


การขับเคล�อนธุรกิจ

เพ�อความยั่งยืน

158

นโยบาย

การกำกับดูแลกิจการ

230

โครงสราง

การกำกับดูแลกิจการ 

260

ผลการดำเนินงานดาน

การกำกับดูแลกิจการ

286

การควบคุมภายใน

302

นโยบายและภาพรวม

การประกอบธุรกิจ

24

คำอธิบายและการวิเคราะห

ของฝายจัดการ สำหรับป 2564

202

การบริหาร

จัดการความเสี่ยง

148

ขอมูลทั่วไป

และขอมูลสำคัญอ�น

224

K90%

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียด

เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

314

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียด

การดำรงตำแหนงของผูบริหาร

และผูมีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทยอย

326ในกรณีที ่แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี ้อางอิงขอมูลที ่ เปดเผยบนเว็บไซต

ของบริษัทฯ ใหถือวาขอมูลดังกลาวเปนสวนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบ

ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ 

จุดเดนในรอบป

04
ผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา

08

รายงานคณะกรรมการ

10
สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร

12

การรับรองความถูกตองของขอมูล

การกำกับดูแลกิจการ

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน



ตลอดเวลาเกือบ 4 ทศวรรษของการดำเนินงาน

หนึ่งในดีเอ็นเอที่แข็งแกรงของ บริษัท บานปู จำกัด 

(มหาชน) คือ ความยืดหยุน (Resilience) ในการตอบสนอง

ตอความเปลี่ยนแปลงทั้งจากปจจัยภายนอก เทรนด

พลังงานของโลก และความคาดหวังของผูมีสวน

ไดเสียไดอยางทันทวงทีเสมอ บริษัทฯ ไดมุ งเนน

การเปล่ียนผานองคกร หรือ Banpu Transformation 

อยางตอเน�อง และเริ่มเขมขนมากขึ้นในชวง 4-5 ป 

ที่ผานมา ทั้งนี้ เพ�อใหบริษัทฯ ในฐานะผูนำธุรกิจดาน

พลังงานท่ีหลากหลายในระดับนานาชาติ (International 

Versatile Energy Provider) สามารถกาวสูเปาหมาย 

ของการเติบโตทางธุรกิจดวยกลยุทธ Greener & 

Smarter ไดอยางรวดเร็วและยั ่งยืนสอดคลอง

กับหลัก ESG ที่คำนึงถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอม

(Environment) ความรับผิดชอบตอสังคม (Social) 

และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ดังนั้น 

Banpu Transformation

จึงใหความสำคัญกับ 2 เร£องหลัก ดังนี้

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 

01 การเรงขยายพอรตธุรกิจใหมีสัดสวนพลังงานที่สะอาดขึ้น

และการสรางระบบนิเวศทางดานเทคโนโลยีพลังงาน

กระบวนการเปลี่ยนผานของบานปูจะชวยผลักดันใหบริษัทฯ สามารถรุดหนาขยายการเติบโตตาม 

แผนกลยุทธ Greener & Smarter ในทุกกลุมธุรกิจไดอยางยั่งยืน เพ�อมุงสูเปาหมายการมีกำไร 

กอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส�อมราคาและคาตัดจำหนาย หรือ EBITDA จากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้น 

และเทคโนโลยีพลังงานในสัดสวนมากกวารอยละ 50 ภายในป 2568 ทั้งนี้ เพ�อใหบริษัทฯ สามารถ

สงมอบอนาคตพลังงานเพ£อความย่ังยืน (Smarter Energy for Sustainability)

ใหแกผูมีสวนไดเสียไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ปรับวิธีการทำงานใหตอบรับกับโลกยุคใหมที่รวดเร็วและคลองตัว (Agile Working) มากขึ้น เพ�อเสริมสราง 

ประสิทธิภาพการทำงานในทุกสวน และเสริมความแกรงใหองคกรมีความพรอมทั้งดานเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และแนวคิดแบบดิจิทัล รวมถึงวางแผนและขยายผลกระบวนการในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกพนักงาน 

ทั้งการสรางทักษะใหมที่จำเปน (Reskill) และการยกระดับทักษะเดิมใหดีขึ้น (Upskill) เพ�อนำกระบวนการทางดิจิทัล 

มาพัฒนาองคกรใหเติบโตรุดหนา และตอบสนองตอทิศทางธุรกิจของกลุมบานปูไดดีที่สุด

02 การปรับเปลี่ยนองคกรสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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+81

รายไดจากการขายรวม

 4,124 
ลานเหรียญสหรัฐ

+216

กำไรจากการดำเนินงาน

กอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส�อมราคา 

และคาใชจายตัดจาย (EBITDA)

 1,778 
ลานเหรียญสหรัฐ

+645

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

 304 
ลานเหรียญสหรัฐ

+17

สินทรัพยรวม

10,946
ลานเหรียญสหรัฐ

+20

หนี้สินรวม

 7,843 
ลานเหรียญสหรัฐ

+10

สวนของผูถือหุน

 3,103 
ลานเหรียญสหรัฐ

จุดเดนในรอบป

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

05บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)04
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



กลุมธุรกิจ

แหลงพลังงาน

(Energy Resources)

ธุรกิจถานหิน

ปริมาณขาย

ลานตัน

36.0

ธุรกิจกาซธรรมชาติ

กำลังการผลิต

ลานลูกบาศกฟุต

เทียบเทากาซธรรมชาติตอวัน

~700

กลุมธุรกิจ

ผลิตพลังงาน

(Energy Generation)

ธุรกิจผลิตไฟฟา

กำลังการผลิตรวม

ตามสัดสวนการลงทุน

เมกะวัตต

4,080

เมกะวัตต

836

กำลังการผลิตไฟฟา

จากพลังงานหมุนเวียน

ตามสัดสวนการลงทุน

กลุมธุรกิจ

เทคโนโลยีพลังงาน

(Energy Technology)

* บร�ษัทฯ กำหนดการจ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป� 2564 งวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ�นละ 0.45 บาท ซ�่งได�จ�าย
 เป�นเง�นป�นผลระหว�างกาลไปแล�วหุ�นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คงเหลือจ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป� 2564 อีกหุ�นละ 0.25 บาท
 และบร�ษัทฯ กำหนดจ�ายเง�นป�นผลในวันที่ 29 เมษายน 2565

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

เมกะวัตต

3,244

กำลังการผลิตไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

ตามสัดสวนการลงทุน

กำลังการผลิตรวม

ตามสัดสวนการลงทุน

เมกะวัตต

37

ธุรกิจระบบผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย

บนหลังคา

และบนทุนลอยน้ำ

 

 

ธุรกิจ

ยานยนต ไฟฟา 

กำลังการผลิตรวม

กิกะวัตต-ชั่วโมง

1.0

 

 

ธุรกิจ

ระบบกักเก็บพลังงาน

โครงการสมารทซิตี้

ที่อยูระหวางการพัฒนา

โครงการ

20

 

 

ธุรกิจ

พัฒนาชุมชนอัจฉริยะ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 256331 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2562

ฐานะการเงิน

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

ผลการดำเนินงาน

รายได�จากการขายรวม
ต�นทุนขาย
กำไรขั�นต�น
ค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร
ค�าภาคหลวง
รายได�อื่น
ค�าใช�จ�ายอื่น
กำไรจากการดำเนินงาน
ส�วนแบ�งกำไรจากกิจการร�วมค�า
ดอกเบี้ยจ�าย
ค�าใช�จ�ายทางการเง�น
ภาษีเง�นได�
ส�วนที่เป�นของส�วนได�เสีย
 ที่ไม�มีอำนาจควบคุม
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�
กำไรจากการดำเนินงานก�อนดอกเบี้ย
 ภาษี ค�าเสื่อมราคา
 และค�าใช�จ�ายตัดจ�าย 

อัตราสวนทางการเงิน

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

ขอมูลตอหุน

กำไรสุทธ�ต�อหุ�น
มูลค�าตามบัญช�ต�อหุ�น
เง�นป�นผลต�อหุ�น

 

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

 

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

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

  

 

 (%)
 (%)
 (%)

(%)
(เท�า)

 (เท�า)

  
(เหร�ยญสหรัฐ)
(เหร�ยญสหรัฐ)

(บาท)

 
8,069
5,434
2,635

150

 
2,759

(2,051)
708

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

(182)
(5)

(78)
(61)

 
(14)
701

 
25.7
(0.5)
(0.2)
(0.5)
2.4

1.23

 
(0.003)

0.51
0.60

 
9,377
6,562
2,815

147

 
2,283

(1,822)
460

(365)
(183)
155
(31)
36

135
(173)

(6)
(9)

(39)
 

(56)
563

 
20.2
 (2.2)
(0.6)
(2.0)
2.5

1.47

  
(0.009)

0.55
0.30

 
10,946 
 7,843 
 3,103 

 199 

 
 4,124  
(2,393)
 1,731 
 (475)
 (294)
 130 

 (445)
 647 
 227 

 (174)
 (10)

 (198)
 (189)

 
 304 

 1,778 

 
 42.0 
 6.8 
 3.0 

 10.3 
 5.8 

 1.31 

 
 0.049 
 0.46 
 0.45 *

สถานีอัดประจุไฟฟา

102 จุด

ใหบริการรถตุกตุกไฟฟา 

สาธารณะแกผูโดยสาร

2,100 คน/ วัน

ขยายตลาดยานยนตไฟฟา 

บริการ คาร เเชรริ่ง

100 คัน

1 ลำ

ขยายตลาดเรือทองเที่ยวไฟฟา

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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สิ้นสุด ณ ป

2564 2563 2562

ปริมาณการขายถานหิน

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

รายไดรวม

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

อัตรากําไรขั้นตน

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

(ลานตัน)
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กว�า 2 ป�แล�ว ที่ทุกภาคส�วนทั่วโลกต�องเผช�ญกับความท�าทายหลากหลายรูปแบบทั�งในเช�งเศรษฐกิจและสังคมจากว�กฤตการณ�ระบาด
ของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) ต�างต�องปรับตัวอย�างรวดเร็วเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข�้น
ในยุคปกติใหม� (New Normal) เช�นเดียวกันกับกลุ�มบ�านปู โดยคณะกรรมการบร�ษัทให�ความสำคัญต�อการดำเนินธุรกิจอย�างต�อเนื่อง
เพ่ือให�กลุ�มบร�ษัทฯ ยังคงสามารถสร�างการเติบโตทางธุรกิจเพ่ือการส�งมอบพลังงานท่ีย่ังยืน (Energy Sustainability) และสร�างผลตอบแทน 
ท่ีดีสม่ำเสมอในระยะยาวให�แก�ผู�ถือหุ�นและนักลงทุน รวมถึงผลประโยชน�อย�างย่ังยืนให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ตามหลัก ESG ซ�ง่คำนึงถึง 
ประเด็นด�านสิ่งแวดล�อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance)

ที่ผ�านมากลุ�มบ�านปูฝ�าฟ�นว�กฤตการณ�ต�างๆ มาได�อย�างราบร�่น  
เพราะเรามีการเตร�ยมพร�อมท่ีดี มีมาตรการท่ียืดหยุ�นแต�เข�มแข็ง 
ในการรับมือกับสถานการณ�ต�างๆ  สำหรับการรับมือกับสถานการณ� 
การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 คณะกรรมการบร�ษัทมีบทบาท
ในการกำกับดูแลและสนับสนุนการบร�หารจัดการตั�งแต�ช�วงที่เร�่ม  
มีข�าวการแพร�ระบาดในระลอกแรก พร�อมติดตามสถานการณ�
ในทุกประเทศที่กลุ�มบร�ษัทฯ เข�าไปดำเนินธุรกิจอย�างต�อเนื่อง 
ร�วมมือกับฝ�ายบร�หารในการวางแผนการดูแลพนักงานโดย
ให�ความสำคัญในการดูแลเร� ่องความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงานเป�นอันดับแรก รวมทั�งสนับสนุนนโยบายการทำงาน 
จากสถานที่ใดก็ได� (Work Anywhere) พร�อมเสร�มศักยภาพ 
เทคโนโลยีเพื ่อรองรับการทำงานทางไกลของพนักงาน
ให�มีประสิทธ�ภาพและราบร�่นที่สุด

ในป� 2564 คณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายบร�หารได�หาร�อร�วมกัน 
เพ่ือจัดตั�งคณะกรรมการส่ิงแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแล 
กิจการ (ESG) เพ่ือสนับสนุนบทบาทคณะกรรมการบร�ษัทในการ 
กำกับดูแลเร�อ่งต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ ESG เช�น อาช�วอนามัยและ  
ความปลอดภัย ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สิทธ�มนุษยชน ชุมชน ความรับผิดชอบต�อสังคม ฯลฯ รวมทั�ง
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด�าน ESG ของกลุ�มบร�ษัทฯ ให�เป�นไป
ตามเป�าหมายอย�างมีประสิทธ�ผลสูงสุด

การจัดตั�งคณะกรรมการ ESG สะท�อนให�เห็นถึงการให�ความสำคัญ 
ในการสร�างการเติบโตทางธุรกิจอย�างยั่งยืนควบคู�ไปกับการ  
สร�างคุณค�าและความไว�วางใจให�กับผู�มีส�วนได�เสียและสังคม
อย�างต�อเนื่อง ตลอดจนตอบสนองความต�องการด�านพลังงาน 
แห�งอนาคตท่ีเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม เข�าถึงได� และมีความชาญฉลาด 
ด�วยจุดยืนที่จะส�งมอบ “Smarter Energy for Sustainability: 
อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” ให�แก�ผู�มีส�วนได�เสีย ดังนั�น 
คณะกรรมการ ESG จ�งเป�นเสมือนตัวแทนของคณะกรรมการ 
บร�ษัทที่ทำหน�าที่เสมือนเป�นเรดาร�จับทิศทาง และร�วมมือ
กับฝ�ายบร�หารในการขับเคลื่อนองค�กรไปในทิศทางที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายบร�หารได�หาร�อร�วมกัน  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติทบทวนแผนกลยุทธ�และแนวทางการดำเนิน 

ธุรกิจสำหรับป� 2564–2568 เพื่อให�แผนกลยุทธ� Greener & 
Smarter สามารถตอบสนองต�อสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว โดยมีการประเมินความเสี่ยงและ 
เตร�ยมความพร�อมของบร�ษัทฯ ในการดำเนินแนวทางธุรกิจ
ภายใต�สถานการณ�ต�างๆ ที่จะเกิดข�้นในอนาคต ทั�งนี้ บร�ษัทฯ 
ใช�แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนในการกำหนดกลยุทธ�ทางธุรกิจในอีก 
5 ป�ข�างหน�า โดยเน�นเร�่องการสร�างความสามารถในการแข�งขัน  
การเพิ่มมูลค�าให�แก�ผู�มีส�วนได�เสีย และการปรับตัวให�ทันต�อการ
เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ในส�วนของการสนับสนุนช�วยเหลือสังคมผ�าน “กองทุนมิตรผล- 

บ�านปู รวมใจช�วยไทย สู�ภัย COVID-19” ท่ีได�ดำเนินการมาตั�งแต�  
เดือนมีนาคม 2563 ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�ร�วมมือกับกลุ�มมิตรผล  
ในการจัดตั�งงบประมาณเพ่ิมเติมอีก 500 ล�านบาท หร�อบร�ษัทละ 
250 ล�านบาท เพื่อช�วยเหลือประชาชนที่ได�รับผลกระทบทาง  
เศรษฐกิจทั�งในเร�่องช�ว�ตความเป�นอยู�และสุขภาวะ ประกอบกับ 
อีกส�วนหนึ่งจะจัดสรรไว�สำหรับการช�วยเหลือด�านสาธารณสุข
ในการสนับสนุนอุปกรณ�ทางการแพทย�ที่จำเป�นเพื่อป�องกันและ 
ควบคุมการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 จนกว�าจะกลับสู�ภาวะปกติ   
ทั�งน้ี คณะกรรมการบร�ษัทยังคงสนับสนุนและติดตามความคืบหน�า  
ในการสานต�อภารกิจการอยู�เคียงข�างคนไทยอย�างต�อเนื่อง
โดยพยายามผลักดันให�มีการช�วยเหลือสังคมในทุกๆ มิติ
อย�างครอบคลุมและทันท�วงที เพื่อส�งเสร�มและสนับสนุนการ 
ดำเนินงานของหน�วยงานทางการแพทย�และสาธารณสุข ส�งมอบ
ความช�วยเหลือและเยียวยาภาคประชาชนท่ีประสบความเดือดร�อน 
ด�านปากท�องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงส�งพลังใจ
ให�คนไทยก�าวผ�านว�กฤตในครั�งนี้ไปด�วยกัน

ในโอกาสนี้ คณะกรรมบร�ษัทขอขอบคุณผู�มีอุปการคุณและ
ผู�มีส�วนได�เสีย รวมทั�งผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�ายทั�งในและต�างประเทศ  
ที่มอบความไว�วางใจและสนับสนุนกลุ�มบร�ษัทฯ ด�วยดีเสมอมา 
ทั�งน้ี กลุ�มบร�ษัทฯ ขอให�คำม่ันว�าจะขับเคล่ือนธุรกิจของกลุ�มบ�านปู 
ให�ก�าวเป�นผู�นำด�านพลังงานท่ีหลากหลายในระดับนานาชาติ ด�วย 
การบร�หารจัดการกลุ�มบร�ษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
ด�วยความรับผิดชอบต�อโลก ส่ิงแวดล�อม และสังคม เพ่ือสร�างสรรค� 
คุณค�าแก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วนได�อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน

บานปูมุงสรางสรรค

อนาคตพลังงานเพ�อความยั่งยืน

โดยใหความสำคัญในการสรางการเติบโต

ทางธุรกิจอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการสรางคุณคา

และความไววางใจใหกับผู มีสวนไดเสียและสังคม

อยางตอเน�อง ตลอดจนตอบสนองความตองการ

ดานพลังงานแหงอนาคตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เขาถึงได และมีความชาญฉลาด ดวยจุดยืนที่จะสงมอบ 

“Smarter Energy for Sustainability:

อนาคตพลังงานเพ�อความยั่งยืน” 

ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน

นายชนินท วองกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

K90%

รายงานคณะกรรมการ
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ตลอดระยะเวลาเกือบสี่ทศวรรษที่ผ�านมา ความยืดหยุ�นและความคล�องตัวได�หยั่งรากลึกกลายเป�นดีเอ็นเอของบ�านปู ซ�่งทำให�
เราสามารถปรับตัวให�เข�ากับการเปล่ียนแปลงได�อย�างรวดเร็ว ท�ามกลางว�กฤตต�างๆ ท่ีเกิดข�น้ท่ัวโลก กระแสเมกะเทรนด�ท่ีพลิกผัน
ตลอดจนความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสียที่เปลี่ยนแปลงไปอย�างต�อเนื่อง นับตั�งแต�ป� 2558 เป�นต�นมา บ�านปูเดินหน�ากลยุทธ�
Greener & Smarter เพื่อเร�งการเปลี่ยนผ�านสู�โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนยิ่งข�้น โดยเน�นสร�างความสมดุลและการบูรณาการระหว�าง
ธุรกิจพลังงานดั�งเดิมกับธุรกิจก�าซธรรมชาติซ�่งมีปร�มาณคาร�บอนต่ำ รวมถึงการใช�เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ล�ำสมัย

ในป�ท่ีผ�านมา เราได�เร�งเดินหน�ามุ�งสู�การเปล่ียนผ�านเพ่ือเป�นผู�นำด�านพลังงานท่ีหลากหลายในระดับนานาชาติในกลุ�มประเทศ
แถบมหาสมุทรแปซ�ฟ�ก โดยมุ�งเน�นการขยายธุรกิจก�าซธรรมชาติท่ีมีอัตราการปล�อยคาร�บอนต่ำและธุรกิจพลังงานหมุนเว�ยน และ 
สร�างการเติบโตให�แก�ระบบนิเวศของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน พร�อมยกระดับการเปล่ียนผ�านสู�ยุคดิจ�ทัลของบ�านปู ความสำเร็จ 
ที่สำคัญของเราในป� 2564 คือการเข�าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ�าก�าซธรรมชาติในสหรัฐอเมร�กา โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ในออสเตรเลียและเว�ยดนาม และโรงไฟฟ�าในญี่ปุ�นซ�่งใช�เทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถ�านหินให�กลายเป�นก�าซ
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ�า (Integrated Gasification Combined Cycle: IGCC) 

บ�านปูยังมุ�งมั่นที่จะไม�ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการถ�านหินใหม�ๆ เพื่อเปลี่ยนผ�านสู�ธุรกิจพลังงานที่มีคาร�บอนต่ำและเพื่อลดการ
ปล�อยก�าซเร�อนกระจก เพ่ือให�กลยุทธ�ทางธุรกิจของเราสอดคล�องกับปฏิญญาของนานาชาติในการประชุม COP26 ณ เมืองกลาสโกว� 
เมื่อเดือนพฤศจ�กายน 2564 ที่ผ�านมา อีกความสำเร็จสำคัญของเราก็คือการรักษามาตรฐานการดำเนินงานด�านความยั่งยืน
หร�อ ESG ที่ได�รับผลการประเมินการดำเนินงานในระดับสูง  โดยบ�านปูได�รับคัดเลือกให�เป�นสมาช�กในกลุ�มดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส� ซ�่งทำให�เรายังเป�นที่จับตามองของเหล�านักลงทุนในระดับนานาชาติในฐานะหนึ่งในบร�ษัทชั�นนำในกลุ�มประเทศ
แถบมหาสมุทรแปซ�ฟ�กที่สร�าง "การเปลี่ยนผ�านด�านพลังงาน" 

ผลประกอบการดานการเงิน

การฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ�การแพร�ระบาด
ของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา หร�อ โคว�ด-19 ยังคงทำให�เกิด
ภาวะอุปทานตึงตัว ประกอบกับแรงหนุนจากนโยบายของ
รัฐบาลในประเทศต�างๆ ส�งผลให�ราคาสินค�าโภคภัณฑ�ฟ��นตัว 
อย�างแข็งแกร�งในป� 2564

ในป�ท่ีผ�านมา บร�ษัทฯ มีกำไรก�อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค�าเส่ือม 
และค�าใช�จ�ายตัดจ�าย (EBITDA1) จำนวน 1,778 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
เพิ่มข�้นจากป�ก�อนถึงร�อยละ 216 ซ�่งมาจากธุรกิจเหมือง
จำนวน 1,169 ล�านเหร�ยญสหรัฐ จากธุรกิจก�าซธรรมชาติ 
508 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และจากธุรกิจไฟฟ�า 109 ล�านเหร�ยญสหรัฐ

กลุ�มบ�านปูมีผลกำไรสุทธ�ในป� 2564 อยู�ท่ี 304 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
หลังบวกกำไรจากอัตราแลกเปล่ียนจำนวน 74 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
และหักลบผลขาดทุนจากอนุพันธ�ทางการเง�นจำนวน 445 
ล�านเหร�ยญสหรัฐ ทั�งน้ี การดำเนินงานด�านการเง�นของบ�านปู 
ยังคงอยู�ในระดับที่ดี โดยทร�สเรทติ้งยังคงอันดับเครดิต
องค�กรของบ�านปูที่ระดับ "A+" ด�วยแนวโน�มอันดับเครดิต 
"Stable" หร�อ “คงที่” 

กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน

ธุรกิจกาซธรรมชาติ

ในป� 2564 ราคาก�าซธรรมชาติอ�างอิงเฮนร�ฮั่บ (Henry Hub) 
เฉล่ียอยู�ท่ี 3.89 เหร�ยญสหรัฐต�อล�านบีทียู ซ�ง่สูงกว�าราคาเฉล่ีย 
ป� 2563 ร�อยละ 91  ทั�งนี้ ในป� 2564 BKV บร�ษัทย�อยของ
บ�านปูที่ดำเนินธุรกิจก�าซธรรมชาติมี EBITDA จำนวน 508 
ล�านเหร�ยญสหรัฐ เพิ่มข�้นจากป� 2563 อย�างมาก เนื่องจาก
ราคาก�าซธรรมชาติเฉลี่ยที่สูงข�้น ประกอบกับกำลังการผลิต
ที่เพิ่มข�้นอย�างมาก ถึงร�อยละ 117 เมื่อเทียบกับป� 2563  

BKV มีกำลังการผลิตก�าซธรรมชาติเฉลี ่ยอยู �ที ่ 700
ล�านลูกบาศก�ฟุตเทียบเท�าต�อวัน ในป� 2564 และสามารถรักษา
กำลังผลิตท่ีแข็งแกร�งได�ตลอดทั�งป� บร�ษัทฯ ยังได�รับอานิสงส� 
จากราคาก�าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงข�้น โดยได�เร�งการ 
“สร�างมูลค�าเพิ่ม” (Value Driven Initiatives) ทำให�
ในป�ที่ผ�านมา บ�านปูสามารถเพิ่มปร�มาณก�าซสำรองได�ถึง 
564 พันล�านลูกบาศก�ฟุต 

1 Earnings before interest, tax, depreciation and amortization

การเปลี่ยนผานองคกร

(Banpu Transformation)

นางสมฤดี ชัยมงคล

ประธานเจาหนาที่บริหาร

เรงการสรางการเติบโต

ของพอรตโฟลิโอพลังงานที่สะอาดขึ้นของบานปู

รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชทั่วทั้งองคกร 

เพ�อสรางอนาคตพลังงานเพ�อความยั่งยืน

(Smarter Energy for Sustainability)
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร 
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รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



2 การรับรูู�ในอินโดนีเซ�ยร�อยละ 100 ในขณะที่การรับรู�ในออสเตรเลียและจ�นเป�นไปตามสัดส�วนการลงทุน
3 ดัชนีนิวคาสเซ�ล หร�อ NEX Index ช�่อเดิมคือ the Barlow Jonker Index หร�อ BJI

นอกจากนั�น บร�ษัทฯ ยังสามารถลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก 
ในกระบวนการผลิตอย�างต�อเน่ืองเพ่ือให�สอดคล�องกับเกณฑ� 
การปล�อยก�าซเร�อนกระจกทางตรง (Scope 1) และทางอ�อม 
(Scope 2) โดยการนำเทคโนโลยีและว�ธ�การผลิตที่ดีที่สุด
มาประยุกต�ใช� รวมทั�งมีการตรวจสอบการร่ัวไหลและการดักจับ 
ก�าซมีเทน ทั�งนี้ ธุรกิจก�าซธรรมชาติมีความแข็งแกร�ง และ
มีโอกาสท่ีจะขยายการเติบโตโดยการสร�างพลังร�วมกับธุรกิจ
ผลิตพลังงานภายในกลุ�มบ�านปู 

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน

บ�านปู เพาเวอร� มี EBITDA ลดลงอยู�ท่ี 109 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
จาก 164 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ในป� 2563 จากต�นทุนที่ปรับ
เพ่ิมข�น้ตามราคาถ�านหิน บ�านปู เพาเวอร� มีธุรกิจผลิตไฟฟ�า
จากพลังงานเช�้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเว�ยน
ในสหรัฐอเมร�กา เอเช�ยเหนือ และภูมิภาคลุ�มแม�น�ำโขง โดย
มีกำลังการผลิตรวมตามสัดส�วนการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ�า 
ทั�งสิ้น 3.86 กิกะวัตต�เทียบเท�า (GWe) เพิ่มข�้นร�อยละ 36 
เมื่อเทียบกับป�ก�อน กำลังการผลิตที่เพิ่มข�้นเป�นผลจากการ
เข�าซ�อ้กิจการโรงไฟฟ�า Temple I ในสหรัฐอเมร�กา โรงไฟฟ�า
นาโกโซ (Nakoso) ในญี่ปุ�น โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 
2 แห�งในออสเตรเลีย (เบอร�ลและมานิลดรา) โรงไฟฟ�าพลังงาน 
แสงอาทิตย� 3 แห�งในเว�ยดนาม (ฮาติ๋ญ ชูง็อก และน็อนไห�) 
และโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 2 แห�งในญี่ปุ�น
ท่ีก�อสร�างแล�วเสร็จ (เคเซนนุมะและช�ราคาวะ) ป�จจุบัน บร�ษัทฯ 
มีโครงการท่ีอยู�ระหว�างการพัฒนาและจะทยอยเป�ดดำเนินการ 
เช�งพาณิชย�ภายในป� 2566 โดยมีกำลังการผลิตรวมกว�า 180 
เมกะวัตต� ด�วยศักยภาพดังกล�าว บ�านปูม่ันใจว�าจะสามารถบรรลุ 
เป�าหมายกำลังผลิต 6.1 กิกะวัตต�เทียบเท�า ได�ภายในป� 2568

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

ในภูมิภาคลุมน้ำโขง

บ�านปู เพาเวอร� ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานเช�อ้เพลิงท่ัวไป 
ในภูมิภาคลุ�มแม�น�ำโขง 2 แห�ง โดยถือหุ�นร�อยละ 50 
ในโรงไฟฟ�าบีแอลซ�พี (BLCP) ซ�่งเป�นโรงไฟฟ�าในไทย 
ที่ใช�ถ�านหินเป�นเช�้อเพลิง กำลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต�
และถือหุ�นร�อยละ 40 ในโรงไฟฟ�าเอชพีซ� (HPC) โรงไฟฟ�า
ปากเหมืองที ่ใช�ถ�านหินเป�นเช� ้อเพลิงในประเทศลาว 
กำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต� 

ในป� 2564 ประสิทธ�ภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ�าบีแอลซ�พี 
ยังคงอยู�ในระดับสูง ด�วยดัชนีค�าความพร�อมจ�าย (EAF)
ที่ร�อยละ 91 โดย EBITDA ของโรงไฟฟ�าบีแอลซ�พีลดลง
จากป�ก�อน อยู�ที่ 98 ล�านเหร�ยญสหรัฐ

ค�า EAF ของโรงไฟฟ�าเอชพีซ� ในป�ที่ผ�านมาอยู�ร�อยละ 85 
เพิ่มข�้นจากป� 2563 ร�อยละ 3 หลังการปรับปรุงโรงไฟฟ�า
แล�วเสร็จในป� 2564 โดยมี EBITDA เพิ่มข�้นเล็กน�อย อยู�ที่
369 ล�านเหร�ยญสหรัฐ

ธุรกิจไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

บ�านปู เพาเวอร� ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนร�วม 
(Combined Heat-and-Power: CHP) ในจ�น โดยใช�ถ�านหิน 
เป�นเช�อ้เพลิงจำนวน 3 แห�ง (หลวนหนาน โจวผิง และเจ�ง้ต้ิง) 
โดยมีกำลังการผลิตรวม 539 เมกะวัตต�เทียบเท�า EBITDA 
ของธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนร�วมทั�ง 3 แห�ง
ในป� 2564 อยู�ที ่ 12 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ลดลงร�อยละ 73 
จากป�ก�อน เนื่องจากต�นทุนถ�านหินอยู�ในระดับสูง

โรงไฟฟ�าซานซ�ลู�กวงเป�นโรงไฟฟ�าท่ีใช�เทคโนโลยีถ�านหินสะอาด 
ขั�นสูงระบบ Ultra-Supercritical ที่บ�านปูถือหุ�นร�อยละ 30 
มีกำลังการผลิตรวม 1,320 เมกะวัตต� เร�ม่ดำเนินการเช�งพาณิชย� 
ในป� 2564 และเร�่มจ�ายกระแสไฟฟ�าเข�าระบบสายส�งของจ�น
ในไตรมาส 3 ป� 2564 ภายใต�สัญญาซ�้อถ�านหินระยะยาว
ในป�ที่ผ�านมา โรงไฟฟ�าซานซ�ลู�กวงรายงานผลขาดทุน 16 
ล�านเหร�ยญสหรัฐ จากผลกระทบต�นทุนราคาถ�านหินที่อยู�
ในระดับสูง

ปริมาณขายถานหิน

และการวิเคราะหการตลาดถานหิน

กลุ�มบ�านปูมีปร�มาณขายถ�านหินในป� 2564 รวมทั�งส้ิน 36.0  
ล�านตัน ลดลงจาก 38.8 ล�านตันในป�ก�อน โดยปร�มาณขาย
ทั�งหมดจากเหมืองของบ�านปูในอินโดนีเซ�ยจำนวน 20.2 
ล�านตัน จากเหมืองในออสเตรเลียจำนวน 9.8 ล�านตัน และ
จากเหมืองในจ�นจำนวน 6.0 ล�านตัน2 โดยเหมืองในอินโดนีเซ�ย 
และออสเตรเลียมีปร�มาณการผลิตลดลง ในขณะที่เหมือง
ในจ�นมีปร�มาณการผลิตเพิ่มข�้น 

ในป� 2564 ปร�มาณขายถ�านหินให�แก�ลูกค�าในตลาดอาเซ�ยน
เพิ่มข�้นเป�น 8.5 ล�านตัน ในขณะที่ปร�มาณขายให�แก�ลูกค�า
ในจ�นอยู�ที่ 11.7 ล�านตัน เพิ่มข�้นร�อยละ 19 สำหรับตลาด
ในภูมิภาคเอเช�ยใต� แม�ปร�มาณขายถ�านหินให�ลูกค�าในอินเดีย
จะลดลง อยู�ท่ี 0.6 ล�านตัน แต�ปร�มาณขายในตลาดบังกลาเทศ 
ยังคงทรงตัวอยู�ที่ 1.3 ล�านตัน ขณะที่ปร�มาณขายถ�านหิน
ให�ลูกค�าในญ่ีปุ�น เกาหลีใต� และไต�หวัน ลดลงอยู�ท่ี 6.6 ล�านตัน 
ส�วนปร�มาณขายให�แก�ลูกค�าภายในประเทศของออสเตรเลีย
ลดลงอยู�ที่ 6.5 ล�านตัน 

ราคาถ�านหินส�งออกคุณภาพดีในตลาดอ�างอิงตามดัชนี
นิวคาสเซ�ล (NEX Index3) โดยเฉล่ียอยู�ท่ี 138 เหร�ยญสหรัฐ
ต�อตัน เพิ่มข�้นจาก 59 เหร�ยญสหรัฐต�อตันในป� 2564 หร�อ
เพ่ิมข�น้ร�อยละ 134 โดยราคาขายถ�านหินเฉล่ียแบบถ�วงน�ำหนัก 
ในป� 2564 ของกลุ�มบ�านปูเพ่ิมข�น้อยู�ท่ี 91 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน 
จาก 54 เหร�ยญสหรัฐต�อตันในป� 2563

ธุรกิจเหมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีน

และมองโกเลีย

ในป� 2564 ธุรกิจถ�านหินในจ�นของบ�านปูรายงาน EBITDA 
อยู�ที่ 129 ล�านเหร�ยญสหรัฐ เพิ่มข�้นอย�างมากจากป� 2563  
ราคาขายเฉล่ียของถ�านหินจากเหมืองเกาเหอ (Gaohe) เพ่ิมข�น้ 
ร�อยละ 82 อยู�ท่ี 134 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน ปร�มาณขายถ�านหิน 
เพ่ิมข�น้ร�อยละ 6 อยู�ท่ี 8.6 ล�านตัน และปร�มาณผลิตเพ่ิมข�น้
เป�น 9.3 ตัน ขณะท่ีปร�มาณการผลิตถ�านหินของเหมืองเฮ�อป�� 
จงไท� (บ�านปูถือหุ�นร�อยละ 40) ในมณฑลเหอหนานลดลง
จาก 1.2 ล�านตัน เป�น 0.7 ล�านตัน ส�วนในมองโกเลียยังคง
ดำเนินโครงการนำร�องและการศึกษาความเป�นไปได�
อย�างต�อเนื ่อง 

ธุรกิจเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซ�ง่เป�นบร�ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�อินโดนีเซ�ยที่บ�านปูถือหุ�น
ประมาณร�อยละ 67 รายงาน EBITDA ในป� 2564 จำนวน
887 ล�านเหร�ยญสหรัฐ เพ่ิมข�น้จากป�ก�อน เน่ืองจากราคาขาย
ถ�านหินเฉล่ียเพ่ิมข�น้ร�อยละ 94 (จำนวน 104.2 เหร�ยญสหรัฐ
ต�อตันในป� 2564 จาก 53.8 เหร�ยญสหรัฐต�อตันในป� 2563) 
ถึงแม�ว�าจะมีปร�มาณขายที่ลดลง (จำนวน 20.1 ล�านตัน
ในป� 2564 จาก 21.2 ล�านตันในป� 2563) 

ปร�มาณการผลิตถ�านหินของ ITM ในป� 2564 ลดลงร�อยละ 1 
อยู�ท่ี 18.2 ล�านตัน จากปร�มาณการผลิตของเหมืองอินโดมินโค 
7.3 ล�านตัน เหมืองทรูบาอินโด 3.7 ล�านตัน เหมืองบาร�นโต  
4.8 ล�านตัน เหมืองเอ็มบาลุต 1.4 ล�านตัน และเหมืองโจ-ร�ง 
0.9 ล�านตัน ต�นทุนต�อหน�วยเพิ่มข�้นจาก 49 เหร�ยญสหรัฐ
ต�อตัน เป�น 60 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน เน่ืองจากราคาเช�อ้เพลิง
และค�าภาคหลวงที ่เพิ ่มข� ้น รวมทั �งค�าซ�อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีได�รับความเสียหายจากภาวะน�ำท�วม

ธุรกิจเหมืองในประเทศออสเตรเลีย

เซนเทนเนียล (Centennial) รายงาน EBITDA ในป� 2564 
จำนวน 152 ล�านเหร�ยญสหรัฐ เพ่ิมข�น้จากป�ก�อน เน่ืองจาก 
ราคาขายเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงข�น้ (จำนวน 99 เหร�ยญออสเตรเลีย 
ต�อตัน จาก 81 เหร�ยญออสเตรเลียต�อตันในป�ก�อน)

ปร�มาณการผลิตถ�านหินของเหมืองต�างๆ ของเซนเทนเนียล 
ลดลงร�อยละ 24 อยู�ที ่ 9.5 ล�านตัน จาก 12.4 ล�านตัน
ในป� 2563 เนื่องจากสภาพทางธรณีว�ทยาที่มีความซับซ�อน
ของเหมืองสปร�งเวล และเหมืองไมยูนา รวมทั�งการขยาย
การเปลี่ยนลองวอลล�ที่เหมืองแมนดาลองและเหมืองแอร�ลี 
โดยเหมืองคลาเรนซ� มีปร�มาณการผลิตลดลงจาก 1.8 ล�านตัน
เป�น 1.4 ล�านตัน และเหมืองแอร�ลีมีปร�มาณการผลิตลดลง
เล็กน�อยจาก 1.4 ล�านตัน เป�น 1.3 ล�านตัน สำหรับปร�มาณ

การผลิตถ�านหินของกลุ�มเหมืองทางเหนือ ได�แก� เหมือง
แมนดาลอง ลดลงจาก 5.2 ล�านตันในป� 2563 เป�น 3.8 
ล�านตัน และเหมืองไมยูนา มีปร�มาณการผลิตลดลงจาก
1.0 ล�านตัน ในป� 2563 เป�น 0.9 ล�านตัน
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กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

ธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา

ผลจากถอนการลงทุนในซันซ�ปทำให� บ�านปู เน็กซ� มีกำลัง
การผลิตรวมของธุรกิจผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
บนหลังคาลดลงอยู�ที่ 99 เมกะวัตต� จาก 249 เมกะวัตต� 
ในป� 2564 บ�านปู เน็กซ� ได�ติดตั�งระบบผลิตไฟฟ�าพลังงาน
แสงอาทิตย�บนหลังคาแล�วเสร็จทั�งสิ้น 7 โครงการ มีกำลัง
การผลิตรวมกันประมาณ 5 เมกะวัตต� ในไตรมาสที่ 1 ป� 
2565 บ�านปู เน็กซ� ได�เข�าถือหุ�นร�อยละ 49 ในบร�ษัท Solar
Esco Joint Stock ผู�ให�บร�การแพลตฟอร�มโซลาร�รูฟท็อป
แบบครบวงจรในเว�ยดนาม ป�จจุบันบ�านปู เน็กซ� มีกำลัง
การผลิตตามสัดส�วนการลงทุน 6 เมกะวัตต� และอยู�ระหว�าง
การพัฒนาอีก 56 เมกะวัตต� 

โรงไฟฟาพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปในประเทศญี่ปุน

ในไตรมาส 2 ป� 2564 บ�านปู เพาเวอร� ได�เข�าถือหุ�นร�อยละ 
33.5 ในบร�ษัท Nakoso IGCC Management Co., Ltd. 
(NIMCO) ซ�ง่ถือหุ�นร�อยละ 40 ในโรงไฟฟ�านาโกโซท่ีมีกำลัง
การผลิตรวม 543 เมกะวัตต� โรงไฟฟ�าแห�งนี้เป�นโรงไฟฟ�า
ที่ใช�เทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถ�านหิน
ให�กลายเป�นก�าซเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ�า (IGCC) ขนาดใหญ�
ท่ีสุดในโลก และเป�นโรงไฟฟ�า IGCC เช�งพาณิชย�ขนาดใหญ�
แห�งแรกของญี่ปุ �น ในป� 2564 โรงไฟฟ�านาโกโซมีดัชนี
ค�าความพร�อมจ�าย (EAF) อยู�ที่ร�อยละ 34 และบ�านปูรับรู� 
ส�วนแบ�งกำไรจากโรงไฟฟ�าแห�งน้ี จำนวน 7 ล�านเหร�ยญสหรัฐ

ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน

บ�านปู เน็กซ� ถือหุ�นร�อยละ 47.7 ในดูราเพาเวอร� บร�ษัทผลิต
แบตเตอร�ท่ี่มีความเช�ย่วชาญด�านระบบแบตเตอร�จั่ดเก็บพลังงาน 
แบบลิเธ�ยมไอออนสำหรับยานยนต�ไฟฟ�าจากสิงคโปร� 
ซ�่งมีโรงงานผลิตแบตเตอร�่อยู�ที่เมืองซูโจว ประเทศจ�น ในป� 
2564 ดูราเพาเวอร� มีกำลังการผลิตรวม 1.0 กิกะวัตต�ช่ัวโมง 
และมีแผนจะขยายกำลังการผลิตเป�น 3.0 กิกะวัตต�ชั่วโมง 
ภายในป� 2568 

ธุรกิจสมารทซิตี ้และโครงสรางพื้นฐานอัจฉริยะ

ในเดือนพฤศจ�กายน 2564 บ�านปู เน็กซ� ได�เข�าลงทุน
ในบร�ษัท เอ็นจ� เซอร�ว�สเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซ�่งได�
เปล่ียนช�อ่เป�น บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� อีโคเสิร�ฟ จำกัด โดยบร�ษัท 
ให�บร�การด�านการจัดหา ติดตั�ง ดูแลรักษา และเพ่ิมประสิทธ�ภาพ 
ของระบบพลังงานสำหรับลูกค�าเพื่อการพาณิชย�หร�อลูกค�า
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ในขณะนี้ บ�านปูอยู�ในระหว�าง
การดำเนินโครงการพัฒนาสมาร�ทซ�ต้ี 20 โครงการ เพ่ิมข�น้จาก 
5 โครงการในป� 2563 และมีแผนจะขยายเป�น 30 โครงการ 
ภายในป� 2568

ธุรกิจอี โมบิลิตี้

บ�านปู เน็กซ� ถือหุ�นร�อยละ 21.5 ในบร�ษัท FOMM Corporation 
(FOMM) ประเทศญ่ีปุ�น ซ�ง่เป�นผู�นำด�านการพัฒนารถยนต�ไฟฟ�า 
ขนาดเล็ก (Compact EV) และถือหุ�นร�อยละ 39.3 ใน Urban 
Mobility Tech (UMT) ผู�ผลิตรถตุ�กตุ�กไฟฟ�า ซ�ง่มีแอปพลิเคชัน
ให�บร�การรถรถตุ�กตุ�กแบบออนดีมานด� (On-demand) 
สามารถแชร�กับบุคคลอื่นที่ไปเส�นทางเดียวกัน (Sharing)
โดยในป� 2564 บ�านปูร�วมมือกับ UMT ในการให�บร�การ
รถตุ�กตุ�กไฟฟ�ามูฟมี (Muvmi) แก�ผู�โดยสารวันละประมาณ 
2,100 คน ป�จจุบัน บร�ษัทฯ มีรถยนต�ไฟฟ�าให�บร�การ ในระบบ 
รวม 229 คัน บ�านปูยังได�เข�าลงทุนในบร�ษัท บียอนด�กร�น จำกัด 
(BYG) คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 30 โดย BYG เป�นผู�แทนจำหน�าย 
รถไฟฟ�าอเนกประสงค� (Club Car) ในไทย ลาว และ
กัมพูชา นอกจากนี ้ บร�ษัทฯ ยังเข�าลงทุนในบร�ษัท
อีโวลท� เทคโนโลยี จำกัด (EVolt Technology) ในสัดส�วน
ร�อยละ 15 โดย EVolt Technology เป�นผู�ให�บร�การระบบ
ประจุยานยนต�ไฟฟ�า ซ�ง่มีสถานีอัดประจุไฟฟ�าทั�งส้ิน 102 จุด 

โครงการเคเซนนุมะ กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต� และ
โครงการช�ราคาวะ กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต� นอกจากนั�น
บ�านปูยังจะมีกำลังการผลิตเพิ่มข�้นอีก 102 เมกะวัตต� จาก
โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�แห�งใหม�ท่ีอยู�ระหว�าง
การพัฒนา คาดว�าจะแล�วเสร็จในป� 2566

ในเดือนพฤศจ�กายน 2564 BPIN Investment Co., Ltd. 
(BPINI) บร�ษัทย�อยท่ีบ�านปู เน็กซ� ถือหุ�นร�อยละ 100 ได�ลงนาม 
ในสัญญาเพื่อขายหุ�นทั�งหมดร�อยละ 47.5 ในบร�ษัทซันซ�ป
มูลค�า 347.5 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ให�แก�บร�ษัท EDPR 
บร�ษัทพลังงานหมุนเว�ยนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�
ในประเทศสเปน การดำเนินงานดังกล�าวเป�นส�วนหนึ่งของ
กลยุทธ�ในการบร�หารจัดการการลงทุนของบ�านปู โดยบร�ษัทฯ 
จะนำเง�นทุนที ่ได�ไปลงทุนในธุรกิจพลังงานที ่สะอาดข� ้น
เพื่อสร�างเสร�มโครงสร�างทางการเง�นให�แข็งแกร�งและสร�าง
การเติบโตตามแผนกลยุทธ� Greener & Smarter รายการ
ดังกล�าวแล�วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ� 2565

ในป� 2564 ธุรกิจไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ของบ�านปูในจ�น
รายงาน EBITDA จำนวน 25 ล�านเหร�ยญสหรัฐ (เพิ่มข�้น 
ร�อยละ 8 จากป�ก�อน) จากป�จจัยบวกของอุปสงค�ท่ีแข็งแกร�ง
และสภาพอากาศท่ีเอ้ืออำนวย โดยมีอัตราความสามารถในการ
ผลิตไฟฟ�าเฉลี่ยคงที่ร�อยละ 14 และมีปร�มาณการจำหน�าย
ไฟฟ�า 223 กิกะวัตต�ชั่วโมง เพิ่มข�้นร�อยละ 1 จากป� 2563

ธุรกิจผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในญ่ีปุ�นสร�างกระแสเง�นสด 
ให�แก�บ�านปูจำนวน 10 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ในป� 2564 เพ่ิมข�น้ 
ร�อยละ 161 จากป�ก�อน จากการเป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�
ของโครงการเคเซนนุมะและช�ราคาวะที่ส�งผลให�มีปร�มาณ
การจำหน�ายไฟฟ�าเพิ่มข�้น โดยมีอัตราความสามารถในการ
ผลิตไฟฟ�าเฉล่ียอยู�ท่ีร�อยละ 13 และมีปร�มาณการจำหน�ายไฟฟ�า 
อยู�ที่ 161 กิกะวัตต�ชั่วโมง เพิ่มข�้นร�อยละ 26 จากป� 2563

ในเดือนมิถุนายน 2564 บ�านปูได�เข�าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ�า 
พลังงานแสงอาทิตย�เบอร�ลและมานิลดราในออสเตรเลีย ซ�ง่มี 
กำลังการผลิตรวมกัน 167 เมกะวัตต� และมีอัตราความสามารถ 
ในการผลิตไฟฟ�าเฉล่ียอยู�ท่ีร�อยละ 22 หลังจากการเข�าถือครอง 
กิจการแล�วเสร็จในไตรมาส 3 ป� 2564 โรงไฟฟ�าทั�งสองแห�ง
สามารถจำหน�ายไฟฟ�าได�ทั�งสิ้น 101 กิกะวัตต�ชั่วโมง
สร�างผลกำไรให�กับบ�านปูจำนวน 0.3 ล�านเหร�ยญสหรัฐ

บ�านปูได�ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน
แสงอาทิตย�ในตลาดเว�ยดนาม โดยเข�าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� 3 แห�ง ได�แก� โรงไฟฟ�าฮาต๋ิญ 
กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต� (ไตรมาส 4 ป� 2564) โรงไฟฟ�า
ชูง็อก กำลังการผลิต 15 เมกะวัตต� และโรงไฟฟ�าน็อนไห� 
กำลังการผลิต 35 เมกะวัตต� (ไตรมาส 1 ป� 2565)

ป�จจุบัน บ�านปูมีโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานลมบนชายฝ��ง
ทางตอนใต�ของเว�ยดนามในจังหวัดซ็อกจัง กำลังการผลิต 80 
เมกะวัตต� ได�แก� โครงการหว�นเจาท่ีอยู�ระหว�างพัฒนาโครงการ 
ระยะที ่ 1 โดยการก�อสร�าง มีความคืบหน�าร�อยละ 83
โดยดำเนินการแล�วเสร็จในส�วนของการเช� ่อมต�อระบบ
การรับไฟฟ�าจากสถานีไฟฟ�าย�อย การติดตั �งกังหันลม
ผลิตไฟฟ�า 3 เคร�่องจากทั�งหมด 7 เคร�่อง การสร�างถนน
ภายในโครงการ และโครงสร�างฐานกังหันลม

ในป� 2563 บ�านปูเข�าซ�อ้โรงไฟฟ�าพลังงานลมเอลว�นหมุยยิน 
กำลังการผลิต 38 เมกะวัตต� ในประเทศเว�ยดนาม ซ�ง่มีอัตรา 
ความสามารถในการผลิตไฟฟ�าเฉล่ียในป� 2564 อยู�ท่ีร�อยละ 
26 มีปร�มาณการจำหน�ายไฟฟ�า 42 กิกะวัตต�ชั่วโมง และ
สร�างส�วนแบ�งกำไรให�กับบ�านปูจำนวน 0.7 ล�านเหร�ยญสหรัฐ

ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�ของบ�านปูมีกำลัง
การผลิตรวมประมาณ 617 เมกะวัตต� โดยมีกำลังการผลิต
จากจ�น 177 เมกะวัตต� จากญี่ปุ�น 135 เมกะวัตต� จาก
ออสเตรเลีย 167 เมกะวัตต� และจากเว�ยดนาม 138 เมกะวัตต�  
ในป�ท่ีผ�านมา บ�านปูได�เข�าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ�าพลังงาน
แสงอาทิตย� 2 แห�งในออสเตรเลีย และอีก 3 แห�งในเว�ยดนาม 
ขณะที่โครงการก�อสร�างโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�
ในประเทศญี่ปุ �น 2 แห�งก็ดำเนินการแล�วเสร็จ ได�แก� 

โรงไฟฟาพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในไตรมาส 3 ป� 2564 บ�านปู เพาเวอร� และ Banpu North 
America Corporation ได�เข�าซ�อ้กิจการโรงไฟฟ�า Temple I 
กำลังการผลิตรวม 768 เมกะวัตต� โรงไฟฟ�าแห�งน้ีเป�นโรงไฟฟ�า 
ขนาดใหญ�ท่ีใช�เทคโนโลยี Combined Cycle Gas Turbines 
(CCGT) ท่ีใช�ก�าซธรรมชาติเป�นเช�อ้เพลิง ผสมผสานกระบวนการ 
ทำงานของ Gas Turbine (กังหันก�าซ) กับ Steam Turbine 
(กังหันไอน�ำ) เข�าไว�ด�วยกัน อีกทั�งยังมีประสิทธ�ภาพและ
ความยืดหยุ�นในการผลิตไฟฟ�าเพื่อจ�ายให�กับ ERCOT ซ�่ง
เป�นผู�ดำเนินการระบบสายส�งไฟฟ�าของรัฐเท็กซัส ในช�วงเวลา 
ตั�งแต� 1 พฤศจ�กายน - 31 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ�า Temple I 
มีค�าดัชนีความพร�อมจ�าย (EAF) อยู�ท่ีร�อยละ 37 และมีกำลัง
การผลิตรวม 417 กิกะวัตต�ช่ัวโมง โรงไฟฟ�า Temple I รายงาน 
EBITDA ในช�วงเวลาดังกล�าว อยู�ที่ 2 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
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ความรับผิดชอบตอสังคม

ในป� 2564 บ�านปูได�พัฒนาโครงการความรับผิดชอบต�อสังคม 
(CSR) อย�างต�อเนื่อง เพื่อรับมือกับความท�าทายจากการ
แพร�ระบาดของโคว�ด-19 โดยบร�ษัทฯ ยังคงให�การสนับสนุน
โครงการด�านการศึกษา สิ่งแวดล�อม การส�งเสร�มศักยภาพ
เยาวชน กิจการเพื่อสังคม กีฬา การกุศล และการบรรเทา
สาธารณภัย 

ในเดือน มีนาคม 2563 บ�านปูร�วมกับกลุ�มมิตรผลจัดตั�ง
กองทุน “มิตรผล-บ�านปู รวมใจช�วยไทย สู�ภัยโคว�ด-19” 
โดยสนับสนุนเง�นทุนก�อนแรกจำนวน 15 ล�านเหร�ยญสหรัฐ
และสมทบเพิ่มอีกรวมเป�น 30 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ในเดือน
ตุลาคม 2564 เพ่ือช�วยเหลือผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากโรคระบาด 
ในการสนับสนุนอุปกรณ�ทางการแพทย�และการบร�การสุขภาพ 
เช�งรุก รวมถึงมอบเง�นสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับ
การฌาปนกิจผู�ป�วยโคว�ด-19 เป�นต�น

ในป� 2564 บ�านปูยังได�สนับสนุนการดำเนินการของ
โรงพยาบาลหลายแห�งผ�านกองทุนดังกล�าว คิดเป�นมูลค�า

การเปลี่ยนผานดานเทคโนโลยีดิจิทัล

การเปลี ่ยนผ�านด�านเทคโนโลยีดิจ�ทัลของบ�านปูได�ทว�
ความสำคัญยิ่งข� ้นจากการเกิดการระบาดของโคว�ด-19
โดยบ�านปูกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ�ดิจ�ทัลมากกว�า 80 รายการ 
ผ�านการบร�หารงานของศูนย�ความเป�นเลิศทางดิจ�ทัล (DCOE) 
ของบร�ษัทฯ ท่ีก�อตั�งข�น้ในป� 2561 นวัตกรรมท่ีน�าสนใจ ได�แก� 
Melak Digital Center (MDC) ระบบท่ีใช�บ๊ิกดาต�า (Big Data) 
ในการว�เคราะห�กระบวนการผลิตและห�วงโซ�อุปทานจาก
ห�องควบคุมของบ�านปูในอินโดนีเซ�ย (Global Purchasing 
Excellence: GPE) ระบบจัดซ�อ้จัดจ�างท่ีช�วยเพ่ิมประสิทธ�ภาพ 
ด�านการบร�หารจัดการต�นทุน (Geophysical Logging System: 
GLOG) ระบบเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ� (AI) ท่ีระบุเวลาและ
พิกัดที่เหมาะสมที่สุดในการขุดเจาะเหมือง (Underground 
Mining Assistant: UMA) ระบบเช�อ่มต�อระหว�างผู�ปฏิบัติการ 
ที่ทำงานในเหมืองใต�ดินกับผู�บังคับบัญชาที่อยู�บนพื้นดิน
ในออสเตรเลีย รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีล�ำสมัยอื่นๆ 
นอกจากน้ี บ�านปูยังได�สร�างและเพ่ิมกระบวนการเพ่ิมพูนและ
พัฒนาทักษะการทำงานให�พนักงานมีความรู�ความสามารถ
ด�านดิจ�ทัลได�อย�างรวดเร็ว ผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม

สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

บ�านปูสนับสนุนเทรนด�โลกที่เน�นการลงทุนอย�างยั่งยืน 
รวมไปถึงแนวปฏิบัติอันเป�นเลิศในการรายงานด�านความย่ังยืน 
หร�อ ESG (สิ่งแวดล�อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ)
ทั �งนี ้บ�านปูสร�างคุณค�าให�ผู �มีส�วนได�เสียอย�างยั ่งยืน
ผ�านการดูแลส่ิงแวดล�อม การลงทุนทางสังคม และการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี ซ�ง่เป�นหัวใจหลักของปรัชญาธุรกิจของบ�านปู 
มาตลอดเกือบ 4 ทศวรรษ

ในป� 2564 บ�านปูยังคงได�รับคัดเลือกให�เป�นสมาช�กในกลุ�ม
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� (DJSI) ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 8 
โดย RobecoSAM ผู�จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัด
ศักยภาพความยั่งยืนขององค�กรในระดับโลก ในป�ที่ผ�านมา
บ�านปูมีผลการดำเนินงานที่โดดเด�น 3 ด�าน ประกอบด�วย
ด�านสิทธ�มนุษยชน (Human Rights) ด�านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Cybersecurity) และด�านความหลากหลายทางช�วภาพ 
(Biodiversity) นอกจากนี้ บ�านปูยังได�รับการจัดอันดับ
ให�เป�นบร�ษัทที่มีความยั่งยืนระดับ Gold Class ในรายงาน
The Sustainability Yearbook 2022 ซ�่งจัดทำโดย S&P 

กว�า 6 ล�านเหร�ยญสหรัฐ อาทิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร�
เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย 
ซ�่งได�สร�างหอผู�ป�วยว�กฤตและกึ่งว�กฤตแพทยพัฒน�ข�้น
เพ่ือรองรับผู�ป�วยโคว�ด-19 ระลอกใหม� นอกจากน้ีเพ่ือช�วยบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากว�กฤตโรคระบาด บ�านปูยังได�
สนับสนุนส่ิงของเคร�อ่งใช�จำเป�น วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
เคร�่องอุปโภคบร�โภค และมอบเง�นสนับสนุนแก�โครงการ 
“ต�องรอด” มูลค�า 50,000 เหร�ยญสหรัฐ เพื่อช�วยบรรเทา
ความยากลำบากของชุมชนที่ตั �งอยู�ในพื้นที่เสี ่ยงของ
การแพร�ระบาดดังกล�าว 

บ�านปู เน็กซ� บร�ษัทย�อยของบ�านปู ได�ร�วมมือกับ MuvMi 
และ Food For Fighters สนับสนุนรถตุ�กตุ�กไฟฟ�ามูฟมี 
เพ่ือขนส�งอาหารจำนวนกว�า 60,000 กล�อง ถุงยังช�พจำนวน 
4,000 ชุด ชุดยาและอุปกรณ�จำเป�น 5,000 กล�อง นำไปมอบ 
ให�กับผู�ป�วยโคว�ด-19 ท่ีพักรักษาตัวอยู�ท่ีบ�าน (Home Isolation)

นอกเหนือจากการบรรเทาผลกระทบจากโคว�ด-19 บ�านปู
ยังให�ความสำคัญกับการส�งเสร�มเยาวชน โดยเมื่อวันที่ 
1 เมษายน 2564 บ�านปูได�เข�ารับรางวัล “ผู�ทำคุณประโยชน� 
ให�แก�กระทรวงศึกษาธ�การประจำป� 2564” จากกระทรวง
ศึกษาธ�การ ในฐานะผู�ให�การสนับสนุนงานด�านการศึกษา
ของประเทศไทย โดยบร�ษัทฯ ได�ดำเนินโครงการมอบทุน
สนับสนุนเพ่ือช�วยเหลือโรงเร�ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนภาคใต�อย�างต�อเนื่องมาเป�นเวลา 15 ป�แล�ว และ
ในป�น้ีก็เช�นเดียวกัน บ�านปูได�มอบทุนราว 40,000 เหร�ยญสหรัฐ 
แก�โรงเร�ยนชายแดนภาคใต� 16 แห�ง เพ่ือสนับสนุนการจัดซ�อ้
ครุภัณฑ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บ�านปูยังได�ผลิตบอร�ดเกม "The Trust" เพื่อให�ความรู�
แก�เยาวชนเกี ่ยวกับการทุจร�ตคอร�รัปชันผ�านโครงการ 
“การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครู สู�การปลูกฝ�งคุณธรรม 
และธรรมาภิบาลในห�องเร�ยน” ซ�ง่มีคณาจารย�จากท่ัวประเทศ
เข�าร�วมกว�า 300 คน โครงการนี้จัดข�้นภายใต�ความร�วมมือ
ระหว�าง บร�ษัท เลิร�น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และกองทุนรวม
ธรรมาภิบาลไทย 

ในเดือนตุลาคม 2564 บ�านปูได�จัดค�ายเยาวชนว�ทยาศาสตร� 
สิ่งแวดล�อม (Power Green Camp) ครั�งที่ 16 ในรูปแบบ
ออนไลน�เป�นครั �งแรก โดยมีนักเร�ยนจากทั ่วประเทศ

เข�าร�วมจำนวน 40 คน นักเร�ยนได�เร�ยนรู�ผ�านกิจกรรม 
Transformative Learning ได�ปฏิบัติการทดลองจร�ง รวมทั�ง 
ได�เข�าร�วมกิจกรรม “Eco-living Talk” เยาวชนที่เข�าร�วม
โครงการยังมีโอกาสได�ทดลองนำความรู�ไปพัฒนาต�อยอด
เป�นโครงงานกลุ�มและส�งเข�าประกวด โดยโครงงานท่ีชนะเลิศ
จะได�รับรางวัลเป�นทุนการศึกษา 

ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�จัด "โครงการพลังเปลี่ยนแปลง
เพื่อสังคม" (Banpu Champions for Change: BC4C) 
ครั�งที่ 10 เพื่อสนับสนุนผู�ประกอบการเพื่อสังคมของไทย
ให�สามารถสร�างรายได� สร�างผลกระทบต�อสังคม และ
ดำเนินธุรกิจของตนเองได�อย�างยั ่งยืน โดยโครงการ
ในป�นี้ได�จัดข�้นในรูปแบบออนไลน� และมีการจัดกิจกรรม
“Impact Day 2021 - Dare for Better Change” ร�วมกับ 
ChangeFusion ซ�ง่ประกอบไปด�วยเวทีสนทนาของผู�ประกอบการ 
ตลาดสำหรับเสนอขายสินค�าและบร�การ และการประกาศ
ทีมผู�ชนะในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม รุ�นที่ 10

Global และเป�นบร�ษัทเดียวที่ได�รับรางวัลนี้จากบร�ษัท
ในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีได�รับการประเมินทั�งส้ิน 29 บร�ษัท

ในป�นี้ บ�านปูยังคงได�รับการจัดอันดับให�อยู�ในระดับ A 
ในการประเมิน ESG Rating 2021 โดย MSCI ต�อเน่ืองกัน
เป�นป�ที่ 3 และได�รับการพิจารณาให�อยู�ในรายช�่อหุ�นยั่งยืน 
(Thailand Sustainable Development Investment: THSI) 
ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 6 
อีกทั�งยังเป�นหนึ่งใน 268 บร�ษัทจดทะเบียนที่ได�รับการจัด
อันดับอยู�ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จาก
ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียนประจำป� 2564 
นอกจากน้ียังได�รับรางวัล Sustainability Awards of Honor 
จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ประจำป� 2564 ต�อเน่ือง 
เป�นป�ท่ี 4 และเป�นบร�ษัทจดทะเบียนท่ีมีรายช�อ่อยู�ในหุ�นย่ังยืน 
(Thailand Sustainable Development Investment: THSI) 
ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 7 

บ�านปูยังได�รับการคัดเลือกเป�นหนึ่งใน 100 บร�ษัท ในกลุ�ม 
ประเทศตลาดเกิดใหม� (Emerging Markets) ท่ีมีความโดดเด�น 
เป�น “Best Performer” ด�าน ESG จากบร�ษัทที่เข�ารับการ
ประเมิน 843 บร�ษัทจาก 31 ประเทศ โดยการจัดอันดับของ 
Vigeo Eiris (V.E), Moody’s ESG Solutions สถาบัน
จัดอันดับความน�าเช�่อถือด�าน ESG ระดับโลก ในด�าน
เครดิตองค�กร ทร�สเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตองค�กรและ
หุ�นกู�ไม�ด�อยสิทธ� ไม�มีหลักประกันท่ีระดับ “A+” ด�วยแนวโน�ม
อันดับเครดิต “Stable” หร�อ “คงท่ี” สะท�อนให�เห็นการเติบโต 
ทางธุรกิจอย�างมั่นคงของบร�ษัทฯ

ในป� 2564 บ�านปูได�จัดตั�งคณะกรรมการส่ิงแวดล�อม สังคม 
และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อยกระดับกระบวนการ
พัฒนาความยั ่งยืน ตอกย�ำความมุ �งมั ่นที ่จะส�งมอบ 
“อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” (Smarter Energy for 
Sustainability) ให�กับผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม และเพ่ือสนับสนุน 
การกำกับดูแลการดำเนินงานด�านความยั่งยืน หร�อ ESG 
ของคณะกรรมการบร�ษัท 

บ�านปูจะยังคงมุ�งมั่นปรับปรุงประสิทธ�ภาพการดำเนินงาน
ด�านความย่ังยืน (ESG) ต�อไปอย�างต�อเน่ือง พร�อมเปล่ียนผ�าน
ไปสู�อนาคตพลังงานอันชาญฉลาดและเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม 
เพื่อสร�างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก�ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย
ทุกฝ�ายในป�ต�อๆ ไปนับจากนี้
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กลยุทธและแนวโนมในอนาคต

นับตั�งแต� ป� 2558 เป�นต�นมา บ�านปูฯ ได�ปรับเปล่ียนกลยุทธ� 
เพื่อตอบรับเมกะเทรนด�ที่สร�างผลกระทบให�กับโลก ทั�งนี้ 
เพ่ือสร�างผลตอบแทนระยะยาวแก�ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย 
รวมทั�งเพ่ือบรรลุเป�าหมายการเป�นผู�นำด�านพลังงานท่ีย่ังยืน
ในกลุ�มประเทศแถบมหาสมุทรแปซ�ฟ�ก บ�านปูได�เร�งการ
เปล่ียนผ�านไปสู�โมเดลและโครงสร�างธุรกิจท่ีตอบโจทย�กลยุทธ� 
Greener & Smarter ด�วยการวางรากฐานที่แข็งแกร�ง
ในอุตสาหกรรมก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ การนำบ�านปู เพาเวอร� 
เข�าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย การขยาย
พอร�ตโฟลิโอสู�ธุรกิจพลังงานหมุนเว�ยน และการจัดตั�ง
บ�านปู เน็กซ� ซ�ง่เป�นบร�ษัทหลักของบ�านปูในการพัฒนาธุรกิจ
เทคโนโลยีพลังงานสะอาด

บ�านปูยังได�ปรับกลยุทธ�ให�สอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และปฏิญญาที่สืบเนื่อง 
จากการประชุม COP26 โดยกำหนดเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในธุรกิจหลักของบร�ษัทฯ รวมถึงการลดปร�มาณการ
ปล�อยก�าซเร�อนกระจก โดยเฉพาะอย�างยิ่งก�าซมีเทน พร�อม

ตั�งเป�าหมายท่ีจะขยายพอร�ตโฟลิโอด�านพลังงานท่ีสะอาดข�น้
อย�างต�อเนื่อง ให�สามารถสร�าง EBITDA ได�ในสัดส�วน
มากกว�าร�อยละ 50 ภายในป� 2568

ก�าซธรรมชาติได�กลายเป�นอีกหนึ่งธุรกิจหลักของบ�านปู
ในป�จจุบัน เราจ�งตั�งเป�าหมายที่จะขยายธุรกิจก�าซธรรมชาติ
ให�ครอบคลุมตลอดห�วงโซ�คุณค�า โดยการบูรณาการจาก
สินทรัพย�ที่มีทั�งหมดเข�าด�วยกัน ในขณะเดียวกัน เรามีแผน
ที่จะดำเนินโครงการต�างๆ เพื่อรับอานิสงส�จากราคา
ก�าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงข�้นจากภาวะอุปทานตึงตัวและ
ปร�มาณสำรองที่มีอยู�ในระดับต่ำ 

บ�านปู เน็กซ� ดำเนินธุรกิจตามเทรนด�ธุรกิจพลังงานด�วยหลัก 
"3D" ได�แก� การใช�เทคโนโลยีดิจ �ทัลบร�หารจัดการ
ระบบพลังงาน (Digitization) การกระจายตัวของแหล�งผลิต
และจำหน�ายพลังงาน (Decentralization) และการลด
การปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� (Decarbonization) 
เพื ่อขยายพอร�ตเทคโนโลยีพลังงานสะอาดครบวงจร
ในภูมิภาคเอเช�ย-แปซ�ฟ�ก ครอบคลุมการผลิตไฟฟ�าจาก
พลังงานหมุนเว�ยน โซลูชันด�านพลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคา 

ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบจัดการพลังงาน ยานยนต�ไฟฟ�า
โครงสร�างพ้ืนฐานอัจฉร�ยะ และการซ�อ้ขายไฟฟ�า บ�านปู เน็กซ� 
ตั�งเป�าหมายการเติบโตทางธุรกิจภายในป� 2568 ประกอบด�วย 
กำลังการผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคา
0.5 กิกะวัตต� กำลังการผลิตจากระบบกักเก็บพลังงาน 3.0 
กิกะวัตต�-ชั ่วโมง/ป� ปร�มาณการให�บร�การผู �โดยสาร 
430,000 คนต�อวัน ด�วยยานยนต�ไฟฟ�ากว�า 5,500 คัน 
สถานีอัดประจุไฟฟ�า 2,000 จุด ปร�มาณการจำหน�าย
เร�อท�องเที่ยวไฟฟ�า 100 ลำ โครงการโครงสร�างพื้นฐาน
อัจฉร�ยะและการบร�หารจัดการพลังงาน 30 โครงการ และ
ปร�มาณการซ�้�อขายไฟฟ�า 1,000 กิกะวัตต�-ชั่วโมง/ป�

กลุ�มบ�านปูมีความภาคภูมิใจในความหลากหลายของสมาช�ก 
ครอบครัวบ�านปูใน 10 ประเทศทั่วโลก บ�านปู เป�นองค�กร 
ท่ีให�ความสำคัญกับพนักงานเป�นอย�างมาก โดยเฉพาะอย�างย่ิง 
ในช�วงเวลาสำคัญแห�งการเปลี่ยนผ�านองค�กร โดยตั�งแต�
ป� 2561 เป�นต�นมา บร�ษัทฯ ปรับวัฒนธรรมองค�กรสู� "บ�านปู 
ฮาร�ท" ซ�ง่ประกอบด�วยค�านิยมหลัก 3 ประการ ได�แก� ใจรัก
หร�อมีแพชชั่นต�อว�สัยทัศน�ของบร�ษัทฯ ที่มุ�งสู�การเป�นผู�นำ
การเปลี่ยนผ�านไปสู�พลังงานที่ยั ่งยืนในกลุ�มประเทศแถบ

มหาสมุทรแปซ�ฟ�ก สร�างสรรค� ในการใช�เทคโนโลยีใหม�ๆ 
การคิดเช�งออกแบบ และโซลูชันด�านพลังงานแบบครบวงจร
ท่ีให�ความสำคัญกับระบบนิเวศทางธุรกิจและการผสานพลังร�วม 
และ มุ�งมั่นยืนหยัด ที่จะทำงานให�ประสบความสำเร็จ
ด�วยความกล�าและตระหนักถึงเวลาที่จะเป�นป�จจัยสำคัญ
แห�งความสำเร็จ

จากความสำเร็จอย�างต�อเนื่องในกระบวนการเปลี่ยนผ�าน
ตามกลยุทธ�  Greener & Smarter และผลการดำเนินงาน
ด�าน ESG อันโดดเด�นของบ�านปูจนได�รับคัดเลือกให�เป�น
สมาช�กในกลุ�มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� ทำให�ในวันนี้ 
บ�านปูได�ก�าวข�น้สู�การเป�นผู�นำ "การเปล่ียนผ�านด�านพลังงาน" 
ในกลุ�มประเทศแถบมหาสมุทรแปซ�ฟ�กได�อย�างสมภาคภูมิ

ตลอดป� 2564 ที่ผ�านมา ดิฉันมีความภาคภูมิใจและรู�สึก 
เป�นเกียรติอย�างยิ่งที่ได�ทำงานร�วมกับคณะกรรมการบร�ษัท
ผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสียทุกๆ ท�าน ดิฉันขอขอบพระคุณ
ทุกท�านที่ให�ความร�วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ
บ�านปูเป�นอย�างดี และหวังเป�นอย�างย่ิงว�าดิฉันจะได�ร�วมงาน
กับทุกท�านอีก เพื่อร�วมสร�างความสำเร็จในก�าวต�อๆ ไป 
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การประกอบธุรกิจ

และผลการดำเนินงาน
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ปจจุบันบานปูเปนผูนำดานพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile 

Energy Provider) ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ เรามีประสบการณในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมุงนำเสนอโซลูชันดานพลังงานที่ดีที่สุดจากความเชี่ยวชาญ

ดานพลังงานครบวงจรใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-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 ผานการดำเนินธุรกิจดานพลังงานท่ีครบวงจรใน 3 กลุมธุรกิจของบานปู ไดแก 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ก�อตั�งข�น้เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2526 ภายใต�ช�อ่ บร�ษัท เหมืองบ�านปู จำกัด ด�วยทุนจดทะเบียน 
25 ล�านบาท โดยบุคคลในตระกูลว�องกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงค�เพื่อเข�าทำสัญญาเช�าช�วงการทำเหมืองถ�านหิน
ที่เหมืองบ�านปู (BP-1) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน

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

บ�านปูมุ�งสร�างความยั่งยืนด�านพลังงาน (Energy Sustainability) ให�กับโลกอย�างแข็งแกร�งด�วยการส�งมอบพลังงานที่ราคา
สมเหตุสมผล (Affordable) และสามารถเข�าถึงได� มีเสถียรภาพในการผลิตพลังงานเพื่อสร�างความต�อเนื่อง (Reliable) ในการ
ส�งมอบพลังงาน และเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (Eco-Friendly) ด�วยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ซ�่งคำนึงถึง
ประเด็นด�านสิ่งแวดล�อม (Environment) ความรับผิดชอบต�อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) 
รวมถึงเน�นการทำงานท่ีหล�อหลอมด�วยวัฒนธรรมองค�กร “บ�านปู ฮาร�ท” (Banpu Heart) อันประกอบด�วย ใจรัก (Passionate) 
สร�างสรรค� (Innovative) และ มุ�งมั่นยืนหยัด (Committed) ซ�่งเป�นอีกป�จจัยสำคัญที่ทำให�บ�านปูมีความพร�อมในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถผ�านว�กฤตต�างๆ มาได�อยู�เสมอ เพื่อสร�างความเช�่อมั่นต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ตามพันธสัญญา 

กลุมธุรกิจ

เทคโนโลยีพลังงาน

ระบบกักเก็บพลังงาน

แพลตฟอรมการซื้อขายไฟฟา 

ยานพาหนะไฟฟา และพลังงานฉลาด

กลุมธุรกิจ

ผลิตพลังงาน

โรงไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

และจากพลังงานหมุนเวียน

กลุมธุรกิจ

แหลงพลังงาน

ถานหินและกาซธรรมชาติ รวมถึง

งานที่เกี่ยวของ เชน การตลาด การคา 

โลจิสติกส การจัดหาเชื้อเพลิง สายสง

K90%

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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ประเทศมองโกเลีย

3 โครงการ

เหมืองถานหิน

แผนที่แสดงธุรกิจของกลุมบานปู

หมายเหตุ : แผนที่ดังกล�าวไม�รวมการดำเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคาและทุ�นลอยน�ำ
ธุรกิจกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต�ไฟฟ�า และธุรกิจเมืองอัจฉร�ยะ

โรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย7

โรงไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป4
2

สาธารณรัฐประชาชนจีน

เหมืองถานหิน

ประเทศไทย

1 โรงไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

1 โรงไฟฟา

จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป

สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐสิงคโปร

1 ศูนยกลางการขาย

และโลจิสติกส

เรงขับเคลอนขยายพอรตธุรกิจ

ภายใตกลยุทธ Greener & Smarter

มุงเนนพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน

เพอตอบสนองเทรนดพลังงานโลก และ

สรางความยั่งยืนในเสนทางพลังงานแหงอนาคต

สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม

โครงการโรงไฟฟา

พลังงานลม1
1

1

โรงไฟฟาพลังงานลม

โรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย

ประเทศญี่ปุน

โรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย12
1 โรงไฟฟา IGCC

5 โครงการโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย

ประเทศออสเตรเลีย

5 เหมืองถานหิน

โครงการ

เหมืองถานหิน4

2 ทาเรือ

โรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย2

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

2

โครงการ

เหมืองถานหิน2
5 เหมืองถานหิน

ทาเรือ

1 โรงไฟฟา CCGT

2 แหลงผลิตกาซธรรมชาติ

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติให�บร�ษัทฯ จ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงาน 
ประจำป� 2563 งวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ�นละ 0.30 บาท  
โดยได�จ�ายเง�นป�นผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563  
ไปแล�วหุ�นละ 0.15 บาท เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563 จ�งเสนอให�บร�ษัทฯ จ�ายเง�นป�นผล 
จากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563  
ให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 0.15 บาท โดยจ�ายจากกำไรท่ีได�รับยกเว�นไม�ต�องนำมารวม 
คำนวณภาษีเง�นได�นิติบุคคล ซ�่งผู�รับเง�นป�นผลจะไม�ได�รับเครดิตภาษี ทั�งนี้ได�จ�าย 
เง�นป�นผลงวดที่ 2 ในวันที่ 30 เมษายน 2564

Banpu Power Investment Co., Ltd. (BPIC) ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู เพาเวอร� 
ได�ลงนามในสัญญาเพื่อการลงทุนในบร�ษัท Nakoso IGCC Management Co., Ltd. 
(NIMCO) ที่สัดส�วนร�อยละ 33.50 โดย NIMCO ถือหุ�นร�อยละ 40 ในโรงไฟฟ�านาโกโซ 
Integrated Gasification Combined Cycle (Nakoso) กำลังการผลิต 543 เมกะวัตต�  
ณ จังหวัดฟุกุช�มะ ประเทศญ่ีปุ�น โดยมีมูลค�าการลงทุน 80 ล�านเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเท�า 
ประมาณ 2,500 ล�านบาท และได�เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2564   
โรงไฟฟ�านาโกโซเป�นโรงไฟฟ�าที่ใช�เทคโนโลยีผสมผสานในการแปลงสถานะถ�านหิน
ให�กลายเป�นก�าซเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ�า (Integrated Gasification Combined 
Cycle: IGCC) กับโรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วมกังหันก�าซ (Gas Fired Combined 
Cycle Plant) เข�าด�วยกัน ทั�งนี้ โรงไฟฟ�านาโกโซเป�นโรงไฟฟ�า IGCC ที่มีการพัฒนา
มาเป�นโรงไฟฟ�าขนาดใหญ�ท่ีใช�เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธ�ภาพสูง และเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม 
(High Efficiency, Low Emissions: HELE) โดยจ�ายไฟฟ�าเข�าระบบสายส�งของประเทศ  
ตามสัญญาการซ�้อขายไฟฟ�าระยะยาว 

31

มีนาคม

2564

22

กุมภาพันธ

2564

01

K90%

เพ่ิมความแข็งแกรงของวัฒนธรรมองคกร 

ความเปนเลิศในการดําเนินงาน และยึดม่ัน

ในอุดมการณของบานปูในการเปนองคกร

ท่ีมีความซ�อสัตย เปนมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล

ขับเคล�อนการพัฒนาและผสานนวัตกรรม

เพ�อความย่ังยืนทางพลังงานอยางครบวงจร

ดวยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ

มุงสรางคุณคาอยางย่ังยืน

และความไววางใจใหกับผูมีสวนไดเสีย

ดวยความรับผิดชอบตอโลกและสังคม

วิสัยทัศน

ผูนำดานพลังงานแหงเอเชีย ที่มุงมั่นพัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน

พันธกิจ

วิสัยทัศนและพันธกิจ

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในรอบป 2564 รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน
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Banpu Energy Australia Pty Ltd. (BEN) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยที่บ�านปูถือหุ�นในอัตรา
ร�อยละ 100 และ Banpu Renewable Australia Pty, Ltd. (BREA) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อย 
ที่บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด ถือหุ�นในอัตราร�อยละ 100 ได�ร�วมกันจัดตั�งหน�วยลงทุน 
Banpu Energy Hold Trust โดย BEN ถือหุ�นร�อยละ 80 และ BREA ถือหุ�นร�อยละ 20  
เพื่อเข�าซ�้อหุ�นโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ในประเทศออสเตรเลีย 2 แห�ง ได�แก� 
โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�เบอร�ล (Beryl หร�อ BSF) และโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�  
มานิลดรา (Manildra หร�อ MSF) ในสัดส�วนร�อยละ 100 โดยมีมูลค�าการลงทุน 97.5 
ล�านดอลลาร�ออสเตรเลีย หร�อเทียบเท�าประมาณ 2,332 ล�านบาท ซ�่งโรงไฟฟ�าพลังงาน
แสงอาทิตย�เบอร�ล มีกำลังการผลิต 110.9 เมกะวัตต� เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�
ในเดือนมิถุนายน 2562 และโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�มานิลดรา มีกำลังการผลิต 
55.9 เมกะวัตต� เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�ในเดือนธันวาคม 2561 โดยจ�ายไฟฟ�าเข�าระบบ 
สายส�งของประเทศ หร�อ National Electricity Market (NEM) ตามสัญญาการซ�้อขาย
ไฟฟ�าระยะยาว โรงไฟฟ�าทั�ง 2 แห�งตั�งอยู�ในรัฐนิวเซาท�เวลส� ที่มีปร�มาณความต�องการ
และการเติบโตของการใช�ไฟฟ�าอย�างต�อเนื่อง กอปรกับทางภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการสนับสนุนการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยน 

ที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นครั�งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
การเสนอขายหุ�นเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�้อหุ�น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบร�ษัทฯ จำนวน 5,074,581,513 บาท โดยการ
 ออกหุ�นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม�จำนวน 5,074,581,513 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ
 1 บาท และแก�ไขเพิ่มเติมหนังสือบร�คณห�สนธ�ของบร�ษัทฯ ข�อ 4 เพื่อให�สอดคล�อง
 กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบร�ษัทฯ

2. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธ�ท่ีจะซ�อ้หุ�นสามัญของบร�ษัทฯ จำนวนรวม  
 ไม�เกิน 3,383,054,342 หน�วย ให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบร�ษัทฯ ที่จองซ�้อและได�รับ 
 จัดสรรหุ�นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมตามสัดส�วน

3. อนุมัติการจัดสรรหุ�นเพิ่มทุนจำนวน 5,074,581,513 หุ�น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 3.1 เสนอขายหุ�นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,691,527,171 หุ�น ให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิม
  (Right Offering) ในอัตราส�วน 1 หุ�นเพ่ิมทุนต�อ 3 หุ�นเดิม ในราคาหุ�นละ 5 บาท

 3.2 จัดสรรหุ�นเพ่ิมทุนจำนวนไม�เกิน 1,691,527,171 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท  
  เพื่อรองรับการใช�สิทธ�ของใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�้อหุ�นสามัญ (BANPU-W4)
  ให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบร�ษัทฯ ที่จองซ�้อและได�รับจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนตาม
  การเสนอขายโดยไม�คิดมูลค�า ในอัตราส�วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญ  
  ต�อ 1 หุ�นเพ่ิมทุน ในจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธ�ไม�เกิน 1,691,527,171 หน�วย  
  ราคาใช�สิทธ�ซ�้อหุ�นสามัญ 5 บาทต�อหุ�น 

 3.3 จัดสรรหุ�นเพ่ิมทุนจำนวนไม�เกิน 1,691,527,171 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท  
  เพื่อรองรับการใช�สิทธ�ของใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�้อหุ�นสามัญ (BANPU-W5) 
  ให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบร�ษัทฯ ที่จองซ�้อและได�รับจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุนตาม
  การเสนอขายโดยไม�คิดมูลค�า ในอัตราส�วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญ  
  ต�อ 1 หุ�นเพ่ิมทุน ในจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธ�ไม�เกิน 1,691,527,171 หน�วย  
  ราคาใช�สิทธ�ซ�้อหุ�นสามัญ 7.50 บาทต�อหุ�น 

บร�ษัทฯ ได�รับชำระค�าหุ�นสำหรับหุ�นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,691,527,171 หุ�น จาก
ผู�ถือหุ�นเดิม (Right Offering) รวมเป�นจำนวนเง�น 8,457.64 ล�านบาท และดำเนินการ 
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย�แล�วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ทำให�ทุนที่ออกและ 
ชำระแล�วเพ่ิมข�น้จำนวน 1,691,527,171 บาท เป�น 6,766,108,686 บาท มูลค�าท่ีตราไว� 
1 บาทต�อหุ�น

บร�ษัทฯ ได�ออกหุ�นกู�สกุลเง�นบาทจำนวน 16,000 ล�านบาท ชนิดระบุช�่อผู�ถือ ประเภท
ไม�ด�อยสิทธ� ไม�มีหลักประกัน และมีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� จำนวน 4 รุ�น โดยมีอายุ 5 ป� 7 ป� 
และ 10 ป� อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 2.90 ต�อป� ร�อยละ 3.30 ต�อป� และร�อยละ 3.80 ต�อป�
ตามลำดับ เสนอขายให�แก�ผู�ลงทุนทั่วไป และรุ�นอายุ 3 ป� อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 1.58 
ต�อป� เสนอขายให�แก�ผู�ลงทุนสถาบันและผู�ลงทุนรายใหญ� โดยชำระคืนเง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด  
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BKV Corporation (BKV) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู และ Banpu Power US 
Corporation (BPPUS) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู เพาเวอร� ได�ร�วมกันจัดตั�งบร�ษัท 
BKV-BPP Power LLC (BKV-BPP) การถือหุ�นมีสัดส�วนที่เท�ากันคือร�อยละ 50  
บร�ษัท BKV-BPP Power LLC ได�ลงนามในสัญญาเพื่อเข�าซ�้อหุ�นในอัตราร�อยละ 100 
ในบร�ษัท Temple Generation Intermediate Holdings II, LLC ซ�ง่ถือหุ�นร�อยละ 100 
ในโรงไฟฟ�าก�าซธรรมชาติ Temple I ซ�ง่ตั�งอยู�ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมร�กา มูลค�าการลงทุน 
430 ล�านเหร�ยญสหรัฐ โดยโรงไฟฟ�า Temple I มีกำลังการผลิต 768 เมกะวัตต� 
เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 เป�นโรงไฟฟ�าท่ีใช�ก�าซธรรมชาติ 
เป�นเช�้อเพลิง และใช�เทคโนโลยีที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมมากข�้นโดยผสมผสาน
กระบวนการทำงานของกังหันก�าซ (Gas Turbine) กับกังหันไอน�ำ (Steam Turbine) 
เข�าไว�ด�วยกัน (Combined Cycle Gas Turbines: CCGT) มีการติดตั�งระบบการจัดการ 
มลภาวะให�อยู�ในระดับต่ำ มีความยืดหยุ�นในการเดินเคร�่องเพื่อผลิตไฟฟ�า รูปแบบ
การซ�้อขายไฟฟ�าอยู�ในตลาดซ�้อขายไฟฟ�าแบบเสร�ของ Electric Reliability Council of 
Texas หร�อ ERCOT 

บ�านปู เน็กซ� ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู และ บ�านปู เพาเวอร� ที่ถือหุ�นในสัดส�วน
ท่ีเท�ากันคือร�อยละ 50 เข�าลงทุนในบร�ษัท บียอนด� กร�น จำกัด (BYG) ในสัดส�วนร�อยละ 30 
ซ�ง่เป�นการซ�อ้หุ�นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม� มูลค�าการลงทุน 300 ล�านบาท โดย BYG เป�นผู�แทน 
จำหน�ายรถไฟฟ�าอเนกประสงค� (Club Car) ท่ีให�บร�การทั�งการขาย เช�าสัมปทานรถไฟฟ�า 
ในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา และสามารถปรับแต�งให�ใช�งานได�ในหลากหลายธุรกิจ

BPIN Investment Co., Ltd. (BPINI) บร�ษัทย�อยของ บ�านปู เน็กซ� ได�ลงนาม
ในสัญญาซ�้อขายเพื่อขายหุ�นทั�งหมดที่สัดส�วนร�อยละ 47.5 ในบร�ษัท Sunseap Group 
Pte. Ltd. (Sunseap) ซ�ง่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร� ให�แก�บร�ษัท EDP Renov�veis 
SA (EDPR) ซ�ง่เป�นบร�ษัทพลังงานหมุนเว�ยน จดทะเบียนในประเทศสเปน และจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย� Euronext Lisbon Stock Exchange of Portugal การจำหน�ายหุ�น 
Sunseap ของ BPINI ถือเป�นส�วนหนึ่งของรายการทำคำเสนอซ�้อหุ�นส�วนใหญ�ของ 
Sunseap โดย EDPR ภายใต�สัญญาการซ�อ้ขายดังกล�าวการจำหน�ายเง�นลงทุนทั�งหมด 
โดย BPINI มีมูลค�าเท�ากับ 489.8 ล�านดอลลาร�สิงคโปร� หร�อเทียบเท�า 364 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 
หร�อประมาณ 12,154 ล�านบาท ทั�งนี้การจำหน�ายหุ�นทั�งหมดเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ� 2565

