดร้บั
การยอมรบัในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือตลอดปี 2564 ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจของบา้นปู และสะทอ้นความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตก้ลยุทธ ์Greener & Smarter ที่
สอดคลอ้งกับจุดยืน “Smarter Energy for Sustainability: อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” ตลอดจน
การด าเนินธุรกิจอย่างยั่ งยืนตามหลัก ESG อย่างแท้จริง โดยค านึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance) มา
ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ และในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม สงัคม 
และการก ากับดูแลกิจการ (ESG) ขึน้ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลเรื่องต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานดา้น ESG ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 
นอกจากนี ้เราไดน้ าแนวปฏิบติัในระดบัสากลมาปรบัใชใ้นการก าหนดกลยทุธด์า้นการพฒันาที่ยั่งยืน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจและสรา้งคณุค่าให้แกผู่ม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายใน 10 ประเทศที่
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ ทัง้หมดนีคื้อสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนองคก์รใหข้ยายการเติบโตสู่การท าธุรกิจพลงังานที่
สะอาดขึน้ รองรบัเทรนดแ์ห่งโลกอนาคตและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของการประชมุ COP26 โดย
บา้นปไูดเ้รง่แผนการพฒันาธุรกิจดา้นพลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีพลงังาน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ทั้งยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจเหมืองถ่านหิน แต่ยังคงมุ่งเน้นการผลิตด้วยความ
รบัผิดชอบต่อลกูคา้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย”  



  

ส าหรบัในปี 2564 นี ้บริษัทฯ ไดร้บัการยอมรบัและรางวัลดา้นความยั่งยืนรวม 7 รางวัล ไดแ้ก่ 1) การ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่ึงในสมาชิกในกลุ่มดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเน่ืองเป็นปีที่ 8 โดยไดร้บัคะแนนประเมินประสิทธิผลการ
ด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG  2) การได้รับการจัดอันดับให้เป็น
บริษัทที่มีความย่ังยืน ระดับ Gold class ในรายงาน The Sustainability Yearbook 2021 ซึ่งจัดท า
โดย S&P Global  โดยคัดเลือกจากเกณฑก์ารวิเคราะหด์า้นเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้มและมิติต่าง ๆ ทาง
สงัคม  3) การได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่ึงใน 100 บริษัทที่โดดเด่นด้าน ESG ของกลุ่มตลาด

เกิดใหม่จากการประเมินของ Vigeo Eiris (Moody’s) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่เป็นที่ยอมรบั
ทั่วโลก  4) รางวัล Asia’s Best SDG Reporting ระดับ Silver จาก Asia Sustainability Reporting 

Awards (ASRA) คร้ังที่ 6 ประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นรางวลัระดบันานาชาติส าหรบัการท ารายงานเพื่อการ
พฒันาที่ยั่งยืนขององคก์ร  5) รางวัล Global Corporate Sustainability Award (GCSA) ประจ าปี 2564 
สาขารายงานความย่ังยืนดีเด่นในระดับ Silver ซึ่งจัดโดยสถาบัน Taiwan Institute for Sustainable 
Energy (TAISE) เพื่อยกย่องบริษัทในดา้นความครบถว้น โปร่งใส และสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผู้
มีส่วนไดเ้สียในการเผยแพร่ขอ้มลูดา้น ESG  6) การได้รับการคัดเลือกเป็นหน่ึงในรายชื่อหุ้นย่ังยืน 
(Thailand Sustainability Investment) ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 7 จากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จากการด าเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรบัผิดชอบ ซึ่งมุ่งเนน้ความเติบโต
อย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู ้ถือหุ้นในระยะยาวโดยค านึงถึงหลัก ESG และ 7) รางวัล
เกียรติยศแห่งความส าเร็จ SET Awards 2021: Sustainability Awards of Honor ส าหรับบริษัท 
จดทะเบียนที่ไดร้บั Best Sustainability Awards ติดต่อกนัตัง้แต่ 3 ปี ขึน้ไป   

บา้นปูยังคงมุ่งมั่นเดินหนา้ธุรกิจตามหลกั ESG ดว้ยความมุ่งมั่น บนทิศทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลงังานที่
สะอาดและฉลาดขึน้ตามกลยทุธ ์Greener & Smarter พรอ้มสรา้งคณุค่าและความไวว้างใจใหก้บัผูม้ีส่วน
ไดเ้สียดว้ยความรบัผิดชอบต่อโลกและสงัคม 
 

# # # 
 
เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ไดแ้ก่ 
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซยี 
จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 



  

 
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) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์                 089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                          
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