การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

04

08

จุดเดนในรอบป

ผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา

24

148

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

การบริหาร
จัดการความเสี่ยง

158

202

224

การขับเคลอนธุรกิจ
เพอความยั่งยืน

คำอธิบายและการวิเคราะห
ของฝายจัดการ สำหรับป 2564

ขอมูลทั่วไป
และขอมูลสำคัญอน

การกำกับดูแลกิจการ

230

10

12

รายงานคณะกรรมการ

สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร

260

286

302

นโยบาย
โครงสราง
ผลการดำเนินงานดาน
การกำกับดูแลกิจการ การกำกับดูแลกิจการ การกำกับดูแลกิจการ

การควบคุมภายใน

การรับรองความถูกตองของขอมูล
ในกรณี ท ี ่ แ บบแสดงรายการข อ มู ล ประจำป (แบบ 56-1 One Report) ฉบั บ นี ้ อ  า งอิ ง ข อ มู ล ที ่ เ ป ด เผยบนเว็ บ ไซต
ของบริษัทฯ ใหถือวาขอมูลดังกลาวเปนสวนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

314

326

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียด
เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียด
การดำรงตำแหนงของผูบริหาร
และผูมีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทยอย

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

01

การเรงขยายพอรตธุรกิจใหมีสัดสวนพลังงานที่สะอาดขึ้น
และการสรางระบบนิเวศทางดานเทคโนโลยีพลังงาน

ในป 2564 นี้ บานปูไดเรงกระบวนการเปลี่ยนผานดวยการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคูไปกับการขยายพอรตฟอลิโอพลังงานที่สะอาดมากขึ้น อาทิ
โรงไฟฟา Nakoso IGCC ในญี่ปุน โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย Beryl และ Manildra ในออสเตรเลีย
โรงไฟฟากาซธรรมชาติ CCGT “Temple I” ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
Ha Tihn ในเวียดนาม

ตลอดเวลาเกือบ 4 ทศวรรษของการดำเนินงาน
หนึ่งในดีเอ็นเอที่แข็งแกรงของ บริษัท บานปู จำกัด
(มหาชน) คือ ความยืดหยุน (Resilience) ในการตอบสนอง
ตอความเปลี่ยนแปลงทั้งจากปจจัยภายนอก เทรนด
พลังงานของโลก และความคาดหวังของผูมีสวน
ไดเสียไดอยางทันทวงทีเสมอ บริษัทฯ ไดมุงเนน
การเปลีย่ นผานองคกร หรือ Banpu Transformation
อยางตอเนอง และเริ่มเขมขนมากขึ้นในชวง 4-5 ป
ที่ผานมา ทั้งนี้ เพอใหบริษัทฯ ในฐานะผูนำธุรกิจดาน
พลังงานทีห่ ลากหลายในระดับนานาชาติ (International
Versatile Energy Provider) สามารถกาวสูเ ปาหมาย
ของการเติบโตทางธุรกิจดวยกลยุทธ Greener &
Smarter ได อ ย า งรวดเร็ ว และยั ่ ง ยื น สอดคล อ ง
กับหลัก ESG ที่คำนึงถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอม
(Environment) ความรับผิดชอบตอสังคม (Social)
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ดังนั้น

Banpu Transformation

จึงใหความสำคัญกับ 2 เร£องหลัก ดังนี้

02

การปรับเปลี่ยนองคกรสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

ปรับวิธีการทำงานใหตอบรับกับโลกยุคใหมที่รวดเร็วและคลองตัว (Agile Working) มากขึ้น เพอเสริมสราง
ประสิทธิภาพการทำงานในทุกสวน และเสริมความแกรงใหองคกรมีความพรอมทั้งดานเทคโนโลยี นวัตกรรม
และแนวคิดแบบดิจิทัล รวมถึงวางแผนและขยายผลกระบวนการในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกพนักงาน
ทั้งการสรางทักษะใหมที่จำเปน (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิมใหดีขึ้น (Upskill) เพอนำกระบวนการทางดิจิทัล
มาพัฒนาองคกรใหเติบโตรุดหนา และตอบสนองตอทิศทางธุรกิจของกลุมบานปูไดดีที่สุด

กระบวนการเปลี่ยนผานของบานปูจะชวยผลักดันใหบริษัทฯ สามารถรุดหนาขยายการเติบโตตาม
แผนกลยุทธ Greener & Smarter ในทุกกลุมธุรกิจไดอยางยั่งยืน เพอมุงสูเปาหมายการมีกำไร
กอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสอมราคาและคาตัดจำหนาย หรือ EBITDA จากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้น
และเทคโนโลยีพลังงานในสัดสวนมากกวารอยละ 50 ภายในป 2568 ทั้งนี้ เพอใหบริษัทฯ สามารถ
สงมอบอนาคตพลังงานเพ£อความยัง่ ยืน (Smarter Energy for Sustainability)
ใหแกผูมีสวนไดเสียไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

จุดเดนในรอบป
รายไดจากการขายรวม

04

กำไรจากการดำเนินงาน
กอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสอมราคา
และคาใชจายตัดจาย (EBITDA)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

4,124

1,778

304

10,946

7,843

3,103

ลานเหรียญสหรัฐ

ลานเหรียญสหรัฐ

ลานเหรียญสหรัฐ

ลานเหรียญสหรัฐ

ลานเหรียญสหรัฐ

ลานเหรียญสหรัฐ

+81

+216

+645

+17

+20

+10

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

กลุมธุรกิจ
แหลงพลังงาน

การรับรองความถูกตองของขอมูล

สำหรับปสิ้นสุดวันที่

กลุมธุรกิจ
ผลิตพลังงาน

(Energy Resources)

(Energy Generation)

ธุรกิจถานหิน

ธุรกิจผลิตไฟฟา

ปริมาณขาย

กำลังการผลิตรวม
ตามสัดสวนการลงทุน

36.0

ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและเร�ยกชำระแลว

4,080

ลานตัน

เมกะวัตต

ธุรกิจกาซธรรมชาติ
กำลังการผลิต

กำลังการผลิตไฟฟา
จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
ตามสัดสวนการลงทุน

กำลังการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน
ตามสัดสวนการลงทุน

~700

3,244

836

เมกะวัตต

ลานลูกบาศกฟุต
เทียบเทากาซธรรมชาติตอวัน

เมกะวัตต

กลุมธุรกิจ
เทคโนโลยีพลังงาน
(Energy Technology)

ธุรกิจระบบผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคา
และบนทุนลอยน้ำ
กำลังการผลิตรวม
ตามสัดสวนการลงทุน

37

ธุรกิจ
ระบบกักเก็บพลังงาน

ธุรกิจ
พัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

ธุรกิจ
ยานยนต ไฟฟา

กำลังการผลิตรวม

โครงการสมารทซิตี้
ที่อยูระหวางการพัฒนา

ขยายตลาดเรือทองเที่ยวไฟฟา

20

ขยายตลาดยานยนตไฟฟา
บริการ คาร เเชรริ่ง

1.0

กิกะวัตต-ชั่วโมง

เมกะวัตต

โครงการ

1

ลำ

100

คัน

ใหบริการรถตุกตุกไฟฟา
สาธารณะแกผู โดยสาร

2,100

คน/ วัน

สถานีอัดประจุไฟฟา

102

ผลการดำเนินงาน
รายไดจากการขายรวม
ตนทุนขาย
กำไรขั�นตน
คาใชจายในการขายและบร�หาร
คาภาคหลวง
รายไดอื่น
คาใชจายอื่น
กำไรจากการดำเนินงาน
สวนแบงกำไรจากกิจการรวมคา
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายทางการเง�น
ภาษีเง�นได
สวนที่เปนของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอำนาจควบคุม
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�
กำไรจากการดำเนินงานกอนดอกเบี้ย
ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาใชจายตัดจาย

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

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

10,946
7,843
3,103
199

9,377
6,562
2,815
147

8,069
5,434
2,635
150

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

4,124
(2,393)
1,731
(475)
(294)
130
(445)
647
227
(174)
(10)
(198)
(189)

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

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

(ลานเหร�ยญสหรัฐ)
(ลานเหร�ยญสหรัฐ)

304
1,778

(56)
563

(14)
701

(%)
(%)
(%)
(%)
(เทา)
(เทา)

42.0
6.8
3.0
10.3
5.8
1.31

20.2
(2.2)
(0.6)
(2.0)
2.5
1.47

25.7
(0.5)
(0.2)
(0.5)
2.4
1.23

(เหร�ยญสหรัฐ)
(เหร�ยญสหรัฐ)
(บาท)

0.049
0.46
0.45*

(0.009)
0.55
0.30

(0.003)
0.51
0.60

อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากำไรขั�นตน
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธ�ตอรายไดรวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
อัตราสวนหนี้สินสุทธ�ตอสวนของผูถือหุน
ขอมูลตอหุน
กำไรสุทธ�ตอหุน
มูลคาตามบัญช�ตอหุน
เง�นปนผลตอหุน

จุด

* บร�ษัทฯ กำหนดการจายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2564 งวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุนละ 0.45 บาท ซ�่งไดจาย
เปนเง�นปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คงเหลือจายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2564 อีกหุนละ 0.25 บาท
และบร�ษัทฯ กำหนดจายเง�นปนผลในวันที่ 29 เมษายน 2565
หมายเหตุ : ขอมูลทางการเง�นและอัตราสวนทางการเง�นเปนขอมูลจากงบการเง�นรวม
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รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา
3,000

สิ้นสุด ณ ป

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

2564

2563

2562

18.2
1.9
20.1
9.8
2.0
32.0

19.6
1.6
21.2
12.5
1.0
0.0
34.7

23.1
2.3
25.4
10.5
0.3
36.2

1,939
151
2,090
728
91
2,909
244
890
80
4,124

1,084
56
1,140
698
41
1,878
196
120
87
2,283

1,550
121
1,671
694
16
2,381
183
105
91
2,759

รายไดธุรกิจไฟฟา

รายไดธุรกิจกาซ*

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

(หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ)

2,909

300

1,878

2,000

900

890

244

2,381
200

196

183

600

(ลานตัน)

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

(%)

(%)

62
-5
57
7
1
43
6
54
-18
42

* รวมรายไดจากแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต (Barnett) ที่ไดลงทุนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

รายงานคณะกรรมการ
บานปูมุงสรางสรรค
อนาคตพลังงานเพอความยั่งยืน
โดยใหความสำคัญในการสรางการเติบโต
ทางธุรกิจอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการสรางคุณคา
และความไว ว างใจให ก ั บ ผู  ม ี ส  ว นได เ สี ย และสั ง คม
อยางตอเนอง ตลอดจนตอบสนองความตองการ
ดานพลังงานแหงอนาคตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เขาถึงได และมีความชาญฉลาด ดวยจุดยืนที่จะสงมอบ
“Smarter Energy for Sustainability:
อนาคตพลังงานเพอความยั่งยืน”
ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน

นายชนินท วองกุศลกิจ
ประธานกรรมการ

กวา 2 ปแลว ที่ทุกภาคสวนทั่วโลกตองเผช�ญกับความทาทายหลากหลายรูปแบบทั�งในเช�งเศรษฐกิจและสังคมจากว�กฤตการณระบาด
ของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) ตางตองปรับตัวอยางรวดเร็วเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข�้น
ในยุคปกติใหม (New Normal) เชนเดียวกันกับกลุมบานปู โดยคณะกรรมการบร�ษัทใหความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
เพือ่ ใหกลุม บร�ษทั ฯ ยังคงสามารถสรางการเติบโตทางธุรกิจเพือ่ การสงมอบพลังงานทีย่ ง่ั ยืน (Energy Sustainability) และสรางผลตอบแทน
ทีด่ สี ม่ำเสมอในระยะยาวใหแกผถู อื หุน และนักลงทุน รวมถึงผลประโยชนอยางยัง่ ยืนใหแกผมู สี ว นไดเสียทุกกลุม ตามหลัก ESG ซ�ง่ คำนึงถึง
ประเด็นดานสิ่งแวดลอม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance)
ที่ผานมากลุมบานปูฝาฟนว�กฤตการณตางๆ มาไดอยางราบร�่น
เพราะเรามีการเตร�ยมพรอมทีด่ ี มีมาตรการทีย่ ดื หยุน แตเขมแข็ง
ในการรับมือกับสถานการณตา งๆ สำหรับการรับมือกับสถานการณ
การแพรระบาดของโคว�ด-19 คณะกรรมการบร�ษัทมีบทบาท
ในการกำกับดูแลและสนับสนุนการบร�หารจัดการตั�งแตชวงที่เร�่ม
มีขาวการแพรระบาดในระลอกแรก พรอมติดตามสถานการณ
ในทุกประเทศที่กลุมบร�ษัทฯ เขาไปดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
รวมมือกับฝายบร�หารในการวางแผนการดูแลพนักงานโดย
ใหความสำคัญในการดูแลเร�่องความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงานเปนอันดับแรก รวมทัง� สนับสนุนนโยบายการทำงาน
จากสถานที่ใดก็ได (Work Anywhere) พรอมเสร�มศักยภาพ
เทคโนโลยี เ พื ่ อ รองรั บ การทำงานทางไกลของพนั ก งาน
ใหมีประสิทธ�ภาพและราบร�่นที่สุด
ในป 2564 คณะกรรมการบร�ษัทและฝายบร�หารไดหาร�อรวมกัน
เพือ่ จัดตัง� คณะกรรมการสิง่ แวดลอม สังคม และการกำกับดูแล
กิจการ (ESG) เพือ่ สนับสนุนบทบาทคณะกรรมการบร�ษทั ในการ
กำกับดูแลเร�อ่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ ESG เชน อาช�วอนามัยและ
ความปลอดภัย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สิทธ�มนุษยชน ชุมชน ความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ รวมทั�ง
ขับเคลื่อนการดำเนินงานดาน ESG ของกลุมบร�ษัทฯ ใหเปนไป
ตามเปาหมายอยางมีประสิทธ�ผลสูงสุด
การจัดตัง� คณะกรรมการ ESG สะทอนใหเห็นถึงการใหความสำคัญ
ในการสรางการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืนควบคูไปกับการ
สรางคุณคาและความไววางใจใหกับผูมีสวนไดเสียและสังคม
อยางตอเนื่อง ตลอดจนตอบสนองความตองการดานพลังงาน
แหงอนาคตทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม เขาถึงได และมีความชาญฉลาด
ดวยจุดยืนที่จะสงมอบ “Smarter Energy for Sustainability:
อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” ใหแกผูมีสวนไดเสีย ดังนั�น
คณะกรรมการ ESG จ�งเปนเสมือนตัวแทนของคณะกรรมการ
บร�ษัทที่ทำหนาที่เสมือนเปนเรดารจับทิศทาง และรวมมือ
กับฝายบร�หารในการขับเคลื่อนองคกรไปในทิศทางที่เหมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทและฝายบร�หารไดหาร�อรวมกัน
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ทิ บทวนแผนกลยุทธและแนวทางการดำเนิน
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ธุรกิจสำหรับป 2564–2568 เพื่อใหแผนกลยุทธ Greener &
Smarter สามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีการประเมินความเสี่ยงและ
เตร�ยมความพรอมของบร�ษัทฯ ในการดำเนินแนวทางธุรกิจ
ภายใตสถานการณตางๆ ที่จะเกิดข�้นในอนาคต ทั�งนี้ บร�ษัทฯ
ใชแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนในการกำหนดกลยุทธทางธุรกิจในอีก
5 ปขางหนา โดยเนนเร�่องการสรางความสามารถในการแขงขัน
การเพิ่มมูลคาใหแกผูมีสวนไดเสีย และการปรับตัวใหทันตอการ
เปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ในสวนของการสนับสนุนชวยเหลือสังคมผาน “กองทุนมิตรผลบานปู รวมใจชวยไทย สูภ ยั COVID-19” ทีไ่ ดดำเนินการมาตัง� แต
เดือนมีนาคม 2563 ในป 2564 บร�ษทั ฯ ไดรว มมือกับกลุม มิตรผล
ในการจัดตัง� งบประมาณเพิม่ เติมอีก 500 ลานบาท หร�อบร�ษทั ละ
250 ลานบาท เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจทั�งในเร�่องช�ว�ตความเปนอยูและสุขภาวะ ประกอบกับ
อีกสวนหนึ่งจะจัดสรรไวสำหรับการชวยเหลือดานสาธารณสุข
ในการสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยที่จำเปนเพื่อปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโคว�ด-19 จนกวาจะกลับสูภาวะปกติ
ทัง� นี้ คณะกรรมการบร�ษทั ยังคงสนับสนุนและติดตามความคืบหนา
ในการสานตอภารกิจการอยูเคียงขางคนไทยอยางตอเนื่อง
โดยพยายามผลักดันใหมีการชวยเหลือสังคมในทุกๆ มิติ
อยางครอบคลุมและทันทวงที เพื่อสงเสร�มและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหนวยงานทางการแพทยและสาธารณสุข สงมอบ
ความชวยเหลือและเยียวยาภาคประชาชนทีป่ ระสบความเดือดรอน
ดานปากทองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงสงพลังใจ
ใหคนไทยกาวผานว�กฤตในครั�งนี้ไปดวยกัน
ในโอกาสนี้ คณะกรรมบร�ษัทขอขอบคุณผูมีอุปการคุณและ
ผูมีสวนไดเสีย รวมทั�งผูเกี่ยวของทุกฝายทั�งในและตางประเทศ
ที่มอบความไววางใจและสนับสนุนกลุมบร�ษัทฯ ดวยดีเสมอมา
ทัง� นี้ กลุม บร�ษทั ฯ ขอใหคำมัน่ วาจะขับเคลือ่ นธุรกิจของกลุม บานปู
ใหกา วเปนผูน ำดานพลังงานทีห่ ลากหลายในระดับนานาชาติ ดวย
การบร�หารจัดการกลุม บร�ษทั ฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ดวยความรับผิดชอบตอโลก สิง่ แวดลอม และสังคม เพือ่ สรางสรรค
คุณคาแกผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
การเปลี่ยนผานองคกร
(Banpu Transformation)
เรงการสรางการเติบโต
ของพอรตโฟลิโอพลังงานที่สะอาดขึ้นของบานปู
รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชทั่วทั้งองคกร
เพอสรางอนาคตพลังงานเพอความยั่งยืน
(Smarter Energy for Sustainability)

นางสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ตลอดระยะเวลาเกือบสี่ทศวรรษที่ผานมา ความยืดหยุนและความคลองตัวไดหยั่งรากลึกกลายเปนดีเอ็นเอของบานปู ซ�่งทำให
เราสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลงไดอยางรวดเร็ว ทามกลางว�กฤตตางๆ ทีเ่ กิดข�น้ ทัว่ โลก กระแสเมกะเทรนดทพ่ี ลิกผัน
ตลอดจนความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง นับตั�งแตป 2558 เปนตนมา บานปูเดินหนากลยุทธ
Greener & Smarter เพื่อเรงการเปลี่ยนผานสูโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนยิ่งข�้น โดยเนนสรางความสมดุลและการบูรณาการระหวาง
ธุรกิจพลังงานดั�งเดิมกับธุรกิจกาซธรรมชาติซ�่งมีปร�มาณคารบอนต่ำ รวมถึงการใชเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ล�ำสมัย
ในปทผ่ี า นมา เราไดเรงเดินหนามุง สูก ารเปลีย่ นผานเพือ่ เปนผูน ำดานพลังงานทีห่ ลากหลายในระดับนานาชาติในกลุม ประเทศ
แถบมหาสมุทรแปซ�ฟก โดยมุง เนนการขยายธุรกิจกาซธรรมชาติทม่ี อี ตั ราการปลอยคารบอนต่ำและธุรกิจพลังงานหมุนเว�ยน และ
สรางการเติบโตใหแกระบบนิเวศของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน พรอมยกระดับการเปลีย่ นผานสูย คุ ดิจท� ลั ของบานปู ความสำเร็จ
ที่สำคัญของเราในป 2564 คือการเขาลงทุนในกิจการโรงไฟฟากาซธรรมชาติในสหรัฐอเมร�กา โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ในออสเตรเลียและเว�ยดนาม และโรงไฟฟาในญี่ปุนซ�่งใชเทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถานหินใหกลายเปนกาซ
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา (Integrated Gasification Combined Cycle: IGCC)
บานปูยังมุงมั่นที่จะไมลงทุนเพิ่มเติมในโครงการถานหินใหมๆ เพื่อเปลี่ยนผานสูธุรกิจพลังงานที่มีคารบอนต่ำและเพื่อลดการ
ปลอยกาซเร�อนกระจก เพือ่ ใหกลยุทธทางธุรกิจของเราสอดคลองกับปฏิญญาของนานาชาติในการประชุม COP26 ณ เมืองกลาสโกว
เมื่อเดือนพฤศจ�กายน 2564 ที่ผานมา อีกความสำเร็จสำคัญของเราก็คือการรักษามาตรฐานการดำเนินงานดานความยั่งยืน
หร�อ ESG ที่ไดรับผลการประเมินการดำเนินงานในระดับสูง โดยบานปูไดรับคัดเลือกใหเปนสมาช�กในกลุมดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส ซ�่งทำใหเรายังเปนที่จับตามองของเหลานักลงทุนในระดับนานาชาติในฐานะหนึ่งในบร�ษัทชั�นนำในกลุมประเทศ
แถบมหาสมุทรแปซ�ฟกที่สราง "การเปลี่ยนผานดานพลังงาน"

ผลประกอบการดานการเงิน

กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน

การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา หร�อ โคว�ด-19 ยังคงทำใหเกิด
ภาวะอุปทานตึงตัว ประกอบกับแรงหนุนจากนโยบายของ
รัฐบาลในประเทศตางๆ สงผลใหราคาสินคาโภคภัณฑฟน ตัว
อยางแข็งแกรงในป 2564

ธุรกิจกาซธรรมชาติ

ในปทผ่ี า นมา บร�ษทั ฯ มีกำไรกอนหักดอกเบีย้ ภาษี คาเสือ่ ม
และคาใชจา ยตัดจาย (EBITDA1) จำนวน 1,778 ลานเหร�ยญสหรัฐ
เพิ่มข�้นจากปกอนถึงรอยละ 216 ซ�่งมาจากธุรกิจเหมือง
จำนวน 1,169 ลานเหร�ยญสหรัฐ จากธุรกิจกาซธรรมชาติ
508 ลานเหร�ยญสหรัฐ และจากธุรกิจไฟฟา 109 ลานเหร�ยญสหรัฐ
กลุม บานปูมผี ลกำไรสุทธ�ในป 2564 อยูท ่ี 304 ลานเหร�ยญสหรัฐ
หลังบวกกำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจำนวน 74 ลานเหร�ยญสหรัฐ
และหักลบผลขาดทุนจากอนุพันธทางการเง�นจำนวน 445
ลานเหร�ยญสหรัฐ ทัง� นี้ การดำเนินงานดานการเง�นของบานปู
ยังคงอยูในระดับที่ดี โดยทร�สเรทติ้งยังคงอันดับเครดิต
องคกรของบานปูที่ระดับ "A+" ดวยแนวโนมอันดับเครดิต
"Stable" หร�อ “คงที่”

ในป 2564 ราคากาซธรรมชาติอา งอิงเฮนร�ฮ่ บั (Henry Hub)
เฉลีย่ อยูท ่ี 3.89 เหร�ยญสหรัฐตอลานบีทยี ู ซ�ง่ สูงกวาราคาเฉลีย่
ป 2563 รอยละ 91 ทั�งนี้ ในป 2564 BKV บร�ษัทยอยของ
บานปูที่ดำเนินธุรกิจกาซธรรมชาติมี EBITDA จำนวน 508
ลานเหร�ยญสหรัฐ เพิ่มข�้นจากป 2563 อยางมาก เนื่องจาก
ราคากาซธรรมชาติเฉลี่ยที่สูงข�้น ประกอบกับกำลังการผลิต
ที่เพิ่มข�้นอยางมาก ถึงรอยละ 117 เมื่อเทียบกับป 2563
BKV มี ก ำลั ง การผลิ ต ก า ซธรรมชาติ เ ฉลี ่ ย อยู  ท ี ่ 700
ลานลูกบาศกฟตุ เทียบเทาตอวัน ในป 2564 และสามารถรักษา
กำลังผลิตทีแ่ ข็งแกรงไดตลอดทัง� ป บร�ษทั ฯ ยังไดรบั อานิสงส
จากราคากาซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงข�้น โดยไดเรงการ
“สรางมูลคาเพิ่ม” (Value Driven Initiatives) ทำให
ในปที่ผานมา บานปูสามารถเพิ่มปร�มาณกาซสำรองไดถึง
564 พันลานลูกบาศกฟุต

1 Earnings before interest, tax, depreciation and amortization
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนัน� บร�ษทั ฯ ยังสามารถลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
ในกระบวนการผลิตอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหสอดคลองกับเกณฑ
การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง (Scope 1) และทางออม
(Scope 2) โดยการนำเทคโนโลยีและว�ธ�การผลิตที่ดีที่สุด
มาประยุกตใช รวมทัง� มีการตรวจสอบการรัว่ ไหลและการดักจับ
กาซมีเทน ทั�งนี้ ธุรกิจกาซธรรมชาติมีความแข็งแกรง และ
มีโอกาสทีจ่ ะขยายการเติบโตโดยการสรางพลังรวมกับธุรกิจ
ผลิตพลังงานภายในกลุมบานปู

ปริมาณขายถานหิน
และการวิเคราะหการตลาดถานหิน
กลุม บานปูมปี ร�มาณขายถานหินในป 2564 รวมทัง� สิน้ 36.0
ลานตัน ลดลงจาก 38.8 ลานตันในปกอน โดยปร�มาณขาย
ทั�งหมดจากเหมืองของบานปูในอินโดนีเซ�ยจำนวน 20.2
ลานตัน จากเหมืองในออสเตรเลียจำนวน 9.8 ลานตัน และ
จากเหมืองในจ�นจำนวน 6.0 ลานตัน2 โดยเหมืองในอินโดนีเซ�ย
และออสเตรเลียมีปร�มาณการผลิตลดลง ในขณะที่เหมือง
ในจ�นมีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้น
ในป 2564 ปร�มาณขายถานหินใหแกลกู คาในตลาดอาเซ�ยน
เพิ่มข�้นเปน 8.5 ลานตัน ในขณะที่ปร�มาณขายใหแกลูกคา
ในจ�นอยูที่ 11.7 ลานตัน เพิ่มข�้นรอยละ 19 สำหรับตลาด
ในภูมภิ าคเอเช�ยใต แมปร�มาณขายถานหินใหลกู คาในอินเดีย
จะลดลง อยูท ่ี 0.6 ลานตัน แตปร�มาณขายในตลาดบังกลาเทศ
ยังคงทรงตัวอยูที่ 1.3 ลานตัน ขณะที่ปร�มาณขายถานหิน
ใหลกู คาในญีป่ นุ เกาหลีใต และไตหวัน ลดลงอยูท ่ี 6.6 ลานตัน
สวนปร�มาณขายใหแกลูกคาภายในประเทศของออสเตรเลีย
ลดลงอยูที่ 6.5 ลานตัน
ราคาถานหินสงออกคุณภาพดีในตลาดอางอิงตามดัชนี
นิวคาสเซ�ล (NEX Index3) โดยเฉลีย่ อยูท ่ี 138 เหร�ยญสหรัฐ
ตอตัน เพิ่มข�้นจาก 59 เหร�ยญสหรัฐตอตันในป 2564 หร�อ
เพิม่ ข�น้ รอยละ 134 โดยราคาขายถานหินเฉลีย่ แบบถวงน�ำหนัก
ในป 2564 ของกลุม บานปูเพิม่ ข�น้ อยูท ่ี 91 เหร�ยญสหรัฐตอตัน
จาก 54 เหร�ยญสหรัฐตอตันในป 2563

ธุรกิจเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซ�ง่ เปนบร�ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซ�ยที่บานปูถือหุน
ประมาณรอยละ 67 รายงาน EBITDA ในป 2564 จำนวน
887 ลานเหร�ยญสหรัฐ เพิม่ ข�น้ จากปกอ น เนือ่ งจากราคาขาย
ถานหินเฉลีย่ เพิม่ ข�น้ รอยละ 94 (จำนวน 104.2 เหร�ยญสหรัฐ
ตอตันในป 2564 จาก 53.8 เหร�ยญสหรัฐตอตันในป 2563)
ถึงแมวาจะมีปร�มาณขายที่ลดลง (จำนวน 20.1 ลานตัน
ในป 2564 จาก 21.2 ลานตันในป 2563)
ปร�มาณการผลิตถานหินของ ITM ในป 2564 ลดลงรอยละ 1
อยูท ่ี 18.2 ลานตัน จากปร�มาณการผลิตของเหมืองอินโดมินโค
7.3 ลานตัน เหมืองทรูบาอินโด 3.7 ลานตัน เหมืองบาร�นโต
4.8 ลานตัน เหมืองเอ็มบาลุต 1.4 ลานตัน และเหมืองโจ-รง
0.9 ลานตัน ตนทุนตอหนวยเพิ่มข�้นจาก 49 เหร�ยญสหรัฐ
ตอตัน เปน 60 เหร�ยญสหรัฐตอตัน เนือ่ งจากราคาเช�อ้ เพลิง
และค า ภาคหลวงที ่ เ พิ ่ ม ข� ้ น รวมทั � ง ค า ซ อ มแซมระบบ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีไ่ ดรบั ความเสียหายจากภาวะน�ำทวม

ธุรกิจเหมืองในประเทศออสเตรเลีย
เซนเทนเนียล (Centennial) รายงาน EBITDA ในป 2564
จำนวน 152 ลานเหร�ยญสหรัฐ เพิม่ ข�น้ จากปกอ น เนือ่ งจาก
ราคาขายเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ สูงข�น้ (จำนวน 99 เหร�ยญออสเตรเลีย
ตอตัน จาก 81 เหร�ยญออสเตรเลียตอตันในปกอน)
ปร�มาณการผลิตถานหินของเหมืองตางๆ ของเซนเทนเนียล
ลดลงรอยละ 24 อยูที่ 9.5 ลานตัน จาก 12.4 ลานตัน
ในป 2563 เนื่องจากสภาพทางธรณีว�ทยาที่มีความซับซอน
ของเหมืองสปร�งเวล และเหมืองไมยูนา รวมทั�งการขยาย
การเปลี่ยนลองวอลลที่เหมืองแมนดาลองและเหมืองแอรลี
โดยเหมืองคลาเรนซ มีปร�มาณการผลิตลดลงจาก 1.8 ลานตัน
เปน 1.4 ลานตัน และเหมืองแอรลีมีปร�มาณการผลิตลดลง
เล็กนอยจาก 1.4 ลานตัน เปน 1.3 ลานตัน สำหรับปร�มาณ

2 การรับรููในอินโดนีเซ�ยรอยละ 100 ในขณะที่การรับรูในออสเตรเลียและจ�นเปนไปตามสัดสวนการลงทุน
3 ดัชนีนิวคาสเซ�ล หร�อ NEX Index ช�่อเดิมคือ the Barlow Jonker Index หร�อ BJI
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การผลิตถานหินของกลุมเหมืองทางเหนือ ไดแก เหมือง
แมนดาลอง ลดลงจาก 5.2 ลานตันในป 2563 เปน 3.8
ลานตัน และเหมืองไมยูนา มีปร�มาณการผลิตลดลงจาก
1.0 ลานตัน ในป 2563 เปน 0.9 ลานตัน

ธุรกิจเหมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีน
และมองโกเลีย
ในป 2564 ธุรกิจถานหินในจ�นของบานปูรายงาน EBITDA
อยูที่ 129 ลานเหร�ยญสหรัฐ เพิ่มข�้นอยางมากจากป 2563
ราคาขายเฉลีย่ ของถานหินจากเหมืองเกาเหอ (Gaohe) เพิม่ ข�น้
รอยละ 82 อยูท ่ี 134 เหร�ยญสหรัฐตอตัน ปร�มาณขายถานหิน
เพิม่ ข�น้ รอยละ 6 อยูท ่ี 8.6 ลานตัน และปร�มาณผลิตเพิม่ ข�น้
เปน 9.3 ตัน ขณะทีป่ ร�มาณการผลิตถานหินของเหมืองเฮอป
จงไท (บานปูถือหุนรอยละ 40) ในมณฑลเหอหนานลดลง
จาก 1.2 ลานตัน เปน 0.7 ลานตัน สวนในมองโกเลียยังคง
ดำเนิ น โครงการนำร อ งและการศึ ก ษาความเป น ไปได
อยางตอเนื่อง

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน
บานปู เพาเวอร มี EBITDA ลดลงอยูท ่ี 109 ลานเหร�ยญสหรัฐ
จาก 164 ลานเหร�ยญสหรัฐ ในป 2563 จากตนทุนที่ปรับ
เพิม่ ข�น้ ตามราคาถานหิน บานปู เพาเวอร มีธรุ กิจผลิตไฟฟา
จากพลังงานเช�้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเว�ยน
ในสหรัฐอเมร�กา เอเช�ยเหนือ และภูมิภาคลุมแมน�ำโขง โดย
มีกำลังการผลิตรวมตามสัดสวนการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟา
ทั�งสิ้น 3.86 กิกะวัตตเทียบเทา (GWe) เพิ่มข�้นรอยละ 36
เมื่อเทียบกับปกอน กำลังการผลิตที่เพิ่มข�้นเปนผลจากการ
เขาซ�อ้ กิจการโรงไฟฟา Temple I ในสหรัฐอเมร�กา โรงไฟฟา
นาโกโซ (Nakoso) ในญี่ปุน โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
2 แหงในออสเตรเลีย (เบอร�ลและมานิลดรา) โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย 3 แหงในเว�ยดนาม (ฮาติ๋ญ ชูง็อก และน็อนไห)
และโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 2 แหงในญี่ปุน
ทีก่ อ สรางแลวเสร็จ (เคเซนนุมะและช�ราคาวะ) ปจจุบนั บร�ษทั ฯ
มีโครงการทีอ่ ยูร ะหวางการพัฒนาและจะทยอยเปดดำเนินการ
เช�งพาณิชยภายในป 2566 โดยมีกำลังการผลิตรวมกวา 180
เมกะวัตต ดวยศักยภาพดังกลาว บานปูมน่ั ใจวาจะสามารถบรรลุ
เปาหมายกำลังผลิต 6.1 กิกะวัตตเทียบเทา ไดภายในป 2568

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
ในภูมิภาคลุมน้ำโขง
บานปู เพาเวอร ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานเช�อ้ เพลิงทัว่ ไป
ในภูมิภาคลุมแมน�ำโขง 2 แหง โดยถือหุนรอยละ 50
ในโรงไฟฟาบีแอลซ�พี (BLCP) ซ�่งเปนโรงไฟฟาในไทย
ที่ใชถานหินเปนเช�้อเพลิง กำลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต
และถือหุนรอยละ 40 ในโรงไฟฟาเอชพีซ� (HPC) โรงไฟฟา
ปากเหมื อ งที ่ ใ ช ถ  า นหิ น เป น เช� ้ อ เพลิ ง ในประเทศลาว
กำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต
ในป 2564 ประสิทธ�ภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟาบีแอลซ�พี
ยังคงอยูในระดับสูง ดวยดัชนีคาความพรอมจาย (EAF)
ที่รอยละ 91 โดย EBITDA ของโรงไฟฟาบีแอลซ�พีลดลง
จากปกอน อยูที่ 98 ลานเหร�ยญสหรัฐ
คา EAF ของโรงไฟฟาเอชพีซ� ในปที่ผานมาอยูรอยละ 85
เพิ่มข�้นจากป 2563 รอยละ 3 หลังการปรับปรุงโรงไฟฟา
แลวเสร็จในป 2564 โดยมี EBITDA เพิ่มข�้นเล็กนอย อยูที่
369 ลานเหร�ยญสหรัฐ

ธุรกิจไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บานปู เพาเวอร ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม
(Combined Heat-and-Power: CHP) ในจ�น โดยใชถา นหิน
เปนเช�อ้ เพลิงจำนวน 3 แหง (หลวนหนาน โจวผิง และเจ�ง้ ติง้ )
โดยมีกำลังการผลิตรวม 539 เมกะวัตตเทียบเทา EBITDA
ของธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมทั�ง 3 แหง
ในป 2564 อยูที่ 12 ลานเหร�ยญสหรัฐ ลดลงรอยละ 73
จากปกอน เนื่องจากตนทุนถานหินอยูในระดับสูง
โรงไฟฟาซานซ�ลกู วงเปนโรงไฟฟาทีใ่ ชเทคโนโลยีถา นหินสะอาด
ขั�นสูงระบบ Ultra-Supercritical ที่บานปูถือหุนรอยละ 30
มีกำลังการผลิตรวม 1,320 เมกะวัตต เร�ม่ ดำเนินการเช�งพาณิชย
ในป 2564 และเร�่มจายกระแสไฟฟาเขาระบบสายสงของจ�น
ในไตรมาส 3 ป 2564 ภายใตสัญญาซ�้อถานหินระยะยาว
ในปที่ผานมา โรงไฟฟาซานซ�ลูกวงรายงานผลขาดทุน 16
ลานเหร�ยญสหรัฐ จากผลกระทบตนทุนราคาถานหินที่อยู
ในระดับสูง
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โรงไฟฟาพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปในประเทศญี่ปุน
ในไตรมาส 2 ป 2564 บานปู เพาเวอร ไดเขาถือหุนรอยละ
33.5 ในบร�ษัท Nakoso IGCC Management Co., Ltd.
(NIMCO) ซ�ง่ ถือหุน รอยละ 40 ในโรงไฟฟานาโกโซทีม่ กี ำลัง
การผลิตรวม 543 เมกะวัตต โรงไฟฟาแหงนี้เปนโรงไฟฟา
ที่ใชเทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถานหิน
ใหกลายเปนกาซเพือ่ ผลิตพลังงานไฟฟา (IGCC) ขนาดใหญ
ทีส่ ดุ ในโลก และเปนโรงไฟฟา IGCC เช�งพาณิชยขนาดใหญ
แห ง แรกของญี ่ ปุ  น ในป 2564 โรงไฟฟานาโกโซมี ด ั ชนี
คาความพรอมจาย (EAF) อยูที่รอยละ 34 และบานปูรับรู
สวนแบงกำไรจากโรงไฟฟาแหงนี้ จำนวน 7 ลานเหร�ยญสหรัฐ

โรงไฟฟาพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในไตรมาส 3 ป 2564 บานปู เพาเวอร และ Banpu North
America Corporation ไดเขาซ�อ้ กิจการโรงไฟฟา Temple I
กำลังการผลิตรวม 768 เมกะวัตต โรงไฟฟาแหงนีเ้ ปนโรงไฟฟา
ขนาดใหญทใ่ี ชเทคโนโลยี Combined Cycle Gas Turbines
(CCGT) ทีใ่ ชกา ซธรรมชาติเปนเช�อ้ เพลิง ผสมผสานกระบวนการ
ทำงานของ Gas Turbine (กังหันกาซ) กับ Steam Turbine
(กังหันไอน�ำ) เขาไวดวยกัน อีกทั�งยังมีประสิทธ�ภาพและ
ความยืดหยุนในการผลิตไฟฟาเพื่อจายใหกับ ERCOT ซ�่ง
เปนผูด ำเนินการระบบสายสงไฟฟาของรัฐเท็กซัส ในชวงเวลา
ตัง� แต 1 พฤศจ�กายน - 31 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟา Temple I
มีคา ดัชนีความพรอมจาย (EAF) อยูท ร่ี อ ยละ 37 และมีกำลัง
การผลิตรวม 417 กิกะวัตตชว่ั โมง โรงไฟฟา Temple I รายงาน
EBITDA ในชวงเวลาดังกลาว อยูที่ 2 ลานเหร�ยญสหรัฐ

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบานปูมีกำลัง
การผลิตรวมประมาณ 617 เมกะวัตต โดยมีกำลังการผลิต
จากจ�น 177 เมกะวัตต จากญี่ปุน 135 เมกะวัตต จาก
ออสเตรเลีย 167 เมกะวัตต และจากเว�ยดนาม 138 เมกะวัตต
ในปทผ่ี า นมา บานปูไดเขาลงทุนในกิจการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย 2 แหงในออสเตรเลีย และอีก 3 แหงในเว�ยดนาม
ขณะที่โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ในประเทศญี่ปุน 2 แหงก็ดำเนินการแลวเสร็จ ไดแก
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รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

โครงการเคเซนนุมะ กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต และ
โครงการช�ราคาวะ กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต นอกจากนัน�
บานปูยังจะมีกำลังการผลิตเพิ่มข�้นอีก 102 เมกะวัตต จาก
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแหงใหมทอ่ี ยูร ะหวาง
การพัฒนา คาดวาจะแลวเสร็จในป 2566
ในเดือนพฤศจ�กายน 2564 BPIN Investment Co., Ltd.
(BPINI) บร�ษทั ยอยทีบ่ า นปู เน็กซ ถือหุน รอยละ 100 ไดลงนาม
ในสัญญาเพื่อขายหุนทั�งหมดรอยละ 47.5 ในบร�ษัทซันซ�ป
มูลคา 347.5 ลานเหร�ยญสหรัฐ ใหแกบร�ษัท EDPR
บร�ษัทพลังงานหมุนเว�ยนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ในประเทศสเปน การดำเนินงานดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
กลยุทธในการบร�หารจัดการการลงทุนของบานปู โดยบร�ษทั ฯ
จะนำเง� น ทุ น ที ่ ไ ด ไ ปลงทุ น ในธุ ร กิ จ พลั ง งานที ่ ส ะอาดข� ้ น
เพื่อสรางเสร�มโครงสรางทางการเง�นใหแข็งแกรงและสราง
การเติบโตตามแผนกลยุทธ Greener & Smarter รายการ
ดังกลาวแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2565
ในป 2564 ธุรกิจไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของบานปูในจ�น
รายงาน EBITDA จำนวน 25 ลานเหร�ยญสหรัฐ (เพิ่มข�้น
รอยละ 8 จากปกอ น) จากปจจัยบวกของอุปสงคทแ่ี ข็งแกรง
และสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อำนวย โดยมีอตั ราความสามารถในการ
ผลิตไฟฟาเฉลี่ยคงที่รอยละ 14 และมีปร�มาณการจำหนาย
ไฟฟา 223 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มข�้นรอยละ 1 จากป 2563
ธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในญีป่ นุ สรางกระแสเง�นสด
ใหแกบา นปูจำนวน 10 ลานเหร�ยญสหรัฐ ในป 2564 เพิม่ ข�น้
รอยละ 161 จากปกอน จากการเปดดำเนินการเช�งพาณิชย
ของโครงการเคเซนนุมะและช�ราคาวะที่สงผลใหมีปร�มาณ
การจำหนายไฟฟาเพิ่มข�้น โดยมีอัตราความสามารถในการ
ผลิตไฟฟาเฉลีย่ อยูท ร่ี อ ยละ 13 และมีปร�มาณการจำหนายไฟฟา
อยูที่ 161 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มข�้นรอยละ 26 จากป 2563
ในเดือนมิถนุ ายน 2564 บานปูไดเขาลงทุนในกิจการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยเบอร�ลและมานิลดราในออสเตรเลีย ซ�ง่ มี
กำลังการผลิตรวมกัน 167 เมกะวัตต และมีอตั ราความสามารถ
ในการผลิตไฟฟาเฉลีย่ อยูท ร่ี อ ยละ 22 หลังจากการเขาถือครอง
กิจการแลวเสร็จในไตรมาส 3 ป 2564 โรงไฟฟาทัง� สองแหง
สามารถจำหนายไฟฟาไดทั�งสิ้น 101 กิกะวัตตชั่วโมง
สรางผลกำไรใหกับบานปูจำนวน 0.3 ลานเหร�ยญสหรัฐ

บานปูไดขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยในตลาดเว�ยดนาม โดยเขาลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 3 แหง ไดแก โรงไฟฟาฮาติญ
๋
กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต (ไตรมาส 4 ป 2564) โรงไฟฟา
ชูง็อก กำลังการผลิต 15 เมกะวัตต และโรงไฟฟาน็อนไห
กำลังการผลิต 35 เมกะวัตต (ไตรมาส 1 ป 2565)
ปจจุบัน บานปูมีโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมบนชายฝ�ง
ทางตอนใตของเว�ยดนามในจังหวัดซ็อกจัง กำลังการผลิต 80
เมกะวัตต ไดแก โครงการหว�นเจาทีอ่ ยูร ะหวางพัฒนาโครงการ
ระยะที ่ 1 โดยการก อ สร า ง มี ค วามคื บ หน า ร อ ยละ 83
โดยดำเนิ น การแล ว เสร็ จ ในส ว นของการเช� ่ อ มต อ ระบบ
การรั บ ไฟฟ า จากสถานี ไ ฟฟ า ย อ ย การติ ด ตั � ง กั ง หั น ลม
ผลิตไฟฟา 3 เคร�่องจากทั�งหมด 7 เคร�่อง การสรางถนน
ภายในโครงการ และโครงสรางฐานกังหันลม
ในป 2563 บานปูเขาซ�อ้ โรงไฟฟาพลังงานลมเอลว�นหมุยยิน
กำลังการผลิต 38 เมกะวัตต ในประเทศเว�ยดนาม ซ�ง่ มีอตั รา
ความสามารถในการผลิตไฟฟาเฉลีย่ ในป 2564 อยูท ร่ี อ ยละ
26 มีปร�มาณการจำหนายไฟฟา 42 กิกะวัตตชั่วโมง และ
สรางสวนแบงกำไรใหกบั บานปูจำนวน 0.7 ลานเหร�ยญสหรัฐ

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา
ผลจากถอนการลงทุนในซันซ�ปทำให บานปู เน็กซ มีกำลัง
การผลิตรวมของธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคาลดลงอยูที่ 99 เมกะวัตต จาก 249 เมกะวัตต
ในป 2564 บานปู เน็กซ ไดติดตั�งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคาแลวเสร็จทั�งสิ้น 7 โครงการ มีกำลัง
การผลิตรวมกันประมาณ 5 เมกะวัตต ในไตรมาสที่ 1 ป
2565 บานปู เน็กซ ไดเขาถือหุนรอยละ 49 ในบร�ษัท Solar
Esco Joint Stock ผูใหบร�การแพลตฟอรมโซลารรูฟท็อป
แบบครบวงจรในเว�ยดนาม ปจจุบันบานปู เน็กซ มีกำลัง
การผลิตตามสัดสวนการลงทุน 6 เมกะวัตต และอยูร ะหวาง
การพัฒนาอีก 56 เมกะวัตต

ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน
บานปู เน็กซ ถือหุน รอยละ 47.7 ในดูราเพาเวอร บร�ษทั ผลิต
แบตเตอร�ท่ ม่ี คี วามเช�ย่ วชาญดานระบบแบตเตอร�จ่ ดั เก็บพลังงาน
แบบลิเธ�ยมไอออนสำหรับยานยนตไฟฟาจากสิงคโปร
ซ�่งมีโรงงานผลิตแบตเตอร�่อยูที่เมืองซูโจว ประเทศจ�น ในป
2564 ดูราเพาเวอร มีกำลังการผลิตรวม 1.0 กิกะวัตตชว่ั โมง
และมีแผนจะขยายกำลังการผลิตเปน 3.0 กิกะวัตตชั่วโมง
ภายในป 2568

ธุรกิจอี โมบิลิตี้
บานปู เน็กซ ถือหุน รอยละ 21.5 ในบร�ษทั FOMM Corporation
(FOMM) ประเทศญีป่ นุ ซ�ง่ เปนผูน ำดานการพัฒนารถยนตไฟฟา
ขนาดเล็ก (Compact EV) และถือหุน รอยละ 39.3 ใน Urban
Mobility Tech (UMT) ผูผ ลิตรถตุก ตุก ไฟฟา ซ�ง่ มีแอปพลิเคชัน
ใหบร�การรถรถตุกตุกแบบออนดีมานด (On-demand)
สามารถแชรกับบุคคลอื่นที่ไปเสนทางเดียวกัน (Sharing)
โดยในป 2564 บานปูรวมมือกับ UMT ในการใหบร�การ
รถตุกตุกไฟฟามูฟมี (Muvmi) แกผูโดยสารวันละประมาณ
2,100 คน ปจจุบนั บร�ษทั ฯ มีรถยนตไฟฟาใหบร�การ ในระบบ
รวม 229 คัน บานปูยงั ไดเขาลงทุนในบร�ษทั บียอนดกร�น จำกัด
(BYG) คิดเปนสัดสวนรอยละ 30 โดย BYG เปนผูแ ทนจำหนาย
รถไฟฟาอเนกประสงค (Club Car) ในไทย ลาว และ
กั ม พู ช า นอกจากนี ้ บร� ษ ั ท ฯ ยั ง เข า ลงทุ น ในบร� ษ ั ท
อีโวลท เทคโนโลยี จำกัด (EVolt Technology) ในสัดสวน
รอยละ 15 โดย EVolt Technology เปนผูใหบร�การระบบ
ประจุยานยนตไฟฟา ซ�ง่ มีสถานีอดั ประจุไฟฟาทัง� สิน้ 102 จุด

ธุรกิจสมารทซิตี้และโครงสรางพื้นฐานอัจฉริยะ
ในเดือนพฤศจ�กายน 2564 บานปู เน็กซ ไดเขาลงทุน
ในบร�ษัท เอ็นจ� เซอรว�สเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซ�่งได
เปลีย่ นช�อ่ เปน บร�ษทั บานปู เน็กซ อีโคเสิรฟ จำกัด โดยบร�ษทั
ใหบร�การดานการจัดหา ติดตัง� ดูแลรักษา และเพิม่ ประสิทธ�ภาพ
ของระบบพลังงานสำหรับลูกคาเพื่อการพาณิชยหร�อลูกคา
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ในขณะนี้ บานปูอยูในระหวาง
การดำเนินโครงการพัฒนาสมารทซ�ต้ี 20 โครงการ เพิม่ ข�น้ จาก
5 โครงการในป 2563 และมีแผนจะขยายเปน 30 โครงการ
ภายในป 2568
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การเปลี่ยนผานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
การเปลี่ยนผานดานเทคโนโลยีดิจ�ทัลของบานปูไดทว�
ความสำคัญยิ่งข�้นจากการเกิดการระบาดของโคว�ด-19
โดยบานปูกำลังพัฒนาผลิตภัณฑดจิ ท� ลั มากกวา 80 รายการ
ผานการบร�หารงานของศูนยความเปนเลิศทางดิจท� ลั (DCOE)
ของบร�ษทั ฯ ทีก่ อ ตัง� ข�น้ ในป 2561 นวัตกรรมทีน่ า สนใจ ไดแก
Melak Digital Center (MDC) ระบบทีใ่ ชบก๊ิ ดาตา (Big Data)
ในการว�เคราะหกระบวนการผลิตและหวงโซอุปทานจาก
หองควบคุมของบานปูในอินโดนีเซ�ย (Global Purchasing
Excellence: GPE) ระบบจัดซ�อ้ จัดจางทีช่ ว ยเพิม่ ประสิทธ�ภาพ
ดานการบร�หารจัดการตนทุน (Geophysical Logging System:
GLOG) ระบบเทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐ (AI) ทีร่ ะบุเวลาและ
พิกัดที่เหมาะสมที่สุดในการขุดเจาะเหมือง (Underground
Mining Assistant: UMA) ระบบเช�อ่ มตอระหวางผูป ฏิบตั กิ าร
ที่ทำงานในเหมืองใตดินกับผูบังคับบัญชาที่อยูบนพื้นดิน
ในออสเตรเลีย รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีล�ำสมัยอื่นๆ
นอกจากนี้ บานปูยงั ไดสรางและเพิม่ กระบวนการเพิม่ พูนและ
พัฒนาทักษะการทำงานใหพนักงานมีความรูความสามารถ
ดานดิจ�ทัลไดอยางรวดเร็ว

ความรับผิดชอบตอสังคม
ในป 2564 บานปูไดพฒ
ั นาโครงการความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) อยางตอเนื่อง เพื่อรับมือกับความทาทายจากการ
แพรระบาดของโคว�ด-19 โดยบร�ษทั ฯ ยังคงใหการสนับสนุน
โครงการดานการศึกษา สิ่งแวดลอม การสงเสร�มศักยภาพ
เยาวชน กิจการเพื่อสังคม กีฬา การกุศล และการบรรเทา
สาธารณภัย
ในเดือน มีนาคม 2563 บานปูรวมกับกลุมมิตรผลจัดตั�ง
กองทุน “มิตรผล-บานปู รวมใจชวยไทย สูภัยโคว�ด-19”
โดยสนับสนุนเง�นทุนกอนแรกจำนวน 15 ลานเหร�ยญสหรัฐ
และสมทบเพิ่มอีกรวมเปน 30 ลานเหร�ยญสหรัฐ ในเดือน
ตุลาคม 2564 เพือ่ ชวยเหลือผูท ไ่ี ดรบั ผลกระทบจากโรคระบาด
ในการสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยและการบร�การสุขภาพ
เช�งรุก รวมถึงมอบเง�นสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การฌาปนกิจผูปวยโคว�ด-19 เปนตน
ในป 2564 บ า นปู ย ั ง ได ส นั บ สนุ น การดำเนิ น การของ
โรงพยาบาลหลายแหงผานกองทุนดังกลาว คิดเปนมูลคา
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รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

กวา 6 ลานเหร�ยญสหรัฐ อาทิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
ซ�่งไดสรางหอผูปวยว�กฤตและกึ่งว�กฤตแพทยพัฒนข�้น
เพือ่ รองรับผูป ว ยโคว�ด-19 ระลอกใหม นอกจากนีเ้ พือ่ ชวยบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากว�กฤตโรคระบาด บานปูยังได
สนับสนุนสิง่ ของเคร�อ่ งใชจำเปน วัตถุดบิ ในการประกอบอาหาร
เคร�่องอุปโภคบร�โภค และมอบเง�นสนับสนุนแกโครงการ
“ตองรอด” มูลคา 50,000 เหร�ยญสหรัฐ เพื่อชวยบรรเทา
ความยากลำบากของชุมชนที่ตั�งอยูในพื้นที่เสี่ยงของ
การแพรระบาดดังกลาว
บานปู เน็กซ บร�ษัทยอยของบานปู ไดรวมมือกับ MuvMi
และ Food For Fighters สนับสนุนรถตุกตุกไฟฟามูฟมี
เพือ่ ขนสงอาหารจำนวนกวา 60,000 กลอง ถุงยังช�พจำนวน
4,000 ชุด ชุดยาและอุปกรณจำเปน 5,000 กลอง นำไปมอบ
ใหกบั ผูป ว ยโคว�ด-19 ทีพ่ กั รักษาตัวอยูท บ่ี า น (Home Isolation)
นอกเหนือจากการบรรเทาผลกระทบจากโคว�ด-19 บานปู
ยังใหความสำคัญกับการสงเสร�มเยาวชน โดยเมื่อวันที่
1 เมษายน 2564 บานปูไดเขารับรางวัล “ผูทำคุณประโยชน
ใหแกกระทรวงศึกษาธ�การประจำป 2564” จากกระทรวง
ศึกษาธ�การ ในฐานะผูใหการสนับสนุนงานดานการศึกษา
ของประเทศไทย โดยบร�ษัทฯ ไดดำเนินโครงการมอบทุน
สนับสนุนเพือ่ ชวยเหลือโรงเร�ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนภาคใตอยางตอเนื่องมาเปนเวลา 15 ปแลว และ
ในปนก้ี เ็ ชนเดียวกัน บานปูไดมอบทุนราว 40,000 เหร�ยญสหรัฐ
แกโรงเร�ยนชายแดนภาคใต 16 แหง เพือ่ สนับสนุนการจัดซ�อ้
ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ
บานปูยังไดผลิตบอรดเกม "The Trust" เพื่อใหความรู
แกเยาวชนเกี่ยวกับการทุจร�ตคอรรัปชันผานโครงการ
“การพัฒนาหลักสูตรเพือ่ การพัฒนาครู สูก ารปลูกฝงคุณธรรม
และธรรมาภิบาลในหองเร�ยน” ซ�ง่ มีคณาจารยจากทัว่ ประเทศ
เขารวมกวา 300 คน โครงการนี้จัดข�้นภายใตความรวมมือ
ระหวาง บร�ษัท เลิรน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และกองทุนรวม
ธรรมาภิบาลไทย
ในเดือนตุลาคม 2564 บานปูไดจดั คายเยาวชนว�ทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม (Power Green Camp) ครั�งที่ 16 ในรูปแบบ
ออนไลน เ ป น ครั � ง แรก โดยมี น ั ก เร� ย นจากทั ่ ว ประเทศ

เขารวมจำนวน 40 คน นักเร�ยนไดเร�ยนรูผานกิจกรรม
Transformative Learning ไดปฏิบตั กิ ารทดลองจร�ง รวมทัง�
ไดเขารวมกิจกรรม “Eco-living Talk” เยาวชนที่เขารวม
โครงการยังมีโอกาสไดทดลองนำความรูไปพัฒนาตอยอด
เปนโครงงานกลุม และสงเขาประกวด โดยโครงงานทีช่ นะเลิศ
จะไดรับรางวัลเปนทุนการศึกษา
ในป 2564 บร�ษัทฯ ไดจัด "โครงการพลังเปลี่ยนแปลง
เพื่อสังคม" (Banpu Champions for Change: BC4C)
ครั�งที่ 10 เพื่อสนับสนุนผูประกอบการเพื่อสังคมของไทย
ใหสามารถสรางรายได สรางผลกระทบตอสังคม และ
ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของตนเองได อ ย า งยั ่ ง ยื น โดยโครงการ
ในปนี้ไดจัดข�้นในรูปแบบออนไลน และมีการจัดกิจกรรม
“Impact Day 2021 - Dare for Better Change” รวมกับ
ChangeFusion ซ�ง่ ประกอบไปดวยเวทีสนทนาของผูป ระกอบการ
ตลาดสำหรับเสนอขายสินคาและบร�การ และการประกาศ
ทีมผูชนะในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม รุนที่ 10

ผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม
สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
บานปูสนับสนุนเทรนดโลกที่เนนการลงทุนอยางยั่งยืน
รวมไปถึงแนวปฏิบตั อิ นั เปนเลิศในการรายงานดานความยัง่ ยืน
หร�อ ESG (สิ่งแวดลอม สังคม การกำกับดูแลกิจการ)
ทั � งนี ้ บ  า นปู ส ร า งคุ ณ ค า ให ผ ู  ม ี ส  ว นได เ สี ย อย า งยั ่ ง ยื น
ผานการดูแลสิง่ แวดลอม การลงทุนทางสังคม และการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ซ�ง่ เปนหัวใจหลักของปรัชญาธุรกิจของบานปู
มาตลอดเกือบ 4 ทศวรรษ
ในป 2564 บานปูยังคงไดรับคัดเลือกใหเปนสมาช�กในกลุม
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส (DJSI) ตอเนื่องเปนปที่ 8
โดย RobecoSAM ผูจ ดั และประเมินมาตรฐานการตรวจวัด
ศักยภาพความยั่งยืนขององคกรในระดับโลก ในปที่ผานมา
บานปูมีผลการดำเนินงานที่โดดเดน 3 ดาน ประกอบดวย
ดานสิทธ�มนุษยชน (Human Rights) ดานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Cybersecurity) และดานความหลากหลายทางช�วภาพ
(Biodiversity) นอกจากนี้ บานปูยังไดรับการจัดอันดับ
ใหเปนบร�ษัทที่มีความยั่งยืนระดับ Gold Class ในรายงาน
The Sustainability Yearbook 2022 ซ�่งจัดทำโดย S&P

Global และเปนบร�ษัทเดียวที่ไดรับรางวัลนี้จากบร�ษัท
ในอุตสาหกรรมเดียวกันทีไ่ ดรบั การประเมินทัง� สิน้ 29 บร�ษทั
ในปนี้ บานปูยังคงไดรับการจัดอันดับใหอยูในระดับ A
ในการประเมิน ESG Rating 2021 โดย MSCI ตอเนือ่ งกัน
เปนปที่ 3 และไดรับการพิจารณาใหอยูในรายช�่อหุนยั่งยืน
(Thailand Sustainable Development Investment: THSI)
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตอเนื่องเปนปที่ 6
อีกทั�งยังเปนหนึ่งใน 268 บร�ษัทจดทะเบียนที่ไดรับการจัด
อันดับอยูในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จาก
ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร�ษทั จดทะเบียนประจำป 2564
นอกจากนีย้ งั ไดรบั รางวัล Sustainability Awards of Honor
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประจำป 2564 ตอเนือ่ ง
เปนปท่ี 4 และเปนบร�ษทั จดทะเบียนทีม่ รี ายช�อ่ อยูใ นหุน ยัง่ ยืน
(Thailand Sustainable Development Investment: THSI)
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตอเนื่องเปนปที่ 7
บานปูยังไดรับการคัดเลือกเปนหนึ่งใน 100 บร�ษัท ในกลุม
ประเทศตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) ทีม่ คี วามโดดเดน
เปน “Best Performer” ดาน ESG จากบร�ษัทที่เขารับการ
ประเมิน 843 บร�ษทั จาก 31 ประเทศ โดยการจัดอันดับของ
Vigeo Eiris (V.E), Moody’s ESG Solutions สถาบัน
จัดอันดับความนาเช�่อถือดาน ESG ระดับโลก ในดาน
เครดิตองคกร ทร�สเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตองคกรและ
หุน กูไ มดอ ยสิทธ� ไมมหี ลักประกันทีร่ ะดับ “A+” ดวยแนวโนม
อันดับเครดิต “Stable” หร�อ “คงที”่ สะทอนใหเห็นการเติบโต
ทางธุรกิจอยางมั่นคงของบร�ษัทฯ
ในป 2564 บานปูไดจดั ตัง� คณะกรรมการสิง่ แวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อยกระดับกระบวนการ
พั ฒ นาความยั ่ ง ยื น ตอกย� ำ ความมุ  ง มั ่ น ที ่ จ ะส ง มอบ
“อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” (Smarter Energy for
Sustainability) ใหกบั ผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม และเพือ่ สนับสนุน
การกำกับดูแลการดำเนินงานดานความยั่งยืน หร�อ ESG
ของคณะกรรมการบร�ษัท
บานปูจะยังคงมุงมั่นปรับปรุงประสิทธ�ภาพการดำเนินงาน
ดานความยัง่ ยืน (ESG) ตอไปอยางตอเนือ่ ง พรอมเปลีย่ นผาน
ไปสูอ นาคตพลังงานอันชาญฉลาดและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
เพื่อสรางผลตอบแทนที่ยั่งยืนแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายในปตอๆ ไปนับจากนี้
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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กลยุทธและแนวโนมในอนาคต
นับตัง� แต ป 2558 เปนตนมา บานปูฯ ไดปรับเปลีย่ นกลยุทธ
เพื่อตอบรับเมกะเทรนดที่สรางผลกระทบใหกับโลก ทั�งนี้
เพือ่ สรางผลตอบแทนระยะยาวแกผถู อื หุน และผูม สี ว นไดเสีย
รวมทัง� เพือ่ บรรลุเปาหมายการเปนผูน ำดานพลังงานทีย่ ง่ั ยืน
ในกลุมประเทศแถบมหาสมุทรแปซ�ฟก บานปูไดเรงการ
เปลีย่ นผานไปสูโ มเดลและโครงสรางธุรกิจทีต่ อบโจทยกลยุทธ
Greener & Smarter ดวยการวางรากฐานที่แข็งแกรง
ในอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติในสหรัฐฯ การนำบานปู เพาเวอร
เขาจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การขยาย
พอรตโฟลิโอสูธุรกิจพลังงานหมุนเว�ยน และการจัดตั�ง
บานปู เน็กซ ซ�ง่ เปนบร�ษทั หลักของบานปูในการพัฒนาธุรกิจ
เทคโนโลยีพลังงานสะอาด
บานปูยงั ไดปรับกลยุทธใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และปฏิญญาที่สืบเนื่อง
จากการประชุม COP26 โดยกำหนดเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ รวมถึงการลดปร�มาณการ
ปลอยกาซเร�อนกระจก โดยเฉพาะอยางยิ่งกาซมีเทน พรอม
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ตัง� เปาหมายทีจ่ ะขยายพอรตโฟลิโอดานพลังงานทีส่ ะอาดข�น้
อยางตอเนื่อง ใหสามารถสราง EBITDA ไดในสัดสวน
มากกวารอยละ 50 ภายในป 2568
กาซธรรมชาติไดกลายเปนอีกหนึ่งธุรกิจหลักของบานปู
ในปจจุบัน เราจ�งตั�งเปาหมายที่จะขยายธุรกิจกาซธรรมชาติ
ใหครอบคลุมตลอดหวงโซคุณคา โดยการบูรณาการจาก
สินทรัพยที่มีทั�งหมดเขาดวยกัน ในขณะเดียวกัน เรามีแผน
ที่จะดำเนินโครงการตางๆ เพื่อรับอานิสงสจากราคา
กาซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงข�้นจากภาวะอุปทานตึงตัวและ
ปร�มาณสำรองที่มีอยูในระดับต่ำ

ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบจัดการพลังงาน ยานยนตไฟฟา
โครงสรางพืน้ ฐานอัจฉร�ยะ และการซ�อ้ ขายไฟฟา บานปู เน็กซ
ตัง� เปาหมายการเติบโตทางธุรกิจภายในป 2568 ประกอบดวย
กำลั ง การผลิ ต ไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย บ นหลั ง คา
0.5 กิกะวัตต กำลังการผลิตจากระบบกักเก็บพลังงาน 3.0
กิ ก ะวั ต ต - ชั ่ ว โมง/ป ปร� ม าณการให บ ร� ก ารผู  โ ดยสาร
430,000 คนตอวัน ดวยยานยนตไฟฟากวา 5,500 คัน
สถานีอัดประจุไฟฟา 2,000 จุด ปร�มาณการจำหนาย
เร�อทองเที่ยวไฟฟา 100 ลำ โครงการโครงสรางพื้นฐาน
อัจฉร�ยะและการบร�หารจัดการพลังงาน 30 โครงการ และ
ปร�มาณการซ�้อขายไฟฟา 1,000 กิกะวัตต-ชั่วโมง/ป

บานปู เน็กซ ดำเนินธุรกิจตามเทรนดธรุ กิจพลังงานดวยหลัก
"3D" ได แ ก การใช เ ทคโนโลยี ด ิ จ � ท ั ล บร� ห ารจั ด การ
ระบบพลังงาน (Digitization) การกระจายตัวของแหลงผลิต
และจำหนายพลังงาน (Decentralization) และการลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Decarbonization)
เพื ่ อ ขยายพอร ต เทคโนโลยี พ ลั ง งานสะอาดครบวงจร
ในภูมิภาคเอเช�ย-แปซ�ฟก ครอบคลุมการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเว�ยน โซลูชนั ดานพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา

กลุม บานปูมคี วามภาคภูมใิ จในความหลากหลายของสมาช�ก
ครอบครัวบานปูใน 10 ประเทศทั่วโลก บานปู เปนองคกร
ทีใ่ หความสำคัญกับพนักงานเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่
ในชวงเวลาสำคัญแหงการเปลี่ยนผานองคกร โดยตั�งแต
ป 2561 เปนตนมา บร�ษทั ฯ ปรับวัฒนธรรมองคกรสู "บานปู
ฮารท" ซ�ง่ ประกอบดวยคานิยมหลัก 3 ประการ ไดแก ใจรัก
หร�อมีแพชชั่นตอว�สัยทัศนของบร�ษัทฯ ที่มุงสูการเปนผูนำ
การเปลี่ยนผานไปสูพลังงานที่ยั่งยืนในกลุมประเทศแถบ

มหาสมุทรแปซ�ฟก สรางสรรค ในการใชเทคโนโลยีใหมๆ
การคิดเช�งออกแบบ และโซลูชันดานพลังงานแบบครบวงจร
ทีใ่ หความสำคัญกับระบบนิเวศทางธุรกิจและการผสานพลังรวม
และ มุงมั่นยืนหยัด ที่จะทำงานใหประสบความสำเร็จ
ดวยความกลาและตระหนักถึงเวลาที่จะเปนปจจัยสำคัญ
แหงความสำเร็จ
จากความสำเร็จอยางตอเนื่องในกระบวนการเปลี่ยนผาน
ตามกลยุทธ Greener & Smarter และผลการดำเนินงาน
ดาน ESG อันโดดเดนของบานปูจนไดรับคัดเลือกใหเปน
สมาช�กในกลุมดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส ทำใหในวันนี้
บานปูไดกา วข�น้ สูก ารเปนผูน ำ "การเปลีย่ นผานดานพลังงาน"
ในกลุมประเทศแถบมหาสมุทรแปซ�ฟกไดอยางสมภาคภูมิ
ตลอดป 2564 ที่ผานมา ดิฉันมีความภาคภูมิใจและรูสึก
เปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดทำงานรวมกับคณะกรรมการบร�ษัท
ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกๆ ทาน ดิฉันขอขอบพระคุณ
ทุกทานที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ
บานปูเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิง่ วาดิฉนั จะไดรว มงาน
กับทุกทานอีก เพื่อรวมสรางความสำเร็จในกาวตอๆ ไป

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน) กอตัง� ข�น้ เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ภายใตชอ่� บร�ษทั เหมืองบานปู จำกัด ดวยทุนจดทะเบียน
25 ลานบาท โดยบุคคลในตระกูลวองกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงคเพื่อเขาทำสัญญาเชาชวงการทำเหมืองถานหิน
ที่เหมืองบานปู (BP-1) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

บานปูมุงสรางความยั่งยืนดานพลังงาน (Energy Sustainability) ใหกับโลกอยางแข็งแกรงดวยการสงมอบพลังงานที่ราคา
สมเหตุสมผล (Affordable) และสามารถเขาถึงได มีเสถียรภาพในการผลิตพลังงานเพื่อสรางความตอเนื่อง (Reliable) ในการ
สงมอบพลังงาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Friendly) ดวยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ซ�่งคำนึงถึง
ประเด็นดานสิ่งแวดลอม (Environment) ความรับผิดชอบตอสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)
รวมถึงเนนการทำงานทีห่ ลอหลอมดวยวัฒนธรรมองคกร “บานปู ฮารท” (Banpu Heart) อันประกอบดวย ใจรัก (Passionate)
สรางสรรค (Innovative) และ มุงมั่นยืนหยัด (Committed) ซ�่งเปนอีกปจจัยสำคัญที่ทำใหบานปูมีความพรอมในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถผานว�กฤตตางๆ มาไดอยูเสมอ เพื่อสรางความเช�่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ตามพันธสัญญา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บร�ษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาเปนบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ไดแปรสภาพเปนบร�ษัทมหาชน จำกัด โดยเปลี่ยนช�่อเปน “บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)”

ปจจุบันบานปูเปนผูนำดานพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile
Energy Provider) ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ เรามีประสบการณในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมุงนำเสนอโซลูชันดานพลังงานที่ดีที่สุดจากความเชี่ยวชาญ
ดานพลังงานครบวงจรใน 10 ประเทศในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟก ไดแก ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย
สาธารณรัฐสิงคโปร ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมุงสราง
ความเติบโตและความแข็งแกรงใหกับระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุมบานปู (Banpu Ecosystem) ดวย
กลยุทธ Greener & Smarter ที่เนนการดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น และการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยมาใชอยางชาญฉลาด เพ«อใหบริษัทฯ สามารถมอบอนาคตพลังงาน
เพ«อความยั่งยืนภายใตจุดยืน “Smarter Energy for Sustainability” ใหแกผูมีสวนไดเสีย
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ผานการดำเนินธุรกิจดานพลังงานทีค่ รบวงจรใน 3 กลุม ธุรกิจของบานปู ไดแก

กลุมธุรกิจ

แหลงพลังงาน

ถานหินและกาซธรรมชาติ รวมถึง
งานที่เกี่ยวของ เชน การตลาด การคา
โลจิสติกส การจัดหาเชื้อเพลิง สายสง
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กลุมธุรกิจ

ผลิตพลังงาน

โรงไฟฟา
จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
และจากพลังงานหมุนเวียน

กลุมธุรกิจ

เทคโนโลยีพลังงาน

ระบบกักเก็บพลังงาน
แพลตฟอรมการซื้อขายไฟฟา
ยานพาหนะไฟฟา และพลังงานฉลาด
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สาธารณรัฐประชาชนจีน

แผนที่แสดงธุรกิจของกลุมบานปู

2
4
7

สหรัฐอเมริกา

2
1

แหลงผลิตกาซธรรมชาติ

เหมืองถานหิน
โรงไฟฟา
จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

3

1

โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
โครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

โครงการ
เหมืองถานหิน

โรงไฟฟา
จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

1

โรงไฟฟา
จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

1
1
1

สาธารณรัฐสิงคโปร
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

5
2
2

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

โรงไฟฟา IGCC

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทย

26

1
12
5

ประเทศมองโกเลีย

โรงไฟฟา CCGT

เรงขับเคลอนขยายพอรตธุรกิจ
ภายใตกลยุทธ Greener & Smarter
มุงเนนพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน
เพอตอบสนองเทรนดพลังงานโลก และ
สรางความยั่งยืนในเสนทางพลังงานแหงอนาคต

ประเทศญี่ปุน

1

ศูนยกลางการขาย
และโลจิสติกส

โรงไฟฟาพลังงานลม
โครงการโรงไฟฟา
พลังงานลม
โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

เหมืองถานหิน
โครงการ
เหมืองถานหิน
ทาเรือ

หมายเหตุ : แผนที่ดังกลาวไมรวมการดำเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาและทุนลอยน�ำ
ธุรกิจกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนตไฟฟา และธุรกิจเมืองอัจฉร�ยะ

ประเทศออสเตรเลีย
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เหมืองถานหิน
โครงการ
เหมืองถานหิน
โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ทาเรือ
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วิสัยทัศนและพันธกิจ

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ในรอบป 2564 รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน

วิสัยทัศน
ผูนำดานพลังงานแหงเอเชีย ที่มุงมั่นพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน

พันธกิจ
มุงสรางคุณคาอยางยั่งยืน
และความไววางใจใหกับผูมีสวนไดเสีย
ดวยความรับผิดชอบตอโลกและสังคม
ขับเคลอนการพัฒนาและผสานนวัตกรรม
เพอความยั่งยืนทางพลังงานอยางครบวงจร
ดวยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ

22
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ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั มีมติอนุมตั ใิ หบร�ษทั ฯ จายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำป 2563 งวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท
โดยไดจายเง�นปนผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563
ไปแลวหุน ละ 0.15 บาท เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2563 จ�งเสนอใหบร�ษทั ฯ จายเง�นปนผล
จากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
ใหแกผถู อื หุน ในอัตราหุน ละ 0.15 บาท โดยจายจากกำไรทีไ่ ดรบั ยกเวนไมตอ งนำมารวม
คำนวณภาษีเง�นไดนิติบุคคล ซ�่งผูรับเง�นปนผลจะไมไดรับเครดิตภาษี ทั�งนี้ไดจาย
เง�นปนผลงวดที่ 2 ในวันที่ 30 เมษายน 2564

Banpu Power Investment Co., Ltd. (BPIC) ซ�ง่ เปนบร�ษทั ยอยของบานปู เพาเวอร
ไดลงนามในสัญญาเพื่อการลงทุนในบร�ษัท Nakoso IGCC Management Co., Ltd.
(NIMCO) ที่สัดสวนรอยละ 33.50 โดย NIMCO ถือหุนรอยละ 40 ในโรงไฟฟานาโกโซ
Integrated Gasification Combined Cycle (Nakoso) กำลังการผลิต 543 เมกะวัตต
ณ จังหวัดฟุกชุ ม� ะ ประเทศญีป่ นุ โดยมีมลู คาการลงทุน 80 ลานเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเทา
ประมาณ 2,500 ลานบาท และไดเปดดำเนินการเช�งพาณิชยเมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2564
โรงไฟฟานาโกโซเปนโรงไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถานหิน
ใหกลายเปนกาซเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา (Integrated Gasification Combined
Cycle: IGCC) กับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมกังหันกาซ (Gas Fired Combined
Cycle Plant) เขาดวยกัน ทั�งนี้ โรงไฟฟานาโกโซเปนโรงไฟฟา IGCC ที่มีการพัฒนา
มาเปนโรงไฟฟาขนาดใหญทใ่ี ชเทคโนโลยีทม่ี ปี ระสิทธ�ภาพสูง และเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
(High Efficiency, Low Emissions: HELE) โดยจายไฟฟาเขาระบบสายสงของประเทศ
ตามสัญญาการซ�้อขายไฟฟาระยะยาว
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เพิ่มความแข็งแกรงของวัฒนธรรมองคกร
ความเปนเลิศในการดําเนินงาน และยึดมั่น
ในอุดมการณของบานปูในการเปนองคกร
ที่มีความซอสัตย เปนมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล
28

รายงานประจำป 2564
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Banpu Energy Australia Pty Ltd. (BEN) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยที่บานปูถือหุนในอัตรา
รอยละ 100 และ Banpu Renewable Australia Pty, Ltd. (BREA) ซ�่งเปนบร�ษัทยอย
ที่บร�ษัท บานปู เน็กซ จำกัด ถือหุนในอัตรารอยละ 100 ไดรวมกันจัดตั�งหนวยลงทุน
Banpu Energy Hold Trust โดย BEN ถือหุน รอยละ 80 และ BREA ถือหุน รอยละ 20
เพื่อเขาซ�้อหุนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศออสเตรเลีย 2 แหง ไดแก
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเบอร�ล (Beryl หร�อ BSF) และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
มานิลดรา (Manildra หร�อ MSF) ในสัดสวนรอยละ 100 โดยมีมูลคาการลงทุน 97.5
ลานดอลลารออสเตรเลีย หร�อเทียบเทาประมาณ 2,332 ลานบาท ซ�่งโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยเบอร�ล มีกำลังการผลิต 110.9 เมกะวัตต เปดดำเนินการเช�งพาณิชย
ในเดือนมิถุนายน 2562 และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมานิลดรา มีกำลังการผลิต
55.9 เมกะวัตต เปดดำเนินการเช�งพาณิชยในเดือนธันวาคม 2561 โดยจายไฟฟาเขาระบบ
สายสงของประเทศ หร�อ National Electricity Market (NEM) ตามสัญญาการซ�้อขาย
ไฟฟาระยะยาว โรงไฟฟาทั�ง 2 แหงตั�งอยูในรัฐนิวเซาทเวลส ที่มีปร�มาณความตองการ
และการเติบโตของการใชไฟฟาอยางตอเนื่อง กอปรกับทางภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยน

ที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนครั�งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�้อหุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบร�ษัทฯ จำนวน 5,074,581,513 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมจำนวน 5,074,581,513 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบร�คณหสนธ�ของบร�ษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบร�ษัทฯ

6
มิถุนายน
2564

2. อนุมตั กิ ารออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธ�ทจ่ี ะซ�อ้ หุน สามัญของบร�ษทั ฯ จำนวนรวม
ไมเกิน 3,383,054,342 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบร�ษัทฯ ที่จองซ�้อและไดรับ
จัดสรรหุนเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
3. อนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนจำนวน 5,074,581,513 หุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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3.1 เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,691,527,171 หุน ใหแกผูถือหุนเดิม
(Right Offering) ในอัตราสวน 1 หุน เพิม่ ทุนตอ 3 หุน เดิม ในราคาหุน ละ 5 บาท
3.2 จัดสรรหุน เพิม่ ทุนจำนวนไมเกิน 1,691,527,171 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใชสิทธ�ของใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�้อหุนสามัญ (BANPU-W4)
ใหแกผูถือหุนเดิมของบร�ษัทฯ ที่จองซ�้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตาม
การเสนอขายโดยไมคดิ มูลคา ในอัตราสวน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธ�ซอ้� หุน สามัญ
ตอ 1 หุน เพิม่ ทุน ในจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธ�ไมเกิน 1,691,527,171 หนวย
ราคาใชสิทธ�ซ�้อหุนสามัญ 5 บาทตอหุน
3.3 จัดสรรหุน เพิม่ ทุนจำนวนไมเกิน 1,691,527,171 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใชสิทธ�ของใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�้อหุนสามัญ (BANPU-W5)
ใหแกผูถือหุนเดิมของบร�ษัทฯ ที่จองซ�้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตาม
การเสนอขายโดยไมคดิ มูลคา ในอัตราสวน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธ�ซอ้� หุน สามัญ
ตอ 1 หุน เพิม่ ทุน ในจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธ�ไมเกิน 1,691,527,171 หนวย
ราคาใชสิทธ�ซ�้อหุนสามัญ 7.50 บาทตอหุน
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บร�ษัทฯ ไดออกหุนกูสกุลเง�นบาทจำนวน 16,000 ลานบาท ชนิดระบุช�่อผูถือ ประเภท
ไมดอยสิทธ� ไมมีหลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู จำนวน 4 รุน โดยมีอายุ 5 ป 7 ป
และ 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.90 ตอป รอยละ 3.30 ตอป และรอยละ 3.80 ตอป
ตามลำดับ เสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไป และรุนอายุ 3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.58
ตอป เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ โดยชำระคืนเง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บร�ษัทฯ ไดรับชำระคาหุนสำหรับหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,691,527,171 หุน จาก
ผูถือหุนเดิม (Right Offering) รวมเปนจำนวนเง�น 8,457.64 ลานบาท และดำเนินการ
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ทำใหทุนที่ออกและ
ชำระแลวเพิม่ ข�น้ จำนวน 1,691,527,171 บาท เปน 6,766,108,686 บาท มูลคาทีต่ ราไว
1 บาทตอหุน
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BKV Corporation (BKV) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของบานปู และ Banpu Power US
Corporation (BPPUS) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของบานปู เพาเวอร ไดรวมกันจัดตั�งบร�ษัท
BKV-BPP Power LLC (BKV-BPP) การถือหุนมีสัดสวนที่เทากันคือรอยละ 50
บร�ษัท BKV-BPP Power LLC ไดลงนามในสัญญาเพื่อเขาซ�้อหุนในอัตรารอยละ 100
ในบร�ษทั Temple Generation Intermediate Holdings II, LLC ซ�ง่ ถือหุน รอยละ 100
ในโรงไฟฟากาซธรรมชาติ Temple I ซ�ง่ ตัง� อยูใ นรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมร�กา มูลคาการลงทุน
430 ลานเหร�ยญสหรัฐ โดยโรงไฟฟา Temple I มีกำลังการผลิต 768 เมกะวัตต
เปดดำเนินการเช�งพาณิชยเมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เปนโรงไฟฟาทีใ่ ชกา ซธรรมชาติ
เปนเช�้อเพลิง และใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข�้นโดยผสมผสาน
กระบวนการทำงานของกังหันกาซ (Gas Turbine) กับกังหันไอน�ำ (Steam Turbine)
เขาไวดว ยกัน (Combined Cycle Gas Turbines: CCGT) มีการติดตัง� ระบบการจัดการ
มลภาวะใหอยูในระดับต่ำ มีความยืดหยุนในการเดินเคร�่องเพื่อผลิตไฟฟา รูปแบบ
การซ�้อขายไฟฟาอยูในตลาดซ�้อขายไฟฟาแบบเสร�ของ Electric Reliability Council of
Texas หร�อ ERCOT
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BPIN Investment Co., Ltd. (BPINI) บร�ษัทยอยของ บานปู เน็กซ ไดลงนาม
ในสัญญาซ�้อขายเพื่อขายหุนทั�งหมดที่สัดสวนรอยละ 47.5 ในบร�ษัท Sunseap Group
Pte. Ltd. (Sunseap) ซ�ง่ จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ใหแกบร�ษทั EDP Renovveis
SA (EDPR) ซ�ง่ เปนบร�ษทั พลังงานหมุนเว�ยน จดทะเบียนในประเทศสเปน และจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย Euronext Lisbon Stock Exchange of Portugal การจำหนายหุน
Sunseap ของ BPINI ถือเปนสวนหนึ่งของรายการทำคำเสนอซ�้อหุนสวนใหญของ
Sunseap โดย EDPR ภายใตสญ
ั ญาการซ�อ้ ขายดังกลาวการจำหนายเง�นลงทุนทัง� หมด
โดย BPINI มีมลู คาเทากับ 489.8 ลานดอลลารสงิ คโปร หร�อเทียบเทา 364 ลานเหร�ยญสหรัฐ
หร�อประมาณ 12,154 ลานบาท ทั�งนี้การจำหนายหุนทั�งหมดเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ 2565

4
พฤศจิกายน
2564
25
สิงหาคม
2564
32

บานปู เน็กซ ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของบานปู และ บานปู เพาเวอร ที่ถือหุนในสัดสวน
ทีเ่ ทากันคือรอยละ 50 เขาลงทุนในบร�ษทั บียอนด กร�น จำกัด (BYG) ในสัดสวนรอยละ 30
ซ�ง่ เปนการซ�อ้ หุน เพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม มูลคาการลงทุน 300 ลานบาท โดย BYG เปนผูแ ทน
จำหนายรถไฟฟาอเนกประสงค (Club Car) ทีใ่ หบร�การทัง� การขาย เชาสัมปทานรถไฟฟา
ในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา และสามารถปรับแตงใหใชงานไดในหลากหลายธุรกิจ

2
พฤศจิกายน
2564

บานปู เน็กซ ไดลงนามในสัญญาเพื่อเขาซ�้อหุนทั�งหมดรอยละ 100 ในบร�ษัท เอ็นจ�
เซอรวส� เซส (ประเทศไทย) จำกัด (ESTH) โดยมีมลู คาการลงทุน 3.8 ลานดอลลารสงิ คโปร
หร�อเทียบเทาประมาณ 95 ลานบาท โดย ESTH เปนบร�ษัทผูใหบร�การดานการจัดการ
พลังงานทีข่ น้� ทะเบียนกับสมาคมบร�ษทั จัดการพลังงานไทยอยางเปนทางการ โดยใหบร�การ
ดานการจัดหา ติดตั�ง ดำเนินการดูแลรักษา รวมถึงเพิ่มประสิทธ�ภาพระบบและอุปกรณ
ดานการใชพลังงาน เชน ระบบอัดอากาศ ระบบทำความเย็นภายในอาคาร หร�อโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทย และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ไดเปลี่ยนช�่อ บร�ษัท เอ็นจ�
เซอรว�สเซส (ประเทศไทย) จำกัด เปน บร�ษัท บานปู เน็กซ อีโคเสิรฟ จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติจายเง�นปนผลระหวางกาล จากผลการดำเนินงาน
งวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถนุ ายน 2564 ในอัตราหุน ละ 0.20 บาท โดยจายจากกำไร
ที่ไดยกเวนไมตองนำมารวมคำนวณภาษีเง�นไดนิติบุคคล ซ�่งผูรับเง�นปนผลจะไมไดรับ
เครดิตภาษี ทั�งนี้มีกำหนดจายเง�นปนผลในวันที่ 23 กันยายน 2564

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

33
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซ�ง่ เปนบร�ษทั ยอยของ บานปู เน็กซ
รายงานความคืบหนาวาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเคเซนนูมะ (Kesennuma) ภายใต
โครงสรางการลงทุนแบบทีเครอยละ 100 ทีต่ ง�ั อยูใ นจังหวัดมิยาง� ประเทศญีป่ นุ มีกำลังการผลิต
20 เมกะวัตต ไดเปดดำเนินการเช�งพาณิชยเปนทีเ่ ร�ยบรอย โดยไดทำสัญญาซ�อ้ ขายไฟฟา
กับ Tohoku Electric Power Co., Inc. ระยะเวลา 19 ป มีราคารับซ�้อไฟฟาแบบ
Feed-in-Tariff (FiT) ที่ 32 เยนตอกิโลวัตตชั่วโมง ซ�่งผลิตและจายกระแสไฟฟา
ใหแกชุมชนราว 6,000 ครัวเร�อน

1
ธันวาคม
2564

34

26
พฤศจิกายน
2564

BRES ไดลงนามในสัญญาซ�อ้ ขายเพือ่ ลงทุนรอยละ 100 ในบร�ษทั Ha Tinh Solar Power
Joint Stock Company ซ�ง่ เปนผูถ อื หุน ในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยฮาติญ
๋ (Ha Tinh)
ณ จังหวัดฮาติญ
๋ ประเทศเว�ยดนาม ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต มูลคาการลงทุน
จำนวน 23.9 ลานเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเทาประมาณ 788 ลานบาท ซ�ง่ ไดเปดดำเนินการ
เช�งพาณิชยตั�งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยมีราคารับซ�้อไฟฟาแบบ FiT ที่ 9.35
เซนตสหรัฐฯ ตอกิโลวัตตชว่ั โมง และจายไฟฟาเขาระบบสายสงใหแกการไฟฟาเว�ยดนาม
(EVN) ตามสัญญาการซ�้อขายไฟฟา (PPA) เปนระยะเวลา 20 ป

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

27
ธันวาคม
2564

บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธ�
ไมมหี ลักประกันของ บร�ษทั บานปู จำกัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A+” ดวยแนวโนมอันดับเครดิต
“Stable” หร�อ “คงที่” สะทอนถึงความเปนผูนำของบร�ษัทในอุตสาหกรรมถานหิน
ในภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟก ตลอดจนการมีรายไดที่แนนอนจากธุรกิจผลิตไฟฟา และ
การปรับกลยุทธสกู ารเปนผูผ ลิตพลังงานสะอาดแบบครบวงจรของบร�ษทั ฯ ในขณะเดียวกัน
อันดับเครดิตยังสะทอนถึงความผันผวนของราคาถานหิน และอุปสงคถา นหินทีช่ ะลอตัว
ในระยะยาว ซ�ง่ สวนหนึง่ เกิดจากความพยายามในการลดมลพิษทางอากาศของประเทศตางๆ
ทั่วโลก โดยบร�ษัทมีการปรับสมดุลพอรตการลงทุนจากที่เคยมุงเนนเฉพาะการลงทุน
ในเหมืองถานหินมาสูการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข�้น เชน
การผลิตกาซธรรมชาติและพลังงานหมุนเว�ยน โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนกำไร
กอนดอกเบีย้ จาย ภาษี คาเสือ่ มราคาและคาตัดจำหนาย (EBITDA) จากธุรกิจทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมมากข�้น (ธุรกิจสำรวจและผลิตกาซธรรมชาติ โรงไฟฟากาซธรรมชาติ
โรงไฟฟ า ที ่ ใ ช เ ทคโนโลยี ข ั � น สู ง ที ่ ม ี ค วามปลอดภั ย และเป น มิ ต รต อ สิ ่ ง แวดล อ ม
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน) ใหมสี ดั สวนมากกวารอยละ 50
ของ EBITDA รวมของบร�ษทั ฯ ภายในป 2568 จากสัดสวนทีต่ ำ่ กวารอยละ 20 ในป 2563

Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) รายงานความคืบหนาของโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยช�ราคาวะ ภายใตโครงสรางการลงทุนแบบทีเครอยละ 100 ที่ตั�งอยู
ในจังหวัดฟุกุช�มะ ประเทศญี่ปุน มีกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต ซ�่งไดเปดดำเนินการ
เช�งพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 และไดเขาทำสัญญาซ�้อขายไฟฟากับ
Tohoku Electric Power Co., Inc. ระยะเวลา 19 ป โดยมีราคารับซ�้อไฟฟาแบบ
Feed-in-Tariff (FiT) ที่ 36 เยนตอกิโลวัตตชั่วโมง ซ�่งผลิตและจายกระแสไฟฟา
ใหแกชุมชนราว 2,000 ครัวเร�อน

17
มกราคม
2565
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท
BRES ไดลงนามในสัญญาซ�้อขายเพื่อลงทุนรอยละ 100 ในบร�ษัท Licogi 16 Gia Lai
Investment Renewable Energy Joint Stock Company (LCE Gia Lai) ซ�่งเปน
ผูถือหุนในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย Chu Ngoc และ บร�ษัท Licogi 16 Ninh
Thuan Investment Renewable Energy Joint Stock Company (LCE Ninh Thuan)
ซ�่งเปนผูถือหุนในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย Nhon Hai โดยมีมูลคาการลงทุนรวม
จำนวน 26.69 ลานเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเทาประมาณ 883 ลานบาท โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย Chu Ngoc มีกำลังการผลิต 15 เมกะวัตต เปดดำเนินการเช�งพาณิชย
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย Nhon Hai มีกำลังการผลิต
35 เมกะวัตต เปดดำเนินการเช�งพาณิชยวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 โดยโรงไฟฟา
ทั�ง 2 แหงนี้ มีราคารับซ�้อไฟฟาแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ที่ 9.35 เซนตสหรัฐฯ
ตอกิโลวัตตชั่วโมง และจายไฟฟาเขาระบบสายสงใหแกการไฟฟาเว�ยดนาม (EVN)
ตามสัญญาการซ�้อขายไฟฟา (PPA) เปนระยะเวลา 20 ป

23
กุมภาพันธ
2565
36

25
มกราคม
2565

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั มีมติอนุมตั ใิ หบร�ษทั ฯ จายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำป 2564 งวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุนละ 0.45 บาท
โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 บร�ษัทฯ ไดจายเง�นปนผลจากผลการดำเนินงาน
งวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถนุ ายน 2564 ไปแลวหุน ละ 0.20 บาท ดังนัน� จ�งเสนอใหบร�ษทั ฯ
จายเง�นปนผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม
2564 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท โดยจายจากกำไรที่ไดรับยกเวนไมตอง
นำมารวมคำนวณภาษีเง�นไดนิติบุคคล ซ�่งผูรับเง�นปนผลจะไมไดรับเครดิตภาษี
ซ�่งมีกำหนดจายเง�นปนผลในวันที่ 29 เมษายน 2565

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ชอ สถานที่ตั้งของบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
ชอบริษัท

บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

ชอภาษาอังกฤษ

Banpu Public Company Limited

ประกอบธุรกิจหลัก

พลังงาน

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. 152

ทุนจดทะเบียน

10,149,163,028 บาท*

ทุนที่เรียกชำระแลว

6,766,108,686 บาท**

จำนวนหุน

6,766,108,686 หุน

ราคาพาร

1 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ชั�น 27 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท

+66 2 694 6600

โทรสาร

+66 2 207 0696-7

Website

www.banpu.com

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท : +66 2 694 6859
e-mail : bodsec@banpu.co.th

นักลงทุนสัมพันธ

โทรศัพท ; +66 2 694 6747
e-mail : investor_relations@banpu.co.th

สอสารองคกร

โทรศัพท : +66 2 694 6923
e-mail : cc@banpu.co.th

หมายเหตุ :
* เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ทีป่ ระชุมว�สามัญผูถ อื หุน ครัง� ที่ 1/2564 มีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบร�ษทั ฯ จำนวน 5,074,581,513 บาท เปนจำนวน 10,149,163,028 บาท
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มจำนวน 5,074,581,513 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บร�ษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
** หุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,691,527,171 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Offering) ในอัตราสวน 1 หุนเพิ่มทุนตอ 3 หุนเดิมในราคาหุนละ 5 บาท บร�ษัทฯ
ไดรับชำระคาหุนสำหรับหุนจำนวน 1,691,527,171 หุน และดำเนินการจดทะเบียนหุนที่ออกและชำระแลวเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 สงผลใหทุนที่ออกและชำระแลว
เพิ่มข�้นจำนวนรวม 1,691,527,171 บาท เปน 6,766,108,686 บาท

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางรายได

ผลิตภัณฑหรือบริการ

ในระยะ 3 ปที่ผานมา สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑหรือบริการ

รายไดจากการขาย :
1. ถานหินนำเขา
2. รายไดอื่น

รอยละ
ดำเนินการ การถื
อหุน
โดย
ของบริษัทฯ

Banpu
Banpu

ป 2564
รายได

ป 2563
รายได

ป 2562
รายได

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

รอยละ

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

รอยละ

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

รอยละ

39.85
0.21

99.48
0.52

45.82
2.26

95.30
4.70

52.76
2.62

95.27
4.73

40.06

100.00

48.08

100.00

55.38

100.00

-

รวมรายไดจากการขาย

รอยละ
ดำเนินการ การถื
อหุน
โดย
ของบริษัทฯ

รายไดจากการขาย - ตางประเทศ :
Indominco
1. ถานหินขายระหวางประเทศ
Kitadin
Bharinto
Trubaindo
Jorong
Energi
CEY
BMS

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ผลิตภัณฑหรือบริการ

รอยละ
ดำเนินการ การถื
อหุน
โดย
ของบริษัทฯ

รายไดจากการขาย - ในประเทศ :
1. ถานหินในไทย/ นำเขา
Banpu
BMC
BPI
2. ถานหินในอินโดนีเซ�ย
Indominco
Bharinto
Trubaindo
Jorong
3. ถานหินในออสเตรเลีย
CEY
4. ซ�้อขายถานหินในจ�น
BST
BBET
5. ธุรกิจไฟฟาในจ�น
BIC
BPPRIC
ธุรกิจไฟฟาในญี่ปุน
BPPTGK
ธุรกิจไฟฟาในสหรัฐอเมร�กา
BKV-BPP
6. ธุรกิจกาซ
BNAC
7. รายไดอื่น

100.00
100.00
67.13
67.13
67.13
67.13
100.00
100.00
100.00
78.57
100.00
100.00
100.00
100.00

รวมรายไดจากการขาย - ในประเทศ
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รายได

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

ป 2563
รอยละ

รายได

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

ป 2562
รอยละ

รายได

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

รอยละ

39.85
31.73
3.16
93.11
171.29
198.05
22.96
365.59
55.33
190.88
28.76
64.24
20.19
890.73
19.18

0.97
0.77
0.08
2.26
4.15
4.80
0.56
8.87
1.34
4.63
0.70
1.56
0.49
21.60
0.47

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

2.01
1.12
2.36
1.77
3.92
0.84
21.69
0.75
0.20
7.44
1.17
5.28
3.83

52.76
39.89
65.27
17.13
99.73
26.22
332.37
13.23
154.14
104.48
122.39

1.91
1.45
2.37
0.62
3.61
0.95
12.05
0.48
5.59
3.79
4.44

2,195.05

53.23

1,195.18

52.36

1,027.61

37.24

รอยละ

รายได

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

ป 2562
รอยละ

รายได

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

รอยละ

14.03
0.23
14.32
8.38
0.09
0.53
8.78
0.40

418.04
9.45
195.38
248.62
11.81
202.60
1.55

18.31
0.41
8.56
10.89
0.52
8.88
0.07

646.23
15.04
263.45
374.59
21.87
362.08
48.35

23.42
0.55
9.55
13.58
0.79
13.12
1.75

รวมรายไดจากการขาย - ตางประเทศ

1,928.54

46.77

1,087.45

47.64

1,731.61

62.76

รวมรายไดจากการขาย

4,123.59

100.00

2,282.63

100.00

2,759.22

100.00

227.14

-

135.33

-

205.85

-

4,350.73

-

2,417.96

-

2,965.07

-

รวมรายได

ป 2564

รายได

(ลานเหรียญ
สหรัฐ)

ป 2563

578.73
9.59
590.64
345.70
3.81
21.65
362.07
16.35

สวนแบงกำไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย

67.13
67.13
67.13
67.13
67.13
67.13
100.00
100.00

ป 2564

หมายเหตุ :
1. รายไดอื่น ประกอบดวย บร�การอื่นๆ
2. บร�ษัทฯ มิไดรับรูรายไดจากธุรกิจไฟฟาในประเทศไทยในสวนของรายไดจากการขาย เนื่องจากมีสัดสวนการถือหุนนอยกวารอยละ 50
3. BBET หมายถึง Banpu (Beijing) Energy Trading Co., Ltd.
4. หลักในการจัดทำขอมูลที่แสดงขางตนเปนไปตามหลักการบัญช�ที่รับรองทั่วไปซ�่งมีการตัดรายการระหวางกัน ตัวเลขที่แสดงนั�นมิควรกระทบยอดกับงบการเง�น
ตามกฎหมายของแตละภูมิภาค

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลกลุมธุรกิจ
กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน
(Energy Resources)

4) เหมืองโจ-รง (Jorong)

5) เหมืองคิทาดิน (Kitadin)

ดำเนินการโดย PT. Jorong Barutama Greston ซ�่งเปน
บร�ษัทยอยที่ ITM ถือหุนรอยละ 100 ตั�งอยูบร�เวณอำเภอ
ตานาหลาอุท จังหวัดกาลิมันตันใต ใชว�ธ�การทำเหมือง
แบบเปด มีปร�มาณถานหินสำรอง 8.2 ลานตัน ซ�ง่ ในป 2564
มีปร�มาณการผลิต 0.9 ลานตัน

ดำเนินการโดย PT. Kitadin ซ�่งเปนบร�ษัทยอยที่ ITM
ถือหุนรอยละ 100 ตั�งอยูในอำเภอบอนตัง และอำเภอ
กูไตการตาเนอการา จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ใชว�ธ�
การทำเหมืองแบบเปด มีปร�มาณถานหินสำรอง 0.4 ลานตัน
ซ�่งในป 2564 มีปร�มาณการผลิต 1.4 ลานตัน

6) โครงการเหมือง TIS
ดำเนินการโดย PT. Tepian Indah Sukses ซ�่งเปน
บร�ษัทยอยที่ ITM ถือหุนรอยละ 100 ตั�งอยูในจังหวัด
กาลิมนั ตันตะวันออก ใชวธ� ก� ารทำเหมืองแบบเปด มีปร�มาณ
ถานหินสำรอง 5 ลานตัน

1. ธุรกิจเหมือง (Mining Business)
ถานหินเปนเชื้อเพลิงแข็ง โดยทั่วไปมีสีเขมตั้งแตสีน้ำตาลถึงดำสนิท ซึ่งในกระบวนการผลิตถานหินจะเริ่มจาก
การสำรวจหาแหลงถานหินที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย การผลิต (ขุดและขน) การคัดเลือกถานหิน การนำถานหิน
ที่ไดมาบดใหมีขนาดและคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการ และกองเก็บไวที่เหมืองเพอรอสงมอบใหลูกคาตอไป

7) โครงการเหมือง NPR
ดำเนินการโดย PT. Nusa Persada Resources ซ�่งเปน
บร�ษัทยอยที่ ITM ถือหุนรอยละ 100 ตั�งอยูในจังหวัด
กาลิมันตันกลาง ใชว�ธ�การทำเหมืองแบบเปด มีปร�มาณ
ถานหินสำรอง 77.4 ลานตัน

เหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในป 2564 มีการผลิตรวม 18.2 ลานตัน ประกอบดวยเหมืองดังตอไปนี้

1) เหมืองอินโดมินโค (Indominco)

3) เหมืองบารินโต (Bharinto)

ดำเนินการโดย PT. Indominco Mandiri ซ�ง่ เปนบร�ษทั ยอย
ที่ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ถือหุน
รอยละ 100 ตั�งอยูในอำเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมันตัน
ตะวันออก ใชว�ธ�การทำเหมืองแบบเปด (Open-pit Mine)
มีปร�มาณถานหินสำรอง 30.3 ลานตัน ซ�ง่ ในป 2564 มีปร�มาณ
การผลิต 7.3 ลานตัน ทั�งนี้ เหมืองอินโดมินโคใชทาเร�อ
บอนตังในการรองรับการขนถายถานหินออกจากอินโดนีเซ�ย

ดำเนินการโดย PT. Bharinto Ekatama ซ�่งเปนบร�ษัทยอย
ที่ ITM ถือหุนรอยละ 100 ตั�งอยูในเขตรอยตอของอำเภอ
บาร�โตเหนือ จังหวัดกาลิมนั ตันกลาง กับอำเภอกูไตตะวันตก
จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ตอเนื่องกับเหมืองถานหิน
ทรูบาอินโด ใชว�ธ�การทำเหมืองแบบเปด มีปร�มาณถานหิน
สำรอง 141.2 ลานตัน ซ�่งในป 2564 มีปร�มาณการผลิต
4.8 ลานตัน

2) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo)
ดำเนินการโดย PT. Trubaindo Coal Mining ซ�่งเปน
บร�ษัทยอยที่ ITM ถือหุนรอยละ 100 ตั�งอยูในอำเภอกูไต
ตะวันตก จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ใชว�ธ�การทำเหมือง
แบบเปด มีปร�มาณถานหินสำรอง 35.5 ลานตัน ซ�ง่ ในป 2564
มีปร�มาณการผลิต 3.7 ลานตัน
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เหมืองถานหินในประเทศออสเตรเลีย
Centennial Coal Co. Pty Ltd. (Centennial) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของบานปูและเปนหนึ่งในผูดำเนินการเหมืองถานหินใตดิน
ในรัฐนิวเซาทเวลส (New South Wales) ซ�่งการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาถานหินในรัฐดังกลาวใชถานหินที่ผลิตและจำหนาย
โดย Centennial ทั�งนี้ ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของ Centennial ประกอบดวยกรรมสิทธ�์ในการดำเนินธุรกิจ
เหมืองถานหินในภาคเหนือและภาคตะวันตกของรัฐนิวเซาทเวลส โดยในป 2564 มีปร�มาณการผลิตรวม 9.5 ลานตัน
ประกอบดวยเหมืองดังตอไปนี้

1) เหมืองแอรลี (Airly)
ดำเนินการโดย Centennial ซ�ง่ ถือหุน อยูร อ ยละ 100 ตัง� อยู
ใกลเมืองลิธโกว ในเขตถานหินตะวันตกของรัฐนิวเซาทเวลส
ใชเทคโนโลยีการทำเหมืองใตดนิ แบบตอเนือ่ ง (Continuous
Miner) มีปร�มาณถานหินสำรอง 23.7 ลานตัน ซ�ง่ ในป 2564
มีปร�มาณการผลิต 1.3 ลานตัน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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2) เหมืองแองกัสเพลส (Angus Place)

5) เหมืองแมนดาลอง (Mandalong)

ดำเนินการโดย Centennial ซ�ง่ ถือหุน อยูร อ ยละ 100 ตัง� อยู
ในเขตถานหินตะวันตกของรัฐนิวเซาทเวลส มีปร�มาณถานหิน
สำรอง 53.0 ลานตัน ทัง� นี้ ตัง� แตสน้ิ เดือนกุมภาพันธ 2558
เปนตนมา เหมืองดังกลาวไดเขาสูการพักการผลิต (Care
& Maintenance) เพื่อนำเคร�่องจักรและบุคลากรมาขยาย
การผลิตที่เหมืองสปร�งเวล (Springvale) และจะกลับมา
ดำเนินการผลิตที่เหมืองแหงนี้อีกครั�งภายหลัง

ดำเนินการโดย Centennial ซ�่งถือหุนอยูรอยละ 100
ตั�งอยูใกลเมืองมอร�สเซ็ต รัฐนิวเซาทเวลส ใชเทคโนโลยี
การทำเหมืองใตดินในลักษณะแนวกำแพงยาวตามระดับชั�น
ของถานหิน ซ�่งมีกำลังการผลิตสูง สามารถขุดชั�นถานหิน
ความหนากวา 5 เมตร มีปร�มาณถานหินสำรอง 52.8 ลานตัน
ซ�่งในป 2564 มีปร�มาณการผลิต 3.8 ลานตัน โดยถานหิน
ที่ผลิตไดถูกจำหนายทั�งตลาดภายในประเทศ และสงออก
ผานทาเร�อนิวคาสเซ�ล

3) เหมืองสปริงเวล (Springvale)
ดำเนินการโดย Centennial ซ�ง่ ถือหุน อยูร อ ยละ 100 ตัง� อยู
ในเขตถานหินตะวันตกของรัฐนิวเซาทเวลส ใชเทคโนโลยี
การทำเหมืองใตดินในลักษณะแนวกำแพงยาวตามระดับชั�น
ของถานหิน (Longwall Mining) มีปร�มาณถานหินสำรอง
17.0 ลานตัน ซ�ง่ ในป 2564 มีปร�มาณการผลิต 2.1 ลานตัน
ทั�งนี้ เหมืองแองกัสเพลส และเหมืองสปร�งเวลผลิตถานหิน
ทีใ่ ชเปนเช�อ้ เพลิงใหความรอนสำหรับตลาดทัง� ในประเทศและ
ตางประเทศ รวมถึงมีสายพานสำหรับขนสงถานหินไปยังลูกคา
ทีเ่ ปนโรงไฟฟาในประเทศโดยเฉพาะ ซ�ง่ มีพน้ื ทีข่ นถายถานหิน
(Lidsdale Sliding) ที่ไดรับการขยายกำลังการขนสงแลว
เพือ่ ใหสามารถรองรับปร�มาณการสงออกถานหินทีเ่ พิม่ ข�น้ ตอไป

4) เหมืองคลาเรนซ (Clarence)
เปนกิจการรวมคา (Joint Venture) ระหวาง Centennial
ในสัดสวนรอยละ 85 และ SK Energy Australia Pty Ltd.
ในสัดสวนรอยละ 15 ซ�่งบร�หารงานโดย Centennial
เหมืองดังกลาวตัง� อยูใ กลเมืองลิธโกว ในเขตถานหินตะวันตก
ของรัฐนิวเซาทเวลส ใชเทคโนโลยีการทำเหมืองใตดินแบบ
ตอเนือ่ ง (Continuous Mining) ทีม่ ปี ระสิทธ�ภาพสูง มีปร�มาณ
ถานหินสำรอง 30.5 ลานตัน ซ�ง่ ในป 2564 มีปร�มาณการผลิต
1.7 ลานตัน ทัง� นี้ เหมืองแหงนีเ้ นนการสงออกถานหินไปยัง
ตางประเทศผานทาเร�อเคมบลา (Kembla) เปนหลัก

6) เหมืองไมยูนา (Myuna)
ดำเนินการโดย Centennial ซ�่งถือหุนอยูรอยละ 100
ตั�งอยูบร�เวณทะเลสาบแมคควอร�่ ในเขตถานหินนิวคาสเซ�ล
ของรัฐนิวเซาทเวลส ใชเทคโนโลยีการทำเหมืองใตดิน
แบบตอเนื่อง มีปร�มาณถานหินสำรอง 33.5 ลานตัน
ซ�่งในป 2564 มีปร�มาณการผลิต 0.9 ลานตัน โดยถานหิน
ที ่ ผ ลิ ต ได ถ ู ก ลำเลี ย งโดยสายพานส ง ไปยั งลู ก ค า หลั ก
ในบร�เวณใกลเคียงโดยตรง

7) Northern Coal Services (NCS)
โรงล า งถ า นหิ น ตั � งอยู  ใ นเขตถ า นหิ น นิ ว คาสเซ� ล ของ
รัฐนิวเซาทเวลส เนือ่ งจากตัง� อยูใ กลทา เร�อนิวคาสเซ�ล NCS
จ�งใหบร�การลางถานหินที่ใชเปนเช�้อเพลิงใหความรอน
(Thermal Coal) และถานหินโคก (Coking Coal) ประเภท

Semi-Soft ที่ขุดข�้นจากเหมืองตางๆ เพื่อเตร�ยมสำหรับ
การสงตอไปยังตลาดในประเทศและตางประเทศ การเช�อ่ มตอ
กับรถไฟรางคูท ำใหการขนสงสินคาไปยังทาเร�อขนสงถานหิน
นิวคาสเซ�ลเปนไปอยางมีประสิทธ�ภาพและรวดเร็ว ทัง� นี้ NCS
มีกำลังการผลิตประมาณปละ 4 ลานตัน และมีเสนทางลำเลียง
ทีใ่ ชสำหรับสงออก และจัดสงไปยังลูกคาในประเทศโดยเฉพาะ

โครงการเหมืองในอนาคต
1) โครงการเหมือง Newstan Extension
เปนโครงการสำรวจและศึกษาความเปนไปไดของการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานของเหมืองที่มีอยู เพื่อขยายปร�มาณ
สำรองถานหินและกำลังการผลิต

2) โครงการเหมือง Mandalong Southern Extension
เปนสวนตอขยายจากเหมืองแมนดาลอง โดยปจจุบันการวางแผนเหมืองจะถูกออกแบบใหมีประสิทธ�ภาพโดยการเช�่อมรวม
กับเหมืองแมนดาลอง

3) โครงการเหมือง Neubeck
ตั�งอยูในเขตตะวันตกของรัฐนิวเซาทเวลสใกลกับโรงไฟฟาที่เปนลูกคาในประเทศ ผลิตถานหินที่มีคุณภาพ สามารถใชได
กับตลาดทั�งในประเทศและการสงออก โดยการสงออกถานหินจะทำโดยผานทาเร�อเคมบลา
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เหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน

แหลงถานหินในประเทศมองโกเลีย

โดยในป 2564 มีการผลิตรวม 10.0 ลานตัน ประกอบดวยเหมืองดังตอไปนี้

ประเทศมองโกเลียมีแหลงสำรองถานหินขนาดใหญทม่ี โี อกาสในการพัฒนาเปนแหลงสงออกถานหินทีส่ ำคัญในอนาคต มีพรมแดน
อยูติดกับรัสเซ�ยและจ�น ทั�งนี้ บร�ษัทฯ มีแหลงถานหินครอบคลุมพื้นที่โกบีใต และโกบีกลาง และภาคตะวันตกของประเทศ
ซ�ง่ ประกอบดวยโครงการหลักทีอ่ ยูร ะหวางการศึกษาเพือ่ การพัฒนา 3 โครงการ ดังนี้

1) เหมืองเกาเหอ (Gaohe)
ดำเนินการโดย BP Overseas Development Co., Ltd. ซ�ง่ เปนบร�ษทั ยอยของบานปู ทีถ่ อื หุน ใน Asian American Coal Inc.
(AACI) รอยละ 100 ซ�่งจัดตั�งข�้นเพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจ รวมถึงลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินในจ�น โดยรวมกับ Shanxi
Lu’an Mining Industry (Group) Co., Ltd. ซ�่งเปนผูผลิตถานหินรายใหญในจ�น จัดตั�ง Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.
โดยถือหุน ในสัดสวนรอยละ 45 และ 55 ตามลำดับ เหมืองแหงนีต้ ง�ั อยูใ นมณฑลซานซ� (Shanxi) ใชเทคโนโลยีการทำเหมืองใตดนิ
ในลักษณะแนวกำแพงยาวตามระดับชัน� ของถานหิน มีปร�มาณถานหินสำรอง 108.8 ลานตัน ซ�ง่ ในป 2564 มีปร�มาณการผลิต 9.3 ลานตัน

2) เหมืองเฮอป (Hebi)
ดำเนินการโดย Banpu Minerals Co., Ltd. ซ�ง่ เปนบร�ษทั ยอยของบานปู ทีไ่ ดรว มทุนกับ Hebi Coal and Electricity Co., Ltd.
โดยถือหุน ในสัดสวนรอยละ 40 และ 60 ตามลำดับ จัดตัง� บร�ษทั Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. (HZTM) เพือ่ ดำเนินธุรกิจ
การผลิตและจำหนายถานหินจากเหมืองเฮอป ซ�ง่ ตัง� อยูใ นมณฑลเหอหนาน (Henan) ใชเทคโนโลยีการทำเหมืองใตดนิ ในลักษณะ
แนวกำแพงยาวตามระดับชัน� ของถานหิน มีปร�มาณถานหินสำรอง 13.8 ลานตัน ซ�ง่ ในป 2564 มีปร�มาณการผลิต 0.7 ลานตัน

1) โครงการเหมืองซานตอูล (Tsant Uul)
ตั�งอยูที่จังหวัดโกบีใต ทางทิศใตของมองโกเลีย ใกล
พรมแดนของจ�น บร�เวณเขตปกครองตนเองจังหวัดอินเนอร
มองโกเลีย ปจจุบนั โครงการอยูร ะหวางการพัฒนาและศึกษา
ความเปนไปไดในการเพิ่มมูลคาของถานหินที่มีอยู เพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดในจ�น และไดมกี ารติดตัง�
เตาทดลอง (Pilot Plant) ในโครงการนำรองเสร็จเร�ยบรอยแลว
โดยกระบวนการผลิตจะเปนการแยกน�ำมันทารออกจาก
ถานหิน (Coal to Coal Tar) ซ�ง่ จากการทดลองเบือ้ งตนพบวา
สามารถผลิตน�ำมันทารไดปร�มาณรวม 5,000 ลิตร จ�งเปน
การยืนยันไดวาถานหินจากแหลงซานตอูลสามารถแยก
น�ำมันทารออกมาได ทัง� นี้ บร�ษทั ฯ กำลังศึกษาความเปนไปได
ในการเพิ่มมูลคาของน�ำมันทาร ถานหินชารโคล และแกส
ที่ไดจากกระบวนการผลิต เพื่อเตร�ยมสำหรับการผลิต
เช�งพาณิชยในลำดับตอไป
ในป 2562 บร�ษัทฯ ไดศึกษาความเปนไปไดดานว�ศวกรรม
การผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเปลี่ยนน�ำมันทาร
ถานหินใหเปนเคมีภัณฑที่เหมาะสม รวมทั�งทำการศึกษา
ความตองการของเคมีภณ
ั ฑดงั กลาวทัง� ในมองโกเลีย และจ�น
ตอมาในป 2563 บร�ษัทฯ ไดศึกษาดานว�ศวกรรมและ
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง รวมถึงศึกษาคุณสมบัติทางเคมี
และกายภาพเช�งลึกที่เหมาะสมของน�ำมันทารและถานหิน
ชารโคลที่สามารถนำมาพัฒนาเปนเคมีภัณฑที่มีมูลคา และ
เปนที่ตองการของตลาดควบคูกันไป

2) โครงการเหมืองอัลไต นูรส (Altai Nuurs)

ในป 2560 บร�ษัทฯ ไดศึกษาและยื่นขออนุมัติรายงาน
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการทำเหมือง โดยไดรับ
อนุมตั จิ ากหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของเร�ยบรอยแลว ตอมา
ในป 2562 ไดสำรวจเพิ่มเติมถึงศักยภาพของสินแรอื่นๆ
ในพืน้ ทีป่ ระทานบัตร สำหรับป 2563 บร�ษทั ฯ ไดจดั การดูแล
ความเร�ยบรอยในสวนของใบอนุญาตและประทานบัตรตางๆ
ที่มีอยูภายใตระเบียบขอบังคับทางกฎหมายของมองโกเลีย

3) โครงการเหมืองอุนสท ฮูดะห (Unst Khudag)
ตั�งอยูที่จังหวัดโกบีกลาง ทางตอนกลางของมองโกเลีย
โดยมีถานหินที่ใชเปนเช�้อเพลิงใหความรอน ทั�งนี้ บร�ษัทฯ
ไดรับการอนุมัติเปลี่ยนสถานะจากอาชญาบัตรสำรวจแร
เปนประทานบัตรแลว ซ�่งมีอายุ 30 ป และสามารถตออายุ
ประทานบัตรไดเมื่อหมดอายุ
ในป 2560 บร�ษทั ฯ ไดรบั อนุมตั ริ ายงานการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการทำเหมืองจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
เร�ยบรอยแลว รวมทั�งไดศึกษาปร�มาณสำรองน�ำดิบเพื่อใช
ในโครงการ ตอมาในป 2562 ไดทำการศึกษาความเปนไปได
เบือ้ งตนทางดานว�ศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
และตนทุนการผลิตในการเปลี่ยนถานหินใหเปนเคมีภัณฑ
และพลังงานไฟฟา รวมถึงไดศึกษาตลาดเคมีภัณฑทั�งใน
มองโกเลียและจ�น สำหรับในป 2563 ไดศึกษาดานว�ศกรรม
การผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง และ
โครงการยังไดเร�่มศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ โดยนำถานหินไปใชเปน
เช� ้ อ เพลิ ง ในกระบวนการผลิ ต โดยมุ  งเน น การส งออก
ผลิตภัณฑสูตลาดจ�น

ตั�งอยูที่จังหวัดโกบีอัลไต ทางทิศตะวันตกของมองโกเลีย
โดยมีทั�งถานหินที่ใชเปนเช�้อเพลิงใหความรอน และ
ถานหินโคก ทั�งนี้ บร�ษัทฯ ไดรับการอนุมัติเปลี่ยนสถานะ
จากอาชญาบัตรสำรวจแรเปนประทานบัตรแลว
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2. ธุรกิจกาซธรรมชาติ (Gas Business)
บานปูมุงมั่นแสวงหาแหลงพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมภายใตกลยุทธ Greener & Smarter โดยไดขยาย
การลงทุนไปยังธุรกิจกาซธรรมชาติผานบริษัท BKV Corporation (BKV) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบานปู โดย
ในปจจุบัน BKV ดำเนินการผลิตในสหรัฐอเมริกาใน 2 แหลง ไดแก แหลงกาซธรรมชาติมารเซลลัส (Marcellus)
รัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งเปนแหลงที่มีปริมาณสำรองกาซธรรมชาติมากที่สุดในสหรัฐฯ และแหลงกาซธรรมชาติ
บารเนตต (Barnett) รัฐเท็กซัส โดยมีมลู คาการลงทุนในธุรกิจกาซธรรมชาติทง้ั หมดอยูท ่ี 1.1 พันลานเหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้ดวยมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และความเปนมืออาชีพในระดับสากล ปจจุบัน BKV จึงกาวขึ้นเปน
หนึ่งในผูนำธุรกิจกาซธรรมชาติ 20 อันดับในสหรัฐฯ ดวยกำลังผลิตประมาณ 700 ลานลูกบาศกฟุตเทียบเทา
กาซธรรมชาติตอวัน

แหลงกาซธรรมชาติมารเซลลัส ในรัฐเพนซิลเวเนีย
ในป 2559 บร�ษัทฯ ไดเร�่มลงทุนในธุรกิจกาซธรรมชาติ
ในสหรัฐฯ เปนครั�งแรก โดยเนนสินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ำ
ที่สรางผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ซ�่งไดเลือกลงทุนในแหลง
ผลิตกาซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) ที่ตั�งอยูใน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแหลงมารเซลลัส ในรัฐเพนซ�ลเวเนีย
ซ�ง่ มีตน ทุนการผลิตต่ำ ในขณะทีม่ ปี ร�มาณสำรองกาซธรรมชาติ
ใหญทส่ี ดุ ในสหรัฐฯ โดยประกอบดวยแหลงกาซธรรมชาติดงั นี้

1 Chaffee Corners

3 NEPA Corners-3

2 NEPA Corners-1
and NEPA Corners-2

4 NEPA Corners-4
5 NEPA Corners-5

แหลงกาซธรรมชาติบารเนตต ในรัฐเท็กซัส
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 Banpu North America Corporation (BNAC) ซ�่งบร�ษัทยอยของบานปู ไดลงนามในสัญญา
ซ�้อขาย เพื่อทำการเขาซ�้อสัดสวนผลประโยชนในบร�เวณแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต ในรัฐเท็กซัส และเปนผูดำเนินการผลิต
กาซธรรมชาติในแหลงดังกลาว โดยมีมูลคาการลงทุนจำนวน 770 ลานเหร�ยญสหรัฐ และเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 BNAC
ไดมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในสัญญาซ�้อขายเพื่อทำการเขาซ�้อสัดสวนผลประโยชนในบร�เวณแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต
โดยมูลคาการลงทุนมีการเปลีย่ นแปลงจากเดิมเปนจำนวน 570 ลานเหร�ยญสหรัฐ และมีมลู คาผลประโยชนใหแกผขู ายในอนาคต
โดยรวมไมเกิน 260 ลานเหร�ยญสหรัฐ ภายในระยะเวลา 4 ป ตั�งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยมูลคา
ผลประโยชนสว นเพิม่ นีจ้ ะข�น้ อยูก บั ราคากาซธรรมชาติอา งอิงเฮนร�ฮ่ บั (Henry Hub) เฉลีย่ ทัง� ปเร�ม่ ตน 2.75 เหร�ยญสหรัฐตอลานบีทยี ู
หร�อราคาน�ำมันอางอิง West Texas Intermediate เฉลี่ยทั�งปเร�่มตน 50 เหร�ยญสหรัฐตอบารเรล โดยการเขาซ�้อสัดสวน
ผลประโยชนในบร�เวณแหลงกาซธรรมชาติบารเนตตไดเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
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แหลงกาซธรรมชาติบารเนตต ณ บร�เวณฟอรต เว�รธ เบซ�น
เปนแหลงผลิตกาซธรรมชาติที่มีความพรอมทั�งโครงสราง
พื้นฐาน และระบบการขนสง รวมถึงเปนแหลงผลิตหลัก
ที่ตอบสนองความตองการกาซธรรมชาติที่สำคัญในบร�เวณ
รัฐแถบชายฝ�งอาวเม็กซ�โกของสหรัฐฯ เปนระยะเวลากวา
20 ป โดยครอบคลุมพื้นที่การผลิตกาซธรรมชาติประมาณ
320,000 เอเคอรในบร�เวณแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต
ซ�่งมีผลประโยชนในหลุมผลิตคิดเปนรอยละ 89 ของจำนวน
หลุมผลิตทั�งหมดมากกวา 4,000 หลุม โดยมีโครงสราง
พื้นฐานที่สำคัญรองรับอยูแลว
จากการลงทุนในแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต ทำใหกำลัง
การผลิตรวมของธุรกิจกาซธรรมชาติในสหรัฐฯ ของบานปู
เพิ่มข�้นจากประมาณ 200 ลานลูกบาศกฟุตเทียบเทา
กาซธรรมชาติตอ วันเปนเกือบ 700 ลานลูกบาศกฟตุ เทียบเทา
กาซธรรมชาติตอวัน และมีปร�มาณสำรองกาซธรรมชาติ 1P
เพิ่มข�้นเปนประมาณ 4.0 ลานลานลูกบาศกฟุต
ทั�งนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 บร�ษัทฯ ไดมีการปรับ
โครงสรางการถือหุนของบานปูใน BKV โดย BNAC ซ�่ง
เปนบร�ษัทยอยของบานปู ไดทำการเปลี่ยนสภาพสัดสวน

ความเปนเจาของในฐานะหุนสวนจำกัดความรับผิดชอบใน
BKV Oil & Gas Capital Partners, L.P. เปนผูถือหุน
สามัญใน BKV โดย BKV จดทะเบียนในสหรัฐฯ และ
มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,500 ลานเหร�ยญสหรัฐ
ทั�งนี้หลังจากการปรับโครงสราง บานปูถือหุนใน BKV
ผาน BNAC ในสัดสวนรอยละ 96.30 และมีอำนาจควบคุม
ในบร�ษทั ยอยทางออม ไดแก BKV Chaffee Corners, LLC.,
BKV Chelsea, LLC., BKV Operating, LLC. และ BKV
Barnett, LLC. ในสัดสวนเดียวกัน การปรับโครงสรางครัง� นี้
ยังทำใหบานปูไดเขาถือหุนทางออมของ Kalnin Ventures,
LLC ผาน BKV ในสัดสวนเดียวกัน ซ�ง่ เปนบร�ษทั ทีจ่ ดั ตัง� ข�น้
เพือ่ สนับสนุนการบร�หารจัดการการลงทุน เขามาเปนสวนหนึง่
ของกลุมกิจการดวย
ในป 2564 มีกำลังการผลิตกาซธรรมชาติโดยเฉลี่ยรวม
ทัง� สิน้ ประมาณ 700 ลานลูกบาศกฟตุ เทียบเทากาซธรรมชาติ
ตอวัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีปร�มาณ
สำรองกาซธรรมชาติ (P1) 4,186,761 ลานลูกบาศกฟุต
เทียบเทากาซธรรมชาติ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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โรงไฟฟาบีแอลซีพี (BLCP)

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน
(Energy Generation)

บานปู เพาเวอรถอื หุน รอยละ 50 ในบร�ษทั บีแอลซ�พี เพาเวอร
จำกัด (บีแอลซ�พี) ซ�่งเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ที่เปน
โรงไฟฟาพลังความรอนขนาด 1,434 เมกะวัตต ประกอบดวย
โรงไฟฟาขนาดกำลังผลิตติดตั�ง 717 เมกะวัตต จำนวน
2 หนวย โดยใชถานหินบิทูมินัสที่มีคุณภาพดีเปนเช�้อเพลิง
โดยนำเขาจากประเทศออสเตรเลียเปนหลัก โรงไฟฟาแหงนี้
ตัง� อยูท น่ี คิ มอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสญ
ั ญา
ซ�้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่มีอายุ
สัญญา 25 ป นับตั�งแตวันเปดดำเนินการเช�งพาณิชยของ
หนวยการผลิตที่ 2 ทั�งนี้ โรงไฟฟาบีแอลซ�พีเร�่มกอสราง
ในเดือนสิงหาคม ป 2546 และเปดดำเนินการในเช�งพาณิชย
สำหรับหนวยการผลิตที่ 1 ในเดือนตุลาคม ป 2549 และ
หนวยการผลิตที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ ป 2550 ซ�่งปจจุบัน
ไดเปดดำเนินการในเช�งพาณิชยมาเปนเวลา 15 ปแลว

1. ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Plant)

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Combined Heat and Power, CHP)
บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน) (บานปู เพาเวอร) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยที่บานปูถือหุนรอยละ 78.66 โดยบานปู เพาเวอร
ถือหุน รอยละ 100 ของทุนชำระแลวใน Banpu Power Investment Co., Ltd. (BPIC) ซ�ง่ จดทะเบียนอยูใ นสาธารณรัฐสิงคโปร
โดยผานบร�ษทั บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด (BPPI) มีการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม ในเขตภาคเหนือ
ของจ�น จำนวน 3 แหง โดยมีกำลังการผลิตติดตัง� จำนวน 323 เมกะวัตต และกำลังการผลิตไอน�ำ 1,318 ตันตอชัว่ โมง รวมเปน
กำลังการผลิตติดตั�ง 613 เมกะวัตตเทียบเทา มีรายละเอียดดังนี้

1) โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมหลวนหนาน
(Luannan)

2) โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเจิ้งติ้ง
(Zhengding)

ตั�งอยูในเขตหลวนหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเปย เปน
โรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาและไอน�ำ โดยใชถานหินเปนเช�้อเพลิง
มีกำลังการผลิตติดตั�ง 125 เมกะวัตต และกำลังการผลิต
ไอน�ำ 278 ตันตอชั่วโมง รวมเปนกำลังการผลิตติดตั�ง 227
เมกะวัตตเทียบเทา

ตั�งอยูในเขตเจ�้งติ้ง เมืองสือเจ�ยจวง มณฑลเหอเปย เปน
โรงไฟฟาที่ผลิตทั�งไฟฟา ไอน�ำ น�ำรอน และน�ำเย็น โดยใช
ถานหินเปนเช�้อเพลิง มีกำลังการผลิตติดตั�ง 73 เมกะวัตต
และกำลังการผลิตไอน�ำ 370 ตันตอชั่วโมง รวมเปนกำลัง
การผลิตติดตั�ง 139 เมกะวัตตเทียบเทา

3) โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมโจวผิง
(Zouping)
ตัง� อยูใ นเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เปนโรงไฟฟา
ที่ผลิตทั�งไฟฟาและไอน�ำ โดยใชถานหินเปนเช�้อเพลิงกำลัง
การผลิตติดตั�ง 125 เมกะวัตต และกำลังการผลิตไอน�ำ
670 ตันตอชัว่ โมง รวมเปนกำลังการผลิตติดตัง� 247 เมกะวัตต
เทียบเทา โดย BPIC ถือหุนที่รอยละ 70 จ�งทำใหมีกำลัง
การผลิตติดตัง� เทากับ 173 เมกะวัตตเทียบเทา ตามสัดสวน
การลงทุน
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โรงไฟฟาเอชพีซี (HPC)
บานปู เพาเวอร ไดรว มทุนกับบร�ษทั ยอยของบร�ษทั ราช กรุป
จำกัด (มหาชน) (RATCH) (เดิมมีช�่อวาบร�ษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)) และ Lao Holding State
Enterprise (LHSE) ซ�ง่ เปนรัฐว�สาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธ�ปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อรวมจัดตั�ง
Hongsa Power Co., Ltd. (HPC) และ Phu Fai Mining
Co., Ltd (PFMC) โดยทั�ง 2 บร�ษัทมีสำนักงานใหญตั�งอยู
ที่เมืองเว�ยงจันทน สปป.ลาว ทั�งนี้ HPC และ PFMC
มีวัตถุประสงคดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาเอชพีซ� ในสปป.ลาว
โดยมีสาระสำคัญการรวมทุนสรุปไดดังนี้
•

HPC ไดรบั สัมปทานจากรัฐบาลของสปป.ลาว ใหเปนผูท ม่ี สี ทิ ธ�ในการพัฒนา กอสราง และประกอบกิจการโรงไฟฟาเอชพีซ� โดยสิทธ�
ตามสัมปทานเร�ม่ ตัง� แตเดือนพฤศจ�กายน ป 2552 จนถึงวันครบกำหนด 25 ป นับแตวนั เปดดำเนินการเช�งพาณิชยของโรงไฟฟา
หนวยที่ 3 ในเดือนมีนาคม ป 2559 ซ�ง่ มีสดั สวนการถือหุน ดังนี้ บานปู เพาเวอร รอยละ 40 RATCH รอยละ 40 และ LHSE รอยละ 20