บ�านปู เน็กซ� ได�ลงนามในสัญญาเพื่อเข�าซ�้อหุ�นทั�งหมดร�อยละ 100 ในบร�ษัท เอ็นจ� 
เซอร�ว�สเซส (ประเทศไทย) จำกัด (ESTH) โดยมีมูลค�าการลงทุน 3.8 ล�านดอลลาร�สิงคโปร� 
หร�อเทียบเท�าประมาณ 95 ล�านบาท โดย ESTH เป�นบร�ษัทผู�ให�บร�การด�านการจัดการ
พลังงานท่ีข�น้ทะเบียนกับสมาคมบร�ษัทจัดการพลังงานไทยอย�างเป�นทางการ โดยให�บร�การ 
ด�านการจัดหา ติดตั�ง ดำเนินการดูแลรักษา รวมถึงเพิ่มประสิทธ�ภาพระบบและอุปกรณ�
ด�านการใช�พลังงาน เช�น ระบบอัดอากาศ ระบบทำความเย็นภายในอาคาร หร�อโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทย และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ได�เปลี่ยนช�่อ บร�ษัท เอ็นจ� 
เซอร�ว�สเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป�น บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� อีโคเสิร�ฟ จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติจ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาล จากผลการดำเนินงาน
งวดวันท่ี 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ�นละ 0.20 บาท โดยจ�ายจากกำไร
ที่ได�ยกเว�นไม�ต�องนำมารวมคำนวณภาษีเง�นได�นิติบุคคล ซ�่งผู�รับเง�นป�นผลจะไม�ได�รับ 
เครดิตภาษี ทั�งนี้มีกำหนดจ�ายเง�นป�นผลในวันที่ 23 กันยายน 2564  
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Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อยของ บ�านปู เน็กซ� 
รายงานความคืบหน�าว�าโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�เคเซนนูมะ (Kesennuma) ภายใต� 
โครงสร�างการลงทุนแบบทีเคร�อยละ 100 ท่ีตั�งอยู�ในจังหวัดมิยาง� ประเทศญ่ีปุ�น มีกำลังการผลิต 
20 เมกะวัตต� ได�เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�เป�นท่ีเร�ยบร�อย โดยได�ทำสัญญาซ�อ้ขายไฟฟ�า 
กับ Tohoku Electric Power Co., Inc. ระยะเวลา 19 ป� มีราคารับซ�้อไฟฟ�าแบบ 
Feed-in-Tariff (FiT) ที่ 32 เยนต�อกิโลวัตต�ชั่วโมง ซ�่งผลิตและจ�ายกระแสไฟฟ�า
ให�แก�ชุมชนราว 6,000 ครัวเร�อน 

BRES ได�ลงนามในสัญญาซ�อ้ขายเพ่ือลงทุนร�อยละ 100 ในบร�ษัท Ha Tinh Solar Power 
Joint Stock Company ซ�ง่เป�นผู�ถือหุ�นในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ฮาต๋ิญ (Ha Tinh) 
ณ จังหวัดฮาต๋ิญ ประเทศเว�ยดนาม ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต� มูลค�าการลงทุน 
จำนวน 23.9 ล�านเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเท�าประมาณ 788 ล�านบาท ซ�ง่ได�เป�ดดำเนินการ 
เช�งพาณิชย�ตั�งแต�วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยมีราคารับซ�้อไฟฟ�าแบบ FiT ที่ 9.35 
เซนต�สหรัฐฯ ต�อกิโลวัตต�ช่ัวโมง และจ�ายไฟฟ�าเข�าระบบสายส�งให�แก�การไฟฟ�าเว�ยดนาม 
(EVN) ตามสัญญาการซ�้อขายไฟฟ�า (PPA) เป�นระยะเวลา 20 ป�

บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค�กรและหุ�นกู �ไม�ด�อยสิทธ�
ไม�มีหลักประกันของ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ท่ีระดับ “A+” ด�วยแนวโน�มอันดับเครดิต
“Stable” หร�อ “คงที่” สะท�อนถึงความเป�นผู�นำของบร�ษัทในอุตสาหกรรมถ�านหิน
ในภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟ�ก ตลอดจนการมีรายได�ที่แน�นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ�า และ
การปรับกลยุทธ�สู�การเป�นผู�ผลิตพลังงานสะอาดแบบครบวงจรของบร�ษัทฯ ในขณะเดียวกัน  
อันดับเครดิตยังสะท�อนถึงความผันผวนของราคาถ�านหิน และอุปสงค�ถ�านหินท่ีชะลอตัว 
ในระยะยาว ซ�ง่ส�วนหน่ึงเกิดจากความพยายามในการลดมลพิษทางอากาศของประเทศต�างๆ 
ทั่วโลก โดยบร�ษัทมีการปรับสมดุลพอร�ตการลงทุนจากที่เคยมุ�งเน�นเฉพาะการลงทุน
ในเหมืองถ�านหินมาสู�การลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมมากข�้น เช�น 
การผลิตก�าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเว�ยน โดยมีเป�าหมายที่จะเพิ่มสัดส�วนกำไร
ก�อนดอกเบ้ียจ�าย ภาษี ค�าเส่ือมราคาและค�าตัดจำหน�าย (EBITDA) จากธุรกิจท่ีเป�นมิตร 
กับสิ่งแวดล�อมมากข�้น (ธุรกิจสำรวจและผลิตก�าซธรรมชาติ โรงไฟฟ�าก�าซธรรมชาติ 
โรงไฟฟ�าที ่ใช�เทคโนโลยีขั �นสูงที ่มีความปลอดภัยและเป�นมิตรต�อสิ ่งแวดล�อม
โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน) ให�มีสัดส�วนมากกว�าร�อยละ 50 
ของ EBITDA รวมของบร�ษัทฯ ภายในป� 2568 จากสัดส�วนท่ีต่ำกว�าร�อยละ 20 ในป� 2563
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Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) รายงานความคืบหน�าของโรงไฟฟ�า 
พลังงานแสงอาทิตย�ช�ราคาวะ ภายใต�โครงสร�างการลงทุนแบบทีเคร�อยละ 100 ที่ตั�งอยู�
ในจังหวัดฟุกุช�มะ ประเทศญี่ปุ�น มีกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต� ซ�่งได�เป�ดดำเนินการ
เช�งพาณิชย�แล�วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 และได�เข�าทำสัญญาซ�้อขายไฟฟ�ากับ 
Tohoku Electric Power Co., Inc. ระยะเวลา 19 ป� โดยมีราคารับซ�้อไฟฟ�าแบบ 
Feed-in-Tariff (FiT) ที่ 36 เยนต�อกิโลวัตต�ชั่วโมง ซ�่งผลิตและจ�ายกระแสไฟฟ�า
ให�แก�ชุมชนราว 2,000 ครัวเร�อน 

17

มกราคม

2565

04

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

35บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)34
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทมีมติอนุมัติให�บร�ษัทฯ จ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงาน 
ประจำป� 2564 งวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ�นละ 0.45 บาท  
โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 บร�ษัทฯ ได�จ�ายเง�นป�นผลจากผลการดำเนินงาน
งวดวันท่ี 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 ไปแล�วหุ�นละ 0.20 บาท ดังนั�นจ�งเสนอให�บร�ษัทฯ 
จ�ายเง�นป�นผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันท่ี 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 
2564 ให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 0.25 บาท โดยจ�ายจากกำไรที่ได�รับยกเว�นไม�ต�อง
นำมารวมคำนวณภาษีเง�นได�นิติบุคคล ซ�่งผู�รับเง�นป�นผลจะไม�ได�รับเครดิตภาษี 
ซ�่งมีกำหนดจ�ายเง�นป�นผลในวันที่ 29 เมษายน 2565
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BRES ได�ลงนามในสัญญาซ�้อขายเพื่อลงทุนร�อยละ 100 ในบร�ษัท Licogi 16 Gia Lai 
Investment Renewable Energy Joint Stock Company (LCE Gia Lai) ซ�่งเป�น
ผู�ถือหุ�นในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� Chu Ngoc และ บร�ษัท Licogi 16 Ninh 
Thuan Investment Renewable Energy Joint Stock Company (LCE Ninh Thuan) 
ซ�่งเป�นผู�ถือหุ�นในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� Nhon Hai โดยมีมูลค�าการลงทุนรวม 
จำนวน 26.69 ล�านเหร�ยญสหรัฐ หร�อเทียบเท�าประมาณ 883 ล�านบาท โรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย� Chu Ngoc มีกำลังการผลิต 15 เมกะวัตต� เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย� 
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 และโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� Nhon Hai มีกำลังการผลิต 
35 เมกะวัตต� เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 โดยโรงไฟฟ�า
ทั�ง 2 แห�งนี้ มีราคารับซ�้อไฟฟ�าแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ที่ 9.35 เซนต�สหรัฐฯ
ต�อกิโลวัตต�ชั่วโมง และจ�ายไฟฟ�าเข�าระบบสายส�งให�แก�การไฟฟ�าเว�ยดนาม (EVN) 
ตามสัญญาการซ�้อขายไฟฟ�า (PPA) เป�นระยะเวลา 20 ป�
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บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

Banpu Public Company Limited

พลังงาน

บมจ. 152

10,149,163,028 บาท*

6,766,108,686 บาท**

6,766,108,686 หุ�น

1 บาท

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

+66 2 694 6600

+66 2 207 0696-7

www.banpu.com

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

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

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

ช�อ สถานที่ตั้งของบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

* เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นครั�งท่ี 1/2564 มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบร�ษัทฯ จำนวน 5,074,581,513 บาท เป�นจำนวน 10,149,163,028 บาท
 โดยการออกหุ�นสามัญเพิ่มจำนวน 5,074,581,513 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 1 บาท บร�ษัทฯ ได�จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย� เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

** หุ�นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,691,527,171 หุ�น เสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิม (Right Offering) ในอัตราส�วน 1 หุ�นเพิ่มทุนต�อ 3 หุ�นเดิมในราคาหุ�นละ 5 บาท บร�ษัทฯ 
 ได�รับชำระค�าหุ�นสำหรับหุ�นจำนวน 1,691,527,171 หุ�น และดำเนินการจดทะเบียนหุ�นที่ออกและชำระแล�วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ส�งผลให�ทุนที่ออกและชำระแล�ว 
 เพิ่มข�้นจำนวนรวม 1,691,527,171 บาท เป�น 6,766,108,686 บาท

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขอมูลทั่วไปของบริษัท
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บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

รายไดจากการขาย :

1. ถ�านหินนำเข�า

2. รายได�อื่น

รวมรายได�จากการขาย
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รายได

(ลานเหรียญ

สหรัฐ)

รอยละ รอยละ รอยละ

ผลิตภัณฑหรือบริการ
ดำเนินการ

โดย

รอยละ

การถือหุน

ของบริษัทฯ

ป 2564 ป 2563 ป 2562

รายได

(ลานเหรียญ

สหรัฐ)

รายได

(ลานเหรียญ

สหรัฐ)

รายได

(ลานเหรียญ

สหรัฐ)

รอยละ รอยละ รอยละ

ผลิตภัณฑหรือบริการ
ดำเนินการ

โดย

รอยละ

การถือหุน

ของบริษัทฯ

รายไดจากการขาย - ในประเทศ :

1. ถ�านหินในไทย/ นำเข�า

2. ถ�านหินในอินโดนีเซ�ย

3. ถ�านหินในออสเตรเลีย

4. ซ�้อขายถ�านหินในจ�น

5. ธุรกิจไฟฟ�าในจ�น

 ธุรกิจไฟฟ�าในญี่ปุ�น

 ธุรกิจไฟฟ�าในสหรัฐอเมร�กา

6. ธุรกิจก�าซ

7. รายได�อื่น

รวมรายได�จากการขาย - ในประเทศ
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บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุ :

1. รายได�อื่น ประกอบด�วย บร�การอื่นๆ
2. บร�ษัทฯ มิได�รับรู�รายได�จากธุรกิจไฟฟ�าในประเทศไทยในส�วนของรายได�จากการขาย เนื่องจากมีสัดส�วนการถือหุ�นน�อยกว�าร�อยละ 50
3. BBET หมายถึง Banpu (Beijing) Energy Trading Co., Ltd.
4. หลักในการจัดทำข�อมูลที่แสดงข�างต�นเป�นไปตามหลักการบัญช�ที ่รับรองทั่วไปซ�่งมีการตัดรายการระหว�างกัน ตัวเลขที่แสดงนั�นมิควรกระทบยอดกับงบการเง�น
 ตามกฎหมายของแต�ละภูมิภาค

รายไดจากการขาย - ตางประเทศ :

1. ถ�านหินขายระหว�างประเทศ

รวมรายได�จากการขาย - ต�างประเทศ

รวมรายไดจากการขาย

สวนแบงกำไร (ขาดทุน)

 จากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย

รวมรายได
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ผลิตภัณฑหรือบริการ
ดำเนินการ

โดย

รอยละ

การถือหุน

ของบริษัทฯ

K90%

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

โครงสรางรายได

ในระยะ 3 ปที่ผานมา สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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6) โครงการเหมือง TIS 

ดำเนินการโดย PT. Tepian Indah Sukses ซ� ่งเป�น
บร�ษัทย�อยที่ ITM ถือหุ�นร�อยละ 100 ตั�งอยู�ในจังหวัด
กาลิมันตันตะวันออก ใช�ว�ธ�การทำเหมืองแบบเป�ด มีปร�มาณ 
ถ�านหินสำรอง 5 ล�านตัน 

7) โครงการเหมือง NPR  

ดำเนินการโดย PT. Nusa Persada Resources ซ�่งเป�น
บร�ษัทย�อยที่ ITM ถือหุ�นร�อยละ 100 ตั�งอยู�ในจังหวัด
กาลิมันตันกลาง ใช�ว�ธ�การทำเหมืองแบบเป�ด มีปร�มาณ 
ถ�านหินสำรอง 77.4 ล�านตัน 

5) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) 

ดำเนินการโดย PT. Kitadin ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยที่ ITM 
ถือหุ�นร�อยละ 100 ตั�งอยู�ในอำเภอบอนตัง และอำเภอ
กูไตการ�ตาเนอการา จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ใช�ว�ธ�
การทำเหมืองแบบเป�ด มีปร�มาณถ�านหินสำรอง 0.4 ล�านตัน
ซ�่งในป� 2564 มีปร�มาณการผลิต 1.4 ล�านตัน

4) เหมืองโจ-รง (Jorong) 

ดำเนินการโดย PT. Jorong Barutama Greston ซ�่งเป�น
บร�ษัทย�อยที่ ITM ถือหุ�นร�อยละ 100 ตั�งอยู�บร�เวณอำเภอ
ตานาห�ลาอุท จังหวัดกาลิมันตันใต� ใช�ว�ธ�การทำเหมือง
แบบเป�ด มีปร�มาณถ�านหินสำรอง 8.2 ล�านตัน ซ�ง่ในป� 2564 
มีปร�มาณการผลิต 0.9 ล�านตัน

ถานหินเปนเชื้อเพลิงแข็ง โดยทั่วไปมีสีเขมตั้งแตสีน้ำตาลถึงดำสนิท ซึ่งในกระบวนการผลิตถานหินจะเริ่มจาก

การสำรวจหาแหลงถานหินที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย การผลิต (ขุดและขน) การคัดเลือกถานหิน การนำถานหิน 

ที่ไดมาบดใหมีขนาดและคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการ และกองเก็บไวที่เหมืองเพ�อรอสงมอบใหลูกคาตอไป

1. ธุรกิจเหมือง (Mining Business)

เหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ในป� 2564 มีการผลิตรวม 18.2 ล�านตัน ประกอบด�วยเหมืองดังต�อไปนี้

2) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) 

ดำเนินการโดย PT. Trubaindo Coal Mining ซ� ่งเป�น
บร�ษัทย�อยที่ ITM ถือหุ�นร�อยละ 100 ตั�งอยู�ในอำเภอกูไต 
ตะวันตก จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ใช�ว�ธ�การทำเหมือง
แบบเป�ด มีปร�มาณถ�านหินสำรอง 35.5 ล�านตัน ซ�ง่ในป� 2564 
มีปร�มาณการผลิต 3.7 ล�านตัน

1) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) 

ดำเนินการโดย PT. Indominco Mandiri ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อย 
ที่ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ถือหุ�น
ร�อยละ 100 ตั�งอยู�ในอำเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมันตัน
ตะวันออก ใช�ว�ธ�การทำเหมืองแบบเป�ด (Open-pit Mine) 
มีปร�มาณถ�านหินสำรอง 30.3 ล�านตัน ซ�ง่ในป� 2564 มีปร�มาณ
การผลิต 7.3 ล�านตัน ทั�งนี้ เหมืองอินโดมินโคใช�ท�าเร�อ 
บอนตังในการรองรับการขนถ�ายถ�านหินออกจากอินโดนีเซ�ย

เหมืองถานหินในประเทศออสเตรเลีย 

Centennial Coal Co. Pty Ltd. (Centennial) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปูและเป�นหนึ่งในผู�ดำเนินการเหมืองถ�านหินใต�ดิน
ในรัฐนิวเซาท�เวลส� (New South Wales) ซ�่งการผลิตไฟฟ�าจากโรงไฟฟ�าถ�านหินในรัฐดังกล�าวใช�ถ�านหินที่ผลิตและจำหน�าย 
โดย Centennial ทั�งนี้ ทรัพย�สินหลักที่ใช�ในการประกอบธุรกิจของ Centennial ประกอบด�วยกรรมสิทธ�์ในการดำเนินธุรกิจ
เหมืองถ�านหินในภาคเหนือและภาคตะวันตกของรัฐนิวเซาท�เวลส� โดยในป� 2564 มีปร�มาณการผลิตรวม 9.5 ล�านตัน
ประกอบด�วยเหมืองดังต�อไปนี้

1) เหมืองแอรลี (Airly) 

ดำเนินการโดย Centennial ซ�ง่ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 100 ตั�งอยู� 
ใกล�เมืองลิธโกว� ในเขตถ�านหินตะวันตกของรัฐนิวเซาท�เวลส� 
ใช�เทคโนโลยีการทำเหมืองใต�ดินแบบต�อเน่ือง (Continuous 
Miner) มีปร�มาณถ�านหินสำรอง 23.7 ล�านตัน ซ�ง่ในป� 2564 
มีปร�มาณการผลิต 1.3 ล�านตัน 

กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน

(Energy Resources)

3) เหมืองบารินโต (Bharinto)  

ดำเนินการโดย PT. Bharinto Ekatama ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อย 
ที่ ITM ถือหุ�นร�อยละ 100 ตั�งอยู�ในเขตรอยต�อของอำเภอ
บาร�โตเหนือ จังหวัดกาลิมันตันกลาง กับอำเภอกูไตตะวันตก 
จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ต�อเนื่องกับเหมืองถ�านหิน
ทรูบาอินโด ใช�ว�ธ�การทำเหมืองแบบเป�ด มีปร�มาณถ�านหิน 
สำรอง 141.2 ล�านตัน ซ�่งในป� 2564 มีปร�มาณการผลิต 
4.8 ล�านตัน
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2) เหมืองแองกัสเพลส (Angus Place) 

ดำเนินการโดย Centennial ซ�ง่ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 100 ตั�งอยู� 
ในเขตถ�านหินตะวันตกของรัฐนิวเซาท�เวลส� มีปร�มาณถ�านหิน 
สำรอง 53.0 ล�านตัน ทั�งน้ี ตั�งแต�ส้ินเดือนกุมภาพันธ� 2558 
เป�นต�นมา เหมืองดังกล�าวได�เข�าสู�การพักการผลิต (Care 
& Maintenance) เพื่อนำเคร�่องจักรและบุคลากรมาขยาย
การผลิตที่เหมืองสปร�งเวล (Springvale) และจะกลับมา
ดำเนินการผลิตที่เหมืองแห�งนี้อีกครั�งภายหลัง 

3) เหมืองสปริงเวล (Springvale) 

ดำเนินการโดย Centennial ซ�ง่ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 100 ตั�งอยู� 
ในเขตถ�านหินตะวันตกของรัฐนิวเซาท�เวลส� ใช�เทคโนโลยี
การทำเหมืองใต�ดินในลักษณะแนวกำแพงยาวตามระดับชั�น
ของถ�านหิน (Longwall Mining) มีปร�มาณถ�านหินสำรอง 
17.0 ล�านตัน ซ�ง่ในป� 2564 มีปร�มาณการผลิต 2.1 ล�านตัน

ทั�งนี้ เหมืองแองกัสเพลส และเหมืองสปร�งเวลผลิตถ�านหิน
ท่ีใช�เป�นเช�อ้เพลิงให�ความร�อนสำหรับตลาดทั�งในประเทศและ 
ต�างประเทศ รวมถึงมีสายพานสำหรับขนส�งถ�านหินไปยังลูกค�า 
ท่ีเป�นโรงไฟฟ�าในประเทศโดยเฉพาะ ซ�ง่มีพ้ืนท่ีขนถ�ายถ�านหิน  
(Lidsdale Sliding) ที่ได�รับการขยายกำลังการขนส�งแล�ว
เพ่ือให�สามารถรองรับปร�มาณการส�งออกถ�านหินท่ีเพ่ิมข�น้ต�อไป

5) เหมืองแมนดาลอง (Mandalong) 

ดำเนินการโดย Centennial ซ�่งถือหุ�นอยู�ร�อยละ 100 
ตั�งอยู�ใกล�เมืองมอร�สเซ็ต รัฐนิวเซาท�เวลส� ใช�เทคโนโลยี
การทำเหมืองใต�ดินในลักษณะแนวกำแพงยาวตามระดับชั�น 
ของถ�านหิน ซ�่งมีกำลังการผลิตสูง สามารถขุดชั�นถ�านหิน
ความหนากว�า 5 เมตร มีปร�มาณถ�านหินสำรอง 52.8 ล�านตัน
ซ�่งในป� 2564 มีปร�มาณการผลิต 3.8 ล�านตัน โดยถ�านหิน
ที่ผลิตได�ถูกจำหน�ายทั�งตลาดภายในประเทศ และส�งออก
ผ�านท�าเร�อนิวคาสเซ�ล

6) เหมืองไมยูนา (Myuna)

ดำเนินการโดย Centennial ซ�่งถือหุ�นอยู�ร�อยละ 100 
ตั�งอยู�บร�เวณทะเลสาบแมคควอร�่ ในเขตถ�านหินนิวคาสเซ�ล 
ของรัฐนิวเซาท�เวลส� ใช�เทคโนโลยีการทำเหมืองใต�ดิน
แบบต�อเนื่อง มีปร�มาณถ�านหินสำรอง 33.5 ล�านตัน 
ซ�่งในป� 2564 มีปร�มาณการผลิต 0.9 ล�านตัน โดยถ�านหิน
ที ่ผลิตได�ถูกลำเลียงโดยสายพานส�งไปยังลูกค�าหลัก
ในบร�เวณใกล�เคียงโดยตรง

4) เหมืองคลาเรนซ (Clarence)  

เป�นกิจการร�วมค�า (Joint Venture) ระหว�าง Centennial 
ในสัดส�วนร�อยละ 85 และ SK Energy Australia Pty Ltd. 
ในสัดส�วนร�อยละ 15 ซ� ่งบร�หารงานโดย Centennial 
เหมืองดังกล�าวตั�งอยู�ใกล�เมืองลิธโกว� ในเขตถ�านหินตะวันตก 
ของรัฐนิวเซาท�เวลส� ใช�เทคโนโลยีการทำเหมืองใต�ดินแบบ
ต�อเน่ือง (Continuous Mining) ท่ีมีประสิทธ�ภาพสูง มีปร�มาณ 
ถ�านหินสำรอง 30.5 ล�านตัน ซ�ง่ในป� 2564 มีปร�มาณการผลิต 
1.7 ล�านตัน ทั�งน้ี เหมืองแห�งน้ีเน�นการส�งออกถ�านหินไปยัง 
ต�างประเทศผ�านท�าเร�อเคมบลา (Kembla) เป�นหลัก 

โครงการเหมืองในอนาคต

1) โครงการเหมือง Newstan Extension

เป�นโครงการสำรวจและศึกษาความเป�นไปได�ของการใช�ประโยชน�จากโครงสร�างพื้นฐานของเหมืองที่มีอยู� เพื่อขยายปร�มาณ
สำรองถ�านหินและกำลังการผลิต 

2) โครงการเหมือง Mandalong Southern Extension

เป�นส�วนต�อขยายจากเหมืองแมนดาลอง โดยป�จจุบันการวางแผนเหมืองจะถูกออกแบบให�มีประสิทธ�ภาพโดยการเช�่อมรวม
กับเหมืองแมนดาลอง

3) โครงการเหมือง Neubeck

ตั�งอยู�ในเขตตะวันตกของรัฐนิวเซาท�เวลส�ใกล�กับโรงไฟฟ�าที่เป�นลูกค�าในประเทศ ผลิตถ�านหินที่มีคุณภาพ สามารถใช�ได�
กับตลาดทั�งในประเทศและการส�งออก โดยการส�งออกถ�านหินจะทำโดยผ�านท�าเร�อเคมบลา

7) Northern Coal Services (NCS)

โรงล�างถ�านหิน ตั �งอยู �ในเขตถ�านหินนิวคาสเซ�ลของ
รัฐนิวเซาท�เวลส� เน่ืองจากตั�งอยู�ใกล�ท�าเร�อนิวคาสเซ�ล NCS 
จ�งให�บร�การล�างถ�านหินที่ใช�เป�นเช�้อเพลิงให�ความร�อน 
(Thermal Coal) และถ�านหินโค�ก (Coking Coal) ประเภท 

Semi-Soft ที่ขุดข�้นจากเหมืองต�างๆ เพื่อเตร�ยมสำหรับ
การส�งต�อไปยังตลาดในประเทศและต�างประเทศ การเช�อ่มต�อ 
กับรถไฟรางคู�ทำให�การขนส�งสินค�าไปยังท�าเร�อขนส�งถ�านหิน 
นิวคาสเซ�ลเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพและรวดเร็ว ทั�งน้ี NCS 
มีกำลังการผลิตประมาณป�ละ 4 ล�านตัน และมีเส�นทางลำเลียง 
ท่ีใช�สำหรับส�งออก และจัดส�งไปยังลูกค�าในประเทศโดยเฉพาะ

02

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

43บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)42
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



เหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยในป� 2564 มีการผลิตรวม 10.0 ล�านตัน ประกอบด�วยเหมืองดังต�อไปนี้

แหลงถานหินในประเทศมองโกเลีย

ประเทศมองโกเลียมีแหล�งสำรองถ�านหินขนาดใหญ�ท่ีมีโอกาสในการพัฒนาเป�นแหล�งส�งออกถ�านหินท่ีสำคัญในอนาคต มีพรมแดน 
อยู�ติดกับรัสเซ�ยและจ�น ทั�งนี้ บร�ษัทฯ มีแหล�งถ�านหินครอบคลุมพื้นที่โกบีใต� และโกบีกลาง และภาคตะวันตกของประเทศ 
ซ�ง่ประกอบด�วยโครงการหลักท่ีอยู�ระหว�างการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3 โครงการ ดังน้ี

1) โครงการเหมืองซานตอูล (Tsant Uul)

ตั�งอยู�ที ่จังหวัดโกบีใต� ทางทิศใต�ของมองโกเลีย ใกล�
พรมแดนของจ�น บร�เวณเขตปกครองตนเองจังหวัดอินเนอร� 
มองโกเลีย ป�จจุบันโครงการอยู�ระหว�างการพัฒนาและศึกษา 
ความเป�นไปได�ในการเพิ่มมูลค�าของถ�านหินที่มีอยู� เพื่อ
ตอบสนองความต�องการของตลาดในจ�น และได�มีการติดตั�ง 
เตาทดลอง (Pilot Plant) ในโครงการนำร�องเสร็จเร�ยบร�อยแล�ว 
โดยกระบวนการผลิตจะเป�นการแยกน�ำมันทาร�ออกจาก
ถ�านหิน (Coal to Coal Tar) ซ�ง่จากการทดลองเบ้ืองต�นพบว�า 
สามารถผลิตน�ำมันทาร�ได�ปร�มาณรวม 5,000 ลิตร จ�งเป�น 
การยืนยันได�ว�าถ�านหินจากแหล�งซานต�อูลสามารถแยก
น�ำมันทาร�ออกมาได� ทั�งน้ี บร�ษัทฯ กำลังศึกษาความเป�นไปได� 
ในการเพิ่มมูลค�าของน�ำมันทาร� ถ�านหินชาร�โคล และแก�ส
ที่ได�จากกระบวนการผลิต เพื่อเตร�ยมสำหรับการผลิต
เช�งพาณิชย�ในลำดับต�อไป 

ในป� 2562 บร�ษัทฯ ได�ศึกษาความเป�นไปได�ด�านว�ศวกรรม
การผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเปลี่ยนน�ำมันทาร� 
ถ�านหินให�เป�นเคมีภัณฑ�ที่เหมาะสม รวมทั�งทำการศึกษา
ความต�องการของเคมีภัณฑ�ดังกล�าวทั�งในมองโกเลีย และจ�น
ต�อมาในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�ศึกษาด�านว�ศวกรรมและ
เทคโนโลยีอย�างต�อเนื่อง รวมถึงศึกษาคุณสมบัติทางเคมี 
และกายภาพเช�งลึกที่เหมาะสมของน�ำมันทาร�และถ�านหิน
ชาร�โคลที่สามารถนำมาพัฒนาเป�นเคมีภัณฑ�ที่มีมูลค�า และ
เป�นที่ต�องการของตลาดควบคู�กันไป

2) โครงการเหมืองอัลไต นูรส (Altai Nuurs)

ตั�งอยู�ที่จังหวัดโกบีอัลไต ทางทิศตะวันตกของมองโกเลีย 
โดยมีทั �งถ�านหินที่ใช�เป�นเช� ้อเพลิงให�ความร�อน และ
ถ�านหินโค�ก ทั�งนี้ บร�ษัทฯ ได�รับการอนุมัติเปลี่ยนสถานะ
จากอาชญาบัตรสำรวจแร�เป�นประทานบัตรแล�ว 

1) เหมืองเกาเหอ (Gaohe)  

ดำเนินการโดย BP Overseas Development Co., Ltd. ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู ท่ีถือหุ�นใน Asian American Coal Inc. 
(AACI) ร�อยละ 100 ซ�่งจัดตั�งข�้นเพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจ รวมถึงลงทุนในธุรกิจเหมืองถ�านหินในจ�น โดยร�วมกับ Shanxi 
Lu’an Mining Industry (Group) Co., Ltd. ซ�่งเป�นผู�ผลิตถ�านหินรายใหญ�ในจ�น จัดตั�ง Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 
โดยถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 45 และ 55 ตามลำดับ เหมืองแห�งน้ีตั�งอยู�ในมณฑลซานซ� (Shanxi) ใช�เทคโนโลยีการทำเหมืองใต�ดิน 
ในลักษณะแนวกำแพงยาวตามระดับชั�นของถ�านหิน มีปร�มาณถ�านหินสำรอง 108.8 ล�านตัน ซ�ง่ในป� 2564 มีปร�มาณการผลิต 9.3 ล�านตัน 

2) เหมืองเฮอป (Hebi)  

ดำเนินการโดย Banpu Minerals Co., Ltd. ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู ท่ีได�ร�วมทุนกับ Hebi Coal and Electricity Co., Ltd. 
โดยถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 40 และ 60 ตามลำดับ จัดตั�งบร�ษัท Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. (HZTM) เพ่ือดำเนินธุรกิจ  
การผลิตและจำหน�ายถ�านหินจากเหมืองเฮ�อป�� ซ�ง่ตั�งอยู�ในมณฑลเหอหนาน (Henan) ใช�เทคโนโลยีการทำเหมืองใต�ดินในลักษณะ 
แนวกำแพงยาวตามระดับชั�นของถ�านหิน มีปร�มาณถ�านหินสำรอง 13.8 ล�านตัน ซ�ง่ในป� 2564 มีปร�มาณการผลิต 0.7 ล�านตัน 

ในป� 2560 บร�ษัทฯ ได�ศึกษาและยื่นขออนุมัติรายงาน 
การศึกษาความเป�นไปได�ของโครงการทำเหมือง โดยได�รับ
อนุมัติจากหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องเร�ยบร�อยแล�ว ต�อมา 
ในป� 2562 ได�สำรวจเพิ่มเติมถึงศักยภาพของสินแร�อื่นๆ 
ในพ้ืนท่ีประทานบัตร สำหรับป� 2563 บร�ษัทฯ ได�จัดการดูแล  
ความเร�ยบร�อยในส�วนของใบอนุญาตและประทานบัตรต�างๆ 
ที่มีอยู�ภายใต�ระเบียบข�อบังคับทางกฎหมายของมองโกเลีย

3) โครงการเหมืองอุนสท ฮูดะห (Unst Khudag)

ตั�งอยู�ที ่จังหวัดโกบีกลาง ทางตอนกลางของมองโกเลีย
โดยมีถ�านหินที่ใช�เป�นเช�้อเพลิงให�ความร�อน ทั�งนี้ บร�ษัทฯ 
ได�รับการอนุมัติเปลี่ยนสถานะจากอาชญาบัตรสำรวจแร�
เป�นประทานบัตรแล�ว ซ�่งมีอายุ 30 ป� และสามารถต�ออายุ 
ประทานบัตรได�เมื่อหมดอายุ

ในป� 2560 บร�ษัทฯ ได�รับอนุมัติรายงานการศึกษาความเป�นไปได� 
ของโครงการทำเหมืองจากหน�วยงานราชการที่เกี่ยวข�อง 
เร�ยบร�อยแล�ว รวมทั�งได�ศึกษาปร�มาณสำรองน�ำดิบเพื่อใช�
ในโครงการ ต�อมาในป� 2562 ได�ทำการศึกษาความเป�นไปได� 
เบ้ืองต�นทางด�านว�ศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
และต�นทุนการผลิตในการเปลี่ยนถ�านหินให�เป�นเคมีภัณฑ� 
และพลังงานไฟฟ�า รวมถึงได�ศึกษาตลาดเคมีภัณฑ�ทั�งใน 
มองโกเลียและจ�น สำหรับในป� 2563 ได�ศึกษาด�านว�ศกรรม 
การผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย�างต�อเนื่อง และ
โครงการยังได�เร� ่มศึกษาเพิ่มเติมเกี ่ยวกับเทคโนโลยี
ในการเพิ ่มมูลค�าผลิตภัณฑ� โดยนำถ�านหินไปใช�เป�น
เช� ้อเพลิงในกระบวนการผลิต โดยมุ�งเน�นการส�งออก
ผลิตภัณฑ�สู �ตลาดจ�น
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เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 Banpu North America Corporation (BNAC) ซ�่งบร�ษัทย�อยของบ�านปู ได�ลงนามในสัญญา
ซ�้อขาย เพื่อทำการเข�าซ�้อสัดส�วนผลประโยชน�ในบร�เวณแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� ในรัฐเท็กซัส และเป�นผู�ดำเนินการผลิต 
ก�าซธรรมชาติในแหล�งดังกล�าว โดยมีมูลค�าการลงทุนจำนวน 770 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 BNAC 
ได�มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในสัญญาซ�้อขายเพื่อทำการเข�าซ�้อสัดส�วนผลประโยชน�ในบร�เวณแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� 
โดยมูลค�าการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมเป�นจำนวน 570 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และมีมูลค�าผลประโยชน�ให�แก�ผู�ขายในอนาคต 
โดยรวมไม�เกิน 260 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ภายในระยะเวลา 4 ป� ตั�งแต�วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยมูลค�า 
ผลประโยชน�ส�วนเพ่ิมน้ีจะข�น้อยู�กับราคาก�าซธรรมชาติอ�างอิงเฮนร�ฮั่บ (Henry Hub) เฉล่ียทั�งป�เร�ม่ต�น 2.75 เหร�ยญสหรัฐต�อล�านบีทียู 
หร�อราคาน�ำมันอ�างอิง West Texas Intermediate เฉลี่ยทั�งป�เร�่มต�น 50 เหร�ยญสหรัฐต�อบาร�เรล โดยการเข�าซ�้อสัดส�วน
ผลประโยชน�ในบร�เวณแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต�ได�เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

บานปูมุงมั่นแสวงหาแหลงพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมภายใตกลยุทธ Greener & Smarter โดยไดขยาย 

การลงทุนไปยังธุรกิจกาซธรรมชาติผานบริษัท BKV Corporation (BKV) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบานปู โดย

ในปจจุบัน BKV ดำเนินการผลิตในสหรัฐอเมริกาใน 2 แหลง ไดแก แหลงกาซธรรมชาติมารเซลลัส (Marcellus) 

รัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งเปนแหลงที่มีปริมาณสำรองกาซธรรมชาติมากที่สุดในสหรัฐฯ และแหลงกาซธรรมชาติ

บารเนตต (Barnett) รัฐเท็กซัส โดยมีมูลคาการลงทุนในธุรกิจกาซธรรมชาติท้ังหมดอยูท่ี 1.1 พันลานเหรียญสหรัฐ 

ทั้งนี้ดวยมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และความเปนมืออาชีพในระดับสากล ปจจุบัน BKV จึงกาวขึ้นเปน 

หนึ่งในผูนำธุรกิจกาซธรรมชาติ 20 อันดับในสหรัฐฯ ดวยกำลังผลิตประมาณ 700 ลานลูกบาศกฟุตเทียบเทา 

กาซธรรมชาติตอวัน

2. ธุรกิจกาซธรรมชาติ (Gas Business)

แหลงกาซธรรมชาติมารเซลลัส ในรัฐเพนซิลเวเนีย

ในป� 2559 บร�ษัทฯ ได�เร�่มลงทุนในธุรกิจก�าซธรรมชาติ
ในสหรัฐฯ เป�นครั�งแรก โดยเน�นสินทรัพย�ที่มีความเสี่ยงต่ำ 
ที่สร�างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ซ�่งได�เลือกลงทุนในแหล�ง  
ผลิตก�าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) ที่ตั�งอยู�ใน 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแหล�งมาร�เซลลัส ในรัฐเพนซ�ลเวเนีย 
ซ�ง่มีต�นทุนการผลิตต่ำ ในขณะท่ีมีปร�มาณสำรองก�าซธรรมชาติ 
ใหญ�ท่ีสุดในสหรัฐฯ โดยประกอบด�วยแหล�งก�าซธรรมชาติดังน้ี

1 Chaffee Corners

2 NEPA Corners-1 
and NEPA Corners-2

4 NEPA Corners-4

3 NEPA Corners-3

5 NEPA Corners-5

แหลงกาซธรรมชาติบารเนตต ในรัฐเท็กซัส

แหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� ณ บร�เวณฟอร�ต เว�ร�ธ เบซ�น   
เป�นแหล�งผลิตก�าซธรรมชาติที่มีความพร�อมทั�งโครงสร�าง
พื้นฐาน และระบบการขนส�ง รวมถึงเป�นแหล�งผลิตหลัก
ที่ตอบสนองความต�องการก�าซธรรมชาติที่สำคัญในบร�เวณ
รัฐแถบชายฝ��งอ�าวเม็กซ�โกของสหรัฐฯ เป�นระยะเวลากว�า 
20 ป� โดยครอบคลุมพื้นที่การผลิตก�าซธรรมชาติประมาณ 
320,000 เอเคอร�ในบร�เวณแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� 
ซ�่งมีผลประโยชน�ในหลุมผลิตคิดเป�นร�อยละ 89 ของจำนวน 
หลุมผลิตทั�งหมดมากกว�า 4,000 หลุม โดยมีโครงสร�าง
พื้นฐานที่สำคัญรองรับอยู�แล�ว 

จากการลงทุนในแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� ทำให�กำลัง 
การผลิตรวมของธุรกิจก�าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ของบ�านปู  
เพิ่มข� ้นจากประมาณ 200 ล�านลูกบาศก�ฟุตเทียบเท�า
ก�าซธรรมชาติต�อวันเป�นเกือบ 700 ล�านลูกบาศก�ฟุตเทียบเท�า 
ก�าซธรรมชาติต�อวัน และมีปร�มาณสำรองก�าซธรรมชาติ 1P  
เพิ่มข�้นเป�นประมาณ 4.0 ล�านล�านลูกบาศก�ฟุต 

ทั�งนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 บร�ษัทฯ ได�มีการปรับ
โครงสร�างการถือหุ�นของบ�านปูใน BKV โดย BNAC ซ�่ง
เป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู ได�ทำการเปลี่ยนสภาพสัดส�วน 

ความเป�นเจ�าของในฐานะหุ�นส�วนจำกัดความรับผิดชอบใน 
BKV Oil & Gas Capital Partners, L.P. เป�นผู�ถือหุ�น 
สามัญใน BKV โดย BKV จดทะเบียนในสหรัฐฯ และ
มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,500 ล�านเหร�ยญสหรัฐ 

ทั�งนี้หลังจากการปรับโครงสร�าง บ�านปูถือหุ�นใน BKV  
ผ�าน BNAC ในสัดส�วนร�อยละ 96.30 และมีอำนาจควบคุม  
ในบร�ษัทย�อยทางอ�อม ได�แก� BKV Chaffee Corners, LLC., 
BKV Chelsea, LLC., BKV Operating, LLC. และ BKV 
Barnett, LLC. ในสัดส�วนเดียวกัน การปรับโครงสร�างครั�งน้ี 
ยังทำให�บ�านปูได�เข�าถือหุ�นทางอ�อมของ Kalnin Ventures, 
LLC ผ�าน BKV ในสัดส�วนเดียวกัน ซ�ง่เป�นบร�ษัทท่ีจัดตั�งข�น้ 
เพ่ือสนับสนุนการบร�หารจัดการการลงทุน เข�ามาเป�นส�วนหน่ึง 
ของกลุ�มกิจการด�วย

ในป� 2564 มีกำลังการผลิตก�าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยรวม
ทั�งส้ินประมาณ 700 ล�านลูกบาศก�ฟุตเทียบเท�าก�าซธรรมชาติ 
ต�อวัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีปร�มาณ
สำรองก�าซธรรมชาติ (P1) 4,186,761 ล�านลูกบาศก�ฟุต 
เทียบเท�าก�าซธรรมชาติ
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กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน 

(Energy Generation)

1. ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Plant)

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Combined Heat and Power, CHP)

บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน) (บ�านปู เพาเวอร�) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยที่บ�านปูถือหุ�นร�อยละ 78.66 โดยบ�านปู เพาเวอร� 
ถือหุ�นร�อยละ 100 ของทุนชำระแล�วใน Banpu Power Investment Co., Ltd. (BPIC) ซ�ง่จดทะเบียนอยู�ในสาธารณรัฐสิงคโปร� 
โดยผ�านบร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� อินเตอร�เนช่ันแนล จำกัด (BPPI) มีการลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานความร�อนร�วม ในเขตภาคเหนือ 
ของจ�น จำนวน 3 แห�ง โดยมีกำลังการผลิตติดตั�งจำนวน 323 เมกะวัตต� และกำลังการผลิตไอน�ำ 1,318 ตันต�อช่ัวโมง รวมเป�น 
กำลังการผลิตติดตั�ง 613 เมกะวัตต�เทียบเท�า มีรายละเอียดดังนี้

บ�านปู เพาเวอร�ถือหุ�นร�อยละ 50 ในบร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� 
จำกัด (บีแอลซ�พี) ซ�่งเป�นผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชนรายใหญ� ที่เป�น 
โรงไฟฟ�าพลังความร�อนขนาด 1,434 เมกะวัตต� ประกอบด�วย 
โรงไฟฟ�าขนาดกำลังผลิตติดตั�ง 717 เมกะวัตต� จำนวน 
2 หน�วย โดยใช�ถ�านหินบิทูมินัสที่มีคุณภาพดีเป�นเช�้อเพลิง 
โดยนำเข�าจากประเทศออสเตรเลียเป�นหลัก โรงไฟฟ�าแห�งนี้ 
ตั�งอยู�ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสัญญา 
ซ�้อขายไฟฟ�ากับการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย ที่มีอายุ
สัญญา 25 ป� นับตั�งแต�วันเป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�ของ 
หน�วยการผลิตที่ 2 ทั�งนี้ โรงไฟฟ�าบีแอลซ�พีเร�่มก�อสร�าง
ในเดือนสิงหาคม ป� 2546 และเป�ดดำเนินการในเช�งพาณิชย� 
สำหรับหน�วยการผลิตที่ 1 ในเดือนตุลาคม ป� 2549 และ
หน�วยการผลิตที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ� ป� 2550 ซ�่งป�จจุบัน 
ได�เป�ดดำเนินการในเช�งพาณิชย�มาเป�นเวลา 15 ป�แล�ว

โรงไฟฟาบีแอลซีพี (BLCP)

1) โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมหลวนหนาน 

 (Luannan) 

ตั�งอยู�ในเขตหลวนหนาน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป�ย เป�น
โรงไฟฟ�าที่ผลิตไฟฟ�าและไอน�ำ โดยใช�ถ�านหินเป�นเช�้อเพลิง 
มีกำลังการผลิตติดตั�ง 125 เมกะวัตต� และกำลังการผลิต
ไอน�ำ 278 ตันต�อชั่วโมง รวมเป�นกำลังการผลิตติดตั�ง 227 
เมกะวัตต�เทียบเท�า 

2) โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเจิ้งติ้ง  

 (Zhengding) 

ตั�งอยู�ในเขตเจ�้งติ้ง เมืองสือเจ�ยจวง มณฑลเหอเป�ย เป�น
โรงไฟฟ�าที่ผลิตทั�งไฟฟ�า ไอน�ำ น�ำร�อน และน�ำเย็น โดยใช�
ถ�านหินเป�นเช�้อเพลิง มีกำลังการผลิตติดตั�ง 73 เมกะวัตต� 
และกำลังการผลิตไอน�ำ 370 ตันต�อชั่วโมง รวมเป�นกำลัง
การผลิตติดตั�ง 139 เมกะวัตต�เทียบเท�า

3) โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมโจวผิง  

 (Zouping) 

ตั�งอยู�ในเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป�นโรงไฟฟ�า  
ที่ผลิตทั�งไฟฟ�าและไอน�ำ โดยใช�ถ�านหินเป�นเช�้อเพลิงกำลัง 
การผลิตติดตั�ง 125 เมกะวัตต� และกำลังการผลิตไอน�ำ  
670 ตันต�อช่ัวโมง รวมเป�นกำลังการผลิตติดตั�ง 247 เมกะวัตต�  
เทียบเท�า โดย BPIC ถือหุ�นที่ร�อยละ 70 จ�งทำให�มีกำลัง
การผลิตติดตั�งเท�ากับ 173 เมกะวัตต�เทียบเท�า ตามสัดส�วน 
การลงทุน

โรงไฟฟาเอชพีซี (HPC)

บ�านปู เพาเวอร� ได�ร�วมทุนกับบร�ษัทย�อยของบร�ษัท ราช กรุ�ป 
จำกัด (มหาชน) (RATCH) (เดิมมีช�่อว�าบร�ษัท ผลิตไฟฟ�า
ราชบุร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)) และ Lao Holding State 
Enterprise (LHSE) ซ�ง่เป�นรัฐว�สาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐ 
ประชาธ�ปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อร�วมจัดตั�ง 
Hongsa Power Co., Ltd. (HPC) และ Phu Fai Mining 
Co., Ltd (PFMC) โดยทั�ง 2 บร�ษัทมีสำนักงานใหญ�ตั�งอยู� 
ที ่เมืองเว�ยงจันทน� สปป.ลาว ทั�งนี ้ HPC และ PFMC 
มีวัตถุประสงค�ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ�าเอชพีซ� ในสปป.ลาว 
โดยมีสาระสำคัญการร�วมทุนสรุปได�ดังนี้

• HPC ได�รับสัมปทานจากรัฐบาลของสปป.ลาว ให�เป�นผู�ท่ีมีสิทธ�ในการพัฒนา ก�อสร�าง และประกอบกิจการโรงไฟฟ�าเอชพีซ� โดยสิทธ�
 ตามสัมปทานเร�ม่ตั�งแต�เดือนพฤศจ�กายน ป� 2552 จนถึงวันครบกำหนด 25 ป� นับแต�วันเป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�ของโรงไฟฟ�า  
 หน�วยท่ี 3 ในเดือนมีนาคม ป� 2559 ซ�ง่มีสัดส�วนการถือหุ�น ดังน้ี บ�านปู เพาเวอร� ร�อยละ 40 RATCH ร�อยละ 40 และ LHSE ร�อยละ 20 

• PFMC ได�รับสัมปทานในการทำเหมืองถ�านหินลิกไนต�มีสัดส�วนถือหุ�นดังนี้ บ�านปู เพาเวอร� ร�อยละ 37.5 RATCH 
 ร�อยละ 37.5 และ LHSE ร�อยละ 25

โรงไฟฟ�าเอชพีซ�เป�นโรงไฟฟ�าปากเหมืองท่ีใช�พลังงานถ�านหินลิกไนต� มีกำลังการผลิตติดตั�งรวม 1,878 เมกะวัตต� ประกอบด�วย 
หน�วยผลิตไฟฟ�า 3 หน�วย หน�วยละ 626 เมกะวัตต� ซ�่งเป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�แล�วทั�งหมด ดังนี้ หน�วยการผลิตที่ 1
เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 หน�วยการผลิตท่ี 2 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจ�กายน 2558 และหน�วยการผลิตท่ี 3 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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ให�เป�นก�าซ (Coal Gasification) กับโรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วม 
กังหันก�าซ (Gas Fired Combined Cycle Plant) เข�าด�วยกัน 
ซ�่งมีการศึกษาว�จัยและพัฒนามากว�า 30 ป� ทั�งนี้ โรงไฟฟ�า
นาโกโซเป�นโรงไฟฟ�า IGCC ขนาดใหญ� (Commercial 
Scale) ที่มีประสิทธ�ภาพของการผลิตไฟฟ�าสูง และลด
การปล�อยมลภาวะให�อยู�ในระดับต่ำ (High Efficiency, 
Low Emissions: HELE) เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�
เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2564 มีการจ�ายไฟฟ�าเข�าระบบสายส�ง
ของประเทศตามสัญญาการซ�้อขายไฟฟ�า (PPA) ระยะยาว 
และมีสัญญาการจัดหาเช�้อเพลิงระยะยาวเช�นกัน 

โรงไฟฟานาโกโซ (Nakoso IGCC)  

บ�านปู เพาเวอร�ถือหุ�นร�อยละ 100 ในบร�ษัท BPIC ท่ีได�ลงทุน 
ใน Nakoso IGCC Management Co., Ltd. (NIMCO) 
ในสัดส�วนร�อยละ 33.5 โดย NIMCO ถือหุ�นร�อยละ 40 
ในโรงไฟฟ�านาโกโซ ซ�ง่ตั�งอยู�ในจังหวัดฟุกุช�มะ ประเทศญ่ีปุ�น 
ขนาดกำลังการผลิต 543 เมกะวัตต� และเป�นเทคโนโลยี
ผสมผสานในการแปลงสถานะถ�านหินให�กลายเป�นก�าซเพื่อ
ผลิตพลังงานไฟฟ�า (Integrated Gasification Combined 
Cycle: IGCC) ซ�่งบร�ษัท มิตซูบิช� คอร�ปอเรชั่น พาวเวอร� 
จำกัด ประเทศญี่ปุ�น ที่เป�น 1 ใน 5 ของบร�ษัทที่ร�วมทุนใน
การพัฒนาโรงไฟฟ�าแห�งน้ี ได�เป�นผู�พัฒนาเทคโนโลยีดังกล�าว 
โดยผสมผสานระหว�างเทคโนโลยีการแปลงสถานะถ�านหิน

โรงไฟฟาซานซีลูกวง (Shanxi Lu Guang) 

บ�านปู เพาเวอร�ถือหุ�นร�อยละ 100 ใน BPIC ที่ได�ลงนามใน 
สัญญาร�วมทุน เพ่ือศึกษาและร�วมพัฒนาโรงไฟฟ�าซานซ�ลู�กวง 
ซ�ง่เป�นโรงไฟฟ�าพลังความร�อนถ�านหินขนาด 1,320 เมกะวัตต� 
โดยใช�เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดขั�นสูงระบบ Ultra-Supercritical 
(USC) ตั�งอยู�ในเมืองฉางจ�้อ มณฑลซานซ�ของจ�น ซ�่งห�าง
จากเหมืองเกาเหอประมาณ 3 กิโลเมตร ผู�ถือหุ �นและ 
สัดส�วนการถือหุ�นประกอบด�วย BPIC ร�อยละ 30 Gemeng 
International Energy Co., Ltd. (Gemeng) ร�อยละ 35 
และ Anhui Province Wenergy Co., Ltd. ร�อยละ 35
ซ�่งเป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�แล�ว ดังนี้ หน�วยการผลิตที่ 1 
ในเดือนมิถุนายน ป� 2564 และหน�วยการผลิตที่ 2 ในเดือน 
ตุลาคม ป� 2564

โรงไฟฟากาซธรรมชาติ Temple I 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด (บ�านปู เน็กซ�) ที่บ�านปู และ
บ�านปู เพาเวอร�ถือหุ�นในสัดส�วนเท�ากันท่ีร�อยละ 50 ได�ถือหุ�น
ร�อยละ 100 ใน BPP Renewable Investment (China) 
Co., Ltd. (BPPRIC) ซ�่งเข�าลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงาน
แสงอาทิตย�ในจ�นจำนวน 7 แห�ง ท่ีมีโครงสร�างราคารับซ�อ้ไฟฟ�า 
ระยะยาว (Feed-in Tariff: FiT) ระยะเวลา 20 ป� โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกำลังการผลิตทั�งสิ้น 177.32 
เมกะวัตต� มีรายละเอียดดังนี้

2. ธุรกิจไฟฟาพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant)

รูปแบบความต�องการใช�ไฟฟ�า อยู�ในลำดับการเร�ยกจ�ายไฟฟ�า 
(Merit Order) ท่ีดี ซ�ง่เหมาะกับสภาพและการแข�งขันในตลาด 
Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) ที่มี
การซ�้อขายไฟฟ�าแบบเสร� 

BKV ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปูท่ีถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 96.3 
และ Banpu Power US Corporation (BPPUS) ซ�่งเป�น 
บร�ษัทย�อยของ บ�านปู เพาเวอร�ท่ีถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 100 
ได�ร�วมกันจัดตั�ง BKV-BPP Power LLC (BKV-BPP) โดย 
BKV และ BPPUS ถือหุ�นในสัดส�วนที่เท�ากันคือร�อยละ 50

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 BKV-BPP Power LLC 
ได�เข�าซ�้อหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 100 ในบร�ษัท Temple 
Generation Intermediate Holdings II, LLC ที่ถือหุ�น
ร�อยละ 100 ในโรงไฟฟ�าก�าซธรรมชาติ Temple I ตั�งอยู�
ในรัฐเท็กซัส สหรัฐฯ ซ�่งเป�นหนึ่งในศูนย�รวมเศรษฐกิจและ 
ประชากรที่กำลังเติบโตอย�างรวดเร็ว โรงไฟฟ�าแห�งนี้
ใช�ก�าซธรรมชาติเป�นเช� ้อเพลิง มีขนาดกำลังการผลิต 
768 เมกะวัตต� เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2557

โรงไฟฟ�าก�าซธรรมชาติ Temple I ใช�เทคโนโลยี Combined 
Cycle Gas Turbines (CCGT) ที ่มีประสิทธ�ภาพสูง 
มีการติดตั�งระบบการจัดการมลภาวะให�อยู�ในระดับต่ำ 
มีความยืดหยุ�นในการเดินเคร�อ่งเพ่ือผลิตไฟฟ�า ให�สอดรับกับ 

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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สัดสวน

การถือหุน

(รอยละ)

เปดดำเนินการ

เชิงพาณิชย

สถานที่ตั้ง

(มณฑล)

กำลังการผลิต

(เมกะวัตต)

โรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย

1. ฮุยเหนิง (Huineng) 100.00 ซานตง21.51 เดือนกรกฎาคม ป� 2559

2. จินซาน (Jinshan) 100.00 ซานตง28.95 เดือนกันยายน ป� 2559

7. จีซิน (Jixin) 100.00 เจ�ยงซู25.22 เดือนกรกฎาคม ป� 2562

รวมกำลังการผลิต 177.32

3. เฮาหยวน (Haoyuan) 100.00 ซานตง20.00 เดือนตุลาคม ป� 2559

4. ฮุยเอิน (Hui’en) 100.00 ซานตง19.70 เดือนมกราคม ป� 2560

5. เตอหยวน (Deyuan) 100.00 เจ�อเจ�ยง51.64 เดือนกุมภาพันธ� ป� 2560

6. ซิงหยู (Xingyu) 100.00 ซานตง10.30 เดือนกรกฎาคม ป� 2560

โรงไฟฟาและโครงการโรงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ในประเทศญี่ปุน 

สัดสวน

การถือหุน

(รอยละ)

เปดดำเนินการ

เชิงพาณิชย

สถานที่ตั้ง

(จังหวัด)

โรงไฟฟา/ 

โครงการโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย
ตาม

สัดสวน

การลงทุน

รอยละ

100

กำลังการผลิต

(เมกะวัตต)

เดือนกรกฎาคม ป� 25561. โอลิมเปย (Olympia) - ฮิตาชิ โอมิยะ อิบารากิ40.00 2.00 0.80

เดือนมกราคม ป� 25582. โอลิมเปย (Olympia) - ฮิตาชิ โอมิยะ 2 อิบารากิ40.00 2.00 0.80

เดือนธันวาคม ป� 25584. โอลิมเปย (Olympia) - ซากุระ 1 โทช�ง�40.00 2.00 0.80

เดือนตุลาคม ป� 25585. โอลิมเปย (Olympia) - ซากุระ 2 โทช�ง�40.00 2.00 0.80

เดือนพฤษภาคม ป� 25596. ฮิโนะ (Hino) ช�งะ75.00 3.50 2.63

เดือนพฤษภาคม ป� 25607. อวาจิ (Awaji) เฮียวโงะ75.00 8.00 6.00

เดือนสิงหาคม ป� 25618. มุกะวะ (Mukawa)  ฮอกไกโด56.00 17.00 9.52

เดือนธันวาคม ป� 25619. นาริไอสึ (Nari Aizu)  ฟุกุช�มะ100.00 20.46 20.46

เดือนธันวาคม ป� 256210. คุโรคาวะ (Kurokawa)  มิยาง�100.00 18.90 18.90

เดือนธันวาคม ป� 256211. เท็นซัง (Tenzan)   ซากะ100.00 1.96 1.96

เดือนสิงหาคม ป� 256112. มูโรรัง 1 (Muroran I)   ฮอกไกโด100.00 1.73 1.73

เดือนมกราคม ป� 256113. มูโรรัง 2 (Muroran II)   ฮอกไกโด100.00 1.63 1.63

เดือนมกราคม ป� 25583. โอลิมเปย (Olympia) - โอเซโนะ ซาโตะ  

 คาตะชินะ

กุนมะ40.00 2.00 0.80

เดือนตุลาคม ป� 256114. ทาเคโอะ 2 (Takeo II) ซากะ100.00 1.00 1.00

เดือนพฤศจ�กายน ป� 256315. ยามางาตะ (Yamagata) ยามางาตะ    100.00 20.00 20.00

เดือนธันวาคม ป� 256316. ยาบูกิ (Yabuki) ฟุกุช�มะ75.00 7.00 5.25

เดือนพฤศจ�กายน ป� 256417. เคเซนนุมะ (Kesenuma) มิยาง�100.00 20.00 20.00

เดือนพฤศจ�กายน ป� 256418. นิฮอนมัตสึ (Nihonmatsu) ฟุกุช�มะ100.00 12.00 12.00

เดือนมกราคม ป� 256519. ชิราคาวะ (Shirakawa) ฟุกุช�มะ100.00 10.00 10.00

อยู�ระหว�างการก�อสร�าง 20. โครงการยามางาตะอีเดะ 

 (Yamagata Iide)

ยามางาตะ51.00 200.00 102.00

รวมกำลังการผลิต 237.08
บ�านปู เน็กซ�ได�ลงทุนในโรงไฟฟ�าและโครงการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�ในญี่ปุ�นผ�านบร�ษัทย�อย ซ�่ง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 มีกำลังการผลิตตามสัดส�วนการลงทุนจำนวน 237.08 เมกะวัตต� โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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โรงไฟฟาและโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

บ�านปู เน็กซ�ได�ขยายฐานการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ�าและโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�และพลังงานลม ซ�่งป�จจุบัน 
มีจำนวน 6 แห�ง แบ�งเป�นโครงการโรงไฟฟ�าที่อยู�ระหว�างการก�อสร�างและศึกษาความเป�นไปได�จำนวน 2 แห�ง และโรงไฟฟ�า
ที่เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�แล�วจำนวน 4 แห�ง ซ�่งมีโครงสร�างราคารับซ�้อไฟฟ�าระยะยาว (Feed-in Tariff: FIT) โดยผลิตและ
จำหน�ายไฟฟ�าเข�าระบบสายส�งให�แก�การไฟฟ�าเว�ยดนาม (EVN) ตามสัญญาการซ�้อขายไฟฟ�า (PPA) เป�นระยะเวลา 20 ป� 
ซ�่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกำลังการผลิตจำนวน 217.60 เมกะวัตต� โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในประเทศออสเตรเลีย 

บ�านปูได�ลงทุนในโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ที่เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�แล�ว 2 แห�ง ในรัฐนิวเซาท�เวลส� (New South 
Wales) ในออสเตรเลีย ผ�านหน�วยลงทุน Banpu Energy Hold Trust ที่จัดตั�งโดย Banpu Energy Australia Pty Ltd. 
(BEN) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู และ Banpu Renewable Australia Pty Ltd. (BREA) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู เน็กซ�  

โดย BEN ถือหุ�นร�อยละ 80 และ BREA ถือหุ�นร�อยละ 20 ในหน�วยลงทุน Banpu Energy Hold Trust ที่เข�าซ�้อหุ�นโรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�เบอร�ล (Beryl หร�อ BSF) และมานิลดรา (Manildra หร�อ MSF) ในสัดส�วนร�อยละ 100 ซ�ง่โรงไฟฟ�าทั�ง 2 แห�ง 
ถือว�าเป�นโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�ขนาดใหญ� โครงการแรกของบ�านปูในออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเบอริล 

ตั�งอยู�ในรัฐนิวเซาท�เวลส� กำลังการผลิต 110.9 เมกะวัตต� 
เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�ในเดือนมิถุนายน ป� 2562 

2) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมานิลดรา 

ตั�งอยู�ในรัฐนิวเซาท�เวลส� กำลังการผลิต 55.9 เมกะวัตต� 
เป�ดดำเนินการเช�งพาณิชย�ในเดือนธันวาคม ป� 2561

โรงไฟฟ�าทั�งสองแห�งมีปร�มาณความต�องการและการเติบโตของการใช�ไฟฟ�าอย�างต�อเนื ่อง ประกอบกับทางภาครัฐ
ได�มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยน โดยจ�ายไฟฟ�าเข�าตลาดซ�้อขายไฟฟ�าแห�งชาติ  
(National Electricity Market: NEM) ตามสัญญาการซ�้อขายไฟฟ�า (PPA) ระยะยาว การลงทุนในครั�งนี้นับเป�นการสร�าง 
รากฐานการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเว�ยนในออสเตรเลียและยังเป�นการก�าวสู�ตลาดซ�้อขายไฟฟ�าที่มีความก�าวหน�าและ
เป�นตลาดขายส�ง (Wholesale Electricity Market)

* หมายเหตุ : ได�มีการลงนามในสัญญาซ�้อขายในเดือนมกราคม ป� 2565 

สัดสวน

การถือหุน

(รอยละ)

เปดดำเนินการ

เชิงพาณิชย

สถานที่ตั้ง

(จังหวัด)

โรงไฟฟา/ 

โครงการโรงไฟฟา

กำลัง

การผลิต

(เมกะวัตต)

รวมกำลังการผลิต

เดือนมิถุนายน ป� 2562นินห�ถ�วน100.00 37.601. โรงไฟฟาพลังงานลมเอลวินหมุยยิน  

 (El Wind Mui Dinh)

อยู�ระหว�างการก�อสร�างซ็อกจัง100.00 30.002. โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมหวินเจา 

 ระยะที่ 1 (Vinh Chau Phase 1)

อยู�ระหว�างการศึกษา
ความเป�นไปได�

ซ็อกจัง100.00 50.003. โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมวินเจา 

 ระยะที่ 2 และ 3 (Vinh Chau Phase 2  

 and 3)

เดือนมิถุนายน ป� 2562นินห�ถ�วน100.00 50.004. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยฮาติ๋ญ  

 (Ha Tinh)

เดือนมิถุนายน ป� 2562เกียลาย 100.00 15.005. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชูง็อก*  

 (Chu Ngoc)

เดือนกรกฎาคม ป� 2563นินห�ถ�วน100.00 35.00

217.60

6. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยน็อนไห*  

 (Nhon Hai)

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

(Energy Technology)

บานปูมุงสูการเปนผูนำในธุรกิจพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติที่ผสานเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ  

พรอมมุงมั่นสรางพลังงานที่ยั่งยืน จึงเริ่มตนนำประสบการณในการดำเนินธุรกิจดานพลังงานมากกวา 30 ป 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ และความเชี่ยวชาญจากการบริหารธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

บนหลังคา และทุนลอยน้ำ ในจีน และญี่ปุ น รวมถึงเทคโนโลยีการซื้อขายไฟฟาผานแพลตฟอรม (Energy 

Trading) และเทคโนโลยีโรงไฟฟาเสมือน (Virtual Power Plant) มาตอยอดเปนธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด 

ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท บานปู เน็กซ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบานปู

บานปู เน็กซเปนผูใหบริการโซลูชันพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก นำเสนอโซลูชันพลังงานฉลาด  

เพ±อความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งฮารดแวรอัจฉริยะ และดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ตอบโจทยความตองการของลูกคา 

ดวยนวัตกรรมและความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีพลังงานระดับมาตรฐานสากล เพ±อเติมเต็มการใชชีวิต 

ที่ดียิ่งขึ้นอยางยั่งยืน โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรง รวมถึงเปนบริษัทชั้นนำดานเทคโนโลยีพลังงาน 

ทำใหสามารถนำเสนอโซลูชันพลังงานและบริการหลังการขายที่ดีที่สุดไดอยางครบวงจร เพ±อใหลูกคาสามารถ 

ใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ ในราคาท่ีเหมาะสมและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยดำเนินธุรกิจ 

ที่มุงพัฒนาระบบและใหบริการ “โซลูชันพลังงานฉลาด” ดังนี้ 

1. โซลูชันฉลาดวิเคราะหและการจัดการพลังงาน

 (Smart Data Analytics and Energy Management) 

ใหบริการวิเคราะหการใชพลังงานอยางชาญฉลาด (Smart Energy Consumption Analytics) และ

ใหคำปรึกษาดานการจัดการพลังงาน โดยตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหดวยดิจิทัลแพลตฟอรมที ่มี

ความแมนยำ พรอมทั้งแนะนำมาตรการลดตนทุน และการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกลูกคา

ชวยบริหารจัดการการใชพลังงานและลดตนทุนพลังงานใหแกลูกคา ดวยการผสานระหวางฮารดแวรอัจฉริยะ  

และดิจิทัลแพลตฟอรม พรอมดวยบริการหลังการขายอยางครบวงจร

2. โซลูชันฉลาดผลิต (Smart Energy Generation) 

ใหบริการวางระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop)

และบนทุนลอยน้ำ (Floating Solar)

ให�บร�การวางระบบผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�
บนหลังคาและบนทุ�นลอยน�ำแบบครบวงจรอย�างมืออาช�พ 
ตั�งแต�การให�คำปร�กษา ออกแบบระบบ ติดตั�ง ตรวจสอบ 
และซ�อมบำรุง สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ�
ที่ต�องการลดรายจ�ายค�าไฟฟ�า รวมถึงเป�นส�วนหนึ่งในการ 
ช�วยกันดูแลโลกอย�างยั่งยืนด�วยการใช�พลังงานสะอาด

ป�จจุบัน บ�านปู เน็กซ�มีกำลังการผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย�บนหลังคา และทุ �นลอยน�ำ ในประเทศ

อยู�ที ่ 37 เมกะวัตต� โดยได�นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัยเข�ามาใช�ในการดำเนินงานติดตั�งและการบร�การ
หลังการขายให�แก�ลูกค�า โดยมีทีมว�ศวกรและทีมลูกค�าสัมพันธ� 
ตรวจสอบการทำงานของระบบในทุกไซต�งานได�แบบเร�ยลไทม� 
จากห�องควบคุม ซ�่งลูกค�าสามารถตรวจสอบข�อมูลการผลิต
และการใช�ไฟฟ�า ผลประหยัดค�าไฟฟ�า และการลดการปล�อย 
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ได�แบบเร�ยลไทม� รวมถึงตรวจสอบ
ข�อมูลย�อนหลังผ�านสมาร�ทโฟนหร�อแท็บเล็ตได�ด�วยตัวเอง
พร�อมฟ�งก�ชันการใช�งานอื่นๆ อีกมากมาย

ลงทุนในซันซีป กรุป (Sunseap Group Pte. Ltd.)  

BPIN Investment Co., Ltd. (BPINI) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู เน็กซ�ลงทุนใน Sunseap Group Pte. Ltd. ซ�่งเป�นผู�นำ
ด�านการให�บร�การพลังงานสะอาดแบบครบวงจรรายใหญ�ในสิงคโปร� ฐานลูกค�าประกอบด�วย หน�วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา 
และบร�ษัทต�างๆ โดยมีสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 47.5

โดยเม่ือวันท่ี 2 พฤศจ�กายน 2564 บร�ษัทย�อยของบร�ษัทฯ ได�ลงนามในสัญญาซ�อ้ขาย เพ่ือขายหุ�นทั�งหมดท่ีสัดส�วนร�อยละ 47.5 
ใน Sunseap Group Pte. Ltd. ซ�่งการจำหน�ายหุ�นทั�งหมดเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ� 2565

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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บานปู เน็กซ เล็งเห็นวาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage and System: ESS) มีความจำเปน

อยางยิ่งในอนาคต เพราะจะชวยสงเสริมใหระบบผลิตไฟฟามีเสถียรภาพ กอใหเกิดการใชพลังงานอยาง

มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในพื้นที่ที ่ขาดแคลนพลังงาน รวมถึงผลักดันการใชรถยนตไฟฟาเพิ่มขึ้น 

ถือเปนการรวมขับเคล£อนการพัฒนาพลังงานของไทย 

3.  โซลูชันฉลาดเก็บ (Smart Energy Storage) 

ชุดผลิตและกักเก็บไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบเคล�อนที่ (e-PromptMove) 

บ�านปู เน็กซ�เล็งเห็นป�ญหาด�านการขาดแคลนพลังงานในหลายพ้ืนท่ี รวมทั�งในยามว�กฤต จ�งได�นำนวัตกรรมความรู� ประสบการณ� 
ด�านพลังงาน เทคโนโลยี และโซลูชันด�านพลังงานท่ีหลากหลายมาพัฒนาต�นแบบชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย� 
แบบเคล่ือนท่ี ‘บ�านปู เน็กซ� อีพรอมต�มูฟ’ (Banpu NEXT e-PromptMove) โซลูชันผลิตและกักเก็บไฟฟ�าด�วยพลังงานสะอาด 
ครบวงจรเคล่ือนท่ีในรูปแบบรถเทรลเลอร�รายแรกของไทย ท่ีพร�อมเคล่ือนย�ายไปใช�งานได�ทุกท่ี ทุกเวลา แม�ในพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ 
สำหรับตัวรถเทรลเลอร� ออกแบบและผลิตข�น้โดยเฉพาะ เพ่ือให�เหมาะกับการใช�งาน แข็งแรงทนทาน รวมถึงมีระบบจอแสดงผล 
ภายในรถ สำหรับตรวจสอบข�อมูลการใช�ไฟฟ�า ด�านระบบซอฟต�แวร� มีระบบการบร�หารจัดการพลังงาน (Energy Management 
System) และอินเทอร�เน็ตออฟติงส� (Internet of Things: IoT) เพื่อใช�ควบคุมการผลิต กักเก็บ และประมวลผลการทำงาน 
เพื่อให�ลูกค�าสามารถใช�ไฟฟ�าได�อย�างมีเสถียรภาพทุกที่ และทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทุนใน Durapower Holdings Pte. Ltd. 

บ�านปู เน็กซ�ได�ลงทุนใน Durapower Holdings Pte. Ltd. (Durapower) ในสิงคโปร� โดยเข�าถือหุ�นร�อยละ 47.68 ถือเป�น
ก�าวแรกของบ�านปู เน็กซ�ในการขยายสู�ธุรกิจกักเก็บพลังงาน อีกทั�งยังเพิ่มประสิทธ�ภาพให�ธุรกิจในป�จจุบัน เพื่อต�อยอดและ
เพิ่มมูลค�าต�อไปในอนาคต

Durapower เป�นผู�เช�่ยวชาญด�านการออกแบบ ผลิต และ
ติดตั�งระบบแบตเตอร�จั่ดเก็บพลังงานแบบลิเธ�ยมไอออน (LiB)  
สำหรับยานยนต�และระบบไฟฟ�าสำรองต�างๆ โดยมีโรงงาน 
ผลิตแบตเตอร�่ลิเธ�ยมไอออนมาตรฐานโลก ที่เมืองซูโจว 
(Suzhou) ในจ�น สามารถรองรับแผนการผลิตได�ถึง 
1 กิกะวัตต�ช่ัวโมง (GWh) ถือเป�นโรงงานท่ีใช�เทคโนโลยีขั�นสูง 
พร�อมมีเคร�อ่งหมายการันตีใบรับรองคุณภาพและสิทธ�บัตรต�างๆ 
ในระดับสากลทั่วโลกกว�า 40 ฉบับ เพื่อรองรับแผนเช�งรุก

ในการขยายฐานลูกค�าเพ่ิมข�น้ในยุโรป จ�น ญ่ีปุ�น อินเดีย ไทย 
และภูมิภาคอาเซ�ยน ซ�ง่ป�จจุบันมีฐานลูกค�ากว�า 20 ประเทศ 
ตอบโจทย�ทิศทางตลาดแบตเตอร�่ลิเธ�ยมไอออนที่เติบโต 
อย�างต�อเนื่อง ตลอดจนรองรับความต�องการที่เพิ่มสูงข�้น
จากแนวโน�มตลาดรถยนต�ไฟฟ�า (EV) รถบัส รถบรรทุก 
ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับบ�านพักอาศัย และระบบ
การกักเก็บพลังงานในโครงการผลิตไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน 
ขนาดใหญ� (ESS)

ระบบไมโครกริด (Microgrid)

จากป�ญหาด�านการขาดแคลนพลังงานและระบบสาธารณูปโภค 
ด�านไฟฟ�าที่ยังเข�าไม�ถึงในบางพื้นที่ เช�น บนเกาะ หร�อ
พ้ืนท่ีห�างไกล บ�านปู เน็กซ�จ�งพัฒนาระบบไมโครกร�ด ซ�ง่เป�น 
บร�การรวมระบบผลิตไฟฟ�าและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ�า 
หร�อแบตเตอร�่เข�าด�วยกัน โดยมีการควบคุมและสั่งการผ�าน 
ดิจ�ทัลแพลตฟอร�มของบ�านปู เน็กซ� นอกจากน้ี ระบบไมโครกร�ด 
ยังสามารถเช�่อมต�อกับแหล�งผลิตไฟฟ�าอื่นๆ ได� ทำให�ช�วย
ประหยัดต�นทุนด�านพลังงานให�แก�ธุรกิจของลูกค�า และ
ยังสามารถใช�งานไฟฟ�าได�อย�างมีประสิทธ�ภาพและต�อเนื่อง  
ทั�งช�วงกลางวันและกลางคืน ตลอด 24 ชั่วโมง

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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โมบิลิตี้ แชริ่ง (Mobility Sharing)  

บ�านปู เน็กซ�ได�เข�าลงทุนใน ฮ�อปคาร� (HAUPCAR) ผู�ให�บร�การ  
แพลตฟอร�มการปล�อยเช�ายานพาหนะแบบระยะสั�น ซ�ง่ได�นำ 
รถยนต�ไฟฟ�าไปให�บร�การในรูปแบบโมบิลิตี้ แชร�่งร�วมกับ 
HAUPCAR เร�ยกว�า ‘บ�านปู เน็กซ� อีว� คาร� แชร� ่ง’ 
(Banpu NEXT EV Car Sharing) ทั�งแบบชั่วโมง รายวัน 
รายสัปดาห� หร�อรายเดือนให�สามารถใช�บร�การได�อย�างสะดวก 
และปลอดภัย สามารถเช�า รับ ปลดล็อค และคืนรถยนต�ไฟฟ�า 
ผ�านแอปพลิเคชัน HAUP ได�ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อส�งเสร�ม 
การใช�พลังงานสะอาด และเพิ่มการสัญจรทางเลือกสำหรับ 
การเดินทางที่สะดวกสบาย รวมถึงเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
ซ�่งจะนำไปสู�ระบบขนส�งอัจฉร�ยะที่ประชาชนทุกคนสามารถ 
กำหนดการเดินทางของตัวเองที่สะดวกสบาย ไร�รอยต�อ 
อันเป�นองค�ประกอบหนึ่งของเมืองอัจฉร�ยะ 

ไรด แชรริ่ง (Ride Sharing)

บ�านปู เน็กซ�ได�เล็งเห็นถึงป�ญหามลภาวะจากระบบคมนาคมขนส�งกับเร�อ่งระบบการเดินทางในช�ว�ตประจำวันของผู�คนในตัวเมือง  
จ�งได�ลงทุนในบร�ษัท เออร�เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด (UMT) ซ�่งมีสัดส�วนการถือหุ�นอยู�ที่ร�อยละ 39.3 โดย UMT เป�นบร�ษัทที่มุ�ง  
ช�วยแก�ป�ญหาการใช�ขนส�งมวลชนของคนเมือง เน�นไปที่การเช�่อมต�อเข�ากับระบบขนส�งมวลชน (First/Last Mile Solution) และ 
มีบร�การ Tuk Tuk Hop เพ่ือช�วยเหลือนักท�องเท่ียวในการเดินทางรอบเกาะรัตนโกสินทร� นอกจากน้ี UMT ยังได�ออกแบบ และ 
ผลิตยานยนต�ไฟฟ�าขนาดเล็ก โดยเร�ม่จากตุ�กตุ�กไฟฟ�าท่ีใช�อินเทอร�เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things: IoT) ในการบร�หารระบบ 
ยานพาหนะ (Fleet Management) และได�มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “MuvMi : มูฟมี” ซ�ง่สามารถใช�เร�ยกรถแบบ “On-Demand”

การจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา (Charger Management)

บ�านปู เน็กซ�ในฐานะผู�ให�บร�การระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจรรายแรกของไทยในรูปแบบ Mobility as a Service (MaaS) 
มุ�งสนับสนุนกลุ�มสตาร�ทอัพชั�นนำของไทยท่ีดำเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับการเดินทางและขนส�งอัจฉร�ยะ (Smart Mobility) จ�งได�ลงทุน 
ในบร�ษัท อีโวลท� เทคโนโลยี จำกัด (Evolt) ท่ีมีความเช�ย่วชาญด�านแพลตฟอร�มบร�หารสถานีอัดประจุไฟฟ�าแบบครบวงจร ทั�งจัดหา  
เคร�อ่งชาร�จ แพลตฟอร�ม และการบร�หารจัดการรอบด�าน (Platform & Soft Management) การติดตั�งเคร�อ่งชาร�จโดยทีมว�ศวกร 
และช�างเทคนิคที่มีความชำนาญ พร�อมให�คำปร�กษาเพื่อแก�ไขป�ญหาแก�ลูกค�าตลอด 24 ชั่วโมง ป�จจุบันมีจุดให�บร�การสถานี
อัดประจุไฟฟ�า 300 จุด อาทิ ในสถานีบร�การน�ำมัน อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ร�านอาหาร ศูนย�การค�า และคอมมูนิต้ีมอลล�ชั�นนำ 
เป�นต�น ซ�่งจะมาช�วยเติมเต็มและเพิ่มศักยภาพในการสร�างระบบนิเวศของธุรกิจยานพาหนะไฟฟ�าของบ�านปู เน็กซ� ให�แข็งแกร�ง
และครบวงจรยิ่งข�้น 

บานปู เน็กซสรางระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ดานการบริหารจัดการยานยนตไฟฟาและขนสงอยาง

ครบวงจร (e-mobility) โดยรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนาแพลตฟอรมภายใตแนวคิด Mobility as a Service 

(MaaS) เพ�อสงมอบโซลูชันและบริการแบบ One Stop Service ใหแกลูกคา ตั้งแตใหคำปรึกษา ศึกษารูปแบบ 

ความตองการใชงาน ออกแบบระบบการจัดการขนสงที่เหมาะกับการดำเนินงานของแตละองคกร ตลอดจน

การดูแลบริการหลังการขาย โดยนำเทคโนโลยีฮารดแวร และเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานเขาดวยกัน รวมถึง

การพัฒนาแอปพลิเคชัน และการนำระบบบริหารจัดการขอมูลแบบเรียลไทมมาใชเพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ

การมอบบริการหลังการขายใหตอบโจทยการใชงานของลูกคาไดอยางตรงจุด สนับสนุนการเช�อมตอระบบ  

การสัญจรและขนสงตาง ๆ ไดอยางชาญฉลาด รวมถึงลดภาระทั ้งทางดานคาใชจายและเวลาใหกับ

ผูใชบริการและผูมีสวนไดเสีย

4. โซลูชันฉลาดใช (Smart Energy Utilization)

คือ ผู�ที่ใช�บร�การสามารถเร�ยกรถเมื่อไหร�ก็ได�ผ�านแอปพลิเคชัน รวมถึงการแชร�เส�นทางร�วมกับผู�อื่น ช�วยประหยัดค�าโดยสาร
ลดจำนวนการใช�ยานพาหนะ และเกิดประสิทธ�ภาพในการบร�หารจัดการการใช�พลังงานสูงที่สุด

รถตุ�กตุ�กไฟฟ�า MuvMi ขับเคล่ือนด�วยพลังงานสะอาดร�อยละ 100 ไม�สร�างฝุ�นควันและมลภาวะ โดยบ�านปู เน็กซ�เป�นผู�สนับสนุน 
ด�านการลงทุน จัดหาแบตเตอร�่ลิเธ�ยมไอออนสำหรับรถตุ�กตุ�กไฟฟ�าโดยใช�แบตเตอร�่ของ Durapower ซ�่งถือเป�นการเติมเต็ม 
ระบบนิเวศเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของบ�านปู และติดตั�งสถานีอัดประจุไฟฟ�า 18 สถานี ทั�งนี้กำลังเดินหน�าติดตั�งเพิ่มเติม 
ให�เกิดความสะดวกสบายและมีประสิทธ�ภาพในการเดินทางยิ่งข�้น

ทั�งนี้ บร�การดังกล�าวมีรถตุ�กตุ�กไฟฟ�าให�บร�การอยู�มากกว�า 
100 คัน ในกรุงเทพฯ มีพ้ืนท่ีให�บร�การกว�า 2,000 จุด ครอบคลุม 
6 พื้นที่หลักทั่วกรุงเทพฯ ภายในเส�นทางมีจุดเช�่อมต�อกับ 
ขนส�งมวลชน ทั�งรถโดยสารประจำทาง เร�อโดยสาร รถไฟ 
รถไฟฟ�า BTS และรถไฟฟ�าใต�ดิน MRT และห�างสรรพสินค�า 
ช�อ่ดังมากมาย ได�แก� เส�นทางรอบจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
บร�เวณรถไฟฟ�า BTS สถานีอาร�ย� ไปจนถึงรถไฟฟ�า MRT 
สถานีกำแพงเพชร บร�เวณพหลโยธ�น ย�านเกาะรัตนโกสินทร� 
บร�เวณอโศก นานา อ�อนนุช และมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ไปจนถึงเสนานิคมและบร�เวณโดยรอบ

บริการระบบปฏิบัติการ งานซอมบำรุง และบริการหลังการขาย

(Operation & Maintenance and Customer Services)

บ�านปู เน็กซ� เข�าลงทุนในบร�ษัท บียอนด� กร�น จำกัด เป�นผู�แทนจำหน�ายรถไฟฟ�าอเนกประสงค� (Club Car) อย�างเป�นทางการ 
ซ�ง่ให�บร�การทั�งการขาย เช�า สัมปทานรถไฟฟ�า ในไทย ลาว และกัมพูชา โดยสามารถปรับแต�งให�สามารถใช�งานได�ในหลากหลายธุรกิจ 
ไม�ว�าจะเป�นโรงแรม ร�สอร�ท โรงพยาบาล หร�อโรงงานอุตสาหกรรม โดยป�จจุบันมีศูนย�บร�การลูกค�ามากกว�า 10 แห�งท่ัวไทย และมีแผน 
ขยายสาขาเพ่ิมเป�น 56 สาขา ภายในป� 2568 โดยการลงทุนในครั�งน้ีเป�นการต�อยอดการขยายธุรกิจยานยนต�ไฟฟ�าให�มีความหลากหลาย 
ครอบคลุมกลุ�มลูกค�าในตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต ถือเป�นอีกหนึ่งฟ�นเฟ�องสำคัญในการเสร�มความแข็งแกร�งทางธุรกิจ
ซ�ง่กันและกัน ผ�านความร�วมมือในด�านต�างๆ ในอนาคต ทั�งการว�จัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงร�เร�ม่นวัตกรรมใหม�ๆ  เพ่ือให�สามารถ 
พัฒนาสินค�าและบร�การ และการสร�างแพลตฟอร�มในการให�บร�การแบบครบวงจร และการบร�การหลังการขายท่ีดีท่ีสุดให�แก�ลูกค�า
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เรือทองเที่ยวไฟฟาทางทะเล (e-Ferry)

บ�านปู เน็กซ�ได�พัฒนา ‘บ�านปู เน็กซ� อีเฟอร�ร�’่ (Banpu NEXT 
e-Ferry) เร�อท�องเที่ยวไฟฟ�าทางทะเลลำแรกของไทย
โดยสนับสนุนงบประมาณ และนำนวัตกรรมความรู�ด�าน 
เทคโนโลยีพลังงานมาใช�ในการผลิต พร�อมนำแบตเตอร�่
ลิเธ�ยมไอออนจาก Durapower ที่เป�นเคร�อข�ายพันธมิตร
ที่บ�านปู เน็กซ�เข�าไปร�วมลงทุนมาใช�กับเร�อลำนี้ นอกจากนี้ 
บ�านปู เน็กซ� ยังติดตั�งสถานีอัดประจุไฟฟ�าบร�เวณท�าเทียบเร�อ 
อ�าวปอ จังหวัดภูเก็ต และนำระบบบร�หารจัดการพลังงาน 
(Energy Management System) มาใช�ควบคุมการผลิต 
ส�งจ�าย และใช�พลังงานบนเร�อให�มีประสิทธ�ภาพสูงสุด พร�อม 
รวบรวมข�อมูลจากระบบดังกล�าวมาใช�ตรวจสอบการทำงาน 
ของเร�อ วางแผนการบร�หารจัดการพลังงาน และการซ�อมบำรุง 
รวมถึงนำข�อมูลการใช�พลังงานจากระบบแพลตฟอร�มท่ีทำงาน  
ร�วมกับเทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things: IoT) มาพัฒนาและออกแบบการใช�พลังงานให�ตรงกับ  
ความต�องการ และเหมาะสมกับการใช�งานของลูกค�าแต�ละราย

โครงการพัฒนาสมารทซิตี้จังหวัดขอนแกน

บ�านปู เน็กซ�เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช�วยประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 และการมีส�วนร�วมในการผลักดัน
การใช�พลังงานสะอาดอย�างเต็มรูปแบบ จ�งร�วมมือกับเคร�อข�ายพัฒนาเมืองขอนแก�น เพื่อร�วมผลักดัน “โครงการพัฒนา 

สมาร�ทซ�ต้ีจังหวัดขอนแก�น” ภายใต�แผนแม�บทการพัฒนาเมืองขอนแก�นสมาร�ทซ�ต้ี 2029 โดยจะร�วมกันศึกษาความเป�นไปได� 
ในการสร�างระบบนิเวศด�านการใช�พลังงานสะอาดท่ีครบวงจร อาทิ การติดตั�งระบบผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย� การวางระบบ 
สายส�งไฟฟ�าอัจฉร�ยะ การศึกษาการนำระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเสร�มศักยภาพการใช�พลังงานอย�างเหมาะสม การพัฒนาระบบ 
ขนส�งอัจฉร�ยะ การวางระบบสัญจรทางเลือกสาธารณะรองรับส�วนต�อขยายโครงการขนส�งมวลชนรถไฟฟ�าระบบรางเบา รวมถึง
การนำเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม�อ่ืน ๆ มาใช�ในเมืองขอนแก�น เพ่ือสนับสนุนการสร�างสภาพแวดล�อมอัจฉร�ยะ (Smart Environment) 
พร�อมช�วยยกระดับคุณภาพช�ว�ตท่ีดีให�กับชาวขอนแก�น และร�วมขับเคล่ือนขอนแก�นเข�าสู�การเป�นเมืองอัจฉร�ยะตามแผนพัฒนาเมืองฯ 

บานปู เน็กซ รวมกับพันธมิตรธุรกิจ บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด (GEPP Sa-Ard) ใหบริการดานการบริหาร  

จัดการขยะผานแอปพลิเคชัน สำหรับลูกคาในธุรกิจเชิงพาณิชย ดวยดิจิทัลแพลตฟอรมออนไลนที่ออกแบบ 

ระบบการบริหารจัดการขยะที่จะชวยเปลี่ยน “การทิ้งขยะ” เปน “การจัดการขยะ” อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ   

ตั้งแตคัดแยกระหวางขยะและวัสดุเหลือใชเพ�อบันทึกและวิเคราะหขอมูล กอนจะนำแตละสวนไปดำเนินการ

อยางเหมาะสม ซึ่งเทคโนโลยีการจัดการขยะนี้ ทำใหผูใชบริการสามารถรับรายงานการจัดเก็บ และติดตาม

ผานแอปพลิเคชันไดวาขยะและวัสดุรีไซเคิลถูกจัดการอยางไร สรางประโยชนและเกิดรายไดคืนกลับมาเทาไหรบาง 

ซึ่งจะชวยใหธุรกิจของลูกคาสามารถใชทรัพยากรไดอยางคุมคา สรางมูลคาเพิ่มใหกับสิ่งของเหลือใช ตอบโจทย 

การดำเนินงานภายใตแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

5. โซลูชันฉลาดหมุนเวียน (Smart Circular Economy)

เรือทองเที่ยวโดยสารไฟฟาขนาดเล็ก (e-Boat) 

บ�านปู เน็กซ�ได�นำโซลูชันพลังงานฉลาดที่หลากหลายและครบวงจร ครอบคลุมทั�งฮาร�ดแวร� ซอฟต�แวร� และดิจ�ทัลแพลตฟอร�ม  
มาใช�ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉร�ยะ (Smart City) เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพการใช�พลังงานอย�างชาญฉลาด ลดภาระให� 
ลูกค�าในกลุ�มธุรกิจ และเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการสมารทเซฟตี้โซน (Smart Safety Zone) ในจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตเป�นหนึ ่งในจังหวัดที ่ได�รับเลือกให�เป�น
จังหวัดนำร�องในโครงการเมืองอัจฉร�ยะ (Smart City) 
ตามนโยบายของเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีเป�าหมาย 7 ด�าน 
คือ ด�านสิ่งแวดล�อมอัจฉร�ยะ (Smart Environment) ด�าน 
เศรษฐกิจอัจฉร�ยะ (Smart Economy) ด�านขนส�งอัจฉร�ยะ 
(Smart Mobility) ด�านพลังงานอัจฉร�ยะ (Smart Energy) 