•

PFMC ไดรับสัมปทานในการทำเหมืองถานหินลิกไนตมีสัดสวนถือหุนดังนี้ บานปู เพาเวอร รอยละ 37.5 RATCH
รอยละ 37.5 และ LHSE รอยละ 25

โรงไฟฟาเอชพีซเ� ปนโรงไฟฟาปากเหมืองทีใ่ ชพลังงานถานหินลิกไนต มีกำลังการผลิตติดตัง� รวม 1,878 เมกะวัตต ประกอบดวย
หนวยผลิตไฟฟา 3 หนวย หนวยละ 626 เมกะวัตต ซ�่งเปดดำเนินการเช�งพาณิชยแลวทั�งหมด ดังนี้ หนวยการผลิตที่ 1
เมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2558 หนวยการผลิตที่ 2 เมือ่ วันที่ 2 พฤศจ�กายน 2558 และหนวยการผลิตที่ 3 เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2559
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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โรงไฟฟาซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang)

โรงไฟฟากาซธรรมชาติ Temple I
บานปู เพาเวอรถือหุนรอยละ 100 ใน BPIC ที่ไดลงนามใน
สัญญารวมทุน เพือ่ ศึกษาและรวมพัฒนาโรงไฟฟาซานซ�ลกู วง
ซ�ง่ เปนโรงไฟฟาพลังความรอนถานหินขนาด 1,320 เมกะวัตต
โดยใชเทคโนโลยีถา นหินสะอาดขัน� สูงระบบ Ultra-Supercritical
(USC) ตั�งอยูในเมืองฉางจ�้อ มณฑลซานซ�ของจ�น ซ�่งหาง
จากเหมืองเกาเหอประมาณ 3 กิโลเมตร ผูถือหุนและ
สัดสวนการถือหุน ประกอบดวย BPIC รอยละ 30 Gemeng
International Energy Co., Ltd. (Gemeng) รอยละ 35
และ Anhui Province Wenergy Co., Ltd. รอยละ 35
ซ�่งเปดดำเนินการเช�งพาณิชยแลว ดังนี้ หนวยการผลิตที่ 1
ในเดือนมิถุนายน ป 2564 และหนวยการผลิตที่ 2 ในเดือน
ตุลาคม ป 2564

โรงไฟฟานาโกโซ (Nakoso IGCC)
บานปู เพาเวอรถอื หุน รอยละ 100 ในบร�ษทั BPIC ทีไ่ ดลงทุน
ใน Nakoso IGCC Management Co., Ltd. (NIMCO)
ในสัดสวนรอยละ 33.5 โดย NIMCO ถือหุนรอยละ 40
ในโรงไฟฟานาโกโซ ซ�ง่ ตัง� อยูใ นจังหวัดฟุกชุ ม� ะ ประเทศญีป่ นุ
ขนาดกำลังการผลิต 543 เมกะวัตต และเปนเทคโนโลยี
ผสมผสานในการแปลงสถานะถานหินใหกลายเปนกาซเพื่อ
ผลิตพลังงานไฟฟา (Integrated Gasification Combined
Cycle: IGCC) ซ�่งบร�ษัท มิตซูบิช� คอรปอเรชั่น พาวเวอร
จำกัด ประเทศญี่ปุน ที่เปน 1 ใน 5 ของบร�ษัทที่รวมทุนใน
การพัฒนาโรงไฟฟาแหงนี้ ไดเปนผูพ ฒ
ั นาเทคโนโลยีดงั กลาว
โดยผสมผสานระหวางเทคโนโลยีการแปลงสถานะถานหิน

ใหเปนกาซ (Coal Gasification) กับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
กังหันกาซ (Gas Fired Combined Cycle Plant) เขาดวยกัน
ซ�่งมีการศึกษาว�จัยและพัฒนามากวา 30 ป ทั�งนี้ โรงไฟฟา
นาโกโซเปนโรงไฟฟา IGCC ขนาดใหญ (Commercial
Scale) ที่มีประสิทธ�ภาพของการผลิตไฟฟาสูง และลด
การปลอยมลภาวะใหอยูในระดับต่ำ (High Efficiency,
Low Emissions: HELE) เปดดำเนินการเช�งพาณิชย
เมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2564 มีการจายไฟฟาเขาระบบสายสง
ของประเทศตามสัญญาการซ�้อขายไฟฟา (PPA) ระยะยาว
และมีสัญญาการจัดหาเช�้อเพลิงระยะยาวเชนกัน

BKV ซ�ง่ เปนบร�ษทั ยอยของบานปูทถ่ี อื หุน ในสัดสวนรอยละ 96.3
และ Banpu Power US Corporation (BPPUS) ซ�่งเปน
บร�ษทั ยอยของ บานปู เพาเวอรทถ่ี อื หุน ในสัดสวนรอยละ 100
ไดรว มกันจัดตัง� BKV-BPP Power LLC (BKV-BPP) โดย
BKV และ BPPUS ถือหุนในสัดสวนที่เทากันคือรอยละ 50
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 BKV-BPP Power LLC
ไดเขาซ�้อหุนในสัดสวนรอยละ 100 ในบร�ษัท Temple
Generation Intermediate Holdings II, LLC ที่ถือหุน
รอยละ 100 ในโรงไฟฟากาซธรรมชาติ Temple I ตั�งอยู
ในรัฐเท็กซัส สหรัฐฯ ซ�่งเปนหนึ่งในศูนยรวมเศรษฐกิจและ
ประชากรที่กำลังเติบโตอยางรวดเร็ว โรงไฟฟาแหงนี้
ใชกาซธรรมชาติเปนเช�้อเพลิง มีขนาดกำลังการผลิต
768 เมกะวัตต เปดดำเนินการเช�งพาณิชยเมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2557
โรงไฟฟากาซธรรมชาติ Temple I ใชเทคโนโลยี Combined
Cycle Gas Turbines (CCGT) ที่มีประสิทธ�ภาพสูง
มีการติดตั�งระบบการจัดการมลภาวะใหอยูในระดับต่ำ
มีความยืดหยุน ในการเดินเคร�อ่ งเพือ่ ผลิตไฟฟา ใหสอดรับกับ

รูปแบบความตองการใชไฟฟา อยูใ นลำดับการเร�ยกจายไฟฟา
(Merit Order) ทีด่ ี ซ�ง่ เหมาะกับสภาพและการแขงขันในตลาด
Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) ที่มี
การซ�้อขายไฟฟาแบบเสร�

2. ธุรกิจไฟฟาพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant)

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บร�ษัท บานปู เน็กซ จำกัด (บานปู เน็กซ) ที่บานปู และ
บานปู เพาเวอรถอื หุน ในสัดสวนเทากันทีร่ อ ยละ 50 ไดถอื หุน
รอยละ 100 ใน BPP Renewable Investment (China)
Co., Ltd. (BPPRIC) ซ�่งเขาลงทุนในโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยในจ�นจำนวน 7 แหง ทีม่ โี ครงสรางราคารับซ�อ้ ไฟฟา
ระยะยาว (Feed-in Tariff: FiT) ระยะเวลา 20 ป โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกำลังการผลิตทั�งสิ้น 177.32
เมกะวัตต มีรายละเอียดดังนี้
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สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

กำลังการผลิต
(เมกะวัตต)

1. ฮุยเหนิง (Huineng)

100.00

21.51

ซานตง

เดือนกรกฎาคม ป 2559

2. จินซาน (Jinshan)

100.00

28.95

ซานตง

เดือนกันยายน ป 2559

3. เฮาหยวน (Haoyuan)

100.00

20.00

ซานตง

เดือนตุลาคม ป 2559

4. ฮุยเอิน (Hui’en)

100.00

19.70

ซานตง

เดือนมกราคม ป 2560

5. เตอหยวน (Deyuan)

100.00

51.64

เจอเจ�ยง

6. ซิงหยู (Xingyu)

100.00

10.30

7. จีซิน (Jixin)

100.00

25.22

โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

รวมกำลังการผลิต

สถานที่ตั้ง
(มณฑล)

เปดดำเนินการ
เชิงพาณิชย

โรงไฟฟา/
โครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

สถานที่ตั้ง
(จังหวัด)

เปดดำเนินการ
เชิงพาณิชย

40.00

2.00

0.80

อิบารากิ

เดือนกรกฎาคม ป 2556

2. โอลิมเปย (Olympia) - ฮิตาชิ โอมิยะ 2

40.00

2.00

0.80

อิบารากิ

เดือนมกราคม ป 2558

เดือนกุมภาพันธ ป 2560

3. โอลิมเปย (Olympia) - โอเซโนะ ซาโตะ
คาตะชินะ

40.00

2.00

0.80

กุนมะ

เดือนมกราคม ป 2558

ซานตง

เดือนกรกฎาคม ป 2560

4. โอลิมเปย (Olympia) - ซากุระ 1

40.00

2.00

0.80

โทช�ง�

เดือนธันวาคม ป 2558

เจ�ยงซู

เดือนกรกฎาคม ป 2562

5. โอลิมเปย (Olympia) - ซากุระ 2

40.00

2.00

0.80

โทช�ง�

เดือนตุลาคม ป 2558

6. ฮิโนะ (Hino)

75.00

3.50

2.63

ช�งะ

เดือนพฤษภาคม ป 2559

7. อวาจิ (Awaji)

75.00

8.00

6.00

เฮียวโงะ

เดือนพฤษภาคม ป 2560

8. มุกะวะ (Mukawa)

56.00

17.00

9.52

ฮอกไกโด

เดือนสิงหาคม ป 2561

9. นาริ ไอสึ (Nari Aizu)

100.00

20.46

20.46

ฟุกุช�มะ

เดือนธันวาคม ป 2561

10. คุโรคาวะ (Kurokawa)

100.00

18.90

18.90

มิยาง�

เดือนธันวาคม ป 2562

11. เท็นซัง (Tenzan)

100.00

1.96

1.96

ซากะ

เดือนธันวาคม ป 2562

12. มูโรรัง 1 (Muroran I)

100.00

1.73

1.73

ฮอกไกโด

เดือนสิงหาคม ป 2561

13. มูโรรัง 2 (Muroran II)

100.00

1.63

1.63

ฮอกไกโด

เดือนมกราคม ป 2561

14. ทาเคโอะ 2 (Takeo II)

100.00

1.00

1.00

ซากะ

เดือนตุลาคม ป 2561

15. ยามางาตะ (Yamagata)

100.00

20.00

20.00

ยามางาตะ

เดือนพฤศจ�กายน ป 2563

75.00

7.00

5.25

ฟุกุช�มะ

เดือนธันวาคม ป 2563

17. เคเซนนุมะ (Kesenuma)

100.00

20.00

20.00

มิยาง�

เดือนพฤศจ�กายน ป 2564

18. นิฮอนมัตสึ (Nihonmatsu)

100.00

12.00

12.00

ฟุกุช�มะ

เดือนพฤศจ�กายน ป 2564

19. ชิราคาวะ (Shirakawa)

100.00

10.00

10.00

ฟุกุช�มะ

เดือนมกราคม ป 2565

20. โครงการยามางาตะอีเดะ
(Yamagata Iide)

51.00

200.00

102.00

ยามางาตะ

อยูระหวางการกอสราง

177.32

16. ยาบูกิ (Yabuki)

บานปู เน็กซไดลงทุนในโรงไฟฟาและโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในญี่ปุนผานบร�ษัทยอย ซ�่ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 มีกำลังการผลิตตามสัดสวนการลงทุนจำนวน 237.08 เมกะวัตต โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

รอยละ
100

ตาม
สัดสวน
การลงทุน

1. โอลิมเปย (Olympia) - ฮิตาชิ โอมิยะ

โรงไฟฟาและโครงการโรงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ในประเทศญี่ปุน
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สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

กำลังการผลิต
(เมกะวัตต)

รวมกำลังการผลิต

237.08

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในประเทศออสเตรเลีย
บานปูไดลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่เปดดำเนินการเช�งพาณิชยแลว 2 แหง ในรัฐนิวเซาทเวลส (New South
Wales) ในออสเตรเลีย ผานหนวยลงทุน Banpu Energy Hold Trust ที่จัดตั�งโดย Banpu Energy Australia Pty Ltd.
(BEN) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของบานปู และ Banpu Renewable Australia Pty Ltd. (BREA) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของบานปู เน็กซ
โดย BEN ถือหุนรอยละ 80 และ BREA ถือหุนรอยละ 20 ในหนวยลงทุน Banpu Energy Hold Trust ที่เขาซ�้อหุนโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยเบอร�ล (Beryl หร�อ BSF) และมานิลดรา (Manildra หร�อ MSF) ในสัดสวนรอยละ 100 ซ�ง่ โรงไฟฟาทัง� 2 แหง
ถือวาเปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญ โครงการแรกของบานปูในออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเบอริล

2) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมานิลดรา

ตั�งอยูในรัฐนิวเซาทเวลส กำลังการผลิต 110.9 เมกะวัตต
เปดดำเนินการเช�งพาณิชยในเดือนมิถุนายน ป 2562

ตั�งอยูในรัฐนิวเซาทเวลส กำลังการผลิต 55.9 เมกะวัตต
เปดดำเนินการเช�งพาณิชยในเดือนธันวาคม ป 2561

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

กำลัง
การผลิต
(เมกะวัตต)

สถานที่ตั้ง
(จังหวัด)

เปดดำเนินการ
เชิงพาณิชย

1. โรงไฟฟาพลังงานลมเอลวินหมุยยิน
(El Wind Mui Dinh)

100.00

37.60

นินหถวน

เดือนมิถุนายน ป 2562

2. โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมหวินเจา
ระยะที่ 1 (Vinh Chau Phase 1)

100.00

30.00

ซ็อกจัง

อยูระหวางการกอสราง

3. โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมวินเจา
ระยะที่ 2 และ 3 (Vinh Chau Phase 2
and 3)

100.00

50.00

ซ็อกจัง

อยูระหวางการศึกษา
ความเปนไปได

4. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยฮาติ๋ญ
(Ha Tinh)

100.00

50.00

นินหถวน

เดือนมิถุนายน ป 2562

5. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชูง็อก*
(Chu Ngoc)

100.00

15.00

เกียลาย

เดือนมิถุนายน ป 2562

6. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยน็อนไห*
(Nhon Hai)

100.00

35.00

นินหถวน

เดือนกรกฎาคม ป 2563

โรงไฟฟา/
โครงการโรงไฟฟา

โรงไฟฟาทั�งสองแหงมีปร�มาณความตองการและการเติบโตของการใชไฟฟาอยางตอเนื่อง ประกอบกับทางภาครัฐ
ไดมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยน โดยจายไฟฟาเขาตลาดซ�้อขายไฟฟาแหงชาติ
(National Electricity Market: NEM) ตามสัญญาการซ�้อขายไฟฟา (PPA) ระยะยาว การลงทุนในครั�งนี้นับเปนการสราง
รากฐานการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเว�ยนในออสเตรเลียและยังเปนการกาวสูตลาดซ�้อขายไฟฟาที่มีความกาวหนาและ
เปนตลาดขายสง (Wholesale Electricity Market)

โรงไฟฟาและโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บานปู เน็กซไดขยายฐานการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟาและโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม ซ�่งปจจุบัน
มีจำนวน 6 แหง แบงเปนโครงการโรงไฟฟาที่อยูระหวางการกอสรางและศึกษาความเปนไปไดจำนวน 2 แหง และโรงไฟฟา
ที่เปดดำเนินการเช�งพาณิชยแลวจำนวน 4 แหง ซ�่งมีโครงสรางราคารับซ�้อไฟฟาระยะยาว (Feed-in Tariff: FIT) โดยผลิตและ
จำหนายไฟฟาเขาระบบสายสงใหแกการไฟฟาเว�ยดนาม (EVN) ตามสัญญาการซ�้อขายไฟฟา (PPA) เปนระยะเวลา 20 ป
ซ�่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกำลังการผลิตจำนวน 217.60 เมกะวัตต โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

รวมกำลังการผลิต

217.60

* หมายเหตุ : ไดมีการลงนามในสัญญาซ�้อขายในเดือนมกราคม ป 2565

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน
(Energy Technology)

2. โซลูชันฉลาดผลิต (Smart Energy Generation)
ชวยบริหารจัดการการใชพลังงานและลดตนทุนพลังงานใหแกลูกคา ดวยการผสานระหวางฮารดแวรอัจฉริยะ
และดิจิทัลแพลตฟอรม พรอมดวยบริการหลังการขายอยางครบวงจร

บานปูมุงสูการเปนผูนำในธุรกิจพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติที่ผสานเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ
พรอมมุงมั่นสรางพลังงานที่ยั่งยืน จึงเริ่มตนนำประสบการณในการดำเนินธุรกิจดานพลังงานมากกวา 30 ป
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และความเชี่ยวชาญจากการบริหารธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคา และทุนลอยน้ำ ในจีน และญี่ปุน รวมถึงเทคโนโลยีการซื้อขายไฟฟาผานแพลตฟอรม (Energy
Trading) และเทคโนโลยีโรงไฟฟาเสมือน (Virtual Power Plant) มาตอยอดเปนธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท บานปู เน็กซ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบานปู

ใหบริการวางระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop)
และบนทุนลอยน้ำ (Floating Solar)

บานปู เน็กซเปนผูใหบริการโซลูชันพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก นำเสนอโซลูชันพลังงานฉลาด
เพ±อความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งฮารดแวรอัจฉริยะ และดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ตอบโจทยความตองการของลูกคา
ดวยนวัตกรรมและความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีพลังงานระดับมาตรฐานสากล เพ±อเติมเต็มการใชชีวิต
ที่ดียิ่งขึ้นอยางยั่งยืน โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรง รวมถึงเปนบริษัทชั้นนำดานเทคโนโลยีพลังงาน
ทำใหสามารถนำเสนอโซลูชันพลังงานและบริการหลังการขายที่ดีที่สุดไดอยางครบวงจร เพ±อใหลูกคาสามารถ
ใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ ในราคาทีเ่ หมาะสมและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยดำเนินธุรกิจ
ที่มุงพัฒนาระบบและใหบริการ “โซลูชันพลังงานฉลาด” ดังนี้

1. โซลูชันฉลาดวิเคราะหและการจัดการพลังงาน
(Smart Data Analytics and Energy Management)
ให บ ริ ก ารวิ เ คราะห ก ารใช พ ลั ง งานอย า งชาญฉลาด (Smart Energy Consumption Analytics) และ
ใหคำปรึกษาดานการจัดการพลังงาน โดยตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหดวยดิจิทัลแพลตฟอรมที่มี
ความแมนยำ พรอมทั้งแนะนำมาตรการลดตนทุน และการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกลูกคา

ใหบร�การวางระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคาและบนทุนลอยน�ำแบบครบวงจรอยางมืออาช�พ
ตั�งแตการใหคำปร�กษา ออกแบบระบบ ติดตั�ง ตรวจสอบ
และซอมบำรุง สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ
ที่ตองการลดรายจายคาไฟฟา รวมถึงเปนสวนหนึ่งในการ
ชวยกันดูแลโลกอยางยั่งยืนดวยการใชพลังงานสะอาด
ปจจุบัน บานปู เน็กซมีกำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย บ นหลั ง คา และทุ  น ลอยน� ำ ในประเทศ

อยูที่ 37 เมกะวัตต โดยไดนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัยเขามาใชในการดำเนินงานติดตั�งและการบร�การ
หลังการขายใหแกลกู คา โดยมีทมี ว�ศวกรและทีมลูกคาสัมพันธ
ตรวจสอบการทำงานของระบบในทุกไซตงานไดแบบเร�ยลไทม
จากหองควบคุม ซ�่งลูกคาสามารถตรวจสอบขอมูลการผลิต
และการใชไฟฟา ผลประหยัดคาไฟฟา และการลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดไดแบบเร�ยลไทม รวมถึงตรวจสอบ
ขอมูลยอนหลังผานสมารทโฟนหร�อแท็บเล็ตไดดวยตัวเอง
พรอมฟงกชันการใชงานอื่นๆ อีกมากมาย

ลงทุนในซันซีป กรุป (Sunseap Group Pte. Ltd.)
BPIN Investment Co., Ltd. (BPINI) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของบานปู เน็กซลงทุนใน Sunseap Group Pte. Ltd. ซ�่งเปนผูนำ
ดานการใหบร�การพลังงานสะอาดแบบครบวงจรรายใหญในสิงคโปร ฐานลูกคาประกอบดวย หนวยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา
และบร�ษัทตางๆ โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 47.5
โดยเมือ่ วันที่ 2 พฤศจ�กายน 2564 บร�ษทั ยอยของบร�ษทั ฯ ไดลงนามในสัญญาซ�อ้ ขาย เพือ่ ขายหุน ทัง� หมดทีส่ ดั สวนรอยละ 47.5
ใน Sunseap Group Pte. Ltd. ซ�่งการจำหนายหุนทั�งหมดเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2565
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ชุดผลิตและกักเก็บไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบเคลอนที่ (e-PromptMove)
3. โซลูชันฉลาดเก็บ (Smart Energy Storage)
บานปู เน็กซ เล็งเห็นวาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage and System: ESS) มีความจำเปน
อยางยิ่งในอนาคต เพราะจะชวยสงเสริมใหระบบผลิตไฟฟามีเสถียรภาพ กอใหเกิดการใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขาดแคลนพลังงาน รวมถึงผลักดันการใชรถยนตไฟฟาเพิ่มขึ้น
ถือเปนการรวมขับเคล£อนการพัฒนาพลังงานของไทย

บานปู เน็กซเล็งเห็นปญหาดานการขาดแคลนพลังงานในหลายพืน้ ที่ รวมทัง� ในยามว�กฤต จ�งไดนำนวัตกรรมความรู ประสบการณ
ดานพลังงาน เทคโนโลยี และโซลูชนั ดานพลังงานทีห่ ลากหลายมาพัฒนาตนแบบชุดผลิตและกักเก็บไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
แบบเคลือ่ นที่ ‘บานปู เน็กซ อีพรอมตมฟู ’ (Banpu NEXT e-PromptMove) โซลูชนั ผลิตและกักเก็บไฟฟาดวยพลังงานสะอาด
ครบวงจรเคลือ่ นทีใ่ นรูปแบบรถเทรลเลอรรายแรกของไทย ทีพ่ รอมเคลือ่ นยายไปใชงานไดทกุ ที่ ทุกเวลา แมในพืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ
สำหรับตัวรถเทรลเลอร ออกแบบและผลิตข�น้ โดยเฉพาะ เพือ่ ใหเหมาะกับการใชงาน แข็งแรงทนทาน รวมถึงมีระบบจอแสดงผล
ภายในรถ สำหรับตรวจสอบขอมูลการใชไฟฟา ดานระบบซอฟตแวร มีระบบการบร�หารจัดการพลังงาน (Energy Management
System) และอินเทอรเน็ตออฟติงส (Internet of Things: IoT) เพื่อใชควบคุมการผลิต กักเก็บ และประมวลผลการทำงาน
เพื่อใหลูกคาสามารถใชไฟฟาไดอยางมีเสถียรภาพทุกที่ และทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทุนใน Durapower Holdings Pte. Ltd.
บานปู เน็กซไดลงทุนใน Durapower Holdings Pte. Ltd. (Durapower) ในสิงคโปร โดยเขาถือหุนรอยละ 47.68 ถือเปน
กาวแรกของบานปู เน็กซในการขยายสูธุรกิจกักเก็บพลังงาน อีกทั�งยังเพิ่มประสิทธ�ภาพใหธุรกิจในปจจุบัน เพื่อตอยอดและ
เพิ่มมูลคาตอไปในอนาคต

ระบบไมโครกริด (Microgrid)

Durapower เปนผูเช�่ยวชาญดานการออกแบบ ผลิต และ
ติดตัง� ระบบแบตเตอร�จ่ ดั เก็บพลังงานแบบลิเธ�ยมไอออน (LiB)
สำหรับยานยนตและระบบไฟฟาสำรองตางๆ โดยมีโรงงาน
ผลิตแบตเตอร�่ลิเธ�ยมไอออนมาตรฐานโลก ที่เมืองซูโจว
(Suzhou) ในจ� น สามารถรองรั บ แผนการผลิ ต ได ถ ึ ง
1 กิกะวัตตชว่ั โมง (GWh) ถือเปนโรงงานทีใ่ ชเทคโนโลยีขน�ั สูง
พรอมมีเคร�อ่ งหมายการันตีใบรับรองคุณภาพและสิทธ�บตั รตางๆ
ในระดับสากลทั่วโลกกวา 40 ฉบับ เพื่อรองรับแผนเช�งรุก
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ในการขยายฐานลูกคาเพิม่ ข�น้ ในยุโรป จ�น ญีป่ นุ อินเดีย ไทย
และภูมภิ าคอาเซ�ยน ซ�ง่ ปจจุบนั มีฐานลูกคากวา 20 ประเทศ
ตอบโจทยทิศทางตลาดแบตเตอร�่ลิเธ�ยมไอออนที่เติบโต
อยางตอเนื่อง ตลอดจนรองรับความตองการที่เพิ่มสูงข�้น
จากแนวโนมตลาดรถยนตไฟฟา (EV) รถบัส รถบรรทุก
ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับบานพักอาศัย และระบบ
การกักเก็บพลังงานในโครงการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยน
ขนาดใหญ (ESS)

จากปญหาดานการขาดแคลนพลังงานและระบบสาธารณูปโภค
ดานไฟฟาที่ยังเขาไมถึงในบางพื้นที่ เชน บนเกาะ หร�อ
พืน้ ทีห่ า งไกล บานปู เน็กซจง� พัฒนาระบบไมโครกร�ด ซ�ง่ เปน
บร�การรวมระบบผลิตไฟฟาและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟา
หร�อแบตเตอร�่เขาดวยกัน โดยมีการควบคุมและสั่งการผาน
ดิจท� ลั แพลตฟอรมของบานปู เน็กซ นอกจากนี้ ระบบไมโครกร�ด
ยังสามารถเช�่อมตอกับแหลงผลิตไฟฟาอื่นๆ ได ทำใหชวย
ประหยัดตนทุนดานพลังงานใหแกธุรกิจของลูกคา และ
ยังสามารถใชงานไฟฟาไดอยางมีประสิทธ�ภาพและตอเนื่อง
ทั�งชวงกลางวันและกลางคืน ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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คือ ผูที่ใชบร�การสามารถเร�ยกรถเมื่อไหรก็ไดผานแอปพลิเคชัน รวมถึงการแชรเสนทางรวมกับผูอื่น ชวยประหยัดคาโดยสาร
ลดจำนวนการใชยานพาหนะ และเกิดประสิทธ�ภาพในการบร�หารจัดการการใชพลังงานสูงที่สุด

4. โซลูชันฉลาดใช (Smart Energy Utilization)
บานปู เน็กซสรางระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ดานการบริหารจัดการยานยนตไฟฟาและขนสงอยาง
ครบวงจร (e-mobility) โดยรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนาแพลตฟอรมภายใตแนวคิด Mobility as a Service
(MaaS) เพอสงมอบโซลูชันและบริการแบบ One Stop Service ใหแกลูกคา ตั้งแตใหคำปรึกษา ศึกษารูปแบบ
ความตองการใชงาน ออกแบบระบบการจัดการขนสงที่เหมาะกับการดำเนินงานของแตละองคกร ตลอดจน
การดูแลบริการหลังการขาย โดยนำเทคโนโลยีฮารดแวร และเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานเขาดวยกัน รวมถึง
การพัฒนาแอปพลิเคชัน และการนำระบบบริหารจัดการขอมูลแบบเรียลไทมมาใชเพอเพิ่มประสิทธิภาพ
การมอบบริการหลังการขายใหตอบโจทยการใชงานของลูกคาไดอยางตรงจุด สนับสนุนการเชอมตอระบบ
การสั ญ จรและขนส ง ต า ง ๆ ได อ ย า งชาญฉลาด รวมถึ ง ลดภาระทั ้ ง ทางด า นค า ใช จ  า ยและเวลาให ก ั บ
ผูใชบริการและผูมีสวนไดเสีย

รถตุก ตุก ไฟฟา MuvMi ขับเคลือ่ นดวยพลังงานสะอาดรอยละ 100 ไมสรางฝุน ควันและมลภาวะ โดยบานปู เน็กซเปนผูส นับสนุน
ดานการลงทุน จัดหาแบตเตอร�่ลิเธ�ยมไอออนสำหรับรถตุกตุกไฟฟาโดยใชแบตเตอร�่ของ Durapower ซ�่งถือเปนการเติมเต็ม
ระบบนิเวศเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของบานปู และติดตั�งสถานีอัดประจุไฟฟา 18 สถานี ทั�งนี้กำลังเดินหนาติดตั�งเพิ่มเติม
ใหเกิดความสะดวกสบายและมีประสิทธ�ภาพในการเดินทางยิ่งข�้น

โมบิลิตี้ แชริ่ง (Mobility Sharing)
บานปู เน็กซไดเขาลงทุนใน ฮอปคาร (HAUPCAR) ผูใ หบร�การ
แพลตฟอรมการปลอยเชายานพาหนะแบบระยะสัน� ซ�ง่ ไดนำ
รถยนตไฟฟาไปใหบร�การในรูปแบบโมบิลิตี้ แชร�่งรวมกับ
HAUPCAR เร�ยกวา ‘บานปู เน็กซ อีว� คาร แชร�่ง’
(Banpu NEXT EV Car Sharing) ทั�งแบบชั่วโมง รายวัน
รายสัปดาห หร�อรายเดือนใหสามารถใชบร�การไดอยางสะดวก
และปลอดภัย สามารถเชา รับ ปลดล็อค และคืนรถยนตไฟฟา
ผานแอปพลิเคชัน HAUP ไดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสงเสร�ม
การใชพลังงานสะอาด และเพิ่มการสัญจรทางเลือกสำหรับ
การเดินทางที่สะดวกสบาย รวมถึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ซ�่งจะนำไปสูระบบขนสงอัจฉร�ยะที่ประชาชนทุกคนสามารถ
กำหนดการเดินทางของตัวเองที่สะดวกสบาย ไรรอยตอ
อันเปนองคประกอบหนึ่งของเมืองอัจฉร�ยะ

ไรด แชรริ่ง (Ride Sharing)
บานปู เน็กซไดเล็งเห็นถึงปญหามลภาวะจากระบบคมนาคมขนสงกับเร�อ่ งระบบการเดินทางในช�วต� ประจำวันของผูค นในตัวเมือง
จ�งไดลงทุนในบร�ษัท เออรเบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด (UMT) ซ�่งมีสัดสวนการถือหุนอยูที่รอยละ 39.3 โดย UMT เปนบร�ษัทที่มุง
ชวยแกปญหาการใชขนสงมวลชนของคนเมือง เนนไปที่การเช�่อมตอเขากับระบบขนสงมวลชน (First/Last Mile Solution) และ
มีบร�การ Tuk Tuk Hop เพือ่ ชวยเหลือนักทองเทีย่ วในการเดินทางรอบเกาะรัตนโกสินทร นอกจากนี้ UMT ยังไดออกแบบ และ
ผลิตยานยนตไฟฟาขนาดเล็ก โดยเร�ม่ จากตุก ตุก ไฟฟาทีใ่ ชอนิ เทอรเน็ตของสรรพสิง่ (Internet of Things: IoT) ในการบร�หารระบบ
ยานพาหนะ (Fleet Management) และไดมกี ารพัฒนาแอปพลิเคชัน “MuvMi : มูฟมี” ซ�ง่ สามารถใชเร�ยกรถแบบ “On-Demand”
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ทั�งนี้ บร�การดังกลาวมีรถตุกตุกไฟฟาใหบร�การอยูมากกวา
100 คัน ในกรุงเทพฯ มีพน้ื ทีใ่ หบร�การกวา 2,000 จุด ครอบคลุม
6 พื้นที่หลักทั่วกรุงเทพฯ ภายในเสนทางมีจุดเช�่อมตอกับ
ขนสงมวลชน ทั�งรถโดยสารประจำทาง เร�อโดยสาร รถไฟ
รถไฟฟา BTS และรถไฟฟาใตดนิ MRT และหางสรรพสินคา
ช�อ่ ดังมากมาย ไดแก เสนทางรอบจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
บร�เวณรถไฟฟา BTS สถานีอาร�ย ไปจนถึงรถไฟฟา MRT
สถานีกำแพงเพชร บร�เวณพหลโยธ�น ยานเกาะรัตนโกสินทร
บร�เวณอโศก นานา ออนนุช และมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
ไปจนถึงเสนานิคมและบร�เวณโดยรอบ

การจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา (Charger Management)
บานปู เน็กซในฐานะผูใ หบร�การระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจรรายแรกของไทยในรูปแบบ Mobility as a Service (MaaS)
มุง สนับสนุนกลุม สตารทอัพชัน� นำของไทยทีด่ ำเนินธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งกับการเดินทางและขนสงอัจฉร�ยะ (Smart Mobility) จ�งไดลงทุน
ในบร�ษทั อีโวลท เทคโนโลยี จำกัด (Evolt) ทีม่ คี วามเช�ย่ วชาญดานแพลตฟอรมบร�หารสถานีอดั ประจุไฟฟาแบบครบวงจร ทัง� จัดหา
เคร�อ่ งชารจ แพลตฟอรม และการบร�หารจัดการรอบดาน (Platform & Soft Management) การติดตัง� เคร�อ่ งชารจโดยทีมว�ศวกร
และชางเทคนิคที่มีความชำนาญ พรอมใหคำปร�กษาเพื่อแกไขปญหาแกลูกคาตลอด 24 ชั่วโมง ปจจุบันมีจุดใหบร�การสถานี
อัดประจุไฟฟา 300 จุด อาทิ ในสถานีบร�การน�ำมัน อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม รานอาหาร ศูนยการคา และคอมมูนติ ม้ี อลลชน�ั นำ
เปนตน ซ�่งจะมาชวยเติมเต็มและเพิ่มศักยภาพในการสรางระบบนิเวศของธุรกิจยานพาหนะไฟฟาของบานปู เน็กซ ใหแข็งแกรง
และครบวงจรยิ่งข�้น

บริการระบบปฏิบัติการ งานซอมบำรุง และบริการหลังการขาย
(Operation & Maintenance and Customer Services)
บานปู เน็กซ เขาลงทุนในบร�ษัท บียอนด กร�น จำกัด เปนผูแทนจำหนายรถไฟฟาอเนกประสงค (Club Car) อยางเปนทางการ
ซ�ง่ ใหบร�การทัง� การขาย เชา สัมปทานรถไฟฟา ในไทย ลาว และกัมพูชา โดยสามารถปรับแตงใหสามารถใชงานไดในหลากหลายธุรกิจ
ไมวา จะเปนโรงแรม ร�สอรท โรงพยาบาล หร�อโรงงานอุตสาหกรรม โดยปจจุบนั มีศนู ยบร�การลูกคามากกวา 10 แหงทัว่ ไทย และมีแผน
ขยายสาขาเพิม่ เปน 56 สาขา ภายในป 2568 โดยการลงทุนในครัง� นีเ้ ปนการตอยอดการขยายธุรกิจยานยนตไฟฟาใหมคี วามหลากหลาย
ครอบคลุมกลุมลูกคาในตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต ถือเปนอีกหนึ่งฟนเฟองสำคัญในการเสร�มความแข็งแกรงทางธุรกิจ
ซ�ง่ กันและกัน ผานความรวมมือในดานตางๆ ในอนาคต ทัง� การว�จยั และพัฒนา (R&D) รวมถึงร�เร�ม่ นวัตกรรมใหมๆ เพือ่ ใหสามารถ
พัฒนาสินคาและบร�การ และการสรางแพลตฟอรมในการใหบร�การแบบครบวงจร และการบร�การหลังการขายทีด่ ที ส่ี ดุ ใหแกลกู คา
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

61

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

เรือทองเที่ยวไฟฟาทางทะเล (e-Ferry)
บานปู เน็กซไดพฒ
ั นา ‘บานปู เน็กซ อีเฟอรร’่� (Banpu NEXT
e-Ferry) เร�อทองเที่ยวไฟฟาทางทะเลลำแรกของไทย
โดยสนับสนุนงบประมาณ และนำนวัตกรรมความรูดาน
เทคโนโลยีพลังงานมาใชในการผลิต พรอมนำแบตเตอร�่
ลิเธ�ยมไอออนจาก Durapower ที่เปนเคร�อขายพันธมิตร
ที่บานปู เน็กซเขาไปรวมลงทุนมาใชกับเร�อลำนี้ นอกจากนี้
บานปู เน็กซ ยังติดตัง� สถานีอดั ประจุไฟฟาบร�เวณทาเทียบเร�อ
อาวปอ จังหวัดภูเก็ต และนำระบบบร�หารจัดการพลังงาน
(Energy Management System) มาใชควบคุมการผลิต
สงจาย และใชพลังงานบนเร�อใหมปี ระสิทธ�ภาพสูงสุด พรอม
รวบรวมขอมูลจากระบบดังกลาวมาใชตรวจสอบการทำงาน
ของเร�อ วางแผนการบร�หารจัดการพลังงาน และการซอมบำรุง
รวมถึงนำขอมูลการใชพลังงานจากระบบแพลตฟอรมทีท่ ำงาน
รวมกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of
Things: IoT) มาพัฒนาและออกแบบการใชพลังงานใหตรงกับ
ความตองการ และเหมาะสมกับการใชงานของลูกคาแตละราย

5. โซลูชันฉลาดหมุนเวียน (Smart Circular Economy)
บานปู เน็กซ รวมกับพันธมิตรธุรกิจ บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด (GEPP Sa-Ard) ใหบริการดานการบริหาร
จัดการขยะผานแอปพลิเคชัน สำหรับลูกคาในธุรกิจเชิงพาณิชย ดวยดิจิทัลแพลตฟอรมออนไลนที่ออกแบบ
ระบบการบริหารจัดการขยะที่จะชวยเปลี่ยน “การทิ้งขยะ” เปน “การจัดการขยะ” อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ตั้งแตคัดแยกระหวางขยะและวัสดุเหลือใชเพอบันทึกและวิเคราะหขอมูล กอนจะนำแตละสวนไปดำเนินการ
อยางเหมาะสม ซึ่งเทคโนโลยีการจัดการขยะนี้ ทำใหผูใชบริการสามารถรับรายงานการจัดเก็บ และติดตาม
ผานแอปพลิเคชันไดวาขยะและวัสดุรีไซเคิลถูกจัดการอยางไร สรางประโยชนและเกิดรายไดคืนกลับมาเทาไหรบาง
ซึ่งจะชวยใหธุรกิจของลูกคาสามารถใชทรัพยากรไดอยางคุมคา สรางมูลคาเพิ่มใหกับสิ่งของเหลือใช ตอบโจทย
การดำเนินงานภายใตแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

บานปู เน็กซไดนำโซลูชันพลังงานฉลาดที่หลากหลายและครบวงจร ครอบคลุมทั�งฮารดแวร ซอฟตแวร และดิจ�ทัลแพลตฟอรม
มาใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉร�ยะ (Smart City) เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพการใชพลังงานอยางชาญฉลาด ลดภาระให
ลูกคาในกลุมธุรกิจ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการพัฒนาสมารทซิตี้จังหวัดขอนแกน

เรือทองเที่ยวโดยสารไฟฟาขนาดเล็ก (e-Boat)

บานปู เน็กซเล็งเห็นถึงความสำคัญในการชวยประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 และการมีสวนรวมในการผลักดัน
การใชพลังงานสะอาดอยางเต็มรูปแบบ จ�งรวมมือกับเคร�อขายพัฒนาเมืองขอนแกน เพื่อรวมผลักดัน “โครงการพัฒนา
สมารทซ�ตจ้ี งั หวัดขอนแกน” ภายใตแผนแมบทการพัฒนาเมืองขอนแกนสมารทซ�ต้ี 2029 โดยจะรวมกันศึกษาความเปนไปได
ในการสรางระบบนิเวศดานการใชพลังงานสะอาดทีค่ รบวงจร อาทิ การติดตัง� ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การวางระบบ
สายสงไฟฟาอัจฉร�ยะ การศึกษาการนำระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเสร�มศักยภาพการใชพลังงานอยางเหมาะสม การพัฒนาระบบ
ขนสงอัจฉร�ยะ การวางระบบสัญจรทางเลือกสาธารณะรองรับสวนตอขยายโครงการขนสงมวลชนรถไฟฟาระบบรางเบา รวมถึง
การนำเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหมอน่ื ๆ มาใชในเมืองขอนแกน เพือ่ สนับสนุนการสรางสภาพแวดลอมอัจฉร�ยะ (Smart Environment)
พรอมชวยยกระดับคุณภาพช�วต� ทีด่ ใี หกบั ชาวขอนแกน และรวมขับเคลือ่ นขอนแกนเขาสูก ารเปนเมืองอัจฉร�ยะตามแผนพัฒนาเมืองฯ

โครงการสมารทเซฟตี้โซน (Smart Safety Zone) ในจังหวัดภูเก็ต
บานปู เน็กซ ออกแบบและพัฒนาเร�อทองเทีย่ วโดยสารไฟฟา
ขนาดเล็ก (Banpu NEXT e-Boat) เพื่อเปนสวนหนึ่ง
ในการพัฒนาการทองเที่ยวสีเข�ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยเร�อทองเทีย่ วโดยสารดังกลาวใชพลังงานจากไฟฟาทัง� หมด
สามารถรองรับผูโดยสารไดสูงสุด 20 คน มีความแข็งแรง
ทนทาน และปลอดภัย กักเก็บพลังงานไฟฟาดวยแบตเตอร�่
ลิเทียมไอออนฟอสเฟสทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีอายุการใชงานยาวนาน
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พรอมดวยระบบควบคุมและบร�หารจัดการแบตเตอร�่ (Battery
Management System) ที่ชวยใหลูกคาใชงานเร�อไฟฟา
ไดอยางมีประสิทธ�ภาพ ลดคาใชจายดานเช�้อเพลิงและ
การบำรุงรักษา และยังสามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสมกับการใชงานในธุรกิจแตละประเภท
เชน ผูป ระกอบการโรงแรมและการทองเทีย่ วทางน�ำ เปนตน

จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป น หนึ ่ ง ในจั ง หวั ด ที ่ ไ ด ร ั บ เลื อ กให เ ป น
จังหวัดนำรองในโครงการเมืองอัจฉร�ยะ (Smart City)
ตามนโยบายของเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีเปาหมาย 7 ดาน
คือ ดานสิ่งแวดลอมอัจฉร�ยะ (Smart Environment) ดาน
เศรษฐกิจอัจฉร�ยะ (Smart Economy) ดานขนสงอัจฉร�ยะ
(Smart Mobility) ดานพลังงานอัจฉร�ยะ (Smart Energy)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ภาวะตลาดและการแขงขัน
กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน (Energy Resources)
ธุรกิจเหมือง
การตลาดและการแขงขัน
ภาวะตลาด
1. ภาพรวมตลาดถานหินโลก
ดานพลเมืองอัจฉร�ยะ (Smart People) ดานการดำรงช�ว�ต
อัจฉร�ยะ (Smart Living) และดานการบร�หารภาครัฐอัจฉร�ยะ
(Smart Governance) ซ�่งบานปู เน็กซไดเขามารวมเปน
สวนหนึ่งที่ชวยสนับสนุนดานการบร�หารภาครัฐอัจฉร�ยะ
(Smart Governance) โดยใชสมารทเซฟตี้แพลตฟอรม
(Smart Safety Platform) เพื่อการเฝาระวังภัยและบร�หาร
จัดการของเจาหนาที่รัฐ และชวยสงเสร�มใหชุมชนภูเก็ต
ปลอดภัยและนาอยูยิ่งข�้น อีกทั�งผลักดันดานการขนสง
อัจฉร�ยะ (Smart Mobility) โดยนำเร�อทองเที่ยวไฟฟา
ทางทะเลไปใหบร�การที่แรกในจังหวัดภูเก็ต ชวยเติมเต็ม
การเดินทางใหสะดวกสบายยิ่งข�้น เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
รวมถึงสรางคุณภาพช�ว�ตที่ดีใหแกชาวภูเก็ต

"ครอปออกมา">>

ในสวนของสมารทเซฟตีแ้ พลตฟอรมทีต่ ดิ ตัง� บร�เวณถนนถลาง
ซอยรมณีย และแหลมพรหมเทพ บานปู เน็กซทำงานรวมกับ
ภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐทองถิ่นที่เกี่ยวของอยาง
ใกลชด� ในการศึกษาและประเมินพืน้ ทีเ่ พือ่ ออกแบบโซลูชนั ให
ตรงกับความตองการของชุนชนภูเก็ต โดยการบร�หารจัดการ
เมืองดวยสมารทเซฟตี้แพลตฟอรม ที่นำมาใชเพื่อรวบรวม
ขอมูลเมืองผานระบบเซ็นเซอร และนำมาว�เคราะหประมวลผล
ดวยการใชปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI)
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เพื่อชวยยกระดับคุณภาพช�ว�ต ทั�งในดานความปลอดภัย
การดำเนินช�ว�ต และแกปญหาของชาวเมืองภูเก็ตและ
นักทองเทีย่ วไดอยางตรงจุด เชน การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
กลองวงจรปดอัจฉร�ยะที่สามารถตรวจวัดปร�มาณคน
การคัดกรองโคว�ด-19 การแจงเตือนภัยพิบตั ิ เชน ปร�มาณฝุน
PM 2.5 ในระดับสูงเกินมาตรฐาน และการบร�หารจุดจอดรถ
ไดอยางมีประสิทธ�ภาพ เปนตน

<< "ครอปออกมา"

ความตองการถานหินนำเขาในป 2564 มีการฟนตัวตามการฟนตัวของเศรษฐกิจจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปกอน
ที่เปนผลกระทบมาจากการระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) อยางไรก็ตาม ในป 2564
ทั่วโลกยังตองเผช�ญกับการระบาดของโคว�ด-19 อยู แตจากการเรงฉีดวัคซ�นของประเทศตางๆ และมาตรการควบคุมโรค
ที่เขมงวดทำใหมีแนวโนมที่จะควบคุมการระบาดได เปนผลใหหลายประเทศมีการผอนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาด
เพื่อใหสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดมากข�้น สงผลใหความตองการสินคาและพลังงานเพิ่มข�้น แตการฟนตัว
ของฝ�งอุปทานก็ยังชากวาฝ�งอุปสงคเนื่องจากหวงโซอุปทานหยุดชะงักและการขาดการลงทุนในชวงที่โคว�ด-19 ระบาดหนัก
ทำใหเกิดภาวะอุปทานตึงตัวและผลักดันใหราคาสินคาโภคภัณฑรวมทั�งราคาถานหินปรับตัวข�้นมาก
สาธารณรั ฐ ประชาชนจ� น เป น ประเทศผู  น ำเข า ถ า นหิ น
รายใหญที่สุดของโลก และนับเปนประเทศที่มีการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจดีทส่ี ดุ ประเทศหนึง่ ทามกลางมาตรการควบคุม
การระบาดของโคว�ด-19 ที่เขมงวด ทำใหในปที่ผานมา
ความตองการไฟฟาและถานหินในจ�นจ�งเพิ่มข�้นสูงมาก
ในขณะทีก่ ารผลิตถานหินในประเทศชะลอตัวลงจากมาตรการ
ดานความปลอดภัยในการทำเหมืองที่เขมงวด เนือ่ งจาก
ในชวงตนปไดเกิดอุบัติเหตุในเหมืองถานหิน ทำใหรัฐบาล
มุ  งเน น การตรวจสอบความปลอดภั ย ในเหมื อ งต า งๆ
สงผลใหหลายเหมืองตองหยุดผลิตชั่วคราว เพื่อทำการ
ปรั บ ปรุ ง มาตรการด า นความปลอดภั ย ให เ ป น ไปตาม
ขอกำหนดของรัฐบาลกอนจะไดรับอนุญาตใหกลับมา
ดำเนินการตอได นอกจากทีก่ ลาวมาแลว จ�นยังจัดประชุมใหญ
พรรคคอมมิวนิสตจน� ครบรอบ 100 ป ในวันที่ 1 กรกฎาคม
2564 ทำใหรัฐบาลคงมาตรการดานความปลอดภัยในการ

ทำเหมืองไปจนจบการประชุมใหญพรรคคอมมิวนิสตจ�น
ชวงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 ทำใหการผลิตถานหิน
ในประเทศเติบโตไมทันกับความตองการที่เพิ่มข�้น
ในไตรมาสที่ 3 จ�นประสบกับคลื่นความรอนในชวงฤดูรอน
ทำใหความตองการใชไฟฟาสูงข�น้ แตเนือ่ งจากการผลิตไฟฟา
จากเข�่อนโดยรวมลดลงจากปกอน ทำใหตองใชถานหิน
ในการผลิตไฟฟามากข�้น ประกอบกับการผลิตถานหิน
ในประเทศในไตรมาส 3 เพิ่งจะเร�่มฟนตัว ทำใหจ�นประสบ
ปญหาว�กฤตพลังงานจนตองจำกัดการใชไฟฟา โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใชไฟฟาสูง นอกจากนีร้ ฐั บาลยังขอให
ผูผลิตถานหินลดการสงถานหินใหกับอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป
และสงถานหินดังกลาวใหกับโรงไฟฟาเพื่อใหสามารถ
ผลิตไฟฟามากข�น้ พรอมกันนี้ รัฐบาลจ�นยังไดผอ นปรนมาตรการ
จำกัดการนำเขาถานหินที่ดำเนินการตอเนื่องมาจากปกอน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

เพือ่ เพิม่ อุปทานถานหินในประเทศ อยางไรก็ตาม การเพิม่ ข�น้
ของอุปทานก็ยงั ไมทนั กับอุปสงคทเ่ี พิม่ ข�น้ ทำใหราคาถานหิน
ที่ทาเร�อฉินหวงเตา (Qinhuangdao) ปรับข�้นไปสูงกวา
2,500 หยวนต อ ตั น ในไตรมาสที ่ 4 ก อ นที ่ ร ั ฐ บาลจะ
เขาไปแทรกแซง ทำใหราคาถานหินลดลงมาอยูที่ประมาณ
800 หยวนตอตันในชวงสิ้นป
การผลิตถานหินในประเทศจ�นเร�่มเพิ่มข�้นอยางมีนัยสำคัญ
ตั�งแตเดือนตุลาคม 2564 แตตองใชเวลากวา 3 เดือน
ในการปรับอุปสงคและอุปทานใหเขาสูภาวะสมดุลมากข�้น
การที่สภาพอากาศเดือนธันวาคมไมหนาวมาก ประกอบกับ
มาตรการควบคุมโคว�ด-19 ทีเ่ ขมงวดข�น้ เพือ่ ควบคุมการระบาด
ของสายพันธุโ อไมครอน (Omicron) ทำใหการใชไฟฟาไมสงู มาก
และชวยปรับอุปสงคและอุปทานใหเขาสูภ าวะสมดุลไดงา ยข�น้
รัฐบาลจ�นไดประกาศใชระบบการซ�้อขายสิทธ�การปลอย
กาซเร�อนกระจกแหงชาติ (National Emission Trading
Scheme: ETS) เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยมีเปาหมาย
ในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลง โดยในชวงแรก
จะใชเฉพาะกับภาคการผลิตไฟฟา โดยครอบคลุมโรงไฟฟา
ถานหินและกาซธรรมชาติ 2,225 แหง กอนจะขยายไปยัง
อุตสาหกรรมอื่นๆ ตอไปในอนาคต ในชวงเร�่มตนคาดวา
จะไมกระทบกับโรงไฟฟาถานหินมากนักเนื่องจากราคา
คารบอนยังอยูในระดับต่ำ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การนำเขาถานหินของสาธารณรัฐอินเดียในป 2564 หดตัวลง
ทัง� ๆ ทีม่ กี ารฟน ตัวทางเศรษฐกิจจากโคว�ด-19 เชนเดียวกับ
ประเทศอื่นๆ แมสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19
จะกลับมาในชวงกลางป แตก็ไมไดกระทบกับเศรษฐกิจ
มากเหมือนปกอน การผลิตถานหินในอินเดียเพิ่มข�้น
แตยังไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ ทำให
ตองพึ่งพาถานหินนำเขา แตในป 2564 ราคาถานหิน
ในตลาดโลกเพิม่ ข�น้ สูงมาก ทำใหผซู อ้� อินเดียลดการนำเขาลง
บางสวนหันไปใชถานหินที่ผลิตในประเทศมากข�้น ในขณะที่
บางสวนลดการเดินเคร�่องจักรหร�อหยุดโรงงานชั่วคราว
ประเทศญีป่ นุ ไดนำเขาถานหินเพิม่ ข�น้ ในป 2564 ตามการฟน ตัว
ทางเศรษฐกิจ ถึงแมจะมีการกลับมาระบาดของโคว�ด-19
จนตองประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
อีกครั�งเพื่อสกัดการระบาด ญี่ปุนไดรับผลกระทบจากการที่
ราคากาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG)
ปรับตัวข�้นไปสูงมากในป 2564 ทำใหตองหันมาเดินเคร�่อง
โรงไฟฟาถานหินมากข�น้ เพือ่ ลดตนทุน สงผลใหการใชถา นหิน
ของญี่ปุนเพิ่มข�้น
การนำเขาถานหินของสาธารณรัฐเกาหลีหร�อเกาหลีใต
ในป 2564 เพิ่มข�้นตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจเชนกัน
แมจะมีการจำกัดการเดินเคร�่องโรงไฟฟาถานหินในชวง
เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความตองการนำเขาถานหินของประเทศตาง ๆ ในป 2563/ 2564
ลานตัน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

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

2563

จีน

เอเชียเหนือ

ยุโรป

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

ภูมิภาค
เอเชียอน

อินเดีย

เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

2564

ในป 2564 เกาหลีใตมีการเดินเคร�่องโรงไฟฟาถานหินใหม
จำนวน 3 แหง กำลังการผลิตไฟฟาโรงละ 1,000 เมกะวัตต
โดยเร�ม่ เดินเคร�อ่ งในเดือนพฤษภาคม มิถนุ ายน และตุลาคม
ตามลำดับ ทำใหการใชถา นหินเพิม่ ข�น้ ราคากาซธรรมชาติเหลว
ทีป่ รับตัวข�น้ ไปสูงมากสงผลกระทบตอเกาหลีใตเชนกัน ทำให
รัฐบาลผอนปรนใหโรงไฟฟาถานหินสามารถเดินเคร�อ่ งไดมากข�น้
ในเดือนธันวาคมเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟาในประเทศ
สาธารณรัฐไตหวันไดนำเขาถานหินในป 2564 เพิ่มข�้น
เนื่องจากเศรษฐกิจไตหวันไดรับผลกระทบจากโคว�ด-19
ไมมากนัก อีกทั�งความตองการช�ป (Chip) ในตลาดโลก
มีสูงมาก ทำใหไตหวันตองเรงทำการผลิตและสงออก
สงผลใหความตองการใชไฟฟาอยูใ นระดับสูง ในขณะทีไ่ ตหวัน
ประสบกับคลืน่ ความรอน และการผลิตไฟฟาจากเข�อ่ นลดลง
เชนเดียวกับจ�น ประกอบกับราคากาซธรรมชาติเหลวทีส่ งู มาก
ทำใหตองใชถานหินในการผลิตไฟฟามากข�้น อยางไรก็ตาม
ไตหวันยังคงมีการจำกัดการเดินเคร�่องโรงไฟฟาถานหิน
เพื่อลดมลภาวะทางอากาศเชนเดียวกับเกาหลีใต โดยจำกัด
การเดินเคร�่องโรงไฟฟาถานหินในชวงเดือนตุลาคมถึง
เดือนมีนาคม ทำใหการเพิ่มข�้นของการใชงานถานหิน
มีปร�มาณจำกัด
ประเทศในเอเช�ยตะวันออกเฉียงใตมกี ารฟน ตัวทางเศรษฐกิจ
ในป 2564 เชนกัน แตการนำเขาถานหินหดตัวลงคอนขางมาก
จากการลดการนำเขาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม
ราคาถานหินในตลาดโลกที่ปรับตัวข�้นไปสูงมากสงผลให
ผูนำเขาของเว�ยดนาม โดยเฉพาะที่อยูนอกภาคผลิตไฟฟา
ลดการนำเขาถานหินลงมาก สวนการนำเขาถานหินของ
สาธารณรัฐฟลปิ ปนสเพิม่ ข�น้ เนือ่ งจากฟลปิ ปนสมกี ารผอนคลาย
มาตรการล็อกดาวน ทำใหการใชไฟฟาเพิม่ ข�น้ ประเทศอืน่ ๆ
ในเอเช�ยตะวันออกเฉียงใตสวนใหญมีการนำเขาถานหิน
ใกลเคียงกับปที่ผานมาเพราะยังตองคงมาตรการควบคุม
การระบาดของโคว�ด-19 ถึงแมจะมีการผอนปรนบางก็ตาม
การนำเขาถานหินในตลาดยุโรปมีการเพิ่มข�้นคอนขางมาก
เนื่องจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ เพราะหลายประเทศ
ไดผอนคลายมาตรการควบคุมโคว�ด-19 หลังจากไดเรง
ฉีดวัคซ�นจนครอบคลุมประชากรสวนใหญของประเทศแลว
ความตองการใชไฟฟาเพิ่มข�้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ
และสภาพอากาศทีห่ นาวมาก แตเนือ่ งจากราคากาซธรรมชาติ
ในยุโรปปรับตัวสูงข�้นมากจากปญหาอุปทานที่ไมเพียงพอ

รวมถึงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนลดลง ทำให
ยุโรปตองผลิตไฟฟาจากถานหินมากข�น้ ทัง� ๆ ทีห่ ลายประเทศ
ในยุโรปประกาศจะเรงแผนการยกเลิกการใชถา นหินในโรงไฟฟา
ใหเร็วข�น้ เพือ่ ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกก็ตาม บางประเทศ
ตองนำโรงไฟฟาถานหินทีเ่ ตร�ยมปลดระวางกลับมาเดินเคร�อ่ ง
อีกครั�งจากการที่ราคากาซธรรมชาติปรับตัวข�้นสูงมาก
การสงออกถานหินในปที่ผานมาปรับเพิ่มข�้นตามอุปสงค
ที่เพิ่มข�้น แตการเพิ่มข�้นของอุปทานชากวามาก เนื่องจาก
การหยุดชะงักของหวงโซอุปทานจากมาตรการควบคุม
โคว�ด-19 ของประเทศตางๆ การสงออกของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซ�ยเพิ่มข�้นมากที่สุดเนื่องจากกำลังผลิตสวนใหญ
ของอินโดนีเซ�ยในชวงกอนเกิดโคว�ด-19 ยังคงอยู และ
การทีจ่ น� หามนำเขาถานหินจากออสเตรเลีย ทำใหผนู ำเขาจ�น
หันมานำเขาถานหินจากอินโดนีเซ�ยเขาไปทดแทนเปนสวนใหญ
ประเทศออสเตรเลียสงออกถานหินในป 2564 ไดใกลเคียง
กับปกอนถึงแมจ�นหามนำเขาถานหินจากออสเตรเลียก็ตาม
ผูผ ลิตออสเตรเลียไดพยายามปรับคุณภาพถานหินใหตรงกับ
ความตองการของผูใชถานหินในญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน
และอินเดีย ทำใหสามารถสงออกถานหินไปยังตลาดดังกลาว
เพื่อชดเชยตลาดจ�นได
ผูผลิตถานหินรายใหญในสาธารณรัฐโคลอมเบียไดคืน
ประทานบัตรเหมืองถานหิน (Mining Contract) ใหกับ
รัฐบาลโคลอมเบีย หลังจากที่ตองหยุดทำเหมืองชั่วคราว
เกือบตลอดทัง� ป 2563 เพราะตนทุนสูง การคืนประทานบัตร
ทำใหเหมืองดังกลาวไมไดกลับมาผลิตและทำใหการผลิต
ถานหินของโคลอมเบียเพิ่มข�้นเพียงเล็กนอยในป 2564
ซ�่งต่ำกวาชวงกอนโคว�ด-19 ประมาณ 20 ลานตัน
ผูผ ลิตในสหพันธรัฐรัสเซ�ยไดเพิม่ การสงออกถานหินในป 2564
จากปกอ นคอนขางมาก ทัง� ๆ ทีม่ ปี ญ
 หาการขนสงทางรถไฟ
เนื่องจากมีการปรับปรุงและซอมบำรุงรางรถไฟ ทำให
ไมสามารถขนถายถานหินไดเต็มประสิทธ�ภาพ อยางไรก็ตาม
รัสเซ�ยเปนประเทศที่ไดประโยชนจากการที่จ�นหามนำเขา
ถานหินจากออสเตรเลียเชนกัน ทำใหรัสเซ�ยสงออกถานหิน
ไปจ�นไดมากข�้น นอกจากนี้รัสเซ�ยยังสามารถขยายตลาด
ในประเทศเอเช�ยอื่นๆ ไดดวย เนื่องจากถานหินรัสเซ�ย
มีคุณภาพดี
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความตองการสงออกถานหินของประเทศตาง ๆ ในป 2563/ 2564
ลานตัน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

1,020
1,000
980
960
940
920

ตามลำดับ ปร�มาณการขายในตลาดอินโดนีเซ�ยเพิ่มข�้นจาก
ปกอ นรอยละ 24.8 เนือ่ งจากความตองการใชในอุตสาหกรรม
ถลุงโลหะเพิ่มข�้นมาก
บร�ษทั ฯ ไดลดปร�มาณการจำหนายถานหินไปยังประเทศตางๆ
ลงจากปกอ นเปนสวนใหญ เพือ่ นำถานหินไปขายในตลาดจ�น
ซ� ่ ง ได ร าคาดี ก ว า มาก แต ใ นป 2564 บร� ษ ั ท ฯ ได ม ี ก าร
ขยายฐานลูกคาโดยจำหนายถานหินเขาไปในราชอาณาจักร
กัมพูชาซ�่งถือเปนตลาดใหมของบร�ษัทฯ

2. ตลาดถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

900

2563

อินโดนีเซีย

รัสเซีย

สหรัฐอเมริกา ประเทศอน ๆ

โคลอมเบีย

ออสเตรเลีย

แอฟริกาใต

2564

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

สาธารณรัฐแอฟร�กาใตยังมีขอจำกัดดานการขนถานหิน
ทางรถไฟจากการที่สายเคเบิลถูกขโมยเปนประจำ ทำให
ไมสามารถขนสงถานหินไดเต็มที่ จ�งทำใหแอฟร�กาใตสง ออก
ถานหินลดลงทัง� ๆ ทีค่ วามตองการถานหินในตลาดโลกเพิม่ ข�น้

ราคาถานหินในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงข�้นมากเปนแรงดึงดูด
ใหผูผลิตถานหินในสหรัฐฯ สงออกเพิ่มข�้น
ในป 2564 บร�ษัทฯ จำหนายถานหินจากอินโดนีเซ�ยจำนวน
20.19 ลานตัน ลดลงจากปกอนรอยละ 4.9 เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากภาวะฝนที่ตกหนักเกือบตลอดทั�งป บร�ษัทฯ
มี ส ั ด ส ว นการขายไปตลาดจ� น มากที ่ ส ุ ด ที ่ ร  อ ยละ 27

การสงออกถานหินของสหรัฐอเมร�กาในป 2564 เพิม่ ข�น้ มาก
ถึงแมความตองการถานหินในประเทศจะเพิ่มข�้นก็ตาม

ประเทศอน ๆ
เวียดนาม

อินเดีย

3%
3%
3%

ไทย

6%

ไตหวัน
มาเลเซีย

บังกลาเทศ
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โดยมีปร�มาณการขายเพิม่ ข�น้ จากปกอ นรอยละ 17.9 เนือ่ งจาก
ภาวะอุปทานตึงตัวอยางรุนแรงในจ�น ทำใหราคาถานหิน
ในจ�นเพิ่มสูงข�้นมาก และสงผลใหจ�นตองนำเขาถานหิน
เพิ่มข�้น ประกอบกับจ�นหามนำเขาถานหินจากออสเตรเลีย
ทำใหอินโดนีเซ�ยกลายเปนแหลงถานหินนำเขาหลักของจ�น
มีผลใหราคาถานหินของอินโดนีเซ�ยเพิม่ ข�น้ มากตามการเพิม่ ข�น้
ของราคาถานหินในจ�น ดังนั�นบร�ษัทฯ จ�งมุงเนนการ
เพิม่ การขายไปทีจ่ น� ใหมากข�น้ รองลงมาคือตลาดอินโดนีเซ�ย
และญี่ปุน ซ�่งมีสัดสวนการขายรอยละ 23 และรอยละ 15

6%

ฟลิปปนส

9%

ญี่ปุน

15%

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

1%
1%

1%
1%
1%

สัดสวน

เกาหลี
กัมพูชา
นิวซีแลนด

0.3%

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

27%

จีน

การจำหนายถานหิน
จากเหมืองในอินโดนีเซีย
ของบริษัทฯ
แบงตามรายประเทศ

23%

อินโดนีเซีย

การผลิตถานหินของอินโดนีเซ�ยในป 2564 ฟนตัวจากปกอนตามการฟนตัวของความตองการถานหินโลก ตัวเลขปร�มาณ
การผลิตถานหินเบื้องตนจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแรของอินโดนีเซ�ย มีปร�มาณการผลิตอยูที่ 614 ลานตัน เพิ่มข�้น
จากปกอนรอยละ 9.1 ถึงแมจะมีฝนตกหนักเกือบตลอดทั�งป อุตสาหกรรมถานหินไดรับการผอนปรนจากมาตรการปองกัน
การแพรระบาดโคว�ด-19 ของรัฐบาล เนื่องจากถูกจัดเปนสินคาจำเปน แตก็ไดรับผลกระทบทางออมเพราะมาตรการดังกลาว
จำกัดการเคลื่อนยายแรงงาน ทำใหการสงมอบเคร�่องจักรและอุปกรณที่ใชทำเหมืองลาชาเพราะบร�ษัทผูผลิตตองปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโคว�ด-19 ที่เขมงวดของรัฐบาล ทำใหมีการหยุดชะงักของหวงโซอุปทานของวัตถุดิบ
โดยผูผลิตรายเล็กจะไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานและเคร�่องจักรมากกวาผูผลิตรายใหญ
สำหรับการสงออกถานหินในป 2564 ตัวเลขปร�มาณการ
สงออกถานหินเบื้องตนจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร
ของอินโดนีเซ�ยอยูที่ 435 ลานตัน เพิ่มข�้นรอยละ 6.9
จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากความตองการถานหิน
นำเขาของจ�นเพิม่ ข�น้ มาก และจากการทีจ่ น� หามนำเขาถานหิน
จากออสเตรเลียทำใหผนู ำเขาของจ�นหันมานำเขาถานหินจาก
อินโดนีเซ�ยเพิ่มข�้นมากเพื่อทดแทนถานหินจากออสเตรเลีย
สวนตลาดสงออกหลักอื่นๆ เชน ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน
และประเทศในเอเช�ยตะวันออกเฉียงใตสวนใหญ พบวา
ปร�มาณการนำเขาถานหินฟนตัวจากจุดต่ำสุดในป 2563
สำหรับตลาดอินเดียและเว�ยดนามที่การนำเขาถานหิน
ในป 2564 มีการหดตัวจากปกอน ยังมีปร�มาณการนำเขา
ถานหินจากอินโดนีเซ�ยในสัดสวนที่สูง จ�งถือวาทั�งอินเดีย
และเว�ยดนามยังคงเปนตลาดหลักของอินโดนีเซ�ยเชนกัน

ระหวางวันที่ 3-20 กรกฎาคม 2564 ครอบคลุมพืน้ ทีส่ ว นใหญ
ของประเทศและครอบคลุมจำนวนประชากรกวา 200 ลานคน
เพื่อควบคุมการระบาดของเช�้อโคว�ด-19 สายพันธุเดลตา
แตการใชไฟฟาไมไดลดลงเพราะโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ
ยังสามารถเดินเคร�่องไดถึงแมจะตองปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดก็ตาม ตัวเลขปร�มาณการใชถานหิน
เบือ้ งตนจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแรของอินโดนีเซ�ย
ในป 2564 อยูท ่ี 133 ลานตัน เพิม่ ข�น้ จากปกอ นรอยละ 0.7
โดยถานหินรอยละ 72 ใชในการผลิตกระแสไฟฟา รอยละ 9
ใชในอุตสาหกรรมปูนซ�เมนต ทีเ่ หลือใชในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
เชน อุตสาหกรรมถลุงโลหะ ปุย กระดาษ ปโตรเคมี สิ่งทอ
เปนตน การใชถานหินในอุตสาหกรรมถลุงโลหะมีแนวโนม
เพิ่มข�้นอยางมีนัยสำคัญเนื่องจากมีโรงงานถลุงโลหะใหม
ทยอยสรางแลวเสร็จจำนวนมาก

ความตองการใชถานหินในอินโดนีเซ�ยในป 2564 ยังคง
ไดรับผลกระทบจากโคว�ด-19 แมวาเศรษฐกิจจะเร�่มฟนตัว
จากโคว�ด-19 ก็ตาม อินโดนีเซ�ยมีการประกาศล็อกดาวน

ในป 2564 บร�ษัทฯ จำหนายถานหินในอินโดนีเซ�ยจำนวน
4.7 ลานตัน คิดเปนรอยละ 23 ของปร�มาณการจำหนาย
ถานหินทั�งหมดของบร�ษัทฯ จากแหลงผลิตในอินโดนีเซ�ย
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โดยคิ ด เป น ส ว นแบ ง ตลาดความต อ งการใช ถ  า นหิ น
ในอินโดนีเซ�ย ประมาณรอยละ 3.5 ซ�่งกลุมลูกคาหลัก
แบงเปนกลุมอุตสาหกรรมถลุงโลหะรอยละ 53 โรงไฟฟา
ถานหินในอินโดนีเซ�ยรอยละ 41 อุตสาหกรรมปูนซ�เมนต
รอยละ 4 และอุตสาหกรรมกระดาษรอยละ 2
ในปทผ่ี า นมารัฐบาลอินโดนีเซ�ยไดสง่ั ระงับการสงออกถานหิน
ของ 34 บร�ษัท เนื่องจากบร�ษัทเหลานั�นไมสามารถสงมอบ
ถานหินใหกับโรงไฟฟาในอินโดนีเซ�ยไดตามสัญญา ทำให
โรงไฟฟาถานหินสวนใหญในอินโดนีเซ�ยมีความเสีย่ งทีจ่ ะตอง
หยุดผลิตไฟฟาเนื่องจากมีถานหินไมเพียงพอตอการใชงาน
สาเหตุหลักมาจากการทีร่ าคาถานหินในตลาดโลกไดปรับตัว
ข�น้ ไปสูงมากในขณะทีร่ ฐั บาลควบคุมราคาถานหินทีข่ ายใหกบั
โรงไฟฟาถานหินในอินโดนีเซ�ยไวที่ไมเกิน 70 เหร�ยญสหรัฐ
ตอตัน (อางอิงถานหินทีม่ คี า ความรอนรวม (Gross Calorific
Value: GAR) 6,322 กิโลแคลอร�/กิโลกรัม ทำใหบร�ษทั ถานหิน
พยายามสงออกใหไดมากที่สุด ประกอบกับมีฝนตกหนัก
ในอินโดนีเซ�ย ทำใหหลายบร�ษัทไมสามารถผลิตถานหิน
ไดตามตองการ จ�งสงมอบถานหินใหกับโรงไฟฟาไดต่ำกวา
ขอตกลง รัฐบาลตองการใหบร�ษัทถานหินดังกลาวปฏิบัติ
ตามกฎหมายภาระผูกพันในตลาดภายในประเทศ (Domestic
Market Obligation: DMO) ซ�่งกำหนดใหสงมอบถานหิน
ใหกับผูใชภายในประเทศตามขอตกลงกอน จ�งจะอนุญาต
ใหสง ออกได แตเนือ่ งจากความตองการใชไฟฟาในประเทศเพิม่ ข�น้
ตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจ แมวาจะมีการสงมอบถานหิน
เพิม่ ข�น้ ทำใหสต็อกถานหินทีโ่ รงไฟฟายังคงอยูใ นระดับต่ำมาก
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รัฐบาลอินโดนีเซ�ยจ�งประกาศ
หามสงออกถานหินระหวางวันที่ 1-31 มกราคม 2565 โดย

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ใหบร�ษทั ถานหินตางๆ สงมอบถานหินใหกบั โรงไฟฟาถานหิน
ภายในประเทศเพื่อใหมีปร�มาณถานหินในสต็อกเพียงพอ
ตอการใชงาน 20 วัน อยางไรก็ตาม กระบวนการจัดหาถานหิน
ของโรงไฟฟาเองที่มีสัดสวนการหาถานหินในตลาดจรมาก
ก็เปนอุปสรรคในการสรางความมัน่ คงดานอุปทาน นอกจากนี้
คุณภาพถานหินที่ไมตรงกับความตองการของโรงไฟฟา
และความสามารถในการขนถายถานหินที่โรงไฟฟาก็เปน
อุปสรรคตอการจัดหาและเพิ่มสต็อกใหไดตามเปาหมาย
ภายในเวลาที่กำหนด
ในปทผ่ี า นมารัฐบาลอินโดนีเซ�ยไดประกาศเก็บภาษีคารบอน
(Carbon Tax) เพื่อลดการปลอยกาซเร�อนกระจก โดย
ในชวงเร�่มตนจะมีการบังคับใชกับโรงไฟฟากอน โดยจะเก็บ
ภาษี ค าร บ อนในอั ต รา 30,000 รู เ ป ย หร� อ ประมาณ
2.1 เหร�ยญสหรัฐตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
(Carbon Dioxide Equivalent) สำหรับโรงไฟฟาที่ปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดเกินขอกำหนด โดยจะมีผลบังคับใช
ในวันที่ 1 เมษายน 2565 อัตราภาษีคารบอนที่เร�ยกเก็บนี้
ยังอยูในระดับต่ำและความสามารถในการแขงขันของ
โรงไฟฟาถานหินก็ยังคงอยู
ในเดือนพฤศจ�กายน 2564 รัฐบาลอินโดนีเซ�ยไดประกาศควบคุม
ราคาจำหนายถานหินใหกับอุตสาหกรรมปูนซ�เมนตและ
อุตสาหกรรมปุยไวที่ไมเกิน 90 เหร�ยญสหรัฐตอตัน (อางอิง
ถานหินที่มีคาความรอนรวม 6,322 กิโลแคลอร�/กิโลกรัม
เปนการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใชตั�งแตเดือนพฤศจ�กายน
2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 เพือ่ ควบคุมตนทุนของปูนซ�เมนต
และปุย เพราะเปนสินคาจำเปนทีก่ ระทบกับผูค นจำนวนมาก

3. ตลาดถานหินในประเทศไทย
การใชถา นหินในภาคเอกชนของไทยในชวง 10 เดือนแรกของป 2564 มีปร�มาณรวมประมาณ 21.1 ลานตัน เพิม่ ข�น้ 1.3 ลานตัน หร�อ
เพิม่ ข�น้ รอยละ 6.7 จากชวงเดียวกันของปกอ น เนือ่ งจากการเร�ม่ ฟน ตัวทางเศรษฐกิจหลังจากทีม่ กี ารหดตัวในปกอ นจากมาตรการ
ควบคุมการแพรระบาดของโคว�ด-19 อุตสาหกรรมปูนซ�เมนตเปนกลุมผูใชถานหินรายใหญสุดในภาคเอกชน โดยมีปร�มาณ
การใชถานหินในชวง 10 เดือนแรกของป 2564 อยูที่ประมาณ 6.9 ลานตัน เพิ่มข�้นรอยละ 8.1 จากชวงเดียวกันของปกอน
กลุม ผูผ ลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) เปนกลุม ผูใ ชถา นหินใหญเปนอันดับ 2 รองจากกลุม อุตสาหกรรม
ปูนซ�เมนต โดยมีปร�มาณการใชถา นหินในชวง 10 เดือนแรกของป 2564 ประมาณ 4.6 ลานตัน ลดลงรอยละ 15.7 จากชวงเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากมีการหยุดซอมบำรุงโรงไฟฟา
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กลุมผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ซ�่งสวนใหญเปนกลุมผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมก็ไดรับผลกระทบ
จากการเพิ่มข�้นของราคาถานหินในตลาดโลก ทำใหลดการใชถานหินลง โดยมีปร�มาณการใชถานหินในชวง 10 เดือนแรก
ของป 2564 ประมาณ 1.2 ลานตัน ลดลงรอยละ 33.5 จากชวงเดียวกันของปกอน
ในขณะที่การใชถานหินในอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมกระดาษ ปโตรเคมี สิ่งทอ อาหาร รวมถึงกลุมผูคาถานหิน
ที่นำเขาถานหินมากองเก็บเพื่อรอการขาย (Stock and Sales) มีปร�มาณการใชและการนำเขาถานหินมากองเก็บในชวง
10 เดือนแรกของป 2564 ประมาณ 8.4 ลานตัน เพิ่มข�้นถึงรอยละ 36.9 จากชวงเดียวกันของปกอน การฟนตัวทางเศรษฐกิจ
ทำใหการผลิตสินคาในกลุมนี้เพิ่มข�้นและทำใหความตองการใชถานหินในกลุมนี้เพิ่มข�้นตาม

ภาวะการแขงขัน
1. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมถานหิน
การแขงขันในป 2564 ไมคอยรุนแรง เนื่องจากตลาดอยูในภาวะอุปทานตึงตัวจากการฟนตัวของความตองการถานหินนำเขา
ทีฟ่ น เร็วกวาการผลิต ภาพรวมความตองการถานหินนำเขาชนิดเช�อ้ เพลิงใหความรอนของโลกในป 2564 เพิม่ ข�น้ จากปกอ น ประมาณ
30 ลานตันหร�อเพิม่ ข�น้ รอยละ 3.2 โดยมีปร�มาณการนำเขารวมประมาณ 990 ลานตัน ประเทศในทว�ปเอเช�ยมีสดั สวนการนำเขา
รอยละ 86 ของปร�มาณการคาถานหินทางทะเลของทัง� โลก คิดเปนการนำเขาประมาณ 846 ลานตัน เพิม่ ข�น้ จากปกอ นรอยละ 2.6
จ�นยังคงรักษาตำแหนงผูนำเขาถานหินชนิดเช�้อเพลิง
ใหความรอนรายใหญที่สุดของโลก โดยในป 2564 มีการ
นำเขาถานหินประมาณ 259 ลานตัน เพิม่ ข�น้ จากปกอ นรอยละ
15.6 เนื่องจากตลาดถานหินในจ�นอยูในภาวะอุปทาน
ขาดตลาด ทำใหรัฐบาลตองผอนปรนใหมีการนำเขาถานหิน
เพิม่ ข�น้ อีกทัง� จ�นยังหามนำเขาถานหินจากออสเตรเลีย ทำให
ตองหันมานำเขาถานหินจากประเทศอืน่ ทดแทน ทำใหจำนวน
ผูขายในตลาดลดลง การแขงขันจ�งไมรุนแรง อยางไรก็ตาม
รัฐบาลจ�นไดผลักดันใหมีการผลิตถานหินในประเทศเพิ่มข�้น
จนทำใหตลาดเขาสูภาวะสมดุลมากข�้นในชวงปลายป
อินเดียมีการนำเขาถานหินลดลง ถึงแมเศรษฐกิจจะฟนตัว
จากโคว�ด-19 และความตองการใชถา นหินในประเทศเพิม่ ข�น้
แตผใู ชถา นหินในอินเดียกลับนำเขาถานหินลดลงเพราะราคา
ถานหินในตลาดโลกสูงมาก ทำใหผใู ชถา นหินในอินเดียหันมา
ใชถานหินที่ผลิตในประเทศมากข�้น แตเนื่องจากปร�มาณ
ถานหินที่ผลิตในประเทศมีจำกัดและมีผูขายนอยราย ทำให
ผูใชถานหินบางรายเลือกที่จะลดกำลังผลิตหร�อหยุดโรงงาน
ชั่วคราว ปร�มาณการนำเขาถานหินของอินเดียในป 2564
มีประมาณ 138 ลานตัน ลดลงรอยละ 7.3 จากปกอน โดย
ไดลดการนำเขาถานหินจากอินโดนีเซ�ยลงเนือ่ งจากมีราคาสูง
และหั น ไปนำเข า ถ า นหิ น จากออสเตรเลี ย และสหรั ฐ ฯ

มากข�น้ เพราะมีราคาทีต่ ำ่ กวา การนำเขาถานหินจากแอฟร�กาใต
ก็เพิม่ ข�น้ เชนกันถึงแมจะมีราคาสูง เพราะเปนถานหินคุณภาพดี
ที่อุตสาหกรรมเหล็กตองการ
กลุม ประเทศในเอเช�ยเหนือ ไดแก ญีป่ นุ เกาหลีใต และไตหวัน
มีการนำเขาถานหินชนิดเช�้อเพลิงใหความรอนในป 2564
ประมาณ 282 ลานตัน เพิม่ ข�น้ จากปกอ นรอยละ 3.4 ปจจัยหลัก
ทีท่ ำใหมกี ารใชถา นหินเพิม่ ข�น้ ไดแก การฟน ตัวทางเศรษฐกิจ
และราคากาซธรรมชาติเหลวที่ปรับตัวข�้นสูงมาก ประเทศ
ในกลุมนี้มีการนำเขาถานหินจากออสเตรเลียเพิ่มข�้นมาก
เนือ่ งจากผูผ ลิตในออสเตรเลียไมสามารถขายถานหินไปจ�นได
ทำใหตอ งพยายามขายเขาตลาดเอเช�ยเหนือในราคาทีแ่ ขงขันได
ในขณะทีป่ ระเทศในกลุม นีล้ ดการนำเขาถานหินจากอินโดนีเซ�ย
ลงเนื่องจากราคาถานหินของอินโดนีเซ�ยคอนขางสูง
การนำเข า ถ า นหิ น โดยรวมของกลุ  ม ประเทศในเอเช� ย
ตะวันออกเฉียงใตในป 2564 มีประมาณ 123 ลานตัน
ลดลงจากปกอนรอยละ 10.4 ถึงแมเศรษฐกิจของประเทศ
ในกลุม นีส้ ว นใหญจะเร�ม่ ฟน ตัวจากว�กฤตโคว�ด-19 การลดลง
สวนใหญเกิดจากการลดการนำเขาของเว�ยดนามเนื่องจาก
ราคาถานหินในตลาดโลกสูงมาก

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ปริมาณการนำเขาถานหินของภูมิภาคเอเชียแบงตามประเทศ

ปริมาณการสงออกถานหินของโลกแบงตามประเทศ
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การนำเขาถานหินของยุโรปในป 2564 อยูที่ประมาณ 95 ลานตัน เพิ่มข�้นจากปกอนประมาณรอยละ 7 เนื่องจากการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจและราคากาซธรรมชาติที่อยูในระดับสูง ทำใหมีการใชถานหินในการผลิตไฟฟาทดแทนกาซธรรมชาติมากข�้น
เพราะมีตนทุนที่ต่ำกวา ประกอบกับภาวะอุปทานตึงตัวจากประเทศผูสงออกหลักไปยังยุโรป เชน รัสเซ�ย โคลอมเบีย และ
สหรัฐอเมร�กา ทำใหการแขงขันในตลาดนี้ไมคอยรุนแรง
ปริมาณการนำเขาถานหินของภูมิภาคยุโรปแบงตามประเทศ
ลานตัน
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ดานการสงออกถานหินชนิดเช�อ้ เพลิงใหความรอนในป 2564
มีปร�มาณรวมประมาณ 999 ลานตัน เพิม่ ข�น้ จากปกอ นรอยละ
6.4 ตามการฟน ตัวของความตองการถานหิน อยางไรก็ตาม
การระบาดของโคว�ด-19 ทำใหเกิดการหยุดชะงักของหวงโซ
อุปทานถานหิน เชน การขาดแคลนแรงงาน การขาดแคลน
เคร�อ่ งจักรทีใ่ ชทำเหมือง เปนตน ซ�ง่ สงผลกระทบตอการผลิต
โดยประเทศผูสงออกหลักมี 6 ประเทศ คือ อินโดนีเซ�ย
ออสเตรเลีย รัสเซ�ย แอฟร�กาใต โคลอมเบีย และสหรัฐฯ
มีปร�มาณการสงออกรวมกันมากกวารอยละ 97 ของปร�มาณ
การคาถานหินทางทะเลของทั่วทั�งโลก
อินโดนีเซ�ยยังคงเปนประเทศผูสงออกถานหินชนิดเช�้อเพลิง
ใหความรอนรายใหญที่สุดของโลก ในปที่ผานมามีปร�มาณ
การสงออกประมาณ 435 ลานตัน เพิ่มข�้นจากปกอนรอยละ
6.9 การสงออกถานหินของอินโดนีเซ�ยมีการฟนตัวเร็ว
เนื่องจากมีผูผลิตหลายรายและมีกำลังการผลิตสูง แต
อินโดนีเซ�ยมีปญหาเร�่องอุปทานในประเทศที่ไมเพียงพอ
ตอการใชงาน เนื่องจากผูผลิตถานหินสวนใหญสงถานหิน
ออกไปจำหนายยังตางประเทศเพราะไดราคาดีกวาจำหนาย
ให ก ั บ โรงไฟฟ า ภายในประเทศอิ น โดนี เ ซ� ย เอง ถึ ง แม
อินโดนีเซ�ยจะมีผผู ลิตหลายราย แตการแขงขันในปทผ่ี า นมา
ก็ไมรนุ แรงมากเนือ่ งจากความตองการถานหินอยูใ นระดับสูง

ออสเตรเลียยังคงเปนผูสงออกถานหินชนิดเช�้อเพลิง
ใหความรอนอันดับสองของโลกรองจากอินโดนีเซ�ย โดยมี
ปร�มาณการสงออกในป 2564 ประมาณ 200 ลานตัน เพิม่ ข�น้
จากปกอ นรอยละ 0.6 การแขงขันในชวงตนปคอ นขางรุนแรง
จากการที่จ�นหามนำเขาถานหินออสเตรเลีย ทำใหผูผลิต
ออสเตรเลียพยายามขายถานหินไปยังตลาดอื่น ในชวงแรก
จ�งตองขายในราคาต่ำเพื่อเจาะตลาด แตราคาไดปรับตัวข�้น
ในชวงคร�่งปหลังเนื่องจากความตองการที่สูงข�้นทำให
การแขงขันลดลง
รัสเซ�ยมีการสงออกถานหินชนิดเช�้อเพลิงใหความรอนในป
2564 ประมาณ 180 ลานตัน เพิ่มข�้นจากปกอนรอยละ 9.8
ถึงแมจะมีการปรับปรุงและซอมบำรุงรางรถไฟก็ตาม รัสเซ�ย
ไดประโยชนจากการที่จ�นหามนำเขาถานหินจากออสเตรเลีย
เพราะทำใหจ�นหันมานำเขาถานหินจากรัสเซ�ยเพิ่มข�้นมาก
โดยปร�มาณการนำเขาถานหินชนิดเช�้อเพลิงใหความรอน
จากรัสเซ�ยของจ�นในชวง 11 เดือนแรกของป 2564 เพิม่ ข�น้ ถึง
รอยละ 50 จากชวงเดียวกันของปกอ น ความตองการถานหิน
ของจ�นที่สูงมาก ประกอบกับอุปสรรคในการขนสงถานหิน
ทางรถไฟทำใหอุปทานถานหินรัสเซ�ยตึงตัว

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

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

แอฟร�กาใตสงออกถานหินในป 2564 ประมาณ 66 ลานตัน
ลดลงจากปกอ นรอยละ 11.1 เนือ่ งจากขอจำกัดในการขนสง
ถานหินทางรถไฟมายังทาเร�อสงออก ทำใหปร�มาณถานหิน
สำหรับการสงออกมีจำกัด

รายใหญของโคลอมเบียคืนประทานบัตรใหกับรัฐบาล ทำให
กำลังการผลิตถานหินของโคลอมเบียลดลงไปเกือบ 20 ลานตัน
นอกจากนีย้ งั มีการควบรวมกิจการของผูผ ลิตรายใหญ ทำให
มีจำนวนผูผลิตลดลง การแขงขันจ�งไมรุนแรง

โคลอมเบียสงออกถานหินในป 2564 ประมาณ 56 ลานตัน
เพิ่มข�้นจากปกอนรอยละ 6.5 ผูผลิตถานหินของโคลอมเบีย
สงถานหินมาขายในจ�นมากข�้น เพราะผูนำเขาถานหินจ�น
ซ�อ้ มาทดแทนถานหินจากออสเตรเลีย โดยปร�มาณการสงออก
ถานหินไปยังจ�นในชวง 11 เดือนแรกของป 2564 เพิม่ ข�น้ ถึง
รอยละ 184 จากชวงเดียวกันของปกอน ในขณะที่การขาย
ถานหินไปยังบราซ�ลก็เพิม่ ข�น้ มากเชนกัน การทีผ่ ผู ลิตถานหิน

สหรัฐอเมร�กาสงออกถานหินชนิดเช�้อเพลิงใหความรอน
ในป 2564 ประมาณ 36 ลานตัน (ไมรวมการสงออก
ไปประเทศแคนาดา) เพิ่มข�้นจากปกอนรอยละ 53 เนื่องจาก
ราคาถานหินในตลาดโลกอยูใ นระดับสูงตลอดทัง� ป อยางไรก็ตาม
ขอจำกัดดานโควตาการขนสงถานหินทางรถไฟ และ ความ
ตองการใชถานหินในประเทศที่เพิ่มข�้นสูงมากก็เปนปจจัย
ซ�่งจำกัดปร�มาณการสงออกถานหินของสหรัฐอเมร�กา

ราคาถานหินสงออก ณ ทาเรือตนทาง

การที่จ�นยังคงหามนำเขาถานหินออสเตรเลียมีผลใหเกิด
การเปลีย่ นเสนทางการคาถานหินโลก และมีสว นทำใหราคา
ถานหินเพิ่มข�้น โดยในชวงแรกราคาถานหินอินโดนีเซ�ย
ปรับตัวสูงข�้นเพราะไดประโยชนจากการที่จ�นไมซ�้อถานหิน
ออสเตรเลีย ในขณะที่ราคาถานหินออสเตรเลียในคุณภาพ
ที่เคยสงไปขายที่จ�นมีราคาต่ำลงเนื่องจากจำเปนตองหา
ตลาดใหม ซ�ง่ ตองใชเวลาปรับเขาสูส มดุลราคาใหมกวาคร�ง่ ป
แนวโนมความตองการถานหินนำเขาในป 2565 คาดวา
จะปรับตัวเพิ่มข�้นจากป 2564 ตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
ที่คาดวาจะดำเนินไปอยางตอเนื่อง แตอัตราการเพิ่มข�้น
จะลดลง เนือ่ งจากประเทศพัฒนาแลวจะมุง เนนพลังงานสะอาด
มากข�้นและจำกัดการใชถานหินลง ในขณะที่การใชถานหิน
ในประเทศกำลังพัฒนาจะยังคงเพิม่ ข�น้ ตอเนือ่ ง เพราะถานหิน
ยังคงเปนเช�้อเพลิงที่มีราคาถูก

เหรียญสหรัฐ/ตัน

สำหรับราคาถานหินนาจะมีแนวโนมลดลง เนื่องจาก
มีการปรับตัวของหวงโซอุปทาน แตคาดวาจะยังทรงตัวอยู
ในระดับสูง เพราะในชวงโคว�ด-19 ที่ผานมาไมคอยมีการ
ลงทุนขยายกำลังผลิตมากนัก ทำใหปร�มาณถานหินใหม
ที่จะมาทดแทนแหลงถานหินที่กำลังจะหมดไปมีจำกัด

300
250
200
150

ประกอบกับตนทุนการทำเหมืองที่เพิ่มข�้นจากราคาสินคา
โภคภัณฑที่ปรับตัวสูงข�้น
ในระยะยาวความตองการถานหินมีแนวโนมลดลงเนื่องจาก
ขอตกลงการลดการปลอยกาซเร�อนกระจก ซ�่งจะทำให
ประเทศตางๆ มีแผนลดการใชถา นหินในการผลิตกระแสไฟฟา
ทำใหการลงทุนในเหมืองถานหินใหมมีแนวโนมลดลง
นอกจากนีก้ ารลงทุนในเหมืองถานหินยังหาแหลงเง�นทุนยาก
เพราะสถาบันการเง�นทยอยยกเลิกการสนับสนุนเง�นทุน
ใหกับธุรกิจถานหิน อีกทั�งการพัฒนาแหลงถานหินใหมๆ
จะมีความเขมงวดเร�อ่ งสิง่ แวดลอมมากข�น้ และมีการตอตาน
จากสาธารณชนมากข�น้ ทำใหตอ งการผลตอบแทนการลงทุน
ที่สูงข�้น อยางไรก็ตาม โรงไฟฟาถานหินที่มีอยูในปจจุบัน
สวนใหญกจ็ ะเดินเคร�อ่ งไปจนหมดอายุโรงไฟฟา ทำใหยงั ตอง
มีการผลิตถานหินเพือ่ ตอบสนองความตองการของโรงไฟฟา
เหลานี้อยู ถาปร�มาณสำรองของแหลงถานหินที่กำลังผลิต
อยูทยอยหมดลง ก็มีความจำเปนที่จะตองมีแหลงใหม
มาทดแทน ดังนั�นจ�งคาดวาราคาถานหินนาจะทรงตัวอยู
ในระดับทีส่ งู พอทีจ่ ะทำใหมกี ารลงทุนในแหลงถานหินใหมๆ
เพื่อทดแทนแหลงเกาที่จะทยอยหมดไป

100

2. ภาวะการแขงขันในประเทศไทย

50
0
ม.ค. 62

เม.ย. 62

ก.ค. 62

ราคาดัชนีนิวคาสเซิล

ต.ค. 62

ม.ค. 63

เม.ย. 63

ก.ค. 63

ราคาอางอิงออสเตรเลีย-ญี่ปุน

ต.ค. 63

ม.ค. 64

เม.ย. 64

ก.ค. 64

ต.ค. 64

ราคาอินโดนีเซีย (คาความรอนรวม 4,200 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)

การแขงขันในตลาดถานหินในไทยป 2564 ยังคงมีความรุนแรงถึงแมอุปทานในตลาดโลกอยูในภาวะตึงตัว เนื่องจากตลาด
ถานหินในไทยเปนตลาดเปดและเปนทีร่ ะบายสินคาของผูผ ลิตในอินโดนีเซ�ยหลายราย ประกอบกับในไทยมีผคู า ถานหินหลายราย
ในขณะที่ขนาดตลาดไมใหญมากนัก ทำใหมีการแขงขันสูง

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

ราคาถานหินในป 2564 มีการปรับตัวข�น้ ตัง� แตตน ปเนือ่ งจาก
ความตองการถานหินที่เพิ่มข�้น ในขณะที่การหยุดชะงักของ
หวงโซอปุ ทานเนือ่ งจากโคว�ด-19 ภาวะฝนตกหนักในอินโดนีเซ�ย
และออสเตรเลีย และปญหาการขนสงทางรถไฟในรัสเซ�ยและ
แอฟร�กาใต มีสว นทำใหเกิดปญหาอุปทานตึงตัวข�น้ ราคาถานหิน
ทีท่ า เร�อนิวคาสเซ�ล ข�น้ ไปถึงจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ 258
เหร�ยญสหรัฐตอตัน หลังจากทีร่ ฐั บาลอินโดนีเซ�ยสัง่ หามบร�ษทั
ถานหินในอินโดนีเซ�ย 34 แหงสงออกถานหิน กอนที่ราคา
จะปรับตัวลงมาอยูที่ระดับ 180 เหร�ยญสหรัฐตอตัน ในชวง
ปลายป ทำใหราคาถานหินทีท่ า เร�อนิวคาสเซ�ลเฉลีย่ ทัง� ปอยูท ่ี
139 เหร�ยญสหรัฐตอตัน เพิ่มข�้นจากปกอนรอยละ 136.7
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ในป 2564 การเจรจาราคาซ�อ้ ขายถานหินระหวางผูซ อ้� ถานหิน
ในญี่ปุนกับผูผลิตรายใหญจากออสเตรเลียมีความลาชา
เนื่องจากความเห็นเร�่องราคาถานหินแตกตางกันมาก โดย
การเจรจาสามารถหาขอยุตไิ ดในเดือนมิถนุ ายน 2564 ทำให
ราคาใหมมผี ลสำหรับการสงมอบถานหินตัง� แตเดือนกรกฎาคม
2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ซ�่งไดตกลงราคาที่ 109.97
เหร�ยญสหรัฐตอตัน เปนราคา FOB ที่ทาเร�อนิวคาสเซ�ล
ออสเตรเลีย ซ�่งใชเปนราคาอางอิง (Australia-Japan
Reference Price) สำหรับสัญญาซ�้อขายถานหินหลักตาม
ปงบประมาณญี่ปุนที่เร�่มตนเดือนเมษายน 2564 ถึงมีนาคม
2565 โดยราคาดังกลาวเพิ่มข�้นจากปกอนรอยละ 60

การใชถานหินในภาคเอกชนของไทยรอยละ 99 เปนถานหิน
นำเขาจากตางประเทศ โดยในชวง 10 เดือนแรกของป 2564
มีปร�มาณการใชถานหินนำเขา 20.9 ลานตัน เพิ่มข�้นรอยละ
6.5 จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจ การใชถา นหินทีผ่ ลิตในประเทศในชวง 10 เดือนแรก
ของป 2564 มีปร�มาณ 0.20 ลานตัน เพิ่มข�้นรอยละ 22.8
จากชวงเดียวกันของปกอน ปจจุบันการผลิตถานหิน
ในประเทศไทยในภาคเอกชนจะผลิตไดในปร�มาณนอยเพราะ
มีแหลงถานหินนอย และเปนการผลิตเพือ่ ปอนใหกบั โรงงาน
ปูนซ�เมนตในภาคเหนือที่ฟนตัวตามภาวะเศรษฐกิจ

ปร�มาณการนำเขาถานหินจากตางประเทศในชวง 10 เดือนแรก
ของป 2564 อยูที่ 20.5 ลานตัน ลดลงรอยละ 0.3 จาก
ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากผูนำเขาถานหินไดชะลอ
การนำเขาในชวงที่ราคาถานหินปรับเพิ่มข�้นไปสูงมาก
ตลาดถานหินนำเขาในประเทศไทย ประมาณรอยละ 22 เปน
การใชถานหินในกลุมผูผลิตไฟฟาอิสระ ซ�่งมีการทำสัญญา
ซ�้อถานหินระยะยาวกับผูผลิตในตางประเทศ ทำใหถานหิน
ในสวนนีไ้ มไดเขามาในตลาดจร ทำใหเหลือขนาดตลาดไมถงึ
20 ลานตันสำหรับผูขายถานหินที่เขามาแขงขัน ดวยขนาด
ตลาดที่เล็กและจำนวนผูขายที่มาก ทำใหมีการแขงขันสูง
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ภาวะการแขงขันในประเทศไทยในป 2565 คาดวาจะยังคงรุนแรงตอเนื่อง โดยคาดวาจะมีอุปทานเขามาในตลาดมากข�้น
เนื่องจากลักษณะตลาดในไทยเปนตลาดเปดและเปนที่ระบายสินคาของผูผลิตจากตางประเทศ ประกอบกับมีผูคาถานหิน
(Trader) จำนวนมาก ในขณะที่ความตองการใชถานหินในป 2565 จะเพิ่มข�้นเพียงเล็กนอย

ไดตามขอตกลงทั�งในเร�่องปร�มาณ คุณภาพ และ
กำหนดการสงมอบ ทำใหไดรบั ความไววางใจจากลูกคา
อยางตอเนื่อง

กลยุทธ ในการแขงขัน

คูแขงขันที่สำคัญ

ภาวะอุปทานตึงตัวในปที่ผานมาทำใหการแขงขันไมรุนแรงมากนัก อยางไรก็ตาม ว�กฤตโคว�ด-19 ทำใหเกิดขอจำกัดในการ
ทำธุรกิจหลายอยาง เชน การจำกัดการเดินทาง การหยุดชะงักของหวงโซอุปทาน เปนตน บร�ษัทฯ จ�งไดมีการปรับกลยุทธ
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยมีกลยุทธหลักๆ ดังนี้

คูแ ขงขันทีส่ ำคัญในตลาดโลกสวนใหญยงั คงเปนผูผ ลิตถานหิน
ในอินโดนีเซ�ย ออสเตรเลีย รัสเซ�ย และแอฟร�กาใต เชน
Glencore, Yancoal, PT. Bumi Resources, PT. Bukit
Asam, PT. Adaro Indonesia, PT. Kideco Jaya Agung,
PT. Bayan Resources, PT. Golden Energy Mines, SUEK,
Noble Energy เปนตน ซ�ง่ สวนใหญเปนผูผ ลิตถานหินรายใหญ
มีแหลงถานหินของตนเอง และเปนถานหินที่มีคุณภาพดี
นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการคาถานหิน และผูผลิตรายเล็ก
อีกเปนจำนวนมาก ปจจุบันสถาบันการเง�นหลายแหงหยุด
การปลอยเง�นกูใหกับธุรกิจถานหินเพื่อสนับสนุนการลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ทำใหจำนวนผูผ ลิตถานหิน
ในอนาคตมีแนวโนมลดลง

•

ความก า วหน า ของงานได อ ย า งสม่ ำ เสมอ เพื ่ อ
ใหมั่นใจไดวาจะสามารถสงมอบสินคาใหลูกคาได
ตรงตามกำหนด นอกจากนี้บร�ษัทฯ ยังใหพนักงาน
สามารถยืดหยุนเร�่องเวลาการทำงานได โดยคำนึงถึง
ความสมดุลในการทำงานกับครอบครัว และความลา
จากการทำงานออนไลนที่ยาวนาน

รักษาความสัมพันธกับลูกคา

ในชวงว�กฤต บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการรักษา
ความสั ม พั น ธ ก ั บ ลู ก ค า และคู  ค  า อย า งสม่ ำ เสมอ
โดยใชชองทางตางๆ เชน การติดตอทางโทรศัพท
หร� อ ประชุ ม ออนไลน เพื ่ อ รั บ ทราบถึ ง ป ญ หาและ
อุปสรรคของลูกคาและซัพพลายเออร ซ�ง่ ทำใหสามารถ
ให ก ารสนั บ สนุ น กั น ทั � ง ในเช� ง การปร� ก ษาหาร� อ
และการดำเนินการตางๆ ได ซ�่งจะชวยยกระดับ
ความสัมพันธทางธุรกิจใหดขี น้� และเตร�ยมพรอมสำหรับ
การทำธุรกิจใหกาวหนาเมื่อว�กฤตคลี่คลาย

•

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ไดมีการสื่อสารโดยสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแจงผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ
ใหลูกคาและผูมีสวนไดเสียทราบทุกไตรมาส เพื่อ
ใหลูกคามั่นใจวาบร�ษัทฯ จะสามารถสงมอบถานหิน
ใหกบั ลูกคาไดตามทีต่ กลงกันไว ถึงแมจะมีความทาทาย
ในการรับมือกับสถานการณโคว�ด-19 ก็ตาม

•

เรงปรับโมเดลการทำงานในชวงวิกฤต
ใหสอดรับกับสถานการณ

•

ว�กฤตโคว�ด-19 สงผลใหบร�ษัทฯ ตองปรับแนวทาง
ในการทำงาน ทั � ง การปฏิ บ ั ต ิ ง าน ณ ที ่ พ ั ก อาศั ย
(Work from Home) และการปฏิบัติงานที่สำนักงาน
แบบมีการรักษาสุขอนามัยในที่ทำงานอยางเครงครัด
สำหรับกรณี Work from Home บร�ษัทฯ ไดปรับ
กระบวนการใหเกิดแนวทางการทำงานที่เหมาะสม
โดยคำนึงถึงความพรอมของพนักงานดวย เชน
การมี อ ุ ปกรณคอมพิว เตอร สัญ ญาณอิน เทอร เ น็ ต
เพื ่ อ ให พ นั ก งานสามารถติ ด ต อ กั บ ลู ก ค า และ
ผูที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง อีกทั�งสามารถติดตาม
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•

การพัฒนาผลิตภัณฑ

นอกจากการใชถานหินจากเหมืองตางๆ ของบร�ษัทฯ
มาผสมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพถานหินใหดีข�้นแลว
บร�ษัทฯ ยังไดซ�้อถานหินจากผูผลิตรายอื่นมาชวย
ปรับปรุงคุณภาพถานหินของบร�ษัทฯ ใหดีข�้น โดย
ใชแบบจำลองการหาคาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ (Optimization
Model) มาชวยคำนวณสัดสวนการผสมเพือ่ ใหไดถา นหิน
ที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดเปาหมาย
และเกิดมูลคาเพิ่มสูงสุด

การกำหนดกลุมเปาหมายอยางจำเพาะเจาะจง

จากการศึกษาตลาดถานหินในชวงที่ผานมาอยาง
ตอเนื่อง ทำใหบร�ษัทฯ มีฐานขอมูลลูกคาที่ทันสมัย
โดยไดมกี ารจำหนายถานหินแตละคุณภาพไปยังตลาด
ที่มีความตองการใชถานหินชนิดนั�นๆ ทำใหบร�ษัทฯ
สามารถสรางมูลคาเพิม่ ของถานหินในแตละผลิตภัณฑ
ไดสูงสุด

การเสริมสรางภาพลักษณแบรนด

บานปูไดวางตำแหนงของบร�ษัทฯ เปนซัพพลายเออร
ถานหินคุณภาพดี มีความมั่นคงและความสม่ำเสมอ
ในการสงมอบสินคา ว�กฤตโคว�ด-19 เปนการตอกย�ำ
ความแข็งแกรงของแบรนดบานปู เนื่องจากบร�ษัทฯ
ยังสามารถผลิตและสงมอบถานหินใหกับลูกคา

สำหรับคูแขงขันในไทยสวนใหญเปนผูคาถานหินที่นำเขา
ถานหินจากตางประเทศมาจำหนาย คูแขงขันที่สำคัญไดแก
บร�ษทั เอสซ�จ� เทรดดิง้ จำกัด บร�ษทั ลานนาร�ซอรสเซส จำกัด
(มหาชน) บร�ษทั เอเช�ย กร�น เอนเนอจ� จำกัด (มหาชน) บร�ษทั
อีสเทอรน เพิล จำกัด เปนตน การจำหนายถานหินในไทย
สวนใหญเปนการซ�้อถานหินจากตางประเทศเขามาจำหนาย
นอกจากนี้ไทยยังมีผูใชถานหินรายเล็กอยูเปนจำนวนมาก
ทำใหผูคาถานหินรายเล็กและผูประกอบการคาถานหิน
จากตางประเทศสามารถเขามาแขงขันไดงาย

นโยบายดานราคา
ราคาจำหนายถานหินของบร�ษทั ฯ สวนใหญจะเปนการจำหนาย
แบบราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก (Index Link)
และใชเคร�่องมือทางการเง�นชวยในการบร�หารความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคา มีสวนนอยเทานั�นที่จำหนาย
ในราคาคงที่ ซ�ง่ จะเปนการจำหนายทีใ่ กลกบั กำหนดสงมอบ
ทำใหสะทอนราคาในตลาดโลกในชวงเวลานั�นเชนกัน
สวนการขายถานหินใหกับโรงไฟฟาในอินโดนีเซ�ยจะใชราคา
ทีร่ ฐั บาลอินโดนีเซ�ยกำหนด คือไมเกิน 70 เหร�ยญสหรัฐตอตัน
(อางอิงถานหินทีม่ คี า ความรอนรวม 6,322 กิโลแคลอร�/กิโลกรัม)

ลักษณะของลูกคา
ลูกคาหลักของบร�ษทั ฯ ยังคงเปนโรงไฟฟาถานหินขนาดใหญ
ในเอเช�ยซ�่งเปนบร�ษัทขนาดใหญ มีความมั่นคงสูง มีการซ�้อ
ถานหินในแตละปในปร�มาณมาก ลูกคาหลายรายเปน
รัฐว�สาหกิจหร�อเคยเปนรัฐว�สาหกิจมากอน และหลายราย
อยูในตลาดหลักทรัพย ทำใหลูกคาเหลานี้มีกระบวนการ
คัดเลือกผูข ายถานหินทีเ่ ขมงวด และการซ�อ้ ถานหินสวนใหญ
จะทำผานการประกวดราคา ทำใหมีความโปรงใส ซ�่งมีทั�ง
แบบสัญญาระยะสั�นและสัญญาระยะยาว และบางสวนซ�้อ
ในตลาดจร นอกจากนี้บร�ษัทฯ ยังไดจำหนายถานหินใหกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ เชน โรงงานปูนซ�เมนต โรงงานกระดาษ
โรงงานถลุงโลหะ เปนตน ลูกคาในกลุมนี้จะซ�้อถานหินใน
ปร�มาณทีน่ อ ยกวากลุม โรงไฟฟาขนาดใหญ โดยทัว่ ไปจะมีทง�ั
การทำสัญญาซ�้อถานหินระยะสั�นและการซ�้อในตลาดจร

การจัดจำหนายและชองทางการจัดจำหนาย
บร�ษัทฯ เปนผูดำเนินการดานการตลาดและการจัดจำหนาย
ถานหินทัง� ทีผ่ ลิตในอินโดนีเซ�ยและออสเตรเลีย รวมทัง� ถานหิน
ที่จัดหาจากแหลงภายนอก โดยทำหนาที่ในการหาตลาด
เสนอขายถานหิน เขาประมูลและเจรจากับผูซ อ้� การทำสัญญา
รวมทั�งประสานงานกับผูซ�้อในการจัดเร�อมารับถานหินและ
การบร�การหลังการขาย โดยทำการขายไปยังผูซ�้อโดยตรง
ในป 2564 บร�ษทั ฯ ไดยา ยหนวยงานการตลาด การขาย และ
โลจ�สติกสจากสิงคโปรกลับมายังสำนักงานใหญที่ไทย
เนื่องจากโรคระบาดโคว�ด-19 ทำใหลักษณะการทำงาน
เปลีย่ นไป ไมสามารถเดินทางไปพบลูกคาได ตองใชเทคโนโลยี
การสื่อสารเขามาชวยในการทำงาน แตการยายหนวยงาน
การตลาดกลั บ มายั ง ที ่ ไ ทยมี ค วามล า ช า เนื ่ อ งจาก
ขอจำกัดในการเดินทางและมาตรการควบคุมโรคระบาด
ในระหวางนัน� บร�ษทั ฯ ยังคงมอบหมายให BMS Coal Sales
Pte. Ltd. ซ�่งเปนบร�ษัทยอย ที่จัดตั�งข�้นในสิงคโปร เปนผู
ดำเนินการดานการตลาดและการจัดจำหนายถานหินตอไป
โดยบร�ษัทฯ ไดดำเนินการยายหนวยงานการตลาด การขาย
และโลจ�สติกสแลวเสร็จในชวงปลายป 2564 ทำใหงาน
ดานการตลาดและการจัดจำหนายถานหินทัง� หมดดำเนินงาน
โดยสำนักงานใหญในไทยตั�งแตปลายป 2564 เปนตนไป

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การลงทุนดานพลังงานทั่วโลกมีแนวโนมลดลง ในชวงป 2557-2564 (ประมาณการ)
มูลคาการลงทุนดานพลังงานทั่วโลก

ธุรกิจกาซธรรมชาติ
พันลานเหรียญสหรัฐ

เชื้อเพลิงฟอสซิล

2,330

ภาวะตลาดและการแขงขัน

335

ภาวะตลาด

310
310

340

เศรษฐกิจโลกในภาพรวมฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังวิกฤตทางการเงินในปี 2563 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ การฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจทั่วโลกนี้เกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 การใช้จ่าย
ภาครัฐ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีข้ึน และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในภาคธุรกิจ ระดับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดและนโยบายทางเศรษฐกิจของหลากหลายประเทศยังเป็นสาเหตุให้อตั ราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) มีความแตกต่างกัน โดยสหรัฐฯ และจีนมีอัตราการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง ซึ่งส่งผลต่อ
ตลาดพลังงานอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีอัตราการใช้พลังงานสูงที่สุดในโลก
ฟอสซิลที่ลดลงตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่การลงทุน
ในพลังงานหมุนเวียนยังทรงตัว มีการคาดการณ์วา่ การเติบโต
ทางเศรษฐกิจทัว่ โลกทีต่ อ่ เนือ่ งหลังการระบาดจะช่วยขับเคลือ่ น
ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่การลงทุนในฝั่ง
อุปทานทีจ่ า� กัด แผนภูมจิ ากรายงานสถานการณ์พลังงานโลก
ประจ�าปี 2564 โดยส�านักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA
World Energy Outlook 2021) ในหน้าถัดไปแสดงถึง
ประมาณการการลงทุ น ในแหล่ ง พลั ง งานพื้ น ฐานทั่ ว โลก
ระหว่างปี 2557-2564

1,930

0

285

เครือขายไฟฟา

อุปทานอน

ประสิทธิภาพพลังงาน

-3%

1. ภาพรวมตลาดก๊าซธรรมชาติโลก

การฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกช่ ว ยพยุ ง ให้ ต ลาดพลั ง งาน
ฟื้นตัวอย่างมีนัยส�าคัญจากจุดต�่าสุดในช่วงการระบาดของ
โควิ ด -19 สั ง เกตจากราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 และสูงกว่าช่วงก่อน
ที่จะมีการระบาดของโควิด-19 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น
ในกลุม่ พลังงานส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ราคาสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่สูงขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากภาพรวม
การลงทุ น ในภาคพลั ง งานที่ ล ดลง ผนวกกั บ การฟื ้ น ตั ว
ของอุปสงค์ โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มพลังงานเชื้อเพลิง

พลังงานหมุนเวียน

1,370
2557

1,885
295
295

0

355

365

955

930
2559

1,835

1,665
0

285
260
395

285
30

410
795

695
2561

50

295

2563

2564e

ที่มา : IEA World Energy Outlook 2021 Figure 2.6
หมายเหตุ : 2564e คาดการณ สำหรับป 2564

ก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานที่ราคายังคงสูงขึ้น
ตลอดครึ่งหลังของปี 2564 อุปสงค์ของก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) ฟืน้ ตัวอย่างแข็งแกร่งในกลุม่ เครือข่ายผูบ้ ริโภค LNG
รายใหญ่ทั่วโลก การลงทุนที่จ�ากัดในฝั่งอุปทาน ประกอบกับ
การขั ด ข้ อ งในบางช่ ว งในฝั ่ ง อุ ป ทานและสภาพอากาศ
ที่แปรปรวน ส่งผลให้ราคา LNG สูงขึ้นอย่างมากในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2564 โดยราคา LNG ที่สูงขึ้นเป็นพิเศษนั้น

อยู่ในตลาดที่พึ่งพาการน�าเข้า LNG เป็นหลัก อาทิ ตลาด
ในยุโรปตะวันตกและเอเชียเหนือ (ญี่ปุ่น-เกาหลี) แผนภูมิ
ด้านล่างนีแ้ สดงถึงราคาก๊าซธรรมชาติทเี่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
ในตลาดญี่ปุ่น-เกาหลี (JKM) และตลาดซื้อขาย TTF ของ
เนเธอร์แลนด์ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงภาวะอุปสงค์
ก๊าซธรรมชาติตึงตัวในตลาดโลกที่เป็นผลจากการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่ง และการลงทุนทีม่ คี อ่ นข้างจ�ากัด

ราคา LNG ในตลาดโลก
ราคา LNG ในตลาดญี่ปุน-เกาหลี และตลาดยุโรป
มกราคม 2563 – ธันวาคม 2564 : เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู
JKM (ญี่ปุน-เกาหลี)1
35
30
25
20
15
10
5
0
1/1/2563

TTF (ยุโรป)2

+460.0%

4/1/2563

7/1/2563

10/1/2563

1/1/2564

4/1/2564

7/1/2564

10/1/2564

1/1/2565

1
2

JKM ยอ มาจาก Japan Korea Marker
TTF ยอ มาจาก Title Transfer Facility ตลาดซ�อ้ ขายกา ซธรรมชาติเสมือนของเนเธอรแ ลนด
ที่มา : Platts JKM Market (ราคากลาง) รายวัน, ราคารายวันตามสัญญาซ�อ้ ขายลวงหนาหนึง่ เดือน (ราคากลาง) ในตลาดจรของยุโรป (TTF) หนวยเปนเหร�ยญสหรัฐ จากราคาดัชนี
Heren คำนวณตามอัตราแลกเปลีย่ น (USD/EUR) ณ 16.00 น. ตามเวลากรุงลอนดอน
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ระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตของ
แหล่ ง พลั ง งานพื้ น ฐานจะขึ้ น อยู ่ กั บ นโยบายของรั ฐ บาล
ในประเทศผู้น�าทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
นโยบายที่ส�าคัญอาจกระทบต่อสัดส่วนหรือปริมาณอุปสงค์
พลังงาน โดยเฉพาะสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนทีจ่ ะเข้ามา
เป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล
แผนภูมิด้านล่างนี้แสดงถึงการเติบโตที่ผ่านมาและอัตรา
การเติบโตคาดการณ์ของอุปทานพลังงานพื้นฐานโดย IEA
ภายใต้สถานการณ์ตามนโยบายอ้างอิงปัจจุบัน

แนวโน้มอุปสงค์พลังงานพื้นฐานโดยทั่วไปคาดว่าจะยังคง
มีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดย
ส�านักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy
Agency: IEA) คาดการณ์อัต ราการเติบโตของอุปสงค์
พลั ง งานพื้ น ฐานระหว่ า งปี 2563-2573 ไว้ ที่ ม ากกว่ า
ร้อยละ 1 ต่อปี ภายใต้สถานการณ์ตามนโยบายอ้างอิง
ปัจจุบนั ความต้องการก๊าซธรรมชาติมแี นวโน้มเติบโตทีร่ อ้ ยละ
1.2 ต่อปี โดยมีตลาดในภูมิภาคเอเชียเป็นตัวขับเคลื่อน
หลัก ในขณะที่แนวโน้มการเติบโตในตลาดสหรัฐฯ อยู่ใน

อุปทานพลังงานในตลาดโลกคาดวาจะเติบโตอยางตอเนองโดยกาซธรรมชาติมแี นวโนมเติบโตตอเนองเชนกัน
อุปทานพลังงานพื้นฐานในตลาดโลก (สถานการณตามนโยบายอางอิงปจจุบัน)
น้ำมัน

Exajoules (EJ) ตอป

กาซ

ถานหิน

588

188

171

142

139

162

156

172

48
26

30
2553

66
24

ชีวมวลแบบดั้งเดิม

31
2562

ปริมาณจริง

199

1.5%

157

1.2%

150

-0.4 %

109

69
24

29
2563

34

21
2573

ประมาณการ

4.8%
1.5%
-1.4%

การส่งออก LNG จากสหรัฐฯ จึงไม่มากพอที่จะท�าให้ราคา
ก๊าซธรรมชาติอ้างอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับปรับตัวได้สูงเท่ากับ
ราคา LNG ในตลาดโลก แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้จะมี
โครงการผลิต LNG เกิดขึน้ หลายโครงการในสหรัฐฯ ซึง่ จาก
อุปสงค์และก�าลังผลิตที่เพิ่มขึ้นจะท�าให้เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างตลาดสหรัฐฯ กับ LNG ในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น
แผนภูมดิ า้ นล่างแสดงถึงการเคลือ่ นไหวของราคาก๊าซธรรมชาติ
อ้างอิงจากดัชนีเฮนรีฮ่ บั เป็นรายเดือน ระหว่างปี 2563-2564
ตามการรายงานของส� านั ก งานสารสนเทศด้ า นพลั ง งาน
สหรัฐฯ (EIA)

ราคาดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) ยอนหลัง
ราคากาซธรรมชาติอางอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับ
มกราคม 2563–ธันวาคม 2564 (เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู)

CAGR *
2563-2573

670

544

153

นิวเคลียร

ตลาดก๊ า ซธรรมชาติ ใ นสหรั ฐ ฯ ฟื ้ น ตั ว อย่ า งแข็ ง แกร่ ง
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ตาม
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ (ภายในประเทศและระดับโลก)
ประกอบกับอุปทานทีเ่ ติบโตอย่างจ�ากัดท�าให้ราคาก๊าซธรรมชาติ
อ้างอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนยั ส�าคัญเมือ่ เทียบกับช่วงราคาตกต�า่ ในปี 2563 และกลางปี
2564 อย่างไรก็ตาม ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดสหรัฐฯ
ยังปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับราคาก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) ในตลาดโลก เนื่องจากปริมาณการส่งออก
LNG จ�ากัดอยู่ที่ราว 1 หมื่นล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (Bcfd)

+1.3%

+0.8%
612

115

พลังงานหมุนเวียน

2. ตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา

ดัชนีเฮนรี่ฮับ
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1/1/2563

4/1/2563

7/1/2563

10/1/2563

1/1/2564

4/1/2564

7/1/2564

10/1/2564

1/1/2565

ที่มา : ราคากาซธรรมชาติตลาดจรอางอิงจากดัชนีเฮนร�่ฮับ จากเว็บไซต EIA: https: //www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm
* อัตราการเติบโตเฉลีย่ ตอป ระหวา งป 2563 - 2573
ที่มา : รายงาน World Energy Outlook 2021 โดย IEA; ตารางที่ A.1a - 'อุปทานพลังงานรวม' ภายใตสถานการณตามนโยบายอางอิงปจจุบัน
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แม้ว่าการเติบโตของอุปสงค์ LNG ในตลาดสหรัฐฯ เป็น
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อทิศทางของราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิง
จากดั ช นี เ ฮนรี่ ฮั บ ในภาพรวม กุ ญ แจขั บ เคลื่ อ นทิ ศ ทาง
ราคาอ้ า งอิ ง เฮนรี่ ฮั บ ที่ ส� า คั ญ ในปั จ จุ บั น อี ก สิ่ ง หนึ่ ง คื อ
การตอบสนองทางด้านอุปทานของผูผ้ ลิตก๊าซภายในประเทศ
กล่าวคือ ทิศทางของราคาก๊าซจะขึ้นอยู่กับบริษัทส�ารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ว่าจะลงทุนเชิงรุกเพิม่ ขึน้ เท่าใด
เพือ่ เพิม่ ปริมาณการผลิตก๊าซตอบสนองกับราคาก๊าซธรรมชาติ
ขาขึ้น หนึ่งในตัวชี้วัดส�าคัญที่น่าจับตามองมากที่สุดซึ่งบ่งชี้
ถึงการเพิ่มปริมาณอุปทาน คือ จ�านวนของแท่นขุดเจาะ

ในประเทศ ซึ่งประเมินโดย บริษัท Baker Hughes ทั้งนี้
หากมี จ� า นวนแท่ น ขุ ด เจาะก๊ า ซเพิ่ ม ขึ้ น เท่ า ใด อุ ป ทาน
ก๊าซธรรมชาติก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น โดยจ�านวนแท่นขุดเจาะ
น�้ า มั น ดิ บ และก๊ า ซธรรมชาติ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ
หลังจากที่ลดต�่าลงไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ณ เดือน
มกราคม 2565 มีจ�านวนแท่นขุดเจาะทั่วสหรัฐฯ ทั้งสิ้น
588 แท่น ต�่ากว่าจ�านวนแท่นขุดเจาะที่เคยมีจ�านวนสูงสุด
1,060 แท่นในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 หรือลดลงร้อยละ
45 แผนภูมิใ นหน้ า ถั ด ไปแสดงข้อมูลจ�านวนแท่นขุดเจาะ
ย้อนหลังจนถึงปัจจุบนั จ�าแนกตามประเภทเชือ้ เพลิงทีข่ ดุ เจาะ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

81

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

จำนวนแทนขุดเจาะน้ำมันและกาซธรรมชาติ ในสหรัฐอเมริกา

การวิเคราะหขอมูลยอนหลังเชิงสถิติชี้วาราคาดัชนีเฮนรี่ฮับมีแนวโนมเคลอนไหวในกรอบ 3-4
เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู (ตามทฤษฎีการพลิกกลับสูคาเฉลี่ย)

จำนวนแทนขุดเจาะน้ำมันและกาซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ม.ค. 2554–ม.ค. 2565
จำนวนแทนขุดเจาะ
พ.ย. 54
ที่ใชงาน
สูงสุด
2,200
2,019 แทน
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0.0
ม.ค. พ.ย.
2554 2554

น้ำมัน

ยอนหลัง 10 ป (n=120) พ.ย. 2554-ธ.ค. 2564

1,839 แทน

ยอนหลัง ~25 ป (n=298) ม.ค. 2540-ธ.ค. 2564

40%

28%

คาเฉลี่ยราคาดัชนีเฮนรี่ฮับ:
~3 - ~4 เหรียญสหรัฐ

xิ = $3.05

1,060 แทน
ส.ค. 63
ต่ำสุด
242 แทน

407 แทน

ธ.ค.
2557

มิ.ย.
2559

มิ.ย.
2561

แต่ สิ่ ง ที่ ยั ง ต้ อ งติ ด ตามคื อ ทิ ศ ทางในอนาคตของราคา
ก๊าซธรรมชาติอ้างอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับ ทั้งนี้ เนื่องจากราคา
อ้างอิงเฮนรี่ฮับเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อภาวะ
ทางเศรษฐกิจของผูผ้ ลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ โดยแนวทาง
ที่ ใ ช้ พ ยากรณ์ ร าคาอ้ า งอิ ง เฮนรี่ ฮั บ มี อ ยู ่ ห ลายแนวทาง
แนวทางที่ใช้มากที่สุด 2 แนวทาง ได้แก่ (1) การอ้างอิงกับ
ปัจจัยพื้นฐาน และ (2) การคาดการณ์ทางสถิติ การประเมิน
จากสถิติราคาอ้างอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับที่เกิดขึ้นจริงช่วยให้
ทราบช่วงของราคาและค่าเฉลี่ยของราคาอ้างอิงเฮนรี่ฮับ
ในอดีต ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีการพลิกกลับ

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

xิ = $4.17

19%

14%

ส.ค.
2563

588 แทน

11%

12%

13%

10%

11%
7%

ม.ค.
2565

ที่มา : Baker Hughes: https://rigcount.bakerhughes.com/na-rig-count
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ราคาดัชนีเฮนรี่ฮับรายเดือนยอนหลังคิดตามรอยละของความถี่ที่เกิดขึ้น

กาซธรรมชาติ

7%
4%

3%

0%
<=$1.50 $1.51 $2.01 $2.51 $3.01 $3.51 $4.01 $4.51 >$5.01
$2.00 $2.50 $3.00 $3.50 $4.00 $4.50 $5.00

9%

9%
5%

0%
<=$1.50 $1.51 $2.01 $2.51 $3.01 $3.51 $4.01 $4.51 >$5.01
$2.00 $2.50 $3.00 $3.50 $4.00 $4.50 $5.00

ที่มา : ราคากาซธรรมชาติตลาดจรอางอิงจากดัชนีเฮนร�่ฮับ (รายวัน) โดย IEA

สูค่ า่ เฉลีย่ (Mean Reversion Theory) พบว่าราคาก๊าซธรรมชาติ
เฉลี่ยในอนาคตมีแนวโน้มจะปรับตัวเข้าหาราคาก๊าซเฉลี่ย
ในระยะยาวที่ ป ระมาณ 3-4 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ล้ า นบี ที ยู
(หมายเหตุ : พิ จ ารณาจากสมมติ ฐ านว่ า ผลของเงิ น เฟ้ อ
ต่อราคาก๊าซธรรมชาติได้รบั การชดเชยด้วยผลิตภาพทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการผลิตก๊าซธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นในอัตรา
ที่เท่ากัน) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิง
จากดัชนีเฮนรีฮ่ บั ย้อนหลังของ EIA ตามแผนภูมใิ นหน้าถัดไป
แสดงการคาดการณ์ราคาก๊าซเฉลี่ยในระยะยาว

3. ตลาดก๊าซธรรมชาติท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
บ้านปูได้เข้าถือหุ้นใน BKV Corporation (BKV) เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติ (และก๊าซธรรมชาติเหลว) ณ แหล่ง
ผลิตก๊าซธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ แหล่งก๊าซธรรมชาติ
มาร์เซลลัส (Marcellus) ในพื้นที่เพนซิลเวเนียตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ จ ากหิ น ดิ น ดาน
1 ใน 2 แห่งของแหล่งมาร์เซลลัส (Marcellus Shale) และ
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) บริเวณฟอร์ต
เวิร์ธ เบซิน (Fort Worth Basin) ทางตอนเหนือของรัฐ
เท็กซัส นอกเหนือจากแหล่งผลิตก๊าซซึง่ เป็นธุรกิจต้นน�า้ แล้ว

BKV ยังเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 50 ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
Temple I เมืองเทมเปิล รัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2564 โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ใช้เทคโนโลยี Combined Cycle
Gas Turbines หรือ CCGT มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 768
เมกะวัตต์ โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตสามารถขนส่งจาก
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ผ่านเครือข่ายระบบท่อส่งก๊าซ
ซึ่งเป็นธุรกิจกลางน�้าของห่วงโซ่อุปทาน แผนภูมิในหน้า
ถัดไปแสดงถึงพอร์ตสินทรัพย์ของ BKV ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
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พอร์ตสินทรัพย์ของ BKV Corporation ในสหรัฐอเมริกา

แหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่เท็กซัสตอนเหนือ

ก๊าซธรรมชาติ

BKV เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ร ายใหญ่ ที่ สุ ด ในแหล่ ง
ก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณ
การผลิตก๊าซธรรมชาติสุทธิอยู่ที่ 190 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
เทียบเท่า (Bcfe) หรือ 520.5 ล้านลูกบาศก์ฟตุ เทียบเท่าต่อวัน
(MMcfed) โดยนับรวมหลุมทีด่ า� เนินการและไม่ได้ดา� เนินการ
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตรวมของ BKV กับผู้ผลิต
รายอื่นในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ พบว่า BKV เป็น

ปริมาณการผลิตปัจจุบัน ปริมาณก๊าซส�ารอง ณ สิน้ ปี
(ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า 2564 (ล้านล้านลูกบาศก์ฟตุ
ต่อวัน)(1)
เทียบเท่า)(2)
บาร์เนตต์
มาร์เซลลัส
รวม
ไฟฟ้า

526
147
673

3.50
0.94
4.44
ที่ตั้ง

Temple I (3)

เบลล์เคาน์ตี เท็กซัส

จ�านวนหลุมก๊าซ
ที่มีการผลิต

พื้นที่สุทธิ (เอเคอร์)

4,855
393
5,248

291,000
36,000
327,000

อัตราการให้ความร้อน
(บีทยี )ู /กิโลวัตต์
7,000

มารเซลลัส
สำนักงานเดนเวอร

ก�าลังการผลิต (เมกะวัตต์)

บารเนตต
Temple I

768

หมายเหตุ : 1. ประมาณการปริมาณการผลิตสุทธิเดือนธันวาคม 2564 ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
2. ปริมาณก๊าซธรรมชาติสา� รอง รายงานตามเกณฑ์มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ และรับรองโดยวิศวกรภายนอก
3. ถือครองโรงไฟฟ้า Temple I โดยการร่วมทุนกับบ้านปู เพาเวอร์

ผลผลิตกาซธรรมชาติโดยรวมในแหลงกาซบารเนตต จำแนกตามผูผลิต
คาเฉลี่ยผลผลิตกาซธรรมชาติรายวันในแหลงกาซบารเนตต จำแนกตามผูผลิต
มกราคม 2564 – ตุลาคม 2564 : ลานลูกบาศกฟุตเทียบเทาตอวัน

ภาพแผนที่ : ส�านักงานเดนเวอร์ แหล่งก๊าซมาร์เซลลัส แหล่งก๊าซบาร์เนตต์ โรงไฟฟ้า Temple I

ภาวะการแข่งขัน

542

ในปีงบประมาณ 2564 ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ
สุทธิของ BKV ในพื้นที่เพนซิลเวเนียตะวันออกเฉียงเหนือ
(NEPA) อยู่ที่ 55.2 พันล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า (Bcfe)
หรือเฉลีย่ ต่อวันที่ 151.2 ล้านลูกบาศก์ฟตุ เทียบเท่า (MMcfd)
โดยคิดรวมทั้งหลุมก๊าซที่มีการด�าเนินการเองและร่วมทุน
ถึงแม้ว่าจะไม่มีการขุดเปิดหลุมก๊าซใหม่ในแหล่ง NEPA
ในปี 2564 แต่กไ็ ด้ดา� เนินโครงการเพิม่ ความดันก๊าซธรรมชาติ

308

และท�าการพัฒนาหลุมก๊าซที่เจาะไว้ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ก�าลังการผลิตลดลงและเพื่อให้มีปริมาณผลิต
ที่เพียงพอ เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตรวมเทียบกับผู้ผลิต
รายอื่นในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA พบว่า BKV เป็น
ผูผ้ ลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่เป็นล�าดับที่ 8 แผนภูมดิ า้ นล่าง
แสดงอันดับของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติใน NEPA เรียงตาม
ปริมาณผลผลิต

ผลผลิตกาซธรรมชาติรวมในแหลงกาซ NEPA จำแนกตามบริษัทผูผลิต

2,705
1.585

Southwestern

Chief

614

606

538

Seneca

EQT (Alta)

Repsol

169

119

BKV

PA General

598
อµน ๆ

ที่มา : IHS Enerdeq, น�ำมันดิบและกา ซธรรมชาติเหลวแปลงเปน กา ซธรรมชาติเทียบเทาโดยใชอตั ราสวน 6:1, เคานตใี นพืน้ ที่ NEPA ประกอบดวย แบรดฟอรด, เซนเตอร,
คลาเร�ยน, เคลียรฟลด, คลินตัน, ไลคัมมิง, พอตเตอร, ซัลลิแวน, ซัสเควแฮนนา, ทิโอกา, ไวโอมิง
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BKV

Total

XTO

167

Bedrock Fleur De Lis

152

157

124

UPP
Diversified Eagleridge
Operating

118

101

EOG

Sage

อ²น ๆ

ที่มา : HIS Enerdeq: น�ำมันดิบและกาซธรรมชาติเหลวแปลงเปนกาซธรรมชาติเทียบเทาโดยใชอัตราสวน 6:1

ภาวะการแข่งขัน

1. การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในท้องถิ่น

3,286

1,041

173

ภาวะการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในตลาดสหรัฐฯ จ�าแนกได้เป็น 3 ส่วนส�าคัญ ดังต่อไปนี้

คาเฉลี่ยผลผลิตกาซธรรมชาติรายวันในแหลงกาซ NEPA จำแนกตามผูผลิต
มกราคม 2564 – ตุลาคม 2564 : ลานลูกบาศกฟุตเทียบเทาตอวัน

Coterra
(Cabot)

487

446

แหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่เพนซิลเวเนียตะวันออกเฉียงเหนือ

Chesapeake

ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีการขุด
เปิ ด หลุ ม ก๊ า ซใหม่ ใ นแหล่ ง บาร์ เ นตต์ ใ นปี 2564 BKV
จึงริเริ่มโครงการส�าคัญ (Restimulation) เพื่อกระตุ้นก�าลัง
การผลิตของก๊าซหลุมเดิมเพื่อไม่ให้ปริมาณการผลิตลดลง
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในภาพรวม โดยแผนภู มิ
ด้านล่างนี้แสดงอันดับของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่ง
บาร์เนตต์เรียงตามปริมาณผลผลิตในปี 2564

BKV แข่ ง ขั น กั บ ผู ้ ผ ลิ ต ในท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ
ในรูปแบบ Unconventional เพื่อส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาด
คูแ่ ข่งหลักของ BKV ได้แก่ ผูผ้ ลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาติตา่ งๆ
ตามแผนภูมิที่เปรียบเทียบไว้ก่อนหน้า นอกเหนือจากการ
ด�าเนินกิจการโดยค�านึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดู แ ลกิ จ การ (ESG) ผู ้ ผ ลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ยั ง แข่ ง ขั น กั น
ในด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและความสามารถในการเข้ า ถึ ง
ตลาดหลัก มาตรการเหล่านี้สามารถประเมินได้จากตัวชี้วัด
ผลการด� า เนิ น งานด้ า นการเงิ น โดยไม่ นั บ รวมผลกระทบ

จากการประกันความเสีย่ งด้านราคาผ่านเครือ่ งมือทางการเงิน
แผนภูมิในหน้าถัดไปแสดงต�าแหน่งในการแข่งขันของ BKV
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 8 รายที่ด�าเนินการอยู่ในแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติเดียวกันหรือมีความคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้
ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แม้ BKV จะเป็ น กิ จ การขนาดเล็ ก
เมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่ง แต่กส็ ามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งทีเ่ ป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้ เมือ่ เปรียบเทียบ
ในเชิงประสิทธิภาพและอัตราการท�าก�าไร
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แนวโนมการผลิตกาซธรรมชาติแหงและสมรรถนะในการขนสงกาซของแหลงกาซเพอรเมียน

ข้อมูลเปรียบเทียบผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา (ต้นปี-ไตรมาส 3/2564)

ปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติแหงและปริมาณการขนสง

ข้อมูลเปรียบเทียบ BKV กับคู่เทียบ

58%

40%

40%

(9)%

45%

66%

34%

51%

ที่มา : การวิเคราะห์ข้อมูลภายในโดยใช้ (1) การรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงินตามมาตรฐาน GAAP และ IFRS (2) คู่เทียบ 5 เปิดเผยข้อมูลทางการเงินปีละสองครั้ง
ในแผนภูมิเป็นข้อมูลครึ่งปีแรกของปี 2564 (3) ต้นทุนการด�าเนินงานที่เป็นเงินสด = การขนส่ง & การรวบรวม ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินการผลิต) ภาษีนอกเหนือจากรายรับ การส�ารวจ ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ย (4) ร้อยละผลก�าไรในรูปของเงินสด
= [(ราคาเฉลี่ยที่รับรู้ - ต้นทุนการด�าเนินงานที่เป็นเงินสด)/ราคาเฉลี่ยที่รับรู้] * 100. ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนเป็นหุ้น

2. ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน�้ามันดิบ (Associated Gas)

86
14

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

75
25

หมายเหตุ : ตามสมมติฐานวาทอสงกาซทั�งหมดในแหลงกาซเพอรเมียนในอนาคตจะมีผลผลิต 2 พันลานลูกบาศกฟุต/วัน
ที่มา : BTU Analytics

3. แหล่งพลังงานทางเลือกอื่น

หมายเหตุ : ข้อมูลจากการวิเคราะห์ภายในโดยใช้ (1) การรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงินตามมาตรฐาน GAAP และ IFRS (2) คู่เทียบ 5 เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ปีละสองครั้ง ในแผนภูมิเป็นข้อมูลครึ่งปีแรกของปี 2564 (3) ต้นทุนการด�าเนินงานที่เป็นเงินสด = การขนส่ง & การรวบรวม ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการปฏิบัติงาน
(ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการผลิต) ภาษีนอกเหนือจากรายรับ การส�ารวจ ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ย (4) ร้อยละผลก�าไรในรูปของเงินสด
= [(ราคาเฉลี่ยที่รับรู้ - ต้นทุนการด�าเนินงานที่เป็นเงินสด)/ราคาเฉลี่ยที่รับรู้] * 100

ภาวะการแข่งขันในล�าดับถัดมาเกิดจากก๊าซธรรมชาติที่ได้
จากการผลิตน�า้ มันดิบ ซึง่ เป็นผลพลอยได้จากแหล่งทีม่ งุ่ ผลิต
น�้ามันเป็นหลัก เนื่องจากเป้าหมายการผลิตหลักของผู้ผลิต
เหล่านี้ คือ น�้ามันดิบ ต้นทุนการผลิตก๊าซธรรมชาติจึงอยู่
ในระดับต�า่ มาก ท�าให้สามารถตอบสนองอุปสงค์กา๊ ซธรรมชาติ
ที่มีอยู่ได้ ทั้งนี้ ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติจากการผลิตน�้ามันดิบ
จะสามารถแปลงผลพลอยได้จากการผลิตเหล่านีใ้ ห้เป็นตัวเงินได้
เมื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดผ่านระบบท่อขนส่งก๊าซ
โดยแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน�้ามันดิบ
แหล่งใหญ่ที่สุดในเท็กซัสตะวันตก คือ แหล่งเพอร์เมียน

74

43%

25

ร้อยละผลก�าไรในรูปของ
เงินสด(4)

73

$1.47

72

$1.47

25

$1.26

71

$1.46

25

$2.96

25

$2.59

70

$2.16

25

$1.27

69

$1.75

68

ต้นทุนการด�าเนินงานที่เป็น
เงินสด (เหรียญสหรัฐ/
ล้านลบ.ฟุตเทียบเท่า)(3)

อุปสงคภายในแหลงกาซ & สมรรถนะของทอสง

25

$3.00

67

$2.24

25

$3.67

25

$2.67

66

$2.73

25

$4.32

65

$3.61

64

$3.05

25

$3.08

63

ราคาเฉลี่ยที่รับรู้ (ไม่รวม
การประกันความเสี่ยง
ด้านราคาผ่านเครื่องมือ
ทางการเงิน เหรียญสหรัฐ/
ล้านลบ.ฟุตเทียบเท่า)

25

4,872

62

201

25

1,333

25

630

61

2,964

60

3,297

25

2,106

59

3,242

58

676

25

ปริมาณการผลิตเฉลี่ย
(ล้าน ลบ.ฟุตเทียบเท่า/วัน)

การลงทุนเพิ่มเติม 100%

28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

57

คู่เทียบ 8

25

คู่เทียบ 7

56

คู่เทียบ 6

55

คู่เทียบ
5(2)

การลงทุนเพิ่มเติม 50%

25

คู่เทียบ 4

54

คู่เทียบ 3

25

คู่เทียบ 2

25

คู่เทียบ 1

53

รายงาน
การเงิน
BKV(1)

พันลานลูกบาศกฟุต/วัน

25

ต้นปี–ไตรมาส 3/2564 – รายรับจากผลิตภัณฑ์นา�้ มันและก๊าซ ไม่รวมผลก�าไร/ขาดทุนจากการประกันความเสีย่ งด้านราคาผ่านเครือ่ งมือทางการเงิน

25

การกำกับดูแลกิจการ
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ภาวะการแข่ ง ขั น จากแหล่ ง พลั ง งานทางเลื อ กอื่ น ได้ แ ก่
พลังงานที่สามารถน�ามาใช้แทนก๊าซได้ โดยเฉพาะพลังงาน
หมุนเวียนที่เข้ามามีบทบาทในภาคการผลิตไฟฟ้า รวมทั้ง
ภาคการค้าและครัวเรือน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วสหรัฐฯ ขยายตัว
เพิม่ ขึน้ มาก (ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มอี ตั ราการเติบโต
(CAGR) ร้อยละ 18 ต่อปี ในขณะที่ไฟฟ้าจากพลังงานลม

มี อั ต ราการเติ บ โตอยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 8 ต่ อ ปี ) อย่ า งไรก็ ต าม
ฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนยังคงมีขนาดเล็ก
ในภาพรวมจึงยังไม่สามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติได้ และ
แม้วา่ นโยบายในอนาคตด้านการผลิตไฟฟ้าของสหรัฐฯ จะยัง
ไม่ชัดเจน แต่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อแนวโน้ม
การทดแทนก๊าซธรรมชาติอย่างแน่นอน ดังนัน้ จึงเป็นประเด็น
ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

(Permian Basin) อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ�ากัดด้านระบบ
ท่อขนส่งก๊าซจากแหล่งผลิตสูต่ ลาดทีม่ คี วามต้องการใช้กา๊ ซ
ในแถบชายฝัง่ รัฐเท็กซัสและหลุยเซียนา ดังนัน้ ภาวะการแข่งขัน
ในภาพรวมของแหล่งก๊าซธรรมชาตินี้ จึงถูกจ�ากัดความรวดเร็ว
ในการก่อสร้างเพื่อวางระบบท่อขนส่งก๊าซเพิ่มเติม แผนภูมิ
ในหน้าถัดไปแสดงถึงประมาณการอุปทานก๊าซธรรมชาติทไี่ ด้
จากการผลิตน�า้ มันดิบ ณ แหล่งเพอร์เมียน ตามการวิเคราะห์
ของ BTU Analytics โดยมีสมมติฐานว่าอุปทานก๊าซธรรมชาติ
จะถูกจ�ากัดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ
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กำลังการผลิตไฟฟาสุทธิของสหรัฐอเมริกา จำแนกตามแหลงพลังงานหลัก

2. การบริหารการขนส่งก๊าซให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

กำลังการผลิตไฟฟาสุทธิของสหรัฐอเมริกา รวมทุกภาคสวน พ.ย. 2561–ต.ค. 2563
พันเมกะวัตต-ชั่วโมง/เดือน

อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป*
(พ.ย. 2561–ธ.ค. 2563)

ถานหิน

-8%

กาซธรรมชาติ

4%

นิวเคลียร
ไฟฟาพลังน้ำ
ลม
แสงอาทิตย

-2%
-4 %
8%
18%

พ.
ย.
ธ.ค 256
. 1
ม.ค 256
1
.
ก.พ 256
2
.
2
มี.ค 56
2
เม. . 256
ย 2
พ. . 256
ค. 2
มิ.ย 256
. 2
ก.ค 256
. 2
ส.ค 256
.2 2
ก.ย 56
2
ต.ค. 256
2
.
2
พ. 56
ย. 2
ธ.ค 256
. 2
ม.ค 256
2
.
ก.พ 256
3
.
มี.ค 256
3
เม. . 256
ย. 3
พ. 256
ค. 3
มิ.ย 256
. 3
ก.ค 256
. 3
ส.ค 256
.2 3
ก.ย 56
3
ต.ค. 256
3
.
พ. 256
ย. 3
ธ.ค 256
. 3
ม.ค 256
3
.
ก.พ 256
4
.
มี.ค 256
4
เม. . 256
ย. 4
พ. 256
ค. 4
มิ.ย 256
. 4
ก.ค 256
. 4
ส.ค 256
. 4
ก.ย 256
4
ต.ค. 256
.2 4
56
4

420,000
400,000
380,000
360,000
340,000
320,000
300,000
280,000
260,000
240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

* อัตราการเติบโตเฉลีย่ ตอป
ที่มา: เว็บไซตของ EIA https://www.eia.gov/electricity/data/browser

กลยุทธ์การแข่งขัน
ตลาดก๊าซธรรมชาติในปี 2564 มีความผันผวนสูง โดยในชว่ งครึง่ ปแี รก ราคาก๊าซธรรมชาติตกต�า่ ลงท�าให้ผผู้ ลิตจ�ากัดคา่ ใช้จา่ ย
ในการลงทุน แต่ในช่วงครึ่งปีหลังราคาก๊าซได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตยังคงระมัดระวังการลงทุน
เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต โดยคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะยังคงผันผวนต่อเนื่องไปในปี 2565 ขณะที่อุปสงค์และอุปทาน
ยังยากจะสมดุล เนื่องจากผู้ผลิตยังไม่มั่นใจว่าควรเสี่ยงลงทุนเพิ่มเท่าใดหรือควรตอบแทนผู้ถือหุ้นในรูปเงินสด BKV มีกลยุทธ์
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหลายด้านที่ออกแบบให้รองรับความผันผวนของตลาด โดยมีการด�าเนินการขับเคลื่อนธุรกิจ
ใน 5 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้

1. โครงการกระตุ้นและบริหารก�าลังการผลิต
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ราคาก๊าซผันผวนในปีที่ผ่าน
มา BKV ได้มุ่งรักษาปริมาณการผลิตให้คงที่โดยใช้เงิน
ลงทุนน้อยที่สุด แนวทางดังกล่าวเห็นได้ชัดจากการด�าเนิน
การที่แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ริเริ่ม
โครงการนวัตกรรมที่ใช้ต้นทุนต�่าและให้ผลตอบแทนสูงเพื่อ
กระตุ้นก�าลังการผลิตของก๊าซหลุมเก่าให้เพิ่มขึ้นและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โครงการนี้ท�าให้ BKV สามารถรักษาอัตรา
การผลิตได้ใกล้เคียงกับระดับเดิม โดยลดลงไปเพียงเล็กน้อย
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ทีร่ อ้ ยละ 4.2 (ผลผลิตจากการด�าเนินงาน เปรียบเทียบเดือน
ธันวาคม 2563 และ ธันวาคม 2564) และมีค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนร้อยละ 32.5 ของ EBITDA ด้วยคุณภาพของ
สินทรัพย์แหล่งก๊าซธรรมชาติของ BKV (ซึ่งมีอัตราการผลิต
ลดลงในระดับต�่า) ประกอบกับการน�านวัตกรรมมาใช้ในการ
ด�าเนินการเพือ่ ไมใ่ ห้ผลผลิตลดลง (เชน่ การกระตุน้ ก�าลังการ
ผลิตของหลุมผลิตเก่า) โดยบริหารค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้
อย่ างมี ประสิ ท ธิ ภาพ นั บ เป็ นข้ อได้ เ ปรี ยบในการแข่งขัน
ที่ท�าให้ BKV สามารถสร้างกระแสเงินสดได้จ�านวนมาก

ในปี 2564 BKV ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญา
การรวบรวมและการบีบอัดก๊าซ (Gathering and Compression)
กับผูด้ า� เนินการหลักของบริษทั ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
ได้แก่ บริษัท EnLink Midstream โดยข้อตกลงที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ รวมทั้งความพยายามในการใช้ระบบ
ขนส่งก๊าซให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้ชว่ ยให้บริษทั สามารถส่งมอบ
ก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีความสามารถในการท�าก�าไร
และความน่าเชื่อถือด้านการผลิตอยู่ในระดับสูง

3. การสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์
ด้วยการด�าเนินการตามหลักความยั่งยืน
(ESG)
การผลิตก๊าซธรรมชาติโดยภาพรวมนั้นไม่มีความแตกต่าง
กันมากนัก เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมักถูกมองว่าเป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีแนวโน้มใหม่ที่ท�าให้
บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ส ามารถสร้ า งความโดดเด่ น
ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วยการได้รับการรับรองเกณฑ์
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ
(ESG) ในปี 2564 การผลิตก๊าซที่แหล่งก๊าซธรรมชาติ
NEPA ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานโกลด์จาก
IES TrustWell (รับรองโดย Project Canary) โดยได้รับ
การจัดอันดับในฐานะแหล่งก๊าซธรรมชาติทมี่ คี วามรับผิดชอบ
(Responsibly Sourced Gas-RGS) ซึ่งถือเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่สูงเป็นอันดับสอง ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของ BKV
จัดอยู่ในระดับพรีเมี่ยมในตลาด

4. การใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ
BKV มุ ่ ง ลงทุ น เชิ ง รุ ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในด้ า นเทคโนโลยี
และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทในภาพรวม ในปี 2564 บริษัทฯ
ได้โอนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมดไปยังระบบคลาวด์ โดยร่วมมือ
กั บ พั น ธมิ ต รระดั บ ผู ้ น� า ในอุ ต สาหกรรม การด� า เนิ น การ
ในครั้งนี้ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการยกย่องจาก Amazon Web
Services ว่าเป็นบริษัทส�ารวจและผลิตก๊าซที่ตอบรับและ
น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้อยา่ งรวดเร็ว BKV เชือ่ ว่าการลงทุน
ด้า นเทคโนโลยีอย ่า งต ่อเนื่อ งจะเป็ น ปั จ จั ย ส� าคั ญในการ
ขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตในอนาคต และมีประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานที่สูงขึ้น

5. การเติบโตและการปรับขนาดการควบรวม
กิจการ (M&A)
BKV ยังคงเดินหน้าควบรวมกิจการทีม่ อี ยูใ่ นตลาดและพัฒนา
สมรรถนะหลักของบริษทั ฯ ในการระบุ การวิเคราะห์ ตลอดจน
การเข้ า ซื้ อ และควบรวมกิ จ การสิ น ทรั พ ย ์ ก ๊ า ซธรรมชาติ
ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบต้นทุนรวมของกิจการ
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ กั บ กิ จ การที่ คล้ ายคลึ งกั น
พบว่าต้นทุนของ BKV ได้รับการอ้างอิงว่าเป็นต้นทุนที่ดี
ประสิทธิภาพในการเข้าซื้อกิจการและการจัดการสินทรัพย์
ที่ได้มาจากผู้พัฒนารายก่อนหน้า ส่งผลให้ BKV ได้เปรียบ
คู่แข่งในตลาดซึ่งมีการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่องในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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สัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภท 2563-2593

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation)
เทระวัตต-ชั่วโมง

บริษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
(บานปู เพาเวอร) เปนบริษัทยอยของบานปู ซึ่งเปนผูดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาชั้นนำ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกครอบคลุมประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญี่ปุน เวียดนาม ออสเตรเลีย
และสหรัฐฯ

ธุรกิจไฟฟา

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

พลังงานหมุนเวียน

สัดสวน (%)

2563

2564

2568

2573

2578

2583

2588

2593

90%
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60%
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30%
20%
10%
0%

นิวเคลียร
กาซธรรมชาติ
น้ำมัน
ถานหิน
พลังงานหมุนเวียน
ถานหิน

ที่มา : รายงานคาดการณพลังงานประจำป 2564 (Annual Energy Outlook 2021) ของสำนักบร�หารสารสนเทศพลังงานของสหรัฐอเมร�กา (U.S. Energy Information
Administration: EIA)

ภาวะตลาดและการแขงขัน
1. ภาวะตลาดและการแขงขันของธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป
และพลังงานหมุนเวียน (Thermal & Renewable Power Business)
ความตองการพลังงานไฟฟาระหวางป 2562-2567
เทระวัตต-ชั่วโมง

ตะวันออกกลาง

35,000

ยุโรป

30,000

เอเชีย-แปซิฟก

25,000

อเมริกา

20,000

ส� า หรั บ ก� า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ทั่ ว โลกก็ เ ติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยในปี 2564 มีกา� ลังผลิตไฟฟ้ารวม 26,386 เทระวัตต์-ชัว่ โมง
(TWh) และจะมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ (Compound Annual
Growth Rate: CAGR) ในช่วงปี 2564-2593 ที่ร้อยละ 1.7
ต่อปี โดยคาดการณ์ว่าจะมีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม 41,953
เทระวัตต์-ชั่วโมงในปี 2593 โดยมีปัจจัยส�าคัญมาจาก
การเติบโตของก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
หากพิ จ ารณาสั ด ส่ ว นก� า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า แยกตามประเภท
เชื้ อ เพลิ ง ต ่ อ ก� า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ ้ า ทั้ ง หมด สั ด ส ่ ว นก� า ลั ง

1.1 ภาวะตลาดและการแข่งขันในสหรัฐอเมริกา

แอฟริกา

15,000

คาดการณสัดสวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภทในป 2563-2593

10,000
5,000
0

ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 33.8
ในปี 2564 เหลือร้อยละ 19.3 ของก�าลังการผลิตไฟฟ้า
ทั้งหมดในปี 2593 ในขณะที่ก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุ น เวี ย นมี แ นวโน้ ม เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยคาดว่ า
จะเติบโตจากร้อยละ 28.1 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 56.0
ของก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2593 ซึ่งเป็นผลจากการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมท�าให้ต้นทุนผลิตลดลง
การให้ ค วามส� า คั ญ กั บ ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
มาตรการจากรัฐบาลในหลายประเทศที่ส่งเสริมการใช้และ
การตั้งเป้าหมายการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน

2562

2563

2564

2567

ที่มา : รายงานตลาดพลังงานไฟฟาทั่วโลก (Electricity Market Report) ของสำนักงานพลังงานระหวางประเทศ (International Energy Agency: IEA)

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกในปี 2564 เติบโตขึ้น
ร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
โดยมีปัจจัยส�าคัญมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจาก
เผชิญกับการระบาดของโควิด-19 และสภาพอากาศที่หนาว

กว่าปกติ โดยปริมาณความต้องการไฟฟา้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ สว่ นใหญ่
มาจากจีนซึง่ เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 10 ในปีทผี่ า่ นมา โดยคาดการณ์
ความต้องการไฟฟ้าทั่วโลกระหว่างปี 2565-2567 จะเติบโต
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.7 ต่อปี

พันลานกิโลวัตต-ชั่วโมง
2564
6,000
อดีต คาดการณ
5,000

กาซธรรมชาติ
พลังงานหมุนเวียน
นิวเคลียร

347%

4,000

37%

3,000

21%

44%

1,000

19%

12%
10%

23%
2553

2563

2573

2583

2593

พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม
ความรอนใตพิภพ
พลังงานน้ำ

2,000

เชื้อเพลิงอน

51%

1,500

2,000

0

ถานหิน

พันลานกิโลวัตต-ชั่วโมง
2564
3,000
อดีต คาดการณ
2,500

1,000
500
0

2553

19%
43%
2%
30%
7%
2563
2573

31%
2%
4%
2593

12%
2583

ที่มา : สำนักบร�หารสารสนเทศพลังงานของสหรัฐอเมร�กา (U.S. Energy Information Administration: EIA) รายงานแนวโนมพลังงานประจำป 2565
(Annual Energy Outlook 2022, Reference case)
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ส�านักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy
Agency: IEA) คาดการณ์ว่าความต้องการไฟฟ้าในสหรัฐฯ
จะเติบโตอย่างต่อเนือ่ งเฉลีย่ ปีละประมาณร้อยละ 1 โดยการ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนจะมีสดั ส่วน
ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

การรับรองความถูกตองของขอมูล

และถ่านหินจะมีสดั ส่วนลดลงในส่วนของพลังงานหมุนเวียนนัน้
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเติบโตมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากต้นทุนการผลิตอุปกรณ์มแี นวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง

คาดการณกำลังการผลิตติดตั้งใหมและกำลังการผลิตที่ปลดออกจากระบบจากเชื้อเพลิงแตละประเภทในป 2563-2593
ถานหิน

กิกะวัตต

นิวเคลียร

น้ำมันและกาซธรรมชาติ

เชื้อเพลิงอน ๆ

พลังงานลม

ในปี 2564 ประเทศไทยมีก�าลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ
50,874 เมกะวัตต์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 จากปี 2563 ความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึน้ ในเดือนเมษายนทีร่ ะดับ 30,135 เมกะวัตต์
เพิม่ สูงขึน้ กว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2563 ทีร่ ะดับ
28,637 เมกะวัตต์ อยู่ 1,498 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5 ทัง้ นี้ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชนิดต่างๆ

ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 54 ถ่านหินน�าเข้า
ร้ อ ยละ 18 น�้ า มั น ร้ อ ยละ 0.3 พลั ง งานน�้ า ร้ อ ยละ 18
และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 10 โดยสรุปการผลิตไฟฟ้า
จากก๊ า ซธรรมชาติ ถ่ า นหิ น พลั ง น�้ า และน�้ า มั น ลดลง
ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและการน�า
เข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

พลังงานแสงอาทิตย

เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาและสัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภทในปจจุบัน
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ที่มา : สำนักบร�หารสารสนเทศพลังงานของสหรัฐอเมร�กา (U.S. Energy Information Administration: EIA)
รายงานพลังงานประจำป 2565 (Annual Energy Outlook 2022, Reference case)

ส�าหรับสัดส่วนก�าลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
คาดการณ์วา่ ก�าลังผลิตไฟฟ้าทีจ่ ะเข้ามาใหม่ในระบบจะมาจาก
พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เนื่องจาก
ต้ น ทุ น เชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซธรรมชาติ อ ยู ่ ใ นระดั บ ต�่ า และราคา
พลังงานหมุนเวียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานลม มีแผนทีจ่ ะเพิม่ ในระบบไฟฟ้าของสหรัฐฯ ประมาณ
150 กิกะวัตต์ ระหว่างปี 2565-2568 เป็นผลมาจากสิทธิ
ประโยชน์ ท างภาษี ด้ า นการลงทุ น ในโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะ
ที่ สั ด ส่ ว นก� า ลั ง ผลิ ต ของโรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น และโรงไฟฟ้ า

นิ ว เคลี ย ร์ นั้ น ลดลงซึ่ ง เป็ น ผลจากการทยอยปิ ด ตั ว ของ
โรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าว ในปัจจุบัน ราคาไฟฟ้าในตลาด
ขายส่งนั้นปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากการค้นพบแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) ท�าให้ราคา
ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ถูกลง และการเพิ่มสัดส่วนของ
พลังงานหมุนเวียน ส่งผลให้ราคาและความต้องการใช้ไฟฟ้า
น้อยกว่าการคาดการณ์ในอดีต ซึ่งเคยคาดการณ์ว่าจะมี
การเติบโตในระดับใกล้เคียงกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
* ขอมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจ�กายน 2564

1.3 ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ในปัจจุบันสปป.ลาว มีจ�านวนโรงไฟฟ้ามากกว่า 80 แห่ง
คิดเป็นก�าลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 10,000 เมกะวัตต์
หรือคิดเป็น 53,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งการส่งออก
พลังงานไฟฟ้าถือเป็นแหล่งรายได้หลักของ สปป.ลาว โดยมี
การส่งออกไปยังไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยในปี 2564
มีแผนการส่งออกพลังงานไฟฟ้าอยูท่ ี่ 26,972 ล้านกิโลวัตต์ชัว่ โมง ในขณะทีใ่ ช้บริโภคภายในประเทศ 7,253 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวได้ท�าข้อตกลงระหว่าง
ประเทศในการส่งออกกระแสไฟฟ้า โดยจะส่งออกไฟฟ้าให้กบั
ไทยจ�านวน 10,200 เมกะวัตต์ เวียดนาม 5,000 เมกะวัตต์
และกัมพูชา 600 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ไทยและสปป.ลาวท�าการ
ซือ้ ขายไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าทัง้ หมด 8 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานน�้า 7 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง

สปป.ลาวมี ก� า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ส่ ว นใหญ่ จ ากพลั ง งานน�้ า
โดยแบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�า้ ร้อยละ 80 ถ่านหิน
ร้อยละ 19 และน�้ามันร้อยละ 1 ทั้งนี้ หากค�านวณเฉพาะ
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายใน สปป.ลาว จะมีสัดส่วนไฟฟ้า
ที่มาจากพลังงานน�้ามากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งการใช้ไฟฟ้า
ส่วนใหญ่จากพลังงานน�้าท�าให้ สปป.ลาวประสบปัญหา
การขาดแคลนไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้ง และท�าให้ต้องพึ่งพิง
แหล่งพลังงานไฟฟ้าด้วยการน�าเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น
เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งเดียว รัฐบาลสปป.ลาว
มีแผนที่จะเพิม่ สัดส่วนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
และถ่านหินให้มากขึ้น และลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานน�้าลดลง

ที่มา : กระทรวงวางแผนและการลงทุน สปป.ลาว (Ministry of Planning and Investment) ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

93

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

1.4 ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เปรียบเทียบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาและสัดสวนกำลังผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภทในปจจุบัน

จีนมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ดังนี้
หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

อัตราการเจริญเติบโตของก�าลังผลิต

ร้อยละ

7.6

6.6

6.3

6.7

ก�าลังผลิตรวม

กิกะวัตต์

2,377

2,210

2,073

1,949

พลังงานทดแทนอน
พลังงานลม

พลังงานแสงอาทิตย

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 จีนประสบกับวิกฤตขาดแคลน
พลังงานอันเนื่องมาจากปัญหาในภาคการผลิตของผู้ส่งออก
ถ่ า นหิ น ในหลายประเทศ ประกอบกั บ ปริ ม าณการผลิ ต
ในประเทศที่ลดลง รวมทั้งปัญหาสถานการณ์การค้าระหว่าง
จีน-ออสเตรเลีย ท�าให้ตน้ ทุนราคาถ่านหินซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงหลัก
ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่
ภาครัฐยังคงตรึงราคาค่าไฟ ท�าให้โรงไฟฟ้าบางแห่งจ�าเป็น
ต้องลดก�าลังการผลิตลงเพือ่ ลดผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
ด้วยเหตุดงั กล่าว พลังงานไฟฟ้าจึงไม่เพียงพอส�าหรับทัง้ ภาค
อุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนในหลายมณฑลทั่วประเทศ
รัฐบาลจีนจึงได้ออกมาตรการในการบรรเทาวิกฤตขาดแคลน
พลังงาน เช่น การเพิ่มโควตาการผลิตถ่านหิน และการเปิด
เหมืองถ่านหินในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (Inner
Mongolia) นอกจากนี้ ยั ง ได้ ป รั บ เพดานในการขึ้ น อั ต รา
ค่าไฟฟ้าจากเดิมเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 เป็นเพิ่มขึ้น
ได้ไม่เกินร้อยละ 20 และยกเลิกเพดานการขึ้นราคาไฟฟ้า
ส�าหรับอุตสาหกรรมหนักเพื่อบรรเทาแรงกดดันของผู้ผลิต
ไฟฟ้า นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังปฏิรูปตลาดซื้อ-ขายไฟฟ้า
โดยเปิดตลาดค้าส่งไฟฟ้าส�าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกแห่ง
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1.5 ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าคงที่
โดยก� า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ส่ ว นใหญ่ ม าจากพลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง
ทั่วไป และบางส่วนมาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 24 หรือจ�านวน 63,764 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น
ก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 3,580 เมกะวัตต์ พลังงาน
แสงอาทิตย์ 10,549 เมกะวัตต์ และพลังงานน�้า 49,635
เมกะวัตต์ ทั้งนี้ แผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 5 ของญีป่ นุ่
(5th Basic Energy Plan) ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการ
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ร้อยละ 22-24 ภายในปี
2573 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลั ง งานหมุ น เวี ย น จากรู ป แบบอั ต รารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า คงที่
ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอัตรารับซือ้
ไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) โดยในปี 2564
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีพัฒนาใหม่มีราคา
รับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบเปิดประมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 10.34 เยน
ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง นอกจากนีย้ งั มีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบ
ส�าหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มีก�าลังผลิตมากกว่า 40 เมกะวัตต์ โดยก�าหนดให้จัดท�า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental
Impact Assessment: EIA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน
เมษายน ปี 2563

20%

9%
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1%

19%

11%

แผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟา
ป 2573

15%

นิวเคลียร

สัดสวน
กำลังผลิตไฟฟา
ป 2564*

33%

21%

กาซธรรมชาติ

โดยให้ผใู้ ช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมทัง้ หมดสามารถ
ซื้อ-ขายไฟฟ้าได้โดยตรงจากผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรร
พลังงานและราคาค่าไฟฟ้าเป็นไปตามกลไกตลาดมากยิ่งขึ้น
ที่ ม า : คณะกรรมการพั ฒ นาและปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ข องสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
(The National Development and Reform Commission of the People’s
Republic of China: NDRC) ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ปี 2564

19%

พลังงานน้ำ

ที่มา : ส�านักงานข้อมูลพลังงานแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Energy Administration: NEA)

ในปี 2564 อัตราการเจริญเติบโตของก�าลังผลิตไฟฟ้าในจีน
อยู่ที่ร้อยละ 7.6 ของก�าลังผลิตรวม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน โดยกว่าร้อยละ 55 ของก�าลังผลิตรวมจากการ
ผลิ ต ไฟฟ้ า จากโรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น ในส่ ว นของพลั ง งาน
หมุนเวียนในจีนนั้นมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยมีก�าลังผลิต
ติดตั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในปี 2564
มากกว่ า 635 กิ ก ะวั ต ต์ ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลจี น ได้ ป ระกาศ
เจตนารมณ์เรื่องปริมาณการปล่อยคาร์บอนของจีนว่าจะถึง
จุดสูงสุดในปี 2573 และจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอน
(Carbon Neutrality) ภายในปี 2603 โดยจะเพิ่มสัดส่วน
โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิลให้ถึงร้อยละ 80

2%
7%
5%

น้ำมัน

18%
5%
12%

ถานหิน

ที่มา : แผนยุทธศาสตรพลังงานฉบับที่ 5, กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมญี่ปุน (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI)
* ขอมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2565

1.6 ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในปี 2564 เวียดนามมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
เติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 2.58 เนือ่ งด้วยผลกระทบจากการระบาด
ของโควิด-19 ทั้งนี้ คาดการณ์ GDP ในปี 2565 อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 5.5 เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องและการจ�ากัดการแพร่ระบาดของโควิด-19
ในประเทศ

ทั้งนี้ ร่างแผนแม่บทพัฒนาพลังงานของเวียดนามฉบับที่ 8
ได้กา� หนดเป้าหมายก�าลังผลิตไฟฟ้าในปี 2588 จากพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยพลังงานลมร้อยละ 18 และ
พลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ 20 โดยมีก�าลังผลิตติดตั้ง
ไฟฟ้ารวมในปี 2588 อยู่ที่ประมาน 261,951 เมกะวัตต์

กราฟแสดงสัดสวนของกำลังผลิตติดตั้งจากเชื้อเพลิงแตละประเภท
ภายใตรางแผนแมบทพัฒนาพลังงานของเวียดนาม ฉบับที่ 8
นำเขาพลังงาน
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69,258

เมกะวัตต

130,371

เมกะวัตต

261,951
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2563
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20%

2573

เมกะวัตต

พลังงานอน
พลังงานน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย

18%

พลังงานลม

24%

กาซธรรมชาติ

19%

ถานหิน
2588

ที่มา : กระทรวงพัฒนาการลงทุนและการคาเว�ยดนาม
* ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2564
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
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ที่มา : ตลาดคาไฟฟาแหงชาติออสเตรเลีย (National Electricity Market Australia)

และจากพลั ง งานลม (Onshore) คิ ด เป็ น 8.5 เซนต์
ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง และจากพลังงานลม (Nearshore)
คิ ด เป็ น 9.8 เซนต์ ต ่ อ กิ โ ลวั ต ต์ - ชั่ ว โมง มี ผ ลผู ก พั น กั บ
โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนตุลาคม
ปี 2564 ในอนาคตการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme)

เวียดนามได้กา� หนดอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลั ง งานลมเป็ น แบบอั ต ราคงที่ ต ลอดอายุ โ ครงการ
(Feed-in Tariff: FiT) ซึ่งอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์คดิ เป็น 9.35 เซนต์ตอ่ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง มีผลผูกพัน
กับโครงการทีเ่ ปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนมิถนุ ายน
ปี 2562 อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็น
7.09 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง มีผลผูกพันกับโครงการ
ที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม ปี 2563

พลังงานแสงอาทิตย

กิกะวัตต-ชั่วโมง
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พลังงานลม
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พลังงานน้ำ
น้ำมัน
กาซธรรมชาติ

สัดสวนการใช ไฟฟาตามประเภทเชื้อเพลิง
221,781

100%

20%

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี โดยมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างทรงตัวใน 5 ปีที่ผ่านมา
ในปี 2564 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 222,198 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 0.4 จากปีก่อน โดยแหล่งพลังงานหลักของ
ออสเตรเลียมาจากถ่านหินถึงร้อยละ 66 ของแหล่งพลังงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สัดส่วนพลังงานถ่านหินมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นที่นิยมใช้มากขึ้นจากการ
ติดตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในภาคครัวเรือน ทัง้ นี้ รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศเจตนารมณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ภายในปี 2593 ส่งผลให้แต่ละรัฐต้องออกนโยบายเพือ่ สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าทีใ่ ช้เชือ้ เพลิง
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนจะสูงถึงร้อยละ 84 ในปี 2593

220,893

พลังงานอน

40%

1.7 ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศออสเตรเลีย

250,000

ประมาณการสัดสวนพลังงานไฟฟาจากแหลงเชื้อเพลิงตาง ๆ

2563

0%

ถานหิน
2555

2562

2568

2573

2578

กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศไทย
บ้านปู เพาเวอร์มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท
บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ากัด ซึง่ ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี
ก�าลังผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์ โดยเป็นก�าลังผลิตตาม
สัดส่วนการถือหุน้ 717 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เป็นโรงไฟฟ้าหลักทีผ่ ลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอัตรา
การจ่ายก�าลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 99.1 ในปี 2564
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการความพร้อม
ในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
ผลิตไฟฟ้าเป็นจ�านวนร้อยละ 5 ของปริมาณการผลิตและ
การรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่มา : ตลาดคาไฟฟาแหงชาติออสเตรเลีย (National Electricity Market Australia)

100%

1. การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของ
โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย

80%

พลังงานลม

60%

พลังงานน้ำ

40% รายงานประจำป 2564
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2593

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

พลังงานอน

2588

ที่มา : BloombergNEF New Energy Outlook

2564

ประมาณการสัดสวนพลังงานไฟฟาจากแหลงเชื้อเพลิงตาง ๆ

2583

บ้านปู เพาเวอร์ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและ
บ�ารุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาทีก่ า� หนดตามแผนงาน
เพื่อให้มคี ่าดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor:
AF) และมีจ�านวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายที่ก�าหนด

ไว้ในสัญญา (Contracted Available Hour: CAH)
ตามสัญญาซือ้ ขายไฟ (Power Purchase Agreement:
PPA) โดยในปี 2564 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพมี คี า่ ความพร้อม
จ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF)
ร้อยละ 90.6

2. การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ
บ้านปู เพาเวอร์ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตของ
ธุ ร กิ จ ภายใต้ แ ผนขยายการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า
ในประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (Power
Development Plan: PDP 2018) ที่ ไ ด้ รั บ มติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีอัตราส่วน
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของกลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า แบบผลิ ต ใช้ เ อง
(Isolated Power Supply: IPS) รวมถึงนโยบาย
ประหยัดพลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน้มลดลงกว่าทีเ่ คยคาดการณ์ไว้
ตลอดจนนโยบายการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานหมุนเวียนทีม่ แี นวโน้มเพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้
ในปัจจุบันการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ท้ังจาก
พลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเวียน

น้ำมัน
กาซธรรมชาติ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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จะต้องเผชิญกับการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการประมูลหรือ
ยืน่ ขออนุญาตขายไฟฟ้า บ้านปู เพาเวอร์จงึ ได้จดั เตรียม
บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในฝ่าย
พั ฒ นาธุ ร กิ จ เพื่ อ ติ ด ตามนโยบายของภาครั ฐ และ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมิน
ความสามารถในการแข่งขันและจัดเตรียมความพร้อม
ทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทีท่ างภาครัฐจะเปิดโอกาส
ให้เอกชนเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) และเพือ่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการ
ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง (Independent Power
Supply: IPS) จากพลังงานหมุนเวียน

3. การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
บ้ า นปู เพาเวอร์ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมและการ
ท�าความเข้าใจกับชุมชนในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้
มีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ
•

•

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบ้านปู
เพาเวอร์ท่ีเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือ
ได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น
เนื่องจากมีการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษทั ผลิตไฟฟ้า
จ�ากัด (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ จ�ากัด
(มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด
(มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จ�ากัด (มหาชน) และนักลงทุนจากต่างประเทศ

กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
บ้านปู เพาเวอร์ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Co., Ltd.
ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 40 ซึ่ ง ด� า เนิ น ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า เอชพีซี
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินปากเหมืองเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใน
สปป.ลาว มีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม 1,878 เมกะวัตต์ โดยเป็น
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

ก� า ลั ง ผลิ ต ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น 751 เมกะวั ต ต์
โรงไฟฟ้ า เอชพี ซี จ� า หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ให้ กั บ การไฟฟ้ า
ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทยตามสั ญ ญาระยะยาวประเภท
การรับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent
Power Producer: IPP) และจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ
สปป.ลาว ทั้ ง นี้ โรงไฟฟ้ า เอชพี ซี ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เป็ น จ� า นวน
ร้อยละ 25 ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ สปป.ลาวส่งให้ไทย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของ
โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าเอชพีซีได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ทั้งหมด 3 หน่วยการผลิต ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีอัตรา
การจ่ายก�าลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 ในปี 2564
แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการเดินเครื่อง และมี
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทีอ่ ยูใ่ นระดับต�า่ ซึง่ มีความส�าคัญ
ต่อระบบไฟฟ้าของทั้ง 2 ประเทศ

2. การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการ
ท้องถิ่นและชุมชน
บ้านปู เพาเวอร์ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาชุมชน
โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพืน้ ที่ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็นอยู่
ของผูค้ นในชุมชนเหล่านัน้ ซึง่ มาตรการดังกล่าวสะท้อน
ออกมาในรูปแบบของการคิดริเริม่ แผนงานในการพัฒนา
ชุมชนต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (น�า้ ประปา
ไฟฟ้า และถนน) การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับ
การสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนให้ในพื้นที่ที่เหมาะสม
การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการสนับสนุนการ
จ้างงานเพื่อท�างานในโรงไฟฟ้า งานรับเหมาออกแบบ
และงานจัดซื้ออุปกรณ์

3. การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ
ในปี 2564 บ้านปู เพาเวอร์ผลักดันให้โรงไฟฟ้าเอชพีซี
ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพ
ความพร้ อ มของโรงไฟฟ้ า ในการผลิ ต และจ� า หน่ า ย
กระแสไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักร

และกระบวนการล�าเลียงถ่านหินเพื่อป้อนให้โรงไฟฟ้า
โดยสามารถรั ก ษาค่ า ความพร้ อ มจ่ า ยเที ย บเท่ า
(Equivalent Availability Factor: EAF) อยู่ที่ร้อยละ
84.54 นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการ
จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบ�ารุง ปรับปรุงระบบและวิธีการ
ซ่อมบ�ารุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผล
ให้โรงไฟฟ้าเอชพีซสี ามารถเดินเครือ่ งผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้อย่างต่อเนื่อง

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ
ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์ที่เปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขัน
โดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการท�าสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บ้านปู เพาวเวอร์ดา� เนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า
โรงไฟฟ้ า ทั่ ว ไปและสามารถควบคุ ม มลภาวะได้ ต รงตาม
มาตรฐาน จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีนโดยได้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ได้รับการประกันการขายไฟฟ้าให้กับ
การไฟฟ้าท้องถิ่น ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ผลิตและ
ส่งไอน�้าและความร้อนในเขตพื้นที่ท่ีได้รับอนุญาตแต่เพียง
ผู้เดียว และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น

กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ
รั ฐ บาลจี น มี น โยบายในการปฏิ รู ป ตลาดซื้ อ -ขาย
ไฟฟ้าเพื่อสะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในแต่ละมณฑล
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีมาตรการตรึงราคาไฟฟ้าส�าหรับ
ภาคครัวเรือน บ้านปู เพาเวอร์จึงประเมินผลกระทบ
ต่ออัตราราคาค่าไฟและค่าไอน�้าตามสัญญาซื้อขาย
ที่ก�าหนดไว้ และพิจารณาอัตราใหม่ที่สอดคล้อง เช่น
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping)
ได้ตกลงราคาขายไอน�า้ ให้กบั ลูกค้าหลักทีร่ าคามาตรฐาน
125 หยวนต่ อ ตั น ทั้ ง นี้ เมื่ อ ราคาต้ น ทุ น ถ่ า นหิ น

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกๆ 0.01 หยวนต่อ
กิโลแคลอรี่ (รวมภาษีและค่าขนส่ง) ราคาไอน�้าจะปรับ
เพิม่ ขึน้ หรือลดลง 5 หยวนต่อตัน เป็นการบริหารความเสีย่ ง
จากความผันผวนของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้
บ้า นปู เพาเวอร์ ยังคงความสามารถในการสร้ า ง
กระแสเงินสดและบริหารสภาพคล่อง โดยเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม
โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารจั ด ซื้ อ ถ่ า นหิ น ในช่ ว งเวลาที่ ร าคา
ถ่ า นหิ น ลดลง และส� ารองไว้ ใ ช้ ใ นช่ ว งเวลาที่ ร าคา
ถ่านหินเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังมี
แผนขยายก�าลังผลิตไฟฟ้าและไอน�้าในบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าและ
ไอน�า้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิน่ นัน้

2. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลจีนมีความเข้มงวดในนโยบายสิ่งแวดล้อมและ
การควบคุมมลภาวะ โดยจ�ากัดการใช้ถ่านหินเป็น
เชื้ อ เพลิ ง หลั ก ในโรงงานอุ ต สาหกรรมอย่ า งชั ด เจน
ทั้งนี้ กระบวนการผลิตของบ้านปู เพาเวอร์เป็นไปตาม
มาตรฐานสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับใช้ในปัจจุบนั มีการบ�ารุง
และดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ อ ย่ า งสม�่ า เสมอ รวมถึ ง มี
แผนปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
บ้านปู เพาเวอร์ยังติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินธุรกิจเป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างเคร่งครัด
บ้านปู เพาเวอร์ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการ
ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงระบบ Ultra-Supercritical (USC)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions:
HELE) มาใช้ ใ นการพั ฒ นาโครงการใหม่ ๆ เช่ น
โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang)
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
โดยเทคโนโลยี ดั ง กล่ า วสามารถก� า จั ด ฝุ ่ น ละออง
ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ก๊ า ซไนโตรเจนออกไซด์
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอื่นๆ ก่อนจะถูก
ปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

3. ความพร้อมในการปรับตัวสูง
บ้านปู เพาเวอร์มีทีมงานที่คอยติดตามภาวะตลาดที่มี
การเปลีย่ นแปลงอย่างใกล้ชดิ และคอยปรับการด�าเนิน
ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวะตลาดหรื อ สถานการณ์
ในช่วงนั้นๆ เพื่อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจ
หรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์
มีความพร้อมในการปรับเปลีย่ นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ทัง้ ไฟฟ้า ไอน�า้ น�า้ ร้อน และน�า้ เย็นตามปัจจัยต่างๆ ทีม่ ี
ผลต่อความต้องการ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
เจิ้ ง ติ้ ง (Zhengding) จะผลิ ต และจ� า หน่ า ยไฟฟ้า
ไอน�้า และน�้าร้อน ในช่วงฤดูหนาวอย่างเต็มที่ และจะ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อผลิตน�้าหล่อเย็น (Chilled
Water) เพื่อจ�าหน่ายในฤดูร้อนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้นและช่วยลด
ผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน�้าที่ลดลง
ตามฤดูกาล

ของบ้านปู เพาเวอร์ ยังคงได้รับการสนับสนุนจาก
หน่ ว ยราชการท้ อ งถิ่ น อย่ า งเต็ ม ที่ เช่ น การได้ รั บ
เงิ น สนั บ สนุ น หรื อ อนุ มั ติ ใ ห้ ขึ้ น ราคาไอน�้ าเมื่ อ ราคา
ถ่านหินปรับเพิ่มสูงขึ้น

5. การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
บ้านปู เพาเวอร์ให้ความส�าคัญกับการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ นโยบายส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาพลั ง งานหมุ น เวี ย น
ของภาครัฐ รวมถึงมุง่ เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยการ
ขยายการลงทุ น สู ่ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง โดยค� า นึ ง ถึ ง
ต้นทุนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทและความเหมาะสม
ของเทคโนโลยี เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
หลวนหนาน (Luannan) มี ท� า เลที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขต
อุตสาหกรรม ท�าให้มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการ
เป็นผู้ให้บริการไอน�้าแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บ้านปู
เพาเวอร์อยู่ในระหว่างการพิจารณาขยายฐานลูกค้า
ไปสูก่ ลุม่ อุตสาหกรรมใหม่ เช่น การให้บริการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ ยังอยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินส่วนที่มีอยู่เพื่อพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม

4. คุณภาพการให้บริการและการบริหารความ
สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
บ้านปู เพาเวอร์ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและบริการ
จึงจัดให้มีความพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและ
จ� า หน่ า ยไฟฟ้ า และไอน�้ าเพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการ
จ่ายไอน�้าและน�้าร้อนในฤดูหนาว ตลอดจนการรักษา
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าบนพืน้ ฐานของความซือ่ ตรง
และผลประโยชน์ร่วมกัน ท�าให้ได้รับความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจจากลูกค้า
ในการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่น
และชุมชน บ้านปู เพาเวอร์และบริษทั ย่อยในจีนได้สร้าง
ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานราชการในท้องถิน่ บนพืน้ ฐาน
ของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการ
ให้ บ ริ ก ารสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน (ไฟฟ้ า และไอน�้ า )
ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสร้างความเชื่อถือและ
ความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชน
ในการเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก การด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ
•

ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
รายอื่นๆ

กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น
บ้านปู เพาเวอร์ เริ่มลงทุนไปยังญี่ปุ่นโดยเริ่มจากธุรกิจ
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก� า ลั ง ผลิ ต
ในโรงไฟฟ้าทีเ่ ปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 135 เมกะวัตต์
และยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา 102 เมกะวัตต์ ในปี 2564
บ้านปู เพาเวอร์ ขยายการลงทุนโดยการร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้า
นาโกโซ (Nakoso Integrated Gasification Combined
Cycle: Nakoso IGCC) ก�าลังการผลิตติดตัง้ 543 เมกะวัตต์

ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดฟุกชุ มิ ะ ซึง่ เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้กา๊ ซเป็นเชือ้ เพลิง
โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการแปลงสถานะ
ถ่ า นหิ น ให้ เ ป็ น ก๊ า ซ (Gasification) กั บ โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมกังหันก๊าซ (Gas Fired Combined Cycle Plant)
ซึง่ มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าทีส่ งู และลดการปล่อยมลภาวะ
ให้อยู่ในระดับต�่า (High Efficiency, Low Emissions:
HELE) โดยโรงไฟฟ้ามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว และ
มีสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงระยะยาวเช่นกัน ทั้งนี้ บ้านปู
เพาเวอร์ ยังคงเดินหน้าในการสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
แสวงหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

3. การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการบริ ห ารจั ด การทางด้ า นพลั ง งานของญี่ ปุ ่ น
ที่มีการก�าหนดนโยบายทางพลังงานที่ชัดเจน ท�าให้
บ้านปู เพาเวอร์มีความเสี่ยงในการลงทุนในระดับ
ทีส่ ามารถบริหารจัดการได้ แม้วา่ รัฐบาลจะมีมาตรการ
ปรั บ ลดราคารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
แบบอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าคงทีต่ ลอดอายุโครงการ (Feed-in
Tariff: FiT) อย่างต่อเนือ่ ง โดยปัจจุบนั รัฐบาลได้กา� หนด
อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme)
เพื่อให้การลงทุนได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย บ้านปู
เพาเวอร์ จึงได้มกี ารปรับตัวโดยเน้นการบริหารจัดการ
ต้นทุนให้มีความรัดกุมด้วยการจัดหาอุปกรณ์ส�าคัญ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน รวมถึง
จั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ เ หมาะสม โดยการลงทุ น ใน
โครงการใหม่จะพิจารณาโครงการที่ได้รับอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าแบบ FiT หรือเข้าซื้อโครงการที่เปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ว

กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน
บ้านปู เพาเวอร์มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตร
ในการแสวงหาโอกาสการลงทุน รวมถึงการบริหาร
ต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ โดยเฉพาะ
สถาบันการเงินภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถ
และบรรลุเป้าหมายในการลงทุนระยะยาว

นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังแสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้า
ที่ด�าเนินการอยู่แล้วเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจ
ซื้อ-ขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มระบบกลางและธุรกิจ
ค้ า ปลี ก ไฟฟ้ า (Energy Trading and Retail
Electricity) โดยขยายโอกาสการท�าธุรกิจกับกลุม่ ลูกค้า
รายย่อย และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลั ง คามากขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของกลุ่มลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และ
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

2. การพัฒนาโครงการ
บ้านปู เพาเวอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ จากรัฐบาลญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมงานคอยติดตาม
และศึกษารายละเอียด รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
โครงการโรงไฟฟ้าสามารถเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์
ได้ตามแผน

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ
•

ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า และนั ก ลงทุ น ท้ อ งถิ่ น ในญี่ ปุ ่ น และจาก
ต่างประเทศ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2565 และจะ
สามารถรับรู้รายได้ในทันที

บ้านปู เพาเวอร์เริม่ ขยายการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าไปยังเวียดนาม
ตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือ (MOU)
กับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดซ็อกจัง (Soc Trang
Provincial People’s Committee) เพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ต่อมา
ในปี 2561 บ้านปู เพาเวอร์ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ก ารลงทุ น
(Investment Registration Certificate: IRC) และได้จัดตั้ง
บริษัทย่อย ณ จังหวัดซ็อกจังโดยได้จัดเตรียมทีมงานที่มี
ประสบการณ์และความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจในเวียดนาม
โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau)
ระยะที่ 1 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง พร้อมกันนี้
ได้ ท� า การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการลงทุ น เพิ่ ม เติ ม
(Feasibility Study) เพื่อขยายก�าลังผลิตต่อไป

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์ยังได้ขยายการลงทุนโดยการ
เข้าซือ้ โรงไฟฟ้าพลังงานลมทีเ่ ปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
คือ โรงไฟฟ้าเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ใน
จังหวัดนินห์ถ่วน ก�าลังผลิตติดตั้ง 37.6 เมกะวัตต์ โดยมี
ราคารับซื้อไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in
Tariff: FiT) ที่ 8.5 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา
20 ปี โดยจังหวัดนินห์ถ่วนนั้นตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล
ภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
และโอกาสในการลงทุ น ในโรงไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย น
มากที่สุดจากการสนับสนุนของรัฐบาล
นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2564 บริษทั ย่อยของ บริษทั บ้านปู
เน็กซ์ จ�ากัด (บ้านปู เน็กซ์) ลงนามในสัญญาซือ้ ขายเพือ่ ลงทุน
ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั้ หมด 3 แห่ง ประกอบด้วย
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮาติ๋ญ (Ha Tinh) ก�าลังผลิต
50 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดฮาติ๋ญ (Ha Tinh) โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ชูง็อก (Chu Ngoc) ก�าลังผลิต 15
เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียลาย (Gia Lai) และโรงไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ น็ อ นไห่ (Nhon Hai) ก� า ลั ง ผลิ ต
35 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดนินห์ถ่วน (Ninh Thuan)
โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งนี้ มีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT
ที่ 9.35 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ทั้งนี้ การลงทุน
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอนุมัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1. การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการ
ท้องถิ่นและชุมชน
บ้ า นปู เพาเวอร์ แ ละบริ ษั ท ย่ อ ยในเวี ย ดนามสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานราชการในท้องถิน่ บนพืน้ ฐาน
ของความเข้ า ใจในความแตกต่ า งทางสั ง คมและ
วั ฒ นธรรม โดยมุ ่ ง เน้ น การเป็ น พั น ธมิ ต รที่ มี
ความรับผิดชอบร่วมกันกับหน่วยงานราชการในการดูแล
และพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน ด้วยการสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2. การพัฒนาและบริหารโครงการ
บ้านปู เพาเวอร์ตระหนักถึงปัจจัยทีส่ า� คัญในการตัดสินใจ
ลงทุนโครงการ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและประเมิน
ความเป็ น ไปได้ ใ นการลงทุ น โดยละเอี ย ดด้ ว ยการ
จัดให้มที ปี่ รึกษาในด้านต่างๆ เช่น ทีป่ รึกษาด้านวิศวกร
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมาย
ที่ปรึกษาด้านการเงิน และที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
เป็นต้น เพื่อให้สามารถประเมินความเป็นไปได้อย่าง
ถูกต้องก่อนการลงทุน และสามารถน�าไปปฏิบัติได้
อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบและเงื่อนไขการลงทุน
ในเวียดนาม นอกจากนีย้ งั เป็นการช่วยติดตามขัน้ ตอน
การพัฒนาโครงการและงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไป
ตามแผน เพือ่ ให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด

3. การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
เวียดนามมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง
โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวียดนามในปี 2565
จะมีอตั ราการเติบโตคาดการณ์อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 5.5
(ที่มา : ธนาคารโลก (World Bank) ข้อมูล ณ เดือน
มกราคม 2565) ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้า

เติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลเวียดนามมีความชัดเจน
ในด้านการบริห ารจัดการพลังงาน โดยมีแผนที่จะ
เพิ่มสัดส่วนก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
มากกว่าในปัจจุบัน ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์มองเห็นถึง
โอกาสในการเข้าลงทุนดังกล่าว

บ้านปู เพาเวอร์ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการพลังงานหมุนเวียน
แบบบูรณาการ (Integrated Energy Solution) และธุรกิจ
ซื้อ-ขายไฟฟ้า (Energy Trading) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
สร้างโอกาสในการท�าก�าไรจากการซื้อขายไฟฟ้าอีกด้วย

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

กลยุทธ์การแข่งขันในสหรัฐอเมริกา

ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า และนั ก ลงทุ น ท้ อ งถิ่ น ในเวี ย ดนามและจาก
ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัท BKV-BPP Power
LLC (BKV-BPP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ
50 ที่ถือหุ้นโดยบริษัท Banpu Power US Corporation
(BPPUS) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ้ า นปู เพาเวอร์ ถื อ หุ ้ น
ในอัตราร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
Temple I ซึ่งใช้เทคโนโลยี Combined Cycle Gas
Turbines (CCGT) ก�าลังผลิต 768 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ตั้ง
อยู ่ ใ นรั ฐ เท็ ก ซั ส ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในศู น ย์ ร วมเศรษฐกิ จ และ
ประชากรทีก่ า� ลังเติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐฯ โดยโรงไฟฟ้า
แห่งนี้สามารถผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับ
ความต้องการไฟฟ้าครอบคลุมกว่า 750,000 ครัวเรือน
ในตอนกลางของรัฐเท็กซัส โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีการติดตั้ง
ระบบการจัดการมลภาวะให้อยูใ่ นระดับต�า่ มีประสิทธิภาพสูง
มีความยืดหยุ่นในการเดินเครื่องเพื่อผลิต ไฟฟ้าให้สอดรั
บกั บ รู ป แบบความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า รวมถึ ง อยู ่ ใ นล� า ดั บ
การเรียกจ่ายไฟฟ้าที่ดี ซึ่งเหมาะกับสภาพและการแข่งขัน
ในตลาดซื้ อ ขายไฟฟ้ า แบบเสรี ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารของ
Electric Reliability Council of Texas (ERCOT)
การลงทุ น ในครั้ ง นี้ นั บ เป็ น การก้ า วสู ่ ต ลาดซื้ อ ขายไฟฟ้ า
ที่มีความก้าวหน้าและเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่เปิดเสรี และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการผนึกก�าลัง (Synergy) ระหว่าง
บ้านปู เพาเวอร์ และ BKV Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบ้านปู ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากร
ที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน

กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศออสเตรเลีย
กลุ่มบ้านปูผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ผ่านการด�าเนินงานของบ้านปู เน็กซ์ ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยได้ขยายการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนในออสเตรเลีย โดยในเดือนมิถนุ ายน 2564
ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ผ่านการ
จัดตั้งหน่วยลงทุน Banpu Energy Hold Trust ซึ่งมีก�าลัง
ผลิตรวม 166.8 เมกะวัตต์ (MWdc) ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เบอริล (Beryl หรือ BSF) ก�าลังผลิต
110.9 เมกะวั ต ต์ และโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
มานิลดรา (Manildra หรือ MSF) ก�าลังผลิต 55.9 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South
Wales) ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ปี ริมาณความต้องการและการเติบโต
ของการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการสนั บ สนุ น การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย น
โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าตลาดซื้อขายไฟฟ้าแห่งชาติ (National
Electricity Market: NEM) ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า
ระยะยาว การลงทุนในครั้งนี้นับเป็นการสร้างรากฐานการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในออสเตรเลีย และยังเป็น
การก้าวสูต่ ลาดซือ้ ขายไฟฟ้าทีม่ คี วามก้าวหน้าและเป็นตลาด
ขายส่ง (Wholesale Electricity Market) ทัง้ นี้ บ้านปู เพาเวอร์
แสวงหาโอกาสการลงทุ น และการพั ฒ นาโครงการอย่ า ง
ต่อเนื่องโดยเน้นการบริหารทีมงานและบุคลากร พร้อมทั้ง
สร้า งความเชื่อมั่นให้แก่พันธมิต ร ขยายการเติบโตของ
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน (Energy Resources)

3. การบริหารกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จาก
ธุรกิจ

1. ความพร้อมและการเพิ่มประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้า
ในการจ�าหน่ายไฟฟ้าในตลาดเสรีนั้น บ้านปู เพาเวอร์
งขัษนกััทบยผูอผ้ ยของบ
ลิตไฟฟ้ารายอื
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ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ท�าการซ่อมบ�ารุง
ของบ้านปู เพาเวอร์ จึงอาจผันผวนกว่าเมื่อเทียบกับ
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แพลตฟอรม ที่ตอบโจทยความตองการ
ประจ�าปีตามแผนในช่วงฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วง
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โรงไฟฟ้ามีความพร้อมสูงสุดในการจ่ายไฟในช่วงที่มี
บ้านปู เพาเวอร์ จึงมีทีมบริหารจั
การความเสี
บริษไฟสู
ัทชัง้นสุนำด
านเทคโนโลยี
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การหลั
งการขาย
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เครือ่ งมื
ทางการเงิ
น (Financial
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Instrument)
เพื่อป้องกันทีผลกระทบจากพายุ
ฤดูหนาว ทางโรงไฟฟ้
าสัญอญาซื
้อขาย
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่ดีที่สุดไดอยางครบวงจร
เพอใหลูกาคาสามารถใชเช่พนลัการท�
งงานได
ยางมี
ประสิ
ทธิภRate
าพ Call Options
ได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกัและมี
นลม (Wind
Shield) ในราคาที
เพือ่ ป้องกัน่เหมาะสมและเปซึ่งนเป็
การตกลงราคาซื
เสถียรภาพ
มิตนรกั
บสิ่งแวดลอม้อ-ขายไฟฟ้าที่ BKV-BPP
อุ ป กรณ์ ที่ อยู่ภ ายนอกจากพายุน�้า แข็ง และอุณ หภู มิ
ทีต่ า�่ จัด รวมทัง้ ติดตัง้ ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ (Heat Trace)
ให้กบั ปัม๊ วาว์ล มาตรวัด และอุปกรณ์อนื่ ๆ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ถูกเคลือบด้วยน�้าแข็งและหยุดท�างาน รวมถึง
เพิม่ ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าในปี 2564 ด้วยการติดตัง้
ระบบเพิม่ ความชืน้ ในอากาศ (Wet Compression) ทีช่ ว่ ย
ให้สามารถอัดอากาศในปริมาตรที่สูงขึ้นก่อนจ่ายเข้าสู่
การตลาดและการแข
กระบวนการเผาไหม้ร่วมกังบขัก๊นาซธรรมชาติ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในฤดูรอ้ น ซึง่ เหมาะสม
กับตลาด ERCOT ทีม่ คี วามต้องการใช้ไฟฟ้าสูงต่อเนือ่ ง
ภาวะตลาด
ในช่วงเวลาดังกล่าว

จะมี ร ายได้ ใ นอั ต ราที่ แ น่ น อนตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญา
ตามหลักการโรงไฟฟ้ามีหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้คู่สัญญา
ก็ ต ่ อ เมื่ อ คู ่ สั ญ ญาเรี ย กใช้ สิ ท ธิ Options ดั ง กล่า ว
ตามปริมาณที่ตกลงกันไว้ในสัญญาและทางคู่สัญญา
จะเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่มาจากค่าเชื้อเพลิง

4. การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ
และสร้างมูลค่าเพิ่ม

บ้านปู เพาเวอร์ ติดตามสภาวะตลาด การเติบโต แนวโน้ม
การลงทุ น และศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการลงทุ น
างๆ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1. ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในโครงการต่
แบบครบวงจร
2. การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ
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ที่เปนผลกระทบมาจากการระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) อยางไรก็ตาม ในป 2564
Temple I เป็นโรงไฟฟ้าไม่กแี่ ห่งในรัฐเท็กซัสทีม่ สี ถานี
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งตัวและผลั
กดันาให
ราคาสินคมาีกโภคภั
ราคาถ
านหิรนกิปรั
วข�้นมาก
้ ในช่วงปี
ที่ผ่านมาพบว่
าราคาก๊
ซธรรมชาติ
าร ณฑรวมทั�งหรื
อขยายธุ
จเข้บาตัไปในตลาดขายไฟรายย่
อย (Retail
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมาก โดยปัจจัยส�าคัญที่ส่งผล
Market) อีกด้วย
สาธารณรั
ฐ ประชาชนจ�
น เป น ประเทศผู
 น ำเข า ถรวมทั
า นหิ น้ง
ทำเหมืองไปจนจบการประชุมใหญพรรคคอมมิวนิสตจ�น
ต่อราคาคื
อสภาพอากาศที
่มีความแปรปรวน
2564 ทำใหการผลิตถานหิน
รายใหญ
ี่สุดของโลก
และนับใเป
นประเทศที
่มีการฟนบตัว
คูชว่แงกลางเดื
ข่งขันที่สอ�านกรกฎาคม
คัญ
ปริมทาณผลิ
ตก๊าซธรรมชาติ
นประเทศไม่
สามารถปรั
ได้ทนั กัจบดีอุทปส่ี สงค์
ทเี่ พิม่ ขึน้ ระหว่
งปี ดังนัน้ ด้วยบุคลากรม
ทางเศรษฐกิ
ดุ ประเทศหนึ
ง่ ทาามกลางมาตรการควบคุ
ในประเทศเติบโตไมทันกับความตองการที่เพิ่มข�้น
ผู
้ผลิตไฟฟ้
าและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่
างประเทศ
ที่มีความเชี
่ยวชาญในการด�
าเนินธุรกิจนก๊ำเข
าซธรรมชาติ
สาธารณรั
ฐ ประชาชนจ�
น เป น ประเทศผู
า ถ า นหิ น
ทำเหมื
องไปจนจบการประชุ
มใหญพรรคคอมมิ
วนิสตจ�น
จากการร่
วมลงทุนและนั
ระหว่าบงบ้
เพาเวอร์
ชวงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 ทำใหการผลิตถานหิน
รายใหญ
ที่สุดของโลก
เปานนปู
ประเทศที
่มีกและ
ารฟBKV
นตัว
Corporation
รวมถึงการบริ
ารจัดการ (Operationalม
ทางเศรษฐกิ
จดีทส่ี ดุ ประเทศหนึ
ง่ ทหามกลางมาตรการควบคุ
ในประเทศเติบโตไมทันกับความตองการที่เพิ่มข�้น
Management) ของทั้งสองบริษัท ส่งผลให้สามารถ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากสถานี เ ก็ บ ก๊ า ซ เพื่ อ ให้ โ รงไฟฟ้ า
ก๊าซธรรมชาติ Temple I คงความสามารถในการท�าก�าไรได้
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กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
บริษัท บานปู เน็กซ จำกัด (บานปู เน็กซ) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบานปู
เปนผูใหบริการโซลูชันพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก นำเสนอโซลูชันพลังงานฉลาด
เพอความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งฮารดแวรอัจฉริยะและดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ตอบโจทยความตองการ
ของลูกคาดวยนวัตกรรม และความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีพลังงานระดับมาตรฐานสากล
เพอเติมเต็มการใชชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอยางยั่งยืน โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรง รวมถึงเปน
บริษัทชั้นนำดานเทคโนโลยีพลังงานทำใหสามารถนำเสนอโซลูชันพลังงานและบริการหลังการขาย
ที่ดีที่สุดไดอยางครบวงจร เพอใหลูกคาสามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ภาวะตลาดและการแขงขัน
ภาวะตลาด
1.
1. ธุธุรรกิกิจจการวางระบบผลิ
การวางระบบผลิตตไฟฟ้
ไฟฟาาจากพลั
จากพลังงงานแสงอาทิ
งานแสงอาทิตตย์ยแแบบครบวงจร
บบครบวงจร
ในปั
จจุบอนั งการถ
แนวโน้มานหิ
แผงเซลล์
ตย์ทจี่ ะเปลี
ย่ นพลั
ต ย์ ผ ่ า นมาตรการส่
ง เสริ ม การรั
บ ซื้ อ ไฟฟ้ ากจาก
ความต
นนำเขแาสงอาทิ
ในป 2564
มีการฟ
นตังวงาน
ตามการฟแสงอาทิ
นตัวของเศรษฐกิ
จจากภาวะเศรษฐกิ
จถดถอยในป
อน
แสงอาทิ
ต
ย์
เ
ป็
น
ไฟฟ้
า
ยั
ง
คงมี
ท
ศ
ิ
ทางขาขึ
น
้
ต่
อ
เนื
อ
่
ง
โดยเฉพาะ
พลั
ง
งานหมุ
น
เวี
ย
น
(Feed-in-Tariff)
รวมถึ
ง
แผนพั
ฒ
นา
ที่เปนผลกระทบมาจากการระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) อยางไรก็ตาม ในป 2564
ในปี
2564
ตถุดญ
ิบการผลิ
ตต่างๆ เช่น กระจก
ซิล ิคแตอนจากการเรพลังฉีงดงานทดแทนและพลั
อ กปี 2561-2580
ทั่วโลกยั
งตอวังเผช�
กับการระบาดของโคว�
ด-19 อยู
วัคซ�นของประเทศตงางานทางเลื
งๆ และมาตรการควบคุ
มโรค
อะลูมิเนียม ฯลฯ ได้ปรับราคาขึ้น เนื่องจากโรงงานผู้ผลิต
(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2018)
ที่เขมงวดทำใหมีแนวโนมที่จะควบคุมการระบาดได เปนผลใหหลายประเทศมีการผอนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาด
ในจีนได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าที่ขาดแคลน ท�าให้ต้องหยุด
ที่มีเป้าหมายก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
เพื่อใหสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดมากข�้น สงผลใหความตองการสินคาและพลังงานเพิ่มข�้น แตการฟนตัว
การผลิตเป็นบางช่วง ซึ่งส่งผลให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
9,290 เมกะวัตต์
ของฝ

�
ง
อุ
ป
ทานก็
ย
ั
ง
ช

า
กว

า
ฝ

�
ง
อุ
ป
สงค

เ
นื
่
อ
งจากห

ว
งโซ

อ
ุ
ป
ทานหยุ
ด
ชะงักและการขาดการลงทุนในชวงที่โคว�ด-19 ระบาดหนัก
บางรุ่นเริ่มขาดสต็อก คาดว่าสถานการณ์การผลิตของจีน
ทำใหาเสูกิ่ภดาวะปกติ
ภาวะอุปไทานตึ
ตัววและผลั
กดันอให
าโภคภัณฑรส�วมทั
นปรับาตันการติ
วข�้นมาก
าหรั�งบราคาถ
ในไทยานหิ
ตลาดด้
ดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
จะเข้
ด้อย่างงเร็
ที่สุดในเดื
นมีราคาสิ
นาคมนค2565
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในบ้าน
แต่ระดับราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะยังคงทรงตัวระดับสูง
สาธารณรั
ฐ
ประชาชนจ�
น
เป

น
ประเทศผู

น
ำเข

า
ถ

า
นหิ
น
มใหญพอรรคคอมมิ
จ�น
ทีทำเหมื
่อยู่อาศัองไปจนจบการประชุ
ย โรงงานอุตสาหกรรมหรื
อาคารธุรกิวนิจต่สตางๆ
เพราะจะเป็นการผลิตเพื่อรับค�าสั่งซื้อที่ค้างสต็อกเป็นหลัก
งกลางเดื
2564
ทำให
การผลิ
รายใหญที่สุดของโลก และนับเปนประเทศที่มีการฟนตัว
ส่ชวนใหญ่
จะอยูอนกรกฎาคม
่ในเขตกรุงเทพฯ
และปริ
มณฑล
ซึ่งตทีถ่ผา่านหิ
นมาน
ทางเศรษฐกิ
ทส่ี ดุ ประเทศหนึ
ง่ ทามกลางมาตรการควบคุ
ทันงกัโดยเฉพาะภาคโรงงานและอาคาร
บความตองการที่เพิ่มข�้น
ไทยเป็
นที่ตั้จงดีของหนึ
่งในฐานการผลิ
ตพลังงานหมุนเวียมน
มีในประเทศเติ
การเติบโตค่บอโตไม
นข้างสู
ทีสาธารณรั
่ ใ หญ่ ที่ สุ ดฐและมี
ค วามหลากหลาย
จึ ง ท� นาให้
ธุทำเหมื
รกิจ เนืออ่ งไปจนจบการประชุ
งจากผูป้ ระกอบการต้มอใหญ
งการประหยั
ดค่าใช้วนิจา่ สยและ
ประชาชนจ�
น เป  น ประเทศผู
ำเขม าี ศถัก ายภาพ
นหิ น
พรรคคอมมิ
ตจ�น
ในการเติ
ตสาหกรรมพลั
นเวี่ยมนีการฟ
เนือ่ งจาก
รองรั
บการใช้อพนกรกฎาคม
ลังงานสะอาดตามนโยบายการลดปริ
ชวงกลางเดื
2564 ทำใหการผลิตถามนหิาณน
รายใหญบทโตในภาคอุ
ี่สุดของโลก
และนับเปนงงานหมุ
ประเทศที
นตัว
ได้
รั บ การสนั
น จากภาครั
ฒ นาพลั ง งานม
ก๊ในประเทศเติ
าซคาร์บอนไดออกไซด์
มงวดมากขึ
้น ่เพิ่มข�้น
ทางเศรษฐกิ
จดีบทสนุ
ส่ี ดุ ประเทศหนึ
ง่ ทฐาในการพั
มกลางมาตรการควบคุ
บโตไมทันกัทบี่เข้ความต
องการที

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

2. ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า
ปัญหาเรื่องมลภาวะและระบบการเดินทางในชีวิตประจ�า
วันเป็นปัญหาใหญ่ที่คนในเมืองต้องเผชิญ โดยในปัจจุบัน
ทั้ ง ภาครั ฐ และประชาชนในประเทศไทยเริ่ ม ตระหนั ก ถึ ง
ปัญหามลภาวะมากขึ้น ยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ประชาชนเริ่มให้ความสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อ
เนือ่ ง จะเห็นได้วา่ ภาครัฐได้สนับสนุนตลาดยานพาหนะไฟฟ้า
ในไทย โดยมี ก ารผลั ก ดั น นโยบายและแผนขั บ เคลื่ อ น
ด้านพลังงานที่จูงใจผู้ผลิต และผู้สนใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
มากขึ้นผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล การยกเว้นอากรการน�าเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์
และมาตรการลดภาษี ส รรพสามิ ต ส� า หรั บ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า
มี ก ารขยายตั ว ของสถานี ช าร์ จ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม มากขึ้ น
ทั้งจากการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการน�ารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานในระบบ
ขนส่งสาธารณะมากขึน้ เช่น ระบบเช่าระยะสัน้ หรือการแบ่งปัน
การใช้รถยนต์ (Car Sharing) ซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถยนต์
ส่วนตัว ลดการใช้พลังงาน และช่วยแก้ปัญหาเรื่องมลภาวะ
และระบบการเดินทางในเมืองได้ดียิ่งขึ้น

3. ธุรกิจการออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
หรือสมาร์ทซิตี้โซลูชัน
แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ เป็นอีกหนึ่ง
นโยบายที่ภาครัฐให้ความส�าคัญ โดยถือเป็นวาระที่ต้อง
ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยส่งเสริมให้เมืองใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย และชาญฉลาด
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการให้ บ ริ ก ารและการบริ ห าร
จัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง
และประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดีและการมี
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง
จากการน�าร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด ในปี 2561
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้วางเป้าหมาย
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 100 เมือง
ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมือง การพัฒนาโครงสร้าง
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

พื้นฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การพัฒนาด้านพลังงานซึง่ ถือเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ า� คัญ
ในการพัฒนาประเทศไทยสู่เมืองอัจฉริยะ เช่น ระบบการ
บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System:
EMS) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System:
ESS) และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เพือ่ ให้การ
ใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายการตลาดการให้บริการด้านพลังงาน
แบบครบวงจร
บ้านปู เน็กซ์ มีนโยบายในการด�าเนินงานทางการตลาดทีช่ ดั เจน
โปร่งใส ตรงไปตรงมา และรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ
เพือ่ สนับสนุนนโยบายการเติบโตทีย่ งั่ ยืนของกลุม่ บ้านปู ดังนี้
1. ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมตลาดหลักในเอเชีย

ภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน (Smart Energy Solutions for Sustainability)
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
จากการที่ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีความต้องการในตลาดสูงขึ้น รวมถึงการได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ส่งผลให้มผี เู้ ล่นในตลาดจ�านวนมากขึน้ บ้านปู เน็กซ์ เลือกใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่าง
ในเรื่องของการให้บริการด้านพลังงานฉลาด (Smart Energy Solutions) อย่างครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสม ออกแบบสินค้าและบริการโดยค�านึงถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน และผลักดันสมาร์ทซิตี้
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยกลยุทธ์หลักๆ ของบ้านปู เน็กซ์ มีดังนี้

•

2. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการด้วยการเป็นผู้ให้
บริการด้านพลังงานฉลาดอย่างครบวงจร ทัง้ การให้บริการ
ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
และการน� า เสนอโซลู ชั น ด้ า นพลั ง งานที่ ห ลากหลาย
ด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม และน�าไปสู่การก้าว
เป็นส่วนหนึง่ ของสมาร์ทซิตอี้ ย่างยัง่ ยืน รวมถึงการพัฒนา
ระบบต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าหลังการขาย
อย่างดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้บ้านปู เน็กซ์ เป็นทางเลือก
ที่ดีที่สุดของลูกค้าอยู่เสมอ
3. แข่งขันทางการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ และให้ความเคารพ
ต่อลูกค้า คู่แข่งขันทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย
4. มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถึงความน่าเชือ่ ถือ
ความซื่อสัตย์ และมีความเป็นมืออาชีพ

การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาบริการและโซลูชันต่างๆ บ้านปู เน็กซ์
ค�านึงถึงปัญหา (Pain Point) ด้านการใช้พลังงาน
และความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ (Customer
Centric) บ้านปู เน็กซ์ ได้มีการเข้าไปส�ารวจพื้นที่
และหารือร่วมกับลูกค้าโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ร่วมกับการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ นั สมัยมาช่วย
ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผล เพือ่ น�าเสนอ
โซลูชนั ด้านพลังงานให้ลกู ค้าได้ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาและตรงกั บ
ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

•

การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานฉลาด
อย่างครบวงจร
บ้านปู เน็กซ์ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้บริการด้านการวาง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
เท่านั้น แต่ยังให้บริการโซลูชันพลังงานด้านอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้า ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมี
ส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
และพลั ง งานสะอาดส� า หรั บ การพั ฒ นาสมาร์ ท ซิ ตี้
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย เช่ น ระบบไมโครกริ ด
(Micro Grid) ระบบการบริหารจัดการพลังงาน และ
ระบบกักเก็บพลังงาน ส�าหรับใช้ในการควบคุมการผลิต

การส่ง และการกักเก็บพลังงาน เพือ่ ให้การใช้พลังงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการให้บริการ
โซลู ชั น ด้ า นยานยนต์ ไ ฟฟ้ า โดยทุ ก ๆ โซลู ชั น ของ
บ้านปู เน็กซ์ จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
ชาญฉลาด (Smart Data Analytics) เพื่อแก้ปัญหา
ของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม

•

คุณภาพผลิตภัณฑ์
บ้านปู เน็กซ์ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเป็น
แบรนด์ชนั้ น�าในตลาดทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับเป็นอุปกรณ์
ระดับ TIER 1 รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน
อุ ต สาหกรรม บ้ า นปู เน็ ก ซ์ มี ที ม วิ ศ วกรที่ มี ค วาม
เชี่ ย วชาญในการออกแบบระบบตามความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่โครงการ และการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน
สากล รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพ
และใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการตรวจสอบ เช่ น
การใช้โดรนสแกนความร้อนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
หลังการติดตัง้ (Thermal Scan) เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถ
ใช้ พ ลั ง งานสะอาดอย่ า งปลอดภั ย คุ ้ ม ค่ า และมี
ประสิทธิภาพที่สุด

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

•

การกำกับดูแลกิจการ

คุณภาพการให้บริการ

•
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บ้านปู เน็กซ์ สือ่ สารไปยังกลุม่ เป้าหมายและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่มผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์
(Online & Offline Marketing) ทั้งการน�าเสนอข่าว
และบทความประชาสัมพันธ์ในเรื่องทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจและบริการของบ้านปู เน็กซ์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ดังนี้

การสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง
บ้านปู เน็กซ์ด�าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener &
Smarter และให้ความส�าคัญกับการท�างานร่วมกับ
คู่ค้าในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานสะอาด และทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งในเทคโนโลยี
พลั ง งาน และสร้ า งระบบนิ เ วศธุ ร กิ จ (Business
Ecosystem) ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมเปิดกว้าง
รั บ เทคโนโลยี แ ละแนวคิ ด จากบริ ษั ท สตาร์ ท อั พ
(Startup) รุ่นใหม่ ที่จะมาช่วยเติมเต็มการให้บริการ
ด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ผ่านการสนับสนุน
ด้านเงินลงทุนและร่วมกันน�านวัตกรรมมาสร้างสรรค์
ให้เกิดแนวคิดในการด�าเนินธุรกิจแบบใหม่ หรือเพิ่ม
การเติบโตในธุรกิจ

รายงานประจำป 2564
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กลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างแบรนด์
บ้านปู เน็กซ์ ได้ด�าเนินกลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ Greener & Smarter และหลักการด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ
หรือ ESG ของกลุ่มบ้านปู พร้อมกับผลักดัน ‘โซลูชัน
พลังงานฉลาดเพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน’ (Smart
Energy Solutions for Sustainability) โดยน�าเสนอ
บริการอย่างครบวงจร และสร้าง New S-Curve ให้กบั
5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจ
แบตเตอรี่ ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า ธุรกิจอี-โมบิลิตี้ และ
ธุรกิจพลังงานฉลาด เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
ที่ ส อดรั บ กั บ แนวโน้ ม การใช้ พ ลั ง งานแห่ ง อนาคต
แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และ
ตอบโจทย์ ก ารใช้ ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ โดยชู
ความคุ้มค่า (Value for Money) ความน่าเชื่อถือ
(Reliability) และความเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Eco-friendliness) โดยพัฒนาทุกธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ไปพร้อมๆ กัน

บ้ า นปู เน็ ก ซ์ พั ฒ นาระบบต่ า งๆ เพื่ อ รองรั บ การ
ให้บริการลูกค้าเป็นส�าคัญ ได้แก่ การสร้างและพัฒนา
ห้องควบคุมและตรวจสอบการท�างานของระบบผลิต
ไฟฟ้า (Control Room) ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบแบบ
เรียลไทม์ เพื่อให้ทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถตรวจสอบปัญหาของระบบ
และแก้ไขได้ทันที การพัฒนาแอปพลิเคชัน “บ้านปู”
บนโทรศัพท์มือถือ (BANPU Application) ที่ลูกค้า
สามารถตรวจสอบการท�า งานของระบบผลิ ต ไฟฟ้ า
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ และผลการประหยัดไฟฟ้าได้
ทัง้ แบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลัง รวมถึงการแจ้งเตือน
เมือ่ ระบบขัดข้อง นอกจากนี้ บ้านปู เน็กซ์ ยังมีฝา่ ยบริการ
ลูกค้าที่ท�าหน้าที่ให้ข้อมูล รับแจ้งปัญหา และตอบ
ข้อซักถามต่างๆ แก่ลกู ค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยลูกค้า
สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานโซลูชันพลังงานฉลาด
ของบ้านปู เน็กซ์ ต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทกุ วัน ตลอด 24
ชั่วโมง ท�าให้บ้านปู เน็กซ์ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว

•

การรับรองความถูกตองของขอมูล

•

•

การเปิดตัวสมาร์ทเซฟตี้แพลตฟอร์ม
(Smart Safety Platform)
น�าเสนอโซลูชันด้านความปลอดภัยเพื่อการเฝ้าระวัง
ภัยและบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่
ภัยจากโรคระบาดโดยเฉพาะโควิด-19 อาชญากรรม
และสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบ
ครบวงจรบริเวณถนนถลางซอยรมณีย์ และต�าบลราไวย์
(บริเวณเทศบาล และแหลมพรหมเทพ) จังหวัดภูเก็ต
โดยสมาร์ทเซฟตี้แพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อระบบ
ปฏิบตั กิ ารของอุปกรณ์อนื่ ๆ และท�างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดมา
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่ง
เข้าสูศ่ นู ย์ควบคุมส่วนกลาง ซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การท� า งาน ท� า ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ามารถวางแผนและ
ป้องกันสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างแม่นย�า อีกทั้งยัง
มีแอปพลิเคชันซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐเฝ้าระวัง ตรวจ
สอบ และสั่งการได้ทุกที่ทุกเวลา สร้างความมั่นใจ
ให้ ค นในชุ ม ชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
ให้ชุมชนภูเก็ตปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

•

สื่อสารการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอ็นจี
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด (ESTH)
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการบริ ห ารจั ด การพลั ง งานชั้ น น� า
ของไทย เพื่อขยายบริการระบบบริหารจัดการพลังงาน
ของ บ้านปู เน็กซ์ และระบบนิเวศโซลูชนั พลังงานฉลาด
เต็มรูปแบบ โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหา
ติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน พร้อมบริการดูแลรักษาระบบต่างๆ
เช่น ระบบอัดอากาศ ระบบท�าความเย็นภายในโรงงาน
หรืออาคาร เป็นต้น โดยหลังจากด�าเนินการเข้าซื้อ
แล้วเสร็จ บ้านปู เน็กซ์ สามารถสานต่อบริการให้กับ
ลูกค้าเดิม และเดินหน้าน�าเสนอบริการกับลูกค้าใหม่
ได้ทันที ด้วยระบบบริหารจัดการพลังงานที่มีคุณภาพ
พร้ อ มดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม และที ม ผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ทา� งานจากเอ็นจี เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)
โดยเจาะกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
พาณิชย์ พร้อมปูทางรุกตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างก้าวกระโดด

•

สื่อสารการร่วมลงนามความร่วมมือกับ
‘เอสพี กรุ๊ป’ (SP Group)

งานแถลงข่าวเพื่อสื่อสารทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบนั และแผนขับเคลือ่ นธุรกิจ 5 ปี
(2564-2568)
ประกอบด้วยการผลักดันเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
สร้าง New S-Curve ให้กับ 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจซือ้ ขายไฟฟ้า
ธุรกิจอี-โมบิลิตี้ และธุรกิจพลังงานฉลาด การเดินหน้า
เพิ่มการลงทุน และขยายพอร์ตลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจทั้ง
ในไทยและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ
กลุม่ บ้านปูทตี่ อ้ งการเพิม่ EBITDA จากธุรกิจพลังงาน
ทีส่ ะอาดขึน้ และเทคโนโลยีพลังงานในสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 50 ภายในปี 2568 เพื่อรองรับแนวโน้มการใช้
พลังงานแห่งอนาคต

ผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงานแห่งชาติ
ในสิงคโปร์และเอเชียแปซิฟิก ในการพัฒนาโซลูชัน
พลังงานสะอาดเพือ่ ความยัง่ ยืน และโครงการสมาร์ทซิตี้
ในประเทศไทย และเอเชีย-แปซิฟกิ โดยผนึกความเชีย่ วชาญ
และจุดแข็งด้านโซลูชนั พลังงานสะอาดเพือ่ ความยัง่ ยืน
ของทัง้ สองบริษทั เพือ่ เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ในภู มิ ภ าค โดยทั้ ง สองบริ ษั ท จะร่ ว มกั น ศึ ก ษา
โอกาสทางธุ ร กิ จ ในการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
พลังงาน เช่น ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง
(District Cooling System) บริการแพลตฟอร์ม
รั บ รองการผลิ ต พลั ง งานหมุ น เวี ย นข้ า มพรมแดน
(Cross-Border Renewable Energy Certificates:
RECs) และโซลูชันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อต่อยอด
การพัฒนาพลังงานฉลาดเพือ่ ทุกชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน
และรองรับความต้องการด้านโซลูชันพลังงานสะอาด
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

•

ตอกย�้าภาพลักษณ์ บ้านปู เน็กซ์
ในฐานะผู้ให้บริการระบบสัญจรทางเลือก
แบบครบวงจรรายแรกของไทยในรูปแบบ
Mobility as a Service (MaaS)

ผลักดันการใช้สมาร์ทโมบิลิตี้ (Smart Mobility) และ
เพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภค และองค์กรธุรกิจเข้าถึงการใช้
ยานพาหนะไฟฟ้าได้งา่ ยขึน้ รวมถึงมีบริการทีค่ รอบคลุม
ระบบสั ญ จรทุ ก รู ป แบบและครบวงจร ทั้ ง บริ ก าร
ยานพาหนะไฟฟ้ า บริ ก ารสถานี ช าร์ จ และบริ ก าร
หลังการขาย โดยร่วมกับ มูฟมี (MuvMi) สตาร์ทอัพ
ชัน้ น�าของไทย ขยายบริการไรด์ แชร์รงิ่ (Ride Sharing)
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi โดยเพิ่มจ�านวนรถรวมเป็น
200 คั น ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ย่ า นส� า คั ญ ต่ า งๆ
ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อย�้าจุดเด่นบริการรถโดยสารแบบ
ออนดีมานต์ (On-demand) ซึง่ สามารถใช้บริการได้งา่ ย
ผ่านแอปพลิเคชัน MuvMi ผู้ใช้งานสามารถร่วมทาง
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

กับบุคคลอื่นที่ต้องการเดินทางในเส้นทางเดียวกัน
อ�านวยความสะดวกในการเชือ่ มต่อระบบขนส่งมวลชน
ไม่สร้างมลภาวะ ในราคาสมเหตุสมผล เหมาะกับ
คนทุกเพศทุกวัย ตอบโจทย์การเดินทางยุคใหม่ของ
คนเมือง ทัง้ นี้ บ้านปู เน็กซ์ มีแผนรองรับความต้องการ
ใช้งานทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเตรียม
ขยายพืน้ ทีบ่ ริการรับส่งผูโ้ ดยสารให้ครอบคลุมย่านส�าคัญ
ทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 3,000 จุด

•

กิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
•

บ้านปู เน็กซ์ ร่วมกับ ฮ้อปคาร์ น�าบริการสมาร์ท
ไมโครโมบิลิตี้ (Smart Micromobility) ได้แก่ รถยนต์
ไฟฟ้า และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รวม 21 คัน สนับสนุนให้
ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม
บุ ษ ราคั ม (อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี ) น� า ไปใช้ ขั บ ขี่
โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยตลอดช่วงระยะเวลาการเปิดให้บริการ
ของโรงพยาบาลสนาม เพื่ออ�านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใช้ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วย
แต่ละอาคาร รวมถึงใช้ขนย้ายอุปกรณ์จ�าเป็นต่างๆ

สื่อสารการขยายแพลตฟอร์มสถานี
อัดประจุไฟฟ้าแบบครบวงจร ร่วมกับ
บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จ�ากัด
น�าเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และแอปพลิเคชันเสริมการท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าให้บริการสถานี
อัดประจุไฟฟ้า 5,000 จุด ครอบคลุมทั่วประเทศไทย
ภายในปี 2568 ซึ่งจะช่วยเติมเต็มและเพิ่มศักยภาพ
ในการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ สร้ า งระบบนิ เ วศของธุ ร กิ จ
ยานพาหนะไฟฟ้าของบ้านปู เน็กซ์ ให้แข็งแกร่งและ
ครบวงจรยิง่ ขึน้ ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ผบู้ ริโภค
และองค์ ก รธุ ร กิ จ เข้ า ถึ ง การใช้ ย านพาหนะไฟฟ้ า
ได้งา่ ยขึน้ ครอบคลุมระบบสัญจรทุกรูปแบบ และรองรับ
ทุกความต้องการใช้งาน พร้อมตอบรับเทรนด์แนวคิด
เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) ทัง้ การ
บริการไรด์ แชร์รงิ่ และโมบิลติ ี้ แชร์รงิ่ (Mobility Sharing)
การบริ ห ารจั ด การยานพาหนะไฟฟ้ า และสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า (Fleet & Charger Management) รวมถึง
บริการหลังการขาย

โครงการ “อีวี คาร์ แชริ่ง ฟอร์ แคริ่ง” (EV Car Sharing for Caring)

•

โครงการ “มูฟมี อาสาขนส่ง” ภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19”
บ้านปูได้สนับสนุนบ้านปู เน็กซ์ ร่วมมือกับ MuvMi
น�ารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมีอ�านวยความสะดวกส่งผู้ป่วย
โควิด-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัย
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยให้บริการโรงพยาบาลในสังกัด
ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง และเครือ
โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เมดิคอลแคมปัส 3 แห่ง
นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 โดยร่วมกับเครือข่าย Food For Fighters
ขนส่งอาหารกว่า 60,000 กล่อง และถุงยังชีพจ�านวน
4,000 ชุดไปแจกจ่ายยังชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ พร้อมน�า
ชุดยาและอุปกรณ์จ�าเป็น (Home Isolation Kits) จ�านวน 5,000 กล่อง มอบให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน นอกจากนี้
ยังร่วมกับมูลนิธิ Let’s be Heroes ขนส่งถุงยังชีพเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง
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นอกจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
และขับเคลื่อนธุรกิจแล้ว บ้านปู เน็กซ์ ยังท�าการสื่อสาร
ทางการตลาดร่วมกับลูกค้า (Co-Branding) เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับบ้านปู เน็กซ์ และเพิ่มโอกาสในการหา
ลูกค้ารายใหม่มาใช้บริการของบ้านปู เน็กซ์มากขึ้น รวมถึง
สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั ลูกค้าในด้านการค�านึงถึงวิสยั ทัศน์
ในการด�าเนินธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน ผ่านการสัมภาษณ์ลกู ค้า
ธุรกิจชั้นน�าในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ใช้บริการโซลูชัน
ฉลาดผลิต (Smart Energy Generation) หรือระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบ้านปู เน็กซ์ ได้แก่

•

โครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล
ต้นแบบของผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจ
ความยัง่ ยืนมากกว่าผลก�าไร เลือกใช้ “โซลูชนั พลังงาน
ฉลาด” ที่ตอบโจทย์การใช้พลังงาน เทรนด์อยู่อาศัย
และการใช้ชีวิตแห่งอนาคตในยุคสมาร์ทซิตี้

•

4 ธุรกิจในจังหวัดสุโขทัย
กับแนวคิดธุรกิจยัง่ ยืนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา ช่วยลดมลภาวะให้โลก และ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คน รวมถึงการลดต้นทุน
ด้านพลังงานในระยะยาว อีกทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดัน
เมืองสุโขทัยสู่เมืองสีเขียว

•

เบื้องหลังความส�าเร็จในการลดต้นทุน
ค่าไฟฟ้าของโรงงานบีทาเก้น
ที่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึงปีละ 6 ล้านบาท ด้วยการ
ใช้บริการโซลูชันฉลาดผลิต หรือระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบ้านปู เน็กซ์ ซึง่ ช่วย
ตอบโจทย์อตุ สาหกรรมขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี ลดภาระ
ค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาวแต่เริ่มเห็นผลได้ในระยะเวลา
อันสั้น
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คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

นโยบายด้านราคา

ในปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งขันส�าคัญที่น�าเสนอบริการรูปแบบ
เดียวกับบ้านปู เน็กซ์ โดยตรง คือ บริการด้านพลังงาน
ฉลาดแบบครบวงจร เนื่องจากคู่แข่งขันในตลาดส่วนใหญ่
จะมุ ่ ง เน้ น เรื่ อ งการให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง และวางระบบผลิ ต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นส่วนใหญ่ โดย
สามารถแบ่งประเภทคู่แข่งขันในตลาดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ยที่ ใ ห้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง ระบบ
กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ให้บริการติดตั้งระบบและเป็น
ผู ้ ล งทุ น ติ ด ตั้ ง ระบบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และกลุ ่ ม ผู ้ ล งทุ น จาก
ต่างประเทศ ทั้งนี้สัดส่วนคู่แข่งขันส่วนใหญ่ในตลาดจะเป็น
กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่มีมากกว่าร้อยละ 50

บ้ า นปู เน็ ก ซ์ มี ข ้ อ เสนอด้ า นราคาหลากหลายรู ป แบบ
ตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า โดยใน
ส่วนของบริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา มีการน�าเสนอทางเลือกด้านราคา
ให้แก่ลกู ค้า 2 รูปแบบ ได้แก่ การติดตัง้ ระบบโดยบ้านปู เน็กซ์
เป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมด และการติดตั้งระบบโดยลูกค้าเป็น
ผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งระบบเอง ซึ่งมูลค่าเงิน
ลงทุนหรือราคาจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ขนาด
การติดตั้ง และรูปแบบบริการที่ลูกค้าเลือก บ้านปู เน็กซ์
มีการปรับราคาตามภาวะตลาด ในด้านต้นทุนอุปกรณ์และ
ค่าติดตั้ง รวมทั้งมีการติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีอยู่เสมอ
เพื่ อ คั ด สรรเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในราคาที่ ส มเหตุ ส มผล
มาน� า เสนอเป็ น ทางเลื อ กการลงทุ น ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า เพื่ อ ให้
ลูกค้าได้ใช้เทคโนโลยีพลังงานฉลาดได้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพที่สุด

ส�าหรับคู่แข่งขันของบ้านปู เน็กซ์ ในด้านการให้บริการ
วางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ได้แก่
กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นทั้งผู้ให้บริการติดตั้งระบบ
และเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบให้แก่ลูกค้า เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ทีม่ คี วามมัน่ คงในด้านการเงิน และมีขอ้ เสนอในการให้บริการ
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ
การสนับสนุนด้านเงินลงทุนจากกลุม่ ผูล้ งทุนจากต่างประเทศ
ท�าให้สามารถน�าเสนอบริการในลักษณะการลงทุนให้แก่ลกู ค้า
ได้เช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงการแข่งขันใน
ตลาดลูกค้ากลุ่มที่พักอาศัย (Residential) ที่หลายๆ บริษัท
รุ ก เข้ า มาเจาะตลาดเพื่ อ ต้ อ งการที่ จ ะถื อ ครองส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาดในกลุ่มนี้เป็นรายแรกๆ

ลักษณะของลูกค้า
กลุ่มลูกค้าของบ้านปู เน็กซ์ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ต้องการ
ทางเลือกด้านการบริหารจัดการพลังงาน หรือผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีใช้ไฟฟ้าช่วงเวลากลาง
วันเป็นส่วนใหญ่ เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
พาณิชย์ตา่ งๆ และกลุม่ ลูกค้าประเภทนิคมอุตสาหกรรมหรือ
คอมมิวนิตที้ ตี่ อ้ งการใช้เทคโนโลยีพลังงานฉลาดอย่างครบวงจร
ภายในพื้นที่ โดยในปี 2564 ลูกค้าร้อยละ 75 ที่ลงนาม
ในสัญญาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคากับบ้านปู เน็กซ์ จะเลือกบริการแบบทีบ่ า้ นปู เน็กซ์
เป็นผู้ลงทุนให้ ซึ่งลูกค้าสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากการ
ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องลงทุนเอง ในขณะที่
ลูกค้าอีกร้อยละ 25 เลือกบริการติดตั้งระบบแบบที่ลูกค้า
เป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งระบบเอง โดยลูกค้า
จะสามารถใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตบนหลังคา
ของโรงงานหรืออาคารของลูกค้าได้ฟรี ทั้งนี้ เนื่องจาก
ความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นด้านราคาติดตัง้ หรือส่วนลด ต้องการระยะเวลาสัญญา

ที่สั้นลง รวมถึงต้องบริการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น บ้านปู เน็กซ์
จึงได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบบริการทีน่ า� เสนอให้เหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการและลักษณะของลูกค้ามากยิง่ ขึน้ ส�าหรับลูกค้า
โซลูชันอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า ระบบกัก
เก็บพลังงาน หรือการบริหารจัดการพลังงาน มีความต้องการ
ด้ า นการลงทุ น ที่ ค ล้ า ยกั น คื อ รู ป แบบการลงทุ น แบบ
ผ่อนช�าระหรือการเช่าซือ้ เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ ลู ก ค้ า ชะลอการลงทุ น แบบช� าระ
ครั้งเดียว

การจัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
บ้านปู เน็กซ์ น�าเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาและโซลูชนั พลังงานฉลาดผ่านช่องทาง
การประมูลที่ลูกค้าประกาศรับ การเจรจากับลูกค้าโดยตรง
และการน�าเสนอผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทน โดยบ้านปู เน็กซ์ จะติดต่อเข้าพบลูกค้า
ที่สนใจบริการเพื่อแนะน�าบริษัท และรับฟังความต้องการ
ของลูกค้า จากนั้นทีมวิศวกรจะเข้าส�ารวจพื้นที่เพื่อออกแบบ
ระบบการผลิตไฟฟ้า หรือโซลูชันด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน
หรือการบริหารจัดการพลังงานให้เหมาะสมกับโครงการ
ของลูกค้า และท�าข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)
ทั้งนี้มีการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านงานอีเวนต์
และกิ จ กรรมต่ า งๆ รวมถึ ง การบอกต่ อ จากลู ก ค้ า ที่ มี
ความประทับใจในบริการของบ้านปู เน็กซ์

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ทรัพยสินที่ ใช ในการประกอบธุรกิจ

ประทานบัตรและสิทธิในการประกอบธุรกิจ
1. ประทานบัตร และการสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม

สินทรัพยถาวร

1.1 ประทานบัตรของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจเหมืองถานหิน ธุรกิจกาซธรรมชาติ ธุรกิจในการผลิตและจำหนายไฟฟา ไอน�ำ พลังงานหมุนเว�ยน และ
ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั�งในและตางประเทศ ดวยเหตุนี้ สินทรัพยถาวรที่แสดงในตารางดานลาง
จ�งประกอบดวยสินทรัพยถาวรของบร�ษทั ฯ และสินทรัพยถาวรของบร�ษทั ยอย โดยมีมลู คาสุทธ�ตามบัญช�หลังหักคาเสือ่ มราคาสะสม
และสำรองการดอยคาตางๆ ตามที่แสดงในงบการเง�นรวมของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 3,416.13 ลานเหร�ยญสหรัฐ และ 2,580.90 ลานเหร�ยญสหรัฐ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ประทานบัตร
เลขที่

อำเภอ

จังหวัด

เนื้อที่
(เฮกตาร)

วันหมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

โจ-รง

06PB0318

ตานะฮลาอุต

กาลิมนั ตันใต

4,883

9 ธันวาคม 2572

PT. Jorong
Barutama
Greston

ดำเนินการผลิต

อินโดมินโค

01PB0435

กูไตติมูร,
กูไตการตา
เนการา

กาลิมันตัน
ตะวันออก

24,121

31 มีนาคม 2571

PT. Indominco
Mandiri

ดำเนินการผลิต

คิทาดิน
(เอ็มบาลุต)

KTN 2013
006 OP

เอ็มบาลุต,
กูไตการตา
เนการา

กาลิมันตัน
ตะวันออก

2,973

25 กุมภาพันธ 2565

PT. Kitadin

ดำเนินการผลิต

ทรูบาอินโด

96PB0160

กูไตบารัต

กาลิมันตัน
ตะวันออก

22,687

27 กุมภาพันธ 2578

PT. Trubaindo
Coal Mining

ดำเนินการผลิต

บารินโต

99PB0081

บาร�โตอูตารา
& กูไตบารัต

กาลิมันตัน
กลางและ
ตะวันออก

17,311

29 มิถุนายน 2584

PT. Bharinto
Ekatama

ดำเนินการผลิต

TIS

64.07.14.08
(Code/Block
Area)

กูไตบารัต

กาลิมันตัน
ตะวันออก

2,065

11 เมษายน 2572

PT. Tepian
Indah Sukses

สำรวจ

NPR

188.45
/277/2013

บาร�โตอูตารา

กาลิมันตัน
กลาง

4,291

20 พฤษภาคม 2576

PT. Nusa
Persada
Resources

สำรวจ

GPK

64.07.19.
16

กูไตบารัต

กาลิมันตัน
ตะวันออก

5,060

14 กันยายน 2572

PT. Graha
Panca Karsa

ดำเนินการผลิต

โครงการ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของกลุมบริษัท
รายการ

มูลคาตามบัญชี (ลานเหรียญสหรัฐ)
31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน

52.31

55.55

ไมมีภาระผูกพัน

2. สวนปรับปรุงที่ดิน

60.52

60.68

ไมมีภาระผูกพัน

121.99

129.59

3. อาคารสิ่งปลูกสรางและสวนปรับปรุงอาคาร

4. เครองจักรและอุปกรณและโรงไฟฟา
และสวนประกอบโรงไฟฟา และสินทรัพยเพอ
การสำรวจและผลิตกาซธรรมชาติและทอขนสงกาซ

3,104.99

2,278.35

นำอาคารและสวนปรับปรุงอาคารของ
บร�ษัทยอยบางสวน ไปค�ำประกันเง�นกูยืม
ระยะยาวของบร�ษทั ยอยกับสถาบันการเง�น
นำเคร�่องจักรและอุปกรณของบร�ษัทยอย
บางสวน ไปค�ำประกันเง�นกูยืมระยะยาว
ของบร�ษทั ยอยกับสถาบันการเง�น

5. เครองตกแตงและเครองใชสำนักงาน

6.41

7.91

นำเคร�อ่ งตกแตงและเคร�อ่ งใชสำนักงานของ
บร�ษัทยอยบางสวน ไปค�ำประกันเง�นกูยืม
ระยะยาวของบร�ษทั ยอยกับสถาบันการเง�น

6. เครองมือเครองใช

5.13

5.54

นำเคร�่องมือเคร�่องใชของ
บร�ษัทยอยบางสวน ไปค�ำประกันเง�นกูยืม
ระยะยาวของบร�ษทั ยอยกับสถาบันการเง�น

7. ยานพาหนะ

8. สินทรัพยระหวางกอสราง

รวม
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5.87

5.62

58.91

37.64

3,416.13

2,580.90

1.2 ประทานบัตรของบริษัทยอยในประเทศออสเตรเลีย
โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อำเภอ

รัฐ

เนื้อที่
(เฮกตาร)

วันหมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

นำยานพาหนะของบร�ษัทยอยบางสวน
ไปค�ำประกันเง�นกูยืมระยะยาวของ
บร�ษัทยอยกับสถาบันการเง�น

แอรลี

ML1331

นิวเซาทเวลส

2,745

11 ตุลาคม 2578

Centennial Airly
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

นำสินทรัพยระหวางกอสรางของบร�ษทั ยอย
บางสวน ไปค�ำประกันเง�นกูยืมระยะยาว
ของบร�ษทั ยอยกับสถาบันการเง�น

แอรลี, โคโค,
โมรันดูเรย
& บันดาโมรา

แอรลี

ML1814

โมรันดูเรย

นิวเซาทเวลส

1,258

22 กรกฎาคม 2585

Centennial Airly
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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โครงการ
แองกัสเพลส

แองกัสเพลส

แองกัสเพลส

แองกัสเพลส

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ประทานบัตร
เลขที่

อำเภอ

รัฐ

เนื้อที่
(เฮกตาร)

วันหมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

ML1424

โวลแกน,
ค็อกซ, คุก
& มารันการู

นิวเซาทเวลส

7,735

18 สิงหาคม 2567

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

ค็อกซ
& ลิดสเดล

นิวเซาทเวลส

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

CCL704

ML1699

ML1720

คุก

คุก

นิวเซาทเวลส

นิวเซาทเวลส

2,541

30.6

158.9

14 มกราคม 2566

26 มิถุนายน 2578

23 พฤศจิกายน 2579

บลูเมาทเทน

CCL738

เล็ตต

นิวเซาทเวลส

1,116

28 กันยายน 2568

Hartley Valley
Coal Company
Pty Ltd.

หยุดการผลิต

บลูเมาทเทน

ML1457

เล็ตต
& มารันการู

นิวเซาทเวลส

185.1

3 พฤศจ�กายน 2563
(ยื่นตออายุแลว
อยูร ะหวางการอนุมตั )ิ

Hartley Valley
Coal Company
Pty Ltd.

หยุดการผลิต

ประทานบัตร
เลขที่

อำเภอ

รัฐ

เนื้อที่
(เฮกตาร)

วันหมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

ชารบอน

CCL732

แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

1,024

2 ธันวาคม 2568

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

ชารบอน

MPL670

ไรลสโตน
& แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

9.92

26 มีนาคม 2567

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

ชารบอน

ML1524

แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

20.26

28 ตุลาคม 2566

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

ชารบอน

MPL964

แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

4.932

20 พฤศจิกายน 2566

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

ชารบอน

MPL270

แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

213.7

29 เมษายน 2569

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

ชารบอน

ML1647

แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

570.9

17 ธันวาคม 2574

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

ชารบอน

ML1663

แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

52.5

9 มกราคม 2576

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

คลาเรนซ

CCL705

คลูอิด,
มารันการู
& ร็อคฮิลล

นิวเซาทเวลส

3,210

20 ธันวาคม 2569

Coalex Pty Ltd.
และ Clarence
Coal Investments
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

คลาเรนซ

ML1354

คลูอิด & คุก

นิวเซาทเวลส

155.3

21 กรกฎาคม 2579

Coalex Pty Ltd.
และ Clarence
Coal Investments
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

คลาเรนซ

ML1353

คลูอิด, คุก
& ร็อคฮิลล

นิวเซาทเวลส

1,075

21 กรกฎาคม 2579

Coalex Pty Ltd.
และ Clarence
Coal Investments
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

โครงการ

ชารบอน

MPL505

แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

0.4097

11 สิงหาคม 2569

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

ชารบอน

MPL526

เว็ลส,
แคลนดูลลา
& ไรลสโตน

นิวเซาทเวลส

7.106

14 ธันวาคม 2567

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

คลาเรนซ

ML1583

คลูอิด,
มารันการู
& เล็ตต

นิวเซาทเวลส

3,331

9 กรกฎาคม 2570

Coalex Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

ชารบอน

MPL499

แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

0.7917

28 พฤษภาคม 2569

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

คลาเรนซ

ML1721

คลูอิด

นิวเซาทเวลส

5.11

7 ธันวาคม 2579

ดำเนินการผลิต

ชารบอน

ML1318

แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

983

29 มิถุนายน 2569

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

Coalex Pty Ltd.
และ Clarence
Coal Investments
Pty Ltd.

ชารบอน

ML1384

แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

195.5

18 มกราคม 2581

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

ไอวานโฮ

ML1627

คัลเลน
บูลเลน

นิวเซาทเวลส

79.78

2 กุมภาพันธ 2573

Ivanhoe Coal
Pty Ltd.

หยุดการผลิต

ชารบอน

ML1501

แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

13

21 ธันวาคม 2565

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

ไอวานโฮ

CCL712

คัลเลน
บูลเลน, ค็อกซ
& ฟลนาช

นิวเซาทเวลส

1,628

12 พฤศจิกายน 2549
(พักการตออายุ)

Ivanhoe Coal
Pty Ltd.

หยุดการผลิต

ชารบอน

ML1545

แคลนดูลลา

นิวเซาทเวลส

204.65

9 มกราคม 2568

Charbon Coal
Pty Ltd.*

หยุดการผลิต

ไอวานโฮ

ML1301

ค็อกซ

นิวเซาทเวลส

5.131

28 กันยายน 2577

Ivanhoe Coal
Pty Ltd.

หยุดการผลิต
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การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ประทานบัตร
เลขที่

อำเภอ

รัฐ

เนื้อที่
(เฮกตาร)

วันหมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

ไอวานโฮ

MPL348

ค็อกซ

นิวเซาทเวลส

9.45

24 พฤษภาคม 2568

Ivanhoe Coal
Pty Ltd.

หยุดการผลิต

แมนดาลอง

ML1443

มอร�สเซ็ต,
โดรา
& แมนดาลอง

นิวเซาทเวลส

3,648

1 มีนาคม 2563
(พักการตออายุ)

Centennial
Mandalong
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

แมนดาลอง

ML1543

แมนดาลอง

นิวเซาทเวลส

172.5

25 พฤศจ�กายน 2567

Centennial
Mandalong
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

แมนดาลอง

MPL191

คูรัมบัง

นิวเซาทเวลส

0.5615

25 กุมภาพันธ 2566

Centennial
Mandalong
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

แมนดาลอง

CCL762

โดรา, อวาบา,
แมนดาลอง,
มอร�สเซ็ต
& วัลลาราห

นิวเซาทเวลส

2,940

13 ตุลาคม 2565
(ยื่นตออายุแลว
อยูร ะหวางการอนุมตั )ิ

Centennial
Mandalong
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

โครงการ

แมนดาลอง

ML1553

มอร�สเซ็ต

นิวเซาทเวลส

64.32

7 กันยายน 2568

Centennial
Mandalong
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

แมนดาลอง

ML1722

แมนดาลอง,
มอร�สเซ็ต,
ไวยอง
& มันโมราห

นิวเซาทเวลส

3,206

17 ธันวาคม 2579

Centennial
Mandalong
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

แมนดาลอง

ML1744

แมนดาลอง,
ไวยอง,
โอลนีย

นิวเซาทเวลส

409

6 ตุลาคม 2580

Centennial
Mandalong
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

แมนดาลอง

ML1793

คูรัมบัง

นิวเซาทเวลส

6.4

16 กรกฎาคม 2583

Centennial
Mandalong
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

แมนเนอรริง

CCL721

มอร�สเซ็ต
& วัลลาราห

นิวเซาทเวลส

3,526

29 กรกฎาคม 2569

Centennial
Mannering
Pty Ltd.

พื้นที่
ใหเชาชวง
แกเหมือง
Chain Valley
ที่ตั�งอยูขางเคียง

แมนเนอรริง

มันโมราห

118

CCL719

CCL720

วัลลาราห

วัลลาราห
& มันโมราห

นิวเซาทเวลส

นิวเซาทเวลส
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1,817

3,720

22 ธันวาคม 2563
(ยื่นตออายุแลว
อยูร ะหวางการอนุมตั )ิ

16 กุมภาพันธ 2566

Centennial
Mannering
Pty Ltd.

Centennial
Munmorah
Pty Ltd.

พื้นที่
ใหเชาชวง
แกเหมือง
Chain Valley
ที่ตั�งอยูขางเคียง

ประทานบัตร
เลขที่

อำเภอ

รัฐ

เนื้อที่
(เฮกตาร)

วันหมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

มันโมราห

CCL722

มอร�สเซ็ต,
วัลลาราห,
มันโมราห
& ทักเกอราห

นิวเซาทเวลส

1,009.8

5 กรกฎาคม 2562
(ยื่นตออายุ
บางสวนแลว
อยูร ะหวางการอนุมตั )ิ

Centennial
Munmorah
Pty Ltd.

หยุดการผลิต
- พื้นที่
ใหเชาชวง
แกเหมือง
Chain Valley
ที่ตั�งอยูขางเคียง

ไมยูนา

MPL334

อวาบา

นิวเซาทเวลส

33.3

19 ตุลาคม 2579

Centennial
Myuna Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

ไมยูนา

ML1370

วัลลาราห

นิวเซาทเวลส

524

7 มีนาคม 2576

Centennial
Myuna Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต
- พื้นที่
ใหเชาชวง
แกเหมือง
Chain Valley
ที่ตั�งอยูขางเคียง

ไมยูนา

ML1632

อวาบา,
คูรัมบัง,
วัลลาราห
& มอร�สเซ็ต

นิวเซาทเวลส

6,125

13 ตุลาคม 2565
(ยื่นตออายุแลว
อยูร ะหวางการอนุมตั )ิ

Centennial
Myuna Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต
- พื้นที่
ใหเชาชวง
แกเหมือง
Chain Valley
ที่ตั�งอยูขางเคียง

โครงการนิวเบกส

CCL756

ค็อกซ

นิวเซาทเวลส

101

6 ธันวาคม 2567

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

อยูระหวาง
การพัฒนา

นิวสแตน

CCL746

อวาบา
& คูรัมบัง

นิวเซาทเวลส

3,308

31 ธันวาคม 2571

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

นิวสแตน

CCL764

เทอรัลบา
& อวาบา

นิวเซาทเวลส

108.8

18 พฤษภาคม 2564
(ยื่นตออายุแลว
อยูร ะหวางการอนุมตั )ิ

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

นิวสแตน

CCL763

อวาบา

นิวเซาทเวลส

190.9

9 มิถุนายน 2565
(ยื่นตออายุแลว
อยูร ะหวางการอนุมตั )ิ

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

นิวสแตน

PLL497

อวาบา

นิวเซาทเวลส

20.23

24 สิงหาคม 2581

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

นิวสแตน

ML1587

อวาบา

นิวเซาทเวลส

3

23 ตุลาคม 2570

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

นิวสแตน

ML1586

อวาบา
& คูรัมบัง

นิวเซาทเวลส

449.1

13 ตุลาคม 2565

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

นิวสแตน

ML1452

อวาบา
& คูรัมบัง

นิวเซาทเวลส

1,587

6 กรกฎาคม 2563
(ยื่นตออายุแลว
อยูร ะหวางการอนุมตั )ิ

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

โครงการ

หยุดการผลิต
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ประทานบัตร
เลขที่

อำเภอ

รัฐ

เนื้อที่
(เฮกตาร)

วันหมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

นิวสแตน

CCL727

เทอรัลบา
& อวาบา

นิวเซาทเวลส

2,194.08

12 สิงหาคม 2570

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

นิวสแตน

MPL328

อวาบา

นิวเซาทเวลส

0.397

5 สิงหาคม 2579

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

นิวสแตน

ML1380

อวาบา

นิวเซาทเวลส

78

18 กันยายน 2580

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

นิวสแตน

MPL304

เทอรัลบา

นิวเซาทเวลส

0.07

25 มีนาคม 2578

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

นิวสแตน

MPL305

อวาบา

นิวเซาทเวลส

0.4044

25 มีนาคม 2578

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

นิวสแตน

ML1480

อวาบา

นิวเซาทเวลส

14.49

20 กรกฎาคม 2566

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

นิวสแตน

MPL327

อวาบา

นิวเซาทเวลส

1.041

5 สิงหาคม 2579

Centennial
Newstan Pty Ltd.

พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

โครงการ

สปริงเวล

สปริงเวล

สปริงเวล

สปริงเวล

สปริงเวล

120

ML1303

ML1588

CL377

MPL314

ML1323

ลิดสเดล
& มารังการู

คุก & คลูอิด

ลิดสเดล
& มารังการู

ลิดสเดล

ลิดสเดล
& มารังการู

นิวเซาทเวลส

นิวเซาทเวลส

นิวเซาทเวลส

นิวเซาทเวลส

นิวเซาทเวลส
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713

976

1,105

95.98

30.1

15 ธันวาคม 2577

19 ตุลาคม 2570

9 มีนาคม 2568

3 สิงหาคม 2578

3 สิงหาคม 2578

ประทานบัตร
เลขที่

อำเภอ

รัฐ

เนื้อที่
(เฮกตาร)

วันหมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

สปริงเวล

ML1537

มารังการู

นิวเซาทเวลส

4.125

16 มิถุนายน 2567

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

สปริงเวล

ML1326

คลูอิด,
คุก, ค็อกซ
& มารังการู

นิวเซาทเวลส

2,157

18 สิงหาคม 2567

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

สปริงเวล

ML1352

ค็อกซ
& ลิดสเดล

นิวเซาทเวลส

7.6

23 มิถุนายน 2579

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

สปริงเวล

ML1448

ลิดสเดล

นิวเซาทเวลส

95.16

31 พฤษภาคม 2563
(ยื่นตออายุแลว
อยูร ะหวางการอนุมตั )ิ

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

สปริงเวล

ML1670

คุก

นิวเซาทเวลส

0.3

17 กุมภาพันธ 2576

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

สปริงเวล

ML1727

คลูอิด, คุก
& มารังการู

นิวเซาทเวลส

1,256

4 กุมภาพันธ 2580

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

ดำเนินการผลิต

เวสเทิรนเมน

CL361

ลิดสเดล

นิวเซาทเวลส

14.26

16 กรกฎาคม 2575

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

หยุดการผลิต

เวสเทิรนเมน

PLL133

ลิดสเดล

นิวเซาทเวลส

16.51

10 สิงหาคม 2567

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

หยุดการผลิต

โครงการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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โครงการ
เวสเทิรนเมน

เวสเทิรนเมน

เวสเทิรนเมน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ประทานบัตร
เลขที่

อำเภอ

รัฐ

เนื้อที่
(เฮกตาร)

วันหมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

ML204

ลิดสเดล
& คุก

นิวเซาทเวลส

10.12

27 พฤษภาคม 2576

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

หยุดการผลิต

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

หยุดการผลิต

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

หยุดการผลิต

CL394

ML564

ลิดสเดล

ลิดสเดล

นิวเซาทเวลส

นิวเซาทเวลส

17

19.75

27 พฤษภาคม 2577

2 พฤษภาคม 2566

เวสเทิรนเมน

CCL733

ค็อกซ
& ลิดสเดล

นิวเซาทเวลส

678.86

3 กรกฎาคม 2570

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

หยุดการผลิต

เวสเทิรนเมน

ML1319

ค็อกซ

นิวเซาทเวลส

1.476

5 กรกฎาคม 2578

Centennial
Springvale
Pty Ltd. และ
Boulder Mining
Pty Ltd.

หยุดการผลิต

2. สิทธิในการใชที่ดินของธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
มูลคาตามบัญชี
ของสิทธิ
ในการใชสิทธิที่ดิน
(พันบาท)

สถานที่ตั้ง

ผูถือครองสิทธิ์

ขนาด
(ตร.ม.)

เขตเจิ้งติ้ง
เมืองสือเจียจวง
มณฑลเหอเปย

Shijiazhuang
Chengfeng
Cogen
Co., Ltd.

7,132
67,354
17,665
23,135

27 ธันวาคม 2549
16 กุมภาพันธ 2541
28 ธันวาคม 2559
18 เมษายน 2544

2 กันยายน 2596
30 พฤศจิกายน 2590
26 มีนาคม 2605
17 เมษายน 2574

เพื่อใชเปนที่ตั�ง
โรงไฟฟา
พลังงานความรอนรวม
เจิ้งติ้ง

99,793

เขตหลวนหนาน
เมืองถังซาน
มณฑลเหอเปย

Tangshan
Banpu Heat
and Power
Co., Ltd.

225,172
2,100
90,370
40,960

18 เมษายน 2563
22 กันยายน 2561
1 มกราคม 2560
1 มกราคม 2560

18 เมษายน 2613
21 กันยายน 2611
31 ธันวาคม 2609
อยูร ะหวางการพิจารณา
จากหนวยงานรัฐ

เพื่อใชเปนที่ตั�ง
โรงไฟฟา
พลังงานความรอนรวม
หลวนหนาน

449,941

เขตโจวผิง
เมืองบินโจว
มณฑลซานตง

Zouping Peak
CHP Co., Ltd.

105,831
18,190
24,315

30 สิงหาคม 2544
29 ธันวาคม 2550
29 ธันวาคม 2551

3 กรกฎาคม 2594
29 ธันวาคม 2599
3 ธันวาคม 2601

เพื่อใชเปนที่ตั�ง
โรงไฟฟา
พลังงานความรอนรวม
โจวผิง

48,196

วันเริ่มตน

วันสิ้นสุด

วัตถุประสงค

หมายเหตุ :
* สัมปทานถือโดยกิจการรวมคา

1.3 ประทานบัตรของบริษัทยอยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประทานบัตร
เลขที่

อำเภอ

จังหวัด

เนื้อที่
(ตร.กม.)

วันหมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

เกาเหอ

C1000002
01010111
0077581

อำเภอ
ฉางจ�้อ
เมืองฉางจ�้อ

ซานซ�

65.4

14 ตุลาคม 2583

Shanxi Gaohe
Energy
Co., Ltd.

ดำเนินการผลิต

เฮอป

10000005
20080

อำเภอ
เหอซาน เมือง
เฮอป

เหอหนาน

23.4825

14 กรกฎาคม 2578

Hebi Zhong Tai
Mining
Co., Ltd.

ดำเนินการผลิต

โครงการ
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การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ปริมาณสำรองถานหินและกาซธรรมชาติ

2. ปริมาณสำรองกาซธรรมชาติ (Gas Reserve) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. ปริมาณสำรองถานหิน (Reserves) และปริมาณการจำหนายถานหิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

(หนวย : ลานตัน)

ปริมาณสำรองถานหิน
ณ 31 ธ.ค. 2563

ปริมาณการขาย
ม.ค. - ธ.ค. 2564

ปริมาณสำรองถานหิน
ณ 31 ธ.ค. 2564

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1.1 โจ-รง
1.2 อินโดมินโค
1.3 คิทาดิน
1.4 ทรูบาอินโด
1.5 บาร�นโต
1.6 โครงการ NPR

311.17
9.03
37.76
1.78
39.18
146.02
77.40

18.21
0.88
7.44
1.34
3.69
4.86
0.00

292.96
8.15
30.32
0.44
35.49
141.16
77.40

2. ประเทศออสเตรเลีย
2.1 แอรลี
2.2 แองกัสเพลส
2.2 คลาเรนซ
2.3 แมนดาลอง
2.4 ไมยูนา
2.5 สปร�งเวล
2.6 โครงการนิวเบกส
2.7 โครงการนิวสแตน

269.95
25.06
53.00
31.76
56.62
34.42
18.89
7.50
42.70

9.26
1.40
0.00
1.31
3.78
0.89
1.88
0.00
0.00

260.69
23.66
53.00
30.45
52.84
33.53
17.01
7.50
42.70

3. สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.1 เกาเหอ
3.2 เฮอป

131.86
117.43
14.43

9.27
8.59
0.68

122.59
108.84
13.75

รวม

712.98

36.74

676.24

เหมืองถานหิน
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(หนวย : ลานลูกบาศกฟุต)

ปริมาณสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1) ปรับปรุงปร�มาณสำรอง
2) ปร�มาณการขายป 2564

3,556,566
876,418
(246,223)

ปริมาณสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4,186,761

หมายเหตุ : ปร�มาณสำรองกาซธรรมชาติคงเหลือของแหลงกาซธรรมชาติมารเซลลัส และแหลงกาซธรรมชาติบารเนตต อางอิงตามรายงานปร�มาณสำรอง (Reserve Report)
ของ Ryder Scott

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

โครงสรางกลุมบริษัทฯ

100.00% AFE Investments Pty Ltd.
Australia
100.00% Banpu
Resources Pty Ltd.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Energy Australia
100.00% Banpu
Pty Ltd.

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

75.00% Aura Land Development Pte. Ltd.
100.00% Aizu Land Solar G.K.

Solar
100.00% Airly
Pty Ltd.
100.00% Centennial Coal Co., Ltd.

60.00% Hokkaido Solar Estate G.K.

บริษัท
100.00% บานปู เอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิสเซส จำกัด

100.00% บร�ษัท บานปู เอ็นเนอจ� เซอรว�สเซส (ไทยแลนด) จำกัด
100.00% Asian American Coal, Inc.
100.00% บร�ษัท บานปู อินเตอรเนชันแนล จำกัด

100.00% Banpu Australia Co. Pty Ltd.
100.00% Banpu Singapore Pte. Ltd.
45.00% Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.

100.00% Banpu Coal Investment Co., Ltd.

75.00%

BP Overseas
Development
Co., Ltd.
25.00%

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

67.13% PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

100.00% บร�ษัท บานปู โคล เซลส จำกัด

100.00% BMS Coal Sales Pte. Ltd.

40.00% Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.

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

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

100.00% Hunnu Coal Pty Ltd.

100.00% Banpu Innovation & Ventures LLC

ษัท บานปู
100.00% บริ
มินเนอรัล จำกัด

100.00% Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd.

100.00% Banpu North America Corporation

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

96.30% BKV Corporation
100.00% Kalnin Venture LLP
Oil & Gas Capital
100.00% BKV
Partners, L.P.

Vietnam
100.00% Banpu
LLC

50.00% BKV-BPP Power LLC

100.00% Munkh Sumber Uul LLC

100.00% บร�ษัท บานปู เน็กซ อีโคเสิรฟ จำกัด

100.00% Munkhnoyon Suvraga LLC

100.00% BRE Singapore Pte. Ltd.

47.68% Durapower Holdings Pte. Ltd.

100.00% Banpu Japan K.K.

47.50% Sunseap Group Pte. Ltd.

100.00% Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
100.00% El Wind Mui Dinh Ltd.
100.00% BPP Vinh Chau Wind Power LLC

39.74% บร�ษัท เออรเบิน โมบิลิตี เทค จำกัด

100.00% บริษัท บีโอจี จำกัด

75.00% Aizu Energy Pte. Ltd.
30.00% บร�ษัท บียอนดกร�น จำกัด
15.79% บร�ษัท อีโวลท เทคโนโลยี จำกัด
30.00% PT.ITM Bhinneka Power*

50.00%

บริษัท
บานปู เน็กซ จำกัด
50.00%

78.66%

126

บริษัท
บานปู เพาเวอร
จำกัด (มหาชน)

25.00% บร�ษัท จ�อีพีพี สะอาด จำกัด

100.00% Digital Energy Solutions Corporation

100.00% Banpu Power Trading G.K.
100.00% Banpu Renewable Australia Pty Ltd.
19.82% Global Engineering Co., Ltd.

40.00% Hongsa Power Co., Ltd.

100.00% บร�ษัท เพาเวอร เว�ยดนาม จำกัด

37.50% Phu Fai Mining Co., Ltd.

50.00% บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร จำกัด

Northern Coal
100.00% Centennial
Services Pty Ltd.
100.00% Centennial Airly Pty Ltd.
100.00% Berrima Coal Pty Ltd.

Fassifern
100.00% Centennial
Pty Ltd.

100.00% PT. Bharinto Ekatama

Northern
100.00% Centennial
Mining Services Pty Ltd.

Jorong Barutama
100.00% PT.
Greston

Mandalong
100.00% Centennial
Pty Ltd.

Tambang Raya Usaha
100.00% PT.
Tama

Mannering
100.00% Centennial
Pty Ltd.

100.00% PT. ITM Batubara Utama

Munmorah
100.00% Centennial
Pty Ltd.

95.07% PT. Sentral Mutiara Energy
Graha
70.00% PT.
Panca Karsa

100.00% Centennial Myuna Pty Ltd.
Springvale
100.00% Centennial
Holdings Pty Ltd.
100.00% Centennial Newstan Pty Ltd.
100.00% Charbon Coal Pty Ltd.

100.00% PT. Tepian Indah Sukses

100.00% Coalex Pty Ltd.

99.99% PT. ITM Energi Utama

Valley Coal
100.00% Hartley
Co. Pty Ltd.