บ�านปู เน็กซ� ออกแบบและพัฒนาเร�อท�องเท่ียวโดยสารไฟฟ�า 
ขนาดเล็ก (Banpu NEXT e-Boat) เพื่อเป�นส�วนหนึ่ง
ในการพัฒนาการท�องเที่ยวสีเข�ยวที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
โดยเร�อท�องเท่ียวโดยสารดังกล�าวใช�พลังงานจากไฟฟ�าทั�งหมด  
สามารถรองรับผู�โดยสารได�สูงสุด 20 คน มีความแข็งแรง  
ทนทาน และปลอดภัย กักเก็บพลังงานไฟฟ�าด�วยแบตเตอร�่ 
ลิเทียมไอออนฟอสเฟสท่ีมีคุณภาพและมีอายุการใช�งานยาวนาน 

พร�อมด�วยระบบควบคุมและบร�หารจัดการแบตเตอร� ่(Battery 
Management System) ที่ช�วยให�ลูกค�าใช�งานเร�อไฟฟ�า
ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ ลดค�าใช�จ�ายด�านเช�้อเพลิงและ
การบำรุงรักษา และยังสามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนได�
ตามความเหมาะสมกับการใช�งานในธุรกิจแต�ละประเภท 
เช�น ผู�ประกอบการโรงแรมและการท�องเท่ียวทางน�ำ เป�นต�น 
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ด�านพลเมืองอัจฉร�ยะ (Smart People) ด�านการดำรงช�ว�ต 
อัจฉร�ยะ (Smart Living) และด�านการบร�หารภาครัฐอัจฉร�ยะ 
(Smart Governance) ซ�่งบ�านปู เน็กซ�ได�เข�ามาร�วมเป�น
ส�วนหนึ่งที่ช�วยสนับสนุนด�านการบร�หารภาครัฐอัจฉร�ยะ 
(Smart Governance) โดยใช�สมาร�ทเซฟตี้แพลตฟอร�ม 
(Smart Safety Platform) เพื่อการเฝ�าระวังภัยและบร�หาร 
จัดการของเจ�าหน�าที่รัฐ และช�วยส�งเสร�มให�ชุมชนภูเก็ต 
ปลอดภัยและน�าอยู�ยิ ่งข� ้น อีกทั�งผลักดันด�านการขนส�ง 
อัจฉร�ยะ (Smart Mobility) โดยนำเร�อท�องเที่ยวไฟฟ�า
ทางทะเลไปให�บร�การที่แรกในจังหวัดภูเก็ต ช�วยเติมเต็ม
การเดินทางให�สะดวกสบายยิ่งข�้น เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
รวมถึงสร�างคุณภาพช�ว�ตที่ดีให�แก�ชาวภูเก็ต

ในส�วนของสมาร�ทเซฟต้ีแพลตฟอร�มท่ีติดตั�งบร�เวณถนนถลาง 
ซอยรมณีย� และแหลมพรหมเทพ บ�านปู เน็กซ�ทำงานร�วมกับ 
ภาคเอกชน และหน�วยงานภาครัฐท�องถิ่นที่เกี่ยวข�องอย�าง 
ใกล�ช�ดในการศึกษาและประเมินพ้ืนท่ีเพ่ือออกแบบโซลูชันให� 
ตรงกับความต�องการของชุนชนภูเก็ต โดยการบร�หารจัดการ 
เมืองด�วยสมาร�ทเซฟตี้แพลตฟอร�ม ที่นำมาใช�เพื่อรวบรวม 
ข�อมูลเมืองผ�านระบบเซ็นเซอร� และนำมาว�เคราะห�ประมวลผล 
ด�วยการใช�ป�ญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligence: AI) 

เพื่อช�วยยกระดับคุณภาพช�ว�ต ทั�งในด�านความปลอดภัย 
การดำเนินช�ว�ต และแก�ป�ญหาของชาวเมืองภูเก็ตและ
นักท�องเท่ียวได�อย�างตรงจุด เช�น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
กล�องวงจรป�ดอัจฉร�ยะที่สามารถตรวจวัดปร�มาณคน 
การคัดกรองโคว�ด-19 การแจ�งเตือนภัยพิบัติ เช�น ปร�มาณฝุ�น 
PM 2.5 ในระดับสูงเกินมาตรฐาน และการบร�หารจุดจอดรถ 
ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ เป�นต�น

<< "ครอปออกมา"
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กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน (Energy Resources)

การตลาดและการแขงขัน

 

ธุรกิจเหมือง

 

ภาวะตลาด

1. ภาพรวมตลาดถานหินโลก

ความต�องการถ�านหินนำเข�าในป� 2564 มีการฟ��นตัวตามการฟ��นตัวของเศรษฐกิจจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป�ก�อน
ที่เป�นผลกระทบมาจากการระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) อย�างไรก็ตาม ในป� 2564 
ทั่วโลกยังต�องเผช�ญกับการระบาดของโคว�ด-19 อยู� แต�จากการเร�งฉีดวัคซ�นของประเทศต�างๆ และมาตรการควบคุมโรค
ที่เข�มงวดทำให�มีแนวโน�มที่จะควบคุมการระบาดได� เป�นผลให�หลายประเทศมีการผ�อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาด
เพื่อให�สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได�มากข�้น ส�งผลให�ความต�องการสินค�าและพลังงานเพิ่มข�้น แต�การฟ��นตัว
ของฝ��งอุปทานก็ยังช�ากว�าฝ��งอุปสงค�เนื่องจากห�วงโซ�อุปทานหยุดชะงักและการขาดการลงทุนในช�วงที่โคว�ด-19 ระบาดหนัก 
ทำให�เกิดภาวะอุปทานตึงตัวและผลักดันให�ราคาสินค�าโภคภัณฑ�รวมทั�งราคาถ�านหินปรับตัวข�้นมาก

สาธารณรัฐประชาชนจ�นเป�นประเทศผู �นำเข�าถ�านหิน
รายใหญ�ที่สุดของโลก และนับเป�นประเทศที่มีการฟ��นตัว
ทางเศรษฐกิจดีท่ีสุดประเทศหน่ึง ท�ามกลางมาตรการควบคุม 
การระบาดของโคว�ด-19 ที่เข�มงวด ทำให�ในป�ที่ผ�านมา
ความต�องการไฟฟ�าและถ�านหินในจ�นจ�งเพิ่มข�้นสูงมาก 
ในขณะท่ีการผลิตถ�านหินในประเทศชะลอตัวลงจากมาตรการ 
ด�านความปลอดภัยในการทำเหมืองที่เข�มงวด เน่ืองจาก
ในช�วงต�นป�ได�เกิดอุบัติเหตุในเหมืองถ�านหิน ทำให�รัฐบาล
มุ�งเน�นการตรวจสอบความปลอดภัยในเหมืองต�างๆ
ส�งผลให�หลายเหมืองต�องหยุดผลิตชั่วคราว เพื่อทำการ 
ปรับปรุงมาตรการด�านความปลอดภัยให�เป�นไปตาม
ข�อกำหนดของรัฐบาลก�อนจะได�รับอนุญาตให�กลับมา
ดำเนินการต�อได� นอกจากท่ีกล�าวมาแล�ว จ�นยังจัดประชุมใหญ� 
พรรคคอมมิวนิสต�จ�นครบรอบ 100 ป� ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2564 ทำให�รัฐบาลคงมาตรการด�านความปลอดภัยในการ 

ทำเหมืองไปจนจบการประชุมใหญ�พรรคคอมมิวนิสต�จ�น
ช�วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให�การผลิตถ�านหิน
ในประเทศเติบโตไม�ทันกับความต�องการที่เพิ่มข�้น

ในไตรมาสที่ 3 จ�นประสบกับคลื่นความร�อนในช�วงฤดูร�อน 
ทำให�ความต�องการใช�ไฟฟ�าสูงข�น้ แต�เน่ืองจากการผลิตไฟฟ�า 
จากเข�่อนโดยรวมลดลงจากป�ก�อน ทำให�ต�องใช�ถ�านหิน
ในการผลิตไฟฟ�ามากข�้น ประกอบกับการผลิตถ�านหิน
ในประเทศในไตรมาส 3 เพิ่งจะเร�่มฟ��นตัว ทำให�จ�นประสบ 
ป�ญหาว�กฤตพลังงานจนต�องจำกัดการใช�ไฟฟ�า โดยเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมท่ีมีการใช�ไฟฟ�าสูง นอกจากน้ีรัฐบาลยังขอให� 
ผู�ผลิตถ�านหินลดการส�งถ�านหินให�กับอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป  
และส�งถ�านหินดังกล�าวให�กับโรงไฟฟ�าเพื่อให�สามารถ
ผลิตไฟฟ�ามากข�น้ พร�อมกันน้ี รัฐบาลจ�นยังได�ผ�อนปรนมาตรการ 
จำกัดการนำเข�าถ�านหินที่ดำเนินการต�อเนื่องมาจากป�ก�อน  

K90%
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• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

ภาวะตลาดและการแขงขัน
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เพ่ือเพ่ิมอุปทานถ�านหินในประเทศ อย�างไรก็ตาม การเพ่ิมข�น้ 
ของอุปทานก็ยังไม�ทันกับอุปสงค�ท่ีเพ่ิมข�น้ ทำให�ราคาถ�านหิน 
ที่ท�าเร�อฉินหวงเต�า (Qinhuangdao) ปรับข�้นไปสูงกว�า 
2,500 หยวนต�อตันในไตรมาสที ่ 4 ก�อนที ่ร ัฐบาลจะ
เข�าไปแทรกแซง ทำให�ราคาถ�านหินลดลงมาอยู�ที่ประมาณ
800 หยวนต�อตันในช�วงสิ้นป�

การผลิตถ�านหินในประเทศจ�นเร�่มเพิ่มข�้นอย�างมีนัยสำคัญ 
ตั�งแต�เดือนตุลาคม 2564 แต�ต�องใช�เวลากว�า 3 เดือน
ในการปรับอุปสงค�และอุปทานให�เข�าสู�ภาวะสมดุลมากข�้น  
การที่สภาพอากาศเดือนธันวาคมไม�หนาวมาก ประกอบกับ 
มาตรการควบคุมโคว�ด-19 ท่ีเข�มงวดข�น้เพ่ือควบคุมการระบาด 
ของสายพันธุ�โอไมครอน (Omicron) ทำให�การใช�ไฟฟ�าไม�สูงมาก 
และช�วยปรับอุปสงค�และอุปทานให�เข�าสู�ภาวะสมดุลได�ง�ายข�น้

รัฐบาลจ�นได�ประกาศใช�ระบบการซ�้อขายสิทธ�การปล�อย
ก�าซเร�อนกระจกแห�งชาติ (National Emission Trading 
Scheme: ETS) เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 โดยมีเป�าหมาย 
ในการลดการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ลง โดยในช�วงแรก  
จะใช�เฉพาะกับภาคการผลิตไฟฟ�า โดยครอบคลุมโรงไฟฟ�า 
ถ�านหินและก�าซธรรมชาติ 2,225 แห�ง ก�อนจะขยายไปยัง 
อุตสาหกรรมอื่นๆ ต�อไปในอนาคต ในช�วงเร�่มต�นคาดว�า
จะไม�กระทบกับโรงไฟฟ�าถ�านหินมากนักเนื่องจากราคา
คาร�บอนยังอยู�ในระดับต่ำ

การนำเข�าถ�านหินของสาธารณรัฐอินเดียในป� 2564 หดตัวลง 
ทั�งๆ ท่ีมีการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจจากโคว�ด-19 เช�นเดียวกับ
ประเทศอื่นๆ แม�สถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 
จะกลับมาในช�วงกลางป� แต�ก็ไม�ได�กระทบกับเศรษฐกิจ
มากเหมือนป�ก�อน การผลิตถ�านหินในอินเดียเพิ ่มข� ้น
แต�ยังไม�เพียงพอกับความต�องการใช�ภายในประเทศ ทำให�  
ต�องพึ่งพาถ�านหินนำเข�า แต�ในป� 2564 ราคาถ�านหิน
ในตลาดโลกเพ่ิมข�น้สูงมาก ทำให�ผู�ซ�อ้อินเดียลดการนำเข�าลง 
บางส�วนหันไปใช�ถ�านหินที่ผลิตในประเทศมากข�้น ในขณะที่ 
บางส�วนลดการเดินเคร�่องจักรหร�อหยุดโรงงานชั่วคราว

ประเทศญ่ีปุ�นได�นำเข�าถ�านหินเพ่ิมข�น้ในป� 2564 ตามการฟ��นตัว 
ทางเศรษฐกิจ ถึงแม�จะมีการกลับมาระบาดของโคว�ด-19 
จนต�องประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
อีกครั�งเพื่อสกัดการระบาด ญี่ปุ�นได�รับผลกระทบจากการที่
ราคาก�าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) 
ปรับตัวข�้นไปสูงมากในป� 2564 ทำให�ต�องหันมาเดินเคร�่อง 
โรงไฟฟ�าถ�านหินมากข�น้เพ่ือลดต�นทุน ส�งผลให�การใช�ถ�านหิน 
ของญี่ปุ�นเพิ่มข�้น

การนำเข�าถ�านหินของสาธารณรัฐเกาหลีหร�อเกาหลีใต�
ในป� 2564 เพิ่มข�้นตามการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจเช�นกัน 
แม�จะมีการจำกัดการเดินเคร�่องโรงไฟฟ�าถ�านหินในช�วง
เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ  

ในป� 2564 เกาหลีใต�มีการเดินเคร�่องโรงไฟฟ�าถ�านหินใหม� 
จำนวน 3 แห�ง กำลังการผลิตไฟฟ�าโรงละ 1,000 เมกะวัตต� 
โดยเร�ม่เดินเคร�อ่งในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และตุลาคม 
ตามลำดับ ทำให�การใช�ถ�านหินเพ่ิมข�น้ ราคาก�าซธรรมชาติเหลว 
ท่ีปรับตัวข�น้ไปสูงมากส�งผลกระทบต�อเกาหลีใต�เช�นกัน ทำให� 
รัฐบาลผ�อนปรนให�โรงไฟฟ�าถ�านหินสามารถเดินเคร�อ่งได�มากข�น้ 
ในเดือนธันวาคมเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ�าในประเทศ

สาธารณรัฐไต�หวันได�นำเข�าถ�านหินในป� 2564 เพิ่มข�้น  
เนื่องจากเศรษฐกิจไต�หวันได�รับผลกระทบจากโคว�ด-19 
ไม�มากนัก อีกทั�งความต�องการช�ป (Chip) ในตลาดโลก
มีสูงมาก ทำให�ไต�หวันต�องเร�งทำการผลิตและส�งออก 
ส�งผลให�ความต�องการใช�ไฟฟ�าอยู�ในระดับสูง ในขณะท่ีไต�หวัน 
ประสบกับคล่ืนความร�อน และการผลิตไฟฟ�าจากเข�อ่นลดลง 
เช�นเดียวกับจ�น ประกอบกับราคาก�าซธรรมชาติเหลวท่ีสูงมาก 
ทำให�ต�องใช�ถ�านหินในการผลิตไฟฟ�ามากข�้น อย�างไรก็ตาม  
ไต�หวันยังคงมีการจำกัดการเดินเคร�่องโรงไฟฟ�าถ�านหิน
เพื่อลดมลภาวะทางอากาศเช�นเดียวกับเกาหลีใต� โดยจำกัด 
การเดินเคร� ่องโรงไฟฟ�าถ�านหินในช�วงเดือนตุลาคมถึง
เดือนมีนาคม ทำให�การเพิ่มข� ้นของการใช�งานถ�านหิน
มีปร�มาณจำกัด

ประเทศในเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต�มีการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจ 
ในป� 2564 เช�นกัน แต�การนำเข�าถ�านหินหดตัวลงค�อนข�างมาก 
จากการลดการนำเข�าของสาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม    
ราคาถ�านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวข�้นไปสูงมากส�งผลให�
ผู�นำเข�าของเว�ยดนาม โดยเฉพาะที่อยู�นอกภาคผลิตไฟฟ�า
ลดการนำเข�าถ�านหินลงมาก ส�วนการนำเข�าถ�านหินของ
สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�เพ่ิมข�น้เน่ืองจากฟ�ลิปป�นส�มีการผ�อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน� ทำให�การใช�ไฟฟ�าเพ่ิมข�น้ ประเทศอ่ืนๆ 
ในเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต�ส�วนใหญ�มีการนำเข�าถ�านหิน
ใกล�เคียงกับป�ที่ผ�านมาเพราะยังต�องคงมาตรการควบคุม 
การระบาดของโคว�ด-19 ถึงแม�จะมีการผ�อนปรนบ�างก็ตาม

การนำเข�าถ�านหินในตลาดยุโรปมีการเพิ่มข�้นค�อนข�างมาก
เนื่องจากการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจ เพราะหลายประเทศ
ได�ผ�อนคลายมาตรการควบคุมโคว�ด-19 หลังจากได�เร�ง
ฉีดวัคซ�นจนครอบคลุมประชากรส�วนใหญ�ของประเทศแล�ว  
ความต�องการใช�ไฟฟ�าเพิ่มข�้นตามการฟ��นตัวของเศรษฐกิจ 
และสภาพอากาศท่ีหนาวมาก แต�เน่ืองจากราคาก�าซธรรมชาติ 
ในยุโรปปรับตัวสูงข�้นมากจากป�ญหาอุปทานที่ไม�เพียงพอ 

รวมถึงการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนลดลง ทำให�
ยุโรปต�องผลิตไฟฟ�าจากถ�านหินมากข�น้ ทั�งๆ ท่ีหลายประเทศ 
ในยุโรปประกาศจะเร�งแผนการยกเลิกการใช�ถ�านหินในโรงไฟฟ�า 
ให�เร็วข�น้เพ่ือลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกก็ตาม บางประเทศ 
ต�องนำโรงไฟฟ�าถ�านหินท่ีเตร�ยมปลดระวางกลับมาเดินเคร�อ่ง 
อีกครั�งจากการที่ราคาก�าซธรรมชาติปรับตัวข�้นสูงมาก

การส�งออกถ�านหินในป�ที่ผ�านมาปรับเพิ่มข�้นตามอุปสงค�
ที่เพิ่มข�้น แต�การเพิ่มข�้นของอุปทานช�ากว�ามาก เนื่องจาก
การหยุดชะงักของห�วงโซ�อุปทานจากมาตรการควบคุม
โคว�ด-19 ของประเทศต�างๆ การส�งออกของสาธารณรัฐ 
อินโดนีเซ�ยเพิ่มข�้นมากที่สุดเนื่องจากกำลังผลิตส�วนใหญ� 
ของอินโดนีเซ�ยในช�วงก�อนเกิดโคว�ด-19 ยังคงอยู� และ
การท่ีจ�นห�ามนำเข�าถ�านหินจากออสเตรเลีย ทำให�ผู�นำเข�าจ�น 
หันมานำเข�าถ�านหินจากอินโดนีเซ�ยเข�าไปทดแทนเป�นส�วนใหญ�

ประเทศออสเตรเลียส�งออกถ�านหินในป� 2564 ได�ใกล�เคียง
กับป�ก�อนถึงแม�จ�นห�ามนำเข�าถ�านหินจากออสเตรเลียก็ตาม  
ผู�ผลิตออสเตรเลียได�พยายามปรับคุณภาพถ�านหินให�ตรงกับ 
ความต�องการของผู�ใช�ถ�านหินในญี่ปุ�น เกาหลีใต� ไต�หวัน 
และอินเดีย ทำให�สามารถส�งออกถ�านหินไปยังตลาดดังกล�าว  
เพื่อชดเชยตลาดจ�นได� 

ผู �ผลิตถ�านหินรายใหญ�ในสาธารณรัฐโคลอมเบียได�คืน 
ประทานบัตรเหมืองถ�านหิน (Mining Contract) ให�กับ 
รัฐบาลโคลอมเบีย หลังจากที่ต�องหยุดทำเหมืองชั่วคราว  
เกือบตลอดทั�งป� 2563 เพราะต�นทุนสูง การคืนประทานบัตร 
ทำให�เหมืองดังกล�าวไม�ได�กลับมาผลิตและทำให�การผลิต 
ถ�านหินของโคลอมเบียเพิ่มข� ้นเพียงเล็กน�อยในป� 2564  
ซ�่งต่ำกว�าช�วงก�อนโคว�ด-19 ประมาณ 20 ล�านตัน

ผู�ผลิตในสหพันธรัฐรัสเซ�ยได�เพ่ิมการส�งออกถ�านหินในป� 2564 
จากป�ก�อนค�อนข�างมาก ทั�งๆ ท่ีมีป�ญหาการขนส�งทางรถไฟ  
เนื่องจากมีการปรับปรุงและซ�อมบำรุงรางรถไฟ ทำให�
ไม�สามารถขนถ�ายถ�านหินได�เต็มประสิทธ�ภาพ อย�างไรก็ตาม  
รัสเซ�ยเป�นประเทศที่ได�ประโยชน�จากการที่จ�นห�ามนำเข�า 
ถ�านหินจากออสเตรเลียเช�นกัน ทำให�รัสเซ�ยส�งออกถ�านหิน 
ไปจ�นได�มากข�้น นอกจากนี้รัสเซ�ยยังสามารถขยายตลาด
ในประเทศเอเช�ยอื่นๆ ได�ด�วย เนื่องจากถ�านหินรัสเซ�ย
มีคุณภาพดี

ที่มา : นักว�เคราะห�หน�วยงาน Marketing, Sales and Logistics ของ บมจ.บ�านปู 

ลานตัน
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เพิ่มขึ้น ลดลง

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความตองการนำเขาถานหินของประเทศตาง ๆ ในป 2563/ 2564

2563 จีน เอเชียเหนือ ยุโรป ประเทศอ�น ๆ ภูมิภาค

เอเชียอ�น

อินเดีย เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต

2564
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สาธารณรัฐแอฟร�กาใต�ยังมีข�อจำกัดด�านการขนถ�านหิน
ทางรถไฟจากการที่สายเคเบิลถูกขโมยเป�นประจำ ทำให�
ไม�สามารถขนส�งถ�านหินได�เต็มท่ี จ�งทำให�แอฟร�กาใต�ส�งออก 
ถ�านหินลดลงทั�งๆ ท่ีความต�องการถ�านหินในตลาดโลกเพ่ิมข�น้

การส�งออกถ�านหินของสหรัฐอเมร�กาในป� 2564 เพ่ิมข�น้มาก
ถึงแม�ความต�องการถ�านหินในประเทศจะเพิ่มข�้นก็ตาม 

ราคาถ�านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงข�้นมากเป�นแรงดึงดูด 
ให�ผู�ผลิตถ�านหินในสหรัฐฯ ส�งออกเพิ่มข�้น

ในป� 2564 บร�ษัทฯ จำหน�ายถ�านหินจากอินโดนีเซ�ยจำนวน 
20.19 ล�านตัน ลดลงจากป�ก�อนร�อยละ 4.9 เนื่องจากได�รับ 
ผลกระทบจากภาวะฝนที่ตกหนักเกือบตลอดทั�งป� บร�ษัทฯ 
มีสัดส�วนการขายไปตลาดจ�นมากที ่ส ุดที ่ร �อยละ 27 

ตามลำดับ ปร�มาณการขายในตลาดอินโดนีเซ�ยเพิ่มข�้นจาก 
ป�ก�อนร�อยละ 24.8 เน่ืองจากความต�องการใช�ในอุตสาหกรรม 
ถลุงโลหะเพิ่มข�้นมาก 

บร�ษัทฯ ได�ลดปร�มาณการจำหน�ายถ�านหินไปยังประเทศต�างๆ 
ลงจากป�ก�อนเป�นส�วนใหญ� เพ่ือนำถ�านหินไปขายในตลาดจ�น  
ซ� ่งได�ราคาดีกว�ามาก แต�ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�มีการ 
ขยายฐานลูกค�าโดยจำหน�ายถ�านหินเข�าไปในราชอาณาจักร 
กัมพูชาซ�่งถือเป�นตลาดใหม�ของบร�ษัทฯ

โดยมีปร�มาณการขายเพ่ิมข�น้จากป�ก�อนร�อยละ 17.9 เน่ืองจาก 
ภาวะอุปทานตึงตัวอย�างรุนแรงในจ�น ทำให�ราคาถ�านหิน
ในจ�นเพิ่มสูงข�้นมาก และส�งผลให�จ�นต�องนำเข�าถ�านหิน 
เพิ่มข�้น ประกอบกับจ�นห�ามนำเข�าถ�านหินจากออสเตรเลีย  
ทำให�อินโดนีเซ�ยกลายเป�นแหล�งถ�านหินนำเข�าหลักของจ�น   
มีผลให�ราคาถ�านหินของอินโดนีเซ�ยเพ่ิมข�น้มากตามการเพ่ิมข�น้ 
ของราคาถ�านหินในจ�น ดังนั�นบร�ษัทฯ จ�งมุ�งเน�นการ 
เพ่ิมการขายไปท่ีจ�นให�มากข�น้ รองลงมาคือตลาดอินโดนีเซ�ย 
และญี่ปุ�น ซ�่งมีสัดส�วนการขายร�อยละ 23 และร�อยละ 15 

สำหรับการส�งออกถ�านหินในป� 2564 ตัวเลขปร�มาณการ
ส�งออกถ�านหินเบื้องต�นจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร� 
ของอินโดนีเซ�ยอยู�ที ่ 435 ล�านตัน เพิ่มข� ้นร�อยละ 6.9
จากช�วงเดียวกันของป�ก�อน เนื่องจากความต�องการถ�านหิน  
นำเข�าของจ�นเพ่ิมข�น้มาก และจากการท่ีจ�นห�ามนำเข�าถ�านหิน 
จากออสเตรเลียทำให�ผู�นำเข�าของจ�นหันมานำเข�าถ�านหินจาก 
อินโดนีเซ�ยเพิ่มข�้นมากเพื่อทดแทนถ�านหินจากออสเตรเลีย   
ส�วนตลาดส�งออกหลักอื่นๆ เช�น ญี่ปุ�น เกาหลีใต� ไต�หวัน 
และประเทศในเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต�ส�วนใหญ� พบว�า 
ปร�มาณการนำเข�าถ�านหินฟ��นตัวจากจุดต่ำสุดในป� 2563 
สำหรับตลาดอินเดียและเว�ยดนามที่การนำเข�าถ�านหิน
ในป� 2564 มีการหดตัวจากป�ก�อน ยังมีปร�มาณการนำเข�า 
ถ�านหินจากอินโดนีเซ�ยในสัดส�วนที่สูง จ�งถือว�าทั�งอินเดีย 
และเว�ยดนามยังคงเป�นตลาดหลักของอินโดนีเซ�ยเช�นกัน

ความต�องการใช�ถ�านหินในอินโดนีเซ�ยในป� 2564 ยังคง
ได�รับผลกระทบจากโคว�ด-19 แม�ว�าเศรษฐกิจจะเร�่มฟ��นตัว 
จากโคว�ด-19 ก็ตาม อินโดนีเซ�ยมีการประกาศล็อกดาวน� 

ระหว�างวันท่ี 3-20 กรกฎาคม 2564 ครอบคลุมพ้ืนท่ีส�วนใหญ� 
ของประเทศและครอบคลุมจำนวนประชากรกว�า 200 ล�านคน 
เพื่อควบคุมการระบาดของเช�้อโคว�ด-19 สายพันธุ�เดลตา  
แต�การใช�ไฟฟ�าไม�ได�ลดลงเพราะโรงงานอุตสาหกรรมส�วนใหญ� 
ยังสามารถเดินเคร�่องได�ถึงแม�จะต�องปฏิบัติตามมาตรการ 
ป�องกันการแพร�ระบาดก็ตาม ตัวเลขปร�มาณการใช�ถ�านหิน 
เบ้ืองต�นจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร�ของอินโดนีเซ�ย 
ในป� 2564 อยู�ท่ี 133 ล�านตัน เพ่ิมข�น้จากป�ก�อนร�อยละ 0.7  
โดยถ�านหินร�อยละ 72 ใช�ในการผลิตกระแสไฟฟ�า ร�อยละ 9 
ใช�ในอุตสาหกรรมปูนซ�เมนต� ท่ีเหลือใช�ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
เช�น อุตสาหกรรมถลุงโลหะ ปุ�ย กระดาษ ป�โตรเคมี สิ่งทอ 
เป�นต�น การใช�ถ�านหินในอุตสาหกรรมถลุงโลหะมีแนวโน�ม 
เพิ่มข�้นอย�างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีโรงงานถลุงโลหะใหม� 
ทยอยสร�างแล�วเสร็จจำนวนมาก

ในป� 2564 บร�ษัทฯ จำหน�ายถ�านหินในอินโดนีเซ�ยจำนวน 
4.7 ล�านตัน คิดเป�นร�อยละ 23 ของปร�มาณการจำหน�าย 
ถ�านหินทั�งหมดของบร�ษัทฯ จากแหล�งผลิตในอินโดนีเซ�ย  

2. ตลาดถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การผลิตถ�านหินของอินโดนีเซ�ยในป� 2564 ฟ��นตัวจากป�ก�อนตามการฟ��นตัวของความต�องการถ�านหินโลก ตัวเลขปร�มาณ
การผลิตถ�านหินเบื้องต�นจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร�ของอินโดนีเซ�ย มีปร�มาณการผลิตอยู�ที่ 614 ล�านตัน เพิ่มข�้น
จากป�ก�อนร�อยละ 9.1 ถึงแม�จะมีฝนตกหนักเกือบตลอดทั�งป� อุตสาหกรรมถ�านหินได�รับการผ�อนปรนจากมาตรการป�องกัน
การแพร�ระบาดโคว�ด-19 ของรัฐบาล เนื่องจากถูกจัดเป�นสินค�าจำเป�น แต�ก็ได�รับผลกระทบทางอ�อมเพราะมาตรการดังกล�าว  
จำกัดการเคลื่อนย�ายแรงงาน ทำให�การส�งมอบเคร�่องจักรและอุปกรณ�ที่ใช�ทำเหมืองล�าช�าเพราะบร�ษัทผู�ผลิตต�องปฏิบัติ  
ตามมาตรการป�องกันการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ที่เข�มงวดของรัฐบาล ทำให�มีการหยุดชะงักของห�วงโซ�อุปทานของวัตถุดิบ 
โดยผู�ผลิตรายเล็กจะได�รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานและเคร�่องจักรมากกว�าผู�ผลิตรายใหญ�

ที่มา : นักว�เคราะห�หน�วยงาน Marketing, Sales and Logistics ของ บมจ.บ�านปู 
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โดยคิดเป�นส�วนแบ�งตลาดความต�องการใช�ถ�านหิน
ในอินโดนีเซ�ย ประมาณร�อยละ 3.5 ซ�่งกลุ�มลูกค�าหลัก
แบ�งเป�นกลุ�มอุตสาหกรรมถลุงโลหะร�อยละ 53 โรงไฟฟ�า 
ถ�านหินในอินโดนีเซ�ยร�อยละ 41 อุตสาหกรรมปูนซ�เมนต�
ร�อยละ 4 และอุตสาหกรรมกระดาษร�อยละ 2 

ในป�ท่ีผ�านมารัฐบาลอินโดนีเซ�ยได�ส่ังระงับการส�งออกถ�านหิน 
ของ 34 บร�ษัท เนื่องจากบร�ษัทเหล�านั�นไม�สามารถส�งมอบ  
ถ�านหินให�กับโรงไฟฟ�าในอินโดนีเซ�ยได�ตามสัญญา ทำให�
โรงไฟฟ�าถ�านหินส�วนใหญ�ในอินโดนีเซ�ยมีความเส่ียงท่ีจะต�อง 
หยุดผลิตไฟฟ�าเนื่องจากมีถ�านหินไม�เพียงพอต�อการใช�งาน  
สาเหตุหลักมาจากการท่ีราคาถ�านหินในตลาดโลกได�ปรับตัว 
ข�น้ไปสูงมากในขณะท่ีรัฐบาลควบคุมราคาถ�านหินท่ีขายให�กับ 
โรงไฟฟ�าถ�านหินในอินโดนีเซ�ยไว�ที่ไม�เกิน 70 เหร�ยญสหรัฐ 
ต�อตัน (อ�างอิงถ�านหินท่ีมีค�าความร�อนรวม (Gross Calorific 
Value: GAR) 6,322 กิโลแคลอร�/กิโลกรัม ทำให�บร�ษัทถ�านหิน 
พยายามส�งออกให�ได�มากที่สุด ประกอบกับมีฝนตกหนัก
ในอินโดนีเซ�ย ทำให�หลายบร�ษัทไม�สามารถผลิตถ�านหิน
ได�ตามต�องการ จ�งส�งมอบถ�านหินให�กับโรงไฟฟ�าได�ต่ำกว�า 
ข�อตกลง รัฐบาลต�องการให�บร�ษัทถ�านหินดังกล�าวปฏิบัติ 
ตามกฎหมายภาระผูกพันในตลาดภายในประเทศ (Domestic 
Market Obligation: DMO) ซ�่งกำหนดให�ส�งมอบถ�านหิน 
ให�กับผู�ใช�ภายในประเทศตามข�อตกลงก�อน จ�งจะอนุญาต 
ให�ส�งออกได� แต�เน่ืองจากความต�องการใช�ไฟฟ�าในประเทศเพ่ิมข�น้ 
ตามการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจ แม�ว�าจะมีการส�งมอบถ�านหิน 
เพ่ิมข�น้ ทำให�สต็อกถ�านหินท่ีโรงไฟฟ�ายังคงอยู�ในระดับต่ำมาก 
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รัฐบาลอินโดนีเซ�ยจ�งประกาศ 
ห�ามส�งออกถ�านหินระหว�างวันที่ 1-31 มกราคม 2565 โดย 

ให�บร�ษัทถ�านหินต�างๆ ส�งมอบถ�านหินให�กับโรงไฟฟ�าถ�านหิน  
ภายในประเทศเพื่อให�มีปร�มาณถ�านหินในสต็อกเพียงพอ 
ต�อการใช�งาน 20 วัน อย�างไรก็ตาม กระบวนการจัดหาถ�านหิน 
ของโรงไฟฟ�าเองที่มีสัดส�วนการหาถ�านหินในตลาดจรมาก
ก็เป�นอุปสรรคในการสร�างความม่ันคงด�านอุปทาน นอกจากน้ี 
คุณภาพถ�านหินที่ไม�ตรงกับความต�องการของโรงไฟฟ�า
และความสามารถในการขนถ�ายถ�านหินที่โรงไฟฟ�าก็เป�น 
อุปสรรคต�อการจัดหาและเพิ่มสต็อกให�ได�ตามเป�าหมาย 
ภายในเวลาที่กำหนด

ในป�ท่ีผ�านมารัฐบาลอินโดนีเซ�ยได�ประกาศเก็บภาษีคาร�บอน 
(Carbon Tax) เพื่อลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก โดย
ในช�วงเร�่มต�นจะมีการบังคับใช�กับโรงไฟฟ�าก�อน โดยจะเก็บ 
ภาษีคาร�บอนในอัตรา 30,000 รูเป�ย หร�อประมาณ
2.1 เหร�ยญสหรัฐต�อตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า 
(Carbon Dioxide Equivalent) สำหรับโรงไฟฟ�าที่ปล�อย
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�เกินข�อกำหนด โดยจะมีผลบังคับใช�  
ในวันที่ 1 เมษายน 2565 อัตราภาษีคาร�บอนที่เร�ยกเก็บนี้ 
ยังอยู�ในระดับต่ำและความสามารถในการแข�งขันของ
โรงไฟฟ�าถ�านหินก็ยังคงอยู�

ในเดือนพฤศจ�กายน 2564 รัฐบาลอินโดนีเซ�ยได�ประกาศควบคุม 
ราคาจำหน�ายถ�านหินให�กับอุตสาหกรรมปูนซ�เมนต�และ 
อุตสาหกรรมปุ�ยไว�ที่ไม�เกิน 90 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน (อ�างอิง  
ถ�านหินที่มีค�าความร�อนรวม 6,322 กิโลแคลอร�/กิโลกรัม  
เป�นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช�ตั�งแต�เดือนพฤศจ�กายน 
2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 เพ่ือควบคุมต�นทุนของปูนซ�เมนต�  
และปุ�ย เพราะเป�นสินค�าจำเป�นท่ีกระทบกับผู�คนจำนวนมาก

จ�นยังคงรักษาตำแหน�งผู�นำเข�าถ�านหินชนิดเช� ้อเพลิง
ให�ความร�อนรายใหญ�ที่สุดของโลก โดยในป� 2564 มีการ
นำเข�าถ�านหินประมาณ 259 ล�านตัน เพ่ิมข�น้จากป�ก�อนร�อยละ 
15.6 เนื่องจากตลาดถ�านหินในจ�นอยู�ในภาวะอุปทาน 
ขาดตลาด ทำให�รัฐบาลต�องผ�อนปรนให�มีการนำเข�าถ�านหิน 
เพ่ิมข�น้ อีกทั�งจ�นยังห�ามนำเข�าถ�านหินจากออสเตรเลีย ทำให� 
ต�องหันมานำเข�าถ�านหินจากประเทศอ่ืนทดแทน ทำให�จำนวน 
ผู�ขายในตลาดลดลง การแข�งขันจ�งไม�รุนแรง อย�างไรก็ตาม  
รัฐบาลจ�นได�ผลักดันให�มีการผลิตถ�านหินในประเทศเพิ่มข�้น 
จนทำให�ตลาดเข�าสู�ภาวะสมดุลมากข�้นในช�วงปลายป�

อินเดียมีการนำเข�าถ�านหินลดลง ถึงแม�เศรษฐกิจจะฟ��นตัว 
จากโคว�ด-19 และความต�องการใช�ถ�านหินในประเทศเพ่ิมข�น้ 
แต�ผู�ใช�ถ�านหินในอินเดียกลับนำเข�าถ�านหินลดลงเพราะราคา 
ถ�านหินในตลาดโลกสูงมาก ทำให�ผู�ใช�ถ�านหินในอินเดียหันมา 
ใช�ถ�านหินที่ผลิตในประเทศมากข�้น แต�เนื่องจากปร�มาณ 
ถ�านหินที่ผลิตในประเทศมีจำกัดและมีผู�ขายน�อยราย ทำให� 
ผู�ใช�ถ�านหินบางรายเลือกที่จะลดกำลังผลิตหร�อหยุดโรงงาน 
ชั่วคราว ปร�มาณการนำเข�าถ�านหินของอินเดียในป� 2564 
มีประมาณ 138 ล�านตัน ลดลงร�อยละ 7.3 จากป�ก�อน โดย
ได�ลดการนำเข�าถ�านหินจากอินโดนีเซ�ยลงเน่ืองจากมีราคาสูง 
และหันไปนำเข�าถ�านหินจากออสเตรเลียและสหรัฐฯ

มากข�น้เพราะมีราคาท่ีต่ำกว�า การนำเข�าถ�านหินจากแอฟร�กาใต� 
ก็เพ่ิมข�น้เช�นกันถึงแม�จะมีราคาสูง เพราะเป�นถ�านหินคุณภาพดี  
ที่อุตสาหกรรมเหล็กต�องการ

กลุ�มประเทศในเอเช�ยเหนือ ได�แก� ญ่ีปุ�น เกาหลีใต� และไต�หวัน 
มีการนำเข�าถ�านหินชนิดเช�้อเพลิงให�ความร�อนในป� 2564 
ประมาณ 282 ล�านตัน เพ่ิมข�น้จากป�ก�อนร�อยละ 3.4 ป�จจัยหลัก 
ท่ีทำให�มีการใช�ถ�านหินเพ่ิมข�น้ ได�แก� การฟ��นตัวทางเศรษฐกิจ 
และราคาก�าซธรรมชาติเหลวที่ปรับตัวข�้นสูงมาก ประเทศ
ในกลุ�มนี้มีการนำเข�าถ�านหินจากออสเตรเลียเพิ่มข�้นมาก 
เน่ืองจากผู�ผลิตในออสเตรเลียไม�สามารถขายถ�านหินไปจ�นได� 
ทำให�ต�องพยายามขายเข�าตลาดเอเช�ยเหนือในราคาท่ีแข�งขันได� 
ในขณะท่ีประเทศในกลุ�มน้ีลดการนำเข�าถ�านหินจากอินโดนีเซ�ย 
ลงเนื่องจากราคาถ�านหินของอินโดนีเซ�ยค�อนข�างสูง

การนำเข�าถ�านหินโดยรวมของกลุ �มประเทศในเอเช�ย
ตะวันออกเฉียงใต�ในป� 2564 มีประมาณ 123 ล�านตัน 
ลดลงจากป�ก�อนร�อยละ 10.4 ถึงแม�เศรษฐกิจของประเทศ 
ในกลุ�มน้ีส�วนใหญ�จะเร�ม่ฟ��นตัวจากว�กฤตโคว�ด-19 การลดลง 
ส�วนใหญ�เกิดจากการลดการนำเข�าของเว�ยดนามเนื่องจาก
ราคาถ�านหินในตลาดโลกสูงมาก 

กลุ�มผู�ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ซ�่งส�วนใหญ�เป�นกลุ�มผู�ผลิตสินค�าอุตสาหกรรมก็ได�รับผลกระทบ
จากการเพิ่มข�้นของราคาถ�านหินในตลาดโลก ทำให�ลดการใช�ถ�านหินลง โดยมีปร�มาณการใช�ถ�านหินในช�วง 10 เดือนแรก
ของป� 2564 ประมาณ 1.2 ล�านตัน ลดลงร�อยละ 33.5 จากช�วงเดียวกันของป�ก�อน

ในขณะที่การใช�ถ�านหินในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช�น อุตสาหกรรมกระดาษ ป�โตรเคมี สิ่งทอ อาหาร รวมถึงกลุ�มผู�ค�าถ�านหิน
ที่นำเข�าถ�านหินมากองเก็บเพื่อรอการขาย (Stock and Sales) มีปร�มาณการใช�และการนำเข�าถ�านหินมากองเก็บในช�วง 
10 เดือนแรกของป� 2564 ประมาณ 8.4 ล�านตัน เพิ่มข�้นถึงร�อยละ 36.9 จากช�วงเดียวกันของป�ก�อน การฟ��นตัวทางเศรษฐกิจ 
ทำให�การผลิตสินค�าในกลุ�มนี้เพิ่มข�้นและทำให�ความต�องการใช�ถ�านหินในกลุ�มนี้เพิ่มข�้นตาม 

3. ตลาดถานหินในประเทศไทย

การใช�ถ�านหินในภาคเอกชนของไทยในช�วง 10 เดือนแรกของป� 2564 มีปร�มาณรวมประมาณ 21.1 ล�านตัน เพ่ิมข�น้ 1.3 ล�านตัน หร�อ 
เพ่ิมข�น้ร�อยละ 6.7 จากช�วงเดียวกันของป�ก�อน เน่ืองจากการเร�ม่ฟ��นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากท่ีมีการหดตัวในป�ก�อนจากมาตรการ 
ควบคุมการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 อุตสาหกรรมปูนซ�เมนต�เป�นกลุ�มผู�ใช�ถ�านหินรายใหญ�สุดในภาคเอกชน โดยมีปร�มาณ
การใช�ถ�านหินในช�วง 10 เดือนแรกของป� 2564 อยู�ที่ประมาณ 6.9 ล�านตัน เพิ่มข�้นร�อยละ 8.1 จากช�วงเดียวกันของป�ก�อน

กลุ�มผู�ผลิตไฟฟ�าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) เป�นกลุ�มผู�ใช�ถ�านหินใหญ�เป�นอันดับ 2 รองจากกลุ�มอุตสาหกรรม 
ปูนซ�เมนต� โดยมีปร�มาณการใช�ถ�านหินในช�วง 10 เดือนแรกของป� 2564 ประมาณ 4.6 ล�านตัน ลดลงร�อยละ 15.7 จากช�วงเดียวกัน 
ของป�ก�อน เนื่องจากมีการหยุดซ�อมบำรุงโรงไฟฟ�า

ภาวะการแขงขัน

1. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมถานหิน

การแข�งขันในป� 2564 ไม�ค�อยรุนแรง เนื่องจากตลาดอยู�ในภาวะอุปทานตึงตัวจากการฟ��นตัวของความต�องการถ�านหินนำเข�า
ท่ีฟ��นเร็วกว�าการผลิต ภาพรวมความต�องการถ�านหินนำเข�าชนิดเช�อ้เพลิงให�ความร�อนของโลกในป� 2564 เพ่ิมข�น้จากป�ก�อน ประมาณ 
30 ล�านตันหร�อเพ่ิมข�น้ร�อยละ 3.2 โดยมีปร�มาณการนำเข�ารวมประมาณ 990 ล�านตัน ประเทศในทว�ปเอเช�ยมีสัดส�วนการนำเข�า 
ร�อยละ 86 ของปร�มาณการค�าถ�านหินทางทะเลของทั�งโลก คิดเป�นการนำเข�าประมาณ 846 ล�านตัน เพ่ิมข�น้จากป�ก�อนร�อยละ 2.6

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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การนำเข�าถ�านหินของยุโรปในป� 2564 อยู�ที่ประมาณ 95 ล�านตัน เพิ่มข�้นจากป�ก�อนประมาณร�อยละ 7 เนื่องจากการฟ��นตัว 
ทางเศรษฐกิจและราคาก�าซธรรมชาติที่อยู�ในระดับสูง ทำให�มีการใช�ถ�านหินในการผลิตไฟฟ�าทดแทนก�าซธรรมชาติมากข�้น
เพราะมีต�นทุนที่ต่ำกว�า ประกอบกับภาวะอุปทานตึงตัวจากประเทศผู�ส�งออกหลักไปยังยุโรป เช�น รัสเซ�ย โคลอมเบีย และ 
สหรัฐอเมร�กา ทำให�การแข�งขันในตลาดนี้ไม�ค�อยรุนแรง

ด�านการส�งออกถ�านหินชนิดเช�อ้เพลิงให�ความร�อนในป� 2564 
มีปร�มาณรวมประมาณ 999 ล�านตัน เพ่ิมข�น้จากป�ก�อนร�อยละ 
6.4 ตามการฟ��นตัวของความต�องการถ�านหิน อย�างไรก็ตาม  
การระบาดของโคว�ด-19 ทำให�เกิดการหยุดชะงักของห�วงโซ� 
อุปทานถ�านหิน เช�น การขาดแคลนแรงงาน การขาดแคลน 
เคร�อ่งจักรท่ีใช�ทำเหมือง เป�นต�น ซ�ง่ส�งผลกระทบต�อการผลิต 
โดยประเทศผู�ส�งออกหลักมี 6 ประเทศ คือ อินโดนีเซ�ย 
ออสเตรเลีย รัสเซ�ย แอฟร�กาใต� โคลอมเบีย และสหรัฐฯ 
มีปร�มาณการส�งออกรวมกันมากกว�าร�อยละ 97 ของปร�มาณ 
การค�าถ�านหินทางทะเลของทั่วทั�งโลก

อินโดนีเซ�ยยังคงเป�นประเทศผู�ส�งออกถ�านหินชนิดเช�้อเพลิง 
ให�ความร�อนรายใหญ�ที่สุดของโลก ในป�ที่ผ�านมามีปร�มาณ 
การส�งออกประมาณ 435 ล�านตัน เพิ่มข�้นจากป�ก�อนร�อยละ
6.9 การส�งออกถ�านหินของอินโดนีเซ�ยมีการฟ��นตัวเร็ว 
เนื่องจากมีผู�ผลิตหลายรายและมีกำลังการผลิตสูง แต�
อินโดนีเซ�ยมีป�ญหาเร�่องอุปทานในประเทศที่ไม�เพียงพอ
ต�อการใช�งาน เนื่องจากผู�ผลิตถ�านหินส�วนใหญ�ส�งถ�านหิน 
ออกไปจำหน�ายยังต�างประเทศเพราะได�ราคาดีกว�าจำหน�าย 
ให�กับโรงไฟฟ�าภายในประเทศอินโดนีเซ�ยเอง ถึงแม�
อินโดนีเซ�ยจะมีผู�ผลิตหลายราย แต�การแข�งขันในป�ท่ีผ�านมา 
ก็ไม�รุนแรงมากเน่ืองจากความต�องการถ�านหินอยู�ในระดับสูง

ออสเตรเลียยังคงเป�นผู�ส�งออกถ�านหินชนิดเช� ้อเพลิง
ให�ความร�อนอันดับสองของโลกรองจากอินโดนีเซ�ย โดยมี
ปร�มาณการส�งออกในป� 2564 ประมาณ 200 ล�านตัน เพ่ิมข�น้ 
จากป�ก�อนร�อยละ 0.6 การแข�งขันในช�วงต�นป�ค�อนข�างรุนแรง 
จากการที่จ�นห�ามนำเข�าถ�านหินออสเตรเลีย ทำให�ผู�ผลิต 
ออสเตรเลียพยายามขายถ�านหินไปยังตลาดอื่น ในช�วงแรก 
จ�งต�องขายในราคาต่ำเพื่อเจาะตลาด แต�ราคาได�ปรับตัวข�้น
ในช�วงคร�่งป�หลังเนื่องจากความต�องการที่สูงข� ้นทำให�
การแข�งขันลดลง

รัสเซ�ยมีการส�งออกถ�านหินชนิดเช�้อเพลิงให�ความร�อนในป� 
2564 ประมาณ 180 ล�านตัน เพิ่มข�้นจากป�ก�อนร�อยละ 9.8 
ถึงแม�จะมีการปรับปรุงและซ�อมบำรุงรางรถไฟก็ตาม รัสเซ�ย
ได�ประโยชน�จากการที่จ�นห�ามนำเข�าถ�านหินจากออสเตรเลีย   
เพราะทำให�จ�นหันมานำเข�าถ�านหินจากรัสเซ�ยเพิ่มข�้นมาก 
โดยปร�มาณการนำเข�าถ�านหินชนิดเช�้อเพลิงให�ความร�อน
จากรัสเซ�ยของจ�นในช�วง 11 เดือนแรกของป� 2564 เพ่ิมข�น้ถึง 
ร�อยละ 50 จากช�วงเดียวกันของป�ก�อน ความต�องการถ�านหิน 
ของจ�นที่สูงมาก ประกอบกับอุปสรรคในการขนส�งถ�านหิน 
ทางรถไฟทำให�อุปทานถ�านหินรัสเซ�ยตึงตัว

ที่มา : นักว�เคราะห�หน�วยงาน Marketing, Sales and Logistics ของ บมจ.บ�านปู 
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แอฟร�กาใต�ส�งออกถ�านหินในป� 2564 ประมาณ 66 ล�านตัน 
ลดลงจากป�ก�อนร�อยละ 11.1 เน่ืองจากข�อจำกัดในการขนส�ง 
ถ�านหินทางรถไฟมายังท�าเร�อส�งออก ทำให�ปร�มาณถ�านหิน 
สำหรับการส�งออกมีจำกัด

โคลอมเบียส�งออกถ�านหินในป� 2564 ประมาณ 56 ล�านตัน 
เพิ่มข�้นจากป�ก�อนร�อยละ 6.5 ผู�ผลิตถ�านหินของโคลอมเบีย 
ส�งถ�านหินมาขายในจ�นมากข�้น เพราะผู�นำเข�าถ�านหินจ�น
ซ�อ้มาทดแทนถ�านหินจากออสเตรเลีย โดยปร�มาณการส�งออก 
ถ�านหินไปยังจ�นในช�วง 11 เดือนแรกของป� 2564 เพ่ิมข�น้ถึง 
ร�อยละ 184 จากช�วงเดียวกันของป�ก�อน ในขณะที่การขาย 
ถ�านหินไปยังบราซ�ลก็เพ่ิมข�น้มากเช�นกัน การท่ีผู�ผลิตถ�านหิน 

ราคาถ�านหินในป� 2564 มีการปรับตัวข�น้ตั�งแต�ต�นป�เน่ืองจาก 
ความต�องการถ�านหินที่เพิ่มข�้น ในขณะที่การหยุดชะงักของ 
ห�วงโซ�อุปทานเน่ืองจากโคว�ด-19 ภาวะฝนตกหนักในอินโดนีเซ�ย 
และออสเตรเลีย และป�ญหาการขนส�งทางรถไฟในรัสเซ�ยและ 
แอฟร�กาใต� มีส�วนทำให�เกิดป�ญหาอุปทานตึงตัวข�น้ ราคาถ�านหิน 
ท่ีท�าเร�อนิวคาสเซ�ล ข�น้ไปถึงจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมท่ี 258 
เหร�ยญสหรัฐต�อตัน หลังจากท่ีรัฐบาลอินโดนีเซ�ยส่ังห�ามบร�ษัท 
ถ�านหินในอินโดนีเซ�ย 34 แห�งส�งออกถ�านหิน ก�อนที่ราคา 
จะปรับตัวลงมาอยู�ที่ระดับ 180 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน ในช�วง 
ปลายป� ทำให�ราคาถ�านหินท่ีท�าเร�อนิวคาสเซ�ลเฉล่ียทั�งป�อยู�ท่ี 
139 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน เพิ่มข�้นจากป�ก�อนร�อยละ 136.7

การที่จ�นยังคงห�ามนำเข�าถ�านหินออสเตรเลียมีผลให�เกิด
การเปล่ียนเส�นทางการค�าถ�านหินโลก และมีส�วนทำให�ราคา 
ถ�านหินเพิ่มข�้น โดยในช�วงแรกราคาถ�านหินอินโดนีเซ�ย
ปรับตัวสูงข�้นเพราะได�ประโยชน�จากการที่จ�นไม�ซ�้อถ�านหิน  
ออสเตรเลีย ในขณะที่ราคาถ�านหินออสเตรเลียในคุณภาพ
ที่เคยส�งไปขายที่จ�นมีราคาต่ำลงเนื่องจากจำเป�นต�องหา 
ตลาดใหม� ซ�ง่ต�องใช�เวลาปรับเข�าสู�สมดุลราคาใหม�กว�าคร�ง่ป�

แนวโน�มความต�องการถ�านหินนำเข�าในป� 2565 คาดว�า
จะปรับตัวเพิ่มข�้นจากป� 2564 ตามการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจ
ที่คาดว�าจะดำเนินไปอย�างต�อเนื่อง แต�อัตราการเพิ่มข�้น
จะลดลง เน่ืองจากประเทศพัฒนาแล�วจะมุ�งเน�นพลังงานสะอาด 
มากข�้นและจำกัดการใช�ถ�านหินลง ในขณะที่การใช�ถ�านหิน
ในประเทศกำลังพัฒนาจะยังคงเพ่ิมข�น้ต�อเน่ือง เพราะถ�านหิน 
ยังคงเป�นเช�้อเพลิงที่มีราคาถูก

สำหรับราคาถ�านหินน�าจะมีแนวโน�มลดลง เนื ่องจาก
มีการปรับตัวของห�วงโซ�อุปทาน แต�คาดว�าจะยังทรงตัวอยู�
ในระดับสูง เพราะในช�วงโคว�ด-19 ที่ผ�านมาไม�ค�อยมีการ 
ลงทุนขยายกำลังผลิตมากนัก ทำให�ปร�มาณถ�านหินใหม�
ที่จะมาทดแทนแหล�งถ�านหินที่กำลังจะหมดไปมีจำกัด  

ประกอบกับต�นทุนการทำเหมืองที่เพิ่มข�้นจากราคาสินค�า 
โภคภัณฑ�ที่ปรับตัวสูงข�้น

ในระยะยาวความต�องการถ�านหินมีแนวโน�มลดลงเนื่องจาก 
ข�อตกลงการลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก ซ�่งจะทำให�
ประเทศต�างๆ มีแผนลดการใช�ถ�านหินในการผลิตกระแสไฟฟ�า 
ทำให�การลงทุนในเหมืองถ�านหินใหม�มีแนวโน�มลดลง 
นอกจากน้ีการลงทุนในเหมืองถ�านหินยังหาแหล�งเง�นทุนยาก   
เพราะสถาบันการเง�นทยอยยกเลิกการสนับสนุนเง�นทุน
ให�กับธุรกิจถ�านหิน อีกทั�งการพัฒนาแหล�งถ�านหินใหม�ๆ 
จะมีความเข�มงวดเร�อ่งส่ิงแวดล�อมมากข�น้และมีการต�อต�าน  
จากสาธารณชนมากข�น้ ทำให�ต�องการผลตอบแทนการลงทุน 
ที่สูงข�้น อย�างไรก็ตาม โรงไฟฟ�าถ�านหินที่มีอยู�ในป�จจุบัน
ส�วนใหญ�ก็จะเดินเคร�อ่งไปจนหมดอายุโรงไฟฟ�า ทำให�ยังต�อง 
มีการผลิตถ�านหินเพ่ือตอบสนองความต�องการของโรงไฟฟ�า 
เหล�านี้อยู� ถ�าปร�มาณสำรองของแหล�งถ�านหินที่กำลังผลิต 
อยู�ทยอยหมดลง ก็มีความจำเป�นที่จะต�องมีแหล�งใหม�
มาทดแทน ดังนั�นจ�งคาดว�าราคาถ�านหินน�าจะทรงตัวอยู�
ในระดับท่ีสูงพอท่ีจะทำให�มีการลงทุนในแหล�งถ�านหินใหม�ๆ  
เพื่อทดแทนแหล�งเก�าที่จะทยอยหมดไป

ในป� 2564 การเจรจาราคาซ�อ้ขายถ�านหินระหว�างผู�ซ�อ้ถ�านหิน 
ในญี่ปุ �นกับผู�ผลิตรายใหญ�จากออสเตรเลียมีความล�าช�า
เนื่องจากความเห็นเร�่องราคาถ�านหินแตกต�างกันมาก โดย
การเจรจาสามารถหาข�อยุติได�ในเดือนมิถุนายน 2564 ทำให� 
ราคาใหม�มีผลสำหรับการส�งมอบถ�านหินตั�งแต�เดือนกรกฎาคม 
2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ซ�่งได�ตกลงราคาที่ 109.97 
เหร�ยญสหรัฐต�อตัน เป�นราคา FOB ที่ท�าเร�อนิวคาสเซ�ล  
ออสเตรเลีย ซ�่งใช�เป�นราคาอ�างอิง (Australia-Japan 
Reference Price) สำหรับสัญญาซ�้อขายถ�านหินหลักตาม 
ป�งบประมาณญี่ปุ�นที่เร�่มต�นเดือนเมษายน 2564 ถึงมีนาคม 
2565 โดยราคาดังกล�าวเพิ่มข�้นจากป�ก�อนร�อยละ 60 

การใช�ถ�านหินในภาคเอกชนของไทยร�อยละ 99 เป�นถ�านหิน 
นำเข�าจากต�างประเทศ โดยในช�วง 10 เดือนแรกของป� 2564 
มีปร�มาณการใช�ถ�านหินนำเข�า 20.9 ล�านตัน เพิ่มข�้นร�อยละ  
6.5 จากช�วงเดียวกันของป�ก�อน เนื่องจากการฟ��นตัวทาง 
เศรษฐกิจ การใช�ถ�านหินท่ีผลิตในประเทศในช�วง 10 เดือนแรก 
ของป� 2564 มีปร�มาณ 0.20 ล�านตัน เพิ่มข�้นร�อยละ 22.8 
จากช�วงเดียวกันของป�ก�อน ป�จจุบันการผลิตถ�านหิน
ในประเทศไทยในภาคเอกชนจะผลิตได�ในปร�มาณน�อยเพราะ 
มีแหล�งถ�านหินน�อย และเป�นการผลิตเพ่ือป�อนให�กับโรงงาน 
ปูนซ�เมนต�ในภาคเหนือที่ฟ��นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ

ปร�มาณการนำเข�าถ�านหินจากต�างประเทศในช�วง 10 เดือนแรก 
ของป� 2564 อยู�ที ่ 20.5 ล�านตัน ลดลงร�อยละ 0.3 จาก
ช�วงเดียวกันของป�ก�อน เนื่องจากผู�นำเข�าถ�านหินได�ชะลอ 
การนำเข�าในช�วงที่ราคาถ�านหินปรับเพิ่มข�้นไปสูงมาก 

ตลาดถ�านหินนำเข�าในประเทศไทย ประมาณร�อยละ 22 เป�น 
การใช�ถ�านหินในกลุ�มผู�ผลิตไฟฟ�าอิสระ ซ�่งมีการทำสัญญา
ซ�้อถ�านหินระยะยาวกับผู�ผลิตในต�างประเทศ ทำให�ถ�านหิน
ในส�วนน้ีไม�ได�เข�ามาในตลาดจร ทำให�เหลือขนาดตลาดไม�ถึง 
20 ล�านตันสำหรับผู�ขายถ�านหินที่เข�ามาแข�งขัน ด�วยขนาด 
ตลาดที่เล็กและจำนวนผู�ขายที่มาก ทำให�มีการแข�งขันสูง

รายใหญ�ของโคลอมเบียคืนประทานบัตรให�กับรัฐบาล ทำให� 
กำลังการผลิตถ�านหินของโคลอมเบียลดลงไปเกือบ 20 ล�านตัน 
นอกจากน้ียังมีการควบรวมกิจการของผู�ผลิตรายใหญ� ทำให� 
มีจำนวนผู�ผลิตลดลง การแข�งขันจ�งไม�รุนแรง

สหรัฐอเมร�กาส�งออกถ�านหินชนิดเช�้อเพลิงให�ความร�อน
ในป� 2564 ประมาณ 36 ล�านตัน (ไม�รวมการส�งออก
ไปประเทศแคนาดา) เพิ่มข�้นจากป�ก�อนร�อยละ 53 เนื่องจาก 
ราคาถ�านหินในตลาดโลกอยู�ในระดับสูงตลอดทั�งป� อย�างไรก็ตาม 
ข�อจำกัดด�านโควตาการขนส�งถ�านหินทางรถไฟ และ ความ
ต�องการใช�ถ�านหินในประเทศที่เพิ่มข�้นสูงมากก็เป�นป�จจัย
ซ�่งจำกัดปร�มาณการส�งออกถ�านหินของสหรัฐอเมร�กา

เหรียญสหรัฐ/ตัน

50

150

100

250

200

300

0

ราคาถานหินสงออก ณ ทาเรือตนทาง

ม.ค. 62 เม.ย. 62 ก.ค. 62 ต.ค. 62 ม.ค. 63 เม.ย. 63 ก.ค. 63 ต.ค. 63 ม.ค. 64 เม.ย. 64 ก.ค. 64 ต.ค. 64

ราคาดัชนีนิวคาสเซิล ราคาอางอิงออสเตรเลีย-ญี่ปุน ราคาอินโดนีเซีย (คาความรอนรวม 4,200 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 

ที่มา : นักว�เคราะห�หน�วยงาน Marketing, Sales and Logistics ของ บมจ.บ�านปู 

2. ภาวะการแขงขันในประเทศไทย

การแข�งขันในตลาดถ�านหินในไทยป� 2564 ยังคงมีความรุนแรงถึงแม�อุปทานในตลาดโลกอยู�ในภาวะตึงตัว เนื่องจากตลาด
ถ�านหินในไทยเป�นตลาดเป�ดและเป�นท่ีระบายสินค�าของผู�ผลิตในอินโดนีเซ�ยหลายราย ประกอบกับในไทยมีผู�ค�าถ�านหินหลายราย 
ในขณะที่ขนาดตลาดไม�ใหญ�มากนัก ทำให�มีการแข�งขันสูง

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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ภาวะการแข�งขันในประเทศไทยในป� 2565 คาดว�าจะยังคงรุนแรงต�อเนื่อง โดยคาดว�าจะมีอุปทานเข�ามาในตลาดมากข�้น 
เนื่องจากลักษณะตลาดในไทยเป�นตลาดเป�ดและเป�นที่ระบายสินค�าของผู�ผลิตจากต�างประเทศ ประกอบกับมีผู�ค�าถ�านหิน 
(Trader) จำนวนมาก ในขณะที่ความต�องการใช�ถ�านหินในป� 2565 จะเพิ่มข�้นเพียงเล็กน�อย

คูแขงขันที่สำคัญ

คู�แข�งขันท่ีสำคัญในตลาดโลกส�วนใหญ�ยังคงเป�นผู�ผลิตถ�านหิน 
ในอินโดนีเซ�ย ออสเตรเลีย รัสเซ�ย และแอฟร�กาใต� เช�น 
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 เป�นต�น ซ�ง่ส�วนใหญ�เป�นผู�ผลิตถ�านหินรายใหญ� 
มีแหล�งถ�านหินของตนเอง และเป�นถ�านหินที่มีคุณภาพดี  
นอกจากนี้ยังมีผู�ประกอบการค�าถ�านหิน และผู�ผลิตรายเล็ก 
อีกเป�นจำนวนมาก ป�จจุบันสถาบันการเง�นหลายแห�งหยุด 
การปล�อยเง�นกู�ให�กับธุรกิจถ�านหินเพื่อสนับสนุนการลด
การปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� ทำให�จำนวนผู�ผลิตถ�านหิน 
ในอนาคตมีแนวโน�มลดลง

สำหรับคู�แข�งขันในไทยส�วนใหญ�เป�นผู�ค�าถ�านหินที่นำเข�า
ถ�านหินจากต�างประเทศมาจำหน�าย คู�แข�งขันที่สำคัญได�แก� 
บร�ษัท เอสซ�จ� เทรดด้ิง จำกัด บร�ษัท ลานนาร�ซอร�สเซส จำกัด 
(มหาชน) บร�ษัท เอเช�ย กร�น เอนเนอจ� จำกัด (มหาชน) บร�ษัท 
อีสเทอร�น เพิล จำกัด เป�นต�น การจำหน�ายถ�านหินในไทย 
ส�วนใหญ�เป�นการซ�้อถ�านหินจากต�างประเทศเข�ามาจำหน�าย  
นอกจากนี้ไทยยังมีผู�ใช�ถ�านหินรายเล็กอยู�เป�นจำนวนมาก  
ทำให�ผู�ค�าถ�านหินรายเล็กและผู�ประกอบการค�าถ�านหิน
จากต�างประเทศสามารถเข�ามาแข�งขันได�ง�าย

นโยบายดานราคา

ราคาจำหน�ายถ�านหินของบร�ษัทฯ ส�วนใหญ�จะเป�นการจำหน�าย 
แบบราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก (Index Link)  
และใช�เคร�่องมือทางการเง�นช�วยในการบร�หารความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคา มีส�วนน�อยเท�านั�นที่จำหน�าย
ในราคาคงท่ี ซ�ง่จะเป�นการจำหน�ายท่ีใกล�กับกำหนดส�งมอบ 
ทำให�สะท�อนราคาในตลาดโลกในช�วงเวลานั�นเช�นกัน 
ส�วนการขายถ�านหินให�กับโรงไฟฟ�าในอินโดนีเซ�ยจะใช�ราคา 
ท่ีรัฐบาลอินโดนีเซ�ยกำหนด คือไม�เกิน 70 เหร�ยญสหรัฐต�อตัน 
(อ�างอิงถ�านหินท่ีมีค�าความร�อนรวม 6,322 กิโลแคลอร�/กิโลกรัม)

การจัดจำหนายและชองทางการจัดจำหนาย

บร�ษัทฯ เป�นผู�ดำเนินการด�านการตลาดและการจัดจำหน�าย 
ถ�านหินทั�งท่ีผลิตในอินโดนีเซ�ยและออสเตรเลีย รวมทั�งถ�านหิน 
ที่จัดหาจากแหล�งภายนอก โดยทำหน�าที่ในการหาตลาด 
เสนอขายถ�านหิน เข�าประมูลและเจรจากับผู�ซ�อ้ การทำสัญญา 
รวมทั�งประสานงานกับผู�ซ�้อในการจัดเร�อมารับถ�านหินและ 
การบร�การหลังการขาย โดยทำการขายไปยังผู�ซ�้อโดยตรง

ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�ย�ายหน�วยงานการตลาด การขาย และ 
โลจ�สติกส�จากสิงคโปร�กลับมายังสำนักงานใหญ�ที่ไทย 
เนื่องจากโรคระบาดโคว�ด-19 ทำให�ลักษณะการทำงาน 
เปล่ียนไป ไม�สามารถเดินทางไปพบลูกค�าได� ต�องใช�เทคโนโลยี 
การสื่อสารเข�ามาช�วยในการทำงาน แต�การย�ายหน�วยงาน 
การตลาดกลับมายังท ี ่ ไทยมีความล�าช �าเน ื ่องจาก
ข�อจำกัดในการเดินทางและมาตรการควบคุมโรคระบาด 
ในระหว�างนั�นบร�ษัทฯ ยังคงมอบหมายให� BMS Coal Sales 
Pte. Ltd. ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อย ที่จัดตั�งข�้นในสิงคโปร� เป�นผู�
ดำเนินการด�านการตลาดและการจัดจำหน�ายถ�านหินต�อไป 
โดยบร�ษัทฯ ได�ดำเนินการย�ายหน�วยงานการตลาด การขาย 
และโลจ�สติกส�แล�วเสร็จในช�วงปลายป� 2564 ทำให�งาน
ด�านการตลาดและการจัดจำหน�ายถ�านหินทั�งหมดดำเนินงาน
โดยสำนักงานใหญ�ในไทยตั�งแต�ปลายป� 2564 เป�นต�นไป

ลักษณะของลูกคา

ลูกค�าหลักของบร�ษัทฯ ยังคงเป�นโรงไฟฟ�าถ�านหินขนาดใหญ� 
ในเอเช�ยซ�่งเป�นบร�ษัทขนาดใหญ� มีความมั่นคงสูง มีการซ�้อ 
ถ�านหินในแต�ละป�ในปร�มาณมาก ลูกค�าหลายรายเป�น 
รัฐว�สาหกิจหร�อเคยเป�นรัฐว�สาหกิจมาก�อน และหลายราย 
อยู�ในตลาดหลักทรัพย� ทำให�ลูกค�าเหล�านี้มีกระบวนการ
คัดเลือกผู�ขายถ�านหินท่ีเข�มงวด และการซ�อ้ถ�านหินส�วนใหญ�  
จะทำผ�านการประกวดราคา ทำให�มีความโปร�งใส ซ�่งมีทั�ง 
แบบสัญญาระยะสั�นและสัญญาระยะยาว และบางส�วนซ�้อ
ในตลาดจร นอกจากนี้บร�ษัทฯ ยังได�จำหน�ายถ�านหินให�กับ 
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช�น โรงงานปูนซ�เมนต� โรงงานกระดาษ  
โรงงานถลุงโลหะ เป�นต�น ลูกค�าในกลุ�มนี้จะซ�้อถ�านหินใน
ปร�มาณท่ีน�อยกว�ากลุ�มโรงไฟฟ�าขนาดใหญ� โดยท่ัวไปจะมีทั�ง 
การทำสัญญาซ�้อถ�านหินระยะสั�นและการซ�้อในตลาดจร

กลยุทธ ในการแขงขัน

ภาวะอุปทานตึงตัวในป�ที่ผ�านมาทำให�การแข�งขันไม�รุนแรงมากนัก อย�างไรก็ตาม ว�กฤตโคว�ด-19 ทำให�เกิดข�อจำกัดในการ
ทำธุรกิจหลายอย�าง เช�น การจำกัดการเดินทาง การหยุดชะงักของห�วงโซ�อุปทาน เป�นต�น บร�ษัทฯ จ�งได�มีการปรับกลยุทธ�
ให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยมีกลยุทธ�หลักๆ ดังนี้

• รักษาความสัมพันธกับลูกคา

 ในช�วงว�กฤต บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการรักษา
 ความสัมพันธ�กับลูกค�าและคู �ค�าอย�างสม่ำเสมอ
 โดยใช�ช�องทางต�างๆ เช�น การติดต�อทางโทรศัพท� 
 หร�อประชุมออนไลน� เพื ่อร ับทราบถึงป�ญหาและ
 อุปสรรคของลูกค�าและซัพพลายเออร� ซ�ง่ทำให�สามารถ  
 ให�การสนับสนุนกันทั �งในเช�งการปร�กษาหาร�อ
 และการดำเนินการต�างๆ ได� ซ� ่งจะช�วยยกระดับ
 ความสัมพันธ�ทางธุรกิจให�ดีข�น้และเตร�ยมพร�อมสำหรับ  
 การทำธุรกิจให�ก�าวหน�าเมื่อว�กฤตคลี่คลาย

 นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ได�มีการสื่อสารโดยส�งจดหมาย 
 อิเล็กทรอนิกส�แจ�งผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ 
 ให�ลูกค�าและผู�มีส�วนได�เสียทราบทุกไตรมาส เพื่อ
 ให�ลูกค�ามั่นใจว�าบร�ษัทฯ จะสามารถส�งมอบถ�านหิน
 ให�กับลูกค�าได�ตามท่ีตกลงกันไว� ถึงแม�จะมีความท�าทาย  
 ในการรับมือกับสถานการณ�โคว�ด-19 ก็ตาม

• เรงปรับโมเดลการทำงานในชวงวิกฤต

 ใหสอดรับกับสถานการณ 

 ว�กฤตโคว�ด-19 ส�งผลให�บร�ษัทฯ ต�องปรับแนวทาง
 ในการทำงาน ทั �งการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย
 (Work from Home) และการปฏิบัติงานที่สำนักงาน
 แบบมีการรักษาสุขอนามัยในที่ทำงานอย�างเคร�งครัด 

 สำหรับกรณี Work from Home บร�ษัทฯ ได�ปรับ
 กระบวนการให�เกิดแนวทางการทำงานที่เหมาะสม
 โดยคำนึงถึงความพร�อมของพนักงานด�วย เช�น
 การมีอุปกรณ�คอมพิวเตอร� สัญญาณอินเทอร�เน็ต 
 เพื ่อให�พนักงานสามารถติดต�อกับลูกค�าและ
 ผู�ที่เกี่ยวข�องได�อย�างต�อเนื่อง อีกทั�งสามารถติดตาม

 ความก�าวหน�าของงานได�อย�างสม่ำเสมอ เพื ่อ
 ให�มั่นใจได�ว�าจะสามารถส�งมอบสินค�าให�ลูกค�าได�
 ตรงตามกำหนด นอกจากนี้บร�ษัทฯ ยังให�พนักงาน
 สามารถยืดหยุ�นเร�่องเวลาการทำงานได� โดยคำนึงถึง
 ความสมดุลในการทำงานกับครอบครัว และความล�า
 จากการทำงานออนไลน�ที่ยาวนาน

• การพัฒนาผลิตภัณฑ

 นอกจากการใช�ถ�านหินจากเหมืองต�างๆ ของบร�ษัทฯ  
 มาผสมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพถ�านหินให�ดีข�้นแล�ว
 บร�ษัทฯ ยังได�ซ� ้อถ�านหินจากผู�ผลิตรายอื่นมาช�วย
 ปรับปรุงคุณภาพถ�านหินของบร�ษัทฯ ให�ดีข� ้น โดย
 ใช�แบบจำลองการหาค�าท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimization
 Model) มาช�วยคำนวณสัดส�วนการผสมเพ่ือให�ได�ถ�านหิน
 ที่มีคุณภาพตรงกับความต�องการของตลาดเป�าหมาย
 และเกิดมูลค�าเพิ่มสูงสุด

• การกำหนดกลุมเปาหมายอยางจำเพาะเจาะจง

 จากการศึกษาตลาดถ�านหินในช�วงที่ผ�านมาอย�าง
 ต�อเนื่อง ทำให�บร�ษัทฯ มีฐานข�อมูลลูกค�าที่ทันสมัย
 โดยได�มีการจำหน�ายถ�านหินแต�ละคุณภาพไปยังตลาด  
 ที่มีความต�องการใช�ถ�านหินชนิดนั�นๆ ทำให�บร�ษัทฯ  
 สามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมของถ�านหินในแต�ละผลิตภัณฑ�
 ได�สูงสุด 

• การเสริมสรางภาพลักษณแบรนด

 บ�านปูได�วางตำแหน�งของบร�ษัทฯ เป�นซัพพลายเออร�
 ถ�านหินคุณภาพดี มีความมั่นคงและความสม่ำเสมอ
 ในการส�งมอบสินค�า ว�กฤตโคว�ด-19 เป�นการตอกย�ำ
 ความแข็งแกร�งของแบรนด�บ�านปู เนื่องจากบร�ษัทฯ
 ยังสามารถผลิตและส�งมอบถ�านหินให�กับลูกค�า

 ได�ตามข�อตกลงทั�งในเร� ่องปร�มาณ คุณภาพ และ
 กำหนดการส�งมอบ ทำให�ได�รับความไว�วางใจจากลูกค�า
 อย�างต�อเนื่อง

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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ภาวะตลาด

ภาวะตลาดและการแขงขัน

 

ธุรกิจกาซธรรมชาติ

 

1. ภาพรวมตลาดก๊าซธรรมชาติโลก

เศรษฐกิจโลกในภาพรวมฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังวิกฤตทางการเงินในปี 2563 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ การฟื้นตัว 
ทางเศรษฐกิจทั่วโลกนี้เกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 การใช้จ่าย
ภาครัฐ ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น และการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นในภาคธุรกิจ ระดับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดและนโยบายทางเศรษฐกจิของหลากหลายประเทศยงัเป็นสาเหตใุห้อัตราการเตบิโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) มีความแตกต่างกัน โดยสหรัฐฯ และจีนมีอัตราการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง ซ่ึงส่งผลต่อ 
ตลาดพลังงานอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีอัตราการใช้พลังงานสูงที่สุดในโลก 

การฟื ้นตัวของเศรษฐกิจโลกช่วยพยุงให้ตลาดพลังงาน 
ฟื้นตัวอย่างมีนัยส�าคัญจากจุดต�่าสุดในช่วงการระบาดของ
โควิด-19 สังเกตจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับเพ่ิมขึ้น 
อย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 และสูงกว่าช่วงก่อน
ที่จะมีการระบาดของโควิด-19 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น 
ในกลุ่มพลังงานส่งผลให้เกดิภาวะเงินเฟ้อรนุแรง ราคาสนิค้า 
ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่สูงขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากภาพรวม
การลงทุนในภาคพลังงานที่ลดลง ผนวกกับการฟื ้นตัว 
ของอุปสงค์ โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มพลังงานเชื้อเพลิง

ฟอสซิลที่ลดลงตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่การลงทุน 
ในพลงังานหมุนเวยีนยงัทรงตวั มีการคาดการณ์ว่าการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิทัว่โลกทีต่่อเนือ่งหลงัการระบาดจะช่วยขบัเคลือ่น 
ความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น ในขณะที่การลงทุนในฝั่ง
อุปทานทีจ่�ากดั แผนภูมิจากรายงานสถานการณ์พลงังานโลก 
ประจ�าปี 2564 โดยส�านักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA 
World Energy Outlook 2021) ในหน้าถัดไปแสดงถึง 
ประมาณการการลงทุนในแหล่งพลังงานพ้ืนฐานทั่วโลก
ระหว่างปี 2557-2564 

ที่มา : IEA World Energy Outlook 2021 Figure 2.6
หมายเหตุ :  2564e คาดการณ์ สำหรับปี 2564

พันลานเหรียญสหรัฐ

มูลคาการลงทุนดานพลังงานทั่วโลก

ประสิทธิภาพพลังงานอุปทานอ�นเครือขายไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเชื้อเพลิงฟอสซิล

2,330

1,370

340

285

335

955

355

310

310

930

365

295

295

695

395

260

285

795

410

295

285

0

0 0

30

50

1,930
1,885

-3%

1,665

1,835

การลงทุนดานพลังงานทั่วโลกมีแนวโนมลดลง ในชวงป 2557-2564 (ประมาณการ)

2557 2559 2561 2563 2564e

ก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานพ้ืนฐานที่ราคายังคงสูงขึ้น
ตลอดครึ่งหลังของปี 2564 อุปสงค์ของก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) ฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งในกลุ่มเครอืข่ายผูบ้รโิภค LNG 
รายใหญ่ทั่วโลก การลงทุนที่จ�ากัดในฝั่งอปุทาน ประกอบกับ 
การขัดข้องในบางช่วงในฝั ่งอุปทานและสภาพอากาศ 
ที่แปรปรวน ส่งผลให้ราคา LNG สูงขึ้นอย่างมากในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2564 โดยราคา LNG ที่สูงขึ้นเป็นพิเศษนั้น

อยู่ในตลาดที่พ่ึงพาการน�าเข้า LNG เป็นหลัก อาทิ ตลาด
ในยุโรปตะวันตกและเอเชียเหนือ (ญ่ีปุ่น-เกาหลี) แผนภูมิ
ด้านล่างนีแ้สดงถงึราคาก๊าซธรรมชาตทิีเ่พ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็
ในตลาดญ่ีปุ่น-เกาหลี (JKM) และตลาดซ้ือขาย TTF ของ
เนเธอร์แลนด์ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงภาวะอุปสงค์
ก๊าซธรรมชาติตึงตัวในตลาดโลกที่เป็นผลจากการฟื้นตัว 
ทางเศรษฐกจิอย่างแขง็แกร่ง และการลงทนุทีมี่ค่อนข้างจ�ากดั

1 JKM ย่อมาจาก Japan Korea Marker
2 TTF ย่อมาจาก Title Transfer Facility ตลาดซ�อ้ขายก๊าซธรรมชาติเสมือนของเนเธอร์แลนด์
ที่มา : Platts JKM Market (ราคากลาง) รายวัน, ราคารายวันตามสัญญาซ�อ้ขายล่วงหน้าหน่ึงเดือน (ราคากลาง) ในตลาดจรของยุโรป (TTF) หน่วยเป็นเหร�ยญสหรัฐ จากราคาดัชนี  
 Heren คำนวณตามอัตราแลกเปล่ียน (USD/EUR) ณ 16.00 น. ตามเวลากรุงลอนดอน

ราคา LNG ในตลาดญี่ปุน-เกาหลี และตลาดยุโรป

มกราคม 2563 – ธันวาคม 2564 : เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู
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แนวโน้มอุปสงค์พลังงานพ้ืนฐานโดยทั่วไปคาดว่าจะยังคง
มีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดย
ส�านักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy 
Agency: IEA) คาดการณ์อัตราการเติบโตของอุปสงค์
พลังงานพ้ืนฐานระหว่างปี 2563-2573 ไว้ที่มากกว่า 
ร้อยละ 1 ต่อปี ภายใต้สถานการณ์ตามนโยบายอ้างอิง
ปัจจุบนั ความต้องการก๊าซธรรมชาตมีิแนวโน้มเตบิโตทีร้่อยละ 
1.2 ต่อปี โดยมีตลาดในภูมิภาคเอเชียเป็นตัวขับเคลื่อน
หลัก ในขณะที่แนวโน้มการเติบโตในตลาดสหรัฐฯ อยู่ใน

ระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตของ 
แหล่งพลังงานพ้ืนฐานจะขึ้นอยู ่กับนโยบายของรัฐบาล 
ในประเทศผู้น�าทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
นโยบายที่ส�าคัญอาจกระทบต่อสัดส่วนหรือปริมาณอุปสงค์
พลงังาน โดยเฉพาะสดัส่วนของพลังงานหมุนเวยีนทีจ่ะเข้ามา 
เป็นแหล่งพลังงานพ้ืนฐานแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล 
แผนภูมิด้านล่างนี้แสดงถึงการเติบโตที่ผ่านมาและอัตรา 
การเติบโตคาดการณ์ของอุปทานพลังงานพ้ืนฐานโดย IEA 
ภายใต้สถานการณ์ตามนโยบายอ้างอิงปัจจุบัน 

* อัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปี ระหว่างปี 2563 - 2573
ที่มา : รายงาน World Energy Outlook 2021 โดย IEA; ตารางที่ A.1a - 'อุปทานพลังงานรวม' ภายใต้สถานการณ์ตามนโยบายอ้างอิงปัจจุบัน

Exajoules (EJ) ตอป

อุปทานพลังงานพื้นฐานในตลาดโลก (สถานการณตามนโยบายอางอิงปจจุบัน)

ชีวมวลแบบดั้งเดิมพลังงานหมุนเวียน นิวเคลียรถานหินกาซน้ำมัน
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2. ตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา

ตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ฟื ้นตัวอย่างแข็งแกร่ง 
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 การเพ่ิมขึ้นของอุปสงค์ตาม 
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ (ภายในประเทศและระดับโลก) 
ประกอบกบัอุปทานทีเ่ตบิโตอย่างจ�ากดัท�าให้ราคาก๊าซธรรมชาติ
อ้างอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่าง
มีนยัส�าคัญเม่ือเทยีบกบัช่วงราคาตกต�า่ในปี 2563 และกลางปี 
2564 อย่างไรก็ตาม ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดสหรัฐฯ 
ยังปรับเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าเม่ือเทียบกับราคาก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) ในตลาดโลก เนื่องจากปริมาณการส่งออก 
LNG จ�ากัดอยู่ที่ราว 1 หม่ืนล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (Bcfd)  

การส่งออก LNG จากสหรัฐฯ จึงไม่มากพอที่จะท�าให้ราคา 
ก๊าซธรรมชาติอ้างอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับปรับตัวได้สูงเท่ากับ
ราคา LNG ในตลาดโลก แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าน้ีจะมี
โครงการผลิต LNG เกดิขึน้หลายโครงการในสหรฐัฯ ซึง่จาก 
อุปสงค์และก�าลังผลิตที่เพ่ิมขึ้นจะท�าให้เกิดการเชื่อมโยง 
ระหว่างตลาดสหรัฐฯ กับ LNG ในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น 
แผนภูมิด้านล่างแสดงถงึการเคลือ่นไหวของราคาก๊าซธรรมชาต ิ
อ้างอิงจากดัชนเีฮนรีฮั่บเป็นรายเดือน ระหว่างปี 2563-2564  
ตามการรายงานของส�านักงานสารสนเทศด้านพลังงาน
สหรัฐฯ (EIA)

ที่มา : ราคาก๊าซธรรมชาติตลาดจรอ้างอิงจากดัชนีเฮนร�่ฮับ จากเว็บไซต์ EIA: https: //www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm
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ดัชนีเฮนรี่ฮับ

ราคาดัชนีเฮนรี่ฮับ (Henry Hub) ยอนหลัง

แม้ว่าการเติบโตของอุปสงค์ LNG ในตลาดสหรัฐฯ เป็น
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อทิศทางของราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิง
จากดัชนีเฮนรี่ฮับในภาพรวม กุญแจขับเคล่ือนทิศทาง
ราคาอ้างอิงเฮนรี่ ฮับที่ส�าคัญในปัจจุบันอีกสิ่งหนึ่งคือ 
การตอบสนองทางด้านอุปทานของผูผ้ลิตก๊าซภายในประเทศ 
กล่าวคือ ทิศทางของราคาก๊าซจะขึ้นอยู่กับบริษัทส�ารวจและ
ผลติก๊าซธรรมชาตใินสหรฐัฯ ว่าจะลงทนุเชงิรกุเพ่ิมขึน้เท่าใด
เพ่ือเพ่ิมปรมิาณการผลติก๊าซตอบสนองกบัราคาก๊าซธรรมชาติ
ขาขึ้น หนึ่งในตัวชี้วัดส�าคัญท่ีน่าจับตามองมากที่สุดซ่ึงบ่งชี ้
ถึงการเพ่ิมปริมาณอุปทาน คือ จ�านวนของแท่นขุดเจาะ 

ในประเทศ ซ่ึงประเมินโดย บริษัท Baker Hughes ทั้งนี้ 
หากมีจ�านวนแท่นขุดเจาะก๊าซเพ่ิมขึ้นเท่าใด อุปทาน 
ก๊าซธรรมชาติก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น โดยจ�านวนแท่นขุดเจาะ 
น�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 
หลังจากท่ีลดต�่าลงไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ณ เดือน
มกราคม 2565 มีจ�านวนแท่นขุดเจาะทั่วสหรัฐฯ ทั้งสิ้น 
588 แท่น ต�่ากว่าจ�านวนแท่นขุดเจาะที่เคยมีจ�านวนสูงสุด 
1,060 แท่นในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 หรือลดลงร้อยละ 
45 แผนภูมิในหน้าถัดไปแสดงข้อมูลจ�านวนแท่นขุดเจาะ 
ย้อนหลังจนถงึปัจจบุนั จ�าแนกตามประเภทเชือ้เพลิงทีข่ดุเจาะ
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ที่มา : Baker Hughes: https://rigcount.bakerhughes.com/na-rig-count

จำนวนแทนขุดเจาะ
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จำนวนแทนขุดเจาะน้ำมันและกาซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ม.ค. 2554–ม.ค. 2565

จำนวนแทนขุดเจาะน้ำมันและกาซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา
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แต่สิ่งที่ยังต้องติดตามคือ ทิศทางในอนาคตของราคา 
ก๊าซธรรมชาติอ้างอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับ ทั้งนี้ เนื่องจากราคา
อ้างอิงเฮนรี่ฮับเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อภาวะ 
ทางเศรษฐกจิของผูผ้ลติก๊าซธรรมชาตใินสหรฐัฯ โดยแนวทาง 
ที่ใช ้พยากรณ์ราคาอ้างอิงเฮนรี่ ฮับมีอยู ่หลายแนวทาง 
แนวทางที่ใช้มากที่สุด 2 แนวทาง ได้แก่ (1) การอ้างอิงกับ
ปัจจัยพ้ืนฐาน และ (2) การคาดการณ์ทางสถิติ การประเมิน
จากสถิติราคาอ้างอิงจากดัชนีเฮนรี่ฮับที่เกิดขึ้นจริงช่วยให้
ทราบช่วงของราคาและค่าเฉล่ียของราคาอ้างอิงเฮนรี่ฮับ 
ในอดีต ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีการพลิกกลับ 

สูค่่าเฉล่ีย (Mean Reversion Theory) พบว่าราคาก๊าซธรรมชาติ 
เฉลี่ยในอนาคตมีแนวโน้มจะปรับตัวเข้าหาราคาก๊าซเฉล่ีย
ในระยะยาวที่ประมาณ 3-4 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู 
(หมายเหตุ: พิจารณาจากสมมติฐานว่าผลของเงินเฟ้อ 
ต่อราคาก๊าซธรรมชาตไิด้รบัการชดเชยด้วยผลิตภาพทีเ่พ่ิมขึน้ 
จากการผลิตก๊าซธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นในอัตรา 
ที่เท่ากัน) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิง
จากดัชนเีฮนรีฮั่บย้อนหลงัของ EIA ตามแผนภูมิในหน้าถดัไป 
แสดงการคาดการณ์ราคาก๊าซเฉลี่ยในระยะยาว

ที่มา : ราคาก๊าซธรรมชาติตลาดจรอ้างอิงจากดัชนีเฮนร�่ฮับ (รายวัน) โดย IEA

การวิเคราะหขอมูลยอนหลังเชิงสถิติชี้วาราคาดัชนีเฮนรี่ฮับมีแนวโนมเคล�อนไหวในกรอบ 3-4 

เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู (ตามทฤษฎีการพลิกกลับสูคาเฉลี่ย)

ยอนหลัง 10 ป (n=120) พ.ย. 2554-ธ.ค. 2564 ยอนหลัง ~25 ป (n=298) ม.ค. 2540-ธ.ค. 2564