70.00% PT. ITM Bhinneka Power*
Cahaya
60.00% PT.
Power Indonesia
100.00% BKV Chaffee Corners, LLC

100.00% Centennial Clarence Pty Ltd.
100.00% Ivanhoe Coal Pty Ltd.
Employee
50.00% Powercoal
Entitlements Co. Pty Ltd.

100.00% BKV Chelsea, LLC

Drilling
100.00% Centennial
Services Pty Ltd.

100.00% BKV Operating, LLC

Kembla Coal
16.66% Port
Terminal Ltd.

100.00% BKV Barnett, LLC
100.00% Zouping Peak Pte. Ltd.

70.00% Zouping Peak CHP Co., Ltd.

Investment (China)
100.00% Banpu
Ltd.

NSW Project Hold
100.00% FS
Trust
100.00% Manildra Hold Trust
100.00% Manildra Prop Hold Pty Ltd.

FS NSW
100.00% Project No1
FinCo Pty Ltd.
100.00% Manildra Asset Trust
Solar
100.00% Manildra
Farm Pty Ltd.
FinCo
100.00% Manildra
Pty Ltd.
100.00% Manildra Prop Pty Ltd.

100.00% Powercoal Pty Ltd.

100.00% Elcom Collieries Pty Ltd.
100.00% Huntley Colliery Pty Ltd.
Pastoral
100.00% Mandalong
Management Pty Ltd.
Superannuation
100.00% Collieries
Pty Ltd.

Springvale
100.00% Centennial
Pty Ltd.

Superannuation
100.00% Powercoal
Pty Ltd.

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

Huineng Renewable
100.00% Anqiu
Energy Co., Ltd.
Weifang Tian’en Jinshan
100.00% Comprehensive Energy
Co., Ltd.
Dongping County
100.00% Haoyuan Solar Power
Generation Co., Ltd.
County Hui’en PV
100.00% Anqiu
Technology Co., Ltd.
Jiaxing Deyuan
100.00% Energy-Saving Technology
Co., Ltd.
Feicheng Xingyu Solar
100.00% Power PV Technology
Co., Ltd.
Jixin Electric
100.00% Jiangsu
Power Co., Ltd.

Energy
100.00% Pan-Western
Corporation LLC

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

Lu Guang Power
30.00% Shanxi
Co., Ltd.

100.00% บร�ษัท บานปู เพาเวอร (เจแปน) จำกัด

100.00% Banpu Power Investment Co., Ltd.

IGCC
33.50% Nakoso
Management Co., Ltd.

IGCC
40.00% Nakoso
Power Plant GK

50.00% BKV-BPP Power LLC

Generation
100.00% Temple
Intermediate Holding II LLC

100.00% Temple Generation I LLC

100.00% Banpu Power International Ltd.

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

NSW Project No1 HT
100.00% FS
Pty Ltd.

Chengfeng
100.00% Shijiazhuang
Cogen Co., Ltd.

100.00% บร�ษัท บานปู โคล เพาเวอร จำกัด

100.00% Banpu Power US Corporation

NSW Project No1 AT
100.00% FS
Pty Ltd.
NSW Project No1
100.00% FS
Asset Trust

Angus Place
100.00% Centennial
Pty Ltd.

100.00% PT. Indominco Mandiri

Energi Batubara
100.00% PT.
Perkasa

100.00% Hunnu Resources LLC

Coal Services
100.00% Centennial
and Marketing Pty Ltd.

100.00% PT. Kitadin

100.00% PT. Trubaindo Coal Mining

80.00%
20.00% Banpu Energy Hold Trust

Inglenook
100.00% Centennial
Pty Ltd.

Coal
100.00% Centennial
Infrastructure Pty Ltd.

Altai
100.00% Hunnu
Minerals LLC

100.00% Bilegt Khairkhan Uul LLC

21.45% FOMM Corporation

3.90%
94.80% PT. Gas Emas

100.00% PT. Nusa Persada Resources

100.00% บร�ษัท บานปู เน็กซ กร�น ลีสซ�ง จำกัด

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

100.00% PT. ITM Indonesia

Gobi
80.00% Hunnu
Altai LLC

100.00% BPIN Investment Co., Ltd.

บริษัท บานปู
100.00% อินโนเวชั่น แอนด
เวนเจอรส จำกัด

Nusantara
33.34% PT.
Timur Unggul

Wallarah Pty
100.00% Centennial
Ltd.

Energy Holding
100.00% Banpu
Pty Ltd.

หมายเหตุ :
* PT. ITM Bhinneka Power
• 70.00% ถือโดย PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
• 30.00% ถือโดย บร�ษัท บานปู เน็กซ จำกัด

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้าของ
บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

13. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัด ธุรกิจำพลัังงาน
สัะอาด

ทุนชำาระแล้ว

จำานวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)

11,559,000,000
บาท

11,559,000,000
บาท

1,155,900,000

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

10 50.00%
(ถือโดยบริษััท บ้านปู
จำำากัด (มิหาชั้น))
50.00%
(ถือโดยบริษััท บ้านปู
เพาเวอร์ จำำากัด
(มิหาชั้น))

ที่ตั้ง
สำานักงาน

โทรศัพท์

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 24
+66 2095 6569
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

14. บริษัท บ้านปู เน็กซ์
กรีน ลีสซิ่ง จำากัด

ลังทุนในธุรกิจำ
พลัังงานแลัะเชั้่า
ลัีสัซิ�ง

50,000,000
บาท

50,000,000
บาท

5,000,000

10 100.00%
1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 24
+66 2095 6569
(ถือโดยบริษััท บ้านปู ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
เน็กซ์ จำำากัด)
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

15. บริษัท บ้านปู เน็กซ์
อีโคเสิร์ฟ จำากัด

ให้บริการด้าน
การจำัดหา ตัิดตัั�ง
ดูแลัรักษัาระบบ
แลัะอุปกรณ์์
ด้านการใชั้้
พลัังงาน

96,000,000
บาท

96,000,000
บาท

960,000

100 100.00%
1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 24
+66 2095 6569
(ถือโดยบริษััท บ้านปู ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
เน็กซ์ จำำากัด)
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

บริษัทย่อย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประเทศไทย

16. PT. Indo Tambangraya Major trading
Megah Tbk
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

17. PT. Kitadin

Coal Mining

1,000,000,000,000
IDR

18. PT. Indominco Mandiri Coal Mining

ชื่อบริษัท
1.

บริษัท บ้านปู จำากัด
(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
พลัังงาน

2.

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล
จำากัด

ผลัิตัแลัะจำำาหน่าย
ถ่านหิน

3.

บริษัท บ้านปู โคล เซลส์
จำากัด

ค้าถ่านหิน

4.

บริษัท บ้านปู อินเตอร์
เนชั่นแนล จำากัด

5.

บริษัท บีโอจี จำากัด

6.

10,149,163,028
บาท

ทุนชำาระแล้ว
6,766,108,686
บาท

จำานวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)
6,766,108,686

1

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)
-

ที่ตั้ง
สำานักงาน

โทรศัพท์

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27
+66 2694 6600
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

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

Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

377,890,000,000
IDR

188,945 2,000,000 100.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

20,000,000,000
IDR

12,500,000,000
IDR

12,500 1,000,000 100.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

19. PT. Jorong Barutama Coal Mining
Greston

318,855,000,000
IDR

318,855,000,000
IDR

10 100.00%
1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27
+66 2694 6600
(ถือโดยบริษััท บ้านปู ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
จำำากัด (มิหาชั้น))
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

21,257 15,000,000 100.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

20. PT. Trubaindo Coal
Mining

Coal Mining

100,000,000,000
IDR

63,500,000,000
IDR

10 100.00%
(ถือโดยบริษััท บ้านปู
เอ็นจำิเนียริ�ง
เซอร์วิสัเซสั จำำากัด)

63,500 1,000,000 100.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

21. PT. Bharinto Ekatama Coal Mining

68,000,000,000
IDR

17,000,000,000
IDR

17,000 1,000,000 100.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

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 1,000,000 100.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

23. PT. Tambang Raya
Usaha Tama

Mining and
other
excavations
support
activities

500,000,000,000
IDR

424,610,000,000
IDR

42,461 10,000,000 100.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

24. PT. ITM Batubara
Utama

Coal Mining

40,000,000,000
IDR

11,000,000,000
IDR

11,000 1,000,000 100.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

3,200,000,000
บาท

3,200,000,000
บาท

3,200,000

1,000 100.00%
1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27
+66 2694 6600
(ถือโดยบริษััท บ้านปู ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
จำำากัด (มิหาชั้น))
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

80,000,000
บาท

80,000,000
บาท

800,000

100 100.00%
1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27
+66 2694 6600
(ถือโดยบริษััท บ้านปู ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
มิินเนอรัลั จำำากัด)
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

ศึกษัาการลังทุน

1,040,000,000
บาท

1,040,000,000
บาท

104,000,000

10 100.00%
1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27
+66 2694 6600
(ถือโดยบริษััท บ้านปู ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
มิินเนอรัลั จำำากัด)
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

ลังทุนในธุรกิจำ
พลัังงาน

33,506,000,000
บาท

30,924,700,000
บาท

335,060,000

100 100.00%
1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27
+66 2694 6600
(ถือโดยบริษััท บ้านปู ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
จำำากัด (มิหาชั้น))
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

247,000,000
บาท

247,000,000
บาท

24,700,000

บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง ลังทุนในธุรกิจำ
เซอร์วิสเซส จำากัด
พลัังงานทดแทน

7.

บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี ลังทุนในธุรกิจำ
เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) พลัังงานทดแทน
จำากัด

236,124,430
บาท

236,124,430
บาท

23,612,443

8.

บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น การวิจำัยแลัะ
แอนด์ เวนเจอร์ส จำากัด พัฒนาด้าน
เทคโนโลัยีเพื�อ
การเปลัี�ยนแปลัง

131,300,000
บาท

131,300,000
บาท

1,313,000

100 100.00%
1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27
+66 2694 6600
(ถือโดยบริษััท บ้านปู ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
จำำากัด (มิหาชั้น))
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

9.

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์
จำากัด (มหาชน)

31,012,020,000
บาท

30,477,317,000
บาท

3,047,731,700

10 78.66%
1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 26
+66 2007 6000
(ถือโดยบริษััท บ้านปู ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
จำำากัด (มิหาชั้น))
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

ธุรกิจำผลัิตั
พลัังงาน

10. บริษัท บ้านปู โคล
เพาเวอร์ จำากัด

ลังทุนในธุรกิจำ
พลัังงานแลัะ
ไฟฟ้า

5,921,587,160
บาท

5,921,587,160
บาท

592,158,716

11. บริษัท เพาเวอร์
เวียดนาม จำากัด

ลังทุนในธุรกิจำ
พลัังงานแลัะ
ไฟฟ้า

400,000,000
บาท

400,000,000
บาท

40,000,000

12. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์
(เจแปน) จำากัด

14
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ลังทุนในธุรกิจำ
พลัังงานทดแทน

5,000,000
บาท

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

5,000,000
บาท

500,000

10 100.00%
(ถือโดย บริษััท บ้านปู
เพาเวอร์ จำำากัด
(มิหาชั้น))

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27
+66 2694 6600
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 26
+66 2007 6000
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

10 100.00%
1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 26
+66 2007 6000
(ถือโดยบริษััท บ้านปู ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
โคลั เพาเวอร์ จำำากัด) เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย
10 100.00%
(ถือโดย บริษััท บ้านปู
เพาเวอร์ จำำากัด
(มิหาชั้น))

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 26
+66 2007 6000
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

25. PT. ITM Energi Utama Energy
Business

1,200,000,000,000
IDR

ทุนชำาระแล้ว
300,000,000,000
IDR

26. PT. ITM Bhinneka
Power

Electric Power
Generator

130,000,000,000
IDR

32,500,000,000
IDR

27. PT. Gas Emas

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

600,600,000,000
IDR

441,232,500,000
IDR

28. PT. Tepian Indah
Sukses

29. PT. Nusa Persada
Resources

30. PT. Energi Batubara
Perkasa

31. PT. Sentral Mutiara
Energy

32. PT. Graha Panca
Karsa

33. PT Cahaya Power
Indonesia

14
130

Coal Mining

Coal Mining

3,000,000,000
IDR

500,000,000,000
IDR

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

60,000,000,000
IDR

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

150,000,000,000
IDR

Coal Mining
and major
trading of metal
goods for
construction
material
Renewable
Energy

1,000,000,000
IDR

312,337,000,000
IDR

33,410,000,000
IDR

131,897,000,000
IDR

500,000,000
IDR

114,720,000,000
IDR

270,000,000
IDR

28,680,000,000
IDR

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

การกำกับดูแลกิจการ

จำานวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

300,000 1,000,000 99.99%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)
45,823 1,000,000 70.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)
30.00%
(ถือโดย บริษััท
บ้านปู เน็กซ์ จำำากัด)
32,700,000

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

94.80%
(ถือโดย PT Indo
Tambangraya
Megah Tbk)
3.90%
(ถือโดย PT ITM
Indonesia)

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

3,123,370

100,000 100.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

33,410 1,000,000 100.00%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)

1,318,970

100,000 95.07%
(ถือโดย PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk)
4.93%
(ถือโดย PT. ITM
Batubara Utama)

ที่ตั้ง
สำานักงาน

โทรศัพท์

Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia
Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, 3 Jl. Sultan
Iskandar Muda Kav. V-TA
Pondok Pinang, Kebayoran
Lama, Jakarta 12310,
Indonesia
Jl. A.M. Sangaji No. 38F
+62541 749437
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
Jalan Pendreh, Komplek
+62811 884374
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
Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah Kav.
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia
Gd. Menara Pertiwi Lt.28 Unit +6221 25983737
C-D Jl.Mega Kuningan Barat
III Kav.10.1 No.3
Kel.Kuningan Timur, Kec.
Setiabudi Jakarta
Selata -12950

270 1,000,000 70.00%
Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
(ถือโดย PT Sentral 3rd floor, Jl. Sultan Iskandar
Mutiara Energy)
Muda Kav. V-TA Pondok
Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta 12310, Indonesia
2,000,000

14,340 60.00%
(ถือโดย PT ITM
Bhinneka Power)

Pondok Indah Office Tower 3, +6221 29328100
suite 302 Jl. Sultan Iskandar
Muda Kav. V-TA Pondok
Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta 12310, Indonesia

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

ทุนชำาระแล้ว

จำานวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ที่ตั้ง
สำานักงาน

โทรศัพท์

ประเทศออสเตรเลีย
34. Banpu Australia Co.
Pty Ltd.

Investment in
Coal Mining
in Australia

2,920,721,000
AUD

2,920,721,000
AUD

2,920,721,000

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

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia

35. Centennial Coal Co.
Pty Ltd.

Coal Mining
and Marketing

2,899,783,562
AUD

2,599,783,562
AUD

845,126,381

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

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia

36. Centennial Northern Employer
Coal Services Pty Ltd. Company for
Newstan
Washery

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

37. Berrima Coal Pty Ltd. Dormant

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

38. Centennial Airly
Pty Ltd.

Coal Mining

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

39. Centennial Angus
Place Pty Ltd.

Coal Mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

40. Centennial Coal
Coal exporting
Infrastructure Pty Ltd. logistics and
infrastructure

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

41. Centennial Coal Sales Coal Marketing
and Marketing Pty Ltd.

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

42. Centennial Northern
Mining Services Pty
Ltd.

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

43. Centennial Inglenook Coal Mining
Pty Ltd.

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

44. Centennial Mandalong Coal Mining
Pty Ltd.

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

45. Centennial Mannering Coal Mining
Pty Ltd.

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

46. Centennial Munmorah Coal Mining
Pty Ltd.
(Now Dormant)

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

47. Centennial Myuna
Pty Ltd.

Coal Mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

48. Centennial Newstan
Pty Ltd.

Coal Mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

49. Charbon Coal Pty Ltd. Coal Mining

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

8,800,000
AUD

8,800,000
AUD

8,800,000

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

Dormant

50. Centennial Clarence
Pty Ltd.

Coal Mining
- Clarence JV

51. Centennial Fassifern
Pty Ltd.

Coal Mining

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

52. Powercoal Pty Ltd.

Dormant
Holding
Company

53. Powercoal
Superannuation Pty
Ltd.

Superannuation
Company
(Dormant)

54. Coalex Pty Ltd.

การกำกับดูแลกิจการ

ทุนชำาระแล้ว

การรับรองความถูกตองของขอมูล

จำานวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ที่ตั้ง
สำานักงาน

โทรศัพท์

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

ทุนชำาระแล้ว

จำานวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ที่ตั้ง
สำานักงาน

โทรศัพท์

70. AFE Investments Pty
Limited.

Mining
Investment

2
AUD

2
AUD

2

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

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia

71. Banpu Australia
Resources Pty Ltd.

Investment in
Coal Mining

2
AUD

2
AUD

2

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

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia

72. Springvale Coal Sales Coal Marketing
Pty Ltd.

2
AUD

2
AUD

2

1 50.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Springvale Holdings
Pty Ltd.)
50.00%
(ถือโดย Boulder
Mining Pty Ltd.)

73. Airly Solar Pty Ltd.

Renewable
Energy

2
AUD

2
AUD

2

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

74. Centennial Wallarah
Pty Ltd.

Mining
Investment

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

75. Hunnu Coal Pty Ltd.

Coal Mining
and Trading

296,070,779
AUD

296,070,779
AUD

408,985,717

No par 100.00%
value* (ถือโดย Banpu
Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.)

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9166 2700
Sydney NSW 2000, Australia

76. Banpu Energy
Australia Pty Ltd.

Renewable
Energy

40,504,002
AUD

40,504,002
AUD

40,504,002

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia

2 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Powercoal Sydney NSW 2000, Australia
Pty Ltd.)

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

77. Banpu Renewable
Australia Pty Ltd.

Renewable
Energy

7,900,002
AUD

7,900,002
AUD

7,900,002

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia

2

1 50.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

1 100.00%
(ถือโดย Banpu
Renewable
Singapore Pte.,
Ltd.)

78. Banpu Energy Holding Renewable
Pty Ltd.
Energy

10
AUD

10
AUD

10

1,000,000
AUD

1,000,000

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

1 80.00% (ถือโดย
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Banpu Energy
Sydney NSW 2000, Australia
Australia Pty Ltd.)
20.00% (ถือโดย
Banpu Renewable
Australia Pty Ltd.)

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

79. FS NSW Project No 1 Renewable
HT Pty Ltd.
Energy

100
AUD

100
AUD

100

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%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Banpu
Sydney NSW 2000, Australia
Energy Holding Pty
Ltd.)

80. FS NSW Project No 1 Renewable
AT Pty Ltd.
Energy

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
(ถือโดย FS NSW
Project No 1 HT
Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia

66. Centennial Springvale Coal Mining
Holdings Pty Ltd.

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

81. FS NSW Project No 1 Renewable
Finco Pty Ltd.
Energy

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
(ถือโดย FS NSW
Project No 1 AT
Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia

67. Centennial Springvale Coal Mining
Pty Ltd.

1,000,000
AUD

1,000,000
AUD

1,000,000

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Springvale Holdings
Pty Ltd.)

82. Manildra Prop Hold
Pty Ltd.

Renewable
Energy

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Banpu
Sydney NSW 2000, Australia
Energy Holding Pty
Ltd.)

68. Springvale Coal Pty
Ltd.

Coal Mining

2,000,000
AUD

2,000,000
AUD

2,000,000

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Springvale Holdings
Pty Ltd.)

83. Manildra Prop
Pty Ltd.

Renewable
Energy

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Manildra
Sydney NSW 2000, Australia
Prop Hold Pty Ltd.)

69. Boulder Mining Pty
Ltd.

Coal Mining

1,000
AUD

1,000
AUD

1,000

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+62 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Springvale Holdings
Pty Ltd.)

84. Manildra Finco
Pty Ltd.

Renewable
Energy

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00%
(ถือโดย Manildra
Prop Pty Ltd.)

4,590,001
AUD

4,590,001
AUD

4,590,001

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Fassifern Pty Ltd.)

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Powercoal Sydney NSW 2000, Australia
Pty Ltd.)

Coal Mining
- Clarence JV

7,500,000
AUD

7,500,000
AUD

750,000

10 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Centennial Sydney NSW 2000, Australia
Coal Co. Pty Ltd.)

Coal Mining
- Clarence JV

19,500,002
AUD

56. Clarence Colliery Pty Coal Mining
Ltd.
- Clarence JV

10,000
AUD

10,000
AUD

10,000

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Coalex Pty Sydney NSW 2000, Australia
Ltd.)

57. Clarence Coal Pty Ltd. Coal Mining
- Clarence JV

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Coalex Pty Sydney NSW 2000, Australia
Ltd.)

58. Collieries
Superannuation Pty
Ltd.

Superannuation
Company
(Dormant)

2
AUD

2
AUD

2

59. Elcom Collieries Pty
Ltd.

Dormant

1,500,000
AUD

1,500,000
AUD

750,000

2 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Powercoal Sydney NSW 2000, Australia
Pty Ltd.)

60. Huntley Colliery Pty
Ltd.

Dormant

354,000
AUD

354,000
AUD

177,000

2 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Powercoal Sydney NSW 2000, Australia
Pty Ltd.)

61. Mandalong Pastoral Dormant
Management Pty Ltd.

2,736,028
AUD

2,736,028
AUD

10,000,000 Ord
Partly Paid
Shares - $0.20
368,014 Ord
Shares - $2.00

2
AUD

2
AUD

1,000,000
AUD

55. Clarence Coal
Investments Pty Ltd.

62. Powercoal Employee Employee Trust
Entitlements Company Company Ex
Pty Ltd.
Powercoal
63. Hartley Valley Coal Co Dormant
Pty Ltd.
64. Ivanhoe Coal Pty Ltd. Coal Mining

65. Centennial Drilling
Services Pty Ltd.

14
132

Drilling
Services

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

19,500,002 15,500,002 Ord A
AUD
Shares
4,000,000 Ord B
Shares

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Coalex Pty Sydney NSW 2000, Australia
Ltd.)

1 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Powercoal Sydney NSW 2000, Australia
Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

การกำกับดูแลกิจการ

ทุนชำาระแล้ว

จำานวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)

85. Manildra Solar Farm
Pty Ltd.

Renewable
Energy

100
AUD

100
AUD

100

86. Banpu Energy Hold
Trust

Renewable
Energy

N/A

N/A

82,320,008
20,580,002

87. FS NSW Project No 1 Renewable
Hold Trust
Energy

N/A

88. FS NSW Project No 1 Renewable
Asset Trust
Energy

89. Manildra Hold Trust

90. Manildra Asset Trust

Renewable
Energy

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

การรับรองความถูกตองของขอมูล

6,932,058,900

8,206,490,677

6,926,658,900

Renewable
Energy

N/A

3,701,105

91. Shijiazhuang
Chengfeng Cogen
Co., Ltd.

Power and
steam
generation
and sales

30,516,000
USD

30,516,000
USD

N/A

92. Banpu Investment
(China) Ltd.

Investment in
energy business
and other
industrial areas

30,000,000
USD

30,000,000
USD

N/A

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

78,082,200
USD

47,504,217
USD

N/A

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ที่ตั้ง
สำานักงาน

โทรศัพท์

1 100.00%
(ถือโดย Manildra
Prop Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia

N/A 80.00%
(ถือโดย Banpu
Energy Australia
Pty Ltd.)
20.00%
(ถือโดย Banpu
Renewable
Australia Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia

Level 20, 1 Market Street,
N/A 100.00%
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia
(ถือโดย Banpu
Energy Hold Trust
as trustee of the FS
NSW Project No 1
HT Pty Ltd.)
Level 20, 1 Market Street,
N/A 100.00%
+61 2 9266 2700
Sydney NSW 2000, Australia
(ถือโดย FS NSW
Project No 1 Hold
Trust as trustee for
FS NSW Project
No 1 AT Pty Ltd.)
N/A 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Banpu
Sydney NSW 2000, Australia
Energy Hold Trust
as trustee of the
Manildra Prop Hold
Pty Ltd.)
N/A 100.00%
Level 20, 1 Market Street,
+61 2 9266 2700
(ถือโดย Manildra
Sydney NSW 2000, Australia
Hold Trust as
trustee for Manildra
Prop Pty Ltd.)

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

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

ทุนชำาระแล้ว

จำานวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)

+86311 85176918
East of Jingshen Highway,
Zhengding County,
Shijiazhuang City, Hebei
Province, P.R.China, 050800

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

Unit 508, 5th floor, Tower 21, +8610 57580388
No. 10 Jiuxianqiao
Road, Chaoyang District,
Beijing, P.R.China

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

West of Gujiaying Villiage,
+86315 4168274
Bencheng Town, Luannan
County, Tangshan City, Hebei
Province, P.R.China, 063500

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

94. 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.)

95. BPP Renewable
Investment (China)
Co., Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

160,000,000
USD

97,620,000
USD

N/A

N/A 100.00%
Unit 509, 5th floor, Tower
+8610 57580388
(ถือโดย บริษััท บ้านปู B21, UBP, No.10 Jiuxianqiao
เน็กซ์ จำำากัด)
Road, Chaoyang District,
Beijing 100015

96. 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.)
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+86543 4615655

1st floor, Unit 1, Dafugou
+8610 57580310
Villiage, Wushan Town, Anqiu
County, Weifang City,
Shandong Province,
P.R.China

ที่ตั้ง
สำานักงาน

โทรศัพท์

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
+8610 57580310
Villiage, Wushan Town, Anqiu
County, Weifang City,
Shandong Province,
P.R.China

98. Dongping County
Solar power
Haoyuan Solar Power generation
Generation Co., Ltd.

69,000,000
CNY

69,000,000
CNY

N/A

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

East side of the north section +8610 57580310
of Xishan Road, Dongping
County, Taian City, Shandong
Province, P.R.China

99. 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, +8610 57580310
Dasheng Town, Anqiu County,
Weifang City, Shandong
Province, P.R.China

100. 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,
+8610 57580310
Yaozhuang Town, Jiashan
County, Jiaxing City, Zhejiang
Province, P.R.China

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

55,000,000
CNY

55,000,000
CNY

N/A

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

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

102. Jiangsu Jixin Electric Solar power
Power Co., Ltd.
generation

64,000,000
CNY

64,000,000
CNY

N/A

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

Zhengwei Villiage, Qianfeng +8610 57580310
Town, Jinhu County, Huai’an
City, Jiangsu Province,
P.R.China

103. Banpu (Beijing) Energy Coal Trading
Trading Ltd.

80,000,000
CNY

40,000,000
CNY

N/A

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

Unit 508A, 5th floor, Tower 21, +8610 57580388
No.10 Jiuxianqiao Road,
Chaoyang District, Beijing,
P.R.China

94,597,212,404.47 94,597,212,404.47
MNT
MNT

683,061

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

Suite 1502, Fides Tower,
+976 75551221,
Gegeenten Complex, 15th
+976 75551551
khoroo, Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011, Mongolia

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

+8610 57580310

ประเทศมองโกเลีย
104. Hunnu Altai LLC

Foreign trade,
investment in
Coal mining

105. Hunnu Gobi Altai LLC Foreign trade,
minerals
exploration,
mining

155,000,000
MNT

155,000,000
MNT

155,000

1,000 80.00%
Suite 1502, Fides Tower,
+976 75551221,
(ถือโดย Hunnu Altai Gegeenten Complex, 15th
+976 75551551
LLC)
khoroo, Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011, Mongolia

17,242,032,000
MNT

17,242,032,000
MNT

17,242,032

1,000 100.00%
Suite 1502, Fides Tower,
+976 75551221,
(ถือโดย Hunnu Altai Gegeenten Complex, 15th
+976 75551551
LLC)
khoroo, Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011, Mongolia

107. Hunnu Resources LLC Foreign trade, 380,841,975,086.57 380,841,975,086.57
investment in
MNT
MNT
Coal mining

237,348,308

1,604.57 100.00%
Suite 1502, Fides Tower,
+976 75551221,
(ถือโดย Hunnu Coal Gegeenten Complex, 15th
+976 75551551
Pty Ltd.)
khoroo, Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011, Mongolia

106. Hunnu Altai Minerals
LLC

Foreign trade,
minerals
mining

108. Munkh Sumber Uul
LLC

Foreign trade

109. Bilegt Khairkhan Uul
LLC

Foreign trade,
minerals
mining

4,099,599,712.83
MNT

4,099,599,712.83
MNT

409,959

10,000 100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides Tower,
+976 75551221,
Gegeenten Complex, 15th
+976 75551551
khoroo, Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011, Mongolia

31,941,519,864.99 31,941,519,864.99
MNT
MNT

3,194,151

10,000 100.00%
(ถือโดย Hunnu
Resources LLC)

Suite 1502, Fides Tower,
+976 75551221,
Gegeenten Complex, 15th
+976 75551551
khoroo, Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011, Mongolia

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

110. Munkhnoyon Suvraga Foreign trade,
LLC
minerals
mining,
tourism,
construction
materials sale

196,897,807,350
MNT

การกำกับดูแลกิจการ

ทุนชำ�ระแล้ว
196,897,807,350
MNT

การรับรองความถูกตองของขอมูล

จำ�นวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำ�หน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)
196,897,807

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

1,000 100.00%
(ถืือโดย Hunnu
Resources LLC)

ที่ตั้ง
สำ�นักงาน

โทรศัพท์

Suite 1502, Fides Tower,
+976 75551221,
Gegeenten Complex, 15th
+976 75551551
khoroo, Khan-Uul district,
Ulaanbaatar-17011, Mongolia

สาธารณรัฐสิงคโปร์
111. Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.

Investment in
Coal Mining

N/A

112. BMS Coal Sales Pte.
Ltd.

Coal trading
including coal
agent and coal
blending

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

17,670,002

N/A

5,000,000
USD

5,000,000

113. Banpu Singapore Pte. Investment in
Ltd.
coal business

N/A

1,500,000
SGD
3,042,324,932
USD

1,500,000

114. Hunnu Investments
Pte. Ltd.

Investment in
coal business

N/A

100
SGD
35,260,188.82
USD

115. Banpu Power
Investment Co., Ltd.

Investment in
power business

N/A

111,962,391.00
USD

116. Zouping Peak Pte.
Ltd.

Investment in
power business

N/A

117. Banpu Renewable
Singapore Pte. Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

N/A

118. BRE Singapore Pte.
Ltd.

Investment in
renewable
energy
business

N/A

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

Research and
development in
disruptive
technology

N/A

2
SGD
140,495,758
CNY

ไม่่มีีการ
กำำ�หนด
17,670,002 มููลค่่าหุ้้�นต่่อ
หน่่วย*

50.00%
One Marina Boulevard,
(ถืือโดยบริิษััท บ้้านปูู #28-00 Singapore 018989
มิินเนอรััล จำำ�กััด)
50.00%
(ถืือโดย Banpu Coal
Investment Co.,
Ltd.)

+65 6890 7188

ไม่่มีีการ
กำำ�หนด
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ
หน่่วย*

100.00%
(ถืือโดย Banpu
Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.)

One Marina Boulevard,
#28-00 Singapore 018989

+65 6890 7188

ไม่่มีีการ
กำำ�หนด
3,042,324,932 มููลค่่าหุ้้�นต่่อ
หน่่วย*

100.00%
(ถืือโดย Asian
American Coal,
Inc.)

One Marina Boulevard,
#28-00 Singapore 018989

+65 6890 7188

ไม่่มีีการ 100.00%
One Marina Boulevard,
กำำ�หนด (ถืือโดย Hunnu Coal #28-00 Singapore 018989
35,260,188 มููลค่่าหุ้้�นต่่อ Pty Ltd.)
หน่่วย*

+65 6890 7188

100

104,917,663

ไม่่มีีการ
กำำ�หนด
140,495,758 มููลค่่าหุ้้�นต่่อ
หน่่วย*

100.00%
8 Marina Boulevard, #05-02 +65 6338 1888
(ถืือโดย Banpu
Marina Bay Financial Centre,
Power Investment Singapore 018981
Co., Ltd.)

15,810,029,719.8 15,810,029,719.8
ไม่่มีีการ 100.00%
8 Marina Boulevard, #05-02 +65 6338 1888
JPY
กำำ�หนด (ถืือโดย บริิษััท บ้้านปูู Marina Bay Financial Centre,
71,295,176.69
71,295,176.69 มููลค่่าหุ้้�นต่่อ เน็็กซ์์ จำำ�กััด)
Singapore 018981
USD
หน่่วย*
39,820,001
USD

39,820,001

ไม่่มีีการ 100.00%
8 Marina Boulevard, #05-02 +65 6338 1888
กำำ�หนด (ถืือโดย บริิษััท บ้้านปูู Marina Bay Financial Centre,
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ เน็็กซ์์ จำำ�กััด)
Singapore 018981
หน่่วย*

3,000,000
USD

3,000,000

11,050,500
USD

11,050,500
USD

11,050,500

1 100.00%
4th floor, Ebene Skies, Rue
+230 404 8000
(ถืือโดย บริิษััท บ้้านปูู de L’Institut, Ebene, Republic
มิินเนอรััล จำำ�กััด)
of Mauritius

515,533,002
USD

515,533,002
USD

515,533,002

1 75.00%
4th floor, Ebene Skies, Rue
+230 404 8000
(ถืือโดย บริิษััท บ้้านปูู de L’Institut, Ebene, Republic
จำำ�กััด (มหาชน))
of Mauritius
25.00%
(ถืือโดย บริิษััท บ้้านปูู
มิินเนอรััล จำำ�กััด)

100.00%
8 Marina Boulevard, #05-02 +65 6338 1888
(ถืือโดย บริิษััท บ้้านปูู Marina Bay Financial Centre,
อิินโนเวชั่่�น แอนด์์
Singapore 018981
เวนเจอร์์ส จำำ�กััด)

สาธารณรัฐมอริเชียส
120. Banpu Coal
Investment in
Investment Company Coal Mining
Limited
121. BP Overseas
Development
Company Limited

Investment in
Coal Mining

122. BPIN Investment
Company Limited

Investment in
renewable
energy

212,497,600
USD

212,497,600
USD

212,497,600

1 100.00%
4th floor, Ebene Skies, Rue
+230 404 8000
(ถืือโดย บริิษััท บ้้านปูู de L’Institut, Ebene, Republic
เน็็กซ์์ จำำ�กััด)
of Mauritius

123. Banpu Power
International Limited

Investment in
power business

117,835,000
USD

117,835,000
USD

117,835,000

1 100.00%
4th floor, Ebene Skies, Rue
+230 404 8000
(ถืือโดย บริิษััท บ้้านปูู de L’Institut, Ebene, Republic
เพาเวอร์์ จำำ�กััด
of Mauritius
(มหาชน))
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ทุนชำ�ระแล้ว

จำ�นวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำ�หน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ที่ตั้ง
สำ�นักงาน

โทรศัพท์

124. Asian American Coal, Investment in
Inc.
Coal Mining

410,000,000
USD

265,917,026
USD

265,917,026

1 100.00%
(ถืือโดย BP
Overseas
Development
Company Limited)

Geneva Place, 2nd floor,
+284 494 4388
#333 Waterfront Drive, Road
Town, Tortola, British Virgin
Islands

Investment in
power business

100,000
USD

100,000
USD

10,000,000

Land owner of
solar project

N/A

100,000
JPY

N/A

ไม่่มีีการ
กำำ�หนด
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ
หน่่วย*

100.00%
(ถืือโดย Aura Land
Development Pte.
Ltd.)

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

+81 3 6205 4665

127. Banpu Power Trading Energy trading
G.K.

N/A

100,000,000
JPY

N/A

ไม่่มีีการ
กำำ�หนด
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ
หน่่วย*

100.00%
(ถืือโดย Banpu
Renewable
Singapore Pte.
Ltd.)

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

+81 3 6205 4665

128. Banpu Japan K.K.

Investment in
renewable
energy
business

N/A

83,500,000
JPY

13,700

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

+81 3 6205 4665

129. Banpu North America Investment in
Corporation
oil and gas
business

938,000,100
USD

938,000,100
USD

938,000,100

หมู่เกาะเคย์แมน
0.01 100.00%
PO Box 309, Ugland House, +1 345 949 8066
(ถืือโดย Banpu
Grand Cayman, KY1-1104,
Power Investment Cayman Islands
Co., Ltd.)

ประเทศญี่ปุ่น

100.00%
8 Marina Boulevard, #05-02 +65 6338 1888
(ถืือโดย Banpu
Marina Bay Financial Centre,
Power International Singapore 018981
Limited)

ไม่่มีีการ
กำำ�หนด
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ
หน่่วย*

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

125. Pan-Western Energy
Corporation LLC

ไม่่มีีการ
กำำ�หนด
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ
หน่่วย*

2

ชื่อบริษัท

126. Aizu Land Solar G.K.

ไม่่มีีการ 100.00%
กำำ�หนด (ถืือโดย บริิษััท บ้้านปูู
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ เน็็กซ์์ จำำ�กััด)
หน่่วย*

สหรัฐอเมริกา
1 100.00%
2711 Centerville Road, Suite +1 302 654 7584
(ถืือโดย บริิษััท บีีโอจีี 400, Wilmington, Delaware
จำำ�กััด)
19808

130. BKV Corporation

Investment in
oil and gas
business

3,000,000,000
USD

1,170,840,000
USD

117,084,000

131. Kalnin Venture LLP

Investment in
oil and gas
business

N/A

18,576,245
USD

N/A

ไม่่มีีการ 100.00%
กำำ�หนด (ถืือโดย BKV
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ Corporation)
หน่่วย*

1200 17th Street, Suite 2100, +1 720 375 9680
Denver, Colorado 80202

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

N/A

228,906,976
USD

N/A

ไม่่มีีการ 100.00%
กำำ�หนด (ถืือโดย BKV
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ Corporation)
หน่่วย*

1200 17th Street, Suite 2100, +1 720 375 9680
Denver, Colorado 80202

133. BKV Chaffee Corners, Investment in
LLC
oil and gas
business

N/A

109,529,841
USD

N/A

ไม่่มีีการ
กำำ�หนด
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ
หน่่วย*

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

1200 17th Street, Suite 2100, +1 720 375 9680
Denver, Colorado 80202

134. BKV Chelsea, LLC

Investment in
oil and gas
business

N/A

205,285,594
USD

N/A

ไม่่มีีการ
กำำ�หนด
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ
หน่่วย*

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

1200 17th Street, Suite 2100, +1 720 375 9680
Denver, Colorado 80202

135. BKV Operating, LLC

Investment in
oil and gas
business

N/A

195,541,343
USD

N/A

ไม่่มีีการ
กำำ�หนด
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ
หน่่วย*

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

1200 17th Street, Suite 2100, +1 720 375 9680
Denver, Colorado 80202

136. BKV Barnett, LLC

Investment in
oil and gas
business

N/A

406,000,000
USD

N/A

ไม่่มีีการ
กำำ�หนด
มููลค่่าหุ้้�นต่่อ
หน่่วย*

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

1200 17th Street, Suite 2100, +1 720 375 9680
Denver, Colorado 80202

0.01 96.30%
(ถืือโดย Banpu
North America
Corporation)

1200 17th Street, Suite 2100, +1 720 375 9680
Denver, Colorado 80202

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท
137. Banpu Innovation &
Ventures LLC

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

การกำกับดูแลกิจการ

ทุนชำาระแล้ว

Research and
development
in disruptive
technology

1,000,000
USD

Investment in
energy
generation
and related
business

100
USD

100
USD

139. BKV-BPP Power LLC Investment
in energy
generation
and related
business

N/A

140. Temple Generation
Energy
Intermediate Holding II generation
LLC
and related
business

N/A

141. Temple Generation I
LLC

N/A

138. Banpu Power US
Corporation

Energy
generation
and related
business

1,000,000
USD

การรับรองความถูกตองของขอมูล

จำานวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)

ที่ตั้ง
สำานักงาน

โทรศัพท์

ไมิ่มิีการ
กำาหนด
มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

1150 North Market Street,
Suite 1300, Wilmington,
Delaware 19801

N/A

ไมิ่มิีการ
กำาหนด
มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00%
(ถือโดย บริษััท บ้านปู
เพาเวอร์ จำำากัด
(มิหาชั้น))

251 Little Falls Drive, in the +1 720 375 9680
City of Wilmington, County of
New Castle, Delaware, USA
19808

173,963,925
USD

N/A

ไมิ่มิีการ
กำาหนด
มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

50.00% (ถือโดย
Banpu Power US
Corporation)
50.00% (ถือโดย
BKV Corporation)

251 Little Falls Drive Street, +1 720 375 9680
Wilmington, Delaware, 19808

N/A

N/A

N/A

N/A

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

N/A

+1 302 427 7650

Registered Agents Address:
251 Little Falls Drive,
Wilimington, Delaware, USA
19808

+1 720 375 9680

ไมิ่มิีการ
กำาหนด
มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

Business Office: 350 North St. +1 720 375 9680
Paul St., Dallas, Texas, USA
75201
Registered Agents Address:
1999 Bryan Street, Suite 900,
Dallas, Texas, USA
75201-3136

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
142. BPP Vinh Chau Wind Wind power
Power Limited Liability production,
Company
power
transmission
and distribution
143. Banpu Vietnam
Limited Liability
Company

Management
consulting
services
(Except for
financial,
accounting
and legal
consultancy)

144. El Wind Mui Dinh Ltd. Power
production,
installation
of electrical
systems

427,395,900,000
VND

N/A

ไมิ่มิีการ
กำาหนด
มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00%
(ถือโดย BRE
Singapore Pte.
Ltd.)

23,000,000,000
VND

23,000,000,000
VND

N/A

ไมิ่มิีการ 100.00%
กำาหนด (ถือโดย บริษััท บ้านปู
มิูลัค่าหุ้นตั่อ จำำากัด (มิหาชั้น))
หน่วย*

235,128,370,557
VND

N/A

ไมิ่มิีการ
กำาหนด
มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00%
(ถือโดย BRE
Singapore Pte.
Ltd.)

Tu Thien Village, Phuoc Dinh +849 25 9651
Ward, Thuan Nam District,
1234
Ninh Thuan Province, Vietnam

ประเทศออสเตรเลีย
145. Port Kembla Coal
Terminal Limited

Ship Loading
Coal Port

600,000
AUD

600,000
AUD

600,000

1 16.66%
Port Kembla Road, Inner
(ถือโดย Centennial Harbour, Wollongong NSW
Coal Co., Ltd.)
2520, Australia

+61 2 4228 0288

1,793,750
บาท

1,793,750
บาท

179,375

10 หุ้นบุริมิสัิทธิ 39.74% 256 ซ.ศูนย์วิจำัย ถ.พระรามิ 9
(ถือโดยบริษััท บ้านปู ซอย 17 แขวงบางกะปิ
เน็กซ์ จำำากัด)
เขตัห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย

+668 6887 4796

150. บริษัท บียอนด์กรีน จำากัด ธุรกิจำรถไฟฟ้า
อเนกประสังค์

714,285,700
บาท

714,285,700
บาท

7,142,857

100 30.00%
เลัขที� 115/1, 115/6 ถนน
(ถือโดยบริษััท บ้านปู มิอเตัอร์เวย์ แขวงทับชั้้าง
เน็กซ์ จำำากัด)
เขตัสัะพานสัูง กรุงเทพฯ 10250
ประเทศไทย

+66 2136 0490

1,000,000,000
IDR

600,000,000
IDR

1,519,860,000
CNY

Fuel Distributor

Gedung Graha Indramas 4th +6221 29328100
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

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

783,330,000
CNY

783,330,000
CNY

N/A

Sikuang Industrial Park,
N/A 40.00%
(ถือโดยบริษััท บ้านปู Hebiji, Hebei City, Henan
มิินเนอรัลั จำำากัด)
Province, P.R.China

+8639 2291
7401-2

1,745,818,000
CNY

1,500,000,000
CNY

N/A

N/A 30.00%
Songcun Town, Zhangzi
(ถือโดย Banpu
County, Changzhi City,
Power Investment Shanxi Province, P.R.China
Co., Ltd.)

+86355 8580511

155. Hokkaido Solar Estate Land owner of
G.K.
solar project

N/A

10,000,000
JPY

N/A

สาธารณรัฐประชาชนจีน

153. Hebi Zhong Tai Mining Investment
Co., Ltd.
in coal mining
Power
generating
and sales

+8610 5820
3663

ประเทศญี่ปุ่น

3,505,170,250
JPY

2,046,635

ไมิ่มิีการ 21.45%
7-7 Shinkawasaki, Saiwai-ku, +81 4 4200 4020
กำาหนด (ถือโดย บริษััท บ้านปู Kawasaki-shi, Kanagawa
มิูลัค่าหุ้นตั่อ เน็กซ์ จำำากัด)
212-0032, Japan
หน่วย*

156. Digital Energy
Electricity
Solutions Corporation sales and
management

N/A

50,000,000
JPY

5,000

N/A

308,200,000
JPY

3,635,000

ไมิ่มิีการ
กำาหนด
มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

1,000,000
JPY

N/A

Electricity sales
and resource
aggregator of
virtual power
plant

157. Nakoso IGCC
Electricity
Management Co., Ltd. power
generation,
supply services
of electricity
power and
steam

N/A

147. Global Engineering
Co., Ltd.

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

+65 6846 0171

600 1,000,000 33.34%
(ถือโดย PT. ITM
Indonesia)

N/A
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47.68%
66 Kallang Pudding Road,
(ถือโดย BPIN
#05-02 Hor Kew Business
Investment
Centre, Singapore 349324
Company Limited)

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Planning,
developing,
manufacturing
and selling of
compact
electric vehicle

+81 92 692 7547

ไมิ่มิีการ
กำาหนด
มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

การร่วมค้า

146. FOMM Corporation

Nishiko Living Kashii 2nd
floor, 1-1-1, Kashii,
Higashi-ku, Fukuoka city,
Fukuoka pref. Japan
813-0011

โทรศัพท์

149. บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ ธุรกิจำยานยนตั์
เทค จำากัด
ไฟฟ้า

ประเทศญี่ปุ่น

19.82%
(ถือโดย Banpu
Renewable
Singapore Pte.
Ltd.)

ที่ตั้ง
สำานักงาน

ประเทศไทย

154. Shanxi Lu Guang
Power Co., Ltd.

บริษัทร่วม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

385,699

Wind power plant no.3, Street +849 0988 5015
48, Vinh Phuoc ward, Vinh
Chau town, Soc Trang
province, Vietnam
8th floor, Friendship Tower, 31 +849 0748 4047
Le Duan Street, Ben Nghe
Ward, District 1, Ho Chi Minh
City, Vietnam

จำานวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)

59,737,835.50
SGD

Investment
holding
company (with
subsidiaries
undertaking
manufacturing
of Lithium-Ion
Battery (LiB)
for EV and
Energy Storage
System (ESS))

152. Shanxi Gaohe Energy Coal Mining
Co., Ltd.
in China
235,128,370,557
VND

ทุนชำาระแล้ว

N/A

151. PT. Nusantara Timur
Unggul
427,395,900,000
VND

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

สาธารณรัฐสิงคโปร์
148. Durapower Holdings
Pte. Ltd.

ไมิ่มิีการ 100.00%
กำาหนด (ถือโดย BKV-BPP
มิูลัค่าหุ้นตั่อ Power LLC)
หน่วย*
100.00%
(ถือโดย Temple
Generation
Intermediate
Holding II LLC)

ชื่อบริษัท

ไมิ่มิีการ
กำาหนด
มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

60.00%
1-1-7 Moto-akasaka,
(ถือโดยบริษััท บ้านปู Minato-ku, Tokyo, Japan
เอนเนอร์จำี
เซอร์วิสัเซสั
(ไทยแลันด์) จำำากัด)

ไมิ่มิีการ 100.00%
กำาหนด (ถือโดย Banpu
มิูลัค่าหุ้นตั่อ Japan K.K.)
หน่วย*
ไมิ่มิีการ
กำาหนด
มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

33.50%
2-6-1 Marunouchi,
(ถือโดย Banpu
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Power Investment 100-8086
Co., Ltd.)

+81 3 3560
1115

+81 3 6205
4665

+81 3 3210
2121

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

139

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ชื่อบริษัท
158. Nakoso IGCC Power
Plant GK

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
Power
Generation

การกำกับดูแลกิจการ

ทุนชำาระแล้ว

N/A

100,000,000
JPY

การรับรองความถูกตองของขอมูล

จำานวนหุ้น
ค่าหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว ต่มูอลหน่
วย
ทั้งหมด (หุ้น)
N/A

ไมิ่มิีการ
กำาหนด
มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ที่ตั้ง
สำานักงาน

ผูถือหุน

โทรศัพท์

40.00%
102-3 Kawada, Iwamamachi, +81 246 51
(ถือโดย Nakoso
Iwaki, Fukushima, Japan
2211
IGCC Management
Co., Ltd.)

ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
159. Hongsa Power
Company Limited

160. Phu Fai Mining
Company Limited

Power
generating
and sales

Mining
Concession

927,000,000
USD

927,000,000
USD

92,700,000

50,000
USD

50,000
USD

5,000

161. Aura Land
Investment in
Development Pte. Ltd. property for
solar energy
business

N/A

3,840,989.20
USD

3,840,988

162. Aizu Energy Pte. Ltd. Investment in
renewable
energy
business

N/A

1,601,577,060
JPY

163. Sunseap Group Pte.
Ltd.

N/A

13,496,111.63
SGD
351,330,319.05
SGD

10 40.00%
(ถือโดย บริษััท บ้านปู
เพาเวอร์ จำำากัด
(มิหาชั้น))

NNN Building 4th floor,
+856 2122 483
Room No.D5 Bourichan
Road, Phonsinouane Village,
Sisattanak District, Vientiane
Capital, Lao PDR

10 37.50%
(ถือโดย บริษััท บ้านปู
เพาเวอร์ จำำากัด
(มิหาชั้น))

NNN Building 4th floor,
+856 2122 483
Room No.D5 Bourichan
Road, Phonsinouane Village,
Sisattanak District, Vientiane
Capital, Lao PDR

สาธารณรัฐสิงคโปร์

Investment in
renewable
energy
business

ประเทศไทย
164. บริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จำากัด

ผลัิตัแลัะจำำาหน่าย
กระแสัไฟฟ้า

165. บริษัท จีอีพีพี สะอาด
จำากัด

Integrated
waste
management
platform

166. บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี สัถานีชั้าร์จำ
จำากัด
รถยนตั์ไฟฟ้า

1,601,577,060

120,100,000

2,666,700
บาท

2,666,700
บาท

26,667

* Under Corporate Law

ไมิ่มิีการ 75.00%
8 Marina Boulevard, #05-02 +65 6338 1888
กำาหนด (ถือโดย บริษััท บ้านปู Marina Bay Financial Centre,
มิูลัค่าหุ้นตั่อ เน็กซ์ จำำากัด)
Singapore 018981
หน่วย*

ไมิ่มิีการ
กำาหนด
2,531,247 มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

12,010,000,000
บาท

5,937,500
บาท

75.00%
8 Marina Boulevard, #05-02 +65 6338 1888
(ถือโดยบริษััท บ้านปู Marina Bay Financial Centre,
เอนเนอร์จำี
Singapore 018981
เซอร์วิสัเซสั
(ไทยแลันด์) จำำากัด)

"ครอปออกมา">>
1,289,714

12,010,000,000
บาท

5,937,500
บาท

ไมิ่มิีการ
กำาหนด
มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

59,375

48.49%
(ถือโดย BPIN
Investment
Company Limited)

2 Boon Leat Terrace,
#04-03/04 Harbourside
Building 2, Singapore
119844

+65 6816 1000

100 50.00%
9 ถนนไอ-แปด นิคมิอุตัสัาหกรรมิ +66 38 925 100
(ถือโดย บริษััท บ้านปู มิาบตัาพุด อำาเภูอเมิือง จำังหวัด
โคลั เพาเวอร์ จำำากัด) ระยอง 21150 ประเทศไทย
100 50.00%
559/186 ถนนนนทรี
(ถือโดย บริษััท บ้านปู แขวงชั้่องนนทรี เขตัยานนาวา
เน็กซ์ จำำากัด)
กรุงเทพมิหานคร 10120
ประเทศไทย

+668 4360 2928

100 15.79%
โครงการ Block 28 อาคาร C
(ถือโดย บริษััท บ้านปู ชั้ั�น 2 ห้องเลัขที� C201-202
เน็กซ์ จำำากัด)
ซอย จำุฬา 7 แขวงวังใหมิ่
เขตัปทุมิวัน กรุงเทพมิหานคร
10330 ประเทศไทย

+668 0593 1072

รายชµอผูถือหุนรายใหญ

จำนวนหุนที่ถือ

รอยละ

1. กลุมครอบครัววองกุศลกิจ
บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
บร�ษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จำกัด
บร�ษัท เอ็มพี ปารติเกิล บอรด จำกัด
บร�ษัท ซ�ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
บร�ษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด
บร�ษัท แปซ�ฟก ชูการ คอรปอเรชั่น จำกัด
บร�ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ภูเว�ยง) จำกัด

552,061,099
354,135,014
69,031,025
40,725,437
38,879,891
19,957,528
18,258,720
16,472,626

8.16
5.23
1.02
0.60
0.57
0.29
0.27
0.24

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

487,135,834

7.20

3. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited

124,867,981

1.85

4. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว

123,748,200

1.83

5. สำนักงานประกันสังคม

114,134,566

1.69

6. State Street Europe Limited

104,705,014

1.55

7. Credit Suisse AG, Singapore Branch

82,976,613

1.23

8. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 75/25

47,807,500

0.71

9. น.ส.อัญชสา ยี่สุนแกว

45,328,266

0.67

10. BNP Paribas New York Branch

43,688,933

0.65

2,283,914,247

33.76

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

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขอมูลหลักทรัพย

หุนกู
ทุนจดทะเบียน

ชอบริษัท
ชอภาษาอังกฤษ
ชอในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ประกอบธุรกิจหลัก
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชำระแลว
จำนวนหุน
ราคาพาร

บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
BANPU
พลังงาน
บมจ. 152
10,149,163,028 บาท*
ประกอบดวยหุน สามัญ 10,149,163,028 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 1 บาท
6,766,108,686 บาท**
ประกอบดวยหุน สามัญ 6,766,108,686 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 1 บาท
6,766,108,686 หุน
1 บาท (หนึ่งบาท)

หมายเหตุ :
* เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ทีป่ ระชุมว�สามัญผูถ อื หุน ครัง� ที่ 1/2564 มีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบร�ษทั ฯ จำนวน 5,074,581,513 บาท เปนจำนวน 10,149,163,028 บาท
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มจำนวน 5,074,581,513 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บร�ษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
** หุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,691,527,171 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Offering) ในอัตราสวน 1 หุนเพิ่มทุนตอ 3 หุนเดิมในราคาหุนละ 5 บาท บร�ษัทฯ
ไดรับชำระคาหุนสำหรับหุนจำนวน 1,691,527,171 หุน และดำเนินการจดทะเบียนหุนที่ออกและชำระแลวเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 สงผลใหทุนที่ออกและชำระแลว
เพิ่มข�้นจำนวนรวม 1,691,527,171 บาท เปน 6,766,108,686 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร จำกัด
(Thai NVDR) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ไดออก NVDR ใหแกผูถือหุนของบร�ษัทฯ
เปนหลักทรัพยอางอิงจำนวน 487,135,834 หุน คิดเปน
รอยละ 7.20 ของหุนที่ออกและชำระแลว ณ วันดังกลาว
ทั�งนี้ผูถือ NVDR จะไดรับผลประโยชนจากหุนของบร�ษัทฯ
ที่นำไปอางอิงทุกประการ แตไมสามารถใชสิทธ�ออกเสียง
ในการประชุมผูถือหุนได เนื่องจากมิใชผูถือหุนโดยตรงของ
บร�ษัทฯ แตทั�งนี้ในทางปฏิบัติ บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร จำกัด
จะเขารวมประชุมผูถือหุนโดยจะออกเสียงลงคะแนนตาม
ดุลยพินจิ อิสระของบร�ษทั ไทยเอ็นว�ดอี าร จำกัด มิใชออกเสียง
ตามคำสั่งของผูถือ NVDR ทั�งนี้จำนวนหุนของบร�ษัทฯ
ที่ผูลงทุนเขามาลงทุนใน NVDR นั�นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ซ�่งบร�ษัทฯ จะไมสามารถกำหนดได อยางไรก็ตามผูลงทุน
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สามารถตรวจสอบจำนวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซต
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสแกน QR Code
หร�อกดที่ปุม Click here

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2554
ชุดที่ 3

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2554
ชุดที่ 4

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2555
ชุดที่ 2

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2556

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 2/2556
ชุดที่ 2

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

3,500
ลานบาท

2,000
ลานบาท

3,000
ลานบาท

150
ลานเหร�ยญสหรัฐ

2,100
ลานบาท

ประเภทของหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

จำนวนหุนกู

3,500,000 หนวย

2,000,000 หนวย

3,000,000 หนวย

15,000 หนวย

2,100,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

10,000 เหร�ยญสหรัฐ

1,000 บาท

มูลคาที่ยังไม ได ไถถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3,500
ลานบาท

2,000
ลานบาท

3,000
ลานบาท

150
ลานเหร�ยญสหรัฐ

2,100
ลานบาท

อัตราดอกเบี้ยตอป

5.08%

5.19%

5.04%

4.09%

5.05%

อายุหุนกู

12 ป

15 ป

10 ป

10 ป

12 ป

วันที่ออกหุนกู

1 เมษายน 2554

1 เมษายน 2554

24 พฤษภาคม 2555

4 เมษายน 2556

10 กรกฎาคม 2556

วันครบกำหนดไถถอน

1 เมษายน 2566

1 เมษายน 2569

24 พฤษภาคม 2565

4 เมษายน 2566

10 กรกฎาคม 2568

สิทธิ ในการไถถอน
กอนครบกำหนดของ
ผูถือหุนและผูออกหุนกู

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

การชำระเงินตน
กอนครบกำหนดไถถอน

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

มูลคาการไถถอนตามอายุ
ตอหนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

10,000
เหร�ยญสหรัฐ

1,000 บาท

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

รายละเอียดหุนกู
ผูออกหุนกู
มูลคารวมของหุนกู

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

ขอจำกัดการถือหุนของชาวตางชาติ
ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบร�ษัทฯ
รวมกันไดไมเกินรอยละ 40 ของจำนวนหุนที่ออกและ
ชำระแลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หุนของบร�ษัทฯ
ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีประมาณรอยละ 16.62 ของ
ทุนชำระแลว

หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี้

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2557
ชุดที่ 2

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2558
ชุดที่ 1

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2558
ชุดที่ 2

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2558
ชุดที่ 3

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2560

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2561

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2562

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2564
ชุดที่ 1

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2564
ชุดที่ 2

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 2/2564
ชุดที่ 1

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

5,000
ลานบาท

1,000
ลานบาท

1,750
ลานบาท

1,250
ลานบาท

10,000
ลานบาท

มูลคารวมของหุนกู

50
ลานเหร�ยญสหรัฐ

10,000
ลานบาท

2,000
ลานบาท

4,000
ลานบาท

3,945
ลานบาท

ประเภทของหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

ประเภทของหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

จำนวนหุนกู

5,000,000 หนวย

1,000,000 หนวย

1,750,000 หนวย

1,250,000 หนวย

10,000,000 หนวย

จำนวนหุนกู

5,000 หนวย

10,000,000 หนวย

2,000,000 หนวย

3,670,000 หนวย

3,945,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

10,000 เหร�ยญสหรัฐ

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

มูลคาที่ยังไม ได ไถถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5,000
ลานบาท

1,000
ลานบาท

1,750
ลานบาท

1,250
ลานบาท

10,000
ลานบาท

มูลคาที่ยังไม ได ไถถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

50
ลานเหร�ยญสหรัฐ

10,000
ลานบาท

2,000
ลานบาท

3,670
ลานบาท

3,945
ลานบาท

อัตราดอกเบี้ยตอป

4.80%

3.85%

4.00%

4.10%

4.17%

อัตราดอกเบี้ยตอป

5.25%

4.00%

3.33%

3.78%

2.90%

อายุหุนกู

10 ป

7 ป

10 ป

12 ป

10 ป

อายุหุนกู

10 ป

10 ป

7 ป

10 ป

5 ป

วันที่ออกหุนกู

4 กรกฎาคม 2557

12 พฤศจ�กายน 2558

12 พฤศจ�กายน 2558

12 พฤศจ�กายน 2558

21 เมษายน 2560

วันที่ออกหุนกู

8 สิงหาคม 2561

22 พฤษภาคม 2562

24 กุมภาพันธ 2564

24 กุมภาพันธ 2564

4 สิงหาคม 2564

วันครบกำหนดไถถอน

4 กรกฎาคม 2567

12 พฤศจ�กายน 2565

12 พฤศจ�กายน 2568

12 พฤศจ�กายน 2570

21 เมษายน 2570

วันครบกำหนดไถถอน

8 สิงหาคม 2571

22 พฤษภาคม 2572

24 กุมภาพันธ 2571

24 กุมภาพันธ 2574

4 สิงหาคม 2569

สิทธิ ในการไถถอน
กอนครบกำหนดของ
ผูถือหุนและผูออกหุนกู

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

สิทธิ ในการไถถอน
กอนครบกำหนดของ
ผูถือหุนและผูออกหุนกู

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

การชำระเงินตน
กอนครบกำหนดไถถอน

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

การชำระเงินตน
กอนครบกำหนดไถถอน

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

มูลคาการไถถอนตามอายุ
ตอหนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

มูลคาการไถถอนตามอายุ
ตอหนวย

10,000 เหร�ยญสหรัฐ

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

รายละเอียดหุนกู
ผูออกหุนกู
มูลคารวมของหุนกู

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี้
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รายละเอียดหุนกู
ผูออกหุนกู

หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี้
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การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 2/2564
ชุดที่ 2

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 2/2564
ชุดที่ 3

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 2/2564
ชุดที่ 4

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

บมจ. บานปู

4,010
ลานบาท

6,045
ลานบาท

2,000
ลานบาท

ประเภทของหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

ระบุช�่อผูถือ
ไมดอยสิทธ�
ไมมีหลักประกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

จำนวนหุนกู

4,010,000 หนวย

6,045,000 หนวย

2,000,000 หนวย

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

มูลคาที่ยังไม ได ไถถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4,010
ลานบาท

6,045
ลานบาท

2,000
ลานบาท

อัตราดอกเบี้ยตอป

3.30%

3.80%

1.58%

7 ป

10 ป

3 ป

วันที่ออกหุนกู

4 สิงหาคม 2564

4 สิงหาคม 2564

4 สิงหาคม 2564

วันครบกำหนดไถถอน

4 สิงหาคม 2571

4 สิงหาคม 2574

4 สิงหาคม 2567

สิทธิ ในการไถถอน
กอนครบกำหนดของ
ผูถือหุนและผูออกหุนกู

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

การชำระเงินตน
กอนครบกำหนดไถถอน

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกู
จะชำระคืน
เง�นตนทั�งหมด
ในวันครบกำหนด
ไถถอนหุนกู

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง
จำกัด

รายละเอียดหุนกู
ผูออกหุนกู
มูลคารวมของหุนกู

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

อายุหุนกู

มูลคาการไถถอนตามอายุ
ตอหนวย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี้
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นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองตาง ๆ ทุกประเภท
ที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดกำหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว
จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
รวมถึงขอจำกัดทางกฎหมายและความจำเปนอน ๆ
บร�ษัทยอยมีนโยบายจายเง�นปนจากผลกำไรสุทธ�จากการประกอบกิจการ หลังหักเง�นสำรองตามที่กฎหมายกำหนด
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เง�่อนไขทางการเง�น และความตองการเง�นทุน หลังจากนั�น
จ�งนำเสนอผูถือหุนเพื่ออนุมัติการจายเง�นปนผล โดย 5 ปที่ผานมา บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) มีการจายเง�นปนผล
ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

ป

เงินปนผล
ครึ่งปแรก
(บาทตอหุน)

เงินปนผล
ครึ่งปหลัง
(บาทตอหุน)

เงินปนผล
ประจำป
(บาทตอหุน)

กำไรสุทธิ
(บาทตอหุน)

อัตรา
การจายเงินปนผล
ตอกำไรสุทธิ (%)

2560
2561
2562
2563
2564

0.35
0.35
0.25
0.15
0.20

0.30
0.35
0.35
0.15
0.25

0.65
0.70
0.60
0.30
0.45 *

1.55
1.30
(0.08)
(0.30)
1.59

42%
54%
n.a.
n.a.
28%

* บร�ษัทฯ กำหนดการจายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2564 งวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุนละ 0.45 บาท ซ�่งไดจาย
เปนเง�นปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คงเหลือจายเง�นปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2564 อีกหุนละ 0.25 บาท
ทั�งนี้ บร�ษัทฯ กำหนดจายเง�นปนผลในวันที่ 29 เมษายน 2565
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การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝายบร�หารความเสี่ยงรับผิดชอบในการนำนโยบายและกรอบการบร�หารความเสี่ยงมาใชทั่วทั�งองคกร โดยนำเคร�่องมือ
บร�หารความเสี่ยงตางๆ มาใช เชน การกำหนดระดับความเสี่ยงที่องคกรรับได การกำหนดตัวช�้วัดปจจัยเสี่ยง (Key Risk
Indicator: KRI) ซ�่งมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ำเสมอเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกร รวมถึงสนับสนุน
ใหมีการกำหนดวาระเร�่องความเสี่ยงในการประชุมหลักๆ และกำหนดใหการบร�หารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งในหลักสูตร
การฝกอบรม จัดทำสื่อและกิจกรรมตางๆ รวมทั�งสงเสร�มใหพนักงานในองคกรเขารวมกิจกรรม เพื่อสงเสร�มความเขาใจ
ใหกับพนักงาน และเพื่อปลูกฝงวัฒนธรรมบร�หารความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยง
ตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ

ความเสี่ยง
ทางการเงิน

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ดานการเปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ และการปฏิบัติตาม
ที่เกิดขึ้นใหม
กฎระเบียบ ขอบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ

นโยบาย กรอบการดำเนินงาน และแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

ดวยสภาวะการดำเนินธุรกิจในปจจุบันที่มีความผันผวน
และไมแนนอน บริษัทฯ และกลุมบานปู ใหความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ทำใหบริษัทฯ สามารถลดโอกาสที่ความเสี่ยง
จะเกิดขึ้นรวมถึงลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
อันจะนำไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทฯ
ทั�งนี้การบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทฯ อยูภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�ษัท (Board of Directors)
ผานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
เพื่อติดตามความเสี่ยงและผลการบร�หารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยงในทุกหนวยธุรกิจ นอกจากนี้ ในป 2564 บร�ษัทฯ
ไดจัดตั�งคณะกรรมการสิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance (ESG)
Committee) เพื่อวางกรอบการดำเนินงานที่สอดคลองกับทิศทาง ESG และติดตามความเสี่ยงที่เกิดข�้นในโลกทั�งระยะสั�น
และระยะยาว โดยฝายบร�หารความเสี่ยงรายงานผลการสอบทานการบร�หารความเสี่ยงแกคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ ESG และคณะกรรมการบร�ษทั เปนประจำทุกไตรมาส เพือ่ ใหมน่ั ใจวาความเสีย่ ง
ที่สำคัญและความเสี่ยงที่เกิดข�้นใหม (Emerging Risk) ไดรับการบร�หารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได (Risk Appetite)
เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดข�้น
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1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
1.1 ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธและ
การนำไปปฏิบัติ
ภายใตการแพรระบาดของของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา
2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) ซ�่งสงผลตอเศรษฐกิจ
ในหลายประเทศทัว่ โลก สงครามทางการคาระหวางประเทศ
ความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทานพลังงาน การเปลีย่ นแปลง
กฎระเบียบและขอบังคับ แนวโนมการพัฒนาและการเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีของโลกทีเ่ ปนไปอยางรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวัง
ของนักลงทุนและผูม สี ว นไดเสียทีเ่ พิม่ ข�น้ บร�ษทั ฯ ไดทบทวน
ทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ ก ารดำเนิ น ธุ ร กิ จ ให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงใหความสำคัญกับ
ประเด็นดานความยั่งยืน ตั�งแตการกำหนดกลยุทธภายใต
หลัก ESG ในการสงมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน
(Smarter Energy for Sustainability) โดยวางแผนธุรกิจ
ใหมีความยืดหยุนและคลองตัว เพื่อใหสามารถตั�งรับ
ความทาทายตางๆ ยกระดับข�ดความสามารถในการแขงขัน
ควบคู  ไ ปกั บ การนำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช
อยางชาญฉลาด รวมถึงรักษาสภาพคลองทางการเง�น
ทั�งการสรางรายไดและลดความเสี่ยงเพื่อมุงเนนการลงทุน
ในโครงการทีส่ รางกระแสเง�นสดไดทนั ที พรอมทัง� ลดคาใชจา ย
และบร�หารจัดการกระแสเง�นสดใหมีเสถียรภาพ และรับมือ
กับความไมแนนอนอยางมีประสิทธ�ภาพ
บร�ษัทฯ มีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนม
การเปลี ่ ย นแปลงต า งๆ เป น ประจำทุ ก เดื อ น รวมถึ ง
เปร�ยบเทียบขอมูลจากสถาบันและแหลงขอมูลที่เช�่อถือได
เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณา
แนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

1.2 ความเสี่ยงดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
เพอรองรับการเติบโตในอนาคต
เพื่อเตร�ยมความพรอมสำหรับการเติบโตของธุรกิจตาม
แผนกลยุทธ Greener & Smarter บร�ษัทฯ ไดปรับปรุง
กลยุทธและแนวทางการบร�หารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
ข�ดความสามารถบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธ รวมถึง
ทบทวนโครงสรางองคกรเพื่อสนับสนุนการทำงาน และ
ว�เคราะหแผนความตองการกำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
บร�ษัทฯ ไดกำหนดนโยบายการฝกอบรมและพัฒนา โดย
จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ
ในอัตราไมนอยกวารอยละ 5 ของงบประมาณที่จัดเตร�ยมไว
สำหรับเง�นเดือนพนักงาน พรอมทั�งพัฒนากรอบการอบรม
และพัฒนาบุคลากร (Banpu Learning and Development
Framework) เพื ่ อ วางแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
โดยพิ จ ารณาให ส อดคล อ งกั บ สมรรถนะที ่ ค วรพั ฒ นา
(Competency Gap) ของพนักงานทั�งองคกร นโยบาย
รวมทั�งแนวโนมการขยายตัวทางธุรกิจ ทั�งนี้ พนักงาน
แตละคนจะมีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual
Development Plan) โดยพิจารณาจากสมรรถนะที่จำเปน
ซ�่งประกอบดวยสมรรถนะดานตำแหนงงานและสมรรถนะ
ดานการเปนผูน ำ ซ�ง่ จะแตกตางกันไปในแตละประเภทของงาน
นอกจากนี้ เพือ่ เตร�ยมความพรอมแกพนักงานสำหรับยุคดิจท� ลั
บร�ษทั ฯ ไดจดั อบรมพนักงานใหมกี รอบความคิดแบบเติบโต
(Growth Mindset) และความสามารถดานดิจ�ทัลเพื่อนำมา
ปรับใชกับการทำงานยุคใหมที่ปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว
ควบคูไปกับการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรบานปู ฮารท
(Banpu Heart) เพื่อใหพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ
สำหรับผูบ ร�หารระดับสูงและตำแหนงทีม่ คี วามสำคัญ บร�ษทั ฯ
ได แ ต ง ตั � ง คณะกรรมการวางแผนการสื บ ทอดตำแหน ง
(Succession Planning Committee) ที่มีหนาที่กำกับดูแล
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การวางแผนและพััฒนาผ้สื� บื ทอดตำำาแหน่งสืำาคััญ (Succession
Planning and High Potential Management) โดย
คัณะกรรมการจะทำางานร่วมกับบริษััทท่�ปรึกษัาในการนำา
ข้�อม้ลเชิิงลึกทั�งด�านสืมรรถนะ (Competency) และด�าน
คัุณลักษัณะ (Personality) ข้องผ้�สืืบทอดตำำาแหน่งมาพััฒนา
เพัื�อคัวามตำ่อเนื�องในการบริหารและรองรับการข้ยายตำัวทาง
ธุุรกิจในอนาคัตำ โดยบริษััทฯ ได�พัิจารณาคััดเลือกผ้�สืืบทอด
ข้องทุ ก ตำำา แหน่ ง สืำา คัั ญ ทำา ให� สืั ด สื่ ว นตำำา แหน่ ง สืำา คัั ญ ท่� ม่
แผนการสืืบทอดตำำาแหน่งคัรบถ�วนตำามเป้าหมายท่�ตำั�งไว�

1.3 ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสี่่ยงขององค์กร
บริษัทั ฯ ให�คัวามสืำาคััญกับการบริหารคัวามเสื่ย� งด�านชิือ� เสื่ยง
และภาพัลักษัณ์ข้ององคั์กร ซึ่ึง� สืามารถสื่งผลกระทบท่ร� วดเร็ว
และรุนแรงทั�งระยะสืั�นและระยะยาวโดยไม่อาจประเมินคั่า
เป็นตำัวเงินได� บริษัทั ฯ มุง่ มัน� ในการดำาเนินธุุรกิจภายใตำ�กลยุทธุ์
Greener & Smarter พัร�อมข้ับเคัลื�อนธุุรกิจในชิ่วงเวลา
แห่งคัวามท�าทายภายใตำ�ภาวะวิกฤตำโคัวิด-19 โดยดำาเนิน
ธุุรกิจภายใตำ�หลัก ESG เพัื�อสื่งเสืริมการเตำิบโตำทางธุุรกิจ
ข้องบริษััทฯ พัร�อมกับการสืร�างประโยชิน์และผลตำอบแทน
อย่างยัง� ยืนให�แก่ผม�้ สื่ ว่ นได�เสื่ยทุกกลุม่ ทัง� น่� บริษัทั ฯ ได�นาำ
กรอบการบริหารจัดการวิเคัราะห์ผม�้ สื่ ว่ นได�เสื่ย (Management
Framework: Stakeholder Analysis) ท่อ� า� งอิงจากมาตำรฐาน
สืากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard
(AA1000SES) มาใชิ�ในการพัิจารณาประเด็นท่ผ� ม้� สื่ ว่ นได�เสื่ย
ให� คั วามสืนใจภายใตำ� ห ลั ก การสืำา คัั ญ 3 ประการ ได� แก่
การม่สื่วนร่วมข้องผ้�ม่สื่วนได�เสื่ยทุกภาคัสื่วน (Inclusivity)
การพัิจารณาประเด็นท่ม� น่ ยั สืำาคััญตำ่อบริษัทั ฯ และผ้ม� สื่ ว่ นได�เสื่ย
(Materiality) และการบริหารจัดการท่เ� ป็นระบบและการเปิดเผย
ผลการดำาเนินงานด�วยคัวามโปร่งใสื (Responsiveness)
บริษััทฯ กำาหนดแนวทางการสืื�อสืารองคั์กรและการบริหาร
ภาพัลั ก ษัณ์ ใ ห� สื อดคัล� อ งกั บ ทิ ศ ทางข้ององคั์ ก ร ซึ่ึ� ง ม่
คัวามมุ่งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจเพัื�อคัวามยั�งยืนตำามหลัก
ESG โดยพััฒนากลยุทธุ์การสืื�อสืารให�สืามารถสืื�อสืารกับ
ผ้ม� สื่ ว่ นได�เสื่ยได�ถก้ ตำ�องและรวดเร็ว รวมถึงสืร�างคัวามเข้�าใจท่ด� ่
แก่ผม้� สื่ ว่ นได�เสื่ยทุกกลุม่ เชิ่น จัดงานแถลงผลการดำาเนินงาน
ข้องกลุ่ ม บริ ษัั ท ฯ ประจำา ไตำรมาสืแก่ นั ก ลงทุ น และ
นักวิเคัราะห์ จัดให�ม่หน่วยงานนักลงทุนสืัมพัันธุ์เพัื�อเป็น
ชิ่องทางตำิดตำ่อโดยตำรงกับผ้ถ� อื หุน� และนักลงทุนทัง� ในประเทศ
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และตำ่างประเทศ และม่หน่วยงานสืื�อสืารองคั์กรท่�ทำาหน�าท่�
สืื� อ สืารภาพัลั ก ษัณ์ ข้ ององคั์ ก ร ผ่ า นสืื� อ มวลชินไปยั ง
กลุม่ เป้าหมายและสืาธุารณชินทัว� ไป รวมทัง� ม่การสืือ� สืารการ
ดำาเนินงานด�านคัวามรับผิดชิอบตำ่อสืังคัมและสืิ�งแวดล�อม
(Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างตำ่อเนื�อง
ม่การสืร�างคัวามสืัมพัันธุ์ทด่� ก่ บั ชิุมชิน และการสืำารวจทัศนคัตำิ
และคัวามพัึงพัอใจข้องชิุมชินและผ้ม� สื่ ว่ นได�เสื่ยท่ม� ตำ่ อ่ บริษัทั ฯ
อย่างสืมำ�าเสืมอ ม่การทำาแบบสืำารวจคัวามพัึงพัอใจข้องล้กคั�า
และการจัดทำาแบบสืำารวจคัวามคัิดเห็นข้องพันักงานตำ่อองคั์กร
รวมถึงจัดให�มชิ่ อ่ งทางรับข้�อร�องเร่ยน เพัือ� นำาผลมาปรับปรุง
การดำาเนินงานข้องบริษััทฯ
จากการดำาเนินการดังกล่าว สื่งผลให�ในปี 2564 บริษััทฯ
ได� รั บ คัั ด เลื อ กให� เ ป็ น สืมาชิิ ก ในกลุ่ ม ดั ชิ น่ คั วามยั� ง ยื น
ดาวโจนสื์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) ระดับโลกตำ่อเนื�องเป็นปีท่� 8 ในกลุ่มตำลาดเกิดใหม่
(Emerging Market) ในกลุ่มอุตำสืาหกรรมพัลังงานถ่านหิน
และพัลังงานเพัือ� การใชิ�งาน (Coal and Consumable Fuels)
โดยม่ผลการดำาเนินงานท่�โดดเด่น 3 ด�าน ประกอบด�วย
ด�านสืิทธุิมนุษัยชิน (Human Rights) การรักษัาคัวามมั�นคัง
ปลอดภัยข้องระบบเทคัโนโลย่สืารสืนเทศ (Cybersecurity)
และคัวามหลากหลายทางชิ่วภาพั (Biodiversity) โดยการ
เพัิ�มข้ึ�นข้องคัะแนนในด�านสืิทธุิมนุษัยชินเป็นผลจากการท่�
บริษััทฯ ได�ทำาการประเมินคัวามเสื่�ยงด�านสืิทธุิมนุษัยชิน
อย่างรอบด�านด�วยตำนเอง (Human Rights Due Diligence
Self-Assessment) และบริษััทย่อยในออสืเตำรเล่ยประกาศ
Modern Slavery Statement ซึ่ึ�งประกอบด�วยแผนงานและ
ผลการดำาเนินงานท่เ� ก่ย� วข้�องกับประเด็นแรงงานทาสืยุคัใหม่
นอกจากน่� บริษััทฯ ได�รับรางวัลเก่ยรตำิยศบริษััทจดทะเบ่ยน
ด�านคัวามยั�งยืน (Sustainability Awards of Honor)
โดยบริษัทั ฯ ได�รบั รางวัล Sustainability Excellence ตำิดตำ่อ
กั น เป็ น ปี ท่� 3 ตำอกยำ�า คัวามเป็ น ผ้� นำา ธุุ ร กิ จ ด� า นพัลั ง งาน
ท่�หลากหลายในระดับนานาชิาตำิท่�มุ่งมั�นพััฒนานวัตำกรรม
เทคัโนโลย่ และคัวามยั�งยืน รวมถึงได�รับคััดเลือกให�อย้่
ในรายชิื�อหุ�นยั�งยืน Thailand Sustainability Investment
(THSI) ประจำาปี 2564 ตำ่อเนือ� งเป็นปีท่� 7 จากการดำาเนินธุุรกิจ
ท่�สือดคัล�องกับแนวทางการลงทุนอย่างม่คัวามรับผิดชิอบ
(Responsible Investment) ซึ่ึ� ง มุ่ ง เน� น การเตำิ บ โตำ
อย่างยั�งยืนและสืร�างผลตำอบแทนให�แก่ผ้�ถือหุ�นในระยะยาว
โดยคัำานึงถึงหลัก ESG

1.4 ความเสี่่�ยงจากการลงทุุนในธุุรกิจใหม่
บริษัทั ฯ บริหารจัดการคัวามเสื่ย� งน่เ� พัือ� ให�มนั� ใจว่าธุุรกิจใหม่ท่�
เข้�าไปลงทุนสืามารถสืร�างม้ลคั่ารวมให�กบั องคั์กรไม่นอ� ยกว่า
ท่� คั าดการณ์ ไ ว� ก่ อ นการพัั ฒ นาหรื อ เข้� า ซึ่ื� อ ธุุ ร กิ จ นั� น
โดยกำาหนดกระบวนการพัิจารณาการลงทุนตำามข้ั�นตำอน
ม่คั ณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
ซึ่ึง� ประกอบด�วยผ้บ� ริหารและผ้เ� ชิ่ย� วชิาญท่เ� ก่ย� วข้�องในแตำ่ละด�าน
เพัื�อพัิจารณาและให�คัวามเห็นตำ่อการลงทุนอย่างรอบคัอบ
เชิ่ น พัิ จ ารณาถึ ง คัวามสือดคัล� อ งกั บ กลยุ ท ธุ์ ก ารเตำิ บ โตำ
ข้องบริษััทฯ พัิจารณาผลตำอบแทนการลงทุนให�เป็นไปตำาม
เกณฑ์์ข้องบริษััทฯ การประเมินคัวามเสื่�ยงข้องโคัรงการ
รวมทั�งม่การตำิดตำามผลการดำาเนินงานข้องการลงทุน และ
เฝ้้ า ระวั ง การเปล่� ย นแปลงข้องปั จ จั ย ตำ่ า ง ๆ ท่� อ าจทำา ให�
ผลตำอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตำามเป้าหมายอย่าง
สืมำ�าเสืมอ เพัื�อท่�จะแก�ไข้ปัญหาท่�อาจเกิดข้ึ�นได�อย่างรวดเร็ว
และม่ประสืิทธุิภาพั อ่กทั�งบริษััทฯ ยังม่การตำิดตำามและ
วิเคัราะห์พัอร์ตำการลงทุนข้องบริษัทั ฯ อย่างสืมำ�าเสืมอ เป็นตำ�น
นอกจากน่� บริษััทฯ ยังมุง่ เน�นการบริหารงานให�เกิดพัลังร่วม
(Synergy) ระหว่างบริษัทั ฯ และธุุรกิจใหม่ โดยม่การวางแผน
ทางด� า นทรั พั ยากร การพัั ฒ นาศั ก ยภาพัข้องพันั ก งาน
การจัดโคัรงสืร�างให�เหมาะสืม เพัื�อให�สืามารถบริหารการ
เปล่ย� นแปลง ซึ่ึง� จะสื่งผลให�การลงทุนในกิจการใหม่นนั� เป็นไป
อย่ า งราบรื� น สืามารถสืร� า งการเตำิ บ โตำในระยะยาวและ
ให�ผลตำอบแทนตำามแผนกลยุทธุ์ท่�วางไว�
ในปี 2564 บริษััทฯ เดินหน�าเร่งกระบวนการเปล่�ยนผ่าน
ธุุรกิจ (Banpu Transformation) ภายใตำ�กลยุทธุ์ Greener
& Smarter โดยมุ่งข้ยายพัอร์ตำโฟลิโอด�านพัลังงานท่�เป็น
มิตำรตำ่อสืิ�งแวดล�อมมากข้ึ�น ด�วยการเข้�าลงทุนในโรงไฟฟ้า
ท่�เปิดดำาเนินการเชิิงพัาณิชิย์แล�วอย่างตำ่อเนื�องทั�วภ้มิภาคั
เอเชิ่ย-แปซึ่ิฟกิ เชิ่น โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC ในประเทศญ่ป� น�ุ
โรงไฟฟ้าพัลังงานแสืงอาทิตำย์เบอริล (Beryl) และมานิลดรา
(Manildra) ในประเทศออสืเตำรเล่ย โรงไฟฟ้าก๊าซึ่ธุรรมชิาตำิ
CCGT “Temple I” ในรัฐเท็กซึ่ัสื สืหรัฐอเมริกา และโรงไฟฟ้า
พัลั ง งานแสืงอาทิ ตำ ย์ ฮ าตำิ� ญ ในสืาธุารณรั ฐ สืั ง คัมนิ ย ม
เว่ยดนาม ทั�งหมดน่�ล�วนเป็นภาพัสืะท�อนข้องคัวามมุ่งมั�น
ในการเร่งพััฒนาธุุรกิจด�านพัลังงานหมุนเว่ยน ระบบกักเก็บ
พัลังงาน และโรงไฟฟ้าท่�ใชิ�เทคัโนโลย่ท่�ม่ประสืิทธุิภาพัและ

เป็นมิตำรตำ่อสืิง� แวดล�อม (High Efficiency, Low Emissions:
HELE) เพัือ� ก�าวสื้่เป้าหมายท่�บริษััทฯ จะม่ EBITDA มากกว่า
ร�อยละ 50 จากธุุรกิจพัลังงานท่�สืะอาดข้ึ�นและเทคัโนโลย่
พัลังงานภายในปี 2568 และเป็นการดำาเนินตำามแผนกลยุทธุ์
ข้องบ� า นป้ ท่� สื อดคัล� อ งกั บ แนวคัิ ด และวั ตำ ถุ ป ระสืงคั์ ห ลั ก
ข้องประชิาคัมโลกในการแก�ปัญหาการเปล่�ยนแปลงสืภาพั
ภ้มิอากาศ

2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
2.1 ความเสี่่�ยงจากความผัันผัวนของราคาถ่่านหิน
นำ�ามัน และก๊าซธุรรมชื่าติิ
จากสืถานการณ์ปัจจุบันท่�ราคัาถ่านหิน ราคัานำ�ามัน และ
ราคัาก๊ า ซึ่ธุรรมชิาตำิ ม่ คั วามผั น ผวน ซึ่ึ� ง ม่ ผ ลกระทบตำ่ อ
ผลประกอบการ บริษัทั ฯ จึงม่การบริหารคัวามเสื่ย� งโดยจัดตำัง�
Commodity Risk Management Committee เพัือ� วิเคัราะห์
สืถานการณ์คัวามเคัลื�อนไหวข้องราคัาถ่านหิน ราคัานำ�ามัน
และราคัาก๊าซึ่ธุรรมชิาตำิ และดำาเนินการบริหารคัวามเสื่�ยง
โดยใชิ� เ คัรื� อ งมื อ ประเภทอนุ พัั น ธุ์ ท างการเงิ น ในการข้าย
ถ่านหินล่วงหน�า (Coal Swap) ซึ่ือ� นำ�ามันล่วงหน�า (Oil Swap)
และซึ่ื�อข้ายก๊าซึ่ธุรรมชิาตำิล่วงหน�า (Gas Collar Option)
เพัือ� ลดผลกระทบเชิิงลบท่อ� าจจะเกิดข้ึน� นอกจากนัน� บริษัทั ฯ
ได�ตำดิ ตำามและประเมินสืภาวะตำลาดถ่านหินและแนวโน�มราคัา
อย่างใกล�ชิดิ เพัือ� เลือกชิ่วงเวลาท่เ� หมาะสืมในการตำกลงราคัา
ซึ่ื�อข้ายถ่านหินกับล้กคั�าท่�ทำาสืัญญาไว�กับบริษััทฯ พัร�อมทั�ง
พัิ จ ารณาสืั ด สื่ ว นการข้ายถ่ า นหิ น แบบราคัาคังท่� (Fixed
Price) และแบบราคัาแปรผันตำามราคัาตำลาดโลก (Index
Link) ให�เหมาะสืมกับสืภาวะตำลาดในข้ณะนั�น

2.2 ความเสี่่�ยงจากอัติราแลกเปล่�ยน
บริษััทฯ ดำาเนินการตำามแผนบรรเทาคัวามเสื่�ยง เพัื�อลด
ผลกระทบจากคัวามผันผวนข้องอัตำราแลกเปล่ย� นทัง� ในระดับ
บริษััทฯ และระดับกลุ่มบริษััทฯ ท่�ดำาเนินธุุรกิจในประเทศ
ตำ่าง ๆ โดยม่การจัดประชิุมคัณะกรรมการบริหารการเงิน
(Financial Management Committee) เพัื�อพัิจารณา
และตำัดสืินใจเลือกใชิ�เคัรื�องมือทางการเงินให�เหมาะสืมกับ
สืถานการณ์ ม่มาตำรการบริหารกระแสืเงินสืดทั�งรายได�และ
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รายจ่ายท่�เป็นเงินตำราตำ่างประเทศให�สือดคัล�องกัน และการ
ทำาสืัญญาซึ่ื�อข้ายเงินตำราตำ่างประเทศล่วงหน�าตำามประมาณ
การรายได� คั่าใชิ�จ่าย และการชิำาระหุ�นก้�
โดย ณ วันท่� 31 ธุันวาคัม 2564 บริษััทฯ ม่หน่�สืินท่�เป็นสืกุล
เงินบาทในสืัดสื่วนร�อยละ 50 หน่�สืินท่�เป็นสืกุลเงินเหร่ยญ
สืหรัฐในสืัดสื่วนร�อยละ 35 หน่�สืินท่�เป็นสืกุลเงินเหร่ยญ
ออสืเตำรเล่ยในสืัดสื่วนร�อยละ 14 และหน่�สืินท่�เป็นสืกุลเงิน
หยวนในสืัดสื่วนร�อยละ 1 รวมถึงการระดมเงินทุนในสืกุล
เหร่ยญสืหรัฐ หรือแปลงเป็นสืกุลตำ่างประเทศเพัื�อใชิ�ในการ
ลงทุนตำ่อในตำ่างประเทศ

2.3 ความเสี่่�ยงในด้้านภาษี่อากร
เพัื�อลดคัวามเสื่�ยงด�านภาษั่อากร บริษััทฯ เสื่ยภาษั่อากร
อย่ า งถ้ ก ตำ� อ งภายในระยะเวลาตำามท่� ก ฎหมายกำา หนด
โดยจัดทำาระเบ่ยบปฏิิบัตำิด�านภาษั่อากรเพัื�อเป็นแนวทาง
ในการปฏิิบัตำิ จัดเตำร่ยมเอกสืารประกอบการเสื่ยภาษั่อย่าง
คัรบถ�วนและเพั่ยงพัอ พัิจารณาโคัรงสืร�างการลงทุนอย่าง
สืมำ�า เสืมอ และกำา หนดให� ผ้� บ ริ ห ารท่� รั บ ผิ ด ชิอบในแตำ่ ล ะ
ประเทศตำิดตำามการเปล่ย� นแปลงด�านกฎระเบ่ยบและนโยบาย
ข้องแตำ่ละประเทศอย่างใกล�ชิิดทั�งระดับรัฐบาลกลางและ
ท�องถิ�น รวมถึงว่าจ�างบริษััทท่�ปรึกษัาด�านกฎหมายท�องถิ�น
เพัื�อให�คัำาปรึกษัาและแนะนำาแนวทางปฏิิบัตำิให�เป็นไปตำาม
กฎหมาย
ในกรณ่เกิดข้�อพัิพัาททางภาษั่กับหน่วยงานราชิการ บริษััทฯ
จะให�ข้�อม้ลทางภาษั่ท่�ถ้กตำ�องตำามข้�อเท็จจริงในการดำาเนิน
ธุุรกิจให�แก่หน่วยงานราชิการ และในกรณ่จำาเป็นจะจ�าง
ท่�ปรึกษัาทางภาษั่ท่�ม่คัวามเชิ่�ยวชิาญมาแสืดงคัวามเห็นและ
ดำาเนินการในข้�อพัิพัาทดังกล่าว

2.4 ความเสี่่�ยงจากการจัด้หาเงินทุุน
เนือ� งจากบริษัทั ฯ ม่แผนการลงทุนเพัือ� ข้ยายธุุรกิจอย่างตำ่อเนือ� ง
ตำามกลยุทธุ์ Greener & Smarter รวมถึงภาระหน่�เงินก้�
ตำ่าง ๆ ท่�ม่กำาหนดชิำาระ ทำาให�บริษััทฯ ม่การตำิดตำามและ
บริหารคัวามเสื่�ยงดังกล่าวอย่างใกล�ชิิด ม่แผนการลงทุน
ท่�รอบคัอบ โดยจัดหาแหล่งเงินทุนด�วยตำ�นทุนทางการเงิน
ท่เ� หมาะสืม จัดทำาประมาณการทางการเงิน เพัือ� เป็นเคัรือ� งมือ
ในการบริหารจัดการทางการเงิน ประมาณการและวิเคัราะห์
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อัตำราสื่วนทางการเงินตำ่าง ๆ ท่�จะเกิดข้ึ�นในอนาคัตำ เพัื�อให�
มัน� ใจว่าอัตำราสื่วนทางการเงินท่สื� ำาคััญอย้ใ่ นระดับท่เ� หมาะสืม
ม่การกำากับด้แลกิจการท่�ด่ตำามหลัก ESG รวมทั�งม่การ
ตำิ ดตำามปั จ จั ยตำ่ าง ๆ ท่� ม่ ผ ลกระทบตำ่ อการจั ดหาเงิ น ทุน
ทำาให�บริษััทฯ สืามารถจัดหาเงินทุนได�ตำามแผนด�วยตำ�นทุน
ทางการเงินท่�เหมาะสืม

(Data Analytics) และระบบการบริ ห ารแบบล่ น
(Lean Operation) เข้�ามาใชิ�ในการบริหารหลุมก๊าซึ่
จำา นวนมากเพัื� อ เพัิ� ม ประสืิ ท ธุิ ภ าพัในการผลิ ตำ และ
ลดตำ�นทุนในการผลิตำก๊าซึ่ธุรรมชิาตำิ
•

3. ความเสี่ยงด้านปฏิิบัติิการ (Operating Risk)
3.1 ความเสี่่�ยงในการผัลิติ
บริ ษัั ท ฯ ให� คั วามสืำา คัั ญ กั บ การลดคัวามเสื่� ย งจากคัวาม
ไม่แน่นอนในการผลิตำ ซึ่ึ�งเป็นปัจจัยสืำาคััญท่�สื่งผลกระทบ
ตำ่อการดำาเนินธุุรกิจทั�งในระยะสืั�นและระยะยาว โดยบริษััทฯ
ดำาเนินมาตำรการจัดการคัวามเสื่�ยงเพัื�อรักษัาเสืถ่ยรภาพัและ
สืร�างคัวามมัน� ใจในระบบมาตำรฐานการผลิตำท่ม� ป่ ระสืิทธุิภาพั
และม่คัวามตำ่อเนื�อง เชิ่น
•

•

สืร�างระบบมาตำรฐานกระบวนการผลิตำและคัวามพัร�อม
ในการสื่งมอบถ่านหิน (Operational Excellence
Framework) ท่�สืามารถมั�นใจในประสืิทธุิภาพัและ
คัวามพัร�อมในการผลิตำได�อย่างตำ่อเนื�อง (Production
Continuity) รวมถึงม่คัวามปลอดภัยตำ่อเคัรื�องจักร
และผ้�ปฏิิบัตำิงาน (Machine and Operator Safety)
และการปรับปรุงกระบวนการบำารุงรักษัาเคัรื�องจักร
(Preventive Maintenance)
นำาระบบเทคัโนโลย่ดิจิทัลตำ่าง ๆ มาเพัิ�มประสืิทธุิภาพั
การทำางาน เชิ่ น พัั ฒ นาเทคัโนโลย่ ร ะบบอั ตำ โนมัตำิ
(Automation Technology) มาประยุกตำ์ใชิ�ในการ
บริ ห ารจั ด การและการดำา เนิ น งานเหมื อ งถ่ า นหิ น
เพัื� อ ลดคัวามผิ ด พัลาดจากการดำา เนิ น งานข้อง
พันักงานปฏิิบัตำิงาน (Manual System) ชิ่วยลดตำ�นทุน
การผลิตำ ชิ่วยปรับปรุงคัวามสืามารถในการผลิตำถ่านหิน
(Productivity Improvement) และคัวบคัุมคัุณภาพั
การผลิตำให�ม่ประสืิทธุิภาพัมากยิ�งข้ึ�น การสืร�างแบบ
การประเมินคัุณภาพัข้องผ้�รับเหมาผ่านระบบบริหาร
ผ้ร� บั เหมา (Contractor Management System: CMS)
เพัื�อลดคัวามเสื่�ยงในการว่าจ�างผ้�รับเหมาชิ่วงท่�ไม่ม่
คัุณภาพั อันอาจสื่งผลกระทบตำ่อแผนการดำาเนินงาน
การนำาเทคัโนโลย่ Automation ระบบวิเคัราะห์ข้�อม้ล

ม่การตำิดตำามการเดินเคัร่�องโรงไฟฟ้าอย่างใกล�ชิิด
เน�นการวิเคัราะห์หาสืาเหตำุข้องปัญหาเพัือ� แก�ไข้ปรับปรุง
ให�ระบบทำางานอย่างม่ประสืิทธุิภาพัและเสืถ่ยรภาพั
อย่างตำ่อเนื�อง จัดเตำร่ยมอะไหล่ท่�สืำาคััญ (Critical
Spare Parts) ข้องโรงไฟฟ้าให�เพั่ยงพัอและเหมาะสืม

•

จัดอบรมเพัือ� พััฒนาคัวามร้คั� วามสืามารถข้องบุคัลากร
และสื่ ง เสืริ ม การแบ่ ง ปั น คัวามร้� ร ะหว่ า งหน่ ว ยงาน
หรือกลุ่มบริษััทฯ อย่างตำ่อเนื�อง

•

ซึ่�อมแผนฉุุกเฉุินอย่างสืมำ�าเสืมอ และจัดทำาประกันภัย
ตำ่าง ๆ ท่�จำาเป็น เชิ่น ประกันภัยทรัพัย์สืิน (Property
Damage Insurance) ประกันภัยธุุรกิจหยุดชิะงัก
(Business Interruption Insurance)

3.2 ความเสี่่�ยงด้้านอาชื่่วอนามัย ความปลอด้ภัย
และสี่ิ�งแวด้ล้อม
บริ ษัั ท ฯ ม่ ก ารบริ ห ารคัวามเสื่� ย งด� า นอาชิ่ ว อนามั ย
คัวามปลอดภั ย และสืิ� ง แวดล� อ มโดยทบทวนนโยบาย
กลยุทธุ์ และเป้าหมายในด�านอาชิ่วอนามัย คัวามปลอดภัย
และสืิ� ง แวดล� อ มเป็ น ประจำา ทุ ก ปี และม่ ก ารรายงาน
ผลการปฏิิบัตำิงานแก่คัณะกรรมการการพััฒนาท่�ยั�งยืนและ
คัณะกรรมการ ESG โดยผลการดำาเนินงานด�านอาชิ่วอนามัย
คัวามปลอดภั ย และสืิ� ง แวดล� อ มเป็ น หนึ� ง ในตำั ว ชิ่� วั ด
ผลการปฏิิบัตำิงานข้องประธุานเจ�าหน�าท่�บริหาร ตำลอดจน
ผ้�บริหารระดับสื้งข้องทุกหน่วยธุุรกิจ โดยบริษััทฯ ดำาเนิน
กลยุทธุ์ด�านอาชิ่วอนามัยและคัวามปลอดภัยผ่านวัฒนธุรรม
คัวามปลอดภัย ซึ่ึง� คัรอบคัลุมการเสืริมสืร�างระบบอาชิ่วอนามัย
และคัวามปลอดภั ย ตำามมาตำรฐานสืากล ISO 45001
ข้�อกำาหนดด�านกฎหมายข้องหน่วยธุุรกิจตำ่าง ๆ ในแตำ่ละประเทศ
และแนวปฏิิบตำั ตำิ า่ ง ๆ ท่เ� ก่ย� วข้�อง การเพัิม� คัวามร้คั� วามสืามารถ

และปล้กฝ้ังการตำระหนักร้�ด�านคัวามปลอดภัย นอกจากน่�
บริษััทฯ กำาหนดมาตำรการจัดการคัวามเสื่�ยงตำามลำาดับข้ั�น
ข้องการคัวบคัุมอันตำราย ตำลอดจนกำาหนดแผนการสืื�อสืาร
การเฝ้้าระวังและตำิดตำามคัวามเสื่ย� ง โดยหัวหน�างานม่หน�าท่�
ประเมินคัวามเสื่ย� งและสืือ� สืารให�กบั ผ้ป� ฏิิบตำั งิ านทุกคันทราบ
ก่อนเริ�มปฏิิบัตำิงาน
บริ ษัั ท ฯ พัั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การคัวามตำ่ อ เนื� อ ง
ทางธุุรกิจโดยอ�างอิงมาตำรฐานสืากล เชิ่น ISO 22301
โดยบริ ษัั ท ฯ กำา หนดให� ห น่ ว ยธุุ ร กิ จ ท่� สืำา คัั ญ ตำ� อ งม่ แ ผน
คัวามตำ่อเนื�องทางธุุรกิจ รวมทั�งฝ้ึกซึ่�อมเป็นประจำาทุกปี
บริษััทฯ ม่การเฝ้้าระวังและทบทวนสืมรรถนะการดำาเนินงาน
ข้องระบบผ่านการตำรวจตำิดตำามภายใน การตำรวจตำิดตำาม
โดยบุคัคัลท่� 3 และการทบทวนข้องฝ้�ายบริหารเป็นประจำาทุกปี
ทั�งน่� ในสืถานการณ์ระบาดข้องโคัวิด-19 บริษััทฯ ได�นำา
แผนคัวามตำ่อเนื�องทางธุุรกิจ (Business Continuity Plan)
ท่อ� อกแบบไว�มาประกาศใชิ�งาน โดยแตำ่ละประเทศได�กำาหนด
คัณะทำา งาน Incident Management Team (IMT)
เพัือ� ทำาหน�าท่จ� ดั การและตำอบโตำ�วกิ ฤตำการณ์โคัวิด-19 ท่เ� กิดข้ึน�
ตำัง� แตำ่เริม� ม่การระบาดจนกระทัง� ปัจจุบนั ม่การนำาแผนกลยุทธุ์
คัวามตำ่ อ เนื� อ งทางธุุ ร กิ จ มาใชิ� ร องรั บ การปฏิิ บั ตำิ ง านข้อง
พันักงานทุกคันท่�ตำ�องปฏิิบัตำิงาน ณ ท่�พัักอาศัย (Work from
Home) ทำาให�กิจกรรมท่�สืำาคััญตำ่าง ๆ ดำาเนินตำามแผนงาน
ได�อย่างตำ่อเนื�อง สืามารถสื่งมอบผลิตำภัณฑ์์และการบริการ
ท่�ม่คัุณภาพัให�แก่ล้กคั�าทั�งภายนอกและภายใน
ในด� า นสืิ� ง แวดล� อ ม บริ ษัั ท ฯ ได� ป ฏิิ บั ตำิ ตำ ามมาตำรฐาน
ด�านสืิง� แวดล�อม (Environmental Standard) ตำามท่ก� ฎหมาย
กำา หนด และมุ่งเน� นการใชิ�ท รั พัยากรอย่ า งม่ประสืิ ท ธุิ ผล
(Effective Resource Utilization) เพัื�อเป็นการอนุรักษั์
ทรั พั ยากรธุรรมชิาตำิ แ ละลดผลกระทบทั� ง ทางตำรงและ
ทางอ�อมจากการใชิ�ทรัพัยากร เชิ่น การเปล่�ยนแปลงสืภาพั
ภ้มอิ ากาศ (Climate Change) การจัดการข้องเสื่ยท่เ� กิดจาก
กระบวนการ (Waste Management) การใชิ�ประโยชิน์ท่�ดิน
(Land Utilization) คัวามหลากหลายทางชิ่ ว ภาพั
(Biodiversity) และการใชิ�ทรัพัยากรนำ�า เป็นตำ�น โดยในปี
2564 บริ ษัั ท ฯ ได� ดำา เนิ น มาตำรการจั ด การคัวามเสื่� ย ง
ด�านสืิ�งแวดล�อม ดังตำ่อไปน่�
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ประเด็น

มาติรการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

การเปลี่ี่ยนแปลี่งสภาพภูมิอากาศ

• กำาหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการก๊าซึ่เร่อนกระจก เพัื�อเพัิ�มประสืิทธุิภาพัการใชิ�พัลังงาน
รวมถึงการเลือกใชิ�เทคัโนโลย่ท่�ลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกให�น�อยลง
• จัดตำั�งคัณะกรรมการด�านการเปล่�ยนแปลงสืภาพัภ้มิอากาศ (Climate Change Committee)
และกำาหนดให�การบริหารจัดการการเปล่�ยนแปลงสืภาพัภ้มิอากาศเป็นหนึ�งในตำัวชิ่�วัดผลการ
ปฏิิบัตำิงานข้องประธุานเจ�าหน�าท่�บริหารและผ้�บริหารระดับสื้งในทุกหน่วยธุุรกิจท่�เก่�ยวข้�อง
• จัดตำั�งคัณะทำางานเก่�ยวกับมาตำรฐานการเปิดเผยข้�อม้ลทางการเงินท่�เก่�ยวข้�องกับสืภาพัภ้มิอากาศ
(Task Force on Climate-related Financial Disclosure: TCFD) โดยม่เป้าหมายในการเปิดเผย
รายงานการเปล่�ยนแปลงสืภาพัภ้มิอากาศในปี 2566

การจัดการข้องเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการ

• ประกาศนโยบายการบริหารจัดการข้องเสื่ยเพัื�อใชิ�เป็นแนวปฏิิบัตำิข้องทุกหน่วยธุุรกิจ
• มุ่งเน�นการลดปริมาณข้องเสื่ยโดยการป้องกันและลดการใชิ� การนำากลับมาใชิ�ซึ่ำ�า การนำากลับ
มาใชิ�ใหม่ และการนำากลับคัืน รวมถึงการใชิ�เป็นเชิื�อเพัลิง เพัื�อลดปริมาณข้องเสื่ยท่�นำาไปกำาจัด
ด�วยการเผาหรือฝ้ังกลบ
• กำาหนดมาตำรฐานการบริหารจัดการข้องเสื่ยให�สือดคัล�องตำามหลักปฏิิบัตำิสืากล รวมถึงข้�อกำาหนด
ข้องแตำ่ละประเทศท่�บริษััทฯ ดำาเนินธุุรกิจอย้่

การใช้้ประโยช้น์ที่ดิน
แลี่ะความหลี่ากหลี่ายทางช้ีวภาพ

• ประกาศนโยบายท่�เก่�ยวข้�องกับคัวามหลากหลายทางชิีวภาพั (Biodiversity Policy)
• วางแผนการทำา เหมื อ งอย่ า งรอบคัอบ เพัื� อ ลดการเกิ ด ผลกระทบตำ่ อ สืภาพัทางภ้ มิ ศ าสืตำร์
คัวามหลากหลายทางชิ่วภาพั และระบบนิเวศ โดยกำาหนดให�ม่การวางแผนการฟ้�นฟ้สืภาพัเหมือง
(Mine Closure Plan) ตำั�งแตำ่เริ�มโคัรงการ
• ประเมินคัวามเสื่ย� งท่เ� ก่ย� วข้�องกับคัวามหลากหลายทางชิีวภาพัทุกปี เพัือ� ใชิ�เป็นข้�อม้ลในการวางแผน
การฟ้�นฟ้พัื�นท่�ให�เกิดผลกระทบด�านคัวามหลากหลายทางชิ่วภาพัน�อยท่�สืุด

การใช้้ทรัพยากรนำ�า

• ประกาศนโยบายการจัดการนำ�า (Water Policy) เพัื�อกำาหนดข้อบเข้ตำและเป้าหมายการจัดการนำ�า
ข้องบริษััทฯ รวมไปถึงร้ปแบบการเก็บและการรายงานข้�อม้ลเก่�ยวกับการใชิ�นำ�า
• ม่มาตำรการตำรวจวัดคัุณภาพันำ�าก่อนปล่อยออกสื้สื่ งิ� แวดล�อม ซึ่่ง� ดำาเนินการตำรวจวัดโดยบริษัทั ฯ และ
หน่วยงานจากภายนอก
• ประเมินคัวามเสื่�ยงการข้าดแคัลนนำ�าข้องพัื�นท่�ตำั�งหน่วยธุุรกิจ โดยอ�างอิงฐานข้�อม้ล Aqueduct
Water Risk Atlas ข้อง World Resources Institute อย่างตำ่อเนื�อง เพัื�อพััฒนาแผนและแนวทาง
การป้องกันผลกระทบตำ่อสืิง� แวดล�อมและชิุมชินในพัืน� ท่ก� ารดำาเนินงาน ตำลอดจนสืร�างคัวามร่วมมือ
กับชิุมชินในการบริหารจัดการคัวามเสื่�ยงดังกล่าว
• จัดทำาโคัรงการลดการใชิ�นำ�าในกระบวนการผลิตำ การนำากลับมาใชิ�ใหม่ การจำาแนกนำ�าผิวดินมิให�
ปะปนกับนำ�าเสื่ย

3.3 ความเสี่่�ยงด้้านสี่ังคมและชืุ่มชื่น
บริ ษัั ท ฯ จั ด ให� ม่ ก ารดำา เนิ น งานด� า นการพัั ฒ นาชิุ ม ชิน
ในทุกพัืน� ท่ท� ด่� ำาเนินธุุรกิจ โดยมุง่ เน�นกระบวนการสืร�างการม่
สื่วนร่วมระหว่างผ้ม� สื่ ว่ นได�เสื่ยในการดำาเนินงาน ได�แก่ ชิุมชิน
องคั์กรภาคัรัฐ และหน่วยงานอื�นท่�เก่�ยวข้�อง โดยบริษััทฯ
ได�กำาหนดนโยบายการพััฒนาชิุมชินและมาตำรฐานการบริหาร
จัดการ พัร�อมทัง� นำาข้�อกำาหนดข้องรัฐบาลท�องถิน� ประกอบกับ
แนวปฏิิบัตำิในระดับสืากล เชิ่น เป้าหมายการพััฒนาอย่าง
ยั�งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็น
กลยุทธุ์และเป้าหมายการดำาเนินกิจกรรมการพััฒนาชิุมชินใน
6 ด�านหลัก ได�แก่ การพััฒนาเศรษัฐกิจ การพััฒนาการศึกษัา
การพััฒนาสืุข้อนามัยและสืาธุารณสืุข้ม้ลฐาน การอนุรักษั์
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สืิง� แวดล�อม การสื่งเสืริมสืังคัมและวัฒนธุรรม และการพััฒนา
โคัรงสืร� า งพัื� น ฐาน โดยดำา เนิ น การภายใตำ� คั วามร่ ว มมื อ
ระหว่างกลุ่มผ้�ม่สื่วนได�เสื่ยดังกล่าว นอกจากน่� บริษััทฯ
ยังนำากรอบการประเมินผลตำอบแทนทางสืังคัม (Social
Return on Investment: SROI) มาใชิ�ประเมินผลกระทบ
ทางสืังคัมท่เ� กิดข้ึน� จากการดำาเนินโคัรงการ เพัือ� ปรับปรุงการ
ดำาเนินงานให�ม่ประสืิทธุิผลสื้งสืุด ซึ่ึ�งสือดคัล�องกับนโยบาย
ด�านคัวามยั�งยืนข้องบริษััทฯ
บริษััทฯ กำาหนดให�ม่มาตำรการบริหารจัดการข้�อร�องเร่ยน
จากชิุมชินและผ้�ม่สื่วนได�เสื่ย (Community Complaint
Management System) ในทุกหน่วยธุุรกิจ ซึ่ึง� สืามารถบริหาร
จัดการคัวามเสื่ย� งท่อ� าจเกิดข้ึน� ได�อย่างเป็นระบบ ซึ่ึง� แนวทาง

การดำาเนินงานน่�ได�คัรอบคัลุมถึงชินเผ่าพัื�นเมืองในพัื�นท่�
(Indigenous Peoples Management) และการด้แลชิุมชิน
ท�องถิน� หากม่กจิ กรรมการย�ายถิน� ฐานเกิดข้ึน� (Resettlement
Management) นอกจากนั�น บริษััทฯ ได�กำาหนดให�นำาการ
สืำารวจการรับร้ข้� องชิุมชิน (Community Perception Survey)
มาใชิ�เป็นมาตำรฐานเด่ยวกันในทุกพัื�นท่�ทำางาน เพัื�อสืำารวจ
ระดับการรับร้�และการยอมรับจากชิุมชิน ประเด็นข้�อกังวล
ข้องชิุ ม ชิน รวมถึ ง ข้� อ เสืนอแนะจากชิุ ม ชิน โดยบริ ษัั ท ฯ
จะนำา ผลท่� ไ ด� จ ากการสืำา รวจมาปรั บ ปรุ ง การดำา เนิ น งาน
อ่กทั�งยังได�ม่การจัดทำาการสืำารวจคัวามพัึงพัอใจข้องชิุมชิน
ท่� ม่ ตำ่ อ โคัรงการพัั ฒ นาคัุ ณ ภาพัชิ่ วิ ตำ (Community
Satisfaction Survey) และนำาผลการสืำารวจท่�ได�มาปรับปรุง
การดำาเนินงาน เพัื�อให�เกิดประโยชิน์และคัวามพัึงพัอใจข้อง
ชิุมชินโดยสื่วนรวม บริษััทฯ ยังได�นำาระบบการสือบทาน
คัุณภาพั (Quality Assurance Review) โดยพันักงาน
ท่ไ� ม่เก่ย� วข้�องกับงานการพััฒนาชิุมชิน มาดำาเนินการตำรวจสือบ
การดำาเนินงานด�านการพััฒนาชิุมชิน เพัื�อคัวามโปร่งใสืและ
ม่ประสืิทธุิผลสื้งสืุด

3.4 ความเสี่่�ยงด้้านภัยพิิบััติิทุางธุรรมชื่าติิ
คัวามผั น ผวนข้องสืภาพัภ้ มิ อ ากาศทั� ว โลกทำา ให� เ กิ ด
ภัยธุรรมชิาตำิหลากหลายร้ปแบบในประเทศตำ่าง ๆ เชิ่น ไฟป�า
หิมะตำกหนัก ภัยแล�ง พัายุ หรือปริมาณนำ�าฝ้นท่�สื้งผิดปกตำิ
ซึ่ึ�งสื่งผลกระทบตำ่อการดำาเนินธุุรกิจ เพัื�อบริหารคัวามเสื่�ยง
ดังกล่าว บริษััทฯ ม่มาตำรการรับมือกับสืภาพัภ้มิอากาศ
ท่เ� ปล่ย� นแปลงโดยกำาหนดให�คัวามเสื่ย� งจากการเปล่ย� นแปลง
สืภาพัภ้มอิ ากาศเป็นหนึง� ในคัวามเสื่ย� งในแผนคัวามตำ่อเนือ� ง
ทางธุุรกิจ โดยจัดหาประกันภัยทรัพัย์สืนิ และประกันภัยธุุรกิจ
หยุดชิะงักท่�เหมาะสืมเพัื�อรองรับเหตำุการณ์ท่�อาจเกิดข้ึ�น
ม่ ก ารพัิ จ ารณาคัวามเสื่� ย งด� า นภั ย พัิ บั ตำิ ท างธุรรมชิาตำิ
ในการพัิจารณาลงทุนโคัรงการใหม่ และกำาหนดกลยุทธุ์
ท่�จะเป็นสื่วนหนึ�งข้องสืังคัมคัาร์บอนตำำ�า โดยตำั�งเป้าหมาย
ลดการปล่อยมลภาวะท่�ชิัดเจน กำาหนดราคัาคัาร์บอนและ
ใชิ�เป็นปัจจัยในการประเมินคัวามเป็นไปได�ข้องโคัรงการ
ท่�จะลงทุน เพัื�อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก
รวมถึ ง เตำร่ ย มการเปิ ด เผยข้� อ ม้ ล การจั ด การคัวามเสื่� ย ง
และโอกาสืจากการเปล่� ย นแปลงสืภาพัภ้ มิ อ ากาศตำาม
แนวทางข้อง Task Force on Climate-Related Financial
Disclosure (TCFD)

4. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ี่ยนแปลี่ง
แลี่ะการปฏิิบัติิติามกฎระเบียบ ข้้อบังคับ
แลี่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้้อง
คัวามเสื่� ย งด� า นการปฏิิ บั ตำิ ตำ ามกฎหมายเกิ ด ได� จ าก
หลายปัจจัย อาทิ คัวามซึ่ับซึ่�อนข้องบทบัญญัตำตำิ ามกฎหมาย

การเปล่ย� นแปลงกฎหมายบ่อยคัรัง� คัวามเข้�าใจท่คั� ลาดเคัลือ� น
เก่� ย วกั บ วิ ธุ่ ป ฏิิ บั ตำิ หรื อ แม� ก ระทั� ง ภาษัาตำ่ า งประเทศ
ท่� ใ ชิ� ใ นการออกกฎหมาย ซึ่ึ� ง อาจนำา ไปสื้่ ก ารปฏิิ บั ตำิ
ตำามกฎหมายท่�ไม่ถ้กตำ�อง และสื่งผลกระทบตำ่อบริษััทฯ ทั�ง
ในด�านการเงินและการดำาเนินงาน เชิ่น ถ้กลงโทษัปรับ ถ้ก
พัักหรือเพัิกถอนใบอนุญาตำในการประกอบกิจการ รวมถึง
อาจสื่ ง ผลตำ่ อ ชิื� อ เสื่ ย งและภาพัลั ก ษัณ์ ดั ง นั� น บริ ษัั ท ฯ
จึงให�คัวามสืำาคััญกับการบริหารคัวามเสื่�ยงด�านการปฏิิบัตำิ
ตำามกฎหมาย โดยกำา หนดให� ห น่ ว ยงานกำา กั บ ด้ แ ล
การปฏิิบัตำิงานตำามกฎหมาย (Corporate Compliance)
เป็นหน่วยงานกลางในการกำากับด้แลการปฏิิบตำั ตำิ ามกฎหมาย
ข้องหน่วยงานตำ่าง ๆ ในกลุม่ บริษัทั ฯ เพัือ� ให�มน�ั ใจว่าบริษัทั ฯ
จะปฏิิบตำั ตำิ ามกฎหมายท่เ� ก่ย� วข้�องอย่างเคัร่งคัรัด นอกจากน่�
บริษััทฯ ม่การบริหารจัดการคัวามเสื่�ยงในการเปล่�ยนแปลง
นโยบายและกฎหมายในแตำ่ละประเทศ โดยจัดให�มห่ น่วยงาน
กฎหมายและ/หรือท่�ปรึกษัาด�านกฎหมายในแตำ่ละประเทศ
เป็นผ้�ด้แล อ่กทั�งได�จัดทำาระบบฐานข้�อม้ลด�านกฎหมาย
(แอปพัลิเคัชิัน Laws In-Hand) มาใชิ�ในการตำิดตำามและ
รายงานกฎหมายท่เ� ปล่ย� นแปลง รวมทัง� เผยแพัร่และทำาคัวาม
เข้�าใจกับหน่วยงานภายในบริษัทั ฯ ท่เ� ก่ย� วข้�องกับข้�อกฎหมาย
ท่ป� รับปรุงหรือออกใหม่ เพัือ� ให�ทราบถึงผลกระทบท่จ� ะเกิดข้ึน�
และสืิ�งท่�ตำ�องปฏิิบัตำิ
นอกจากน่� บริ ษัั ท ฯ ให� คั วามสืำา คัั ญ กั บ คัวามเสื่� ย งด� า น
คัอร์รปั ชิัน โดยเข้�าเป็นแนวร่วมปฏิิบตำั ข้ิ องภาคัเอกชินไทยใน
การตำ่อตำ�านการทุจริตำ (Private Sector Collective Action
against Corruption: CAC) ม่การประเมินคัวามเสื่�ยงและ
จัดทำาแนวทางจัดการคัวามเสื่�ยงด�านคัอร์รัปชิัน และในปี
2564 บริษัทั ฯ ได�แตำ่งตำัง� คัณะทำางานโคัรงการคัุม� คัรองข้�อม้ล
สื่วนบุคัคัล (Personal Data Protection Act: PDPA)
เพัื� อ วางระบบและข้ั� น ตำอนในการปฏิิ บั ตำิ ใ ห� สื อดคัล� อ งกั บ
พัระราชิบั ญ ญั ตำิ คัุ� ม คัรองข้� อ ม้ ล สื่ ว นบุ คั คัล พั.ศ. 2562
เพัือ� ให�การเก็บรวบรวม ใชิ� หรือการเปิดเผยข้�อม้ลสื่วนบุคัคัล
ดำา เนิ น การอย่ า งม่ ป ระสืิ ท ธุิ ภ าพั รวมทั� ง ม่ ก ารสืื� อ สืาร
ให�คัวามร้�กับบุคัลากรภายในองคั์กร

5. ความเสี่ยงที่เกิดข้้�นใหม่ (Emerging Risk)
คัวามเสื่�ยงท่�เกิดข้ึ�นใหม่เป็นคัวามสื้ญเสื่ยท่�อาจเกิดข้ึ�นจาก
คัวามเสื่�ยงท่�ยังไม่เคัยปรากฏิข้ึ�นหรือไม่เคัยม่ประสืบการณ์
ณ เวลาปัจจุบนั แตำ่เนือ� งจากในอนาคัตำมักจะม่การเปล่ย� นแปลง
เกิดข้ึ�นได�หลายกรณ่ เชิ่น การเปล่�ยนแปลงทางการเมือง
กฎหมาย สืังคัม เทคัโนโลย่ สืภาพัแวดล�อมทางกายภาพั หรือ
การเปล่�ยนแปลงตำามธุรรมชิาตำิ ซึ่ึ�งในบางเหตำุการณ์อาจจะ
ไม่สืามารถประเมินผลกระทบ หรือไม่สืามารถระบุคัวามเสื่ย� ง
ได�แน่ น อน ผลการวิ เ คัราะห์ แ ละประเมิ น คัวามเสื่� ย งข้อง
บริษััทฯ พับคัวามเสื่�ยงท่�เกิดข้ึ�นใหม่ท่�สืำาคััญ ดังน่�
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

155

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

นิวเซึ่าท์เวลสื์ เพัื�อศึกษัาคัวามเป็นไปได�ในการพััฒนา
โคัรงการพัลังงานนำ�าท่สื� ามารถกักเก็บไว�ทเ่� หมืองใตำ�ดนิ

5.1 ความเสี่่�ยงจากความก้าวหน้าทุางเทุคโนโลย่
ทุ่�สี่่งผัลกระทุบัติ่ออุติสี่าหกรรมพิลังงาน
จากทิศทางการดำาเนินชิ่วตำิ ข้องผ้คั� น การพััฒนาเศรษัฐกิจ และ
คัวามก�าวหน�าข้องเทคัโนโลย่ทัว� โลก รวมถึงการตำระหนักถึง
คัวามสืำาคััญข้องพัลังงานทดแทนและสืิ�งแวดล�อมมากข้ึ�น
ทำา ให� เ กิ ด การสื่ ง เสืริ ม พัลั ง งานทางเลื อ กโดยภาคัรั ฐ และ
การพััฒนาเทคัโนโลย่ในอุตำสืาหกรรมพัลังงานในภาคัเอกชิน
เชิ่น อุปกรณ์และระบบท่�สืามารถกักเก็บไฟฟ้าได�มากข้ึ�น
ยานพัาหนะท่ใ� ชิ�พัลังงานไฟฟ้า ตำ�นทุนในการทำาธุุรกิจพัลังงาน
ทดแทนท่�ม่แนวโน�มลดลงจากคัวามก�าวหน�าในการพััฒนา
เทคัโนโลย่ สื มั ย ใหม่ ถื อ เป็ น ทั� ง โอกาสืและคัวามท� า ทาย
ข้องบริ ษัั ท ฯ ในการข้ั บ เคัลื� อ นธุุ ร กิ จ ให� สื อดรั บ กั บ ระบบ
นิ เ วศทางธุุ ร กิ จ ท่� เ ปล่� ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ด� ว ยเหตำุ น่�
บริษััทฯ จึงเร่งกระบวนการเปล่�ยนผ่านองคั์กร (Banpu
Transformation) ตำามกลยุทธุ์ “Greener & Smarter”
เพัื�อตำอบสืนองตำ่อการเปล่�ยนแปลงทางธุุรกิจอย่างทันท่วงท่
และสืร�างระบบนิเวศด�านพัลังงานท่�สืนับสืนุนภารกิจในการ
สื่งมอบอนาคัตำพัลังงานเพัือ� คัวามยัง� ยืน ด�วยการเตำร่ยมพัร�อม
ทั�งด�านเทคัโนโลย่และนวัตำกรรม โดยได�ดำาเนินการดังน่�
•

•
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ปรั บ เปล่� ย นพัอร์ ตำ โฟลิ โ อจากท่� ม่ สืั ด สื่ ว นพัลั ง งาน
พัื�นฐานเป็นหลัก สื้่เป้าหมายการสืร�างสืรรคั์พัลังงาน
ท่สื� ะอาดและชิาญฉุลาดมากยิง� ข้ึน� เชิ่น การจัดตำัง� บริษัทั
Banpu Energy Australia โดยมุ่งเน�นใน 3 ด�าน
คัือ โคัรงการพััฒนาธุุรกิจท่�เป็นมิตำรตำ่อสืิ�งแวดล�อม
(Decarbonization Projects) การพััฒนาโซึ่ล้ชิัน
ด�านพัลังงาน (Energy Solutions) และการบริหาร
จัดการพัอร์ตำโฟลิโอเพัื�อประสืิทธุิภาพัสื้งสืุด (Portfolio
Optimization) โดยล่าสืุด บริษัทั ฯ ได�ลงทุนในโรงไฟฟ้า
พัลั ง งานแสืงอาทิ ตำ ย์ เ บอริ ล และโรงไฟฟ้ า พัลั ง งาน
แสืงอาทิตำ ย์ มานิลดรา และดำาเนิน การศึกษัาธุุ ร กิ จ
เหมืองแร่แห่งอนาคัตำท่ตำ� อบโจทย์กลุม่ ธุุรกิจเทคัโนโลย่
พัลังงาน (Tech Minerals) ซึ่ึ�งสืามารถนำามาตำ่อยอด
ธุุรกิจท่�เก่�ยวข้�องกับแบตำเตำอร่�และยานยนตำ์ไฟฟ้า
ปรั บ เปล่� ย นองคั์ ก รสื้่ ยุ คั ดิ จิ ทั ล เพัื� อ เพัิ� ม ข้ี ด คัวาม
สืามารถในการแข้่งข้ัน โดยได�จัดตำั�งหน่วยงานดิจิทัล
(Digital Center of Excellence) เพัื�อข้ับเคัลื�อนการ
นำาเทคัโนโลย่ดิจิทัลและหลักการทำางานแบบ Agile
มาใชิ� ใ นโคัรงการพัั ฒ นากระบวนการทำา งาน เชิ่ น
ในออสืเตำรเล่ย บริษััทฯ ได�นำาแพัลตำฟอร์มการบริหาร
จัดการพัลังงาน (Energy Management Platform)
มาใชิ�ในการตำิดตำามตำรวจสือบการใชิ�พัลังงานแบบ
เร่ยลไทม์ โคัรงการ Pump Hydro Energy Storage
ท่�บริษััทฯ ได�รับเงินสืนับสืนุนจากสืำานักงานพัลังงาน
ทดแทนแห่งออสืเตำรเล่ย (ARENA) และรัฐบาลข้องรัฐ
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
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พัั ฒ นาทั ก ษัะและองคั์ คั วามร้� เ ก่� ย วกั บ เทคัโนโลย่
พัลังงานและเทคัโนโลย่ดจิ ทิ ลั ให�บคัุ ลากรอย่างตำ่อเนือ� ง
สืร� า งคั่ า นิ ย มในการทำา งานผ่ า น Banpu Heart
ท่� พั ร� อ มจะทดลอง เร่ ย นร้� หากผิ ด พัลาดก็ พั ร� อ ม
จะลุ ก ข้ึ� น และพัั ฒ นาให� ด่ ข้�ึ น กว่ า เดิ ม อย่ า งรวดเร็ ว
รวมถึ ง เพัิ� ม บุ คั ลากรในตำำา แหน่ ง งานดิ จิ ทั ล ท่� ม่
คัวามร้คั� วามสืามารถเฉุพัาะทางเข้�ามาร่วมงานใน Digital
Capability Center (DCC) ในประเทศตำ่าง ๆ เพัื�อ
ยกระดั บ คัวามร่ ว มมื อ ข้องพันั ก งานในแตำ่ ล ะธุุ ร กิ จ
ในการสืร�างสืรรคั์นวัตำกรรมใหม่ในการทำางาน

5.2 ความเสี่่�ยงด้้านการเปล่�ยนแปลง
สี่ภาพิภูมิอากาศ
บริษััทฯ ตำระหนักถึงคัวามเสื่�ยงด�านการเปล่�ยนแปลงสืภาพั
ภ้มิอากาศ ซึ่ึ�งเป็นประเด็นท่�ผ้�ม่สื่วนได�เสื่ยให�คัวามสืำาคััญ
ทัง� น่� การประชิุมรัฐภาคั่กรอบอนุสืญ
ั ญาสืหประชิาชิาตำิวา่ ด�วย
การเปล่�ยนแปลงสืภาพัภ้มิอากาศ สืมัยท่� 26 (COP 26) ในปี
2564 ซึ่ึง� ม่การตำัง� เป้าหมายร่วมกันในการคัวบคัุมการเพัิม� ข้ึน�
ข้องอุณหภ้มิเฉุล่�ยข้องโลก ทำาให�การคัวบคัุมปริมาณการ
ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกผ่านกฎระเบ่ยบข้�อบังคัับข้องแตำ่ละ
ประเทศเข้�มงวดข้ึ�น ซึ่ึ�งอาจสื่งผลกระทบตำ่อการดำาเนินงาน
และการเตำิบโตำข้องบริษัทั ฯ อย่างไรก็ตำาม บริษัทั ฯ ได�กำาหนด
นโยบายและเป้าหมายระยะยาวการจัดการก๊าซึ่เรือนกระจก
ตำั� ง แตำ่ ปี 2553 เพัื� อ เพัิ� ม ประสืิ ท ธุิ ภ าพัในการใชิ� พั ลั ง งาน
รวมถึงการเลือกใชิ�เทคัโนโลย่พัลังงานสืะอาด นอกจากน่�
บริษััทฯ ยังตำิดตำามระเบ่ยบและข้�อบังคัับตำ่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้�อง
กั บ การปล่ อ ยก๊ า ซึ่เรื อ นกระจกเพัื� อ เตำร่ ย มพัร� อ มรองรั บ
วิธุ่การดำาเนินธุุรกิจท่�เปล่ย� นแปลงไป ทั�งน่�รวมถึงการประชิุม
COP 26 และนโยบายด�านการใชิ�พัลังงาน และการลดก๊าซึ่
เรือนกระจกในประเทศตำ่าง ๆ ท่�บริษััทฯ ลงทุน
บริ ษัั ท ฯ ได� จั ด ทำา กลยุ ท ธุ์ ด� า นการเปล่� ย นแปลงสืภาพั
ภ้มอิ ากาศและแนวทางปฏิิบตำั ข้ิ องบริษัทั ฯ โดยเน�นการดำาเนินงาน
ใน 4 ด� า นหลั ก ประกอบด� ว ยการลดการปล่ อ ยก๊ า ซึ่
เรือนกระจก (Mitigation) การปรับตำัวตำ่อการเปล่�ยนแปลง
สืภาพัภ้มิอากาศ (Adaptation) การเป็นสื่วนหนึ�งข้องสืังคัม
คัาร์บอนตำำ�า (Being a Part of Low-Carbon Society)
และการเข้� า ร่ ว มประชิุ ม ท่� เ ก่� ย วข้� อ งกั บ การเปล่� ย นแปลง
สืภาพัภ้มิอากาศ (Participation in Climate Change
Community) ซึ่ึ� ง ในแตำ่ ล ะด� า นได� ม่ ก ารกำา หนดแนวทาง
ระยะเวลา และหน่วยงานท่�รับผิดชิอบเพัื�อให�การดำาเนินงาน
ตำามแผนกลยุทธุ์มป่ ระสืิทธุิภาพัสื้งสืุด โดยบริษัทั ฯ ได�ดำาเนิน
มาตำรการท่�เก่�ยวข้�องกับการลดก๊าซึ่เรือนกระจก ดังน่�

•

•

จั ด ตำั� ง คัณะกรรมการด� า นการเปล่� ย นแปลงสืภาพั
ภ้มอิ ากาศ (Climate Change Committee) เพัือ� ผลักดัน
และตำิดตำามการดำาเนินงานตำ่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้�อง
พัิจารณาตำ�นทุนการพััฒนาโคัรงการ โดยรวมตำ�นทุน
ราคัาคัาร์บอนข้องโคัรงการท่บ� ริษัทั ฯ จะลงทุนเพัือ� เป็น
ข้�อม้ลประกอบการตำัดสืินใจสืำาหรับผ้�บริหาร รวมถึง
มองหาโอกาสืลงทุนในพัลังงานหมุนเว่ยนและพัลังงาน
ทางเลือกอื�น ๆ เพัื�อลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกและ
ตำอบสืนองตำ่อคัวามตำ�องการข้องสืังคัมคัาร์บอนตำำ�า
เพัือ� ให�บริษัทั ฯ บรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซึ่เรือนกระจก
ซึ่ึ�งสือดรับกับกลยุทธุ์ Greener & Smarter

•

ประเมินคัวามเสื่�ยงท่�เก่�ยวข้�องกับการเปล่�ยนแปลง
สืภาพัภ้มิอากาศและนำาเสืนอตำ่อคัณะกรรมการ ESG
รวมถึงพัิจารณาให�การเปล่�ยนแปลงสืภาพัภ้มิอากาศ
เป็นหนึง� ในคัวามเสื่ย� งในแผนการบริหารคัวามตำ่อเนือ� ง
ทางธุุรกิจ

•

จัดตำัง� คัณะทำางานเก่ย� วกับมาตำรฐานการเปิดเผยข้�อม้ล
ทางการเงินท่�เก่�ยวข้�องกับสืภาพัภ้มิอากาศ (Task
Force on Climate-related Financial Disclosure:
TCFD) โดยม่เป้าหมายในการเปิดเผยรายงานการ
เปล่�ยนแปลงสืภาพัภ้มิอากาศในปี 2566

5.3 ความเสี่่�ยงด้้านภัยคุกคามทุางไซเบัอร์
(Cyber Threat)
จากสืถานการณ์การแพัร่กระจายข้องโคัวิด-19 ทำาให�ม่การ
นำา เอาเทคัโนโลย่ ดิ จิ ทั ล และอิ น เทอร์ เ น็ ตำ ข้องสืรรพัสืิ� ง
(Internet of Things) มาใชิ�มากข้ึน� ไม่วา่ จะเป็นการปฏิิบตำั งิ าน
ณ ท่� พัั ก อาศั ย การประชิุ ม ออนไลน์ การจั ด เก็ บ ข้� อ ม้ ล
บนระบบคัลาวด์ (Cloud) ทำาให�บริษััทฯ อาจม่คัวามเสื่�ยง
ด�านภัยคัุกคัามทางไซึ่เบอร์ ซึ่ึ�งอาจสื่งผลให�ถ้กโจรกรรม
ข้� อ ม้ ล สืำา คัั ญ ตำ่ า ง ๆ หรื อ ทำา ให� ร ะบบการผลิ ตำ เกิ ด การ
หยุดชิะงักได� ซึ่ึ�งจะกระทบตำ่อคัวามตำ่อเนื�องในการดำาเนิน
ธุุรกิจ คัวามน่าเชิื�อถือ ภาพัลักษัณ์ และชิื�อเสื่ยงข้องบริษััทฯ
เพัื�อบริหารคัวามเสื่�ยงดังกล่าว บริษััทฯ ได�ดำาเนินมาตำรการ
ดังตำ่อไปน่�
•

ประกาศนโยบายสืารสืนเทศและคัวามมัน� คังทางไซึ่เบอร์
(Information and Cybersecurity) เพัือ� เป็นแนวปฏิิบตำั ิ
ให�กับพันักงาน ให�คัวามร้�ด�านภัยคัุกคัามทางไซึ่เบอร์
รวมถึงวิธุก่ ารปฏิิบตำั แิ ละป้องกันภัยคัุกคัามทางไซึ่เบอร์

•

ซึ่� อ มแผนรั บ มื อ ภั ย คัุ ก คัามการโจมตำ่ ท างไซึ่เบอร์
และแผนการก้�คัืนระบบสืารสืนเทศกรณ่เกิดภัยพัิบัตำิ
เป็นประจำาทุกปี เพัื�อให�สืามารถรับมือกับเหตำุการณ์
ได�อย่างทันท่วงท่ และลดผลกระทบ หรือคัวามเสื่ยหาย

ท่�อาจสื่งผลตำ่อการดำาเนินงานข้องบริษััทฯ
•

ทำาการทดสือบการหลอกลวงทางไซึ่เบอร์ (Phishing
Test) เพัือ� ปล้กฝ้ังให�พันักงานม่คัวามระมัดระวังในการ
ใชิ�ระบบสืารสืนเทศ

•

ดำาเนินการตำรวจรับรองมาตำรฐาน ISO 27001 ซึ่่�งเป็น
มาตำรฐานสืากลสืำาหรับระบบการจัดการคัวามปลอดภัย
ข้องข้�อม้ล (Information Security Management
Systems: ISMS)

5.4 ความเสี่่�ยงด้้านผัลกระทุบัจากสี่ถ่านการณ์์
การแพิร่ระบัาด้ของโควิด้-19 ติ่อการด้ำาเนิน
ธุุรกิจและผัลการด้ำาเนินงานของบัริษีัทุฯ
จากสืถานการณ์ไวรัสืโคัวิด-19 ท่�แพัร่กระจายไปทั�วโลก
อาจสื่งผลให�บริษััทฯ ซึ่ึ�งม่การดำาเนินงานทั�งในประเทศและ
ตำ่ า งประเทศม่ โ อกาสืได� รั บ ผลกระทบจากการหยุ ด ชิะงั ก
ข้องการผลิตำและการดำาเนินธุุรกิจ บริษััทฯ ได�ม่มาตำรการ
ในการลดโอกาสืเกิดผลกระทบดังกล่าว โดยบริษััทฯ ได�นำา
ระบบการบริหารจัดการคัวามตำ่อเนื�องทางธุุรกิจ (Business
Continuity Management System: BCMS) มาประยุกตำ์
ใชิ�ภายในองคั์กรอย่างตำ่อเนื�อง รวมถึงเตำร่ยมคัวามพัร�อม
รับมือกับสืถานการณ์ท่�อาจเกิดข้ึ�นโดยไม่คัาดคัิดอย้่เสืมอ
โดยคัณะทำางาน Incident Management Team (IMT)
ในแตำ่ละประเทศจะฝ้ึกซึ่�อมแผนคัวามตำ่อเนื�องทางธุุรกิจ
ในระดั บ ประเทศเป็ น ประจำา ทุ ก ปี เพัื� อ ให� มั� น ใจว่ า ธุุ ร กิ จ
ข้องบริษัทั ฯ จะไม่หยุดชิะงักหากเกิดสืถานการณ์ทไ่� ม่คัาดคัิด
และสืามารถสื่งมอบสืินคั�าและบริการให�ล้กคั�าได�ตำามสืัญญา
รวมถึงสืร�างผลตำอบแทนให�แก่ผ้�ม่สื่วนได�สื่วนเสื่ยทุกฝ้�าย
ได�ในระยะยาว ในข้ณะเด่ยวกัน หน่วยงาน Digital Center
of Excellence (DCOE) ก็ได�ดำาเนินงานข้ับเคัลื�อนองคั์กร
ให�พัร�อมเปล่�ยนผ่านสื้่ยุคัดิจิทัล คัวบคั้่ไปกับแนวคัิด “Agile
Working” ท่เ� น�นคัวามคัล่องตำัวและประสืิทธุิภาพัการทำางาน
ในทุกหน่วยธุุรกิจ
นอกจากน่� บริษััทฯ ยังประกาศนโยบาย “Work Anywhere”
เพัื� อ ให� พั นั ก งานสืามารถปฏิิ บั ตำิ ง านจากท่� ใ ดก็ ไ ด� และ
ม่การนำาระบบการจัดการเอกสืารอิเล็กทรอนิกสื์ (Electronic
Document Management) ท่�ทันสืมัยมาใชิ� เพัื�อตำิดตำ่อ
เชิื� อ มโยง และรั บ สื่ ง ข้� อ ม้ ล ข้่ า วสืารสืำา คัั ญ ทั� ง จากภายใน
และภายนอกได�อย่างรวดเร็ว พันักงานทุกคันจึงม่คัวามพัร�อม
สืามารถปฏิิบัตำิงานได�อย่างราบรื�นและเตำ็มประสืิทธุิภาพั
โดยบริษััทฯ ได�จัดเตำร่ยมทรัพัยากรท่�จำาเป็นไว�เพัื�อสืนับสืนุน
การดำา เนิ น งานอย่ า งตำ่ อ เนื� อ ง เชิ่ น วั คั ซึ่่ น เทคัโนโลย่
สืารสืนเทศสืำาหรับการประชิุมออนไลน์ เป็นตำ�น
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ESG

• สอบทานและติดตามกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย และกระบวนการประเมิน
ประเด็นทีส่ า� คัญ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าทุกความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการบ่งชี้ และเข้าสู่
กระบวนการประเมินความส�าคัญ รวมถึงได้รับ
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
• สอบทานและติดตามการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ด้าน ESG ที่ส�าคัญ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล
• ก�ากับดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG
ของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

• บริหารธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และผนวกกลยุทธ์ด้าน ESG เข้ากับการด�าเนิน
ธุรกิจ
• ก�าหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูง

• สัดส่วนประเด็นด้าน ESG ที่มีนัยส�าคัญ
ที่ก�าหนดเป็นเป้าหมายองค์กร
• สัดส่วนเป้าหมายองค์กรด้าน ESG ทีก่ า� หนด
เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับสูง
• ผลการด�าเนินงานด้าน ESG ขององค์กร

คณะกรรมการ
การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

• พิ จ ารณาประเด็ น ด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ ทั่ ว โลก
ให้ความสนใจ
• พิจารณาผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและ
ประเด็นส�าคัญ
• ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืนหรือ ESG ในรอบปีที่ผ่านมา
• ก�าหนดและทบทวนนโยบาย หรือมาตรฐาน
การจัดการ รวมทัง้ ตัง้ เป้าหมาย เพือ่ เสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
การพั ฒ นาของบริ ษั ท ฯ จะเติ บ โตควบคู ่ กั บ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• สัดส่วนการเข้าประชุม
• ผลการด�าเนินงานด้าน ESG ขององค์กร

ผู้บริหารระดับสูง
และผู้บริหาร
หน่วยธุรกิจ

• พิจารณานโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
• ติ ด ตามผลการด� า เนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น
ของหน่วยธุรกิจ
• ส่ ง เสริ ม การด� า เนิ น งานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ด้าน ESG

• ผลการด�าเนินงานด้าน ESG ของแต่ละ
หน่วยธุรกิจ

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
ด้ ว ยปณิ ธ านในการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ว ่ า “อุ ต สาหกรรมที่ ดี
จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม”
บริษทั ฯ จึงด�าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังน�าแนวปฏิบัติในระดับสากล
มาปรั บ ใช้ ใ นการก� า หนดกลยุ ท ธ์ ด ้ า นการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ และ
สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สามารถศึกษาข้อมูล “นโยบายและเป้าหมายการจัดการ
ด้านความยั่งยืน” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ โดยสแกน
QR Code หรือ กดที่ปุ่ม Click here.