ราคาดัชนีเฮนรี่ฮับรายเดือนยอนหลังคิดตามรอยละของความถี่ที่เกิดขึ้น
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คาเฉลี่ยราคาดัชนีเฮนรี่ฮับ:  

~3 - ~4 เหรียญสหรัฐ
xิ = $3.05 xิ = $4.17

3. ตลาดก๊าซธรรมชาติท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา 

BKV ยังเข้าซ้ือหุ้นร้อยละ 50 ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
Temple I  เมืองเทมเปิล รัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ใช้เทคโนโลยี Combined Cycle 
Gas Turbines หรือ CCGT มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 768 
เมกะวัตต์ โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตสามารถขนส่งจาก
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ผ่านเครือข่ายระบบท่อส่งก๊าซ 
ซ่ึงเป็นธุรกิจกลางน�้าของห่วงโซ่อุปทาน แผนภูมิในหน้า 
ถดัไปแสดงถงึพอร์ตสนิทรพัย์ของ BKV ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2564

บ้านปไูด้เข้าถือหุ้นใน BKV Corporation (BKV) เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติ (และก๊าซธรรมชาติเหลว) ณ แหล่ง
ผลิตก๊าซธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ แหล่งก๊าซธรรมชาต ิ
มาร์เซลลัส (Marcellus) ในพ้ืนที่เพนซิลเวเนียตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน  
1 ใน 2 แห่งของแหล่งมาร์เซลลัส (Marcellus Shale) และ
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) บริเวณฟอร์ต  
เวิร์ธ เบซิน (Fort Worth Basin) ทางตอนเหนือของรัฐ
เทก็ซัส นอกเหนอืจากแหล่งผลิตก๊าซซ่ึงเป็นธรุกจิต้นน�า้แล้ว  
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ภาวะการแข่งขัน

และท�าการพัฒนาหลุมก๊าซที่เจาะไว้ยังไม่แล้วเสร็จ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ก�าลังการผลิตลดลงและเพ่ือให้มีปริมาณผลิต
ที่เพียงพอ เม่ือพิจารณาปริมาณผลผลิตรวมเทียบกับผู้ผลิต
รายอ่ืนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA พบว่า BKV เป็น 
ผูผ้ลติก๊าซธรรมชาตริายใหญ่เป็นล�าดับที ่8 แผนภูมิด้านล่าง
แสดงอันดับของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติใน NEPA เรียงตาม
ปริมาณผลผลิต 

แหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่เพนซิลเวเนียตะวันออกเฉียงเหนือ

ในปีงบประมาณ 2564 ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ
สุทธิของ BKV ในพ้ืนที่เพนซิลเวเนียตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NEPA) อยู่ที่ 55.2 พันล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า (Bcfe) 
หรอืเฉลีย่ต่อวนัที ่151.2 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทยีบเท่า (MMcfd)  
โดยคิดรวมทั้งหลุมก๊าซที่มีการด�าเนินการเองและร่วมทุน 
ถึงแม้ว่าจะไม่มีการขุดเปิดหลุมก๊าซใหม่ในแหล่ง NEPA  
ในปี 2564 แต่กไ็ด้ด�าเนนิโครงการเพ่ิมความดันก๊าซธรรมชาติ

ที่มา : IHS Enerdeq, น�ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวแปลงเป็นก๊าซธรรมชาติเทียบเท่าโดยใช้อัตราส่วน 6:1, เคาน์ตีในพ้ืนท่ี NEPA ประกอบด้วย แบรดฟอร์ด, เซนเตอร์,          
 คลาเร�ยน, เคลียร์ฟิลด์, คลินตัน, ไลคัมมิง, พอตเตอร์, ซัลลิแวน, ซัสเควแฮนนา, ทิโอกา, ไวโอมิง

ผลผลิตกาซธรรมชาติรวมในแหลงกาซ NEPA จำแนกตามบริษัทผูผลิต

คาเฉลี่ยผลผลิตกาซธรรมชาติรายวันในแหลงกาซ NEPA จำแนกตามผูผลิต 

มกราคม 2564 – ตุลาคม 2564 : ลานลูกบาศกฟุตเทียบเทาตอวัน 
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พอร์ตสินทรัพย์ของ BKV Corporation ในสหรัฐอเมริกา

ไฟฟ้า

ที่ตั้ง อัตราการให้ความร้อน  

(บทียี)ู/กโิลวัตต์

ก�าลังการผลิต (เมกะวัตต์)

Temple I 
(3) เบลล์เคาน์ตี เท็กซัส 7,000 768

ก๊าซธรรมชาติ

ปริมาณการผลิตปัจจุบัน 

(ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า

ต่อวัน)
(1)

ปริมาณก๊าซส�ารอง ณ สิน้ปี 

2564 (ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต 

เทียบเท่า)
(2)

จ�านวนหลุมก๊าซ 

ที่มีการผลิต

พื้นที่สุทธิ (เอเคอร์)

บาร์เนตต์ 526 3.50 4,855 291,000
มาร์เซลลัส 147 0.94 393 36,000

รวม 673 4.44 5,248 327,000

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

ภาพแผนที่ : ส�านักงานเดนเวอร์ แหล่งก๊าซมาร์เซลลัส แหล่งก๊าซบาร์เนตต์ โรงไฟฟ้า Temple I

Temple I

บารเนตต

 สำนักงานเดนเวอร

มารเซลลัส

ภาวะการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในตลาดสหรัฐฯ จ�าแนกได้เป็น 3 ส่วนส�าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในท้องถิ่น

ภาวะการแข่งขัน

แหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่เท็กซัสตอนเหนือ

BKV เป็นผู ้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่ง 
ก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณ
การผลิตก๊าซธรรมชาติสุทธิอยู่ที่ 190 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
เทยีบเท่า (Bcfe) หรอื 520.5 ล้านลกูบาศก์ฟุตเทยีบเท่าต่อวนั 
(MMcfed) โดยนบัรวมหลมุทีด่�าเนนิการและไม่ได้ด�าเนนิการ 
เม่ือเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตรวมของ BKV กับผู้ผลิต
รายอ่ืนในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ พบว่า BKV เป็น

ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีการขุด 
เปิดหลุมก๊าซใหม่ในแหล่งบาร์เนตต์ในปี 2564 BKV  
จึงริเริ่มโครงการส�าคัญ (Restimulation) เพ่ือกระตุ้นก�าลัง
การผลิตของก๊าซหลุมเดิมเพ่ือไม่ให้ปริมาณการผลิตลดลง
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในภาพรวม โดยแผนภูมิ 
ด้านล่างนี้แสดงอันดับของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่ง 
บาร์เนตต์เรียงตามปริมาณผลผลิตในปี 2564

ที่มา : HIS Enerdeq: น�ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวแปลงเป็นก๊าซธรรมชาติเทียบเท่าโดยใช้อัตราส่วน 6:1

ผลผลิตกาซธรรมชาติโดยรวมในแหลงกาซบารเนตต จำแนกตามผูผลิต

คาเฉลี่ยผลผลิตกาซธรรมชาติรายวันในแหลงกาซบารเนตต จำแนกตามผูผลิต 

มกราคม 2564 – ตุลาคม 2564  : ลานลูกบาศกฟุตเทียบเทาตอวัน
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อ²น ๆ

จากการประกนัความเสีย่งด้านราคาผ่านเครือ่งมือทางการเงิน 
แผนภูมิในหน้าถัดไปแสดงต�าแหน่งในการแข่งขันของ BKV 
เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 8 รายที่ด�าเนินการอยู่ในแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติเดียวกันหรือมีความคล้ายคลึงกัน นอกจากนี ้
ยังแสดงให้เห็นว่า แม้ BKV จะเป็นกิจการขนาดเล็ก 
เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง แต่กส็ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งทีเ่ป็นบรษิทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ของสหรฐัฯ ได้ เม่ือเปรยีบเทยีบ
ในเชิงประสิทธิภาพและอัตราการท�าก�าไร 

BKV แข่งขันกับผู ้ผลิตในท้องถ่ินซ่ึงผลิตก๊าซธรรมชาติ 
ในรูปแบบ Unconventional เพ่ือส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาด  
คู่แข่งหลักของ BKV ได้แก่ ผูผ้ลติในแหล่งก๊าซธรรมชาตต่ิางๆ 
ตามแผนภูมิท่ีเปรียบเทียบไว้ก่อนหน้า นอกเหนือจากการ 
ด�าเนนิกจิการโดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบั 
ดูแลกิจการ (ESG) ผู ้ผลิตก๊าซธรรมชาติยังแข่งขันกัน
ในด้านประสิทธิภาพและความสามารถในการเข ้าถึง
ตลาดหลัก มาตรการเหล่านี้สามารถประเมินได้จากตัวชี้วัด 
ผลการด�าเนินงานด้านการเงินโดยไม่นับรวมผลกระทบ 
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ข้อมูลเปรียบเทียบผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา (ต้นปี-ไตรมาส 3/2564)

ข้อมูลเปรียบเทียบ BKV กับคู่เทียบ

ต้นปี–ไตรมาส 3/2564 – รายรบัจากผลติภัณฑ์น�า้มันและก๊าซ ไม่รวมผลก�าไร/ขาดทนุจากการประกนัความเสีย่งด้านราคาผ่านเครือ่งมือทางการเงนิ

รายงาน

การเงิน 

BKV
(1)

คู่เทียบ 1 คู่เทียบ 2 คู่เทียบ 3 คู่เทียบ 4 คู่เทียบ 

5
(2)

คู่เทียบ 6 คู่เทียบ 7 คู่เทียบ 8

ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 

(ล้าน ลบ.ฟุตเทียบเท่า/วัน)

676 3,242 2,106 3,297 2,964 630 1,333 201 4,872

ราคาเฉลี่ยที่รับรู้ (ไม่รวม

การประกันความเสี่ยง 

ด้านราคาผ่านเครื่องมือ

ทางการเงิน เหรียญสหรัฐ/ 

ล้านลบ.ฟุตเทียบเท่า)

$3.08 $3.05 $3.61 $4.32 $2.73 $2.67 $3.67 $2.24 $3.00

ต้นทุนการด�าเนินงานที่เป็น

เงินสด (เหรียญสหรัฐ/

ล้านลบ.ฟุตเทียบเท่า)
(3)

$1.75 $1.27 $2.16 $2.59 $2.96 $1.46 $1.26 $1.47 $1.47

ร้อยละผลก�าไรในรูปของ

เงินสด
(4)

43% 58% 40% 40% (9)% 45% 66% 34% 51%

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

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 ค่าใช้จ่ายท่ัวไปและบริหาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ย (4) ร้อยละผลก�าไรในรูปของเงินสด  
= [(ราคาเฉลี่ยที่รับรู้ - ต้นทุนการด�าเนินงานที่เป็นเงินสด)/ราคาเฉลี่ยที่รับรู้] * 100. ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนเป็นหุ้น

2. ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน�้ามันดิบ (Associated Gas)

ภาวะการแข่งขันในล�าดับถัดมาเกิดจากก๊าซธรรมชาติที่ได้
จากการผลิตน�า้มันดิบ ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากแหล่งทีมุ่่งผลิต 
น�้ามันเป็นหลัก เนื่องจากเป้าหมายการผลิตหลักของผู้ผลิต
เหล่านี้ คือ น�้ามันดิบ ต้นทุนการผลิตก๊าซธรรมชาติจึงอยู ่
ในระดับต�า่มาก ท�าให้สามารถตอบสนองอุปสงค์ก๊าซธรรมชาติ
ที่มีอยู่ได้ ทั้งนี้ ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติจากการผลิตน�้ามันดิบ 
จะสามารถแปลงผลพลอยได้จากการผลติเหล่านีใ้ห้เป็นตวัเงินได้
เม่ือขนส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดผ่านระบบท่อขนส่งก๊าซ 
โดยแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการผลิตน�้ามันดิบ 
แหล่งใหญ่ที่สุดในเท็กซัสตะวันตก คือ แหล่งเพอร์เมียน 

(Permian Basin) อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ�ากัดด้านระบบ 
ท่อขนส่งก๊าซจากแหล่งผลิตสูต่ลาดทีมี่ความต้องการใช้ก๊าซ
ในแถบชายฝ่ังรฐัเทก็ซัสและหลุยเซยีนา ดังนัน้ ภาวะการแข่งขนั
ในภาพรวมของแหล่งก๊าซธรรมชาตนิี ้จึงถกูจ�ากดัความรวดเรว็
ในการก่อสร้างเพ่ือวางระบบท่อขนส่งก๊าซเพ่ิมเติม แผนภูมิ
ในหน้าถดัไปแสดงถงึประมาณการอุปทานก๊าซธรรมชาตทิีไ่ด้
จากการผลิตน�า้มันดิบ ณ แหล่งเพอร์เมียน ตามการวเิคราะห์
ของ BTU Analytics โดยมีสมมตฐิานว่าอุปทานก๊าซธรรมชาติ
จะถกูจ�ากดัตามความคืบหน้าในการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ

3. แหล่งพลังงานทางเลือกอื่น 

ภาวะการแข่งขันจากแหล่งพลังงานทางเลือกอ่ืน ได้แก่ 
พลังงานที่สามารถน�ามาใช้แทนก๊าซได้ โดยเฉพาะพลังงาน
หมุนเวียนท่ีเข้ามามีบทบาทในภาคการผลิตไฟฟ้า รวมทั้ง 
ภาคการค้าและครัวเรือน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วสหรัฐฯ ขยายตัว 
เพ่ิมขึน้มาก (ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์มีอัตราการเตบิโต 
(CAGR) ร้อยละ 18 ต่อปี ในขณะที่ไฟฟ้าจากพลังงานลม 

มีอัตราการเติบโตอยู ่ที่ร ้อยละ 8 ต่อปี) อย่างไรก็ตาม 
ฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนยังคงมีขนาดเล็ก 
ในภาพรวมจึงยังไม่สามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติได้ และ
แม้ว่านโยบายในอนาคตด้านการผลิตไฟฟ้าของสหรฐัฯ จะยงั 
ไม่ชัดเจน แต่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อแนวโน้ม
การทดแทนก๊าซธรรมชาตอิย่างแน่นอน ดังนัน้จึงเป็นประเด็น
ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

หมายเหตุ : ตามสมมติฐานว่าท่อส่งก๊าซทั้งหมดในแหล่งก๊าซเพอร์เมียนในอนาคตจะมีผลผลิต 2 พันล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ที่มา : BTU Analytics 

แนวโนมการผลิตกาซธรรมชาติแหงและสมรรถนะในการขนสงกาซของแหลงกาซเพอรเมียน

พันลานลูกบาศกฟุต/วัน
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* อัตราการเติบโตเฉล่ียต�อป�
ที่มา: เว็บไซต�ของ EIA https://www.eia.gov/electricity/data/browser

พันเมกะวัตต-ชั่วโมง/เดือน

กำลังการผลิตไฟฟาสุทธิของสหรัฐอเมริกา รวมทุกภาคสวน พ.ย. 2561–ต.ค. 2563

อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป 

(พ.ย. 2561–ธ.ค. 2563) 

*
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กำลังการผลิตไฟฟาสุทธิของสหรัฐอเมริกา จำแนกตามแหลงพลังงานหลัก
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แสงอาทิตย

ลม

ไฟฟาพลังน้ำ

นิวเคลียร

ถานหิน

กาซธรรมชาติ

กลยุทธ์การแข่งขัน

1. โครงการกระตุ้นและบริหารก�าลังการผลิต

เพ่ือตอบสนองต�อสถานการณ�ราคาก๊าซผันผวนในป�ที่ผ�าน
มา BKV ได้มุ�งรักษาปริมาณการผลิตให้คงที่โดยใช้เงิน
ลงทุนน้อยที่สุด แนวทางดังกล�าวเห็นได้ชัดจากการด�าเนิน
การที่แหล�งก๊าซธรรมชาติบาร�เนตต� ซึ่งบริษัทฯ ได้ริเริ่ม
โครงการนวัตกรรมที่ใช้ต้นทุนต�่าและให้ผลตอบแทนสูงเพ่ือ
กระตุ้นก�าลังการผลิตของก๊าซหลุมเก�าให้เพ่ิมขึ้นและเกิด
ประโยชน�สูงสุด โครงการนี้ท�าให้ BKV สามารถรักษาอัตรา
การผลิตได้ใกล้เคียงกบัระดับเดิม โดยลดลงไปเพียงเล็กน้อย 

ตลาดก๊าซธรรมชาตใินป� 2564 มีความผนัผวนสงู โดยในช�วงครึง่ป�แรก ราคาก๊าซธรรมชาตติกต�า่ลงท�าให้ผูผ้ลิตจ�ากดัค�าใช้จ�าย 
ในการลงทุน แต�ในช�วงครึ่งป�หลังราคาก๊าซได้ฟื ้นตัวขึ้นอย�างแข็งแกร�ง อย�างไรก็ดี ผู ้ผลิตยังคงระมัดระวังการลงทุน 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต โดยคาดว�าราคาก๊าซธรรมชาติจะยังคงผันผวนต�อเนื่องไปในป� 2565 ขณะที่อุปสงค�และอุปทาน 
ยังยากจะสมดุล เนื่องจากผู้ผลิตยังไม�ม่ันใจว�าควรเสี่ยงลงทุนเพ่ิมเท�าใดหรือควรตอบแทนผู้ถือหุ้นในรูปเงินสด BKV มีกลยุทธ�
สร้างความได้เปรียบในการแข�งขันหลายด้านที่ออกแบบให้รองรับความผันผวนของตลาด โดยมีการด�าเนินการขับเคลื่อนธุรกิจ
ใน 5 ประเด็นหลัก ดังต�อไปนี้

ทีร้่อยละ 4.2 (ผลผลิตจากการด�าเนนิงาน เปรยีบเทยีบเดือน
ธันวาคม 2563 และ ธันวาคม 2564) และมีค�าใช้จ�ายใน
การลงทุนร้อยละ 32.5 ของ EBITDA ด้วยคุณภาพของ
สินทรัพย�แหล�งก๊าซธรรมชาติของ BKV (ซ่ึงมีอัตราการผลิต
ลดลงในระดับต�่า) ประกอบกับการน�านวัตกรรมมาใช้ในการ
ด�าเนนิการเพ่ือไม�ให้ผลผลติลดลง (เช�น การกระตุน้ก�าลงัการ
ผลิตของหลุมผลิตเก�า) โดยบริหารค�าใช้จ�ายในการลงทุนได้
อย�างมีประสิทธิภาพ นับเป็นข้อได้เปรียบในการแข�งขัน 
ที่ท�าให้ BKV สามารถสร้างกระแสเงินสดได้จ�านวนมาก

2. การบริหารการขนส่งก๊าซให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

ในป� 2564 BKV ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญา 
การรวบรวมและการบบีอัดก๊าซ (Gathering and Compression) 
กบัผูด้�าเนนิการหลักของบรษิทัในแหล�งก๊าซธรรมชาตบิาร�เนตต� 
ได้แก� บริษัท EnLink Midstream โดยข้อตกลงที่แก้ไข
เปล่ียนแปลงในครั้งนี้ รวมทั้งความพยายามในการใช้ระบบ
ขนส�งก๊าซให้เกดิประโยชน�สงูสดุได้ช�วยให้บรษิทัสามารถส�งมอบ
ก๊าซได้อย�างต�อเนื่อง โดยมีความสามารถในการท�าก�าไร 
และความน�าเชื่อถือด้านการผลิตอยู�ในระดับสูง

3. การสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์

ด้วยการด�าเนินการตามหลักความยั่งยืน 

(ESG)

การผลิตก๊าซธรรมชาติโดยภาพรวมนั้นไม�มีความแตกต�าง
กันมากนัก เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมักถูกมองว�าเป็นสินค้า
โภคภัณฑ� อย�างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีแนวโน้มใหม�ที่ท�าให้
บริษัทผู ้ผลิตก๊าซธรรมชาติสามารถสร้างความโดดเด�น 
ให้กับผลิตภัณฑ�ของตนเองด้วยการได้รับการรับรองเกณฑ�
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ 
(ESG) ในป� 2564 การผลิตก๊าซที่แหล�งก๊าซธรรมชาต ิ
NEPA ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานโกลด�จาก 
IES TrustWell (รับรองโดย Project  Canary) โดยได้รับ
การจัดอันดับในฐานะแหล�งก๊าซธรรมชาตท่ีิมีความรบัผดิชอบ 
(Responsibly Sourced Gas-RGS) ซ่ึงถือเป็นเกณฑ�
มาตรฐานที่สูงเป็นอันดับสอง ท�าให้ผลิตภัณฑ�ของ BKV 
จัดอยู�ในระดับพรีเม่ียมในตลาด 

4. การใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ

BKV มุ�งลงทุนเชิงรุกอย�างต�อเนื่องในด้านเทคโนโลยี
และระบบอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ
วิเคราะห�ข้อมูลของบริษัทในภาพรวม ในป� 2564 บริษัทฯ 
ได้โอนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมดไปยังระบบคลาวด� โดยร�วมมือ 
กับพันธมิตรระดับผู ้น�าในอุตสาหกรรม การด�าเนินการ 
ในครั้งนี้ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการยกย�องจาก Amazon Web 
Services ว�าเป็นบริษัทส�ารวจและผลิตก๊าซที่ตอบรับและ 
น�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ได้อย�างรวดเรว็ BKV เชือ่ว�าการลงทนุ 
ด้านเทคโนโลยีอย�างต�อเนื่องจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการ 
ขับเคล่ือนบริษัทฯ ให้เติบโตในอนาคต และมีประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานที่สูงขึ้น 

5. การเติบโตและการปรับขนาดการควบรวม

กิจการ (M&A) 

BKV ยงัคงเดินหน้าควบรวมกจิการทีมี่อยู�ในตลาดและพัฒนา
สมรรถนะหลักของบรษิทัฯ ในการระบ ุการวเิคราะห� ตลอดจน 
การเข้าซ้ือและควบรวมกิจการสินทรัพย�ก๊าซธรรมชาต ิ
ที่น�าสนใจ ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบต้นทุนรวมของกิจการ
แหล�งก๊าซธรรมชาติบาร�เนตต�กับกิจการที่คล้ายคลึงกัน  
พบว�าต้นทุนของ BKV ได้รับการอ้างอิงว�าเป็นต้นทุนที่ดี 
ประสิทธิภาพในการเข้าซ้ือกิจการและการจัดการสินทรัพย�
ที่ได้มาจากผู้พัฒนารายก�อนหน้า ส�งผลให้ BKV ได้เปรียบ
คู�แข�งในตลาดซึ่งมีการควบรวมกิจการอย�างต�อเนื่องในช�วง 
2 ป�ที่ผ�านมา 
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บริษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน)

(บานปู เพาเวอร) เปนบริษัทยอยของบานปู ซึ่งเปนผูดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาชั้นนำ

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกครอบคลุมประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญี่ปุ น เวียดนาม ออสเตรเลีย

และสหรัฐฯ

ภาวะตลาดและการแขงขัน

 

ธุรกิจไฟฟา

 

1. ภาวะตลาดและการแขงขันของธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟาจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป 

 และพลังงานหมุนเวียน (Thermal & Renewable Power Business)

กลุมธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation)

ที่มา : รายงานตลาดพลังงานไฟฟ�าทั่วโลก (Electricity Market Report) ของสำนักงานพลังงานระหว�างประเทศ (International Energy Agency: IEA)

เทระวัตต-ชั่วโมง
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ตะวันออกกลาง
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ความต้องการพลังงานไฟฟ�าทั่วโลกในปี 2564 เติบโตขึ้น 
ร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ�านมา 
โดยมีปัจจัยส�าคัญมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจาก 
เผชิญกับการระบาดของโควิด-19 และสภาพอากาศท่ีหนาว

กว�าปกติ โดยปริมาณความต้องการไฟฟ�าทีเ่พ่ิมขึน้ส�วนใหญ� 
มาจากจนีซ่ึงเพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ 10 ในปีทีผ่�านมา โดยคาดการณ์ 
ความต้องการไฟฟ�าทั่วโลกระหว�างปี 2565-2567 จะเติบโต
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.7 ต�อปี 

ที่มา : รายงานคาดการณ์พลังงานประจำปี 2564 (Annual Energy Outlook 2021) ของสำนักบร�หารสารสนเทศพลังงานของสหรัฐอเมร�กา (U.S. Energy Information
  Administration: EIA)
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ส�าหรับก�าลังผลิตไฟฟ�าทั่วโลกก็เติบโตอย�างต�อเนื่อง  
โดยในปี 2564 มีก�าลังผลิตไฟฟ�ารวม 26,386 เทระวตัต์-ชัว่โมง 
(TWh) และจะมีอัตราการเตบิโตเฉล่ีย (Compound Annual 
Growth Rate: CAGR) ในช�วงปี 2564-2593 ที่ร้อยละ 1.7 
ต�อปี โดยคาดการณ์ว�าจะมีก�าลังผลิตไฟฟ�ารวม 41,953  
เทระวัตต์-ชั่วโมงในปี 2593 โดยมีปัจจัยส�าคัญมาจาก 
การเติบโตของก�าลังผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเวียน

หากพิจารณาสัดส�วนก�าลังผลิตไฟฟ�าแยกตามประเภท 
เชื้อเพลิงต�อก�าลังการผลิตไฟฟ�าทั้งหมด สัดส�วนก�าลัง 

ผลิตไฟฟ�าจากถ�านหินมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 33.8  
ในปี 2564 เหลือร้อยละ 19.3 ของก�าลังการผลิตไฟฟ�า
ทั้งหมดในปี 2593 ในขณะท่ีก�าลังผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน
หมุนเวียนมีแนวโน้มเติบโตอย�างต�อเนื่อง โดยคาดว�า 
จะเติบโตจากร้อยละ 28.1 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 56.0 
ของก�าลังผลิตไฟฟ�าทั้งหมดในปี 2593 ซึ่งเป็นผลจากการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมท�าให้ต้นทุนผลิตลดลง  
การให้ความส�าคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการจากรัฐบาลในหลายประเทศที่ส�งเสริมการใช้และ
การตั้งเป�าหมายการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน

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

คาดการณสัดสวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงแตละประเภทในป 2563-2593
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1.1 ภาวะตลาดและการแข่งขันในสหรัฐอเมริกา
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ส�านักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy 
Agency: IEA) คาดการณ์ว่าความต้องการไฟฟ้าในสหรัฐฯ 
จะเตบิโตอย่างต่อเนือ่งเฉล่ียปีละประมาณร้อยละ 1 โดยการ 
ผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตแิละพลงังานหมุนเวยีนจะมีสดัส่วน 
ที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร ์

และถ่านหนิจะมีสดัส่วนลดลงในส่วนของพลงังานหมุนเวยีนนัน้ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้ม 
ทีจ่ะเตบิโตมากทีส่ดุ เนือ่งจากต้นทนุการผลิตอุปกรณ์มีแนวโน้ม 
ลดลงอย่างต่อเนือ่ง

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

กิกะวัตต

ถานหิน นิวเคลียร น้ำมันและกาซธรรมชาติ เชื้อเพลิงอ�น ๆ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย

คาดการณกำลังการผลิตติดตั้งใหมและกำลังการผลิตที่ปลดออกจากระบบจากเชื้อเพลิงแตละประเภทในป 2563-2593
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ปลดออกจากระบบ

ส�าหรับสัดส่วนก�าลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท 
คาดการณ์ว่าก�าลังผลติไฟฟ้าทีจ่ะเข้ามาใหม่ในระบบจะมาจาก
พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เนื่องจาก
ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอยู ่ในระดับต�่า และราคา
พลังงานหมุนเวียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับโรงไฟฟ้า
พลงังานลม มีแผนทีจ่ะเพ่ิมในระบบไฟฟ้าของสหรฐัฯ ประมาณ 
150 กิกะวัตต์ ระหว่างปี 2565-2568 เป็นผลมาจากสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ด้านการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะ
ที่สัดส่วนก�าลังผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า 

นิวเคลียร์นั้นลดลงซ่ึงเป็นผลจากการทยอยปิดตัวของ 
โรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าว ในปัจจุบัน ราคาไฟฟ้าในตลาด
ขายส่งนั้นปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากการค้นพบแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) ท�าให้ราคา 
ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ถูกลง และการเพ่ิมสัดส่วนของ
พลงังานหมุนเวยีน ส่งผลให้ราคาและความต้องการใช้ไฟฟ้า 
น้อยกว่าการคาดการณ์ในอดีต ซ่ึงเคยคาดการณ์ว่าจะมี
การเติบโตในระดับใกล้เคียงกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

1.2 ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศไทย 

ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 54 ถ่านหินน�าเข้า 
ร้อยละ 18 น�้ามันร้อยละ 0.3 พลังงานน�้าร้อยละ 18 
และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 10 โดยสรุปการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน�้า และน�้ามันลดลง 
ในขณะท่ีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและการน�า
เข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 

* ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจ�กายน 2564

พลังงานหมุนเวียน
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แผนอนุรักษพลังงาน

กาซธรรมชาติ 6%

18%
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กำลังผลิตไฟฟา

ป 2573

10%

18%

0.3%

18% 54%

สัดสวน

กำลังผลิตไฟฟา

ป 2564*
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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 
มีแผนการส่งออกพลังงานไฟฟ้าอยูท่ี ่26,972 ล้านกโิลวตัต์-
ชัว่โมง ในขณะท่ีใช้บรโิภคภายในประเทศ 7,253 ล้านกโิลวตัต์-
ชั่วโมง โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวได้ท�าข้อตกลงระหว่าง
ประเทศในการส่งออกกระแสไฟฟ้า โดยจะส่งออกไฟฟ้าให้กบั
ไทยจ�านวน 10,200 เมกะวัตต์ เวียดนาม 5,000 เมกะวัตต์ 
และกัมพูชา 600 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ไทยและสปป.ลาวท�าการ 
ซ้ือขายไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าทัง้หมด 8 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานน�้า 7 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 1 แห่ง 

สปป.ลาวมีก�าลังผลิตไฟฟ้าส ่วนใหญ่จากพลังงานน�้า  
โดยแบ่งเป็นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานน�า้ร้อยละ 80 ถ่านหนิ
ร้อยละ 19 และน�้ามันร้อยละ 1 ทั้งนี้ หากค�านวณเฉพาะ
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ภายใน สปป.ลาว จะมีสัดส่วนไฟฟ้า 
ที่มาจากพลังงานน�้ามากกว่าร้อยละ 90 ซ่ึงการใช้ไฟฟ้า 
ส่วนใหญ่จากพลังงานน�้าท�าให้ สปป.ลาวประสบปัญหา 
การขาดแคลนไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้ง และท�าให้ต้องพ่ึงพิง 
แหล่งพลังงานไฟฟ้าด้วยการน�าเข้าจากต่างประเทศ ดังน้ัน
เพ่ือลดการพ่ึงพาพลังงานจากแหล่งเดียว รัฐบาลสปป.ลาว
มีแผนที่จะเพ่ิมสดัส่วนไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ พลังงานลม 
และถ่านหินให้มากขึ้น และลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานน�้าลดลง

ที่มา : กระทรวงวางแผนและการลงทุน สปป.ลาว (Ministry of Planning and Investment) ข้อมูล ณ พฤศจ�กายน 2564

ในปี 2564 ประเทศไทยมีก�าลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 
50,874 เมกะวตัต์ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 จากปี 2563 ความต้องการ
ไฟฟ้าสงูสดุเกดิขึน้ในเดือนเมษายนท่ีระดับ 30,135 เมกะวตัต์ 
เพ่ิมสงูขึน้กว่าความต้องการไฟฟ้าสงูสดุของปี 2563 ทีร่ะดับ  
28,637 เมกะวัตต์ อยู่ 1,498 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 5 ทัง้นี ้สดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชนดิต่างๆ  
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1.4 ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

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

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

ในปี 2564 อัตราการเจริญเติบโตของก�าลังผลิตไฟฟ้าในจีน
อยู่ที่ร้อยละ 7.6 ของก�าลังผลิตรวม เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับ 
ปีก่อน โดยกว่าร้อยละ 55 ของก�าลังผลิตรวมจากการ
ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในส่วนของพลังงาน
หมุนเวียนในจีนนั้นมีการเติบโตต่อเน่ือง โดยมีก�าลังผลิต 
ติดตั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในปี 2564 
มากกว่า 635 กิกะวัตต์ ทั้งนี้ รัฐบาลจีนได้ประกาศ
เจตนารมณ์เรื่องปริมาณการปล่อยคาร์บอนของจีนว่าจะถึง
จุดสูงสุดในปี 2573 และจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon Neutrality) ภายในปี 2603 โดยจะเพ่ิมสัดส่วน
โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิลให้ถึงร้อยละ 80

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 จีนประสบกับวิกฤตขาดแคลน
พลังงานอนัเนื่องมาจากปัญหาในภาคการผลิตของผู้ส่งออก 
ถ่านหินในหลายประเทศ ประกอบกับปริมาณการผลิต 
ในประเทศที่ลดลง รวมทั้งปัญหาสถานการณ์การค้าระหว่าง
จีน-ออสเตรเลีย ท�าให้ต้นทนุราคาถ่านหนิซึง่เป็นเชือ้เพลิงหลัก
ในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที ่
ภาครัฐยังคงตรึงราคาค่าไฟ ท�าให้โรงไฟฟ้าบางแห่งจ�าเป็น
ต้องลดก�าลังการผลิตลงเพ่ือลดผลกระทบต่อการด�าเนนิงาน 
ด้วยเหตดัุงกล่าว พลงังานไฟฟ้าจึงไม่เพียงพอส�าหรบัทัง้ภาค
อุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนในหลายมณฑลทั่วประเทศ  
รฐับาลจีนจึงได้ออกมาตรการในการบรรเทาวกิฤตขาดแคลน
พลังงาน เช่น การเพ่ิมโควตาการผลิตถ่านหิน และการเปิด
เหมืองถ่านหินในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (Inner 
Mongolia) นอกจากนี้ยังได้ปรับเพดานในการขึ้นอัตรา
ค่าไฟฟ้าจากเดิมเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 เป็นเพ่ิมขึ้น
ได้ไม่เกินร้อยละ 20 และยกเลิกเพดานการขึ้นราคาไฟฟ้า
ส�าหรับอุตสาหกรรมหนักเพ่ือบรรเทาแรงกดดันของผู้ผลิต
ไฟฟ้า นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังปฏิรูปตลาดซ้ือ-ขายไฟฟ้า 
โดยเปิดตลาดค้าส่งไฟฟ้าส�าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกแห่ง 

โดยให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าเชงิพาณชิย์และอุตสาหกรรมทัง้หมดสามารถ
ซ้ือ-ขายไฟฟ้าได้โดยตรงจากผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรร
พลังงานและราคาค่าไฟฟ้าเป็นไปตามกลไกตลาดมากยิ่งขึ้น

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
(The National Development and Reform Commission of the People’s 
Republic of China: NDRC) ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ปี 2564

1.5 ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น

ญ่ีปุ่นมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าคงที่ 
โดยก�าลังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากพลังงานเชื้อเพลิง
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 ของญ่ีปุ่น 
(5th Basic Energy Plan) ได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนการ 
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ร้อยละ 22-24 ภายในปี 
2573 รัฐบาลญ่ีปุ่นได้ปรับเปล่ียนอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าจาก 
พลังงานหมุนเวียน จากรูปแบบอัตรารับซ้ือไฟฟ้าคงที ่
ตลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอัตรารบัซ้ือ 
ไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) โดยในปี 2564 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาใหม่มีราคา 
รับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบเปิดประมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 10.34 เยน 
ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง นอกจากนีย้งัมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบยีบ
ส�าหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่มีก�าลังผลิตมากกว่า 40 เมกะวัตต์ โดยก�าหนดให้จัดท�า
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน
เมษายน ปี 2563

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์พลังงานฉบับที่ 5, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI)

* ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565
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1.6 ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในปี 2564 เวยีดนามมีผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
เตบิโตเฉลีย่ร้อยละ 2.58 เนือ่งด้วยผลกระทบจากการระบาด
ของโควิด-19 ทั้งนี้ คาดการณ์ GDP ในปี 2565 อยู่ที่ 
ประมาณร้อยละ 5.5 เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องและการจ�ากัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ในประเทศ

ทั้งนี้ ร่างแผนแม่บทพัฒนาพลังงานของเวียดนามฉบับที่ 8 
ได้ก�าหนดเป้าหมายก�าลังผลติไฟฟ้าในปี 2588 จากพลงังาน
หมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยพลังงานลมร้อยละ 18 และ
พลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ 20 โดยมีก�าลังผลิตติดตั้ง 
ไฟฟ้ารวมในปี 2588 อยู่ท่ีประมาน  261,951 เมกะวัตต์ 

ที่มา : กระทรวงพัฒนาการลงทุนและการค้าเวียดนาม 

* ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2564
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เวยีดนามได้ก�าหนดอัตรารบัซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์
และพลังงานลมเป็นแบบอัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ 
(Feed-in Tariff: FiT) ซึ่งอัตรารับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทติย์คิดเป็น 9.35 เซนต์ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง มีผลผกูพัน 
กบัโครงการทีเ่ปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ภายในเดือนมิถนุายน 
ปี 2562  อัตรารับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็น 
7.09 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง มีผลผูกพันกับโครงการ 
ที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม ปี 2563 

และจากพลังงานลม (Onshore) คิดเป็น 8.5 เซนต ์
ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง และจากพลังงานลม (Nearshore)  
คิดเป็น 9.8 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง มีผลผูกพันกับ
โครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนตุลาคม 
ปี 2564 ในอนาคตการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme)

1.7 ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีตลาดซ้ือขายไฟฟ้าเสรี โดยมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างทรงตัวใน 5 ปีที่ผ่านมา  
ในปี 2564 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 222,198 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 0.4 จากปีก่อน โดยแหล่งพลังงานหลักของ
ออสเตรเลียมาจากถ่านหินถึงร้อยละ 66 ของแหล่งพลังงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สัดส่วนพลังงานถ่านหินมีแนวโน้มลดลง 
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นที่นิยมใช้มากขึ้นจากการ 
ตดิตัง้พลังงานแสงอาทติย์บนหลังคาในภาคครวัเรอืน ทัง้นี ้รฐับาลออสเตรเลียได้ประกาศเจตนารมณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
สทุธเิป็นศนูย์ (Net-Zero Emission) ภายในปี 2593 ส่งผลให้แต่ละรฐัต้องออกนโยบายเพ่ือสนบัสนนุการผลิตไฟฟ้าทีใ่ช้เชือ้เพลิง
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนจะสูงถึงร้อยละ 84 ในปี 2593
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กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศไทย

บ้านปู เพาเวอร์มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท  
บแีอลซีพี เพาเวอร์ จ�ากดั ซึง่ด�าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้า บแีอลซีพี 
ก�าลังผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์ โดยเป็นก�าลังผลิตตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ 717 เมกะวตัต์ ตัง้อยูใ่นนคิมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เป็นโรงไฟฟ้าหลักทีผ่ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอัตรา 
การจ่ายก�าลังไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 99.1 ในปี 2564 
แสดงให้เหน็ถงึความสามารถในการบรหิารจัดการความพร้อม
ในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
ผลิตไฟฟ้าเป็นจ�านวนร้อยละ 5 ของปริมาณการผลิตและ 
การรับซ้ือไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของ 

โรงไฟฟ้า

บ้านปู เพาเวอร์ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและ
บ�ารงุรกัษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาทีก่�าหนดตามแผนงาน 
เพื่อให้มค่ีาดชันีความพร้อมจ่าย (Availability Factor: 
AF) และมีจ�านวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายที่ก�าหนด 

ไว้ในสัญญา (Contracted Available Hour: CAH)  
ตามสญัญาซือ้ขายไฟ (Power Purchase Agreement:  
PPA) โดยในปี 2564 โรงไฟฟ้าบแีอลซีพีมีค่าความพร้อม
จ่ายเทยีบเท่า (Equivalent Availability Factor:  EAF) 
ร้อยละ 90.6 

2. การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ 

บ้านปู เพาเวอร์ยังคงมองหาโอกาสการเติบโตของ
ธุรกิจภายใต้แผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้า 
ในประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (Power 
Development Plan: PDP 2018) ที่ได้รับมต ิ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีอัตราส่วน 
ที่ เ พ่ิมขึ้นของกลุ ่มผู ้ผลิตไฟฟ ้าแบบผลิตใช ้ เอง  
(Isolated Power Supply: IPS) รวมถึงนโยบาย
ประหยดัพลังงานทีมี่ประสทิธภิาพ ส่งผลให้ความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน้มลดลงกว่าทีเ่คยคาดการณ์ไว้ 
ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวยีนทีมี่แนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ นอกจากนี้ 
ในปัจจุบันการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งจาก
พลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและจากพลังงานหมุนเวียน 



• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564
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จะต้องเผชญิกบัการแข่งขนัทีเ่พ่ิมขึน้ในการประมูลหรอื 
ยืน่ขออนญุาตขายไฟฟ้า บ้านปู เพาเวอร์จึงได้จดัเตรยีม 
บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ เพ่ือติดตามนโยบายของภาครัฐและ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมิน
ความสามารถในการแข่งขนัและจดัเตรยีมความพร้อม
ทีจ่ะเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทีท่างภาครฐัจะเปิดโอกาส
ให้เอกชนเข้าร่วม ซ่ึงรวมถึงโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) และเพ่ือตอบสนองนโยบายของรฐับาล
ในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการ
ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง (Independent Power 
Supply: IPS) จากพลังงานหมุนเวียน

3. การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

บ้านปู เพาเวอร์ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการ
ท�าความเข้าใจกบัชมุชนในพ้ืนทีอ่ย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ 
มีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี

คู่แข่งขันท่ีส�าคัญ

• ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบ้านปู 
เพาเวอร์ที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือ 
ได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอ่ืน 
เนื่องจากมีการท�าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• ผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บรษิทั ผลิตไฟฟ้า 
จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีโฮลด้ิง จ�ากดั 
(มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด (มหาชน) และนักลงทุนจากต่างประเทศ

กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

บ้านปู เพาเวอร์ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Co., Ltd. 
ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเอชพีซี 
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหนิปากเหมืองเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใน 
สปป.ลาว มีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม 1,878 เมกะวัตต์ โดยเป็น 

ก�าลังผลิตตามสัดส ่วนการถือหุ ้น 751 เมกะวัตต ์
โรงไฟฟ้าเอชพีซีจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท 
การรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent 
Power Producer: IPP) และจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ  
สปป.ลาว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าเอชพีซีผลิตไฟฟ้าเป็นจ�านวน 
ร้อยละ 25 ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ สปป.ลาวส่งให้ไทย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.  การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของ 

โรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าเอชพีซีได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ทั้งหมด 3 หน่วยการผลิต ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีอัตรา
การจ่ายก�าลงัไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 ในปี 2564 
แสดงให้เห็นถึงความม่ันคงในการเดินเครื่อง และมี
ต้นทนุการผลติไฟฟ้าทีอ่ยูใ่นระดับต�า่ ซ่ึงมีความส�าคัญ
ต่อระบบไฟฟ้าของทั้ง 2 ประเทศ 

2. การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการ 

ท้องถิ่นและชุมชน

บ้านปู เพาเวอร์ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาชุมชน
โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในพ้ืนที ่ควบคู่ไปกบัการพัฒนาคุณภาพชวีติความเป็นอยู ่
ของผูค้นในชมุชนเหล่านัน้ ซึง่มาตรการดังกล่าวสะท้อน
ออกมาในรปูแบบของการคิดรเิริม่แผนงานในการพัฒนา
ชมุชนต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบสาธารณปูโภค (น�า้ประปา 
ไฟฟ้า และถนน) การโยกย้ายชุมชนบางส่วนพร้อมกับ
การสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนให้ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการสนับสนุนการ
จ้างงานเพ่ือท�างานในโรงไฟฟ้า งานรับเหมาออกแบบ 
และงานจัดซื้ออุปกรณ์

3. การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

ในปี 2564 บ้านปู เพาเวอร์ผลักดันให้โรงไฟฟ้าเอชพีซี 
ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมศักยภาพ
ความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักร

และกระบวนการล�าเลียงถ่านหินเพ่ือป้อนให้โรงไฟฟ้า  
โดยสามารถรักษาค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า  
(Equivalent Availability Factor: EAF) อยู่ที่ร้อยละ 
84.54 นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการ
จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบ�ารุง ปรับปรุงระบบและวิธีการ 
ซ่อมบ�ารุงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผล
ให้โรงไฟฟ้าเอชพีซสีามารถเดินเครือ่งผลติกระแสไฟฟ้า
ได้อย่างต่อเนื่อง

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินของบ้านปู เพาเวอร์ที่เปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขัน
โดยตรงกับผู้ประกอบการรายอ่ืน เนื่องจากมีการท�าสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน

บ้านปู เพาวเวอร์ด�าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
โรงไฟฟ้าทั่วไปและสามารถควบคุมมลภาวะได้ตรงตาม
มาตรฐาน จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีนโดยได้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ได้รับการประกันการขายไฟฟ้าให้กับ 
การไฟฟ้าท้องถิ่น ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ผลิตและ 
ส่งไอน�้าและความร้อนในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียง 
ผู้เดียว และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ 

รัฐบาลจีนมีนโยบายในการปฏิรูปตลาดซ้ือ-ขาย
ไฟฟ้าเพ่ือสะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในแต่ละมณฑล 
อย่างไรกต็าม ยงัคงมีมาตรการตรงึราคาไฟฟ้าส�าหรบั 
ภาคครัวเรือน บ้านปู เพาเวอร์จึงประเมินผลกระทบ
ต่ออัตราราคาค่าไฟและค่าไอน�้าตามสัญญาซื้อขาย 
ที่ก�าหนดไว้ และพิจารณาอัตราใหม่ท่ีสอดคล้อง เช่น 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping) 
ได้ตกลงราคาขายไอน�า้ให้กบัลูกค้าหลกัทีร่าคามาตรฐาน 
125 หยวนต่อตัน ทั้งนี้ เม่ือราคาต้นทุนถ่านหิน

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทุกๆ 0.01 หยวนต่อ 
กิโลแคลอรี่ (รวมภาษีและค่าขนส่ง) ราคาไอน�้าจะปรับ
เพ่ิมขึน้หรอืลดลง 5 หยวนต่อตนั เป็นการบรหิารความเสีย่ง 
จากความผันผวนของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้  

บ้านปู เพาเวอร์ ยังคงความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดและบริหารสภาพคล่อง โดยเน้นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม  
โดยมีกลยุทธ์การจัดซ้ือถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคา
ถ่านหินลดลง และส�ารองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคา
ถ่านหินเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังมี
แผนขยายก�าลังผลิตไฟฟ้าและไอน�้าในบริเวณพ้ืนที ่
ใกล้เคียง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าและ 
ไอน�า้ทีเ่พ่ิมขึน้ตามการเตบิโตของเศรษฐกจิในท้องถิน่นัน้

2. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

รัฐบาลจีนมีความเข้มงวดในนโยบายสิ่งแวดล้อมและ
การควบคุมมลภาวะ โดยจ�ากัดการใช้ถ่านหินเป็น 
เชื้อเพลิงหลักในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ กระบวนการผลิตของบ้านปู เพาเวอร์เป็นไปตาม
มาตรฐานสิง่แวดล้อมทีบ่งัคับใช้ในปัจจุบนั มีการบ�ารงุ 
และดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมี 
แผนปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
บ้านปู เพาเวอร์ยังติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการด�าเนินธุรกิจเป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

บ้านปู เพาเวอร์ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการ
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Supercritical (USC) 
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: 
HELE) มาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เช่น 
โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang) 
เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 
โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถก�าจัดฝุ ่นละออง  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอ่ืนๆ ก่อนจะถูก
ปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก
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3. ความพร้อมในการปรับตัวสูง 

บ้านปู เพาเวอร์มีทีมงานที่คอยติดตามภาวะตลาดที่มี
การเปลีย่นแปลงอย่างใกล้ชดิ และคอยปรบัการด�าเนนิ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาดหรือสถานการณ์ 
ในช่วงนั้นๆ เพ่ือให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจ
หรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้ ทั้งนี้ บ้านปู เพาเวอร์  
มีความพร้อมในการปรบัเปล่ียนการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ทัง้ไฟฟ้า ไอน�า้ น�า้ร้อน และน�า้เยน็ตามปัจจัยต่างๆ ทีมี่ 
ผลต่อความต้องการ เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 
เจิ้งติ้ง (Zhengding) จะผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า  
ไอน�้า และน�้าร้อน ในช่วงฤดูหนาวอย่างเต็มที่ และจะ
ปรับเปล่ียนกระบวนการเพ่ือผลิตน�้าหล่อเย็น (Chilled 
Water) เพ่ือจ�าหน่ายในฤดูร้อนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้นและช่วยลด 
ผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน�้าที่ลดลง
ตามฤดูกาล

4. คุณภาพการให้บริการและการบริหารความ

สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 

บ้านปู เพาเวอร์ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและบริการ 
จึงจัดให้มีความพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าเพ่ือให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการ
จ่ายไอน�้าและน�้าร้อนในฤดูหนาว ตลอดจนการรักษา
ความสมัพันธ์ทีดี่กับลูกค้าบนพ้ืนฐานของความซือ่ตรง
และผลประโยชน์ร่วมกัน ท�าให้ได้รับความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจจากลูกค้า

ในการบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่น
และชมุชน บ้านปู เพาเวอร์และบรษิทัย่อยในจนีได้สร้าง
ความสมัพันธ์กบัหน่วยงานราชการในท้องถิน่บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการ 
ให้บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ไฟฟ้าและไอน�้า)  
ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสร้างความเชื่อถือและ 
ความเสมอภาค ตลอดจนสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชน
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชน
ในการเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น แม้ในช่วงที่ได้รับ 
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก การด�าเนนิธรุกจิผลิตไฟฟ้า 

ของบ้านปู เพาเวอร์ ยังคงได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยราชการท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เช่น การได้รับ 
เงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาไอน�้าเม่ือราคา
ถ่านหินปรับเพ่ิมสูงขึ้น

5.  การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ 

และสร้างมูลค่าเพิ่ม

บ้านปู เพาเวอร์ให้ความส�าคัญกบัการลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
ของภาครฐั รวมถงึมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการ 
ขยายการลงทุนสู ่ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง โดยค�านึงถึง
ต้นทุนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทและความเหมาะสม 
ของเทคโนโลยี เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
หลวนหนาน (Luannan) มีท�าเลที่ตั้งอยู ่ในเขต
อุตสาหกรรม ท�าให้มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการ 
เป็นผู ้ให้บริการไอน�้าแต่เพียงผู ้เดียว ทั้งนี้ บ้านปู  
เพาเวอร์อยู่ในระหว่างการพิจารณาขยายฐานลูกค้า 
ไปสูก่ลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การให้บรกิารระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) 
นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ ยังอยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินส่วนที่มีอยู่เพ่ือพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

• ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
รายอ่ืนๆ  

กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น

บ้านปู เพาเวอร์ เริ่มลงทุนไปยังญ่ีปุ่นโดยเริ่มจากธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงปัจจุบันมีก�าลังผลิต 
ในโรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว 135 เมกะวตัต์ 
และยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา 102 เมกะวัตต์  ในปี 2564 
บ้านปู เพาเวอร์ ขยายการลงทนุโดยการร่วมลงทนุในโรงไฟฟ้า 
นาโกโซ (Nakoso Integrated Gasification Combined 
Cycle: Nakoso IGCC) ก�าลงัการผลติตดิตัง้ 543 เมกะวตัต์ 

ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟุกชุมิะ ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซเป็นเชือ้เพลงิ 
โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการแปลงสถานะ 
ถ่านหินให้เป็นก๊าซ (Gasification) กับโรงไฟฟ้าพลัง 
ความร้อนร่วมกงัหนัก๊าซ (Gas Fired Combined Cycle Plant) 
ซ่ึงมีประสทิธภิาพการผลิตไฟฟ้าทีส่งู และลดการปล่อยมลภาวะ 
ให้อยู่ในระดับต�่า (High Efficiency, Low Emissions: 
HELE) โดยโรงไฟฟ้ามีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว และ 
มีสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงระยะยาวเช่นกัน ทั้งนี้ บ้านปู  
เพาเวอร์ ยังคงเดินหน้าในการสร้างความเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
แสวงหาโอกาสการลงทนุในโรงไฟฟ้าทีใ่ช้เทคโนโลยทีีเ่ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในตลาดท่ีมีความเติบโตของความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล  

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.  ความสามารถด้านการบริหารการลงทุน 

บ้านปู เพาเวอร์มีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตร
ในการแสวงหาโอกาสการลงทุน รวมถึงการบริหาร
ต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ โดยเฉพาะ
สถาบันการเงินภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
และบรรลุเป้าหมายในการลงทุนระยะยาว

2.  การพัฒนาโครงการ

บ้านปู เพาเวอร์ติดตามการเปล่ียนแปลงของนโยบาย 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ จากรัฐบาลญ่ีปุ่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมงานคอยติดตาม
และศึกษารายละเอียด รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
โครงการโรงไฟฟ้าสามารถเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์
ได้ตามแผน

3.  การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม

จากการบริหารจัดการทางด้านพลังงานของญ่ีปุ่น 
ที่มีการก�าหนดนโยบายทางพลังงานที่ชัดเจน ท�าให้ 
บ้านปู เพาเวอร์มีความเสี่ยงในการลงทุนในระดับ 
ทีส่ามารถบรหิารจัดการได้ แม้ว่ารฐับาลจะมีมาตรการ
ปรับลดราคารับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์
แบบอัตรารบัซ้ือไฟฟ้าคงทีต่ลอดอายโุครงการ (Feed-in 
Tariff: FiT) อย่างต่อเนือ่ง โดยปัจจบุนัรฐับาลได้ก�าหนด
อัตรารับซ้ือไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) 
เพื่อให้การลงทุนได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย บ้านปู 
เพาเวอร์ จึงได้มีการปรบัตวัโดยเน้นการบรหิารจัดการ
ต้นทุนให้มีความรัดกุมด้วยการจัดหาอุปกรณ์ส�าคัญ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน รวมถึง 
จัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยการลงทุนใน
โครงการใหม่จะพิจารณาโครงการที่ได้รับอัตรารับซ้ือ 
ไฟฟ้าแบบ FiT หรือเข้าซ้ือโครงการที่เปิดด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ว

นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ยังแสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้า
ที่ด�าเนินการอยู่แล้วเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น ธุรกิจ
ซ้ือ-ขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มระบบกลางและธุรกิจ 
ค้าปลีกไฟฟ้า (Energy Trading and Retail  
Electricity) โดยขยายโอกาสการท�าธรุกจิกบักลุม่ลกูค้า 
รายย่อย และธรุกจิผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์
บนหลังคามากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และ 
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

• ผู ้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในญ่ีปุ่นและจาก 
ต่างประเทศ
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กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

บ้านปู เพาเวอร์เริม่ขยายการลงทนุธรุกจิไฟฟ้าไปยงัเวยีดนาม 
ตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือ (MOU)  
กับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดซ็อกจัง (Soc Trang 
Provincial People’s Committee) เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ 
ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ต่อมา 
ในปี 2561 บ้านปู เพาเวอร์ได้รับการอนุมัติการลงทุน 
(Investment Registration Certificate: IRC) และได้จัดตั้ง 
บริษัทย่อย ณ จังหวัดซ็อกจังโดยได้จัดเตรียมทีมงานที่มี 
ประสบการณ์และความเข้าใจในการด�าเนนิธรุกจิในเวยีดนาม 
โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) 
ระยะที่ 1 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง พร้อมกันนี้ 
ได ้ท�าการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพ่ิมเติม  
(Feasibility Study) เพ่ือขยายก�าลังผลิตต่อไป

ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์ยังได้ขยายการลงทุนโดยการ
เข้าซือ้โรงไฟฟ้าพลังงานลมทีเ่ปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว 
คือ โรงไฟฟ้าเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ใน 
จังหวัดนินห์ถ่วน ก�าลังผลิตติดตั้ง 37.6 เมกะวัตต์ โดยมี 
ราคารับซ้ือไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in  
Tariff: FiT) ที่ 8.5 เซนต์ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 
20 ปี โดยจังหวัดนินห์ถ่วนนั้นตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล
ภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
และโอกาสในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
มากที่สุดจากการสนับสนุนของรัฐบาล

นอกจากนี ้ในเดือนธนัวาคม 2564 บรษิทัย่อยของ บรษิทั บ้านปู 
เนก็ซ์ จ�ากดั (บ้านปู เนก็ซ์) ลงนามในสญัญาซือ้ขายเพ่ือลงทนุ 
ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ทัง้หมด 3 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮาติ๋ญ (Ha Tinh) ก�าลังผลิต 
50 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดฮาติ๋ญ (Ha Tinh) โรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ชูง็อก (Chu Ngoc) ก�าลังผลิต 15  
เมกะวตัต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียลาย (Gia Lai) และโรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์น็อนไห่ (Nhon Hai) ก�าลังผลิต 
35 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดนินห์ถ่วน (Ninh Thuan)  
โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งนี้ มีราคารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT  
ที่ 9.35 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ทั้งนี้ การลงทุน
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอนุมัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2565 และจะ
สามารถรับรู้รายได้ในทันที 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1.  การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการ

ท้องถิ่นและชุมชน

บ้านปู เพาเวอร์และบริษัทย่อยในเวียดนามสร้าง 
ความสมัพันธ์กบัหน่วยงานราชการในท้องถิน่บนพ้ืนฐาน 
ของความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและ 
วัฒนธรรม โดยมุ ่ง เน ้นการเป ็นพันธมิตรที่ มี 
ความรบัผดิชอบร่วมกนักบัหน่วยงานราชการในการดูแล
และพัฒนาชมุชนท้องถิน่อย่างยัง่ยนื ด้วยการสนบัสนนุ
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2.  การพัฒนาและบริหารโครงการ

บ้านปู เพาเวอร์ตระหนกัถงึปัจจัยทีส่�าคัญในการตดัสนิใจ
ลงทุนโครงการ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและประเมิน
ความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยละเอียดด้วยการ 
จัดให้มีทีป่รกึษาในด้านต่างๆ เช่น ทีป่รกึษาด้านวศิวกร 
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
ที่ปรึกษาด้านการเงิน และที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษ ี
เป็นต้น เพ่ือให้สามารถประเมินความเป็นไปได้อย่าง
ถูกต้องก่อนการลงทุน และสามารถน�าไปปฏิบัติได้
อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบและเง่ือนไขการลงทุน
ในเวยีดนาม นอกจากนีย้งัเป็นการช่วยตดิตามขัน้ตอน
การพัฒนาโครงการและงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไป
ตามแผน เพ่ือให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสรจ็ภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด  

3.  การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้าง

มูลค่าเพิ่ม

เวยีดนามมีอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง 
โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวยีดนามในปี 2565 
จะมีอัตราการเตบิโตคาดการณ์อยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 5.5   
(ที่มา : ธนาคารโลก (World Bank) ข้อมูล ณ เดือน
มกราคม 2565) ซ่ึงส่งผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้า

เติบโตต่อเนื่อง อีกท้ังรัฐบาลเวียดนามมีความชัดเจน
ในด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยมีแผนที่จะ 
เพ่ิมสัดส่วนก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
มากกว่าในปัจจุบัน ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์มองเห็นถึง
โอกาสในการเข้าลงทุนดังกล่าว

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

ผู ้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนท้องถิ่นในเวียดนามและจาก 
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศออสเตรเลีย

กลุ่มบ้านปูผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ผ่านการด�าเนินงานของบ้านปู เน็กซ์ ซ่ึงบ้านปู เพาเวอร์  
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยได้ขยายการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานหมุนเวยีนในออสเตรเลยี โดยในเดือนมิถนุายน 2564 
ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ผ่านการ
จัดตั้งหน่วยลงทุน Banpu Energy Hold Trust  ซ่ึงมีก�าลัง
ผลิตรวม 166.8 เมกะวตัต์ (MWdc) ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เบอริล (Beryl หรือ BSF) ก�าลังผลิต  
110.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
มานลิดรา (Manildra หรอื MSF) ก�าลังผลิต 55.9 เมกะวตัต์ 
โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South 
Wales) ซ่ึงเป็นพ้ืนทีท่ีมี่ปรมิาณความต้องการและการเตบิโต
ของการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจน 
ในการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าตลาดซ้ือขายไฟฟ้าแห่งชาติ (National 
Electricity Market: NEM) ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า
ระยะยาว การลงทุนในครั้งนี้นับเป็นการสร้างรากฐานการ
ลงทนุในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในออสเตรเลีย และยังเป็น 
การก้าวสูต่ลาดซือ้ขายไฟฟ้าท่ีมีความก้าวหน้าและเป็นตลาด 
ขายส่ง (Wholesale Electricity Market) ท้ังนี ้บ้านปู เพาเวอร์ 
แสวงหาโอกาสการลงทุนและการพัฒนาโครงการอย่าง 
ต่อเนื่องโดยเน้นการบริหารทีมงานและบุคลากร พร้อมทั้ง 
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่พันธมิตร ขยายการเติบโตของ
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้  

บ้านปู เพาเวอร์ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได ้
ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการพลังงานหมุนเวียน 
แบบบูรณาการ (Integrated Energy Solution) และธุรกิจ
ซ้ือ-ขายไฟฟ้า (Energy Trading) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และ
สร้างโอกาสในการท�าก�าไรจากการซ้ือขายไฟฟ้าอีกด้วย

กลยุทธ์การแข่งขันในสหรัฐอเมริกา

เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัท BKV-BPP Power 
LLC (BKV-BPP) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 
50 ท่ีถือหุ้นโดยบริษัท Banpu Power US Corporation 
(BPPUS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บ ้านปู เพาเวอร์ถือหุ ้น 
ในอัตราร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  
Temple I ซ่ึงใช้เทคโนโลยี Combined Cycle Gas  
Turbines (CCGT) ก�าลังผลิต 768 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ตั้ง
อยู ่ในรัฐเท็กซัส ซ่ึงเป็นหนึ่งในศูนย์รวมเศรษฐกิจและ
ประชากรทีก่�าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็ในสหรฐัฯ โดยโรงไฟฟ้า 
แห่งนี้สามารถผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือรองรับ 
ความต้องการไฟฟ้าครอบคลุมกว่า 750,000 ครัวเรือน 
ในตอนกลางของรัฐเท็กซัส โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีการติดตั้ง 
ระบบการจัดการมลภาวะให้อยูใ่นระดับต�า่ มีประสทิธภิาพสงู 
มีความยืดหยุ่นในการเดินเครื่องเพ่ือผลิต ไฟฟ้าให้สอดร ั
บกับรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้า รวมถึงอยู ่ในล�าดับ 
การเรียกจ่ายไฟฟ้าที่ดี ซ่ึงเหมาะกับสภาพและการแข่งขัน
ในตลาดซ้ือขายไฟฟ้าแบบเสรีภายใต้การบริหารของ  
Electric Reliability Council of Texas (ERCOT)  
การลงทุนในครั้งนี้นับเป็นการก้าวสู ่ตลาดซื้อขายไฟฟ้า 
ที่มีความก้าวหน้าและเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่เปิดเสรี และ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการผนึกก�าลัง (Synergy) ระหว่าง 
บ้านปู เพาเวอร์ และ BKV Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ของบ้านปู ผ่านการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และทรัพยากร 
ที่มีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน 
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. ความพร้อมและการเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

โรงไฟฟ้า

การบ�ารงุรกัษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) 
ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิTemple I ท�าการซ่อมบ�ารงุ
ประจ�าปีตามแผนในช่วงฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วง  
ได้แก่ เดือนมีนาคมและเดือนตลุาคมเป็นประจ�า เพ่ือให้ 
โรงไฟฟ้ามีความพร้อมสูงสุดในการจ่ายไฟในช่วงที่มี
การใช้ไฟสงูสดุของปี (ฤดูหนาวและฤดูร้อน) นอกจากนัน้ 
เพ่ือป้องกันผลกระทบจากพายุฤดูหนาว ทางโรงไฟฟ้า
ได้ตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัลม (Wind Shield) เพ่ือป้องกนั
อุปกรณ์ที่อยู ่ภายนอกจากพายุน�้าแข็งและอุณหภูมิ 
ทีต่�า่จัด รวมท้ังตดิตัง้ระบบตรวจวดัอุณหภูมิ (Heat Trace) 
ให้กบัป๊ัม วาว์ล มาตรวดั และอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือป้องกนั 
ไม่ให้ถูกเคลือบด้วยน�้าแข็งและหยุดท�างาน รวมถึง 
เพ่ิมประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าในปี 2564 ด้วยการตดิตัง้ 
ระบบเพ่ิมความชืน้ในอากาศ (Wet Compression) ทีช่่วย 
ให้สามารถอัดอากาศในปริมาตรที่สูงขึ้นก่อนจ่ายเข้าสู ่
กระบวนการเผาไหม้ร่วมกับก๊าซธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการผลติไฟฟ้าในฤดูร้อน ซ่ึงเหมาะสม 
กบัตลาด ERCOT ทีมี่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูต่อเนือ่ง 
ในช่วงเวลาดังกล่าว 

2. การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพ

ในการบรหิารต้นทนุค่าเชือ้เพลิง โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
Temple I เป็นโรงไฟฟ้าไม่กีแ่ห่งในรฐัเทก็ซัสทีมี่สถานี
เกบ็ก๊าซ (Gas Storage) เป็นของตวัเอง ประโยชน์หลัก 
คือ BKV-BPP สามารถจัดซื้อก ๊าซธรรมชาติ 
เพ่ือกักเก็บในสถานีเก็บในช่วงที่ก๊าซราคาถูกและ 
น�าก๊าซมาใช้ผลติกระแสไฟฟ้าในช่วงทีก๊่าซราคาแพงได้  
ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าราคาก๊าซธรรมชาติมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมาก โดยปัจจัยส�าคัญที่ส่งผล
ต่อราคาคือสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน รวมทั้ง 
ปรมิาณผลติก๊าซธรรมชาตใินประเทศไม่สามารถปรบัตวั 
ได้ทนักบัอุปสงค์ทีเ่พ่ิมขึน้ระหว่างปี ดังนัน้ ด้วยบคุลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในการด�าเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
จากการร่วมลงทุนระหว่างบ้านปู เพาเวอร์ และ BKV 
Corporation รวมถึงการบริหารจัดการ (Operational 
Management) ของทั้งสองบริษัท ส่งผลให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากสถานีเก็บก๊าซ เพ่ือให้โรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาต ิTemple I คงความสามารถในการท�าก�าไรได้

3. การบริหารกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จาก

ธุรกิจ

ในการจ�าหน่ายไฟฟ้าในตลาดเสรีนั้น บ้านปู เพาเวอร์ 
ต้องแข่งขนักบัผูผ้ลติไฟฟ้ารายอ่ืนๆ โดยการเสนอราคา
ที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าได้ รายได้
ของบ้านปู เพาเวอร์ จึงอาจผันผวนกว่าเม่ือเทียบกับ 
ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว เพ่ือให้ 
การบริหารกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากธุรกิจ  
บ้านปู เพาเวอร์ จึงมีทีมบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย
เครือ่งมือทางการเงิน (Financial Hedges Instrument) 
เช่น การท�าสัญญาซื้อขาย Heat Rate Call Options 
ซ่ึงเป็นการตกลงราคาซ้ือ-ขายไฟฟ้าที่ BKV-BPP  
จะมีรายได้ในอัตราที่แน่นอนตามที่ระบุในสัญญา  
ตามหลักการโรงไฟฟ้ามีหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้คู่สัญญา 
ก็ต่อเม่ือคู่สัญญาเรียกใช้สิทธิ Options ดังกล่าว 
ตามปริมาณที่ตกลงกันไว้ในสัญญาและทางคู่สัญญา 
จะเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่มาจากค่าเชื้อเพลิง

4. การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ 

และสร้างมูลค่าเพิ่ม

บ้านปู เพาเวอร์ ตดิตามสภาวะตลาด การเตบิโต แนวโน้ม 
การลงทุน และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ในโครงการต่างๆ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีอ่ืนๆ  
ในสหรัฐฯ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการขยาย 
การลงทุนสู ่ธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง เช ่น การศึกษา 
ความเป็นไปได้ของการลงทุนในเชื้อเพลิงชนิดใหม่ๆ  
ทีส่อดคล้องกบันโยบายการพัฒนาพลังงานของประเทศ  
รวมทัง้ได้รบัการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงิน นอกจากนี้ 
ยังมีโอกาสการเข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 
กบัผูใ้ช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (Power Purchase Agreement) 
หรือขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดขายไฟรายย่อย (Retail 
Market) อีกด้วย

คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

ภาวะตลาด

1. ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบครบวงจร

ความต้องการถ่านหินนำเข้าในปี 2564 มีการฟ��นตัวตามการฟ��นตัวของเศรษฐกิจจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีก่อน
ที่เป็นผลกระทบมาจากการระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 
ทั่วโลกยังต้องเผช�ญกับการระบาดของโคว�ด-19 อยู่ แต่จากการเร่งฉีดวัคซ�นของประเทศต่างๆ และมาตรการควบคุมโรค
ที่เข้มงวดทำให้มีแนวโน้มที่จะควบคุมการระบาดได้ เป็นผลให้หลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาด
เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากข�้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและพลังงานเพิ่มข�้น แต่การฟ��นตัว
ของฝั�งอุปทานก็ยังช้ากว่าฝั�งอุปสงค์เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักและการขาดการลงทุนในช่วงที่โคว�ด-19 ระบาดหนัก 
ทำให้เกิดภาวะอุปทานตึงตัวและผลักดันให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมทั�งราคาถ่านหินปรับตัวข�้นมาก

สาธารณรัฐประชาชนจ�นเป็นประเทศผู ้นำเข้าถ่านหิน
รายใหญ่ที่สุดของโลก และนับเป็นประเทศที่มีการฟ��นตัว
ทางเศรษฐกิจดีท่ีสุดประเทศหน่ึง ท่ามกลางมาตรการควบคุม
สาธารณรัฐประชาชนจ�นเป็นประเทศผู ้นำเข้าถ่านหิน
รายใหญ่ที่สุดของโลก และนับเป็นประเทศที่มีการฟ��นตัว
ทางเศรษฐกิจดีท่ีสุดประเทศหน่ึง ท่ามกลางมาตรการควบคุม

ทำเหมืองไปจนจบการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จ�น
ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้การผลิตถ่านหิน
ในประเทศเติบโตไม่ทันกับความต้องการที่เพิ่มข�้น
ทำเหมืองไปจนจบการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จ�น
ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้การผลิตถ่านหิน
ในประเทศเติบโตไม่ทันกับความต้องการที่เพิ่มข�้น

กลุมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)

ภาวะตลาดและการแขงขัน

บริษัท บานปู เน็กซ จำกัด (บานปู เน็กซ) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบานปู

เปนผูใหบริการโซลูชันพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก นำเสนอโซลูชันพลังงานฉลาด

เพ�อความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งฮารดแวรอัจฉริยะและดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ตอบโจทยความตองการ 

ของลูกคาดวยนวัตกรรม และความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีพลังงานระดับมาตรฐานสากล

เพ�อเติมเต็มการใชชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอยางยั่งยืน โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรง รวมถึงเปน

บริษัทชั้นนำดานเทคโนโลยีพลังงานทำใหสามารถนำเสนอโซลูชันพลังงานและบริการหลังการขาย

ที่ดีที่สุดไดอยางครบวงจร เพ�อใหลูกคาสามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ภาวะตลาด

1. ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบครบวงจร

ความต้องการถ่านหินนำเข้าในปี 2564 มีการฟ��นตัวตามการฟ��นตัวของเศรษฐกิจจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีก่อน
ที่เป็นผลกระทบมาจากการระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 
ทั่วโลกยังต้องเผช�ญกับการระบาดของโคว�ด-19 อยู่ แต่จากการเร่งฉีดวัคซ�นของประเทศต่างๆ และมาตรการควบคุมโรค
ที่เข้มงวดทำให้มีแนวโน้มที่จะควบคุมการระบาดได้ เป็นผลให้หลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาด
เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากข�้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและพลังงานเพิ่มข�้น แต่การฟ��นตัว
ของฝั�งอุปทานก็ยังช้ากว่าฝั�งอุปสงค์เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักและการขาดการลงทุนในช่วงที่โคว�ด-19 ระบาดหนัก 
ทำให้เกิดภาวะอุปทานตึงตัวและผลักดันให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมทั�งราคาถ่านหินปรับตัวข�้นมาก

สาธารณรัฐประชาชนจ�นเป็นประเทศผู ้นำเข้าถ่านหิน
รายใหญ่ที่สุดของโลก และนับเป็นประเทศที่มีการฟ��นตัว
ทางเศรษฐกิจดีท่ีสุดประเทศหน่ึง ท่ามกลางมาตรการควบคุม
สาธารณรัฐประชาชนจ�นเป็นประเทศผู ้นำเข้าถ่านหิน
รายใหญ่ที่สุดของโลก และนับเป็นประเทศที่มีการฟ��นตัว
ทางเศรษฐกิจดีท่ีสุดประเทศหน่ึง ท่ามกลางมาตรการควบคุม

ทำเหมืองไปจนจบการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จ�น
ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้การผลิตถ่านหิน
ในประเทศเติบโตไม่ทันกับความต้องการที่เพิ่มข�้น
ทำเหมืองไปจนจบการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จ�น
ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้การผลิตถ่านหิน
ในประเทศเติบโตไม่ทันกับความต้องการที่เพิ่มข�้น

บริษัท บานปู เน็กซ จำกัด (บานปู เน็กซ) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบานปู

เปนผูใหบริการโซลูชันพลังงานฉลาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก นำเสนอโซลูชันพลังงานฉลาด

เพ�อความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งฮารดแวรอัจฉริยะ และดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ตอบโจทยความตองการ 

ของลูกคาดวยนวัตกรรม และความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีพลังงานระดับมาตรฐานสากล

เพ�อเติมเต็มการใชชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอยางยั่งยืน โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรง รวมถึงเปน

บริษัทชั้นนำดานเทคโนโลยีพลังงานทำใหสามารถนำเสนอโซลูชันพลังงานและบริการหลังการขาย

ที่ดีที่สุดไดอยางครบวงจร เพ�อใหลูกคาสามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การตลาดและการแขงขัน

กลุมธุรกิจแหลงพลังงาน (Energy Resources)

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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ภาวะตลาด

1. ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

ในปัจจุบนัแนวโน้มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีจ่ะเปล่ียนพลังงาน
แสงอาทติย์เป็นไฟฟ้ายงัคงมีทศิทางขาขึน้ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ
ในปี 2564 วัตถุดิบการผลิตต่างๆ เช่น กระจก ซิลิคอน 
อะลูมิเนียม ฯลฯ ได้ปรับราคาขึ้น เนื่องจากโรงงานผู้ผลิต
ในจีนได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าที่ขาดแคลน ท�าให้ต้องหยุด
การผลิตเป็นบางช่วง ซ่ึงส่งผลให้แผงเซลล์แสงอาทิตย ์
บางรุ่นเริ่มขาดสต็อก คาดว่าสถานการณ์การผลิตของจีน
จะเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างเร็วที่สุดในเดือนมีนาคม 2565 
แต่ระดับราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะยังคงทรงตัวระดับสูง 
เพราะจะเป็นการผลิตเพ่ือรับค�าสั่งซื้อที่ค้างสต็อกเป็นหลัก

ไทยเป็นที่ตั้งของหนึ่งในฐานการผลิตพลังงานหมุนเวียน
ที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลาย จึงท�าให้มีศักยภาพ 
ในการเตบิโตในภาคอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวยีน เนือ่งจาก
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาพลังงาน 

แสงอาทิตย์ผ่านมาตรการส่งเสริมการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน (Feed-in-Tariff) รวมถึงแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี 2561-2580 
(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2018)  
ท่ีมีเป้าหมายก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ 
9,290 เมกะวตัต์ 

ส�าหรับในไทย ตลาดด้านการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในบ้าน 
ท่ีอยู ่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารธุรกิจต่างๆ  
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงที่ผ่านมา
มีการเติบโตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะภาคโรงงานและอาคาร
ธรุกจิ เนือ่งจากผูป้ระกอบการต้องการประหยดัค่าใช้จ่ายและ
รองรับการใช้พลังงานสะอาดตามนโยบายการลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้มงวดมากขึ้น



• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)14106 107

2. ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า 

ปัญหาเรื่องมลภาวะและระบบการเดินทางในชีวิตประจ�า
วันเป็นปัญหาใหญ่ที่คนในเมืองต้องเผชิญ โดยในปัจจุบัน 
ทั้งภาครัฐและประชาชนในประเทศไทยเริ่มตระหนักถึง
ปัญหามลภาวะมากขึ้น ยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง 
ที่ประชาชนเริ่มให้ความสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อ
เนือ่ง จะเหน็ได้ว่าภาครฐัได้สนบัสนนุตลาดยานพาหนะไฟฟ้า 
ในไทย โดยมีการผลักดันนโยบายและแผนขับเคล่ือน
ด้านพลังงานท่ีจูงใจผู้ผลิต และผู้สนใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
มากขึ้นผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล การยกเว้นอากรการน�าเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 
และมาตรการลดภาษีสรรพสามิตส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 
มีการขยายตัวของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งจากการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการน�ารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานในระบบ
ขนส่งสาธารณะมากขึน้ เช่น ระบบเช่าระยะสัน้ หรอืการแบ่งปัน
การใช้รถยนต์ (Car Sharing) ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณรถยนต์
ส่วนตัว ลดการใช้พลังงาน และช่วยแก้ปัญหาเรื่องมลภาวะ
และระบบการเดินทางในเมืองได้ดียิ่งขึ้น

3. ธุรกิจการออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

หรือสมาร์ทซิตี้โซลูชัน

แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ เป็นอีกหนึ่ง
นโยบายที่ภาครัฐให้ความส�าคัญ โดยถือเป็นวาระท่ีต้อง
ด�าเนนิการอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สอดคล้องกบัทศิทางการพัฒนา
ประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยส่งเสริมให้เมอืงใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหาร 
จัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง
และประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดีและการมี
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง 
จากการน�าร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด ในปี 2561 
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้วางเป้าหมาย
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในปี 2565 เพ่ิมขึ้นเป็น 100 เมือง 
ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมือง การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ 
การพัฒนาด้านพลงังานซึง่ถอืเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทีส่�าคัญ
ในการพัฒนาประเทศไทยสู่เมืองอัจฉริยะ เช่น ระบบการ
บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: 
EMS) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: 
ESS) และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เพ่ือให้การ
ใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายการตลาดการให้บริการด้านพลังงาน 

แบบครบวงจร

บ้านปู เนก็ซ์ มีนโยบายในการด�าเนนิงานทางการตลาดทีช่ดัเจน 
โปร่งใส ตรงไปตรงมา และรบัผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสยีต่างๆ 
เพ่ือสนบัสนนุนโยบายการเตบิโตทีย่ัง่ยนืของกลุม่บ้านปู ดังนี้

1. ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมตลาดหลักในเอเชีย

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการด้วยการเป็นผู้ให้
บรกิารด้านพลงังานฉลาดอย่างครบวงจร ทัง้การให้บรกิาร 
ตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์บนหลังคา 
และการน�าเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่หลากหลาย 
ด้วยเทคโนโลยทีนัสมัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่อย่างเหมาะสม และน�าไปสู่การก้าว
เป็นส่วนหนึง่ของสมาร์ทซิตีอ้ย่างยัง่ยนื รวมถงึการพัฒนา
ระบบต่างๆ เพ่ือรองรับการให้บริการลูกค้าหลังการขาย
อย่างดีที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้บ้านปู เน็กซ์ เป็นทางเลือก 
ที่ดีที่สุดของลูกค้าอยู่เสมอ

3. แข่งขนัทางการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ และให้ความเคารพ
ต่อลูกค้า คู่แข่งขันทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย

4. มีความชดัเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เหน็ถงึความน่าเชือ่ถอื 
ความซื่อสัตย์ และมีความเป็นมืออาชีพ

ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโซลูชันพลังงานฉลาดเพ่ือทุกชีวิตท่ีดีขึ้น

อย่างยั่งยืน (Smart Energy Solutions for Sustainability)

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

การส่ง และการกกัเกบ็พลังงาน เพ่ือให้การใช้พลงังาน
เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพสงูสดุ รวมถงึการให้บรกิาร
โซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยทุกๆ โซลูชันของ 
บ้านปู เน็กซ์ จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
ชาญฉลาด (Smart Data Analytics) เพ่ือแก้ปัญหา
ของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่หลากหลายในแต่ละพ้ืนที่อย่างเหมาะสม

• คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

บ้านปู เน็กซ์ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเป็น
แบรนด์ชัน้น�าในตลาดทีไ่ด้รบัการจัดอันดับเป็นอุปกรณ์
ระดับ TIER 1 รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม บ้านปู เน็กซ์ มีทีมวิศวกรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบตามความเหมาะสม
ของแต่ละพ้ืนที่โครงการ และการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน
สากล รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพ
และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบ เช่น  
การใช้โดรนสแกนความร้อนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
หลงัการตดิตัง้ (Thermal Scan) เพ่ือให้ลกูค้าสามารถ
ใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัย คุ ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพที่สุด

จากการที่ธุรกิจการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีความต้องการในตลาดสูงขึ้น รวมถึงการได้รับการ
สนบัสนนุจากภาครฐั ส่งผลให้มีผูเ้ล่นในตลาดจ�านวนมากขึน้ บ้านปู เนก็ซ์ เลือกใช้กลยทุธ์การแข่งขนัด้วยการสร้างความแตกต่าง 
ในเรื่องของการให้บริการด้านพลังงานฉลาด (Smart Energy Solutions) อย่างครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสม ออกแบบสินค้าและบริการโดยค�านึงถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน และผลักดันสมาร์ทซิตี้ 
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยกลยุทธ์หลักๆ ของบ้านปู เน็กซ์ มีดังนี้

• การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงลูกค้า 

เป็นศูนย์กลาง

ในการพัฒนาบริการและโซลูชันต่างๆ บ้านปู เน็กซ์ 
ค�านึงถึงปัญหา (Pain Point) ด้านการใช้พลังงาน
และความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ (Customer  
Centric) บ้านปู เน็กซ์ ได้มีการเข้าไปส�ารวจพ้ืนที่
และหารือร่วมกับลูกค้าโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ  
ร่วมกบัการน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมัยมาช่วย 
ในการเกบ็ข้อมูล วเิคราะห์ และประเมินผล เพ่ือน�าเสนอ 
โซลูชนัด้านพลงังานให้ลกูค้าได้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาและตรงกับ 
ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 

• การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานฉลาด 

อย่างครบวงจร

บ้านปู เน็กซ์ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้บริการด้านการวาง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
เท่านั้น แต่ยังให้บริการโซลูชันพลังงานด้านอ่ืนๆ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมี 
ส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
และพลังงานสะอาดส�าหรับการพัฒนาสมาร์ทซิตี ้
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ระบบไมโครกริด  
(Micro Grid) ระบบการบริหารจัดการพลังงาน และ
ระบบกกัเกบ็พลังงาน ส�าหรบัใช้ในการควบคุมการผลิต 
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• คุณภาพการให้บริการ

บ้านปู เน็กซ์ พัฒนาระบบต่างๆ เพ่ือรองรับการ 
ให้บริการลูกค้าเป็นส�าคัญ ได้แก่ การสร้างและพัฒนา
ห้องควบคุมและตรวจสอบการท�างานของระบบผลิต
ไฟฟ้า (Control Room) ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบแบบ
เรียลไทม์ เพ่ือให้ทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและ 
ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถตรวจสอบปัญหาของระบบ
และแก้ไขได้ทันที การพัฒนาแอปพลิเคชัน “บ้านปู” 
บนโทรศัพท์มือถือ (BANPU Application) ที่ลูกค้า
สามารถตรวจสอบการท�างานของระบบผลิตไฟฟ้า 
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ และผลการประหยัดไฟฟ้าได้
ทัง้แบบเรยีลไทม์และข้อมูลย้อนหลัง รวมถงึการแจ้งเตอืน
เม่ือระบบขดัข้อง นอกจากนี ้บ้านปู เนก็ซ์ ยงัมีฝ่ายบรกิาร
ลูกค้าที่ท�าหน้าที่ให้ข้อมูล รับแจ้งปัญหา และตอบ 
ข้อซกัถามต่างๆ แก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยลูกค้า
สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานโซลูชันพลังงานฉลาด 
ของบ้านปู เนก็ซ์ ต่อฝ่ายบรกิารลกูค้าได้ทกุวนั ตลอด 24 
ชั่วโมง ท�าให้บ้านปู เน็กซ์ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว

• การสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง

บ้านปู เน็กซ์ด�าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & 
Smarter และให้ความส�าคัญกับการท�างานร่วมกับ 
คู่ค้าในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานสะอาด และทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการด�าเนนิธรุกจิ สร้างความแขง็แกร่งในเทคโนโลยี
พลังงาน และสร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business  
Ecosystem) ให้เตบิโตอย่างแขง็แกร่ง พร้อมเปิดกว้าง 
รับเทคโนโลยีและแนวคิดจากบริษัทสตาร ์ทอัพ  
(Startup) รุ่นใหม่ ที่จะมาช่วยเติมเต็มการให้บริการ
ด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ผ่านการสนับสนุน
ด้านเงินลงทุนและร่วมกันน�านวัตกรรมมาสร้างสรรค์
ให้เกิดแนวคิดในการด�าเนินธุรกิจแบบใหม่ หรือเพ่ิม
การเติบโตในธุรกิจ

• กลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างแบรนด์ 

บ้านปู เน็กซ์ ได้ด�าเนินกลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้อง
กบักลยทุธ์ Greener & Smarter และหลักการด�าเนนิงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ 
หรือ ESG ของกลุ่มบ้านปู พร้อมกับผลักดัน ‘โซลูชัน
พลังงานฉลาดเพ่ือทุกชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน’ (Smart 
Energy Solutions for Sustainability) โดยน�าเสนอ
บรกิารอย่างครบวงจร และสร้าง New S-Curve ให้กบั 
5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจ
แบตเตอรี่ ธุรกิจซ้ือขายไฟฟ้า ธุรกิจอี-โมบิลิตี้ และ
ธุรกิจพลังงานฉลาด เพ่ือสร้างการเติบโตทางธุรกิจ 
ที่สอดรับกับแนวโน้มการใช้พลังงานแห่งอนาคต 
แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู ้บริโภคยุคใหม่ โดยชู 
ความคุ้มค่า (Value for Money) ความน่าเชื่อถือ  
(Reliability) และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Eco-friendliness) โดยพัฒนาทุกธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ไปพร้อมๆ กัน

บ้านปู เนก็ซ์ สือ่สารไปยงักลุ่มเป้าหมายและผูมี้ส่วนได้เสยี 
ทุกกลุ่มผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน ์
(Online & Offline Marketing) ทั้งการน�าเสนอข่าว
และบทความประชาสัมพันธ์ในเรื่องทิศทางการด�าเนนิ
ธรุกจิและบรกิารของบ้านปู เนก็ซ์ รวมถงึกจิกรรมส่งเสรมิ
การตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ดังนี้

• งานแถลงข่าวเพื่อสื่อสารทิศทางการด�าเนิน

ธรุกิจในปัจจุบัน และแผนขบัเคล่ือนธรุกิจ 5 ปี 

(2564-2568)

ประกอบด้วยการผลักดันเทคโนโลยีพลังงานสะอาด 
สร้าง New S-Curve ให้กับ 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ
พลงังานหมุนเวยีน ธรุกจิแบตเตอรี ่ธรุกจิซือ้ขายไฟฟ้า 
ธุรกิจอ-ีโมบิลิตี้ และธุรกิจพลังงานฉลาด การเดนิหน้า
เพ่ิมการลงทุน และขยายพอร์ตลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจทั้ง
ในไทยและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายของ
กลุ่มบ้านปูทีต้่องการเพ่ิม EBITDA จากธรุกจิพลงังาน
ทีส่ะอาดขึน้และเทคโนโลยพีลงังานในสดัส่วนมากกว่า
ร้อยละ 50 ภายในปี 2568 เพ่ือรองรับแนวโน้มการใช้
พลังงานแห่งอนาคต

• สื่อสารการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอ็นจี 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด (ESTH)

ผู ้ให้บริการด้านการบริหารจัดการพลังงานชั้นน�า 
ของไทย เพ่ือขยายบริการระบบบริหารจัดการพลังงาน 
ของ บ้านปู เนก็ซ์ และระบบนเิวศโซลชูนัพลังงานฉลาด  
เต็มรูปแบบ โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหา  
ติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน พร้อมบริการดูแลรักษาระบบต่างๆ 
เช่น ระบบอัดอากาศ ระบบท�าความเย็นภายในโรงงาน 
หรืออาคาร เป็นต้น โดยหลังจากด�าเนินการเข้าซ้ือ 
แล้วเสร็จ บ้านปู เน็กซ์ สามารถสานต่อบริการให้กับ
ลูกค้าเดิม และเดินหน้าน�าเสนอบริการกับลูกค้าใหม ่
ได้ทันที ด้วยระบบบริหารจัดการพลังงานที่มีคุณภาพ  
พร้อมดิจิทัลแพลตฟอร์ม และทีมผู ้เชี่ยวชาญที่มี 
ประสบการณ์ท�างานจากเอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
โดยเจาะกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
พาณิชย์ พร้อมปูทางรุกตลาดต่างประเทศ เพ่ือสร้าง
การเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

• สื่อสารการร่วมลงนามความร่วมมือกับ  

‘เอสพี กรุ๊ป’ (SP Group)

• การเปิดตัวสมาร์ทเซฟตี้แพลตฟอร์ม 

(Smart Safety Platform) 

น�าเสนอโซลูชันด้านความปลอดภัยเพ่ือการเฝ้าระวัง
ภัยและบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่  
ภัยจากโรคระบาดโดยเฉพาะโควิด-19 อาชญากรรม 
และสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบ
ครบวงจรบรเิวณถนนถลางซอยรมณย์ี และต�าบลราไวย์ 
(บริเวณเทศบาล และแหลมพรหมเทพ) จังหวัดภูเก็ต 
โดยสมาร์ทเซฟตี้แพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อระบบ
ปฏบัิตกิารของอุปกรณ์อ่ืนๆ และท�างานร่วมกนัอย่างมี
ประสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทัง้หมดมา
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่ง
เข้าสูศ่นูย์ควบคุมส่วนกลาง ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพ
การท�างาน ท�าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถวางแผนและ
ป้องกันสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างแม่นย�า อีกทั้งยัง
มีแอปพลิเคชันซ่ึงช่วยให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเฝ้าระวัง ตรวจ
สอบ และสั่งการได้ทุกที่ทุกเวลา สร้างความม่ันใจ
ให้คนในชุมชนและนักท่องเท่ียว รวมทั้งส่งเสริม 
ให้ชุมชนภูเก็ตปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

ผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงานแห่งชาติ 
ในสิงคโปร์และเอเชียแปซิฟิก ในการพัฒนาโซลูชัน
พลังงานสะอาดเพ่ือความยัง่ยนื และโครงการสมาร์ทซติี ้
ในประเทศไทย และเอเชยี-แปซิฟิก โดยผนกึความเชีย่วชาญ 
และจุดแขง็ด้านโซลูชนัพลงังานสะอาดเพ่ือความยัง่ยนื 
ของทัง้สองบรษิทั เพ่ือเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
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กับบุคคลอ่ืนที่ต้องการเดินทางในเส้นทางเดียวกัน 
อ�านวยความสะดวกในการเชือ่มต่อระบบขนส่งมวลชน  
ไม่สร้างมลภาวะ ในราคาสมเหตุสมผล เหมาะกับ
คนทุกเพศทุกวัย ตอบโจทย์การเดินทางยุคใหม่ของ 
คนเมือง ทัง้นี ้บ้านปู เนก็ซ์ มีแผนรองรบัความต้องการ
ใช้งานทีมี่แนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเตรยีม
ขยายพ้ืนทีบ่รกิารรบัส่งผูโ้ดยสารให้ครอบคลุมย่านส�าคัญ
ทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 3,000 จุด 

• สื่อสารการขยายแพลตฟอร์มสถาน ี

อัดประจุไฟฟ้าแบบครบวงจร ร่วมกับ 

บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จ�ากัด

น�าเทคโนโลยดิีจิทลั และแอปพลิเคชนัเสรมิการท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าให้บริการสถาน ี
อัดประจุไฟฟ้า 5,000 จุด ครอบคลุมทั่วประเทศไทย 
ภายในปี 2568 ซ่ึงจะช่วยเติมเต็มและเพ่ิมศักยภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจ สร ้างระบบนิเวศของธุรกิจ 
ยานพาหนะไฟฟ้าของบ้านปู เน็กซ์ ให้แข็งแกร่งและ 
ครบวงจรยิง่ขึน้ ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ผูบ้รโิภค 
และองค์กรธุรกิจเข ้าถึงการใช ้ยานพาหนะไฟฟ้า 
ได้ง่ายขึน้ ครอบคลมุระบบสญัจรทกุรปูแบบ และรองรบั
ทกุความต้องการใช้งาน พร้อมตอบรับเทรนด์แนวคิด
เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) ทัง้การ
บรกิารไรด์ แชร์ริง่ และโมบลิิตี ้แชร์ริง่ (Mobility Sharing) 
การบริหารจัดการยานพาหนะไฟฟ้าและสถานีอัด
ประจไุฟฟ้า (Fleet & Charger Management) รวมถึง
บริการหลังการขาย

ในภูมิภาค โดยทั้งสองบริษัทจะร ่วมกันศึกษา 
โอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
พลังงาน เช่น ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง 
(District Cooling System) บริการแพลตฟอร์ม 
รับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนข้ามพรมแดน 
(Cross-Border Renewable Energy Certificates: 
RECs) และโซลูชันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพ่ือต่อยอด 
การพัฒนาพลงังานฉลาดเพ่ือทกุชวีติทีดี่ขึน้อย่างยัง่ยนื 
และรองรับความต้องการด้านโซลูชันพลังงานสะอาด
ที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต

• ตอกย�้าภาพลักษณ์ บ้านปู เน็กซ์  

ในฐานะผู้ให้บริการระบบสัญจรทางเลือก 

แบบครบวงจรรายแรกของไทยในรูปแบบ  

Mobility as a Service (MaaS) 

ผลักดันการใช้สมาร์ทโมบิลิตี้ (Smart Mobility) และ
เพ่ิมโอกาสให้ผู้บริโภค และองค์กรธุรกิจเข้าถึงการใช้
ยานพาหนะไฟฟ้าได้ง่ายขึน้ รวมถงึมีบรกิารทีค่รอบคลมุ
ระบบสัญจรทุกรูปแบบและครบวงจร ทั้งบริการ 
ยานพาหนะไฟฟ้า บริการสถานีชาร์จ และบริการ 
หลังการขาย โดยร่วมกับ มูฟมี (MuvMi) สตาร์ทอัพ
ชัน้น�าของไทย ขยายบรกิารไรด์ แชร์ริง่ (Ride Sharing) 
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi โดยเพ่ิมจ�านวนรถรวมเป็น 
200 คัน ให้บริการครอบคลุมย่านส�าคัญต่างๆ  
ทั่วกรุงเทพฯ เพ่ือย�้าจุดเด่นบริการรถโดยสารแบบ 
ออนดีมานต์ (On-demand) ซึง่สามารถใช้บรกิารได้ง่าย
ผ่านแอปพลิเคชัน MuvMi ผู้ใช้งานสามารถร่วมทาง

กิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

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

บ้านปู เน็กซ์ ร่วมกับ ฮ้อปคาร์ น�าบริการสมาร์ท 
ไมโครโมบิลิตี้ (Smart Micromobility) ได้แก่ รถยนต์
ไฟฟ้า และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รวม 21 คัน สนับสนุนให้ 
ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม
บุษราคัม (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) น�าไปใช้ขับขี่ 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดช่วงระยะเวลาการเปิดให้บรกิาร 
ของโรงพยาบาลสนาม เพ่ืออ�านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใช้ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วย
แต่ละอาคาร รวมถึงใช้ขนย้ายอุปกรณ์จ�าเป็นต่างๆ

• โครงการ “มูฟมี อาสาขนส่ง” ภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” 

บ้านปูได้สนับสนุนบ้านปู เน็กซ์ ร่วมมือกบั MuvMi  
น�ารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมีอ�านวยความสะดวกส่งผู ้ป่วย 
โควิด-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัย
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยให้บริการโรงพยาบาลในสังกัด
ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง และเครือ
โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เมดิคอลแคมปัส 3 แห่ง 
นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก 
โควดิ-19 โดยร่วมกบัเครอืข่าย Food For Fighters 
ขนส่งอาหารกว่า 60,000 กล่อง และถุงยังชีพจ�านวน 
4,000 ชดุไปแจกจ่ายยงัชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ พร้อมน�า 
ชุดยาและอุปกรณ์จ�าเป็น (Home Isolation Kits) จ�านวน 5,000 กล่อง มอบให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน นอกจากนี ้
ยังร่วมกับมูลนิธิ Let’s be Heroes ขนส่งถุงยังชีพเพ่ือกระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง
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คู่แข่งขันที่ส�าคัญ

ในปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งขันส�าคัญที่น�าเสนอบริการรูปแบบ
เดียวกับบ้านปู เน็กซ์ โดยตรง คือ บริการด้านพลังงาน
ฉลาดแบบครบวงจร เนื่องจากคู่แข่งขันในตลาดส่วนใหญ่
จะมุ ่งเน้นเรื่องการให้บริการติดตั้งและวางระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นส่วนใหญ่ โดย
สามารถแบ่งประเภทคู่แข่งขันในตลาดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
กลุ ่มผู ้ประกอบการรายย ่อยที่ ให ้บริการติดตั้งระบบ  
กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ให้บริการติดตั้งระบบและเป็น 
ผู ้ลงทุนติดตั้งระบบให้แก่ลูกค้า และกลุ่มผู ้ลงทุนจาก 
ต่างประเทศ ทั้งนี้สัดส่วนคู่แข่งขันส่วนใหญ่ในตลาดจะเป็น 
กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่มีมากกว่าร้อยละ 50

ส�าหรับคู่แข่งขันของบ้านปู เน็กซ์ ในด้านการให้บริการ 
วางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลังคา ได้แก่ 
กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นทั้งผู้ให้บริการติดตั้งระบบ
และเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบให้แก่ลูกค้า เนื่องจากเป็นกลุ่ม 
ทีมี่ความม่ันคงในด้านการเงิน และมีข้อเสนอในการให้บรกิาร 
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ
การสนบัสนนุด้านเงินลงทนุจากกลุ่มผูล้งทนุจากต่างประเทศ 
ท�าให้สามารถน�าเสนอบรกิารในลกัษณะการลงทนุให้แก่ลูกค้า
ได้เช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงการแข่งขันใน
ตลาดลูกค้ากลุ่มที่พักอาศัย (Residential) ที่หลายๆ บริษัท 
รุกเข้ามาเจาะตลาดเพ่ือต้องการที่จะถือครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในกลุ่มนี้เป็นรายแรกๆ

นอกจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ 
และขับเคลื่อนธุรกิจแล้ว บ้านปู เน็กซ์ ยังท�าการสื่อสาร
ทางการตลาดร่วมกับลูกค้า (Co-Branding) เพ่ือสร้าง 
ความน่าเชื่อถือให้กับบ้านปู เน็กซ์ และเพ่ิมโอกาสในการหา
ลูกค้ารายใหม่มาใช้บริการของบ้านปู เน็กซ์มากขึ้น รวมถึง
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัลกูค้าในด้านการค�านงึถงึวสิยัทศัน์
ในการด�าเนนิธรุกจิเพ่ือความยัง่ยนื ผ่านการสมัภาษณ์ลูกค้า
ธุรกิจชั้นน�าในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ใช้บริการโซลูชัน
ฉลาดผลิต (Smart Energy Generation) หรอืระบบผลติไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบ้านปู เน็กซ์ ได้แก่

• โครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล 

ต้นแบบของผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจ
ความยัง่ยนืมากกว่าผลก�าไร เลอืกใช้ “โซลูชนัพลงังาน
ฉลาด” ที่ตอบโจทย์การใช้พลังงาน เทรนด์อยู่อาศัย 
และการใช้ชีวิตแห่งอนาคตในยุคสมาร์ทซิตี้ 

• 4 ธุรกิจในจังหวัดสุโขทัย 

กบัแนวคิดธรุกจิยัง่ยนืด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา ช่วยลดมลภาวะให้โลก และ 
สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้ผู้คน รวมถึงการลดต้นทุน 
ด้านพลงังานในระยะยาว อีกทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดัน
เมืองสุโขทัยสู่เมืองสีเขียว 

• เบ้ืองหลังความส�าเร็จในการลดต้นทุน 

ค่าไฟฟ้าของโรงงานบีทาเก้น

ที่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึงปีละ 6 ล้านบาท ด้วยการ 
ใช้บริการโซลูชันฉลาดผลิต หรือระบบผลิตไฟฟ้าจาก 
พลังงานแสงอาทติย์บนหลังคาของบ้านปู เนก็ซ์ ซ่ึงช่วย 
ตอบโจทย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี ลดภาระ 
ค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาวแต่เริ่มเห็นผลได้ในระยะเวลา
อันสั้น 

นโยบายด้านราคา

บ้านปู เน็กซ์ มีข้อเสนอด้านราคาหลากหลายรูปแบบ  
ตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า โดยใน
ส่วนของบริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์บนหลังคา มีการน�าเสนอทางเลือกด้านราคา 
ให้แก่ลูกค้า 2 รปูแบบ ได้แก่ การตดิตัง้ระบบโดยบ้านปู เนก็ซ์ 
เป็นผู้ลงทุนให้ท้ังหมด และการติดตั้งระบบโดยลูกค้าเป็น
ผู ้ลงทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งระบบเอง ซ่ึงมูลค่าเงิน
ลงทุนหรือราคาจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ขนาด 
การติดตั้ง และรูปแบบบริการที่ลูกค้าเลือก บ้านปู เน็กซ์  
มีการปรับราคาตามภาวะตลาด ในด้านต้นทุนอุปกรณ์และ
ค่าติดตั้ง รวมท้ังมีการติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
เพ่ือคัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัยในราคาที่สมเหตุสมผล 
มาน�าเสนอเป็นทางเลือกการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพ่ือให้
ลูกค้าได้ใช้เทคโนโลยีพลังงานฉลาดได้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพที่สุด 

ลักษณะของลูกค้า

กลุ่มลูกค้าของบ้านปู เน็กซ์ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ต้องการ
ทางเลือกด้านการบรหิารจดัการพลังงาน หรอืผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าช่วงเวลากลาง
วันเป็นส่วนใหญ่ เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
พาณชิย์ต่างๆ และกลุม่ลูกค้าประเภทนคิมอุตสาหกรรมหรอื 
คอมมิวนติีท่ี้ต้องการใช้เทคโนโลยพีลังงานฉลาดอย่างครบวงจร
ภายในพ้ืนที่ โดยในปี 2564 ลูกค้าร้อยละ 75 ที่ลงนาม 
ในสัญญาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์
บนหลังคากบับ้านปู เนก็ซ์ จะเลือกบรกิารแบบทีบ้่านปู เนก็ซ์ 
เป็นผู้ลงทุนให้ ซ่ึงลูกค้าสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากการ
ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องลงทุนเอง ในขณะที่ 
ลูกค้าอีกร้อยละ 25 เลือกบริการติดตั้งระบบแบบที่ลูกค้า
เป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งระบบเอง โดยลูกค้า 
จะสามารถใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีผลิตบนหลังคา
ของโรงงานหรืออาคารของลูกค้าได้ฟรี ท้ังนี้ เนื่องจาก 
ความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ มีเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นด้านราคาตดิตัง้หรอืส่วนลด ต้องการระยะเวลาสญัญา

ที่สั้นลง รวมถึงต้องบริการต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น บ้านปู เน็กซ์ 
จึงได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบบรกิารทีน่�าเสนอให้เหมาะสม ตรงกบั 
ความต้องการและลกัษณะของลูกค้ามากยิง่ขึน้ ส�าหรบัลูกค้า 
โซลูชันอ่ืนๆ เช่น การบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า ระบบกัก
เกบ็พลังงาน หรอืการบรหิารจัดการพลังงาน มีความต้องการ 
ด้านการลงทุนที่คล้ายกัน คือ รูปแบบการลงทุนแบบ 
ผ่อนช�าระหรอืการเช่าซ้ือ เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการลงทุนแบบช�าระ 
ครั้งเดียว

การจัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

บ้านปู เน็กซ์ น�าเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทติย์บนหลังคาและโซลูชนัพลงังานฉลาดผ่านช่องทาง 
การประมูลที่ลูกค้าประกาศรับ การเจรจากับลูกค้าโดยตรง 
และการน�าเสนอผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทน โดยบ้านปู เน็กซ์ จะติดต่อเข้าพบลูกค้า 
ที่สนใจบริการเพ่ือแนะน�าบริษัท และรับฟังความต้องการ
ของลูกค้า จากนั้นทีมวิศวกรจะเข้าส�ารวจพ้ืนที่เพ่ือออกแบบ
ระบบการผลิตไฟฟ้า หรือโซลูชันด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน  
หรือการบริหารจัดการพลังงานให้เหมาะสมกับโครงการ 
ของลูกค้า และท�าข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) 
ทั้งนี้มีการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านงานอีเวนต์ 
และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบอกต่อจากลูกค้าที่ มี 
ความประทับใจในบริการของบ้านปู เน็กซ์



สินทรัพยถาวร

บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจเหมืองถ�านหิน ธุรกิจก�าซธรรมชาติ ธุรกิจในการผลิตและจำหน�ายไฟฟ�า ไอน�ำ พลังงานหมุนเว�ยน และ
ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั�งในและต�างประเทศ ด�วยเหตุนี้ สินทรัพย�ถาวรที่แสดงในตารางด�านล�าง
จ�งประกอบด�วยสินทรัพย�ถาวรของบร�ษัทฯ และสินทรัพย�ถาวรของบร�ษัทย�อย โดยมีมูลค�าสุทธ�ตามบัญช�หลังหักค�าเส่ือมราคาสะสม 
และสำรองการด�อยค�าต�างๆ ตามที่แสดงในงบการเง�นรวมของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท�ากับ 3,416.13 ล�านเหร�ยญสหรัฐ และ 2,580.90 ล�านเหร�ยญสหรัฐ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังต�อไปน้ี

ประทานบัตรและสิทธิในการประกอบธุรกิจ

1. ประทานบัตร และการสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 

1.1 ประทานบัตรของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของกลุมบริษัท

โจ-รง ดำเนินการผลิตPT. Jorong
Barutama
Greston

9 ธันวาคม 2572กาลิมันตันใต� 4,883ตานะฮ�ลาอุต06PB0318

อินโดมินโค ดำเนินการผลิตPT. Indominco
Mandiri

31 มีนาคม 2571กาลิมันตัน
ตะวันออก

24,121  กูไตติมูร�,
กูไตการ�ตา
เนการา

01PB0435

โครงการ โดยบริษัท หมายเหตุอำเภอ จังหวัด วันหมดอายุ
ประทานบัตร

เลขที่

เนื้อที่

(เฮกตาร)

1.2 ประทานบัตรของบริษัทยอยในประเทศออสเตรเลีย

โครงการ โดยบริษัท หมายเหตุอำเภอ รัฐ วันหมดอายุ
ประทานบัตร

เลขที่

เนื้อที่

(เฮกตาร)

แอรลี ดำเนินการผลิตCentennial Airly 
Pty Ltd.

11 ตุลาคม 2578นิวเซาท�เวลส� 2,745แอร�ลี, โคโค,
โมรันดูเรย�

& บันดาโมรา

ML1331

แอรลี ดำเนินการผลิตCentennial Airly
Pty Ltd.

22 กรกฎาคม 2585นิวเซาท�เวลส� 1,258โมรันดูเรย�ML1814

คิทาดิน 

(เอ็มบาลุต)

ดำเนินการผลิตPT. Kitadin25 กุมภาพันธ� 2565กาลิมันตัน
ตะวันออก

2,973เอ็มบาลุต,
กูไตการ�ตา
เนการา

KTN 2013 
006 OP

บารินโต ดำเนินการผลิตPT. Bharinto
Ekatama

29 มิถุนายน 2584กาลิมันตัน
กลางและ
ตะวันออก

17,311บาร�โตอูตารา 
& กูไตบารัต

99PB0081

NPR สำรวจPT. Nusa 
Persada 

Resources

20 พฤษภาคม 2576กาลิมันตัน
กลาง

4,291บาร�โตอูตารา188.45
/277/2013

TIS สำรวจPT. Tepian 
Indah Sukses

11 เมษายน 2572กาลิมันตัน
ตะวันออก

2,065กูไตบารัต64.07.14.08
(Code/Block 

Area)

ทรูบาอินโด ดำเนินการผลิตPT. Trubaindo
Coal Mining

27 กุมภาพันธ� 2578กาลิมันตัน
ตะวันออก

22,687กูไตบารัต96PB0160

GPK ดำเนินการผลิตPT. Graha 
Panca Karsa

14 กันยายน 2572กาลิมันตัน
ตะวันออก

5,060กูไตบารัต64.07.19.
16

01

1. ที่ดิน

2. สวนปรับปรุงที่ดิน

3. อาคารสิ่งปลูกสรางและสวนปรับปรุงอาคาร

 
 

4. เคร�องจักรและอุปกรณและโรงไฟฟา

 และสวนประกอบโรงไฟฟา และสินทรัพยเพ�อ

 การสำรวจและผลิตกาซธรรมชาติและทอขนสงกาซ

 5. เคร�องตกแตงและเคร�องใชสำนักงาน

 
 

6. เคร�องมือเคร�องใช

 
 

7. ยานพาหนะ

 
 

8. สินทรัพยระหวางกอสราง

 
 

รวม

ไม�มีภาระผูกพัน

ไม�มีภาระผูกพัน

นำอาคารและส�วนปรับปรุงอาคารของ
บร�ษัทย�อยบางส�วน ไปค�ำประกันเง�นกู�ยืม
ระยะยาวของบร�ษัทย�อยกับสถาบันการเง�น

นำเคร�่องจักรและอุปกรณ�ของบร�ษัทย�อย
บางส�วน ไปค�ำประกันเง�นกู�ยืมระยะยาว
ของบร�ษัทย�อยกับสถาบันการเง�น

นำเคร�อ่งตกแต�งและเคร�อ่งใช�สำนักงานของ 
บร�ษัทย�อยบางส�วน ไปค�ำประกันเง�นกู�ยืม
ระยะยาวของบร�ษัทย�อยกับสถาบันการเง�น

นำเคร�่องมือเคร�่องใช�ของ
บร�ษัทย�อยบางส�วน ไปค�ำประกันเง�นกู�ยืม
ระยะยาวของบร�ษัทย�อยกับสถาบันการเง�น

นำยานพาหนะของบร�ษัทย�อยบางส�วน
ไปค�ำประกันเง�นกู�ยืมระยะยาวของ
บร�ษัทย�อยกับสถาบันการเง�น

นำสินทรัพย�ระหว�างก�อสร�างของบร�ษัทย�อย 
บางส�วน ไปค�ำประกันเง�นกู�ยืมระยะยาว
ของบร�ษัทย�อยกับสถาบันการเง�น

ภาระผูกพันรายการ

52.31

60.52

121.99
 
 

3,104.99

 

6.41

 

5.13

 

5.87

 

58.91

 

3,416.13

55.55

60.68

129.59
 
 

2,278.35
 
 

7.91
 
 

5.54
 
 

5.62
 
 

37.64
 
 

2,580.90

มูลคาตามบัญชี (ลานเหรียญสหรัฐ)

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

ทรัพยสินที่ใช ในการประกอบธุรกิจ

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

115บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)114
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



แองกัสเพลส พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial 
Springvale

Pty Ltd. และ 
Boulder Mining 

Pty Ltd.

18 สิงหาคม 2567นิวเซาท�เวลส� 7,735โวลแกน, 
ค็อกซ�, คุก
& มารันการู

ML1424

แองกัสเพลส พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial 
Springvale

Pty Ltd. และ 
Boulder Mining 

Pty Ltd.

14 มกราคม 2566นิวเซาท�เวลส� 2,541ค็อกซ�
& ลิดส�เดล

CCL704

แองกัสเพลส พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial 
Springvale

Pty Ltd. และ 
Boulder Mining 

Pty Ltd.

26 มิถุนายน 2578นิวเซาท�เวลส� 30.6คุกML1699

แองกัสเพลส พักการผลิต 
ชั่วคราว

Centennial 
Springvale

Pty Ltd. และ 
Boulder Mining 

Pty Ltd.

23 พฤศจิกายน 2579นิวเซาท�เวลส� 158.9คุกML1720

บลูเมาทเทน หยุดการผลิตHartley Valley 
Coal Company 

Pty Ltd.

28 กันยายน 2568นิวเซาท�เวลส� 1,116เล็ตต�CCL738

บลูเมาทเทน หยุดการผลิตHartley Valley 
Coal Company 

Pty Ltd.

3 พฤศจ�กายน 2563
(ยื่นต�ออายุแล�ว

อยู�ระหว�างการอนุมัต)ิ

นิวเซาท�เวลส� 185.1เล็ตต� 
& มารันการู

ML1457

ชารบอน หยุดการผลิตCharbon Coal 
Pty Ltd.*

14 ธันวาคม 2567นิวเซาท�เวลส� 7.106เว็ลส�,
แคลนดูลลา 
& ไรล�สโตน

MPL526

โครงการ โดยบริษัท หมายเหตุอำเภอ รัฐ วันหมดอายุ
ประทานบัตร

เลขที่

เนื้อที่

(เฮกตาร)

ชารบอน Charbon Coal 
Pty Ltd.*

11 สิงหาคม 2569นิวเซาท�เวลส� 0.4097แคลนดูลลาMPL505

ชารบอน หยุดการผลิต

หยุดการผลิต

Charbon Coal
Pty Ltd.*

28 พฤษภาคม 2569นิวเซาท�เวลส� 0.7917แคลนดูลลาMPL499

ชารบอน หยุดการผลิตCharbon Coal
Pty Ltd.*

29 มิถุนายน 2569นิวเซาท�เวลส� 983แคลนดูลลาML1318

ชารบอน หยุดการผลิตCharbon Coal
Pty Ltd.*

18 มกราคม 2581นิวเซาท�เวลส� 195.5แคลนดูลลาML1384

ชารบอน หยุดการผลิตCharbon Coal
Pty Ltd.*

21 ธันวาคม 2565นิวเซาท�เวลส� 13แคลนดูลลาML1501

โครงการ โดยบริษัท หมายเหตุอำเภอ รัฐ วันหมดอายุ
ประทานบัตร

เลขที่

เนื้อที่

(เฮกตาร)

ชารบอน หยุดการผลิตCharbon Coal
Pty Ltd.*

2 ธันวาคม 2568นิวเซาท�เวลส� 1,024แคลนดูลลาCCL732

ชารบอน หยุดการผลิตCharbon Coal
Pty Ltd.*

28 ตุลาคม 2566นิวเซาท�เวลส� 20.26แคลนดูลลาML1524

ชารบอน หยุดการผลิตCharbon Coal
Pty Ltd.*

29 เมษายน 2569นิวเซาท�เวลส� 213.7แคลนดูลลาMPL270

ชารบอน หยุดการผลิตCharbon Coal
Pty Ltd.*

17 ธันวาคม 2574นิวเซาท�เวลส� 570.9แคลนดูลลาML1647

ชารบอน หยุดการผลิตCharbon Coal
Pty Ltd.*

9 มกราคม 2576นิวเซาท�เวลส� 52.5แคลนดูลลาML1663

ไอวานโฮ หยุดการผลิตIvanhoe Coal 
Pty Ltd.

2 กุมภาพันธ� 2573นิวเซาท�เวลส� 79.78คัลเลน
บูลเลน

ML1627

ชารบอน หยุดการผลิตCharbon Coal
Pty Ltd.*

20 พฤศจิกายน 2566นิวเซาท�เวลส� 4.932แคลนดูลลาMPL964

ชารบอน หยุดการผลิตCharbon Coal
Pty Ltd.*

26 มีนาคม 2567นิวเซาท�เวลส� 9.92ไรล�สโตน 
& แคลนดูลลา

MPL670

คลาเรนซ ดำเนินการผลิตCoalex Pty Ltd. 
และ Clarence 

Coal Investments 
Pty Ltd.

20 ธันวาคม 2569นิวเซาท�เวลส� 3,210คลูอิด,
มารันการู
& ร็อคฮิลล�

CCL705

คลาเรนซ ดำเนินการผลิตCoalex Pty Ltd. 
และ Clarence 

Coal Investments 
Pty Ltd.

21 กรกฎาคม 2579นิวเซาท�เวลส� 155.3คลูอิด & คุกML1354

คลาเรนซ ดำเนินการผลิตCoalex Pty Ltd. 
และ Clarence 

Coal Investments 
Pty Ltd.

21 กรกฎาคม 2579นิวเซาท�เวลส� 1,075คลูอิด, คุก
& ร็อคฮิลล�

ML1353

คลาเรนซ ดำเนินการผลิตCoalex Pty Ltd. 
และ Clarence 

Coal Investments 
Pty Ltd.

7 ธันวาคม 2579นิวเซาท�เวลส� 5.11คลูอิดML1721

คลาเรนซ ดำเนินการผลิตCoalex Pty Ltd.9 กรกฎาคม 2570นิวเซาท�เวลส� 3,331คลูอิด,
มารันการู
& เล็ตต�

ML1583

ชารบอน หยุดการผลิตCharbon Coal
Pty Ltd.*

9 มกราคม 2568นิวเซาท�เวลส� 204.65แคลนดูลลาML1545

ไอวานโฮ หยุดการผลิตIvanhoe Coal 
Pty Ltd.

12 พฤศจิกายน 2549
(พักการต�ออายุ)

นิวเซาท�เวลส� 1,628คัลเลน
บูลเลน, ค็อกซ� 
& ฟ�ลนาช

CCL712

ไอวานโฮ หยุดการผลิตIvanhoe Coal 
Pty Ltd.

28 กันยายน 2577นิวเซาท�เวลส� 5.131ค็อกซ�ML1301

02

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

117บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)116
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



โครงการ โดยบริษัท หมายเหตุอำเภอ รัฐ วันหมดอายุ
ประทานบัตร

เลขที่

เนื้อที่

(เฮกตาร)

ไอวานโฮ หยุดการผลิตIvanhoe Coal 
Pty Ltd.

24 พฤษภาคม 2568นิวเซาท�เวลส� 9.45ค็อกซ�MPL348

แมนดาลอง ดำเนินการผลิตCentennial 
Mandalong

Pty Ltd.

7 กันยายน 2568นิวเซาท�เวลส� 64.32มอร�สเซ็ตML1553

แมนดาลอง ดำเนินการผลิตCentennial 
Mandalong

Pty Ltd.

16 กรกฎาคม 2583นิวเซาท�เวลส� 6.4คูรัมบังML1793

แมนเนอรริง พื้นที่
ให�เช�าช�วง
แก�เหมือง

Chain Valley 
ที่ตั�งอยู�ข�างเคียง

Centennial
Mannering
Pty Ltd.

29 กรกฎาคม 2569นิวเซาท�เวลส� 3,526มอร�สเซ็ต
& วัลลาราห�

CCL721

แมนดาลอง ดำเนินการผลิตCentennial 
Mandalong

Pty Ltd.

6 ตุลาคม 2580นิวเซาท�เวลส� 409แมนดาลอง,
ไวยอง,
โอลนีย�

ML1744

แมนดาลอง ดำเนินการผลิตCentennial 
Mandalong

Pty Ltd.

1 มีนาคม 2563
(พักการต�ออายุ)

นิวเซาท�เวลส� 3,648มอร�สเซ็ต, 
โดรา

& แมนดาลอง

ML1443

แมนดาลอง ดำเนินการผลิตCentennial 
Mandalong

Pty Ltd.

13 ตุลาคม 2565
(ยื่นต�ออายุแล�ว

อยู�ระหว�างการอนมัุต)ิ

นิวเซาท�เวลส� 2,940โดรา, อวาบา, 
แมนดาลอง, 
มอร�สเซ็ต

& วัลลาราห�

CCL762

แมนดาลอง ดำเนินการผลิตCentennial 
Mandalong

Pty Ltd.

17 ธันวาคม 2579นิวเซาท�เวลส� 3,206แมนดาลอง,
มอร�สเซ็ต,

ไวยอง
& มันโมราห�

ML1722

แมนดาลอง ดำเนินการผลิตCentennial
Mandalong

Pty Ltd.

25 พฤศจ�กายน 2567นิวเซาท�เวลส� 172.5แมนดาลองML1543

แมนดาลอง ดำเนินการผลิตCentennial
Mandalong

Pty Ltd.

25 กุมภาพันธ� 2566นิวเซาท�เวลส� 0.5615คูรัมบังMPL191

มันโมราห หยุดการผลิต
- พื้นที่

ให�เช�าช�วง
แก�เหมือง

Chain Valley 
ที่ตั�งอยู�ข�างเคียง

Centennial
Munmorah
Pty Ltd.

5 กรกฎาคม 2562
(ยื่นต�ออายุ
บางส�วนแล�ว

อยู�ระหว�างการอนมัุต)ิ

นิวเซาท�เวลส� 1,009.8มอร�สเซ็ต,
วัลลาราห�,
มันโมราห�

& ทักเกอราห�

CCL722

ไมยูนา ดำเนินการผลิต
- พื้นที่

ให�เช�าช�วง
แก�เหมือง

Chain Valley
ที่ตั�งอยู�ข�างเคียง

Centennial 
Myuna Pty Ltd.

7 มีนาคม 2576นิวเซาท�เวลส� 524วัลลาราห�ML1370

ไมยูนา ดำเนินการผลิตCentennial 
Myuna Pty Ltd.

19 ตุลาคม 2579นิวเซาท�เวลส� 33.3อวาบาMPL334

โครงการ โดยบริษัท หมายเหตุอำเภอ รัฐ วันหมดอายุ
ประทานบัตร

เลขที่

เนื้อที่

(เฮกตาร)

แมนเนอรริง Centennial
Mannering
Pty Ltd.

22 ธันวาคม 2563
(ยื่นต�ออายุแล�ว

อยู�ระหว�างการอนมัุต)ิ

นิวเซาท�เวลส� 1,817วัลลาราห�CCL719 พื้นที่
ให�เช�าช�วง
แก�เหมือง

Chain Valley 
ที่ตั�งอยู�ข�างเคียง

มันโมราห หยุดการผลิตCentennial
Munmorah
Pty Ltd.

16 กุมภาพันธ� 2566นิวเซาท�เวลส� 3,720วัลลาราห�
& มันโมราห�

CCL720

นิวสแตน พักการผลิต 
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

31 ธันวาคม 2571นิวเซาท�เวลส� 3,308อวาบา
& คูรัมบัง

CCL746

นิวสแตน พักการผลิต 
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

18 พฤษภาคม 2564
(ยื่นต�ออายุแล�ว

อยู�ระหว�างการอนมัุต)ิ

นิวเซาท�เวลส� 108.8เทอรัลบา
& อวาบา

CCL764

นิวสแตน พักการผลิต 
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

9 มิถุนายน 2565
(ยื่นต�ออายุแล�ว

อยู�ระหว�างการอนมัุต)ิ

นิวเซาท�เวลส� 190.9อวาบาCCL763

นิวสแตน พักการผลิต 
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

6 กรกฎาคม 2563 
(ยื่นต�ออายุแล�ว

อยู�ระหว�างการอนมัุต)ิ

นิวเซาท�เวลส� 1,587อวาบา
& คูรัมบัง

ML1452

นิวสแตน พักการผลิต 
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

24 สิงหาคม 2581นิวเซาท�เวลส� 20.23อวาบาPLL497

นิวสแตน พักการผลิต 
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

23 ตุลาคม 2570นิวเซาท�เวลส� 3อวาบาML1587

นิวสแตน พักการผลิต 
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

13 ตุลาคม 2565นิวเซาท�เวลส� 449.1อวาบา
& คูรัมบัง

ML1586

โครงการนิวเบกส อยู�ระหว�าง
การพัฒนา

Centennial 
Springvale

Pty Ltd. และ 
Boulder Mining 

Pty Ltd.

6 ธันวาคม 2567นิวเซาท�เวลส� 101ค็อกซ�CCL756

ไมยูนา ดำเนินการผลิต
- พื้นที่

ให�เช�าช�วง
แก�เหมือง

Chain Valley 
ที่ตั�งอยู�ข�างเคียง

Centennial 
Myuna Pty Ltd.

13 ตุลาคม 2565
(ยื่นต�ออายุแล�ว

อยู�ระหว�างการอนมัุต)ิ

นิวเซาท�เวลส� 6,125อวาบา,
คูรัมบัง,
วัลลาราห�

& มอร�สเซ็ต

ML1632
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นิวสแตน พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

12 สิงหาคม 2570นิวเซาท�เวลส� 2,194.08เทอรัลบา
& อวาบา

CCL727

นิวสแตน พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

5 สิงหาคม 2579นิวเซาท�เวลส� 0.397อวาบาMPL328

นิวสแตน พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

18 กันยายน 2580นิวเซาท�เวลส� 78อวาบาML1380

นิวสแตน พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

25 มีนาคม 2578นิวเซาท�เวลส� 0.07เทอรัลบาMPL304

สปริงเวล ดำเนินการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

15 ธันวาคม 2577นิวเซาท�เวลส� 713ลิดส�เดล
& มารังการู

ML1303

สปริงเวล ดำเนินการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

19 ตุลาคม 2570นิวเซาท�เวลส� 976คุก & คลูอิดML1588

สปริงเวล ดำเนินการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

9 มีนาคม 2568นิวเซาท�เวลส� 1,105ลิดส�เดล
& มารังการู

CL377

สปริงเวล ดำเนินการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

3 สิงหาคม 2578 นิวเซาท�เวลส� 95.98ลิดส�เดลMPL314

สปริงเวล ดำเนินการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

3 สิงหาคม 2578นิวเซาท�เวลส� 30.1ลิดส�เดล
& มารังการู

ML1323

นิวสแตน พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

25 มีนาคม 2578นิวเซาท�เวลส� 0.4044อวาบาMPL305

นิวสแตน พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

20 กรกฎาคม 2566นิวเซาท�เวลส� 14.49อวาบาML1480

นิวสแตน พักการผลิต
ชั่วคราว

Centennial 
Newstan Pty Ltd.

5 สิงหาคม 2579นิวเซาท�เวลส� 1.041อวาบาMPL327

โครงการ โดยบริษัท หมายเหตุอำเภอ รัฐ วันหมดอายุ
ประทานบัตร

เลขที่

เนื้อที่

(เฮกตาร)
โครงการ โดยบริษัท หมายเหตุอำเภอ รัฐ วันหมดอายุ

ประทานบัตร

เลขที่

เนื้อที่

(เฮกตาร)

สปริงเวล ดำเนินการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

16 มิถุนายน 2567นิวเซาท�เวลส� 4.125มารังการูML1537

สปริงเวล ดำเนินการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

18 สิงหาคม 2567นิวเซาท�เวลส� 2,157คลูอิด,
คุก, ค็อกซ�
& มารังการู

ML1326

สปริงเวล ดำเนินการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

23 มิถุนายน 2579นิวเซาท�เวลส� 7.6ค็อกซ�
& ลิดส�เดล

ML1352

สปริงเวล ดำเนินการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

31 พฤษภาคม 2563
(ยื่นต�ออายุแล�ว

อยู�ระหว�างการอนมัุต)ิ

นิวเซาท�เวลส� 95.16ลิดส�เดลML1448

สปริงเวล ดำเนินการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

17 กุมภาพันธ� 2576นิวเซาท�เวลส� 0.3คุกML1670

เวสเทิรนเมน หยุดการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

16 กรกฎาคม 2575นิวเซาท�เวลส� 14.26ลิดส�เดลCL361

เวสเทิรนเมน หยุดการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

10 สิงหาคม 2567นิวเซาท�เวลส� 16.51ลิดส�เดลPLL133

สปริงเวล ดำเนินการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

4 กุมภาพันธ� 2580นิวเซาท�เวลส� 1,256คลูอิด, คุก
& มารังการู

ML1727
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1.3 ประทานบัตรของบริษัทยอยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ โดยบริษัท หมายเหตุอำเภอ จังหวัด วันหมดอายุ
ประทานบัตร

เลขที่

เนื้อที่

(ตร.กม.)

เกาเหอ ดำเนินการผลิตShanxi Gaohe 
Energy

Co., Ltd.

14 ตุลาคม 2583ซานซ� 65.4อำเภอ
ฉางจ�้อ

เมืองฉางจ�้อ

C1000002
01010111
0077581

เฮอป ดำเนินการผลิตHebi Zhong Tai 
Mining

Co., Ltd. 

14 กรกฎาคม 2578เหอหนาน 23.4825อำเภอ
เหอซาน เมือง

เฮ�อป��

10000005
20080

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

เพื่อใช�เป�นที่ตั�ง
โรงไฟฟ�า

พลังงานความร�อนร�วม
เจิ้งติ้ง

99,793เขตเจิ้งติ้ง 

เมืองสือเจียจวง

มณฑลเหอเปย

Shijiazhuang
Chengfeng

Cogen
Co., Ltd.

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

2 กันยายน 2596
30 พฤศจิกายน 2590

26 มีนาคม 2605
17 เมษายน 2574

30 สิงหาคม 2544
29 ธันวาคม 2550
29 ธันวาคม 2551

เพื่อใช�เป�นที่ตั�ง
โรงไฟฟ�า

พลังงานความร�อนร�วม
โจวผิง

48,196เขตโจวผิง 

เมืองบินโจว 

มณฑลซานตง 

Zouping Peak 
CHP Co., Ltd.

105,831
18,190
24,315

3 กรกฎาคม 2594
29 ธันวาคม 2599
3 ธันวาคม 2601

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

เพื่อใช�เป�นที่ตั�ง
โรงไฟฟ�า

พลังงานความร�อนร�วม
หลวนหนาน

449,941เขตหลวนหนาน 

เมืองถังซาน 

มณฑลเหอเปย 

Tangshan 
Banpu Heat 
and Power 
Co., Ltd.

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

18 เมษายน 2613
21 กันยายน 2611
31 ธันวาคม 2609

อยู�ระหว�างการพิจารณา 
จากหน�วยงานรัฐ

สถานที่ตั้ง ผูถือครองสิทธิ์ วัตถุประสงค

มูลคาตามบัญชี 

ของสิทธิ

ในการใชสิทธิที่ดิน

(พันบาท)

ขนาด

(ตร.ม.)
วันเริ่มตน วันสิ้นสุด

2. สิทธิในการใชที่ดินของธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

หมายเหตุ :

* สัมปทานถือโดยกิจการร�วมค�า

เวสเทิรนเมน หยุดการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

27 พฤษภาคม 2576นิวเซาท�เวลส� 10.12ลิดส�เดล
& คุก

ML204

เวสเทิรนเมน หยุดการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

27 พฤษภาคม 2577นิวเซาท�เวลส� 17ลิดส�เดลCL394

เวสเทิรนเมน หยุดการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

2 พฤษภาคม 2566นิวเซาท�เวลส� 19.75ลิดส�เดลML564

เวสเทิรนเมน หยุดการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

3 กรกฎาคม 2570นิวเซาท�เวลส� 678.86ค็อกซ�
& ลิดส�เดล

CCL733

เวสเทิรนเมน หยุดการผลิตCentennial
Springvale

Pty Ltd. และ
Boulder Mining

Pty Ltd.

5 กรกฎาคม 2578 นิวเซาท�เวลส� 1.476ค็อกซ�ML1319

โครงการ โดยบริษัท หมายเหตุอำเภอ รัฐ วันหมดอายุ
ประทานบัตร

เลขที่

เนื้อที่

(เฮกตาร)

05
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1. ปริมาณสำรองถานหิน (Reserves) และปริมาณการจำหนายถานหิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

เหมืองถานหิน
ปริมาณสำรองถานหิน

ณ 31 ธ.ค. 2563

ปริมาณการขาย

ม.ค. - ธ.ค. 2564

ปริมาณสำรองถานหิน

ณ 31 ธ.ค. 2564

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 1.1 โจ-ร�ง
 1.2 อินโดมินโค
 1.3 คิทาดิน
 1.4 ทรูบาอินโด
 1.5 บาร�นโต
 1.6 โครงการ NPR

2. ประเทศออสเตรเลีย

 2.1 แอร�ลี
 2.2 แองกัสเพลส
 2.2 คลาเรนซ�
 2.3 แมนดาลอง
 2.4 ไมยูนา
 2.5 สปร�งเวล
 2.6 โครงการนิวเบกส�
 2.7 โครงการนิวสแตน

3. สาธารณรัฐประชาชนจีน

 3.1 เกาเหอ
 3.2 เฮ�อป��

รวม

311.17

 9.03 
 37.76 
 1.78 

 39.18 
146.02 
 77.40 

269.95

 25.06 
 53.00 
 31.76 
 56.62 
 34.42 
 18.89 
 7.50 

 42.70 

131.86 
117.43 
 14.43 

712.98

18.21

0.88
7.44
1.34
3.69
4.86
0.00

9.26

1.40
0.00
1.31
3.78
0.89
1.88
0.00
0.00

9.27

8.59
0.68

36.74 

292.96

 8.15 
 30.32 
 0.44 

 35.49 
141.16 
 77.40 

260.69 

 23.66 
 53.00 
 30.45 
 52.84 
 33.53 
 17.01 
 7.50 

 42.70 

122.59 

108.84 
 13.75 

676.24 

(หนวย : ลานตัน)

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

 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

หมายเหตุ : ปร�มาณสำรองก�าซธรรมชาติคงเหลือของแหล�งก�าซธรรมชาติมาร�เซลลัส และแหล�งก�าซธรรมชาติบาร�เนตต� อ�างอิงตามรายงานปร�มาณสำรอง (Reserve Report)  
   ของ Ryder Scott

(หนวย : ลานลูกบาศกฟุต)

ปริมาณสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 1) ปรับปรุงปร�มาณสำรอง
 2) ปร�มาณการขายป� 2564

ปริมาณสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3,556,566

876,418
(246,223)

4,186,761
K90%

ปริมาณสำรองถานหินและกาซธรรมชาติ
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บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท

บานปู เอ็นจิเนียริ่ง 

เซอรวิสเซส จำกัด

100.00%

BP Overseas

Development 

Co., Ltd.

75.00%

Banpu Vietnam

LLC
100.00%

บริษัท บานปู

อินโนเวชั่น แอนด

เวนเจอรส จำกัด

100.00%

 

บริษัท บีโอจี จำกัด

 

100.00%

บริษัท

บานปู เน็กซ จำกัด
50.00%

บริษัท

บานปู เพาเวอร 

จำกัด (มหาชน)

78.66%

บริษัท บานปู 

มินเนอรัล จำกัด
100.00%

25.00%

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

Asian American Coal, Inc.100.00%

Banpu Australia Co. Pty Ltd.100.00%

Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.45.00%

Banpu Singapore Pte. Ltd.100.00%

Aizu Land Solar G.K.100.00%

Hokkaido Solar Estate G.K.60.00%

Aura Land Development Pte. Ltd.75.00%

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

Banpu Coal Investment Co., Ltd.100.00%

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.50.00%

บร�ษัท บ�านปู โคล เซลส� จำกัด100.00%

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.40.00%

50.00%

Banpu Innovation & Ventures LLC 100.00%

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

BKV Corporation96.30%

Banpu North America Corporation100.00%

Kalnin Venture LLP100.00%

BKV-BPP Power LLC50.00%

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

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

บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� อีโคเสิร�ฟ จำกัด100.00%

BPIN Investment Co., Ltd.100.00%

BRE Singapore Pte. Ltd.100.00%

Banpu Japan K.K.100.00%

Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.100.00%

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

FOMM Corporation 21.45%

บร�ษัท เออร�เบิน โมบิลิตี เทค จำกัด39.74%

Aizu Energy Pte. Ltd.75.00%

บร�ษัท บียอนด�กร�น จำกัด30.00%

บร�ษัท อีโวลท� เทคโนโลยี จำกัด15.79%

PT.ITM Bhinneka Power*30.00%

บร�ษัท จ�อีพีพี สะอาด จำกัด25.00%

Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd.100.00%

Hunnu Coal Pty Ltd.100.00%

BMS Coal Sales Pte. Ltd.100.00%

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

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk67.13%

Hunnu Investments Pte. Ltd.100.00%

Hunnu Altai LLC100.00%

Hunnu Gobi 
Altai LLC80.00%

Hunnu Altai 
Minerals LLC100.00%

Hunnu Resources LLC100.00%

Munkh Sumber Uul LLC100.00%

Bilegt Khairkhan Uul LLC100.00%

Munkhnoyon Suvraga LLC100.00%

Digital Energy Solutions Corporation100.00%

บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด100.00%

บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำกัด50.00%

Banpu Power Investment Co., Ltd.100.00%

Banpu Power Trading G.K.100.00%

Banpu Renewable Australia Pty Ltd.100.00%

Global Engineering Co., Ltd.19.82%

Hongsa Power Co., Ltd.40.00%

Phu Fai Mining Co., Ltd.37.50%

บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� (เจแปน) จำกัด100.00%

บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด100.00%

Banpu Power US Corporation100.00%

Banpu Power International Ltd.100.00%

BKV-BPP Power LLC50.00% Temple Generation I LLC 100.00%

BKV Barnett, LLC100.00%

BKV Operating, LLC100.00%

BKV Chelsea, LLC100.00%

BKV Chaffee Corners, LLC100.00%

Nakoso IGCC
Management Co., Ltd.33.50%

Shanxi Lu Guang Power 
Co., Ltd.30.00%

Pan-Western Energy 
Corporation LLC100.00%

Banpu Investment (China)
Ltd.100.00%

Shijiazhuang Chengfeng 
Cogen Co., Ltd.100.00%

Zouping Peak Pte. Ltd.100.00%

PT. ITM Bhinneka Power*70.00%

PT. ITM Energi Utama99.99%

PT. Tepian Indah Sukses100.00%

PT. Sentral Mutiara Energy95.07%

PT. Cahaya
Power Indonesia60.00%

PT. Graha 
Panca Karsa70.00%

PT. Nusantara 
Timur Unggul33.34%

PT. Energi Batubara
Perkasa100.00%

PT. Nusa Persada Resources100.00%

PT. ITM Batubara Utama100.00%

PT. Tambang Raya Usaha 
Tama100.00%

PT. Jorong Barutama
Greston100.00%

PT. Bharinto Ekatama100.00%

PT. Trubaindo Coal Mining100.00%

PT. Indominco Mandiri100.00%

PT. Kitadin100.00%

PT. Gas Emas94.80%

3.90%

PT. ITM Indonesia100.00%

Centennial Coal Co., Ltd.100.00%

Airly Solar
Pty Ltd.100.00%

Banpu Australia
Resources Pty Ltd.100.00%

AFE Investments Pty Ltd.100.00%

Banpu Energy Australia
Pty Ltd.100.00%

Nakoso IGCC
Power Plant GK40.00%

Zouping Peak CHP Co., Ltd.70.00%

Powercoal Pty Ltd.100.00%

Centennial Wallarah Pty 
Ltd.100.00%

Centennial Inglenook 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Coal Services 
and Marketing Pty Ltd.100.00%

Centennial Northern Coal 
Services Pty Ltd.100.00%

Centennial Airly Pty Ltd.100.00%

Berrima Coal Pty Ltd.100.00%

Centennial Angus Place 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Coal 
Infrastructure Pty Ltd.100.00%

Centennial Fassifern 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Northern 
Mining Services Pty Ltd.100.00%

Centennial Mandalong 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Mannering 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Munmorah 
Pty Ltd.100.00%

Centennial Myuna Pty Ltd.100.00%

Centennial Springvale 
Holdings Pty Ltd.100.00%

Centennial Newstan Pty Ltd.100.00%

Charbon Coal Pty Ltd.100.00%

Coalex Pty Ltd.100.00%

Hartley Valley Coal 
Co. Pty Ltd.100.00%

Centennial Clarence Pty Ltd.100.00%

Ivanhoe Coal Pty Ltd.100.00%

Powercoal Employee 
Entitlements Co. Pty Ltd.50.00%

Centennial Drilling 
Services Pty Ltd.100.00%

Port Kembla Coal 
Terminal Ltd.16.66%

Centennial Springvale
Pty Ltd.100.00%

Springvale Coal Pty Ltd.100.00%

Boulder Mining Pty Ltd.100.00%

Springvale Coal Sales 
Pty Ltd.100.00%

Clarence Coal 
Investments Pty Ltd.100.00%

Clarence Colliery Pty Ltd.100.00%

Clarence Coal Pty Ltd.100.00%

Anqiu Huineng Renewable 
Energy Co., Ltd.100.00%

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

100.00%

Dongping County
Haoyuan Solar Power
Generation Co., Ltd.

100.00%

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

Jiaxing Deyuan
Energy-Saving Technology 
Co., Ltd.

100.00%

Feicheng Xingyu Solar 
Power PV Technology 
Co., Ltd.

100.00%

Jiangsu Jixin Electric 
Power Co., Ltd.100.00%

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

87.92%

FS NSW Project Hold 
Trust100.00%

FS NSW Project No1 HT
Pty Ltd.100.00%

Manildra Hold Trust100.00%

Manildra Prop Hold Pty Ltd.100.00%

Temple Generation 
Intermediate Holding II LLC100.00%

หมายเหตุ :

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

Powercoal Superannuation 
Pty Ltd.100.00%

Collieries Superannuation 
Pty Ltd.100.00%

Mandalong Pastoral 
Management Pty Ltd.100.00%

Huntley Colliery Pty Ltd.100.00%

Elcom Collieries Pty Ltd.100.00%

Banpu Energy Hold Trust20.00%

80.00%

Banpu Energy Holding
Pty Ltd.100.00%

Manildra Asset Trust100.00%

Manildra Prop Pty Ltd.100.00%

Manildra Solar
Farm Pty Ltd.100.00%

Manildra FinCo
Pty Ltd.100.00%

FS NSW Project No1 AT
Pty Ltd.100.00%

FS NSW Project No1
Asset Trust100.00%

FS NSW 
Project No1
FinCo Pty Ltd.

100.00%

BPP Vinh Chau Wind Power LLC100.00%

Durapower Holdings Pte. Ltd.47.68%

Sunseap Group Pte. Ltd.47.50%

El Wind Mui Dinh Ltd.100.00%

K90%

50.00%

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

โครงสรางกลุมบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้าของ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว

 จำานวนหุ้น

ที่จำาหน่ายแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่าหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

การถือหุ้น

(%)

ที่ตั้ง

สำานักงาน
โทรศัพท์

1. บริษัท บ้านปู จำากัด 

(มหาชน)

พลัังงาน 10,149,163,028 
บาท

6,766,108,686 
บาท

6,766,108,686 1 - 1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2694 6600

บริษัทย่อย

ประเทศไทย

2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล 

จำากัด

ผลัิตัแลัะจำำาหน่าย
ถ่านหิน

3,200,000,000 
บาท

3,200,000,000 
บาท

3,200,000 1,000 100.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
จำำากัด (มิหาชั้น))

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2694 6600

3. บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ 

จำากัด

ค้าถ่านหิน 80,000,000 
บาท

80,000,000 
บาท

800,000 100 100.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
มิินเนอรัลั จำำากัด)

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2694 6600

4. บริษัท บ้านปู อินเตอร์

เนช่ันแนล จำากัด

ศึกษัาการลังทุน 1,040,000,000 
บาท

1,040,000,000 
บาท

104,000,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
มิินเนอรัลั จำำากัด)

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2694 6600

5. บริษัท บีโอจี จำากัด ลังทุนในธุรกิจำ
พลัังงาน

33,506,000,000 
บาท

30,924,700,000 
บาท

335,060,000 100 100.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
จำำากัด (มิหาชั้น))

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2694 6600

6. บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิสเซส จำากัด 

ลังทุนในธุรกิจำ
พลัังงานทดแทน

247,000,000 
บาท

247,000,000 
บาท

24,700,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
จำำากัด (มิหาชั้น))

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2694 6600

7. บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี 

เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 

จำากัด 

ลังทุนในธุรกิจำ
พลัังงานทดแทน

236,124,430 
บาท

236,124,430 
บาท

23,612,443 10 100.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
เอ็นจำิเนียริ�ง 
เซอร์วิสัเซสั จำำากัด)

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2694 6600

8. บริษัท บ้านปู อินโนเวช่ัน 

แอนด์ เวนเจอร์ส จำากัด

การวิจำัยแลัะ
พัฒนาด้าน
เทคโนโลัยีเพื�อ
การเปลัี�ยนแปลัง

131,300,000 
บาท

131,300,000 
บาท

1,313,000 100 100.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
จำำากัด (มิหาชั้น))

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 27 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2694 6600

9. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ 

จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจำผลัิตั
พลัังงาน 

31,012,020,000 
บาท

30,477,317,000 
บาท

3,047,731,700 10 78.66% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
จำำากัด (มิหาชั้น))

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 26 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2007 6000

10. บริษัท บ้านปู โคล

เพาเวอร์ จำากัด

ลังทุนในธุรกิจำ
พลัังงานแลัะ
ไฟฟ้า

5,921,587,160 
บาท

5,921,587,160 
บาท

592,158,716 10 100.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เพาเวอร์ จำำากัด 
(มิหาชั้น))

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 26 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2007 6000

11. บริษัท เพาเวอร์

เวียดนาม จำากัด

ลังทุนในธุรกิจำ
พลัังงานแลัะ
ไฟฟ้า

400,000,000 
บาท

400,000,000 
บาท

40,000,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
โคลั เพาเวอร์ จำำากัด)

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 26 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2007 6000

12. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์

(เจแปน) จำากัด

ลังทุนในธุรกิจำ
พลัังงานทดแทน

5,000,000 
บาท

5,000,000 
บาท

500,000 10 100.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เพาเวอร์ จำำากัด 
(มิหาชั้น))

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 26 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2007 6000

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว

 จำานวนหุ้น

ที่จำาหน่ายแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่าหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

การถือหุ้น

(%)

ที่ตั้ง

สำานักงาน
โทรศัพท์

13. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัด ธุรกิจำพลัังงาน
สัะอาด 

11,559,000,000 
บาท

11,559,000,000 
บาท

1,155,900,000 10 50.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
จำำากัด (มิหาชั้น)) 
50.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
เพาเวอร์ จำำากัด 
(มิหาชั้น))

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 24 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2095 6569

14. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ 

กรีน ลีสซ่ิง จำากัด 

ลังทุนในธุรกิจำ
พลัังงานแลัะเชั้่า
ลัีสัซิ�ง

50,000,000 
บาท

50,000,000 
บาท

5,000,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 24 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2095 6569

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% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

1550 อาคารธนภููมิิ ชั้ั�น 24 
ถ.เพชั้รบุรีตััดใหมิ่ แขวงมิักกะสััน 
เขตัราชั้เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย

+66 2095 6569

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

16. PT. Indo Tambangraya 

Megah Tbk

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

1,500,000,000,000 
IDR

564,962,500,000 
IDR

1,129,925,000 500 67.13% 
(ถือโดย Banpu 
Minerals 
(Singapore) Pte. 
Ltd.)

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

+6221 29328100 

17. PT. Kitadin Coal Mining 1,000,000,000,000 
IDR

377,890,000,000 
IDR

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

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

+6221 29328100 

18. PT. Indominco Mandiri Coal Mining 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, 
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah Kav. 
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

+6221 29328100 

19. PT. Jorong Barutama 

Greston

Coal Mining 318,855,000,000 
IDR

318,855,000,000 
IDR

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

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

+6221 29328100 

20. PT. Trubaindo Coal 

Mining

Coal Mining 100,000,000,000 
IDR

63,500,000,000 
IDR

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

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

+6221 29328100 

21. PT. Bharinto Ekatama Coal Mining 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, 
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah Kav. 
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

+6221 29328100 

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, 
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah Kav. 
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

+6221 29328100 

23. PT. Tambang Raya 

Usaha Tama

Mining and 
other 
excavations 
support 
activities 

500,000,000,000 
IDR

424,610,000,000 
IDR

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

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

+6221 29328100 

24. PT. ITM Batubara 

Utama

Coal Mining 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, 
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah Kav. 
V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia

+6221 29328100 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

 

ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว

 จำานวนหุ้น

ที่จำาหน่ายแล้ว
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สำานักงาน
โทรศัพท์

25. PT. ITM Energi Utama Energy 
Business

1,200,000,000,000 
IDR

300,000,000,000 
IDR

300,000 1,000,000 99.99% 
(ถือโดย PT. Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk)

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

+6221 29328100 

26. PT. ITM Bhinneka 

Power 

Electric Power 
Generator

 130,000,000,000 
IDR

 32,500,000,000 
 IDR 

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

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

+6221 29328100

27. PT. Gas Emas Major trading 
of solid, liquid 
and gas fuel 
and other 
related 
products 

 600,600,000,000 
IDR

 441,232,500,000 
 IDR 

 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)

Pondok Indah Office Tower 3, 
3rd floor, 3 Jl. Sultan 
Iskandar Muda Kav. V-TA 
Pondok Pinang, Kebayoran 
Lama, Jakarta 12310, 
Indonesia

+6221 29328100

28. PT. Tepian Indah 

Sukses

Coal Mining  3,000,000,000 
IDR

 1,000,000,000 
 IDR 

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

Jl. A.M. Sangaji No. 38F 
No. 9-10, Kel. Bandara, Kec. 
Sungai Pinang, Prov. 
Samarinda 
Corresponding office: Pondok 
Indah Office Tower 3, 3rd 
floor, Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah Kav. 
V-TA, Jakarta 12310, 
Indonesia

+62541 749437

29. PT. Nusa Persada 

Resources

Coal Mining  500,000,000,000 
IDR

 312,337,000,000 
 IDR 

 3,123,370  100,000 100.00% 
(ถือโดย PT. Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk)

Jalan Pendreh, Komplek 
Perumahan Nur Asri Perdana, 
RT. 33-A, 
Kel., Kec., Kab. Barito 
Utara, Prop. Kalimantan 
Tengah. 
Corresponding office: Pondok 
Indah Office Tower 3, 3rd 
floor, Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah Kav. 
V-TA, Jakarta 12310, 
Indonesia

+62811 884374

30. PT. Energi Batubara 

Perkasa

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

 60,000,000,000 
IDR

 33,410,000,000 
 IDR 

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

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

+6221 29328100

31. PT. Sentral Mutiara 

Energy

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

 150,000,000,000 
IDR

 131,897,000,000 
 IDR 

 1,318,970  100,000 95.07%  
(ถือโดย PT. Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 
4.93%  
(ถือโดย PT. ITM 
Batubara Utama)

Gd. Menara Pertiwi Lt.28 Unit 
C-D Jl.Mega Kuningan Barat 
III Kav.10.1 No.3
Kel.Kuningan Timur, Kec. 
Setiabudi Jakarta
Selata -12950

+6221 25983737

32. PT. Graha Panca 

Karsa

Coal Mining 
and major 
trading of metal 
goods for 
construction 
material 

 500,000,000 
IDR

 270,000,000 
 IDR 

 270  1,000,000 70.00%  
(ถือโดย PT Sentral 
Mutiara Energy)

Pondok Indah Office Tower 3, 
3rd floor, Jl. Sultan Iskandar 
Muda Kav. V-TA Pondok 
Pinang, Kebayoran Lama, 
Jakarta 12310, Indonesia

+6221 29328100

33. PT Cahaya Power 

Indonesia

Renewable 
Energy

114,720,000,000
IDR

28,680,000,000
IDR

2,000,000 14,340 60.00% 
(ถือโดย PT ITM 
Bhinneka Power)

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

+6221 29328100

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

 

ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว
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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, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

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, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

36. Centennial Northern 

Coal Services Pty Ltd.

Employer 
Company for 
Newstan 
Washery

1 
AUD

1 
AUD

1 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

37. Berrima Coal Pty Ltd. Dormant 2 
AUD

2 
AUD

2 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

38. Centennial Airly 

Pty Ltd.

Coal Mining 2 
AUD

2 
AUD

2 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

39. Centennial Angus 

Place Pty Ltd.

Coal Mining 1 
AUD

1 
AUD

1 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

40. Centennial Coal 

Infrastructure Pty Ltd.

Coal exporting 
logistics and 
infrastructure

2 
AUD

2 
AUD

2 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

41. Centennial Coal Sales 

and Marketing Pty Ltd.

Coal Marketing 1 
AUD

1 
AUD

 1 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

42. Centennial Northern 

Mining Services Pty 

Ltd.

Dormant 1 
AUD

1 
AUD

 1 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

43. Centennial Inglenook 

Pty Ltd.

Coal Mining 1 
AUD

1 
AUD

 1 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

44. Centennial Mandalong 

Pty Ltd.

Coal Mining 1 
AUD

1 
AUD

 1 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

45. Centennial Mannering 

Pty Ltd.

Coal Mining 1 
AUD

1 
AUD

 1 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

46. Centennial Munmorah 

Pty Ltd.

Coal Mining  
(Now Dormant)

1 
AUD

1 
AUD

 1 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

47. Centennial Myuna 

Pty Ltd.

Coal Mining 1 
AUD

1 
AUD

 1 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

48. Centennial Newstan 

Pty Ltd.

Coal Mining 1 
AUD

1 
AUD

 1 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

49. Charbon Coal Pty Ltd. Coal Mining 2 
AUD

2 
AUD

 2 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

50. Centennial Clarence 

Pty Ltd.

Coal Mining 
- Clarence JV

8,800,000 
AUD

8,800,000 
AUD

 8,800,000 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

51. Centennial Fassifern 

Pty Ltd.

Coal Mining 2 
AUD

2 
AUD

 2 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700
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52. Powercoal Pty Ltd. Dormant 
Holding 
Company

4,590,001 
AUD

4,590,001 
AUD

 4,590,001 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Fassifern Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

53. Powercoal 

Superannuation Pty 

Ltd.

Superannuation 
Company 
(Dormant)

2 
AUD

2 
AUD

 2 1 100.00% 
(ถือโดย Powercoal 
Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

54. Coalex Pty Ltd. Coal Mining 
- Clarence JV

7,500,000 
AUD

7,500,000 
AUD

 750,000 10 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

55. Clarence Coal 

Investments Pty Ltd.

Coal Mining 
- Clarence JV

19,500,002 
AUD

 19,500,002 
AUD

 15,500,002 Ord A 
Shares 

 4,000,000 Ord B 
Shares 

1 100.00% 
(ถือโดย Coalex Pty 
Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

56. Clarence Colliery Pty 

Ltd.

Coal Mining 
- Clarence JV

10,000 
AUD

10,000 
AUD

 10,000 1 100.00% 
(ถือโดย Coalex Pty 
Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

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

2 
AUD

2 
AUD

 2 1 100.00% 
(ถือโดย Coalex Pty 
Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

58. Collieries 

Superannuation Pty 

Ltd.

Superannuation 
Company 
(Dormant)

2 
AUD

2 
AUD

 2 1 100.00% 
(ถือโดย Powercoal 
Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

59. Elcom Collieries Pty 

Ltd.

Dormant 1,500,000 
AUD

1,500,000 
AUD

 750,000 2 100.00% 
(ถือโดย Powercoal 
Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

60. Huntley Colliery Pty 

Ltd.

Dormant 354,000 
AUD

354,000 
AUD

 177,000 2 100.00% 
(ถือโดย Powercoal 
Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

61. Mandalong Pastoral 

Management Pty Ltd.

Dormant 2,736,028 
AUD

 2,736,028 
AUD

 10,000,000 Ord 
Partly Paid

Shares - $0.20 
368,014 Ord 

Shares - $2.00 

2 100.00% 
(ถือโดย Powercoal 
Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

62. Powercoal Employee 

Entitlements Company 

Pty Ltd.

Employee Trust 
Company Ex 
Powercoal

2 
AUD

2 
AUD

 2 1 50.00%  
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

63. Hartley Valley Coal Co 

Pty Ltd.

Dormant 1,000,000 
AUD

1,000,000 
AUD

 1,000,000 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.) 

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

64. Ivanhoe Coal Pty Ltd. Coal Mining 2 
AUD

2 
AUD

 2 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

65. Centennial Drilling 

Services Pty Ltd.

Drilling 
Services

1,250,000 
AUD

 1,250,000 
AUD

 750,000 A Class 
Shares 

250,000 B Class 
Shares 

 250,000 C Class 
Shares 

1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

66. Centennial Springvale 

Holdings Pty Ltd.

Coal Mining 1 
AUD

1 
AUD

 1 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

67. Centennial Springvale 

Pty Ltd.

Coal Mining 1,000,000 
AUD

1,000,000 
AUD

 1,000,000 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Springvale Holdings 
Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

68. Springvale Coal Pty 

Ltd.

Coal Mining 2,000,000 
AUD

2,000,000 
AUD

 2,000,000 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Springvale Holdings 
Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

69. Boulder Mining Pty 

Ltd.

Coal Mining 1,000 
AUD

1,000 
AUD

 1,000 1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Springvale Holdings 
Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+62 2 9266 2700
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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, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

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, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

72. Springvale Coal Sales 

Pty Ltd.

Coal Marketing 2 
AUD

2 
AUD

 2 1 50.00%  
(ถือโดย Centennial 
Springvale Holdings 
Pty Ltd.)  
50.00% 
(ถือโดย Boulder 
Mining Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

73. Airly Solar Pty Ltd. Renewable 
Energy

2 
AUD

2 
AUD

 2  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. Pty 
Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

74. Centennial Wallarah 

Pty Ltd.

Mining 
Investment

2 
AUD

2 
AUD

 2  1 100.00% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co. Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

75. Hunnu Coal Pty Ltd. Coal Mining 
and Trading

296,070,779
AUD

296,070,779
AUD

408,985,717 No par 
value*

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

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9166 2700

76. Banpu Energy 

Australia Pty Ltd.

Renewable 
Energy

40,504,002 
AUD

40,504,002 
AUD

 40,504,002  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. Pty 
Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

77. Banpu Renewable 

Australia Pty Ltd.

Renewable 
Energy

7,900,002 
AUD

7,900,002 
AUD

 7,900,002  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Renewable 
Singapore Pte., 
Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

78. Banpu Energy Holding 

Pty Ltd.

Renewable 
Energy

10
AUD

10
AUD

10 1 80.00% (ถือโดย 
Banpu Energy 
Australia Pty Ltd.)  
20.00% (ถือโดย 
Banpu Renewable 
Australia Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

79. FS NSW Project No 1 

HT Pty Ltd.

Renewable 
Energy

100
AUD

100
AUD

100 1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Energy Holding Pty 
Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

80. FS NSW Project No 1 

AT Pty Ltd.

Renewable 
Energy

1
AUD

1
AUD

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

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

81. FS NSW Project No 1 

Finco Pty Ltd.

Renewable 
Energy

1
AUD

1
AUD

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

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

82. Manildra Prop Hold

Pty Ltd.

Renewable 
Energy

1
AUD

1
AUD

1 1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Energy Holding Pty 
Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

83. Manildra Prop 

Pty Ltd.

Renewable 
Energy

1
AUD

1
AUD

1 1 100.00% 
(ถือโดย Manildra 
Prop Hold Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

84. Manildra Finco 

Pty Ltd.

Renewable 
Energy

1
AUD

1
AUD

1 1 100.00% 
(ถือโดย Manildra 
Prop Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700
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85. Manildra Solar Farm 

Pty Ltd.

Renewable 
Energy

100
AUD

100
AUD

100 1 100.00% 
(ถือโดย Manildra 
Prop Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

86. Banpu Energy Hold 

Trust

Renewable 
Energy

N/A N/A 82,320,008 
20,580,002 

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

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

87. FS NSW Project No 1 

Hold Trust

Renewable 
Energy

N/A N/A 6,932,058,900 N/A 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Energy Hold Trust 
as trustee of the FS 
NSW Project No 1 
HT Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

88. FS NSW Project No 1 

Asset Trust

Renewable 
Energy

N/A N/A 8,206,490,677 N/A 100.00% 
(ถือโดย FS NSW 
Project No 1 Hold 
Trust as trustee for 
FS NSW Project 
No 1 AT Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

89. Manildra Hold Trust Renewable 
Energy

N/A N/A 6,926,658,900 N/A 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Energy Hold Trust 
as trustee of the 
Manildra Prop Hold 
Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

90. Manildra Asset Trust Renewable 
Energy

N/A N/A 3,701,105 N/A 100.00% 
(ถือโดย Manildra 
Hold Trust as 
trustee for Manildra 
Prop Pty Ltd.)

Level 20, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000, Australia

+61 2 9266 2700

สาธารณรัฐประชาชนจีน

91. Shijiazhuang 

Chengfeng Cogen

Co., Ltd.

Power and 
steam 
generation
and sales

30,516,000 
USD

30,516,000 
USD

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

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

+86311 85176918

92. Banpu Investment 

(China) Ltd.

Investment in 
energy business 
and other 
industrial areas

30,000,000 
USD

30,000,000 
USD

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

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

+8610 57580388

93. Tangshan Banpu Heat 

and Power Co., Ltd.

Power and 
steam 
generation and 
sales

78,082,200 
USD

47,504,217 
USD

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

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

+86315 4168274

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.)

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

+86543 4615655

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% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

Unit 509, 5th floor, Tower 
B21, UBP, No.10 Jiuxianqiao 
Road, Chaoyang District, 
Beijing 100015

+8610 57580388

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.)

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

+8610 57580310
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97. Weifang Tian’en 

Jinshan 

Comprehensive

Energy Co., Ltd.

Solar power 
generation 

83,000,000 
CNY

83,000,000 
CNY

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

2nd floor, Unit 1, Dafugou 
Villiage, Wushan Town, Anqiu 
County, Weifang City, 
Shandong Province, 
P.R.China

+8610 57580310

98. Dongping County 

Haoyuan Solar Power 

Generation Co., Ltd.

Solar power 
generation 

69,000,000
CNY

69,000,000 
CNY

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

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

+8610 57580310

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, 
Dasheng Town, Anqiu County, 
Weifang City, Shandong 
Province, P.R.China

+8610 57580310

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, 
Yaozhuang Town, Jiashan 
County, Jiaxing City, Zhejiang 
Province, P.R.China

+8610 57580310

101. Feicheng Xingyu Solar 

Power PV Technology 

Co., Ltd.

Solar power 
generation 

55,000,000
CNY

55,000,000 
CNY

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

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

+8610 57580310

102. Jiangsu Jixin Electric 

Power Co., Ltd.

Solar power 
generation 

64,000,000
CNY

64,000,000 
CNY

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

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

+8610 57580310

103. Banpu (Beijing) Energy 

Trading Ltd.

Coal Trading 80,000,000
CNY

40,000,000 
CNY

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

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

+8610 57580388

ประเทศมองโกเลีย

104. Hunnu Altai LLC Foreign trade, 
investment in 
Coal mining

94,597,212,404.47 
MNT 

 94,597,212,404.47 
MNT 

683,061 138,490 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 
Investments Pte. 
Ltd.)

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

+976 75551221, 
+976 75551551

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

155,000,000 
MNT 

155,000,000 
MNT 

155,000 1,000 80.00% 
(ถือโดย Hunnu Altai 
LLC)

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

+976 75551221, 
+976 75551551

106. Hunnu Altai Minerals 

LLC

Foreign trade, 
minerals
mining

17,242,032,000 
MNT 

17,242,032,000 
MNT 

17,242,032 1,000 100.00% 
(ถือโดย Hunnu Altai 
LLC)

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

+976 75551221, 
+976 75551551

107. Hunnu Resources LLC Foreign trade, 
investment in 
Coal mining

380,841,975,086.57 
MNT 

380,841,975,086.57 
MNT 

237,348,308 1,604.57 100.00% 
(ถือโดย Hunnu Coal 
Pty Ltd.)

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

+976 75551221, 
+976 75551551

108. Munkh Sumber Uul 

LLC

Foreign trade  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, 
Gegeenten Complex, 15th 
khoroo, Khan-Uul district, 
Ulaanbaatar-17011, Mongolia

+976 75551221, 
+976 75551551

109. Bilegt Khairkhan Uul 

LLC

Foreign trade, 
minerals
mining 

 31,941,519,864.99 
MNT 

 31,941,519,864.99 
MNT 

3,194,151 10,000 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 
Resources LLC)

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

+976 75551221, 
+976 75551551
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110. Munkhnoyon Suvraga 

LLC

Foreign trade, 
minerals 
mining, 
tourism, 
construction 
materials sale

196,897,807,350 
MNT 

196,897,807,350 
MNT 

196,897,807 1,000 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 
Resources LLC)

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

+976 75551221, 
+976 75551551

สาธารณรัฐสิงคโปร์

111. Banpu Minerals 

(Singapore) Pte. Ltd.

Investment in  
Coal Mining 

N/A 17,670,002
SGD 

11,000,000
USD 

 17,670,002 

17,670,002 

ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

50.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
มิินเนอรัลั จำำากัด)  
50.00% 
(ถือโดย Banpu Coal 
Investment Co., 
Ltd.)

One Marina Boulevard, 
#28-00 Singapore 018989

+65 6890 7188

112. BMS Coal Sales Pte. 

Ltd.

Coal trading 
including coal 
agent and coal 
blending

N/A 5,000,000 
USD

5,000,000 ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

One Marina Boulevard, 
#28-00 Singapore 018989

+65 6890 7188

113. Banpu Singapore Pte. 

Ltd.

Investment in 
coal business

N/A 1,500,000
SGD 

3,042,324,932
USD

1,500,000 

3,042,324,932

ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Asian 
American Coal, 
Inc.)

One Marina Boulevard, 
#28-00 Singapore 018989

+65 6890 7188

114. Hunnu Investments 

Pte. Ltd.

Investment in 
coal business

N/A 100
SGD 

35,260,188.82
USD

100 

35,260,188

ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Hunnu Coal 
Pty Ltd.)

One Marina Boulevard, 
#28-00 Singapore 018989

+65 6890 7188

115. Banpu Power 

Investment Co., Ltd.

Investment in 
power business

N/A  111,962,391.00 
USD

104,917,663 ไมิ่มิีการ
กำาหนด 

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Power International 
Limited)

8 Marina Boulevard, #05-02 
Marina Bay Financial Centre, 
Singapore 018981

+65 6338 1888

116. Zouping Peak Pte.

Ltd.

Investment in 
power business

N/A 2
SGD 

140,495,758
CNY

2 

140,495,758

ไมิ่มิีการ
กำาหนด 

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

8 Marina Boulevard, #05-02 
Marina Bay Financial Centre, 
Singapore 018981

+65 6338 1888

117. Banpu Renewable 

Singapore Pte. Ltd.

Investment in 
renewable 
energy 
business

N/A 15,810,029,719.8
JPY 

71,295,176.69
USD

15,810,029,719.8 

71,295,176.69

ไมิ่มิีการ
กำาหนด 

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

8 Marina Boulevard, #05-02 
Marina Bay Financial Centre, 
Singapore 018981

+65 6338 1888

118. BRE Singapore Pte. 

Ltd.

Investment in 
renewable 
energy 
business

N/A 39,820,001 
USD

39,820,001 ไมิ่มิีการ
กำาหนด 

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

8 Marina Boulevard, #05-02 
Marina Bay Financial Centre, 
Singapore 018981

+65 6338 1888

119. Banpu Innovation & 

Ventures (Singapore) 

Pte. Ltd.

Research and 
development in 
disruptive 
technology

N/A 3,000,000 
USD

3,000,000 ไมิ่มิีการ
กำาหนด 

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
อินโนเวชั้ั�น แอนด ์
เวนเจำอร์สั จำำากัด)

8 Marina Boulevard, #05-02 
Marina Bay Financial Centre, 
Singapore 018981

+65 6338 1888

สาธารณรัฐมอริเชียส

120. Banpu Coal

Investment Company 

Limited

Investment in 
Coal Mining

11,050,500 
USD

11,050,500 
USD

11,050,500 1 100.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
มิินเนอรัลั จำำากัด)

4th floor, Ebene Skies, Rue 
de L’Institut, Ebene, Republic 
of Mauritius

+230 404 8000

121. BP Overseas 

Development 

Company Limited

Investment in 
Coal Mining

515,533,002 
USD

515,533,002 
USD

515,533,002 1 75.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
จำำากัด (มิหาชั้น))
25.00%
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
มิินเนอรัลั จำำากัด)

4th floor, Ebene Skies, Rue 
de L’Institut, Ebene, Republic 
of Mauritius

+230 404 8000

122. BPIN Investment 

Company Limited

Investment in 
renewable 
energy

212,497,600 
USD

212,497,600 
USD

212,497,600 1 100.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

4th floor, Ebene Skies, Rue 
de L’Institut, Ebene, Republic 
of Mauritius

+230 404 8000

123. Banpu Power 

International Limited

Investment in 
power business

117,835,000 
USD

117,835,000 
USD

117,835,000 1 100.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เพาเวอร์ จำำากัด 
(มิหาชั้น))

4th floor, Ebene Skies, Rue 
de L’Institut, Ebene, Republic 
of Mauritius

+230 404 8000

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
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หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

124. Asian American Coal, 

Inc. 

Investment in 
Coal Mining

410,000,000 
USD

265,917,026 
USD

265,917,026 1 100.00% 
(ถือโดย BP 
Overseas 
Development 
Company Limited)

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

+284 494 4388

หมู่เกาะเคย์แมน

125. Pan-Western Energy 

Corporation LLC

Investment in 
power business

100,000 
USD

100,000 
USD

10,000,000 0.01 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Power Investment 
Co., Ltd.)

PO Box 309, Ugland House, 
Grand Cayman, KY1-1104, 
Cayman Islands

+1 345 949 8066

ประเทศญี่ปุ่น

126. Aizu Land Solar G.K. Land owner of 
solar project

N/A 100,000 
JPY

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

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

+81 3 6205 4665

127. Banpu Power Trading 

G.K.

Energy trading N/A 100,000,000 
JPY

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

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

+81 3 6205 4665

128. Banpu Japan K.K. Investment in 
renewable 
energy 
business

N/A 83,500,000 
JPY

13,700 ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

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

+81 3 6205 4665

สหรัฐอเมริกา

129. Banpu North America 

Corporation

Investment in 
oil and gas 
business

938,000,100
USD

938,000,100
USD

938,000,100 1 100.00% 
(ถือโดย บริษััท บีโอจำี 
จำำากัด)

2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, Delaware 
19808

+1 302 654 7584

130. BKV Corporation Investment in 
oil and gas 
business

3,000,000,000
USD

1,170,840,000
USD

117,084,000 0.01 96.30% 
(ถือโดย Banpu 
North America 
Corporation)

1200 17th Street, Suite 2100, 
Denver, Colorado 80202

+1 720 375 9680

131. Kalnin Venture LLP Investment in 
oil and gas 
business

N/A 18,576,245
USD

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV 
Corporation)

1200 17th Street, Suite 2100, 
Denver, Colorado 80202

+1 720 375 9680

132. BKV Oil & Gas Capital 

Partners, L.P.

Investment in 
oil and gas 
business

N/A 228,906,976
USD

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV 
Corporation)

1200 17th Street, Suite 2100, 
Denver, Colorado 80202

+1 720 375 9680

133. BKV Chaffee Corners, 

LLC

Investment in 
oil and gas 
business

N/A 109,529,841
USD

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

1200 17th Street, Suite 2100, 
Denver, Colorado 80202

+1 720 375 9680

134. BKV Chelsea, LLC Investment in 
oil and gas 
business

N/A 205,285,594
USD

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

1200 17th Street, Suite 2100, 
Denver, Colorado 80202

+1 720 375 9680

135. BKV Operating, LLC Investment in 
oil and gas 
business

N/A 195,541,343
USD

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

1200 17th Street, Suite 2100, 
Denver, Colorado 80202

+1 720 375 9680

136. BKV Barnett, LLC Investment in 
oil and gas 
business

N/A 406,000,000
USD

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

1200 17th Street, Suite 2100, 
Denver, Colorado 80202

+1 720 375 9680
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137. Banpu Innovation & 

Ventures LLC

Research and 
development
in disruptive 
technology

1,000,000
USD

1,000,000
USD

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

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

+1 302 427 7650

138. Banpu Power US 

Corporation

Investment in 
energy 
generation
and related 
business

100
USD

100
USD

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

251 Little Falls Drive, in the 
City of Wilmington, County of 
New Castle, Delaware, USA 
19808 

+1 720 375 9680

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

N/A 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, 
Wilmington, Delaware, 19808

+1 720 375 9680

140. Temple Generation 

Intermediate Holding II 

LLC

Energy 
generation
and related 
business

N/A N/A N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BKV-BPP 
Power LLC)

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

+1 720 375 9680

141. Temple Generation I 

LLC

Energy 
generation
and related 
business

N/A N/A N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Temple 
Generation 
Intermediate 
Holding II LLC)

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

+1 720 375 9680

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

142. BPP Vinh Chau Wind 

Power Limited Liability 

Company

Wind power 
production, 
power 
transmission 
and distribution

427,395,900,000 
VND

427,395,900,000 
VND

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BRE 
Singapore Pte. 
Ltd.)

Wind power plant no.3, Street 
48, Vinh Phuoc ward, Vinh 
Chau town, Soc Trang 
province, Vietnam

+849 0988 5015

143. Banpu Vietnam 

Limited Liability 

Company

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

23,000,000,000 
VND

23,000,000,000 
VND

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
จำำากัด (มิหาชั้น))

8th floor, Friendship Tower, 31 
Le Duan Street, Ben Nghe 
Ward, District 1, Ho Chi Minh 
City, Vietnam

+849 0748 4047

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

235,128,370,557 
VND

235,128,370,557 
VND

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย BRE 
Singapore Pte. 
Ltd.)

Tu Thien Village, Phuoc Dinh 
Ward, Thuan Nam District, 
Ninh Thuan Province, Vietnam

+849 25 9651
1234

บริษัทร่วม

ประเทศออสเตรเลีย

145. Port Kembla Coal 

Terminal Limited

Ship Loading 
Coal Port 

600,000 
AUD

600,000 
AUD

600,000 1 16.66% 
(ถือโดย Centennial 
Coal Co., Ltd.)

Port Kembla Road, Inner 
Harbour, Wollongong NSW 
2520, Australia

+61 2 4228 0288

ประเทศญี่ปุ่น

146. FOMM Corporation Planning, 
developing, 
manufacturing 
and selling of 
compact 
electric vehicle

N/A 3,505,170,250
JPY

2,046,635 ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

21.45% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

7-7 Shinkawasaki, Saiwai-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa  
212-0032, Japan

+81 4 4200 4020

147. Global Engineering 

Co., Ltd.

Electricity sales 
and resource 
aggregator of 
virtual power 
plant 

N/A 308,200,000
JPY

3,635,000 ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

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

Nishiko Living Kashii 2nd

floor, 1-1-1, Kashii, 
Higashi-ku, Fukuoka city, 
Fukuoka pref. Japan 
813-0011

+81 92 692 7547

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

 

ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว

 จำานวนหุ้น

ที่จำาหน่ายแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่าหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

การถือหุ้น

(%)

ที่ตั้ง

สำานักงาน
โทรศัพท์

สาธารณรัฐสิงคโปร์

148. Durapower Holdings 

Pte. Ltd. 

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

N/A 59,737,835.50 
SGD

385,699 ไมิ่มิีการ
กำาหนด 

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

47.68% 
(ถือโดย BPIN 
Investment 
Company Limited)

66 Kallang Pudding Road, 
#05-02 Hor Kew Business 
Centre, Singapore 349324

 +65 6846 0171

ประเทศไทย

149. บริษัท เออร์เบิน โมบิลิต้ี 

เทค จำากัด

ธุรกิจำยานยนตั์
ไฟฟ้า

1,793,750 
บาท

1,793,750 
บาท

179,375 10 หุ้นบุริมิสัิทธิ 39.74% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

256 ซ.ศูนย์วิจำัย ถ.พระรามิ 9 
ซอย 17 แขวงบางกะป ิ
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% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

เลัขที� 115/1, 115/6 ถนน
มิอเตัอร์เวย์ แขวงทับชั้้าง 
เขตัสัะพานสัูง กรุงเทพฯ 10250
ประเทศไทย

+66 2136 0490

การร่วมค้า

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

151. PT. Nusantara Timur 

Unggul

Fuel Distributor  1,000,000,000 
IDR

 600,000,000 
 IDR 

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

Gedung Graha Indramas 4th 
floor, Jalan AIP II K.S. Tubun 
Raya No. 77, Palmerah, West 
Jakarta 
Corresponding office: Pondok 
Indah Office Tower 3, 3rd 
floor, Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah Kav. 
V-TA, Jakarta 12310, 
Indonesia

+6221 29328100

สาธารณรัฐประชาชนจีน

152. Shanxi Gaohe Energy 

Co., Ltd.

Coal Mining
in China 

1,519,860,000 
CNY

1,519,860,000 
CNY

N/A N/A 45.00% 
(ถือโดย Asian 
American Coal, 
Inc.)

Haojiazhuang Town, 
Changzhi County, 
Changzhi City, Shanxi 
Province, P.R.China

+8610 5820 
3663

153. Hebi Zhong Tai Mining 

Co., Ltd.

Investment
in coal mining

783,330,000 
CNY

783,330,000 
CNY

N/A N/A 40.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู  
มิินเนอรัลั จำำากัด)

Sikuang Industrial Park, 
Hebiji, Hebei City, Henan 
Province, P.R.China

+8639 2291 
7401-2

154. Shanxi Lu Guang 

Power Co., Ltd.

Power 
generating
and sales

1,745,818,000 
CNY

1,500,000,000 
CNY

N/A N/A 30.00% 
(ถือโดย Banpu 
Power Investment 
Co., Ltd.)

Songcun Town, Zhangzi 
County, Changzhi City, 
Shanxi Province, P.R.China

+86355 8580511

ประเทศญี่ปุ่น

155. Hokkaido Solar Estate 

G.K.

Land owner of 
solar project

N/A 10,000,000
JPY

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

60.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
เอนเนอร์จำ ี
เซอร์วิสัเซสั 
(ไทยแลันด์) จำำากัด)

1-1-7 Moto-akasaka, 
Minato-ku, Tokyo, Japan

+81 3 3560 
1115

156. Digital Energy

Solutions Corporation

Electricity
sales and 
management

N/A 50,000,000
JPY

5,000 ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Japan K.K.)

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

+81 3 6205 
4665

157. Nakoso IGCC 

Management Co., Ltd.

Electricity 
power 
generation, 
supply services 
of electricity 
power and 
steam

N/A 1,000,000
JPY

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

33.50% 
(ถือโดย Banpu 
Power Investment 
Co., Ltd.)

2-6-1 Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
100-8086

+81 3 3210 
2121



หมายเหตุ :

• บร�ษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย
 บร�ษัท น�ำตาลมิตรสยาม จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 99.99 ของทุนชำระแล�ว

• บร�ษัท ทีเอ็มอี แคป�ตอล จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วยดังนี้
 1. ตระกูลว�องกุศลกิจ ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 80.01 ของทุนชำระแล�ว
 2. บร�ษัท ยูฟ�นเวส จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 15.23 ของทุนชำระแล�ว
 3. ตระกูลกาญจนกำเนิด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 3.82 ของทุนชำระแล�ว
 4. ตระกูลพุทธพงษ�ศิร�พร ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 0.94 ของทุนชำระแล�ว

• บร�ษัท เอ็มพี ปาร�ติเกิล บอร�ด จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย 
 บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 99.99
 ของทุนชำระแล�ว

 

• บร�ษัท ซ�ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วยดังนี้
 1. ตระกูลว�องกุศลกิจ ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 90.50 ของทุนชำระแล�ว
 2. ตระกูลกาญจนกำเนิด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 6.00 ของทุนชำระแล�ว
 3. ตระกูลพุทธพงษ�ศิร�พร ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 2.00 ของทุนชำระแล�ว
 4. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 1.50 ของทุนชำระแล�ว

• บร�ษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย
 บร�ษัท น�ำตาลมิตรสยาม จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 99.99 ของทุนชำระแล�ว

• บร�ษัท แปซ�ฟ�ก ชูการ� คอร�ปอเรชั่น จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย 
 บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 99.99 ของทุนชำระแล�ว

• บร�ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร� (ภูเว�ยง) จำกัด มีผู�ถือหุ�นประกอบด�วย 
 บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ถือหุ�นอยู�ร�อยละ 51.04 ของทุนชำระแล�ว

1. กลุมครอบครัววองกุศลกิจ 
 บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด 
 บร�ษัท ทีเอ็มอี แคป�ตอล จำกัด
 บร�ษัท เอ็มพี ปาร�ติเกิล บอร�ด จำกัด
 บร�ษัท ซ�ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด  
 บร�ษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด
 บร�ษัท แปซ�ฟ�ก ชูการ� คอร�ปอเรชั่น จำกัด
 บร�ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร� (ภูเว�ยง) จำกัด

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

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

4. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว

5. สำนักงานประกันสังคม

6. State Street Europe Limited

7. Credit Suisse AG, Singapore Branch

8. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 75/25

9. น.ส.อัญชสา ยี่สุนแกว

10. BNP Paribas New York Branch

รวม

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

487,135,834

124,867,981

123,748,200

114,134,566

104,705,014

82,976,613

47,807,500

45,328,266

43,688,933

2,283,914,247

 8.16 
 5.23 
 1.02 
 0.60 
 0.57 
 0.29 
 0.27 
 0.24 

7.20

1.85

1.83

 1.69 

 1.55 

 1.23 

 0.71 

 0.67 

 0.65 

33.76

รายชµอผูถือหุนรายใหญ รอยละจำนวนหุนที่ถือ

K90%
"ครอปออกมา">>

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

ผูถือหุน

141บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)140
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)14
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)140

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

 

ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว

 จำานวนหุ้น

ที่จำาหน่ายแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น)

 มูลค่าหุ้น 

ต่อหน่วย

สัดส่วน

การถือหุ้น

(%)

ที่ตั้ง

สำานักงาน
โทรศัพท์

158. Nakoso IGCC Power 

Plant GK

Power 
Generation

N/A 100,000,000
JPY

N/A ไมิ่มิีการ
กำาหนด

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

40.00% 
(ถือโดย Nakoso 
IGCC Management 
Co., Ltd.)