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ (Environmental,
Social and Governance Committee: ESG Committee)
โดยมีกรรมการอิสระเป็นสมาชิก เพือ่ สนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในการก�ากับดูแลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ด้าน ESG โดยจัดการประชุมทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยั ง มี ค ณะกรรมการการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainability
Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
และผูบ้ ริหารหน่วยธุรกิจในทุกประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ด�าเนินธุรกิจ
โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว

หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ESG
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ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน

• ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
• ก�าหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• สอบทานและติดตามการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ด้าน ESG ที่ส�าคัญ
• สอบทานและติดตามกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย และกระบวนการประเมิน
ประเด็นที่ส�าคัญ

• สัดส่วนการเข้าประชุม
• ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท

• ก�ากับดูแลนโยบาย การบริหารจัดการ รวมถึง
เป้ า หมายและผลการปฏิ บั ติ ง านในประเด็ น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม สังคมและการก�ากับ
ดูแลกิจการ (ESG) ของบริษัทฯ

• สัดส่วนการเข้าประชุม
• ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ESG
• สัดส่วนความเสี่ยงด้าน ESG ที่มีนัยส�าคัญ
ที่ได้รับการพิจารณา

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ผู้น�าด้านพลังงานแห่งเอเชีย
ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน”
บริษทั ฯ จึงมุง่ สร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนและสร้างความไว้วางใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม
โดยน�าหลักการด้านความยั่งยืนรวมถึงแนวคิดการท�าธุรกิจ
ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ
(ESG) ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ สากลมาปรั บ ใช้
ในการก�าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน เช่น
• การน� า เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) และ UN Global Compact
ขององค์ ก ารสหประชาชาติ มาประกอบการก� า หนด
ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

การรับรองความถูกตองของขอมูล

• การน�าหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
องค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principle on
Business & Human Rights) และปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human
Rights) มาเป็นส่วนหนึง่ ในการก�าหนดนโยบายด้านการ
บริ ห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คลและนโยบายด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชน
• การน�าผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การก�ากับดูแลกิจการของหน่วยงานภายนอก เช่น MSCI
ESG Ratings Assessment, S&P Global Corporate
Sustainability Assessment มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ในการประเมินผลการด�าเนินงานขององค์กร

บานปูกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน

ความสำเร็จกอนหนา
12-4

13-1
13-2

บานปูกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
15-1
15-2
15-5

ความสำเร็จกอนหนา

พัฒนาอยางยั่งยืน
2565
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• มีขอมูลพื้นฐานดานน้ำทุกหนวยธุรกิจ
• ไมมีการรั่วไหลของตะกอนดินจากการทำเหมือง
• ไมมีของเสียอันตรายที่ถูกจำกัดดวยวิธีการฝงกลบ

• กำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 0.66 กิกะวัตต
• กำลังการผลิตไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 0.25 กิกะวัตต
• กำลังการผลิตกาซธรรมชาติจากชัน้ หินดินดาน
700 ลานลูกบาศกฟตุ เทียบเทาตอวัน

• ไมมีการเสียชีวิตอันเนองจากการทำงาน
• สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางกับคูคาทองถิ่นมากกวา
รอยละ 50

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

2566

• ปริมาณของเสียอันตรายนอยกวา 6 ตัน สำหรับธุรกิจไฟฟา
จากเชื้อเพลิงทั่วไป
• อัตราการปลอยของเสียไมอันตรายนอยกวา 0.130 กิโลกรัม/
เมกะวัตต-ชั่วโมง สำหรับธุรกิจไฟฟาจากเชื้อเพลิงทั่วไป
• อัตราการปลอยของเสียอันตรายนอยกวา 0.010 กิโลกรัม/ตัน
และของเสียไมอันตรายนอยกวา 0.140 กิโลกรัม/ตัน
สำหรับธุรกิจเหมือง

2568

• สัดสวนธุรกิจพลังงานสะอาดมากกวารอยละ 50
• กำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมากวา 1.1 กิกะวัตต

2564

• หนวยธุรกิจมากกวารอยละ 70 ไดรับการประเมินความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน
• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานนอยกวา 1.99
และของผูรับเหมานอยกวา 0.14
• อัตราการบาดเจ็บทีม่ คี วามรุนแรงตอเนองของพนักงานนอยกวา 0.06
• อัตราการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงตอเนองของผูรับเหมาเปน 0

2568

• อัตราการปลอย SO2 นอยกวา 30 กรัม/ตัน
สำหรับธุรกิจเหมือง
• อัตราการปลอย SO2, NO2 และ TSP นอยกวา 76.6, 118.4
และ 23 กรัม/เมกะวัตตชั่วโมง สำหรับธุรกิจไฟฟา
จากเชื้อเพลิงทั่วไป

พัฒนาอยางยั่งยืน
2568

• อัตราการใชพลังงานลดลงรอยละ 5 จากป 2562
สำหรับธุรกิจเหมือง

2568

• อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงรอยละ 7 เมอเทียบกับ
การดำเนินธุรกิจตามปกติสำหรับธุรกิจเหมือง

• กำหนดราคาคารบอนและใชเปนปจจัยในการตัดสินใจลงทุน

• ทุกหนวยธุรกิจไดรับการประเมินความเสี่ยง
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
• ความคืบหนาของการปลูกตนไมฟนฟูมากกวารอยละ 90
สำหรับธุรกิจเหมือง

• อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงรอยละ 20 เมอเทียบกับ
การดำเนินธุรกิจตามปกติสำหรับธุรกิจไฟฟาจากเชื้อเพลิงทั่วไป
และพลังงานหมุนเวียน

2568

• บรรลุผลกระทบสุทธิเชิงบวกหลังสิ้นสุดการทำเหมืองสำหรับ
เหมืองที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

• ทุกโครงการพัฒนาชุมชนมีเปาหมายที่เชอมโยงกับ SDGs

ในการด�าเนินงาน บริษัทฯ ผนวกประเด็นที่ส�าคัญด้าน ESG
เข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ� า ปี
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในทุก
หน่วยธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�าหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ซึง่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดทั้งด้านการเงินและด้าน ESG โดยตัวชี้วัดด้าน ESG
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ตัวอย่างตัวชี้วัดด้าน ESG เช่น
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จ�านวนข้อร้องเรียน
ด้านบรรษัทภิบาลทีม่ นี ยั ส�าคัญ จ�านวนเหตุการณ์ความปลอดภัย

ทางไซเบอร์ การลดลงของอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จ� า นวนคนเสี ย ชี วิ ต จากการท� า งาน เป็ น ต้ น นอกจากนี้
ยังก�าหนดให้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ส่วนผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงได้รบั การประเมินโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทัง้ นี้
ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านด้านความยัง่ ยืนดังกล่าวจะน�าไปใช้
ในการประเมินผลตอบแทนของผู้บริหารในทุกหน่วยธุรกิจ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ระดับนานาชาติ

คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประธานเจาหนาที่บริหาร (ประธานคณะกรรมการฯ)
ผูชวย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
– ธุรกิจเหมือง

ผูชวย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
– พัฒนาองคกร

ผูชวย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
– ธุรกิจน้ำมัน
และกาซธรรมชาติ

ผูชวย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ทรัพยากรมนุษย

ผูชวย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
– บริหารและ
พัฒนาองคกร

ผูอำนวยการสาย
– สอสารองคกร

ผูชวย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
– ธุรกิจไฟฟา

ผูอำนวยการสาย
อาวุโส
– นักลงทุนสัมพันธ

หัวหนาหนวยธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยีพลังงาน

ผูอำนวยการสาย
– บริหารความเสี่ยง
องคกร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
– การเงิน
ผูอำนวยการสาย
อาวุโส
– แผนงานองคกร

ผูอำนวยการสาย
อาวุโส
– เลขานุการองคกร

Country Heads

ผูอำนวยการสายอาวุโส
– อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
และชุมชนสัมพันธ
(เลขานุการคณะกรรมการฯ)

ผูอำนวยการสาย
– ลูกคาสัมพันธ

ฝายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผูอำนวยการสาย
– พลังงานหมุนเวียน

สวนงานสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
* หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความยั่งยืนด�าเนินไปอย่าง
ต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ จึงจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
เป็นประจ�า ปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน
ด้าน ESG เทียบกับเป้าหมายทีก่ า� หนด ทบทวนแผนการบริหาร
ความยัง่ ยืน รวมถึงการพิจารณาผลการวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
และประเด็นส�าคัญ พร้อมทัง้ น�าผลดังกล่าวมาวิเคราะห์รว่ มกับ
แนวทางและนโยบายทีไ่ ด้รบั ค�าแนะน�าจากคณะกรรมการบริษทั
เพื่อก�าหนดนโยบาย มาตรฐานการจัดการ หรือแนวปฏิบัติ
เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนและผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้มีส่วนได้เสียในปีถัดไป
บริษัทฯ เปิดเผยกลยุทธ์และผลการด�าเนินงานด้านความ
ยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
ก�ากับดูแลกิจการ (ESG) ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง
รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Report)
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รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

มาตั้งแต่ปี 2554 โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวเป็นรูปเล่ม
และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดท�ารายงาน
เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามมาตรฐานการจั ด ท� ารายงาน
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ GRI (GRI Standards) นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจ
รับรองรายงานและข้อมูลผลการด�าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า
รายงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ GRI Standards และ
ข้อมูลผลการด�าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�าหนด
จากการด�าเนินธุรกิจที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล สังคม และ
สิง่ แวดล้อมเสมอมา บริษทั ฯ จึงได้รบั การยอมรับจากองค์กรชัน้ น�า
ด้ า นความยั่ ง ยื นทั้ ง ในระดั บ นานาชาติ แ ละระดั บ ประเทศ
ดังต่อไปนี้

บริษทั ฯ ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นหนึง่ ในสมาชิกของกลุม่ ดัชนี
ความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices)
หรือ DJSI ประจ�าปี 2564 และได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บริษัทฯ ยังคงรักษาต�าแหน่ง “Gold Class” ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 7 จากการประกาศผลรางวัล SAM Sustainability
Award 2021

บริษัทฯ ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับ A (ตามเกณฑ์วัด
AAA ถึง CCC) ในการประเมินความยัง่ ยืน ESG Ratings
จาก MSCI

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทในกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิ ด ใหม่ (Emerging Markets) ที่ มี
ความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดูแลกิจการ (ESG) จากการจัดอันดับของ Vigeo Eiris
(V.E) Moody’s ESG Solutions

บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Asia’s Best SDG Reporting ระดับ
Silver เป็นครัง้ แรกจากเวที Asia Sustainability Reporting
Awards (ASRA) ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2020 ซึ่งเป็นรางวัล
ระดับนานาชาติส�าหรับการจัดท�ารายงานเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Global Corporate Sustainability
Awards: GCSA 2021 สาขารายงานความยั่งยืนดีเด่น
(Sustainability Reporting) ในระดับ Silver ประจ�าปี 2564
เป็นปีแรก ในฐานะองค์กรทีม่ คี วามโปร่งใสในการเผยแพร่
ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Environment, Social and Governance: ESG)
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ

ระดับประเทศ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษทั ฯ ได้รบั การคัดเลือกให้อยูใ่ นรายชือ่ หุน้ ยัง่ ยืน (Thailand
Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นหนึง่ ในบริษทั จดทะเบียน
ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG
Scoring) จากผลส� า รวจการก� า กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท
จดทะเบียนประจ�าปี 2564 ที่จัดโดยสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ ย ศบริ ษั ท จดทะเบี ย นด้ า น
ความยัง่ ยืน (Sustainability Awards of Honor) จาก SET
Awards 2021 ในกลุ่ม Sustainability Excellence และ
ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจใน 10 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ระบบ
นิเวศทางธุรกิจที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน
และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน
• กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจเหมือง
ถ่านหินทั้งแบบเปิดและเหมืองใต้ดิน ปัจจุบันมีฐานการ
ผลิตอยู่ในอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และจีน ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย และยุ โ รป และธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ
จากชัน้ หินดินดาน โดยมีฐานการผลิตอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
ก๊าซธรรมชาติทผี่ ลิตได้จะถูกรวบรวมผ่านเครือข่ายท่อก๊าซ
เพือ่ จ�าหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าและครัวเรือนภายในประเทศ
• กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจไฟฟ้าจาก
เชื้ อ เพลิ ง ทั่ ว ไป โดยใช้ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริม
ความมั่นคงทางพลังงานส�าหรับภาคอุตสาหกรรมและ

ครัวเรือน ปัจจุบันมีฐานการผลิตอยู่ในจีน ไทย ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา และสปป.ลาว และธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม
เพือ่ ตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาด โดยปัจจุบนั
มีฐานการผลิตอยูใ่ นจีน ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย และเวียดนาม
• กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุน่ ลอยน�า้
ปั จ จุ บั น มี ก ารให้ บ ริ ก ารในไทย ธุ ร กิ จ ระบบกั ก เก็ บ
พลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตในจีน ธุรกิจพัฒนา
ชุมชนอัจฉริยะที่เชื่อมโยงการใช้พลังงานสะอาด และ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้าที่ให้บริการระบบขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้
แนวคิ ด บริ ก ารระบบสั ญ จรทางเลื อ กแบบครบวงจร
(Mobility-as-a-Service: MaaS) และธุรกิจซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิทัล เพื่อรองรับ
รูปแบบการใช้ไฟฟ้าในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

บานปู “ผูนำดานพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ”
กลุมธุรกิจ

แหลงพลังงาน
• เหมือง
• กาซธรรมชาติ

กลุมธุรกิจ

ผลิตพลังงาน

• โรงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(HELE)
• โรงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

Energy

Resources Group
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• Soloa Roof
• Floating Solar
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ผู้มีส่วนได้เสีย

กลุมธุรกิจ

เทคโนโลยีพลังงาน

• ระบบผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา
• ระบบผลิตไฟฟาจากทุนลอยน้ำ
• ระบบจัดเก็บพลังงาน
• ยานยนตไฟฟา
• ชุมชนอัจฉริยะ
• การซื้อขายไฟฟา

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ
บริษทั ฯ ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการการวิเคราะห์ผม้ ู สี ว่ นได้เสีย
(Stakeholder Analysis) ที่อ้างอิงจากมาตรฐานสากล
AA1000 Stakeholder Engagement Standard
(AA1000SES) ภายใต้ 3 หลักการทีส่ า� คัญ ได้แก่ การมีสว่ นร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน (Inclusivity) การพิจารณา
ช่องทางการมีส่วนร่วม

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

• การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน
ผ่านช่องทางต่างๆ
• การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ
• ช่องทางรับข้อร้องเรียน
• การส�ารวจความสอดคล้องของพฤติกรรม
พนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร
• การส�ารวจระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน
• การจัดประชุมใหญ่ของบริษัทฯ (Town Hall)

• ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรและ
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
• ความสุขในการท�างาน
• ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์
ที่เป็นธรรม
• ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการท�างาน
• การพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการท�างาน
• สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย

•
•
•
•
•

• ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�าเนินงานของบริษทั ฯ
• ความปลอดภัยในชีวิตและที่อยู่อาศัย
• การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน

ชุมชน
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ประเด็ น ที่ มี นั ย ส� า คั ญ ต่ อ บริ ษั ท ฯ และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
(Materiality) และการบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบและการเปิดเผย
ผลการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส (Responsiveness)
ทั้ ง นี้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ มี ห น้ า ที่ วิ เ คราะห์ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินงานของตนเอง โดยผลการวิเคราะห์
ของแต่ละหน่วยธุรกิจจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์ในระดับ
องค์ ก รอี ก ครั้ ง ภายใต้ ก ารก� า กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
การส�ารวจความคิดเห็นของชุมชน
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
การสื่อสารผ่านหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

ลูกค้า

•
•
•
•
•

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
การเข้าพบในวาระต่างๆ
การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยข้อมูล
การรายงานแผนการซ่อมบ�ารุงประจ�าปีและ
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
• การแจ้งขอความยินยอมในการใช้ข้อมูล
• กระบวนการคุ้มครองข้อมูล

• คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์
• ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์
• ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์
• ความพร้อมของการส่งมอบสินค้า
และการบริการ
• การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
• การจัดเก็บและการใช้ข้อมูล

ภาครัฐ

• การเข้าพบในโอกาสต่างๆ
• การเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการที่จัด
โดยภาครัฐ
• การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผย
ข้อมูล
• การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

•
•
•
•
•
•
•

คู่ค้า

• การประชุมระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า
• กระบวนการคุ้มครองข้อมูล

• การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
และการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม
• โอกาสด�าเนินงานร่วมกับบริษัทฯ
ในอนาคต
• การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้รับเหมา

• การประชุมระหว่างบริษัทฯ และผู้รับเหมา
• การประชุมผู้รับเหมาประจ�าปี

• การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
และการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม
• สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย
• การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
• โอกาสด�าเนินงานร่วมกับบริษทั ฯ ในอนาคต

สถาบันการเงิน

• การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
• การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
• ผลการด�าเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ

ผู้ร่วมลงทุน

• การประชุมกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
• การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การรายงานแผนการซ่อมบ�ารุงประจ�าปี
และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

•
•
•
•

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร
ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การบริหารห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ
ผลกระทบทางสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�าเนินงานของบริษทั ฯ
• การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
ชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ผลการด�าเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน

สื่อมวลชนและ
ภาคประชาสังคม

การกำกับดูแลกิจการ

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ช่องทางรับข้อร้องเรียน
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

• คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
• ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
• การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง
• การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ
• ผลการด�าเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ

• การน�าเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน (Roadshow)
• การน�าเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day
ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

• คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
• ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
• การด�าเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง
• ผลการด�าเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ

• การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผย
ข้อมูล
• การท�าหนังสือสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทฯ
• การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
• กิจกรรมตามสื่อต่างๆ

ทั้งนี้ ประเด็นที่ส�าคัญต่อความยั่งยืนจะถูกประเมินเพื่อจัด
ล�าดับความส�าคัญตามมาตรฐานการบริหารจัดการที่อ้างอิง
จากมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI)
Standards และ AA1000 AccountAbility Principles
Standard (AA1000APS) โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อบริษทั ฯ
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
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•
•
•
•
•

การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคม
จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร
ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ผลกระทบทางสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�าเนินงานของบริษทั ฯ

และผลกระทบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง ครอบคลุ ม ประเด็ น
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ผู้มี
ส่วนได้เสียคาดหวังหรือให้ความสนใจ ทั้งนี้ ผลการประเมิน
ประเด็นทีส่ า� คัญต่อความยัง่ ยืนจะได้รบั การทบทวนและอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี

สูง
2

8

11

21

23

22

10

24

25

27

19

ผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

29

6

7

20

18

14

15

26

4

5
1

17

12

9

13

28

30

3

ประเด็นที่มีความสำคัญมาก

16

ประเด็นที่มีความสำคัญปานกลาง

ต่ำ

ผลกระทบตอบริษัท

สูง

การกำกับดูแลกิจการ

สิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
จริยธรรมทางธุรกิจ
การเปลี่ยนผานสูยุคดิจิทัล
การบริหารจัดการคูคา
ความรับผิดชอบตอลูกคาและผลิตภัณฑ
การกระจายมูลคาทางเศรษฐกิจ
แกผูมีสวนไดเสีย
7. ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได
ของโรงไฟฟา
8. การปฏิบัติตามกฎหมายดานสังคม
และเศรษฐกิจ
9. การบริหารจัดการความเสี่ยง
10. การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
11. การคุมครองขอมูลและระบบสารสนเทศ

12. กาซเรือนกระจก
13. พลังงาน
14. คุณภาพอากาศ
15. นํ้า
16. ของเสียจากกระบวนการผลิต
17. ความหลากหลายทางชีวภาพ
18. ของเสียจากการทําเหมือง
19. การดําเนินงานตามแผนการปดเหมือง
20. การทรุดตัวของดินอันเนื่องมาจาก
การทําเหมือง
21. การปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเด็นที่มีความสำคัญนอย
สังคม
22. การดูแลพนักงาน
23. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24. วัฒนธรรมองคกร
25. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26. สิทธิมนุษยชน
27. การมีสวนรวมของชุมชน
28. การพัฒนาชุมชน
29. การยายถิ่นฐาน
30. ชนเผาพื้นเมือง
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยความมุง่ มัน่ ในการดำาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ได้นาำ
แนวคิดเรือ่ งการบริหารสิง่ แวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล
กิจการ (Environment, Social, and Governance – ESG)
มาประยุกต์ใช้ โดยมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment – E)
เป็ นหนึ่ งในแนวคิ ด หลักที่บริษัทฯ ให้ความสำา คัญ ด้ วย
ความตระหนักดีว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมไม่ทางใดก็ทางหนึง่ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมุง่ มัน่
ในการจัดการสิง่ แวดล้อมให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อทุกภาคส่วน
อาทิ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การมุง่ มัน่ พัฒนา
การดำาเนินงานเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
การประเมินและติดตามความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
อย่างสม่ำาเสมอ การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดหรือ
อาจจะเกิดขึ้น การมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการเพิม่ ศักยภาพด้านสิง่ แวดล้อม
และรายงานข้อมูลต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย เป็นต้น สามารถศึกษาข้อมูล
“นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม” เพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์
บริษัทฯ โดยสแกน QR Code หรือ กดที่ปุ่ม Click here

บริษทั ฯ ได้กาำ หนดนโยบายสิง่ แวดล้อมและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
อืน่ ๆ รวมถึงกำาหนดกลยุทธ์ Greener & Smarter และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อขับเคลื่อน
บริษทั ฯ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยประเด็นด้าน
สิง่ แวดล้อมทีบ่ ริษทั ฯ มุง่ เน้นและให้ความสำาคัญได้ครอบคลุม
เป้าหมายที่ 6 การบริหารจัดการน้าำ และการสุขาภิบาล เป้าหมาย
ที่ 12 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13
การรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และเป้าหมาย
ที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบก เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ว่าบริษทั ฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียอย่างยัง่ ยืน
และเน้นย้าำ แนวคิด ESG โดยในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ประเมิน
ความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและน้าำ ของ
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ทุกหน่วยธุรกิจ และมีแผนที่จะขยายการประเมินความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่ง
ในความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ พิจารณาและให้ความสำาคัญ บริษทั ฯ
จึงกำาหนดให้การบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงในทุกหน่วยธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องและ
จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change Committee) ขึน้ เพือ่
ดำาเนินการตามกลยุทธ์ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทีเ่ น้น
มาตรการ 4 ด้าน ได้แก่ มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มาตรการด้านการปรับตัว การเข้าร่วมในสังคมคาร์บอนต่าำ และ
การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กรเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้ประกาศเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก
จากการดำาเนินงานปกติของแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
และผนวกแผนบริหารจัดการพลังงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพือ่ ผลักดันการใช้พลังงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ประกาศเข้าร่วม
เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น มาตรฐานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางการเงิ น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพภูมอิ ากาศ (Task Force on Climate-related
Financial Disclosure: TCFD) ในปี 2563 และจัดตัง้ คณะทำางาน
TCFD เพื่อประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อการเงินของบริษทั ฯ ตลอดจน
มาตรการในการลดผลกระทบดังกล่าวต่อธุรกิจของบริษัทฯ
และเป้าหมายระยะยาวในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยบริษทั ฯ
มีเป้าหมายในการเปิดเผย “รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” ฉบับแรกในปี 2566
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับการปล่อยมลสาร
ชนิดอื่นๆ อาทิ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จากธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพของคนในชุมชน
ใกล้เคียง โดยในธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ควบคุมมลสารที่

แหล่งกำาเนิดโดยใช้การควบคุมทางวิศวกรรม เช่น การใช้เตาเผา
ฟลูอไิ ดซ์เบดแบบหมุนเวียน และปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ
อากาศของโรงไฟฟ้ า โดยนำ า เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพมาใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีดกั จับซัลเฟอร์ไดออกไซด์
และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากอากาศที่ปล่อยออกจาก
ปากปล่อง และการกำาจัดฝุน่ ด้วยเครือ่ งดักจับฝุน่ แบบไฟฟ้าสถิต
ตลอดจนการติดตัง้ ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนือ่ ง
ทัง้ ทีป่ ากปล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าคุณภาพ
อากาศเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดตลอดเวลา นอกจากนี้
ในธุรกิจเหมือง บริษทั ฯ มีการป้องกันและลดอัตราการปล่อย
มลสาร โดยการบำารุงรักษาเครือ่ งกำาเนิดไฟฟ้าอย่างสม่าำ เสมอ
เพือ่ ลดโอกาสเกิดการเผาไหม้ทไี่ ม่สมบูรณ์และเน้นการควบคุม
ที่แหล่งกำาเนิดจากหลากหลายแนวทาง เช่น การใช้สายพาน
ลำาเลียงแทนการขนส่งด้วยรถบรรทุก การฉีดน้ำาบนถนนและ
รอบลานกองเก็บถ่านหิน การบำารุงรักษาเครื่องยนต์อย่าง
สม่าำ เสมอ และการจำากัดความเร็วของรถบรรทุกทีว่ งิ่ ในพืน้ ที่
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งใน
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบอย่างสม่ำาเสมอ
น้ำาเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ
เนื่องจากมีปริมาณจำากัดและเป็นวัตถุดิบหลักในการดำาเนิน
ธุรกิจ โดยบริษทั ฯ จัดทำาแผนการบริหารจัดการน้าำ ครอบคลุม
ตั้งแต่การดึงน้ำาจากแหล่งน้ำา การใช้น้ำาในการผลิต และการ
ปล่อยน้าำ ออกสูภ่ ายนอก ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายระยะยาว
ทีจ่ ะลดปริมาณน้าำ ตลอด วัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Product
Water Footprint) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายขอบเขต
การบริหารจัดการน้ำาให้ครอบคลุมระดับลุ่มน้ำา โดยเริ่มจาก
การทำาสมดุลน้าำ (Water Balance) ของแต่ละหน่วยธุรกิจ และ
การประเมินการใช้น้ำาตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
ไฟฟ้ า นอกจากนี้ ยั ง มี ม าตรการตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ำ า
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ที่ดำาเนินการตรวจวัดโดยบริษัทฯ
และหน่วยงานภายนอก เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าคุณภาพน้าำ ทีป่ ล่อยออก
จะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด รวมถึงการประเมิน
ความเสีย่ งการขาดแคลนน้าำ ของพืน้ ทีต่ งั้ หน่วยธุรกิจ โดยอ้างอิง
ฐานข้อมูล Aqueduct Water Risk Atlas ของ World Resource
Institute ซึ่งจากการประเมินในปี 2564 พบว่าหน่วยธุรกิจ
ร้อยละ 33 ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งสูงทีจ่ ะขาดแคลนน้าำ
ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มุ่งเน้นการลดปริมาณของเสีย โดย
การป้องกันและลดการใช้ (Prevention & Reduction) การนำา
กลับมาใช้ซา้ำ (Reuse) การนำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ
การนำากลับคืน รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง (Recovery) ทั้งนี้

เพือ่ ลดปริมาณของเสียทีน่ าำ ไปกำาจัดด้วยการเผาหรือการฝังกลบ
บริษทั ฯ กำาหนดมาตรฐานการบริหารจัดการของเสียให้สอดคล้อง
ตามหลักปฏิบตั สิ ากล รวมถึงข้อกำาหนดและกฎหมายของแต่ละ
ประเทศที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอยู่ พร้อมทั้งได้จัดทำาแผนผัง
การบริหารจัดการของเสีย (Waste Management Flow)
เพื่ออ้างอิงในการเก็บข้อมูลและติดตามการจัดการของเสีย
ในส่วนของของเสียเฉพาะของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เช่น ดินและ
ตะกอนดินจากการทำาเหมือง บริษัทฯ มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเริ่มดำาเนินการผลิต ผ่านการประเมิน
ความเสีย่ งเบือ้ งต้น นอกจากนีย้ งั จัดทำามาตรฐานการบริหาร
จัดการของเสียจากการทำาเหมืองทีค่ รอบคลุม ตัง้ แต่กอ่ นเริม่
จนกระทั่งสิ้นสุดการทำาเหมือง
ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทำาเหมืองแบบเปิด
บริษทั ฯ กำาหนดระบบบริหารจัดการประกอบด้วย 4 แนวทาง
ได้แก่ การหลีกเลีย่ ง การลดผลกระทบ การฟืน้ ฟู และการชดเชย
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ IUCN (International Union
for Conservation of Nature) รวมทั้งประเมินความเสี่ยง
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเบื้องต้นในทุกหน่วยธุรกิจ
ตัง้ แต่กอ่ นเริม่ กิจกรรมการผลิต โดยพิจารณาความเกีย่ วข้อง
กับพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์หรือพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพสูง
รวมถึงมีการสำารวจชนิดพันธุใ์ นบริเวณพืน้ ที่ เพือ่ อนุรกั ษ์สายพันธุ์
ทีเ่ ป็นลักษณะจำาเพาะของท้องถิน่ และสายพันธุท์ ปี่ รากฏอยูใ่ น
IUCN Red List กรณีที่หน่วยธุรกิจมีความเสี่ยงด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง บริษัทฯ จะประเมินมูลค่าด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Value) โดยใช้
มาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological
Diversity) และจัดทำาแผนการบริหารจัดการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Management Plan) ภายใต้
เป้าหมายว่านับจากปี 2568 เหมืองที่มีความเสี่ยงด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงทุกแห่งจะบรรลุผลกระทบ
สุทธิเชิงบวกหลังสิ้นสุดการทำาเหมือง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ผนวกประเด็นการทรุดตัวของดิน
เข้าเป็นส่วนหนึง่ ในการวางแผนการทำาเหมืองใต้ดนิ ในพืน้ ทีท่ มี่ ี
ความเสีย่ งของการทรุดตัวของดินอันเนือ่ งมาจากการทำาเหมือง
โดยจัดส่งแผนการทำาเหมืองรวมถึงแผนการบริหารจัดการ
การทรุดตัวของดินให้กบั หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องอนุมตั ิ
ก่อนดำาเนินการทำาเหมือง และมีการตรวจติดตามการทรุดตัว
ของดินและผลกระทบอย่างสม่ำาเสมอ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้กำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินงานเพื่อให้
บรรลุ เ ป้ า หมายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในแต่ ล ะด้ า น และเปิ ด เผย
ข้อมูลผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการทวนสอบ
ความถู ก ต้ องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยผู้ทวนสอบ
ภายนอก (Third Party) จากบริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด ใช้แนวทางการทวนสอบและ
รายงานตามมาตรฐานการจัดทำารายงาน GRI Standards
ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core) รวมถึงตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำาหรับ
บริษัทในธุรกิจเหมืองแร่และโลหะ (G4 Mining and Metals
Sector Disclosures) และธุรกิจไฟฟ้า (G4 Electric Utilities
Sector Disclosures) ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล การปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อ นกระจกขอบเขตที่ 1-3 ข้ อ มู ล การใช้ พ ลั ง งาน ข้ อ มู ล
การจัดการมลสารอากาศ ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำา และข้อมูล
การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของบริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทย่อย ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านรายงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
บริ ษั ท ฯ บริ ห ารจั ด การการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ในระดับองค์กร โดยกำาหนดเป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในทุกหน่วย
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change Committee) เพื่ อ ดำ า เนิ น การตามกลยุ ท ธ์ ใ นการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในปี 2564 บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ
Task Force on Climate-related Financial Disclosure
(TCFD) และจัดตัง้ คณะทำางาน TCFD เพือ่ ประเมินความเสีย่ งและ
ผลกระทบด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศของบริษทั ฯ และมาตรการในการลดผลกระทบดังกล่าว
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกำาหนดเป้าหมายระยะยาวในการ
ลดก๊าซเรือนกระจก รวมทัง้ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม สังคม
และการกำากับดูแลกิจการ (คณะกรรมการ ESG) ซึง่ ประกอบด้วย
คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำาหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของคณะกรรมการ
บริษทั ในการกำากับดูแลประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ ESG เพือ่ ขับเคลือ่ น
การดำ า เนิ น งานด้ า น ESG ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด บริ ษั ท ฯ ได้ ตั้ ง เป้ า หมายในการลดก๊ า ซ
เรือนกระจกภายในปี 2568 ลงร้อยละ 7 จากการดำาเนินงาน
ในสภาวะปกติ สำาหรับธุรกิจเหมือง และลดลงร้อยละ 20 จากการ
ดำาเนินงานในสภาวะปกติสำาหรับธุรกิจไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมธุรกิจ
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปและธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
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จากการดำ า เนิ น การในปี 2564 บริ ษั ท ฯ มี อั ต ราการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจเหมืองลดลงร้อยละ 0.1 ซึ่งต่ำากว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากความล่าช้าในการดำาเนินโครงการ
ลดก๊ า ซเรื อ นกระจก สำ า หรั บ ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า มี อั ต ราการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 3 ซึ่งต่ำากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยบริ ษั ท ฯ มี แ ผนในการลงทุ น ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
ทดแทนเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ลดอั ต ราการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ให้ดีกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่ อ หน่ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องธุ ร กิ จ เหมื อ งเท่ า กั บ 0.129 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันถ่านหิน และธุรกิจไฟฟ้า
เท่ากับ 0.555 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์
ชั่วโมง

การใช้พลังงาน
บริ ษั ท ฯ ผนวกแผนบริ ห ารจั ด การพลั ง งานเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของแผนบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก เพื่ อ ผลั ก ดั น การใช้
พลั ง งานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยปี 2564 บริ ษั ท ฯ
ได้คงสัดส่วนของพลังงานทีม่ าจากพลังงานทางเลือก (ไบโอดีเซล
B30) ที่เหมืองในอินโดนีเซียและดำาเนินโครงการติดตั้งอุปกรณ์
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานที่ โ รงไฟฟ้ า พลั ง งาน
ความร้อนร่วมในจีน ซึง่ คาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้ราว
3,000 เมกะวัตต์ชั่วโมง/ปี ทั้งนี้ การบริหารจัดการพลังงานและ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่พัฒนาแล้วเสร็จ
ส่งผลให้อตั ราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเหมือง
เท่ากับ 0.439 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันถ่านหิน
และธุรกิจไฟฟ้าเท่ากับ 1.194 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งทำาได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

การจัดการมลสารอากาศ
บริษัทฯ ได้มีการรายงานข้อมูลมลสารอากาศจาก 2 แหล่ง
คือแหล่งกำาเนิดแบบไม่เคลื่อนที่ (Point Source) และแหล่ง
กำ า เนิ ด แบบเคลื่ อ นที่ (Non-point Source) สำ า หรั บ แหล่ ง
กำ า เนิ ด แบบไม่ เ คลื่ อ นที่ บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการในการควบคุ ม
มลสารที่ แ หล่ ง กำ า เนิ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ การบำ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าอย่างสม่ำาเสมอในธุรกิจเหมือง การปรับปรุง
ระบบควบคุมคุณภาพอากาศโดยนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพมาใช้ในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนติดตัง้ ระบบตรวจวัด
คุ ณ ภาพอากาศแบบต่ อ เนื่ อ งผ่ า นอุ ป กรณ์ ต รวจวั ด ออนไลน์
ที่ปากปล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพ
อากาศเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายกำ า หนดตลอดเวลา รวมทั้ ง
มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและ
ชุมชนโดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) อย่างสม่ำาเสมอ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการควบคุมมลสารทางอากาศ
สำาหรับธุรกิจไฟฟ้าให้ดีกว่ามาตรฐานกำาหนดไว้ ในปี 2564

อั ต ราการปล่ อ ยก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ก๊ า ซออกไซด์ ข อง
ไนโตรเจน ฝุ่นละออง และปรอทต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ
25.44, 44.49, 3.08 และ 0.0015 กรัมต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง
ตามลำาดับ ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงคุณภาพที่ตรวจวัด
โดยหน่ ว ยงานภายนอกอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ม าตรฐานกำ า หนด
สำ า หรั บ แหล่ ง กำ า เนิ ด แบบเคลื่ อ นที่ ใ นธุ ร กิ จ เหมื อ ง มี อั ต รา
การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เท่ากับ 25.73 กรัมต่อตัน
ถ่านหิน ซึ่งทำาได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นกัน

การบริหารจัดการน�้า
บริ ษั ท ฯ จั ด ทำ า ระบบฐานข้ อ มู ล น้ำ า ใช้ แ ละสมดุ ล น้ำ า (Water
Balance) ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ตลอดจนอยู่ระหว่างการศึกษา
การใช้นา้ำ ตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ (Product Water Footprint)
ของธุรกิจไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำาภายใน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก
ในการบริหารจัดการน้ำาในลุ่มน้ำา เช่น Centennial ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยในออสเตรเลีย ร่วมมือกับบริษัท Energy Australia ในการ
พัฒนาโครงการบำาบัดน้ำาจากการทำาเหมืองของเหมืองสปริงเวล
(Springvale) และเหมืองแองกัสเพลส (Angus Place) ให้นำา
กลับไปใช้เป็นน้ำาหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า Mount Piper โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมปริมาณน้ำาที่ปล่อยลงสู่อ่างเก็บแม่น้ำา
Coxs ของเหมืองสปริงเวลให้เป็นไปตามข้อกำาหนด และลดการ
ดึงน้าำ จากแหล่งน้าำ ธรรมชาติของโรงไฟฟ้า Mount Piper ส่งผลให้
พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ำ า ในบริ เ วณดั ง กล่ า วสามารถกั ก เก็ บ น้ำ า ได้ ม ากขึ้ น
มีปริมาณน้ำาธรรมชาติคงเหลือที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับ
ผู้ใช้น้ำารายอื่น ๆ รวมถึงช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต และพื ช น้ำ า ในลุ่ ม น้ำ า เป็ น ต้ น ในขณะเดี ย วกั น
บริ ษั ท ฯ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นน้ำ า ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ตั้ ง
หน่วยธุรกิจ (Water-stressed Area) ประจำาปี ด้วยเครื่องมือ
Aqueduct Water Risk Atlas ของ World Resource Institute
เพื่อนำามาใช้วางแผนการจัดการน้ำาในกระบวนการผลิตพร้อมทั้ง
ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เพื่ อ ลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำาและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรน้ำา
ให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภคของทุกภาคส่วน อาทิ
การผลักดันให้คคู่ า้ จัดทำาหลักประเมินความเสีย่ งด้านน้าำ และจัดทำา
มาตรการป้ อ งกั น และลดผลกระทบด้ า นการใช้ น้ำ า ประจำ า ปี
ในปี 2564 บริ ษั ท ฯ มี อั ต ราการใช้ น้ำ า ต่ อ หน่ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
ในธุรกิจเหมืองเท่ากับ 0.184 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ถ่านหิน
และมีอัตราการใช้น้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจไฟฟ้าเท่ากับ
0.877 ลูกบาศก์เมตรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้เล็กน้อย

ปริมาณการเกิดของเสีย (Reduce) การนำากลับมาใช้ซ้าำ (Reuse)
การนำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการนำากลับคืน รวมถึง
ใช้เป็นเชื้อเพลิง (Recovery) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากการกำาจัดของเสีย ในปี 2564 บริษัทฯ ผลักดัน
การบริ ห ารจั ด การของเสี ย จากกระบวนการผลิ ต ตาม
นโยบายและคู่ มื อ การบริ ห ารจั ด การของเสี ย เพื่ อ ลดของเสี ย
จากกระบวนการผลิ ต ให้ น้ อ ยที่ สุ ด และสนั บ สนุ น การกำ า จั ด
ของเสี ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารนำ า มาใช้ ซ้ำ า และใช้ ใ หม่ ผ่ า นการดำ า เนิ น
โครงการต่ า งๆ รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ให้สอดคล้องกับ GRI 306 (2020) ซึ่งครอบคลุมการก่อกำาเนิด
จนกระทั่ ง การกำ า จั ด ของเสี ย ทำ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายลดปริมาณของเสียอันตรายที่กำาจัดด้วยการฝังกลบ
เป็ น ศู น ย์ และสั ด ส่ ว นของเถ้ า และยิ ป ซั ม สั ง เคราะห์ ที่ ถู ก ส่ ง
ไปกำ า จั ด ด้ ว ยการนำ า กลั บ มาใช้ ซ้ำ า และใช้ ใ หม่ ถึ ง 100%
ในธุรกิจไฟฟ้า แม้ว่าธุรกิจเหมืองจะมีปริมาณของเสียอันตราย
ที่ กำ า จั ด ด้ ว ยการฝั ง กลบ แต่ มี ก ารดำ า เนิ น การตามกฎหมาย
โดยบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตและฝั ง กลบในพื้ น ที่ ที่ รั ฐ บาล
จัดเตรียมให้ ซึง่ จะมีการดูแลและจัดการอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ มีแผนที่ลดปริมาณของเสียอันตรายที่กำาจัดด้วยวิธีการ
ฝังกลบและนำากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลัก 4Rs

อุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ในปี 2564 เกิ ด อุ บั ติ ก ารณ์ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี นั ย สำ า คั ญ
จำานวน 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการสำารวจพบรอยร้าวที่บริเวณเหนือพื้นที่
ทำ า เหมื อ งใต้ ดิ น ที่ เ หมื อ งแมนดาลอง ประเทศออสเตรเลี ย
จากการสืบสวนพบว่ามีสาเหตุมาจากการทรุดตัวของพื้นดิน
(Subsidence) บริ เ วณพื้ น ที่ ทำ า เหมื อ งใต้ ดิ น โดยบริ ษั ท ฯ
มีการจัดทำารายงานและส่งแผนในการฟื้นฟูพื้นที่ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายชุมชนใกล้เคียง และได้รับการอนุมัติ
ให้ดำาเนินการตามแผนที่บริษัทฯ เสนอ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยั ง ได้ ศึ ก ษาและประเมิ น ค่ า การทรุ ด ตั ว ของพื้ น ที่ เ หมื อ งอื่ น ๆ
รวมถึ ง ทำ า แผนเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ได้อีกในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญในเรื่องการจัดการพื้นที่
โดยมีการตั้งเป้าหมายและติดตามการดำาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การจัดการภายหลังการปิดเหมือง
ความหลากหลายทางชีวภาพ การทรุดตัวของพืน้ ทีจ่ ากการทำาเหมือง
สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การดำ า เนิ น งาน
ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ทีเ่ ว็บไซต์บริษัทฯ โดยสแกน QR

Code หรือ กดที่ปุ่ม Click here

การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
ในแต่ ล ะประเทศที่ ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ อยู่ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยยึ ด
กลยุทธ์การบริหารจัดการของเสียตามหลัก 4Rs คือ การลด
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านสังคม

•

•

บริ ษั้ ทั้ ฯ ไดำ้ กำา ห้นี้ดำมาตรฐานี้การบริ ห้ ารจั้ ดำ การ
ข้้อร้องเร้ยนี้จัากชุุมชุนี้และผู้ม้ส่วนี้ไดำ้เส้ย (Community
Complaint Management System) ซึ่ึ�งสามารถิ่บริห้าร
จั้ดำการข้้อร้องเร้ยนี้ชุุมชุนี้ทั้้�อาจัจัะเกิดำข้ึ�นี้ไดำ้อย่างเป็็นี้
ระบบ ซึ่ึง� แนี้วทั้างการดำำาเนี้ินี้งานี้นี้้ไ� ดำ้ครอบคลุมถิ่ึงชุนี้เผ่า
พื่่นี้� เม่องในี้พื่่นี้� ทั้้� (Indigenous Peoples Management)
และการดำู แ ลชุุ ม ชุนี้ทั้้ อ งถิ่ิ� นี้ ห้ากม้ กิ จั กรรมการย้ า ย
ถิ่ิ�นี้ฐานี้เกิดำข้ึ�นี้ (Resettlement Management) อ้นี้เป็็นี้
ผลจัากการดำำาเนี้ินี้โครงการ

การปฏิิบััติิงานด้้านพััฒนาชุุมชุน

บริษั้ทั้ฯ ไดำ้กำาห้นี้ดำมาตรฐานี้การป็ฏิิบ้ติงานี้ดำ้านี้พื่้ฒนี้า
ชุุมชุนี้ (Standard Practice Manual: Community
Engagement) ทั้้ค� รอบคลุมแนี้วทั้างการพื่้ฒนี้าคุณภาพื่
บริษั้ทั้ฯ ม้ป็ณิธ์านี้ในี้การดำำาเนี้ินี้ธ์ุรกิจัทั้้�ว่า “อุตสาห้กรรมทั้้�ดำ้
ชุ้วิตข้องคนี้ในี้ชุุมชุนี้ และการลดำผลกระทั้บต่อส้งคม
จัะต้องพื่้ฒนี้าควบคู่ไป็ก้บการพื่้ฒนี้าส้งคมและสิ�งแวดำล้อม”
และชุุ ม ชุนี้ ซึ่ึ� ง ทั้ำา ให้้ ผู้ ป็ ฏิิ บ้ ติ ง านี้ดำ้ า นี้พื่้ ฒ นี้าชุุ ม ชุนี้
บริษั้ทั้ฯ จัึงไดำ้จั้ดำให้้ม้การดำำาเนี้ินี้งานี้ดำ้านี้การพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้
ม้แนี้วทั้างการป็ฏิิบต้ ทั้ิ ชุ�้ ดำ้ เจันี้ และเป็็นี้มาตรฐานี้เดำ้ยวก้นี้
ในี้ทัุ้กพื่่�นี้ทั้้�ทั้้�เข้้าไป็ดำำาเนี้ินี้ธ์ุรกิจั โดำยมุ่งเนี้้นี้ “กระบวนี้การ
ในี้ทัุ้กพื่่�นี้ทั้้�ทั้ำางานี้ นี้อกจัากนี้้�ไดำ้ม้การทั้บทั้วนี้มาตรฐานี้
สร้างการม้ส่วนี้ร่วม” ระห้ว่างผู้ม้ส่วนี้ไดำ้เส้ยในี้การดำำาเนี้ินี้งานี้
การป็ฏิิ
บ้ ติ ง านี้เป็็ นี้ ระยะ เพื่่� อ ให้้ ม้ ค วามทั้้ นี้ สม้ ย
ไดำ้แก่ ชุุมชุนี้ องค์กรภาคร้ฐสามารถศึ
และห้นี้่วกยงานี้อ่
ก้�ยวข้้อง
ษาขอมู�นี้ลทั้้�เนโยบายดานการพัฒนาชุ
มชนของบร�ษัทฯ
บสภาวะต่างๆ ทั้้�เป็ล้�ยนี้ไป็
โดำยการดำำา เนี้ิ นี้ งานี้นี้้� เ ป็็ นี้ ไป็ตามนี้โยบายดำ้
นี้การพื่้หร�ฒอนี้า
โดยสแกน QR าCode
กดที่ปุม Click และเห้มาะสมก้
here
ชุุมชุนี้ข้องบริษั้ทั้ฯ (Community Development Policy)
• การส่่งเส่ริมการมีส่่วนร่วม
ซึ่ึ�งม้ว้ตถิุ่ป็ระสงค์ห้ล้กเพื่่�อพื่้ฒนี้าคุณภาพื่ชุ้วิต และความเป็็นี้
อยูข้่ องคนี้ในี้ชุุมชุนี้ มุ่งสร้างความเข้้มแข้็งและสามารถิ่พื่ึ�งพื่า
บริ ษั้ ทั้ ฯ ให้้ ค วามสำา ค้ ญ ก้ บ การม้ ส่ ว นี้ร่ ว มข้องชุุ ม ชุนี้
ตนี้เองไดำ้อย่างย้�งย่นี้ในี้ระยะยาว รวมถิ่ึงไดำ้ร้บการยอมร้บจัาก
ต้�งแต่ก่อนี้เริ�มโครงการ ระห้ว่างพื่้ฒนี้าโครงการ และ
ชุุมชุนี้
ระยะสิ�นี้สุดำโครงการ โดำยเนี้้นี้ให้้สมาชุิกในี้ชุุมชุนี้ไดำ้ม้
ส่วนี้ร่วมต้ดำสินี้ใจัออกแบบกิจักรรมชุุมชุนี้ ดำำาเนี้ินี้กิจักรรม
สามารถศึกษาขอมูล “นโยบายดานการพัฒนาชุมชนของบร�ษัทฯ”
ติ ดำ ตาม และตรวจัสอบการดำำา เนี้ิ นี้ งานี้ รวมทั้้� ง การ
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ
ป็ระเมินี้ผล เชุ่นี้ การจั้ดำทั้ำาแผนี้พื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ทั้้�ตรงตาม
กดที่ปุม Click here
ความต้องการข้องชุุมชุนี้ และสอดำคล้องก้บแผนี้การ
พื่้ ฒ นี้าข้องภาคร้ ฐ เป็็ นี้ ต้ นี้ โดำยบริ ษั้ ทั้ ฯ ไดำ้ ร่ ว มก้ บ
ชุุมชุนี้จั้ดำต้�งคณะกรรมการทั้้�ป็รึกษัาการพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้
(Community Consultative Committee: CCC)
ทั้้�ป็ระกอบดำ้วยต้วแทั้นี้จัากชุุมชุนี้ ร้ฐบาลในี้ทั้้องถิ่ิ�นี้ และ
บริษั้ทั้ฯ เพื่่�อร่วมก้นี้วางแผนี้ดำำาเนี้ินี้งานี้แต่ละโครงการ
ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ให้้ ก ารดำำา เนี้ิ นี้ การพื่้ ฒ นี้าชุุ ม ชุนี้ในี้ทัุ้ ก พื่่� นี้ ทั้้� เ ป็็ นี้ ไป็
ติดำตามความก้าวห้นี้้า และร่วมก้นี้แก้ไข้ป็ัญห้าอุป็สรรคต่างๆ
ในี้ทั้ิ ศ ทั้างเดำ้ ย วก้ นี้ บริ ษั้ ทั้ ฯ ไดำ้ กำา ห้นี้ดำนี้โยบายการพื่้ ฒ นี้า
เพื่่�อป็ระโยชุนี้์สูงสุดำข้องส้งคมส่วนี้รวม
ชุุมชุนี้และมาตรฐานี้การบริห้ารจั้ดำการ พื่ร้อมทั้้�งนี้ำาข้้อกำาห้นี้ดำ
ข้องร้ฐบาลทั้้องถิ่ิ�นี้ป็ระกอบก้บแนี้วป็ฏิิบ้ติในี้ระดำ้บสากล เชุ่นี้
• การส่ร้างความร่วมมือท้้องถิ่ิ�น
เป็้าห้มายการพื่้ฒนี้าทั้้�ย้�งย่นี้ (Sustainable Development
Goals: SDGs) มาเป็็ นี้ กลยุ ทั้ ธ์์ แ ละเป็้ า ห้มายการดำำา เนี้ิ นี้
บริษั้ทั้ฯ ส่งเสริมการร่วมม่อก้บผู้ร้บเห้มาในี้การทั้ำางานี้
กิ จั กรรมพื่้ ฒ นี้าชุุ ม ชุนี้ในี้ 6 ดำ้ า นี้ห้ล้ ก ไดำ้ แ ก่ เศรษัฐกิ จั
ดำ้ า นี้พื่้ ฒ นี้าชุุ ม ชุนี้ (Contractor Cooperation in
การศึ ก ษัา สุ ข้ อนี้าม้ ย และสาธ์ารณสุ ข้ มู ล ฐานี้ การอนีุ้ ร้ ก ษั์
Community Development Work) ซึ่ึ�งอาจัม้ผู้ร้บเห้มา
ข้องบริ ษั้ ทั้ ฯ ห้ลายรายทั้้� ทั้ำา งานี้พื่้ ฒ นี้าชุุ ม ชุนี้ควบคู่
สิ�งแวดำล้อม การส่งเสริมส้งคมและว้ฒนี้ธ์รรม และการพื่้ฒนี้า
ไป็ดำ้วย บริษั้ทั้ฯ จัึงไดำ้ป็ระสานี้ความร่วมม่อ เพื่่�อดำำาเนี้ินี้
โครงสร้ า งพื่่� นี้ ฐานี้ โดำยดำำา เนี้ิ นี้ การภายใต้ ค วามร่ ว มม่ อ
โครงการพื่้ ฒ นี้าชุุ ม ชุนี้ร่ ว มก้ นี้ ต้� ง แต่ ก ารวางแผนี้
ระห้ว่างบริษั้ทั้ฯ ชุุมชุนี้ และภาคร้ฐ นี้อกจัากนี้้� บริษั้ทั้ฯ ย้งนี้ำา
การจั้
ดำ สรรงบป็ระมาณ การจั้ ดำ สรรบุ ค ลากร การ
กรอบการป็ระเมิ นี้ ผลตอบแทั้นี้ทั้างส้ ง คม (Social Return
แลกเป็ล้�ยนี้ความรู้ ป็ระสบการณ์ และข้้อมูลข้่าวสาร
on Investment: SROI) มาใชุ้ป็ระเมินี้ผลกระทั้บทั้างส้งคม
ซึ่ึ� ง สามารถิ่ทั้ำา ให้้ ก ารดำำา เนี้ิ นี้ โครงการพื่้ ฒ นี้าชุุ ม ชุนี้
ทั้้�เกิดำข้ึ�นี้จัากการดำำาเนี้ินี้โครงการ เพื่่�อให้้เกิดำป็ระสิทั้ธ์ิผลสูงสุดำ
ม้ป็ระสิทั้ธ์ิภาพื่มากข้ึ�นี้ ครอบคลุมผู้ไดำ้ร้บป็ระโยชุนี้์และ
และสอดำคล้องก้บนี้โยบายดำ้านี้ความย้�งย่นี้ข้องบริษั้ทั้ฯ
ลดำการซึ่ำ�าซึ่้อนี้ข้องการบริห้ารจั้ดำการโครงการพื่้ฒนี้า
ชุุมชุนี้ในี้พื่่�นี้ทั้้�

นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านชุุมชุน
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การบัริหารจััด้การข้้อร้องเรียนจัากชุุมชุน

•

การประเมินการรับัร้แ้ ละความพัึงพัอใจัข้องชุุมชุน
บริ ษั้ ทั้ ฯ กำา ห้นี้ดำให้้ นี้ำา การสำา รวจัการร้ บ รู้ ข้ องชุุ ม ชุนี้
(Community Perception Survey) มาใชุ้ เ ป็็ นี้
มาตรฐานี้เดำ้ ย วก้ นี้ ในี้ทัุ้ ก พื่่� นี้ ทั้้� ทั้ำา งานี้ เพื่่� อ สำา รวจั
ระดำ้ บ การร้ บ รู้ แ ละการยอมร้ บ จัากชุุ ม ชุนี้ ป็ระเดำ็ นี้
ข้้ อ ก้ ง วลข้องชุุ ม ชุนี้ รวมถิ่ึ ง ข้้ อ เสนี้อแนี้ะจัากชุุ ม ชุนี้
โดำยบริษั้ทั้ฯ จัะนี้ำาผลทั้้�ไดำ้จัากการสำารวจั มาป็ร้บป็รุง
การดำำาเนี้ินี้งานี้ เพื่่�อให้้เกิดำป็ระโยชุนี้์และความพื่ึงพื่อใจั
ข้องชุุมชุนี้โดำยส่วนี้รวม นี้อกจัากนี้้� บริษั้ทั้ฯ ย้งไดำ้นี้ำา
การสำา รวจัความพื่ึ ง พื่อใจัข้องชุุ ม ชุนี้ทั้้� ม้ ต่ อ โครงการ
พื่้ฒนี้าคุณภาพื่ชุ้วติ (Community Satisfaction Survey
on Community Development Program) มาใชุ้ในี้
ส่วนี้งานี้พื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ข้องบริษั้ทั้ฯ ทั้้�อินี้โดำนี้้เซึ่้ย ซึ่ึ�งไดำ้
จั้ดำทั้ำาการสำารวจัเป็็นี้ป็ระจัำาทัุ้กป็ี ทั้ำาให้้บริษั้ทั้ฯ ไดำ้ทั้ราบ
ป็ระเดำ็นี้ความพื่ึงพื่อใจั และแนี้วทั้างในี้การป็ร้บป็รุง
ให้้โครงการพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้นี้้�นี้ให้้ม้ป็ระสิทั้ธ์ิภาพื่ดำ้ยิ�งข้ึ�นี้

•

การส่อบัท้านคุณภาพั
บริ ษั้ ทั้ ฯ ไดำ้ นี้ำา ระบบการสอบทั้านี้คุ ณ ภาพื่ (Quality
Assurance Review) โดำยให้้ พื่ นี้้ ก งานี้ทั้้� ไ ม่ ม้ ค วาม
เก้� ย วข้้ อ งก้ บ งานี้การพื่้ ฒ นี้าชุุ ม ชุนี้ มาดำำา เนี้ิ นี้ การ
ตรวจัสอบการดำำา เนี้ิ นี้ งานี้ เพื่่� อ ความโป็ร่ ง ใสและ
ม้ ป็ ระสิ ทั้ ธ์ิ ผ ลสู ง สุ ดำ ซึ่ึ� ง การสำา รวจัจัะทั้ำา ให้้ บ ริ ษั้ ทั้ ฯ
ไดำ้ทั้ราบแนี้วทั้างในี้การป็ร้บป็รุงการดำำาเนี้ินี้งานี้พื่้ฒนี้า
ชุุมชุนี้ให้้ม้ป็ระสิทั้ธ์ิภาพื่ต่อไป็

ป็ฏิิ บ้ ติ ก าร นี้อกจัากนี้้� ทัุ้ ก ห้นี้่ ว ยการผลิ ต ย้ ง ไดำ้ นี้ำา
แนี้วมาตรฐานี้การจั้ดำการข้้อร้องเร้ยนี้ชุุมชุนี้ข้องบริษั้ทั้ฯ
ไป็ป็ฏิิบ้ติและรายงานี้ผลการดำำาเนี้ินี้งานี้อย่างสมำ�าเสมอ
นี้อกจัากนี้้� บริษั้ทั้ฯ ไดำ้ดำำาเนี้ินี้การสำารวจัความพื่ึงพื่อใจั
ข้องผู้ม้ส่วนี้ไดำ้เส้ยต่อโครงการพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ทั้้�เห้ม่อง
ทัุ้กแห้่งในี้อินี้โดำนี้้เซึ่้ย ครอบคลุมทั้้�งสิ�นี้ 15 โครงการ
โดำยม้ความพื่ึงพื่อใจัเฉล้�ยร้อยละ 76 ห้ร่ออยู่ในี้ระดำ้บ
“พื่ึงพื่อใจั” และเพื่่�อเข้้าใจัระดำ้บการยอมร้บข้องชุุมชุนี้
มากยิ� ง ข้ึ� นี้ บริ ษั้ ทั้ ฯ ไดำ้ สำา รวจัการยอมร้ บ ข้องชุุ ม ชุนี้
ในี้อินี้โดำนี้้เซึ่้ยและออสเตรเล้ย โดำยในี้อินี้โดำนี้้เซึ่้ยไดำ้ม้
การสำารวจัการยอมร้บข้องชุุมชุนี้รอบเห้ม่อง จัำานี้วนี้
2 แห้่ง โดำยม้ความพื่ึงพื่อใจัอยู่ในี้ระดำ้บ “พื่ึงพื่อใจั”
สำาห้ร้บเห้ม่องอ่นี้� ๆ จัะดำำาเนี้ินี้การตามแผนี้งานี้ในี้ป็ีตอ่ ไป็
ส่วนี้ในี้ออสเตรเล้ย ไดำ้สำารวจัข้้อมูลพื่่�นี้ฐานี้การยอมร้บ
ข้องชุุ ม ชุนี้ผ่ า นี้การจั้ ดำ การป็ระชุุ ม คณะอนีุ้ ก รรมการ
ระดำ้บกลุ่มเห้ม่อง จัำานี้วนี้ 6 คร้�ง พื่บว่าม้ความพื่ึงพื่อใจั
อยู่ในี้ระดำ้บ “พื่ึงพื่อใจั” เชุ่นี้ก้นี้ ทั้้�งนี้้� บริษั้ทั้ฯ อยู่ระห้ว่าง
การดำำา เนี้ิ นี้ โครงการพื่้ ฒ นี้าชุุ ม ชุนี้ในี้จั้ นี้ โดำยจัะม้
การสำารวจัการยอมร้บข้องชุุมชุนี้ในี้อนี้าคต

ทั้้� ง นี้้� บริ ษั้ ทั้ ฯ ไดำ้ นี้ำา ห้ล้ ก การป็ระเมิ นี้ ผลตอบแทั้นี้
กษาขอมู
ล นโยบายดานการพัฒนาช
ทั้างส้งคม (SROI) มาใชุ้สามารถศึ
เพื่่อ� ว้ดำป็ระสิ
ทั้ธ์ิผลข้องโครงการ
เพื่่� อ ส้ ง คม รวมทั้้� ง การป็ร้
บ ป็รุ ง การดำำ
เนี้ิ นี้ โครงการ
โดยสแกน
QRาCode
หร�อกดที่ปุม Click h
ในี้ห้นี้่วยธ์ุรกิจัต่าง ๆ โดำยในี้ป็ี 2564 อินี้โดำนี้้เซึ่้ยไดำ้ป็ระเมินี้
ผลตอบแทั้นี้ทั้างส้ ง คมข้องโครงการไฟฟ้ า เพื่่� อ ศู นี้ ย์
สามารถศึ
กษาขอมู
“การดำเนิ
งานดานชุมชน" เพิม่ งเติคมอยู
มไดที่่ทั้้�รายงานความยงั่
สุข้ภาพื่ชุุ
มชุนี้ ลโดำยม้
ส้ดำส่วนนี้ผลตอบแทั้นี้ทั้างส้
1:1.17 ในี้ข้ณะทั้้�โครงการธ์นี้าคารข้ยะชุุมชุนี้ม้ส้ดำส่วนี้
ผลตอบแทั้นี้ทั้างส้งคมอยู่ทั้้� 1:0.95 ตามลำาดำ้บ

สามารถศึกษาขอมูล “การดำเนินงานดานชุมชน" เพิม่ เติมไดที่
รายงานความยั่งยืนประจำป 2564 หร�อเว็บไซตบร�ษัทฯ
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุม Click here

ผลการดำาเนินงานด้านชุุมชุน
ในี้ป็ี 2564 ทั้้�ผ่านี้มา บริษั้ทั้ฯ จั้ดำป็ระชุุมคณะกรรมการ
ทั้้�ป็รึกษัาชุุมชุนี้ก้บทัุ้กห้มู่บ้านี้ในี้อินี้โดำนี้้เซึ่้ยรวม 29 คร้�ง
และป็ระชุุ ม คณะอนีุ้ ก รรมการระดำ้ บ กลุ่ ม เห้ม่ อ ง
ในี้ออสเตรเล้ยจัำานี้วนี้ 17 คร้ง� โดำยจัากการป็ระชุุมพื่บว่า
ชุุ ม ชุนี้ส่ ว นี้ให้ญ่ ต้ อ งการพื่้ ฒ นี้าคุ ณ ภาพื่ชุ้ วิ ต ดำ้ า นี้
สุข้อนี้าม้ยและเศรษัฐกิจั ทั้้�งนี้้� ในี้ป็ี 2564 บริษั้ทั้ฯ
ไม่ ไ ดำ้ ร้ บ ข้้ อ ร้ อ งเร้ ย นี้ทั้้� ม้ นี้้ ย สำา ค้ ญ จัากชุุ ม ชุนี้ในี้พื่่� นี้ ทั้้�
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านสิทธิิมนุษยชุน
บริ ษั้ ทั้ ฯ มุ่ ง ม้� นี้ ในี้การดำำา เนี้ิ นี้ ธ์ุ ร กิ จั โดำยยึ ดำ ห้ล้ ก ป็ฏิิ บ้ ติ ต าม
แนี้วทั้างสากล อาทั้ิ ป็ฏิิ ญ ญาสากลว่ า ดำ้ ว ยสิ ทั้ ธ์ิ ม นีุ้ ษั ยชุนี้
(Universal Declaration of Human Rights) ห้ล้กการ
ชุ้�แนี้ะเร่�องสิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้สำาห้ร้บธ์ุรกิจั (The UN Guiding
Principles on Business and Human Rights) ห้ล้กการ
และสิ ทั้ ธ์ิ ข้้� นี้ พื่่� นี้ ฐานี้ในี้การทั้ำา งานี้ข้ององค์ ก ารแรงงานี้
ระห้ว่ า งป็ระเทั้ศ (ILO Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work) United Nations Global
Compact (UNGC) ตลอดำจันี้กฎห้มายแรงงานี้ข้องทัุ้กป็ระเทั้ศ
ทั้้�บริษั้ทั้ฯ เข้้าไป็ดำำาเนี้ินี้ธ์ุรกิจั โดำยบริษั้ทั้ฯ ยึดำห้ล้กสิทั้ธ์ิเสร้ภาพื่
ความเสมอภาค และศ้กดำิศ� ร้ความเป็็นี้มนีุ้ษัย์โดำยไม่เล่อกป็ฏิิบต้ ิ
ตามเพื่ศ เชุ่�อชุาติ ศาสนี้า ห้ร่อส้ผิว เพื่่�อป็้องก้นี้และห้ล้กเล้�ยง

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การละเมิดำสิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้ข้องพื่นี้้กสามารถศึ
งานี้ คูค่ า้ กลูกษาขอมู
ค้า ผูร้ บ้ ลเห้มา
ชุุมชุนี้บัติเร�่องสิทธ�มนุษยชนเพิ่มเติม
แนวปฏิ
รวมถิ่ึงกลุ่มเป็ราะบาง (Vulnerable
Groups)
อ้นี้ไดำ้แหร�
ก่ เดำ็
ก ่ปุม Click here
โดยสแกน
QR Code
อกดที
ผู้ห้ญิง คนี้พื่ิการ ชุนี้เผ่าพื่่�นี้เม่อง แรงงานี้อพื่ยพื่ ผู้สูงอายุ
เป็็นี้ต้นี้ โดำยบริษั้ทั้ฯ ไดำ้จั้ดำทั้ำาคู่ม่อการตรวจัสอบสิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้
อย่างรอบดำ้านี้ เพื่่�อเป็็นี้แนี้วทั้างในี้การบริห้ ารจั้ดำการดำ้านี้
สิ ทั้ ธ์ิ ม นีุ้ ษั ยชุนี้ ซึ่ึ� ง ครอบคลุ ม ความเส้� ย งห้ล้ ก ทั้้� เ ก้� ย วข้้ อ ง
ในี้การดำำาเนี้ินี้ธ์ุรกิจัตลอดำห้่วงโซึ่่คุณค่าข้องบริษั้ทั้ฯ

ผลการดำาเนินงานด้านสิทธิิมนุษยชุน
บริษัทั้้ ฯ ไดำ้ป็ระเมินี้ความเส้ย� งดำ้านี้สิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้คร้ง� ล่าสุดำเม่อ� ป็ี 2563 โดำยไม่พื่บป็ระเดำ็นี้ดำ้านี้สิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้ทั้้ม� ค้ วามเส้ย� งสูง อย่างไรก็ตาม
บริษั้ทั้ฯ ก็ย้งติดำตามป็ระเดำ็นี้ต่าง ๆ ทั้้�ม้ความเส้�ยงดำ้านี้สิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้อย่างต่อเนี้่�องโดำยม้ต้วอย่างแนี้วทั้างการดำำาเนี้ินี้งานี้ ดำ้งนี้้�
ประเด็นด้านสิทธิิมนุษยชุน

สามารถศึกษาขอมูล “แนวปฏิบตั เิ ร�อ่ งสิทธม� นุษยชน” เพิม่ เติม
ไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ
กดที่ปุม Click here

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Right Due Diligence)

การให้้คำามัน่ สัญญา
ประกาศนโยบายและห้ลักการ
ของบริษัทฯ ท่่ว่าด้วย
การเคารพสิทธิิมนุษยชุน

การประเมินความเส่่ยง
และผลกระทบ
ระบุความเส่่ยงทั�งท่่ม่แนวโน้มว่าจะ
เกิดและท่่เคยเกิดข้�นแล้ว รวมถึ้ง
ประเมินผลกระทบ

การรายงานผล
การดำาเนินงาน
เปิดเผยแนวทางการจัดการและ
ผลการดำาเนินงานต่อผ้้ม่สว่ นได้เส่ย

การผนวกการจัดการ
เข้ากับการดำาเนินธิุรกิจ
ผนวกแนวทางการจัดการ
ความเส่่ยงเข้ากับการดำาเนินธิุรกิจ
เพื่อป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบท่่อาจเกิดข้�น

กลไกการร้องเร่ยน
และการเย่ยวยา
กำาห้นดชุ่องทาง กระบวนการ
จัดการข้อร้องเร่ยน
และการเย่ยวยา

การติดตามผลการดำาเนินงาน
ติดตามตรวจสอบประสิทธิิภาพ
ของการดำาเนินงาน

แนวทางการดำาเนินงาน

สุขอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงาน (สิทธิิการคุม้ ครอง
ตามกฎห้มาย)

• จั้ดำอบรมดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ยให้้ก้บพื่นี้้กงานี้ให้ม่เป็็นี้ป็ระจัำาทัุ้กป็ี
• จั้ดำการซึ่้อมแผนี้ฉุกเฉินี้ ซึ่้อมดำ้บเพื่ลิง และฝึึกซึ่้อมอพื่ยพื่ห้นี้้ไฟ
• จั้ดำทั้ำามาตรการป็้องก้นี้การแพื่ร่ระบาดำข้องโควิดำ-19
• ส่�อสารและป็ระชุาส้มพื่้นี้ธ์์ผ่านี้ชุ่องทั้างต่างๆ เชุ่นี้ จัดำห้มายข้่าวอิเล็กทั้รอนี้ิกส์
• จั้ดำป็ระชุุมคณะกรรมการความป็ลอดำภ้ยเป็็นี้ป็ระจัำาทัุ้กเดำ่อนี้

การคุ้มครองข้อม้ลส่วนบุคคล
(สิทธิิการคุ้มครองตามกฎห้มาย)

• จั้ดำอบรมให้้ความรู้ความเข้้าใจัและแนี้วทั้างเพื่่�อลดำความเส้�ยง
• ส่�อสารและป็ระชุาส้มพื่้นี้ธ์์ เพื่่�อให้้ความรู้อย่างต่อเนี้่�องผ่านี้จัดำห้มายข้่าวอิเล็กทั้รอนี้ิกส์

การปฏิิบัติต่อแรงงาน
(สิทธิิแรงงานและความเท่าเท่ยม
และสิทธิิในการรวมตัวและ
เจรจาต่อรอง)

• จั้ดำต้�งคณะกรรมการสว้สดำิการฯ เพื่่�อเป็็นี้ต้วแทั้นี้ร่วมป็รึกษัาห้ารือ และเสนี้อความคิดำเห้็นี้
เรื�องสว้สดำิการ
• เคารพื่สิทั้ธ์ิข้องพื่นี้้กงานี้ โดำยไม่ป็ิดำก้�นี้สิทั้ธ์ิข้องพื่นี้้กงานี้ในี้การจั้ดำต้�งสห้ภาพื่ห้รือ
กลุ่มทั้้�คล้ายคลึงตามทั้้�ไดำ้ระบุไว้ในี้นี้โยบายพื่นี้้กงานี้ส้มพื่้นี้ธ์์

การรักษาความปลอดภัย

• ป็ฏิิบ้ติตามห้ล้กการการร้กษัาความป็ลอดำภ้ยและสิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้ (Voluntary Principles on
Security and Human Rights) โดำยเจั้าห้นี้้าทั้้�ร้กษัาความป็ลอดำภ้ยข้องบริษั้ทั้ฯ ในี้ทัุ้กพื่่�นี้ทั้้�
ป็ฏิิบ้ติงานี้ไม่ม้การใชุ้ความรุนี้แรง และไม่ม้การพื่กอาวุธ์ในี้พื่่�นี้ทั้้�ป็ฏิิบ้ติงานี้
• จั้ดำอบรมเก้�ยวก้บสิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้อย่างสมำ�าเสมอ

ในี้ป็ี 2564 บริษั้ทั้ฯ ไดำ้ทั้บทั้วนี้กระบวนี้การตรวจัสอบสิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้อย่างรอบดำ้านี้ เพื่่�อให้้ครอบคลุมป็ระเดำ็นี้ดำ้านี้สิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้
ในี้ทัุ้กธ์ุรกิจัตลอดำห้่วงโซึ่อุป็ทั้านี้ นี้อกจัากนี้้ย� ง้ ม้การส่อ� สารเพื่่อ� ให้้ความรูค้ วามเข้้าใจัเก้ย� วก้บสิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้ในี้อินี้โดำนี้้เซึ่้ย จั้นี้ และ
ออสเตรเล้ย เพื่่�อเตร้ยมความพื่ร้อมในี้การป็ระเมินี้ความเส้�ยงดำ้านี้สิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้ทั้้�จัะเกิดำข้ึ�นี้ในี้ป็ี 2565

นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านอาชุ่วอนามัยและความปลอดภัย
ทั้้�งนี้้� กลไกการร้บข้้อร้องเร้ยนี้ข้องบริษั้ทั้ฯ จัะม้ความแตกต่างก้นี้ในี้แต่ละป็ระเดำ็นี้ และผู้ม้ส่วนี้ไดำ้เส้ยทั้้�เก้�ยวข้้อง เชุ่นี้ ชุ่องทั้างการร้บ
ข้้อร้องเร้ยนี้ (Whistleblowing) และกระบวนี้การตรวจัสอบข้้อร้องเรียนี้ (Compliance Investigation Procedure) สำาห้ร้บป็ระเดำ็นี้
ดำ้านี้บรรษั้ทั้ภิบาลเป็็นี้การเฉพื่าะ และชุ่องทั้างการร้บข้้อร้องเร้ยนี้ และมาตรการจั้ดำการข้้อร้องเร้ยนี้จัากชุุมชุนี้ เป็็นี้ต้นี้
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บริษั้ทั้ฯ มุ่งม้�นี้ดำูแลพื่นี้้กงานี้และผู้เก้�ยวข้้องทัุ้กคนี้ทั้้�ป็ฏิิบ้ติงานี้ให้้บริษั้ทั้ฯ ม้สภาพื่แวดำล้อมในี้การป็ฏิิบ้ติงานี้ทั้้�ถิู่กสุข้อนี้าม้ย
และม้ความป็ลอดำภ้ย โดำยบริษั้ทั้ฯ ป็ระกาศนี้โยบายอาชุ้วอนี้าม้ยและความป็ลอดำภ้ย และเป็้าห้มาย “3 Zeroes” ไดำ้แก่
•

Zero Incident: ไม่ม้อุบ้ติการณ์เกิดำข้ึ�นี้

•

Zero Repeat: ไม่เกิดำอุบ้ติการณ์ซึ่ำ�า

•

Zero Compromise: ไม่ย่อห้ย่อนี้ในี้มาตรฐานี้และข้้อกำาห้นี้ดำกฎห้มายดำ้านี้อาชุ้วอนี้าม้ยและความป็ลอดำภ้ย

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

สามารถศึกษาขอมูล “แนวปฏิบัติดานอาช�วอนามัยและ
ความปลอดภัย” เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน
QR Code หร�อ กดที่ปุม Click here

ทั้้�งนี้้� ผลการดำำาเนี้ินี้งานี้ดำ้านี้อาชุ้วอนี้าม้ยและความป็ลอดำภ้ย
เป็็นี้ห้นี้ึ�งในี้ต้วชุ้�ว้ดำผลการป็ฏิิบ้ติงานี้ข้องป็ระธ์านี้เจั้าห้นี้้าทั้้�
บริ ห้ าร ตลอดำจันี้ผู้ บ ริ ห้ ารระดำ้ บ สู ง ข้องทัุ้ ก กลุ่ ม ธ์ุ ร กิ จั และ
บริ ษั้ ทั้ ย่ อ ยข้องบ้ า นี้ป็ู บริ ษั้ ทั้ ฯ ไดำ้ กำา ห้นี้ดำให้้ ม้ ห้ นี้่ ว ยงานี้
อาชุ้ ว อนี้าม้ ย และความป็ลอดำภ้ ย ทั้้� ร้ บ ผิ ดำ ชุอบดำู แ ลดำ้ า นี้
ความป็ลอดำภ้ ย ให้้ เ ป็็ นี้ ไป็ตามข้้ อ กำา ห้นี้ดำกฎห้มายดำ้ า นี้
อาชุ้ ว อนี้าม้ ย ความป็ลอดำภ้ ย ในี้กลุ่ ม บ้ า นี้ป็ู โดำยยึ ดำ ตาม
ข้้อกำาห้นี้ดำกฎห้มายทั้้องถิ่ิ�นี้และมาตรฐานี้กลางข้องบริษั้ทั้ฯ
ทั้้�งย้งนี้ำาระบบมาตรฐานี้สากล ISO 45001 มาเป็็นี้แนี้วทั้าง
ในี้การบริ ห้ ารจั้ ดำ การระบบการจั้ ดำ การอาชุ้ ว อนี้าม้ ย และ
ความป็ลอดำภ้ย รวมทั้้ง� การใชุ้กรอบแนี้วทั้างการสร้างว้ฒนี้ธ์รรม
ความป็ลอดำภ้ย โดำยเนี้้นี้ระบบความป็ลอดำภ้ย ความรู้ความ
สามารถิ่ดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ย และพื่ฤติกรรมดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ย
ในี้กลุ่มบ้านี้ป็ูและบริษั้ทั้ย่อยข้องบ้านี้ป็ู
เพื่่�อบรรลุเป็้าห้มาย “3 Zeroes” และเกิดำการป็ร้บป็รุงอย่าง
ต่ อ เนี้่� อ ง บริ ษั้ ทั้ ฯ ไดำ้ ทั้ บทั้วนี้ป็ระสิ ทั้ ธ์ิ ภ าพื่การดำำา เนี้ิ นี้ งานี้
การบริ ห้ ารจั้ ดำ การดำ้ า นี้อาชุ้ ว อนี้าม้ ย และความป็ลอดำภ้ ย
ก้ บ ป็ระเทั้ศต่ า งๆ เป็็ นี้ รายเดำ่ อ นี้ รายไตรมาส และรายป็ี
การป็ระเมิ นี้ ดำ้ า นี้ว้ ฒ นี้ธ์รรมความป็ลอดำภ้ ย การป็ระชุุ ม
ESG Committee โดำยกรรมการอิ ส ระ และการป็ระชุุ ม
คณะกรรมการการพื่้ ฒ นี้าทั้้� ย้� ง ย่ นี้ ซึ่ึ� ง ม้ ป็ ระธ์านี้เจั้ า ห้นี้้ า ทั้้�
บริ ห้ ารเป็็ นี้ ป็ระธ์านี้ เพื่่� อ เฝึ้ า ทั้บทั้วนี้ ติ ดำ ตามนี้โยบาย
เป็้าห้มาย กลยุทั้ธ์์ สถิ่ิตอิ บุ ต้ เิ ห้ตุ กฎห้มาย ความสอดำคล้องต่อ
ข้้อกำาห้นี้ดำกฎห้มายดำ้านี้อาชุ้วอนี้าม้ยและความป็ลอดำภ้ย
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•

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การระบัุ อั นติราย การประเมิ นความเส่ี� ยงและ
การรายงานและส่อบัส่วนอุบััติิการณ์
บริ ษั้ ทั้ ฯ ม้ ก ระบวนี้การระบุ อ้ นี้ ตรายและป็ระเมิ นี้
ความเส้�ยงทั้้�ครอบคลุมทั้้�งงานี้ป็ระจัำาและงานี้ไม่ป็ระจัำา
โดำยใชุ้ เ คร่� อ งม่ อ ชุ้� บ่ ง อ้ นี้ ตราย เชุ่ นี้ Job Safety
Environment Analysis (JSEA), Green Card/Yellow
Card, Safety Health Environment Accountability
Program (SHEAP) และ Hazard Identification,
Risk Assessment and Determining Control
(HIRADC) ข้องธ์ุ ร กิ จั เห้ม่ อ งในี้อิ นี้ โดำนี้้ เ ซึ่้ ย ระบบ
SLAMs (Stop, Look, Assess and Manage) ข้อง
ธ์ุรกิจัเห้ม่องในี้ออสเตรเล้ย และ Safety Walk Down
Program และ Safety Double Control ข้องธ์ุรกิจัไฟฟ้า
เชุ่อ� เพื่ลิงทั้้ว� ไป็ในี้จั้นี้ รวมทั้้ง� ระบบรายงานี้และบ้นี้ทั้ึกการ
สำารวจัสภาพื่การทั้ำางานี้ทั้้�ไม่ป็ลอดำภ้ย (UNSAFE Killer
Application) ข้องบ้านี้ป็ู สำานี้้กงานี้กรุงเทั้พื่ฯ บริษั้ทั้ฯ
กำา ห้นี้ดำมาตรการจั้ ดำ การความเส้� ย งตามลำา ดำ้ บ ข้้� นี้
การควบคุม (Hierarchy of Controls) ตลอดำจันี้กำาห้นี้ดำ
แผนี้การส่�อสาร การเฝึ้าระว้งและติดำตามความเส้�ยง

•

การบัริการด้้านอาชุีวอนามัย
บริษั้ทั้ฯ ม้การเฝึ้าระว้งโดำยการตรวจัว้ดำสภาพื่แวดำล้อม
ในี้การทั้ำางานี้อย่างสมำ�าเสมอ ตามป็ัจัจั้ยเส้�ยงข้องแต่ละ
พื่่�นี้ทั้้� เชุ่นี้ การตรวจัว้ดำคุณภาพื่อากาศ ระดำ้บเส้ยง
ระดำ้ บ ความเข้้ ม ข้้ นี้ สารเคม้ อ้ นี้ ตราย และความเข้้ ม
ข้องแสงสว่างในี้พื่่�นี้ทั้้�ป็ฏิิบ้ติงานี้ เป็็นี้ไป็ตามทั้้�กฎห้มาย
กำาห้นี้ดำอย่างครบถิ่้วนี้ โดำยการตรวจัว้ดำนี้้นี้� ไดำ้ดำาำ เนี้ินี้การ
โดำยสถิ่าบ้ นี้ ตรวจัว้ ดำ ทั้้� ไ ดำ้ ม าตรฐานี้ เพื่่� อ ให้้ ม�้ นี้ ใจัว่ า
พื่นี้้กงานี้และผู้ร้บเห้มาทัุ้กคนี้ทั้ำางานี้ในี้สภาพื่แวดำล้อม
ทั้้�เห้มาะสมและไม่เป็็นี้อ้นี้ตรายต่อสุข้ภาพื่

สำาห้ร้บในี้พื่่�นี้ทั้้�ป็ฏิิบ้ติงานี้ทั้้�อาจัจัะก่อให้้เกิดำผลกระทั้บ
ต่ อ ความป็ลอดำภ้ ย และสุ ข้ ภาพื่ข้องพื่นี้้ ก งานี้และ
ผู้ร้บเห้มา บริษั้ทั้ฯ ไดำ้จั้ดำให้้ม้การป็ระเมินี้ความเส้�ยงต่อ
สุข้ภาพื่ และจั้ดำให้้ม้การตรวจัสุข้ภาพื่ตามป็ัจัจั้ยเส้�ยง
สำาห้ร้บพื่นี้้กงานี้และผูร้ บ้ เห้มาทั้้ส� ม้ ผ้สป็ัจัจั้ยเส้ย� ง ข้้อมูล
ดำ้านี้สุข้ภาพื่ข้องพื่นี้้กงานี้จัะถิู่กเก็บเป็็นี้ความล้บ บริษัทั้้ ฯ
ม้นี้โยบายคุ้มครองข้้อมูลส่วนี้บุคคล (Personal Data
Protection Act : PDPA) และข้้อมูลข้องพื่นี้้กงานี้
จัะไม่ถิู่กนี้ำาไป็ใชุ้โดำยไม่ยินี้ยอม

ผู้ ร้ บ เห้มานี้้� นี้ ทั้างบริ ษั้ ทั้ ฯ ไดำ้ ค้ ดำ เล่ อ กผู้ ร้ บ เห้มา
ทั้้� ไ ดำ้ ม าตรฐานี้ และม้ ก ารควบคุ ม ดำู แ ลการให้้ บ ริ ก าร
ทั้างดำ้านี้อาชุ้วอนี้าม้ยให้้มก้ ารบริการทั้้ดำ� แ้ ละไดำ้มาตรฐานี้

•

การมีส่่วนร่วม การให้คำาปรึกษาและการส่่อส่าร
กับัผู้้้ปฏิิบััติิงาน
บริ ษั้ ทั้ ฯ เป็ิ ดำ โอกาสให้้ พื่ นี้้ ก งานี้ทัุ้ ก ระดำ้ บ ม้ ส่ ว นี้ร่ ว ม
ดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ย เริ�มต้�งแต่ข้้�นี้ตอนี้การร่วมพื่้ฒนี้า
เสนี้อความคิ ดำ เห้็ นี้ ทั้้� ค รอบคลุ ม ในี้ทัุ้ ก ๆ ดำ้ า นี้ ไดำ้ แ ก่
ดำ้านี้ระบบความป็ลอดำภ้ย ดำ้านี้ความรู้ความสามารถิ่
ดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ย และดำ้านี้พื่ฤติกรรมความป็ลอดำภ้ย
โดำยพื่นี้้กงานี้ในี้แต่ละป็ระเทั้ศ สามารถิ่เสนี้อความคิดำเห้็นี้
ผ่ า นี้ชุ่ อ งทั้างทั้้� ห้ ลากห้ลาย เชุ่ นี้ ผ่ า นี้แบบสำา รวจั
ดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ย (Safety Perception Survey)
ผ่านี้คณะกรรมการความป็ลอดำภ้ยฯ ผ่านี้เวทั้้การป็ระชุุม
ป็ระจัำาแต่ละไตรมาส รวมถิ่ึงการม้เวทั้้การแลกเป็ล้�ยนี้
สิ� ง ทั้้� ไ ดำ้ เ ร้ ย นี้รู้ ร่ ว มก้ นี้ ระห้ว่ า งป็ระเทั้ศต่ า งๆ ไดำ้ แ ก่
การป็ระชุุม HSEC Family และการป็ระชุุม ESG Summit
ซึ่ึ�งจัะนี้ำาข้้อมูลทั้้�งห้มดำมาทั้บทั้วนี้และกำาห้นี้ดำเป็็นี้แผนี้
ป็ร้บป็รุงระยะส้�นี้และระยาวอย่างต่อเนี้่�อง

ทั้้�สำานี้้กงานี้กรุงเทั้พื่ฯ บริษั้ทั้ฯ จั้ดำให้้ม้บริการป็รึกษัา
แพื่ทั้ย์ออนี้ไลนี้์ (Telemedicine) ทั้้�พื่นี้้กงานี้สามารถิ่
เข้้าถิ่ึงไดำ้อย่างสะดำวกและรวดำเร็ว บริษั้ทั้ย่อยข้องบ้านี้ป็ู
ในี้ป็ระเทั้ศอินี้โดำนี้้เซึ่้ย ไดำ้จัดำ้ ต้ง� ศูนี้ย์บริการทั้างการแพื่ทั้ย์
ทั้้�ม้แพื่ทั้ย์และผู้เชุ้�ยวชุาญเฉพื่าะทั้าง เพื่่�อให้้การร้กษัา
และคำา ป็รึ ก ษัาป็ั ญ ห้าดำ้ า นี้อาชุ้ ว อนี้าม้ ย แก่ พื่ นี้้ ก งานี้
และเป็ิ ดำ ให้้ บ ริ ก ารตลอดำเวลา รวมถิ่ึ ง การให้้ บ ริ ก าร
ครอบคลุมไป็ถิ่ึงผู้ร้บเห้มาและบุคคลต่างๆ ทั้้�เข้้ามา
ภายในี้เห้ม่ อ ง และจั้ ดำ เตร้ ย มห้นี้่ ว ยแพื่ทั้ย์ เ คล่� อ นี้ทั้้�
เพื่่�อให้้ความชุ่วยเห้ล่อ ห้ากเกิดำเห้ตุฉุกเฉินี้ข้ึ�นี้ระห้ว่าง
ป็ฏิิบ้ติงานี้ รวมถิ่ึงการเคล่�อนี้ย้ายผู้ป็่วยในี้กรณ้ฉุกเฉินี้
ผ่านี้บริการ International SOS Service ในี้ส่วนี้ข้อง

ผลการดำาเนินงานด้านอาชุ่วอนามัยและความปลอดภัย
2564

เป้าห้มาย 2564

เป้าห้มาย 2568

จำานวนผ้้เส่ยชุ่วิตจากการทำางานของพนักงาน

0

0

0

จำานวนผ้้เส่ยชุ่วิตจากการทำางานของผ้้รับเห้มา

1

0

0

อัตราความถึ่่ของการบาดเจ็บถึ้งขั�นห้ยุดงานของพนักงาน

1.85

≤2.77

≤1.99

อัตราความถึ่่ของการบาดเจ็บถึ้งขั�นห้ยุดงานของผ้้รับเห้มา

0.11

≤0.19

≤0.14

อัตราความถึ่่ของการบาดเจ็บของพนักงาน

15.54

≤15.26

≤10.93

อัตราความถึ่่ของการบาดเจ็บของผ้้รับเห้มา

0.46

≤0.74

≤0.53
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ในี้ป็ี 2564 ผู้ร้บเห้มาข้องบริษั้ทั้ฯ 1 รายเกิดำอุบ้ติเห้ตุจันี้ถิ่ึงข้้�นี้เส้ยชุ้วิต จัากการสอบสวนี้พื่บว่าสาเห้ตุห้ล้กมาจัากผู้ป็ฏิิบ้ติงานี้เป็ิดำ
ระบบการทั้ำางานี้ข้องสายพื่านี้ลำาเล้ยงข้ณะทั้้�ม้ผู้ป็ฏิิบ้ติงานี้อ่�นี้ป็ฏิิบ้ติงานี้อยู่ ห้ล้งจัากเห้ตุการณ์ดำ้งกล่าว บริษั้ทั้ฯ ไดำ้จั้ดำทั้ำามาตรการ
แก้ไข้และป็้องก้นี้เพื่ิ�มเติม เพื่่�อป็้องก้นี้ไม่ให้้เกิดำเห้ตุการณ์ซึ่ำ�า ดำ้งนี้้�
•

ตรวจัสอบว่าม้การใชุ้ระบบต้ดำแยกพื่ล้งงานี้ เพื่่�อแยก
เคร่�องจั้กรห้ร่ออุป็กรณ์ออกจัากแห้ล่งจั่ายพื่ล้งงานี้

•

จั้ดำให้้ม้อุป็กรณ์ในี้การใชุ้ต้ดำแยกพื่ล้งงานี้อย่างครบถิ่้วนี้
และผู้ป็ฏิิบ้ติงานี้สามารถิ่ใชุ้ไดำ้อย่างถิู่กต้อง

•

ป็ระเมินี้สถิ่านี้การณ์ในี้กรณ้ฉุกเฉินี้ เพื่่�อห้าระยะเวลา
ทั้้�เห้มาะสมในี้การห้ยุดำระบบสายพื่านี้ลำาเล้ยงพื่ร้อมทั้้�ง
ป็ร้บป็รุงข้้�นี้ตอนี้การป็ฏิิบ้ติกรณ้เกิดำเห้ตุฉุกเฉินี้ข้ึ�นี้

•

ติดำต้�งระบบเส้ยงเต่อนี้ เพื่่�อให้้ส้ญญานี้เส้ยงก่อนี้ทั้้�ระบบ
สายพื่านี้ลำาเล้ยงจัะทั้ำางานี้ ในี้กรณ้เป็ิดำระบบแบบทั้ำางานี้
ดำ้วยม่อ (Manual)

•

ตรวจัสอบการวิเคราะห้์งานี้เพื่่อ� ความป็ลอดำภ้ยโดำยละเอ้ยดำ
เพื่่� อ ทั้้� จั ะสามารถิ่ป็ระเมิ นี้ อ้ นี้ ตรายไดำ้ ใ นี้ทัุ้ ก ข้้� นี้ ตอนี้
การทั้ำางานี้ และม้มาตรการป็้องก้นี้อ้นี้ตรายและควบคุม
ความเส้�ยงทั้้�จัะเกิดำข้ึ�นี้

กิจกรรมท่่ม่ความเส่่ยงส้ง

ส่วนี้อ้ตราความถิ่้�ข้องการบาดำเจั็บถิ่ึงข้้�นี้ห้ยุดำงานี้ (LTIFR)
ข้องพื่นี้้ ก งานี้ค่ อ 1.85 และข้องผู้ ร้ บ เห้มาเทั้่ า ก้ บ 0.11
ซึ่ึ� ง ม้ ค่ า ลดำลงจัากป็ี ก่ อ นี้ห้นี้้ า เล็ ก นี้้ อ ย ทั้้� ง นี้้� อ้ ต ราความถิ่้�
ข้องการบาดำเจั็ บ ข้องผู้ ร้ บ เห้มา (TRIFR) บรรลุ เ ป็้ า ห้มาย
ทั้้� กำา ห้นี้ดำไว้ โ ดำยม้ ค่ า 0.46 อย่ า งไรก็ ต าม TRIFR ข้อง
พื่นี้้กงานี้เทั้่าก้บ 15.54 ซึ่ึ�งสูงกว่าเป็้าห้มายเล็กนี้้อย ทั้้�งนี้้�
บริ ษั้ ทั้ ฯ ไดำ้ วิ เ คราะห้์ จัำา แนี้กตามป็ระเภทั้ข้องการบาดำเจั็ บ
ทั้้เ� กิดำข้ึนี้� เป็็นี้ห้ล้ก พื่บว่า ส่วนี้ให้ญ่ ไดำ้แก่ การบาดำเจั็บกล้ามเนี้่อ�
และเอ็นี้ การบาดำเจั็บจัากการถิู่กกระแทั้ก และการม้แผลเป็ิดำ
อ้กทั้้�งย้งไดำ้วิเคราะห้์จัำาแนี้กตามป็ระเภทั้ข้องสิ�งทั้้�ทั้ำาให้้ป็ระสบ
อ้ นี้ ตรายโดำยพื่บว่ า โดำยส่ ว นี้ให้ญ่ เ กิ ดำ จัากการสะดำุ ดำ ล่� นี้
ห้กล้ม ออกแรงมากเกินี้กำาล้ง และถิู่กว้ตถิุ่ห้ร่อสิ�งข้องห้นี้้บ
ห้ร่อดำึง
จัากการป็ระเมิ นี้ ความเส้� ย งดำ้ า นี้ความป็ลอดำภ้ ย พื่บว่ า ม้
กิจักรรมทั้้�ม้ความเส้�ยงสูง ทั้้�งห้มดำ 2 กิจักรรม ซึ่ึ�ง บริษั้ทั้ฯ ไดำ้
กำาห้นี้ดำมาตรการป็้องก้นี้ทั้้�เห้มาะสม เพื่่�อร้บม่อก้บความเส้�ยง
ต่างๆ ดำ้งนี้้�

• ทั้บทั้วนี้การป็ระเมินี้ความเส้�ยงข้องกิจักรรมทั้้�ม้ความเส้�ยงทั้้�งห้มดำ
เพื่่�อให้้ม้�นี้ใจัไดำ้ว่าจัะสามารถิ่ควบคุมความเส้�ยงไดำ้อย่างเห้มาะสม
• ดำำาเนี้ินี้การติดำต้�งอุป็กรณ์เต่อนี้ภ้ย เพื่่�อชุ่วยลดำความเส้�ยงทั้้�อาจัจัะเกิดำข้ึ�นี้
ก้บผู้ป็ฏิิบ้ติงานี้
• อบรมความป็ลอดำภ้ย เนี้้นี้ยำ�าในี้เรื�องข้องจัุดำอ้นี้ตราย การส่�อสารระห้ว่าง
การป็ฏิิบ้ติงานี้ให้้แก่ผู้ป็ฏิิบ้ติงานี้
• ส่งเสริมและติดำตามให้้ผู้ป็ฏิิบ้ติงานี้ป็ฏิิบ้ติตามกฎระเบ้ยบและมาตรฐานี้
ดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ยอย่างเคร่งคร้ดำ

การปฏิิบัติงานกับเครือ่ งจักรท่่จุดห้มุน ด้ง ห้รือห้น่บ

• ทั้บทั้วนี้มาตรฐานี้การป็ฏิิบ้ติงานี้เพื่่�อความป็ลอดำภ้ย
• เนี้้นี้ยำ�าการทั้ำา Safety Toolbox ก่อนี้เริ�มงานี้
• การตรวจัสอบการป็ฏิิบ้ติงานี้ตามมาตรฐานี้ความป็ลอดำภ้ยโดำยห้้วห้นี้้างานี้
• เสริมสร้างพื่ฤติกรรมและว้ฒนี้ธ์รรมความป็ลอดำภ้ยในี้องค์กร

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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Level ห้ร่ออยู่ทั้้�ระดำ้บ 3.74 จัากระดำ้บ 5 ในี้ข้ณะทั้้�โรงไฟฟ้า
พื่ล้งงานี้แสงอาทั้ิตย์ ผลการป็ระเมินี้อยูใ่ นี้ระดำ้บ Involving Level
ห้ร่ อ ยู่ ทั้้� ร ะดำ้ บ 2.95 และ 2.93 และผลการป็ระเมิ นี้
สำาห้ร้บเห้ม่องในี้ป็ระเทั้ศอินี้โดำนี้้เซึ่้ย อยูใ่ นี้ระดำ้บ Involving Level
ห้ร่อยู่ทั้้�ระดำ้บ 2.33 จัากระดำ้บ 5 ทั้้�งนี้้� บริษั้ทั้ฯ ไดำ้จั้ดำทั้ำา
แผนี้ป็ร้ บ ป็รุ ง เพื่่� อ ยกระดำ้ บ ว้ ฒ นี้ธ์รรมความป็ลอดำภ้ ย
ข้องโรงไฟฟ้ า และเห้ม่ อ งดำ้ ง กล่ า ว ซึ่ึ� ง ความค่ บ ห้นี้้ า ข้อง
การดำำาเนี้ินี้การว้ดำระดำ้บว้ฒนี้ธ์รรมความป็ลอดำภ้ยคิดำเป็็นี้ 66%
จัากจัำานี้วนี้ห้นี้่วยธ์ุรกิจัทั้้�งห้มดำข้องบริษั้ทั้ฯ

ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� เสริมสร้างว้ฒนี้ธ์รรมความป็ลอดำภ้ยในี้ทัุ้กห้นี้่วยธ์ุรกิจั
บริษั้ทั้ฯ ไดำ้สำารวจัระดำ้บว้ฒนี้ธ์รรมความป็ลอดำภ้ยมาอย่าง
ต่ อ เนี้่� อ งต้� ง แต่ ป็ี 2561 เพื่่� อ นี้ำา ผลการป็ระเมิ นี้ มากำา ห้นี้ดำ
เป็็นี้ห้้วข้้อในี้การป็ร้บป็รุงการดำำาเนี้ินี้งานี้ดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ย
อย่างเห้มาะสม ในี้ป็ี 2564 บริษั้ทั้ฯ ไดำ้ว้ดำระดำ้บว้ฒนี้ธ์รรม
ความป็ลอดำภ้ยข้องพื่นี้้กงานี้และผู้ร้บเห้มาในี้จั้นี้ทั้้�โรงไฟฟ้า
เชุ่�อเพื่ลิงทั้้�วไป็ 1 แห้่ง โรงไฟฟ้าพื่ล้งงานี้แสงอาทั้ิตย์ 2 แห้่ง
และเห้ม่องในี้ป็ระเทั้ศอินี้โดำนี้้เซึ่้ย 1 แห้่ง โดำยผลการป็ระเมินี้
สำาห้ร้บโรงไฟฟ้าเชุ่�อเพื่ลิงทั้้�วไป็พื่บว่า อยู่ในี้ดำ้บ Cooperating
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ความรับผิดชอบตอสังคม
โครงการและกิจกรรมเพอประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(CSR After Process) ในรอบปที่ผานมา

ประเทศไทย
บานปูไดดำเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคมที่สอดคลองกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอม
ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ โดยครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยในป 2564 บานปูยังคงดำเนินโครงการและกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนอง โดยมุงสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเพอสรางการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาอยางยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดวยความเชอที่วา “พลังความรู คือ
พลังแหงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

ดานการพัฒนาการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพอการพัฒนาที่ยั่งยืน
ป 2564 นับเปนปท่ี 18 ของโครงการ “สนับสนุนการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน” (Banpu Education for Sustainability)
ซ�่งบานปูร�เร�่มและดำเนินโครงการมาอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาอันเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ
อยางยัง่ ยืน ดวยการสนับสนุนการเร�ยนรูแ บบบูรณาการใน 3 ดาน ประกอบดวย การพัฒนาโรงเร�ยนใหเปนแหลงเร�ยนรูท ย่ี ง่ั ยืน
ของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของครู และการสงเสร�มการเร�ยนรูของนักเร�ยน ใหแกโรงเร�ยน 6 แหง ในจังหวัดลำพูน ลำปาง
และพะเยา ซ�่งเปนพื้นที่ที่บร�ษัทฯ เคยดำเนินธุรกิจ โดยในปนี้ บานปูยังมอบทุนสำหรับจัดหาครูตางชาติเจาของภาษาตอเนื่อง
เปนปท่ี 10 เพือ่ สรางเสร�มความสามารถทางการสือ่ สารภาษาอังกฤษของนักเร�ยนและบุคลากรของโรงเร�ยน ในป 2564 ถือเปน
ความทาทายจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) ที่ยังคงมีอยางตอเนื่อง
แตโรงเร�ยนก็สามารถพัฒนาระบบการเร�ยนการสอนใหรองรับการเร�ยนการสอนผานระบบออนไลนสลับกับการสอนแบบออนไซต
สอดคลองกับสถานการณในยุคปกติใหม (New Normal) ได

ครูมคี วามรูค วามสามารถในการจัดการเร�ยนการสอนใหนา สนใจและมีประสิทธ�ภาพมากข�น้ นอกจากนีก้ ารจัดกิจกรรมสงเสร�มทักษะ
และยกระดับผลสัมฤทธ�ท์ างการเร�ยน สงผลใหโรงเร�ยนมีมาตรฐานการเร�ยนการสอนทีส่ งู ข�น้ สามารถเปนแหลงเร�ยนรูข องชุมชน
และไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเร�ยนตัวอยาง โรงเร�ยนตนแบบ หร�อโรงเร�ยนนำรองในดานตางๆ

ทุนสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต
ในป 2564 บานปูมอบเง�นสนับสนุนจำนวน 1,197,360 บาท
ใหแกโรงเร�ยนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโรงเร�ยน
ในพื้นที่หลายแหงประสบปญหาความพรอมในการจัด
การเร�ยนการสอน ประกอบกับไดรบั ผลกระทบจากสถานการณ
การแพร ร ะบาดของโคว� ด -19 บ า นปู จ � ง ได พ ิ จ ารณา
ใหความชวยเหลือโรงเร�ยน 16 แหง โดยเนนไปทีส่ ดั สวนของ
การสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนดานอุปกรณ
การเร�ยนการสอน การปรับปรุงอาคารสถานที่ การสงเสร�ม
และพัฒนาอาช�พ และการสงเสร�มสุขอนามัยภายในโรงเร�ยน
ทัง� นี้ ในชวง 15 ปทผ่ี า นมา มีโรงเร�ยนทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจาก
บานปู รวมทัง� สิน้ 161 โรงเร�ยน ใน 5 จังหวัด ประกอบดวย
นราธ�วาส ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล รวมเปนมูลคา
22,837,560 บาท

โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา
(Partnership School Project)
โครงการโรงเร�ยนรวมพัฒนา นับเปนมิตใิ หมของการรวมมือ
ดานการศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธ�การกับภาคสวนอืน่ ๆ
เชน บร�ษัทเอกชน มูลนิธ� และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบร�หารจัดการของสถานศึกษา ใหสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธ�์ทางการเร�ยน และเตร�ยมความพรอม
สําหรับอนาคตใหแกผเู ร�ยน บานปูไดใหการสนับสนุนโรงเร�ยน
ในโครงการนี้ 3 แหง ไดแก โรงเร�ยนโนนสะอาดพิทยา
จังหวัดขอนแกน โรงเร�ยนชุมชนโพนงามโพนสวาง จังหวัด
มหาสารคาม และโรงเร�ยนรองคำหงษทองว�ทยา จังหวัด
รอยเอ็ด ซ�่งในชวงป 2564 ที่ผานมา ถึงแมจะเผช�ญกับ
การแพรระบาดของของโคว�ด-19 สงผลใหการจัดการเร�ยน
การสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ ทำไดไมเต็มที่นัก
แตบานปูและโรงเร�ยนไดรวมกันแกไขปญหาและหาทางออก
เพื่อใหการจัดการเร�ยนการสอนเดินหนาภายใตขอจำกัด
ไดอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาทักษะของครูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถปรับว�ธ�การสอน
ใหเหมาะสมมากข�้น ทั�งนี้ จ�งสรุปความกาวหนาในการ
ดำเนินงานไดดังตอไปนี้

ตลอดระยะเวลา 18 ปที่ผานมา การสนับสนุนตางๆ ภายใตโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คิดเปน
มูลคากวา 46.7 ลานบาท สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงที่ดีข�้นใหกับโรงเร�ยนในอุปถัมภ ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
นักเร�ยนมีความรูค วามสามารถดานว�ชาการควบคูก บั คุณธรรมและทักษะช�วต� พรอมเติบโตเปนกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคต
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม

สนับสนุนงบประมาณการจางครูภาษาอังกฤษ และจัดการเร�ยน
การสอนภาษาอังกฤษของทัง� 3 โรงเร�ยน ตัง� แตระดับอนุบาล
รวมทัง� การเพิม่ ชัว่ โมงเร�ยนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
และสงเสร�มใหโรงเร�ยนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ดานภาษาอังกฤษของนักเร�ยน

คายเยาวชนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม “เพาเวอรกรีน”

4. การพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต

1. การยกระดับคุณภาพดานวิชาการและนวัตกรรม
จากการนำแนวการสอนแบบ Active Learning มาใช
ทั�งในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ทำใหเห็นพัฒนาการ
ดานผลสัมฤทธ�์ทางการเร�ยนไดชัดเจน และสงผลตอการ
สอบระดับประเทศของทัง� สามโรงเร�ยน ทำใหคะแนน RT ของ
นักเร�ยนชั�น ป.1 เพิ่มข�้น 13.70 NT ของนักเร�ยนชั�น ป.3
เพิม่ ข�น้ 7.78 และ ONET ของนักเร�ยนชัน� ป.6 เพิม่ ข�น้ 1.95
เมื่อเปร�ยบเทียบกับปที่ผานมา นอกจากนี้ยังไดสนับสนุน
กิจกรรม 1 หองเร�ยน 1 นวัตกรรม เพื่อใหมีสิ่งใหมๆ
ในการเร�ยนการสอนอยางตอเนื่อง

2. การยกระดับดานเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดจัดหาเคร�่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอจำนวนผูเร�ยน
และใชระบบไอทีเพื่อบร�หารจัดการขอมูลของโรงเร�ยน โดย
ในชวงการระบาดของของโคว�ด-19 ไดมีการฝกอบรมครู
ทั�งสามโรงเร�ยนในการใชแพลตฟอรมและแอปพลิเคชัน
สำหรับการสอนออนไลนและสอนในหองเร�ยน
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บานปูรว มกับคณะสิง่ แวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ “คายเพาเวอรกร�น” มาอยางตอเนือ่ ง
ตัง� แตป พ.ศ. 2549 ภายใตแนวคิด “ว�ทยาศาสตรสง่ิ แวดลอม - เร�ยนรูส กู ารปฏิบตั ”ิ เพือ่ ปลูกจ�ตสำนึกในการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม
อยางยั่งยืน ใหเยาวชนมีความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรูจักนำความรู
ดานว�ทยาศาสตรมาใชแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ

เพือ่ การเร�ยนรู และสรางแรงบันดาลใจ ผานโครงการพัฒนา
อาช�พในดานตางๆ ทัง� ยังเปนอีกหนึง่ ทางเลือกในอนาคตใหกบั
นักเร�ยน โดยการสนับสนุนโรงเร�ยนทัง� 3 แหง รวม 9 กิจกรรม
เชน ชางตัดผมชาย ทำขนม ทำมาลัย งานดอกไมประดิษฐ
เลี้ยงสัตว ปลูกผักในแปลงปลูก ปลูกผักไฮโดรโปนิค
รับจัดดอกไมในงานตางๆ และวงดนตร�พื้นเมือง เปนตน

5. การสรางชุมชนแหงการเรียนรู
โดยสนับสนุนวัฒนธรรมในการแลกเปลีย่ นเร�ยนรูซ ง่� กันและกัน
ของครูทั�งในและนอกโรงเร�ยน สนับสนุนใหโรงเร�ยนมีการ
ถายทอดประสบการณ เทคนิคการสอน ใหกบั ครูในโรงเร�ยน
รอบขาง ซ�ง่ ในชวงปทผ่ี า นมา มีครูจำนวน 7 คน จาก 2 โรงเร�ยน
มาศึกษาดูงานการจัดการเร�ยนการสอนในระดับอนุบาล
มีการจัดอบรมการใชแพลตฟอรมและแอปพลิเคชันในการสอน
ใหกับครูโรงเร�ยนอื่นๆ 3 โรงเร�ยน รวม 43 คน รวมถึงเปน
เจาภาพในการจัดอบรมเพิ่มทักษะทางดานไอที ซ�่งมีครู
เขารวมจำนวน 29 คน จาก 6 โรงเร�ยน นอกจากนี้ โรงเร�ยน
ยังไดจัดอบรมการทำดอกไมประดิษฐใหกับชุมชน เพื่อเพิ่ม
กำลังผลิตและเปนการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน

ในป พ.ศ. 2564 จากผลกระทบของสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโคว�ด-19 คาย “เพาเวอรกร�น” ปที่ 16
จ�งปรับเปลี่ยนรูปแบบใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว
โดยจัดคายในรูปแบบออนไลนเปนครั�งแรก ภายใตหัวขอ
“ECO Living & Learning – เปลีย่ นปรับสูก ร�นไลฟสไตล
ตอบรั บ New Normal” โดยเป ด โอกาสให น ั ก เร� ย น
ระดั บ ชั � น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายไม จ ำกั ด สาขาว� ช า
(เปนครั�งแรก) สมัครเขารวมคายฯ ดวยการจัดทำคลิปว�ดีโอ
ความยาวไมเกิน 5 นาที แนะนำตนเอง บอกเลาถึงความสนใจ
หร�อประสบการณเกี่ยวกับกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และ
นำเสนอแนวคิดและความเขาใจในประเด็นที่สอดคลองกับ
หัวขอคายฯ ซ�่งเยาวชนที่ไดรับคัดเลือกทั�ง 40 คน จาก
40 โรงเร�ยน ใน 31 จังหวัด มีโอกาสไดเปดประสบการณ
การเร�ยนรูว�ถีใหมแบบไรข�ดจำกัดในทุกวันหยุดสุดสัปดาห
ระหวางวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจ�กายน 2564 ทีผ่ า นมา
ในคายฯ เยาวชนไดเร�ยนรูท ง�ั ภาคทฤษฎีและปฏิบตั อิ ยางเขมขน
จากอาจารยผเู ช�ย่ วชาญเกีย่ วกับแนวทางการใชชว� ต� ประจำวัน
อยางเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมในหัวขอการเร�ยนรูท ห่ี ลากหลาย
และสามารถนำไปปรับใชไดจร�งในสถานการณปจ จุบนั ทีท่ กุ คน
ใชเวลากับการทำกิจกรรมภายในบานมากข�น้ โดยมีกจิ กรรม
Transformative Learning เพือ่ ปูพน้ื ฐานนักว�ทย โดยฝกฝน
เร�่อง Soft Skills ทั�งความคิดสรางสรรค การคิด ว�เคราะห

และแกปญ
 หา การสือ่ สารอยางมีประสิทธ�ภาพ และการทำงาน
รวมกับผูอื่น นอกจากนี้ ทางคายฯ ไดจัดสงชุดการทดลอง
ที่ไดมาตรฐาน สามารถนำไปใชงานไดจร�งในครัวเร�อน
จำนวน 3 ชุดการทดลอง ไปใหชาวคายทุกคนถึงบาน
แบบไมมีคาใชจาย เปดโอกาสใหเยาวชนไดเร�ยนรูจาก
การลงมือทำ ไดแก การประกอบถังดักไขมัน ถังกำจัด
เศษอาหารในบาน และการตรวจสอบคุณสมบัติดิน
นอกจากนี้ เยาวชนยังไดรับแรงบันดาลใจในการเปลี่ยน
ปรับตนเอง เพื่ออยูรวมกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุลมากข�้น
ผานกิจกรรม “Eco-living Talk” โดยมีคุณรัณนภันต
ยั่งยืนพูนชัย หร�อแพท วง Klear ศิลปนที่มีงานอดิเรก
เปนการทำสวนออรแกนิก มารวมแบงปนว�ธ�การดำรงช�ว�ต
อยูรวมกับธรรมชาติไดอยางเกื้อกูลกันและมีความสุข และ
คุณสมโภช รวมสิน ผูเช�่ยวชาญดาน Smart City จาก
บร�ษัท บานปู เน็กซ จำกัด ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของบานปู
มารวมแบงปนความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเช�่อมโยง
กับไลฟสไตลใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ในชวงทายของคายฯ เยาวชนไดนำความรูท ไ่ี ดจากทุกกิจกรรม
มาตกผลึกและสรางสรรคเปนโครงงานกลุมว�ทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม เพื่อนำเสนอแกคณะกรรมการคายฯ และ
สาธารณชนผานชองทางออนไลน
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“Banpu Champions for Change” รุนที่ 10
บานปูสนับสนุนโครงการที่คัดเลือก

คัดเลือกโครงการที่โดดเดนมีพัฒนาการ

10 กิจการ

5 กิจการ

เพอรับทุนโครงการละ

เพอรับทุนโครงการละ

80,000 บาท

250,000 บาท

เพอนําไปดําเนินงานในระยะเวลา 3 เดือน

สําหรับดําเนินกิจการตอเนองอีก 6 เดือน

ตลอดระยะเวลา 16 ป ที่ผานมา มีเยาวชนเขารวมโครงการ
คาย “เพาเวอรกรีน” กวา

1,000 คน

จุดเดนของ 10 ทีมที่ผานเขารอบในปนี้ คือ การนําวิธีคิดเชิงนวัตกรรม และแพลตฟอรมดิจิทัล
เขามาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เพอตอบโจทยประเด็นปญหาสังคมที่หลากหลาย ไดแก

อีกทั้ง คายฯ ยังไดพัฒนา “ผูนําเยาวชนดานสิ่งแวดลอม” เพอทําหนาที่
เปนพี่เลี้ยงแกเยาวชนคายฯ รวมทั้งขยายเครือขายดานสิ่งแวดลอม รวมประมาณ

174 คน

• Food Loss Food Waste : ธุรกิจที่ตอยอดการจัดการขยะในชุมชนมาสูการพัฒนาสินคาที่ผลิต

ดานสิ่งแวดลอม

ดานการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพอสังคม
โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หร�อ “Banpu Champions for Change” เปนโครงการที่บานปูรวมกับสถาบัน
ChangeFusion องคกรไมแสวงหากำไร ภายใตมูลนิธ�บูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เร�่มดำเนินการ
มาตั�งแตป 2554 เพื่อสนับสนุนผูประกอบกิจการเพื่อสังคม ซ�่งเปนเยาวชนคนรุนใหมผูเปยมดวยพลังสรางสรรคและศักยภาพ
ในการเปลีย่ นแปลงสังคม ตอยอดไอเดียธุรกิจใหเติบโตทัง� ในดานรายไดและผลกระทบเช�งบวกตอสังคม ชุมชน และสิง่ แวดลอม
ผานการสงเสร�มการเร�ยนรูเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการเพื่อสังคมไปพรอมๆ กับการปลูกฝงคุณธรรมและ
จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม เพื่อสรางสังคมคุณภาพ
และวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงและยั่งยืนของประเทศ

• Rosecare : แพลตฟอรมดิจทิ ลั ทีร่ วบรวมขอมูลและใหบริการจัดหาผูร บั จางทํางานบาน เพอชวยลดปญหา

ดานการพัฒนาอาชีพ

ดานการศึกษา

ดานการเกษตร

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

การจางงานที่ ไมเปนธรรม พรอมกับคํานึงถึงการรักษาประโยชนรวมกันระหวางผูรับจางและผูวาจาง
• Anywhere Work : ธุรกิจที่มุงสรางอาชีพและพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับกลุมแรงงานเปราะบาง เชน
การแปลงเอกสารเปนไฟลดิจิทัล และการคียขอมูลดวยระบบ AI เพอใหแรงงานเหลานั้นมีรายได
และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

• Hmong Cyber : ธุรกิจที่ตอยอดจากโครงการพัฒนาทักษะของเยาวชนชาวมงในหมูบานนํ้าจวง

ดานสุขภาพ
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จากขยะอินทรีย โดยใชหนอนและแมลงเปนตัวชวยในกระบวนการยอยสลาย และแปรรูปขยะใหเปน
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน ปุย และอาหารสัตว
• Banana Land : ธุรกิจทีต่ งั้ ใจพัฒนาชุมชนบานหนองบัว ตําบลภูหอ จังหวัดเลย ใหเปนชุมชนทีเ่ ขมแข็ง
ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได ผานการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่พรอมจะพาไปเรียนรูวิถีชีวิต
อันเรียบงายของคนในชุมชน
• Reviv : ธุรกิจใหบริการซอมและปรับแตงเสือ้ ผาออนไลน โดยรวมมือกับแรงงานนอกระบบทีม่ ที กั ษะฝมอื
ในการซอมแซมเสื้อผาเกาใหกลับมาใช ไดอีกครั้ง รวมถึงนําเสื้อเกามาปรับโฉมใหมดวยสารพัดเทคนิค
เพอชะลอการบริโภคสินคาแฟชั่น และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด

มาสู  ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนที่ พึ่ ง พาตนเองและสร า งรายได จ ากการท อ งเที่ ย วและงานเทศกาล โดยใช
แอปพลิเคชันจองทัวรและหาที่พักเปนสอกลางในการเชอมโยงนักทองเที่ยวเขากับคนในชุมชน
• insKru (อิน สครู) : แพลตฟอรมออนไลนที่ชวยครูในการสรางหองเรียนคุณภาพที่เปนพื้นที่
ปลอดภัยเหมาะสมแกการเรียนรูดวยคลังไอเดียการสอนจากเพอน ๆ ครู และระบบการประเมิน
การสอนที่ทําใหครูไดยิน ‘เสียง’ ของนักเรียน
• a-chieve HUB (อะชีฟ ฮับ) : ผูออกแบบระบบการเรียนรูและพัฒนาตนเองเพอชวยใหนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาไดวิเคราะหและทําความรูจักตนเอง เพิ่มทักษะการตัดสินใจใหนักเรียน
สามารถเลือกเสนทางที่เหมาะกับตนเองในอนาคตไดอยางมั่นใจ

• HATO : แพลตฟอรมออนไลนที่เปดใหคนที่มีความเครียดไดแลกเปลี่ยนมุมมองและความรูสึกรวมกัน

รวมถึงใหคําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการความเครียด โดยมีเปาหมายคือการสรางสังคมที่เขาใจ
ความสําคัญของปญหาสุขภาพจิต รวมถึงใหกําลังใจคนที่เผชิญกับภาวะความเครียดและปญหาทางจิตใจ

• นานาญ : ธุรกิจที่คิดคนพัฒนานวัตกรรมกับดักแมลงโซลารเซลลอัตโนมัติ ที่สามารถใชกําจัดแมลง
ไดดวยการติดตั้งบริเวณแปลงเพาะปลูก เพอชวยใหเกษตรกรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ลด ละ เลิกการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
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ในปนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ “SE Online Meet-up” เปนครั�งแรก โดยไดเช�ญรุนพี่ในเคร�อขายโครงการฯ มาแชรประสบการณ
ในการดำเนินธุรกิจและใหคำปร�กษา ทำใหผูประกอบการรุนใหมมองเห็นโอกาส และสามารถเช�่อมโยงการทำงานเพื่อรวมสราง
เคร�อขายของผูป ระกอบการเพือ่ สังคมทีพ่ รอมชวยเหลือซ�ง่ กันและกัน รวมถึงมีเว็บไซต SE School แพลตฟอรมการเร�ยนรูอ อนไลน
ของโครงการฯ ทีโ่ ครงการฯ พัฒนาข�น้ เพือ่ เปนแหลงขอมูลสำหรับคนรุน ใหมทส่ี นใจเร�ม่ ตนธุรกิจ และประชาชนทัว่ ไป ใหผใู ชงาน
เขาใจกระบวนการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคมมากยิ่งข�้น ถือเปนอีกหนึ่งความตั�งใจของโครงการฯ ที่จะสรางคลังความรู
และระบบนิเวศที่เอื้อตอการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังตอยอดจัดกิจกรรม “Impact Day” ภายใตแนวคิด “Dare for Better Change” เพื่อสนับสนุน
ใหผูประกอบการกิจการเพื่อสังคมของโครงการฯ และเคร�อขายไดมีพื้นที่ในการแนะนำกิจการและจำหนายสินคาและบร�การ
ขณะเดียวกัน ประชาชนทั่วไปและผูที่สนใจในกิจการเพื่อสังคมก็มีโอกาสศึกษาหาความรูดานกิจการเพื่อสังคมจาก
ผูมีประสบการณตรงผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การเสวนาพิเศษ การนำเสนอธุรกิจโดย 5 กิจการเพื่อสังคมดีเดนของโครงการฯ
รุน ที่ 10 และ SE Marketplace ตลาดออนไลนทเ่ี ปดโอกาสใหผบู ร�โภคไดพบกับผูป ระกอบการ เพือ่ กระตุน ใหเกิดแรงกระเพือ่ ม
ในการรวมสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม

ผลลัพธทางสังคม
ของโครงการ

“พลังเปลี่ยนแปลง
เพอสังคม”
ตลอดระยะเวลา 10 ป

การสนับสนุนกิจการเพอสังคม

รวม

112

กิจการ

ชุมชนและองคกรที่ ไดรับประโยชน

รวม

160

แหง

ผู ไดรับผลประโยชนมีสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

รวม

2.45

ลานคน

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม (Thammasat-Banpu Innovative Learning)
บานปูรว มมือกับคณะว�ทยาการเร�ยนรูแ ละศึกษาศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ดำเนินโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม”
หร�อ “Thammasat-Banpu Innovative Learning Program” เพื่อพัฒนานักเร�ยนระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเร�ยน
อาช�วศึกษา และครูผูสอน ใหมีทักษะที่เอื้อตอการเปนนวัตกรรุนใหม เชน การคิดอยางมีว�จารณญาณและการคิดเช�งว�เคราะห
การคิดและการสื่อสารความคิดอยางสรางสรรค ความรับผิดชอบ ภาวะผูนำ เปนตน ผานกระบวนการสราง “เกมการเร�ยนรู”
มาตั�งแตป 2559
หลังจากโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุนที่ 1
เสร็จสิน้ ไปในป 2562 บานปูไดสานตอการสรางนวัตกรตอไป
เปนรุน ที่ 2 (ป 2562 - 2564) ดวยเง�นสนับสนุนเปนจำนวน
ทัง� สิน้ 8.4 ลานบาท เพือ่ ดำเนินกิจกรรมบมเพาะทีมเยาวชน
จากโรงเร�ยนตาง ๆ ที่ผานการคัดเลือกจากทั่วประเทศรวม
14 ทีม ใหมีทักษะกระบวนการคิดเช�งออกแบบ (Design
Thinking) และเปนนวัตกรรุน ใหมผา นกระบวนการสรางสรรค
บอรดเกม เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ทาง
ประเด็นสังคม สำหรับป 2564 ซ�่งถือเปนปสุดทายของ
การดำเนินโครงการฯ รุนที่ 2 ทุกทีมไดนำบอรดเกม
ไปทดลองจร�งกับกลุม เปาหมายตามวัตถุประสงคเพือ่ ประเมิน
ผลการใชงานและสื่อสารผานบอรดเกม นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการผูท รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายว�ชาช�พทีเ่ กีย่ วของ
รวมพิจารณาใหคะแนนทีมเยาวชนสามารถสื่อสารประเด็น
หร�อปญหาสังคมและถายทอดว�ธ�แกปญหาไดอยางตรงจุด
โดยมีกลไกเกมที่สรางการเร�ยนรูไปพรอมกับการสราง
ความสามารถใหกบั ผูเ ลน รวมถึงมีกระบวนการนำเกมไปใช
และเผยแพรตอชุมชนตอไปไดอีกดวย

ในป 2564 โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุนที่ 2
ไดประกาศผลและจัดพิธ�มอบรางวัลถวยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธ�ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร� รวมถึงรางวัลพิเศษอืน่ ๆ เปนทีเ่ ร�ยบรอย
โดยทีมที่สามารถควาถวยพระราชทานฯ ไปครอง คือ ทีม
The Last Hope โรงเร�ยนวัชรว�ทยา จังหวัดกำแพงเพชร
กับผลงานบอรดเกม Survivors From Black Snow
ทีน่ ำเสนอประเด็นเร�อ่ งการขจัดเขมาควันออย เพือ่ เสร�มสราง
ความตระหนักรูใหแกเกษตรกรและชุมชนเกี่ยวกับการดูแล
สภาพแวดลอมและสุขอนามัยของคนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกำแพงเพชร

บางกิจการยังสามารถตอยอดไปควารางวัลและสรางชอเสียงและรายได ในระดับนานาชาติอีกดวย
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โครงการ “ออกแบบเกม

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ออกแบบสังคม”รุนที่ 2

บานปูมอบเงินสนับสนุนโครงการ

8.4 ลานบาท
เยาวชนและครูที่ปรึกษา
ที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ

ทั้งหมด 80 คน
จาก

14 ทีม

เยาวชนที่เขารวมโครงการ
ไดออกแบบบอรดเกม

เพอสรางการเปลี่ยนเเปลงทางสังคม
ครอบคลุม

3 ประเด็น
• การพัฒนาสังคม • การดูแลสุขภาพ • วัยรุนศาสตร

รางวัลในโครงการฯ รุนที่ 2 มีทั้งหมด 6 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดแก บอรดเกม Survivors From Black Snow โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร
รางวัล Learning & Growth
ไดแก บอรดเกม Unplugged Coding จากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
รางวัล High Quality Research
ไดแก บอรดเกม Sugar Addicted จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
รางวัล Creativity
ไดแก บอรดเกม Lost In Eros จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ จังหวัดกรุงเทพ
รางวัล Community Engagement
ไดแก บอรดเกม Save Health Save Life จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
รางวัล Gamers’ Choice
ไดแก บอรดเกม Mentalism จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี

สโมสรเทเบิลเทนนิสบานปู
สโมสรเทเบิลเทนนิสบานปูกอตั�งข�้นในชวงตนป 2551 โดยมีจุดเร�่มตนจากบร�ษัทในเคร�อของบานปูในประเทศจ�นที่ไดสนับสนุน
ศูนยฝกอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิสแหงชาติประจำเมืองเจ�้งติ้ง บานปูจ�งเล็งเห็นโอกาสในการใชประโยชนจากเคร�อขายที่มีอยู
นำเอาความเช�่ยวชาญและเทคนิคทางดานกีฬาเทเบิลเทนนิสของจ�นมาถายทอดสูเยาวชนไทย ตลอดระยะเวลา 13 ปที่ผานมา
สโมสรฯ มุงมั่นพัฒนานักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยดวยการสนับสนุน ทั�งการฝกซอมประจำวัน การสงแขงขันในทัวรนาเมนต
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั�งยังมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จร�ยธรรม ความมีว�นัย ความสามัคคี
และการมีจ�ตอาสา
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ในป 2564 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19
ทีม่ มี าตอเนือ่ ง สงผลใหสโมสรฯ ไมสามารถดำเนินกิจกรรมตางๆ
เชน รายการแขงขันในประเทศในบางรายการที่ไมสามารถ
จัดการแขงขันได การสงนักกีฬาไปแขงขันรายการตางประเทศ
การจัดคายอาสาสอนเทเบิลเทนนิสใหแกเยาวชนที่อยู
ในพืน้ ทีห่ า งไกล เปนตน อยางไรก็ตาม นอกจากการฝกซอม
ประจำวันและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลแลว สโมสรฯ
ยังไดจัดกิจกรรม 2021 BTTC Communication Day
“Get Together” ซ�่งเปนการรวมตัวสมาช�กของสโมสรฯ
ในรูปแบบออนไลน โดยเปนกิจกรรมทีจ่ ดั ข�น้ เพือ่ สานสัมพันธ
ระหวางนักกีฬาภายในสโมสรฯ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสาร
ใน Facebook Fanpage: Banpu Table Tennis Club
อยูอ ยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหสมาช�กและบุคคลทัว่ ไปไดมสี ว นรวม
กับกิจกรรมตางๆ ของสโมสรฯ

สโมสร

เทเบิลเทนนิส
บานปู
ปจจุบันมีสมาชิก
106 คน

9

ศูนยฝกซอม*

* กระจายตัวอยูใน 7 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม
อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแกน และภูเก็ต

นักกีฬา
76 คน
ผูฝกสอน
11 คน
สมาชิกทั่วไป
19 คน
ความสำเร็จของนักกีฬาของสโมสรเทเบิลเทนนิสบานปู
นับตั้งแตกอตั้งสโมสรฯ
• นักกีฬาทีมชาติในการแขงขันกีฬาซีเกมส 2 คน
• เยาวชนทีมชาติ 47 คน
• ยุวชนทีมชาติ 6 คน
• นำความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิส
สมัครเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 29 คน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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สนับสนุนนักกีฬาเทนนิส
นับตั�งแตป 2558 เปนตนมา บานปูไดใหการสนับสนุน
นายทรงฤทธ�์ เดว�ด จั่นบุบผา นักกีฬาเทนนิสที่มีศักยภาพ
แตขาดแคลนทุนทรัพยเพือ่ เดินหนาสานฝนในการเปนนักกีฬา
เทนนิสระดับโลก ดวยการสนับสนุนอุปกรณกีฬา คอรส
เสร�มสรางความแข็งแรงและเตร�ยมความพรอมทางรางกาย
การฝกซอมประจำวัน รวมถึงสนับสนุนใหเขารวมการแขงขัน
รายการสำคัญๆ ทัง� ในประเทศและตางประเทศ เพือ่ เพิม่ พูน
ทักษะและประสบการณในการแขงขัน ตลอดจนสรางเสร�ม
ทักษะในการใชช�ว�ตและฝกว�นัยนักกีฬาใหมีความเปน
มืออาช�พมากยิ่งข�้น

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ในป 2564 นี้ นายทรงฤทธ�์ไดรับการจัดอันดับเปนนักกีฬา
เทนนิสอันดับที่ 37 ของประเทศ โดยสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

กองทุน “มิตรผล-บานปู รวมใจชวยไทยสูภัยโควิด-19”
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19 ในประเทศไทย ทีส่ ง ผลกระทบเปนวงกวางกับทุกภาคสวน ไมวา กับผูป ระกอบการ
สังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป บานปูไดดำเนินการจัดตั�ง กองทุน “มิตรผล-บานปู รวมใจชวยไทยสูภัยโคว�ด-19” ตั�งแต
เดือนมีนาคม 2563 โดยเปนความรวมมือระหวางบร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) และกลุมมิตรผล ในฐานะองคกรภาคเอกชน
ที่ดำเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาลและใหความสำคัญกับการดำเนินงานควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม

การสนับสนุนดานการแพทยและสาธารณสุข
•

สนับสนุนงบประมาณ 30 ลานบาท เพือ่ สรางหอผูป ว ย
ว�กฤติระบบการหายใจบานปู 2 แกโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ซ�่งเปนการชวยเหลือ
ครั�งที่ 2 ตอเนื่องจากครั�งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม
ปที่ผานมา

•

จัดสรางหองตรวจเช�้อโคว�ด-19 และสงมอบอุปกรณ
ทางการแพทยที่จำเปนและอุปกรณปองกันสวนบุคคล
จำนวน 6,000 ชุด มูลคารวมกวา 8.3 ลานบาท ใหแก
โรงพยาบาลราชพิพัฒน

•

สงมอบหอผูปวยความดันลบ และเคร�่องติดตาม
การทำงานหั ว ใจ มู ล ค า รวม 2 ล า นบาท ให แ ก
โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเช�งเทรา

•

สนับสนุนเคร�่องมือและอุปกรณทางการแพทย มูลคา
กวา 32 ลานบาท ใหแกโรงพยาบาล 17 แหง ไดแก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โรงพยาบาลตากสิน

ดานการบรรเทาสาธารณภัย
ครัวบานปู ปรุงสุข ดวยใจ
(Banpu Heartwarming Kitchen)
ภายใตภาวะความยากลำบากที่คนไทยตองเผช�ญจาก
สถานการณการระบาดของโคว�ด-19 สงผลตอการดำรงช�พ
และปากทองของประชาชนชาวไทย บานปูจง� ไดจดั ทำโครงการ
“ครัวบานปู ปรุงสุข ดวยใจ” ในการสงมอบอาหารปรุงสุก
พรอมรับประทานกวา 3,000 กลอง ประกอบดวยอาหาร
ทีจ่ ดั ทำโดยอาสาสมัครบานปูและสัง่ ซ�อ้ จากรานอาหารรายยอย
พรอมน�ำดื่มในบรรจุภัณฑที่ยอยสลายได ผลไม ขนมหวาน
รวมถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหาร แจกจายไปสู 9 ชุมชนและ

6 หนวยงานในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล ทุกวันเสาร
ตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห เพือ่ ชวยบรรเทาความเดือดรอน
แกผูที่ขาดรายได วางงาน หร�อรักษาตัวที่บาน ตลอดจน
ชวยอุดหนุนธุรกิจรานอาหารรายยอยที่ไดรับผลกระทบจาก
การประกอบกิจการในชวงการแพรระบาด

ในป 2564 นี้ กองทุนฯ มุงเดินหนาสานตอภารกิจเคียงขาง
คนไทย ฝาว�กฤตโคว�ด-19 โดยเพิม่ งบประมาณจากปกอ นหนา
อีก 500 ลานบาท รวมทั�งสิ้นเปน 1,000 ลานบาท ซ�่งการ
กำหนดทิศทางการสนับสนุนและชวยเหลือของกองทุนฯ
ตอบโจทยครอบคลุมประเด็นหลักๆ ทีส่ งั คมไทยประสบจาก
ว�กฤตโคว�ด-19 แบงเปน 7 หมวดหมู ไดแก 1. การเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและช�ว�ตความเปนอยู
2. การสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยแกโรงพยาบาลและ
หนวยงานดานสาธารณสุข 3. การสนับสนุนบร�การสาธารณสุข
เช�งรุก 4. การสนับสนุนงานดานการปองกันการแพรระบาด
และกิจกรรมฌาปนกิจศพผูปวยโคว�ด-19 5. การสนับสนุน
กลุมบุคลากรทางการแพทยและผูเกี่ยวของ 6. การเยียวยา
ดานสุขภาพจ�ต และ 7. จุดประสงคอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอ
การสงมอบความชวยเหลือ โดยการสนับสนุนภารกิจปองกัน
และควบคุมการแพรระบาดของโคว�ด-19 รวมถึงการดูแล
ชวยเหลือคนไทยที่ไดรับผลกระทบของกองทุนฯ ถือเปน
หนึ่งสวนสำคัญที่เคียงขางคนไทยใหกาวผานว�กฤตกลับมา
สูภาวะปกติสุขไดอีกครั�ง
การดำเนินการที่บานปู ใหความชวยเหลือผานกองทุนฯ
ในป 2564 ไดแก
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โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
สาธารณสุขจังหวัดฉะเช�งเทรา ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ โรงพยาบาลศร�ธญ
ั ญา โรงพยาบาลบานแพว
โรงพยาบาลพนมสารคาม โรงพยาบาลป ต ตานี
โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลหาดใหญ และ
โรงพยาบาล 5 แหงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

•

สนับสนุนโครงการนำรอง Telemedicine ใหแก
โรงพยาบาลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร

•

จัดหาอุปกรณทางการแพทยกลุมเคร�่องพยุงอาการ
และชวยช�วต� ใหกบั โรงพยาบาลตางๆ เชน โรงพยาบาล
ราชพิพฒ
ั น โรงพยาบาลสระบุร� และสถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราช�นี

•

194

สนับสนุนกลองเราดูแลกัน หร�อ COVID Care Box
ซ�ง่ บรรจุเวชภัณฑและสิง่ ของจำเปนสำหรับผูป ว ยทีต่ อ ง
รักษาตัวอยูที่บาน พรอมชุดตรวจโคว�ดดวยตนเอง
(Rapid Antigen Test) ผานเคร�อขาย “เราดูแลกัน”
(We Care Network) มูลคา 5 ลานบาท
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

สงมอบอุปกรณปองกันสวนบุคคลและอุปกรณทาง
การแพทยอื่นๆ รวมมูลคากวา 2 ลานบาท ใหแก
สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
สมุทรสาคร

การสนับสนุนการปองกันการแพรระบาด
ของเชื้อโควิด-19
•

จัดสรางหอผูปวยว�กฤตและกึ่งว�กฤตแพทยพัฒน
ใหแกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย มูลคา
40 ลานบาท เพื่อเปนการเตร�ยมความพรอมหากเกิด
การระบาดระลอกใหมข�้นอีกครั�ง

•

ส ง มอบอุ ป กรณ ป  อ งกั น ส ว นบุ ค คลและอุ ป กรณ
ทางการแพทย ใหแกสำนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จังหวัดสมุทรสาคร และหนวยงาน 7 แหง
ในพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพมหานคร ไดแก สำนักงาน
เขตหลักสี่ สำนักงานเขตหวยขวาง สำนักงานเขต
บางกะป สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตบางแค
รวมไปถึงศูนยเอราวัณและสถาบันปองกันควบคุมโรค
เขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค

•

•

•

การรับรองความถูกตองของขอมูล

สงมอบหนากากอนามัยแบบผาคุณภาพดี จำนวน
300,000 ช�้น ใหแกมูลนิธ�แพทยชนบท กระทรวง
สาธารณสุ ข จั งหวั ด นนทบุ ร � เพื ่ อ แจกจ า ยไปยั ง
โรงพยาบาลชุมชน ศูนยสขุ ภาพชุมชนทัว่ ประเทศ และ
จำนวน 100,000 ช�้น ใหแกสมาคมคนพิการแหง
ประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
เพื่อนำไปแจกจายใหแกกลุมเปาหมายดังกลาว
ตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ
สนับสนุนรถตุกตุกไฟฟามูฟมี 20 คัน รวมกับ บร�ษัท
เออรเบิน โมบิลติ ้ี เทค จำกัด หร�อ UMT ภายใตโครงการ
“มูฟมี อาสาขนสง หวงใยโดยกองทุนมิตรผล-บานปูฯ”
เพือ่ รับผูท ห่ี ายปวยจาก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาล
ตากสิน โรงพยาบาลเจร�ญกรุงประชารักษ โรงพยาบาล
พญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเปาโล
พหลโยธ�น พาสงกลับที่พักอาศัยโดยไมคิดคาใชจาย

การสนับสนุนดานชีวิตความเปนอยูของประชาชน
•

•

•

รวมกับมูลนิธ�ซ�สเตอร ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร�
มอบถุงยังช�พจำนวน 250 ชุด ใหแกกลุมคนขามเพศ
หร�อ LGBTQ+ ซ�่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ
แพรระบาดของโคว�ด-19
สนับสนุนรถตุก ตุก ไฟฟามูฟมี เพือ่ ขนสงอาหารจำนวน
กวา 40,000 กลอง ถุงยังช�พจำนวน 4,000 ชุด ชุดยา
และอุปกรณจำเปน 5,000 กลอง นำไปมอบใหกับผูที่
ไดรบั ผลกระทบจากโคว�ด-19 ตลอดระยะเวลา 2 เดือน
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของศูนยรบั บร�จาคและโรงครัว
เพือ่ ชุมชน มูลคา 1.5 ลานบาท แกโครงการ “ตองรอด”
ของกลุม Up for Thai เพือ่ จัดซ�อ้ สิง่ ของใชจำเปนและ
วัตถุดิบในการทำอาหารสำหรับโรงครัวของโครงการฯ
และโรงครัวชุมชนตางๆ เพือ่ ผลิตอาหารแจกจายไปยัง
ชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง

การชวยเหลือ
ของบานปูผานกองทุน

“มิตรผล-บานปู
รวมใจชวยไทย
สูภัยโควิด-19”
รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น

309,660,167 บาท
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การสนับสนุนกิจกรรมฌาปนกิจศพผูป ว ยโควิด-19
•

สนับสนุนงบประมาณรวม 7 ลานบาท เพื่อบูรณะเมรุ
เผาศพ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการฌาปนกิจใหแก
วัด 20 แหงในพื้นที่สีแดงเขม

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ดานการพัฒนาชุมชน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การสงเสริมอาชีพ

PT. Indo Tambangraya Megah TBK (ITM) บริษัทยอยของบานปูในสาธารณรัฐอินโดนีเซียใหความสำคัญ
อยางยิ่งตอการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในระดับองคกรและการพัฒนาชุมชนตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติของบานปู กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ ITM มุงเนนสงเสริมดานการศึกษาเพ¤อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยการยกระดับมาตรฐานดานการศึกษาของครูและนักเรียนในอินโดนีเซีย ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูค นในชุมชนทีอ่ าศัยอยูร อบพืน้ ทีเ่ หมืองทัง้ 5 แหงของบริษทั บนเกาะกาลิมนั ตัน ไดแก
อินโดมินโค แมนดิริ (IMM) ทรูบาอินโด (TCM) บารินโต (BEK) คิทาดิน-เอ็มบาลุต (KTD) และโจ-รง (JBG)

PT Kitadin - Embalut (EMB) บร�ษัทยอยของ ITM
ไดดำเนินโครงการพัฒนาความรูและทักษะใหแกเยาวชน
ในบานเด็กกำพรา ดวยการจัดฝกอบรมที่หลากหลาย
เพือ่ เสร�มสรางศักยภาพใหแกเยาวชน ไดแก ทักษะการเช�อ่ มโลหะ
และซอมจักรยานยนต โดยมีชางผูชำนาญซ�่งมีใบอนุญาต
ประกอบว�ชาช�พเปนผูใหความรู มีระยะเวลาฝกอบรมทั�งสิ้น
10 วัน และมีผูเขารวมจำนวน 24 คน หลังการฝกอบรม
ผูเ ขารับการอบรม จำนวน 12 คน ไดรบั โอกาสในการทำงาน
ทีโ่ รงงาน หนวยงานภาครัฐและเหมือง สวนอีก 1 คน สามารถ
เปดโรงงานของตนเองได ภายใตการสนับสนุนอุปกรณ
เช�อ่ มโลหะ รวมไปถึงอุปกรณทใ่ี ชในโรงงานอืน่ ๆ จาก EMB
นอกจากนี้ โครงการยังสรางรายไดแกผูเขาอบรมถึง
3.2 ลานรูเปย ซ�ง่ ชวยยกฐานะทางเศรษฐกิจและเพิม่ ศักยภาพ
ในการแขงขันใหเยาวชน

ดานการพัฒนาการศึกษา
การศึกษาเปนปจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพช�ว�ตของผูคนในชุมชน ซ�่ง ITM ไดดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการศึกษา
หลายโครงการ โดยมุงสนับสนุนนักเร�ยนที่ดอยโอกาสใหสามารถเขาถึงการศึกษาในระดับที่สูงข�้น เพื่อพัฒนาคุณภาพช�ว�ต
ของนักเร�ยนกลุมนี้ไดในอนาคต การสนับสนุนของบร�ษัทดานการพัฒนาการศึกษา มีดังตอไปนี้

ผลิตภัณฑทำมือตางๆ จากผาซาสิรางัน อาทิ ผาบาติก
เสื้อผา หนากาก กระเปา ฯลฯ โดยผลิตภัณฑลาสุด
ที่กลุมธุรกิจขนาดเล็กซาสิรางันไดพัฒนาข�้นมา คือ
ผายอมลวดลายสามมิติ หร�อ “ซาสิรางัน 3D” และ
ผายอม “ร�งเคล ซาสิรางัน” โดยทางกลุมเลือกใช
วัสดุธรรมชาติแทนสารเคมีในการยอมผา เพื่อชวย
อนุรกั ษสง่ิ แวดลอม จนถึงปจจุบนั ทางกลุม ฯ สามารถ
ผลิตสินคาไดกวา 5,000 ช�้น กอใหเกิดรายไดถึง
330 ลานรูเปย และในชวงที่มีการระบาดของโคว�ด-19
กลุมผลิตงานคราฟทแหงนี้ยังไดผลิตหนากากผา
2,347 ช�้น เพื่อแจกจายใหชุมชนเพื่อใชปองกัน
การแพรระบาดของเช�้อไวรัสอีกดวย

ศูนยการเรียนรูชุมชน (Community Learning
Center: CLC) - การศึกษานอกโรงเรียน
การพัฒนาศูนยการเร�ยนรูชุมชนมีวัตถุประสงคเพื่อชวย
ลดปญหาการไมรูหนังสือและอัตราการเลิกเร�ยนกลางคัน
ซ�ง่ อาจกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมา โดย ITM ไดดำเนิน
โครงการศูนยการเร�ยนรูชุมชน 3 แหงผานบร�ษัทยอย คือ
IMM ไดแก ศูนยการเร�ยนรูชุมชนมาลาฮิง ศูนยการเร�ยนรู
ชุมชนดามายแมนดิร� และศูนยการเร�ยนรูชุมชนซาลากา
สงผลใหอตั ราการรูห นังสือในชุมชนดังกลาวเพิม่ ข�น้ นับตัง� แต
ป 2554 เปนตนมา โดย ITM ไดดำเนินโครงการพัฒนา
ทักษะช�ว�ตจำนวน 93 โครงการ และมีผูไดรับประโยชน
จากโครงการตางๆ ทั�งสิ้น 1,753 คน

•

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ทุนการศึกษา
ITM สนับสนุนภาคการศึกษามาอยางตอเนื่องโดยมอบ
ทุนการศึกษาแกนักเร�ยนในพื้นที่ชุมชนรอบเหมืองตางๆ
ของ ITM ตัง� แตระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาว�ทยาลัย
โดยในป 2564 ITM ไดมอบทุนการศึกษาใหแกนักเร�ยน
จำนวนทั�งสิ้น 80 คน
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ในป 2564 ITM ยังคงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
ผานการดำเนินงานของบร�ษทั ยอยตางๆ โดยจัดการฝกอบรม
เสร�มศักยภาพใหแกเกษตรกรดวยการบมเพาะธุรกิจ
ในทองถิ่น ไดแก กลุมสตร�ซาสิรางันในพื้นที่เหมืองโจ-รง
และการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล
•

IMM บร�ษทั ยอยอีกแหงหนึง่ ของ ITM ไดรเ� ร�ม่ โครงการ
พัฒนาการเพาะเลีย้ งสาหรายทะเลใหแกกลุม เกษตรกร
ซาตร�อาในเมืองบอนตัง เลสตาร� ในป 2564 กลุม
เกษตรกรนีส้ ามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตเปนครัง� แรกไดถงึ
15 ตัน หลังจากเพาะเลีย้ งสาหรายนาน 45 วัน ถือเปน
ความสำเร็จอยางมาก ที่ทำใหผูเขารวมโครงการนี้
มีรายไดเฉลี่ย 3 ลานรูเปยตอเดือน

PT. Jorong Barutama Greston (JBG) บร�ษัทยอย
ของ ITM ไดสนับสนุนว�สาหกิจชุมชนขนาดเล็กซาสิรางัน
เพื่อบมเพาะธุรกิจผาซาสิรางันซ�่งเปนผาพื้นเมืองทาง
ตอนใตของจังหวัดกาลิมันตัน นับตั�งแตป 2561
JBG ได ส  ง เสร� ม ให ผ ู  ว  า งงานและผู  ด  อ ยโอกาส
ในหมูบานการังเรโจและโจ-รง ผลิตและออกแบบ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การสงเสริมดานสาธารณสุข

การอนุรักษสิ่งแวดลอม

การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ITM สงเสร�มการดูแลสุขภาพอนามัยของผูคนในชุมชน
โดยไดดำเนินกิจกรรมตางๆ ทีม่ งุ เนนการสงเสร�มสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก รวมถึงผูสูงอายุ ตามกลยุทธของบร�ษัทในการ
สงเสร�มคุณภาพช�ว�ตของประชาชนในทองถิ่น ดังตอไปนี้

ในป 2564 ITM ไดสนับสนุนและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ดังตอไปนี้

ITM สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานในทองถิน่
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและปรับปรุงระบบสาธารณสุขและ
การศึกษา โดยไดกอ สรางอาคารเอนกประสงค บูรณะโรงเร�ยน
ซอมถนน พัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตร รวมทั�ง
กอสรางและซอมแซมมัสยิด โบสถ และสะพานภายในหมูบ า น

•

•

•

•
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•

การปลูกปาเพื่ออนุรักษฟนฟูธรรมชาติรวมกับชุมชน
และรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดลอมโลก

•

การแบงปนความรูและประสบการณในการจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยรวมจัดนิทรรศการและการสัมมนา
ในมหาว�ทยาลัยตางๆ

•

การเขารวมเปนพันธมิตรในการดำเนินโครงการ
อนุรักษอุทยานแหงชาติคูไต

•

การฟนฟูแนวปะการังและปลูกปาชายเลนตามแนว
ชายฝ�งของบอนตังเลสตาร� เพื่อชะลอการพังทลาย
ของชายฝ�งและอนุรักษสัตวทะเล

บร�จาคอุปกรณการแพทยใหแกศูนยสุขภาพชุมชน
และบร�จาคอาหารใหแกผูไดรับผลกระทบในชวง
การแพรระบาดของโคว�ด-19
จัดหาแหลงน�ำสะอาดใหแกชาวบาน 920 ครัวเร�อน
ในหมูบานกานโดโล หมูบานซันตานเตงะห และ
หมูบ า นอิลรี  รวมทัง� สนับสนุนการจัดตัง� ว�สาหกิจหมูบ า น
เพื่อใหคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

•

การติดตั�งทอน�ำประปาเปนระยะทาง 4,200 เมตร
ในหมูบานซูการาหมัต หมูบานซูกาดาไม และหมูบาน
กานโดโล ในอำเภอคูไตตะวันออก จังหวัดกาลิมันตัน
ตะวันออก เพื่อจัดหาน�ำสะอาดแกชุมชน

•

การบำรุงรักษาระบบชลประทานและระบายน�ำในพื้นที่
3 หมูบ า น ไดแก หมูบ า นบอนตังเลสตาร� เมืองบอนตัง
หมูบ า นซันตานเตงะห และหมูบ า นซันตานอิลรี  อำเภอ
กูไตการตาเนการา จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก

•

จัดหาไฟฟาใหแกศูนยบร�การสุขภาพเบนาง�นในตำบล
เตเวหตะวันออก จังหวัดกาลิมันตันกลาง โดยเหมือง
บาร�นโตไดมอบระบบผลิตไฟฟาบนหลังคาจากพลังงาน
แสงอาทิตยทม่ี กี ำลังการผลิต 6,000 วัตต/ชัว่ โมง เพือ่
สนับสนุนการใหบร�การดานสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง
ของศูนยสุขภาพชุมชน (Puskesmas)
สนับสนุนการใหบร�การดานสุขภาพและบร�การตรวจ
รางกายโดยไมคิดคาใชจาย ณ ศูนยสุขภาพทารกและ
เด็กเล็ก (Posyandu) ทัง� ยังใหบร�การตรวจสุขภาพครรภ
แกคุณแมมือใหม

ในป 2564 ITM ไดดำเนินการโครงการดังตอไปนี้

การติดตั�งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคาขนาด 5,000 วัตต/ชั่วโมง ใหแกศูนย
สุขภาพชุมชนเบนาง�น ตำบลเตเวหตะวันออก จังหวัด
กาลิมันตันกลาง

•

การบูรณะศาสนสถาน 6 แหง ในหมูบ า นเบนาง�น อำเภอ
บาร�โตอูตารา จังหวัดกาลิมันตันกลาง

•

การซอมบำรุงถนนภายในเมืองมูอาราเตเวะห อำเภอ
บาร�โตอูตารา จังหวัดกาลิมันตันกลางเปนระยะทาง
23 กิโลเมตร

•

การบูรณะโรงเร�ยนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แหง
ในอำเภอคูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก

กิจกรรมเพอการกุศล
•

การสนับสนุนโครงการจัดการขยะในหมูบ า นบางุนเรโจ
ผานโครงการธนาคารขยะ โดยสงเสร�มใหสมาช�กในชุมชน
เก็บและคัดแยกขยะในครัวเร�อนเพื่อจำหนายใหกับ
โครงการ เปนการสรางรายไดเสร�มจากผลิตภัณฑรไ� ซเคิล
ปจจุบันมีสมาช�กเขารวมโครงการ 1,423 ครัวเร�อน
และสามารถจัดการขยะไดกวา 50 ตัน

ITM ไดจดั ตัง� กองทุนสนับสนุนเพือ่ รับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19 ระลอกสองในอินโดนีเซ�ย ผานกิจกรรมดังตอไปนี้
•

สนับสนุนเคร�่องผลิตออกซ�เจนอัตราการไหล 45
ลูกบาศกเมตร/ชัว่ โมง ใหแกโรงพยาบาลกูไตตะวันตก
และพื้นที่ใกลเคียงในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก

•

สนับสนุนอุปกรณทางการแพทย ไดแก เคร�อ่ งชวยหายใจ
สายใหออกซ�เจนทางจมูกอัตราการไหลสูง เคร�อ่ งผลิต
ออกซ�เจน และเคร�อ่ งติดตามสัญญาณช�พชนิดขางเตียง
ใหแกโรงพยาบาล 17 แหงใน 9 อำเภอของจังหวัด
กาลิมันตัน

•

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสรางเสร�มอนามัยและ
สุขลักษณะนิสัย (Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat: PHBS) เชน สรางสถานทีล่ า งมือในหลายพืน้ ที่
บร�การใหคำปร�กษา และจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อ
เสร�มสรางความตระหนักรูทางดานสาธารณสุข

•

สื่อสารใน CSR Forum ของผูรับเหมาของบร�ษัทฯ
เพื ่ อ ส งเสร� ม ให ผ ู  ร ั บ เหมามี ส  ว นร ว มในกิ จ กรรม
การปองกันการระบาดของโคว�ด-19

ในป 2564 ITM สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในการตอสูกับการแพรระบาดของโคว�ด-19 รวมมูลคากวา 1.6 หมื่นลานรูเปย
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ดานการพัฒนาชุมชน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

การสนับสนุนผูสูงอายุ

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ในป 2564 Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC ซึ่งเปนบริษัทยอยของบานปูในประเทศจีน ยังคง
ดำเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานการศึกษาและกีฬาอยางตอเน¢อง รวมทั้งกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ที่บริษัทดำเนินงานอยู นอกจากนั้น BIC ยังสงเสริมกิจกรรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมใหม ๆ ดวยการมอบเงินทุนหรือสนับสนุนอุปกรณแกรัฐบาลทองถิ่น ชุมชน และมูลนิธิตาง ๆ

นับตั�งแตป 2560 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเฮาหยวน
ไดสนับสนุนผูสูงอายุในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา โดยมี
เปาหมายที่จะสงเสร�มการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพช�ว�ตของผูสูงอายุ ในป 2564 โรงไฟฟาฯ
ไดใหการสนับสนุนผูสูงอายุรวม 74 คน

•

บร�ษทั Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd.
บร�จาคเง�นจำนวน 30,000 หยวน ใหหนวยงานรัฐบาล
ทองถิ่น เพื่อนำไปชวยเหลือหมูบานเซ�ยวเซว�่ยเกอจวง
ในการฟนฟูพื้นที่ชนบทของอำเภอหลวนหนานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสงเสร�มความเปนอยูที่ดี
ของประชาชน

•

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเฮาหยวนและซ�งหยู
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในทองถิ่น
ผานการฝกอบรมอาช�พและสงเสร�มการมีงานทำ อาทิ
การจางทำความสะอาดแผงโซลารเซลล กำจัดวัชพืช
และการบร�การทำงานบาน เปนตน คิดเปนมูลคากวา
1,286,600 หยวน

ดานการสนับสนุนดานการศึกษาและกีฬา
สโมสรฟตเนสเหอเปย-บานปู
บร�ษัท Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
บร�ษัทยอยของ BIC ยังคงสนับสนุนสโมสรฟตเนสเหอเปยบานปู (ช�่อเดิม “สโมสรบานปูเทเบิลเทนนิสคลับ”) อยาง
ตอเนื่องมาตั�งแตป 2546 โดยในปนี้ ไดมอบเง�นทุนจำนวน
150,000 หยวน ใหกับสโมสรฯ เพื่อสนับสนุนการฝกซอม
และการแขงขันของนักกีฬาสโมสรฯ

ทุนการศึกษาเพอนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย
ในอำเภอหลวนหนาน
ในป 2564 บร�ษัท Tangshan Banpu Heat & Power
Co., Ltd ซ�ง่ เปนบร�ษทั ยอยของ BIC รวมกับรัฐบาลทองถิน่
ของอำเภอหลวนหนานไดร�เร�่มโครงการมอบทุนการศึกษา
ประจำปแกนักเร�ยนที่ขาดแคลนทุนทรัพยในหลวนหนาน
รวมมูลคา 50,000 หยวน

โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน-บานปู
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รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

โครงการกระทอมความหวัง (Hope Cabin)
บานปูเพอเด็กดอยโอกาส
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจ�นชานและฮุยเอินไดเขารวม
โครงการ “กระทอมความหวัง” ทีร่ เ� ร�ม่ โดยเทศบาลเมืองอันช�ว
เพือ่ ยกระดับคุณภาพช�วต� และการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาส
โดยตั�งเปาที่จะจัดตั�งกระทอมความหวังเพื่อเด็กดอยโอกาส
จำนวน 2 แหง คิดเปนมูลคา 48,000 หยวน

การสนับสนุนพนักงาน

ดานการบรรเทาสาธารณภัย
ในเดือนกรกฎาคม 2564 พื้นที่จังหวัดเหอหนาน
ประสบปญหาพายุฝนและอุทกภัย ทำใหทรัพยสิน
ของประชาชนไดรับความเสียหายและมีผูเสียช�ว�ต
BIC รวมกับพนักงานในการไดระดมทุนชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัย ผานมูลนิธ�การกุศลเหอหนาน
เปนจำนวนเง�นทั�งสิ้น 44,538.88 หยวน

มูลนิธิเจิ้งติ้งเพอการกุศล
บร�ษัท Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
บร�ษัทยอยของ BIC บร�จาคเง�นจำนวน 200,000 หยวน
เพื่อสนับสนุนการจัดตั�งมูลนิธ�เจ�้งติ้งเพื่อการกุศล ผานทาง
รัฐบาลทองถิ่นของอำเภอเจ�้งติ้ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนยากไรในอำเภอเจ�้งติ้ง

BIC ไดใหการสนับสนุนโรงเร�ยนศึกษาพิเศษหลวนหนานบานปู เปนเวลาตอเนื่อง 14 ป ผานโรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนรวมของบร�ษทั Tangshan Banpu Heat & Power
Co., Ltd. ซ�ง่ เปนบร�ษทั ยอยของ BIC โดยในปนไ้ี ดสนับสนุน
คอมพิวเตอร จำนวน 6 เคร�่อง และชุดนักเร�ยน 105 ชุด
คิดเปนมูลคาประมาณ 50,000 หยวน อำนวยความสะดวก
ในการจัดการเร�ยนการสอน

•

กิจกรรมเพอการกุศล

•

ในเดือนตุลาคม 2564 จังหวัดซานซ�ประสบปญหา
พายุฝนและอุทกภัย กระทบตอประชาชนและทรัพยสนิ
ของประชาชนไดรับความเสียหาย BIC และพนักงาน
จ�งไดรวมกันบร�จาคเง�นจำนวน 36,888 หยวน เพื่อ
มอบใหทางจังหวัดนำไปชวยเหลือผูประสบภัยและ
ฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับความเสียหาย

บร�ษทั Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (SGEC) กิจการ
รวมคาของบานปู ไดมอบเง�นจำนวนทัง� สิน้ 300,000 หยวน
เพื่อชวยเหลือครอบครัวของพนักงานที่ประสบปญหา
ทางการเง�นและปญหาว�กฤติสขุ ภาพ ทัง� ยังสนับสนุนคาใชจา ย
ดานการศึกษาแกบุตรของพนักงาน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

201

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
ส�ำหรับปี 2564

2. สรุปควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

1. ภำพรวมรำคำตลำดของกลุ่มสินค้ำโภคภัณฑ์ด้ำนพลังงำน (Energy Commodities)
ราคาตลาดของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ดังรูปด้านล่าง ที่แสดงให้เห็นถึงดัชนีราคาตลาดถ่านหิน
และก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมา

ดัชนีรำคำถ่ำนหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกรำคม 2562 – กุมภำพันธ์ 2565
เหรียญสหรัฐตอตัน
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ธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) รายงานผลประกอบการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ งจากราคาขายเฉลีย่ ทีส่ งู ขึน้ โดยธุรกิจเหมือง
ถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซีย รายงานปริมาณขายจำานวน 20.1 ล้านตัน มีราคาขายเฉลี่ยที่ 104.16 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น
กว่าเท่าตัวเมือ่ เทียบกับราคาขายเฉลีย่ ที่ 53.79 เหรียญสหรัฐต่อตันในปีทผี่ า่ นมา ในขณะทีม่ ตี น้ ทุนการผลิต 44.91 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน จึงทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 57
เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย รายงานปริมาณขายจำานวน 9.82 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากเผชิญกับความท้าทายจากสภาพทางธรณีวิทยาของเหมือง Mandalong และ Springvale จึงสะท้อนมาที่ต้นทุนเฉลี่ย
91.90 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ทั้งนี้ได้รายงานราคาขายเฉลี่ยที่ 98.90 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22
จากปีที่ผ่านมา เหมืองถ่านหินในประเทศจีน รายงานส่วนแบ่งกำาไรที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ จำานวน 129.46 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิม่ ขึน้ กว่า 5 เท่าเมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา เป็นผลมาจากวิกฤติพลังงานถ่านหินทีไ่ ม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ส่งผลให้
ราคาถ่านหินในประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้นมากในระหว่างปี
สำาหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา มีราคาขายท้องถิน่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.61 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟตุ (Mcf)
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 94 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีราคาขายเฉลี่ย 1.86 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต เป็นผลจากการฟื้นตัว
ของภาคเศรษฐกิจส่งผลต่อความต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติทสี่ งู ขึน้ ในขณะทีผ่ ผู้ ลิตไม่สามารถปรับเพิม่ กำาลังการผลิตได้ทนั จากการ
ชะลอตัวของการพัฒนาหลุมเจาะ รายงานกำาลังการผลิตรวมจำานวน 246.22 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (Bcf) เพิ่มขึ้นจากการรับรู้
ผลการดำาเนินงานของแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์เต็มปี

ดัชนีรำคำก๊ำซธรรมชำติ Henry Hub มกรำคม 2562 – กุมภำพันธ์ 2565
เหรียญสหรัฐตอลานบีทียู
เหรียญสหรัฐตอลานบีทียู

บ้านปูรายงานกำาไรสุทธิในปี 2564 จำานวน 304 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รวมผลกำาไรจากการแปลงค่างบการเงินจำานวน 74
ล้านเหรียญสหรัฐแล้วจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ โดย 3 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถสร้าง
กระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง รายงานกำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) รวม 1,778 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 216 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดย EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจำานวน 1,169 ล้านเหรียญสหรัฐ
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 243 จากปีที่ผ่านมา) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติจำานวน 508 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 848 จากปีที่ผ่านมา)
ธุรกิจไฟฟ้าจำานวน 109 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 34 จากปีทผี่ า่ นมา) และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานจำานวน -8 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยผลกำาไรทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างมีนยั สำาคัญนัน้ ส่วนหลักมาจากราคาพลังงานทัว่ โลกปรับตัวสูงขึน้ จากความต้องการใช้พลังงาน
ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่เติบโตขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากการผลิต
ไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่หลายๆ ประเทศผู้ส่งออกถ่านหินและก๊าซธรรมชาติต้องเผชิญต่อข้อจำากัดต่างๆ ทั้งสภาพ
อากาศที่แปรปรวนซึ่งส่งผลต่อภาคการผลิต และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อการนำาเข้าและส่งออกพลังงาน เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้
ล้วนส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดพลังงานระหว่างประเทศ ทำาให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

ก.ค. 64
ก.ค. 64

ต.ค. 64
ต.ค. 64

ม.ค. 65
ม.ค. 65

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Energy Generation) ยังคงรายงานผลการดำาเนินงานทีม่ นั่ คงและสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนือ่ ง โดยโรงไฟฟ้า
HPC รายงานส่วนแบ่งกำาไรจำานวน 113 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เทียบกับปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยผลิตที่ 1 และ 3 โดยรายงานค่าความพร้อมจ่าย หรือ EAF ที่ร้อยละ 85 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้า BLCP รายงานส่วนแบ่งกำาไรจำานวน 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลมาจากการลดลงของ
ค่าความพร้อมจ่ายตามสัญญาการซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาวและผลกระทบของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ในประเทศจีนรายงานผลขาดทุนจำานวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลมาจากต้นทุนถ่านหินในประเทศจีนที่สูงขึ้น โดยมี
ต้นทุนเฉลี่ยทั้งปีที่ 942 หยวนต่อตันเทียบกับ 572 หยวนต่อตันในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้มีการดำาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลด
ผลกระทบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดซื้อถ่านหินแบบรวมศูนย์ การปรับโหมดการเดินเครื่องให้เหมาะสมเพื่อการบริหาร

* ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ผลประกอบการ และการเจรจาเพื่อปรับขึ้นของราคาขายไอน้ำา รวมถึงโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (SLG) ซึ่งได้เดินเครื่องทั้ง 2 หน่วย
การผลิตเพื่อจ่ายไฟเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบสายไฟฟ้าหลักของประเทศแล้ว โดยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นจึงค่อยๆ เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต แต่ได้รบั ผลกระทบจากราคาต้นทุนถ่านหินสูงในประเทศจีนเช่นกัน จึงรายงานส่วนแบ่งขาดทุนจำานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ
อย่างไรก็ตามจากการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีตามแผนการเติบโตในโรงไฟฟ้าที่มปี ระสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะต่ำา (HELE)
จึงได้มีกำาไรเพิ่มเติมจากโรงไฟฟ้า Nakoso ในประเทศญี่ปุ่น โดยรายงานส่วนแบ่งกำาไรรวมจำานวน 6.40 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 2 เดือน จำานวน 1.82 ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วย
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอันประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนและประเทศญีป่ นุ่ รายงานผลการดำาเนินงาน
ทีด่ แี ละสม่าำ เสมอ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีนรายงานรายได้ 28.76 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 เทียบกับ
ปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น รายงานเงินปันผล (TK dividend) รวม 1,129 ล้านเยน นอกจากนี้
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่น คือ Kessennuma และ Shirakawa กำาลังการผลิตรวม 30
เมกะวัตต์ ได้เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และ 16 มกราคม 2565 ตามแผน โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ประเทศออสเตรเลีย รายงานรายได้ 3.89 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานลม Vin Chau ประเทศ
เวียดนาม รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างทีร่ อ้ ยละ 83 โดยยังคงเดินหน้าตามแผนการก่อสร้างเพือ่ ให้สามารถเปิดดำาเนินการ
เชิงพาณิชย์ให้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565
ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) โดย บ้านปู เน็กซ์ ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการในหลายส่วนธุรกิจ
เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำาขนาด 16 เมกะวัตต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ซึ่งมี
ความคืบหน้ากว่าร้อยละ 95 แล้ว ในส่วนของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าได้มกี ารพัฒนาเรือไฟฟ้าโดยมุง่ เน้นการใช้แบตเตอรีท่ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
และมีความปลอดภัย มีการขยายธุรกิจการจัดการการใช้พลังงาน (Energy Management Systems) ซึง่ ครอบคลุมในทุกมิตขิ อง
การใช้พลังงานสะอาดอย่างฉลาด นอกจากนี้การจำาหน่ายเงินลงทุนใน Sunseap Group ได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารจัดการการลงทุน โดยบริษทั ฯ จะนำาเงินทุนทีไ่ ด้จากการจำาหน่ายไปลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด
เพื่อสร้างความเติบโตต่อไป ด้วยโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

3. กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

งบก�ำไรขำดทุนรวมส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
(หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐ)

เปลี่ยนแปลง

ปี 2564

ปี 2563

4,124
(2,393)

2,283
(1,822)

1,841
(571)

81%
31%

1,731

461

1,270

275%

(171)
(304)
(294)
227
(314)
(184)

(141)
(224)
(31)
(183)
135
154
(179)

(30)
(80)
31
(111)
92
(468)
(5)

21%
36%
100%
61%
68%
304%
3%

691

(8)

699

8,738%

(198)

(9)

(189)

2,100%

493

(17)

510

3,000%

304
189

(56)
39

360
150

643%
385%

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

0.049

(0.009)

0.058

483%

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด (หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

0.046

(0.009)

0.055

611%

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างการลงทุน
ค่าภาคหลวง
ส่วนแบ่งกำาไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิส�ำหรับปี
ส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

จ�ำนวนเงิน

%

สำาหรับผลประกอบการในปี 2564 บริษัทฯ รายงานผลกำาไรสุทธิจำานวน 304 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยหลักเป็นผลจากการปรับตัว
ทีส่ งู ขึน้ ของราคาตลาดถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ จึงส่งผลดีในภาพรวมต่อกลุม่ บริษทั ฯ รวมถึงการรับรูก้ าำ ไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
ซึ่งเป็นผลมาจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ
การฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกได้เริ่มส่งสัญญานที่ดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเป็นผลจากแนวโน้มของอัตราการได้รับวัคซีน
ทีส่ งู ขึน้ ทำาให้มคี วามต้องการในการใช้พลังงานเพิม่ สูงขึน้ ในขณะทีอ่ ปุ ทานของเชือ้ เพลิงยังคงค่อนข้างตึงตัว ส่งผลให้ราคาตลาด
ของสินค้ากลุ่มโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงได้ดำาเนินมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เพือ่ รองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจโลก ตลอดจนความผันผวนของราคาตลาดของกลุม่ สินค้าโภคภัณฑ์ดา้ นพลังงาน
ในอนาคต
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

รำยได้และต้นทุนขำย

1. ธุรกิจถ่ำนหิน
รำยได้

(หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐ)

ธุรกิจถ่ำนหิน

ต้นทุนขำย

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจก๊าซ
ธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำา
อื่นๆ

2,909
891
244
80

1,878
121
197
88

55%
636%
24%
-9%

1,658
411
229
94

1,486
107
147
83

12%
286%
56%
13%

รวมรำยได้

4,124

2,283

81%

2,393

1,822

31%

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายรวมจำานวน 4,124 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 133,190 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น
จำานวน 1,841 ล้านเหรียญสหรัฐจากปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจถ่านหินเพิ่มขึ้น 1,031
ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้จากธุรกิจก๊าซเพิม่ ขึน้ 770 ล้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจไฟฟ้า ไอน้าำ และอืน่ ๆ
มีรายได้เพิ่มขึ้น 47 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายได้จากธุรกิจถ่านหิน จำานวน 2,909 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71
ของรายได้รวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
•
•
•

แหล่งผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2,090 ล้านเหรียญสหรัฐ
แหล่งผลิตในประเทศออสเตรเลีย 728 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจซื้อขายถ่านหินจำานวน 91 ล้านเหรียญสหรัฐ

2. รายได้จากธุรกิจก๊าซในประเทศสหรัฐอเมริกา จำานวน 891 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 22 ของรายได้รวม
3. รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำาจำานวน 244 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของ
รายได้รวม เป็นรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศออสเตรเลียและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
4. รายได้อ่ืนๆ จำานวน 80 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า
(Energy Trading) ในประเทศญี่ปุ่น
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ปริมาณการขายถ่านหิน
ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน

ล้านตัน
เหรียญสหรัฐต่อตัน
เหรียญสหรัฐต่อตัน

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

31.91
91.17
51.97

34.67
54.19
43.33

-8%
68%
20%

รายได้จากธุรกิจถ่านหินจำานวน 2,909 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 1,031 ล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ 55 เป็นผลจากราคาขายเฉลีย่
ของถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้ 36.98 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ในขณะทีป่ ริมาณขายถ่านหินทีล่ ดลง จำานวน 2.76 ล้านตัน
และต้นทุนขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เหมืองในสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
ปริมาณการขายถ่านหิน
ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน

ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

ล้านตัน
เหรียญสหรัฐต่อตัน
เหรียญสหรัฐต่อตัน

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

20.07
104.16
44.91

21.19
53.79
37.76

-5%
94%
19%

• ปริมาณขาย
สำาหรับปี 2564 จำานวน 20.07 ล้านตัน ลดลง 1.12 ล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ 5 เมือ่ เทียบ
กับปีก่อน
• ราคาขายเฉลี่ย
ราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 104.16 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50.37 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 94 เป็นผลจากราคาตลาดของถ่านหินทีป่ รับตัวเพิม่ สูงขึน้ เมือ่ เทียบ
กับปีก่อน
• ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลีย่ ต่อตัน 44.91 เหรียญสหรัฐ เพิม่ จากปีกอ่ น 7.15 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนราคาน้ำามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังคงบริหารจัดการทางด้านต้นทุน
การผลิตเพือ่ รองรับกับความผันผวนของราคาตลาดถ่านหินอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ การลดต้นทุน
ไม่ได้มีผลกระทบต่อคุณภาพของถ่านหิน โดยยังคงรักษามาตรฐานของคุณภาพถ่านหิน
คงเดิม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง และการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้นา้ำ มันเชือ้ เพลิงในการผลิต โดยสามารถปรับลดอัตราการบริโภค
น้ำามันเชื้อเพลิงต่อการผลิตถ่านหิน ตลอดจนการบริหารค่าใช้จ่ายจากโครงการลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายของทั้งกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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เหมืองในประเทศออสเตรเลีย
ปริมาณการขายถ่านหิน
ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

9.82
98.90
91.90

12.50
81.14
76.53

-21%
22%
20%

ล้านตัน
เหรียญออสเตรเลียต่อตัน
เหรียญออสเตรเลียต่อตัน

ธุรกิจถ่านหินของเหมือง • ปริมาณขาย
สำาหรับปี 2564 จำานวน 9.82 ล้านตัน ลดลงจากปีกอ่ นจำานวน 2.68 ล้านตัน หรือร้อยละ 21
ในประเทศออสเตรเลีย
เนือ่ งจากปัญหาทางธรณีวทิ ยาของเหมือง Mandalong, Springvale และ Clarence ทำาให้
มีปริมาณขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

• ราคาขายเฉลี่ย
ราคาขายเฉลีย่ ต่อตันเท่ากับ 98.90 เหรียญออสเตรเลีย เพิม่ ขึน้ 17.76 เหรียญออสเตรเลียต่อ
ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการขาย ดังนี้

เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย

ปริมำณขำยถ่ำนหิน
(หน่วย : ล้านตัน)
ปี 2564

รำคำขำยเฉลี่ยต่อตัน
(เหรียญออสเตรเลียต่อตัน)

ปี 2563 เพิ่ม (ลด) ปี 2564

ปี 2563 เพิ่ม (ลด)

ขายในประเทศ
ขายส่งออก

6.45
2.81

9.10
2.73

-29%
3%

75.22
139.34

78.66
86.32

-4%
61%

รวม

9.26

11.83

-22%

98.90

81.14

22%

• ราคาขายเฉลี่ยในประเทศและราคาขายส่งออก
ราคาขายเฉลีย่ ของถ่านหินในประเทศที่ 75.22 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจำานวน 3.44
เหรียญออสเตรเลียต่อตัน มาจากปริมาณการขายในสัญญาที่ราคาสูงมีสัดส่วนที่น้อยกว่า
ปีกอ่ น ในขณะทีร่ าคาตลาดของถ่านหินทีป่ รับตัวเพิม่ สูงขึน้ จึงทำาให้ราคาขายถ่านหินส่งออก
มีราคาขายเฉลี่ยที่ 139.34 เหรียญออสเตรเลียต่อตันเพิ่มขึ้น 53.02 เหรียญออสเตรเลีย
ต่อตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน
• ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลีย่ 91.90 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เพิม่ ขึน้ 15.37 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน
เป็นผลจากปริมาณการผลิตทีล่ ดลง เนือ่ งจากปัญหาด้านธรณีวทิ ยาของเหมือง Mandalong,
Springvale และ Clarence จึงทำาให้ตน้ ทุนต่อหน่วยปรับตัวเพิม่ ขึน้
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2. ธุรกิจก๊ำซ
ธุรกิจก๊ำซ
ปริมาณการขาย
ราคาขายท้องถิ่นเฉลี่ย
ราคาขายเฉลี่ย
ต้นทุนเฉลี่ยกระบวนการแยกก๊าซและขนส่ง
ต้นทุนเฉลี่ย *

พันล้านลูกบาศก์ฟุต **
เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต
เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต
เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต
เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

246.22
3.61
3.38
0.88
0.92

113.25
1.86
1.03
0.83
0.89

117%
94%
228%
6%
3%

* ต้นทุนขายเฉลี่ย ไม่รวมต้นทุนกระบวนการแยกก๊าซและขนส่ง ** Bcf (Billion Cubic Feet) มีค่าเท่ากับพันล้านลูกบาศก์ฟุต

ธุรกิจก๊าซในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

รายได้จากธุรกิจก๊าซ ปี 2564 จำานวน 891 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ จำานวน 771 ล้านเหรียญสหรัฐ
เมื่อเทียบกับปีก่อน มาจากการรับรู้รายได้จากการขายในแหล่งบาร์เน็ตต์ (Barnett) ที่บริษัทฯ
เข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ปริมาณการขาย
ปริมาณการขายในปี 2564 จำานวน 246.22 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้นร้อยละ 117
จากปีกอ่ น เนือ่ งจากบริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ายได้จากการขายในแหล่งบาร์เน็ตต์ (Barnett) ตัง้ แต่
ไตรมาส 4 ปี 2563 โดยปี 2564 รับรู้ปริมาณการขายจากแหล่งบาร์เน็ตต์จำานวน 190
พันล้านลูกบาศก์ฟุต
• ราคาขายท้องถิ่นเฉลี่ย
เนือ่ งจากราคาก๊าซธรรมชาติอา้ งอิง Henry Hub ปรับตัวสูงขึน้ จากปีกอ่ น ส่งผลให้ราคาขาย
ท้องถิน่ เฉลีย่ ในปีเท่ากับ 3.61 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟตุ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 94 หรือ 1.75
เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟตุ จากปีกอ่ น โดยราคาขายก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ได้สงู อย่าง
ต่อเนือ่ ง และ Basis Differential ในแหล่งมาร์เซลลัส (Marcellus) และบาร์เน็ตต์ (Barnett)
ได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนยั ยะสำาคัญ อันเป็นผลจากความต้องการก๊าซธรรมชาติทส่ี งู ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่กลับมาเติบโตหลังจากการเปิดประเทศ
รวมถึงการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquids – NGLs) ทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ส่งผลให้ราคา NGLs ปรับตัวสูงขึน้ เช่นกัน รวมทัง้ ภาพอุปทานทีม่ ากกว่าอุปสงค์ เนือ่ งจาก
ผู้ผลิตหลายรายยังชะลอการลงทุนในหลุมผลิตใหม่
• ต้นทุนการขนส่งและแยกก๊าซ
ต้นทุนการขนส่งและแยกก๊าซเฉลีย่ 0.88 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟตุ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 หรือ
0.05 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟตุ จากปีกอ่ น เป็นผลมาจากต้นทุนการขนส่งและอัดก๊าซ
ของแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์ (Barnett) ทีส่ งู กว่าแหล่งมาร์เซลลัส (Marcellus) เนือ่ งจาก
การผลิตในแหล่งบาร์เน็ตต์ทไี่ ด้ทงั้ ผลิตภัณฑ์กา๊ ซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas
Liquids – NGLs) จึงมีต้นทุนส่วนเพิ่มในการแยกของเหลวและก๊าซธรรมชาติออกจากกัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการทางด้านต้นทุนการผลิตดังกล่าวเพื่อรองรับกับ
ความผันผวนของราคาตลาดอย่างต่อเนื่อง
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• ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลีย่ (ไม่รวมต้นทุนในการจัดเก็บและขนส่ง) 0.92 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟตุ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือ 0.03 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุตจากปีก่อน เป็นผลมาจาก
ต้นทุนในการเพิม่ ผลผลิตในหลุมเก่าเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างสูงสุด

โรงไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

3. ธุรกิจไฟฟ้ำ

รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจำานวน 29
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ จำานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น โดยหลักมาจากผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลีย่ นของสกุลเงินหยวนทีแ่ ข็งค่าเมือ่ เทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐเมือ่ เทียบกับ
ปีกอ่ น มีผลทำาให้รายได้เพิม่ ขึน้ เมือ่ แปลงค่ารายได้ในสกุลเงินหยวนมาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
รายละเอียดของปริมาณการขาย ราคาขายเฉลี่ยและต้นทุนขาย มีดังนี้

รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าจำานวน 244 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จากโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมจำานวน 191 ล้านเหรียญสหรัฐ พลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 29 ล้านเหรียญสหรัฐ
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศออสเตรเลียจำานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา
จำานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการเข้าซื้อสินทรัพย์เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

• ปริมาณการขาย
ปริมาณขายไฟฟ้าจำานวน 222.89 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เพิม่ ขึน้ 3.35 กิกะวัตต์ชวั่ โมงจากปีกอ่ น
เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำานวย
ต่อการผลิตไฟฟ้าที่มากกว่าปีก่อน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายละเอียด ดังนี้

• ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.83 หยวนเท่ากับปีก่อน

รำยได้จำกธุรกิจไฟ้ำ
ปริมาณการขายไฟฟ้า
ปริมาณการขายไอน้ำา
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย
ราคาขายไอน้ำาเฉลี่ย

โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่วม (CHP)

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

กิกะวัตต์ชั่วโมง
1,179.07
ล้านตัน
6.33
หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
0.37
หยวนต่อตัน
124.29

1,563.20
6.24
0.36
96.02

-25%
2%
2%
29%

222.89
0.83
-

219.54
0.83
-

2%
0%
-

โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

• ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำานวน 304 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 80 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 36 โดยในจำานวนนี้บางส่วนเป็นผลจากการกลับรายการต้นทุนการซื้อสินทรัพย์แหล่ง
บาร์เน็ตต์ (Barnett) จากค่าใช้จา่ ยไปเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในปี 2563 จำานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกจำานวน 42 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้น
จากแหล่งบาร์เน็ตต์ ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานระยะยาวและค่าที่ปรึกษาอันเนื่องมาจาก
การขยายธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงค่าใช้จา่ ยบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดือนพฤศจิกายนนี้
ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา ทีก่ ลุม่ กิจการได้เข้าการเข้าซือ้ จำานวน 2 ล้าน
เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายในการซื้อธุรกิจและ
ค่าใช้จ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศออสเตรเลียจำานวน
12 ล้านเหรียญสหรัฐ ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด 19
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ
การขยายธุรกิจในหลายประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำาเนินการควบคุมและ
ลดค่าใช้จา่ ยอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับสภาวการณ์ถดถอยของสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยมี
ค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลงจากค่าทีป่ รึกษาและค่าใช้จา่ ยในการบริหารอืน่ ๆ รวมถึงค่าเดินทางทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ

ค่าภาคหลวง

ค่าภาคหลวง 294 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 111 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 61 ประกอบด้วย
ค่าภาคหลวงของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจำานวน 248 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ จำานวน
111 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ เป็นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาตลาดของถ่านหินเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น
ในขณะที่ค่าภาคหลวงของเหมืองในประเทศออสเตรเลียจำานวน 46 ล้านเหรียญสหรัฐ เท่ากัน
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน้าำ และอืน่ ๆ ของสามโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
จำานวน 191 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ จำานวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ส่วนใหญ่
มาจากราคาขายและปริมาณขายไอน้ำาที่เพิ่มขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้
• ปริมาณการขาย
ปริมาณขายไฟฟ้าจำานวน 1,179.07 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลง 384.13 กิกะวัตต์ชั่วโมง จาก
ปีก่อน โดยเป็นผลจากการปรับโหมดการเดินเครื่องให้เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ
ผลประกอบการในช่วงเวลาทีต่ น้ ทุนถ่านหินสูงขึน้ ปริมาณการขายไอน้าำ จำานวน 6.33 ล้านตัน
เพิ่มขึ้น 0.10 ล้านตัน โดยหลักมาจากโรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ที่มีลูกค้าไอน้ำา
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
• ราคาขายเฉลี่ย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยจำานวน 0.37 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ใกล้เคียงกับปีก่อน ราคาขาย
ไอน้ำาเฉลี่ยจำานวน 124.29 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อน เนื่องจากราคาขาย
บางส่วนถูกปรับตามราคาถ่านหินทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และบางส่วนปรับตามสัญญาซือ้ ขายฉบับใหม่
• ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายจำานวน 190 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 55 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้า ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหินในปี 2564
เท่ากับ 942 หยวนต่อตัน (ปี 2563 เท่ากับ 572 หยวนต่อตัน) เพิ่มขึ้น 370 หยวนต่อตัน
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับปีก่อน

210
14

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

211

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ
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(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
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ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ปี 2564

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
โรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟ
โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง
เหมืองถ่านหินในประเทศจีน
บริษัทร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆ

7
113
(16)
129
(6)

17
103
2
23
(11)

-60%
9%
-777%
462%
-45%

รวม

227

135

68%

การรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร
จากการลงทุนในการ
ร่วมค้าและบริษัทร่วม

การรับรูส้ ว่ นแบ่งกำาไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วมจำานวน 227 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิม่ ขึน้ 92 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 68 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรของโรงไฟฟ้าหงสา (HPC) และเหมืองภูไฟในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวจำานวน 113 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น
เกิดจากผลกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นจำานวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่
ผลประกอบการลดลงจำานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลจากการปิดซ่อมบำารุงของหน่วย
ผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามแผน
2) รับรูส้ ว่ นแบ่งกำาไรของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จำานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำานวน 9
ล้านเหรียญสหรัฐ และผลประกอบการลดลงจำานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นไปตาม
โครงสร้างรายได้ที่ลดลงตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
3) การรับรูส้ ว่ นแบ่งขาดทุนจากโรงไฟฟ้าซานซีลกู่ วง (SLG) จำานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ ขาดทุน
เพิม่ ขึน้ จำานวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น แม้วา่ โรงไฟฟ้า SLG ได้เริม่ เดินเครือ่ ง
เพือ่ ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั สายส่งหลักของสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว แต่ได้
รับผลกระทบจากต้นทุนถ่านหินในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง
4) รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน จำานวน 129 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
106 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาดของถ่านหิน
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 314 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1) กำาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ น จำานวน 74 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นผลกำาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินให้กู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาท ณ วันสิ้นปี
จากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ซึง่ มีผลกระทบ
ต่อการลดลงของเงินกูย้ มื ทีเ่ ป็นเงินสกุลเงินบาท อัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ของเงินสกุลบาท
ต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ สำาหรับปี 2564: 31.9771 บาท (ปี 2563: 31.2937 บาท) และ
อัตราปิดสำาหรับปี 2564: 33.4199 บาท (ปี 2563: 30.0371 บาท)
2) ขาดทุนสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงินจำานวน 445 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย
• ขาดทุนสุทธิทเี่ กิดขึน้ จริง จำานวน 462 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นขาดทุนทีเ่ กิดจากสัญญาแลกเปลีย่ น
ราคาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าจำานวน 204 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติจำานวน 245 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
จำานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำานวน
9 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่รับรู้กำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ จำานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ จากสัญญาซือ้ ขายน้าำ มันล่วงหน้า
และอื่นๆ จำานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ
• กำาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ
วันสิ้นปีจำานวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จำานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติจาำ นวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ
และจากสัญญาอื่นๆ จำานวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่นๆ จำานวน 57 ล้านเหรียญสหรัฐ มีรายละเอียด ดังนี้
• รายได้ดอกเบี้ยรับจำานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ
• รายได้จากเงินปันผลจำานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นส่วนแบ่งกำาไรจากโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI)
Agreement
• เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีนสำาหรับการผลิตไอน้ำาร้อนให้แก่ชุมชน
รวมถึงค่าเชื่อมต่อท่อส่งไอน้ำาจำานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ
• รายได้จากการขายเถ้าถ่านและวัสดุเหลือใช้ของเหมืองและโรงไฟฟ้ารวมถึงรายการอื่นๆ
เช่น รับชดเชยค่าเสียหายจากประกันภัย ค่าบริหารจัดการคลังสินค้า รับชดเชยค่าภาษีที่
ขอคืนและอื่นๆ จำานวน 32 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน 198 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำานวน 189 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่วนใหญ่มาจาก
1) ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีเ่ พิม่ ขึน้ จำานวน 162 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ เป็นไปตามผลกำาไรจากการ
ดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
2) การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการเพิ่มขึ้นของ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลรับในระหว่างปี
3) การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสทุ ธิจาำ นวน 26 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลจาก
การลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลความแตกต่างจากอัตรา
แลกเปลีย่ นด้านบัญชีและภาษีในการแปลงค่างบการเงินซึง่ เป็นผลจากค่าเงินบาททีอ่ อ่ นค่า

4. งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รำยกำร
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทำงกำรเงิน

10,946
7,843
3,103

9,377
6,562
2,815

รวมสินทรัพย์

1,569
1,281
288

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือขาดทุน
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่า
จะได้รับชำาระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
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สินทรัพย์รวม

17%
20%
10%

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนเงิน

สินทรัพย์รวม

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนเงิน

%

7
1,645
164

10
1,690
153

(3)
(45)
11

-30%
-3%
7%

8

-

8

100%

3,416
889
1,276
432
66
487

2,581
1,016
1,359
447
72
474

835
(127)
(83)
(15)
(6)
13

32%
-13%
-6%
-3%
-8%
3%

8,390

7,802

588

8%

10,946

9,377

1,569

17%

%

4.1 สินทรัพย์รวมจำานวน 10,946 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,569 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำาคัญ ดังนี้
ข้อมูลทำงกำรเงิน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรขาดทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ค่าใช้จา่ ยในการสำารวจ พัฒนาและค่าเปิดดินรอตัดบัญชี
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนเงิน

ข้อมูลทำงกำรเงิน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)

%

1,184
16

730
11

454
5

62%
100%

473
24

249
26

224
(2)

90%
100%

172
687

559

172
128

100%
23%

2,556

1,575

981

62%

• เงินสดและเงินฝากธนาคารจำานวน 1,184 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 454 ล้านเหรียญสหรัฐ
(คำาอธิบายในข้อ 5 เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)
• สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ าไรหรื อขาดทุ น จำ านวน 16
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากในระหว่างปีมกี ารไถ่ถอนจำานวน 54
ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการลงทุนเพิ่มจำานวน 59 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินปันผลค้างรับทีค่ าดว่าจะได้รบั ภายในหนึง่ ปีและส่วนทีเ่ กินกว่าหนึง่ ปีจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กันจำานวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐและ 7 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำาดับ เป็นเงินปันผลค้างรับ
จากการร่วมค้าซึ่งดำาเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศและจากการร่วมค้าที่เป็นธุรกิจถ่านหิน
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลงสุทธิ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากรายการในระหว่างปี
ดังต่อไปนี้
1) ลดลงจำานวน 72 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการได้รับเงินปันผล
2) เพิ่มขึ้นจำานวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการประกาศจ่ายเงินปันผล
3) ลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปีจำานวน
3 ล้านเหรียญสหรัฐ
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• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายจำานวน 172 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการโอนย้ายประเภท
จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วมมาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย เนือ่ งจาก
เป็นไปตามเกณฑ์การจัดประเภทสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขายทีค่ าดว่าจะมีการขายภายใน 12 เดือน
นับแต่วันที่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

4) ลดลงจากการจำาหน่ายและตัดจำาหน่ายสินทรัพย์จำานวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) ลดลงจากค่าเสื่อมราคาในระหว่างปีจำานวน 275 ล้านเหรียญสหรัฐ
6) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่า ณ วันสิน้ ปี
จำานวน 34 ล้านเหรียญสหรัฐ

• เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำานวน 1,645 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 45
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

• สินทรัพย์สิทธิการใช้จำานวน 66 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 8 เกิดจากการเพิ่มขึ้นระหว่างปีจำานวน 27 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากการ
ซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศออสเตรเลียจำานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากการตัดจำาหน่ายจำานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ และลดลงจากค่าเสือ่ มราคาสำาหรับปี
จำานวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐ

1) เพิม่ ขึน้ จากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วมจำานวน 97 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการ
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้เทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถ่านหินให้กลาย
เป็นก๊าซ เพือ่ ผลิตพลังงานไฟฟ้า (Integrated Gasification Combined Cycle: IGCC)
ในประเทศญีป่ นุ่ การลงทุนในธุรกิจรถไฟฟ้าอเนกประสงค์และการลงทุนในธุรกิจทีเ่ ป็น
ผู้ให้บริการระบบชาร์เจอร์แบบครบวงจรในประเทศไทย
2) ลดลงจากการโอนย้ายประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมไปเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำานวน 172 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) เพิ่มขึ้นจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำานวน
227 ล้านเหรียญสหรัฐ
4) ลดลงจากการรับรู้เงินปันผลในระหว่างปีจำานวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่า ณ วันสิน้ ปี
และอื่นๆ จำานวน 127 ล้านเหรียญสหรัฐ
• สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จำานวน 164
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในธุรกิจการให้บริการคาร์แชร์ริ่งผ่านแอปพลิเคชันและ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นจำานวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ
2) ลดลงจากผลกระทบของการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นราคายุติธรรมจำานวน
16 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่า ณ วันสิน้ ปี
และอื่นๆ จำานวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจาำ นวน 3,416 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 835 ล้านเหรียญสหรัฐ
มีรายละเอียดดังนี้
1) เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซและ
ธุรกิจไฟฟ้ารวมจำานวน 466 ล้านเหรียญสหรัฐ
2) เพิ่ ม ขึ้ น จากการซื้ อ ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานลมในประเทศเวี ย ดนาม โรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศออสเตรเลียและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจำานวน 649 ล้านเหรียญสหรัฐ
3) เพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่จำานวน 46 ล้านเหรียญสหรัฐ
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• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำานวน 487 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13 ล้านเหรียญสหรัฐ
เกิดจากทรัพย์สนิ ทีเ่ กิดจากการซือ้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทปี่ ระเทศออสเตรเลียเพิม่ ขึน้
จำานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีภ้ าษีมลู ค่าเพิม่ จำานวน 66 ล้านเหรียญสหรัฐ
การเพิม่ ขึน้ ของค่าสิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากการซือ้ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ในประเทศเวียดนามจำานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ การเพิม่ ขึน้ ของเงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จำากัด
ในการใช้จำานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ และอื่นๆ จำานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่
ลดการจัดประเภทเงินสนับสนุนจากรัฐบาลค้างรับสำาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนไปเป็นลูกหนี้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลภายในหนึ่งปี
จำานวน 57 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียจำานวน 34 ล้านเหรียญสหรัฐ
4.2 หนี้สินรวมจำานวน 7,843 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,281 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำาคัญ ดังนี้
ข้อมูลทำงกำรเงิน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สุทธิ
ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่าย
หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงกำาหนดภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินรวม

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนเงิน

%

1,174
99
517

828
67
675

346
32
(158)

42%
48%
-23%

120
77
128
793

133
60
21
427

(13)
17
107
366

-10%
28%
510%
86%

2,908

2,211

697

32%

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทำงกำรเงิน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
หนี้สินอนุพันธ์การเงิน สุทธิ
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนและการฟื้นฟูสภาพเหมือง
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ

การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

หนี้สินรวม

• เงินกูย้ มื ระยะยาวสุทธิจาำ นวน 2,270 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนเงิน

%

2,270
1,911
53
340
361

2,230
1,517
26
301
277

40
394
27
39
84

2%
26%
104%
13%
31%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

4,935

4,351

584

13%

รวมหนี้สิน

7,843

6,562

1,281

20%

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำานวน 1,174 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 346
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 42 จากการกู้เงินเพิ่มจำานวน 1,767 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในขณะที่ลดลงจากการชำาระคืนเงินกู้จำานวน 1,369 ล้านเหรียญสหรัฐ และลดลงจาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปีจำานวน
52 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปีจำานวน 517 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
158 ล้านเหรียญสหรัฐ มาจากการเพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะ
ยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีจำานวน 502 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทปี่ ระเทศออสเตรเลียจำานวน 49 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก
การจ่ายคืนเงินกูท้ ถี่ งึ กำาหนดจำานวน 692 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากค่าใช้จา่ ยจากการกูเ้ งิน
จำานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ และลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
จากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปีจำานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ส่ ว นของหุ้ น กู้ ที่ ถึ ง กำ า หนดไถ่ ถ อนในหนึ่ ง ปี จำ า นวน 120 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ลดลง
13 ล้านเหรียญสหรัฐ การเพิ่มขึ้นเกิดจากการจัดประเภทหุ้นกู้ระยะยาวเป็นหุ้นกู้ระยะยาว
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีจำานวน 128 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้
ที่ถึงกำาหนดจำานวน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ และลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปีจำานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ

1) เพิ่มขึ้นจากการกู้ในระหว่างปีจำานวน 862 ล้านเหรียญสหรัฐ
2) เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทปี่ ระเทศออสเตรเลียจำานวน 82
ล้านเหรียญสหรัฐ
3) ลดลงจากการจัดประเภทรายการเงินกูร้ ะยะยาวไปเป็นเงินกูร้ ะยะยาวทีถ่ งึ กำาหนดชำาระ
ในหนึ่งปีจำานวน 502 ล้านเหรียญสหรัฐ
4) ลดลงจากการจ่ายคืนก่อนกำาหนดจำานวน 371 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) ลดลงจากค่าใช้จ่ายจากการกู้เงินจำานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
6) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่า ณ วันสิน้ ปี
จำานวน 29 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาท
ต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ทีม่ ผี ลต่อเงินกูท้ เี่ ป็นสกุลเงินบาท โดยอัตราแลกเปลีย่ นของ
เงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 33.4199
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 30.0371) รวมถึงการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์
ออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ โดยอัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ ของเงินสกุลดอลลาร์
ออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.7260
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 0.7630)
• หุน้ กูส้ ทุ ธิจาำ นวน 1,911 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 394 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 26
โดยมีรายการเพิม่ ขึน้ จากการออกหุน้ กูใ้ หม่จาำ นวน 680 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากการจัด
ประเภทหุ้นกู้ระยะยาวไปเป็นหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีจำานวน 128 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลง
ค่า ณ วันสิ้นปีจำานวน 158 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงิน
สกุลเหรียญสหรัฐ ที่มีผลต่อหุ้นกู้ที่เป็นสกุลเงินบาท
• หนี้สนิ อนุพนั ธ์การเงินทีถ่ ึงกำาหนดภายในหนึ่งปีและหนี้สินอนุพนั ธ์การเงินสุทธิจำานวน 128
ล้านเหรียญสหรัฐ และ 53 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำาดับรวมจำานวน 181 ล้านเหรียญสหรัฐ
เป็นผลจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน ณ วันสิน้ ปี ประกอบด้วย
สัญญา Cross Currency Swap จำานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยจำานวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจำานวน 115
ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินจำานวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ และสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าจำานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

• ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจำานวน 77 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 17 ล้านเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 28 ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิดหน้าดิน ค่าขุดขน และค่าขนส่งถ่านหินของ
บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 3,103 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 288 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
ข้อมูลทำงกำรเงิน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้ำของ

•
•
•
•

ส่วนของเจ้ำของรวม

5.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 809 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนเงิน

%

2,372
731

2,076
739

296
(8)

14%
-1%

3,103

2,815

288

10%

•
•
•
•
•
•
•

รับเงินจากการขายถ่านหินจำานวน 3,841 ล้านเหรียญสหรัฐ
จ่ายชำาระเจ้าหนี้จำานวน 2,366 ล้านเหรียญสหรัฐ
จ่ายดอกเบี้ยจำานวน 179 ล้านเหรียญสหรัฐ
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน 84 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินรับจากภาษีเงินได้จำานวน 38 ล้านเหรียญสหรัฐ
จ่ายค่าภาคหลวงจำานวน 327 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินจ่ายอื่นๆ จำานวน 114 ล้านเหรียญสหรัฐ

เพิ่มขึ้นจากกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2564 จำานวน 304 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและได้รับชำาระค่าหุ้นจำานวน 255 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นสำารองผลตอบแทนพนักงานจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำานวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารอนุพันธ์ที่
เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุนจำานวน 2
ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน
121 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทั ย่อยทีแ่ สดงเป็นเงินตราต่างประเทศ
และอื่นๆ จำานวน 204 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน 151 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำานวน 118 ล้านเหรียญสหรัฐ

5.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน 1,058 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสาระสำาคัญดังนี้

4.4 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1.31 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 : 1.47 เท่า)

5.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 724 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย

•
•
•
•

5. งบกระแสเงินสดรวม
งบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นรวม 454 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมผล
ขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปีจำานวน 22 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยรายละเอียดของ
แต่ละกิจกรรมมีดังนี้
งบกระแสเงินสดรวม
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ�ำนวนเงิน

475

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

(21)
730
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และในโครงการระหว่างดำาเนินการจำานวน 281 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินสดจ่ายเพือ่ เพิม่ เงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศญีป่ นุ่ โรงไฟฟ้าพลังงานลมทีป่ ระเทศเวียดนาม การลงทุนใน
ธุรกิจรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ ลงทุนธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการระบบชาร์เจอร์แบบครบวงจร โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศออสเตรเลียและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาจำานวน 576 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินสดจ่ายสำาหรับค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญชีจำานวน 165 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินสดจ่ายสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนจำานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินสดจ่ายสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จำานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินสดจ่ายสำาหรับวงเงินที่มีภาระการใช้ในอนาคต (Restricted Cash) จำานวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมค้าและจากเงินลงทุนอื่นจำานวน 63 ล้านเหรียญสหรัฐ
ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ จำานวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และจากการออกหุ้นกู้จำานวน 3,308 ล้านเหรียญสหรัฐ
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุน้ กูแ้ ละเจ้าหนีส้ ญ
ั ญาเช่าการเงินจำานวน 2,596 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินสดจ่ายสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อยจำานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินสดจ่ายสำาหรับการไถ่ถอนหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน 122 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินปันผลจ่ายจำานวน 118 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจำานวน 255 ล้านเหรียญสหรัฐ

809
(1,058)
724

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

•
•
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อัตราสวนทางการเงิน

6. ปริมำณส�ำรองถ่ำนหินคงเหลือ
ปริมาณการจำาหน่ายและปริมาณสำารองของถ่านหินคงเหลือ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แหล่งผลิต
(หน่วย : ล้านตัน)

ปริมำณกำรจ�ำหน่ำยและปริมำณส�ำรองถ่ำนหินคงเหลือ
ปริมำณส�ำรอง
31 ธันวำคม 2563

ปริมำณกำรขำย
ปี 2564

ปริมำณส�ำรอง
31 ธันวำคม 2564

1. อินโดนีเซีย
1.1 เหมือง Jorong
1.2 เหมือง Indominco
1.3 เหมือง Kitadin
1.4 เหมือง Trubaindo
1.5 เหมือง Bharinto
1.6 โครงการ NPR

9.03
37.76
1.78
39.18
146.02
77.40

0.88
7.44
1.34
3.69
4.86
0.00

8.15
30.32
0.44
35.49
141.16
77.40

2. ออสเตรเลีย

269.95

9.26

260.69

3. จีน
3.1 เหมือง Gaohe
3.2 เหมือง Hebi Zhongtai

117.43
14.43

8.59
0.68

108.84
13.75

รวม

712.98

36.74

676.24

7. ปริมำณส�ำรองก๊ำซธรรมชำติคงเหลือ
ปริมาณการจำาหน่ายและปริมาณสำารองของก๊าซธรรมชาติคงเหลือ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ปริมำณกำรจ�ำหน่ำยและปริมำณส�ำรองก๊ำซธรรมชำติคงเหลือ

ก๊ำซธรรมชำติ
(หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟตุ )

ปริมาณสำารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1) ปรับปรุงปริมาณสำารอง
2) ปริมาณขายปี 2564

3,556,566
876,418
(246,223)

ปริมำณส�ำรอง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

4,186,761

(ปริมาณสำารองก๊าซธรรมชาติคงเหลือของแหล่ง Marcellus และ Barnett อ้างอิงตามรายงาน Reserve Report ของ Ryder Scott)
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2564
รายงานประจำป 2564
56-1 ONE
ONE REPORT)
REPORT)
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป ((แบบ 56-1

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564

2563

2562

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(เทา)
(วัน)
(เทา)
(วัน)
(เทา)
(วัน)
(วัน)

0.88
0.57
0.40
11.37
31.66
21.93
16.42
28.83
12.49
35.59

0.71
0.44
0.24
9.20
39.13
16.12
22.33
28.68
12.55
48.91

0.87
0.51
0.28
8.61
41.82
14.96
24.07
23.38
15.39
50.49

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

41.98
27.53
0.91
6.78
10.27

20.17
(0.35)
(57.20)
(2.17)
(2.05)

25.66
4.52
3.61
(0.46)
(0.50)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย

(%)
(%)
(เทา)

2.99
26.71
0.44

(0.64)
16.64
0.29

(0.18)
17.05
0.38

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินสุทธ�ตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย
อัตราการจายเง�นปนผล

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(%)

2.53
1.31
5.78
28

2.33
1.47
2.51
N/A

2.06
1.23
2.41
N/A

อัตราสวนสภาพคลอง
(Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเง�นสด
อัตราสวนหมุนเว�ยนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเว�ยนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเว�ยนเจาหนี้
ระยะเวลาชำระหนี้
วงจรเง�นสด (Cash Cycle)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร
(Profitability Ratio)
อัตรากำไรขั�นตน
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตราสวนเง�นสดตอการทำกำไร
อัตรากำไรสุทธ�
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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�าคัญ
คดีความที่สำคั

บุคคลอางอิงอน ๆ
1. นายทะเบียนหุนสามัญ

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

2. นายทะเบียนหุนกู

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

3. ผูแทนผูถือหุนกู

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

4. ผูสอบบัญชี

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

5. ที่ปรึกษาทางการเงิน

--ไมมี--

6. ที่ปรึกษาหรือผูจัดการ
ภายใตสัญญาการจัดการ

บร�ษทั ฯ ไมไดวา จางทีป่ ร�กษาและ/หร�อผูจ ดั การภายใตสญ
ั ญาการจัดการเปนการประจำถาวร
แตจะมีการวาจางที่ปร�กษา (เชน ที่ปร�กษาทางการเง�น) เปนการเฉพาะเร�่องเฉพาะกรณี
ตามความจำเปนในการดำเนินงานเปนครั�งคราว การบร�หารงานบร�ษัทฯ จะดำเนินการ
ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�ษัทเปนสำคัญ

7. สถาบันการเงิน

ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเง�นทั�งในและตางประเทศประมาณ 30 แหง
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2564
รายงานประจำป 2564
56-1 ONE
ONE REPORT)
REPORT)
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป ((แบบ 56-1

การสอบภาษีของบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีภาษีที่จ่ายล่วงหน้าที่เกิดจากผลการตรวจ
สอบภาษีซึ่งประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมูลค่า
ทีจ่ ะได้รบั คืนของภาษีสว่ นทีจ่ า่ ยไว้ลว่ งหน้าดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั ผลของการพิจารณาและการตัดสินโดยหน่วยงานด้านภาษีทเี่ กีย่ วข้อง
เช่น กรรมาธิการด้านการจัดเก็บภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Directorate General of Taxation หรือเรียกว่า “DGT”)
หรือศาลภาษีอากร หรือศาลฎีกา ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ขัน้ ตอนของการระงับข้อพิพาททางภาษีของคดีภาษีแต่ละคดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี

บริษัท

รายละเอียด

พันเหรียญสหรัฐ
2564

2563

พันบาท
2564

<< "ครอปออกมา"

2563

สถานะ ณ วันที่ในงบการเงิน

2555

TCM

การจ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลสูงไป
จำานวน 5.5
ล้านเหรียญสหรัฐ

-

2,883

-

86,597

ในเดือนตุลาคม 2563
ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ TCM
ชนะคดีสำาหรับเรื่องการหักค่าใช้จ่าย
ในการคำานวณภาษี
ในเดือนพฤศจิกายน 2563
TCM ดำาเนินการยื่นคัดค้าน
การอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสำาหรับ
ค่าบริหารการตลาด

2555

KTD

การจ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลสูงไป
จำานวน 6.2
ล้านเหรียญสหรัฐ

-

6,181

-

185,659

ในเดือน มีนาคม 2564
ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ KTD ชนะคดี

2555

JBG

การจ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลสูงไป
จำานวน 1.9
ล้านเหรียญสหรัฐ

169

-

5,648

-

ในเดือนตุลาคม 2563
JBG ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
และในเดือนพฤศจิกายน 2563
DGT ดำาเนินการยื่นคัดค้าน
การอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

2556

IMM

การจ่ายภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย 23/26
ต่ำาไปจำานวน 33.8
พันล้านอินโดนีเซีย
รูเปีย หรือเทียบเท่า
2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

2,369

-

79,172

-

ในเดือนมีนาคม 2560
IMM ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา และ
ในเดือนธันวาคม 2564 IMM
ได้รับคำาค้านการอุทธรณ์จาก DGT
สำาหรับเดือนภาษีมีนาคม ตุลาคม
และพฤศจิกายน ในเดือนธันวาคม
2564

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ปี

บริษัท

รายละเอียด

2556

TCM,
JBG,
KTD

การจ่ายภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย 23/26
และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่ำาไปจำานวน 79.8
พันล้านอินโดนีเซีย
รูเปีย หรือเทียบเท่า
4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

2558

226
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IMM

การจ่ายภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลสูงไปจำานวน
3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
และภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย 23/26
และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่ำาไปรวมเป็นเงิน
จำานวน 94.3 พันล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย
หรือเทียบเท่า 6.7
ล้านเหรียญสหรัฐ

การกำกับดูแลกิจการ

พันเหรียญสหรัฐ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

พันบาท

2564

2563

2564

2563

141

913

4,712

27,424

5,812

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

9,284

194,236

278,864

พันเหรียญสหรัฐ

พันบาท

สถานะ ณ วันที่ในงบการเงิน

ปี

บริษัท

KTD
ในเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือน
มีนาคม 2564 ศาลฎีกาได้พพิ ากษาให้
KTD ชนะคดีทั้งหมดสำาหรับคดี
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย 26 ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับค่าปรับจากการขนถ่ายสินค้า
ลงเรือล่าช้า
ในเดือนกันยายน 2563 ถึงเดือน
สิงหาคม 2564 ศาลฎีกาได้พพิ ากษาให้
KTD แพ้คดีบางส่วนสำาหรับคดี
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 23 และ
สำาหรับคดีภาษีเดือนธันวาคม 2556
อยู่ระหว่างรอคำาพิพากษา
TCM
ในเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนพฤศจิกายน
2562 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ TCM
ชนะคดีทั้งหมดสำาหรับคดีภาษี
หัก ณ ที่จ่าย 26 ที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าบริหารการตลาด
JBG
ในเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือน
เมษายน 2564 ศาลฎีกาได้พพิ ากษาให้
JBG ชนะคดีทั้งหมดสำาหรับคดีภาษี
มูลค่าเพิ่มในประเทศ
ในเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ศาลฎีกา
ได้พิพากษาให้ JBG ชนะคดีทั้งหมด
กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มต่างประเทศ

2558
(ต่อ)

IMM

2559

IMM

การจ่ายภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย 26
ต่ำาไปจำานวน 27.7
พันล้านอินโดนีเซีย
รูเปีย หรือเทียบเท่า
1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

-

1,966

-

59,053

ในเดือนตุลาคม 2564
ศาลภาษีได้พิพากษาให้ IMM ชนะคดี

2561

IMM

การจ่ายภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลสูงไปจำานวน
4 ล้านเหรียญสหรัฐ

3,988

3,975

133,279

119,397

ในเดือนกันยายน 2564
IMM ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษี

25622563

IMM

การจ่ายภาษีที่ดิน
และโรงเรือนต่ำาไป
จำานวน 99.5 พันล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเท่า 7.1 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

6,977

7,058

233,171

212,002

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
IMM ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษี

2562

IMM,
BEK

การจ่ายภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลสูงไปจำานวน
4.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

4,145

-

138,525

-

รวม

23,601

32,260

788,743

968,996

ในเดือนสิงหาคม 2564
IMM ได้ยน่ื อุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาสำาหรับ
คดีภาษีเงินได้นิติบุคคล และใน
เดือนตุลาคม 2564 IMM
ได้รบั คำาคัดค้านการอุทธรณ์จาก DGT
ในเดือนสิงหาคม 2564
IMM ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
สำาหรับคดีภาษีมูลค่าเพิ่มต่างประเทศ
และเดือนกันยายนถึงตุลาคม
2564 IMM ได้รับคำาคัดค้าน
การอุทธรณ์จาก DGT

รายละเอียด

2564

2563

2564

2563

สถานะ ณ วันที่ในงบการเงิน
ในเดือนเมษายน 2564
DGT ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
สำาหรับคดีภาษีมลู ค่าเพิม่ และในเดือน
พฤษภาคม 2564 IMM ได้ยื่น
คำาคัดค้านการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ในเดือนสิงหาคม 2564 IMM
ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสำาหรับคดี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 23 และในเดือน
กันยายน 2564 IMM ได้รับ
คำาคัดค้านการอุทธรณ์จาก DGT
ในเดือนสิงหาคม 2564 IMM
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสำาหรับคดี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 26 และในเดือน
กันยายน 2564 IMM ได้รับ
คำาคัดค้านการอุทธรณ์จาก DGT

ในเดือนกรกฎาคม 2564
IMM และ BEK ได้ยน่ื อุทธรณ์ตอ่ DGT

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยเจ็ดแห่งในอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาษีโดย
DGT สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการเชื่อว่าผลของการตรวจสอบภาษี
การอุทธรณ์และคดีที่อยู่ในศาลไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินรวม

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) ไดประกาศใช “นโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจร�ยธรรมธุรกิจ” กับกรรมการ
ผูบร�หาร และพนักงานทุกระดับมาตั�งแตป 2545 โดยไดทบทวนนโยบายดังกลาวเปนประจำทุกป เพื่อใหสอดคลองกับบร�บท
ทางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเปนผูท บทวนและพิจารณาในเบือ้ งตน กอนนำเสนอคณะกรรมการบร�ษทั ซ�ง่ ในป 2564 บร�ษทั ฯ ไดมกี ารแกไขเพิม่ เติม
นโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจร�ยธรรมธุรกิจ 2 เร�่อง ดังนี้ 1) การกำหนดการดำรงตำแหนงคณะกรรมการในบร�ษัทอื่น
ของประธานเจาหนาที่บร�หาร และ 2) การกำหนดชวงเวลาหามซ�้อขายหลักทรัพยและการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยของบร�ษัทฯ ของคณะกรรมการและผูบร�หาร
นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทจัดใหมีการสื่อสารและสรางความเขาใจ เพื่อใหตระหนักถึงความสำคัญในเร�่องการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจอยางตอเนื่อง
สามารถศึกษาขอมูล “นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม อื จร�ยธรรมธุรกิจ” เพิม่ เติมไดทเ่ี ว็บไซตบร�ษทั ฯ
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุม Click here
ในป 2564 หนวยงานบรรษัทภิบาล (Company Governance)
ไดจดั กิจกรรมการสือ่ สารเพือ่ สงเสร�มทัศนคติดา นบรรษัทภิบาล
ภายในองคกรในช�อ่ “CG Be My Guest” โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ สงเสร�มวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติดา นบรรษัทภิบาล
ทั�งนี้เพื่อเปนการตอกย�ำวาบร�ษัทฯ ไดใหความสำคัญกับ
การดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มี จ รรยาบรรณและความโปร ง ใสในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ
มีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้
บร�ษัทฯ ยังไดรับการรับรองการตออายุเปนสมาช�กแนวรวม
ตอตานคอรรปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector

Collective Action Against Corruption: CAC) ตอเนื่อง
เปนสมัยที่ 2 โดยการรับรองมีวาระครั�งละ 3 ป
บร�ษัทฯ มีการติดตาม และประเมินประสิทธ�ภาพในการ
นำนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจร�ยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติ
ในองคกร โดยใชผลสำรวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคกรประจำป 2564 ในสวนของคุณลักษณะ
“มุงมั่นยืนหยัด” (Committed) เปนตัวช�้วัด ซ�่งผลการ
ประเมินจำแนกตามระดับพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
อยูในเกณฑที่นาพอใจ

การสอสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ดวยความมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจร�ยธรรมธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในเร�่อง
การกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไวอยางตอเนื่อง ในป 2564 บร�ษัทฯ จัดใหมีแผนงานสงเสร�มวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติ
ดานบรรษัทภิบาลทีม่ งุ เสร�มสรางความรูแ ละความเขาใจ เพือ่ นำไปสูก ารปฏิบตั ติ ามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม อื จร�ยธรรมธุรกิจ
โดยสื่อสารไปยังพนักงานในองคกรทุกระดับดวยกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
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1. อบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จัดใหมีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนะนำ
คูมือจร�ยธรรมธุรกิจในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม
ของบร�ษัทฯ อยางตอเนื่อง

2. การสอสารภายในองคกร
ในชอ “CG Be My Guest”
จัดการสื่อสารภายในองคกร ผานชองทาง VDO Podcasts
ของรายการขาวเร�่องเลาเชาวันศุกรและสื่อสารผาน e-mail
ของพนักงานในช�่อ “CG Be My Guest” โดยเช�ญชวน
ผูบร�หารและพนักงานรวมแบงปนประสบการณการทำงาน
ที่ใช CG เปนหลักปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเนนการสื่อสาร
แบบสองทาง โดยยกตัวอยางกรณีศึกษาจากขาว และ
ใหพนักงานรวมสนุกในการตอบคำถาม เพื่อใหพนักงาน
มีความรูความเขาใจในหลักบรรษัทภิบาล และเปนแนวทาง
ปองกันไมใหพนักงานกระทำผิดนโยบายบรรษัทภิบาลและ
คูมือจร�ยธรรมธุรกิจ

ในหลักการบรรษัทภิบาล นโยบายตอตานการคอรรัปชัน
(Anti-Corruption Policy) และการรับขอรองเร�ยนดาน
บรรษัทภิบาล (Whistleblower Policy)

5. การสอสารนโยบาย
และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ CG
ในป 2564 ที่ผานมา บร�ษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ
สภาพสังคม กฎระเบียบ เกณฑ มาตรฐาน และความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไดมีการปรับปรุงนโยบายตางๆ เชน
นโยบายบรรษัทภิบาล ในเร�่อง การดำรงตำแหนงกรรมการ
ในบร�ษทั อืน่ ของประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร คูม อื จร�ยธรรมธุรกิจ
ในเร�่อง การกำหนดชวงเวลาหามซ�้อขายหลักทรัพยและการ
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพยของบร�ษทั ฯ
โดยคณะกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร รวมทั�งการปรับปรุง
นโยบายตอตานการคอรรัปชัน และไดมีการสื่อสารใหกับ
กรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานทั่วทั�งองคกร รวมถึง
ผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหเกิดการนำไปปฏิบัติจร�ง

3. CG of the Month
in Banpu Synergy E-Magazine
นำเสนอบทความเกี่ยวกับแนวโนมและทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทย ในวารสารภายใน Banpu Synergy
E-Magazine และเผยแพร ไ ปยั ง ทุ ก ประเทศที ่ บ ร� ษ ั ท ฯ
ไดเขาไปลงทุน

4. กิจกรรม CG Day 2021
งาน “CG Day 2021” เปนกิจกรรมที่จัดข�้นเปนประจำทุกป
เพื่อสงเสร�มและปลูกฝงใหพนักงานในทุกระดับตระหนักถึง
ความสำคัญของการมีจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจพรอมกับ
การยึดมั่นและยืนหยัดอยูบนความถูกตอง ซ�่งในป 2564
หนวยงานบรรษัทภิบาลจัดกิจกรรมแบงปนประสบการณ
(Sharing Session) โดยเช�ญคุณชนินท วองกุศลกิจ ประธาน
กรรมการ บร� ษ ั ท บ า นปู จำกั ด (มหาชน) มาถ า ยทอด
มุมมองในเร�อ่ ง CG กับการขับเคลือ่ นองคกรในยุคโคว�ด-19
นอกจากนี้ไดเช�ญชวนพนักงานเขารวมประกวดการนำเสนอ
ขอมูลอินโฟกราฟก (Infographic) เพื่อสงเสร�มความเขาใจ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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6. การตอตานการคอรรัปชัน
ในป 2564 บร�ษัทฯ ไดรับการรับรองการตออายุเปนสมาช�ก
แนวรวมตอตานคอรรปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตอเนือ่ ง
เปนสมัยที่ 2 ในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการตอตานการ
คอรรัปชัน ในปที่ผานมา บร�ษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบาย
ตอตานการคอรรปั ชันเพือ่ ใหสอดคลองกับแนวทางของ CAC
ที่มีการปรับเปลี่ยน นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ไดมีการจัดประเมิน
ความเสี่ยงดานคอรรัปชันและแนวทางการปองกันประจำป
2564 โดยไดดำเนินการประเมินความเสีย่ งครอบคลุมในธุรกิจ
ทุกประเทศทีบ่ ร�ษทั ฯ เขาไปลงทุน ทัง� ในระดับบร�ษทั ยอยและ
บร�ษทั รวมทุนและรายงานตอคณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง
รวมทัง� ไดมกี ารสือ่ สารและใหความรูพ นักงานเกีย่ วกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการตอตานคอรรัปชันรวมทั�งนโยบาย

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เชน นโยบายบรรษัทภิบาลและ
คูมือจร�ยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบัติตามนโยบายตอตาน
การคอรรัปชัน เร�่อง การให-รับของขวัญ การเลี้ยง หร�อ
ประโยชนอื่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถเขาถึง
นโยบายตางๆ ผานการสือ่ สารภายในองคกร และในปทผ่ี า นมา
บร�ษัทฯ ไดออกจดหมายขอความรวมมืองดใหของขวัญ
(No Gift Policy) แกคณะกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงาน
สามารถศึกษาขอมูล “นโยบายตอตานการคอรรัปชัน”
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ
กดที่ปุม Click here

รางวัลดานการกำกับดูแลกิจการ
จากความมุงมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของการสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนอยางสมดุล สงผลให
ในป 2564 บร�ษัทฯ ไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั�งภายในประเทศและตางประเทศ ดังตอไปนี้

ไดรับรางวัล “Gold Class” ในกลุมอุตสาหกรรม
Coal & Consumable Fuels ตอเนื่องเปนปที่ 7
จากการประกาศผลรางวัล SAM Sustainability
Award 2021
ไดรับการรับรองการตออายุเปนสมาช�กแนวรวม
ตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private
Sector Collective Action Against Corruption:
CAC) ตอเนื่องเปนสมัยที่ 2 โดยการรับรองมีวาระ
ครั�งละ 3 ป
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ไดรับการคัดเลือกเปนหนึ่งใน 100 บร�ษัทในกลุม
ประเทศตลาดเกิ ด ใหม (Emerging Markets)
ที่มีความโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และการ
กํากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and
Governance: ESG) จากการจัดอันดับโดย V.E,
Moody’s ESG Solutions สถาบั น จั ด อั น ดั บ
ความนาเช�่อถือดาน ESG ระดับโลก ซ�่งเปนผูนํา
ในการประเมินขอมูล การว�จัย การวัดประสิทธ�ภาพ
และการว�เคราะหการดําเนินธุรกิจ

ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ ย ศบร� ษั ท จดทะเบี ย นด า น
ความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)
จาก SET Awards 2021 ในกลุม Sustainability
Excellence ตอเนือ่ งกันเปนปที่ 4 และบร�ษทั ฯ ยังได
รับคัดเลือกใหอยูในรายช�่อ “หุนยั่งยืน” (Thailand
Sustainability Investment: THSI) ประจําป 2564
ตอเนื่องกันเปนปที่ 7

ไดรบั การจัดอันดับใหเปน 1 ใน 268 บร�ษทั จดทะเบียน
ที่ไดรับการจัดอันดับอยูในระดับดีเลิศ (Excellence
CG Scoring) จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บร� ษั ท จดทะเบี ย นประจํ า ป 2564 โดยสถาบั น
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดรับรางวัล Global Corporate Sustainability
Awards: GCSA 2021 สาขารายงานความยั่งยืน
ดีเดน (Sustainability Reporting) ในระดับ Silver
ประจําป 2564 เปนปแรก ในฐานะองคกรที่มีความ
โปรงใสในการเผยแพรขอมูลดานสิ่งแวดลอม สังคม
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Environmental,
Social and Governance: ESG)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบร�ษัทจัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลไวเปนแนวทางในการดำเนินการใหแกคณะกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงาน
โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน ป 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ซ�่งประกอบดวยหลักปฏิบัติ 8 ขอหลัก ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1

1.

คณะกรรมการบร�ษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนด
ว�สยั ทัศนและพันธกิจขององคกร ซ�ง่ เปนเปาหมายหลัก
ในการดำเนินธุรกิจอยางยัง่ ยืน รวมถึงติดตาม และดูแล
ใหบร�ษทั ฯ ประกอบธุรกิจตามเปาหมายเปนประจำทุกป
ใหความเห็นชอบในการกำหนดตัวช�้วัดและการตั�งคา
เปาหมาย (Key Performance Indicators: KPIs)
ทางการเง� น และแผนงานต า งๆ และติ ด ตามผล
เปนระยะ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบร�หาร
ใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานทีก่ ำหนดไว นอกจากนี้
คณะกรรมการบร�ษทั กำหนดใหมกี ารทบทวนว�สยั ทัศน
และพันธกิจอยางนอยทุกๆ 5 ป เพื่อใหแนใจวา
บร�ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจตามเปาหมายหลักเพือ่ การพัฒนา
อยางยั่งยืนตามแผนที่กำหนดไว

2.

คณะกรรมการบร�ษัทและฝายบร�หารไดรวมกันจัดทำ
แผนทิศทางการดำเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธระยะยาว
ทุก 5 ป อยางตอเนือ่ งมาเปนเวลากวา 20 ป เพือ่ รองรับ
การกำหนดว�สัยทัศนและพันธกิจขององคกรซ�่งเปน
เปาหมายหลัก โดยคณะกรรมการบร�ษัทแตงตั�งและ
มอบหมายใหประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารเปนผูร บั ผิดชอบ
ในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธไปปฏิบัติ
ทั�งนี้ไดกำหนดอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารไวอยางชัดเจน โดยใหประธาน
เจาหนาที่บร�หารกระจายอำนาจการบร�หารใหผูบร�หาร
ระดับรองลงมาของหนวยธุรกิจตางๆ ในประเทศไทย
และหนวยงานในตางประเทศ เพื่อใหเปนไปตาม
ตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกร
ที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการไวตั�งแตป 2552 ในเอกสาร "แนวปฏิบัติ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) วาดวยคณะกรรมการบร�ษัท
พ.ศ. 2552" โดยไดมีการปรับปรุงมาอยางตอเนื่องและ
มีการปรับปรุงครั�งลาสุดในป 2560 เพื่อใหสอดคลองกับ
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ สภาพธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ระเบียบ
ขอบังคับ และแนวทางบรรษัทภิบาล
สามารถศึกษาขอมูล “แนวปฏิบัติบร�ษัท บานปู จำกัด
(มหาชน)” เพิ ่ ม เติ ม ได ท ี ่ เ ว็ บ ไซต บ ร� ษ ั ท ฯ โดยสแกน
QR Code หร�อ กดที่ปุม Click here

คณะกรรมการบร�ษัทเขาใจและตระหนักถึงบทบาทความ
รับผิดชอบในฐานะผูนำและขับเคลื่อนองคกร โดยมีหนาที่
ในการกำหนดกลยุทธและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษัทฯ ดวยความรับผิดชอบและระมัดระวังรอบคอบ
และความซ�่อสัตยสุจร�ต เพื่อประโยชนสูงสุดของบร�ษัทฯ
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และ
การกำกับดูแลกิจการ (ESG) ตามขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
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3.

คณะกรรมการบร�ษทั กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและ
คูม อื จร�ยธรรมธุรกิจ ทีส่ อดคลองกับว�สยั ทัศนและพันธกิจ
รวมถึงอุดมการณ คานิยม หลักการและขอพึงปฏิบัติ
เพือ่ ใหเกิดความชัดเจนและสะดวกแกกรรมการ ผูบ ร�หาร
และพนักงาน โดยกำหนดเปนคำแนะนำสำหรับพนักงาน
อยางชัดเจนวาสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเวน และ

ใหรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บร�ษัทฯ คาดหวัง
และยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในสวน
ที่เกี่ยวของกับพนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้
คูแ ขงขันทางการคา และสังคมสวนรวม ซ�ง่ สอดคลอง
กับแนวนโยบายบรรษัทภิบาล ทำใหเกิดการปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรมมากยิ่งข�้น

ในป 2564 คณะกรรมการบร�ษทั และฝายบร�หารไดหาร�อรวมกัน
เพือ่ พิจารณาทบทวนและอนุมตั แิ ผนกลยุทธและแนวทางธุรกิจ
สำหรับป 2564–2568 เพือ่ ใหแผนกลยุทธสามารถตอบสนอง
ตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว โดย
บร�ษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งและเตร�ยมความพรอมในการ
ดำเนินธุรกิจภายใตสถานการณตา งๆ ทีจ่ ะเกิดข�น้ ในอนาคต

บร�ษัทฯ กำหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานทุกคนที่ตองรับทราบ
ทำความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและ
ขอปฏิบัติตามที่กำหนดไวในคูมือจร�ยธรรมธุรกิจ มีการ
ประชาสัมพันธดวยการทำเอกสารเผยแพรและจัดกิจกรรม
สรางความเขาใจอยางตอเนื่องตลอดทั�งป เพื่อใหพนักงาน
ทั�งในประเทศและตางประเทศรับทราบและเขาใจถึงความ
สำคัญของการปฏิบัติตามคูมือจร�ยธรรมธุรกิจของบร�ษัทฯ
ทั�งนี้ ผูบร�หารระดับสายงานในองคกรตองดูแลรับผิดชอบ
ใหพนักงานภายใตสายบังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ
และสงเสร�มใหปฏิบัติตามคูมือจร�ยธรรมธุรกิจอยางจร�งจัง
โดยพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี

บร�ษทั ฯ ใชแผนการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในการกำหนดกลยุทธทาง
ธุรกิจในอีก 5 ปขา งหนา โดยเนนเร�อ่ งการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน การเพิ่มมูลคาใหแกผูมีสวนไดเสีย และการ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเปนกรอบในการทำแผนกลยุทธ
และเพื่อรองรับแผนกลยุทธ Greener & Smarter บร�ษัทฯ
มีเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนกำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย (EBITDA) จากธุรกิจ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข�้น (ธุรกิจสำรวจและผลิต
กาซธรรมชาติ โรงไฟฟากาซธรรมชาติ โรงไฟฟาประสิทธ�ภาพสูง
ที่ปลอยมลสารต่ำ โรงไฟฟาพลังงานหมุนเว�ยน และธุรกิจ
เทคโนโลยีพลังงาน) ใหมีสัดสวนมากกวา 50% ของ
EBITDA รวมของบร�ษัทฯ ภายในป 2568 โดยการติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนงานไดถูกบรรจุเปนวาระประจำ
ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัททุกเดือน ทั�งนี้ คณะ
กรรมการบร�ษัทมีการติดตามดูแลฝายบร�หารใหมีการ
นำกลยุทธไปปฏิบัติและยังมอบหมายใหฝายบร�หารทบทวน
วาไดดำเนินงานตามแผนประจำปและแผนกลยุทธที่วางไว
หร�อไม โดยคณะกรรมการบร�ษทั จะใหขอ แนะนำ หร�อขอคิดเห็น
ในกรณีที่ตองมีการปรับปรุงหร�อแกไข

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว
ในคูม อื จร�ยธรรมธุรกิจแลว ฝายบร�หารและพนักงานไดรว มกัน
กำหนดวัฒนธรรมองคกร “บานปู ฮารท” เพื่อเสร�มสราง
คานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกรทีด่ รี ว มกัน สำหรับพนักงาน
ทุกระดับทั�งในประเทศและตางประเทศ

หลักปฏิบัติที่ 2
กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
ของกิจการที่เปนไปเพอความยั่งยืน
จากแนวทางและคำแนะนำที่ไดจากคณะกรรมการบร�ษัท
ฝายบร�หารไดจัดทำและนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ
แผนกลยุทธระยะยาว แผนงาน งบประมาณ และอัตรา
กำลังพลประจำป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทซ�่ง
คณะกรรมการบร�ษัทจะแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
รวมกับฝายบร�หารอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดความเห็นชอบ
รวมกันกอนที่จะพิจารณาอนุมัติ

หลักปฏิบัติที่ 3
เสริมสรางคณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิผล
การกำหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบร� ษ ั ท ได ก ำหนดและทบทวนโครงสร า ง
คณะกรรมการในเร�อ่ งจำนวนกรรมการ สัดสวนกรรมการอิสระ
คุณสมบัติที่หลากหลาย และความสามารถเฉพาะดาน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

• การกำกับดูแลกิจการ

ของกรรมการ เพื่อใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ
บร�ษัทฯ รวมทั�งแตงตั�งกรรมการชุดยอยเพื่อชวยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบร�ษัท

การแตงตั้งคณะกรรมการ

หร� อ ผู  ม ี อ ำนาจควบคุ ม ของผู  ข ออนุ ญ าต ทั � ง นี ้
ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนัน� ๆ ดวย
2.

กรรมการอิสระ
มีจำนวนรอยละ 38 ของคณะกรรมการบร�ษัท ประกอบดวย
1.

นายตีรณ พงศมฆพัฒน

2.

นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

3.

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

4.

นายธ�รภัทร สงวนกชกร

5.

นายพิร�ยะ เข็มพล

กรรมการอิสระเปนกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพือ่ ดูแลผลประโยชนของบร�ษทั ฯ และผูถ อื หุน จ�งควรมีจำนวน
กรรมการอิสระเพียงพอที่จะถวงดุลอำนาจการตัดสินใจ
ของกรรมการทั�งคณะ สามารถแสดงความเห็นที่เปนอิสระ
และไมอยูภายใตอิทธ�พลของบุคคลหร�อกลุมบุคคลใด
โดยกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนง 9 ป หร�อ
ตอเนื่องไมเกิน 3 วาระ โดยกำหนดไวในแนวปฏิบัติ
บร�ษัท บานปู จํากัด (มหาชน) วาดวยคณะกรรมการบร�ษัท
พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครั�งที่ 5 พ.ศ. 2560 ขอ 6 เร�่อง วาระ
การดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง
บร� ษ ั ท ฯ ได ก ำหนดนิ ย ามกรรมการอิ ส ระไว เ ข ม งวด
กวาขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในเร�่องสัดสวนการถือหุน โดยกำหนดให “กรรมการอิสระ”
มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.
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ถือหุน ไมเกินรอยละ 0.5 (ตามกฎหมายกำหนดรอยละ 1)
ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธ�ออกเสียงทัง� หมดของผูข ออนุญาต
บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

3.

4.

ไมเปนหร�อเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบร�หารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ไดเง�นเดือนประจำ หร�อ
ผู  ม ี อ ำนาจควบคุ ม ของผู  ข ออนุ ญ าต บร� ษ ั ท ใหญ
บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม บร�ษัทยอยลำดับเดียวกัน
ผูถือหุนรายใหญ หร�อของผูมีอำนาจควบคุมของ
ผูข ออนุญาต เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคำขออนุญาต
ตอสำนักงาน ทัง� นีล้ กั ษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึง
กรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หร�อทีป่ ร�กษา
ของสวนราชการซ�ง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญ หร�อผูม อี ำนาจ
ควบคุมของผูขออนุญาต
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หร�อ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั�งคูสมรส
ของบุตร ของผูบร�หาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจ
ควบคุม หร�อบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปนผูบ ร�หาร
หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของผูข ออนุญาตหร�อบร�ษทั ยอย
ไมมีหร�อเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต
บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หร�อผูมีอำนาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะ
ที่อาจเปนการขัดขวางการใชว�จารณญาณอยางอิสระ
ของตน รวมทัง� ไมเปนหร�อเคยเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั หร�อ
ผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับผูขออนุญาต บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม
ผูถ อื หุน รายใหญ หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของผูข ออนุญาต
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอ ยกวา 2 ป กอนวันทีย่ น่ื คำขออนุญาตตอสำนักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการ
ทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหร�อใหเชาอสังหาร�มทรัพย รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพยหร�อบร�การ หร�อการใหหร�อรับ
ความชวยเหลือทางการเง�น ดวยการรับหร�อใหกูยืม
ค�ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซ�่งเปนผลให

ผูขออนุญาตหร�อคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตอ
อีกฝายหนึง่ ตัง� แตรอ ยละ 3 ของสินทรัพยทม่ี ตี วั ตนสุทธ�
ของผูข ออนุญาตหร�อตัง� แต 20 ลานบาทข�น้ ไป แลวแต
จำนวนใดจะต่ำกวา ทัง� นีก้ ารคำนวณภาระหนีด้ งั กลาว
ให เ ป น ไปตามว� ธ � ก ารคำนวณมู ล ค า ของรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
วาดวยหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว
ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดข�้นในระหวางหนึ่งปกอน
วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.

6.

ไมเปนหร�อเคยเปนผูสอบบัญช�ของผูขออนุญาต
บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หร�อผูมีอำนาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปน
ผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หร�อหุนสวนของ
สำนักงานสอบบัญช� ซ�่งมีผูสอบบัญช�ของผูขออนุญาต
บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของผูข ออนุญาตสังกัดอยู เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
2 ป กอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน
ไมเปนหร�อเคยเปนผูใ หบร�การทางว�ชาช�พใดๆ ซ�ง่ รวมถึง
การใหบร�การเปนที่ปร�กษากฎหมายหร�อที่ปร�กษา
ทางการเง�น ซ�ง่ ไดรบั คาบร�การเกินกวา 2 ลานบาทตอป
จากผูขออนุญาต บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม
ผูถ อื หุน รายใหญ หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของผูข ออนุญาต
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หร�อ
หุนสวนของผูใหบร�การทางว�ชาช�พนั�นดวย เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
2 ป กอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน

7.

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั�งข�้นเพื่อเปนตัวแทน
ของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ หร�อ
ผูถือหุนซ�่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8.

ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปน
การแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาต หร�อ
บร�ษัทยอย หร�อไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน
หร�อเปนกรรมการที่มีสวนรวมบร�หารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปร�กษาที่รับเง�นเดือนประจำ หร�อถือหุน

เกินรอยละหนึง่ ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธ�ออกเสียงทัง� หมด
ของบร�ษทั อืน่ ซ�ง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาต
หร�อบร�ษัทยอย
9.

ไมมลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำใหไมสามารถใหความเห็นอยาง
เปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผูขออนุญาต

ภายหลังไดรับการแตงตั�งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะ
เปนไปตามขอ 1. ถึงขอ 9. แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการใหตดั สินใจในการดำเนินกิจการ
ของผูข ออนุญาต บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม บร�ษทั ยอย
ลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุม
ของผูข ออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ
(Collective Decision) ได
ความในขอ 2. 4. 5. และ 6. ในสวนที่กำหนดใหพิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของผูขออนุญาตในชวง 2 ป
กอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน ใหใชบังคับกับ
คำขออนุญาตทีย่ น่ื ตอสำนักงานตัง� แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553
เปนตนไป
ในกรณีที่บุคคลที่ผูขออนุญาตแตงตั�งใหดำรงตำแหนง
กรรมการอิสระเปนบุคคลทีม่ หี ร�อเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ
หร�อการใหบร�การทางว�ชาช�พเกินมูลคาที่กำหนดตามขอ 4.
หร�อ 6. ใหผูขออนุญาตไดรับการผอนผันขอหามการมีหร�อ
เคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหร�อการใหบร�การทางว�ชาช�พ
เกินมูลคาดังกลาวก็ตอ เมือ่ ผูข ออนุญาตไดจดั ใหมคี วามเห็น
คณะกรรมการบร�ษทั ทีแ่ สดงวาไดพจิ ารณาตามหลักในมาตรา
89/7 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ซ�่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 แลววา การแตงตัง�
บุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และ
การใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูล
ตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั�ง
กรรมการอิสระดวย
ก.

ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหร�อการใหบร�การทาง
ว�ชาช�พ ทีท่ ำใหบคุ คลดังกลาวมีคณ
ุ สมบัตไิ มเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กำหนด
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ข.

• การกำกับดูแลกิจการ

เหตุผลและความจำเปนที่ยังคงหร�อแตงตั�งใหบุคคล
ดังกลาวเปนกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการ
เสนอใหมกี ารแตงตัง� บุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
เพือ่ ประโยชนตามขอ 5. และ 6. คำวา “หุน สวน” หมายความวา
บุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมายจากสำนักงานสอบบัญช� หร�อผูใ หบร�การ
ทางว�ชาช�พ ใหเปนผูลงลายมือช�่อในรายงานการสอบบัญช�
หร�อรายงานการใหบร�การทางว�ชาช�พ (แลวแตกรณี) ในนาม
ของนิติบุคคลนั�น

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปนผูท ำหนาทีส่ รรหา
กรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหร�อทดแทนตำแหนง
ที่วางลงดวยเหตุอื่น โดยมีขั�นตอนการดำเนินการดังนี้
1.

2.

ทบทวนโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของ
คณะกรรมการบร�ษัททั�งคณะ เพื่อเสร�มสรางความ
เขมแข็งในภาพรวมใหกับคณะกรรมการบร�ษัท
ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ
ในการสรรหาและคัดเลือก เพื่อใหตรงกับกลยุทธการ
ดำเนินธุรกิจของบร�ษทั ฯ และใหเปนไปตามขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเมื่อผาน
การพิจารณาสรรหาแลว คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาจะเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อให
ความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เพื่อลงมติแตงตั�งเปนกรรมการบร�ษัทตอไป

ในการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหร�อ
ทดแทนตำแหนงที่วางลง เปนหนาที่ของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา โดยไดมีการพิจารณารายช�่อจาก
ฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) รวมทัง� ใหคณะกรรมการบร�ษทั
ทุกคนเสนอช�่อผูที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบร�ษัท
ไดกำหนดและเปดเผยถึงความหลากหลายในโครงสราง
ของกรรมการ (Board Diversity) และลงประกาศทางเว็บไซต
ของบร�ษัทฯ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอช�่อ
ผูท เ่ี หมาะสมภายในเวลาและเง�อ่ นไขทีก่ ำหนด รายช�อ่ ทีไ่ ดรบั

238

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การเสนอจากคณะกรรมการบร�ษัทและผูถือหุนรายยอย
ทั�งหมดจะเขาสูกระบวนการสรรหา โดยมีการพิจารณา
ทัง� ดานความรู ความสามารถ ประสบการณ คุณสมบัตทิ ว่ั ไป
คุณสมบัติเฉพาะ (Board Skill Mix) ที่เปนประโยชนตอ
โครงสรางของคณะกรรมการบร�ษัทและการทำงานรวมกัน
ของคณะกรรมการบร�ษัท ซ�่งรายช�่อผูที่ไดรับการเสนอช�่อ
ทั�งหมดจะมีจำนวนมากกวา 2 เทา ของตำแหนงกรรมการ
ที่วางลง และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบร�ษัท
โดยที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูเห็นชอบการแตงตั�งกรรมการ
ดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผูถือหุน
ทั�งหมดที่มาประชุมและมีสิทธ�ออกเสียงโดยมีการลงคะแนน
เลือกตั�งกรรมการเปนรายบุคคล
สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาดำรงตำแหนงผูบร�หาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดตดิ ตามความคืบหนา
แผนสืบทอดตำแหนงทีค่ รอบคลุมตำแหนงประธานเจาหนาที่
บร�หารและผูบร�หารระดับสูงเปนประจำทุกคร�่งป เพื่อให
มัน่ ใจวาบร�ษทั ฯ มีแผนงานและเตร�ยมความพรอมใหผบู ร�หาร
ที่มีความรูและความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหนง
ที่สำคัญตอไปในอนาคต

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ กำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบร�ษัททั�งคณะ คณะกรรมการชุดยอย และ
กรรมการรายบุคคล โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ ขั�นตอน
และผลการประเมินในภาพรวมเปดเผยไวในรายงานประจำป
และในรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บร�ษทั ฯ
มีนโยบายใหคณะกรรมการบร�ษัทมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองอยางนอยปละ 1 ครั�ง เปนประจำทุกป
เพื่อชวยใหคณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา และ
เพิ่มประสิทธ�ผลการทำงานของคณะกรรมการตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการคณะบรรษัทภิบาล
และสรรหาจะนำสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ สงใหคณะกรรมการทุกคนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปทั�งแบบคณะและรายบุคคล ซ�่งภายหลัง
ที่กรรมการแตละคนประเมินเสร็จเร�ยบรอยแลว จะนำสง
แบบประเมินกลับมายังเลขานุการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหา
เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแตละคน

และสรุ ป ผลว� เ คราะห ก ารประเมิ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
คณะกรรมการบร�ษัทในรอบป และรายงานใหคณะกรรมการ
บร�ษัทพิจารณาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กลาวขางตน
สำหรับผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

ประกอบดวยหัวขอใน 4 หมวดหลัก ไดแก
1.

คุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

3.

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย
ตามกฎบัตร

แบบประเมินฯ ประกอบดวย คำถามที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการบร�ษทั ใน 5 หมวดหลัก ไดแก

4.

การประชุมและการรายงาน

1.

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท

การประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

2.

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บร�ษัท

แบบประเมินฯ ประกอบดวยหัวขอใน 7 หมวดหลัก ไดแก

3.

การสรรหากรรมการบร�ษัท

4.

คาตอบแทนกรรมการบร�ษัท

5.

การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการบร�ษัท

การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย
แบบประเมินฯ ของคณะกรรมการชุดยอยทั�ง 4 คณะ
ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
คณะกรรมการสิง่ แวดลอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการนัน�
การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

1.

โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท

2.

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บร�ษัท

3.

จร�ยธรรมและการกำกับดูแลกิจการ

4.

การพัฒนากรรมการ

5.

ความสัมพันธกับฝายจัดการ

6.

การประชุมคณะกรรมการ

7.

การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ย

จัดอยู ในเกณฑ

คณะกรรมการทั้งคณะ

4.85

ดีเยี่ยม

กรรมการรายบุคคล

4.67

ดีเยี่ยม

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

4.90
4.99
4.70
4.60

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน ป 2560 ของ ก.ล.ต. “คณะกรรมการบร�ษัทควรกำกับดูแล
ใหคณะกรรมการบร�ษัทแตละคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน
ใหกรรมการทุกคนไดรับการเสร�มสรางทักษะและความรูสำหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ำเสมอ
คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบความคาดหวังที่บร�ษัทฯ
มีตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ ตลอดจน
สรางความรู ความเขาใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบร�หารความเสีย่ ง รวมถึงการเยีย่ มชมหนวยปฏิบตั กิ ารดานตางๆ
ของบร�ษัทฯ เพื่อเตร�ยมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบายที่จะเสร�มสรางความรูและมุมมองใหมๆ ใหกับกรรมการทุกคน ทั�งในดานการกำกับดูแลกิจการ
ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนใหกรรมการทุกคนเขารวมการสัมมนาและศึกษา
ในหลักสูตรที่เปนประโยชน ซ�่งจัดข�้นโดยสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทยและสถาบันที่มีช�่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธ�ภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนารวมกับฝายบร�หารเพื่อถายทอดความรู ประสบการณ
และเทคโนโลยีในดานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับธุรกิจของบร�ษทั ฯ และจัดใหผบู ร�หารทีไ่ ปรวมสัมมนาเกีย่ วกับว�ทยาการใหมๆ
ดานพลังงาน ไดมีโอกาสแบงบันประสบการณและความรูที่เปนประโยชนใหกับกรรมการดวย ในป 2564 มีกรรมการที่เขารับ
การอบรมในหลักสูตรตางๆ ดังนี้

สรุปประวัติการพัฒนากรรมการรายบุคคลในป 2564
รายชอกรรมการ
นายชนินท วองกุศลกิจ
ประธานกรรมการ

นายตีรณ พงศมฆพัฒน
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำหนด
คาตอบแทน
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รายชอหลักสูตรอบรม/สัมมนา

สถาบัน

วันที่อบรม/สัมมนา

• New Energy Outlook 2020

BloombergNEF (BNEF)

6 มกราคม 2564

• ERM Forum “Energy Transition
Towards Net–Zero”

KPMG

25 ตุลาคม 2564

• Innovation Ecosystem

Ricoh Singapore, Allsense
Technology and the Chulalongkorn
School of Integrated Innovation

1 พฤศจ�กายน 2564

• New Energy Outlook 2020

BloombergNEF (BNEF)

6 มกราคม 2564

• Corporate Transformation –
The Traps

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน – ที่ปร�กษา
กรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2564

• PDPA Virtual Sharing

Tilleke & Gibbins International

10 พฤษภาคม 2564

• Ethical Leadership Program
(ELP) รุนที่ 22/2564

สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย

19 กรกฎาคม 2564

• ERM Forum “Energy Transition
Towards Net–Zero”

KPMG

25 ตุลาคม 2564

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

รายชอกรรมการ
นายตีรณ พงศมฆพัฒน
(ตอ)

นายระวิ คอศิริ
กรรมการ
และประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำหนด
คาตอบแทน

นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
กรรมการ
และประธานคณะกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน

รายชอหลักสูตรอบรม/สัมมนา

สถาบัน

วันที่อบรม/สัมมนา

• Innovation Ecosystem

Ricoh Singapore, Allsense
Technology and the Chulalongkorn
School of Integrated Innovation

1 พฤศจ�กายน 2564

• Cybersecurity Update and
Awareness

บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

17 พฤศจ�กายน 2564

• Corporate Transformation –
The Traps

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน – ที่ปร�กษา
กรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2564

• PDPA Virtual Sharing

Tilleke & Gibbins International

10 พฤษภาคม 2564

• ERM Forum “Energy Transition
Towards Net–Zero”

KPMG

25 ตุลาคม 2564

• New Energy Outlook 2020

BloombergNEF (BNEF)

6 มกราคม 2564

• Corporate Transformation –
The Traps

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน – ที่ปร�กษา
กรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2564

• PDPA Virtual Sharing

Tilleke & Gibbins International

10 พฤษภาคม 2564

• ERM Forum “Energy Transition
Towards Net–Zero”

KPMG

25 ตุลาคม 2564

• Cybersecurity Update and
Awareness

บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

17 พฤศจ�กายน 2564

• New Energy Outlook 2020

BloombergNEF (BNEF)

6 มกราคม 2564

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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รายชอกรรมการ
นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
กรรมการ

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
กรรมการ

นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
กรรมการ
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

นางสมฤดี ชัยมงคล
กรรมการ
และประธานเจาหนาที่บร�หาร

242

• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

รายชอหลักสูตรอบรม/สัมมนา

สถาบัน

สถาบัน

วันที่อบรม/สัมมนา

• Corporate Transformation –
The Traps

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน – ที่ปร�กษา
กรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2564

• Innovation Ecosystem

Ricoh Singapore, Allsense
Technology and the Chulalongkorn
School of Integrated Innovation

1 พฤศจ�กายน 2564

• PDPA Virtual Sharing

Tilleke & Gibbins International

10 พฤษภาคม 2564

• Cybersecurity Update and
Awareness

บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

17 พฤศจ�กายน 2564

• ERM Forum “Energy Transition
Towards Net–Zero”

KPMG

25 ตุลาคม 2564

• Innovation Ecosystem

Ricoh Singapore, Allsense
Technology and the Chulalongkorn
School of Integrated Innovation

1 พฤศจ�กายน 2564

• New Energy Outlook 2020

BloombergNEF (BNEF)

6 มกราคม 2564

• Corporate Transformation –
The Traps

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน – ที่ปร�กษา
กรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2564

• Corporate Transformation –
The Traps

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน – ที่ปร�กษา
กรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2564

• The Cooler Earth Sustainability
Summit 2021

กลุมซ�ไอเอ็มบี

23, 24, 27 กันยายน
2564

• Cyber Resilience

ธนาคารแหงประเทศไทย

12 ตุลาคม 2564

• ERM Forum “Energy Transition
Towards Net–Zero”

KPMG

25 ตุลาคม 2564

• Sustainability Board Training
2021

กลุมซ�ไอเอ็มบี

21 ตุลาคม 2564

• Innovation Ecosystem

Ricoh Singapore, Allsense
Technology and the Chulalongkorn
School of Integrated Innovation

1 พฤศจ�กายน 2564

• ERM Forum “Energy Transition
Towards Net–Zero”

KPMG

25 ตุลาคม 2564

• Innovation Ecosystem

1 พฤศจ�กายน 2564

• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูงดาน
ว�ทยาการพลังงาน รุน 16 (วพน.16)

สถาบันว�ทยาการพลังงาน

มกราคม – มิถุนายน
2564

Ricoh Singapore, Allsense
Technology and the Chulalongkorn
School of Integrated Innovation

• New Energy Outlook 2020

BloombergNEF (BNEF)

6 มกราคม 2564

• New Energy Outlook 2020

BloombergNEF (BNEF)

6 มกราคม 2564

• Corporate Transformation –
The Traps

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน – ที่ปร�กษา
กรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2564

• PDPA Virtual Sharing

Tilleke & Gibbins International

10 พฤษภาคม 2564

KPMG

25 ตุลาคม 2564

• ERM Forum “Energy Transition
Towards Net–Zero”

KPMG

25 ตุลาคม 2564

• ERM Forum “Energy Transition
Towards Net–Zero”
• Innovation Ecosystem

1 พฤศจ�กายน 2564

• New Energy Outlook 2020

BloombergNEF (BNEF)

6 มกราคม 2564

Ricoh Singapore, Allsense
Technology and the Chulalongkorn
School of Integrated Innovation

• Corporate Transformation –
The Traps

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน – ที่ปร�กษา
กรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2564

• New Energy Outlook 2020

BloombergNEF (BNEF)

6 มกราคม 2564

Tilleke & Gibbins International

10 พฤษภาคม 2564

สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย

5 กุมภาพันธ 2564

• PDPA Virtual Sharing

• Director Briefing 2/2021:
AGM – จายปนผลและออกหุนกู
คณะกรรมการตองพิจารณาอะไร

• ERM Forum “Energy Transition
Towards Net–Zero”

KPMG

25 ตุลาคม 2564

• Corporate Transformation –
The Traps

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน – ที่ปร�กษา
กรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2564

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

วันที่อบรม/สัมมนา

รายชอกรรมการ
นางสมฤดี ชัยมงคล
(ตอ)

นายอนนต สิริแสงทักษิณ
กรรมการ
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
สิ่งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ

นายธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการอิสระ
กรรมการกำหนดคาตอบแทน
และกรรมการ
สิ่งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ

รายชอหลักสูตรอบรม/สัมมนา

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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รายชอกรรมการ
นายธีรภัทร สงวนกชกร
(ตอ)

นายพิริยะ เข็มพล
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

• การกำกับดูแลกิจการ

รายชอหลักสูตรอบรม/สัมมนา

สถาบัน

วันที่อบรม/สัมมนา

• PDPA Virtual Sharing

Tilleke & Gibbins International

10 พฤษภาคม 2564

• National Director Conference
2021 (NDC 2021): Leadership
Behind Closed Door

สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย

17 สิงหาคม –
12 ตุลาคม 2564

• ERM Forum “Energy Transition
Towards Net–Zero”

KPMG

25 ตุลาคม 2564

• Innovation Ecosystem

Ricoh Singapore, Allsense
Technology and the Chulalongkorn
School of Integrated Innovation

1 พฤศจ�กายน 2564

• New Energy Outlook 2020

BloombergNEF (BNEF)

6 มกราคม 2564

• Deep Dive into Climate Related
Disclosures

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

19 มีนาคม 2564

• PDPA Virtual Sharing

Tilleke & Gibbins International

10 พฤษภาคม 2564

• ERM Forum “Energy Transition
Towards Net–Zero”

KPMG

25 ตุลาคม 2564

หลักปฏิบัติที่ 4
สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร
นโยบายดานแผนสืบทอดตำแหนง
คณะกรรมการบร�ษทั จัดใหมแี ผนสืบทอดตำแหนงทีค่ รอบคลุม
ตำแหนงประธานเจาหนาที่บร�หารและผูบร�หารระดับสูง
เพื่อใหมั่นใจวาบร�ษัทฯ มีผูบร�หารที่มีความรูความสามารถ
สามารถสืบทอดตำแหนงที่สำคัญตอไปในอนาคต รวมทั�ง
เช�ญประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารมารายงานแผนสืบทอดตำแหนง
ตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกป และรายงาน
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ตอคณะกรรมการบร�ษัทอยางนอยปละ 1 ครั�ง นอกจากนี้
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังไดระบุ
ใหคณะกรรมการฯ มีหนาทีก่ ำกับดูแลใหมกี ารจัดทำแผนการ
พัฒนาผูบ ร�หารระดับสูง (ตัง� แตระดับผูอ ำนวยการสายข�น้ ไป)
เพื่อเตร�ยมพรอมบุคคลที่มีศักยภาพใหสามารถสืบทอด
ตำแหนงงานในกรณีที่ผูบร�หารระดับสูง (ตั�งแตระดับ
ผูอำนวยการสายข�้นไป) เกษียณ ลาออก หร�อไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
สามารถศึกษาขอมูล “กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา” เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน
QR Code หร�อ กดที่ปุม Click here

หลักปฏิบัติที่ 5
สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบ
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
บร�ษัทฯ มุงเนนการสรางสมดุลแหงความยั่งยืนตลอด
หวงโซธุรกิจ โดยใหความสำคัญกับการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลควบคูไปกับการบร�หารจัดการความเสี่ยง
และโอกาส พรอมทั�งไดนำหลักการในระดับสากลมาปรับใช
ในการกำหนดกลยุทธดานการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม
ทั�งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของบร�ษัทฯ และสรางคุณคา
ใหกบั ผูม สี ว นไดเสียทุกภาคสวน ผานระบบการบร�หารจัดการ
2 ระดับ ไดแก

•

การผนวกความยั่งยืนเขากับกลยุทธ
ของบริษัทฯ (Strategic Integration)
โดยคณะกรรมการบร�ษัทจะเปนผูพิจารณาประเด็น
ความเสี่ยงดานความยั่งยืน และแนะนำแนวทาง
การดำเนินงานทีเ่ หมาะสมแกประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร
เพื่อดำเนินการ

•

การผนวกความยั่งยืนเขากับการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ (Operational Integration)
ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainability Committee) เพื่อติดตาม
และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานด า นความยั ่ ง ยื น
รวมถึงกำหนดและทบทวนนโยบายตางๆ ที่สงเสร�ม
การพัฒนาที่ยั่งยืน

บร�ษทั ฯ ไดกำหนดตัวช�ว้ ดั ผลการดำเนินงานดานความยัง่ ยืน
รวมถึงเปาหมายการปฏิบัติงานระยะสั�นและระยะยาว
เปนประจำทุกป ครอบคลุมตั�งแตผูบร�หารจนถึงพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ อีกทั�งผนวกความยั่งยืนเขากับวัฒนธรรม
องคกร และปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรในทุกประเทศทีบ่ ร�ษทั ฯ
เขาไปดำเนินธุรกิจ โดยเปดเผยกระบวนการบร�หารจัดการ
และผลการดำเนินงานแกผูมีสวนไดเสียผานทางชองทาง
ที่เหมาะสมอยางสม่ำเสมอ

บร�ษัทฯ ยังไดประกาศนโยบายดานนวัตกรรม เพื่อให
สอดคลองกับว�สัยทัศนของบร�ษัทฯ ที่มุงเนนการพัฒนา
นวัตกรรมในการขับเคลือ่ นธุรกิจทัง� หมดของกลุม บร�ษทั บานปู
และเปนสวนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของกลุม ธุรกิจ
โดยบร�ษัทฯ ดำเนินการดังตอไปนี้
•

จัดตั�งโครงสรางพื้นฐานที่เปดโอกาสและสนับสนุน
ใหทุกคนในองคกรเสนอแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการและเทคโนโลยีขององคกร

•

สงเสร�มกิจกรรมดานนวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธ�ภาพ
ของบร�ษัทฯ อยางตอเนื่อง

•

ฝกฝนวัฒนธรรมนวัตกรรมในบร�ษัทฯ โดยสราง
แรงจูงใจ และสภาพแวดลอมที่สนับสนุนกระบวนการ
สรางสรรคและนวัตกรรม

•

สรางหลักสูตรการฝกอบรมหร�อโครงการทีเ่ ฉพาะเจาะจง
เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค โดย
ใหนวัตกรรมเปนสวนหนึ่งของหัวขอการฝกอบรม
ที่เกี่ยวของ

•

จัดโครงสรางและสงเสร�มใหเกิดการสรางสรรค
นวัตกรรม รวมถึงการคาดการณแนวโนมในอนาคต และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ บร�การ กระบวนการหร�อเคร�อ่ งมือ
ที่จะทำใหธุรกิจสามารถตอบสนองความตองการ
ในอนาคตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธ�ภาพ

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บร�ษทั ฯ มุง มัน่ ทีจ่ ะสรางความเปนธรรมแกผมู สี ว นไดเสียทุกฝาย
โดยกำหนดเปนนโยบายตอผูมีสวนไดเสียไวในนโยบาย
บรรษัทภิบาลและคูมือจร�ยธรรมธุรกิจ เพื่อเปนแนวปฏิบัติ
สำหรับกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงาน บนพื้นฐานของ
ความเปนธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน
รวมกันเปนหลัก โดยมีหลักปฏิบตั ทิ ส่ี ำคัญ ไดแก ความขัดแยง
ทางผลประโยชน ความรับผิดชอบตอผูถือหุน และนโยบาย
และการปฏิบัติตอพนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง
ทางการคา และสังคมสวนรวม โดยกำหนดใหเปนหนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ ร�หาร และพนักงานทุกคน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การกำกับดูแลกิจการ

ที่ตองรับทราบ ทำความเขาใจ และปฏิบัติตามแนวทาง
ทีก่ ำหนดไวอยางเครงครัด ทัง� นีเ้ พือ่ ใหมน่ั ใจวาผูม สี ว นไดเสีย
ทุกกลุมไดรับการคุมครองสิทธ�และไดรับการปฏิบัติดวยดี
บร�ษทั ฯ จัดใหมชี อ งทางการรับขอรองเร�ยนดานบรรษัทภิบาล
และจร�ยธรรมธุรกิจ ซ�่งครอบคลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ผานระบบรับขอรองเร�ยนบนเว็บไซตของบร�ษัทฯ ในหัวขอ
บรรษั ท ภิ บ าล (Corporate Governance) เร� ่ อ ง
“การรั บ ข อ ร อ งเร� ย นด า นบรรษั ท ภิ บ าล” โดยข อ มู ล
จะถูกสงมายังประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ที ่ อ ี เ มล GNCchairman@banpu.co.th และ/หร� อ
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่อีเมล
GNCsecretariat@banpu.co.th ซ�่งมีการติดตามขอมูล
อยางสม่ำเสมอ โดยรายงานตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเปนรายไตรมาส และรายงานตอคณะกรรมการบร�ษทั
เปนรายป บร�ษทั ฯ ไดประกาศใชนโยบายการรับขอรองเร�ยน
และการใหความคุม ครองผูร อ งเร�ยน (Whistleblower Policy)
เพื่อใหความคุมครองแกผูที่รองเร�ยน และสนับสนุนใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส ตั�งแตป 2558 โดย
มีขั�นตอนในการสอบสวนดังนี้
1.

2.
3.
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ในกรณีทม่ี หี ลักฐานสนับสนุนเพียงพอตามขอกลาวหา/
ขอรองเร�ยน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเร�ม่ ดำเนินการ
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหทราบแนชดั วาการกระทำตาม
ที่รองเร�ยนไดเกิดข�้นจร�งหร�อไม รูปแบบการสอบสวน
จะแตกตางกันไปตามสภาพการณ การสอบสวนจะ
ดำเนินการภายใตเง�อ่ นไขการรักษาขอมูลเปนความลับ
โดยพนักงานที่แจงขอรองเร�ยนอาจไดรับการติดตอ
เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
คณะผูสอบสวนจะแจงใหผูรองทุกขทราบถึงผลการ
สอบสวนและผลสรุปผานชองทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
ผูบร�หารระดับอาวุโสของบร�ษัทฯ จะพิจารณาวาควร
ดำเนินการอยางไรในกรณีทม่ี กี ารพิสจู นวา มีการกระทำ
ตามทีร่ อ งเร�ยนเกิดข�น้ จร�ง เชน จะดำเนินการทางว�นยั
หร�อดำเนินการตามขั�นตอนที่เหมาะสมอื่นๆ

รายงานประจำป 2564
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บร�ษัทฯ ยืนยันวาพนักงานผูรองเร�ยนโดยสุจร�ต
จะไมไดรับผลกระทบจากการรายงานการกระทำหร�อ
ขอสงสัยวาจะมีการกระทำทีฝ่ า ฝนกฎหมาย กฎระเบียบ
และจร�ยธรรมธุรกิจของบร�ษัทฯ ดังกลาว

สามารถศึกษาขอมูล “นโยบายการรับขอรองเร�ยนและการ
ใหความคุมครองผูรองเร�ยน” เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ
โดยสแกน QR Code หร�อ กดที่ปุม Click here

และ “ชองทางการรับขอรองเร�ยน” ที่เว็บไซตบร�ษัทฯ
โดยสแกน QR Code หร�อ กดที่ปุม Click here

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ไดประกาศใชแนวปฏิบัติงดรับของขวัญ
หร�อประโยชนอื่นใดกับผูมีสวนไดเสีย และไดแจงใหผูมี
สวนไดเสียทุกฝายรับทราบผานเว็บไซตของบร�ษัทฯ รวมถึง
จัดใหมกี ารบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซ�ง่ ถือเปน
หนาทีข่ องคณะกรรมการ ผูบ ร�หาร พนักงาน และบร�ษทั ยอย
ที่ตองทำความเขาใจและปฏิบัติตาม ทั�งนี้เพื่อใหสอดคลอง
กับการประกาศใชนโยบายตอตานคอรรัปชัน บร�ษัทฯ
ยังกำหนดเร�่องการใหและรับสินบน รวมถึงการใหของขวัญ
และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจไวในคูมือจร�ยธรรมธุรกิจ โดย
มีรายละเอียดตามหัวขอทีป่ รากฏในคูม อื จร�ยธรรมธุรกิจ ดังนี้

ขอ 3.4 การใหและรับสินบน
1.

2.

หามมิใหผบู ร�หารและพนักงานเร�ยกหร�อรับผลประโยชนใดๆ
จากคูคา ผูรับเหมา ผูจัดสงสินคา ที่ปร�กษา และ
ผูที่บร�ษัทฯ ทำธุรกิจดวย
หามมิใหผูบร�หารและพนักงานเสนอผลประโยชนใดๆ
ตอเจาหนาทีข่ องรัฐ ลูกคา สหภาพแรงงาน หร�อบุคคล
ภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจใหปฏิบัติในทางที่มิชอบ

ขอ 3.5 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
1.

ผูบร�หารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการใหหร�อรับ
ของขวัญ หร�อของกำนัลใดๆ จากคูค า หร�อผูท บ่ี ร�ษทั ฯ
ทำธุรกิจดวย เวนแตชวงเทศกาลในมูลคาที่เหมาะสม
และไมเกี่ยวของกับการผูกมัดทางธุรกิจ

2.

ผูบร�หารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการใหหร�อรับ
การเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกวาปกติจากบุคคล
ที่บร�ษัทฯ ทำธุรกิจดวย

พนักงาน
บร�ษัทฯ ตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสำเร็จ
ที่มีคุณคายิ่ง จ�งกำหนดนโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน
ไวในคูมือจร�ยธรรมธุรกิจ เพื่อการปฏิบัติที่เปนธรรมแก
พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทัง� ในดานโอกาส ผลตอบแทน
การแตงตัง� โยกยาย การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลรักษา
สภาพแวดลอมในการทำงานใหมคี วามปลอดภัยตอช�วต� และ
ทรัพยสนิ ของพนักงานอยูเ สมอ บร�ษทั ฯ ดำเนินตามมาตรการ
ดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสิง่ แวดลอมอยางเพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อปองกันการสูญเสียช�ว�ตจากอุบัติเหตุ
ปองกันการบาดเจ็บและการเจ็บปวยอันเนือ่ งจากการทำงาน
บร�ษัทฯ ประกาศปรัชญาการบร�หารทรัพยากรบุคคล (HR
Philosophy) ในการบร�หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
บร�ษัทฯ โดยยึดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ
1.

หลักความยุติธรรมและเทาเทียม (Equitability)

2.

หลักผลงาน (Performance-Based)

3.

หลักความสามารถ (Competency-Based)

ดวยเหตุนี้ บร�ษัทฯ จ�งถือเปนหนาที่ในการพัฒนาพนักงาน
ใหมีความพรอม และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก (Adaptability) ดวยความยืดหยุน
และคลองตัว (Flexibility) พรอมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และ
สถานการณ (Mobility) กลาแสดงความคิดเห็นทีถ่ กู ตองและ

สรางสรรค (Positive Creativity) รวมถึงใหเกียรติในความ
เปนมืออาช�พ (Professionalism) ยิง่ กวาระดับการบังคับบัญชา
กลาวคือ บร�ษทั ฯ มุง สรางใหบคุ ลากรเปน “พนักงานมืออาช�พ”
โดยถือปฏิบตั แิ ละใหโอกาสพนักงานทุกชนชาติ เช�อ้ ชาติ ภาษา
และเพศ อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน มุง มัน่ ปฏิบตั งิ านภายใต
ว�สัยทัศน และเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน หลอหลอม ผูกพัน
และยึดมั่นเปนหนึ่งเดียวอยางแข็งแกรง ดวยวัฒนธรรม
องคกร ”บานปู ฮารท”
บานปูมุงบร�หารงานดานทรัพยากรมนุษยใหสอดรับกับ
ว�สัยทัศนองคกร และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ไดอยางทันทวงที พรอมขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย
การเปนผูนำธุรกิจดานพลังงานที่หลากหลายในระดับ
นานาชาติ ดังนั�นความแข็งแกรงดานศักยภาพของบุคลากร
และความคลองตัวในการทำงาน (Agile Working) จ�งเปน
สิง่ สำคัญทีบ่ ร�ษทั ฯ สนับสนุนเสมอมา เพือ่ ใหพนักงานสามารถ
ทำงานรวมกันไดอยางราบร�่น เปดโอกาสใหพนักงาน
พัฒนาทักษะใหมๆ และสามารถเติบโตขามสายงานได
ในทุกประเทศอยางเทาเทียม โดยในป 2564 บร�ษัทฯ
ไดพัฒนา “ความมุงมั่นในการสรางคุณคาใหแกพนักงาน”
(Banpu People Value Proposition) อยางตอเนื่อง
เพื่อเปนหลักในการบร�หารงานทรัพยากรมนุษยอยาง
มีประสิทธ�ภาพมากข�้น
บร�ษทั ฯ มีนโยบายคาตอบแทนพนักงานในรูปแบบของโบนัส
และการเลือ่ นขัน� พนักงาน ทีส่ อดคลองกับผลการดำเนินงาน
ของบร�ษัทฯ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว และยึดมั่นในการ
ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงานทั�งดานเง�นเดือน
สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอืน่ อาทิ ประกันสุขภาพ
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ สวัสดิการเลือกได (Flexi Benefit)
บร�ษัทฯ มีการบร�หารจัดการบุคลากรดวยความเปนธรรม
ตัง� แตกระบวนการการสรรหา ทีเ่ นนสรรหาบุคลากรมืออาช�พ
โดยอิงจากประสบการณการทำงานทีผ่ า นมาเปนหลัก ไมจำกัด
เพศ อายุ เช�้อชาติ สัญชาติ หร�อศาสนา ทั�งนี้เห็นไดจาก
การผสมผสานของพนักงานปจจุบันที่มีความหลากหลาย
ทัง� ดานเช�อ้ ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู มุมมอง
และประสบการณการทำงานทั�งสำนักงานในประเทศไทย
และในตางประเทศ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

247

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

• การกำกับดูแลกิจการ

ในการบร�หารงานบุคคล บร�ษทั ฯ ยังคำนึงถึงการดูแลพนักงาน
โดยการพิจารณาปรับปรุงนโนบาย ระเบียบปฏิบตั ิ รวมไปถึง
การออกแนวทางชวยเหลือพนักงานในภาวะฉุกเฉิน ทั�งนี้
ใหสอดคลองกับความเปลีย่ นแปลงทัง� ดานกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
เชน กฎหมายแรงงาน รวมไปถึงสภาพสังคม สิ่งแวดลอม
ที่อาจสงผลใหรูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป เชน
•

•

การออกนโยบายการทำงานแบบปฏิบตั งิ านจากทีใ่ ดก็ได
(Work Anywhere) รอยเปอรเซ็นต ใหพนักงานสามารถ
ออกแบบเวลาและว�ธก� ารทำงานทีเ่ หมาะสมกับลักษณะ
งานของตนเอง สามารถทำงานทั�งที่สำนักงาน จาก
ที่บาน หร�อจากสถานที่อื่นๆ โดยมุงเนนผลลัพธตาม
เปาหมายที่วางไวเปนสำคัญ
การวางรูปแบบโครงการฝกงานในองคกร ใหนกั ศึกษา
ไดรบั ความรูอ ยางเต็มที่ โดยไดรบั คาจาง รวมไปถึงการ
ฝกอบรมตางๆ เชน การนำเสนองานภาษาอังกฤษ หร�อ
การวางแผนทางการเง�น เพือ่ เปนการเตร�ยมความพรอม
ใหนักศึกษาเขาสูโลกการทำงานอยางมืออาช�พ

•

การจางงานนักศึกษาจบใหมตามโครงการภาครัฐ เพือ่
ลดอัตราการวางงาน และเพิม่ การจางงานใหนกั ศึกษา
จบใหมในป 2564

•

การจางคนพิการมาใหบร�การนวดผอนคลาย เพื่อ
สงเสร�มนโยบายการจางงานคนพิการ รวมไปถึงการ
สงเง�นสมทบเขากองทุนโดยตรง หร�อการจางงาน
คนพิการผานหนวยงานสวนกลางเขาทำงานในชุมชน

•

•
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ในสวนของการดูแลพนักงาน บร�ษทั ฯ ไมปด กัน� การจัดตัง�
สหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
ทั�งนี้ในปจจุบันยังไมมีการกอตั�งสหภาพแรงงานข�้น
อยางไรก็ตาม พนักงานสามารถสงคำรองตางๆ
ผานคณะกรรมการสวัสดิการที่จัดตั�งข�้นเพื่อเปน
ชองทางหนึ่งใหพนักงานนำเร�่องเสนอเพื่อพิจารณา
และนำเสนอตอผูบร�หารเปนลำดับถัดไป
พนั ก งานสามารถปร� ก ษา หร� อ ส ง ข อ ร อ งเร� ย น
ในเร�่องตางๆ ผานทางหัวหนางาน ผานฝายบร�หาร

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ทรัพยากรมนุษยโดยตรง หร�อชองทางออนไลน
โดยหากพนักงานตองการสงเร�่องรองเร�ยนตางๆ
โดยไมระบุตัวตน เชน ความไมสบายใจในการทำงาน
ความขัดแยงในทีมหร�อกับหัวหนางาน การปฏิบตั งิ าน
ที่ไมโปรงใส รวมไปถึงการคุกคามทางเพศ บร�ษัทฯ
มีกระบวนการสอบสวนการรองทุกขและลงโทษทาง
ว�นัย ตามที่ระบุไวในขอบังคับการทำงาน
•

ในภาวะฉุกเฉิน เชน น�ำทวม ไฟไหม หร�อการแพรระบาด
ของโรคติดตอ บร�ษทั ฯ มีแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ชวยเหลือ
พนักงานอยางเรงดวนทัง� ในรูปแบบเง�นชวยเหลือ การ
จัดหาสถานทีพ่ กั ชัว่ คราว การจัดหาอุปกรณยงั ช�พ การ
จัดหาวัคซ�น หร�อแนวทางอืน่ ๆ ตามแตละสถานการณ

บร�ษัทฯ ใหความสำคัญอยางยิ่งกับการเร�ยนเพื่อพัฒนา
ความรูและความสามารถของพนักงานอยางเต็มศักยภาพ
อยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ไดจัดตั�งคณะ
กรรมการประเมินคางาน (Job Evaluation Committee)
คณะกรรมการพัฒนาองคกร (Organization Development
Committee) คณะกรรมการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหนง
(Succession Plan Committee) อีกทั�งยังสนับสนุน
การดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
(Compensation Committee) และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and
Nomination Committee) อยางใกลช�ด เพื่อความโปรงใส
และขับเคลื่อนทรัพยากรของบร�ษัทฯ ไปสูอนาคตไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืน
นอกจากนีใ้ นการจางงานระดับปฏิบตั กิ ารประจำหนวยธุรกิจ
ตามไซตงาน บร�ษทั ฯ เนนการจางงานคนในทองถิน่ ทีม่ คี วามรู
ความสามารถเปนสำคัญ เวนแตกรณีทไ่ี มสามารถหาพนักงาน
ที่เหมาะสมในทองถิ่นได จ�งจะพิจารณาจางคนตางพื้นที่
สามารถศึกษาขอมูล “พนักงาน” เพิม่ เติมไดทเ่ี ว็บไซตบร�ษทั ฯ
โดยสแกน QR Code หร�อ กดที่ปุม Click here

ลูกคา
บร�ษัทฯ มุงมั่นแสวงหาว�ธ�การที่จะตอบสนองความตองการ
ของลูกคาใหมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผลยิ่งข�้นอยูเสมอ
โดยกำหนดเปนนโยบายและขอควรปฏิบตั ติ อ ลูกคาไวในคูม อื
จร�ยธรรมธุรกิจ โดยยึดมัน่ ในการรักษาและปฏิบตั ติ ามสัญญา
ที่ทำไวกับลูกคาอยางเครงครัด ดวยการสงมอบสินคาและ
ใหบร�การที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา
ในราคาทีเ่ ปนธรรม การใหขอ มูลขาวสารทีถ่ กู ตองเพียงพอและ
ทันตอเหตุการณ การปฏิบตั ติ ามเง�อ่ นไขตางๆ ทีม่ ตี อ ลูกคา
อยางเครงครัด ตลอดจนการจัดใหมีระบบและกระบวนการ
ที่ใหลูกคาสามารถรองเร�ยนเกี่ยวกับคุณภาพ ปร�มาณ
ความปลอดภัยของสินคาและบร�การ รวมถึงการใหคำแนะนำ
เกี่ยวกับว�ธ�การใชสินคาและบร�การของบร�ษัทฯ อยาง
มีประสิทธ�ภาพและเปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด นอกจากนี้
ยังเนนการรักษาความลับของลูกคาและไมนำไปใชเพื่อ
ประโยชนโดยมิชอบ
สามารถศึ ก ษาข อ มู ล “ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ลู ก ค า และ
ผลิตภัณฑ” เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน
QR Code หร�อ กดที่ปุม Click here

คูคา/เจาหนี้
บร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคา และ/หร�อเจาหนี้
อยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุด
ของบร�ษทั ฯ และตัง� อยูบ นพืน้ ฐานของผลตอบแทนทีเ่ ปนธรรม
ตอทัง� สองฝาย หลีกเลีย่ งสถานการณทท่ี ำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมทั�งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ใหขอมูล
ที่เปนจร�ง รายงานที่ถูกตอง การเจรจาแกปญหาและ
หาทางออกตั�งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ
โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
1.

ไมเร�ยก หร�อไมรบั หร�อจายผลประโยชนใดๆ ทีไ่ มสจุ ร�ต
ในการคากับคูคา และ/หร�อเจาหนี้

2.

กรณีที่มีขอมูลวามีการเร�ยก หร�อการรับ หร�อการจาย
ผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจร�ตเกิดข�้น ตองเปดเผย
รายละเอียดตอคูคา และ/หร�อเจาหนี้ และรวมกัน
แกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3.

ปฏิบัติตามเง�่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเง�่อนไขขอใดได ตองร�บ
แจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณา
หาแนวทางแกไขปญหา

สามารถศึกษาขอมูล “การบร�หารจัดการคูคาและหลัก
จรรยาบรรณคูคา” เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน
QR Code หร�อ กดที่ปุม Click here

คูแขงทางการคา
บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
ไวในคูมือจร�ยธรรมธุรกิจใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใต
กรอบแหงกฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบตั กิ ารแขงขันทางการคา
และไมละเมิดความลับหร�อลวงรูค วามลับทางการคาของคูค า
ดวยว�ธ�ฉอฉล บร�ษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความ
เปนธรรมโดยปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไวในจร�ยธรรม
ธุรกิจอยางเครงครัด ในป 2564 บร�ษทั ฯ ไมมขี อ พิพาทใดๆ
ในเร�่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา

ชุมชนและสังคม
บร�ษทั ฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจทีเ่ ปนประโยชนตอ เศรษฐกิจ
และสังคม โดยมุงสรางสมดุลระหวางการเติบโตทางธุรกิจ
และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิง่ แวดลอมไปพรอมกัน
ตลอดจนยึดมัน่ ปฏิบตั ติ นเปนพลเมืองทีด่ ี ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน มุงมั่นและพยายาม
ยกระดับคุณภาพของสังคมอยางตอเนือ่ ง ทัง� ทีด่ ำเนินการเอง
และรวมมือกับภาครัฐหร�อชุมชนตลอดจนองคกรพัฒนา
เอกชนตางๆ
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นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังดำเนินการตามนโยบายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainability Policy) เพื่อเทียบเคียงมาตรฐาน
ของบร�ษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เชน การรายงาน
เร�่องภาวะโลกรอน (Greenhouse Effect – ISO 14001)
รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติใหเกิดประสิทธ�ผลในการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสิ่งแวดลอม ซ�่งครอบคลุมการบร�หารจัดการความเสี่ยง
อันเปนผลมาจากการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ที่อาจจะเกิด
ตอพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ
ชุมชนที่บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู
บร�ษัทฯ ไดดำเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) อยางตอเนื่อง
โดยตลอดระยะเวลากวา 3 ทศวรรษในการดำเนินธุรกิจ บร�ษทั ฯ
ไดสนับสนุนกิจกรรมทีม่ สี ว นสรางสรรคสงั คมอยางสม่ำเสมอ
และจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งจากรายไดของบร�ษัทฯ เพื่อ
ใชดำเนินโครงการ CSR ทัง� ในระดับทองถิน่ และระดับองคกร
ทั�งนี้รวมไปถึงโครงการ CSR ในทุกประเทศที่บร�ษัทฯ
เขาไปดำเนินธุรกิจดวย

การรับรองความถูกตองของขอมูล

บร�ษทั ฯ ดำเนินโครงการ CSR ดวยความเช�อ่ ทีว่ า “พลังความรู
คือ พลังแหงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ซ�่งเปนรากฐาน
ในการพัฒนา “คน” โดยกลุม เปาหมายหลัก ไดแก เด็ก และ
เยาวชนคนรุนใหม ที่จะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติใหเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้
บร�ษทั ฯ ยังดำเนินกิจกรรมเพือ่ ปลูกฝงจ�ตสำนึกของพนักงาน
ทุกระดับใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางจร�งจังและ
ตอเนือ่ ง โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ ใหชมุ ชนและสังคมเติบโต
อยางยั่งยืน
สามารถศึกษาขอมูล “ชุมชนและสังคม” เพิม่ เติมไดทเ่ี ว็บไซต
บร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ กดที่ปุม Click here

ชองทางในการติดตอบริษัทฯ
ผูมีสวนไดเสียสามารถแสดงความเห็นผานชองทางการสอสารกับบริษัทฯ ไดดังนี้
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ชั�น 27 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท

+66 2694 6600

เว็บไซต

www.banpu.com

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท : +66 2694 6859
อีเมล : bodsec@banpu.co.th

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ

โทรศัพท : +66 2694 6747
อีเมล : investor_relations@banpu.co.th
Line : @banpu-ir

หนวยงานสอสารองคกร
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รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

โทรศัพท : +66 2694 6923
อีเมล : cc@banpu.co.th

หลักปฏิบัติที่ 6
ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การกำกับดูแล
การดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บร�ษัทฯ บร�หารจัดการบร�ษัทยอย รวมถึงกำหนดแนวทาง
การดำเนินธุรกิจของบร�ษทั ยอย เพือ่ ใหการบร�หารงานเปนไป
อยางมีศักยภาพ และมีประสิทธ�ภาพในดานตางๆ ดังนี้

นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย

คณะกรรมการบร�ษทั จัดใหบร�ษทั ฯ มีระบบบร�หารความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวของทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับว�สยั ทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเง�น การผลิต
และการปฏิบัติการดานอื่นๆ โดยพิจารณาวามีระบบบร�หาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมหร�อไม รวมทั�งโอกาสที่อาจจะเกิด
ความเสี่ยงข�้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก
ความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการในการปองกันแกไข และ
ผูร บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน รวมทัง� กำหนดมาตรการในการรายงาน
และการติดตามประเมินผล โดยไดจัดใหมีคณะกรรมการ
บร�หารความเสีย่ งในระดับจัดการ ซ�ง่ มีหนาทีน่ ำเสนอแผนงาน
และผลการปฏิบัติตามแผนตอคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนประจำ และใหรายงานตอคณะกรรมการบร�ษทั เปนครัง� คราว
โดยมีการทบทวนระบบหร�อประเมินประสิทธ�ผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั�ง และในทุกๆ ระยะเวลา
ที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

1. ฝายบร�หารตองศึกษาและประเมินผลการศึกษา
การลงทุนเบื้องตนโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ลงทุน (Investment Committee) เพื่อนำเสนอผล
การประเมิน พรอมทั�งสรุปสภาวะการลงทุนแกคณะ
กรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซ�่งจะ
ตอเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การขยายการลงทุน
การอนุมตั งิ บลงทุน และนโยบายทีส่ ำคัญของบร�ษทั ยอย
ทั�งนี้หากตองมีการจัดตั�งบร�ษัทยอยหร�อยกเลิก
บร�ษัทยอย เพื่อใหการบร�หารจัดการของบร�ษัทฯ
เปนไปอยางมีประสิทธ�ภาพ คณะกรรมการบร�ษัท
จะเปนผูมีอำนาจอนุมัติดังกลาว
2.

คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน
ที ่ ม ี ล ั ก ษณะเข า ข า ยตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด เชน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการไดมาหร�อจำหนายไป
ซ�่งสินทรัพย

3.

คณะกรรมการบร�ษัทมีกลไกกำกับดูแลบร�ษัทยอย
เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชนในเง�นลงทุนของบร�ษทั โดย
คณะกรรมการมีหนาที่ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที่จะสงไปเปนกรรมการในบร�ษัทยอย เพื่อ
ควบคุมการบร�หารใหเปนไปตามนโยบายของบร�ษัท
และการทำรายการตางๆ ใหถกู ตองตามกฎหมายและ
หลักเกณฑของกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
รวมถึงประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ

4.

บร�ษทั ยอยตองรายงานผลประกอบการและการดำเนินงาน
ทางธุรกิจที่สำคัญ พรอมทั�งว�เคราะหความออนไหว
ทางธุรกิจ และประเมินผลโดยเปร�ยบเทียบกับเปาหมาย
รวมถึงแสดงความคิดเห็น หร�อขอเสนอแนะแนวทาง

นโยบายดานการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบร�ษทั พิจารณาใหบร�ษทั ฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั�งดานการเง�น การปฏิบัติงาน
การดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวของ รวมถึงจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล
ที่มีประสิทธ�ภาพและเพียงพอในการปกปองรักษาและดูแล
เง�นลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบร�ษัทฯ อยูเสมอ
ตลอดจนจัดใหมีการกำหนดลำดับชั�นของอำนาจอนุมัติและ
ความรับผิดชอบของผูบ ร�หารและพนักงานทีม่ กี ารตรวจสอบ
และถวงดุลในตัว มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอยาง
เปนลายลักษณอกั ษร และมีสำนักตรวจสอบภายในทีเ่ ปนอิสระ
รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�ง่ ทำหนาทีต่ รวจสอบ
การปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ทั�งหนวยงานธุรกิจและ
หนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว
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การบร�หารกิจการของแตละบร�ษทั ยอย เพือ่ ใชประกอบ
การพิจารณากำหนดนโยบายหร�อปรับปรุงสงเสร�ม
ใหธรุ กิจของบร�ษทั ในเคร�อมีการพัฒนาและเจร�ญเติบโต
อยางตอเนื่อง

นโยบายการควบคุมภายใน
และนโยบายการบริหารงานสวนกลาง
คณะกรรมการบร�ษทั และฝายบร�หารมอบหมายใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำหนาที่อยางอิสระและรายงานผลการตรวจสอบ
ใหคณะกรรมการบร�ษัททราบความคืบหนาเปนรายไตรมาส
สำหรับการบร�หารงานในบร�ษัทยอย บร�ษัทฯ ไดบร�หารตาม
สัดสวนการลงทุน โดยคณะกรรมการบร�ษัทมีหนาที่แตงตั�ง
ผูบร�หารไปปฏิบัติหนาที่กรรมการในบร�ษัทยอย เพื่อใหมี
ทิศทางทีส่ อดคลองและเช�อ่ มโยงในดานนโยบายและกลยุทธ
โดยพิ จ ารณาจากความรู  ความสามารถของผู  บ ร� ห าร
ที่เกี่ยวของกับบร�ษัทนั�นๆ สถานที่ปฏิบัติงาน (กรณีที่
เปนกรรมการในบร�ษัทตางประเทศ) รวมถึงสุขภาพและ
ความพรอมของผูบร�หาร ซ�่งจะทบทวนรายช�่อกรรมการ
ในบร�ษัทยอยอยางนอยปละ 1 ครั�ง

นโยบายดานงบประมาณ
การจัดทำงบประมาณลงทุนและดำเนินการตองเปนไปตาม
ระเบียบงบประมาณของแตละบร�ษัทยอยที่สอดคลองกับ
ระเบียบงบประมาณของบร�ษัทฯ และการจัดทำและทบทวน
งบประมาณฯ ตองดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดสงขอมูล
ใหสอดคลองกับการดำเนินการของบร�ษัทฯ โดยการลงทุน
ในโครงการทีม่ มี ลู คาสูงกวา 1,500 ลานบาท และการใชเง�น
ลงทุนเกินกวาที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 15 ตองขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบร�ษัท
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

หลักปฏิบัติที่ 7
รักษาความนาเชอถือทางการเงิน
และการเปดเผยขอมูล
ความขัดแยงของผลประโยชน
บร�ษัทฯ ถือเปนนโยบายสำคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบร�หาร
และพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบร�หาร หร�อ
พนักงานแสวงหาผลประโยชนสวนตน จ�งกำหนดไวในคูมือ
จร�ยธรรมธุรกิจถึงขอปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผูบร�หาร และ
พนักงาน ใหหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบร�ษัทฯ
และในกรณีทจ่ี ำเปนตองทำรายการดังกลาว ตองกระทำโดย
มีราคาและเง�่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
(Fair and at arm’s length) และกรรมการ ผูบร�หาร หร�อ
พนักงานทีม่ สี ว นไดเสียในรายการนัน� จะตองไมมสี ว นในการ
พิจารณาอนุมตั ิ หากรายการใดเขาขายเปนรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
จะตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ ว�ธก� าร และการเปดเผยขอมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำหนดขอหามไมใหใชโอกาส
หร�อขอมูลทีไ่ ดจากการเปนกรรมการ ผูบ ร�หาร หร�อพนักงาน
ในการหาประโยชนสว นตน หร�อทำธุรกิจทีแ่ ขงขันกับบร�ษทั ฯ
หร�อธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง รวมทัง� ไมใชขอ มูลภายในเพือ่ ประโยชน
ของตนในการซ�้อขายหุนของบร�ษัทฯ หร�อใหขอมูลภายใน
แกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซ�้อขายหุนของบร�ษัทฯ
ในกรณีที่ผูบร�หารหร�อพนักงานมีสวนรวมในการทำงาน
เฉพาะกิจที่เกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ
และอยูร ะหวางการเจรจา ซ�ง่ งานนัน� ๆ เขาขายการเก็บรักษา
ขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหุน
ของบร�ษัทฯ ผูบร�หารและพนักงานเหลานั�นจะตองทำสัญญา
เก็บรักษาขอมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไวกบั
บร�ษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

บร�ษัทฯ ไดประกาศใชนโยบายการจัดการขอมูลลับที่มีผลตอตลาดหลักทรัพย (Market Sensitive Information Policy) และ
แนวปฏิบตั ใิ นการจัดการขอมูลลับทีม่ ผี ลตอตลาดหลักทรัพย ตัง� แตป 2560 ซ�ง่ ถือเปนหนาทีข่ องคณะกรรมการ ผูบ ร�หาร พนักงาน
ทีป่ ร�กษา และบร�ษทั ยอย ทีต่ อ งทำความเขาใจและปฏิบตั ติ าม โดยมีรายละเอียดตามหัวขอทีป่ รากฏในนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1.

จัดใหมีระบบควบคุมภายใน เพื่อปองกันการรั่วไหล
ของขอมูลลับ

2.

ปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกรผานการสื่อสาร
อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของตระหนักถึง
หนาที่ในการรักษาความลับของบร�ษัทฯ

3.

จำกัดจำนวนบุคคลทีส่ ามารถเขาถึงขอมูลลับใหนอ ยทีส่ ดุ
เทาที่จำเปน (Need to Know Basis) โดยมีระบบ

ควบคุ ม คู  ส ั ญ ญาและผู  ใ ห บ ร� ก ารอื ่ น ของบร� ษ ั ท ฯ
ที่สามารถเขาถึงระบบของบร�ษัทฯ ได
4.

ระมัดระวังในกรณีที่ไดรับหร�อสงตอขอมูลใหแก
บุคคลทีส่ าม โดยทุกฝายตองตระหนักรูถ งึ ภาระหนาที่
ของตนในสวนที่เกี่ยวของกับการใชและการควบคุม
ขอมูลลับ

5.

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมทีเ่ หมาะสม

การเปดเผยขอมูลกับผูลงทุน
คณะกรรมการบร�ษัทดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั�งทางการเง�นและไมใชทางการเง�นที่เกี่ยวกับธุรกิจและ
ผลประกอบการของบร�ษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจร�ง ครบถวน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของ
การประกอบการและสถานภาพทางการเง�นทีแ่ ทจร�งของบร�ษทั ฯ รวมทัง� อนาคตของธุรกิจของบร�ษทั ฯ โดยจัดใหมกี ารปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับทีเ่ กีย่ วของกับการเปดเผยขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเครงครัด นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังจัดใหมีการสื่อสารไปยังผูถือหุนและนักลงทุน
ผานชองทางอื่นๆ โดยมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ทำหนาที่สื่อสารโดยตรงกับผูถือหุน นักลงทุน และนักว�เคราะหหลักทรัพย
ทั�งในและตางประเทศ ในขณะที่หนวยงานสื่อสารองคกรทำหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารของบร�ษัทฯ ไปยังผูถือหุน นักลงทุน
และประชาชนทั่วไปผานสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทั�งในและตางประเทศเชนเดียวกัน
ในป 2564 บร�ษทั ฯ จัดใหมกี ารนำเสนอขอมูลแกนกั ลงทุนตางประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายยอย นักว�เคราะหหลักทรัพย
และสื่อมวลชน ดังนี้
การเปดเผยและการนำเสนอขอมูล

จำนวนครั้ง

1. พบนักลงทุนตางประเทศ (ผานระบบประชุมเสมือน)

10

2. พบนักลงทุนในประเทศ (ผานระบบประชุมเสมือน)

17

3. จัดแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำป (Analyst Meeting)

4

4. รวมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน" (Opportunity Day) เพอแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

4

5. รวมกิจกรรม "SET Digital Roadshow” เพอแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

3

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การเปดเผยและการนำเสนอขอมูล
6. การใหขอมูลนักลงทุนผานระบบประชุมทางไกล (Conference Call)

จำนวนครั้ง
10
5-7 ครั�งตอวัน

7. ทางอีเมล Line Official และทางโทรศัพท
8. จัดแถลงขาวแกสอมวลชน (Press Conference) เพอชี้แจงผลประกอบการ

2

9. การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ (Press Release) เพอชี้แจงผลประกอบการและกลยุทธธุรกิจ

17

10. การจัดกิจกรรมสำหรับสอมวลชน และเผยแพรขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการเพอสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR)

38

นอกจากนี้ ไดมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ ไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมและทั่วถึง

ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลตาง ๆ จากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดที่
โทรศัพท : +66 2694 6747

อีเมล : investor_relations@banpu.co.th

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบร�ษทั เปนผูร บั ผิดชอบในรายงานงบการเง�นรวม
ของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย และสารสนเทศทางการเง�น
ที่ปรากฏในรายงานประจำป รายงานงบการเง�นดังกลาว
จัดทำข�น้ ตามมาตรฐานการบัญช�ทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญช�ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ำเสมอ ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญช�
จะรวมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญช�
ที่ถือปฏิบัติอยูเปนประจำในการจัดทำรายงานงบการเง�น
โดยคณะกรรมการบร�ษัทเนนย�ำใหผูจัดทำใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวังในการจัดทำ รวมถึงเปดเผยขอมูลสำคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น
คณะกรรมการบร�ษทั ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูร บั ผิดชอบดูแลเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเง�น
และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเร�่องนี้ ไดปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซ�่งแสดงไวในรายงานประจำปนี้แลว
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Line : @banpu-ir

บร�ษทั ฯ มีมาตรการปองกันการใชขอ มูลภายในโดยไดกำหนด
เปนขอปฏิบตั ไิ วในคูม อื จร�ยธรรมธุรกิจ ในหัวขอ “ความขัดแยง
ทางผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ
โดยเฉพาะการใชขอมูลของบร�ษัทฯ”
บร�ษัทฯ ถือวาเปนความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบร�หาร
และพนักงานทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ ามนโยบายการใชขอ มูลภายใน
อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอมูลภายในทีย่ งั ไมเปดเผย
ตอสาธารณะ หร�อขอมูลที่มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ
หร�อราคาหุน ในสวนของกรรมการ ไดมกี ารกำหนดขอปฏิบตั ิ
ไวในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบร�ษัท พ.ศ. 2552
และกำหนดในขอปฏิบัติจร�ยธรรมธุรกิจ ดังนี้
1.

ไมใชโอกาสหร�อขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ
ผูบ ร�หาร หร�อพนักงานในการหาประโยชนสว นตนและ
ในเร�่องการทำธุรกิจที่แขงขันกับบร�ษัทฯ หร�อธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง

2.

ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซ�้อขาย
หุนของบร�ษัทฯ หร�อใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนในการซ�้อขายหุนของบร�ษัทฯ

3.

ไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบร�ษัทฯ ตอ
บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน แมหลังพนสภาพ
การเปนกรรมการ ผูบร�หาร หร�อพนักงานไปแลว

4.

คณะกรรมการ ผูบ ร�หารตามนิยามของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หร�อ
ก.ล.ต. ตลอดจนบุคคลใด ที่ไดรับทราบขอมูลภายใน
ของบร�ษัทฯ ที่เปนสาระสําคัญซ�่งมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบร�ษทั ตองไมกระทำการซ�อ้ ขายหลักทรัพย
ของบร�ษทั ฯ ในชวงเวลาหามซ�อ้ ขายหลักทรัพยทบ่ี ร�ษทั ฯ
กำหนด (Blackout Period) โดยไดมีการกำหนด
แนวปฏิบัติดังนี้

คณะกรรมการบร�ษัทมีความเห็นวา รายงานงบการเง�นของ
บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปน
รายงานที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และเช�่อถือได

นโยบายการใชขอมูลภายใน
บร�ษทั ฯ ใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
โดยไดกำหนดนโยบายดานการเปดเผยขอมูล และความโปรงใส
ของรายงานทางการเง�นและการดำเนินการไวในนโยบาย
บรรษัทภิบาลของบร�ษัทฯ อีกทั�งยังใหความสำคัญกับการ
เปดเผยสารสนเทศทางการเง�นและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ
และผลประกอบการของบร�ษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน
เพียงพอ เช�อ่ ถือได และทันเวลาอยางสม่ำเสมอ ใหกบั ผูถ อื หุน
นักลงทุน นักว�เคราะหหลักทรัพย ตลอดจนบุคคลทั่วไป
คณะกรรมการบร�ษทั มุง มัน่ ทีจ่ ะดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใสอยางเครงครัด โดยเมื่อกรรมการบร�ษัทหร�อ
ผูบร�หารมีการซ�้อขายหุนของบร�ษัทฯ ตามขอกำหนดของ

• คณะกรรมการ ผูบ ร�หารของบร�ษทั ฯ (รวมทัง� คูส มรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว)
ตลอดจนบุคคลใด ที่ไดรับทราบขอมูลภายในของ
บร�ษัทฯ ที่เปนสาระสําคัญซ�่งมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบร�ษัทฯ ตองไมกระทำการซ�้อขาย
หลักทรัพยของบร�ษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่
ขอมูลงบการเง�นหร�อขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยบร�ษทั ฯ จะเปดเผยตอสาธารณชน
และตองไมซ�้อขายหลักทรัพยของบร�ษัทฯ จนกวา
จะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับตั�งแตไดมีการ
เปดเผยขอมูลสูสาธารณะแลว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
จะตองรายงานขอมูลใหกับหนวยงานกำกับดูแลทราบและ
มีการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและ
ผูบร�หารเปนรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ

5.

คณะกรรมการและผูบร�หารตามนิยามของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หร� อ ก.ล.ต. มี ห น า ที ่ ร ายงานการเปลี ่ ย นแปลง
การถือหลักทรัพยของบร�ษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ทาง
ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ไดกำหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล
ที ่ จ ะไม ใ ห ก รรมการ ผู  บ ร� ห าร และพนั ก งานใช โ อกาส
จากการเปนกรรมการ ผูบร�หาร หร�อพนักงานแสวงหา
ผลประโยชนสวนตน โดยหามไมใหกรรมการประกอบธุรกิจ
ที่แขงขันกับบร�ษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยง
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบร�ษัทฯ
ในกรณีที่จำเปนตองทำรายการดังกลาว บร�ษัทฯ ตองดูแล
ใหทำรายการดวยความโปรงใส เที่ยงธรรม เสมือนการ
ทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั�งนี้ กรรมการ ผูบร�หาร
หร�อพนักงานที่มีสวนไดเสียในรายการนั�นจะตองไมมีสวน
ในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั�นเขาขายเปนรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ว�ธ�การ และการ
เปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัทจดทะเบียน
อยางเครงครัด นอกจากนีใ้ นแนวปฏิบตั ขิ องกรรมการบร�ษทั
ไดมีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากไดรับรู
ขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ และกำหนดใหมีการ
รายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบร�หาร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนประจำทุกเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบร�ษัท

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

• การกำกับดูแลกิจการ

ในสวนของการพัฒนาระบบควบคุมการใชขอมูลภายใน
บร�ษัทฯ ไดนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology: IT) มาใชควบคุม เชน ระบบการปองกันการ
เขาถึงขอมูลของบร�ษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุม
ระดับการเขาถึงขอมูลของบร�ษทั ฯ ของพนักงานในระดับตางๆ
ใหตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผูบร�หารหร�อพนักงาน
มีสวนรวมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมได
เปดเผยตอสาธารณะและอยูระหวางการเจรจา ซ�่งงานนั�นๆ
เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบร�ษัทฯ ผูบร�หารและ
พนักงานเหลานัน� จะมีการทำสัญญาการเก็บรักษาขอมูลภายใน
(Confidentiality Agreement) ไวกับบร�ษัทฯ จนกวาจะมี
การเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
การดูแลเร�อ่ งการใชขอ มูลภายในของบร�ษทั ฯ นัน� ไดถกู กำหนด
ไวในขอบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับ ในหมวดว�นยั
และลงโทษกำหนดวา พนักงานผูใดไมปฏิบัติตามหร�อ
ฝาฝนว�นยั ทีก่ ำหนดไว ใหถอื วาพนักงานผูน น�ั ทำผิดว�นยั และ
ตองไดรับโทษตามลักษณะแหงความผิด โดยมีใจความวา
“เปดเผยความลับของ บร�ษัทฯ เจตนาทำลายช�่อเสียง
ความเช�่อถือหร�อผลิตภัณฑของบร�ษัทฯ อันเปนเหตุให
บร�ษัทฯ ไดรับความเสียหายหร�อสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ”
พนักงานผูกระทำผิดจะไดรับโทษรุนแรงถึงขั�นไลออก

การรับรองความถูกตองของขอมูล

หลักปฏิบัติที่ 8
สนับสนุนการมีสวนรวม
และการสอสารกับผูถือหุน
สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบร�ษัทใหความสำคัญกับสิทธ�และความ
เทาเทียมกันของผูถือหุนและนักลงทุนสถาบัน โดยระบุไว
ในนโยบายบรรษัทภิบาลอยางชัดเจน ที่กำหนดใหผูถือหุน
ของบร�ษัทฯ มีสิทธ�ในการไดรับใบหุนและสิทธ�ในการโอนหุน
สิทธ�ในการไดรบั สารสนเทศทีเ่ พียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบ
ที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ สิทธ�ของผูถือหุนในการเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของ
บร�ษัทฯ สิทธ�ในการเลือกตั�งและถอดถอนกรรมการ สิทธ�
ในการใหความเห็นชอบในการแตงตั�งผูสอบบัญช� และสิทธ�
ในสวนแบงผลกำไร

ทัง� นี้ ในป 2564 ทีผ่ า นมา ไมมกี รณีฝา ฝนหร�อไมปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑซ�้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน และ
การซ�้อขายสินทรัพยตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย และสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ในการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบาย
อำนวยความสะดวก โดยจัดสงขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน
ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสนับสนุนใหผถู อื หุน และ
นักลงทุนสถาบันเขารวมและใชสิทธ�ออกเสียงในการประชุม
หร�อมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขารวมประชุม หร�อ
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเปนผูออกเสียงแทนในกรณี
ที่ไมสามารถเขารวมประชุมได รวมทั�งเปดโอกาสใหผูถือหุน
ไดแสดงความคิดเห็น ขอคำอธ�บาย หร�อตั�งคำถามไดอยาง
เทาเทียมกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทและผูบร�หารมีการรายงาน
การถือครองหลักทรัพยของบร�ษทั ฯ เมือ่ รับตำแหนงครัง� แรก
และรายงานการเปลี ่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย
ซ�ง่ นับรวมถึงคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจน
บุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั�งรายงานการถือครองหลักทรัพย
ใหคณะกรรมการบร�ษทั ทราบเปนประจำเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง

บร�ษทั ฯ จัดการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2564 เมือ่ วันที่
2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ถายทอดสดจากหองประชุม
สํานักงานใหญของบร�ษทั ฯ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรต� ดั ใหม
แขวงมักกะสัน เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ
เขารวมประชุม 13 คน ในป 2564 บร�ษัทฯ มอบหมายให
บร�ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซ�่งเปน
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รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

นายทะเบียนหุนของบร�ษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือเช�ญประชุม
ใหแกผูถือหุนลวงหนาและแสดงไวที่ www.banpu.com/
AGM_EGM/ กอนวันประชุม 30 วัน โดยรายงานการประชุม
ผูถือหุนไดถูกนำไปแสดงไวที่เว็บไซตของบร�ษัทฯ หลัง
วันประชุม 14 วัน และใหผูถือหุนมีโอกาสเสนอขอแกไข
หากเห็นวาการบันทึกมติการประชุมไมถกู ตองภายใน 30 วัน
หลังจากที่ไดเปดเผยในเว็บไซตของบร�ษัทฯ

และสอบถามขอสงสัยตางๆ ในแตละวาระการประชุม โดย
ประธานในที่ประชุมสนับสนุนใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น
และขอคำอธ� บ ายเกี ่ ย วกั บ การดำเนิ น งานของบร� ษ ั ท ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทจัดใหมีการจัดทำรายงาน
การประชุมใหแลวเสร็จ และเผยแพรผานทางเว็บไซตของ
บร�ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบและเสนอแนะการแกไขไดภายใน 30 วัน

สำหรับการใหสิทธ�ผูถือหุนสวนนอยเสนอเร�่องเพื่อพิจารณา
เปนวาระการประชุม และเสนอช�่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ
บร�ษทั ฯ ไดดำเนินการโดยประกาศผานไปยังตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เพื่อแจงใหผูถือหุนทราบ โดยเปดรับเร�่อง
ในเดือนธันวาคม 2563 และลงประกาศในเว็บไซตของบร�ษทั ฯ
(www.banpu.com/AGM_EGM/) โดยระบุถึงขั�นตอนและ
ว�ธก� ารในการพิจารณาทีช่ ดั เจนและโปรงใส ซ�ง่ ในการประชุม
สามัญผูถ อื หุน ในป 2564 ไมมผี ถู อื หุน เสนอวาระการประชุม
หร�อเสนอช�่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการแตอยางใด

วันประชุมผูถือหุน

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
การประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบายใหผูถือหุนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ รวมถึงจัดการใหผูถือหุนไดรับสารสนเทศอยาง
ครบถวน เพียงพอ และทันเวลาเพือ่ การตัดสินใจ โดยบร�ษทั ฯ
ไดจดั สงหนังสือเช�ญประชุมพรอมทัง� ขอมูลประกอบการประชุม
ตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนการประชุม
ซ�่งในแตละวาระไดมีความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัท
ประกอบในการประชุม ทัง� นีใ้ นการประชุมมีกรรมการเขารวม
จำนวน 13 คน ซ�่งรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธาน
กรรมการกำหนดคาตอบแทน ทัง� นี้ บร�ษทั ฯ ไดจดั ใหผบู ร�หาร
ระดับสูง ผูส อบบัญช� และผูส งั เกตการณอสิ ระจากสำนักงาน
กฎหมายเขารวมประชุมดวย
ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธ�
อยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบร�ษทั ฯ

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ถายทอดสดจาก
หองประชุมสํานักงานใหญของบร�ษัทฯ เลขที่ 1550 ถนน
เพชรบุรต� ดั ใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร
โดยมีกรรมการเขารวมประชุม 13 คน ใน ทั�งนี้การประชุม
สามัญผูถ อื หุน ประจำป 2564 มีผถู อื หุน เขาประชุมดวยตนเอง
จำนวน 30 ราย และผูรับมอบฉันทะจำนวน 753 ราย
รวมทั � ง หมดเป น จำนวน 783 ราย นั บ จำนวนหุ  น ได
2,068,147,982 หุน คิดเปนรอยละ 43.6678 ของหุน
ที่มีสิทธ�ออกเสียงลงคะแนน

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในเรองอน ๆ
บร�ษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับ
บร�ษัทจดทะเบียนป 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด
ยกเวนบางเร�่องที่บร�ษัทฯ มิไดมีการปฏิบัติตามหลักการ
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ ดังนี้
1.

ประธานกรรมการควรเปนกรรมการอิสระ
แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ :
ปจจุบันประธานกรรมการเปนกรรมการที่ไมไดเปน
ผูบร�หาร อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดกำหนด
บทบาทหนาที่ของประธานไวอยางชัดเจน โดยเนน
ที่ประโยชนของบร�ษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายเปนสำคัญ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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2.

3.

4.

• การกำกับดูแลกิจการ

สมาช�กของคณะกรรมการสรรหา
เปนกรรมการอิสระทั้งคณะ
แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ :
ปจจุบันสมาช�กของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา ประกอบดวยกรรมการ 4 คน โดยเปน
กรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไมเปนผูบร�หาร
3 คน ซ�่งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเปนกรรมการที่ไมเปนผูบร�หาร อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการไดกำหนดบทบาทหนาที่ของกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาไวอยางชัดเจนในกฎบัตร
คณะกรรมการฯ ซ�่งครอบคลุมการปฏิบัติหนาที่
ทั�งดานบรรษัทภิบาลและสรรหาอยางครบถวน
ประธานคณะกรรมการชุดยอยเปนกรรมการอิสระ
แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ :
ปจจุบนั ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนเปนกรรมการ
ทีไ่ มเปนผูบ ร�หาร อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดกำหนด
บทบาทหนาที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนไวอยางชัดเจน
ในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซ�่งครอบคลุมการปฏิบัติ
หนาที่อยางครบถวน
บร�ษัทฯ ควรจัดใหมีที่ปร�กษาภายนอกมาชวย
ในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
อยางนอยทุกๆ 3 ป และเปดเผยการดำเนินการ
ดังกลาวไวในรายงานประจำป
แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ :
บร�ษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั�งคณะ คณะกรรมการชุดยอย และ
กรรมการรายบุคคลเปนประจำทุกป ทัง� นีค้ ณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาไดพิจารณาแลวยังไมเห็น
สมควรที่จะมีที่ปร�กษาภายนอกมาชวยในการกำหนด
แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท

5.

การรับรองความถูกตองของขอมูล

คณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหนง
ของกรรมการไวอยางชัดเจน โดยระบุไวในนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ
แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ :
บร� ษ ั ท ฯ กำหนดให ก รรมการอิ ส ระมี ว าระการ
ดำรงตำแหนง 9 ป หร�อ ไมเกิน 3 คราวตอเนื่อง
(แนวปฏิบัติบร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) วาดวย
คณะกรรมการบร�ษัท ขอ 6.2 ในหัวขอ 6. วาระการ
ดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง*) นอกจากนั�น
บร�ษัทฯ ไดกำหนดการเกษียณอายุของกรรมการ
ที่ 72 ป โดยระบุไวในนโยบายบรรษัทภิบาล (ขอ 4.7
การเกษียณอายุของกรรมการ)
* เร�ม่ ใชตง�ั แต 19 ธันวาคม 2557

6.

7.

คณะกรรมการบร�ษัทไดพิจารณาและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียนป 2560
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาปรับใช และถือเปนเกณฑในการปรับปรุง
นโยบายบรรษัทภิบาล คูม อื จร�ยธรรมธุรกิจ แนวปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการบร�ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอย
ในป 2564

บานปูมุงสรางสรรคอนาคตพลังงานเพอความยั่งยืน
ดวยยึดมั่นในอุดมการณ ในการดำเนินธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม
ตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยดำเนินตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อยางเครงครัดเสมอมา พรอมความใส ใจในสิ่งแวดลอม และสังคม
เพอสงตอความยั่งยืนทางพลังงานตลอดไป

คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ที่จะเปน “กรรมการอิสระ” เพื่อใหกรรมการอิสระ
ของบร�ษทั มีความเปนอิสระอยางแทจร�ง เหมาะสม
กับลักษณะเฉพาะของบร�ษัท โดยความเปนอิสระ
อยางนอยตองเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กำหนด นอกจากนี้
คณะกรรมการควรกำหนดใหกรรมการอิสระมีวาระ
การดำรงตำแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจากวัน
ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ
ครั้งแรก ในกรณีที่จะแตงตั้งกรรมการอิสระนั้น
ใหดำรงตำแหนงตอไป คณะกรรมการควรพิจารณา
อยางสมเหตุสมผลถึงความจำเปนดังกลาว
แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ :
บร�ษัทฯ ไดกำหนดนิยามกรรมการอิสระไวเขมงวด
กวาขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในเร�อ่ งสัดสวนการถือหุน นอกจากนัน� บร�ษทั ฯ กำหนด
ใหกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหนง 9 ป หร�อ
ไมเกิน 3 คราวตอเนือ่ ง (แนวปฏิบตั บิ ร�ษทั บานปู จำกัด
(มหาชน) ว า ด ว ยคณะกรรมการบร� ษ ั ท ข อ 6.2
ในหัวขอ 6. วาระการดำรงตำแหนงและการพนจาก
ตำแหนง*)
* เร�ม่ ใชตง�ั แต 19 ธันวาคม 2557
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• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ

โครงสรางองคกร

ประธาน
เจาหนาที่
บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
หนวยงานตรวจสอบภายใน
และหนวยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน
และเทคโนโลยี
พลังงาน

ธุรกิจเหมือง
ธุรกิจไฟฟา

การตลาด การขาย
และโลจิสติกส

Country Head

พัฒนาองคกร

นักลงทุนสัมพันธ
Digital Center
of Excellence

สอสารองคกร

ทรัพยากรมนุษย
บริหาร
และพัฒนาองคกร

Energy Generation & Trading

การเงิน

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

การเงินและกลยุทธ

E-Mobility

กลยุทธองคกร

Corporate Procurement
& Asset Management

เลขานุการบริษัท

Customer Experience

บริหารความเสี่ยงกิจการ

บริหารสินทรัพย

Digital Excellence

พัฒนาธุรกิจ

กอสราง

Finance and
Business Support

ประสานงานองคกร

Mining Business Office

วิศวกรรม

260

BANPU
Innovation
& Ventures

ธุรกิจน้ำมัน
และกาซธรรมชาติ

Project
Management
Office

พัฒนาโครงการและธุรกิจ

Mine Engineering
and Development

ระดับประเทศ

เลขานุการองคกร

บริหารและพัฒนาองคกร

Corporate Transaction
Development

ทรัพยากรมนุษย

ทรัพยากรมนุษย

เหมือง

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ไฟฟา

พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน

บริหารงานทั่วไป
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สิ่งแวดลอม และพัฒนาชุมชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมาย

น้ำมันและกาซธรรมชาติ

Key Enablers
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

คณะกรรมการบร�ษัทประกอบดวยบุคคลซ�่งมีความรูความสามารถอันเปนที่ยอมรับ เปนผูมีบทบาทในการกำหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายของบร�ษัทโดยรวมกับผูบร�หารระดับสูงในการกำหนดกลยุทธและนโยบายการดำเนินงานทั�งระยะสั�นและระยะยาว
ตลอดจนกำหนดนโยบายการเง�น การบร�หารความเสี่ยง และภาพรวมขององคกร รวมทั�งทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญ
ของบร�ษัทเปนประจำทุกป ตลอดจนกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน
ของผูบร�หารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไว

โครงสรางกรรมการบร�ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประกอบดวย คณะกรรมการและผูบ ร�หาร โดยคณะกรรมการ
ประกอบดวย กรรมการอิสระ กรรมการทีไ่ มเปนผูบ ร�หาร และ
กรรมการที่เปนผูบร�หาร โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน
จากกรรมการทั�งคณะ จำนวน 13 คน โดยมีกรรมการอิสระ
รอยละ 38 ของกรรมการทั�งคณะ

ประกอบด ว ย นายชนิ น ท ว อ งกุ ศ ลกิ จ หร� อ นายเมธ�
เอื้ออภิญญกุล หร�อนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล หร�อนายระว�
คอศิร� หร�อนางสมฤดี ชัยมงคล โดย 2 ใน 5 คน ลงนาม
รวมกันและประทับตราสำคัญของบร�ษัท

กรรมการอิสระมีจำนวนรอยละ 38
ของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อใหอำนาจหนาที่ในเร�่องการกำหนดนโยบาย และการ
บร�หารงานของบร�ษทั ฯ สามารถแบงแยกจากกันไดอยางชัดเจน
รวมถึงเพื่อใหบทบาทในการเปนผูนำคณะกรรมการบร�ษัท
และการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝายบร�หารหร�อ
ฝายจัดการเปนไปอยางมีประสิทธ�ภาพ จ�งไดกำหนดให
ประธานกรรมการบร�ษัทและประธานเจาหนาที่บร�หารเปน
คนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบร�ษัทมีอำนาจหนาที่
เร�ยกประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการบร�ษทั และการประชุมผูถ อื หุน ตลอดจนกำหนด
ระเบียบวาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาที่บร�หาร
และเปนผูช ข้� าดในการประชุมคณะกรรมการบร�ษทั ในกรณีท่ี
คะแนนเสียงทั�ง 2 ฝายเทากัน

คณะกรรมการบริษัท
ประกอบดวย
1. นายชนินท วองกุศลกิจ
2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

ประธาน
กรรมการบร�ษัท

ประกอบดวย

กรรมการอิสระ

3. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

กรรมการอิสระ

4. นายพิริยะ เข็มพล

กรรมการอิสระ

5. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

กรรมการอิสระ

6. นายธีรภัทร สงวนกชกร

กรรมการอิสระ

7. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

กรรมการ

8. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

9. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

10. นายระวิ คอศิริ

กรรมการ

11. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

กรรมการ

12. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

กรรมการ

13. นางสมฤดี ชัยมงคล

กรรมการ

เพศ

ชาย 12 คน

หญิง 1 คน

กรรมการ
ที่เปนผูบริหาร
1 คน

สามารถศึกษาขอมูล “ประวัติคณะกรรมการ” เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุม Click here
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กรรมการอิสระ

2. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

กรรมการอิสระ

3. นายพิริยะ เข็มพล

กรรมการอิสระ

4. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

กรรมการอิสระ

5. นายธีรภัทร สงวนกชกร

กรรมการอิสระ

โดยกรรมการอิสระทั�ง 5 ทาน มีคุณสมบัติเปนไปตาม
ขอกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบร�ษัท ซ�่งมีความ
เขมงวดกวาหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สถานะ

กรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร
7 คน

1. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

กรรมการอิสระ
5 คน

เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บร�ษทั ฯ ไดใหความสำคัญเร�อ่ งความหลากหลายในโครงสราง
ของกรรมการ (Board Diversity) ซ� ่ ง ประกอบด ว ย
ความหลากหลายทั�งในดานทักษะ ประสบการณ ความรู
และความชำนาญเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบร�ษัทฯ
(Board Skill Matrix) ตลอดจนในการสรรหากรรมการบร�ษทั
ไมมีการจำกัด เพศ เช�้อชาติ สัญชาติ และศาสนา ทั�งนี้
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
เปนกรรมการใหมีความความสอดคลองกับกลยุทธและ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ

อำนาจหนาที่ของประธานกรรมการบริษัท

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบร�ษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษทั ฯ และการกำกับดูแลใหการบร�หาร
จัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิด
ประโยชนสงู สุดแกผถู อื หุน อยูใ นกรอบของการมีจร�ยธรรมทีด่ ี
และคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
คณะกรรมการบร�ษัทมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับของบร�ษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน
โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซ�่อสัตยสุจร�ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั�งในปจจุบันและในระยะยาว
รวมทัง� การปฏิบตั ใิ หเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที่จัดตั�งข�้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

• การกำกับดูแลกิจการ

และตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2535 แก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2559
คณะกรรมการบร�ษัทไดกำหนด “แนวปฏิบัติ บร�ษัท บานปู
จำกัด (มหาชน) วาดวยคณะกรรมการบร�ษัท” เมื่อป 2552
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท
ประกอบดวย คำนิยามทีเ่ กีย่ วของ องคประกอบและหลักเกณฑ
ของคณะกรรมการบร�ษัท คุณสมบัติของกรรมการบร�ษัท
วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง อำนาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท การประชุม
คณะกรรมการบร�ษทั และการออกเสียง โดยไดมกี ารปรับปรุง
แกไขแนวปฏิบัติฯ ดังกลาวเพิ่มเติมเมื่อป 2554 ป 2555 ป
2557 และป 2560 เพือ่ ใหสอดคลองกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
สภาพธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และเพือ่ การพัฒนาบรรษัทภิบาล
ของคณะกรรมการบร�ษัท
สามารถศึกษาขอมูล “แนวปฏิบตั บิ ร�ษทั บานปู จำกัด (มหาชน)”
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ
กดที่ปุม Click here

การรับรองความถูกตองของขอมูล

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบร�ษทั กำหนดใหมคี ณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ
ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการ
ไดจัดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อใชเปน
แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว
คณะกรรมการบร�ษทั กำหนดใหประธานคณะกรรมการชุดยอย
ควรเปนคณะกรรมการอิสระ อนึ่งประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการเปนกรรมการอิสระ
ทั�งนี้คณะกรรมการชุดยอยมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ
3 ป นับตั�งแตเดือนพฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดวาระ
การดำรงตำแหนงในวันประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2565

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวย กรรมการอิสระ 3 คน

หลักเกณฑ ในการใหกรรมการ
ดำรงตำแหนงในบริษัทอน
เพื่อใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่ในบร�ษัทฯ ไดอยางเพียงพอ บร�ษัทฯ จ�งกำหนดให
การดำรงตำแหนงของกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนไมเกิน
5 บร�ษัท ซ�่งเปนสวนหนึ่งของคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ
(แนวปฏิบตั ิ บร�ษทั บานปู จำกัด (มหาชน) วาดวยคณะกรรมการ
บร�ษทั ขอ 5.1 วรรค 5 คุณสมบัตทิ ว่ั ไปของกรรมการ เร�ม่ ใช
19 ธันวาคม 2557 เปนตนไป) ทั�งนี้คณะกรรมการยังได
กำหนดหลักเกณฑการไปดำรงตำแหนงคณะกรรมการ
ในบร�ษัทอื่นของประธานเจาหนาที่บร�หารไวในนโยบาย
บรรษัทภิบาลดังนี้ “ในกรณีที่ประธานเจาหนาที่บร�หารไปรับ
ตำแหนงกรรมการบร�ษัทที่บร�ษัทอื่นนอกเหนือจากบร�ษัทที่
อยูภ ายในกลุม บร�ษทั ฯ ใหการอนุมตั แิ ละการดำเนินการตางๆ
เปนไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผาน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท”
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1. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

ประธาน
กรรมการ

2. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

กรรมการ

3. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบการสอบทาน
รายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ สอบทานความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและระบบการบร�หารความเสีย่ ง
สอบทานการทำธุรกรรมอนุพันธทางการเง�น รวมถึงการ
ทำสัญญาคุมครองความเสี่ยงราคาสินคา (Commodity
Hedging) สอบทานการปฏิบตั ติ ามขอกำหนด กฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วของ พิจารณาคัดเลือกและกำหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญช�ของบร�ษัทฯ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หร�อรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี
ความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส สอบทานมาตรการ
การบร�หารความเสี่ยงที่สำคัญ สอบทานและกำกับดูแล

ทั�งนี้มีนายตีรณ พงศมฆพัฒน เปนประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทุกคนลวนเปนผูท ม่ี คี วามรู
ความเช�่ยวชาญ และประสบการณดานบัญช� หร�อการเง�น
เพียงพอตอการสอบทานความถูกตองและความนาเช�่อถือ
ของงบการเง�นของบร�ษัทฯ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนาที่หลัก 2 ดาน
คือ 1) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเร�่อง
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจร�ยธรรมทางธุรกิจพรอมทั�ง
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของ
การมีจร�ยธรรมนั�น 2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดำรง
ตำแหนงกรรมการบร�ษัท และประธานเจาหนาที่บร�หาร
ติดตามแผนสืบทอดตำแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
สำหรับการดำรงตำแหนงผูบร�หารระดับสูงตั�งแตระดับ
ผูอำนวยการสายข�้นไป และรายงานตอคณะกรรมการบร�ษัท
เพื่ออนุมัติหร�อเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั�งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ไดแตงตั�ง นางสาวว�ยะดา
ว�บูลยศิร�ชัย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
มีผลตั�งแตวันที่ 16 มกราคม 2561 ซ�่งมีประสบการณ
ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในอยางมืออาช�พเปนไปตาม
มาตรฐานสากลกวา 29 ป เปนผูสอบบัญช�รับอนุญาต
แหงประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA)
พรอมทั�งเปนผูที่มีความรูและความเขาใจในกิจกรรม และ
การดำเนินงานของบร�ษัทฯ เปนอยางดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนาที่
เสนอแนะว�ธ�การประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ
ตอคณะกรรมการบร�ษทั พรอมทัง� รวมประเมินผลและติดตาม
ผลการแกไขปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยในป 2556
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดเร�ม่ ใชแบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดยอยทั�ง 3 คณะ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 2555 เปนตนไป และ
ในป 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดเร�่มใช
การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในป 2557 เปนตนไป

สามารถศึกษาขอมูล “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ”
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ
กดที่ปุม Click here

สามารถศึกษาขอมูล “กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา” เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน
QR Code หร�อ กดที่ปุม Click here

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

ประกอบดวย กรรมการ 4 คน ไดแก กรรมการอิสระ 1 คน
และกรรมการที่ไมไดเปนผูบร�หาร 3 คน

ประกอบดวย กรรมการ 4 คน ไดแก กรรมการอิสระ 3 คน
และกรรมการที่ไมไดเปนผูบร�หาร 1 คน

ใหบร�ษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการตอตานการ
ทุจร�ตคอรรัปชันและพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณ และอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน

1. นายระวิ คอศิริ

ประธาน
กรรมการ

1. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

ประธาน
กรรมการ

2. นายพิริยะ เข็มพล

กรรมการ

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

กรรมการ

3. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

กรรมการ

3. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

กรรมการ

4. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

กรรมการ

4. นายธีรภัทร สงวนกชกร

กรรมการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

• การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนมีหนาทีเ่ สนอแนะความเห็น
เกีย่ วกับการบร�หารผลตอบแทนตางๆ ตอคณะกรรมการบร�ษทั
เพื่ออนุมัติหร�อเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
ดังนี้ 1) เสนอแนวทางจายผลตอบแทน ว�ธก� ารจายคาตอบแทน
ผลประโยชนอน่ื ใดใหแกคณะกรรมการบร�ษทั คณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ ทีค่ ณะกรรมการบร�ษทั แตงตัง� และบุคคลอืน่ ใด
ทีเ่ ขารวมประชุมคณะกรรมการบร�ษทั หร�อประชุมคณะกรรมการ
ชุดยอยคณะตางๆ 2) พิจารณาเสนอแนะการกำหนด
คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใด ตลอดจนพิจารณา
หลักเกณฑและประเมินผลปฏิบตั งิ านเพือ่ กำหนดผลตอบแทน
การปฏิ บ ั ต ิ ง านประจำป ข องประธานเจ า หน า ที ่ บ ร� ห าร
3) พิจารณาโครงสราง หลักเกณฑตา งๆ เกีย่ วกับคาตอบแทน
ตามขอ 1 และ 2 ใหเหมาะสมกับหนาที่ ความรับผิดชอบ
ผลการดำเนิ น งานของบร� ษ ั ท ฯ และให ส อดคล อ งกั บ
ภาวะตลาดดวย 4) พิจารณางบประมาณรวมเกี่ยวกับการ
ข�้นเง�นเดือนและเง�นรางวัลประจำป ตลอดจนผลประโยชน
อื่นใดของพนักงานบร�ษัทฯ
สามารถศึ ก ษาข อ มู ล “กฎบั ต รคณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทน” เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน
QR Code หร�อกดที่ปุม Click here

คณะกรรมการสิ่งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ
ประกอบดวย กรรมการอิสระ 3 คน
1. นายพิริยะ เข็มพล

ประธาน
กรรมการ

2. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

กรรมการ

3. นายธีรภัทร สงวนกชกร

กรรมการ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
มีหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการบร�ษัทในการกำกับดูแล

266

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

การรับรองความถูกตองของขอมูล

เร�่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม สังคมและการกำกับ
ดูแลกิจการ (Environment Social and Governance: ESG)
ดังนี้ 1) กำกับดูแลนโยบาย การบร�หารจัดการ รวมถึง
เปาหมายและผลการปฏิบัติงานในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ 2) สอบทาน
และติดตามกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
และกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ เพื่อใหมั่นใจวา
ทุ ก ความคาดหวั ง ของผู  ม ี ส  ว นได เ สี ย จะถู ก บ ง ช� ้ แ ละ
เข า สู  ก ระบวนการประเมิ น ความสำคั ญ รวมถึ ง ได ร ั บ
การบร�หารจัดการอยางเหมาะสม 3) สอบทานและติดตาม
บร�หารจัดการความเสี่ยงดาน ESG ที่สำคัญ 4) กำกับดูแล
กระบวนการเปดเผยขอมูลดาน ESG ของบร�ษัทฯ

ทัง� นีม้ กี ารจัดทำบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอกั ษร และ
หลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลวจะมีการลงนาม
รับรองความถูกตองของเอกสารทุกฉบับโดยประธาน
กรรมการบร� ษ ั ท และเลขานุ ก ารคณะกรรมการบร� ษ ั ท
โดยบันทึกการประชุมจะถูกจัดเก็บอยูใ นรูปแบบแฟมเอกสาร
ทีเ่ ปนตนฉบับ และสำเนา เพือ่ ความสะดวกสำหรับกรรมการ
และผูที่เกี่ยวของในการตรวจสอบและอางอิงได นอกจากนี้
ยังจัดเก็บเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุม และบันทึก
การประชุมในรูปแบบแฟมอิเล็กทรอนิกสที่สามารถอางอิง
ยอนหลังไดอยางนอย 5 ป โดยมีระบบการจัดเก็บทีป่ ลอดภัย
จากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาขอมูล และความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติตางๆ

สามารถศึกษาขอมูล “กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
สังคมและการกำกับดูแลกิจการ” เพิม่ เติมไดทเ่ี ว็บไซตบร�ษทั ฯ
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุม Click here

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหมีการประชุมอยางนอย
เดือนละ 1 ครั�ง ซ�่งกำหนดลวงหนาไวที่ทุกสัปดาหสุดทาย
ของเดือน ยกเวนในเดือนกุมภาพันธและธันวาคม คณะกรรมการ
กำหนดใหมีการประชุมไวในสัปดาหที่สองของเดือน และ
มีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจำเปนในการประชุม โดยจะ
กำหนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุม
ที่ครบถวนและเพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการ
ลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพือ่ ใหคณะกรรมการบร�ษทั มีเวลา
ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ซ�ง่ การจะเพิม่
วาระการประชุมภายหลังการจัดสงเอกสารจะทำไดเฉพาะ
เร�่องที่มีเหตุผลและความจำเปนมากเทานั�น และตองไดรับ
การอนุมัติจากประธานกรรมการบร�ษัท โดยการประชุม
แตละครั�งใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ซ�่งกรรมการ
ทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย
โดยมีประธานกรรมการบร�ษัทเปนผูประมวลความเห็นและ
ขอสรุปทีไ่ ดจากทีป่ ระชุม สำหรับกรณีทก่ี ำลังพิจารณาเร�อ่ งที่
กรรมการทานใดเปนผูม สี ว นไดเสียอยางมีนยั สำคัญ กรรมการ
ทานนัน� ตองออกจากการประชุมระหวางการพิจารณาเร�อ่ งนัน� ๆ

บร�ษทั ฯ กำหนดเร�อ่ งการประชุมคณะกรรมการและการออกเสียง
ไวดังนี้ “กรรมการบร�ษัทมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการบร�ษัททั�งหมดจ�งจะนับเปนองคประชุม
โดยในการลงมติแตละวาระตองมีกรรมการบร�ษทั ในทีป่ ระชุม
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบร�ษัททั�งหมด”
(แนวปฏิบัติ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) วาดวยคณะ
กรรมการบร�ษทั ขอ 8.5 เร�ม่ ใช 19 ธันวาคม 2557 เปนตนไป)

การประชุมสำหรับกรรมการที่ ไม ไดเปนผูบริหาร
การประชุมสำหรับกรรมการโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
จัดข�น้ ในวันเสารท่ี 13 พฤศจ�กายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการ
ที่ไมใชผูบร�หารเขารวมประชุมในครั�งนี้จำนวน 11 คน
ซ�่งมีหัวขอการประชุมครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
1.

แผนงานสืบทอดตำแหนงผูบร�หารระดับสูง (Senior
Management Succession Plan)

2.

ผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บร�หาร
ในปที่ผานมา (CEO Performance)

ตารางการประชุมกรรมการในป 2564
บร�ษทั ไดเปดเผยขอมูลและรายละเอียดเกีย่ วกับการเขาประชุม
ของคณะกรรมการบร�ษัทในป 2564 ในหัวขอ “การเขารวม
ประชุมคณะกรรมการ” หนา 267

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหคณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทนเปนผูพ จิ ารณาทบทวนโครงสราง ระบบการจาย
คาตอบแทนและอัตราคาตอบแทนทีเ่ หมาะสมสำหรับกรรมการ
และผูบ ร�หารระดับสูงของบร�ษทั ฯ โดยกำหนดเปนนโยบายวา
คาตอบแทนจะตองอยูในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึง
ภาระ หน า ที ่ ความรั บ ผิ ด ชอบและสามารถแข ง ขั น ได
ในตลาดแรงงานและธุรกิจ คาตอบแทนผูบ ร�หารจะเช�อ่ มโยง
กับผลปฏิบตั งิ านของผูบ ร�หารแตละคน (Performance-based)
เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธ�ภาพ
คาตอบแทนของกรรมการประกอบดวย 2 สวนคือ คาตอบแทน
ประจำเปนรายเดือน และคาตอบแทนจากการเขารวมประชุม
แตละครั�ง สวนบำเหน็จกรรมการประจำปจะเช�่อมโยงกับ
การพิจารณาเง�นปนผลที่จายใหกับผูถือหุน และการจาย
คาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน
ในป 2564 ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ไดกำหนดคาตอบแทนกรรมการ
คณะตางๆ โดยมีการพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการ
แตละคณะเปร�ยบเทียบคาตอบแทนกรรมการในกลุมธุรกิจ
ประเภทตางๆ ซ�่งคาตอบแทนประจำป 2564 ปรับเพิ่ม
รอยละ 33.33 จากป 2563 มีผลตัง� แตเดือนพฤษภาคม 2564
โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ประธาน

รายละเอียด
1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1.1 คาตอบแทนรายเดือน
จายทุกเดือน (บาท/เดือน)
1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
จายเปนรายครั�งเฉพาะเมื่อเขารวมประชุม (บาท/ครั�ง)

รองประธาน

กรรมการ

78,000

69,000

60,000

39,000

34,500

30,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
จายเปนรายครั้งเฉพาะเมอเขารวมประชุม (บาท/ครั้ง)

46,800

-

36,000

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
จายเปนรายครั้งเฉพาะเมอเขารวมประชุม (บาท/ครั้ง)

39,000

-

30,000

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาตอบแทนรวมทีเ่ ปนตัวเง�นของคณะกรรมการบร�ษทั ในรูปของคาตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุมรายครัง� และบำเหน็จกรรมการ
เปนจำนวนเง�น รวมทั�งสิ้น 31,139,895.12 บาท รายละเอียดดังนี้

ชอ – นามสกุล
ตำแหนง

คาตอบแทน
รายเดือน
และเบี้ยประชุม
รายครั้ง
(บาท)
คณะ
กรรมการ
บริษัท

เบี้ยประชุม (บาท)

คณะ
กรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สิ่งแวดลอม
สังคม
และการกำกับ
ดูแลกิจการ

คณะ
กรรมการ
กำหนดคา
ตอบแทน

บำเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

คาตอบแทน
รวม
(บาท)

1. นายชนินท วองกุศลกิจ
ประธานกรรมการบร�ษัท

1,355,250.00

-

-

-

-

1,466,165.41

2,821,415.41

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน
กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดคาตอบแทน

1,042,500.00

386,100.00

-

135,000.00

-

1,127,819.55

2,691,419.55

3. นายพิริยะ เข็มพล
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

1,042,500.00

-

255,000.00

-

117,000.00

845,864.66

2,260,364.66

4. นายระวิ คอศิริ
กรรมการ/
ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

1,042,500.00
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331,500.00

-

-

1,127,819.55

2,501,819.55

เบี้ยประชุม (บาท)

คณะ
กรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สิ่งแวดลอม
สังคม
และการกำกับ
ดูแลกิจการ

คณะ
กรรมการ
กำหนดคา
ตอบแทน

บำเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

คาตอบแทน
รวม
(บาท)

5. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
กรรมการ/
ประธานกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน

1,012,500.00

-

-

175,500.00

-

1,127,819.55

2,315,819.55

6. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดคาตอบแทน

1,042,500.00

297,000.00

-

135,000.00

-

1,127,819.55

2,602,319.55

7. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสิ่งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ

1,042,500.00

297,000.00

-

-

90,000.00

1,127,819.55

2,557,319.55

8. นายธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการอิสระ/
กรรมการกำหนดคาตอบแทน/
กรรมการสิ่งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ

1,042,500.00

-

-

135,000.00

90,000.00

1,127,819.55

2,395,319.55

9. นายอนนต สิริแสงทักษิณ
กรรมการ/
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

1,042,500.00

-

255,000.00

-

-

1,127,819.55

2,425,319.55

10. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
กรรมการ

1,042,500.00

-

-

-

-

1,127,819.55

2,170,319.55

11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
กรรมการ

1,042,500.00

-

-

-

-

1,127,819.55

2,170,319.55

12. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
กรรมการ/
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

1,042,500.00

-

255,000.00

-

-

1,127,819.55

2,425,319.55

675,000.00

-

-

-

-

1,127,819.55

1,802,819.55

13. นางสมฤดี ชัยมงคล
กรรมการ
รวม

-

คาตอบแทน
รายเดือน
และเบี้ยประชุม
รายครั้ง
(บาท)

31,139,895.12

หมายเหตุ : นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการขางตนแลว กรรมการยังไดรับคาตอบแทนในสวนของสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปทานละ 50,000 บาท/ป
และคาใชจายในการเขาสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั�งนี้เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับของบร�ษทั ฯ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

269

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชอ – นามสกุล

คณะกรรมการบร�ษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพยบร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคูสมรส รวมทั�งบุตร
ทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ ตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั ในการประชุมครัง� ถัดไปหลังจากกรรมการบร�ษทั ทานนัน� ไดรบั การเลือกตัง�
ใหเปนกรรมการบร�ษัท หลังจากนั�นหากกรรมการบร�ษัท รวมทั�งคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีการทำธุรกรรม
การซ�้อขายหลักทรัพยของบร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) กรรมการทานนั�นก็จะรายงานการซ�้อขายหลักทรัพยนั�นตอที่ประชุม
คณะกรรมการบร�ษทั ครัง� ถัดไปทุกครัง� การถือครองหุน ของคณะกรรมการบร�ษทั และผูบ ร�หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนดังนี้
ชอ – นามสกุล

หุนสามัญ (หุน)

หุนสามัญ (หุน)
31 ธันวาคม 2564

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวาคม 2563

14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

87,618
-

65,525
-

22,093
-

15. นายจิรเมธ อัชชะ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

90
30,967

90
23,097

7,870

16. นายสุธี สุขเรือน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

17. นายกิรณ ลิมปพยอม
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

18. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

19. นายฐิติ เมฆวิชัย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

80,278

30,000

50,278

20. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

เพิ่ม (ลด)

1. นายชนินท วองกุศลกิจ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

18,182,901
8,651,440

17,887,176
6,488,580

295,725
2,162,860

2. นายธีรภัทร สงวนกชกร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

3. นายตีรณ พงศมฆพัฒน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

4. นายระวิ คอศิริ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

1,600,000

1,200,000

400,000

5. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

280,250
-

210,188
-

70,062
-

6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

ผูบริหารระดับสูงของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

7. นายพิริยะ เข็มพล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

ประกอบดวย

8. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

5,505,637
-

4,329,228
-

1,176,409
-

1. นางสมฤดี ชัยมงคล

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

9. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

5,353,880
859,931

4,301,200
645,200

1,052,680
214,731

2. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ธุรกิจเหมือง

10. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

1,224,146
3,200,000

5,595,200
2,700,000

(4,371,054)
500,000

3. นายกิรณ ลิมปพยอม

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ธุรกิจไฟฟา

11. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

10,751,720
320,837

8,008,209
238,970

2,743,511
81,867

4. นายฐิติ เมฆวิชัย

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ธุรกิจน�ำมันและกาซธรรมชาติ

12. นายอนนต สิริแสงทักษิณ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

26,666
18,024

20,000
13,518

6,666
4,506

5. นายสุธี สุขเรือน

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – กลยุทธและพัฒนาธุรกิจ

6. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

ประธานเจาหนาที่บร�หารการเง�น

13. นางสมฤดี ชัยมงคล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

7,862,288
-

5,885,910
-

1,976,378
-

7. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย

8. นายจิรเมธ อัชชะ

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร
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ทัง� นีร้ ายช�อ่ ผูบ ร�หารระดับสูงขางตนเปนไปตามนิยาม “ผูบ ร�หาร” ตามประกาศคณะกรรมการการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551
ผูชวยประธานเจ
หนาที่บาร�หมายที
หาร – ่คทรัณะกรรมการบร�
พยากรมนุษย ษัทกำหนดไว
7. นายเวโรจน
ลิ้มจรูญ าที่ใหดำเนินงานภายใตนโยบาย
โดยได
รับมอบหมายอำนาจหน
กลยุทธ าและเป
(ดำรงตำแหนงถึงวันที่ 30 มิถุนาทีายน
ซ�่งคณะกรรมการบร�ษัทไดอนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินงานในการกำหนดขอบเขตหน
่ที่ชัด2564)
เจน เพื่อความโปรงใสและ
มีความคลองตัวในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย
8. นายวิธพล เจาะจิตต
หมายเหตุ :
(เขารับตำแหนงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564)**

พนักงาน

บานปูเชอวาหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ
ใหเติบโตอยางแข็งแกรงและยั่งยืน คือ “พนักงาน”

* ผูบร�หาร 4 อันดับแรก ไดแก ผูบร�หารระดับสูงที่รองลงมาจากประธานเจาหนาที่บร�หาร

9. นายจิรเมธ อัชชะ

อำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร

ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร

ทัคณะกรรมการบร�
ง� นีร้ ายช�อ่ ผูบ ร�หารระดั
บสูงขางตานหมายการปฏิ
เปนไปตามนิยบาม
“ผูบ ร�หาร” ตามประกาศคณะกรรมการการกำกั
บตลาดทุ
นที่ ทจ. 23/2551
ษัทกำหนดเป
ัติงานของประธานเจ
าหนาที่บร�หารและใหมีการประเมิ
นผลการปฏิ
บัติงาน
โดยได
รับมอบหมายอำนาจหน
าที่ใหดำเนินงานภายใต
นโยบาย
และเปกาหมายที
่คณะกรรมการบร�
ษัทกำหนดไว
เพื่อประกอบการพิ
จารณาผลตอบแทนของประธานเจ
าหน
าที่บร�หกลยุ
ารเปทนธประจำทุ
ป ประธานเจ
าหนาที่บร�หารประเมิ
นผล
ซ�การปฏิ
่งคณะกรรมการบร�
ษ
ั
ท
ได
อ
นุ
ม
ั
ต
ิ
ก
ารจั
ด
ทำอำนาจดำเนิ
น
งานในการกำหนดขอบเขตหน
า
ที
่
ท
ี
่
ช
ั
ด
เจน
เพื
่
อ
ความโปร
ง
ใสและ
บัติงานของเจาหนาที่บร�หารและผูบร�หารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมิน
มีที่เคช�วามคล
วในการปฏิ
ัติงานอยางเหมาะสม
่อมโยงกัองตั
บแผนกลยุ
ทธ บแผนงานประจำป
และเปาหมายการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บร�หาร เพื่อพิจารณากำหนด
หมายเหตุ
:
คาตอบแทนและมาตรการจู
งใจที่เหมาะสม
* ผูบร�หาร 4 อันดับแรก ไดแก ผูบร�หารระดับสูงที่รองลงมาจากประธานเจาหนาที่บร�หาร
** นายว�ธพล เจาะจ�ตต ไดรับการเพิ่มรายช�่อผูบร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565

นโยบายและการจายคาตอบแทนผูบริหาร
อำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร

บร�ษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในรูปแบบของเง�นเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ เชน เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
(ไมรวมคาตอบแทนในฐานะกรรมการของผู
บร�หบารบางท
าน) ผูบร�หารได
รับาคทีา่บตอบแทนเป
อนและโบนั
ส ซ�่งเช�บ่อัตมโยง
คณะกรรมการบร�
ษัทกำหนดเปาหมายการปฏิ
ัติงานของประธานเจ
าหน
ร�หารและใหนมรายเดื
ีการประเมิ
นผลการปฏิ
ิงาน
กัเพืบ่อผลการดำเนิ
น
การของบร�
ษ
ั
ท
ตามระบบ
Key
Performance
Indicators
และผลงานของแต
ล
ะบุ
ค
คล
สำหรั
บ
ป
2564
ประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจาหนาที่บร�หารเปนประจำทุกป ประธานเจาหนาที่บร�หารประเมินผล
มีการจาบยค
ตอบแทนดั
งกลาทีาวเป
จำนวน บ146,507,112.00
บาท
การปฏิ
ัติงาานของเจ
าหน
่บร�หนารและผู
ร�หารระดับสูงลงไปตามลำดั
บ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมิน
ที่เช�่อมโยงกับแผนกลยุทธ แผนงานประจำป และเปาหมายการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บร�หาร เพื่อพิจารณากำหนด
คาตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
หนวย : บาท

นโยบายและการจ
เงินเดือนและโบนัส ายคาตอบแทนผูบริหาร
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จำนวนราย

จำนวนเงิน

8

142,302,150.00

8

4,204,962.00

บร�ษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในรูปแบบของเง�นเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ เชน เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
(ไมรวม
รวมคาตอบแทนในฐานะกรรมการของผูบร�หารบางทาน) ผูบร�หารไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนและโบนั
ส ซ�่งเช�่อมโยง
146,507,112.00
กับผลการดำเนินการของบร�ษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแตละบุคคล สำหรับป 2564
มีการจายคาตอบแทนดังกลาวเปนจำนวน 146,507,112.00 บาท
หมายเหตุ :

• ป 2564 : ผูบร�หาร 8 คน ไดแก 1) นางสมฤดี ชัยมงคล 2) นายสมศักดิ์ สิทธ�นามสุวรรณ 3) นายกิรณ ลิมปพยอม 4) นายสุธ� สุขเร�อน 5) นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก
6) นายเวโรจน ลิ้มจรูญ 7) นายจ�รเมธ อัชชะ และ 8) นายฐ�ติ เมฆว�ชัย

หนวย : บาท

เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จำนวนราย

จำนวนเงิน

8

142,302,150.00

8

4,204,962.00
146,507,112.00

รวม

บริษัทฯ จึงมุงมั่นสรางสรรคออกแบบทุกกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยใหพนักงาน
เปนแกนหลักมาโดยตลอด พรอมทัง้ บริหารความหลากหลายของพนักงาน (Diversity) ทัง้ ดานเชือ้ ชาติ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู มุมมอง และประสบการณการทำงาน ในทั้ง 10 ประเทศ
ที่บริษัทฯ เขาไปดำเนินธุรกิจ เพอใหพนักงานสามารถนำจุดแข็งดานความหลากหลายเหลานี้
มาตอยอด เพิ่มคุณคาและความสามารถในการแขงขัน ทำงานรวมกันอยางมีความสุข ยืดหยุน
คลองตัว เหมาะกับตำแหนงงานและวิถีชีวิตที่พรอมปรับเปลี่ยน สรางสรรคนวัตกรรมในทุก ๆ ดาน

พรอมขับเคลอนธุรกิจใหม ๆ เพอเสริมสรางความยั่งยืนทางธุรกิจ
ใหบริษัทฯ เติบโตในระยะยาวจากรากฐานที่แข็งแกรง
จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอยในแตละประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

473

943

ประเทศไทย

สาธารณรัฐประชาชนจีน

15

86

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2,384

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

9

สาธารณรัฐสิงคโปร

18

ประเทศญี่ปุน

ประเทศมองโกเลีย

จํานวนพนักงานทั้งหมด
รวม

5,707
คน

1,556

ประเทศออสเตรเลีย

223

สหรัฐอเมริกา

(หนวย : คน)

หมายเหตุ :
• ป 2564 : ผูบร�หาร 8 คน ไดแก 1) นางสมฤดี ชัยมงคล 2) นายสมศักดิ์ สิทธ�นามสุวรรณ 3) นายกิรณ ลิมปพยอม 4) นายสุธ� สุขเร�อน 5) นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก
6) นายเวโรจน ลิ้มจรูญ 7) นายจ�รเมธ อัชชะ และ 8) นายฐ�ติ เมฆว�ชัย
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คาตอบแทนของพนักงาน
ในป 2564 คาตอบแทนที่เปนตัวเง�นของพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย ทั�งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจ�น
สาธารณรัฐอินโดนีเซ�ย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธ�ปไตยประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร
ประเทศญี่ปุน ประเทศเว�ยดนาม และสหรัฐอเมร�กา ประกอบดวยเง�นเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ เชน เง�นสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ เปนเง�นจำนวนทั�งสิ้น 11,343,281,699.35 บาท

ขอพิพาทดานแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
– ไมมี –

การบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย

“One Banpu, One Goal”
รวมหลายพันพลังใหเปน “หนึ่งเดียว” ดวยบานปู ฮารท

ใจรัก

สรางสรรค

มุงมั่นยืนหยัด

Striving for the Future

New Ideas, New Solutions

Success Is the Only Option

กาวไปใหสำเร็จ
Pursue for Success

กาวล้ำนำหนา
Transcend the Trend

ยึดมั่นความถูกตอง
Adhere to Integrity and Ethics

เราทำได
Can Do More

คิดจริงทำจริง
Ideate and Get Real

สานพลังสรางเครือขาย
Synergize and Network

ปราดเปรียวและเปลี่ยนแปลง
Be Agile and Change

เรียนเร็วทำเร็ว
Learn Fast, Do First

พัฒนาอยางยั่งยืน
Engage to Sustainability
Development

หวงใยและแบงปน
Express Care and Share

“บานปู ฮารท” เปนวัฒนธรรมองคกรที่หลอมรวมทุกความตางของพนักงานใน 10 ประเทศ กวา 6,000 คน ใหเปนหนึ่งเดียว
เพือ่ เปนพลังขับเคลือ่ นองคกรใหพรอมปรับเปลีย่ น สอดรับกับว�สยั ทัศนและกลยุทธทางธุรกิจอยูเ สมอ โดยผูบ ร�หารและพนักงาน
บานปูทุกคนยึดถือ “บานปู ฮารท” เพื่อใหการทำงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน มุงไปสูเปาหมายการเปนผูนำดานพลังงาน
แหงเอเช�ยที่มุงมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ผานคานิยมองคกร 3 คุณลักษณะ ไดแก

บร�ษัทฯ ไดนำ “บานปู ฮารท” มาปรับใชในทุกกระบวนการที่เกี่ยวของกับพนักงาน เพื่อสงเสร�มความแข็งแกรงของ
วัฒนธรรมองคกรอยางยั่งยืน ไดแก การสรรหาพนักงานใหม การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาพนักงาน
และการเลื่อนขั�นตำแหนงงาน
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ในป 2564 บร�ษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ใหเหมาะกับการทำงานภายใตสถานการณปจจุบันมากข�้น
โดยมุงเนนไปที่กิจกรรมออนไลน เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหมผานชองทางออนไลน การบูรณาการเกมเขาไปในการเร�ยนรู
วัฒนธรรมองคกร (Gamification) การจัดกิจกรรมใหพนักงานไดมสี ว นรวมในการลงมือปฏิบตั ใิ นโชวเคสตางๆ ตามกระบวนการ
Design Thinking เพื่อสงเสร�มความเขาใจและปลูกฝง “10 พฤติกรรมความเปนบานปู ฮารท” (10 Key Behaviors)
มาปรับใชในการทำงานไดอยางคลองตัว ตลอดจนสามารถเช�่อมโยงพฤติกรรมเขากับเปาหมายทางธุรกิจของกลุมบานปูได
ผานการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อความเขาใจวัฒนธรรมองคกรไปในทิศทางเดียวกัน

การสรรหาพนักงานใหม

การปฐมนิเทศ

การพัฒนาศักยภาพ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

จัดทำแบบทดสอบ
จัดปฐมนิเทศผาน Mobile Apps
เสริมสรางความแข็งแกรง
“Culture-Fit Assessment”
เรองวัฒนธรรมองคกร
ของวัฒนธรรมองคกร
เพอสรรหาพนักงานที่เหมาะสม
“บานปู ฮารท”
ผานกิจกรรมที่หลากหลาย
กับวัฒนธรรมองคกร
ใหแกพนักงานใหม
พรอมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ

กำหนดให “บานปู ฮารท”
เปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาอยางตอเนอง

บานปูเชอวาหัวใจหลักในการพัฒนานวัตกรรม
เริ่มตนจาก “คน” และ “สังคมที่เปดกวาง”
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
(Innovation Culture) ใหแข็งแกรงยิ่งข�้น ซ�่งแมในป 2564
บร�ษัทฯ ไดปรับรูปแบบเปนกิจกรรมออนไลนมากยิ่งข�้น
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ แตยังคงตอยอดผานการ
บมเพาะนิสยั เช�งนวัตกรรมไดอยางไรรอยตอ เพือ่ สงเสร�มการ
ยอมรับความแตกตางทางความคิด และสนับสนุนใหทุกคน
กลาทำสิ่งใหม จนเกิดบรรยากาศเช�งนวัตกรรมในทุกพื้นที่
ของบานปู เชน กิจกรรม Banpu Mind Space ซ�ง่ เปนพืน้ ที่
จุดประกายความคิดสรางสรรคใหพนักงานไดมาเร�ยนรูข น�ั ตอน
การพัฒนาความคิดเช�งนวัตกรรมรวมกัน และเปดรับฟง
เสียงสะทอนจากพนักงาน เพื่อมาพัฒนาโครงการตางๆ
ใหดีกวาเดิม

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรและความผูกพันตอองคกรเปนประจำทุกป
โดยในป 2564 บร�ษทั ฯ ยังคงจัดทำการสำรวจความคิดเห็นเกีย่ วกับวัฒนธรรมองคกร “บานปู ฮารท” เพือ่ วัดระดับความผูกพัน
ตอองคกร และระดับความสอดคลองดานพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองคกร ใหสะทอนความเปน “บานปู ฮารท”
อยางแทจร�งในฐานะทีพ่ นักงานเปนหนึง่ ในผูม สี ว นไดเสีย (Stakeholders) ทีส่ ำคัญของบานปู ซ�ง่ ผลการประเมินของป 2564 มีดงั นี้

ระดับความสอดคลองของพฤติกรรมพนักงานกับ
วัฒนธรรมองคกรเฉลี่ยทุกประเทศ ประจำป 2564

78%

3%

ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเฉลี่ย
ทุกประเทศ ประจำป 2564

74%
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วัฒนธรรมองคกร “บานปู ฮารท”

2%

77%

2%

ใจรัก

76%

3%

สรางสรรค

80%

2%

มุงมั่นยืนหยัด

ในต า งประเทศระยะสั � น และระยะยาว (Overseas
Assignment) รวมทั�งสงเสร�มกิจกรรมสรางแรงบันดาลใจ
และแลกเปลี่ยนความรูหลากหลายรูปแบบมาอยางตอเนื่อง
ควบคูกับการสรางบรรยากาศของการสรางสรรคนวัตกรรม
จากพนักงานในทุกประเทศ โดยพนักงานสามารถนำเสนอ
ความคิดสรางสรรคผา นโครงการ “Wow Ideas” เพือ่ รวมกัน
หาว�ธ�การทำงานรูปแบบใหมอยางชาญฉลาด (Smarter)
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังสนับสนุนใหพนักงานคิดจร�ง ทำจร�ง
กลาทำสิ่งใหมเพื่อเร�ยนรู ดวยการร�เร�่มโครงการ SEED
Project รวมกับหนวยงาน Digital Center of Excllence
(DCOE) ทีจ่ ะพัฒนากระบวนการเร�ยนรูใ นการสรางนวัตกรรม
โดยเร�่มตั�งแตการสรางสรรคแนวความคิดใหมๆ จนเขาสู
การเปนเจาของผลงานผูส รางผลิตภัณฑ (Product Owner)
กอนผานการคัดกรองการพัฒนาผลิตภัณฑในขั�นตอน
การกลั่นกรองนวัตกรรม (State-Gate Process) และ
มีการวัดผลิตภัณฑที่ใชงานไดขั�นตน (Minimum Viable
Product) เพื่อประเมินศักยภาพในตลาด โดยจะมีที่ปร�กษา
(Coach) คอยใหคำแนะนำในทุกๆ กระบวนการ ซ�ง่ โครงการนี้
จะชวยสนับสนุน Innovation Culture และสามารถขยายผล
การปฏิบัติสูการตอยอดนวัตกรรมในองคกรไดในระยะยาว

"Banpu Mind Space"

กวาสิบปที่บานปูสนับสนุนใหพนักงานฝกฝนทักษะการคิด
เช�งนวัตกรรมและลงมือทำใหเกิดข�้นจร�ง พรอมปรับตัว
ใหกาวล�ำนำหนาในทุกความเปลี่ยนแปลง ดวยพลังของ
การตอยอดไอเดียใหมๆ บานปูจ�งมุงปลูกฝงและพัฒนา
เร�่อง “นวัตกรรม” (Innovation) ผานการทำงานแบบ
Working Agility ที่สนับสนุนใหพนักงานพรอมปรับเปลี่ยน
ดวยการหมุนเว�ยนงาน (Rotation) การทำงานขามสายงาน
(Cross Functional Working) การทำงานขามประเทศ
(Cross Country Working) การรับมอบหมายใหทำงาน

"SEED Project"

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร
(Banpu Global Leadership Program)

“ไมสําคัญวาวันนี้คุณจะอยูตําแหนงไหน
แตสําคัญวา...คุณอยากอยูตําแหนงใดในอนาคต”
เพื่อเสร�มความแข็งแกรงของ “One Banpu, One Goal” บานปูจ�งมุงบร�หารงานดานทรัพยากรมนุษยใหสอดรับกับ
ว�สัยทัศนองคกร และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจไดอยางทันทวงที พรอมขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายการเปนผูนำ
ธุรกิจดานพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ จ�งสนับสนุนการเสร�มความแข็งแกรงดานศักยภาพของบุคลากรและ
ความคลองตัวในการทำงาน (Agile Way of Working) เพือ่ ใหพนักงานสามารถทำงานรวมกันไดอยางราบร�น่ พัฒนาทักษะใหมๆ
และสามารถเติบโตขามสายงานไดในทุกประเทศ ทั�งนี้ในป 2564 บร�ษัทฯ ไดดำเนินกลยุทธการบร�หารทรัพยากรมนุษย
ตามหลักการสรางคุณคาใหแกพนักงาน ดังนี้

1. พัฒนาความแข็งแกรงดานศักยภาพ
ของบุคลากรในทุกประเทศอยางตอเนอง
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ในป 2564 นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรมและพัฒนา
ขั�นพื้นฐานทั่วไปแลว บร�ษัทฯ ยังคงออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรมสำหรับผูบ ร�หารและพนักงานในทุกระดับ
แบบ Blended Learning รวมกับบร�ษทั ทีป่ ร�กษาและสถาบัน
การพัฒนาผูบ ร�หารชัน� นำทัง� ในและตางประเทศอยางสม่ำเสมอ
นอกจากนีย้ งั มีการปรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรใหสอดรับ
กับนโยบาย Flexible Workplace มากข�้น โดยพนักงาน
สามารถสรางทักษะใหมทจ่ี ำเปน (Reskill) และพัฒนาทักษะ
เดิมใหแข็งแกรง (Upskill) ผานการเร�ยนรูดวยตนเอง
(Self-learning) ในรูปแบบออนไลน
ทั � ง นี ้ บร� ษ ั ท ฯ ยั ง มุ  ง มั ่ น ยกระดั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ในทุกประเทศแบบครบวงจร เพื่อเสร�มความไดเปร�ยบ
ในการแขงขันและรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจ
ในอนาคต ผานโครงการตางๆ เชน การพัฒนากลุม พนักงาน
ที่มีศักยภาพจากทั่วโลก (Global Talent Pool) ใหมี
ประสิ ท ธ� ภ าพมากข� ้ น โดยมี ก ารวางแผนกลยุ ท ธ ด  า น
ทรัพยากรบุคคล (Workforce Strategy) อยางเปนระบบ
ในกลุมบร�ษัทฯ เพื่อออกแบบการเร�ยนรูใหตอบโจทย
ความหลากหลายทางธุ ร กิ จ ของกลุ  ม บร� ษ ั ท ฯ ด ว ย
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ที่ผูบร�หารจากทุกประเทศเขาโปรแกรมอบรมรวมกันเพื่อ
สงเสร�มการทำงานขามวัฒนธรรม (Diversity and Inclusion)
การสรางเคร�อขายระหวางสายงานเพื่อใหเกิดความรวมมือ
และการทำงานรวมกันระหวางประเทศ (Collaboration)
ไดแก หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อสรางทักษะความเปนผูนำ
หลักสูตรพัฒนาทักษะความเปนผูน ำภายในทีม และหลักสูตร
พัฒนาทักษะความเปนผูนำดานธุรกิจ
•

“กระบวนการการออกแบบรูปแบบการเร�ยนรู” (Learning
Solution Design: L&D) รวมทัง� ยกระดับการพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล (Personalize Training Program) ในตำแหนง
งานสำคัญอยางเขมขน ควบคูไปกับการวัดผลเช�งประจักษ
(Learning and Development Measurement) ในเช�ง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมในการทำงาน และการสราง
ผลลัพธตอธุรกิจ ตามหลัก ROI (Return on Investment)
ทีม่ ากกวาการวัดความพึงพอใจ หร�อการสอบถามความคิดเห็น
เพื่อประยุกตใชในการทำงานทั่วๆ ไป

ดานพัฒนาภาวะผูนำ เชน 7 อุปนิสัยของภาวะผูนำ
การเสร�มทักษะแนวความคิดในเช�งธุรกิจ เชน Energy
Titan, Negotiation Skill เปนตน ทักษะการเปนพีเ่ ลีย้ ง
(Coaching Skills) เพื่อชวยปลดล็อคศักยภาพของ
พนักงาน และใหพนักงานไดเลือกรูปแบบการเร�ยนรู
ทีห่ ลากหลาย เขากับสถานการณปจ จุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ทั�งแบบการเร�ยนในหองเร�ยน การเร�ยนออนไลน จาก
สถาบันที่มีช�่อเสียง เปนตน เพื่อเขาถึงทักษะตางๆ
อยางมีประสิทธ�ภาพ

การวางแผนและพัฒนาผูสืบทอดตำแหนง
งานที่สำคัญ (Succession Planning and
High Potential Management)

โดยบร�ษทั ฯ มีจำนวนชัว่ โมงฝกอบรมเฉลีย่ สำหรับพนักงาน
และผู  บ ร� ห ารในประเทศไทยประจำป 2564 นั บ เป น
20 ชั่วโมง/คน ประกอบดวย

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความตองการ
ทั�งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองคกร และ
หลักสูตรการอบรมระยะสัน� (Selective Learning Program)
โดยมีนโยบายจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ
ไมนอยกวารอยละ 5 ของเง�นเดือนทั�งหมดตอป โดย
ในป 2564 บานปู ไดจัดการพัฒนาทักษะหลักๆ ดังนี้

"Leadership Program"

•

ดานทักษะความสามารถเฉพาะตามสายงาน เชน
การคิดและวางแผนเช�งกลยุทธ (Strategy) การบร�หาร
โครงการ การทำแบบจำลองทางธุรกิจเช�งปฏิบัติการ
และหลักการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของกลุม ธุรกิจบานปูเปนตน

บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความตอเนื่องในการวางแผนและ
บร�หารทรัพยากรมนุษยขององคกร เพื่อรองรับการเติบโต
ของธุ ร กิ จ อย า งมั ่ น คงมาโดยตลอด ซ� ่ ง ในป 2564
คณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหนง (Succession
Planning Committee) ยังคงพิจารณาคัดเลือก ทบทวนและ
ติดตามการพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงของผูบร�หารระดับสูง
อย า งต อ เนื ่ อ ง ผ า นการประเมิ น ผลด า นสมรรถนะ
(Competency) คุณลักษณะ (Personality) แบบการพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Program: IDP)
ตลอดจนติดตามความคืบหนาของการพัฒนารายบุคคล และ
การรับพนักงาน ผูบ ร�หารใหมๆ เขามาเสร�มความแข็งแกรง
ในตำแหนงสำคัญของทุกประเทศ เพื่อใหแผนการพัฒนา
ผูส บื ทอดตำแหนงสำคัญสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของ
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บร�ษัทฯ พรอมกับกำหนดตำแหนงงานที่สำคัญขององคกร
(Key and Critical Positions) ระบุผสู บื ทอดตำแหนงสำคัญ
จัดทำคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหนงงาน (Key Success
Profile of Key and Critical Positions) และกำหนดเกณฑ
ในการพิจารณาอยางตอเนื่อง เพื่อเสร�มการบร�หารจัดการ
ผูส บื ทอดตำแหนงใหแข็งแกรงในระยะยาว เพิม่ ความคลองตัว
ในการทำงานตามลักษณะของธุรกิจไดอยางรวดเร็ว
ในดานการเตร�ยมความพรอมของผูบร�หารระดับกลางข�้นไป
ใหมคี วามสามารถในการบร�หารคน บร�หารงาน และสามารถ
เติบโตเปนผูน ำในอนาคตของบร�ษทั ฯ จะตองผานกระบวนการ
คัดเลือกอยางเปนระบบ มีการประเมินสมรรถนะผูนำ
(Leadership Capability) และคุ ณ ลั ก ษณะของผู  น ำ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

(Leadership Characteristics) เพื่อใหมีความตระหนักรู
ถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล (Personalize Training Program)
เพือ่ เตร�ยมความพรอมในการเปนผูน ำในอนาคต นอกจากนี้
บร�ษัทฯ ยังเพิ่มข�ดความสามารถของผูนำในดานความรู
เช�งธุรกิจ ทักษะการคิดว�เคราะหและทักษะการบร�หาร ใหกบั
กลุมผูมีศักยภาพสูง ผานกระบวนการพัฒนาในหลายๆ
รูปแบบ อาทิ การทำงานขามกลุมงาน (Cross Functional
Working) เสร�มสรางประสบการณในการทำงานตางประเทศ
(Cross Country Working) และการหมุนเว�ยนงาน (Rotation)
เปนตน โดยจะดำเนินการติดตามความกาวหนาของ
แผนพัฒนาดังกลาวทุกไตรมาส

2. สนับสนุนความคลองตัวในการทำงาน
ดวยการใชเทคโนโลยีดานการบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ ช อ มต อ พนั ก งาน
ในทุกประเทศใหเปนหนึ่งเดียวตามหลัก
“One Banpu, One Goal”
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Global Human
Resource Information System Project)
หนึ่งในโครงการที่บร�ษัทฯ สนับสนุนความคลองตัวในการ
ทำงานของพนักงาน คือการพัฒนาระบบขอมูลพนักงาน
ในทุกประเทศใหเช�อ่ มโยงภายใตมาตรฐาน Single Source
of Information งายตอการใชงาน เสร�มทั�งประสิทธ�ภาพ
การนำขอมูลไปว�เคราะหเพื่อบร�หารจัดการทรัพยากรมนุษย
และการทำงานระหวางประเทศไดอยางรวดเร็ว ทัง� นีใ้ นป 2564
บร�ษัทฯ ไดพัฒนารูปแบบการทำงานผานระบบออนไลน
เพื ่ อ ให พ นั ก งานในทุ ก ประเทศเกิ ด ความคล อ งตั ว และ
ทันตอเหตุการณอยูเสมอ ดวยการเช�่อมตอบางระบบเขากับ
Line และ WeChat Application นอกจากนีย้ งั พัฒนาระบบ
บร�หารผลงานดวย OKR (Objective Key Result) โดยเร�่ม
ในหนึ่งบร�ษัทยอย ใหเหมาะกับลักษณะของธุรกิจใหมที่มี
ความยืดหยุนและคลองตัวสูง ควบคูกับการบร�หารระบบ
การเก็บขอมูลการฉีดวัคซ�น Covid-19 เพื่อใหเขาถึงสถานะ
การฉีดวัคซ�นของพนักงานในทุกประเทศไดแบบเร�ยลไทม
และสามารถดูแลพนักงานไดอยางมีประสิทธ�ภาพ พรอม
ตอบรับทุกความเปลี่ยนแปลงอยางทันทวงที

การพัฒนาโครงสรางองคกร
เพอประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ
(Effective Organization Structure)
บร�ษัทฯ ตระหนักดีวาโครงสรางองคกรที่มีการปรับลด
สายบังคัญบัญชาใหสั�นลงนั�น จะชวยสงเสร�มความคลองตัว
ในการทำงานรูปแบบใหม และตอบโจทยความรวดเร็ว
ในการดำเนินธุรกิจใหมีประสิทธ�ภาพสูงสุด ในป 2564
บร�ษทั ฯ และบร�ษทั ยอยในกลุม บร�ษทั ฯ ยังคงใช “โครงสราง
องคกรอิงตามผลิตภัณฑ (Product Based Organization
Structure)” ทีม่ กี ารทบทวนและปรับเปลีย่ นจากปกอ น เชน
กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน และ
กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อสรางความแข็งแกรง
ในการบร�หารงานและสรางพลังรวมในกลุมธุรกิจเดียวกัน
ของทุกประเทศใหเขมแข็งยิ่งข�้น นอกจากนี้ โครงสราง
องคกรใหมยังสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว
และเพิ่มข�ดความสามารถในการแขงขัน จากการกระจาย
อำนาจการบร�หารงานใหกับผูบร�หารของแตละกลุมธุรกิจ
ในประเทศตางๆ ใหมีความคลองตัวตอสภาพการแขงขัน
ที่แตกตางกันไดรวดเร็วมากยิ่งข�้น

"Banpu Family Connect"
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ขอมูลสำคัญอน ๆ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

ผูที่ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวว�ยะดา ว�บูลยศิร�ชัย ผูอำนวยการสายอาวุโส –
ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย
ไดรบั มอบหมายใหควบคุมดูแลการตรวจสอบภายในของบร�ษทั ฯ

นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก ประธานเจาหนาที่บร�หาร –
การเง�น ไดรบั มอบหมายใหควบคุมดูแลการทำบัญช�ของบร�ษทั ฯ
โดยขอมูลเกีย่ วกับประวัตขิ องผูท ไ่ี ดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญช� รายละเอียดปรากฏ
ตามหัวขอ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบร�ษัทและ
ผูบร�หาร” ของรายงานฉบับนี้

สามารถศึกษาขอมูล “รายละเอียดขอมูลเกีย่ วกับประวัตขิ อง
ผูบร�หารระดับสูง, ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญช�, เลขานุการบร�ษทั และหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายใน” เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุม Click here

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบร�ษัทไดแตงตั�ง นายว�รัช วุฒิธนาเศรษฐ
ทำหนาที่เลขานุการบร�ษัท โดยใหมีอำนาจหนาที่ตามที่
กำหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพือ่ รับผิดชอบ
การจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผูถือหุน
รวมถึงชวยดูแลใหมีการปฏิบัติตามมติดังกลาว ดูแลและ
ใหคำแนะนำแกคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑตางๆ
ทีต่ อ งปฏิบตั ิ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำปของบร�ษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน
และรายงานการประชุมผูถือหุน รายงานการมีสวนไดเสีย
ที่รายงานโดยกรรมการหร�อผูบร�หาร และดำเนินการอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกำหนด
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หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

หน ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ จ ะมี ก ารเป ด เผยข อ มู ล
สารสนเทศตางๆ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ ไดรับรู
ข อ มู ล อย า งเท า เที ย มและทั ่ ว ถึ ง สามารถศึ ก ษาข อ มู ล
เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ
กดที่ปุม Click here

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาคัดเลือกผูส อบบัญช�ตามเกณฑการประเมินของบร�ษทั ฯ ไดแก ความเปนอิสระในการปฏิบตั งิ าน
คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผูสอบบัญช�มีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นำเสนอคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อขออนุมัติผูถือหุนแตงตั�ง

ผูสนใจสามารถติดตอสอบถาม
หรือขอขอมูลตาง ๆ จากหนวยงาน
นักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดที่
โทรศัพท

+66 2 694 6747

อีเมล

investor_relations@banpu.co.th

Line

@banpu-ir

1. นางสาวรจนาถ ปญญาธนานุศาสตร

ผูสอบบัญช�รับอนุญาต เลขที่ 8435 และหร�อ

2. นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ผูสอบบัญช�รับอนุญาต เลขที่ 4599 และหร�อ

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ

ผูสอบบัญช�รับอนุญาต เลขที่ 7795 และหร�อ

4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย

ผูสอบบัญช�รับอนุญาต เลขที่ 6552

แหงบร�ษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ที่มีเคร�อขายครอบคลุมในหลายประเทศ เปนผูสอบบัญช�
ของบร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) ประจำป 2563 ดวยคาสอบบัญช�จำนวนเง�น 2,780,000 บาท รวมทั�งรับทราบคาสอบบัญช�
งบการเง�นรวมประจำปและรายไตรมาสของบร�ษัทและบร�ษัทยอยรวมจำนวนเง�น 109,005,109 บาท

คาตอบแทนอนนอกเหนือจากคาสอบบัญชี
ในป 2564 บร�ษัทฯ มีคาใชจายอื่นจำนวน 196,637 บาท ซ�่งเปนคาใชจายที่เกิดข�้นระหวางการใหบร�การจากบร�ษัท
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การถือครองหุน
ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
คณะกรรมการบร�ษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพยบร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คูสมรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในการประชุมครั�งถัดไป หลังจากกรรมการบร�ษัททานนั�นไดรับ
การเลือกตั�งใหเปนกรรมการบร�ษัท หลังจากนั�นหากกรรมการบร�ษัท คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะทำธุรกรรม
การซ�้อขายหลักทรัพยของบร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) กรรมการทานนั�นก็จะรายงานการซ�้อขายหลักทรัพยนั�นตอที่ประชุม
คณะกรรมการบร�ษัทครั�งถัดไปทุกครั�ง

การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนดังนี้
ชอ – นามสกุล

หุนสามัญ (หุน)
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

เพิ่ม (ลด)

1. นายชนินท วองกุศลกิจ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

18,182,901
8,651,440

17,887,176
6,488,580

295,725
2,162,860

2. นายธีรภัทร สงวนกชกร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

3. นายตีรณ พงศมฆพัฒน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

4. นายระวิ คอศิริ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ชอ – นามสกุล

หุนสามัญ (หุน)
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

เพิ่ม (ลด)

11. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

10,751,720
320,837

8,008,209
238,970

2,743,511
81,867

-

12. นายอนนต สิริแสงทักษิณ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

26,666
18,024

20,000
13,518

6,666
4,506

-

-

13. นางสมฤดี ชัยมงคล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

7,862,288
-

5,885,910
-

1,976,378
-

1,600,000

1,200,000

400,000

14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

87,618
-

65,525
-

22,093
-

5. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

280,250
-

210,188
-

70,062
-

15. นายจิรเมธ อัชชะ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

90
30,967

90
23,097

7,870

6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

16. นายสุธี สุขเรือน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

7. นายพิริยะ เข็มพล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

17. นายกิรณ ลิมปพยอม
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

8. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

5,505,637
-

4,329,228
-

1,176,409
-

18. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-

9. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

5,353,880
859,931

4,301,200
645,200

1,052,680
214,731

19. นายฐิติ เมฆวิชัย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

80,278

30,000

50,278

10. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

1,224,146
3,200,000

5,595,200
2,700,000

(4,371,054)
500,000

20. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

-

-

-
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ผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการ

3.

4.

ทบทวนกฎบั ต่ รข่องคณะกรรมการต่รวจสำอบและ
คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสำรรหา เพื่่�อกำาหนด
ข่อบเข่ต่หน้า ที�ใ ห้ สำ อดคล้องกับหลักการกำา กับด่แล
กิ จ การที� ดี สำำา หรั บ บริ ษัั ท จดทะเบี ย นปีี 2560 (CG
Code) ข่องสำำานักงาน ก.ล.ต่. และการดำาเนินธ์ุรกิจ
ในปีัจจุบันที�มีการเปีลี�ยนแปีลงอย่�ต่ลอดเวลา เพื่่�อให้
การปีฏิิบต่ั หิ น้าทีข่� องคณะกรรมการมีปีระสำิทธ์ิภาพื่ยิง� ข่ึน�
จัดต่ั�งคณะกรรมการสำิ�งแวดล้อม สำังคมและการกำากับ
ด่แลกิจการ (Environment, Social and Governance
(ESG Committee)) เพื่่�อสำนับสำนุนคณะกรรมการ
บริษััทในการกำากับด่แลเร่�องต่�าง ๆ ที�เกี�ยวข่้องกับ
สำิ�งแวดล้อม สำังคมและการกำากับด่แลกิจการ

ทัง� นี� แนวปีฏิิบต่ั ทิ ดี� บี างเร่อ� งทีบ� ริษัทั ฯ ยังไม�ได้ปีรับใช้กบั บริบท
ทางธ์ุรกิจเพื่่�อให้เปี็นไปีต่ามหลักปีฏิิบัต่ิ ต่ามหลักการกำากับ
ด่แลกิจการทีด� สำี ำาหรับบริษัทั จดทะเบียน ปีี 2560 (CG Code)
ข่องสำำานักงาน ก.ล.ต่. บริษััทฯ ได้มีการกำาหนดมาต่รการ
ทดแทนที�เหมาะสำมไว้แล้ว

การสรรหา พััฒนา และประเมินผล
การปฏิิบัติิหน้าที่่�ของคณะกรรมการ
สรุปผลการปฏิิบัติิหน้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปี 2564
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริษัทั มีบทบาทสำำาคัญในการกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์์เพื่่อ� นำาไปีสำ่ก� ารเพื่ิม� ความสำามารถในการแข่�งข่ัน
การสำร้างวัฒนธ์รรมและค�านิยมองค์กร รวมถึงการเพื่ิ�มปีระสำิทธ์ิภาพื่การกำากับด่แลและความเพื่ียงพื่อข่องระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสำีย� งข่ององค์กร หร่อการให้ความเห็นอ่น� ๆ ทีเ� ปี็นปีระโยชน์ต่อ� การพื่ัฒนาธ์ุรกิจ ทัง� นีไ� ด้มกี ารทบทวนการนำา
หลักการกำากับด่แลกิจการที�ดีสำำาหรับบริษััทจดทะเบียนปีี 2560 (CG Code) ข่องสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ต่ลาดหลักทรัพื่ย์ (ก.ล.ต่.) มาปีรับปีรุงเปี็นแนวปีฏิิบัต่ิต่ามหลักปีฏิิบัต่ิใน CG Code ดังนี�
1.

พื่ิจารณาปีรับปีรุงแก้ไข่นโยบายบรรษััทภิบาลและค่�ม่อ
จริยธ์รรมธ์ุรกิจ 2 เร่�อง ดังนี�

•

การกำา หนดเร่� อ งการดำา รงต่ำา แหน� ง คณะกรรมการ
ในบริษััทอ่�นข่องปีระธ์านเจ้าหน้าที�บริหาร

•

การกำาหนดช�วงเวลาห้ามซึ่่�อข่ายหลักทรัพื่ย์และการ
รายงานการเปีลี� ย นแปีลงการถ่ อ ครองหลั ก ทรั พื่ ย์
ข่องบริษััทฯ ข่องคณะกรรมการและผ่้บริหาร
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2.

กำาหนดนโยบายการคุ้มครองข่้อม่ลสำ�วนบุคคลข่อง
บริษััทฯ เพื่่�อให้บริษััทฯ มีหลักเกณฑ์์ กลไก มาต่รการ
กำากับด่แล และการบริหารจัดการข่้อม่ลสำ�วนบุคคล
อย�างชัดเจน โดยนโยบายฉบับนีม� ผี ลบังคับใช้กบั บุคคล
ที�ข่้อม่ลสำ�วนบุคคลนั�นระบุถึง และ/หร่อบุคคลใด ๆ
ที�ได้เปีิดเผยข่้อม่ลสำ�วนบุคคลให้แก�บริษััทฯ ซึ่ึ�งรวมถึง
คณะกรรมการ ผ่้บริหาร พื่นักงานทุกระดับ และค่�ค้า
ข่องบริษัทั ฯ รวมทัง� ให้บงั คับใช้กบั บุคคลผ่ซึ่้ งึ� มีกจิ กรรม
ที�เกี�ยวข่้องกับข่้อม่ลสำ�วนบุคคลกับบริษััทฯ ด้วย

การสำรรหา พื่ั ฒ นา และปีระเมิ น ผลการปีฏิิ บั ต่ิ ห น้ า ที�
ข่องคณะกรรมการบริษััทมีความสำำาคัญอย�างยิ�ง เน่�องจาก
คณะกรรมการบริษััทถ่อว�าเปี็นผ่้ท�ีมีบทบาทสำำาคัญในการ
กำาหนดกลยุทธ์์และแนวทางการดำาเนินธ์ุรกิจเพื่่�อการเต่ิบโต่
อย�างยั�งย่น โดยบริษััทฯ ได้เปีิดเผยข่้อม่ลและรายละเอียด
เกี�ยวกับหลักเกณฑ์์และกระบวนการต่�าง ๆ ในเร่�องการ
สำรรหากรรมการในหัวข่้อ “การสำรรหากรรมการและผ่้บริหาร
ระดับสำ่งสำุด” หน้า 238 “การปีระเมินผลการปีฏิิบัต่ิงานข่อง
คณะกรรมการ” หน้า 238 และ “การพื่ัฒนากรรมการและ
ผ่้บริหารระดับสำ่ง” หน้า 240

การเข้าร่วมประชุุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัั ท กำา หนดให้ มี ก ารปีระชุ ม อย� า งน้ อ ย
เด่อนละ 1 ครั�ง ซึ่ึ�งกำาหนดล�วงหน้าไว้ที�ทุกสำัปีดาห์สำุดท้าย
ข่องเด่ อ น ยกเว้ น ในเด่ อ นกุ ม ภาพื่ั น ธ์์ แ ละธ์ั น วาคมซึ่ึ� ง
คณะกรรมการกำาหนดให้มีการปีระชุมไว้ในสำัปีดาห์ที�สำอง
ข่องเด่อน และมีการปีระชุมพื่ิเศษัเพื่ิม� ต่ามความจำาเปี็นในการ
ปีระชุม โดยจะกำาหนดวาระการปีระชุมที�ชัดเจน มีเอกสำาร
ปีระกอบการปีระชุมที�ครบถ้วนและเพื่ียงพื่อ และจัดสำ�งให้กับ
คณะกรรมการล�วงหน้าอย�างน้อย 7 วัน เพื่่อ� ให้คณะกรรมการ
บริษััทมีเวลาศึกษัาข่้อม่ลอย�างเพื่ียงพื่อก�อนเข่้าร�วมปีระชุม
ซึ่ึ�งการจะเพื่ิ�มวาระการปีระชุมภายหลังการจัดสำ�งเอกสำาร
จะทำาได้เฉพื่าะเร่�องที�มีเหตุ่ผลและความจำาเปี็นมากเท�านั�น
และต่้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ต่ิ จ ากปีระธ์านกรรมการบริ ษัั ท
โดยการปีระชุมแต่�ละครั�งใช้เวลาปีระมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาที
ซึ่ึ�งกรรมการทุกคนมีโอกาสำอภิปีรายและแสำดงความเห็น
อย�างเปีิดเผย โดยมีปีระธ์านกรรมการบริษััทเปี็นผ่้ปีระมวล
ความเห็นและข่้อสำรุปีที�ได้จากที�ปีระชุม สำำาหรับกรณีที�กำาลัง
พื่ิจารณาเร่�องที�กรรมการท�านใดเปี็นผ่้มีสำ�วนได้เสำียอย�าง
มีนยั สำำาคัญ กรรมการท�านนัน� ต่้องออกจากการปีระชุมระหว�าง
การพื่ิจารณาเร่�องนั�น ๆ
ทั�งนี� การปีระชุมดังกล�าวมีการจัดทำาบันทึกการปีระชุมเปี็น
ลายลักษัณ์อกั ษัร หลังจากทีผ� า� นการรับรองจากทีปี� ระชุมแล้ว
จะมีการลงนามรับรองความถ่กต่้องข่องเอกสำารทุกฉบับ
โดยปีระธ์านกรรมการบริษัทั และเลข่านุการคณะกรรมการบริษัทั
โดยบันทึกการปีระชุมจะถ่กจัดเก็บอย่ใ� นร่ปีแบบแฟ้้มเอกสำาร
ที�เปี็นต่้นฉบับและสำำาเนา เพื่่�อความสำะดวกสำำาหรับกรรมการ
และผ่้ที�เกี�ยวข่้องในการต่รวจสำอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี�
ยังจัดเก็บเอกสำารที�ใช้ปีระกอบวาระการปีระชุม และบันทึก
การปีระชุม ในร่ปีแบบแฟ้้มอิเล็กทรอนิกสำ์ ที�สำามารถอ้างอิง
ย้อนหลังได้อย�างน้อย 5 ปีี โดยมีระบบการจัดเก็บทีปี� ลอดภัย
จากการเปีลี� ย นแปีลงเน่� อ หาข่้ อ ม่ ล และความเสำี� ย งจาก
ภัยพื่ิบัต่ิต่�าง ๆ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริ ษัั ท กำา หนดให้ ค ณะกรรมการกำา หนด
ค�าต่อบแทนเปี็นผ่้พื่ิจารณาทบทวนโครงสำร้าง ระบบการจ�าย
ค� า ต่อบแทนและอั ต่ ราค� า ต่อบแทนที� เ หมาะสำมสำำา หรั บ
กรรมการและผ่้บริหารระดับสำ่งข่องบริษััทฯ โดยกำาหนดเปี็น
นโยบายว�า ค�าต่อบแทนจะต่้องอย่�ในลักษัณะที�เหมาะสำม
โดยคำานึงถึงภาระ หน้าที� ความรับผิดชอบและสำามารถแข่�งข่ันได้
ในต่ลาดแรงงานและธ์ุรกิจ ค�าต่อบแทนผ่้บริหารจะเช่�อมโยง
กับผลปีฏิิบัต่ิงานข่องผ่้บริหารแต่�ละคน (Performancebased) เพื่่� อ สำร้ า งแรงจ่ ง ใจในการปีฏิิ บั ต่ิ ง านได้ อ ย� า ง
มีปีระสำิทธ์ิภาพื่
ค�าต่อบแทนข่องกรรมการปีระกอบด้วย 2 สำ�วน ค่อ ค�าต่อบแทน
ปีระจำา เปี็ น รายเด่ อ น และค� า ต่อบแทนจากการเข่้ า ร� ว ม
ปีระชุมแต่�ละครัง� สำ�วนบำาเหน็จกรรมการปีระจำาปีีจะเช่อ� มโยง
กับการพื่ิจารณาเงินปีันผลที�จ�ายให้กับผ่้ถ่อหุ้น และการจ�าย
ค� า ต่อบแทนกรรมการจะต่้ อ งได้ รั บ การพื่ิ จ ารณาอนุ มั ต่ิ
จากที�ปีระชุมผ่้ถ่อหุ้นต่ามที�ได้เปีิดเผยรายละเอียดในหัวข่้อ
“ค�าต่อบแทนข่องคณะกรรมการบริษััท” หน้า 267

_

_

1/1
1/1
_
_

_

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของ
บริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม
หมายเหตุ :
1. การปีระชุมสำามัญผ่้ถ่อหุ้น บริษััท บ้านปี่ จำากัด (มหาชน) ปีระจำาปีี 2564 จัดในวันที� 2 เมษัายน 2564
2. การปีระชุมวิสำามัญผ่้ถ่อหุ้น บริษััท บ้านปี่ จำากัด (มหาชน) ครั้งที� 1/2564 จัดในวันที� 9 สำิงหาคม 2564
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1. นายชุนินที่์ ว่องกุศลกิจ

ปีระธ์านกรรมการ (NED) เมษัายน 2562 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2565
2. นายติ่รณ พังศ์มฆพััฒน์
กรรมการอิสำระ (ID)
เมษัายน 2562 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2565
3. นายสุที่ัศน์ เศรษัฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสำระ (ID)
มิถุนายน 2563 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2566
4. นายพัิชุัย ดุษัฎ่กุลชุัย
กรรมการอิสำระ (ID)
มิถุนายน 2563 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2566
5. นายธ่รภิัที่ร สงวนกชุกร
กรรมการอิสำระ (ID)
เมษัายน 2562 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2565
6. นายพัิริยะ เข็มพัล
กรรมการอิสำระ (ID)
เมษัายน 2563 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2565
7. นายเมธ่ เอ่�ออภิิญญกุล
กรรมการ (NED)
มิถุนายน 2563 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2566
8. นายองอาจ เอ่�ออภิิญญกุล กรรมการ (NED)
เมษัายน 2564 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2567
9. นายระวิ คอศิริ
กรรมการ (NED)
เมษัายน 2562 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2565
10. นายว่ระเจติน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ (NED)
เมษัายน 2564 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2567
11. นายบรรเที่ิง ว่องกุศลกิจ กรรมการ (NED)
เมษัายน 2564 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2567
12. นายอนนติ์ สิริแสงที่ักษัิณ กรรมการ (NED)
มิถุนายน 2563 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2566
13. นางสมฤด่ ชุัยมงคล
กรรมการบริหาร (ED) เมษัายน 2564 – วันปีระชุมสำามัญ
ผ่้ถ่อหุ้นปีระจำาปีี 2567
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รวม 5 ครั�ง
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รวม 1 ครั�ง

รายชุ่�อ

ติำาแหน่ง

วาระการดำารงติำาแหน่ง

รวม 13 ครั�ง

การประชุุม
วิสามัญ
ผู้ถื่อหุ้น
ครั�งที่่�
1/2564
การประชุุม
สามัญ
ผู้ถื่อหุ้น
ประจำาปี
2564
คณะ
คณะกรรมการ
กรรมการ
สิ�งแวดล้อม
กำาหนด
สังคม
ค่าติอบแที่น และการกำากับ
ดูแลกิจการ

การจ่ายค่าติอบแที่นกรรมการ

คณะ
กรรมการ
บรรษััที่ภิิบาล
และสรรหา
คณะ
กรรมการ
ติรวจสอบ
คณะ
กรรมการ
ที่่�ไม่เป็น
ผู้บริหาร
คณะ
กรรมการ
บริษัที่ั

การประชุุมคณะกรรมการในปี 2564

ติารางการเข้าประชุุมของคณะกรรมการบริษััที่ในปี 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

บริษััทฯ บริหารจัดการบริษััทย�อย รวมถึงกำาหนดแนวทาง
การดำาเนินธ์ุรกิจข่องบริษัทั ย�อย เพื่่อ� ให้การบริหารงานเปี็นไปี
อย�างมีศักยภาพื่ และมีปีระสำิทธ์ิภาพื่ในด้านต่�าง ๆ ดังนี�

นโยบายการลงทีุ่นของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย
1.

ฝ่่ า ยบริ ห ารต่้ อ งศึ ก ษัาและปีระเมิ น ผลการศึ ก ษัา
การลงทุ น เบ่� อ งต่้ น โดยคณะกรรมการกลั� น กรอง
การลงทุน (Investment Committee) เพื่่�อนำาเสำนอ
ผลการปีระเมิน พื่ร้อมทั�งสำรุปีสำภาวะการลงทุนแก�
คณะกรรมการบริ ษัั ท เพื่่� อ พื่ิ จ ารณาอนุ มั ต่ิ โ ครงการ
ซึ่ึ�งจะต่�อเน่�องถึงการพื่ัฒนาโครงการ การข่ยายการ
ลงทุน การอนุมัต่ิงบลงทุน และนโยบายที�สำำาคัญข่อง
บริษััทย�อย ทั�งนี� หากต่้องมีการจัดต่ั�งบริษััทย�อยหร่อ
ยกเลิกบริษัทั ย�อย เพื่่อ� ให้การบริหารจัดการข่องบริษัทั ฯ
เปี็นไปีอย�างมีปีระสำิทธ์ิภาพื่ คณะกรรมการบริษัทั จะเปี็น
ผ่้มีอำานาจอนุมัต่ิดังกล�าว

2.

คณะกรรมการบริษััทพื่ิจารณาอนุมัต่ิรายการลงทุน
ที�มีลักษัณะเข่้าข่�ายต่ามปีระกาศคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพื่ย์และต่ลาดหลักทรัพื่ย์กำาหนด เช�น รายการ
ที�เกี�ยวโยงกัน และรายการได้มาหร่อจำาหน�ายไปีซึ่ึ�ง
สำินทรัพื่ย์

3.

คณะกรรมการบริ ษัั ท มี ก ลไกกำา กั บ ด่ แ ลบริ ษัั ท ย� อ ย
เพื่่�อด่แลรักษัาผลปีระโยชน์ในเงินลงทุนข่องบริษััทฯ
โดยคณะกรรมการมี ห น้ า ที� ใ นการพื่ิ จ ารณาความ
เหมาะสำมข่องบุ ค คลที� จ ะสำ� ง ไปีเปี็ น กรรมการใน
บริ ษัั ท ย� อ ย เพื่่� อ ควบคุ ม การบริ ห ารให้ เ ปี็ น ไปีต่าม
นโยบายข่องบริ ษัั ท ฯ และการทำา รายการต่� า ง ๆ
ให้ถ่กต่้องต่ามกฎหมายและหลักเกณฑ์์ข่องกฎหมาย
หลั ก ทรั พื่ ย์ แ ละต่ลาดหลั ก ทรั พื่ ย์ แ ละปีระกาศข่อง
ต่ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ

4.

บริ ษัั ท ย� อ ยต่้ อ งรายงานผลการปีระกอบการและ
การดำาเนินงานทางธ์ุรกิจที�สำำาคัญ พื่ร้อมทั�งวิเคราะห์
ความอ� อ นไหวทางธ์ุ ร กิ จ และปีระเมิ น ผลโดย
เปีรียบเทียบกับเปี้าหมาย รวมถึงแสำดงความคิดเห็น
หร่อข่้อเสำนอแนะแนวทางการบริหารกิจการข่องแต่�ละ
บริษัทั ย�อย เพื่่อ� ใช้ปีระกอบการพื่ิจารณากำาหนดนโยบาย
หร่ อ ปีรั บ ปีรุ ง สำ� ง เสำริ ม ให้ ธ์ุ ร กิ จ ข่องบริ ษัั ท ในเคร่ อ
มีการพื่ัฒนาและเจริญเต่ิบโต่อย�างต่�อเน่�อง

นโยบายการควบคุมภิายใน
และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง
คณะกรรมการบริษัทั และฝ่่ายบริหารมอบหมายให้หน�วยงาน
ต่รวจสำอบภายในรายงานต่รงต่�อคณะกรรมการต่รวจสำอบ
เพื่่อ� ทำาหน้าทีอ� ย�างอิสำระและรายงานผลการต่รวจสำอบให้คณะ
กรรมการบริษััททราบความค่บหน้าเปี็นรายไต่รมาสำ
สำำาหรับการบริหารงานในบริษััทย�อย บริษััทฯ ได้บริหารต่าม
สำัดสำ�วนการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษััทมีหน้าที�แต่�งต่ั�ง
ผ่้บริหารเพื่่�อไปีปีฏิิบัต่ิหน้าที�กรรมการในบริษััทย�อย เพื่่�อให้
มี ทิ ศ ทางที� สำ อดคล้ อ งและเช่� อ มโยงในด้ า นนโยบายและ
กลยุทธ์์ โดยพื่ิจารณาจากความร่้ ความสำามารถข่องผ่บ้ ริหาร
ที�เกี�ยวข่้องกับบริษััทนั�น ๆ สำถานที�ปีฏิิบัต่ิงาน (กรณีที�เปี็น
กรรมการในบริ ษัั ท ต่� า งปีระเทศ) รวมถึ ง สำุ ข่ ภาพื่และ
ความพื่ร้อมข่องผ่้บริหาร ซึ่ึ�งจะทบทวนรายช่�อกรรมการ
ในบริษััทย�อยอย�างน้อยปีีละครั�ง

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายด้านงบประมาณ
การจัดทำางบปีระมาณลงทุนและดำาเนินการต่้องเปี็นไปีต่าม
ระเบียบงบปีระมาณข่องแต่�ละบริษััทย�อยที�สำอดคล้องกับ
ระเบียบงบปีระมาณข่องบริษััทฯ และการจัดทำาและทบทวน
งบปีระมาณฯ ต่้องดำาเนินการต่ามกรอบเวลาและจัดสำ�งข่้อม่ล
ให้สำอดคล้องกับการดำาเนินการข่องบริษััทฯ โดยการลงทุน
ในโครงการที�มีม่ลค�าสำ่งกว�า 1,500 ล้านบาท และการใช้เงิน
ลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที�ได้รับอนุมัต่ิไว้รวมร้อยละ 15
ต่้องข่ออนุมัต่ิจากคณะกรรมการบริษััท

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ความเสำีย� ง รวมถึงได้มกี ารสำ่อ� สำารและให้ความร่แ้ ก�พื่นักงาน
เกี�ยวกับนโยบายและแนวปีฏิิบัต่ิในการต่�อต่้านคอร์รัปีชัน
รวมทั�งนโยบายที�เกี�ยวข่้องอย�างต่�อเน่�อง เช�น นโยบาย
บรรษัั ท ภิ บ าลและค่� ม่ อ จริ ย ธ์รรมทางธ์ุ ร กิ จ แนวปีฏิิ บั ต่ิ
ต่ามนโยบายต่�อต่้านการคอร์รัปีชันเร่�องการให้-รับข่องข่วัญ
การเลีย� ง หร่อปีระโยชน์อน่� ใด โดยพื่นักงานทุกระดับสำามารถ
เข่้าถึงนโยบายต่�าง ๆ ผ�านทางการสำ่�อสำารภายในองค์กร
นอกจากนี� ในปีี ท�ี ผ� า นมา บริ ษัั ท ฯ ได้ อ อกจดหมาย
ข่อความร�วมม่องดให้ข่องข่วัญแก�คณะกรรมการ ผ่้บริหาร
และพื่นักงานข่องบริษััทฯ (No Gift Policy) อีกด้วย

การดูแลเร่�องการใชุ้ข้อมูลภิายใน

การติิดติามให้ม่การปฏิิบัติิติามนโยบาย
และแนวปฏิิบัติิในการกำากับดูแลกิจการ

ในปีี 2564 ไม�มีกรณีฝ่่าฝ่ืนหร่อไม�ปีฏิิบัต่ิต่ามหลักเกณฑ์์
ซึ่่� อ ข่ายหลั ก ทรั พื่ ย์ โ ดยใช้ ข่้ อ ม่ ล ภายใน และการซึ่่� อ ข่าย
สำินทรัพื่ย์ต่ามกฎเกณฑ์์ข่องต่ลาดหลักทรัพื่ย์แห�งปีระเทศไทย
และสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์

การรายงานการม่ส่วนได้เส่ยของกรรมการ
และผู้บริหาร
เพื่่� อ ให้ เ ปี็ น ไปีต่ามมาต่รา 89/1/4 แห� ง พื่ระราชบั ญ ญั ต่ิ
หลักทรัพื่ย์ (ฉบับ 4) พื่.ศ. 2551 และปีระกาศคณะกรรมการ
กำา กั บ ต่ลาดทุ น ที� ทจ.2/2552 เร่� อ งการรายงานการมี
สำ�วนได้เสำียข่องกรรมการ ผ่้บริหาร และบุคคลที�เกี�ยวข่้อง
ซึ่ึ�งคณะกรรมการบริษััทจะรายงานการถ่อครองหลักทรัพื่ย์
บริษััท บ้านปี่ จำากัด (มหาชน) ข่องต่นเอง ค่�สำมรสำ และบุต่ร
ที�ยังไม�บรรลุนิต่ิภาวะต่�อที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษััทใน
การปีระชุมครั�งถัดไปีหลังจากกรรมการบริษััทท�านนั�นได้รับ
การเล่อกต่ัง� ให้เปี็นกรรมการบริษัทั หลังจากนัน� หากกรรมการ
บริษััท ค่�สำมรสำ และบุต่รที�ยังไม�บรรลุนิต่ิภาวะทำาธ์ุรกรรม
การซึ่่�อข่ายหลักทรัพื่ย์ข่อง บริษััท บ้านปี่ จำากัด (มหาชน)
กรรมการท� า นนั� น จะรายงานการซึ่่� อ ข่ายหลั ก ทรั พื่ ย์ นั� น
ต่�อที�ปีระชุมกรรมการบริษััทครั�งถัดไปีทุกครั�ง

นอกจากนี� คณะกรรมการบริษััทและผ่้บริหาร มีการรายงาน
การถ่อครองหลักทรัพื่ย์ข่องบริษัทั ฯ เม่อ� รับต่ำาแหน�งครัง� แรก
และรายงานการเปีลี�ยนแปีลงการถ่อหลักทรัพื่ย์ ซึ่ึ�งนับรวม
ถึงค่�สำมรสำและบุต่รที�ยังไม�บรรลุนิต่ิภาวะ ต่ลอดจนบุคคล
ที� เ กี� ย วข่้ อ ง รวมทั� ง รายงานการถ่ อ ครองหลั ก ทรั พื่ ย์
ต่�อคณะกรรมการบริษััททราบ ต่ามที�ได้เปีิดเผยรายละเอียด
ในหัวข่้อ “นโยบายการใช้ข่้อม่ลภายใน” หน้า 254

"ครอปออกมา" >>

การติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปชุัน
ในปีี 2564 บริษััทฯ ได้รับการรับรองการต่�ออายุเปี็นสำมาชิก
โครงการแนวร�วมปีฏิิบัต่ิข่องภาคเอกชนไทยในการต่�อต่้าน
การทุจริต่ (Thai Private Sector Collective Action
Against Corruption: CAC) ต่� อ เน่� อ งเปี็ น สำมั ย ที� 2
ในการดำาเนินกิจกรรมเกี�ยวกับการต่�อต่้านการคอร์รัปีชัน
ในปีี ที� ผ� า นมา บริ ษัั ท ฯ มี ก ารปีรั บ ปีรุ ง นโยบายต่� อ ต่้ า น
การคอร์ รั ปี ชั น เพื่่� อ ให้ สำ อดคล้ อ งกั บ หลั ก การข่อง CAC
ทีม� กี ารปีรับเปีลีย� นไปี นอกจากนี� บริษัทั ฯ ได้มกี ารจัดปีระเมิน
ความเสำี�ยงด้านคอร์รัปีชันและแนวทางการปี้องกันปีระจำาปีี
2564 โดยได้ ดำา เนิ น การปีระเมิ น ความเสำี� ย งครอบคลุ ม
ในธ์ุรกิจทุกปีระเทศทีบ� ริษัทั ฯ เข่้าไปีลงทุน ทัง� ในระดับบริษัทั ย�อย
และบริษััทร�วมทุน และรายงานต่�อคณะกรรมการบริหาร
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การแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเร่ยน
ด้านบรรษััที่ภิิบาล
ต่ามที�บริษััทฯ กำาหนดให้มีช�องทางและข่ั�นต่อนในการรับ
ข่้อร้องเรียนให้ครอบคลุมผ่้มีสำ�วนได้เสำียทุกกลุ�ม โดยจัดให้
มีระบบรับข่้อร้องเรียนผ�านเว็บไซึ่ต่์ข่องบริษััทฯ ในหัวข่้อ
บรรษััทภิบาล (Corporate Governance) เร่�องการรับ
ข่้ อ ร้ อ งเรี ย น ที� จ ะสำ� ง ข่้ อ ม่ ล มายั ง ปีระธ์านคณะกรรมการ
บรรษััทภิบาลและสำรรหา ทีอ� เี มล GNCchairman@banpu.co.th
และ/หร่อ เลข่านุการ คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสำรรหา
ที� อี เ มล GNCsecretariat@banpu.co.th ซึ่ึ� ง เปี็ น ผ่้ รั บ
ข่้ อ ร้ อ งเรี ย นโดยต่รง และจั ด ให้ มี ก ารรายงานการรั บ
ข่้ อ ร้ อ งเรี ย นให้ ค ณะกรรมการบรรษัั ท ภิ บ าลและสำรรหา
รับทราบในทุกไต่รมาสำ เพื่่�อสำรุปีรายงานแก�คณะกรรมการ
บริ ษัั ท เปี็ น รายปีี ต่ามที� เ ปีิ ด เผยรายละเอี ย ดในหั ว ข่้ อ
“บทบาทข่องผ่้มีสำ�วนได้เสำีย” หน้า 245 โดยในปีี 2564
มีการร้องเรียนจากผ่ม้ สำี ว� นได้เสำียทุกกลุม� จำานวน 2 เร่อ� ง และ
ได้ดำาเนินการแก้ไข่เรียบร้อยแล้ว

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดวย นายระว� คอศิร� เปนประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
นายพิร�ยะ เข็มพล นายอนนต สิร�แสงทักษิณ และนายว�ระเจตน วองกุศลกิจ เปนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ซ�่งปฏิบัติหนาที่ดวยความอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท สอดคลอง
ตามหลักเกณฑและกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับบร�ษัทจดทะเบียนป 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในป 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมรวม 9 ครั�ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เขาประชุมครบทุกครั�ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบัติงานในป 2564 ในภารกิจดานตางๆ ดังนี้

ภารกิจดานการกำกับดูแลกิจการ
1. การปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาล
และคูมือจริยธรรมธุรกิจ
ในป 2564 คณะกรรมการบร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
มีมติเห็นชอบและอนุมตั กิ ารปรับปรุงสาระสำคัญของนโยบาย
บรรษัทภิบาลและคูมือจร�ยธรรมธุรกิจเพื่อใหสอดคลอง
กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน
ป 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจควบคูไ ปกับ
การธำรงไวซ�่งมาตรฐานทางจร�ยธรรม เพื่อประโยชนของ
ผูม สี ว นไดเสีย ผูถ อื หุน บร�ษทั ฯ และสังคม โดยมีการปรับปรุง
เพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังนี้
•
•

การดำรงตำแหนงในบร�ษัทอื่นของประธานเจาหนาที่
บร�หาร
การกำหนดช ว งเวลาห า มซ� ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย แ ละ
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
ของบร�ษัทฯ และของคณะกรรมการและผูบร�หาร

ทั�งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดติดตามและ
ประเมินประสิทธ�ภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม อื
จร�ยธรรมธุรกิจไปปฏิบตั ใิ นองคกร โดยใชผลสำรวจความเห็น
ของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรประจำป 2564

ในสวนของคุณลักษณะ “มุงมั่นยืนหยัด” (Committed)
ซ�ง่ เปนหนึง่ ในองคประกอบของคานิยมองคกร “บานปู ฮารท”
เปนตัวช�้วัด โดยมีผลสำรวจครอบคลุมทั�งการจำแนกตาม
ระดับพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน ซ�่งมีผลการประเมิน
อยูในเกณฑที่นาพอใจ

2. การสงเสริมวัฒนธรรมองคกร
และทัศนคติดานบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดติดตามแผนงาน
การประชาสัมพันธเพือ่ สงเสร�มวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติ
ดานบรรษัทภิบาลภายในองคกรผานการจัดกิจกรรมตางๆ
ทีไ่ ดดำเนินการในป 2564 ซ�ง่ มีผลการดำเนินงานตามแผนงาน
เปนที่นาพอใจ

3. การรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาล
ตามที่บร�ษัทฯ กำหนดใหมีชองทางและขั�นตอนในการรับ
ขอรองเร�ยนใหครอบคลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยจัดให
มีระบบรับขอรองเร�ยนผานเว็บไซตของบร�ษัทฯ ในหัวขอ
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เร�่องการรับ
ขอรองเร�ยน ที่จะสงขอมูลมายังประธานคณะกรรมการ
บรรษัทและสรรหา ที่อีเมล GNCchairman@banpu.co.th
และ/หร�อ เลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ที่อีเมล GNCsecretariat@banpu.co.th ซ�่งเปนผูรับ
ขอรองเร�ยนโดยตรง และจัดใหมกี ารรายงานการรับขอรองเร�ยน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ภารกิจดานการสรรหากรรมการและการจัด
ใหมีแผนสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง

ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เพื่อเลือกตั�งเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัท
ซ�ง่ ไดดำเนินการตามขัน� ตอนการแตงตัง� กรรมการครบถวนแลว

การสรรหากรรมการ
ที่ครบกำหนดตามวาระในป 2564

การสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวน
คุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และ
เสนอใหคณะกรรมการบร�ษัทอนุมัติเพื่อเสนอช�่อใหที่ประชุม
ผูถ อื หุน พิจารณาเลือกตัง� ใหดำรงตำแหนงตอไปอีกวาระหนึง่
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 มีกรรมการ
4 ราย ไดรับการเลือกตั�งจากผูถือหุน ไดแก

ให ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหารั บ ทราบ
ในทุกไตรมาส เพื่อสรุปรายงานแกคณะกรรมการบร�ษัท
เปนรายปนั�น โดยในป 2564 มีการรองเร�ยนจากผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุมจำนวน 2 เร�่อง ซ�่งไดมีการรายงานติดตาม
ความคืบหนาและไดดำเนินการแกไขเร�ยบรอยแลว

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดนำเสนอผล
การประเมินประจำปตอที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
สรุปไดวาในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง� คณะ โดยมีคะแนนเฉลีย่
รวม 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทุกหัวขอมีคะแนนเฉลี่ย
อยูในเกณฑดีถึงดีเยี่ยม (ชวงคะแนนระหวาง 4.5-5.0)
คณะกรรมการบร�ษัทไดรับทราบผลการประเมินพรอม
ขอเสนอแนะ และไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อนำไปปรับปรุงใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบร�ษัทฯ
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สำหรับการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดยอย
ทั�ง 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการสิง่ แวดลอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านประจำปเฉลีย่ อยูใ นเกณฑ
ดีเยีย่ ม คือ มีคะแนนเฉลีย่ รวม 4.80 จากคะแนนเต็ม 5 โดย
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะไดรายงานผลการประเมินฯ
เปนสวนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซ�่งมีการ
รายงานใหคณะกรรมการบร�ษัทไดรับทราบเปนรายป
นอกจากนี้ กรรมการบร�ษทั ไดประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเอง
เปนรายบุคคล ซ�ง่ ผลการประเมินประจำป มีคะแนนเฉลีย่ 4.67
จากคะแนนเต็ม 5 ทั�งนี้คณะกรรมการบร�ษัทไดรับทราบผล
การประเมินพรอมขอเสนอแนะ และมีความพอใจกับผล
การปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางกันในที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
เพื่อนำไปปรับปรุงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบร�ษัทฯ

1.

นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

2.

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

3.

นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ

4.

นางสมฤดี ชัยมงคล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพิจารณาทบทวน
คุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการ
ทีค่ รบวาระการดำรงตำแหนงแลวเห็นวากรรมการทีค่ รบวาระ
การดำรงตำแหนงทัง� 4 คน เปนผูม คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและ
มีผลการปฏิบัติงานดี สมควรไดรับการพิจารณาเสนอช�่อ

คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาได พ ิ จ ารณา
องคประกอบและโครงสรางของคณะกรรมการ และมีการ
ปรับปรุงการจัดทำขอมูลโครงสรางความรูความเช�่ยวชาญ
ของกรรมการ (Skills Matrix) ทั�งนี้เพื่อใหสอดคลองกับ
กลยุทธและทิศทางการดำเนินธุรกิจในปจจุบนั และเนือ่ งจาก
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 จะมีกรรมการ
ที ่ ค รบกำหนดเกษี ย ณอายุ 1 คน คื อ นายระว� คอศิ ร �
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจ�งไดดำเนินการ
สรรหากรรมการใหมเพื่อทดแทนกรรมการที่จะครบกำหนด
เกษียณอายุตามหลักเกณฑ ขัน� ตอนและกรอบเวลาทีก่ ำหนด
และนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทอนุมัติเพื่อเสนอช�่อ
ผูท ไ่ี ดรบั เลือกใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน อนุมตั ใิ นการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป 2565

การจัดใหมีแผนงาน
สืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดรับรายงานความ
คืบหนาของแผนการสืบทอดตำแหนงในป 2564 จำนวน
8 ครั�ง และมีการรายงานแผนสืบทอดตำแหนงตอคณะ
กรรมการบร�ษัท 2 ครั�ง

นายระวิ คอศิริ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

293

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
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รายงานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู จำากัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำานวน 4 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่านและกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
จำานวน 1 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ตาม
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ
องค์ประกอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
พร้อมด้วยกรรมการอีก 3 ท่านคือ ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง และดร.ธีรภัทร สงวนกชกร
ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2552 ของ
บ้านปูได้กาำ หนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้
•

เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทน
ต่ า งๆ ต่ อ คณะกรรมการบริษัท อัน เกี่ย วเนื่อ งกั บ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ และบุคคลอืน่ ใดทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยคณะต่างๆ

•

พิจารณาเสนอแนะการกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อืน่ ใดของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รวมถึงผลตอบแทน
การปฏิบัติงานประจำาปี อีกทั้งพิจารณางบประมาณ
การขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำาปีในภาพรวม
ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงาน

•

•
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ทบทวนและเสนอข้ อ แก้ ไ ข ขอบเขต หน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวการณ์ รวมถึ ง กำ า หนดเกณฑ์
การพิจารณาและกำาหนดค่าตอบแทน ให้มีรูปแบบ
และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีม่ คี วามเหมาะสม
จัดทำารายงานการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการกำาหนด
ค่าตอบแทน เพือ่ นำาเสนอคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
รายงานประจำป 2564
2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป ((แบบ 56-1
56-1 ONE
ONE REPORT)
REPORT)

ในปี 2564 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุม
ทัง้ สิน้ จำานวน 5 ครัง้ ซึง่ เป็นวาระประจำาทัง้ หมด โดยพิจารณา
วาระต่างๆ ตามทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
นำ า เสนอ พร้ อ มให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประชุมตามความเหมาะสม โดยมีการจัดการประชุม
ทั้งตามรูปแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งในปีที่ผ่านมาการประชุมมีสาระสำาคัญที่สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์จาก
การปฏิบตั งิ าน
ในปี 2564 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณา และ
ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และพนักงาน
ทีป่ ฏิบตั งิ านในทุกประเทศภายใต้กลุม่ บ้านปู โดยพิจารณาจาก
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านในปีทผี่ า่ นมา
ผลประกอบการของบริษทั ฯ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจทีส่ าำ คัญ และ
ข้อมูลสำารวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเลขานุการคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
นำาเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
การพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับค่าตอบแทนดังกล่าว
ดำาเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบ และโปร่งใส สามารถ
จู ง ใจและเป็ น แรงกระตุ ้ น ให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ ง านได้
เต็มความสามารถ อีกทั้งสร้างผลประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในปีต่อๆ ไป

พิ จ ารณาปรั บ เพิ่ ม ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ซึ่งประกอบไปด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยปรับเพิ่มทั้ง
ในส่วน “ค่าตอบแทนประจ�า (Retainer Fee) และเบีย้ ประชุม
(Attendance Fee) ให้เท่ากับอัตราเดิมในปี 2562” คิดเป็น
จำ า นวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 33 ของค่ า ตอบแทนในปี ก ่ อ น
ซึง่ มีผลตัง้ แต่ภายหลังการประชุมผูห้ นุ้ ในปี 2564 ทีผ่ า่ นมา
จนถึงปัจจุบัน ค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มขึ้นใหม่นี้ครอบคลุมถึง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ
(Environment, Social and Governance Committee หรือ
ESG) ซึง่ เป็นคณะกรรมการย่อยชุดใหม่ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ในปี 2564

2. แนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้มสี ว่ นร่วมในการกำาหนด
การดำาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เกิดผลได้จริงผ่านการปฏิบตั ิ
โดยทำาหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัววัดผล
การปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารในปี 2564
ซึง่ สะท้อนถึงทิศทางการดำาเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาวอย่างเหมาะสม สามารถนำาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง อีกทัง้
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ในและนอกองค์กร นอกจากนี้
ยังได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ในปี 2564 ในช่วงครึง่ ปีแรกและครึง่ ปีหลัง พร้อมให้คาำ เสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

3. การปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน
และผู้บริหาร
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนยังได้มี
การเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำาเสนอในที่ประชุม
เพือ่ ให้ขอ้ มูลและคำาอธิบายในรายละเอียดเพิม่ เติม ซึง่ ถือเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
อย่างสม่าำ เสมอ ซึง่ ส่งผลให้การพิจารณาตัดสินใจมีความถูกต้อง
แม่นยำา และทันต่อสถานการณ์ อีกทัง้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และผู้บริหาร
ของบริษทั ฯ ซึง่ ทำาให้การปฏิบตั งิ านของทัง้ สองฝ่ายมีความราบรืน่
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของตนเองในปีทผี่ า่ นมาในเรือ่ งคุณสมบัติ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการประชุม การรายงาน
และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมกับผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการย่อยคณะอื่น
โดยสรุป ในปี 2564 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
ได้ปฏิบตั งิ านครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
พ.ศ. 2552 ของบ้านปู และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทั อีกทัง้ ให้ขอ้ คิดเห็น และคำาแนะนำาทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสม่ำาเสมอ

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

จากสภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ ริ่ ม ฟื ้ น ตั ว รวมถึ ง ประมาณการ
ผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปี 2564 ทีม่ แี นวโน้มดีขนึ้ อีกทัง้
มีการปรับตัวของราคาถ่านหินและราคาก๊าซในตลาดโลกสูงขึน้
อย่างมีนยั สำาคัญ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้มกี ารเสนอ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญหลากหลายทั้งด้านการบัญชี การเงิน
การธนาคาร การบริหาร และเศรษฐศาสตร์ จำานวน 3 ท่าน
ได้แก่ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุทศั น์ เศรษฐบุญสร้าง และนายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย กรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำานวยการ
สายอาวุ โ ส-ตรวจสอบภายในและกำ า กั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ตามกฎหมายของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ
ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
คณะกรรมการกำ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบัติที่ดี และการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การปฏิบตั ติ ามนโยบาย
เกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ และการปฏิบตั ิ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างเคร่งครัด มีระบบ
การประเมิ น ความเสี่ ย งและติ ด ตามสถานการณ์ สำ า คั ญ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่ พียงพอเหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ ให้บริษทั สามารถบรรลุเป้าหมายและดำาเนินธุรกิจได้อย่าง
ยั่งยืน
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครัง้
ซึ่งกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ร่วมกับ
ฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
ในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ได้ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยทีไ่ ม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ประจำ า
ทุกไตรมาส สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
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รายงานประจำป 2564
2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป ((แบบ 56-1
56-1 ONE
ONE REPORT)
REPORT)

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานข้ อ มู ล ที่ สำ า คั ญ ของ
รายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 2564 ของ
บริษทั ฯ รวมถึงรายการเกีย่ วโยงกัน รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)
ในรายงานผู้สอบบัญชี โดยการพิจารณาความเชื่อถือได้
ของตัวเลขประมาณการ ข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารต้องใช้
ดุลยพินิจการแสดงรายการ ตลอดจนผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการจัดทำา
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชือ่ ถือได้ เป็นประโยชน์
ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรายงาน
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข เชื่อมั่นได้ว่าการจัดทำารายงาน
ทางการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) มีความถูกต้อง
ครบถ้วนเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและ
ทั น เวลา อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก ลงทุ น และผู้ ใ ช้ ร ายงาน
ทางการเงิน

2. การสอบทานการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานการควบคุ ม ภายใน
ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ด้านการดำาเนินงาน การใช้
ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สนิ การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสี ย หาย การทุ จ ริ ต ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องรายงาน
ทางการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้
ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การยกระดั บ กระบวนการที่ เ ชื่ อ มโยงกั น
ของการกำากับดูแลการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
และการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง โดยมุง่ เน้นและสร้าง
ความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานดำาเนินการตามกระบวนการ
ควบคุมภายในให้มีความรัดกุม ด้วยความรอบคอบและ

ระมัดระวัง ส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการกำากับดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance) ให้มกี ารพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง
ครอบคลุ ม ถึ ง ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร์
(Cybersecurity) เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของบริษทั ฯ
ทัง้ นีจ้ ากผลการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่ พียงพอเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ผ่ า นการสอบทานและอนุ มั ติ แ ผนกลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน และแผนงานตรวจสอบประจำาปี สอบทานผลการ
ตรวจสอบและการติดตามปรับปรุงแก้ไขประเด็นทีม่ นี ยั สำาคัญ
รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาเพือ่ เพิม่ ความรู้ ความสามารถ
ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับ
งานตรวจสอบภายใน ทัง้ ในด้านการให้ความเชือ่ มัน่ และการ
ให้คาำ ปรึกษา สนับสนุนการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytics)
และการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน
โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทีเ่ กิดขึน้ การตรวจสอบ
ภายในส่วนมากทำาในรูปแบบการตรวจประเมินระยะไกล
(Remote Audit) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการตรวจสอบ นอกจากนีผ้ ลวิเคราะห์
ข้ อ มู ล บางส่ ว นได้ ถู ก นำ า มาพั ฒ นาต่ อ ยอดเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ให้คำาปรึกษา (Consulting Services) เพื่อสนับสนุนให้เกิด
มูลค่าเพิม่ แก่ธรุ กิจ เช่น การลดต้นทุน การเพิม่ Productivity
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร

ตามกฎหมายของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ (Group Compliance
Documents) ซึง่ มีแนวปฏิบตั ทิ บี่ งั คับใช้กบั ทุกประเทศ โดยใช้
กลไกการป้องกันสามระดับ (Three Lines Model) ในการบริหาร
ความเสี่ยงด้วยการให้คำาแนะนำาและสร้างตระหนักเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้งปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายตามกิจกรรม (Activities
-Based Compliance) ให้ครอบคลุมทั้งระดับภาพรวมและ
ระดับปฏิบัติงาน (High Level & End-to-End)
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยง
ขององค์ ก รและกำ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บัติง านตามกฎหมาย
ให้ดียิ่งขึ้น โดยนำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และชุดเครื่องมือ
มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามกระบวนการ
ประเมินความเสีย่ งทีส่ ามารถนำาเสนอรายงานได้หลายรูปแบบ
ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
ทีห่ ลากหลาย ซึง่ การพัฒนาระบบงานและแอปพลิเคชันต่างๆ
สร้างสรรค์จากทีมงานภายในของบ้านปูเอง เช่น หน่วยงาน
กำากับดูแลการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย (Corporate Compliance)
หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายจากแต่ละ
ประเทศ ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านดิจทิ ลั (Digital Center
of Excellence: DCOE) และหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำาให้สามารถตอบสนองความต้องการทีร่ วดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจของผูบ้ ริหาร ได้แก่
•

Regulatory Change Management (Laws In-Hand
System): เพือ่ บริหารความเปลีย่ นแปลงด้านการปฎิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐและ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และเพือ่ ให้สามารถเตรียม
กระบวนการรองรับได้อย่างทันท่วงที รวมทัง้ มีการสือ่ สาร
ข่าวสารและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ
ไปลงทุ น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการเตรี ย มการรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ

•

Permit & License Monitoring Dashboard:
เพือ่ บริหารความเสีย่ งและติดตามผลการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับใบอนุญาตต่าง ๆ ของธุรกิจองค์กร ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย รวมถึงนำาเสนอรายงานและการติดตาม
ความคืบหน้าได้ตามความต้องการของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมทันท่วงที

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบ้านปู
โดยหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย (Corporate
Compliance) ทำาหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง และติดตามการ
ดำาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ
ได้ ย กระดั บ เอกสารด้ า นการกำ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

297
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• การกำกับดูแลกิจการ

•

Compliance Self-Assessment Application: เพื่อ
ใช้ในการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละกิจกรรมของหน่วยงานภายในของบริษัทฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•

Compliance Risk Management (C-RiM Application):
เพือ่ รายงานและติดตามกระบวนการประเมินความเสีย่ ง
ทีส่ ามารถนำาเสนอรายงานและการติดตามความคืบหน้า
ได้ตามความต้องการของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษทั ฯ เตรียมความพร้อมสำาหรับ พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทยและส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในประเทศต่างๆ ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ จัดตั้ง
คณะทำางานและเจ้าหน้าทีด่ แู ลรักษาข้อมูล (Data Protection
Officer) โดยจัดทำาคลังข้อมูล (Data Inventory) ของ
ทุกหน่วยงาน พร้อมสือ่ สารเรือ่ งข้อมูลส่วนบุคคล เกีย่ วกับการใช้
การจัดเก็บข้อมูล ระบบป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล รวมทั้ง
การประสานงานกับผู้กำากับดูแลของภาครัฐ ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนเข้าใจและเห็นความสำาคัญ และนำาไปปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

4. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามจริยธรรม
ธุรกิจ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำากับดูแล
กิจการทีด่ ขี องคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดี
และจากการสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ดำาเนินการตามเงื่อนไข
การค้าทัว่ ไป สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ตอ่ การดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยมุ่ ง มั่ น ดำ า เนิ น งาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ยึดหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ สนับสนุนให้ปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
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และนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านการทุจริต (Corporate
Fraud Management Policy) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
โดยบริษทั ฯมีชอ่ งทางการรับเรือ่ งร้องเรียนหรือข้อมูลเกีย่ วกับ
การทุจริต (Whistleblower Channel) และมีคณะกรรมการ
สอบสวน (Investigation Committee) ทำาหน้าทีส่ อบสวนหากพบ
การทุจริตหรือเหตุอันควรสงสัย และพิจารณาข้อร้องเรียน
อย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

5. การก�ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการได้สอบทานและติดตามความเสีย่ งจากการรายงาน
ของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ถึงความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
การประเมิ น และติ ด ตามสถานการณ์ ค วามเสี่ ย งสำ า คั ญ
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มาตรการ
ป้องกันต่างๆ ในการบริหารจัดการกับความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้ รวมถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ขยายการลงทุน
โดยปัจจัยความเสี่ยงนั้นอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทุจริตคอร์รปั ชัน
ความเสีย่ งต่อภาพลักษณ์องค์กร รวมทัง้ ความเสีย่ งเกีย่ วกับ
การไม่ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal
Data Protection Act: PDPA) ทั้งนี้หน่วยงานความเสี่ยง
ได้ตดิ ตามการบริหารจัดการความเสีย่ งสำาคัญ แนวทางป้องกัน
แก้ไข สถานการณ์ทอี่ าจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยเน้นการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
และแนวโน้มต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญอย่างต่อเนือ่ งในประเด็นสำาคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance)
ควบคู่ ไ ปกั บ การวางแผนกลยุ ท ธ์ แ ละเตรี ย มความพร้ อ ม
เพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์โลก โดยได้วาง
กรอบการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทาง ESG มีการ
ประเมินความเสี่ยงระยะสั้นและระยะยาวทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment) ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การจัดการพลังงานน้าำ และการจัดการมลพิษ
ทางอากาศ ในด้านสังคม (Social) มุง่ เน้นเรือ่ งการจัดการและ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย การทำางานชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนา

ชุมชน สำาหรับด้านการกำากับดูแลกิจการ (Governance)
มุ่งเน้นการกำากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน การดูแลจริยธรรม
ทางธุรกิจ การจัดการคูค่ า้ และผูร้ บั เหมา การบริหารความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำากับดูแลกิจการ เพื่อกำากับดูแล
เรื่องสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ ESG ให้คำาแนะนำาด้านกลยุทธ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตรวจสอบ ติดตาม และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ร่วมกับ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในการขับเคลือ่ นกลยุทธ์และการดำาเนินงาน
ด้าน ESG ให้เป็นไปตามเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนด
ค่าสอบบัญชีส�าหรับปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลงาน
ของผูส้ อบบัญชี ประสบการณ์ ความรู้ ความเชีย่ วชาญ ความเป็น
อิสระ ความทันต่อเวลา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่เป็นไปตามข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
(PwC) เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึง่ เป็นผูท้ าำ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณี ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด แทนได้ ด้วยค่าสอบบัญชีจาำ นวนเงิน
2,780,000 บาท
โดยสรุป ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ อย่างเป็นอิสระ
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยเห็นว่า
บริษัทฯ ยึดถือนโยบายการกำากับดูแลที่ดีเป็นสำาคัญ มีระบบ
การบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลช่วยปกป้องและสนับสนุน
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งรายงาน
ทางการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับหลักการบัญชีทรี่ บั รอง
ทั่วไป

1. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ เลขที่ 8435 และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข เลขที่ 4599 และ/หรือ
3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ
เลขที่ 7795 และ/หรือ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
เลขที่ 6552
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ากับดูแลกิจการ (ESG)
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ นายพิริยะ เข็มพล ประธานกรรมการ และกรรมการ
อีก 2 ท่าน คือ นายพิชยั ดุษฎีกลุ ชัย และ ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความอิสระตามขอบเขตและความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และกฎบัตรของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและ
การกำากับดูแลกิจการ
ในปี 2564 คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ จัดประชุมรวม 3 ครัง้ ซึง่ กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม
ครบองค์ประชุมทุกครัง้ และเนือ่ งจากการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 คณะกรรมการฯ
จึงได้จดั ประชุมผ่านระบบออนไลน์รว่ มกับฝ่ายบริหารในวาระต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ สามารถสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดงั นี้

1. การพิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมาย
การปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ากับดูแลกิจการ (ESG)
คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาสอบทานเป้าหมาย การปฏิบตั งิ าน
และผลการดำาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อม สังคม
และการกำากับดูแลกิจการ เช่น เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
การใช้น้ำา คุณภาพอากาศ ฯลฯ รวมถึงการให้ข้อแนะนำา
เรื่องความสอดคล้องของเป้าหมายที่บริษัทฯ กำาหนดกับ
มาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น UN Sustainable Development
Goals (UNSDGs), Dow Jones Sustainability Indices
เป็นต้น
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2. การสอบทานและติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ากับดูแลกิจการ (ESG)
การประชุมคณะกรรมการฯ ในแต่ละไตรมาสจะมีวาระทีส่ าำ คัญ
คือ การรายงานสถานการณ์ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม สังคม
และการกำากับดูแลกิจการทีส่ าำ คัญจากสายงานบริหารความเสีย่ ง
ซึง่ คณะกรรมการฯ จะติดตามมาตรการบริหารความเสีย่ งและ
แนวทางการแก้ไขทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงทีโดยผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษทั น้อยทีส่ ดุ ทัง้ นี้ ในปีทผี่ า่ นมามีความเสีย่ ง
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการทีส่ าำ คัญ อาทิ
ความเสีย่ งด้านผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ความเสีย่ งด้านภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ (Cyber Threat) ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์
และนโยบายของประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอันเนื่องจาก
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือมลภาวะทางอากาศ ฯลฯ

3. สอบทานและติดตามกระบวนการ
การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(Stakeholder Engagement) และ
กระบวนการประเมินประเด็นทีส่ า� คัญ
(Materiality Assessment)
ในแต่ละปี คณะกรรมการการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจะมีการพิจารณา
กระบวนการการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียและประเมินประเด็น
ทีส่ าำ คัญ (Materiality Analysis) ซึง่ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
สังคม และการกำากับดูแลกิจการจะสอบทานกระบวนการดังกล่าว
รวมถึงผลลัพธ์ทไี่ ด้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ จะมีการดำาเนินการ
ด้านความยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและตอบสนองต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
แต่ละกลุม่ ได้อย่างเหมาะสม โดยในปีทผี่ า่ นมา ประเด็นด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสีย
ให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ ประเด็นด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรม
องค์กร การมีสว่ นร่วมของชุมชน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4. พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูล
ที่ส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ากับดูแลกิจการ (ESG)
สู่สาธารณะ
ในรอบปีที่ผ่านมา นายพิริยะ เข็มพล ในฐานะประธาน
คณะกรรมการฯ ได้ให้สมั ภาษณ์สอื่ มวลชนถึงประเด็นทีบ่ ริษทั
บ้านปู จำากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
สังคมและการกำากับดูแลกิจการเป็นครัง้ แรก ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
การทีบ่ ริษทั ให้ความสำาคัญในการส่งเสริมให้มกี ารกำากับดูแล
โดยกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำาหน้าที่ร่วมกับฝ่ายบริหารในการ
ขับเคลือ่ นองค์กรไปทิศทางทีเ่ หมาะสม ทำาให้บริษทั ฯ สามารถ
บรรลุเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ในนามคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ

(นายพิริยะ เข็มพล)
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม
และการกำากับดูแลกิจการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การควบคุมภายใน
บริิษััทฯ มีีริะบบการิควบคุมีภายในที�ดีีตามีกริอบมีาตริฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) ซึ่่�งช่่วยสนับสนุนบริิษััทฯ ให้้สามีาริถบริริลุวัตถุปริะสงค์ที�สำาคัญทั�งดี้านกลยุทธ์์และการิดีำาเนินงาน
อย่างมีีปริะสิทธ์ิภาพและปริะสิทธ์ิผล ริายงานทางการิเงินและริายงานสำาคัญต่าง ๆ มีีความีถูกต้องเช่่�อถ่อไดี้ และดีำาเนินธ์ุริกิจตามี
กฎห้มีายดี้วยความีริับผิดีช่อบต่อสังคมี โดียบริิษััทฯ ส่งเสริิมีให้้ผู้บริิห้าริและพนักงานทุกคนตริะห้นักเริ่�องการิกำากับดีูแลกิจการิที�ดีี
การิบริิห้าริความีเสี�ยง และการิควบคุมีภายในที�เห้มีาะสมีทั�งในริะดีับองค์กริ ห้น่วยงาน และกิจกริริมี ริวมีทั�งส่งเสริิมีการิป้องกัน
การิทุจริิต นอกจากนีย� งั มีีขั้นั� ตอนการิดีำาเนินงานทีริ� ดีั กุมี เพ่อ� สนับสนุนให้้บริิษัทั ฯ บริริลุวตั ถุปริะสงค์ พันธ์กิจ และกลยุทธ์์ทกี� ำาห้นดีไว้
และเติบโตอย่างยั�งย่น สอดีคล้องกับห้ลัก ESG (Environmental, Social, Governance) มีีความีโปริ่งใสในการิดีำาเนินธ์ุริกิจ
และสามีาริถปกป้องผลปริะโยช่น์ขั้องผู้มีีส่วนไดี้เสีย
จากสถานการิณ์์การิแพริ่ริะบาดีขั้องโริคติดีเช่่�อไวริัสโคโรินา
2019 ห้ริ่อโควิดี-19 ทั�วโลกที�ยังคงมีีอยู่อย่างต่อเน่�อง ในปี
2564 บริิษัทั ฯ ไดี้ปริับเปลีย� นแนวทางในการิบริิห้าริงานและการิ
ลงทุนไปสูก่ ลยุทธ์์ Greener & Smarter โดียมีุง่ เน้นการิดีำาเนิน
ธ์ุริกิจที�เป็นมีิตริกับสิ�งแวดีล้อมี และขั้ยายการิลงทุนกริะจาย
ไปในภูมีภิ าคต่าง ๆ มีากขั้่น� ทัง� นี� บริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่อยมีีริะบบ
การิควบคุมีภายในทีส� ำาคัญเพียงพอ เห้มีาะสมี มีีการิตริวจสอบ
ภายในดี้ ว ยเทคโนโลยี ที� ทั น สมีั ย เพ่� อ ติ ดี ตามีสนั บ สนุ น
การิบริิห้าริและปฎิบัติงานไดี้อย่างริวดีเริ็วและมีีปริะสิทธ์ิผล
โดียห้น่วยงานตริวจสอบภายในทำาห้น้าทีต� ริวจสอบ ให้้คาำ ปริ่กษัา
และติดีตามีการิบริิห้าริงานอย่างต่อเน่�องตามีแนวทางให้มี่
ที�เริียกว่า การิตริวจปริะเมีินริะยะไกล (Remote Audit) และ
การิตริวจสอบแบบอไจล์ (Agile Audit) โดียการิวิเคริาะห้์ขั้อ้ มีูล
ก่อนเขั้้าตริวจสอบ (Data Analytics) และใช่้เทคโนโลยีดีจิ ทิ ลั ต่าง ๆ
(Digital Technologies) ในการิวิเคริาะห้์สิ�งผิดีปกติห้ริ่อ
มีีความีเสีย� ง (Red Flags) ริวมีทัง� นำาผลการิวิเคริาะห้์ขั้อ้ มีูลเช่ิงล่ก
(Insight) ดีังกล่าวมีาศึ่กษัาริ่วมีกับห้น่วยงานต่าง ๆ เพ่�อนำาไป
ปริับปริุงกริะบวนการิดีำาเนินงานให้้มีีปริะสิทธ์ิภาพดี้านต้นทุน
และการิใช่้ทริัพยากริที�ดีีย�ิงขั้่�น พริ้อมีทั�งส่งเสริิมีให้้องค์กริ
เกิดีความีพริ้อมีในการิขั้ยายธ์ุริกิจและการิลงทุนอย่างยั�งย่น
ต่อไป
ในการิปริะชุ่มีคณ์ะกริริมีการิบริิษััท เมี่�อวันที� 26 มีกริาคมี
2565 คณ์ะกริริมีการิบริิ ษัั ท ไดี้ ป ริะเมีิ น ความีเพี ย งพอขั้อง
ริะบบการิควบคุมีภายในตามีแบบการิปริะเมีินขั้องสำานักงาน
คณ์ะกริริมีการิกำากับห้ลักทริัพย์และตลาดีห้ลักทริัพย์ (ก.ล.ต.)
ทีจ� ดีั ทำาโดียฝ่่ายบริิห้าริ และสอบทานโดียคณ์ะกริริมีการิตริวจสอบ
ซึ่่�งจากผลการิปริะเมีินโดียริวมี บริิษััทฯ มีีริะบบการิควบคุมี
ภายในที� เ พี ย งพอ เห้มีาะสมี และมีี ป ริะสิ ท ธ์ิ ผ ล ริวมีทั� ง
มีีการิบริิห้าริความีเสี�ยงที�เป็นมีาตริฐานสากล คริอบคลุมีทั�ง
ในริะดีับภาพริวมีขั้ององค์กริไปจนถ่งริะดีับกิจกริริมี มีัน� ใจไดี้วา่
องค์กริสามีาริถบริริลุตามีเป้าห้มีายที�กำาห้นดี ซึ่่�งภาพริวมีขั้อง
ริะบบการิควบคุมีภายในทัง� 5 องค์ปริะกอบทีส� ำาคัญ สริุปไดี้ดีงั นี�

14
302

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

1. การควบคุมภายในองค์กร
บริิษััทฯ สนับสนุนวัฒนธ์ริริมีองค์กริที�มีุ่งเน้นการิดีำาเนินธ์ุริกิจ
ดี้วยความีซึ่่�อสัตย์สุจริิต โปริ่งใส และมีีจริริยาบริริณ์ โดีย
กำากับดีูแลการิดีำาเนินงานให้้เป็นไปตามีวิสัยทัศึน์และพันธ์กิจ
ริวมีทั�งกลยุทธ์์ Greener & Smarter พริ้อมีทั�งส่งเสริิมีให้้
องค์กริมีีสภาพแวดีล้อมีการิควบคุมีภายในที�ดีี มีีปริะสิทธ์ิภาพ
และปริะสิ ท ธ์ิ ผ ล ช่่ ว ยให้้ อ งค์ ก ริดีำา เนิ น งานและบริิ ห้ าริ
ความีเสี� ย งขั้องธ์ุ ริ กิ จ ให้้ เ ป็ น ไปตามีเป้ า ห้มีายอย่ า งยั� ง ย่ น
โดียไดี้กำาห้นดีการิควบคุมีภายในที�สำาคัญ ดีังนี�
บริิษััทฯ ไดี้ปริับปริุงผังโคริงสริ้างองค์กริจาก “การิอ้างอิง
พ่� น ที� ท างภู มีิ ศึ าสตริ์ ” (Geography-Based Approach)
เป็น “การิอ้างอิงตามีผลิตภัณ์ฑ์์” (Product-Based Approach)
และการิบริิ ห้ าริงานในองค์ ริ วมีอย่ า งต่ อ เน่� อ ง โดียเน้ น
ความีสำา คั ญ ในเริ่� อ งสายธ์ุ ริ กิ จ ที� มีี ค วามีห้ลากห้ลายเพ่� อ
สนับสนุนการิขั้ยายธ์ุริกิจขั้องบริิษัทั ฯ และในปี 2564 มีีการิปริับผัง
โคริงสริ้างองค์กริย่อยเพ่�อให้้การิบริิห้าริงานมีีความีเห้มีาะสมี
สอดีคล้องกับการิเติบโตและทิศึทางธ์ุริกิจ โดียกำาห้นดีให้้มีี
สายการิบังคับบัญช่าที�ช่ัดีเจน มีีการิแบ่งแยกห้น้าที�และความี
ริับผิดีช่อบ มีีการิใช่้ Key Performance Indicator (KPI) เป็นตัว
ช่ี�วัดีผลการิปฏิิบัติงาน กำาห้นดีอำานาจอนุมีัติในการิดีำาเนินงาน
(Delegation of Authority) ตามีลำาดีับขั้ั�น กริะจายอำานาจ
การิบริิห้าริและการิอนุมีัติจากผู้บริิห้าริริะดีับสูงลงสู่ผู้บริิห้าริ
ลำาดีับถัดีไป โดียกำาห้นดีเป็นปริะเภทริายการิและวงเงินอนุมีัติ
อย่างเป็นลายลักษัณ์์อักษัริเพ่�อการิตริวจสอบถ่วงดีุล ทำาให้้
การิบริิห้าริงานมีีปริะสิทธ์ิภาพ เห้มีาะสมี และสามีาริถริองริับ
การิเติบโตขั้องธ์ุริกิจทีริ� วดีเริ็ว เกิดีความีคล่องตัวสูง นอกจากนี�
บริิษััทฯ ไดี้กำาห้นดีนโยบายและริะเบียบวิธ์ีปฏิิบัติงานสำาคัญ
ที�คริอบคลุมีธ์ุริกิจและโคริงการิให้มี่ ๆ โดียมีีการิทบทวนและ
ปริับปริุงอย่างสมีำ�าเสมีอเพ่�อให้้การิปฏิิบัติงานมีีปริะสิทธ์ิภาพ
และสอดีคล้ อ งกั บ สภาพแวดีล้ อ มีทั� ง ภายในและภายนอก
ที�เปลี�ยนแปลงไป

บริิษัทั ฯ มีุง่ มีัน� ดีำาเนินธ์ุริกิจดี้วยความีซึ่่อ� สัตย์สจุ ริิตและโปริ่งใส
โดียย่ดีห้ลักการิกำากับดีูแลกิจการิที�ดีี มีีจริิยธ์ริริมีทางธ์ุริกิจ
มีีนโยบายการิบริิห้าริจัดีการิการิทุจริิตในองค์กริ (Corporate
Fraud Management) และมีี ช่่ อ งทางริั บ เริ่� อ งริ้ อ งเริี ย น
ห้ริ่อขั้้อมีูลเกี�ยวกับการิทุจริิต (Whistleblower Channel)
มีี ค ณ์ะกริริมีการิสอบสวน (Investigation Committee)
ทำาห้น้าที�ส่บสวนห้ากพบการิทุจริิตห้ริ่อเห้ตุอันควริสงสัย และ
ในปี 2564 บริิษััทฯ ไดี้ปริับปริุงนโยบายต่อต้านการิคอริ์ริัปช่ัน
และส่� อ สาริให้้ พ นั ก งานไดี้ ริั บ ทริาบและถ่ อ ปฏิิ บั ติ โดียให้้
สอดีคล้องกับปริะกาศึขั้องแนวริ่วมีต่อต้านคอริ์ริัปช่ันขั้องภาค
เอกช่นไทย (Thai Private Sector Collective Action Against
Corruption: CAC) ที�มีุ่งเน้นให้้บริิษััทฯ นำาอุดีมีการิณ์์ดี้าน
การิต่ อ ต้ า นคอริ์ ริั ป ช่ั น ไปสู่ ก าริปฏิิ บั ติ นอกจากนี� บริิ ษัั ท ฯ
มีุ่งเน้นการิสริ้างความีเขั้้าใจแก่พนักงานและนำาวัฒนธ์ริริมี
องค์กริ “บ้านปู ฮาริ์ท (Banpu Heart)” มีาปฏิิบัติอย่างจริิงจัง
เพ่�อนำาพาให้้บริิษััทฯ ก้าวไปขั้้างห้น้าอย่างมีั�นคงและยั�งย่น
ตามีห้ลัก ESG พริ้อมีมีุง่ สูก่ าริเป็นผูน้ าำ ดี้านพลังงานทีห้� ลากห้ลาย
ในริะดีับนานาช่าติ (International Versatile Energy Provider)
ควบคู่ไปกับการิดีำาเนินกลยุทธ์์ Greener & Smarter ที�เน้น
การิดีำาเนินธ์ุริกิจที�เป็นมีิตริกับสิ�งแวดีล้อมี

2. การประเมินความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ ให้้ความีสำาคัญกับการิบริิห้าริความีเสี�ยงภายใต้การิ
เปลี�ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก ดี้วยการิเตริียมี
ความีพริ้อมีริับมี่อต่อสถานการิณ์์ที�อาจส่งผลกริะทบต่อการิ
ดีำาเนินกิจกริริมีในริะดีับห้น่วยงาน ริะดีับห้น่วยธ์ุริกิจ และ
ริะดีับองค์กริ โดียถ่อว่าการิบริิห้าริความีเสีย� งเป็นองค์ปริะกอบ
ที� สำาคัญ ขั้องทุกกริะบวนการิในการิดีำาเนินธ์ุริ กิจ ที�พนักงาน
ทุกคนต้องปฏิิบัติตามี
บริิษััทฯ กำาห้นดีนโยบายและแนวทางการิบริิห้าริความีเสี�ยง
พริ้อมีทั�งกำากับดีูแลและติดีตามีการิบริิห้าริความีเสี�ยงที�สำาคัญ
ในภาพริวมีขั้ององค์กริ โดียฝ่่ายบริิห้าริและพนักงานทุกห้น่วยงาน
มีี ส่ ว นริ่ ว มีในการิปริะเมีิ น ปั จ จั ย และกำา ห้นดีมีาตริการิ
บริริเทาความีเสี�ยงให้้อยู่ในริะดีับที�ยอมีริับไดี้ มีีการิติดีตามี
สถานะขั้องความีเสี�ยงที�สำาคัญอย่างจริิงจัง โดียคริอบคลุมี
ความีเสี�ยงดี้านกลยุทธ์์ การิปฏิิบัติงาน การิเงิน การิปฏิิบัติ
ตามีกฎห้มีาย เทคโนโลยีสาริสนเทศึ ภัยทางไซึ่เบอริ์ การิทุจริิต
คอริ์ริัปช่ัน ความีเสี�ยงต่อช่่�อเสียงองค์กริ ริวมีถ่งความีเสี�ยง
เกี�ยวกับการิไมี่ปฏิิบัติตามี พ.ริ.บ. คุ้มีคริองขั้้อมีูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Act: PDPA) พริ้อมีทั�งกำาห้นดี

มีาตริการิริองริั บ ไว้ ใ นแผนงานริะยะสั� น และแผนกลยุ ท ธ์์
ขั้ององค์กริ โดียมีีการิริายงานสถานการิณ์์การิบริิห้าริความีเสีย� ง
ต่ อ คณ์ะกริริมีการิบริิ ห้ าริความีเสี� ย ง ผ่ า นการิสอบทาน
จากคณ์ะกริริมีการิตริวจสอบ และริายงานต่อคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััททุกไตริมีาส
บริิษััทฯ ให้้ความีสำาคัญทางอย่างต่อเน่�องกับปริะเดี็นสำาคัญ
ทีเ� กีย� วขั้้องกับ ESG ควบคูไ่ ปกับการิวางแผนกลยุทธ์์และเตริียมี
ความีพริ้อมีเพ่อ� ริับมี่อกับการิเปลีย� นแปลงขั้องสถานการิณ์์โลก
โดียไดี้ ว างกริอบการิดีำา เนิ น งานที� ส อดีคล้ อ งกั บ ทิ ศึ ทาง
ESG มีีการิปริะเมีินความีเสี�ยงริะยะสั�นและริะยะยาว ในดี้าน
สิง� แวดีล้อมี บริิษัทั ฯ ให้้ความีสำาคัญกับการิปล่อยก๊าซึ่เริ่อนกริะจก
การิจัดีการินำ�า และการิจัดีการิมีลภาวะทางอากาศึ ในดี้านสังคมี
บริิษัทั ฯ มีุง่ เน้นเริ่อ� งการิจัดีการิและพัฒนาศึักยภาพขั้องพนักงาน
การิจัดีการิดี้านความีปลอดีภัยและอาช่ีวอนามีัย การิทำางาน
ชุ่มีช่นสัมีพันธ์์ และการิพัฒนาชุ่มีช่น ส่วนดี้านการิกำากับดีูแล
กิ จ การิ บริิ ษัั ท ฯ มีุ่ ง เน้ น การิกำา กั บ ดีู แ ลกิ จ การิอย่ า งยั� ง ย่ น
การิดีูแลจริิยธ์ริริมีทางธ์ุริกิจ การิจัดีการิคู่ค้าและผู้ริับเห้มีา
การิบริิ ห้ าริความีต่อเน่�องทางธ์ุ ริ กิจ และการิจัดีการิขั้้อมีูล
ส่วนบุคคลริวมีถ่งความีปลอดีภัยทางไซึ่เบอริ์
ในปี 2564 บริิษััทฯ ไดี้จัดีตั�งคณ์ะกริริมีการิสิ�งแวดีล้อมี สังคมี
และการิกำากับดีูแลกิจการิ (ESG) เพ่�อกำากับดีูแลเริ่�องต่าง ๆ
ที�เกี�ยวขั้้องกับ ESG ให้้คำา แนะนำาดี้านกลยุทธ์์ที�เกี�ยวขั้้อง
ตริวจสอบติดีตามี และปฏิิบัติห้น้าที�อ่�น ๆ ริ่วมีกับผู้บริิห้าริ
ขั้องบริิษััทฯ เพ่�อขั้ับเคล่�อนการิดีำาเนินงานดี้าน ESG ให้้เป็นไป
ตามีเป้าห้มีายอย่างมีีปริะสิทธ์ิผล

3. การควบคุมการปฏิิบัติิงาน
บริิษััทฯ ดีำาเนินธ์ุริกิจโดียให้้ความีสำาคัญอย่างยิ�งกับริะบบการิ
ควบคุมีภายในที�ดีีและมีีปริะสิทธ์ิภาพ ริวมีถ่งมีีกริะบวนการิ
กำากับดีูแลธ์ุริกิจต่าง ๆ ที�บริิษััทฯ ลงทุน ตามีโคริงสริ้างขั้อง
บริิษัทั ฯ เพ่อ� ให้้กลุมี่ ธ์ุริกิจมีีแนวทางการิดีำาเนินงานทีส� อดีคล้อง
และเป็นไปตามีกริอบนโยบาย แนวปฏิิบัติ และทิศึทางกลยุทธ์์
ขั้องบริิษััทฯ ดีังนี�
1.

กำาห้นดีนโยบาย ริะเบียบปฏิิบตั ิ คูมี่ อ่ ปฏิิบตั งิ าน ตลอดีจน
ขั้ัน� ตอนการิปฏิิบตั งิ านเป็นลายลักษัณ์์อกั ษัริ และทบทวน
ปริับปริุงให้้เห้มีาะสมี

2.

กำาห้นดีและปริับโคริงสริ้างองค์กริ จัดีให้้มีีการิแบ่งแยก
ห้น้าที� และกำาห้นดีอำานาจอนุมีัติอย่างช่ัดีเจน สามีาริถ
ตริวจสอบไดี้
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

303

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

3.

4.

• การกำกับดูแลกิจการ

กำาห้นดีนโยบายการิทำาริายการิที�เกี�ยวโยงกัน (Related
Party Transaction) ที�คำาน่งถ่งปริะโยช่น์สูงสุดีขั้อง
บริิษััทฯ เป็นสำาคัญ โดียให้้พิจาริณ์าริายการิเสมี่อนเป็น
ริายการิที�กริะทำากับบุคคลภายนอก (At Arms’ Length
Basis)
ดีู แ ลป้ อ งกั น ทริั พ ย์ สิ น ขั้องบริิ ษัั ท ฯ ไมี่ ใ ห้้ ถู ก นำา ไปใช่้
เพ่�อปริะโยช่น์ส่วนตน

5.

กำา ห้นดีและควบคุ มี ดี้ า นเทคโนโลยี ส าริสนเทศึและ
ความีปลอดีภัยที�เห้มีาะสมีและมีีปริะสิทธ์ิภาพ

6.

บริิห้าริ ติดีตามี และกำากับดีูแลการิปฏิิบัติงานให้้เป็นไป
ตามีแผนงาน กฎริะเบียบ ขั้้อบังคับ และคู่มี่อการิปฏิิบัติ
งานต่าง ๆ ริวมีทั�งเป็นไปตามีกฎห้มีายและขั้้อกำาห้นดี
ภายนอก ซึ่่�งวัดีผลโดียใช่้ KPI ที�เช่่�อมีโยงกับเป้าห้มีาย
ขั้องบริิษััทฯ

ในปี 2564 บริิษััทฯ ไดี้ปริับปริุงกริะบวนการิปฏิิบัติงานที�สำาคัญ
ดี้านต่าง ๆ ให้้สอดีคล้องกับกลยุทธ์์ Greener & Smarter
เพ่� อ ตอกยำ�า การิเป็ น ผู้ นำา ธ์ุ ริ กิ จ ดี้ า นพลั ง งานที� ห้ ลากห้ลาย
ในริะดีับนานาช่าติ โดียเน้นการิดีำาเนินธ์ุริกิจที�เป็นมีิตริกับ
สิง� แวดีล้อมีมีากขั้่น� ริวมีทัง� ไดี้พฒ
ั นาและปริับเปลีย� นมีาใช่้ริะบบ
เทคโนโลยีที�ทันสมีัย เพ่�อเพิ�มีปริะสิทธ์ิภาพในการิดีำาเนินงาน
ดี้านต่าง ๆ ให้้ริวดีเริ็วและริัดีกุมียิ�งขั้่�น

4. ระบบสี่ารสี่นเทศและการสี่่�อสี่ารข้้อมูล
บริิ ษัั ท ฯ ไดี้ พั ฒ นาริะบบสาริสนเทศึให้้ มีี ป ริะสิ ท ธ์ิ ภ าพและ
ความีปลอดีภั ย สอดีคล้ อ งตามีกฎห้มีายที� เ กี� ย วขั้้ อ งกั บ
ริะบบสาริสนเทศึ และสนับสนุนให้้บริิษััทฯ บริริลุเป้าห้มีาย
การิเป็นผู้ให้้บริิการิโซึ่ลูช่ันพลังงานฉลาดีคริบวงจริ โดียไดี้
นำา Composable Architecture มีาใช่้ในการิควบคุมีทั�วไป
ขั้องริะบบสาริสนเทศึ เพ่�อสนับสนุนการิเปลี�ยนผ่านทางธ์ุริกิจ
(Business Transformation) ให้้ริ วดีเริ็วมีากยิ�งขั้่�น และ
สอดีคล้องกับแนวคิดีการิดีำาเนินธ์ุริกิจอย่างยั�งย่นตามีห้ลัก
ESG ทั�งนี�เพ่�อริับมี่อกับความีเสี�ยงจากภัยคุกคามีทางไซึ่เบอริ์
(Cyber Threat) ที� มีี มี ากขั้่� น บริิ ษัั ท ฯ ไดี้ ขั้ ยายขั้อบเขั้ต
ก า ริ กำา กั บ ดีู แ ล ค ว า มี มีั� น ค ง ป ล อ ดี ภั ย ท า ง ไ ซึ่ เ บ อ ริ์
(Cybersecurity) ให้้คริอบคลุมีทั�งดี้านเทคโนโลยีสาริสนเทศึ
(Information Technology: IT) และเทคโนโลยีเช่ิงปฏิิบัติงาน
(Operational Technology: OT) โดียในปี 2564 บริิษััทฯ ไดี้
ริับการิริับริองมีาตริฐาน ISO 27001 ซึ่่�งเป็นริะบบมีาตริฐาน
ความีมีั�นคงปลอดีภัยสาริเทศึที�สริ้างความีเช่่�อมีั�นให้้กับผู้มีี
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ส่ ว นไดี้ เ สี ย ทุ ก ฝ่่ า ย บริิ ษัั ท ฯ ใช่้ ห้ ลั ก การิทำา งานแบบอไจล์
และแบบริ่วมีกันสริ้างสริริค์ผลงาน (Agile and Co-creation)
ในการิทำา งานมีุ่ ง สู่ เ ป้ า ห้มีายริะยะยาว โดียใช่้ ห้ ลั ก การิ
Composable Architecture เพ่� อ ควบคุ มี กริะบวนการิ
ตั� ง แต่ ก าริไดี้ มี า พั ฒ นา ไปจนถ่ ง การิควบคุ มี คุ ณ์ ภาพ
ทั�งนี�จากสถานการิณ์์โควิดี-19 ที�มีีการิริะบาดีอย่างต่อเน่�อง
บริิ ษัั ท ฯ ไดี้ ย กริะดีั บ การิทำา งานโดียพนั ก งานสามีาริถ
ทำางานจากที�ใดีก็ไดี้ (Work Anywhere) อย่างเต็มีริูปแบบ
และไดี้ปริับปริุงโคริงสริ้างพ่น� ฐานเทคโนโลยีให้้มีคี วามีคล่องตัวสูง
เช่่ น ริะบบการิปริะชุ่ มี ออนไลน์ แ บบให้มี่ ที� เ ห้มีาะกั บ
การิทำา งานจากที� ไ ห้นก็ ไ ดี้ เพ่� อ ริองริั บ New Normal
Workplace ริวมีทั�งขั้ยายขั้อบเขั้ตการินำาริะบบคอมีพิวเตอริ์
บนคลาวดี์ (Cloud Computing) มีาใช่้ เพ่�อเพิ�มีปริะสิทธ์ิภาพ
การิดีำาเนินงานให้้ดีียิ�งขั้่�น
บริิษััทฯ ไดี้พฒ
ั นาริะบบการิริายงานขั้้อมีูลภายในองค์กริโดียใช่้
Business Intelligence Software ทีเ� ป็นศึูนย์ริวมีขั้้อมีูลสำาคัญ
และเป็นปริะโยช่น์ต่อผู้บริิห้าริและพนักงานโดียริวมี เพ่�อใช่้
ในการิดีำาเนินงานดี้านต่าง ๆ อย่างมีีปริะสิทธ์ิภาพ เช่่น วงจริ
การิจัดีซึ่่�อ การิติดีตามีการิบริิห้าริสินค้าคงคลัง ปริะสิทธ์ิภาพ
การิผลิต และการิบริิห้าริจัดีการิสินทริัพย์ บริิษัทั ฯ มีีการิส่อ� สาริ
ขั้้อมีูลที�สำาคัญผ่านทางเว็บไซึ่ต์ และใช่้ริะบบ Microsoft Team
365 เช่่�อมีโยงการิทำางานขั้องกิจการิในทุกปริะเทศึ ริวมีถ่ง
ใช่้ริะบบการิบริิห้าริจัดีการิเอกสาริอิเล็กทริอนิกส์ (Electronic
Document Management System) เพ่�อติดีต่อและริับส่ง
ขั้้อมีูลขั้่าวสาริสำาคัญทั�งจากภายในและภายนอกที�เช่่�อมีโยงกัน
อย่างริวดีเริ็วและทันสมีัย โดียมีีการิควบคุมีความีปลอดีภัย
ดี้วยการิกำาห้นดีสิทธ์ิ�ในการิเขั้้าถ่งขั้้อมีูลในริะบบต่าง ๆ ตามี
ห้ลักการิแบ่งแยกห้น้าที�และการิใช่้งาน มีีช่่องทางการิส่�อสาริ
ภายในองค์กริที�มีีปริะสิทธ์ิภาพ เช่่น การิส่งอีเมีล การิส่�อสาริ
ผ่ า นช่่ อ งทางออนไลน์ ต่ า ง ๆ การิปริะกาศึเสี ย งตามีสาย
การิติดีป้าย การิปริะช่าสัมีพันธ์์ผ่านการิจัดีกิจกริริมีต่าง ๆ
ริวมีทั�งมีีการิปริะชุ่มีริ่วมีกัน ซึ่่�งในปี 2564 การิส่�อสาริและ
กิจกริริมีต่าง ๆ ส่วนให้ญ่จัดีในริูปแบบออนไลน์ เพ่�อให้้เกิดี
การิปริะสานงานและสามีาริถปฏิิบัติงานไดี้อย่างมีีปริะสิทธ์ิผล
ทั�งนี� ห้น่วยงานนักลงทุนสัมีพันธ์์และห้น่วยงานส่�อสาริองค์กริ
ทำาห้น้าที�เปิดีเผยและส่�อสาริขั้้อมีูลแก่ผู้มีีส่วนไดี้เสียโดียทั�วถ่ง
อย่างเพียงพอ เห้มีาะสมี และเท่าเทียมีกัน และเขั้้าถ่งขั้้อมีูลไดี้งา่ ย

5. ระบบการติิดูติาม
บริิ ษัั ท ฯ มีี ก ริะบวนการิติ ดี ตามีผลการิดีำา เนิ น งานในริะดีั บ
บริิห้าริและในริะดีับปฏิิบัติการิ มีีการิสอบทานและติดีตามี
โดียห้ั ว ห้น้ า งานและผู้ บ ริิ ห้ าริขั้องสายงาน ริวมีทั� ง มีี
การิปริะชุ่มีผู้บริิห้าริ เพ่�อติดีตามีผลการิดีำาเนินงานให้้เป็นไป

ตามีเป้ า ห้มีายที� กำา ห้นดีอย่ า งสมีำ�า เสมีอ โดียมีี ส ายงาน
ตริวจสอบภายในและกำากับดีูแลการิปฏิิบัติงานตามีกฎห้มีาย
(Global Internal Audit & Compliance) ช่่วยเสริิมีสริ้างการิ
กำากับดีูแลและติดีตามีการิปฏิิบัติงาน ดีังนี�

•

หน่วยงานติรวจสี่อบภายใน
(Global Internal Audit)
ทำาห้น้าทีต� ริวจสอบ และปริะเมีินปริะสิทธ์ิผล ปริะสิทธ์ิภาพ
ความีเพียงพอขั้องริะบบควบคุมีภายใน และผลการิ
ดีำา เนิ น งานให้้ เ ป็ น ไปตามีกฎริะเบี ย บและมีาตริฐาน
ภายในองค์กริ โดียมีุ่งเน้นความีเสี�ยงสำาคัญขั้องบริิษััทฯ
(Risk-Based Audit) พริ้อมีทั�งให้้ขั้้อเสนอแนะ เพ่�อการิ
ปริับปริุงกริะบวนการิดีำาเนินงานต่าง ๆ และติดีตามีผล
เพ่�อให้้มีั�นใจว่าปัญห้าและความีเสี�ยงต่าง ๆ ไดี้ริับการิ
ปริับปริุง วางมีาตริการิแก้ไขั้อย่างเห้มีาะสมี และทันต่อ
เห้ตุการิณ์์ ในปี 2564 จากสถานการิณ์์โควิดี-19 ส่งผลให้้
ห้น่วยงานตริวจสอบภายในต้องปริับเปลี�ยนวิธ์ีการิและ
แนวทางการิตริวจสอบโดียใช่้การิตริวจปริะเมีินริะยะไกล
(Remote Audit) โดียการิวิเคริาะห้์ขั้อ้ มีูลก่อนเขั้้าตริวจสอบ
(Data Analytics) และใช่้เทคโนโลยีต่าง ๆ (Digital
Technologies) ในงานตริวจสอบอย่างมีีปริะสิทธ์ิผล
เพ่�อก้าวไปสู่ “การิตริวจสอบอย่างช่าญฉลาดีและการิ
ติดีตามีอย่างต่อเน่�อง (Smart Audit & Continuous
Monitoring)” โดียสามีาริถริักษัาคุณ์ภาพการิตริวจสอบ
และเพิ�มีพูนปริะสิทธ์ิภาพที�เป็นปริะโยช่น์ต่อการิดีำาเนิน
ธ์ุริกิจท่ามีกลางการิเปลีย� นแปลงอย่างริวดีเริ็ว พริ้อมีกันนี�
ไดี้จัดีทำาแผนพัฒนาริายบุคคลขั้องผู้ตริวจสอบภายใน
ริวมีทัง� ไดี้พฒ
ั นาการิตริวจสอบดี้วยการิทำาการิตริวจสอบ
แบบอไจล์ (Agile Audit) และการิวิเคริาะห้์ขั้้อมีูล (Data
Analytics) ซึ่่�งช่่วยเพิ�มีปริะสิทธ์ิภาพและความีเช่่�อมีั�น
ในงานตริวจสอบ ช่่วยปกป้องและสนับสนุนให้้เกิดีมีูลค่า
เพิ�มีให้้แก่ธ์ุริกิจอย่างยั�งย่น

•

หน่วยงานกำากับดููแลการปฏิิบัติิงาน
ติามกฎหมาย (Corporate Compliance)
มีีห้น้าที�ส่งเสริิมี เฝ่้าริะวัง และติดีตามีการิดีำาเนินงาน
ให้้สอดีคล้องกับกฎห้มีาย ขั้้อกำาห้นดีภายนอก และ
วัฒนธ์ริริมีในองค์กริ โดียมีุง่ เน้นให้้ตริะห้นักถ่งการิปฏิิบตั ิ
ตามีกฎห้มีายต่าง ๆ ทั�งทางดี้านสิ�งแวดีล้อมีและชุ่มีช่น
อย่ า งเคริ่ ง คริั ดี มีี ก าริริายงานผลการิดีำา เนิ น งาน
โดียย่ดีถ่อกริอบแนวปฏิิบตั ติ ามีมีาตริฐานสากล ISO 19600
(Compliance Management Systems - Guidelines)
ที�ให้้ความีสำาคัญกับส่วนงานดี้านริะบบการิกำากับดีูแล
การิปฏิิบัติงานตามีกฎห้มีาย โดียบริิษััทฯ ไดี้ยกริะดีับ

เอกสาริดี้านการิกำากับดีูแลการิปฏิิบัติงานตามีกฎห้มีาย
ขั้องกลุ่มีบริิษััทฯ (Group Compliance Documents)
ซึ่่�งมีีแนวปฏิิบัติที�บังคับใช่้กับทุกปริะเทศึ โดียใช่้กลไก
การิป้องกันสามีริะดีับ (Three Lines Model) ในการิ
บริิห้าริความีเสี�ยง บริิษััทฯ ให้้คำาแนะนำาเกี�ยวกับขั้ั�นตอน
การิปฏิิบตั ติ ามีกฎห้มีายแก่ห้น่วยงาน พริ้อมีทัง� ปริับปริุง
ขั้ั� น ตอนดีั ง กล่ า วให้้ ค ริอบคลุ มี ทั� ง ริะดีั บ ภาพริวมีและ
ริะดีั บ ปฏิิ บั ติ ง าน (High Level & End-to-End)
ในปี 2564 มีีการิใช่้เทคโนโลยีให้มี่ ๆ มีาปริับปริุงริะบบ
Compliance Risk Management (C-RiM) และมีี
การิพัฒนาต่อยอดีริะบบ Laws in Hand (LIH) ซึ่่�งเป็น
แอปพลิเคช่ันบนอุปกริณ์์สอ่� สาริเคล่อ� นทีส� ำาห้ริับผูบ้ ริิห้าริ
และพนักงาน เพ่�อใช่้ในการิกำากับดีูแล ติดีตามี และ
บริิ ห้ าริความีเสี� ย งเกี� ย วการิปฏิิ บั ติ ต ามีกฎห้มีาย
ผ่านทาง Dashboard เพ่�อการิริายงานและติดีตามี
อย่ า งทั น สถานการิณ์์ โดียแอปพลิ เ คช่ั น มีี ขั้้ อ มีู ล
คริอบคลุ มี นโยบาย กฎห้มีาย และขั้่ า วทางธ์ุ ริ กิ จ
ขั้ อ ง ป ริ ะ เ ท ศึ ต่ า ง ๆ ที� บ ริิ ษัั ท ฯ เ ขั้้ า ไ ป ล ง ทุ น
ซึ่่�งช่่วยสนับสนุนการิกำากับธ์ุริกิจให้้เป็นไปตามีกฎห้มีาย
ดี้ ว ยความีริั บ ผิ ดี ช่อบต่ อ สั ง คมีตลอดีจนสิ� ง แวดีล้ อ มี
และช่่ ว ยให้้ ก าริ บริิ ห้ าริความีเสี� ย งขั้ององค์ ก ริ
ทำา ไดี้ ริ วดีเริ็ ว และทั น สมีั ย ยิ� ง ขั้่� น นอกจากนี� ยั ง มีี ก าริ
สริ้างริะบบ Compliance Obligations List (COL)
ทั� ว ทั� ง บริิ ษัั ท ฯ เพ่� อ เน้ น ให้้ พ นั ก งานตริะห้นั ก ถ่ ง
ความีสำาคัญขั้องการิปฏิิบตั ติ ามีกฎห้มีายและกฎริะเบียบ
ที� เ กี� ย วขั้้ อ ง และช่่ ว ยให้้ ก าริกำา กั บ ดีู แ ลและติ ดี ตามี
การิดีำาเนินงานดี้านนี�ในแต่ละปริะเทศึที�บริิษััทฯ เขั้้าไป
ขั้ยายการิลงทุ น ให้มี่ ๆ เป็ น ไปอย่ า งมีี ป ริะสิ ท ธ์ิ ภ าพ
และสอดีริับกับห้ลัก ESG
นอกจากนี� บริิษััทฯ มีีการิเตริียมีความีพริ้อมีสำาห้ริับ
พ.ริ.บ. คุ้มีคริองขั้้อมีูลส่วนบุคคล (Personal Data
Protection Act: PDPA) ขั้องปริะเทศึไทยและกฎห้มีาย
ที�เกี�ยวขั้้องในปริะเทศึต่าง ๆ อาทิ กฎห้มีายคุ้มีคริอง
ขั้้อมีูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection
Law: PIPL) ขั้องสาธ์าริณ์ริัฐปริะช่าช่นจีน โดียคณ์ะ
กริริมีการิบริิษััทและฝ่่ายบริิห้าริไดี้กำาห้นดีนโยบายและ
แนวปฏิิบัติ มีีการิจัดีตั�งคณ์ะทำางาน ริวมีทั�งจัดีให้้มีี
เจ้าห้น้าที�ดีูแลริักษัาขั้้อมีูล (Data Protection Officer)
และจัดีทำาคลังขั้้อมีูล (Data Inventory) ขั้องทุกห้น่วยงาน
พริ้ อ มีทั� ง มีี ก าริส่� อ สาริเริ่� อ งขั้้ อ มีู ล ส่ ว นบุ ค คล การิใช่้
และจั ดี เก็ บ ขั้้ อ มีู ล ริะบบป้ อ งกั น ไมี่ ใ ห้้ ขั้้ อ มีู ล ริั� ว ไห้ล
การิปริะสานงานกับผู้กำากับดีูแลภาคริัฐ เพ่�อให้้ผู้บริิห้าริ
และพนักงานทุกคนเขั้้าใจ เห้็นความีสำาคัญ และปฏิิบัติ
ให้้เป็นไปตามีกฎห้มีายอย่างเคริ่งคริัดี

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

รายการบุคคลที่มีผลประโยชนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชอบริษัท / ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

รายชอผูถือหุนรายใหญ

รายชอคณะกรรมการ

1. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
(ผลิตและจำหนายน�ำตาล
และกากน�ำตาล)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 5.23
ของทุนชําระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
บจ. น�ำตาลมิตรสยาม
3. มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ
1) นายชนินท วองกุศลกิจ
2) นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
3) นายว�ระเจตน วองกุศลกิจ

1. บจ. น�ำตาลมิตรสยาม รอยละ 99.99

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

2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จำกัด
(บร�ษัทเพื่อการลงทุน)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 1.02
ของทุนชำระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
ตระกูลวองกุศลกิจ
3. ไมมีกรรมการรวมกัน

1.
2.
3.
4.

ตระกูลวองกุศลกิจ
บจ. ยูฟนเวส
ตระกูลกาญจนกำเนิด
ตระกูลพุทธพงษศิร�พร

รอยละ 80.01
รอยละ 15.23
รอยละ 3.82
รอยละ 0.94

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

นายว�ฑูรย วองกุศลกิจ
นายอรรณพ วองกุศลกิจ
นางสาวพรรษวรรณ วองกุศลกิจ
นางสาวธ�ระนาถ วองกุศลกิจ
นางสาวสุภาว� วองกุศลกิจ
นายบรรเจ�ด วองกุศลกิจ
นายกว�น วองกุศลกิจ
นางอารดา วองกุศลกิจ
นายอำนวย กาญจนกำเนิด

3. บริษัท ซิตี้โฮลดิ้ง จำกัด
(Holding Company)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 0.57
ของทุนชำระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
ตระกูลวองกุศลกิจ
3. ไมมีกรรมการรวมกัน

1.
2.
3.
4.

ตระกูลวองกุศลกิจ รอยละ 90.50
ตระกูลกาญจนกำเนิด รอยละ 6.00
ตระกูลพุทธพงษศิร�พร รอยละ 2.00
ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล รอยละ 1.50

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

นายว�ฑูรย วองกุศลกิจ
นายบรรเจ�ด วองกุศลกิจ
นางอารดา วองกุศลกิจ
นางสาวธ�ระนาถ วองกุศลกิจ
นางสาวพรรษวรรณ วองกุศลกิจ
นายกว�น วองกุศลกิจ
นายอำนวย กาญจนกำเนิด
นายอรรณพ วองกุศลกิจ
นางสาวสุภาว� วองกุศลกิจ

4. บริษัท เอ็มพี ปารติเกิล
บอรด จำกัด
(บร�ษัทเพื่อการลงทุน)

1. เปนผูถือหุนของบร�ษัทฯ
โดยถือหุนรอยละ 0.60
ของทุนชำระแลว
2. มีผูถือหุนใหญ คือ
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
3. มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ
1) นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

1. บจ. รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
นายกฤษฎา มนเทียรว�เช�ยรฉาย
นางอัมพร กาญจนกำเนิด
นางสาวกรรณิกา วองกุศลกิจ
นายปร�วัฒก กาญจนธนา
นายกฤดิ วองกุศลกิจ
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รอยละ 99.99

ชอบริษัท / ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

รายชอผูถือหุนรายใหญ

รายชอคณะกรรมการ

5. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด
(ปลูกออย
และลงทุนในหลักทรัพย)

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

1. บจ. น�ำตาลมิตรสยาม รอยละ 99.99

1.
2.
3.
4.
5.

6. บริษัท แปซิฟกชูการ
คอรปอเรชั่น จำกัด
(ตัวแทนนำเขา-สงออกน�ำตาล)

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

1. บจ. น�ำตาลมิตรผล

รอยละ 99.99

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

7. บริษทั มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร
(ภูเวียง) จำกัด
(ผลิตและจำหนายน�ำตาล
และกากน�ำตาล)

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

1. บจ. รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม

รอยละ 51.04

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

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

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยมีลักษณะความสัมพันธ

6. BMS Coal Sales Pte. Ltd.

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ BMS Coal Sales Pte. Ltd. ดังนี้
• ป 2564 คาใชจาย Management fee จำนวน 2,612,662.68 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเจาหนี้อื่น จำนวน 784,000.00 เหร�ยญสหรัฐ

รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ ดังนี้

7. PT. Indominco Mandiri

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี้
• ป 2564 รายไดคา Management fee จำนวน 9,067,190.04 เหร�ยญสหรัฐ
• ซ�้อสินคา จำนวน 20,545,124.05 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 847,928.58 เหร�ยญสหรัฐ
• ยอดเจาหนี้การคา จำนวน 2,381,337.60 เหร�ยญสหรัฐ

8. PT. Jorong Barutama Greston

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี้
• ป 2564 รายไดคา Management fee จำนวน 420,627.80 เหร�ยญสหรัฐ
• ซ�้อสินคา จำนวน 6,155,050.00 เหร�ยญสหรัฐ
• มียอดเง�นทดรองจาย จำนวน 357.37 เหร�ยญสหรัฐ

9. PT. Kitadin

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ PT. Kitadin ดังนี้
• ป 2564 รายไดคา Management fee จำนวน 146,864.86 เหร�ยญสหรัฐ

10. PT. Trubaindo Coal Mining

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining ดังนี้
• ป 2564 รายไดคา Management fee จำนวน 5,179,211.08 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 1,951,616.59 เหร�ยญสหรัฐ
• ยอดเง�นทดรองจาย จำนวน 1,300.88 เหร�ยญสหรัฐ

11. PT. Bharinto Ekatama

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ PT. Bharinto Ekatama ดังนี้
• ป 2564 รายไดคา Management fee จำนวน 9,068,169.81 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 2,103,649.04 เหร�ยญสหรัฐ
• ยอดเง�นทดรองจาย จำนวน 1,131.69 เหร�ยญสหรัฐ

12. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นทดรองรับ จำนวน 6,707.35 เหร�ยญสหรัฐ

13. PT. Tambang Raya Usaha Tama

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ PT. Tambang Raya Usaha Tama ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นทดรองจาย จำนวน 1,887.49 เหร�ยญสหรัฐ

14. PT. Nusa Persada Resources

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ PT. Nusa Persada Resources ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นทดรองจาย จำนวน 4,748.32 เหร�ยญสหรัฐ

15. Banpu Investment (China) Ltd.

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นทดรองจาย จำนวน 739,625.15 เหร�ยญสหรัฐ

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท บานปู มินเนอรัล จำกัด

2. BP Overseas Development
Co., Ltd.

รายการระหวางกัน
บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ บร�ษัท บานปู มินเนอรัล จำกัด ดังนี้
• เง�นใหกูยืมแก บร�ษัท บานปู มินเนอรัล จำกัด ในรูปของตั๋วสัญญาใชเง�น โดยคำนวณ
อัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราสวนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�น
ใหกูจำนวน 156,434,183.03 เหร�ยญสหรัฐ
• ป 2564 มีเง�นปนผลรับ จำนวน 40,000,000.00 เหร�ยญสหรัฐ
• มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 4,055,600.39 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดดอกเบี้ยคางรับ จำนวน 3,694,922.76 เหร�ยญสหรัฐ
บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ บร�ษัท BP Overseas Development Co., Ltd. ดังนี้
• เง�นใหกูยืมแก BP Overseas Development Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเง�นใหกูยืม
โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราสวนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2564
มียอดเง�นใหกูจำนวน 2,303,286,389.63 เหร�ยญสหรัฐ
• ป 2564 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 96,218,348.56 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดดอกเบี้ยคางรับ จำนวน 497,633,697.60 เหร�ยญสหรัฐ

3. บริษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน) ดังนี้
• ป 2564 มีรายไดคา Management fee จำนวน 5,073,799.46 เหร�ยญสหรัฐ
• มีเง�นปนผลรับ จำนวน 49,311,407.03 เหร�ยญสหรัฐ

4. บริษัท บานปู เน็กซ จำกัด

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ บร�ษัท บานปู เน็กซ ดังนี้
• เง�นใหกยู มื แก บร�ษทั บานปู เน็กซ จำกัด ในรูปของตัว๋ สัญญาใชเง�นและสัญญาเง�นใหกยู มื
โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราสวนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2564
มียอดเง�นใหกูจำนวน 302,647,305.06 เหร�ยญสหรัฐ
• ป 2564 มียอดดอกเบี้ยรับ จำนวน 9,415,881.74 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดดอกเบี้ยคางรับจำนวน 9,593,611.65 เหร�ยญสหรัฐ

5. Banpu Singapore Pte. Ltd.
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บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี้
• ป 2564 รายไดคา Management fee จำนวน 10,000.00 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 10,000.00 เหร�ยญสหรัฐ

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

รายการระหวางกัน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวของ

• การกำกับดูแลกิจการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล

รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน

16. Banpu Australia Co. Pty Ltd.

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ Banpu Australia Co. Pty Ltd. ดังนี้
• เง�นใหกยู มื แก Banpu Australia Co. Pty Ltd. ในรูปของสัญญาเง�นใหกยู มื โดยคำนวณ
อัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราสวนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�น
ใหกูยืม จำนวน 14,519,911.79 เหร�ยญสหรัฐ
• ป 2564 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 44,032.74 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดดอกเบี้ยคางรับ จำนวน 43,721.07 เหร�ยญสหรัฐ

19. บริษัท บีโอจี จำกัด

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ บร�ษัท บีโอจ� จำกัด ดังนี้
• เง�นใหกยู มื แก บร�ษทั บีโอจ� จำกัด ในรูปของตัว๋ สัญญาใชเง�น โดยคำนวณอัตราดอกเบีย้
ตามราคาตลาด บวกอัตราสวนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นใหกูจำนวน
216,000,000.00 เหร�ยญสหรัฐ
• ป 2564 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,029,375.00 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดดอกเบี้ยคางรับจำนวน 1,897,500.00 เหร�ยญสหรัฐ

17. Centennial Coal Co., Ltd.

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ Centennial Coal Co., Ltd. ดังนี้
• เง�นใหกูยืมแก Centennial Coal Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเง�นใหกูยืม โดยคำนวณ
อัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราสวนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�น
ใหกูยืม จำนวน 116,909,513.18 เหร�ยญสหรัฐ
• ป 2564 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 4,491,454.10 เหร�ยญสหรัฐ
• รายได Management fee จำนวน 5,784,664.06 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 2,163,654.79 เหร�ยญสหรัฐ
• ยอดดอกเบี้ยคางรับ จำนวน 3,138,990.49 เหร�ยญสหรัฐ
• ยอดเง�นทดรองจาย จำนวน 725,995.57 เหร�ยญสหรัฐ

20. Banpu Renewable Singapore
Pte. Ltd.

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ดังนี้
• ป 2564 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 85,523.95 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดดอกเบี้ยคางรับจำนวน 85,523.95 เหร�ยญสหรัฐ

21. Banpu North America Corporation

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ Banpu North America Corporation ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นทดรองจาย จำนวน 1,336.41 เหร�ยญสหรัฐ

22. บริษัท แอดวานซ เมดิคอล เซนเตอร
จำกัด

บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ บร�ษัท แอดวานซ เมดิคอล เซนเตอร จำกัด ดังนี้
• ป 2564 มีเง�นปนผลรับ จำนวน 159,799.57 เหร�ยญสหรัฐ

18. บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
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บร�ษัทฯ ทำรายการระหวางกันกับ บร�ษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ดังนี้
• ป 2564 มีตนทุนจากการรับบร�การ 4,347,789.62 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นทดรองจาย จำนวน 13,135.42 เหร�ยญสหรัฐ
• เจาหนี้การคา 364,273.92 เหร�ยญสหรัฐ

รายงานประจำป 2564
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การกำกับดูแลกิจการ

• การรับรองความถูกตองของขอมูล

การรับรอง
ความถูกตองของขอมูล

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

• การรับรองความถูกตองของขอมูล

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

2

นายตีรณ พงศมฆพัฒน
อายุ 65 ป

3

นายพิริยะ เข็มพล
อายุ 63 ป

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

1

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 8 เมษายน 2563

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 5 เมษายน 2555

นายชนินท วองกุศลกิจ

ประธานคณะกรรมการสิง่ แวดลอม
สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 30 เมษายน 2557

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 พฤษภาคม 2564

กรรมการกำหนดคาตอบแทน

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 30 เมษายน 2557

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 พฤษภาคม 2563

ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง : 28 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

กรรมการ

•
•
•
•

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 16 พฤษภาคม 2526

เจาหนาที่บริหารอาวุโส
วันที่ไดรับแตงตั้ง : 10 เมษายน 2558

•

* เปนอาของบุคคลในลำดับที่ 5 และลำดับที่ 12

•

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

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

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : 0.27
• คูสมรส : 0.13

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

ประธานกรรมการบร�ษัท บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
เจาหนาที่บร�หารอาวุโส บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาที่บร�หาร บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
• 2539 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
• 2561 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการ บร�ษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)
• 2547 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)
บริษัทอน
• 2526 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
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องคกรอน
• 2564 – ปจจุบัน :
• 2562 – 2564 :
• 2564 – ปจจุบัน :
• 2555 – 2564 :
• 2558 – ปจจุบัน :
• 2551 – ปจจุบัน :
• 2555 – 2564 :
• 2559 – 2561 :
• 2558 – 2561 :

•
นายกสมาคม สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
กรรมการ สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
ที่ปร�กษา สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
กรรมการ โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจร�ต
ประธาน มูลนิธ�เพื่อคุณภาพช�ว�ต
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
ประธานคณะทำงาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
ของบร�ษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ph.D. (Econ), University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร (ปร�มาณว�เคราะห) จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง รุนที่ 14/2555
จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 161/2555
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน ที่ 7/2556
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุนที่ 2/2557
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร IT Governance (ITG) รุนที่ 2/2559
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2016 จากสภาว�ชาช�พบัญช�
ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar 2012
จากสภาว�ชาช�พบัญช� ในพระบรมราชูปถัมภ
อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2017
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร ว�ธป� ฏิบตั สิ ำหรับบอรดในการกำกับดูแลการปองกันและรับมือภัยไซเบอร
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุนที่ 8/2561
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุน ที่ 15/2562
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
จากบร�ษัท เอซ�ส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จำกัด
อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุนที่ 22/2564
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ
• ตนเอง : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• 2557 – ปจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดคาตอบแทน
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2555 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

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

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• 2564 – ปจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสิง่ แวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
องคกรอน
• ปจจุบัน
• ปจจุบัน

: ที่ปร�กษา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
: ที่ปร�กษาพิเศษ ดานการตางประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
• 2563 – 2564 : กรรมการบร�หาร/ กรรมการกำกับความเสี่ยง
ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)
• 2560 – 2562 : เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศจ�น
• 2558 – 2560 : รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

บริษัทจดทะเบียนอน
• 2556 – ปจจุบัน : กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บร�ษัท ทิสโก ไฟแนนเช�ยล กรุป จำกัด (มหาชน)
องคกรอน
• 2564 – ปจจุบัน : ศาสตราจารยกิตติคุณ จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• 2554 – 2559 : ศาสตราจารย (ระดับ 11) สาขาเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• 2549 – 2554 : ศาสตราจารยสาขาเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• 2561 – ปจจุบัน : ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (ส.ส.ส.)
• 2559 – 2562 : ประธานคณะกรรมการสงเสร�มและสนับสนุนการว�จัย สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
• 2553 – 2558 : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเง�น (ป.ป.ง.)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

315

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

4

การกำกับดูแลกิจการ

นายระวิ คอศิริ
อายุ 72 ป

• การรับรองความถูกตองของขอมูล

5

6

นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
อายุ 65 ป

นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง
อายุ 70 ป

กรรมการ
กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 3 เมษายน 2557

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 5 เมษายน 2555

ประธานคณะกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน

ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

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

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คูสมรส : 0.02

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• 2559 – ปจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2555 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2555 – 2559 : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2555 – 2559 : ที่ปร�กษา บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2558 – ปจจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
• 2544 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
• 2544 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร จำกัด
• 2552 – 2563 : กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd.
• 2552 – 2563 : กรรมการ Phu Fai Mining Co., Ltd.
• 2553 – 2560 : กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd.

• ปร�ญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว�ชาเกษตรนวัตกรรม
จากมหาว�ทยาลัยขอนแกน
• ปร�ญญาโท สาขารัฐศาสตร มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
• ปร�ญญาตร� สาขารัฐศาสตร มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
• อบรมหลักสูตร การลงทุน Ultra Wealth – Invest Like a Master รุนที่ 2
• อบรมหลักสูตร ผูบร�หารระดับสูงดานว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 5
จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน
• อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุนที่ 1
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
• อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT)
รุนที่ 5 มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 161/2555
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุนที่ 9
สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• Management Problem Solving and Decision Making Program,
Kepner – Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A.

กรรมการตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง : 25 เมษายน 2562

กรรมการสิ่งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการกำหนดคาตอบแทน
วันที่ไดรับแตงตั้ง : 25 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

•
•
•
•

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 พฤษภาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 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) รุนที่ 194/2557
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Cyber Resilience Leadership 2017
จากธนาคารแหงประเทศไทย
• อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุนที่ 8/2561
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

• ปร�ญญาบร�หารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA), Ashland University, Ohio, U.S.A.
• ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาคณิตศาสตรและสถิติ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุนที่ 1
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 278/2562
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP) รุนที่ 38/2563
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทจดทะเบียนอน
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทอน
• 2563 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการบร�ษัท/ ประธานกรรมการบร�หาร กลุมมิตรผล
• 2525 – ปจจุบัน : กรรมการ กลุมมิตรผล
• 2561 – 2563 : รองประธานกรรมการบร�ษัท/ ประธานกรรมการบร�หาร
กลุมมิตรผล
• 2558 – 2563 : ประธานเจาหนาที่กลุมธุรกิจกลุมงานออย กลุมมิตรผล
• 2554 – 2561 : รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานพัฒนาและจัดการดานออย
กลุมมิตรผล

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 4 เมษายน 2562

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 30 เมษายน 2557

% การถือหุนในบริษัทฯ

บริษัทในกลุมบานปู
• 2562 – ปจจุบัน : ประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2557 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2557 – 2562 : กรรมการกำหนดคาตอบแทน บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทในกลุมบานปู
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการกำหนดคาตอบแทน บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2557 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

• ตนเอง : 0.08
• คูสมรส : –

อายุ 60 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 3 เมษายน 2557

* เปนหลานชายของบุคคลในลำดับที่ 1
และเปนลูกพีล่ กู นองของบุคคลในลำดับที่ 12

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

กรรมการอิสระ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 25 เมษายน 2562

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 28 เมษายน 2559

7

องคกรอน
• 2564 – ปจจุบัน : Chairman, Board of Trustees,
International Rice Research Institute (IRRI),
Los Banos, Philippines
• 2563 – ปจจุบัน : คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 (เศรษฐกิจฐานราก)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• 2556 – ปจจุบัน : ประธานมูลนิธ� มูลนิธ�นวช�วัน
• 2558 – 2563 : กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการความเสี่ยง
ธนาคารแหงประเทศไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู
• 2564 – ปจจุบัน : กรรมการสิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับความเสี่ยง
บร�ษัท แอล เอช ไฟแนนซเช�ยล กรุป จำกัด (มหาชน)
บริษัทอน
• 2561 – 2561 : General Manager & Deputy Country Head of Thailand
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น
• 2545 – 2561 : Head of Business Promotion
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น

องคกรอน
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

317

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

8

การกำกับดูแลกิจการ

• การรับรองความถูกตองของขอมูล

9

นายธีรภัทร สงวนกชกร
อายุ 56 ป

นายอนนต สิริแสงทักษิณ
อายุ 69 ป

กรรมการอิสระ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 28 เมษายน 2559

กรรมการสิ่งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ

ที่ปรึกษา
วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 เมษายน 2557

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 พฤษภาคม 2564

• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• 2564 – ปจจุบัน : กรรมการสิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดคาตอบแทน
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
องคกรอน
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการบร�หาร สมาคมสงเสร�มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
• 2561 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
• 2561 – ปจจุบัน : กรรมการนโยบาย
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
• 2557 – 2561 : กรรมการตรวจสอบ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
• 2555 – 2559 : กรรมการนโยบาย
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
• 2547 – ปจจุบัน : รองศาสตราจารย ภาคว�ชาว�ศวกรรมโทรคมนาคม
สำนักว�ชาว�ศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเช�ย
• 2561 – 2561 : กรรมการจัดทำแผนการบูรณาการ
และพัฒนาเคร�อขายการศึกษาแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธ�การ

318

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

•
•
•
•
•
•
•
•

ปร�ญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาว�ทยาลัยกรุงเทพธนบุร�
พาณิชยศาสตรและการบัญช�มหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ว�ทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีว�ทยา) จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
Certificates in Project Investment Appraisal and Management
and Global Leadership, Harvard University, U.S.A.
อบรมหลักสูตรผูบร�หารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 1 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 52/2549
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 73/2549
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร Sustainability Board Training 2021 จากกลุมซ�ไอเอ็มบี

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

บริษัทในกลุมบานปู
• 2559 – ปจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2557 – ปจจุบัน : ที่ปร�กษา บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2564 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู อินโนเวชั่น แอนด เวนเจอรส จำกัด
บริษัทจดทะเบียนอน
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน
สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ/ Board Risk and
Compliance Committee ธนาคาร ซ�ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน บร�ษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
• 2563 – 2564 : ผูเช�่ยวชาญการบร�หารธุรกิจรวมทุนตางประเทศ
บร�ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทอน
• 2562 – ปจจุบัน :
• 2562 – ปจจุบัน :
• 2557 – 2563 :
• 2557 – 2563 :
• 2557 – 2563 :
• 2555 – 2563 :
• 2555 – 2563 :
• 2555 – 2563 :
• 2555 – 2563 :
• 2555 – 2563 :

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
อายุ 65 ป

กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 29 กรกฎาคม 2526

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 16 พฤษภาคม 2526

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2560

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2557

เจาหนาที่บริหาร

* เปนพี่ชายของบุคคลในลำดับที่ 11

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 8 มกราคม 2544
* เปนนองชายของบุคคลในลำดับที่ 10

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 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�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 377)
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ.จก) รุนที่ 1
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 61/2548
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ
• ตนเอง : 0.08
• คูสมรส : 0.01

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

11

กรรมการ

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 25 เมษายน 2562

% การถือหุนในบริษัทฯ

อายุ 68 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 19 เมษายน 2559

กรรมการกำหนดคาตอบแทน

• ว�ศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Information Processing,
Tokyo Institute of Technology
• ว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Information Processing,
Tokyo Institute of Technology
• ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 148/2554
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 14/2557
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุนที่ 8/2562
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร National Director Conference 2021 (NDC 2021) “Leadership
Behind Closed Door” จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 3 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

10

บริษัทในกลุมบานปู
• 2557 – ปจจุบัน : ที่ปร�กษา บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2526 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2558 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
• 2547 – ปจจุบัน : ประธานที่ปร�กษา บร�ษัท บร�หารและพัฒนา
เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• B.S. (Mechanical Engineering), University of Missouri, Columbia, U.S.A.
• อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุนที่ 3
สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 4414)
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 23/2545
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผูบร�หารระดับสูง รุนที่ 8
จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
• อบรมหลักสูตร ผูบร�หารระดับสูงดานการบร�หารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุนที่ 1)
จากสถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
• อบรมหลักสูตร ผูบร�หารระดับสูงดานว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 1
จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน
• อบรมหลักสูตร ผูบร�หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุนที่ 17
จากสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
• อบรมหลักสูตร นักบร�หารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
(วธอ.) รุนที่ 1 จากสถาบันว�ทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade รุนที่ 4
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
• อบรมหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสรางเคร�อขายนวัตกรรม (BRAIN) รุนที่ 1
จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท)
• อบรมหลักสูตร การบร�หารการทองเที่ยวสำหรับผูบร�หารระดับสูง (กสท.) รุนที่ 1
จากศูนยพัฒนาว�ชาการดานตลาดการทองเที่ยว
• อบรมหลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิดสรางสรรคเช�งธุรกิจ รุนที่ 8/2018
มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม
• อบรมหลักสูตร ผูบร�หารระดับสูงดานนวัตกรรมบร�การ (ToPCATS) รุนที่ 2
จากมหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : 0.02
• คูสมรส : 0.05

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ประธานกรรมการ บร�ษัท ไทยอีสเทิรน กรุป โฮลดิ้ง จำกัด
คณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูป มหาว�ทยาลัยศิลปากร
ประธานกรรมการ PTTGC Innovation America Corp.
ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc.
ประธานกรรมการ Natureworks LLC
ประธานกรรมการ PTTGC International Private Ltd.
ประธานกรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
ประธานกรรมการ Emery Oleochemical (M) Sdn. Bhd.
ประธานกรรมการ Emery Specialty Chemical Sdn. Bhd.
ประธานกรรมการ Vencorex Holding

บริษัทในกลุมบานปู
• 2560 – ปจจุบัน : ที่ปร�กษา บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2526 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2526 – 2559 : เจาหนาที่บร�หาร บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

12

การกำกับดูแลกิจการ

นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
อายุ 57 ป

• การรับรองความถูกตองของขอมูล

13

นางสมฤดี ชัยมงคล
อายุ 60 ป

14

นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
อายุ 61 ป

15

นายกิรณ ลิมปพยอม
อายุ 47 ป

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร –
ธุรกิจไฟฟา
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มิถุนายน 2553

ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 10 เมษายน 2558

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มิถุนายน 2553

กรรมการ

* เปนหลานชายของบุคคลในลำดับที่ 1
และเปนลูกพีล่ กู นองของบุคคลในลำดับที่ 5

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 4 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• Bachelor of Science (Finance), Babson College, Massachusetts, U.S.A.
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 24/2545
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุนที่ 13
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
• อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุนที่ 2
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย และ International Institute for Management
Development (IMD)
• อบรมหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in ASIA (SIBA)
ป 2559 จากมหาว�ทยาลัยมหิดล รวมกับ MIT Sloan School of Management
• อบรมหลักสูตร Leadership Communication Certification Program 2561
จาก Thailand Management Association (TMA)
• อบรมหลักสูตร Senior Executive Program 2019 (SEP) รุนที่ 33
จากสถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
รวมกับ The Kellogg School of Management and The Wharton School
• อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุนที่ 10/2563
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร ผูบร�หารระดับสูงดานว�ทยาการพลังงาน รุนที่ 16 (วพน.16)
จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : 0.16
• คูสมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• 2553 – ปจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทอน
• ปจจุบัน

: ประธานเจาหนาที่บร�หาร กลุมธุรกิจน�ำตาลประเทศไทย
พลังงานและธุรกิจใหม บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
• 2551 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
• 2551 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรสยาม จำกัด
• 2551 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
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รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร –
ธุรกิจเหมือง

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 10 เมษายน 2563

ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท บานปู เพาเวอร จำกัด
(มหาชน)

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2563

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 10 เมษายน 2563

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) รุนที่ 78/2549
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง รุนที่ 18
จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)
• อบรมหลักสูตร นักบร�หารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 2 จากสถาบันว�ทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : 0.12
• คูสมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• 2558 – ปจจุบัน : ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หาร/ กรรมการ บร�ษทั บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2549 – 2558 : ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – การเง�น
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2552 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
• ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร จำกัด
• ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู เน็กซ จำกัด
• ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู เน็กซ กร�น ลีสซ�่ง จำกัด
• ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู มินเนอรัล จำกัด
• ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
• ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู โคล เซลส จำกัด
• ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร เว�ยดนาม จำกัด
• ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู โคล เพาเวอร จำกัด
• ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บานปู อินโนเวชั่น แอนด เวนเจอรส จำกัด
• ปจจุบัน
: กรรมการ บร�ษัท บีโอจ� จำกัด
• ปจจุบัน
: กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Sunseap Group Pte. Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Durapower Holdings Pte. Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ AFE Investments Pty Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Energy Holding Pty Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Renewable Australia Pty Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ BPIN Investment Co., Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Asian American Coal, Inc.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Japan K.K.
• ปจจุบัน
: กรรมการ BKV Corporation
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu North America Corporation
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Power US Corporation

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

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

% การถือหุนในบริษัทฯ
• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• 2563 – ปจจุบัน : ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ธุรกิจเหมือง
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2562 – 2562 : ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ – สายธุรกิจถานหิน
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2561 : ผูชวยประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ – สายธุรกิจถานหิน
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการ Hunnu Gobi Altai LLC
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Vietnam LLC
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษทั บานปู เอนเนอรจ� เซอรวส� เซส (ไทยแลนด) จำกัด
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เอ็นจ�เนียร�่ง เซอรว�สเซส จำกัด
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู มินเนอรัล จำกัด
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู โคล เซลส จำกัด
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd.
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ BP Overseas Development Company
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd.
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd.
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Aura Land Development Pte. Ltd.
• 2561 – ปจจุบัน : Commissioner, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
• 2561 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู โคล เพาเวอร จำกัด
• 2562 – 2563 : กรรมการ บร�ษัท เหมืองเช�ยงมวน จำกัด
• 2558 – 2560 : กรรมการผูจัดการ Hongsa Power Co., Ltd.

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 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 จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• อบรมหลักสูตร Master of Business Administration in Executive Finance
จากสถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
รวมกับ The Kellogg School of Management and The Wharton School
• อบรมหลักสูตร Graduate of the Australian Institute of Company Directors
(GAICD)
• อบรมหลักสูตร Director Certificate Program, Indonesian Institute
of Corporate Directors (IICD)
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 294/2563
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• 2563 – ปจจุบัน : ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ธุรกิจไฟฟา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ปจจุบัน : ประธานเจาหนาที่บร�หาร บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Energy Holding Pty Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Power International Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Pan-Western Energy Corporation LLC
• ปจจุบัน
: กรรมการ BKV-BPP POWER LLC
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Power US Corporation
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Power (Japan) Co., Ltd.
• ปจจุบัน
: กรรมการ Zouping Peak Pte. Ltd
• ปจจุบัน
: กรรมการ Banpu Innovation & Ventures Co., Ltd.
• ปจจุบัน
: Executive Manager, Banpu Power Trading G.K.
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร จำกัด
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เน็กซ จำกัด
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เน็กซ กร�น ลีซซ�่ง จำกัด
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd.
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร เว�ยดนาม จำกัด
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการ Phu Fai Mining Co., Ltd.
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู โคล เพาเวอร จำกัด
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd.
• 2563 – ปจจุบัน : Commissioner, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
• 2557 – ปจจุบัน : Alternate Director, Centennial Coal Co., Pty Ltd.
• 2556 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd.
• 2556 – ปจจุบัน : กรรมการ AFE Investments Pty Ltd.
• 2556 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Australia Resources Pty 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
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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การกำกับดูแลกิจการ

นายฐิติ เมฆวิชัย
อายุ 59 ป

• การรับรองความถูกตองของขอมูล

17

18

นายสุธี สุขเรือน
อายุ 57 ป

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก
อายุ 51 ป

19

นายเวโรจน ลิ้มจรูญ*
อายุ 61 ป

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร –
ทรัพยากรมนุษย
ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร –
ธุรกิจน้ำมันและกาซธรรมชาติ

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร –
กลยุทธและพัฒนาธุรกิจ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 พฤศจิกายน 2561

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

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

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• 2561 – ปจจุบัน : ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ธุรกิจน�ำมันและกาซธรรมชาติ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
• 2554 – 2561 : Executive Vice President of Human Resources
and Business Services Group
บร�ษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

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

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• 2564 – ปจจุบัน : ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – กลยุทธและพัฒนาธุรกิจ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – 2563 : ผูอำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองคกร
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2563 : ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจไฟฟา
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2552 – 2560 : ผูอำนวยการสายอาวุโส – การเง�น
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2563 : ประธานเจาหนาที่บร�หาร บร�ษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Renewable Australia Pty Ltd.
• 2563 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู เน็กซ จำกัด
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร เว�ยดนาม จำกัด
• 2562 – ปจจุบัน : กรรมการ Banpu Japan K.K.
• 2561 – ปจจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บานปู โคล เพาเวอร จำกัด
• 2561 – ปจจุบัน : กรรมการ BRE Singapore Pte. Ltd.
• 2561 – ปจจุบัน : กรรมการ BPP Vinh Chau Wind Power LLC

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2561

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

* หมายเหตุ : นายเวโรจน ลิ้มจรูญ
ไดรบั แต
แตงงตัตัง� �งใหใหดดำรงตำแหน
ำรงตำแหนงงGroup Senior
ผูVice
ชวยประธานเจ
Presidentาหน
– Office
าที่บร�หof
าร CEO
มีผลตัง� แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มีนาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาการบัญช� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
Orchestrating Winning Performance 2016, IMD Business School
Global Leadership Program for Strategic Leader 2017,
IMD Business School
Certification from School of Tax
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตแหงประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA)
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
อบรมหลักสูตร การกำกับดูแล IT ระดับองคกร จากสภาว�ชาช�พบัญช�
ในพระบรมราชูปถัมภ
อบรมหลักสูตร Transfer Pricing จากสภาว�ชาช�พบัญช� ในพระบรมราชูปถัมภ
อบรมหลักสูตร Forensic Analytic ขั�นพื้นฐาน จากสภาว�ชาช�พบัญช�
ในพระบรมราชูปถัมภ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

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

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• 2564
กรกฎาคม
บัน : Group
– ปจ2564
จุบัน –: ผูปชจวจุยประธานเจ
าหนSenior
าที่บร�หVice
าร President – Office of CEO
ษัท ดบา(มหาชน)
นปู จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท บานปูบร�จำกั
• 2561 – 2564
มิถุนายน: 2564
: ผูชวยประธานเจ
่บร�พหยากรมนุ
าร – ทรัษพยยากรมนุษย
ผูชวยประธานเจ
าหนาที่บร�หาารหน–าทีทรั
ษัท ดบา(มหาชน)
นปู จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท บานปูบร�จำกั
• 2552 – 2560 : ผูอำนวยการสายอาวุ
: ผูอำนวยการสายอาวุ
โส – ทรัษพยยากรมนุษย
โส – ทรัพยากรมนุ
ษัท ดบา(มหาชน)
นปู จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท บานปูบร�จำกั

% การถือหุนในบริษัทฯ
• ตนเอง : –

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

นายวิธพล เจาะจิตต
อายุ 51 ป

• การรับรองความถูกตองของขอมูล

21

นายจิรเมธ อัชชะ
อายุ 52 ป

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร –
ทรัพยากรมนุษย

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร –
บริหารและพัฒนาองคกร

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 กรกฎาคม 2564

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2564

22

นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ
อายุ 47 ป

23

นางสาววิยะดา วิบูลยศิริชัย
อายุ 52 ป

เลขานุการบริษัท

เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2561

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 16 มกราคม 2561

ผูอำนวยการสายอาวุโส –
แผนงานองคกร

ผูอำนวยการสายอาวุโส –
ตรวจสอบภายใน และกำกับดูแล
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 10 เมษายน 2563

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• ปร�ญญาโท คณะว�ศวกรรมศาสตร สาขาว�ชาว�ศวกรรมโทรคมนาคม
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• ปร�ญญาตร� คณะว�ศวกรรมศาสตร สาขาว�ศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• Diploma in Strategic Management and Business Reengineering,
Special Program by Sloan School of Management, MIT, Boston, MA, U.S.A.

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• กรกฎาคม 2564 – ปจจุบัน : ผูชวยประธานเจาหนาที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอน
• 2560 – 2562
• 2557 – 2560

บริษัทอน
• 2548 – 2557

: First Executive Vice President,
Head of Human Resources
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
: First Executive Vice President,
Head of Human Resources
กลุมการเง�นเกียรตินาคินภัทร
: Chief Executive Officer and Country Head
บร�ษัท เมอรเซอร (ประเทศไทย) จำกัด

องคกรอน
• มีนาคม 2564 – ปจจุบัน : คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ (กนช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร ว�จัย
และนวัตกรรม
• 2564 – ปจจุบัน
: อนุกรรมการบร�หารงานบุคคลของสำนักงาน
พัฒนาว�ทยาศาตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
• 2562 – ปจจุบัน
: ที่ปร�กษาประธานเจาหนาที่บร�หาร
มูลนิธ�แมฟาหลวง ในพระราชูปถัมภ
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต ว�ชาเอกเศรษฐศาสตรการคลัง มหาว�ทยาลัยรามคำแหง

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

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

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 (สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)
มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ
อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program 2018
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
อบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุนที่ 96
จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร CG Code Workshop จากบร�ษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญช� จำกัด (Deloitte)
อบรมหลักสูตร WIAL Certified Action Learning Coach Program
จาก บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) รวมกับ World Institute for Action Learning
(Thailand) Limited
อบรมหลักสูตร Leadership Program – Accelerating Transformation Series
จาก บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน) รวมกับ Pacrim Group
Climate Risk Management and Climate Scenario Analysis
จาก Ernst & Young Corporate Services Limited
Economic Briefing จาก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
Energy Transition Towards Net-Zero จาก KPMG

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คูสมรส : –

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ สาขาบร�หารการเง�น สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
(NIDA)
• ปร�ญญาตร� บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• ผูสอบบัญช�รับอนุญาตแหงประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA)
• ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล
(Certified Internal Auditor: CIA) จากสมาคมผูตรวจสอบภายในสากล (IIA)
• ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Certified Control Self –
Assessment: CCSA) จากสมาคมผูตรวจสอบภายในสากล (IIA)
• อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุนที่ 13
จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ
• ตนเอง : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
บริษัทในกลุมบานปู
• 2561 – ปจจุบัน : ผูอำนวยการสายอาวุโส – ตรวจสอบภายใน
และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – ปจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
• 2557 – 2560 : ผูอำนวยการสายอาวุโส – เทคโนโลยีสารสนเทศ
บร�ษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

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

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การรับรองความถูกตองของขอมูล

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดการดำรงตำแหนง
ของผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ
และบริษัทยอย

6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

/

7. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

/

8. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

/

/

10. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

/

8. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

/

11. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

//

12. นายธีรภัทร สงวนกชกร

///

9. นางสมฤดี ชัยมงคล

/, M

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

BPJP

7. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

/

BPI

9. นางสมฤดี ชัยมงคล

/

BIVUS

/

/

BES

6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

/

BEST

///

/

BEN

5. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

/

BCS

//

/

BPCP

4. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

BAR

/

BEH

3. นายระวิ คอศิริ

BPCI

//

BRA

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

BPA

/

ALD

/

/

/

/, M

/

11. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

///

13. นายพิริยะ เข็มพล

///

12. นายธีรภัทร สงวนกชกร

///

14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

O

13. นายพิริยะ เข็มพล

///

15. นายกิรณ ลิปพยอม

O

14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

O

15. นายกิรณ ลิปพยอม

O

16. นายฐิติ เมฆวิชัย

O

16. นายฐิติ เมฆวิชัย

O

17. นายสุธี สุขเรือน

O

17. นายสุธี สุขเรือน

O

18. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

O

18. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

O

19. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

O

19. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

O

20. นายจิรเมธ อัชชะ

O

20. นายจิรเมธ อัชชะ

O

326

/

/

/

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

BPVT

BPS

BPPTGK

BPPI

BPPJP

BNAC

BNGL

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

10. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

/

/

BOG

///

X

/

BMSCS

5. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

1. นายชนินท วองกุศลกิจ

/

BKV

//

/

BIVTH

4. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

BPP

/

/

BPIC

3. นายระวิ คอศิริ

/

BIVSG

BKV-BPP

//

AACI

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

AFE

X

Banpu

รายชอ

ALSGK

บริษัทยอย

1. นายชนินท วองกุศลกิจ

BNEXT

รายชอ

BMS

บริษัทยอย
BMC

การกำกับดูแลกิจการ

Banpu

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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• การรับรองความถูกตองของขอมูล

Phu Fai

ZPP

ITM

PV

/

HPC

/

PWE

HUNI

HGA

HUNNU

HSEGK

CEY
/

หมายเหตุ :

BLCP

/

4. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

//

5. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

///

6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

/

7. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

/

8. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

/
/, M

10. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

/

11. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

//

12. นายธีรภัทร สงวนกชกร

///

13. นายพิริยะ เข็มพล

///

14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

O

15. นายกิรณ ลิปพยอม

O

16. นายฐิติ เมฆวิชัย

O

17. นายสุธี สุขเรือน

O

18. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

O

19. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ
20. นายจิรเมธ อัชชะ
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/

รายชอ

1. นายชนินท วองกุศลกิจ

X

/

/

/

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

//

3. นายระวิ คอศิริ

/

4. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

//

/ กรรมการ

5. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

///

// กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

/

/// กรรมการอิสระ

7. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

/

8. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

/

//

3. นายระวิ คอศิริ

9. นางสมฤดี ชัยมงคล

BRES

/

BPPUS

/

BPPVC

X

บริษัทการรวมคา

Banpu

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

BPINI

1. นายชนินท วองกุศลกิจ

BPOD

รายชอ

Banpu

บริษัทยอย

Sunseap

การกำกับดูแลกิจการ

Durapower

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

/

/

/

/

/

/

/

9. นางสมฤดี ชัยมงคล

/, M
/

11. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

//

12. นายธีรภัทร สงวนกชกร

///

13. นายพิริยะ เข็มพล

///

14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

O

15. นายกิรณ ลิปพยอม

O

16. นายฐิติ เมฆวิชัย

O

17. นายสุธี สุขเรือน

O

18. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

O

O

19. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

O

O

20. นายจิรเมธ อัชชะ

O

/
/

/
/
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/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

X ประธานกรรมการบริษัท
V รองประธานกรรมการบริษัท

/

M ประธานเจาหนาที่บริหาร
N เจาหนาที่บริหาร

/

10. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

/

สัญลักษณตำแหนง
ของคณะกรรมการและผูบริหาร

/

/

/

/

O ผูบริหาร

/

/

/

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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สัญลักษณของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม
Banpu
Banpu Plc.
(บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน))

บริษัทยอย

BNEXT
Banpu NEXT Co., Ltd.
(บริษัท บานปู เน็กซ จำกัด)

BPP
Banpu Power Plc.
(บริษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน))

BNGL
Banpu NEXT Green Leasing Co., Ltd.
(บริษัท บานปู เน็กซ กรีน ลีสซิ่ง จำกัด)

BPPI
Banpu Power International Ltd.
(บริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด)

AACI
Asian American Coal, Inc.

BEST
บริษัท บานปู เอ็นเนอจี เซอรวิสเซส (ไทยแลนด) จำกัด

BOG
บริษัท บีโอจี จำกัด

BPPJP
Banpu Power (Japan) Co., Ltd.

AFE
AFE Investments Pty Ltd.

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

BPA
Banpu Australia Co., Pty Ltd.

BPPTGK
Banpu Power Trading G.K.

ALD
Aura Land Development Pte. Ltd.

BIVTH
Banpu Innovation & Ventures Co., Ltd.

BPCI
Banpu Coal Investment Co., Ltd.

BPPUS
Banpu Power US Corporation

ALSGK
Aizu Land Solar G.K.

BIVUS
Banpu Innovation & Ventures LLC

BPCP
Banpu Coal Power Ltd.
(บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จำกัด)

BPPVC
BPP Vinh Chau Wind Power LLC

BAR
Banpu Australia Resources Pty Ltd.

BKV
BKV Corporation

BCS
Banpu Coal Sales Co., Ltd.
(บริษัท บานปู โคล เซลส จำกัด)

BKV-BPP
BKV-BPP Power LLC

BEH
Banpu Energy Holding Pty Ltd.
BEN
Banpu Energy Australia Pty Ltd.
BES
บริษัท บานปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิสเซส จำกัด

BMC
บริษัท บานปู มินเนอรัล จำกัด
BMS
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
BMSCS
BMS Coal Sales Pte. Ltd.
BNAC
Banpu North America Corporation

330

รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

BPI
Banpu International Ltd.
BPIC
Banpu Power Investment Co., Ltd.
BPINI
BPIN Investment Co., Ltd.
BPJP
Banpu Japan K.K.
BPOD
BP Overseas Development Co., Ltd.

BPS
Banpu Singapore Pte. Ltd.
BPVT
Banpu Vietnam LLC
BRA
Banpu Renewable Australia Pty Ltd.
BRES
BRE Singapore Pte. Ltd.
CEY
Centennial Coal Co., Ltd.
HGA
Hunnu Gobi Altai LLC

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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HSEGK
Hokkaido Solar Estate G.K.

PV
Power Vietnam Co., Ltd.

HUNI
Hunnu Investment Pte. Ltd.

PWE
Pan-Western Energy Corporation LLC

HUNNU
Hunnu Coal Pty Ltd.

ZPP
Zouping Peak Pte. Ltd.

ITM
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

บริษัทรวม
BLCP
BLCP Power Ltd.
(บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จำกัด)
HPC
Hongsa Power Co., Ltd.
Phu Fai
Phu Fai Mining Co., Ltd.
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Durapower
Durapower Holdings Pte. Ltd.
Sunseap
Sunseap Group Pte. Ltd.

บานปู
ผูนำดานพลังงานที่หลากหลาย
ในระดับนานาชาติ
มุงนำเสนอโซลูชันดานพลังงานที่ดีที่สุดใหแกลูกคา
จากความเชี่ยวชาญดานพลังงานครบวงจรใน 10 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