102-3 Kawada, Iwamamachi, 
Iwaki, Fukushima, Japan

+81 246 51 
2211

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

159. Hongsa Power 

Company Limited

Power 
generating  
and sales

927,000,000 
USD

927,000,000 
USD

92,700,000 10 40.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เพาเวอร์ จำำากัด 
(มิหาชั้น))

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

+856 2122 483

160. Phu Fai Mining 

Company Limited

Mining 
Concession

50,000 
USD

50,000 
USD

5,000 10 37.50% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เพาเวอร์ จำำากัด 
(มิหาชั้น))

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

+856 2122 483

สาธารณรัฐสิงคโปร์

161. Aura Land 

Development Pte. Ltd.

Investment in 
property for 
solar energy 
business

N/A 3,840,989.20 
USD

3,840,988 ไมิ่มิีการ
กำาหนด 

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

75.00% 
(ถือโดยบริษััท บ้านปู 
เอนเนอร์จำ ี
เซอร์วิสัเซสั 
(ไทยแลันด์) จำำากัด)

8 Marina Boulevard, #05-02 
Marina Bay Financial Centre, 
Singapore 018981

+65 6338 1888

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

N/A 1,601,577,060 
JPY

 1,601,577,060 ไมิ่มิีการ
กำาหนด 

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

75.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

8 Marina Boulevard, #05-02 
Marina Bay Financial Centre, 
Singapore 018981

+65 6338 1888

163. Sunseap Group Pte. 

Ltd.

Investment in 
renewable 
energy 
business

N/A 13,496,111.63
SGD 

351,330,319.05
SGD

1,289,714 

2,531,247

ไมิ่มิีการ
กำาหนด 

มิูลัค่าหุ้นตั่อ
หน่วย*

48.49% 
(ถือโดย BPIN 
Investment 
Company Limited)

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

+65 6816 1000

ประเทศไทย

164. บริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จำากัด

ผลัิตัแลัะจำำาหน่าย
กระแสัไฟฟ้า

12,010,000,000 
บาท

12,010,000,000 
บาท

120,100,000 100 50.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
โคลั เพาเวอร์ จำำากัด)

9 ถนนไอ-แปด นิคมิอุตัสัาหกรรมิ
มิาบตัาพุด อำาเภูอเมิือง จำังหวัด
ระยอง 21150 ประเทศไทย

+66 38 925 100

165. บริษัท จีอีพีพี สะอาด 

จำากัด

Integrated 
waste 
management 
platform

2,666,700 
บาท

2,666,700 
บาท

26,667 100 50.00% 
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

559/186 ถนนนนทร ี
แขวงชั้่องนนทรี เขตัยานนาวา 
กรุงเทพมิหานคร 10120 
ประเทศไทย

+668 4360 2928

166. บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี 

จำากัด

สัถานีชั้าร์จำ
รถยนตั์ไฟฟ้า

5,937,500 
บาท

5,937,500 
บาท

59,375 100 15.79%  
(ถือโดย บริษััท บ้านปู 
เน็กซ์ จำำากัด)

โครงการ Block 28 อาคาร C 
ชั้ั�น 2 ห้องเลัขที� C201-202 
ซอย จำุฬา 7 แขวงวังใหมิ ่
เขตัปทุมิวัน กรุงเทพมิหานคร 
10330 ประเทศไทย

+668 0593 1072

* Under Corporate Law



ผูออกหุนกู

มูลคารวมของหุนกู

ประเภทของหุนกู

จำนวนหุนกู

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

มูลคาที่ยังไม ได ไถถอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราดอกเบี้ยตอป

อายุหุนกู

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

สิทธิในการไถถอน

กอนครบกำหนดของ

ผูถือหุนและผูออกหุนกู

การชำระเงินตน

กอนครบกำหนดไถถอน

มูลคาการไถถอนตามอายุ

ตอหนวย

หลักประกัน

การจัดอันดับเครดิต

ตราสารหนี้

บมจ. บ�านปู

3,500
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

3,500,000 หน�วย

1,000 บาท

3,500
ล�านบาท

5.08%

12 ป�

1 เมษายน 2554

1 เมษายน 2566

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง

จำกัด

บมจ. บ�านปู

2,000
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

2,000,000 หน�วย

1,000 บาท

2,000
ล�านบาท

5.19%

15 ป�

1 เมษายน 2554

1 เมษายน 2569

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง

จำกัด

บมจ. บ�านปู

3,000
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

3,000,000 หน�วย

1,000 บาท

3,000
ล�านบาท

5.04%

10 ป�

24 พฤษภาคม 2555

24 พฤษภาคม 2565

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง

จำกัด

บมจ. บ�านปู

150 
ล�านเหร�ยญสหรัฐ

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

15,000 หน�วย

10,000 เหร�ยญสหรัฐ

150
ล�านเหร�ยญสหรัฐ

4.09%

10 ป�

4 เมษายน 2556

4 เมษายน 2566

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

10,000
 เหร�ยญสหรัฐ

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง

จำกัด

บมจ. บ�านปู

2,100
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

2,100,000 หน�วย

1,000 บาท

2,100
ล�านบาท

5.05%

12 ป�

10 กรกฎาคม 2556

10 กรกฎาคม 2568

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง 

จำกัด

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2554

ชุดที่ 3

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2554

ชุดที่ 4

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2555

ชุดที่ 2

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 2/2556

ชุดที่ 2

รายละเอียดหุนกู
หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2556

01

K90% ช�อบริษัท

ช�อภาษาอังกฤษ

ช�อในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

ประกอบธุรกิจหลัก

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่เรียกชำระแลว

จำนวนหุน

ราคาพาร

บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
BANPU

พลังงาน
บมจ. 152
10,149,163,028 บาท*
ประกอบด�วยหุ�นสามัญ 10,149,163,028 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท
6,766,108,686 บาท**
ประกอบด�วยหุ�นสามัญ 6,766,108,686 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท
6,766,108,686 หุ�น
1 บาท (หนึ่งบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร� จำกัด 
(Thai NVDR) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย ได�ออก NVDR ให�แก�ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ 
เป�นหลักทรัพย�อ�างอิงจำนวน 487,135,834 หุ�น คิดเป�น
ร�อยละ 7.20 ของหุ�นที่ออกและชำระแล�ว ณ วันดังกล�าว
ทั�งนี้ผู�ถือ NVDR จะได�รับผลประโยชน�จากหุ�นของบร�ษัทฯ
ที่นำไปอ�างอิงทุกประการ แต�ไม�สามารถใช�สิทธ�ออกเสียง
ในการประชุมผู�ถือหุ�นได� เนื่องจากมิใช�ผู�ถือหุ�นโดยตรงของ
บร�ษัทฯ แต�ทั�งนี้ในทางปฏิบัติ บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร� จำกัด
จะเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตาม
ดุลยพินิจอิสระของบร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร� จำกัด มิใช�ออกเสียง
ตามคำสั่งของผู�ถือ NVDR ทั�งนี้จำนวนหุ�นของบร�ษัทฯ
ที่ผู�ลงทุนเข�ามาลงทุนใน NVDR นั�นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ซ�่งบร�ษัทฯ จะไม�สามารถกำหนดได� อย�างไรก็ตามผู�ลงทุน

หมายเหตุ :

* เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นครั�งท่ี 1/2564 มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบร�ษัทฯ จำนวน 5,074,581,513 บาท เป�นจำนวน 10,149,163,028 บาท
โดยการออกหุ�นสามัญเพิ่มจำนวน 5,074,581,513 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 1 บาท บร�ษัทฯ ได�จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย� เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

** หุ�นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,691,527,171 หุ�น เสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิม (Right Offering) ในอัตราส�วน 1 หุ�นเพิ่มทุนต�อ 3 หุ�นเดิมในราคาหุ�นละ 5 บาท บร�ษัทฯ  
ได�รับชำระค�าหุ�นสำหรับหุ�นจำนวน 1,691,527,171 หุ�น และดำเนินการจดทะเบียนหุ�นที่ออกและชำระแล�วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ส�งผลให�ทุนที่ออกและชำระแล�ว
เพิ่มข�้นจำนวนรวม 1,691,527,171 บาท เป�น 6,766,108,686 บาท

สามารถตรวจสอบจำนวนหุ�นที่เป�น NVDR ได�จากเว็บไซต�
ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยสแกน QR Code 

หร�อกดที่ปุ�ม Click here

ขอจำกัดการถือหุนของชาวตางชาติ

ผู�ถือหุ�นที่เป�นชาวต�างชาติสามารถถือครองหุ�นของบร�ษัทฯ
รวมกันได�ไม�เกินร�อยละ 40 ของจำนวนหุ�นที่ออกและ
ชำระแล�ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หุ�นของบร�ษัทฯ 
ที่ถือครองโดยชาวต�างชาติมีประมาณร�อยละ 16.62 ของ
ทุนชำระแล�ว

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขอมูลหลักทรัพย หุนกู

143บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)142
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

https://www.set.or.th/nvdr/th/nvdr.html


ผูออกหุนกู

มูลคารวมของหุนกู

ประเภทของหุนกู

จำนวนหุนกู

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

มูลคาที่ยังไม ได ไถถอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราดอกเบี้ยตอป

อายุหุนกู

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

สิทธิในการไถถอน

กอนครบกำหนดของ

ผูถือหุนและผูออกหุนกู

การชำระเงินตน

กอนครบกำหนดไถถอน

มูลคาการไถถอนตามอายุ

ตอหนวย

หลักประกัน

การจัดอันดับเครดิต

ตราสารหนี้

บมจ. บ�านปู

5,000
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

5,000,000 หน�วย

1,000 บาท

5,000
ล�านบาท

4.80%

10 ป�

4 กรกฎาคม 2557

4 กรกฎาคม 2567

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง 

จำกัด

บมจ. บ�านปู

1,000
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
ไม�ด�อยสิทธ� 

ไม�มีหลักประกัน

1,000,000 หน�วย

1,000 บาท

1,000
ล�านบาท

3.85%

7 ป�

12 พฤศจ�กายน 2558

12 พฤศจ�กายน 2565

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

-ไม�มี-

บมจ. บ�านปู

1,750
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ 
ไม�ด�อยสิทธ�

ไม�มีหลักประกัน

1,750,000 หน�วย

1,000 บาท

1,750
ล�านบาท

4.00%

10 ป�

12 พฤศจ�กายน 2558

12 พฤศจ�กายน 2568

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

-ไม�มี-

บมจ. บ�านปู

1,250
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ 
ไม�ด�อยสิทธ�

ไม�มีหลักประกัน

1,250,000 หน�วย

1,000 บาท

1,250
ล�านบาท

4.10%

12 ป�

12 พฤศจ�กายน 2558

12 พฤศจ�กายน 2570

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

-ไม�มี-

บมจ. บ�านปู

10,000
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

10,000,000 หน�วย

1,000 บาท

10,000
ล�านบาท

4.17%

10 ป�

21 เมษายน 2560

21 เมษายน 2570

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง 

จำกัด

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2557

ชุดที่ 2

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2558

ชุดที่ 1

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2558

ชุดที่ 2

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2558

ชุดที่ 3

รายละเอียดหุนกู
หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2560

ผูออกหุนกู

มูลคารวมของหุนกู

ประเภทของหุนกู

จำนวนหุนกู

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

มูลคาที่ยังไม ได ไถถอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราดอกเบี้ยตอป

อายุหุนกู

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

สิทธิในการไถถอน

กอนครบกำหนดของ

ผูถือหุนและผูออกหุนกู

การชำระเงินตน

กอนครบกำหนดไถถอน

มูลคาการไถถอนตามอายุ

ตอหนวย

หลักประกัน

การจัดอันดับเครดิต

ตราสารหนี้

บมจ. บ�านปู

50 
ล�านเหร�ยญสหรัฐ

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� 

5,000 หน�วย

10,000 เหร�ยญสหรัฐ

50
ล�านเหร�ยญสหรัฐ

5.25%

10 ป�

8 สิงหาคม 2561

8 สิงหาคม 2571

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

10,000 เหร�ยญสหรัฐ

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง 

จำกัด

บมจ. บ�านปู

10,000
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�

10,000,000 หน�วย

1,000 บาท

10,000
ล�านบาท

4.00%

10 ป�

22 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม 2572

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง 

จำกัด

บมจ. บ�านปู

2,000 
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�

2,000,000 หน�วย

1,000 บาท

2,000
ล�านบาท

3.33%

7 ป�

24 กุมภาพันธ� 2564

24 กุมภาพันธ� 2571

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง 

จำกัด

บมจ. บ�านปู

4,000 
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�

3,670,000 หน�วย

1,000 บาท

3,670
ล�านบาท

3.78%

10 ป�

24 กุมภาพันธ� 2564

24 กุมภาพันธ� 2574

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง 

จำกัด

บมจ. บ�านปู

3,945
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�

3,945,000 หน�วย

1,000 บาท

3,945
ล�านบาท

2.90%

5 ป�

4 สิงหาคม 2564

4 สิงหาคม 2569

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง 

จำกัด

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 2/2564

ชุดที่ 1

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2564

ชุดที่ 1

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2564

ชุดที่ 2

รายละเอียดหุนกู
หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2561

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 1/2562
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ผูออกหุนกู

มูลคารวมของหุนกู

ประเภทของหุนกู

จำนวนหุนกู

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

มูลคาที่ยังไม ได ไถถอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราดอกเบี้ยตอป

อายุหุนกู

วันที่ออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน

สิทธิในการไถถอน

กอนครบกำหนดของ

ผูถือหุนและผูออกหุนกู

การชำระเงินตน

กอนครบกำหนดไถถอน

มูลคาการไถถอนตามอายุ

ตอหนวย

หลักประกัน

การจัดอันดับเครดิต

ตราสารหนี้

บมจ. บ�านปู

4,010
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�

4,010,000 หน�วย

1,000 บาท

4,010
ล�านบาท

3.30%

7 ป�

4 สิงหาคม 2564

4 สิงหาคม 2571

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง 

จำกัด

บมจ. บ�านปู

6,045
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�

6,045,000 หน�วย

1,000 บาท

6,045
ล�านบาท

3.80%

10 ป�

4 สิงหาคม 2564

4 สิงหาคม 2574

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง 

จำกัด

บมจ. บ�านปู

2,000
ล�านบาท

ระบุช�่อผู�ถือ
 ไม�ด�อยสิทธ�  

ไม�มีหลักประกัน
และ

มีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�

2,000,000 หน�วย

1,000 บาท

2,000
ล�านบาท

1.58%

3 ป�

4 สิงหาคม 2564

4 สิงหาคม 2567

-ไม�มี-

ผู�ออกหุ�นกู�
จะชำระคืน

เง�นต�นทั�งหมด
ในวันครบกำหนด

ไถ�ถอนหุ�นกู�

1,000 บาท

-ไม�มี-

A+
บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง 

จำกัด

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 2/2564

ชุดที่ 2

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 2/2564

ชุดที่ 3

หุนกูบานปู

ครั้งที่ 2/2564

ชุดที่ 4

รายละเอียดหุนกู

03

บร�ษัทย�อยมีนโยบายจ�ายเง�นป�นจากผลกำไรสุทธ�จากการประกอบกิจการ หลังหักเง�นสำรองตามที่กฎหมายกำหนด 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เง� ่อนไขทางการเง�น และความต�องการเง�นทุน หลังจากนั�น
จ�งนำเสนอผู�ถือหุ�นเพื่ออนุมัติการจ�ายเง�นป�นผล โดย 5 ป�ที่ผ�านมา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) มีการจ�ายเง�นป�นผล
ตามรายละเอียดดังต�อไปนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 50

ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองตาง ๆ ทุกประเภท

ที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดกำหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว

จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

รวมถึงขอจำกัดทางกฎหมายและความจำเปนอ�น ๆ

* บร�ษัทฯ กำหนดการจ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป� 2564 งวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ�นละ 0.45 บาท ซ�่งได�จ�าย
เป�นเง�นป�นผลระหว�างกาลไปแล�วหุ�นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คงเหลือจ�ายเง�นป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป� 2564 อีกหุ�นละ 0.25 บาท
ทั�งนี้ บร�ษัทฯ กำหนดจ�ายเง�นป�นผลในวันที่ 29 เมษายน 2565

เงินปนผล

ครึ่งปแรก

(บาทตอหุน)

ป

เงินปนผล

ครึ่งปหลัง

(บาทตอหุน)

เงินปนผล

ประจำป

(บาทตอหุน)

อัตรา

การจายเงินปนผล

ตอกำไรสุทธิ (%)

กำไรสุทธิ

(บาทตอหุน)

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

1.55
1.30

(0.08)
(0.30)
1.59

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

28%

0.65
0.70
0.60
0.30
0.45*
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ความเส่ียง

ดานการเปล่ียนแปลง

และการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอบังคับ

และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ความเส่ียง

ดานกลยุทธ

ความเส่ียง

ทางการเงิน

ความเส่ียง

ดานปฏิบัติการ

ความเส่ียง

ท่ีเกิดข้ึนใหม

นโยบาย กรอบการดำเนินงาน และแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

ทั�งนี้การบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทฯ อยู�ภายใต�การกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�ษัท (Board of Directors)
ผ�านคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 
เพื่อติดตามความเสี่ยงและผลการบร�หารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยงในทุกหน�วยธุรกิจ นอกจากนี้ ในป� 2564 บร�ษัทฯ 
ได�จัดตั�งคณะกรรมการสิ่งแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance (ESG) 
Committee) เพื่อวางกรอบการดำเนินงานที่สอดคล�องกับทิศทาง ESG และติดตามความเสี่ยงที่เกิดข�้นในโลกทั�งระยะสั�น
และระยะยาว โดยฝ�ายบร�หารความเสี่ยงรายงานผลการสอบทานการบร�หารความเสี่ยงแก�คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ ESG และคณะกรรมการบร�ษัทเป�นประจำทุกไตรมาส เพ่ือให�ม่ันใจว�าความเส่ียง 
ที่สำคัญและความเสี่ยงที่เกิดข�้นใหม� (Emerging Risk) ได�รับการบร�หารจัดการให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได� (Risk Appetite) 
เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดข�้น

ฝ�ายบร�หารความเสี่ยงรับผิดชอบในการนำนโยบายและกรอบการบร�หารความเสี่ยงมาใช�ทั่วทั�งองค�กร โดยนำเคร�่องมือ
บร�หารความเสี่ยงต�างๆ มาใช� เช�น การกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค�กรรับได� การกำหนดตัวช�้วัดป�จจัยเสี่ยง (Key Risk 
Indicator: KRI) ซ�่งมีการทบทวนและปรับปรุงอย�างสม่ำเสมอเพื่อให�สอดคล�องกับกลยุทธ�ขององค�กร รวมถึงสนับสนุน
ให�มีการกำหนดวาระเร�่องความเสี่ยงในการประชุมหลักๆ และกำหนดให�การบร�หารความเสี่ยงเป�นส�วนหนึ่งในหลักสูตร
การฝ�กอบรม จัดทำสื่อและกิจกรรมต�างๆ รวมทั�งส�งเสร�มให�พนักงานในองค�กรเข�าร�วมกิจกรรม เพื่อส�งเสร�มความเข�าใจ
ให�กับพนักงาน และเพื่อปลูกฝ�งวัฒนธรรมบร�หารความเสี่ยง

ดวยสภาวะการดำเนินธุรกิจในปจจุบันที่มีความผันผวน

และไมแนนอน บริษัทฯ และกลุมบานปู ใหความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ทำใหบริษัทฯ สามารถลดโอกาสที่ความเสี่ยง

จะเกิดขึ้นรวมถึงลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

อันจะนำไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทฯ

1.2 ความเสี่ยงดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

และการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

เพ�อรองรับการเติบโตในอนาคต

เพื่อเตร�ยมความพร�อมสำหรับการเติบโตของธุรกิจตาม
แผนกลยุทธ� Greener & Smarter บร�ษัทฯ ได�ปรับปรุง
กลยุทธ�และแนวทางการบร�หารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
ข�ดความสามารถบุคลากรให�สอดคล�องกับกลยุทธ� รวมถึง 
ทบทวนโครงสร�างองค�กรเพื่อสนับสนุนการทำงาน และ
ว�เคราะห�แผนความต�องการกำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร 
บร�ษัทฯ ได�กำหนดนโยบายการฝ�กอบรมและพัฒนา โดย
จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ 
ในอัตราไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของงบประมาณที่จัดเตร�ยมไว� 
สำหรับเง�นเดือนพนักงาน พร�อมทั�งพัฒนากรอบการอบรม
และพัฒนาบุคลากร (Banpu Learning and Development 
Framework) เพื ่อวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โดยพิจารณาให�สอดคล�องกับสมรรถนะที ่ควรพัฒนา 
(Competency Gap) ของพนักงานทั�งองค�กร นโยบาย 
รวมทั�งแนวโน�มการขยายตัวทางธุรกิจ ทั�งนี้ พนักงาน
แต�ละคนจะมีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual 
Development Plan) โดยพิจารณาจากสมรรถนะที่จำเป�น 
ซ�่งประกอบด�วยสมรรถนะด�านตำแหน�งงานและสมรรถนะ 
ด�านการเป�นผู�นำ ซ�ง่จะแตกต�างกันไปในแต�ละประเภทของงาน 
นอกจากน้ี เพ่ือเตร�ยมความพร�อมแก�พนักงานสำหรับยุคดิจ�ทัล 
บร�ษัทฯ ได�จัดอบรมพนักงานให�มีกรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) และความสามารถด�านดิจ�ทัลเพื่อนำมา
ปรับใช�กับการทำงานยุคใหม�ที่ปรับเปลี่ยนไปอย�างรวดเร็ว  
ควบคู�ไปกับการปลูกฝ�งวัฒนธรรมองค�กรบ�านปู ฮาร�ท 
(Banpu Heart) เพื่อให�พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ 

สำหรับผู�บร�หารระดับสูงและตำแหน�งท่ีมีความสำคัญ บร�ษัทฯ 
ได�แต�งตั �งคณะกรรมการวางแผนการสืบทอดตำแหน�ง 
(Succession Planning Committee) ที่มีหน�าที่กำกับดูแล 

ปจจัยความเสี่ยง

ตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)

1.1 ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธและ 

การนำไปปฏิบัติ

ภายใต�การแพร�ระบาดของของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา
2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) ซ�่งส�งผลต�อเศรษฐกิจ
ในหลายประเทศท่ัวโลก สงครามทางการค�าระหว�างประเทศ 
ความไม�สมดุลของอุปสงค�และอุปทานพลังงาน การเปล่ียนแปลง 
กฎระเบียบและข�อบังคับ แนวโน�มการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง 
เทคโนโลยีของโลกท่ีเป�นไปอย�างรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวัง 
ของนักลงทุนและผู�มีส�วนได�เสียท่ีเพ่ิมข�น้ บร�ษัทฯ ได�ทบทวน 
ทิศทางและกลยุทธ�การดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องกับ
สถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงให�ความสำคัญกับ 
ประเด็นด�านความยั่งยืน ตั�งแต�การกำหนดกลยุทธ�ภายใต�
หลัก ESG ในการส�งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน 
(Smarter Energy for Sustainability) โดยวางแผนธุรกิจ
ให�มีความยืดหยุ�นและคล�องตัว เพื่อให�สามารถตั�งรับ
ความท�าทายต�างๆ ยกระดับข�ดความสามารถในการแข�งขัน 
ควบคู �ไปกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช �
อย�างชาญฉลาด รวมถึงรักษาสภาพคล�องทางการเง�น
ทั�งการสร�างรายได�และลดความเสี่ยงเพื่อมุ�งเน�นการลงทุน 
ในโครงการท่ีสร�างกระแสเง�นสดได�ทันที พร�อมทั�งลดค�าใช�จ�าย 
และบร�หารจัดการกระแสเง�นสดให�มีเสถียรภาพ และรับมือ
กับความไม�แน�นอนอย�างมีประสิทธ�ภาพ 

บร�ษัทฯ มีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ�และแนวโน�ม 
การเปลี ่ยนแปลงต�างๆ เป�นประจำทุกเดือน รวมถึง
เปร�ยบเทียบข�อมูลจากสถาบันและแหล�งข�อมูลที่เช�่อถือได� 
เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อเป�นข�อมูลในการพิจารณา 
แนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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การวางแผนและพััฒนาผ้�สืืบทอดตำำาแหน่งสืำาคััญ (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 
ข้องทุกตำำาแหน่งสืำาคััญทำาให�สืัดสื่วนตำำาแหน่งสืำาคััญท่�ม่
แผนการสืืบทอดตำำาแหน่งคัรบถ�วนตำามเป้าหมายท่�ตำั�งไว�

1.3  ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสี่่ยงขององค์กร

บรษิัทัฯ ให�คัวามสืำาคััญกบัการบรหิารคัวามเสื่�ยงด�านชิื�อเสืย่ง
และภาพัลกัษัณข์้ององค์ักร ซึ่ึ�งสืามารถสืง่ผลกระทบท่�รวดเรว็
และรุนแรงทั�งระยะสืั�นและระยะยาวโดยไม่อาจประเมินค่ัา 
เปน็ตำวัเงนิได� บรษิัทัฯ มุง่มั�นในการดำาเนนิธุรุกจิภายใตำ�กลยทุธุ์ 
Greener & Smarter พัร�อมข้ับเคัลื�อนธุุรกิจในชิ่วงเวลา
แห่งคัวามท�าทายภายใตำ�ภาวะวิกฤตำโคัวิด-19 โดยดำาเนิน
ธุุรกิจภายใตำ�หลัก ESG เพัื�อสื่งเสืริมการเตำิบโตำทางธุุรกิจ 
ข้องบริษััทฯ พัร�อมกับการสืร�างประโยชิน์และผลตำอบแทน 
อย่างยั�งยืนให�แก่ผ้�ม่ส่ืวนได�เส่ืยทุกกลุ่ม ทั�งน่� บริษััทฯ ได�นำา 
กรอบการบริหารจัดการวิเคัราะห์ผ้�ม่ส่ืวนได�เส่ืย (Management 
Framework: Stakeholder Analysis) ท่�อ�างองิจากมาตำรฐาน
สืากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard 
(AA1000SES) มาใชิ�ในการพัจิารณาประเดน็ท่�ผ้�ม่สืว่นได�เสืย่ 
ให�คัวามสืนใจภายใตำ�หลักการสืำาคััญ 3 ประการ ได�แก่ 
การม่สื่วนร่วมข้องผ้�ม่ส่ืวนได�เสื่ยทุกภาคัสื่วน (Inclusivity) 
การพิัจารณาประเด็นท่�ม่นัยสืำาคััญต่ำอบริษััทฯ และผ้�ม่ส่ืวนได�เส่ืย  
(Materiality) และการบริหารจัดการท่�เป็นระบบและการเปิดเผย 
ผลการดำาเนินงานด�วยคัวามโปร่งใสื (Responsiveness) 

บริษััทฯ กำาหนดแนวทางการสืื�อสืารองค์ักรและการบริหาร
ภาพัลักษัณ์ให�สือดคัล�องกับทิศทางข้ององคั์กร ซึึ่�งม่
คัวามมุ่งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจเพัื�อคัวามยั�งยืนตำามหลัก 
ESG โดยพััฒนากลยุทธุ์การสืื�อสืารให�สืามารถสืื�อสืารกับ 
ผ้�ม่ส่ืวนได�เส่ืยได�ถ้กตำ�องและรวดเร็ว รวมถึงสืร�างคัวามเข้�าใจท่�ด่ 
แกผ่้�ม่สืว่นได�เสืย่ทกุกลุม่ เชิน่ จดังานแถลงผลการดำาเนินงาน 
ข้องกลุ่ มบริษััทฯ ประจำา ไตำรมาสืแก่นั กลงทุนและ 
นักวิเคัราะห์ จัดให�ม่หน่วยงานนักลงทุนสืัมพัันธ์ุเพัื�อเป็น 
ชิอ่งทางตำดิตำอ่โดยตำรงกบัผ้�ถอืหุ�นและนกัลงทนุทั�งในประเทศ 

และตำ่างประเทศ และม่หน่วยงานสืื�อสืารองค์ักรท่�ทำาหน�าท่� 
สืื�อสืารภาพัลักษัณ์ข้ององคั์กร ผ่านสืื�อมวลชินไปยัง 
กลุม่เป้าหมายและสืาธุารณชินทั�วไป รวมทั�งมก่ารสืื�อสืารการ
ดำาเนินงานด�านคัวามรับผิดชิอบตำ่อสืังคัมและสืิ�งแวดล�อม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างตำ่อเนื�อง 
มก่ารสืร�างคัวามสืมัพัันธ์ุท่�ด่กับชิมุชิน และการสืำารวจทัศนคัติำ
และคัวามพังึพัอใจข้องชิมุชินและผ้�ม่สืว่นได�เสืย่ท่�ม่ตำอ่บรษิัทัฯ 
อยา่งสืมำ�าเสืมอ มก่ารทำาแบบสืำารวจคัวามพังึพัอใจข้องลก้คั�า 
และการจัดทำาแบบสืำารวจคัวามคิัดเห็นข้องพันักงานต่ำอองค์ักร 
รวมถงึจดัให�ม่ชิอ่งทางรับข้�อร�องเรย่น เพัื�อนำาผลมาปรับปรงุ
การดำาเนินงานข้องบริษััทฯ 

จากการดำาเนินการดังกล่าว สื่งผลให�ในปี 2564 บริษััทฯ 
ได�รับคััดเลือกให�เป็นสืมาชิิกในกลุ่มดัชิน่คัวามยั�งยืน
ดาวโจนสื์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) ระดับโลกตำ่อเนื�องเป็นปีท่� 8 ในกลุ่มตำลาดเกิดใหม่ 
(Emerging Market) ในกลุ่มอุตำสืาหกรรมพัลังงานถ่านหิน
และพัลังงานเพัื�อการใชิ�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�านสืิทธิุมนุษัยชินเป็นผลจากการท่�
บริษััทฯ ได�ทำาการประเมินคัวามเสื่�ยงด�านสืิทธุิมนุษัยชิน
อย่างรอบด�านด�วยตำนเอง (Human Rights Due Diligence 
Self-Assessment) และบริษััทย่อยในออสืเตำรเล่ยประกาศ 
Modern Slavery Statement ซึ่ึ�งประกอบด�วยแผนงานและ
ผลการดำาเนนิงานท่�เก่�ยวข้�องกบัประเดน็แรงงานทาสืยคุัใหม่ 
นอกจากน่� บริษััทฯ ได�รับรางวัลเก่ยรตำิยศบริษััทจดทะเบ่ยน 
ด�านคัวามยั�งยืน (Sustainability Awards of Honor) 
โดยบรษิัทัฯ ได�รบัรางวลั Sustainability Excellence ติำดตำอ่
กันเป็นปีท่� 3 ตำอกยำ�าคัวามเป็นผ้�นำาธุุรกิจด�านพัลังงาน 
ท่�หลากหลายในระดับนานาชิาตำิท่�มุ่งมั�นพััฒนานวัตำกรรม 
เทคัโนโลย่ และคัวามยั�งยืน รวมถึงได�รับคััดเลือกให�อย้่ 
ในรายชิื�อหุ�นยั�งยืน Thailand Sustainability Investment 
(THSI) ประจำาป ี2564 ตำอ่เนื�องเปน็ปีท่� 7 จากการดำาเนนิธุรุกจิ 
ท่�สือดคัล�องกับแนวทางการลงทุนอย่างม่คัวามรับผิดชิอบ 
(Responsible Investment) ซึึ่�งมุ่งเน�นการเติำบโตำ 
อย่างยั�งยืนและสืร�างผลตำอบแทนให�แก่ผ้�ถือหุ�นในระยะยาว
โดยคัำานึงถึงหลัก ESG 

1.4 ความเสี่่�ยงจากการลงทุุนในธุุรกิจใหม่

บรษิัทัฯ บริหารจดัการคัวามเสื่�ยงน่�เพัื�อให�มั�นใจวา่ธุรุกิจใหมท่่�
เข้�าไปลงทนุสืามารถสืร�างมล้คัา่รวมให�กบัองคัก์รไมน่�อยกวา่ 
ท่� คัาดการณ์ ไว�ก่ อนการพััฒนาหรือ เข้� าซึ่ื� อธุุ รกิ จนั� น 
โดยกำาหนดกระบวนการพัิจารณาการลงทุนตำามข้ั�นตำอน 
ม่คัณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) 
ซึึ่�งประกอบด�วยผ้�บริหารและผ้�เช่ิ�ยวชิาญท่�เก่�ยวข้�องในแต่ำละด�าน 
เพัื�อพัิจารณาและให�คัวามเห็นตำ่อการลงทุนอย่างรอบคัอบ 
เชิ่น พัิจารณาถึงคัวามสือดคัล�องกับกลยุทธุ์การเตำิบโตำ 
ข้องบริษััทฯ พัิจารณาผลตำอบแทนการลงทุนให�เป็นไปตำาม
เกณฑ์์ข้องบริษััทฯ การประเมินคัวามเสื่�ยงข้องโคัรงการ 
รวมทั�งม่การตำิดตำามผลการดำาเนินงานข้องการลงทุน และ
เฝ้้าระวังการเปล่�ยนแปลงข้องปัจจัยตำ่าง ๆ  ท่�อาจทำาให�
ผลตำอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตำามเป้าหมายอย่าง
สืมำ�าเสืมอ เพัื�อท่�จะแก�ไข้ปัญหาท่�อาจเกิดข้ึ�นได�อย่างรวดเร็ว
และม่ประสืิทธุิภาพั อ่กทั�งบริษััทฯ ยังม่การตำิดตำามและ
วเิคัราะหพ์ัอรต์ำการลงทนุข้องบรษิัทัฯ อยา่งสืมำ�าเสืมอ เป็นตำ�น 

นอกจากน่� บริษััทฯ ยังมุง่เน�นการบริหารงานให�เกิดพัลังร่วม 
(Synergy) ระหว่างบรษิัทัฯ และธุรุกิจใหม ่โดยมก่ารวางแผน
ทางด�านทรัพัยากร การพััฒนาศักยภาพัข้องพันักงาน 
การจัดโคัรงสืร�างให�เหมาะสืม เพัื�อให�สืามารถบริหารการ
เปล่�ยนแปลง ซึ่ึ�งจะสืง่ผลให�การลงทนุในกจิการใหมน่ั�นเปน็ไป 
อย่างราบรื�น สืามารถสืร�างการเตำิบโตำในระยะยาวและ 
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 
เอเชิย่-แปซึ่ฟิิก เชิน่ โรงไฟฟา้ Nakoso IGCC ในประเทศญ่�ปุ�น 
โรงไฟฟ้าพัลังงานแสืงอาทิตำย์เบอริล (Beryl) และมานิลดรา 
(Manildra) ในประเทศออสืเตำรเล่ย โรงไฟฟ้าก๊าซึ่ธุรรมชิาตำิ  
CCGT “Temple I” ในรฐัเทก็ซึ่สัื สืหรฐัอเมริกา และโรงไฟฟา้ 
พัลังงานแสืงอาทิตำย์ฮาตำิ�ญ ในสืาธุารณรัฐสืังคัมนิยม 
เว่ยดนาม ทั�งหมดน่�ล�วนเป็นภาพัสืะท�อนข้องคัวามมุ่งมั�น 
ในการเร่งพััฒนาธุุรกิจด�านพัลังงานหมุนเว่ยน ระบบกักเก็บ 
พัลังงาน และโรงไฟฟ้าท่�ใชิ�เทคัโนโลย่ท่�ม่ประสืิทธิุภาพัและ 

เปน็มติำรตำอ่สืิ�งแวดล�อม (High Efficiency, Low Emissions: 
HELE) เพัื�อก�าวสื้่เปา้หมายท่�บริษััทฯ จะม ่EBITDA มากกว่า
ร�อยละ 50 จากธุุรกิจพัลังงานท่�สืะอาดข้ึ�นและเทคัโนโลย่ 
พัลงังานภายในป ี2568 และเปน็การดำาเนนิตำามแผนกลยทุธุ์ 
ข้องบ�านป้ท่�สือดคัล�องกับแนวคิัดและวัตำถุประสืงคั์หลัก 
ข้องประชิาคัมโลกในการแก�ปัญหาการเปล่�ยนแปลงสืภาพั
ภ้มิอากาศ

2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

2.1  ความเสี่่�ยงจากความผัันผัวนของราคาถ่่านหิน

นำ�ามัน และก๊าซธุรรมชื่าติิ

จากสืถานการณ์ปัจจุบันท่�ราคัาถ่านหิน ราคัานำ�ามัน และ
ราคัาก๊าซึ่ธุรรมชิาตำิม่คัวามผันผวน ซึ่ึ�งม่ผลกระทบตำ่อ 
ผลประกอบการ บริษัทัฯ จงึมก่ารบรหิารคัวามเสื่�ยงโดยจัดตำั�ง 
Commodity Risk Management Committee เพัื�อวเิคัราะห์
สืถานการณ์คัวามเคัลื�อนไหวข้องราคัาถ่านหิน ราคัานำ�ามัน 
และราคัาก๊าซึ่ธุรรมชิาตำิ และดำาเนินการบริหารคัวามเสื่�ยง 
โดยใชิ�เคัรื�องมือประเภทอนุพัันธุ์ทางการเงินในการข้าย
ถา่นหนิลว่งหน�า (Coal Swap) ซึ่ื�อนำ�ามันลว่งหน�า (Oil Swap) 
และซึ่ื�อข้ายก๊าซึ่ธุรรมชิาตำิล่วงหน�า (Gas Collar Option) 
เพัื�อลดผลกระทบเชิงิลบท่�อาจจะเกิดข้ึ�น นอกจากนั�น บรษิัทัฯ 
ได�ตำดิตำามและประเมินสืภาวะตำลาดถา่นหนิและแนวโน�มราคัา
อยา่งใกล�ชิดิ เพัื�อเลอืกชิว่งเวลาท่�เหมาะสืมในการตำกลงราคัา
ซึ่ื�อข้ายถ่านหินกับล้กคั�าท่�ทำาสืัญญาไว�กับบริษััทฯ พัร�อมทั�ง
พัิจารณาสืัดสื่วนการข้ายถ่านหินแบบราคัาคังท่� (Fixed 
Price) และแบบราคัาแปรผันตำามราคัาตำลาดโลก (Index 
Link) ให�เหมาะสืมกับสืภาวะตำลาดในข้ณะนั�น

2.2  ความเสี่่�ยงจากอัติราแลกเปล่�ยน

บริษััทฯ ดำาเนินการตำามแผนบรรเทาคัวามเสื่�ยง เพัื�อลด 
ผลกระทบจากคัวามผนัผวนข้องอตัำราแลกเปล่�ยนทั�งในระดบั 
บริษััทฯ และระดับกลุ่มบริษััทฯ ท่�ดำาเนินธุุรกิจในประเทศ
ตำ่าง ๆ  โดยม่การจัดประชิุมคัณะกรรมการบริหารการเงิน 
(Financial Management Committee) เพัื�อพัิจารณา
และตำัดสืินใจเลือกใชิ�เคัรื�องมือทางการเงินให�เหมาะสืมกับ
สืถานการณ์ ม่มาตำรการบริหารกระแสืเงินสืดทั�งรายได�และ



• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)14
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)152 153

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 
อย่างถ้กตำ�องภายในระยะเวลาตำามท่�กฎหมายกำาหนด 
โดยจัดทำาระเบ่ยบปฏิิบัตำิด�านภาษั่อากรเพัื�อเป็นแนวทาง
ในการปฏิิบัตำิ จัดเตำร่ยมเอกสืารประกอบการเสื่ยภาษั่อย่าง
คัรบถ�วนและเพั่ยงพัอ พัิจารณาโคัรงสืร�างการลงทุนอย่าง
สืมำ�าเสืมอ และกำาหนดให�ผ้�บริหารท่�รับผิดชิอบในแตำ่ละ
ประเทศตำดิตำามการเปล่�ยนแปลงด�านกฎระเบย่บและนโยบาย
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

เนื�องจากบริษััทฯ ม่แผนการลงทุนเพืั�อข้ยายธุุรกิจอย่างต่ำอเนื�อง 
ตำามกลยุทธ์ุ Greener & Smarter รวมถึงภาระหน่�เงินก้�
ตำ่าง ๆ  ท่�ม่กำาหนดชิำาระ ทำาให�บริษััทฯ ม่การตำิดตำามและ
บริหารคัวามเสื่�ยงดังกล่าวอย่างใกล�ชิิด ม่แผนการลงทุน 
ท่�รอบคัอบ โดยจัดหาแหล่งเงินทุนด�วยตำ�นทุนทางการเงิน 
ท่�เหมาะสืม จดัทำาประมาณการทางการเงนิ เพัื�อเปน็เคัรื�องมอื
ในการบริหารจัดการทางการเงิน ประมาณการและวิเคัราะห์

อัตำราสื่วนทางการเงินตำ่าง ๆ  ท่�จะเกิดข้ึ�นในอนาคัตำ เพัื�อให� 
มั�นใจวา่อตัำราสืว่นทางการเงนิท่�สืำาคััญอย้ใ่นระดบัท่�เหมาะสืม 
ม่การกำากับด้แลกิจการท่�ด่ตำามหลัก ESG รวมทั�งม่การ
ตำิดตำามปัจจัยตำ่าง ๆ  ท่�ม่ผลกระทบต่ำอการจัดหาเงินทุน 
ทำาให�บริษััทฯ สืามารถจัดหาเงินทุนได�ตำามแผนด�วยตำ�นทุน 
ทางการเงินท่�เหมาะสืม

3. ความเสี่ยงด้านปฏิิบัติิการ (Operating Risk)

3.1  ความเสี่่�ยงในการผัลิติ

บริษััทฯ ให�คัวามสืำาคััญกับการลดคัวามเสื่�ยงจากคัวาม 
ไม่แน่นอนในการผลิตำ ซึ่ึ�งเป็นปัจจัยสืำาคััญท่�สื่งผลกระทบ
ตำ่อการดำาเนินธุุรกิจทั�งในระยะสืั�นและระยะยาว โดยบริษััทฯ 
ดำาเนินมาตำรการจัดการคัวามเสื่�ยงเพัื�อรักษัาเสืถ่ยรภาพัและ
สืร�างคัวามมั�นใจในระบบมาตำรฐานการผลิตำท่�มป่ระสืทิธุภิาพั
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 เชิ่น พััฒนาเทคัโนโลย่ระบบอัตำโนมัตำิ 
(Automation Technology) มาประยุกตำ์ใชิ�ในการ
บริหารจัดการและการดำาเนินงานเหมืองถ่านหิน 
เพัื�อลดคัวามผิดพัลาดจากการดำาเนินงานข้อง 
พันักงานปฏิิบัตำิงาน (Manual System) ชิ่วยลดตำ�นทุน 
การผลติำ ชิว่ยปรบัปรงุคัวามสืามารถในการผลติำถา่นหนิ 
(Productivity Improvement) และคัวบคุัมคัุณภาพั
การผลิตำให�ม่ประสืิทธุิภาพัมากยิ�งข้ึ�น การสืร�างแบบ 
การประเมินคัุณภาพัข้องผ้�รับเหมาผ่านระบบบริหาร
ผ้�รบัเหมา (Contractor Management System: CMS) 
เพัื�อลดคัวามเสื่�ยงในการว่าจ�างผ้�รับเหมาชิ่วงท่�ไม่ม่
คัุณภาพั อันอาจสื่งผลกระทบตำ่อแผนการดำาเนินงาน 
การนำาเทคัโนโลย่ Automation ระบบวิเคัราะห์ข้�อม้ล  

(Data Analytics) และระบบการบริหารแบบล่น 
(Lean Operation) เข้�ามาใชิ�ในการบริหารหลุมก๊าซึ่ 
จำานวนมากเพัื�อเพัิ�มประสืิทธิุภาพัในการผลิตำและ 
ลดตำ�นทุนในการผลิตำก๊าซึ่ธุรรมชิาตำิ

•• ม่การตำิดตำามการเดินเคัร่�องโรงไฟฟ้าอย่างใกล�ชิิด
เน�นการวิเคัราะห์หาสืาเหตุำข้องปัญหาเพืั�อแก�ไข้ปรับปรุง
ให�ระบบทำางานอย่างม่ประสืิทธุิภาพัและเสืถ่ยรภาพั
อย่างตำ่อเนื�อง จัดเตำร่ยมอะไหล่ท่�สืำาคััญ (Critical
Spare Parts) ข้องโรงไฟฟ้าให�เพั่ยงพัอและเหมาะสืม

•• จดัอบรมเพัื�อพััฒนาคัวามร้�คัวามสืามารถข้องบคุัลากร
และสื่งเสืริมการแบ่งปันคัวามร้�ระหว่างหน่วยงาน 
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

บริษััทฯ ม่การบริหารคัวามเสื่� ยงด�านอาชิ่วอนามัย 
คัวามปลอดภัยและสืิ�งแวดล�อมโดยทบทวนนโยบาย 
กลยุทธุ์ และเป้าหมายในด�านอาชิ่วอนามัย คัวามปลอดภัย 
และสืิ� งแวดล�อมเป็นประจำาทุกปี และม่การรายงาน 
ผลการปฏิิบัตำิงานแก่คัณะกรรมการการพััฒนาท่�ยั�งยืนและ 
คัณะกรรมการ ESG โดยผลการดำาเนนิงานด�านอาชิว่อนามยั 
คัวามปลอดภัย และสืิ�งแวดล�อมเป็นหนึ�งในตำัวชิ่� วัด 
ผลการปฏิิบัตำิงานข้องประธุานเจ�าหน�าท่�บริหาร ตำลอดจน 
ผ้�บริหารระดับสื้งข้องทุกหน่วยธุุรกิจ โดยบริษััทฯ ดำาเนิน 
กลยุทธุ์ด�านอาชิ่วอนามัยและคัวามปลอดภัยผ่านวัฒนธุรรม 
คัวามปลอดภัย ซึึ่�งคัรอบคัลุมการเสืริมสืร�างระบบอาช่ิวอนามัย 
และคัวามปลอดภัย ตำามมาตำรฐานสืากล ISO 45001  
ข้�อกำาหนดด�านกฎหมายข้องหน่วยธุุรกิจต่ำาง ๆ  ในแต่ำละประเทศ 
และแนวปฏิิบัติำต่ำาง ๆ  ท่�เก่�ยวข้�อง การเพิั�มคัวามร้�คัวามสืามารถ 

และปล้กฝ้ังการตำระหนักร้�ด�านคัวามปลอดภัย นอกจากน่� 
บริษััทฯ กำาหนดมาตำรการจัดการคัวามเสื่�ยงตำามลำาดับข้ั�น
ข้องการคัวบคัุมอันตำราย ตำลอดจนกำาหนดแผนการสืื�อสืาร 
การเฝ้า้ระวงัและตำดิตำามคัวามเสื่�ยง โดยหวัหน�างานมห่น�าท่�
ประเมนิคัวามเส่ื�ยงและสืื�อสืารให�กบัผ้�ปฏิบิตัำงิานทุกคันทราบ
ก่อนเริ�มปฏิิบัตำิงาน 

บริษััทฯ พััฒนาระบบการบริหารจัดการคัวามตำ่อเนื�อง 
ทางธุุรกิจโดยอ�างอิงมาตำรฐานสืากล เชิ่น ISO 22301 
โดยบริษััทฯ กำาหนดให�หน่วยธุุรกิจท่�สืำาคััญตำ�องม่แผน 
คัวามตำ่อเนื�องทางธุุรกิจ รวมทั�งฝ้ึกซึ่�อมเป็นประจำาทุกปี 
บริษััทฯ ม่การเฝ้้าระวังและทบทวนสืมรรถนะการดำาเนินงาน
ข้องระบบผ่านการตำรวจตำิดตำามภายใน การตำรวจตำิดตำาม 
โดยบคุัคัลท่� 3 และการทบทวนข้องฝ้�ายบรหิารเป็นประจำาทกุปี 
ทั�งน่� ในสืถานการณ์ระบาดข้องโคัวิด-19 บริษััทฯ ได�นำา
แผนคัวามตำ่อเนื�องทางธุุรกิจ (Business Continuity Plan) 
ท่�ออกแบบไว�มาประกาศใชิ�งาน โดยแตำล่ะประเทศได�กำาหนด 
คัณะทำางาน Incident Management Team (IMT) 
เพืั�อทำาหน�าท่�จัดการและตำอบโตำ�วิกฤตำการณ์โคัวิด-19 ท่�เกิดขึ้�น 
ตำั�งแตำเ่ริ�มมก่ารระบาดจนกระทั�งปัจจบุนั มก่ารนำาแผนกลยทุธุ์
คัวามต่ำอเนื�องทางธุุรกิจมาใชิ�รองรับการปฏิิบัตำิงานข้อง
พันักงานทุกคันท่�ตำ�องปฏิิบัตำิงาน ณ ท่�พัักอาศัย (Work from  
Home) ทำาให�กิจกรรมท่�สืำาคััญตำ่าง ๆ  ดำาเนินตำามแผนงาน
ได�อย่างตำ่อเนื�อง สืามารถสื่งมอบผลิตำภัณฑ์์และการบริการ
ท่�ม่คัุณภาพัให�แก่ล้กคั�าทั�งภายนอกและภายใน 

ในด�านสืิ�งแวดล�อม บริษััทฯ ได�ปฏิิบัตำิตำามมาตำรฐาน 
ด�านสืิ�งแวดล�อม (Environmental Standard) ตำามท่�กฎหมาย
กำาหนด และมุ่งเน�นการใชิ�ทรัพัยากรอย่างม่ประสืิทธุิผล  
(Effective Resource Utilization) เพัื�อเป็นการอนุรักษั์
ทรัพัยากรธุรรมชิาตำิและลดผลกระทบทั�งทางตำรงและ 
ทางอ�อมจากการใชิ�ทรัพัยากร เชิ่น การเปล่�ยนแปลงสืภาพั 
ภ้มอิากาศ (Climate Change) การจัดการข้องเสืย่ท่�เกดิจาก 
กระบวนการ (Waste Management) การใชิ�ประโยชิน์ท่�ดิน 
(Land Ut i l izat ion) คัวามหลากหลายทางชิ่วภาพั 
(Biodiversity) และการใชิ�ทรัพัยากรนำ�า เป็นตำ�น โดยในปี  
2564 บริษััทฯ ได�ดำาเนินมาตำรการจัดการคัวามเสื่�ยง 
ด�านสืิ�งแวดล�อม ดังตำ่อไปน่�
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การดำาเนินงานน่�ได�คัรอบคัลุมถึงชินเผ่าพัื�นเมืองในพัื�นท่� 
(Indigenous Peoples Management) และการด้แลชิุมชิน
ท�องถิ�นหากม่กิจกรรมการย�ายถิ�นฐานเกดิข้ึ�น (Resettlement 
Management) นอกจากนั�น บริษััทฯ ได�กำาหนดให�นำาการ
สืำารวจการรับร้�ข้องชิมุชิน (Community Perception Survey) 
มาใชิ�เป็นมาตำรฐานเด่ยวกันในทุกพัื�นท่�ทำางาน เพัื�อสืำารวจ
ระดับการรับร้�และการยอมรับจากชิุมชิน ประเด็นข้�อกังวล 
ข้องชิุมชิน รวมถึงข้�อเสืนอแนะจากชิุมชิน โดยบริษััทฯ  
จะนำาผลท่�ได�จากการสืำารวจมาปรับปรุงการดำาเนินงาน 
อ่กทั�งยังได�ม่การจัดทำาการสืำารวจคัวามพัึงพัอใจข้องชิุมชิน 
ท่�ม่ตำ่อโคัรงการพััฒนาคัุณภาพัชิ่วิตำ (Communi ty 
Satisfaction Survey) และนำาผลการสืำารวจท่�ได�มาปรับปรุง
การดำาเนินงาน เพัื�อให�เกิดประโยชิน์และคัวามพึังพัอใจข้อง
ชิุมชินโดยสื่วนรวม บริษััทฯ ยังได�นำาระบบการสือบทาน
คัุณภาพั (Quality Assurance Review) โดยพันักงาน 
ท่�ไม่เก่�ยวข้�องกับงานการพััฒนาชุิมชิน มาดำาเนินการตำรวจสือบ 
การดำาเนินงานด�านการพััฒนาชิุมชิน เพัื�อคัวามโปร่งใสืและ
ม่ประสืิทธุิผลสื้งสืุด

3.4 ความเสี่่�ยงด้้านภัยพิิบััติิทุางธุรรมชื่าติิ

คัวามผันผวนข้องสืภาพัภ้มิอากาศทั� วโลกทำาให� เ กิด 
ภยัธุรรมชิาตำหิลากหลายรป้แบบในประเทศตำา่ง ๆ  เชิน่ ไฟป�า 
หิมะตำกหนัก ภัยแล�ง พัายุ หรือปริมาณนำ�าฝ้นท่�สื้งผิดปกตำิ 
ซึ่ึ�งสื่งผลกระทบต่ำอการดำาเนินธุุรกิจ เพัื�อบริหารคัวามเสื่�ยง
ดังกล่าว บริษััทฯ ม่มาตำรการรับมือกับสืภาพัภ้มิอากาศ 
ท่�เปล่�ยนแปลงโดยกำาหนดให�คัวามเสื่�ยงจากการเปล่�ยนแปลง
สืภาพัภ้มอิากาศเป็นหนึ�งในคัวามเส่ื�ยงในแผนคัวามตำอ่เนื�อง
ทางธุรุกิจ โดยจัดหาประกันภัยทรัพัย์สืนิและประกันภัยธุรุกิจ
หยุดชิะงักท่�เหมาะสืมเพัื�อรองรับเหตำุการณ์ท่�อาจเกิดข้ึ�น 
ม่การพัิจารณาคัวามเสื่�ยงด�านภัยพัิบัตำิทางธุรรมชิาตำิ 
ในการพัิจารณาลงทุนโคัรงการใหม่ และกำาหนดกลยุทธุ์ 
ท่�จะเป็นสื่วนหนึ�งข้องสืังคัมคัาร์บอนตำำ�า โดยตำั�งเป้าหมาย 
ลดการปล่อยมลภาวะท่�ชิัดเจน กำาหนดราคัาคัาร์บอนและ 
ใชิ�เป็นปัจจัยในการประเมินคัวามเป็นไปได�ข้องโคัรงการ 
ท่�จะลงทุน เพัื�อบรรลุเปา้หมายลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก 
รวมถึงเตำร่ยมการเปิดเผยข้�อม้ลการจัดการคัวามเสื่�ยง 
และโอกาสืจากการเปล่�ยนแปลงสืภาพัภ้มิอากาศตำาม
แนวทางข้อง Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosure (TCFD)

4. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ี่ยนแปลี่ง

แลี่ะการปฏิิบัติิติามกฎระเบียบ ข้้อบังคับ

แลี่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้้อง

คัวามเสื่�ยงด�านการปฏิิบัตำิตำามกฎหมายเกิดได�จาก 
หลายปัจจยั อาท ิคัวามซัึ่บซึ่�อนข้องบทบญัญตัำติำามกฎหมาย 

การเปล่�ยนแปลงกฎหมายบอ่ยคัรั�ง คัวามเข้�าใจท่�คัลาดเคัลื�อน 
เก่�ยวกับวิธุ่ปฏิิ บัตำิ  หรือแม�กระทั�งภาษัาตำ่างประเทศ 
ท่� ใชิ� ในการออกกฎหมาย ซึึ่� งอาจนำาไปสื้่ การปฏิิ บัตำิ 
ตำามกฎหมายท่�ไม่ถ้กตำ�อง และสื่งผลกระทบตำ่อบริษััทฯ ทั�ง
ในด�านการเงินและการดำาเนินงาน เชิ่น ถ้กลงโทษัปรับ ถ้ก
พัักหรือเพัิกถอนใบอนุญาตำในการประกอบกิจการ รวมถึง 
อาจสื่งผลตำ่อชิื�อเสื่ยงและภาพัลักษัณ์ ดังนั�น บริษััทฯ 
จึงให�คัวามสืำาคััญกับการบริหารคัวามเสื่�ยงด�านการปฏิิบัตำิ 
ตำามกฎหมาย โดยกำาหนดให�ห น่วยงานกำา กับด้แล 
การปฏิิบัตำิงานตำามกฎหมาย (Corporate Compliance)
เป็นหน่วยงานกลางในการกำากับด้แลการปฏิบิตัำติำามกฎหมาย 
ข้องหนว่ยงานตำา่ง ๆ  ในกลุม่บรษิัทัฯ เพัื�อให�มั�นใจว่าบรษิัทัฯ 
จะปฏิบิตัำติำามกฎหมายท่�เก่�ยวข้�องอยา่งเคัรง่คัรดั นอกจากน่� 
บริษััทฯ ม่การบริหารจัดการคัวามเสื่�ยงในการเปล่�ยนแปลง
นโยบายและกฎหมายในแตำล่ะประเทศ โดยจัดให�มห่นว่ยงาน
กฎหมายและ/หรือท่�ปรึกษัาด�านกฎหมายในแตำ่ละประเทศ
เป็นผ้�ด้แล อ่กทั�งได�จัดทำาระบบฐานข้�อม้ลด�านกฎหมาย 
(แอปพัลิเคัชิัน Laws In-Hand) มาใชิ�ในการตำิดตำามและ
รายงานกฎหมายท่�เปล่�ยนแปลง รวมทั�งเผยแพัรแ่ละทำาคัวาม
เข้�าใจกับหนว่ยงานภายในบรษิัทัฯ ท่�เก่�ยวข้�องกบัข้�อกฎหมาย
ท่�ปรบัปรงุหรอืออกใหม ่เพัื�อให�ทราบถงึผลกระทบท่�จะเกิดข้ึ�น
และสืิ�งท่�ตำ�องปฏิิบัตำิ

นอกจากน่� บริษััทฯ ให�คัวามสืำาคััญกับคัวามเสื่�ยงด�าน
คัอรร์ปัชินั โดยเข้�าเป็นแนวรว่มปฏิบิตัำขิ้องภาคัเอกชินไทยใน
การตำ่อตำ�านการทุจริตำ (Private Sector Collective  Action 
against Corruption: CAC) มก่ารประเมินคัวามเสื่�ยงและ
จัดทำาแนวทางจัดการคัวามเสื่�ยงด�านคัอร์รัปชิัน และในปี 
2564 บรษิัทัฯ ได�แตำง่ตำั�งคัณะทำางานโคัรงการคัุ�มคัรองข้�อมล้ 
สื่วนบุคัคัล (Personal Data Protection Act: PDPA) 
เพัื�อวางระบบและข้ั�นตำอนในการปฏิิบัตำิให�สือดคัล�องกับ 
พัระราชิบัญญัตำิคัุ�มคัรองข้�อม้ลสื่วนบุคัคัล พั.ศ. 2562 
เพัื�อให�การเกบ็รวบรวม ใชิ� หรอืการเปดิเผยข้�อมล้สืว่นบคุัคัล 
ดำาเนินการอย่างม่ประสืิทธุิภาพั รวมทั�งม่การสืื�อสืาร 
ให�คัวามร้�กับบุคัลากรภายในองคั์กร 

5. ความเสี่ยงที่เกิดข้้�นใหม่ (Emerging Risk)

คัวามเสื่�ยงท่�เกิดข้ึ�นใหม่เป็นคัวามสื้ญเสื่ยท่�อาจเกิดข้ึ�นจาก
คัวามเสื่�ยงท่�ยังไม่เคัยปรากฏิข้ึ�นหรือไม่เคัยม่ประสืบการณ์ 
ณ เวลาปัจจุบัน แต่ำเนื�องจากในอนาคัตำมักจะม่การเปล่�ยนแปลง 
เกิดข้ึ�นได�หลายกรณ่ เชิ่น การเปล่�ยนแปลงทางการเมือง 
กฎหมาย สืงัคัม เทคัโนโลย ่สืภาพัแวดล�อมทางกายภาพั หรอื
การเปล่�ยนแปลงตำามธุรรมชิาตำิ ซึึ่�งในบางเหตำุการณ์อาจจะ 
ไม่สืามารถประเมนิผลกระทบ หรือไม่สืามารถระบุคัวามเสื่�ยง 
ได�แน่นอน ผลการวิเคัราะห์และประเมินคัวามเสื่�ยงข้อง 
บริษััทฯ พับคัวามเสื่�ยงท่�เกิดข้ึ�นใหม่ท่�สืำาคััญ ดังน่�

ประเด็น มาติรการจัดการความเส่ียงท่ีสำาคัญ

การเปล่ีี่ยนแปลี่งสภาพภูมิอากาศ •• 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 

ท่ีเกิดจากกระบวนการ

•• ประกาศนโยบายการบริหารจัดการข้องเส่ืยเพัื�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

การใช้้ประโยช้น์ท่ีดิน 

แลี่ะความหลี่ากหลี่ายทางชี้วภาพ

•• ประกาศนโยบายท่�เก่�ยวข้�องกับคัวามหลากหลายทางชิีวภาพั (Biodiversity Policy)
•• วางแผนการทำาเหมืองอย่างรอบคัอบ เพัื�อลดการเกิดผลกระทบตำ่อสืภาพัทางภ้มิศาสืตำร์

คัวามหลากหลายทางชิ่วภาพั และระบบนิเวศ โดยกำาหนดให�ม่การวางแผนการฟ้�นฟ้สืภาพัเหมือง
(Mine Closure Plan) ตำั�งแตำ่เริ�มโคัรงการ

•• ประเมนิคัวามเสื่�ยงท่�เก่�ยวข้�องกบัคัวามหลากหลายทางชิวีภาพัทุกปี เพัื�อใชิ�เป็นข้�อมล้ในการวางแผน
การฟ้�นฟ้พัื�นท่�ให�เกิดผลกระทบด�านคัวามหลากหลายทางชิ่วภาพัน�อยท่�สืุด

การใช้้ทรัพยากรนำ�า •• ประกาศนโยบายการจัดการนำ�า (Water Policy) เพัื�อกำาหนดข้อบเข้ตำและเป้าหมายการจัดการนำ�า
ข้องบริษััทฯ รวมไปถึงร้ปแบบการเก็บและการรายงานข้�อม้ลเก่�ยวกับการใชิ�นำ�า

•• มม่าตำรการตำรวจวดัคัณุภาพันำ�ากอ่นปลอ่ยออกสื้ส่ืิ�งแวดล�อม ซ่ึ่�งดำาเนนิการตำรวจวดัโดยบรษิัทัฯ และ
หน่วยงานจากภายนอก

•• ประเมินคัวามเสื่�ยงการข้าดแคัลนนำ�าข้องพัื�นท่�ตำั�งหน่วยธุุรกิจ โดยอ�างอิงฐานข้�อม้ล Aqueduct
Water Risk Atlas ข้อง World Resources Institute อย่างตำ่อเนื�อง เพัื�อพััฒนาแผนและแนวทาง
การป้องกนัผลกระทบตำอ่สืิ�งแวดล�อมและชิมุชินในพัื�นท่�การดำาเนนิงาน ตำลอดจนสืร�างคัวามรว่มมอื
กับชิุมชินในการบริหารจัดการคัวามเสื่�ยงดังกล่าว

•• จัดทำาโคัรงการลดการใชิ�นำ�าในกระบวนการผลิตำ การนำากลับมาใชิ�ใหม่ การจำาแนกนำ�าผิวดินมิให�
ปะปนกับนำ�าเสื่ย

3.3 ความเสี่่�ยงด้้านสี่ังคมและชืุ่มชื่น

บริษััทฯ จัดให�ม่การดำาเนินงานด�านการพััฒนาชิุมชิน 
ในทกุพัื�นท่�ท่�ดำาเนนิธุรุกจิ โดยมุง่เน�นกระบวนการสืร�างการม่
สืว่นรว่มระหว่างผ้�ม่สืว่นได�เสืย่ในการดำาเนนิงาน ได�แก ่ชิมุชิน 
องคั์กรภาคัรัฐ และหน่วยงานอื�นท่�เก่�ยวข้�อง โดยบริษััทฯ 
ได�กำาหนดนโยบายการพััฒนาชิมุชินและมาตำรฐานการบรหิาร
จดัการ พัร�อมทั�งนำาข้�อกำาหนดข้องรฐับาลท�องถิ�นประกอบกับ 
แนวปฏิิบัตำิในระดับสืากล เชิ่น เป้าหมายการพััฒนาอย่าง
ยั�งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็น
กลยทุธุแ์ละเป้าหมายการดำาเนินกจิกรรมการพััฒนาชิมุชินใน 
6 ด�านหลัก ได�แก ่การพััฒนาเศรษัฐกิจ การพััฒนาการศึกษัา 
การพััฒนาสืุข้อนามัยและสืาธุารณสืุข้ม้ลฐาน การอนุรักษั์ 

สืิ�งแวดล�อม การสืง่เสืรมิสืงัคัมและวฒันธุรรม  และการพััฒนา 
โคัรงสืร�างพัื�นฐาน โดยดำาเนินการภายใตำ�คัวามร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มผ้�ม่ส่ืวนได�เสื่ยดังกล่าว นอกจากน่� บริษััทฯ 
ยังนำากรอบการประเมินผลตำอบแทนทางสืังคัม (Social 
Return on Investment: SROI) มาใชิ�ประเมินผลกระทบ
ทางสืงัคัมท่�เกดิข้ึ�นจากการดำาเนนิโคัรงการ เพัื�อปรบัปรงุการ
ดำาเนินงานให�ม่ประสืิทธุิผลสื้งสืุด ซึึ่�งสือดคัล�องกับนโยบาย
ด�านคัวามยั�งยืนข้องบริษััทฯ 

บริษััทฯ กำาหนดให�ม่มาตำรการบริหารจัดการข้�อร�องเร่ยน
จากชิุมชินและผ้�ม่สื่วนได�เสื่ย (Community Complaint 
Management System) ในทุกหนว่ยธุรุกจิ ซึึ่�งสืามารถบรหิาร
จดัการคัวามเส่ื�ยงท่�อาจเกิดข้ึ�นได�อย่างเป็นระบบ ซึ่ึ�งแนวทาง



• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)14
รายงานประจำป 2564
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5.1  ความเสี่่�ยงจากความก้าวหน้าทุางเทุคโนโลย่ 

ทุ่�สี่่งผัลกระทุบัติ่ออุติสี่าหกรรมพิลังงาน 

จากทศิทางการดำาเนนิชิวิ่ตำข้องผ้�คัน การพััฒนาเศรษัฐกิจ และ
คัวามก�าวหน�าข้องเทคัโนโลยท่ั�วโลก รวมถงึการตำระหนกัถงึ 
คัวามสืำาคััญข้องพัลังงานทดแทนและสืิ�งแวดล�อมมากข้ึ�น 
ทำาให�เกิดการสื่งเสืริมพัลังงานทางเลือกโดยภาคัรัฐและ 
การพััฒนาเทคัโนโลยใ่นอตุำสืาหกรรมพัลงังานในภาคัเอกชิน  
เชิ่น อุปกรณ์และระบบท่�สืามารถกักเก็บไฟฟ้าได�มากข้ึ�น 
ยานพัาหนะท่�ใชิ�พัลงังานไฟฟา้ ตำ�นทนุในการทำาธุรุกจิพัลงังาน
ทดแทนท่�ม่แนวโน�มลดลงจากคัวามก�าวหน�าในการพััฒนา
เทคัโนโลย่สืมัยใหม่ ถือเป็นทั�งโอกาสืและคัวามท�าทาย 
ข้องบริษััทฯ ในการขั้บเคัลื�อนธุุรกิจให�สือดรับกับระบบ
นิเวศทางธุุรกิจท่�เปล่�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด�วยเหตำุน่� 
บริษััทฯ จึงเร่งกระบวนการเปล่�ยนผ่านองคั์กร (Banpu 
Transformation) ตำามกลยุทธุ์ “Greener & Smarter” 
เพัื�อตำอบสืนองตำ่อการเปล่�ยนแปลงทางธุุรกิจอย่างทันท่วงท่ 
และสืร�างระบบนิเวศด�านพัลังงานท่�สืนับสืนุนภารกิจในการ 
สืง่มอบอนาคัตำพัลงังานเพัื�อคัวามยั�งยนื ด�วยการเตำรย่มพัร�อม 
ทั�งด�านเทคัโนโลย่และนวัตำกรรม โดยได�ดำาเนินการดังน่�

•• ปรับเปล่�ยนพัอร์ตำโฟลิโอจากท่�ม่สืัดสื่วนพัลังงาน
พัื�นฐานเป็นหลัก สื้่เป้าหมายการสืร�างสืรรคั์พัลังงาน
ท่�สืะอาดและชิาญฉุลาดมากยิ�งข้ึ�น เชิน่ การจดัตำั�งบรษิัทั
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) โดยล่าสืดุ บรษิัทัฯ ได�ลงทนุในโรงไฟฟา้
พัลังงานแสืงอาทิตำย์เบอริลและโรงไฟฟ้าพัลังงาน
แสืงอาทิตำย์มานิลดรา และดำาเนินการศึกษัาธุุรกิจ
เหมอืงแร่แหง่อนาคัตำท่�ตำอบโจทยก์ลุม่ธุรุกจิเทคัโนโลย่
พัลังงาน (Tech Minerals) ซึ่ึ�งสืามารถนำามาตำ่อยอด
ธุุรกิจท่�เก่�ยวข้�องกับแบตำเตำอร่�และยานยนตำ์ไฟฟ้า

•• ปรับเปล่�ยนองค์ักรสื้่ยุคัดิจิทัล เพัื�อเพัิ�มข้ีดคัวาม
สืามารถในการแข้่งข้ัน โดยได�จัดตำั�งหน่วยงานดิจิทัล
(Digital Center of Excellence) เพัื�อข้ับเคัลื�อนการ
นำาเทคัโนโลย่ดิจิทัลและหลักการทำางานแบบ Agile
มาใชิ�ในโคัรงการพััฒนากระบวนการทำางาน เชิ่น
ในออสืเตำรเล่ย บริษััทฯ ได�นำาแพัลตำฟอร์มการบริหาร
จัดการพัลังงาน (Energy Management Platform)
มาใชิ�ในการติำดตำามตำรวจสือบการใชิ�พัลังงานแบบ
เร่ยลไทม์ โคัรงการ Pump Hydro Energy Storage
ท่�บริษััทฯ ได�รับเงินสืนับสืนุนจากสืำานักงานพัลังงาน
ทดแทนแห่งออสืเตำรเล่ย (ARENA) และรัฐบาลข้องรัฐ

นิวเซึ่าท์เวลสื์ เพัื�อศึกษัาคัวามเป็นไปได�ในการพััฒนา
โคัรงการพัลังงานนำ�าท่�สืามารถกักเกบ็ไว�ท่�เหมอืงใตำ�ดิน 

•• พััฒนาทักษัะและองคั์คัวามร้�เก่�ยวกับเทคัโนโลย่
พัลงังานและเทคัโนโลยด่จิทิลัให�บคุัลากรอยา่งตำอ่เนื�อง
สืร�างคั่านิยมในการทำางานผ่าน Banpu Heart
ท่�พัร�อมจะทดลอง เร่ยนร้� หากผิดพัลาดก็พัร�อม
จะลุกข้ึ�นและพััฒนาให�ด่ข้ึ�นกว่าเดิมอย่างรวดเร็ว
รวมถึง เพัิ�มบุคัลากรในตำำาแหน่งงานดิจิทัลท่�ม่
คัวามร้�คัวามสืามารถเฉุพัาะทางเข้�ามาร่วมงานใน Digital
Capability Center (DCC) ในประเทศต่ำาง ๆ  เพัื�อ
ยกระดับคัวามร่วมมือข้องพันักงานในแตำ่ละธุุรกิจ
ในการสืร�างสืรรคั์นวัตำกรรมใหม่ในการทำางาน

5.2  ความเสี่่�ยงด้้านการเปล่�ยนแปลง 

สี่ภาพิภูมิอากาศ

บริษััทฯ ตำระหนักถึงคัวามเส่ื�ยงด�านการเปล่�ยนแปลงสืภาพั
ภ้มิอากาศ ซึึ่�งเป็นประเด็นท่�ผ้�ม่สื่วนได�เสื่ยให�คัวามสืำาคััญ 
ทั�งน่� การประชุิมรฐัภาคัก่รอบอนสุืญัญาสืหประชิาชิาตำวิา่ด�วย
การเปล่�ยนแปลงสืภาพัภ้มิอากาศ สืมัยท่� 26 (COP 26) ในปี 
2564 ซึึ่�งมก่ารตำั�งเป้าหมายรว่มกนัในการคัวบคุัมการเพัิ�มข้ึ�น 
ข้องอุณหภ้มิเฉุล่�ยข้องโลก ทำาให�การคัวบคัุมปริมาณการ
ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกผ่านกฎระเบ่ยบข้�อบังคัับข้องแต่ำละ
ประเทศเข้�มงวดข้ึ�น ซึึ่�งอาจสื่งผลกระทบต่ำอการดำาเนินงาน
และการเตำบิโตำข้องบริษัทัฯ อยา่งไรก็ตำาม บรษิัทัฯ ได�กำาหนด
นโยบายและเป้าหมายระยะยาวการจัดการก๊าซึ่เรือนกระจก 
ตำั�งแตำ่ปี 2553 เพัื�อเพัิ�มประสืิทธุิภาพัในการใชิ�พัลังงาน 
รวมถึงการเลือกใชิ�เทคัโนโลย่พัลังงานสืะอาด นอกจากน่� 
บริษััทฯ ยังตำิดตำามระเบ่ยบและข้�อบังคัับตำ่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข้�อง
กับการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกเพัื�อเตำร่ยมพัร�อมรองรับ 
วิธุ่การดำาเนินธุุรกิจท่�เปล่�ยนแปลงไป ทั�งน่�รวมถึงการประชิุม 
COP 26 และนโยบายด�านการใชิ�พัลังงาน และการลดก๊าซึ่
เรือนกระจกในประเทศตำ่าง ๆ  ท่�บริษััทฯ ลงทุน 

บริษััทฯ ได�จัดทำากลยุทธุ์ด�านการเปล่�ยนแปลงสืภาพั 
ภ้มิอากาศและแนวทางปฏิิบัติำข้องบริษััทฯ โดยเน�นการดำาเนินงาน 
ใน 4 ด�านหลัก ประกอบด�วยการลดการปล่อยก๊าซึ่ 
เรือนกระจก (Mitigation) การปรับตำัวตำ่อการเปล่�ยนแปลง
สืภาพัภ้มิอากาศ (Adaptation) การเป็นสื่วนหนึ�งข้องสืังคัม
คัาร์บอนตำำ�า (Being a Part of Low-Carbon Society) 
และการเข้�าร่วมประชิุมท่�เก่�ยวข้�องกับการเปล่�ยนแปลง
สืภาพัภ้มิอากาศ (Participation in Climate Change 
Community) ซึ่ึ�งในแตำ่ละด�านได�ม่การกำาหนดแนวทาง 
ระยะเวลา และหน่วยงานท่�รับผิดชิอบเพัื�อให�การดำาเนินงาน
ตำามแผนกลยุทธุม์ป่ระสิืทธุภิาพัสืง้สืดุ โดยบรษิัทัฯ ได�ดำาเนนิ
มาตำรการท่�เก่�ยวข้�องกับการลดก๊าซึ่เรือนกระจก ดังน่�

•• จัดตำั�งคัณะกรรมการด�านการเปล่�ยนแปลงสืภาพั
ภ้มิอากาศ (Climate Change Committee) เพัื�อผลกัดนั 
และตำิดตำามการดำาเนินงานตำ่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข้�อง

•• พัิจารณาตำ�นทุนการพััฒนาโคัรงการ โดยรวมตำ�นทุน
ราคัาคัารบ์อนข้องโคัรงการท่�บรษิัทัฯ จะลงทนุเพัื�อเป็น
ข้�อม้ลประกอบการตำัดสืินใจสืำาหรับผ้�บริหาร รวมถึง
มองหาโอกาสืลงทนุในพัลังงานหมุนเวย่นและพัลังงาน
ทางเลือกอื�น ๆ  เพัื�อลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกและ
ตำอบสืนองตำ่อคัวามตำ�องการข้องสืังคัมคัาร์บอนตำำ�า 
เพืั�อให�บริษััทฯ บรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซึ่เรือนกระจก 
ซึ่ึ�งสือดรับกับกลยุทธุ์ Greener & Smarter 

•• ประเมินคัวามเสื่�ยงท่�เก่�ยวข้�องกับการเปล่�ยนแปลง
สืภาพัภ้มิอากาศและนำาเสืนอตำ่อคัณะกรรมการ ESG
รวมถึงพัิจารณาให�การเปล่�ยนแปลงสืภาพัภ้มิอากาศ
เป็นหนึ�งในคัวามเสื่�ยงในแผนการบริหารคัวามตำอ่เนื�อง
ทางธุุรกิจ

•• จดัตำั�งคัณะทำางานเก่�ยวกบัมาตำรฐานการเปิดเผยข้�อมล้
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 
นำาเอาเทคัโนโลย่ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตำข้องสืรรพัสืิ�ง 
(Internet of Things) มาใชิ�มากข้ึ�น ไมว่า่จะเปน็การปฏิบิตัำงิาน 
ณ ท่�พัักอาศัย การประชุิมออนไลน์ การจัดเก็บข้�อม้ล 
บนระบบคัลาวด์ (Cloud) ทำาให�บริษััทฯ อาจม่คัวามเสื่�ยง 
ด�านภัยคุักคัามทางไซึ่เบอร์ ซึึ่�งอาจสื่งผลให�ถ้กโจรกรรม
ข้�อม้ลสืำาคััญต่ำาง ๆ  หรือทำาให�ระบบการผลิตำเกิดการ 
หยุดชิะงักได� ซึ่ึ�งจะกระทบตำ่อคัวามตำ่อเนื�องในการดำาเนิน
ธุุรกิจ คัวามน่าเชืิ�อถือ ภาพัลักษัณ์ และชิื�อเสื่ยงข้องบริษััทฯ 
เพัื�อบริหารคัวามเสื่�ยงดังกล่าว บริษััทฯ ได�ดำาเนินมาตำรการ
ดังตำ่อไปน่�

•• ประกาศนโยบายสืารสืนเทศและคัวามมั�นคังทางไซึ่เบอร์
(Information and Cybersecurity) เพัื�อเป็นแนวปฏิิบตัำิ
ให�กับพันักงาน ให�คัวามร้�ด�านภัยคัุกคัามทางไซึ่เบอร์
รวมถงึวธิุก่ารปฏิบิตัำแิละป้องกนัภัยคุักคัามทางไซึ่เบอร์

•• ซึ่�อมแผนรับมือภัยคัุกคัามการโจมตำ่ทางไซึ่เบอร์ 
และแผนการก้�คัืนระบบสืารสืนเทศกรณ่เกิดภัยพิับัตำิ
เป็นประจำาทุกปี เพัื�อให�สืามารถรับมือกับเหตำุการณ์
ได�อยา่งทนัทว่งท ่และลดผลกระทบ หรอืคัวามเสืย่หาย

ท่�อาจสื่งผลตำ่อการดำาเนินงานข้องบริษััทฯ

•• ทำาการทดสือบการหลอกลวงทางไซึ่เบอร์ (Phishing
Test) เพัื�อปลก้ฝั้งให�พันักงานม่คัวามระมัดระวงัในการ
ใชิ�ระบบสืารสืนเทศ

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

5.4 ความเสี่่�ยงด้้านผัลกระทุบัจากสี่ถ่านการณ์์ 

การแพิร่ระบัาด้ของโควิด้-19 ติ่อการด้ำาเนิน

ธุุรกิจและผัลการด้ำาเนินงานของบัริษีัทุฯ 

จากสืถานการณ์ไวรัสืโคัวิด-19 ท่�แพัร่กระจายไปทั�วโลก 
อาจสื่งผลให�บริษััทฯ ซึึ่�งม่การดำาเนินงานทั�งในประเทศและ
ตำ่างประเทศม่โอกาสืได�รับผลกระทบจากการหยุดชิะงัก
ข้องการผลิตำและการดำาเนินธุุรกิจ บริษััทฯ ได�ม่มาตำรการ
ในการลดโอกาสืเกิดผลกระทบดังกล่าว โดยบริษััทฯ ได�นำา
ระบบการบริหารจัดการคัวามตำ่อเนื�องทางธุุรกิจ (Business 
Continuity Management System: BCMS) มาประยุกตำ์
ใชิ�ภายในองคั์กรอย่างตำ่อเนื�อง รวมถึงเตำร่ยมคัวามพัร�อม
รับมือกับสืถานการณ์ท่�อาจเกิดข้ึ�นโดยไม่คัาดคิัดอย้่เสืมอ  
โดยคัณะทำางาน Incident Management Team (IMT) 
ในแตำ่ละประเทศจะฝ้ึกซึ่�อมแผนคัวามตำ่อเนื�องทางธุุรกิจ 
ในระดับประเทศเป็นประจำาทุกปี เพัื�อให�มั�นใจว่าธุุรกิจ 
ข้องบรษิัทัฯ จะไมห่ยดุชิะงกัหากเกดิสืถานการณท์่�ไมค่ัาดคัดิ  
และสืามารถสื่งมอบสืินคั�าและบริการให�ล้กคั�าได�ตำามสืัญญา 
รวมถึงสืร�างผลตำอบแทนให�แก่ผ้�ม่สื่วนได�สื่วนเสื่ยทุกฝ้�าย
ได�ในระยะยาว ในข้ณะเด่ยวกัน หน่วยงาน Digital Center  
of Excellence (DCOE) ก็ได�ดำาเนินงานขั้บเคัลื�อนองคั์กร
ให�พัร�อมเปล่�ยนผ่านสื้่ยุคัดิจิทัล คัวบคั้่ไปกับแนวคัิด “Agile 
Working” ท่�เน�นคัวามคัลอ่งตำวัและประสืทิธุภิาพัการทำางาน
ในทุกหน่วยธุุรกิจ 

นอกจากน่� บริษััทฯ ยังประกาศนโยบาย “Work Anywhere” 
เพัื�อให�พันักงานสืามารถปฏิิบัตำิงานจากท่�ใดก็ได� และ 
มก่ารนำาระบบการจดัการเอกสืารอเิลก็ทรอนกิสื ์(Electronic 
Document Management) ท่�ทันสืมัยมาใชิ� เพัื�อตำิดตำ่อ 
เชิื�อมโยง และรับสื่งข้�อม้ลข้่าวสืารสืำาคััญทั�งจากภายใน 
และภายนอกได�อยา่งรวดเร็ว พันกังานทกุคันจงึม่คัวามพัร�อม 
สืามารถปฏิิบัตำิงานได�อย่างราบรื�นและเตำ็มประสิืทธุิภาพั 
โดยบริษััทฯ ได�จัดเตำร่ยมทรัพัยากรท่�จำาเป็นไว�เพัื�อสืนับสืนุน
การดำาเนินงานอย่างตำ่อเนื�อง เชิ่น วัคัซึ่่น เทคัโนโลย่
สืารสืนเทศสืำาหรับการประชิุมออนไลน์ เป็นตำ�น 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน

คณะกรรมการ 

ESG

• สอบทานและติดตามกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย	 และกระบวนการประเมิน
ประเด็นทีส่�าคัญ	เพ่ือให้ม่ันใจว่าทกุความคาดหวงั
ของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการบ่งชี้	 และเข้าสู่
กระบวนการประเมินความส�าคัญ	รวมถึงได้รับ
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

• สอบทานและตดิตามการบรหิารจัดการความเสีย่ง
ด้าน	ESG	ที่ส�าคัญ	 เพ่ือให้บริษัทฯ	 มีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล

• ก�ากบัดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลด้าน	ESG
ของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

• บริหารธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และผนวกกลยุทธ์ด้าน	ESG	เข้ากับการด�าเนิน
ธุรกิจ

• ก�าหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูง

• สัดส่วนประเด็นด้าน	ESG	ที่มีนัยส�าคัญ
ที่ก�าหนดเป็นเป้าหมายองค์กร

• สดัส่วนเป้าหมายองค์กรด้าน	ESG	ทีก่�าหนด
เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับสูง

• ผลการด�าเนินงานด้าน	ESG	ขององค์กร

คณะกรรมการ

การพัฒนา 

ที่ยั่งยืน

• พิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีท่ัวโลก
ให้ความสนใจ

• พิจารณาผลการวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้เสียและ
ประเด็นส�าคัญ

• ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืนหรือ	ESG	ในรอบปีที่ผ่านมา

• ก�าหนดและทบทวนนโยบาย	 หรือมาตรฐาน
การจัดการ	รวมทัง้ตัง้เป้าหมาย	เพ่ือเสรมิสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั	และเพ่ือให้ม่ันใจว่า
การพัฒนาของบริษัทฯ	 จะเติบโตควบคู่กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• สัดส่วนการเข้าประชุม
• ผลการด�าเนินงานด้าน	ESG	ขององค์กร

ผู้บริหารระดับสูง 

และผู้บริหาร

หน่วยธุรกิจ

• พิจารณานโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

ของหน่วยธุรกิจ
• ส่งเสริมการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

ด้าน	ESG

• ผลการด�าเนินงานด้าน	 ESG	 ของแต่ละ
หน่วยธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน

คณะกรรมการ

บริษัท

• ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

• ก�าหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• สอบทานและตดิตามการบรหิารจัดการความเสีย่ง
ด้าน	ESG	ที่ส�าคัญ

• สอบทานและติดตามกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย	 และกระบวนการประเมิน
ประเด็นที่ส�าคัญ

• สัดส่วนการเข้าประชุม
• ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ 

ESG

• ก�ากับดูแลนโยบาย	การบริหารจัดการ	รวมถึง
เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานในประเด็น
ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม	สงัคมและการก�ากบั
ดูแลกิจการ	(ESG)	ของบริษัทฯ

• สัดส่วนการเข้าประชุม
• ผลการประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ

ESG
• สัดส่วนความเสี่ยงด้าน	ESG	ที่มีนัยส�าคัญ

ที่ได้รับการพิจารณา

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

ด้วยปณิธานในการด�าเนินธุรกิจที่ว ่า	 “อุตสาหกรรมที่ดี 
จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม”	
บรษิทัฯ	จึงด�าเนนิธรุกจิด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบรหิาร
จัดการที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ	 สังคม	และ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	และยังน�าแนวปฏิบัติในระดับสากล
มาปรับใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและ 
สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

สามารถศึกษาข้อมูล	 “นโยบายและเป้าหมายการจัดการ 
ด้านความยั่งยืน”	เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ	โดยสแกน 
QR Code หรือ กดที่ปุ่ม Click here.

เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าบริษัทฯ	จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ผูมี้ส่วนได้เสยีอย่างยัง่ยนื	บรษิทัฯ	ได้จดัตัง้คณะกรรมการ
สิง่แวดล้อม	สงัคม	และการก�ากบัดูแลกจิการ	(Environmental,	
Social	and	Governance	Committee:	ESG	Committee)	
โดยมีกรรมการอิสระเป็นสมาชกิ	เพ่ือสนบัสนนุคณะกรรมการ
บริษัทในการก�ากับดูแลเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ด้าน	ESG	โดยจัดการประชมุทกุไตรมาส	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	
ยังมีคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainability	 
Committee)	ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
และผูบ้รหิารหน่วยธรุกจิในทกุประเทศทีบ่รษิทัฯ	ด�าเนนิธรุกจิ	
โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารซ่ึงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว

https://www.banpu.com/upload/policy/Sustainable-Development-Policy.pdf


• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)14160 161

12-4

13-1
13-2

15-1
15-2
15-5

บานปูกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน

ความสำเร็จกอนหนา พัฒนาอยางยั่งยืน

• อัตราการปลอย SO2 นอยกวา 30 กรัม/ตัน

 สำหรับธุรกิจเหมือง

• อัตราการปลอย SO2, NO2 และ TSP นอยกวา 76.6, 118.4

 และ 23 กรัม/เมกะวัตตชั่วโมง สำหรับธุรกิจไฟฟา

 จากเชื้อเพลิงทั่วไป

2568 • อัตราการใชพลังงานลดลงรอยละ 5 จากป 2562

  สำหรับธุรกิจเหมือง

• ทุกโครงการพัฒนาชุมชนมีเปาหมายที่เช�อมโยงกับ SDGs

• กำหนดราคาคารบอนและใชเปนปจจัยในการตัดสินใจลงทุน

2568 • อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงรอยละ 7 เม�อเทียบกับ

  การดำเนินธุรกิจตามปกติสำหรับธุรกิจเหมือง

 • อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงรอยละ 20 เม�อเทียบกับ

  การดำเนินธุรกิจตามปกติสำหรับธุรกิจไฟฟาจากเชื้อเพลิงทั่วไป

  และพลังงานหมุนเวียน

• ทุกหนวยธุรกิจไดรับการประเมินความเสี่ยง

 ดานความหลากหลายทางชีวภาพ

• ความคืบหนาของการปลูกตนไมฟนฟูมากกวารอยละ 90

 สำหรับธุรกิจเหมือง

2568 • บรรลุผลกระทบสุทธิเชิงบวกหลังสิ้นสุดการทำเหมืองสำหรับ

  เหมืองที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบตอความหลากหลาย

  ทางชีวภาพ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น	“ผู้น�าด้านพลังงานแห่งเอเชีย	
ที่มุ ่งม่ันพัฒนานวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 และความยั่งยืน”	
บรษิทัฯ	จึงมุ่งสร้างคุณค่าอย่างยัง่ยนืและสร้างความไว้วางใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม	
โดยน�าหลักการด้านความยั่งยืนรวมถึงแนวคิดการท�าธุรกิจ
ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับดูแลกิจการ	
(ESG)	 ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาปรับใช้ 
ในการก�าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน	เช่น

•	 การน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 
Development	Goals:	SDGs)	และ	UN	Global	Compact 
ขององค์การสหประชาชาติ	 มาประกอบการก�าหนด
ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

•	 การน�าหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
องค์การสหประชาชาติ	 (UN	Guiding	Principle	on	
Business	&	Human	Rights)	และปฏญิญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน	 (Universal	Declaration	on	Human	
Rights)	มาเป็นส่วนหนึง่ในการก�าหนดนโยบายด้านการ 
บริหารงานทรัพยากรบุคคลและนโยบายด้านสิทธิ 
มนุษยชน

•	 การน�าผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และ 
การก�ากบัดูแลกจิการของหน่วยงานภายนอก	เช่น	MSCI	
ESG	Ratings	Assessment,	S&P	Global	Corporate	
Sustainability	 Assessment	 มาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการประเมินผลการด�าเนินงานขององค์กร

ในการด�าเนินงาน	บริษัทฯ	ผนวกประเด็นที่ส�าคัญด้าน	ESG	
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจ�าป ี
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และผู้บริหารระดับสูงในทุก
หน่วยธุรกิจ	โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�าหนดตัวชี้วัด 
ผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	ซ่ึงประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดทั้งด้านการเงินและด้าน	ESG	โดยตัวชี้วัดด้าน	ESG	
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	30	ตัวอย่างตัวชี้วัดด้าน	ESG	เช่น	
ระดับความผกูพันต่อองค์กรของพนกังาน	จ�านวนข้อร้องเรยีน 
ด้านบรรษทัภิบาลท่ีมีนยัส�าคัญ	จ�านวนเหตกุารณ์ความปลอดภัย 

ทางไซเบอร์	การลดลงของอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
จ�านวนคนเสียชีวิตจากการท�างาน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 
ยังก�าหนดให้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ทั้งนี้	 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	ส่วนผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
ระดับสงูได้รบัการประเมินโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	ทัง้นี้	
ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานด้านความยัง่ยนืดังกล่าวจะน�าไปใช้ 
ในการประเมินผลตอบแทนของผู้บริหารในทุกหน่วยธุรกิจ
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บานปูกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน

ความสำเร็จกอนหนา พัฒนาอยางยั่งยืน

• มีขอมูลพื้นฐานดานน้ำทุกหนวยธุรกิจ

• ไมมีการรั่วไหลของตะกอนดินจากการทำเหมือง

• ไมมีของเสียอันตรายที่ถูกจำกัดดวยวิธีการฝงกลบ

2565 • ปริมาณของเสียอันตรายนอยกวา 6 ตัน สำหรับธุรกิจไฟฟา

  จากเชื้อเพลิงทั่วไป

 • อัตราการปลอยของเสียไมอันตรายนอยกวา 0.130 กิโลกรัม/

  เมกะวัตต-ชั่วโมง สำหรับธุรกิจไฟฟาจากเชื้อเพลิงทั่วไป

2566 • อัตราการปลอยของเสียอันตรายนอยกวา 0.010 กิโลกรัม/ตัน

  และของเสียไมอันตรายนอยกวา 0.140 กิโลกรัม/ตัน

  สำหรับธุรกิจเหมือง

• กำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 0.66 กิกะวัตต

• กำลังการผลิตไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟา

 พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 0.25 กิกะวัตต

• กำลังการผลิตกาซธรรมชาติจากช้ันหินดินดาน 

 700 ลานลูกบาศกฟุตเทียบเทาตอวัน

2568 • สัดสวนธุรกิจพลังงานสะอาดมากกวารอยละ 50

 • กำลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมากวา 1.1 กิกะวัตต

8-7
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• ไมมีการเสียชีวิตอันเน�องจากการทำงาน

• สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางกับคูคาทองถิ่นมากกวา

 รอยละ 50

2564 • หนวยธุรกิจมากกวารอยละ 70 ไดรับการประเมินความเสี่ยง

  ดานสิทธิมนุษยชน

2568 • อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานนอยกวา 1.99 

  และของผูรับเหมานอยกวา 0.14

 • อัตราการบาดเจ็บท่ีมีความรุนแรงตอเน�องของพนักงานนอยกวา 0.06

 • อัตราการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงตอเน�องของผูรับเหมาเปน 0

7-2



• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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บรษิทัฯ	ได้รบัการคัดเลือกใหเ้ป็นหนึง่ในสมาชกิของกลุ่มดัชน ี
ความยัง่ยนืดาวโจนส	์(Dow	Jones	Sustainability	Indices)	
หรือ	DJSI	ประจ�าป	ี2564	และได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่	8

บริษัทฯ	 ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับ	A	 (ตามเกณฑ์วัด	
AAA	ถงึ	CCC)	ในการประเมินความยัง่ยนื	ESG	Ratings	
จาก	MSCI

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

บริษัทฯ	ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน	100	บริษัทในกลุ่ม 
ประเทศตลาดเกิดใหม่	 (Emerging	 Markets)	 ที่มี 
ความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับ 
ดูแลกิจการ	 (ESG)	จากการจัดอันดับของ	Vigeo	Eiris	
(V.E)	Moody’s	ESG	Solutions

ระดับนานาชาติ

ทั้งนี้	 เพ่ือให้การบริหารจัดการความยั่งยืนด�าเนินไปอย่าง 
ต่อเนือ่ง	บรษิทัฯ	จึงจัดประชมุคณะกรรมการการพัฒนาทีย่ัง่ยนื
เป็นประจ�า	 ปีละ	 2	 ครั้ง	 เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงาน 
ด้าน	ESG	เทยีบกบัเป้าหมายทีก่�าหนด	ทบทวนแผนการบรหิาร 
ความยัง่ยนื	รวมถงึการพิจารณาผลการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนได้เสยี 
และประเด็นส�าคัญ	พร้อมทัง้น�าผลดังกล่าวมาวเิคราะห์ร่วมกบั 
แนวทางและนโยบายทีไ่ด้รบัค�าแนะน�าจากคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อก�าหนดนโยบาย	มาตรฐานการจัดการ	หรือแนวปฏิบัติ
เพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนและผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้มีส่วนได้เสียในปีถัดไป

บริษัทฯ	 เปิดเผยกลยุทธ์และผลการด�าเนินงานด้านความ
ยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และการ
ก�ากับดูแลกิจการ	 (ESG)	 ให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียผ่านทาง
รายงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainability	Report)	

ประธานเจาหนาที่บริหาร (ประธานคณะกรรมการฯ)

สวนงานสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ฝายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผูอำนวยการสาย

– บริหารความเสี่ยง 

องคกร

ผูอำนวยการสาย

– ลูกคาสัมพันธ

ผูอำนวยการสาย

– พลังงานหมุนเวียน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

– การเงิน

ผูอำนวยการสาย

อาวุโส 

– แผนงานองคกร

ผูชวย

ประธานเจาหนาที่บริหาร

– ธุรกิจเหมือง

ผูชวย

ประธานเจาหนาที่บริหาร

– พัฒนาองคกร

ผูชวย

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ทรัพยากรมนุษย

ผูชวย

ประธานเจาหนาที่บริหาร

– บริหารและ

พัฒนาองคกร

ผูอำนวยการสาย

– ส�อสารองคกร

ผูอำนวยการสาย

อาวุโส 

– นักลงทุนสัมพันธ

ผูอำนวยการสาย

อาวุโส 

– เลขานุการองคกร

ผูชวย

ประธานเจาหนาที่บริหาร

– ธุรกิจน้ำมัน

และกาซธรรมชาติ

ผูชวย

ประธานเจาหนาที่บริหาร

– ธุรกิจไฟฟา

หัวหนาหนวยธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียน

และเทคโนโลยีพลังงาน

 

Country Heads

 

ผูอำนวยการสายอาวุโส 

– อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม

และชุมชนสัมพันธ

(เลขานุการคณะกรรมการฯ)

คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน

มาตั้งแต่ปี	2554	โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวเป็นรูปเล่ม
และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จัดท�ารายงาน 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมาตรฐานการจัดท�ารายงาน 
เพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนืของ	GRI	(GRI	Standards)	นอกจากนี ้
บริษัทฯ	 ยังมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจ
รับรองรายงานและข้อมูลผลการด�าเนินงาน	เพ่ือให้ม่ันใจว่า
รายงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกบั	GRI	Standards	และ
ข้อมูลผลการด�าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก�าหนด

จากการด�าเนินธุรกิจที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	สังคม	และ
สิง่แวดล้อมเสมอมา	บรษิทัฯ	จึงได้รบัการยอมรบัจากองค์กรชัน้น�า 
ด้านความยั่งยืนทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ	 
ดังต่อไปนี้

บรษิทัฯ	ได้รบัรางวลั	Asia’s	Best	SDG	Reporting	ระดับ	
Silver	เป็นครัง้แรกจากเวที	Asia	Sustainability	Reporting	
Awards	(ASRA)	ครั้งที่	6	ประจ�าป	ี2020	ซึ่งเป็นรางวัล
ระดับนานาชาติส�าหรับการจัดท�ารายงานเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	Global	Corporate	Sustainability	
Awards:	GCSA	2021	สาขารายงานความยั่งยืนดีเด่น	
(Sustainability	Reporting)	ในระดับ	Silver	ประจ�าป	ี2564	
เป็นปีแรก	ในฐานะองค์กรทีมี่ความโปรง่ใสในการเผยแพร่
ขอ้มูลด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ 
(Environment,	Social	and	Governance:	ESG)

*	หมายเหตุ	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564
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บรษิทัฯ	ได้รบัการคัดเลือกใหอ้ยูใ่นรายชือ่หุน้ยัง่ยนื	(Thailand 
Sustainability	 Investment)	ต่อเนื่องเป็นปีที่	 7	 โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรษิทัฯ	ได้รบัการจัดอันดับใหเ้ป็นหนึง่ในบรษิทัจดทะเบยีน
ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ	 (Excellence	CG	
Scoring)	 จากผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนประจ�าปี	 2564	ที่จัดโดยสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	 (IOD)	 โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้าน 
ความยัง่ยนื	(Sustainability	Awards	of	Honor)	จาก	SET	
Awards	2021	ในกลุ่ม	Sustainability	Excellence	และ
ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่	4

ระดับประเทศ การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่

คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจใน	10	ประเทศทั่วโลก	ภายใต้ระบบ
นิเวศทางธุรกิจที่ส่งเสริมซ่ึงกันและกันของทั้ง	3	กลุ่มธุรกิจ	
ได้แก่	 กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน	กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน	
และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

• กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน	 ประกอบด้วยธุรกิจเหมือง
ถ่านหินท้ังแบบเปิดและเหมืองใต้ดิน	ปัจจุบันมีฐานการ
ผลิตอยู่ในอินโดนีเซีย	ออสเตรเลีย	และจีน	ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป	 และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
จากชัน้หนิดินดาน	โดยมีฐานการผลติอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา	
ก๊าซธรรมชาตทิีผ่ลติได้จะถกูรวบรวมผ่านเครอืข่ายท่อก๊าซ
เพ่ือจ�าหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าและครวัเรอืนภายในประเทศ

• กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน	ประกอบด้วยธุรกิจไฟฟ้าจาก
เชื้ อ เพลิงทั่ ว ไป	 โดยใช ้ เทคโนโลยีการผลิตที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพ่ือเสริม
ความม่ันคงทางพลังงานส�าหรับภาคอุตสาหกรรมและ

ครัวเรือน	ปัจจุบันมีฐานการผลิตอยู่ในจีน	 ไทย	ญี่ปุ่น	
สหรฐัอเมรกิา	และสปป.ลาว	และธรุกจิไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม	
เพ่ือตอบสนองความต้องการพลงังานสะอาด	โดยปัจจุบนั
มีฐานการผลิตอยูใ่นจนี	ญ่ีปุ่น	ออสเตรเลีย	และเวียดนาม	

• กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน	ประกอบด้วยธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์บนหลงัคาและทุน่ลอยน�า้	
ปัจจุบันมีการให้บริการในไทย	 ธุรกิจระบบกักเก็บ
พลังงานเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของ
ภาคอุตสาหกรรม	โดยมีฐานการผลติในจีน	ธรุกจิพัฒนา
ชุมชนอัจฉริยะที่เชื่อมโยงการใช้พลังงานสะอาด	และ
การใช้พลังงานอย่างมีประสทิธภิาพสงูสดุ	ธรุกจิยานยนต์ 
ไฟฟ้าที่ให้บริการระบบขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้า	ภายใต้ 
แนวคิดบริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร 
(Mobility-as-a-Service:	MaaS)	 และธุรกิจซ้ือขาย
พลังงานไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิทัล	 เพ่ือรองรับ 
รูปแบบการใช้ไฟฟ้าในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

Energy 

Resources Group

• Soloa Roof

• Floating Solar

• Energy Storage

• E-Mobility 

• Smart Cities

• Energy Trading

กลุมธุรกิจ

แหลงพลังงาน

• เหมือง

• กาซธรรมชาติ

บานปู “ผูนำดานพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ”

กลุมธุรกิจ

ผลิตพลังงาน

• โรงไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง

  และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  (HELE)

• โรงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

ลูกค้า •	 การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
•	 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
•	 การเข้าพบในวาระต่างๆ
•	 การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยข้อมูล
•	 การรายงานแผนการซ่อมบ�ารุงประจ�าปีและ 

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
•	 การแจ้งขอความยินยอมในการใช้ข้อมูล
•	 กระบวนการคุ้มครองข้อมูล

•	 คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์
•	 ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์
•	 ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์
•	 ความพร้อมของการส่งมอบสินค้า 

และการบริการ
•	 การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
•	 การจัดเก็บและการใช้ข้อมูล

ภาครัฐ •	 การเข้าพบในโอกาสต่างๆ
•	 การเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการท่ีจัด 

โดยภาครัฐ
•	 การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผย

ข้อมูล
•	 การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงาน 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
•  การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

•	 การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
•	 จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร
•	 ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
•	 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
•	 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
•	 การบริหารห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ
•	 ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล ้อม 

ทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ
•	 การขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน

คู่ค้า •	 การประชุมระหว่างบริษัทฯ	และคู่ค้า
•	 กระบวนการคุ้มครองข้อมูล

•	 การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 
และการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม

•	 โอกาสด�าเนินงานร่วมกับบริษัทฯ	 
ในอนาคต

•	 การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้รับเหมา •	 การประชุมระหว่างบริษัทฯ	และผู้รับเหมา
•	 การประชุมผู้รับเหมาประจ�าปี

•	 การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส	 
และการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม

•	 สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย
•	 การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
•	 โอกาสด�าเนนิงานร่วมกบับรษิทัฯ	ในอนาคต

สถาบันการเงิน •	 การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
•	 การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงาน 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

•	 ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ	
•	 ผลการด�าเนนิงานและการเตบิโตทางธรุกจิ
 

ผู้ร่วมลงทุน •	 การประชมุกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
•	 การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงาน 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
•	 การรายงานแผนการซ่อมบ�ารุงประจ�าป ี

และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

•	 ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
•	 ชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
•	 ผลการด�าเนนิงานและการเตบิโตทางธรุกจิ
•	 ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า 

ของธุรกิจ

บรษิทัฯ	ใช้มาตรฐานการบรหิารจดัการการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนได้เสยี
(Stakeholder	 Analysis)	 ที่อ้างอิงจากมาตรฐานสากล	
AA1000 Stakeholder Engagement Standard 
(AA1000SES)	ภายใต้	3	หลกัการทีส่�าคัญ	ได้แก่	การมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 (Inclusivity)	การพิจารณา

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

พนักงาน •	 การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ	กับพนักงาน 
ผ่านช่องทางต่างๆ

•	 การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม 
ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ

•	 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
•	 การส�ารวจความสอดคล้องของพฤติกรรม

พนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร
•	 การส�ารวจระดับความผูกพันต่อองค์กร 

ของพนักงาน
•	 การจัดประชุมใหญ่ของบริษัทฯ	(Town	Hall)

•	 ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
•	 จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรและ 

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
•	 ความสุขในการท�างาน
•	 ค่าตอบแทน	สวัสดิการและผลประโยชน์ 

ที่เป็นธรรม
•	 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในการท�างาน
•	 การพัฒนาความรูค้วามสามารถในการท�างาน
•	 สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย

ชุมชน •	 คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
•	 การส�ารวจความคิดเห็นของชุมชน
•	 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
•	 การสื่อสารผ่านหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์
•	 การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

•	 ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

•	 ความปลอดภัยในชีวิตและที่อยู่อาศัย
•	 การเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานของชุมชน
•	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม 

การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

กลุมธุรกิจ

เทคโนโลยีพลังงาน

• ระบบผลิตไฟฟา

  จากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา

• ระบบผลิตไฟฟาจากทุนลอยน้ำ

• ระบบจัดเก็บพลังงาน

• ยานยนตไฟฟา 

• ชุมชนอัจฉริยะ

• การซื้อขายไฟฟา

ประเด็นที่ มีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ	 และผู ้ มีส ่วนได้เสีย	 
(Materiality)	และการบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบและการเปิดเผย 
ผลการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส	 (Responsiveness)	
ทั้งนี้แต่ละหน่วยธุรกิจมีหน้าที่วิเคราะห์ผู ้มีส ่วนได้เสีย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของตนเอง	โดยผลการวเิคราะห์
ของแต่ละหน่วยธุรกิจจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์ในระดับ
องค์กรอีกครั้งภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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การกำกับดูแลกิจการ สิ่งแวดลอม สังคม

1. การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

2. จริยธรรมทางธุรกิจ

3. การเปลี่ยนผานสูยุคดิจิทัล

4. การบริหารจัดการคูคา

5.   ความรบัผดิชอบตอลกูคาและผลติภณัฑ

6. 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

22. การดูแลพนักงาน

23. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

24. วัฒนธรรมองคกร

25. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

26. สิทธิมนุษยชน

27. การมีสวนรวมของชุมชน

28. การพัฒนาชุมชน

29. การยายถิ่นฐาน

30. ชนเผาพื้นเมือง

ประเด็นที่มีความสำคัญมาก

ประเด็นที่มีความสำคัญปานกลาง

ประเด็นที่มีความสำคัญนอย

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

ผู้ถือหุ้น •	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
•	 การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงาน 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
•	 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
•	 การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

•	 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
และผู้บริหาร

•	 ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
•	 การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง
•	 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขันของบริษัทฯ
•	 ผลการด�าเนนิงานและการเตบิโตทางธรุกจิ

นักลงทุน •	 การน�าเสนอข้อมูลเพ่ือการลงทุน	(Roadshow)
•	 การน�าเสนอข้อมูลในงาน	Opportunity	Day	

ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงาน 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
•  การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

•	 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
และผู้บริหาร

•	 ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
•	 การด�าเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่

เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
•	 การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง
•	 ผลการด�าเนนิงานและการเตบิโตทางธรุกจิ

สื่อมวลชนและ

ภาคประชาสังคม

•	 การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผย
ข้อมูล

•	 การท�าหนังสือสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทฯ
•	 การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
•	 กิจกรรมตามสื่อต่างๆ

•	 การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคม
•	 จริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร
•	 ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
•	 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
•	 ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล ้อม 

ทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

ทั้งนี้	 ประเด็นที่ส�าคัญต่อความยั่งยืนจะถูกประเมินเพ่ือจัด
ล�าดับความส�าคัญตามมาตรฐานการบริหารจัดการที่อ้างอิง
จากมาตรฐานสากล	Global	Reporting	Initiative	 (GRI)	
Standards	และ	AA1000	AccountAbility	Principles	
Standard	(AA1000APS)	โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อบรษิทัฯ	

และผลกระทบต่อผู ้มีส่วนได้เสีย	 ซ่ึงครอบคลุมประเด็น 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคมที่ผู ้มี 
ส่วนได้เสียคาดหวังหรือให้ความสนใจ	ทั้งนี้	ผลการประเมิน
ประเด็นทีส่�าคัญต่อความยัง่ยนืจะได้รบัการทบทวนและอนมัุติ
จากคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้วยความมุ่งม่ันในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื บรษิทัฯ ได้นำา
แนวคิดเรือ่งการบรหิารสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกำากบัดูแล
กจิการ (Environment, Social, and Governance – ESG) 
มาประยุกต์ใช้ โดยมติิด้านสิ่งแวดลอ้ม (Environment – E)  
เป็นหนึ่งในแนวคิดหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ ด้วย 
ความตระหนักดีว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มผีลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้มไม่ทางใดกท็างหนึง่ ดังนัน้ บรษิทัฯ จงึมุ่งม่ัน
ในการจัดการสิง่แวดล้อมใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ทกุภาคสว่น 
อาท ิการปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั การมุ่งม่ันพัฒนา 
การดำาเนินงานเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
การประเมินและตดิตามความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม
อย่างสม่ำาเสมอ การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดหรือ 
อาจจะเกิดขึ้น การมุ่งม่ันอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้อย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ รวมถงึการเพ่ิมศกัยภาพด้านสิง่แวดล้อม 
และรายงานขอ้มูลตอ่ผูมี้สว่นได้เสยี เป็นตน้ สามารถศกึษาขอ้มูล 
“นโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานสิง่แวดล้อม” เพ่ิมเตมิได้ทีเ่วบ็ไซต ์
บริษัทฯ โดยสแกน QR Code หรือ กดที่ปุ่ม Click here

บรษิทัฯ ได้กำาหนดนโยบายสิง่แวดล้อมและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 
อ่ืนๆ รวมถงึกำาหนดกลยทุธ ์Greener & Smarter และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือขับเคล่ือน
บรษิทัฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยประเด็นด้าน
สิง่แวดล้อมท่ีบรษิทัฯ มุ่งเนน้และใหค้วามสำาคัญได้ครอบคลุม
เป้าหมายที ่6 การบรหิารจดัการน้ำาและการสขุาภิบาล เป้าหมาย 
ที่ 12 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13  
การรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมาย 
ที ่15 การใชป้ระโยชนจ์ากระบบนเิวศบนบก เพ่ือสรา้งความม่ันใจ 
วา่บรษิทัฯ สามารถสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหแ้กผู่มี้สว่นได้เสยีอยา่งยัง่ยนื 
และเนน้ย้ำาแนวคิด ESG โดยในปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ได้ประเมิน
ความเสีย่งด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและน้ำาของ

แหล่งกำาเนดิโดยใชก้ารควบคุมทางวศิวกรรม เชน่ การใชเ้ตาเผา 
ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวยีน และปรบัปรงุระบบควบคุมคุณภาพ 
อากาศของโรงไฟฟ้า โดยนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี 
ประสทิธภิาพมาใช ้ได้แก ่เทคโนโลยดัีกจับซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากอากาศที่ปล่อยออกจาก 
ปากปลอ่ง และการกำาจัดฝุน่ด้วยเครือ่งดักจบัฝุน่แบบไฟฟ้าสถติ 
ตลอดจนการตดิตัง้ระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบตอ่เนือ่ง 
ทัง้ทีป่ากปล่องและชมุชนรอบโรงไฟฟ้า เพ่ือใหม่ั้นใจวา่คุณภาพ
อากาศเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดตลอดเวลา นอกจากนี้
ในธรุกจิเหมือง บรษิทัฯ มีการป้องกนัและลดอัตราการปล่อย
มลสาร โดยการบำารงุรกัษาเครือ่งกำาเนดิไฟฟ้าอยา่งสม่ำาเสมอ 
เพ่ือลดโอกาสเกดิการเผาไหม้ทีไ่ม่สมบรูณแ์ละเนน้การควบคุม
ที่แหล่งกำาเนิดจากหลากหลายแนวทาง เช่น การใช้สายพาน
ลำาเลียงแทนการขนส่งดว้ยรถบรรทุก การฉีดน้ำาบนถนนและ 
รอบลานกองเก็บถ่านหิน การบำารุงรักษาเครื่องยนต์อย่าง
สม่ำาเสมอ และการจำากดัความเรว็ของรถบรรทกุทีว่ิง่ในพ้ืนที ่
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งใน
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบอย่างสม่ำาเสมอ

น้ำาเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ 
เนื่องจากมีปริมาณจำากัดและเป็นวัตถุดิบหลักในการดำาเนิน
ธรุกจิ โดยบรษิทัฯ จัดทำาแผนการบรหิารจัดการน้ำาครอบคลุม
ตั้งแต่การดึงน้ำาจากแหล่งน้ำา การใช้น้ำาในการผลิต และการ
ปล่อยน้ำาออกสูภ่ายนอก ท้ังนี ้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายระยะยาว
ทีจ่ะลดปรมิาณน้ำาตลอด  วฏัจักรชวีติของผลติภัณฑ ์(Product  
Water Footprint) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายขอบเขต 
การบริหารจัดการน้ำาให้ครอบคลุมระดับลุ่มน้ำา โดยเริ่มจาก 
การทำาสมดุลน้ำา (Water Balance) ของแตล่ะหนว่ยธรุกจิ และ
การประเมินการใช้น้ำาตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ 
ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีมาตรการตรวจวัดคุณภาพน้ำา 
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ที่ดำาเนินการตรวจวัดโดยบริษัทฯ 
และหนว่ยงานภายนอก เพ่ือใหม่ั้นใจวา่คุณภาพน้ำาทีป่ลอ่ยออก 
จะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด รวมถึงการประเมิน 
ความเสีย่งการขาดแคลนน้ำาของพ้ืนทีต่ัง้หนว่ยธรุกจิ โดยอ้างอิง 
ฐานขอ้มูล Aqueduct Water Risk Atlas ของ World Resource 
Institute ซ่ึงจากการประเมินในปี 2564 พบว่าหน่วยธุรกิจ
รอ้ยละ 33 ตัง้อยูบ่นพ้ืนทีท่ีมี่ความเสีย่งสงูทีจ่ะขาดแคลนน้ำา  

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มุ่งเน้นการลดปริมาณของเสีย โดย
การป้องกนัและลดการใช ้(Prevention & Reduction) การนำา
กลับมาใชซ้้ำา (Reuse) การนำากลับมาใชใ้หม่ (Recycle) และ
การนำากลับคืน รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง (Recovery) ทั้งนี้  

ทุกหน่วยธุรกิจ และมีแผนที่จะขยายการประเมินความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่ง 
ในความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ พิจารณาและใหค้วามสำาคัญ บรษิทัฯ  
จึงกำาหนดใหก้ารบรหิารจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี 
บริหารและผู้บริหารระดับสูงในทุกหน่วยธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและ 
จัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change Committee) ข้ึนเพ่ือ
ดำาเนินการตามกลยุทธ์ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกท่ีเนน้ 
มาตรการ 4 ด้าน ได้แก ่มาตรการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
มาตรการด้านการปรบัตวั การเขา้รว่มในสงัคมคารบ์อนต่ำา และ
การเขา้รว่มเป็นภาคีสมาชกิองค์กรเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้ประกาศเป้าหมายในการลดกา๊ซเรอืนกระจก 
จากการดำาเนินงานปกติของแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ 
และผนวกแผนบริหารจัดการพลังงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 
แผนบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก เพ่ือผลกัดันการใชพ้ลงังาน 
ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ประกาศเขา้รว่ม 
เป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosure: TCFD) ในปี 2563 และจัดตัง้คณะทำางาน 
TCFD เพื่อประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอ่การเงินของบรษิทัฯ ตลอดจน 
มาตรการในการลดผลกระทบดังกล่าวต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
และเป้าหมายระยะยาวในการลดกา๊ซเรอืนกระจก โดยบรษิทัฯ 
มีเป้าหมายในการเปิดเผย “รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” ฉบับแรกในปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับการปล่อยมลสาร
ชนิดอ่ืนๆ อาทิ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จากธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพของคนในชุมชน
ใกล้เคียง โดยในธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ควบคุมมลสารท่ี 

เพ่ือลดปรมิาณของเสยีทีน่ำาไปกำาจัดด้วยการเผาหรอืการฝงักลบ 
บรษิทัฯ กำาหนดมาตรฐานการบรหิารจัดการของเสยีใหส้อดคลอ้ง
ตามหลักปฏิบตัสิากล รวมถงึขอ้กำาหนดและกฎหมายของแตล่ะ
ประเทศที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอยู่ พร้อมทั้งได้จัดทำาแผนผัง
การบริหารจัดการของเสีย (Waste Management Flow) 
เพ่ืออ้างอิงในการเก็บข้อมูลและติดตามการจัดการของเสีย 
ในส่วนของของเสียเฉพาะของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เช่น ดินและ
ตะกอนดินจากการทำาเหมือง บริษัทฯ มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเริ่มดำาเนินการผลิต ผ่านการประเมิน
ความเสีย่งเบือ้งตน้ นอกจากนีย้งัจดัทำามาตรฐานการบรหิาร
จัดการของเสยีจากการทำาเหมืองทีค่รอบคลุม ตัง้แตก่อ่นเริม่
จนกระทั่งสิ้นสุดการทำาเหมือง

ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศและความ 
หลากหลายทางชวีภาพทีอ่าจเกดิขึน้จากการทำาเหมืองแบบเปิด 
บรษิทัฯ กำาหนดระบบบรหิารจัดการประกอบด้วย 4 แนวทาง 
ได้แก ่การหลีกเลีย่ง การลดผลกระทบ การฟ้ืนฟู และการชดเชย 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ IUCN (International Union 
for Conservation of Nature) รวมทั้งประเมินความเสี่ยง 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเบื้องต้นในทุกหน่วยธุรกิจ
ตัง้แตก่่อนเริม่กจิกรรมการผลติ โดยพิจารณาความเกีย่วขอ้ง
กบัพ้ืนทีอ่นรุกัษห์รอืพ้ืนทีท่ีมี่ความหลากหลายทางชวีภาพสงู  
รวมถงึมีการสำารวจชนดิพันธุใ์นบรเิวณพ้ืนที ่เพ่ืออนรุกัษส์ายพันธุ ์
ทีเ่ป็นลักษณะจำาเพาะของทอ้งถิน่ และสายพันธุท์ีป่รากฏอยูใ่น 
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 
เขา้เป็นสว่นหนึง่ในการวางแผนการทำาเหมืองใตดิ้นในพ้ืนทีท่ีมี่
ความเสีย่งของการทรดุตวัของดินอันเนือ่งมาจากการทำาเหมือง 
โดยจัดส่งแผนการทำาเหมืองรวมถึงแผนการบริหารจัดการ
การทรดุตวัของดินใหก้บัหนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งอนมัุติ
กอ่นดำาเนนิการทำาเหมือง และมีการตรวจตดิตามการทรดุตวั 
ของดินและผลกระทบอย่างสม่ำาเสมอ
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อัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ฝุ่นละออง และปรอทต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 
25.44, 44.49, 3.08 และ 0.0015 กรัมต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง
ตามลำาดับ ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงคุณภาพที่ตรวจวัด 
โดยหน่วยงานภายนอกอยู่ ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำาหนด 
สำาหรับแหล่งกำาเนิดแบบเคลื่อนที่ในธุรกิจเหมือง มีอัตรา
การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เท่ากับ 25.73 กรัมต่อตัน 
ถ่านหิน ซึ่งทำาได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นกัน

การบริหารจัดการน�้า 

บริษัทฯ จัดทำาระบบฐานข้อมูลน้ำาใช้และสมดุลน้ำา (Water  
Balance) ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ตลอดจนอยู่ระหว่างการศึกษา 
การใชน้้ำาตลอดวฏัจกัรของผลติภณัฑ ์(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
ดงึน้ำาจากแหลง่น้ำาธรรมชาตขิองโรงไฟฟา้ Mount Piper สง่ผลให ้
พื้นที่ลุ่มน้ำาในบริเวณดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำาได้มากขึ้น  
มีปริมาณน้ำาธรรมชาติคงเหลือที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับ 
ผู้ใช้น้ำารายอื่น ๆ รวมถึงช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิตและพืชน้ำาในลุ่มน้ำา เป็นต้น ในขณะเดียวกัน 
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำาในแต่ละพื้นที่ตั้ง 
หน่วยธุรกิจ (Water-stressed Area) ประจำาปี ด้วยเครื่องมือ 
Aqueduct Water Risk Atlas ของ World Resource Institute 
เพ่ือนำามาใช้วางแผนการจัดการน้ำาในกระบวนการผลิตพร้อมทั้ง 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำาและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรน้ำา 
ให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภคของทุกภาคส่วน อาทิ 
การผลักดันใหคู่้ค้าจัดทำาหลกัประเมินความเสีย่งดา้นน้ำาและจดัทำา 
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการใช้น้ำาประจำาปี  
ในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราการใช้น้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
ในธุรกิจเหมืองเท่ากับ 0.184 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ถ่านหิน  
และมีอัตราการใช้น้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจไฟฟ้าเท่ากับ 
0.877 ลูกบาศก์เมตรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้เล็กน้อย

การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย 
ในแต่ละประเทศที่ดำาเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด โดยยึด 
กลยุทธ์การบริหารจัดการของเสียตามหลัก 4Rs คือ การลด 

ปรมิาณการเกดิของเสยี (Reduce) การนำากลบัมาใชซ้้ำา (Reuse) 
การนำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการนำากลับคืน รวมถึง 
ใช้เป็นเชื้อเพลิง (Recovery) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากการกำาจัดของเสีย ในปี 2564 บริษัทฯ ผลักดัน 
การบริหารจัดการของ เสี ยจากกระบวนการผลิตตาม
นโยบายและคู่มือการบริหารจัดการของเสียเพื่อลดของเสีย
จากกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด และสนับสนุนการกำาจัด
ของเสียด้วยวิธีการนำามาใช้ซ้ำาและใช้ใหม่ผ่านการดำาเนิน
โครงการต่างๆ รวมถึงปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูล 
ให้สอดคล้องกับ GRI 306 (2020) ซึ่งครอบคลุมการก่อกำาเนิด
จนกระทั่งการกำาจัดของเสีย ทำาให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ 
เป้าหมายลดปริมาณของเสียอันตรายที่กำาจัดด้วยการฝังกลบ 
เป็นศูนย์ และสัดส่วนของเถ้าและยิปซัมสังเคราะห์ที่ถูกส่ง 
ไปกำาจัดด้วยการนำากลับมาใช้ซ้ำ าและใช้ใหม่ถึง 100%  
ในธุรกิจไฟฟ้า แม้ว่าธุรกิจเหมืองจะมีปริมาณของเสียอันตราย
ที่กำาจัดด้วยการฝังกลบ แต่มีการดำาเนินการตามกฎหมาย 
โดยบริษัทที่ ได้ รับอนุญาตและฝังกลบในพื้นที่ ที่ รั ฐบาล 
จดัเตรยีมให ้ซึง่จะมกีารดแูลและจดัการอยา่งถกูวธิ ีอยา่งไรกต็าม 
บริษัทฯ มีแผนที่ลดปริมาณของเสียอันตรายที่กำาจัดด้วยวิธีการ
ฝังกลบและนำากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลัก 4Rs 

อุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 เกิดอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญ 
จำานวน 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการสำารวจพบรอยร้าวที่บริเวณเหนือพื้นที ่
ทำาเหมืองใต้ดินที่เหมืองแมนดาลอง ประเทศออสเตรเลีย 
จากการสืบสวนพบว่ามีสาเหตุมาจากการทรุดตัวของพื้นดิน 
(Subsidence) บริเวณพื้นที่ทำาเหมืองใต้ดิน โดยบริษัทฯ  
มีการจัดทำารายงานและส่งแผนในการฟื้นฟูพื้นที่ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายชุมชนใกล้เคียง และได้รับการอนุมัติ
ให้ดำาเนินการตามแผนที่บริษัทฯ เสนอ นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังได้ศึกษาและประเมินค่าการทรุดตัวของพื้นที่เหมืองอื่นๆ 
รวมถึงทำาแผนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
ได้อีกในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญในเรื่องการจัดการพื้นที่ 
โดยมีการตั้งเป้าหมายและติดตามการดำาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การจัดการภายหลังการปิดเหมือง  
ความหลากหลายทางชวีภาพ การทรดุตวัของพ้ืนทีจ่ากการทำาเหมือง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำาเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ทีเ่ว็บไซต์บริษัทฯ โดยสแกน QR 
Code หรือ กดที่ปุ่ม Click here

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้กำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินงานเพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน และเปิดเผย
ข้อมูลผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการทวนสอบ 
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 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) ประกอบด้วยข้อมูลการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกขอบเขตที่ 1-3 ข้อมูลการใช้พลังงาน ข้อมูล 
การจัดการมลสารอากาศ ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำา และข้อมูล
การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของบริษัทฯ และกลุ่ม 
บริษัทย่อย ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านรายงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 

บริษัทฯ บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในระดับองค์กร โดยกำาหนดเป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน 
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในทุกหน่วย 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change Committee) เพื่อดำาเนินการตามกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในปี 2564 บริษัทฯ อยู่ระหว่าง 
การเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ 
Task Force on Climate-related Financial Disclosure 
(TCFD) และจดัตัง้คณะทำางาน TCFD เพือ่ประเมนิความเสีย่งและ 
ผลกระทบด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศของบรษิทัฯ และมาตรการในการลดผลกระทบดงักลา่ว 
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกำาหนดเป้าหมายระยะยาวในการ 
ลดกา๊ซเรอืนกระจก รวมทัง้ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และการกำากบัดแูลกจิการ (คณะกรรมการ ESG) ซึง่ประกอบดว้ย 
คณะกรรมการอิสระ 3 ทา่น ทำาหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนของคณะกรรมการ
บรษิทัในการกำากบัดแูลประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ESG เพือ่ขบัเคลือ่น 
การดำาเนินงานด้าน ESG ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซ
เรือนกระจกภายในปี 2568 ลงร้อยละ 7 จากการดำาเนินงาน 
ในสภาวะปกต ิสำาหรบัธรุกจิเหมอืง และลดลงรอ้ยละ 20 จากการ 
ดำาเนินงานในสภาวะปกติสำาหรับธุรกิจไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมธุรกิจ
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไปและธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

จากการดำาเนินการในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจเหมืองลดลงร้อยละ 0.1 ซึ่งต่ำากว่า 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากความล่าช้าในการดำาเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจก สำาหรับธุรกิจไฟฟ้ามีอัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 3 ซึ่งต่ำากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
โดยบริษัทฯ มีแผนในการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนเพิ่มเติม เพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ให้ดีกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเหมืองเท่ากับ 0.129 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันถ่านหิน และธุรกิจไฟฟ้า
เท่ากับ 0.555 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์ 
ชั่วโมง

การใช้พลังงาน

บริษัทฯ ผนวกแผนบริหารจัดการพลังงานเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อผลักดันการใช้
พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยปี 2564 บริษัทฯ  
ไดค้งสดัสว่นของพลงังานทีม่าจากพลงังานทางเลอืก (ไบโอดเีซล 
B30) ที่เหมืองในอินโดนีเซียและดำาเนินโครงการติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่โรงไฟฟ้าพลังงาน 
ความรอ้นรว่มในจนี ซึง่คาดวา่จะสามารถประหยดัพลงังานไดร้าว 
3,000 เมกะวัตต์ชั่วโมง/ปี ทั้งนี้ การบริหารจัดการพลังงานและ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่พัฒนาแล้วเสร็จ  
สง่ผลใหอ้ตัราการใชพ้ลงังานตอ่หนว่ยผลติภณัฑข์องธรุกจิเหมอืง
เท่ากับ 0.439 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันถ่านหิน 
และธุรกิจไฟฟ้าเท่ากับ 1.194 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งทำาได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

การจัดการมลสารอากาศ

บริษัทฯ ได้มีการรายงานข้อมูลมลสารอากาศจาก 2 แหล่ง 
คือแหล่งกำาเนิดแบบไม่เคลื่อนที่ (Point Source) และแหล่ง
กำาเนิดแบบเคลื่อนที่ (Non-point Source) สำาหรับแหล่ง
กำาเนิดแบบไม่เคลื่อนที่ บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุม 
มลสารที่แหล่งกำาเนิดอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบำารุงรักษา
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าอย่างสม่ำาเสมอในธุรกิจเหมือง การปรับปรุง 
ระบบควบคุมคุณภาพอากาศโดยนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ 
มีประสทิธภิาพมาใชใ้นธรุกจิไฟฟ้า ตลอดจนตดิตัง้ระบบตรวจวดั 
คุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์ตรวจวัดออนไลน์ 
ที่ปากปล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพ
อากาศเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดตลอดเวลา รวมทั้ง 
มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและ
ชุมชนโดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) อย่างสม่ำาเสมอ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการควบคุมมลสารทางอากาศ
สำาหรับธุรกิจไฟฟ้าให้ดีกว่ามาตรฐานกำาหนดไว้ ในปี 2564 

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

https://www.banpu.com/investor-relations/publications/sustainability-report/
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ในี้ทั้ิศทั้างเดำ้ยวก้นี้ บริษ้ัทั้ฯ ไดำ้กำาห้นี้ดำนี้โยบายการพื่้ฒนี้า
ชุุมชุนี้และมาตรฐานี้การบริห้ารจ้ัดำการ พื่ร้อมทั้้�งนี้ำาข้้อกำาห้นี้ดำ
ข้องร้ฐบาลท้ั้องถิิ่�นี้ป็ระกอบก้บแนี้วป็ฏิิบ้ติในี้ระดำ้บสากล เชุ่นี้ 
เป้็าห้มายการพื่้ฒนี้าทั้้�ย้�งย่นี้ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) มาเป็็นี้กลยุทั้ธ์์และเป็้าห้มายการดำำาเนี้ินี้ 
กิจักรรมพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ในี้ 6 ดำ้านี้ห้ล้ก ไดำ้แก่ เศรษัฐกิจั 
การศึกษัา สุข้อนี้าม้ยและสาธ์ารณสุข้มูลฐานี้ การอนีุ้ร้กษั์ 
สิ�งแวดำล้อม การส่งเสริมส้งคมและว้ฒนี้ธ์รรม และการพื่้ฒนี้า 
โครงสร้างพื่่�นี้ฐานี้ โดำยดำำาเนิี้นี้การภายใต้ความร่วมม่อ 
ระห้ว่างบริษั้ทั้ฯ ชุุมชุนี้ และภาคร้ฐ นี้อกจัากนี้้� บริษั้ทั้ฯ ย้งนี้ำา 
กรอบการป็ระเมินี้ผลตอบแทั้นี้ทั้างส้งคม (Social Return 
on Investment: SROI) มาใชุ้ป็ระเมินี้ผลกระทั้บทั้างส้งคม 
ทั้้�เกิดำข้ึ�นี้จัากการดำำาเนิี้นี้โครงการ เพ่ื่�อให้้เกิดำป็ระสิทั้ธ์ิผลสูงสุดำ 
และสอดำคล้องก้บนี้โยบายดำ้านี้ความย้�งย่นี้ข้องบริษั้ทั้ฯ

•• การปฏิิบััติิงานด้้านพััฒนาชุุมชุน

 บริษั้ทั้ฯ ได้ำกำาห้นี้ดำมาตรฐานี้การป็ฏิิบ้ติงานี้ด้ำานี้พื่้ฒนี้า
ชุุมชุนี้ (Standard Practice Manual: Community 
Engagement) ทั้้�ครอบคลมุแนี้วทั้างการพื่ฒ้นี้าคณุภาพื่
ชุ้วิตข้องคนี้ในี้ชุุมชุนี้ และการลดำผลกระทั้บต่อส้งคม
และชุุมชุนี้ ซึ่ึ�งทั้ำาให้้ผู้ป็ฏิิบ้ติงานี้ดำ้านี้พื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ 
ม้แนี้วทั้างการป็ฏิิบ้ติท้ั้�ชุ้ดำเจันี้ และเป็็นี้มาตรฐานี้เด้ำยวก้นี้
ในี้ทัุ้กพื่่�นี้ทั้้�ทั้ำางานี้ นี้อกจัากนี้้�ไดำ้ม้การทั้บทั้วนี้มาตรฐานี้
การป็ฏิิบ้ติงานี้เป็็นี้ระยะ เพ่ื่�อให้้ม้ความทั้้นี้สม้ย 
และเห้มาะสมก้บสภาวะต่างๆ ทั้้�เป็ล้�ยนี้ไป็

•• การส่่งเส่ริมการมีส่่วนร่วม

 บริษั้ทั้ฯ ให้้ความสำาค้ญก้บการม้ส่วนี้ร่วมข้องชุุมชุนี้ 
ต้�งแต่ก่อนี้เริ�มโครงการ ระห้ว่างพื่้ฒนี้าโครงการ และ
ระยะสิ�นี้สุดำโครงการ โดำยเนี้้นี้ให้้สมาชุิกในี้ชุุมชุนี้ไดำ้ม้ 
สว่นี้รว่มตด้ำสนิี้ใจัออกแบบกจิักรรมชุมุชุนี้ ดำำาเนี้นิี้กจิักรรม 
ติดำตาม และตรวจัสอบการดำำาเนี้ินี้งานี้ รวมทั้้�งการ
ป็ระเมินี้ผล เชุ่นี้ การจั้ดำทั้ำาแผนี้พื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ทั้้�ตรงตาม
ความต้องการข้องชุุมชุนี้ และสอดำคล้องก้บแผนี้การ
พื่้ฒนี้าข้องภาคร้ฐ เป็็นี้ต้นี้ โดำยบริษ้ัทั้ฯ ได้ำร่วมก้บ
ชุุมชุนี้จั้ดำต้�งคณะกรรมการทั้้�ป็รึกษัาการพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ 
(Community Consultative Committee: CCC) 
ทั้้�ป็ระกอบดำ้วยต้วแทั้นี้จัากชุุมชุนี้ ร้ฐบาลในี้ทั้้องถิ่ิ�นี้ และ
บริษั้ทั้ฯ เพ่ื่�อร่วมก้นี้วางแผนี้ดำำาเนี้ินี้งานี้แต่ละโครงการ  
ติดำตามความก้าวห้น้ี้า และร่วมก้นี้แก้ไข้ปั็ญห้าอุป็สรรคต่างๆ 
เพื่่�อป็ระโยชุนี้์สูงสุดำข้องส้งคมส่วนี้รวม

•• การส่ร้างความร่วมมือท้้องถิ่ิ�น

 บริษั้ทั้ฯ ส่งเสริมการร่วมม่อก้บผู้ร้บเห้มาในี้การทั้ำางานี้
ดำ้านี้พื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ (Contractor Cooperation in 
Community Development Work) ซึ่ึ�งอาจัม้ผู้ร้บเห้มา 
ข้องบริษั้ทั้ฯ ห้ลายรายทั้้�ทั้ำางานี้พื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ควบคู่ 
ไป็ด้ำวย บริษั้ทั้ฯ จัึงไดำ้ป็ระสานี้ความร่วมม่อ เพื่่�อดำำาเนี้ินี้
โครงการพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ร่วมก้นี้ ต้�งแต่การวางแผนี้ 
การจั้ดำสรรงบป็ระมาณ การจั้ดำสรรบุคลากร การ
แลกเป็ล้�ยนี้ความรู้ ป็ระสบการณ์ และข้้อมูลข้่าวสาร 
ซึ่ึ�งสามารถิ่ทั้ำาให้้การดำำาเนี้ินี้โครงการพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ 
ม้ป็ระสิทั้ธ์ิภาพื่มากข้ึ�นี้ ครอบคลุมผู้ไดำ้ร้บป็ระโยชุนี้์และ
ลดำการซึ่ำ�าซึ่้อนี้ข้องการบริห้ารจั้ดำการโครงการพื่้ฒนี้า
ชุุมชุนี้ในี้พื่่�นี้ทั้้�

นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านชุุมชุน

บริษั้ทั้ฯ ม้ป็ณิธ์านี้ในี้การดำำาเนี้ินี้ธ์ุรกิจัทั้้�ว่า “อุตสาห้กรรมทั้้�ดำ้
จัะต้องพื่้ฒนี้าควบคู่ไป็ก้บการพื่้ฒนี้าส้งคมและสิ�งแวดำล้อม” 
บริษั้ทั้ฯ จัึงได้ำจั้ดำให้้ม้การดำำาเนิี้นี้งานี้ด้ำานี้การพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้
ในี้ทัุ้กพื่่�นี้ทั้้�ทั้้�เข้้าไป็ดำำาเนี้ินี้ธ์ุรกิจั โดำยมุ่งเนี้้นี้ “กระบวนี้การ
สร้างการม้ส่วนี้ร่วม” ระห้ว่างผู้ม้ส่วนี้ได้ำเส้ยในี้การดำำาเนี้ินี้งานี้ 
ไดำ้แก่ ชุุมชุนี้ องค์กรภาคร้ฐ และห้นี้่วยงานี้อ่�นี้ทั้้�เก้�ยวข้้อง 
โดำยการดำำาเนี้ินี้งานี้นี้้�เป็็นี้ไป็ตามนี้โยบายดำ้านี้การพื่้ฒนี้า
ชุุมชุนี้ข้องบริษ้ัทั้ฯ (Community Development Policy) 
ซึึ่�งม้ว้ตถุิ่ป็ระสงค์ห้ล้กเพ่ื่�อพ้ื่ฒนี้าคุณภาพื่ชุ้วิต และความเป็็นี้
อยู่ข้องคนี้ในี้ชุุมชุนี้ มุ่งสร้างความเข้้มแข็้งและสามารถิ่พื่ึ�งพื่า
ตนี้เองไดำ้อย่างย้�งย่นี้ในี้ระยะยาว รวมถิ่ึงไดำ้ร้บการยอมร้บจัาก
ชุุมชุนี้

สามารถิ่ศึกษัาข้้อมูล นี้โยบายดำ้านี้การพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ข้องบริษั้ทั้ฯ  
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุ�ม Click here

สามารถิ่ศึกษัาข้้อมูล “นี้โยบายด้ำานี้การพ้ื่ฒนี้าชุุมชุนี้ข้องบริษ้ัทั้ฯ”
เพื่ิ�มเติมไดำ้ทั้้�เว็บไซึ่ต์บริษั้ทั้ฯ โดยสแกน QR Code หร�อ

กดที่ปุ�ม Click here

•• การบัริหารจััด้การข้้อร้องเรียนจัากชุุมชุน

 บริษั้ทั้ฯ ไดำ้กำาห้นี้ดำมาตรฐานี้การบริห้ารจั้ดำการ 
ข้้อร้องเร้ยนี้จัากชุุมชุนี้และผู้ม้ส่วนี้ได้ำเส้ย (Community 
Complaint Management System) ซึ่ึ�งสามารถิ่บริห้าร
จั้ดำการข้้อร้องเร้ยนี้ชุุมชุนี้ทั้้�อาจัจัะเกิดำข้ึ�นี้ไดำ้อย่างเป็็นี้
ระบบ ซึ่ึ�งแนี้วทั้างการดำำาเนิี้นี้งานี้นี้้�ได้ำครอบคลุมถิ่งึชุนี้เผา่
พื่่�นี้เมอ่งในี้พ่ื่�นี้ทั้้� (Indigenous Peoples Management) 
และการดูำแลชุุมชุนี้ทั้้องถิ่ิ�นี้ ห้ากม้กิจักรรมการย้าย
ถิ่ิ�นี้ฐานี้เกิดำข้ึ�นี้ (Resettlement Management) อ้นี้เป็็นี้
ผลจัากการดำำาเนี้ินี้โครงการ

•• การประเมนิการรบััร้้และความพังึพัอใจัข้องชุุมชุน

 บริษั้ทั้ฯ กำาห้นี้ดำให้้นี้ำาการสำารวจัการร้บรู้ข้องชุุมชุนี้ 
(Community Perception Survey) มาใชุ้เป็็นี้
มาตรฐานี้เดำ้ยวก้นี้ในี้ทุั้กพื่่�นี้ทั้้�ทั้ำางานี้ เพื่่�อสำารวจั
ระดำ้บการร้บรู้และการยอมร้บจัากชุุมชุนี้ ป็ระเดำ็นี้ 
ข้้อก้งวลข้องชุุมชุนี้ รวมถึิ่งข้้อเสนี้อแนี้ะจัากชุุมชุนี้ 
โดำยบริษั้ทั้ฯ จัะนี้ำาผลทั้้�ไดำ้จัากการสำารวจั มาป็ร้บป็รุง
การดำำาเนี้ินี้งานี้ เพ่ื่�อให้้เกิดำป็ระโยชุน์ี้และความพื่ึงพื่อใจั 
ข้องชุุมชุนี้โดำยส่วนี้รวม นี้อกจัากนี้้� บริษั้ทั้ฯ ย้งไดำ้นี้ำา 
การสำารวจัความพื่ึงพื่อใจัข้องชุุมชุนี้ทั้้�ม้ต่อโครงการ 
พื่ฒ้นี้าคณุภาพื่ชุว้ติ (Community Satisfaction Survey 
on Community Development Program) มาใชุ้ในี้ 
ส่วนี้งานี้พื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ข้องบริษั้ทั้ฯ ทั้้�อินี้โดำนี้้เซึ่้ย ซึ่ึ�งไดำ้
จั้ดำทั้ำาการสำารวจัเป็็นี้ป็ระจัำาทัุ้กป็ี ทั้ำาให้้บริษั้ทั้ฯ ไดำ้ทั้ราบ
ป็ระเดำ็นี้ความพื่ึงพื่อใจั และแนี้วทั้างในี้การป็ร้บป็รุง 
ให้้โครงการพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้นี้้�นี้ให้้ม้ป็ระสิทั้ธ์ิภาพื่ดำ้ยิ�งข้ึ�นี้

•• การส่อบัท้านคุณภาพั

 บริษั้ทั้ฯ ไดำ้นี้ำาระบบการสอบทั้านี้คุณภาพื่ (Quality 
Assurance Review) โดำยให้้พื่นี้้กงานี้ทั้้�ไม่ม้ความ
เก้�ยวข้้องก้บงานี้การพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ มาดำำาเนี้ินี้การ
ตรวจัสอบการดำำาเนี้ินี้งานี้ เพ่ื่�อความโป็ร่งใสและ 
ม้ป็ระสิทั้ธ์ิผลสูงสุดำ ซึ่ึ�งการสำารวจัจัะทั้ำาให้้บริษั้ทั้ฯ 
ไดำ้ทั้ราบแนี้วทั้างในี้การป็ร้บป็รุงการดำำาเนิี้นี้งานี้พื่้ฒนี้า
ชุุมชุนี้ให้้ม้ป็ระสิทั้ธ์ิภาพื่ต่อไป็

ผลการดำาเนินงานด้านชุุมชุน

 ในี้ป็ี 2564 ทั้้�ผ่านี้มา บริษั้ทั้ฯ จั้ดำป็ระชุุมคณะกรรมการ 
ทั้้�ป็รึกษัาชุุมชุนี้ก้บทัุ้กห้มู่บ้านี้ในี้อินี้โดำนี้้เซึ่้ยรวม 29 คร้�ง 
และป็ระชุุมคณะอนีุ้กรรมการระดำ้บกลุ่ ม เห้ม่อง 
ในี้ออสเตรเลย้จัำานี้วนี้ 17 คร้�ง โดำยจัากการป็ระชุมุพื่บวา่ 
ชุุมชุนี้ส่วนี้ให้ญ่ต้องการพื่้ฒนี้าคุณภาพื่ชุ้ วิตดำ้านี้ 
สุข้อนี้าม้ยและเศรษัฐกิจั ทั้้�งนี้้� ในี้ปี็ 2564 บริษั้ทั้ฯ 
ไม่ได้ำร้บข้้อร้องเร้ยนี้ทั้้�ม้นี้้ยสำาค้ญจัากชุุมชุนี้ในี้พื่่�นี้ทั้้�

ป็ฏิิบ้ติการ นี้อกจัากนี้้� ทัุ้กห้น่ี้วยการผลิตย้งไดำ้นี้ำา 
แนี้วมาตรฐานี้การจั้ดำการข้้อร้องเร้ยนี้ชุุมชุนี้ข้องบริษั้ทั้ฯ 
ไป็ป็ฏิิบ้ติและรายงานี้ผลการดำำาเนี้ินี้งานี้อย่างสมำ�าเสมอ 

 นี้อกจัากนี้้� บริษ้ัทั้ฯ ไดำ้ดำำาเนี้ินี้การสำารวจัความพื่ึงพื่อใจั
ข้องผู้ม้ส่วนี้ไดำ้เส้ยต่อโครงการพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ทั้้�เห้ม่อง
ทัุ้กแห้่งในี้อินี้โดำนี้้เซึ่้ย ครอบคลุมทั้้�งสิ�นี้ 15 โครงการ 
โดำยม้ความพึื่งพื่อใจัเฉล้�ยร้อยละ 76 ห้ร่ออยู่ในี้ระดำ้บ 
“พื่ึงพื่อใจั” และเพ่ื่�อเข้้าใจัระดำ้บการยอมร้บข้องชุุมชุนี้
มากยิ�งข้ึ�นี้ บริษั้ทั้ฯ ได้ำสำารวจัการยอมร้บข้องชุุมชุนี้ 
ในี้อินี้โดำนี้้เซึ่้ยและออสเตรเล้ย โดำยในี้อินี้โดำนี้้เซึ่้ยได้ำม้
การสำารวจัการยอมร้บข้องชุุมชุนี้รอบเห้ม่อง จัำานี้วนี้ 
2 แห้่ง โดำยม้ความพื่ึงพื่อใจัอยู่ในี้ระดำ้บ “พื่ึงพื่อใจั” 
สำาห้รบ้เห้ม่องอ่�นี้ ๆ  จัะดำำาเนี้นิี้การตามแผนี้งานี้ในี้ป็ตีอ่ไป็ 
ส่วนี้ในี้ออสเตรเล้ย ได้ำสำารวจัข้้อมูลพื่่�นี้ฐานี้การยอมร้บ
ข้องชุุมชุนี้ผ่านี้การจ้ัดำการป็ระชุุมคณะอนีุ้กรรมการ
ระดำ้บกลุ่มเห้ม่อง จัำานี้วนี้ 6 คร้�ง พื่บว่าม้ความพื่ึงพื่อใจั 
อยู่ในี้ระดำ้บ “พื่ึงพื่อใจั” เชุ่นี้ก้นี้ ทั้้�งนี้้� บริษั้ทั้ฯ อยู่ระห้ว่าง 
การดำำาเนี้ินี้โครงการพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ในี้จ้ันี้ โดำยจัะม ้
การสำารวจัการยอมร้บข้องชุุมชุนี้ในี้อนี้าคต 

 ทั้้�งนี้้� บริษั้ทั้ฯ ได้ำนี้ำาห้ล้กการป็ระเมินี้ผลตอบแทั้นี้ 
ทั้างสง้คม (SROI) มาใชุเ้พ่ื่�อวด้ำป็ระสทิั้ธ์ผิลข้องโครงการ
เพื่่�อส้งคม รวมทั้้�งการป็ร้บป็รุงการดำำาเนิี้นี้โครงการ 
ในี้ห้นี้ว่ยธ์รุกจิัตา่ง ๆ  โดำยในี้ป็ ี2564 อนิี้โดำนี้เ้ซึ่ย้ไดำป้็ระเมนิี้ 
ผลตอบแทั้นี้ทั้างส้งคมข้องโครงการไฟฟ้าเพ่ื่�อศูนี้ย์
สุข้ภาพื่ชุุมชุนี้ โดำยม้ส้ดำส่วนี้ผลตอบแทั้นี้ทั้างส้งคมอยู่ทั้้� 
1:1.17 ในี้ข้ณะทั้้�โครงการธ์นี้าคารข้ยะชุุมชุนี้ม้ส้ดำส่วนี้ 
ผลตอบแทั้นี้ทั้างส้งคมอยู่ทั้้� 1:0.95 ตามลำาดำ้บ

สามารถิ่ศึกษัาข้้อมูล นี้โยบายดำ้านี้การพื่้ฒนี้าชุุมชุนี้ข้องบริษั้ทั้ฯ  
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุ�ม Click here

สามารถิ่ศึกษัาข้้อมูล “การดำำเนิี้นี้งานี้ด้ำานี้ชุุมชุนี้" เพิื่�มเติมได้ำท้ั้� 
รายงานี้ความย้�งย่นี้ป็ระจัำป็ี 2564 ห้ร�อเว็บไซึ่ต์บริษั้ทั้ฯ
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุ�ม Click here

สามารถิ่ศึกษัาข้้อมูล “การดำำเนิี้นี้งานี้ด้ำานี้ชุุมชุนี้" เพิื่�มเติมได้ำท้ั้� รายงานี้ความย้�งย่นี้ป็ระจัำปี็ 2564 ห้ร�อ

https://www.banpu.com/upload/policy/Community-Development-Policy.pdf
https://www.banpu.com/investor-relations/publications/sustainability-report/


• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านสิทธิิมนุษยชุน

บริษั้ทั้ฯ มุ่งม้�นี้ในี้การดำำาเนี้ินี้ธ์ุรกิจัโดำยยึดำห้ล้กป็ฏิิบ้ติตาม
แนี้วทั้างสากล อาทั้ิ ป็ฏิิญญาสากลว่าดำ้วยสิทั้ธิ์มนีุ้ษัยชุนี้ 
(Universal Declaration of Human Rights) ห้ล้กการ
ชุ้�แนี้ะเร่�องสิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้สำาห้ร้บธ์ุรกิจั (The UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights) ห้ล้กการ 
และสิทั้ธิ์ข้้�นี้พื่่�นี้ฐานี้ในี้การทั้ำางานี้ข้ององค์การแรงงานี้ 
ระห้ว่างป็ระเทั้ศ (ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work) United Nations Global 
Compact (UNGC) ตลอดำจันี้กฎห้มายแรงงานี้ข้องทั้กุป็ระเทั้ศ
ทั้้�บริษั้ทั้ฯ เข้้าไป็ดำำาเนี้ินี้ธ์ุรกิจั โดำยบริษั้ทั้ฯ ยึดำห้ล้กสิทั้ธ์ิเสร้ภาพื่ 
ความเสมอภาค และศ้กดิำ�ศร้ความเป็็นี้มนุี้ษัย์โดำยไม่เล่อกป็ฏิิบ้ติ 
ตามเพื่ศ เชุ่�อชุาติ ศาสนี้า ห้ร่อส้ผิว เพื่่�อป็้องก้นี้และห้ล้กเล้�ยง 

สามารถศึกษัาข้้อมูล แนี้วป็ฏิิบ้ติเร��องสิทั้ธ์�มนีุ้ษัยชุนี้เพื่ิ�มเติม
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุ�ม Click here

สามารถศึกษัาข้้อมูล “แนี้วป็ฏิิบ้ติเร��องสิทั้ธ์�มนุี้ษัยชุนี้” เพิื่�มเติม
ไดำ้ทั้้�เว็บไซต์บร�ษั้ทั้ฯ โดยสแกน QR Code หร�อ

กดที่ปุ�ม Click here

การละเมิดำสิทั้ธิ์มนุี้ษัยชุนี้ข้องพื่น้ี้กงานี้ คู่ค้า ลูกค้า ผู้ร้บเห้มา ชุุมชุนี้ 
รวมถึงกลุ่มเป็ราะบาง (Vulnerable Groups) อ้นี้ไดำ้แก่ เดำ็ก 
ผู้ห้ญิง คนี้พื่ิการ ชุนี้เผ่าพื่่�นี้เม่อง แรงงานี้อพื่ยพื่ ผู้สูงอายุ 
เป็็นี้ต้นี้ โดำยบริษั้ทั้ฯ ไดำ้จั้ดำทั้ำาคู่ม่อการตรวจัสอบสิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้ 
อย่างรอบด้ำานี้ เพ่ื่�อเป็็นี้แนี้วทั้างในี้การบริห้ารจ้ัดำการดำ้านี้
สิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้ ซึ�งครอบคลุมความเส้�ยงห้ล้กทั้้�เก้�ยวข้้อง 
ในี้การดำำาเนี้ินี้ธ์ุรกิจัตลอดำห้่วงโซ่คุณค่าข้องบริษั้ทั้ฯ

ทั้้�งนี้้� กลไกการร้บข้้อร้องเร้ยนี้ข้องบริษั้ทั้ฯ จัะม้ความแตกต่างก้นี้ในี้แต่ละป็ระเดำ็นี้ และผู้ม้ส่วนี้ไดำ้เส้ยทั้้�เก้�ยวข้้อง เชุ่นี้ ชุ่องทั้างการร้บ
ข้้อร้องเร้ยนี้ (Whistleblowing) และกระบวนี้การตรวจัสอบข้้อร้องเรียนี้ (Compliance Investigation Procedure) สำาห้ร้บป็ระเดำ็นี้ 
ดำ้านี้บรรษั้ทั้ภิบาลเป็็นี้การเฉพื่าะ และชุ่องทั้างการร้บข้้อร้องเร้ยนี้ และมาตรการจั้ดำการข้้อร้องเร้ยนี้จัากชุุมชุนี้ เป็็นี้ต้นี้

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Right Due Diligence)

การให้้คำาม่ันสัญญา

ประกาศนโยบายและห้ลักการ

ของบริษัทฯ ท่่ว่าด้วย

การเคารพสิทธิิมนุษยชุน

กลไกการร้องเร่ยน 

และการเย่ยวยา

กำาห้นดชุ่องทาง กระบวนการ

จัดการข้อร้องเร่ยน 

และการเย่ยวยา

การประเมินความเส่่ยง 

และผลกระทบ

ระบุความเส่่ยงทั�งท่่ม่แนวโน้มว่าจะ

เกิดและท่่เคยเกิดข้�นแล้ว รวมถ้ึง

ประเมินผลกระทบ

การรายงานผล 

การดำาเนินงาน

เปิดเผยแนวทางการจัดการและ 

ผลการดำาเนินงานต่อผ้้ม่ส่วนได้เส่ย

การผนวกการจัดการ 

เข้ากับการดำาเนินธุิรกิจ

ผนวกแนวทางการจัดการ 

ความเส่่ยงเข้ากับการดำาเนินธุิรกิจ

เพ่ือป้องกันและบรรเทา

ผลกระทบท่่อาจเกิดข้�น

การติดตามผลการดำาเนินงาน

ติดตามตรวจสอบประสิทธิิภาพ 

ของการดำาเนินงาน

ในี้ป็ี 2564 บริษั้ทั้ฯ ไดำ้ทั้บทั้วนี้กระบวนี้การตรวจัสอบสิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้อย่างรอบดำ้านี้ เพื่่�อให้้ครอบคลุมป็ระเดำ็นี้ดำ้านี้สิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้ 
ในี้ทั้กุธ์รุกจิัตลอดำห้ว่งโซอุป็ทั้านี้ นี้อกจัากนี้้�ยง้มก้ารส่�อสารเพ่ื่�อให้ค้วามรูค้วามเข้า้ใจัเก้�ยวกบ้สทิั้ธ์มินี้ษุัยชุนี้ในี้อนิี้โดำนี้เ้ซย้ จ้ันี้ และ
ออสเตรเล้ย เพื่่�อเตร้ยมความพื่ร้อมในี้การป็ระเมินี้ความเส้�ยงดำ้านี้สิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้ทั้้�จัะเกิดำข้ึ�นี้ในี้ป็ี 2565

นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านอาชุ่วอนามัยและความปลอดภัย

บริษั้ทั้ฯ มุ่งม้�นี้ดูำแลพื่นี้้กงานี้และผู้เก้�ยวข้้องทัุ้กคนี้ทั้้�ป็ฏิิบ้ติงานี้ให้้บริษั้ทั้ฯ ม้สภาพื่แวดำล้อมในี้การป็ฏิิบ้ติงานี้ทั้้�ถูกสุข้อนี้าม้ย 
และม้ความป็ลอดำภ้ย โดำยบริษั้ทั้ฯ ป็ระกาศนี้โยบายอาชุ้วอนี้าม้ยและความป็ลอดำภ้ย และเป็้าห้มาย “3 Zeroes” ไดำ้แก่

• Zero Incident: ไม่ม้อุบ้ติการณ์เกิดำข้ึ�นี้

• Zero Repeat: ไม่เกิดำอุบ้ติการณ์ซำ�า

• Zero Compromise: ไม่ย่อห้ย่อนี้ในี้มาตรฐานี้และข้้อกำาห้นี้ดำกฎห้มายดำ้านี้อาชุ้วอนี้าม้ยและความป็ลอดำภ้ย

ประเด็นด้านสิทธิิมนุษยชุน แนวทางการดำาเนินงาน

สุขอนามัยและความปลอดภัย 

ของพนักงาน (สิทธิิการคุ้มครอง

ตามกฎห้มาย)

• จั้ดำอบรมดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ยให้้ก้บพื่นี้้กงานี้ให้ม่เป็็นี้ป็ระจัำาทัุ้กป็ี
• จั้ดำการซ้อมแผนี้ฉุกเฉินี้ ซ้อมดำ้บเพื่ลิง และฝึึกซ้อมอพื่ยพื่ห้นี้้ไฟ
• จั้ดำทั้ำามาตรการป็้องก้นี้การแพื่ร่ระบาดำข้องโคว�ดำ-19
• ส่�อสารและป็ระชุาส้มพื่้นี้ธ์์ผ่านี้ชุ่องทั้างต่างๆ เชุ่นี้ จัดำห้มายข้่าวอิเล็กทั้รอนี้ิกส์
• จั้ดำป็ระชุุมคณะกรรมการความป็ลอดำภ้ยเป็็นี้ป็ระจัำาทัุ้กเดำ่อนี้

การคุ้มครองข้อม้ลส่วนบุคคล

(สิทธิิการคุ้มครองตามกฎห้มาย)

• จั้ดำอบรมให้้ความรู้ความเข้้าใจัและแนี้วทั้างเพื่่�อลดำความเส้�ยง
• ส่�อสารและป็ระชุาส้มพื่้นี้ธ์์ เพื่่�อให้้ความรู้อย่างต่อเนี้่�องผ่านี้จัดำห้มายข้่าวอิเล็กทั้รอนี้ิกส์

การปฏิิบัติต่อแรงงาน

(สิทธิิแรงงานและความเท่าเท่ยม 

และสิทธิิในการรวมตัวและ 

เจรจาต่อรอง)

• จั้ดำต้�งคณะกรรมการสว้สดำิการฯ เพื่่�อเป็็นี้ต้วแทั้นี้ร่วมป็รึกษัาห้าร�อ และเสนี้อความคิดำเห้็นี้ 
เร��องสว้สดำิการ

• เคารพื่สิทั้ธ์�ข้องพื่นี้้กงานี้ โดำยไม่ป็ิดำก้�นี้สิทั้ธ์�ข้องพื่นี้้กงานี้ในี้การจั้ดำต้�งสห้ภาพื่ห้ร�อ 
กลุ่มทั้้�คล้ายคลึงตามทั้้�ไดำ้ระบุไว้ในี้นี้โยบายพื่นี้้กงานี้ส้มพื่้นี้ธ์์

การรักษาความปลอดภัย • ป็ฏิิบ้ติตามห้ล้กการการร้กษัาความป็ลอดำภ้ยและสิทั้ธ์�มนีุ้ษัยชุนี้ (Voluntary Principles on 
Security and Human Rights) โดำยเจั้าห้นี้้าทั้้�ร้กษัาความป็ลอดำภ้ยข้องบร�ษั้ทั้ฯ ในี้ทัุ้กพื่่�นี้ทั้้�
ป็ฏิิบ้ติงานี้ไม่ม้การใชุ้ความรุนี้แรง และไม่ม้การพื่กอาวุธ์ในี้พื่่�นี้ทั้้�ป็ฏิิบ้ติงานี้

• จั้ดำอบรมเก้�ยวก้บสิทั้ธ์�มนีุ้ษัยชุนี้อย่างสมำ�าเสมอ

ผลการดำาเนินงานด้านสิทธิิมนุษยชุน

บริษ้ัทั้ฯ ได้ำป็ระเมินี้ความเส้�ยงด้ำานี้สิทั้ธิ์มนุี้ษัยชุนี้คร้�งล่าสุดำเม่�อปี็ 2563 โดำยไม่พื่บป็ระเด็ำนี้ด้ำานี้สิทั้ธิ์มนุี้ษัยชุนี้ท้ั้�ม้ความเส้�ยงสูง อย่างไรก็ตาม 
บริษั้ทั้ฯ ก็ย้งติดำตามป็ระเดำ็นี้ต่าง ๆ  ทั้้�ม้ความเส้�ยงดำ้านี้สิทั้ธ์ิมนีุ้ษัยชุนี้อย่างต่อเนี้่�องโดำยม้ต้วอย่างแนี้วทั้างการดำำาเนี้ินี้งานี้ ดำ้งนี้้�

https://www.banpu.com/upload/policy/Human-Rights-Policy.pdf
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•• การระบัุอันติราย การประเมินความเส่ี�ยงและ 

การรายงานและส่อบัส่วนอุบััติิการณ์

 บริษั้ทั้ฯ ม้กระบวนี้การระบุอ้นี้ตรายและป็ระเมินี้ 
ความเส้�ยงทั้้�ครอบคลุมทั้้�งงานี้ป็ระจัำาและงานี้ไม่ป็ระจัำา 
โดำยใชุ้เคร่�องม่อชุ้�บ่งอ้นี้ตราย เชุ่นี้ Job Safety 
Environment Analysis (JSEA), Green Card/Yellow 
Card, Safety Health Environment Accountability 
Program (SHEAP) และ Hazard Identification, 
Risk Assessment and Determining Control 
(HIRADC) ข้องธ์ุรกิจัเห้ม่องในี้อินี้โดำนี้้เซึ่้ย ระบบ 
SLAMs (Stop, Look, Assess and Manage) ข้อง
ธ์ุรกิจัเห้ม่องในี้ออสเตรเล้ย และ Safety Walk Down 
Program และ Safety Double Control ข้องธ์รุกจิัไฟฟ้า 
เชุ่�อเพื่ลิงทั้้�วไป็ในี้จ้ันี้ รวมทั้้�งระบบรายงานี้และบน้ี้ทั้กึการ
สำารวจัสภาพื่การทั้ำางานี้ทั้้�ไม่ป็ลอดำภ้ย (UNSAFE Killer 
Application) ข้องบ้านี้ป็ู สำานี้้กงานี้กรุงเทั้พื่ฯ บริษั้ทั้ฯ 
กำาห้นี้ดำมาตรการจั้ดำการความเส้�ยงตามลำาดำ้บข้้�นี้ 
การควบคุม (Hierarchy of Controls) ตลอดำจันี้กำาห้นี้ดำ
แผนี้การส่�อสาร การเฝึ้าระว้งและติดำตามความเส้�ยง

•• การบัริการด้้านอาชุีวอนามัย

 บริษั้ทั้ฯ ม้การเฝึ้าระว้งโดำยการตรวจัว้ดำสภาพื่แวดำล้อม
ในี้การทั้ำางานี้อย่างสมำ�าเสมอ ตามป็ัจัจั้ยเส้�ยงข้องแต่ละ
พื่่�นี้ทั้้� เชุ่นี้ การตรวจัว้ดำคุณภาพื่อากาศ ระดำ้บเส้ยง 
ระดำ้บความเข้้มข้้นี้สารเคม้อ้นี้ตราย และความเข้้ม 
ข้องแสงสว่างในี้พื่่�นี้ทั้้�ป็ฏิิบ้ติงานี้ เป็็นี้ไป็ตามทั้้�กฎห้มาย 
กำาห้นี้ดำอยา่งครบถ้ิ่วนี้ โดำยการตรวจัวด้ำน้ี้�นี้ได้ำดำำาเนี้นิี้การ 
โดำยสถิ่าบ้นี้ตรวจัว้ดำทั้้�ได้ำมาตรฐานี้ เพ่ื่�อให้้ม้�นี้ใจัว่า
พื่นี้้กงานี้และผู้ร้บเห้มาทัุ้กคนี้ทั้ำางานี้ในี้สภาพื่แวดำล้อม
ทั้้�เห้มาะสมและไม่เป็็นี้อ้นี้ตรายต่อสุข้ภาพื่

ทั้้�งนี้้� ผลการดำำาเนี้ินี้งานี้ด้ำานี้อาชุ้วอนี้าม้ยและความป็ลอดำภ้ย
เป็็นี้ห้นี้ึ�งในี้ต้วชุ้�ว้ดำผลการป็ฏิิบ้ติงานี้ข้องป็ระธ์านี้เจั้าห้น้ี้าทั้้�
บริห้าร ตลอดำจันี้ผู้บริห้ารระดำ้บสูงข้องทัุ้กกลุ่มธ์ุรกิจัและ
บริษั้ทั้ย่อยข้องบ้านี้ปู็ บริษั้ทั้ฯ ได้ำกำาห้นี้ดำให้้ม้ห้น่ี้วยงานี้
อาชุ้วอนี้าม้ยและความป็ลอดำภ้ย ทั้้�ร้บผิดำชุอบดำูแลดำ้านี้ 
ความป็ลอดำภ้ยให้้ เ ป็็นี้ไป็ตามข้้อกำาห้นี้ดำกฎห้มายดำ้านี้ 
อาชุ้วอนี้าม้ย ความป็ลอดำภ้ยในี้กลุ่มบ้านี้ปู็ โดำยยึดำตาม
ข้้อกำาห้นี้ดำกฎห้มายทั้้องถิิ่�นี้และมาตรฐานี้กลางข้องบริษั้ทั้ฯ 
ทั้้�งย้งนี้ำาระบบมาตรฐานี้สากล ISO 45001 มาเป็็นี้แนี้วทั้าง 
ในี้การบริห้ารจ้ัดำการระบบการจั้ดำการอาชุ้วอนี้าม้ยและ 
ความป็ลอดำภ้ย รวมทั้้�งการใชุก้รอบแนี้วทั้างการสรา้งวฒ้นี้ธ์รรม
ความป็ลอดำภ้ย โดำยเนี้้นี้ระบบความป็ลอดำภ้ย ความรู้ความ
สามารถิ่ด้ำานี้ความป็ลอดำภ้ย และพื่ฤตกิรรมดำา้นี้ความป็ลอดำภ้ย
ในี้กลุ่มบ้านี้ป็ูและบริษั้ทั้ย่อยข้องบ้านี้ป็ู

เพ่ื่�อบรรลุเป้็าห้มาย “3 Zeroes” และเกิดำการป็ร้บป็รุงอย่าง
ต่อเน่ี้�อง บริษั้ทั้ฯ ไดำ้ทั้บทั้วนี้ป็ระสิทั้ธ์ิภาพื่การดำำาเนิี้นี้งานี้ 
การบริห้ารจั้ดำการด้ำานี้อาชุ้วอนี้าม้ยและความป็ลอดำภ้ย
ก้บป็ระเทั้ศต่างๆ เป็็นี้รายเดำ่อนี้ รายไตรมาส และรายปี็ 
การป็ระเมินี้ดำ้านี้ว้ฒนี้ธ์รรมความป็ลอดำภ้ย การป็ระชุุม 
ESG Committee โดำยกรรมการอิสระ และการป็ระชุุม
คณะกรรมการการพื่้ฒนี้าทั้้�ย้�งย่นี้ ซึ่ึ�งม้ป็ระธ์านี้เจั้าห้นี้้าทั้้�
บริห้ารเป็็นี้ป็ระธ์านี้ เพ่ื่�อเฝ้ึาทั้บทั้วนี้ ติดำตามนี้โยบาย 
เป็า้ห้มาย กลยทุั้ธ์ ์สถิ่ติอิบุต้เิห้ต ุกฎห้มาย ความสอดำคลอ้งตอ่ 
ข้้อกำาห้นี้ดำกฎห้มายดำ้านี้อาชุ้วอนี้าม้ยและความป็ลอดำภ้ย

สามารถิ่ศึกษัาข้้อมูล “ป็ระว้ติคณะกรรมการ” เพื่ิ�มเติมไดำ้ทั้้�เว็บไซึ่ต์บริษั้ทั้ฯ  
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุ�ม Click here

สามารถิ่ศึกษัาข้้อมูล “แนี้วป็ฏิิบ้ติดำ้านี้อาชุ�วอนี้าม้ยและ
ความป็ลอดำภ้ย” เพื่ิ�มเติมไดำ้ทั้้�เว็บไซึ่ต์บริษั้ทั้ฯ โดยสแกน 

QR Code หร�อ กดที่ปุ�ม Click here

 สำาห้ร้บในี้พื่่�นี้ทั้้�ป็ฏิิบ้ติงานี้ทั้้�อาจัจัะก่อให้้เกิดำผลกระทั้บ 
ต่อความป็ลอดำภ้ยและสุข้ภาพื่ข้องพื่นี้้กงานี้และ 
ผู้ร้บเห้มา บริษั้ทั้ฯ ไดำ้จั้ดำให้้ม้การป็ระเมินี้ความเส้�ยงต่อ
สุข้ภาพื่ และจั้ดำให้้ม้การตรวจัสุข้ภาพื่ตามป็ัจัจั้ยเส้�ยง 
สำาห้รบ้พื่นี้ก้งานี้และผูร้บ้เห้มาทั้้�สม้ผส้ปั็จัจัย้เส้�ยง ข้อ้มลู
ดำา้นี้สขุ้ภาพื่ข้องพื่นี้ก้งานี้จัะถิ่กูเกบ็เป็็นี้ความลบ้ บริษัท้ั้ฯ  
ม้นี้โยบายคุ้มครองข้้อมูลส่วนี้บุคคล (Personal Data 
Protection Act : PDPA) และข้้อมูลข้องพื่นี้้กงานี้ 
จัะไม่ถิู่กนี้ำาไป็ใชุ้โดำยไม่ยินี้ยอม

 ทั้้�สำานี้้กงานี้กรุงเทั้พื่ฯ บริษั้ทั้ฯ จ้ัดำให้้ม้บริการป็รึกษัา
แพื่ทั้ย์ออนี้ไลน์ี้ (Telemedicine) ทั้้�พื่นี้้กงานี้สามารถิ่ 
เข้้าถิ่ึงไดำ้อย่างสะดำวกและรวดำเร็ว บริษั้ทั้ย่อยข้องบ้านี้ป็ู 
ในี้ป็ระเทั้ศอินี้โดำน้ี้เซ้ึ่ย ได้ำจ้ัดำต้�งศูนี้ย์บริการทั้างการแพื่ทั้ย์ 
ทั้้�ม้แพื่ทั้ย์และผู้เชุ้�ยวชุาญเฉพื่าะทั้าง เพ่ื่�อให้้การร้กษัา
และคำาป็รึกษัาปั็ญห้าดำ้านี้อาชุ้วอนี้าม้ยแก่พื่นี้้กงานี้ 
และเปิ็ดำให้้บริการตลอดำเวลา รวมถึิ่งการให้้บริการ
ครอบคลุมไป็ถิ่ึงผู้ร้บเห้มาและบุคคลต่างๆ ทั้้�เข้้ามา
ภายในี้เห้ม่อง และจ้ัดำเตร้ยมห้นี้่วยแพื่ทั้ย์เคล่�อนี้ทั้้� 
เพ่ื่�อให้้ความชุ่วยเห้ล่อ ห้ากเกิดำเห้ตุฉุกเฉินี้ข้ึ�นี้ระห้ว่าง
ป็ฏิิบ้ติงานี้ รวมถิ่ึงการเคล่�อนี้ย้ายผู้ป่็วยในี้กรณ้ฉุกเฉินี้
ผ่านี้บริการ International SOS Service ในี้ส่วนี้ข้อง 

ผู้ร้บเห้มานี้้�นี้ ทั้างบริษั้ทั้ฯ ไดำ้ค้ดำเล่อกผู้ร้บเห้มา 
ทั้้�ไดำ้มาตรฐานี้ และม้การควบคุมดำูแลการให้้บริการ 
ทั้างดำา้นี้อาชุว้อนี้ามย้ให้ม้ก้ารบริการทั้้�ดำแ้ละได้ำมาตรฐานี้

•• การมีส่่วนร่วม การให้คำาปรึกษาและการส่่อส่าร

กับัผู้้้ปฏิิบััติิงาน

 บริษั้ทั้ฯ เป็ิดำโอกาสให้้พื่นี้้กงานี้ทัุ้กระดำ้บม้ส่วนี้ร่วม 
ดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ย เริ�มต้�งแต่ข้้�นี้ตอนี้การร่วมพื่้ฒนี้า 
เสนี้อความคิดำเห้็นี้ทั้้�ครอบคลุมในี้ทัุ้กๆ ดำ้านี้ ได้ำแก่ 
ดำ้านี้ระบบความป็ลอดำภ้ย ดำ้านี้ความรู้ความสามารถิ่
ดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ย และด้ำานี้พื่ฤติกรรมความป็ลอดำภ้ย  
โดำยพื่น้ี้กงานี้ในี้แต่ละป็ระเทั้ศ สามารถิ่เสนี้อความคิดำเห็้นี้ 
ผ่านี้ชุ่องทั้างทั้้�ห้ลากห้ลาย เชุ่นี้ ผ่านี้แบบสำารวจั 
ดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ย (Safety Perception Survey) 
ผ่านี้คณะกรรมการความป็ลอดำภ้ยฯ ผ่านี้เวทั้้การป็ระชุุม
ป็ระจัำาแต่ละไตรมาส รวมถิ่ึงการม้เวทั้้การแลกเป็ล้�ยนี้
สิ�งทั้้�ได้ำเร้ยนี้รู้ร่วมก้นี้ระห้ว่างป็ระเทั้ศต่างๆ ได้ำแก่ 
การป็ระชุมุ HSEC Family และการป็ระชุมุ ESG Summit 
ซึ่ึ�งจัะนี้ำาข้้อมูลทั้้�งห้มดำมาทั้บทั้วนี้และกำาห้นี้ดำเป็็นี้แผนี้
ป็ร้บป็รุงระยะส้�นี้และระยาวอย่างต่อเนี้่�อง 

ผลการดำาเนินงานด้านอาชุ่วอนามัยและความปลอดภัย

2564 เป้าห้มาย 2564 เป้าห้มาย 2568

จำานวนผ้้เส่ยชุ่วิตจากการทำางานของพนักงาน 0 0 0

จำานวนผ้้เส่ยชุ่วิตจากการทำางานของผ้้รับเห้มา 1 0 0

อัตราความถ่่ึของการบาดเจ็บถ้ึงขั�นห้ยุดงานของพนักงาน 1.85 ≤2.77 ≤1.99

อัตราความถ่่ึของการบาดเจ็บถ้ึงขั�นห้ยุดงานของผ้้รับเห้มา 0.11 ≤0.19 ≤0.14

อัตราความถ่่ึของการบาดเจ็บของพนักงาน 15.54 ≤15.26 ≤10.93

อัตราความถ่่ึของการบาดเจ็บของผ้้รับเห้มา 0.46 ≤0.74 ≤0.53

https://www.banpu.com/upload/policy/Occupational-Health-and-Safety-Policy.pdf
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ในี้ป็ี 2564 ผู้ร้บเห้มาข้องบริษั้ทั้ฯ 1 รายเกิดำอุบ้ติเห้ตุจันี้ถิ่ึงข้้�นี้เส้ยชุ้วิต จัากการสอบสวนี้พื่บว่าสาเห้ตุห้ล้กมาจัากผู้ป็ฏิิบ้ติงานี้เป็ิดำ
ระบบการทั้ำางานี้ข้องสายพื่านี้ลำาเล้ยงข้ณะทั้้�ม้ผู้ป็ฏิิบ้ติงานี้อ่�นี้ป็ฏิิบ้ติงานี้อยู่ ห้ล้งจัากเห้ตุการณ์ดำ้งกล่าว บริษั้ทั้ฯ ไดำ้จั้ดำทั้ำามาตรการ
แก้ไข้และป็้องก้นี้เพื่ิ�มเติม เพื่่�อป็้องก้นี้ไม่ให้้เกิดำเห้ตุการณ์ซึ่ำ�า ดำ้งนี้้�

• ตรวจัสอบว่าม้การใชุ้ระบบต้ดำแยกพื่ล้งงานี้ เพ่ื่�อแยก
เคร่�องจั้กรห้ร่ออุป็กรณ์ออกจัากแห้ล่งจั่ายพื่ล้งงานี้

• จั้ดำให้้ม้อุป็กรณ์ในี้การใชุ้ต้ดำแยกพื่ล้งงานี้อย่างครบถิ่้วนี้ 
และผู้ป็ฏิิบ้ติงานี้สามารถิ่ใชุ้ไดำ้อย่างถิู่กต้อง

• ป็ระเมินี้สถิ่านี้การณ์ในี้กรณ้ฉุกเฉินี้ เพื่่�อห้าระยะเวลา
ทั้้�เห้มาะสมในี้การห้ยุดำระบบสายพื่านี้ลำาเล้ยงพื่ร้อมทั้้�ง
ป็ร้บป็รุงข้้�นี้ตอนี้การป็ฏิิบ้ติกรณ้เกิดำเห้ตุฉุกเฉินี้ข้ึ�นี้

• ติดำต้�งระบบเส้ยงเต่อนี้ เพื่่�อให้้ส้ญญานี้เส้ยงก่อนี้ทั้้�ระบบ
สายพื่านี้ลำาเลย้งจัะทั้ำางานี้ ในี้กรณเ้ป็ดิำระบบแบบทั้ำางานี้
ดำ้วยม่อ (Manual)

• ตรวจัสอบการวิเคราะห์้งานี้เพ่ื่�อความป็ลอดำภ้ยโดำยละเอ้ยดำ
เพื่่�อทั้้�จัะสามารถิ่ป็ระเมินี้อ้นี้ตรายได้ำในี้ทุั้กข้้�นี้ตอนี้ 
การทั้ำางานี้ และม้มาตรการป็้องก้นี้อ้นี้ตรายและควบคุม
ความเส้�ยงทั้้�จัะเกิดำข้ึ�นี้

ส่วนี้อ้ตราความถิ่้�ข้องการบาดำเจั็บถิ่ึงข้้�นี้ห้ยุดำงานี้ (LTIFR) 
ข้องพื่นี้้กงานี้ค่อ 1.85 และข้องผู้ร้บเห้มาเทั้่าก้บ 0.11 
ซึ่ึ�งม้ค่าลดำลงจัากปี็ก่อนี้ห้นี้้าเล็กน้ี้อย ทั้้�งนี้้� อ้ตราความถิ่้� 
ข้องการบาดำเจ็ับข้องผู้ร้บเห้มา (TRIFR) บรรลุเป้็าห้มาย 
ทั้้�กำาห้นี้ดำไว้โดำยม้ค่า 0.46 อย่างไรก็ตาม TRIFR ข้อง 
พื่นี้้กงานี้เทั้่าก้บ 15.54 ซึ่ึ�งสูงกว่าเป็้าห้มายเล็กนี้้อย ทั้้�งนี้้� 
บริษั้ทั้ฯ ได้ำวิเคราะห้์จัำาแนี้กตามป็ระเภทั้ข้องการบาดำเจ็ับ 
ทั้้�เกดิำข้ึ�นี้เป็็นี้ห้ล้ก พื่บวา่ สว่นี้ให้ญ่ ได้ำแก ่การบาดำเจับ็กล้ามเนี้่�อ
และเอ็นี้ การบาดำเจั็บจัากการถิู่กกระแทั้ก และการม้แผลเป็ิดำ 
อ้กทั้้�งย้งไดำ้วิเคราะห้์จัำาแนี้กตามป็ระเภทั้ข้องสิ�งทั้้�ทั้ำาให้้ป็ระสบ
อ้นี้ตรายโดำยพื่บว่า โดำยส่วนี้ให้ญ่เกิดำจัากการสะดุำดำ ล่�นี้ 
ห้กล้ม ออกแรงมากเกินี้กำาล้ง และถูิ่กว้ตถิุ่ห้ร่อสิ�งข้องห้นี้้บ
ห้ร่อดำึง

จัากการป็ระเมินี้ความเส้�ยงดำ้านี้ความป็ลอดำภ้ย พื่บว่าม้
กิจักรรมทั้้�ม้ความเส้�ยงสูง ทั้้�งห้มดำ 2 กิจักรรม ซึ่ึ�ง บริษั้ทั้ฯ ไดำ้
กำาห้นี้ดำมาตรการป็้องก้นี้ทั้้�เห้มาะสม เพื่่�อร้บม่อก้บความเส้�ยง
ต่างๆ ดำ้งนี้้�

กิจกรรมท่่ม่ความเส่่ยงส้ง มาตรการการป้องกัน

การปฏิิบัติงานกับเคร่ืองจักรห้นัก • 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 

การปฏิิบัติงานกับเคร่ืองจักรท่่จุดห้มุน ด้ง ห้รือห้น่บ • ทั้บทั้วนี้มาตรฐานี้การป็ฏิิบ้ติงานี้เพื่่�อความป็ลอดำภ้ย
• เนี้้นี้ยำ�าการทั้ำา Safety Toolbox ก่อนี้เริ�มงานี้
• การตรวจัสอบการป็ฏิิบ้ติงานี้ตามมาตรฐานี้ความป็ลอดำภ้ยโดำยห้้วห้นี้้างานี้ 
• เสริมสร้างพื่ฤติกรรมและว้ฒนี้ธ์รรมความป็ลอดำภ้ยในี้องค์กร 

ทั้้�งนี้้� เพ่ื่�อเสริมสรา้งวฒ้นี้ธ์รรมความป็ลอดำภ้ยในี้ทุั้กห้นี้ว่ยธ์รุกจิั 
บริษั้ทั้ฯ ได้ำสำารวจัระดำ้บว้ฒนี้ธ์รรมความป็ลอดำภ้ยมาอย่าง
ต่อเนี้่�องต้�งแต่ปี็ 2561 เพ่ื่�อนี้ำาผลการป็ระเมินี้มากำาห้นี้ดำ
เป็็นี้ห้้วข้้อในี้การป็ร้บป็รุงการดำำาเนี้ินี้งานี้ด้ำานี้ความป็ลอดำภ้ย
อย่างเห้มาะสม ในี้ป็ี 2564 บริษั้ทั้ฯ ไดำ้ว้ดำระดำ้บว้ฒนี้ธ์รรม
ความป็ลอดำภ้ยข้องพื่นี้้กงานี้และผู้ร้บเห้มาในี้จ้ันี้ทั้้�โรงไฟฟ้า
เชุ่�อเพื่ลิงทั้้�วไป็ 1 แห้่ง โรงไฟฟ้าพื่ล้งงานี้แสงอาทั้ิตย์ 2 แห้่ง 
และเห้ม่องในี้ป็ระเทั้ศอินี้โดำนี้้เซึ่้ย 1 แห้่ง โดำยผลการป็ระเมินี้ 
สำาห้ร้บโรงไฟฟ้าเชุ่�อเพื่ลิงทั้้�วไป็พื่บว่า อยู่ในี้ดำ้บ Cooperating 

Level ห้ร่ออยู่ทั้้�ระดำ้บ 3.74 จัากระดำ้บ 5 ในี้ข้ณะทั้้�โรงไฟฟ้า 
พื่ลง้งานี้แสงอาทิั้ตย ์ผลการป็ระเมนิี้อยูใ่นี้ระดำบ้ Involving Level 
ห้ร่อยู่ทั้้� ระดำ้บ 2.95 และ 2.93 และผลการป็ระเมินี้  
สำาห้รบ้เห้ม่องในี้ป็ระเทั้ศอินี้โดำนี้เ้ซึ่ย้ อยูใ่นี้ระดำบ้ Involving Level 
ห้ร่อยู่ทั้้�ระดำ้บ 2.33 จัากระดำ้บ 5 ทั้้�งนี้้� บริษั้ทั้ฯ ไดำ้จั้ดำทั้ำา 
แผนี้ป็ร้บป็รุง เ พ่ื่� อยกระดำ้บว้ฒนี้ธ์รรมความป็ลอดำภ้ย 
ข้องโรงไฟฟ้าและเห้ม่องดำ้งกล่าว ซึึ่�งความค่บห้น้ี้าข้อง 
การดำำาเนี้นิี้การวด้ำระดำบ้วฒ้นี้ธ์รรมความป็ลอดำภ้ยคิดำเป็็นี้ 66% 
จัากจัำานี้วนี้ห้นี้่วยธ์ุรกิจัทั้้�งห้มดำข้องบริษั้ทั้ฯ
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บานปูไดดำเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคมที่สอดคลองกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอม

ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ โดยครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 

การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยในป 2564 บานปูยังคงดำเนินโครงการและกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเน�อง โดยมุงสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเพ�อสรางการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาอยางยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดวยความเช�อที่วา “พลังความรู คือ

พลังแหงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

ประเทศไทย

ดานการพัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนการศึกษาเพ�อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ป� 2564 นับเป�นป�ท่ี 18 ของโครงการ “สนับสนุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Banpu Education for Sustainability)
ซ�่งบ�านปูร�เร�่มและดำเนินโครงการมาอย�างต�อเนื่อง โดยมีเป�าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาอันเป�นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
อย�างย่ังยืน ด�วยการสนับสนุนการเร�ยนรู�แบบบูรณาการใน 3 ด�าน ประกอบด�วย การพัฒนาโรงเร�ยนให�เป�นแหล�งเร�ยนรู�ท่ีย่ังยืน
ของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของครู และการส�งเสร�มการเร�ยนรู�ของนักเร�ยน ให�แก�โรงเร�ยน 6 แห�ง ในจังหวัดลำพูน ลำปาง
และพะเยา ซ�่งเป�นพื้นที่ที่บร�ษัทฯ เคยดำเนินธุรกิจ โดยในป�นี้ บ�านปูยังมอบทุนสำหรับจัดหาครูต�างชาติเจ�าของภาษาต�อเนื่อง
เป�นป�ท่ี 10 เพ่ือสร�างเสร�มความสามารถทางการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเร�ยนและบุคลากรของโรงเร�ยน ในป� 2564 ถือเป�น
ความท�าทายจากสถานการณ�แพร�ระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) ที่ยังคงมีอย�างต�อเนื่อง
แต�โรงเร�ยนก็สามารถพัฒนาระบบการเร�ยนการสอนให�รองรับการเร�ยนการสอนผ�านระบบออนไลน�สลับกับการสอนแบบออนไซต� 
สอดคล�องกับสถานการณ�ในยุคปกติใหม� (New Normal) ได�

ตลอดระยะเวลา 18 ป�ที่ผ�านมา การสนับสนุนต�างๆ ภายใต�โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คิดเป�น
มูลค�ากว�า 46.7 ล�านบาท สามารถสร�างการเปลี่ยนแปลงที่ดีข�้นให�กับโรงเร�ยนในอุปถัมภ� ตลอดจนผู�มีส�วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง
นักเร�ยนมีความรู�ความสามารถด�านว�ชาการควบคู�กับคุณธรรมและทักษะช�ว�ต พร�อมเติบโตเป�นกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคต 

ทุนสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต

ในป� 2564 บ�านปูมอบเง�นสนับสนุนจำนวน 1,197,360 บาท 
ให�แก�โรงเร�ยนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต� เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโรงเร�ยน 
ในพื้นที่หลายแห�งประสบป�ญหาความพร�อมในการจัด
การเร�ยนการสอน ประกอบกับได�รับผลกระทบจากสถานการณ� 
การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 บ�านปูจ�งได�พิจารณา
ให�ความช�วยเหลือโรงเร�ยน 16 แห�ง โดยเน�นไปท่ีสัดส�วนของ
การสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ�เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด�านอุปกรณ�
การเร�ยนการสอน การปรับปรุงอาคารสถานที่ การส�งเสร�ม
และพัฒนาอาช�พ และการส�งเสร�มสุขอนามัยภายในโรงเร�ยน 
ทั�งน้ี ในช�วง 15 ป�ท่ีผ�านมา มีโรงเร�ยนท่ีได�รับการสนับสนุนจาก 
บ�านปู รวมทั�งส้ิน 161 โรงเร�ยน ใน 5 จังหวัด ประกอบด�วย
นราธ�วาส ป�ตตานี ยะลา สงขลา และสตูล รวมเป�นมูลค�า 
20,502,720 บาท

ครูมีความรู�ความสามารถในการจัดการเร�ยนการสอนให�น�าสนใจและมีประสิทธ�ภาพมากข�น้ นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมส�งเสร�มทักษะ 
และยกระดับผลสัมฤทธ�ท์างการเร�ยน ส�งผลให�โรงเร�ยนมีมาตรฐานการเร�ยนการสอนท่ีสูงข�น้สามารถเป�นแหล�งเร�ยนรู�ของชุมชน 
และได�รับคัดเลือกให�เป�นโรงเร�ยนตัวอย�าง โรงเร�ยนต�นแบบ หร�อโรงเร�ยนนำร�องในด�านต�างๆ

โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา

(Partnership School Project)

โครงการโรงเร�ยนร�วมพัฒนา นับเป�นมิติใหม�ของการร�วมมือ
ด�านการศึกษาระหว�างกระทรวงศึกษาธ�การกับภาคส�วนอ่ืนๆ
เช�น บร�ษัทเอกชน มูลนิธ� และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบร�หารจัดการของสถานศึกษา ให�สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธ�์ทางการเร�ยน และเตร�ยมความพร�อม
สําหรับอนาคตให�แก�ผู�เร�ยน บ�านปูได�ให�การสนับสนุนโรงเร�ยน 
ในโครงการนี้ 3 แห�ง ได�แก� โรงเร�ยนโนนสะอาดพิทยา 
จังหวัดขอนแก�น โรงเร�ยนชุมชนโพนงามโพนสวาง จังหวัด
มหาสารคาม และโรงเร�ยนร�องคำหงษ�ทองว�ทยา จังหวัด
ร�อยเอ็ด ซ�่งในช�วงป� 2564 ที่ผ�านมา ถึงแม�จะเผช�ญกับ
การแพร�ระบาดของของโคว�ด-19 ส�งผลให�การจัดการเร�ยน
การสอนและการจัดกิจกรรมต�างๆ ทำได�ไม�เต็มที่นัก
แต�บ�านปูและโรงเร�ยนได�ร�วมกันแก�ไขป�ญหาและหาทางออก
เพื่อให�การจัดการเร�ยนการสอนเดินหน�าภายใต�ข�อจำกัด
ได�อย�างต�อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาทักษะของครูด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให�สามารถปรับว�ธ�การสอน
ให�เหมาะสมมากข�้น ทั�งนี้ จ�งสรุปความก�าวหน�าในการ 
ดำเนินงานได�ดังต�อไปนี้ 

โครงการและกิจกรรมเพ�อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม

(CSR After Process) ในรอบปที่ผานมา

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

ความรับผิดชอบตอสังคม
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2. การยกระดับดานเทคโนโลยี

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได�จัดหาเคร�่องคอมพิวเตอร�ให�เพียงพอต�อจำนวนผู�เร�ยน 
และใช�ระบบไอทีเพื่อบร�หารจัดการข�อมูลของโรงเร�ยน โดย
ในช�วงการระบาดของของโคว�ด-19 ได�มีการฝ�กอบรมครู
ทั�งสามโรงเร�ยนในการใช�แพลตฟอร�มและแอปพลิเคชัน
สำหรับการสอนออนไลน�และสอนในห�องเร�ยน 

1. การยกระดับคุณภาพดานวิชาการและนวัตกรรม

จากการนำแนวการสอนแบบ Active Learning มาใช�
ทั�งในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ทำให�เห็นพัฒนาการ
ด�านผลสัมฤทธ�์ทางการเร�ยนได�ชัดเจน และส�งผลต�อการ
สอบระดับประเทศของทั�งสามโรงเร�ยน ทำให�คะแนน RT ของ 
นักเร�ยนชั�น ป.1 เพิ่มข�้น 13.70 NT ของนักเร�ยนชั�น ป.3 
เพ่ิมข�น้ 7.78 และ ONET ของนักเร�ยนชั�น ป.6 เพ่ิมข�น้ 1.95 
เมื่อเปร�ยบเทียบกับป�ที่ผ�านมา นอกจากนี้ยังได�สนับสนุน 
กิจกรรม 1 ห�องเร�ยน 1 นวัตกรรม เพื่อให�มีสิ ่งใหม�ๆ 
ในการเร�ยนการสอนอย�างต�อเนื่อง   

3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

สนับสนุนงบประมาณการจ�างครูภาษาอังกฤษ และจัดการเร�ยน 
การสอนภาษาอังกฤษของทั�ง 3 โรงเร�ยน ตั�งแต�ระดับอนุบาล 
รวมทั�งการเพ่ิมช่ัวโมงเร�ยนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
และส�งเสร�มให�โรงเร�ยนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ด�านภาษาอังกฤษของนักเร�ยน 

4. การพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต

เพ่ือการเร�ยนรู� และสร�างแรงบันดาลใจ ผ�านโครงการพัฒนา
อาช�พในด�านต�างๆ  ทั�งยังเป�นอีกหน่ึงทางเลือกในอนาคตให�กับ 
นักเร�ยน โดยการสนับสนุนโรงเร�ยนทั�ง 3 แห�ง รวม 9 กิจกรรม 
เช�น ช�างตัดผมชาย ทำขนม ทำมาลัย งานดอกไม�ประดิษฐ� 
เลี ้ยงสัตว� ปลูกผักในแปลงปลูก ปลูกผักไฮโดรโปนิค 
รับจัดดอกไม�ในงานต�างๆ และวงดนตร�พื้นเมือง เป�นต�น

5. การสรางชุมชนแหงการเรียนรู

โดยสนับสนุนวัฒนธรรมในการแลกเปล่ียนเร�ยนรู�ซ�ง่กันและกัน 
ของครูทั�งในและนอกโรงเร�ยน สนับสนุนให�โรงเร�ยนมีการ 
ถ�ายทอดประสบการณ� เทคนิคการสอน ให�กับครูในโรงเร�ยน 
รอบข�าง ซ�ง่ในช�วงป�ท่ีผ�านมา มีครูจำนวน 7 คน จาก 2 โรงเร�ยน 
มาศึกษาดูงานการจัดการเร�ยนการสอนในระดับอนุบาล 
มีการจัดอบรมการใช�แพลตฟอร�มและแอปพลิเคชันในการสอน
ให�กับครูโรงเร�ยนอื่นๆ 3 โรงเร�ยน รวม 43 คน รวมถึงเป�น
เจ�าภาพในการจัดอบรมเพิ่มทักษะทางด�านไอที ซ�่งมีครู
เข�าร�วมจำนวน 29 คน จาก 6 โรงเร�ยน นอกจากน้ี โรงเร�ยน
ยังได�จัดอบรมการทำดอกไม�ประดิษฐ�ให�กับชุมชน เพื่อเพิ่ม
กำลังผลิตและเป�นการสร�างรายได�ให�กับคนในชุมชน

ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม

คายเยาวชนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม “เพาเวอรกรีน” 

บ�านปูร�วมกับคณะส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ “ค�ายเพาเวอร�กร�น” มาอย�างต�อเน่ือง
ตั�งแต�ป� พ.ศ. 2549 ภายใต�แนวคิด “ว�ทยาศาสตร�ส่ิงแวดล�อม - เร�ยนรู�สู�การปฏิบัติ” เพ่ือปลูกจ�ตสำนึกในการอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม  
อย�างยั่งยืน ให�เยาวชนมีความรู�และความเข�าใจที่ถูกต�องเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรู�จักนำความรู�
ด�านว�ทยาศาสตร�มาใช�แก�ไขป�ญหาสิ่งแวดล�อมอย�างเป�นระบบ 

ในป� พ.ศ. 2564 จากผลกระทบของสถานการณ�การแพร�
ระบาดของโรคโคว�ด-19 ค�าย “เพาเวอร�กร�น” ป�ที่ 16 
จ�งปรับเปลี่ยนรูปแบบให�สอดคล�องกับสถานการณ�ดังกล�าว 
โดยจัดค�ายในรูปแบบออนไลน�เป�นครั�งแรก ภายใต�หัวข�อ
“ECO Living & Learning – เปล่ียนปรับสู�กร�นไลฟ�สไตล� 

ตอบรับ New Normal” โดยเป�ดโอกาสให�นักเร�ยน
ระดับชั �นมัธยมศึกษาตอนปลายไม�จำกัดสาขาว�ชา 
(เป�นครั�งแรก) สมัครเข�าร�วมค�ายฯ ด�วยการจัดทำคลิปว�ดีโอ
ความยาวไม�เกิน 5 นาที แนะนำตนเอง บอกเล�าถึงความสนใจ 
หร�อประสบการณ�เกี่ยวกับกิจกรรมด�านสิ่งแวดล�อม และ
นำเสนอแนวคิดและความเข�าใจในประเด็นที่สอดคล�องกับ
หัวข�อค�ายฯ ซ�่งเยาวชนที่ได�รับคัดเลือกทั�ง 40 คน จาก
40 โรงเร�ยน ใน 31 จังหวัด มีโอกาสได�เป�ดประสบการณ�
การเร�ยนรู�ว�ถีใหม�แบบไร�ข�ดจำกัดในทุกวันหยุดสุดสัปดาห�
ระหว�างวันท่ี 16 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจ�กายน 2564 ท่ีผ�านมา 

ในค�ายฯ เยาวชนได�เร�ยนรู�ทั�งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย�างเข�มข�น 
จากอาจารย�ผู�เช�ย่วชาญเก่ียวกับแนวทางการใช�ช�ว�ตประจำวัน
อย�างเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อมในหัวข�อการเร�ยนรู�ท่ีหลากหลาย 
และสามารถนำไปปรับใช�ได�จร�งในสถานการณ�ป�จจุบันท่ีทุกคน 
ใช�เวลากับการทำกิจกรรมภายในบ�านมากข�น้ โดยมีกิจกรรม 
Transformative Learning เพ่ือปูพ้ืนฐานนักว�ทย� โดยฝ�กฝน
เร�่อง Soft Skills ทั�งความคิดสร�างสรรค� การคิด ว�เคราะห�

และแก�ป�ญหา การส่ือสารอย�างมีประสิทธ�ภาพ และการทำงาน 
ร�วมกับผู�อื่น นอกจากนี้ ทางค�ายฯ ได�จัดส�งชุดการทดลอง
ที่ได�มาตรฐาน สามารถนำไปใช�งานได�จร�งในครัวเร�อน
จำนวน 3 ชุดการทดลอง ไปให�ชาวค�ายทุกคนถึงบ�าน
แบบไม�มีค�าใช�จ�าย เป�ดโอกาสให�เยาวชนได�เร�ยนรู�จาก
การลงมือทำ ได�แก� การประกอบถังดักไขมัน ถังกำจัด
เศษอาหารในบ�าน และการตรวจสอบคุณสมบัติดิน

นอกจากนี้ เยาวชนยังได�รับแรงบันดาลใจในการเปลี่ยน
ปรับตนเอง เพื่ออยู�ร�วมกับสิ่งแวดล�อมอย�างสมดุลมากข�้น
ผ�านกิจกรรม “Eco-living Talk” โดยมีคุณรัณนภันต� 
ยั่งยืนพูนชัย หร�อแพท วง Klear ศิลป�นที่มีงานอดิเรก
เป�นการทำสวนออร�แกนิก มาร�วมแบ�งป�นว�ธ�การดำรงช�ว�ต
อยู�ร�วมกับธรรมชาติได�อย�างเกื้อกูลกันและมีความสุข และ
คุณสมโภช รวมสิน ผู�เช�่ยวชาญด�าน Smart City จาก
บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยของบ�านปู 
มาร�วมแบ�งป�นความรู�เกี่ยวกับการใช�เทคโนโลยีเช�่อมโยง
กับไลฟ�สไตล�ให�เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

ในช�วงท�ายของค�ายฯ เยาวชนได�นำความรู�ท่ีได�จากทุกกิจกรรม
มาตกผลึกและสร�างสรรค�เป�นโครงงานกลุ�มว�ทยาศาสตร�
สิ ่งแวดล�อม เพื่อนำเสนอแก�คณะกรรมการค�ายฯ และ
สาธารณชนผ�านช�องทางออนไลน�

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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 ตลอดระยะเวลา 16 ป ท่ีผานมา มีเยาวชนเขารวมโครงการ

อีกท้ัง คายฯ ยังไดพัฒนา “ผูนําเยาวชนดานส่ิงแวดลอม” เพ�อทําหนาท่ี

เปนพ่ีเล้ียงแกเยาวชนคายฯ รวมท้ังขยายเครือขายดานส่ิงแวดลอม รวมประมาณ

คาย “เพาเวอรกรีน” กวา

1,000 คน

174 คน

จุดเดนของ 10 ทีมท่ีผานเขารอบในปน้ี คือ การนําวิธีคิดเชิงนวัตกรรม และแพลตฟอรมดิจิทัล

เขามาเพ่ิมศักยภาพธุรกิจ เพ�อตอบโจทยประเด็นปญหาสังคมท่ีหลากหลาย ไดแก

• นานาญ : ธุรกิจท่ีคิดคนพัฒนานวัตกรรมกับดักแมลงโซลารเซลลอัตโนมัติ ท่ีสามารถใชกําจัดแมลง

 ไดดวยการติดต้ังบริเวณแปลงเพาะปลูก เพ�อชวยใหเกษตรกรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง

 ลด ละ เลิกการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

• Rosecare : แพลตฟอรมดิจิทัลท่ีรวบรวมขอมูลและใหบริการจัดหาผูรับจางทํางานบาน เพ�อชวยลดปญหา

 การจางงานท่ีไมเปนธรรม พรอมกับคํานึงถึงการรักษาประโยชนรวมกันระหวางผูรับจางและผูวาจาง

• Anywhere Work : ธุรกิจท่ีมุงสรางอาชีพและพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับกลุมแรงงานเปราะบาง เชน

 การแปลงเอกสารเปนไฟลดิจิทัล และการคียขอมูลดวยระบบ AI เพ�อใหแรงงานเหลาน้ันมีรายได

 และคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน

• HATO : แพลตฟอรมออนไลนท่ีเปดใหคนท่ีมีความเครียดไดแลกเปล่ียนมุมมองและความรูสึกรวมกัน

 รวมถึงใหคําแนะนําเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการความเครียด โดยมีเปาหมายคือการสรางสังคมท่ีเขาใจ

 ความสําคัญของปญหาสุขภาพจิต รวมถึงใหกําลังใจคนท่ีเผชิญกับภาวะความเครียดและปญหาทางจิตใจ

• Hmong Cyber : ธุรกิจท่ีตอยอดจากโครงการพัฒนาทักษะของเยาวชนชาวมงในหมูบานน้ําจวง

 มาสูการพัฒนาชุมชนท่ีพ่ึงพาตนเองและสรางรายไดจากการทองเท่ียวและงานเทศกาล โดยใช

 แอปพลิเคชันจองทัวรและหาท่ีพักเปนส�อกลางในการเช�อมโยงนักทองเท่ียวเขากับคนในชุมชน 

• insKru (อิน สครู) : แพลตฟอรมออนไลนท่ีชวยครูในการสรางหองเรียนคุณภาพท่ีเปนพ้ืนท่ี

 ปลอดภัยเหมาะสมแกการเรียนรูดวยคลังไอเดียการสอนจากเพ�อน ๆ ครู และระบบการประเมิน

 การสอนท่ีทําใหครูไดยิน ‘เสียง’ ของนักเรียน

• a-chieve HUB (อะชีฟ ฮับ) : ผูออกแบบระบบการเรียนรูและพัฒนาตนเองเพ�อชวยใหนักเรียน

 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาไดวิเคราะหและทําความรูจักตนเอง เพ่ิมทักษะการตัดสินใจใหนักเรียน

 สามารถเลือกเสนทางท่ีเหมาะกับตนเองในอนาคตไดอยางม่ันใจ

เพ�อรับทุนโครงการละ

10 กิจการ

เพ�อนําไปดําเนินงานในระยะเวลา 3 เดือน 

80,000 บาท

บานปูสนับสนุนโครงการท่ีคัดเลือก

เพ�อรับทุนโครงการละ

5 กิจการ

สําหรับดําเนินกิจการตอเน�องอีก 6 เดือน

250,000 บาท

คัดเลือกโครงการท่ีโดดเดนมีพัฒนาการ

• Food Loss Food Waste : ธุรกิจท่ีตอยอดการจัดการขยะในชุมชนมาสูการพัฒนาสินคาท่ีผลิต

 จากขยะอินทรีย โดยใชหนอนและแมลงเปนตัวชวยในกระบวนการยอยสลาย และแปรรูปขยะใหเปน

 ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน ปุย และอาหารสัตว

• Banana Land : ธุรกิจท่ีต้ังใจพัฒนาชุมชนบานหนองบัว ตําบลภูหอ จังหวัดเลย ใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง

 ย่ังยืนและพ่ึงพาตนเองได ผานการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวท่ีพรอมจะพาไปเรียนรูวิถีชีวิต

 อันเรียบงายของคนในชุมชน

• Reviv : ธุรกิจใหบริการซอมและปรับแตงเส้ือผาออนไลน โดยรวมมือกับแรงงานนอกระบบท่ีมีทักษะฝมือ

 ในการซอมแซมเส้ือผาเกาใหกลับมาใชไดอีกคร้ัง รวมถึงนําเส้ือเกามาปรับโฉมใหมดวยสารพัดเทคนิค

 เพ�อชะลอการบริโภคสินคาแฟช่ัน และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหมากท่ีสุด

ดานการเกษตร

ดานการพัฒนาอาชีพ

ดานสุขภาพ

ดานการศึกษา

ดานส่ิงแวดลอม

“Banpu Champions for Change” รุนท่ี 10

ดานการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพ�อสังคม

โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หร�อ “Banpu Champions for Change” เป�นโครงการที่บ�านปูร�วมกับสถาบัน
ChangeFusion องค�กรไม�แสวงหากำไร ภายใต�มูลนิธ�บูรณะชนบทแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� เร�่มดำเนินการ
มาตั�งแต�ป� 2554 เพื่อสนับสนุนผู�ประกอบกิจการเพื่อสังคม ซ�่งเป�นเยาวชนคนรุ�นใหม�ผู�เป��ยมด�วยพลังสร�างสรรค�และศักยภาพ
ในการเปล่ียนแปลงสังคม ต�อยอดไอเดียธุรกิจให�เติบโตทั�งในด�านรายได�และผลกระทบเช�งบวกต�อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล�อม
ผ�านการส�งเสร�มการเร�ยนรู�เพื่อสร�างความเข�าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการเพื่อสังคมไปพร�อมๆ กับการปลูกฝ�งคุณธรรมและ
จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสร�างสภาพแวดล�อมที่เอื้อต�อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร�างสังคมคุณภาพ
และวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร�งและยั่งยืนของประเทศ

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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ในป�นี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ “SE Online Meet-up” เป�นครั�งแรก โดยได�เช�ญรุ�นพี่ในเคร�อข�ายโครงการฯ มาแชร�ประสบการณ�
ในการดำเนินธุรกิจและให�คำปร�กษา ทำให�ผู�ประกอบการรุ�นใหม�มองเห็นโอกาส และสามารถเช�่อมโยงการทำงานเพื่อร�วมสร�าง
เคร�อข�ายของผู�ประกอบการเพ่ือสังคมท่ีพร�อมช�วยเหลือซ�ง่กันและกัน รวมถึงมีเว็บไซต� SE School แพลตฟอร�มการเร�ยนรู�ออนไลน� 
ของโครงการฯ ท่ีโครงการฯ พัฒนาข�น้เพ่ือเป�นแหล�งข�อมูลสำหรับคนรุ�นใหม�ท่ีสนใจเร�ม่ต�นธุรกิจ และประชาชนท่ัวไป ให�ผู�ใช�งาน
เข�าใจกระบวนการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคมมากยิ่งข�้น ถือเป�นอีกหนึ่งความตั�งใจของโครงการฯ ที่จะสร�างคลังความรู�
และระบบนิเวศที่เอื้อต�อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม (Thammasat-Banpu Innovative Learning)

บ�านปูร�วมมือกับคณะว�ทยาการเร�ยนรู�และศึกษาศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� ดำเนินโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” 
หร�อ “Thammasat-Banpu Innovative Learning Program” เพื่อพัฒนานักเร�ยนระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเร�ยน
อาช�วศึกษา และครูผู�สอน ให�มีทักษะที่เอื้อต�อการเป�นนวัตกรรุ�นใหม� เช�น การคิดอย�างมีว�จารณญาณและการคิดเช�งว�เคราะห� 
การคิดและการสื่อสารความคิดอย�างสร�างสรรค� ความรับผิดชอบ ภาวะผู�นำ เป�นต�น ผ�านกระบวนการสร�าง “เกมการเร�ยนรู�” 

มาตั�งแต�ป� 2559

ในป� 2564 โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ�นที่ 2 
ได�ประกาศผลและจัดพิธ�มอบรางวัลถ�วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธ�ราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร� รวมถึงรางวัลพิเศษอ่ืนๆ เป�นท่ีเร�ยบร�อย 
โดยทีมที่สามารถคว�าถ�วยพระราชทานฯ ไปครอง คือ ทีม 
The Last Hope โรงเร�ยนวัชรว�ทยา จังหวัดกำแพงเพชร 
กับผลงานบอร�ดเกม Survivors From Black Snow 
ท่ีนำเสนอประเด็นเร�อ่งการขจัดเขม�าควันอ�อย เพ่ือเสร�มสร�าง
ความตระหนักรู�ให�แก�เกษตรกรและชุมชนเกี่ยวกับการดูแล
สภาพแวดล�อมและสุขอนามัยของคนในพ้ืนท่ีจังหวัดกำแพงเพชร

หลังจากโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ �นที ่ 1 
เสร็จส้ินไปในป� 2562 บ�านปูได�สานต�อการสร�างนวัตกรต�อไป
เป�นรุ�นท่ี 2 (ป� 2562 - 2564) ด�วยเง�นสนับสนุนเป�นจำนวน
ทั�งส้ิน 8.4 ล�านบาท เพ่ือดำเนินกิจกรรมบ�มเพาะทีมเยาวชน
จากโรงเร�ยนต�าง ๆ ที่ผ�านการคัดเลือกจากทั่วประเทศรวม 
14 ทีม ให�มีทักษะกระบวนการคิดเช�งออกแบบ (Design 
Thinking) และเป�นนวัตกรรุ�นใหม�ผ�านกระบวนการสร�างสรรค� 
บอร�ดเกม เพื่อสร�างการเปลี่ยนแปลงในมิติต�างๆ ทาง
ประเด็นสังคม สำหรับป� 2564 ซ�่งถือเป�นป�สุดท�ายของ
การดำเนินโครงการฯ รุ �นที ่ 2 ทุกทีมได�นำบอร�ดเกม
ไปทดลองจร�งกับกลุ�มเป�าหมายตามวัตถุประสงค�เพ่ือประเมิน
ผลการใช�งานและสื่อสารผ�านบอร�ดเกม นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายว�ชาช�พท่ีเก่ียวข�อง 
ร�วมพิจารณาให�คะแนนทีมเยาวชนสามารถสื่อสารประเด็น
หร�อป�ญหาสังคมและถ�ายทอดว�ธ�แก�ป�ญหาได�อย�างตรงจุด
โดยมีกลไกเกมที่สร�างการเร�ยนรู�ไปพร�อมกับการสร�าง
ความสามารถให�กับผู�เล�น รวมถึงมีกระบวนการนำเกมไปใช� 
และเผยแพร�ต�อชุมชนต�อไปได�อีกด�วย

กิจการ

แหง

ลานคน

บางกิจการยังสามารถตอยอดไปควารางวัลและสรางช�อเสียงและรายได ในระดับนานาชาติอีกดวย

การสนับสนุนกิจการเพ�อสังคม

ชุมชนและองคกรที่ ไดรับประโยชน

ผู ไดรับผลประโยชนมีสุขภาพและ

ความเปนอยูที่ดีขึ้น

รวม

รวม

รวม

ผลลัพธทางสังคม

ของโครงการ

“พลังเปลี่ยนแปลง

เพ�อสังคม”

ตลอดระยะเวลา 10 ป

2.45

112

160

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังต�อยอดจัดกิจกรรม “Impact Day” ภายใต�แนวคิด “Dare for Better Change” เพื่อสนับสนุน
ให�ผู�ประกอบการกิจการเพื่อสังคมของโครงการฯ และเคร�อข�ายได�มีพื้นที่ในการแนะนำกิจการและจำหน�ายสินค�าและบร�การ 
ขณะเดียวกัน ประชาชนทั่วไปและผู�ที ่สนใจในกิจการเพื่อสังคมก็มีโอกาสศึกษาหาความรู�ด�านกิจการเพื่อสังคมจาก
ผู�มีประสบการณ�ตรงผ�านกิจกรรมต�าง ๆ เช�น การเสวนาพิเศษ การนำเสนอธุรกิจโดย 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด�นของโครงการฯ
รุ�นท่ี 10 และ SE Marketplace ตลาดออนไลน�ท่ีเป�ดโอกาสให�ผู�บร�โภคได�พบกับผู�ประกอบการ เพ่ือกระตุ�นให�เกิดแรงกระเพ่ือม
ในการร�วมสร�างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล�อม

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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สโมสรเทเบิลเทนนิสบานปู

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ�านปูก�อตั�งข�้นในช�วงต�นป� 2551 โดยมีจุดเร�่มต�นจากบร�ษัทในเคร�อของบ�านปูในประเทศจ�นที่ได�สนับสนุน
ศูนย�ฝ�กอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห�งชาติประจำเมืองเจ�้งติ้ง บ�านปูจ�งเล็งเห็นโอกาสในการใช�ประโยชน�จากเคร�อข�ายที่มีอยู� 
นำเอาความเช�่ยวชาญและเทคนิคทางด�านกีฬาเทเบิลเทนนิสของจ�นมาถ�ายทอดสู�เยาวชนไทย ตลอดระยะเวลา 13 ป�ที่ผ�านมา
สโมสรฯ มุ�งมั่นพัฒนานักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยด�วยการสนับสนุน ทั�งการฝ�กซ�อมประจำวัน การส�งแข�งขันในทัวร�นาเมนต�
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั�งยังมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝ�งคุณธรรม จร�ยธรรม ความมีว�นัย ความสามัคคี
และการมีจ�ตอาสา

ในป� 2564 ด�วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19
ท่ีมีมาต�อเน่ือง ส�งผลให�สโมสรฯ ไม�สามารถดำเนินกิจกรรมต�างๆ  
เช�น รายการแข�งขันในประเทศในบางรายการที่ไม�สามารถ
จัดการแข�งขันได� การส�งนักกีฬาไปแข�งขันรายการต�างประเทศ 
การจัดค�ายอาสาสอนเทเบิลเทนนิสให�แก�เยาวชนที่อยู�
ในพ้ืนท่ีห�างไกล เป�นต�น อย�างไรก็ตาม นอกจากการฝ�กซ�อม 
ประจำวันและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลแล�ว สโมสรฯ 
ยังได�จัดกิจกรรม 2021 BTTC Communication Day 

“Get Together” ซ�่งเป�นการรวมตัวสมาช�กของสโมสรฯ 
ในรูปแบบออนไลน� โดยเป�นกิจกรรมท่ีจัดข�น้เพ่ือสานสัมพันธ� 
ระหว�างนักกีฬาภายในสโมสรฯ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสาร
ใน Facebook Fanpage: Banpu Table Tennis Club 
อยู�อย�างต�อเน่ือง เพ่ือให�สมาช�กและบุคคลท่ัวไปได�มีส�วนร�วม
กับกิจกรรมต�างๆ ของสโมสรฯ

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

เยาวชนที่เขารวมโครงการ

ไดออกแบบบอรดเกม

เพ�อสรางการเปลี่ยนเเปลงทางสังคม 

ครอบคลุม

3 ประเด็น

เยาวชนและครูที่ปรึกษา

ที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ

ทั้งหมด 80 คน

จาก

14 ทีม

• การพัฒนาสังคม • การดูแลสุขภาพ • วัยรุนศาสตร

โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม”รุนท่ี 2

บานปูมอบเงินสนับสนุนโครงการ

8.4 ลานบาท

รางวัลในโครงการฯ รุนที่ 2 มีทั้งหมด 6 รางวัล

ความสำเร็จของนักกีฬาของสโมสรเทเบิลเทนนิสบานปู

นับตั้งแตกอตั้งสโมสรฯ

สโมสร

เทเบิลเทนนิส

บานปู

9
ศูนยฝกซอม*

ปจจุบันมีสมาชิก

106 คน

นักกีฬา

76 คน

ผูฝกสอน

11 คน

* กระจายตัวอยูใน 7 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม

 อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแกน และภูเก็ต

สมาชิกทั่วไป

19 คน

• นักกีฬาทีมชาติในการแขงขันกีฬาซีเกมส 2 คน

• นำความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิส

 สมัครเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 29 คน

• เยาวชนทีมชาติ 47 คน

• ยุวชนทีมชาติ 6 คน

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

191บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)190
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



06

กองทุน “มิตรผล-บานปู รวมใจชวยไทยสูภัยโควิด-19” 

ภายใต�สถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ในประเทศไทย ท่ีส�งผลกระทบเป�นวงกว�างกับทุกภาคส�วน ไม�ว�ากับผู�ประกอบการ
สังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป บ�านปูได�ดำเนินการจัดตั�ง กองทุน “มิตรผล-บ�านปู รวมใจช�วยไทยสู�ภัยโคว�ด-19” ตั�งแต�
เดือนมีนาคม 2563 โดยเป�นความร�วมมือระหว�างบร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ�มมิตรผล ในฐานะองค�กรภาคเอกชน
ที่ดำเนินธุรกิจด�วยหลักธรรมาภิบาลและให�ความสำคัญกับการดำเนินงานควบคู�กับความรับผิดชอบต�อสังคม

สนับสนุนนักกีฬาเทนนิส

นับตั�งแต�ป� 2558 เป�นต�นมา บ�านปูได�ให�การสนับสนุน
นายทรงฤทธ�์ เดว�ด จั่นบุบผา นักกีฬาเทนนิสที่มีศักยภาพ
แต�ขาดแคลนทุนทรัพย�เพ่ือเดินหน�าสานฝ�นในการเป�นนักกีฬา 
เทนนิสระดับโลก ด�วยการสนับสนุนอุปกรณ�กีฬา คอร�ส
เสร�มสร�างความแข็งแรงและเตร�ยมความพร�อมทางร�างกาย
การฝ�กซ�อมประจำวัน รวมถึงสนับสนุนให�เข�าร�วมการแข�งขัน
รายการสำคัญๆ ทั�งในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะและประสบการณ�ในการแข�งขัน ตลอดจนสร�างเสร�ม
ทักษะในการใช�ช�ว�ตและฝ�กว�นัยนักกีฬาให�มีความเป�น
มืออาช�พมากยิ่งข� ้น

ในป� 2564 นี้ นายทรงฤทธ�์ได�รับการจัดอันดับเป�นนักกีฬา
เทนนิสอันดับที่ 37 ของประเทศ โดยสมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคมแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ�

ดานการบรรเทาสาธารณภัย

ครัวบานปู ปรุงสุข ดวยใจ

(Banpu Heartwarming Kitchen)

ภายใต�ภาวะความยากลำบากที่คนไทยต�องเผช�ญจาก
สถานการณ�การระบาดของโคว�ด-19 ส�งผลต�อการดำรงช�พ
และปากท�องของประชาชนชาวไทย บ�านปูจ�งได�จัดทำโครงการ 
“ครัวบ�านปู ปรุงสุข ด�วยใจ” ในการส�งมอบอาหารปรุงสุก
พร�อมรับประทานกว�า 3,000 กล�อง ประกอบด�วยอาหาร
ท่ีจัดทำโดยอาสาสมัครบ�านปูและส่ังซ�อ้จากร�านอาหารรายย�อย 
พร�อมน�ำดื่มในบรรจุภัณฑ�ที่ย�อยสลายได� ผลไม� ขนมหวาน 
รวมถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหาร แจกจ�ายไปสู� 9 ชุมชนและ 6 หน�วยงานในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล ทุกวันเสาร� 

ตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห� เพ่ือช�วยบรรเทาความเดือดร�อน
แก�ผู�ที่ขาดรายได� ว�างงาน หร�อรักษาตัวที่บ�าน ตลอดจน
ช�วยอุดหนุนธุรกิจร�านอาหารรายย�อยที่ได�รับผลกระทบจาก
การประกอบกิจการในช�วงการแพร�ระบาด

ในป� 2564 นี้ กองทุนฯ มุ�งเดินหน�าสานต�อภารกิจเคียงข�าง
คนไทย ฝ�าว�กฤตโคว�ด-19 โดยเพ่ิมงบประมาณจากป�ก�อนหน�า
อีก 500 ล�านบาท รวมทั�งสิ้นเป�น 1,000 ล�านบาท ซ�่งการ
กำหนดทิศทางการสนับสนุนและช�วยเหลือของกองทุนฯ 
ตอบโจทย�ครอบคลุมประเด็นหลักๆ ท่ีสังคมไทยประสบจาก
ว�กฤตโคว�ด-19 แบ�งเป�น 7 หมวดหมู� ได�แก� 1. การเยียวยา
ผู�ได�รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและช�ว�ตความเป�นอยู� 
2. การสนับสนุนอุปกรณ�ทางการแพทย�แก�โรงพยาบาลและ
หน�วยงานด�านสาธารณสุข 3. การสนับสนุนบร�การสาธารณสุข 
เช�งรุก 4. การสนับสนุนงานด�านการป�องกันการแพร�ระบาด
และกิจกรรมฌาปนกิจศพผู�ป�วยโคว�ด-19 5. การสนับสนุน
กลุ�มบุคลากรทางการแพทย�และผู�เกี่ยวข�อง 6. การเยียวยา
ด�านสุขภาพจ�ต และ 7. จุดประสงค�อื่นๆ ที่เกี่ยวข�องต�อ
การส�งมอบความช�วยเหลือ โดยการสนับสนุนภารกิจป�องกัน
และควบคุมการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 รวมถึงการดูแล
ช�วยเหลือคนไทยที่ได�รับผลกระทบของกองทุนฯ ถือเป�น
หนึ่งส�วนสำคัญที่เคียงข�างคนไทยให�ก�าวผ�านว�กฤตกลับมา
สู�ภาวะปกติสุขได�อีกครั�ง

การดำเนินการที่บ�านปู ให�ความช�วยเหลือผ�านกองทุนฯ 
ในป� 2564 ได�แก�

• จัดสร�างห�องตรวจเช�้อโคว�ด-19 และส�งมอบอุปกรณ�
 ทางการแพทย�ที่จำเป�นและอุปกรณ�ป�องกันส�วนบุคคล
 จำนวน 6,000 ชุด มูลค�ารวมกว�า 8.3 ล�านบาท ให�แก�  
 โรงพยาบาลราชพิพัฒน�

• ส�งมอบหอผู�ป�วยความดันลบ และเคร�่องติดตาม
 การทำงานหัวใจ มูลค�ารวม 2 ล�านบาท ให�แก�
 โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเช�งเทรา

• สนับสนุนเคร�่องมือและอุปกรณ�ทางการแพทย� มูลค�า
 กว�า 32 ล�านบาท ให�แก�โรงพยาบาล 17 แห�ง ได�แก�
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล�า โรงพยาบาลตากสิน

การสนับสนุนดานการแพทยและสาธารณสุข

• สนับสนุนงบประมาณ 30 ล�านบาท เพ่ือสร�างหอผู�ป�วย
 ว�กฤติระบบการหายใจบ�านปู 2 แก�โรงพยาบาล
 ธรรมศาสตร�เฉลิมพระเกียรติ ซ�่งเป�นการช�วยเหลือ
 ครั�งที่ 2 ต�อเนื่องจากครั�งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม
 ป�ที่ผ�านมา

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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 โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 สาธารณสุขจังหวัดฉะเช�งเทรา ทัณฑสถานโรงพยาบาล
 ราชทัณฑ� โรงพยาบาลศร�ธัญญา โรงพยาบาลบ�านแพ�ว  
 โรงพยาบาลพนมสารคาม โรงพยาบาลป�ตตานี 
 โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลหาดใหญ� และ
 โรงพยาบาล 5 แห�งในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

• สนับสนุนกล�องเราดูแลกัน หร�อ COVID Care Box
 ซ�ง่บรรจุเวชภัณฑ�และส่ิงของจำเป�นสำหรับผู�ป�วยท่ีต�อง
 รักษาตัวอยู�ที่บ�าน พร�อมชุดตรวจโคว�ดด�วยตนเอง
 (Rapid Antigen Test) ผ�านเคร�อข�าย “เราดูแลกัน”

 (We Care Network) มูลค�า 5 ล�านบาท

• สนับสนุนโครงการนำร�อง Telemedicine ให�แก�
 โรงพยาบาลบ�านแพ�ว จังหวัดสมุทรสาคร

• จัดหาอุปกรณ�ทางการแพทย�กลุ�มเคร�่องพยุงอาการ
 และช�วยช�ว�ตให�กับโรงพยาบาลต�างๆ เช�น โรงพยาบาล  
 ราชพิพัฒน� โรงพยาบาลสระบุร� และสถาบันสุขภาพเด็ก
 แห�งชาติมหาราช�นี

• ส�งมอบอุปกรณ�ป�องกันส�วนบุคคลและอุปกรณ�ทาง
 การแพทย�อื่นๆ รวมมูลค�ากว�า 2 ล�านบาท ให�แก�
 สำนักงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
 สมุทรสาคร

การสนับสนุนการปองกันการแพรระบาด

ของเชื้อโควิด-19

• จัดสร�างหอผู�ป�วยว�กฤตและกึ่งว�กฤตแพทยพัฒน� 
 ให�แก�โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย มูลค�า
 40 ล�านบาท เพื่อเป�นการเตร�ยมความพร�อมหากเกิด
 การระบาดระลอกใหม�ข�้นอีกครั�ง

• ส�งมอบอุปกรณ�ป�องกันส�วนบุคคลและอุปกรณ�
 ทางการแพทย� ให�แก�สำนักงานป�องกันและบรรเทา
 สาธารณภัย จังหวัดสมุทรสาคร และหน�วยงาน 7 แห�ง
 ในพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพมหานคร ได�แก� สำนักงาน
 เขตหลักสี่ สำนักงานเขตห�วยขวาง สำนักงานเขต
 บางกะป� สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตบางแค
 รวมไปถึงศูนย�เอราวัณและสถาบันป�องกันควบคุมโรค
 เขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค

• ส�งมอบหน�ากากอนามัยแบบผ�าคุณภาพดี จำนวน  
 300,000 ช�้น ให�แก�มูลนิธ�แพทย�ชนบท กระทรวง
 สาธารณสุข จังหวัดนนทบุร� เพื ่อแจกจ�ายไปยัง
 โรงพยาบาลชุมชน ศูนย�สุขภาพชุมชนท่ัวประเทศ และ
 จำนวน 100,000 ช�้น ให�แก�สมาคมคนพิการแห�ง 
 ประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห�งประเทศไทย
 เพื่อนำไปแจกจ�ายให�แก�กลุ �มเป�าหมายดังกล�าว
 ตามพื้นที่ต�าง ๆ ทั่วประเทศ

• สนับสนุนรถตุ�กตุ�กไฟฟ�ามูฟมี 20 คัน ร�วมกับ บร�ษัท
 เออร�เบิน โมบิลิต้ี เทค จำกัด หร�อ UMT ภายใต�โครงการ
 “มูฟมี อาสาขนส�ง ห�วงใยโดยกองทุนมิตรผล-บ�านปูฯ”

 เพ่ือรับผู�ท่ีหายป�วยจาก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาล
 ตากสิน โรงพยาบาลเจร�ญกรุงประชารักษ� โรงพยาบาล
 พญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเปาโล
 พหลโยธ�น พาส�งกลับที่พักอาศัยโดยไม�คิดค�าใช�จ�าย

การสนับสนุนดานชีวิตความเปนอยูของประชาชน

• ร�วมกับมูลนิธ�ซ�สเตอร� ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร�
 มอบถุงยังช�พจำนวน 250 ชุด ให�แก�กลุ�มคนข�ามเพศ
 หร�อ LGBTQ+ ซ�่งได�รับผลกระทบโดยตรงจากการ
 แพร�ระบาดของโคว�ด-19

• สนับสนุนรถตุ�กตุ�กไฟฟ�ามูฟมี เพ่ือขนส�งอาหารจำนวน
 กว�า 40,000 กล�อง ถุงยังช�พจำนวน 4,000 ชุด ชุดยา
 และอุปกรณ�จำเป�น 5,000 กล�อง นำไปมอบให�กับผู�ที่
 ได�รับผลกระทบจากโคว�ด-19 ตลอดระยะเวลา 2 เดือน

• สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย�รับบร�จาคและโรงครัว
 เพ่ือชุมชน มูลค�า 1.5 ล�านบาท แก�โครงการ “ต�องรอด”  
 ของกลุ�ม Up for Thai เพ่ือจัดซ�อ้ส่ิงของใช�จำเป�นและ
 วัตถุดิบในการทำอาหารสำหรับโรงครัวของโครงการฯ  
 และโรงครัวชุมชนต�างๆ เพ่ือผลิตอาหารแจกจ�ายไปยัง
 ชุมชนท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีเส่ียง

การสนับสนุนกิจกรรมฌาปนกิจศพผูปวยโควิด-19

• สนับสนุนงบประมาณรวม 7 ล�านบาท เพื่อบูรณะเมรุ 
 เผาศพ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการฌาปนกิจให�แก�
 วัด 20 แห�งในพื้นที่สีแดงเข�ม

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การชวยเหลือ

ของบานปูผานกองทุน

“มิตรผล-บานปู

รวมใจชวยไทย

สูภัยโควิด-19”

รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น

309,660,167 บาท

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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PT. Indo Tambangraya Megah TBK (ITM) บริษัทยอยของบานปูในสาธารณรัฐอินโดนีเซียใหความสำคัญ

อยางยิ่งตอการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในระดับองคกรและการพัฒนาชุมชนตามนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติของบานปู กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ ITM มุงเนนสงเสริมดานการศึกษาเพ¤อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน โดยการยกระดับมาตรฐานดานการศึกษาของครูและนักเรียนในอินโดนีเซีย ตลอดจน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูคนในชุมชนท่ีอาศัยอยูรอบพ้ืนท่ีเหมืองท้ัง 5 แหงของบริษัทบนเกาะกาลิมันตัน ไดแก

อินโดมินโค แมนดิริ (IMM) ทรูบาอินโด (TCM) บารินโต (BEK) คิทาดิน-เอ็มบาลุต (KTD) และโจ-รง (JBG)

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดานการพัฒนาการศึกษา

การศึกษาเป�นป�จจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพช�ว�ตของผู�คนในชุมชน ซ�่ง ITM ได�ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข�องกับการศึกษา
หลายโครงการ โดยมุ�งสนับสนุนนักเร�ยนที่ด�อยโอกาสให�สามารถเข�าถึงการศึกษาในระดับที่สูงข�้น เพื่อพัฒนาคุณภาพช�ว�ต
ของนักเร�ยนกลุ�มนี้ได�ในอนาคต การสนับสนุนของบร�ษัทด�านการพัฒนาการศึกษา มีดังต�อไปนี้

ศูนยการเรียนรูชุมชน (Community Learning 

Center: CLC) - การศึกษานอกโรงเรียน

การพัฒนาศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชนมีวัตถุประสงค�เพื่อช�วย
ลดป�ญหาการไม�รู�หนังสือและอัตราการเลิกเร�ยนกลางคัน
ซ�ง่อาจก�อให�เกิดป�ญหาทางสังคมตามมา โดย ITM ได�ดำเนิน
โครงการศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชน 3 แห�งผ�านบร�ษัทย�อย คือ
IMM ได�แก� ศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชนมาลาฮิง ศูนย�การเร�ยนรู�
ชุมชนดามายแมนดิร� และศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชนซาลากา 
ส�งผลให�อัตราการรู�หนังสือในชุมชนดังกล�าวเพ่ิมข�น้นับตั�งแต� 
ป� 2554 เป�นต�นมา โดย ITM ได�ดำเนินโครงการพัฒนา
ทักษะช�ว�ตจำนวน 93 โครงการ และมีผู �ได�รับประโยชน�
จากโครงการต�างๆ ทั�งสิ้น 1,753 คน 

ดานการพัฒนาชุมชน

การสงเสริมอาชีพ

PT Kitadin - Embalut (EMB) บร�ษัทย�อยของ ITM
ได�ดำเนินโครงการพัฒนาความรู�และทักษะให�แก�เยาวชน
ในบ�านเด็กกำพร�า ด�วยการจัดฝ�กอบรมที่หลากหลาย
เพ่ือเสร�มสร�างศักยภาพให�แก�เยาวชน ได�แก� ทักษะการเช�อ่มโลหะ 
และซ�อมจักรยานยนต� โดยมีช�างผู�ชำนาญซ�่งมีใบอนุญาต
ประกอบว�ชาช�พเป�นผู�ให�ความรู� มีระยะเวลาฝ�กอบรมทั�งสิ้น
10 วัน และมีผู�เข�าร�วมจำนวน 24 คน หลังการฝ�กอบรม
ผู�เข�ารับการอบรม จำนวน 12 คน ได�รับโอกาสในการทำงาน
ท่ีโรงงาน หน�วยงานภาครัฐและเหมือง ส�วนอีก 1 คน สามารถ 
เป�ดโรงงานของตนเองได� ภายใต�การสนับสนุนอุปกรณ�
เช�อ่มโลหะ รวมไปถึงอุปกรณ�ท่ีใช�ในโรงงานอ่ืนๆ จาก EMB 
นอกจากนี้ โครงการยังสร�างรายได�แก�ผู �เข�าอบรมถึง
3.2 ล�านรูเป�ย ซ�ง่ช�วยยกฐานะทางเศรษฐกิจและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข�งขันให�เยาวชน

ทุนการศึกษา

ITM สนับสนุนภาคการศึกษามาอย�างต�อเนื่องโดยมอบ
ทุนการศึกษาแก�นักเร�ยนในพื้นที่ชุมชนรอบเหมืองต�างๆ 
ของ ITM ตั�งแต�ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาว�ทยาลัย  
โดยในป� 2564 ITM ได�มอบทุนการศึกษาให�แก�นักเร�ยน
จำนวนทั�งสิ้น 80 คน

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ในป� 2564 ITM ยังคงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
ผ�านการดำเนินงานของบร�ษัทย�อยต�างๆ โดยจัดการฝ�กอบรม
เสร�มศักยภาพให�แก�เกษตรกรด�วยการบ�มเพาะธุรกิจ
ในท�องถิ่น ได�แก� กลุ�มสตร�ซาสิรางันในพื้นที่เหมืองโจ-ร�ง
และการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร�ายทะเล

• PT. Jorong Barutama Greston (JBG) บร�ษัทย�อย  
 ของ ITM ได�สนับสนุนว�สาหกิจชุมชนขนาดเล็กซาสิรางัน  
 เพื่อบ�มเพาะธุรกิจผ�าซาสิรางันซ�่งเป�นผ�าพื้นเมืองทาง
 ตอนใต�ของจังหวัดกาลิมันตัน นับตั�งแต�ป� 2561
 JBG ได�ส�งเสร�มให�ผู �ว�างงานและผู �ด�อยโอกาส
 ในหมู�บ�านการังเรโจและโจ-ร�ง ผลิตและออกแบบ

 ผลิตภัณฑ�ทำมือต�างๆ จากผ�าซาสิรางัน อาทิ ผ�าบาติก
 เสื้อผ�า หน�ากาก กระเป�า ฯลฯ โดยผลิตภัณฑ�ล�าสุด
 ที่กลุ�มธุรกิจขนาดเล็กซาสิรางันได�พัฒนาข�้นมา คือ
 ผ�าย�อมลวดลายสามมิติ หร�อ “ซาสิรางัน 3D” และ 
 ผ�าย�อม “ร�งเคล ซาสิรางัน” โดยทางกลุ�มเลือกใช�
 วัสดุธรรมชาติแทนสารเคมีในการย�อมผ�า เพื่อช�วย
 อนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม จนถึงป�จจุบัน ทางกลุ�มฯ สามารถ
 ผลิตสินค�าได�กว�า 5,000 ช�้น ก�อให�เกิดรายได�ถึง
 330 ล�านรูเป�ย และในช�วงที่มีการระบาดของโคว�ด-19
 กลุ�มผลิตงานคราฟท�แห�งนี้ยังได�ผลิตหน�ากากผ�า
 2,347 ช� ้น เพื่อแจกจ�ายให�ชุมชนเพื่อใช�ป�องกัน
 การแพร�ระบาดของเช�้อไวรัสอีกด�วย

• IMM บร�ษัทย�อยอีกแห�งหน่ึงของ ITM ได�ร�เร�ม่โครงการ
 พัฒนาการเพาะเล้ียงสาหร�ายทะเลให�แก�กลุ�มเกษตรกร
 ซาตร�อาในเมืองบอนตัง เลสตาร� ในป� 2564 กลุ�ม
 เกษตรกรน้ีสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตเป�นครั�งแรกได�ถึง  
 15 ตัน หลังจากเพาะเล้ียงสาหร�ายนาน 45 วัน ถือเป�น
 ความสำเร็จอย�างมาก ที่ทำให�ผู�เข�าร�วมโครงการนี้
 มีรายได�เฉลี่ย 3 ล�านรูเป�ยต�อเดือน

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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การสงเสริมดานสาธารณสุข

ITM ส�งเสร�มการดูแลสุขภาพอนามัยของผู�คนในชุมชน
โดยได�ดำเนินกิจกรรมต�างๆ  ท่ีมุ�งเน�นการส�งเสร�มสุขภาพอนามัย
แม�และเด็ก รวมถึงผู�สูงอายุ ตามกลยุทธ�ของบร�ษัทในการ
ส�งเสร�มคุณภาพช�ว�ตของประชาชนในท�องถิ่น ดังต�อไปนี้

การอนุรักษสิ่งแวดลอม

ในป� 2564 ITM ได�สนับสนุนและดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม 
ดังต�อไปนี้

• การปลูกป�าเพื่ออนุรักษ�ฟ��นฟูธรรมชาติร�วมกับชุมชน 
 และรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล�อมโลก

• การแบ�งป�นความรู�และประสบการณ�ในการจัดการ
 สิ่งแวดล�อม โดยร�วมจัดนิทรรศการและการสัมมนา
 ในมหาว�ทยาลัยต�างๆ

• การเข�าร�วมเป�นพันธมิตรในการดำเนินโครงการ
 อนุรักษ�อุทยานแห�งชาติคูไต

• การฟ��นฟูแนวปะการังและปลูกป�าชายเลนตามแนว
 ชายฝ��งของบอนตังเลสตาร� เพื่อชะลอการพังทลาย
 ของชายฝ��งและอนุรักษ�สัตว�ทะเล

การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ITM สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในท�องถ่ิน 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและปรับปรุงระบบสาธารณสุขและ
การศึกษา โดยได�ก�อสร�างอาคารเอนกประสงค� บูรณะโรงเร�ยน 
ซ�อมถนน พัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตร รวมทั�ง
ก�อสร�างและซ�อมแซมมัสยิด โบสถ� และสะพานภายในหมู�บ�าน 

ในป� 2564 ITM ได�ดำเนินการโครงการดังต�อไปนี้

• การติดตั�งท�อน�ำประปาเป�นระยะทาง 4,200 เมตร
 ในหมู�บ�านซูการาห�มัต หมู�บ�านซูกาดาไม และหมู�บ�าน
 กานโดโล ในอำเภอคูไตตะวันออก จังหวัดกาลิมันตัน
 ตะวันออก เพื่อจัดหาน�ำสะอาดแก�ชุมชน

• การบำรุงรักษาระบบชลประทานและระบายน�ำในพื้นที่ 
 3 หมู�บ�าน ได�แก� หมู�บ�านบอนตังเลสตาร� เมืองบอนตัง
 หมู�บ�านซันตานเตงะห� และหมู�บ�านซันตานอิลีร� อำเภอ
 กูไตการ�ตาเนการา จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก

• การติดตั�งระบบผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย�
 บนหลังคาขนาด 5,000 วัตต�/ชั ่วโมง ให�แก�ศูนย�
 สุขภาพชุมชนเบนาง�น ตำบลเตเวห�ตะวันออก จังหวัด
 กาลิมันตันกลาง

• การบูรณะศาสนสถาน 6 แห�ง ในหมู�บ�านเบนาง�น อำเภอ
 บาร�โตอูตารา จังหวัดกาลิมันตันกลาง

• การซ�อมบำรุงถนนภายในเมืองมูอาราเตเวะห� อำเภอ
 บาร�โตอูตารา จังหวัดกาลิมันตันกลางเป�นระยะทาง
 23 กิโลเมตร 

• การบูรณะโรงเร�ยนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห�ง
 ในอำเภอคูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก

• จัดหาไฟฟ�าให�แก�ศูนย�บร�การสุขภาพเบนาง�นในตำบล
 เตเวห�ตะวันออก จังหวัดกาลิมันตันกลาง โดยเหมือง
 บาร�นโตได�มอบระบบผลิตไฟฟ�าบนหลังคาจากพลังงาน  
 แสงอาทิตย�ท่ีมีกำลังการผลิต 6,000 วัตต�/ช่ัวโมง เพ่ือ
 สนับสนุนการให�บร�การด�านสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง 
 ของศูนย�สุขภาพชุมชน (Puskesmas)

• สนับสนุนการให�บร�การด�านสุขภาพและบร�การตรวจ
 ร�างกายโดยไม�คิดค�าใช�จ�าย ณ ศูนย�สุขภาพทารกและ
 เด็กเล็ก (Posyandu) ทั�งยังให�บร�การตรวจสุขภาพครรภ�
 แก�คุณแม�มือใหม� 

• บร�จาคอุปกรณ�การแพทย�ให�แก�ศูนย�สุขภาพชุมชน
 และบร�จาคอาหารให�แก�ผู �ได�รับผลกระทบในช�วง
 การแพร�ระบาดของโคว�ด-19

• จัดหาแหล�งน�ำสะอาดให�แก�ชาวบ�าน 920 ครัวเร�อน
 ในหมู�บ�านกานโดโล หมู�บ�านซันตานเตงะห� และ
 หมู�บ�านอิลีร� รวมทั�งสนับสนุนการจัดตั�งว�สาหกิจหมู�บ�าน  
 เพื่อให�คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได�

• การสนับสนุนโครงการจัดการขยะในหมู�บ�านบางุนเรโจ  
 ผ�านโครงการธนาคารขยะ โดยส�งเสร�มให�สมาช�กในชุมชน  
 เก็บและคัดแยกขยะในครัวเร�อนเพื่อจำหน�ายให�กับ
 โครงการ เป�นการสร�างรายได�เสร�มจากผลิตภัณฑ�ร�ไซเคิล  
 ป�จจุบันมีสมาช�กเข�าร�วมโครงการ 1,423 ครัวเร�อน
 และสามารถจัดการขยะได�กว�า 50 ตัน

• สนับสนุนเคร�่องผลิตออกซ�เจนอัตราการไหล 45
 ลูกบาศก�เมตร/ช่ัวโมง ให�แก�โรงพยาบาลกูไตตะวันตก
 และพื้นที่ใกล�เคียงในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก

• สนับสนุนอุปกรณ�ทางการแพทย� ได�แก� เคร�อ่งช�วยหายใจ
 สายให�ออกซ�เจนทางจมูกอัตราการไหลสูง เคร�อ่งผลิต
 ออกซ�เจน และเคร�อ่งติดตามสัญญาณช�พชนิดข�างเตียง
 ให�แก�โรงพยาบาล 17 แห�งใน 9 อำเภอของจังหวัด
 กาลิมันตัน

• จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร�างเสร�มอนามัยและ
 สุขลักษณะนิสัย (Perilaku Hidup Bersih dan
 Sehat: PHBS) เช�น สร�างสถานท่ีล�างมือในหลายพ้ืนท่ี
 บร�การให�คำปร�กษา และจัดกิจกรรมรณรงค�เพื่อ
 เสร�มสร�างความตระหนักรู�ทางด�านสาธารณสุข

• สื่อสารใน CSR Forum ของผู�รับเหมาของบร�ษัทฯ
 เพื ่อส�งเสร�มให�ผู �รับเหมามีส�วนร�วมในกิจกรรม
 การป�องกันการระบาดของโคว�ด-19  

กิจกรรมเพ�อการกุศล

ITM ได�จัดตั�งกองทุนสนับสนุนเพ่ือรับมือกับสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ระลอกสองในอินโดนีเซ�ย ผ�านกิจกรรมดังต�อไปน้ี

ในป� 2564 ITM สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในการต�อสู�กับการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 รวมมูลค�ากว�า 1.6 หมื่นล�านรูเป�ย

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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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

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สโมสรฟตเนสเหอเปย-บานปู 

บร�ษัท Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 
บร�ษัทย�อยของ BIC ยังคงสนับสนุนสโมสรฟ�ตเนสเหอเป�ย-
บ�านปู (ช�่อเดิม “สโมสรบ�านปูเทเบิลเทนนิสคลับ”) อย�าง
ต�อเนื่องมาตั�งแต�ป� 2546 โดยในป�นี้ ได�มอบเง�นทุนจำนวน
150,000 หยวน ให�กับสโมสรฯ เพื่อสนับสนุนการฝ�กซ�อม
และการแข�งขันของนักกีฬาสโมสรฯ

โรงเรียนศึกษาพิเศษหลวนหนาน-บานปู

BIC ได�ให�การสนับสนุนโรงเร�ยนศึกษาพิเศษหลวนหนาน- 
บ�านปู เป�นเวลาต�อเนื่อง 14 ป� ผ�านโรงไฟฟ�าพลังงาน
ความร�อนร�วมของบร�ษัท Tangshan Banpu Heat & Power 
Co., Ltd. ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อยของ BIC โดยในป�น้ีได�สนับสนุน
คอมพิวเตอร� จำนวน 6 เคร�่อง และชุดนักเร�ยน 105 ชุด 
คิดเป�นมูลค�าประมาณ 50,000 หยวน อำนวยความสะดวก
ในการจัดการเร�ยนการสอน

ดานการสนับสนุนดานการศึกษาและกีฬา

การสนับสนุนผูสูงอายุ

นับตั�งแต�ป� 2560 โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�เฮ�าหยวน
ได�สนับสนุนผู�สูงอายุในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ�า โดยมี
เป�าหมายที่จะส�งเสร�มการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพช�ว�ตของผู�สูงอายุ ในป� 2564 โรงไฟฟ�าฯ 
ได�ให�การสนับสนุนผู�สูงอายุรวม 74 คน

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

• บร�ษัท Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd.
 บร�จาคเง�นจำนวน 30,000 หยวน ให�หน�วยงานรัฐบาล
 ท�องถิ่น เพื่อนำไปช�วยเหลือหมู�บ�านเซ�ยวเซว�่ยเกอจ�วง
 ในการฟ��นฟูพื้นที่ชนบทของอำเภอหลวนหนานและ
 การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อส�งเสร�มความเป�นอยู�ที่ดี
 ของประชาชน

• โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�เฮ�าหยวนและซ�งหยู�
 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในท�องถิ่น
 ผ�านการฝ�กอบรมอาช�พและส�งเสร�มการมีงานทำ อาทิ
 การจ�างทำความสะอาดแผงโซลาร�เซลล� กำจัดวัชพืช
 และการบร�การทำงานบ�าน เป�นต�น คิดเป�นมูลค�ากว�า
 1,286,600 หยวน

ดานการพัฒนาชุมชน

ทุนการศึกษาเพ�อนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย

ในอำเภอหลวนหนาน

ในป� 2564 บร�ษัท Tangshan Banpu Heat & Power 
Co., Ltd ซ�ง่เป�นบร�ษัทย�อยของ BIC ร�วมกับรัฐบาลท�องถ่ิน
ของอำเภอหลวนหนานได�ร�เร�่มโครงการมอบทุนการศึกษา
ประจำป�แก�นักเร�ยนที่ขาดแคลนทุนทรัพย�ในหลวนหนาน 
รวมมูลค�า 50,000 หยวน

ดานการบรรเทาสาธารณภัย

• ในเดือนกรกฎาคม 2564 พื้นที่จังหวัดเหอหนาน
 ประสบป�ญหาพายุฝนและอุทกภัย ทำให�ทรัพย�สิน
 ของประชาชนได�รับความเสียหายและมีผู�เสียช�ว�ต
 BIC ร�วมกับพนักงานในการได�ระดมทุนช�วยเหลือ
 ผู �ประสบอุทกภัย ผ�านมูลนิธ�การกุศลเหอหนาน
 เป�นจำนวนเง�นทั�งสิ ้น 44,538.88 หยวน 

• ในเดือนตุลาคม 2564 จังหวัดซานซ�ประสบป�ญหา
 พายุฝนและอุทกภัย กระทบต�อประชาชนและทรัพย�สิน
 ของประชาชนได�รับความเสียหาย BIC และพนักงาน
 จ�งได�ร�วมกันบร�จาคเง�นจำนวน 36,888 หยวน เพื่อ
 มอบให�ทางจังหวัดนำไปช�วยเหลือผู�ประสบภัยและ
 ฟ��นฟูพื้นที่ที่ได�รับความเสียหาย

การสนับสนุนพนักงาน

บร�ษัท Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (SGEC) กิจการ
ร�วมค�าของบ�านปู ได�มอบเง�นจำนวนทั�งส้ิน 300,000 หยวน 
เพื่อช�วยเหลือครอบครัวของพนักงานที่ประสบป�ญหา
ทางการเง�นและป�ญหาว�กฤติสุขภาพ ทั�งยังสนับสนุนค�าใช�จ�าย
ด�านการศึกษาแก�บุตรของพนักงาน

กิจกรรมเพ�อการกุศล

โครงการกระทอมความหวัง (Hope Cabin) 

บานปูเพ�อเด็กดอยโอกาส

โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�จ�นชานและฮุ�ยเอินได�เข�าร�วม
โครงการ “กระท�อมความหวัง” ท่ีร�เร�ม่โดยเทศบาลเมืองอันช�ว 
เพ่ือยกระดับคุณภาพช�ว�ตและการศึกษาให�แก�เด็กด�อยโอกาส
โดยตั�งเป�าที่จะจัดตั�งกระท�อมความหวังเพื่อเด็กด�อยโอกาส
จำนวน 2 แห�ง คิดเป�นมูลค�า 48,000 หยวน

มูลนิธิเจิ้งติ้งเพ�อการกุศล

บร�ษัท Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
บร�ษัทย�อยของ BIC บร�จาคเง�นจำนวน 200,000 หยวน
เพื่อสนับสนุนการจัดตั�งมูลนิธ�เจ�้งติ้งเพื่อการกุศล ผ�านทาง
รัฐบาลท�องถิ่นของอำเภอเจ�้งติ้ง โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ
ช�วยเหลือประชาชนยากไร�ในอำเภอเจ�้งติ้ง

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

ส�ำหรับปี 2564

1. ภำพรวมรำคำตลำดของกลุ่มสินค้ำโภคภัณฑ์ด้ำนพลังงำน (Energy Commodities) 

ราคาตลาดของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ดังรูปด้านล่าง ที่แสดงให้เห็นถึงดัชนีราคาตลาดถ่านหิน
และก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมา

ดัชนีรำคำถ่ำนหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกรำคม 2562 – กุมภำพันธ์ 2565

เหรียญสหรัฐตอตัน

25

50

75

125

175

225

0

250

275

300

100

150

200

ม.ค. 62 เม.ย. 62 ก.ค. 62 ต.ค. 62 ม.ค. 63 ม.ค. 65ต.ค. 64ก.ค. 64เม.ย. 64ม.ค. 64ต.ค. 63ก.ค. 63เม.ย. 63

99.7

67.6

87.4

249.5

$263.7/ตัน

เหรียญสหรัฐตอลานบีทียู

ม.ค. 62 เม.ย. 62 ก.ค. 62 ต.ค. 62 ม.ค. 63 ม.ค. 65ต.ค. 64ก.ค. 64เม.ย. 64ม.ค. 64ต.ค. 63ก.ค. 63เม.ย. 63

3.11

2.02

2.71

4.38

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0.0

7.0

$5.34/ลานบีทียู

เหรียญสหรัฐตอตัน

25

50

75

125

175

225

0

250

275

300

100

150

200

ม.ค. 62 เม.ย. 62 ก.ค. 62 ต.ค. 62 ม.ค. 63 ม.ค. 65ต.ค. 64ก.ค. 64เม.ย. 64ม.ค. 64ต.ค. 63ก.ค. 63เม.ย. 63

99.7

67.6

87.4

249.5

$263.7/ตัน

เหรียญสหรัฐตอลานบีทียู

ม.ค. 62 เม.ย. 62 ก.ค. 62 ต.ค. 62 ม.ค. 63 ม.ค. 65ต.ค. 64ก.ค. 64เม.ย. 64ม.ค. 64ต.ค. 63ก.ค. 63เม.ย. 63

3.11

2.02

2.71

4.38

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0.0

7.0

$5.34/ลานบีทียู

* ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

* ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ดัชนีรำคำก๊ำซธรรมชำติ Henry Hub มกรำคม 2562 – กุมภำพันธ์ 2565

2. สรุปควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร 

บ้านปูรายงานกำาไรสุทธิในปี 2564 จำานวน 304 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รวมผลกำาไรจากการแปลงค่างบการเงินจำานวน 74  
ล้านเหรียญสหรัฐแล้วจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ โดย 3 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถสร้าง
กระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 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) 
ธรุกจิไฟฟ้าจำานวน 109 ลา้นเหรยีญสหรฐั (ลดลงรอ้ยละ 34 จากปีท่ีผา่นมา) และธรุกจิเทคโนโลยพีลงังานจำานวน -8 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั โดยผลกำาไรทีเ่ตบิโตขึน้อยา่งมีนยัสำาคัญนัน้ สว่นหลกัมาจากราคาพลงังานทัว่โลกปรบัตวัสงูขึน้จากความตอ้งการใชพ้ลงังาน 
ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่เติบโตขึ้นจากการฟ้ืนตัวของภาคเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งจากการผลิต
ไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่หลายๆ ประเทศผู้ส่งออกถ่านหินและก๊าซธรรมชาติต้องเผชิญต่อข้อจำากัดต่างๆ ทั้งสภาพ
อากาศที่แปรปรวนซึ่งส่งผลต่อภาคการผลิต และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อการนำาเข้าและส่งออกพลังงาน เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ 
ล้วนส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดพลังงานระหว่างประเทศ ทำาให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

ธรุกจิแหลง่พลงังาน (Energy Resources) รายงานผลประกอบการทีดี่อยา่งตอ่เนือ่งจากราคาขายเฉล่ียทีส่งูขึน้ โดยธรุกจิเหมือง
ถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซีย รายงานปริมาณขายจำานวน 20.1 ล้านตัน มีราคาขายเฉลี่ยที่ 104.16 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น
กวา่เทา่ตวัเม่ือเทยีบกบัราคาขายเฉล่ียที ่53.79 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนัในปีทีผ่า่นมา ในขณะท่ีมีตน้ทนุการผลติ 44.91 เหรยีญสหรฐั
ต่อตัน จึงทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 57 

เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย รายงานปริมาณขายจำานวน 9.82 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 21 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากเผชิญกับความท้าทายจากสภาพทางธรณีวิทยาของเหมือง Mandalong และ Springvale จึงสะท้อนมาที่ต้นทุนเฉลี่ย 
91.90 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ทั้งนี้ได้รายงานราคาขายเฉลี่ยที่ 98.90 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 
จากปีที่ผ่านมา เหมืองถ่านหินในประเทศจีน รายงานส่วนแบ่งกำาไรที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ จำานวน 129.46 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมขึน้กวา่ 5 เทา่เม่ือเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา เป็นผลมาจากวกิฤตพิลังงานถา่นหนิทีไ่ม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการในประเทศ สง่ผลให ้
ราคาถ่านหินในประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้นมากในระหว่างปี 

สำาหรบัธรุกจิกา๊ซธรรมชาตใินประเทศสหรฐัอเมรกิา มีราคาขายทอ้งถิน่เฉล่ียเทา่กบั 3.61 เหรยีญสหรฐัตอ่พันลูกบาศกฟุ์ต (Mcf) 
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 94 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีราคาขายเฉลี่ย 1.86 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต เป็นผลจากการฟื้นตัว
ของภาคเศรษฐกจิสง่ผลตอ่ความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตทิีส่งูขึน้ ในขณะทีผู่ผ้ลิตไม่สามารถปรบัเพ่ิมกำาลังการผลิตได้ทนัจากการ 
ชะลอตัวของการพัฒนาหลุมเจาะ รายงานกำาลังการผลิตรวมจำานวน 246.22 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (Bcf) เพ่ิมขึ้นจากการรับรู้ 
ผลการดำาเนินงานของแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์เต็มปี 

ธรุกจิผลติไฟฟ้า (Energy Generation) ยงัคงรายงานผลการดำาเนนิงานทีม่ั่นคงและสรา้งกระแสเงินสดอยา่งตอ่เนือ่ง โดยโรงไฟฟ้า 
HPC รายงานส่วนแบ่งกำาไรจำานวน 113 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เทียบกับปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยผลิตที่ 1 และ 3 โดยรายงานค่าความพร้อมจ่าย หรือ EAF ที่ร้อยละ 85 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  
เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้า BLCP รายงานส่วนแบ่งกำาไรจำานวน 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลมาจากการลดลงของ 
ค่าความพรอ้มจา่ยตามสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวและผลกระทบของภาษเีงินได้รอตดับัญช ีในสว่นของโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่ม 
ในประเทศจีนรายงานผลขาดทุนจำานวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลมาจากต้นทุนถ่านหินในประเทศจีนที่สูงขึ้น โดยมี 
ต้นทุนเฉลี่ยทั้งปีที่ 942 หยวนต่อตันเทียบกับ 572 หยวนต่อตันในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้มีการดำาเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือลด 
ผลกระทบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดซื้อถ่านหินแบบรวมศูนย์ การปรับโหมดการเดินเครื่องให้เหมาะสมเพื่อการบริหาร
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ผลประกอบการ และการเจรจาเพื่อปรับขึ้นของราคาขายไอน้ำา รวมถึงโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (SLG) ซึ่งได้เดินเครื่องทั้ง 2 หน่วย
การผลิตเพ่ือจ่ายไฟเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบสายไฟฟ้าหลักของประเทศแล้ว โดยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นจึงค่อยๆ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลติ แตไ่ด้รบัผลกระทบจากราคาตน้ทนุถา่นหนิสงูในประเทศจีนเชน่กนั จึงรายงานสว่นแบง่ขาดทนุจำานวน 16 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
อย่างไรก็ตามจากการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปตีามแผนการเติบโตในโรงไฟฟ้าที่มปีระสิทธิภาพสูงและปล่อยมลภาวะต่ำา (HELE) 
จึงได้มีกำาไรเพิ่มเติมจากโรงไฟฟ้า Nakoso ในประเทศญี่ปุ่น โดยรายงานส่วนแบ่งกำาไรรวมจำานวน 6.40 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 2 เดือน จำานวน 1.82 ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วย 

ธรุกจิพลงังานหมุนเวยีนอันประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศจีนและประเทศญ่ีปุ่น รายงานผลการดำาเนนิงาน
ทีดี่และสม่ำาเสมอ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยป์ระเทศจีนรายงานรายได้ 28.76 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8 เทยีบกบั 
ปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญ่ีปุ่น รายงานเงินปันผล (TK dividend) รวม 1,129 ล้านเยน นอกจากนี้
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่น คือ Kessennuma และ Shirakawa กำาลังการผลิตรวม 30 
เมกะวตัต ์ได้เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิยแ์ลว้เม่ือวนัที ่26 พฤศจิกายน 2564 และ 16 มกราคม 2565 ตามแผน โรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ประเทศออสเตรเลีย รายงานรายได้ 3.89 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานลม Vin Chau ประเทศ
เวยีดนาม รายงานความคืบหนา้การกอ่สรา้งทีร่อ้ยละ 83 โดยยงัคงเดินหนา้ตามแผนการกอ่สรา้งเพ่ือใหส้ามารถเปิดดำาเนนิการ
เชิงพาณิชย์ให้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) โดย บ้านปู เน็กซ์ ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการในหลายส่วนธุรกิจ 
เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำาขนาด 16 เมกะวัตต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ซึ่งมี
ความคืบหนา้กวา่รอ้ยละ 95 แล้ว ในสว่นของธรุกจิยานยนตไ์ฟฟ้าได้มีการพัฒนาเรอืไฟฟ้าโดยมุ่งเนน้การใชแ้บตเตอรีท่ีมี่คุณภาพ
และมีความปลอดภัย มีการขยายธรุกจิการจัดการการใชพ้ลงังาน (Energy Management Systems) ซ่ึงครอบคลุมในทกุมิตขิอง
การใช้พลังงานสะอาดอย่างฉลาด นอกจากนี้การจำาหน่ายเงินลงทุนใน Sunseap Group ได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
ซ่ึงถอืเป็นสว่นหนึง่ของการบรหิารจัดการการลงทนุ โดยบรษิทัฯ จะนำาเงินทนุทีไ่ด้จากการจำาหนา่ยไปลงทนุในธรุกจิพลังงานสะอาด 
เพื่อสร้างความเติบโตต่อไป ด้วยโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

3. กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน

(หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐ)
ปี 2564 ปี 2563

เปลี่ยนแปลง

จ�ำนวนเงิน %

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,124 2,283 1,841 81%
ต้นทุนขายและการให้บริการ (2,393) (1,822) (571) 31%

ก�ำไรขั้นต้น 1,731 461 1,270 275%

ค่าใช้จ่ายในการขาย (171) (141) (30) 21%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (304) (224) (80) 36%
ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างการลงทุน - (31) 31 100%
ค่าภาคหลวง (294) (183) (111) 61%
ส่วนแบ่งกำาไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม 227 135 92 68%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น (314) 154 (468) 304%
ต้นทุนทางการเงิน (184) (179) (5) 3%

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 691 (8) 699 8,738%

ภาษีเงินได้ (198) (9) (189) 2,100%

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิส�ำหรับปี 493 (17) 510 3,000%

ส่วนของบริษัทใหญ่ 304 (56) 360 643%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 189 39 150 385%

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : เหรียญสหรัฐ) 0.049 (0.009) 0.058 483%

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : เหรียญสหรัฐ) 0.046 (0.009) 0.055 611%

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

งบก�ำไรขำดทุนรวมส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563

สำาหรับผลประกอบการในปี 2564 บริษัทฯ รายงานผลกำาไรสุทธิจำานวน 304 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยหลักเป็นผลจากการปรับตัว 
ทีส่งูขึน้ของราคาตลาดถา่นหนิและกา๊ซธรรมชาต ิจงึสง่ผลดีในภาพรวมตอ่กลุม่บรษิทัฯ รวมถงึการรบัรูก้ำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน 
ซึ่งเป็นผลมาจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ 

การฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกได้เริ่มส่งสัญญานที่ดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเป็นผลจากแนวโน้มของอัตราการได้รับวัคซีน 
ทีส่งูขึน้ ทำาใหมี้ความตอ้งการในการใชพ้ลังงานเพ่ิมสงูขึน้ ในขณะท่ีอุปทานของเชือ้เพลิงยงัคงค่อนขา้งตงึตวั สง่ผลใหร้าคาตลาด 
ของสินค้ากลุ่มโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงได้ดำาเนินมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
เพ่ือรองรบัความไม่แนน่อนของสภาพเศรษฐกจิโลก ตลอดจนความผนัผวนของราคาตลาดของกลุม่สนิค้าโภคภัณฑด้์านพลังงาน
ในอนาคต
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(หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐ)

รำยได้ ต้นทุนขำย

ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด)

ธุรกิจถ่านหิน 2,909 1,878 55% 1,658 1,486 12%
ธุรกิจก๊าซ 891 121 636% 411 107 286%
ธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำา 244 197 24% 229 147 56%
อื่นๆ 80 88 -9% 94 83 13%

รวมรำยได้ 4,124 2,283 81% 2,393 1,822 31%

รำยได้และต้นทุนขำย

รายได้จากการขาย รายได้จากการขายรวมจำานวน 4,124 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 133,190 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 
จำานวน 1,841 ล้านเหรียญสหรัฐจากปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจถ่านหินเพ่ิมขึ้น 1,031  
ลา้นเหรยีญสหรฐั รายได้จากธรุกจิกา๊ซเพ่ิมขึน้ 770 ลา้นเหรยีญสหรฐั ธรุกจิไฟฟ้า ไอน้ำาและอ่ืนๆ 
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
ประชาชนจนี พลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศออสเตรเลยีและโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาตใินประเทศ
สหรัฐอเมริกา

4.  รายได้อ่ืนๆ จำานวน 80 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า  
(Energy Trading) ในประเทศญี่ปุ่น

รายได้จากธรุกจิถ่านหนิจำานวน 2,909 ล้านเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้ 1,031 ลา้นเหรยีญสหรฐัหรอืรอ้ยละ 55 เป็นผลจากราคาขายเฉล่ีย 
ของถา่นหนิทีเ่พ่ิมขึน้ 36.98 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 68 ในขณะทีป่รมิาณขายถา่นหนิท่ีลดลง จำานวน 2.76 ลา้นตนั 
และต้นทุนขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธุรกิจถ่านหินของ

เหมืองในสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย

• ปริมาณขาย 
สำาหรบัปี 2564 จำานวน 20.07 ล้านตนั ลดลง 1.12 ลา้นตนัหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 5 เม่ือเทยีบ 
กับปีก่อน 

• ราคาขายเฉลี่ย 
ราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 104.16 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50.37 เหรียญสหรัฐ 
ตอ่ตนั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 94 เป็นผลจากราคาตลาดของถา่นหนิทีป่รบัตวัเพ่ิมสงูขึน้เม่ือเทยีบ 
กับปีก่อน 

• ต้นทุนขายเฉลี่ย
ตน้ทุนขายเฉลีย่ตอ่ตนั 44.91 เหรยีญสหรฐั เพ่ิมจากปีกอ่น 7.15 เหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป็น 
ร้อยละ 19 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนราคาน้ำามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
อยา่งรวดเรว็เม่ือเทยีบกบัปีกอ่น แตอ่ยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงบรหิารจัดการทางด้านตน้ทนุ 
การผลติเพ่ือรองรบักบัความผนัผวนของราคาตลาดถา่นหนิอยา่งตอ่เนือ่ง ซ่ึงการลดตน้ทนุ
ไม่ได้มีผลกระทบต่อคุณภาพของถ่านหิน โดยยังคงรักษามาตรฐานของคุณภาพถ่านหิน 
คงเดิม รวมถงึการพัฒนาคุณภาพใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกค้าอยา่งตอ่เนือ่ง และการ
เพ่ิมประสทิธภิาพในการใชน้้ำามันเชือ้เพลงิในการผลิต โดยสามารถปรบัลดอัตราการบรโิภค
น้ำามันเชื้อเพลิงต่อการผลิตถ่านหิน ตลอดจนการบริหารค่าใช้จ่ายจากโครงการลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายของทั้งกลุ่มบริษัทฯ

1. ธุรกิจถ่ำนหิน

ธุรกิจถ่ำนหิน ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด)

ปริมาณการขายถ่านหิน ล้านตัน 31.91 34.67 -8%
ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน 91.17 54.19 68%
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน 51.97 43.33 20%

เหมืองในสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด)

ปริมาณการขายถ่านหิน ล้านตัน 20.07 21.19 -5%
ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน 104.16 53.79 94%
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน เหรียญสหรัฐต่อตัน 44.91 37.76 19%
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เหมืองในประเทศ

ออสเตรเลีย

ปริมำณขำยถ่ำนหิน

(หน่วย : ล้านตัน)

รำคำขำยเฉลี่ยต่อตัน

(เหรียญออสเตรเลยีต่อตนั)

ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด)

ขายในประเทศ 6.45 9.10 -29% 75.22 78.66 -4%
ขายส่งออก 2.81 2.73 3% 139.34 86.32 61%

รวม 9.26 11.83 -22% 98.90 81.14 22%

ธุรกิจถ่านหินของเหมือง

ในประเทศออสเตรเลีย

• ปริมาณขาย 
สำาหรบัปี 2564 จำานวน 9.82 ล้านตนั ลดลงจากปีกอ่นจำานวน 2.68 ลา้นตนั หรอืรอ้ยละ 21 
เนือ่งจากปัญหาทางธรณวีทิยาของเหมือง Mandalong, Springvale และ Clarence ทำาให้
มีปริมาณขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

• ราคาขายเฉลี่ย 
ราคาขายเฉล่ียต่อตันเท่ากับ 98.90 เหรียญออสเตรเลีย เพ่ิมข้ึน 17.76 เหรียญออสเตรเลียต่อ
ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการขาย ดังนี้

• ราคาขายเฉลี่ยในประเทศและราคาขายส่งออก 
ราคาขายเฉลีย่ของถา่นหนิในประเทศที ่75.22 เหรยีญออสเตรเลยีตอ่ตนั ลดลงจำานวน 3.44  
เหรียญออสเตรเลียต่อตัน มาจากปริมาณการขายในสัญญาที่ราคาสูงมีสัดส่วนที่น้อยกว่า 
ปีกอ่น ในขณะทีร่าคาตลาดของถา่นหนิทีป่รบัตวัเพ่ิมสงูขึน้ จึงทำาใหร้าคาขายถา่นหนิสง่ออก
มีราคาขายเฉล่ียที่ 139.34 เหรียญออสเตรเลียต่อตันเพ่ิมขึ้น 53.02 เหรียญออสเตรเลีย 
ต่อตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน

• ต้นทุนขายเฉลี่ย 
ต้นทุนขายเฉล่ีย 91.90 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เพ่ิมข้ึน 15.37 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน 
เป็นผลจากปริมาณการผลิตท่ีลดลง เน่ืองจากปัญหาด้านธรณีวิทยาของเหมือง Mandalong, 
Springvale และ Clarence จึงทำาให้ต้นทุนต่อหน่วยปรับตัวเพ่ิมข้ึน

เหมืองในประเทศออสเตรเลีย ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด)

ปริมาณการขายถ่านหิน ล้านตัน 9.82 12.50 -21%
ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน เหรียญออสเตรเลียต่อตัน 98.90 81.14 22%
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน เหรียญออสเตรเลียต่อตัน 91.90 76.53 20%

ธุรกิจก๊าซในประเทศ

สหรัฐอเมริกา

รายได้จากธรุกจิกา๊ซ ปี 2564 จำานวน 891 ล้านเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้จำานวน 771 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
เม่ือเทียบกับปีก่อน มาจากการรับรู้รายได้จากการขายในแหล่งบาร์เน็ตต์ (Barnett) ที่บริษัทฯ 
เข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ปริมาณการขาย
ปริมาณการขายในปี 2564 จำานวน 246.22 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 117  
จากปีกอ่น เนือ่งจากบรษิทัฯ เริม่รบัรูร้ายได้จากการขายในแหล่งบารเ์นต็ต ์(Barnett) ตัง้แต่
ไตรมาส 4 ปี 2563 โดยปี 2564 รับรู้ปริมาณการขายจากแหล่งบาร์เน็ตต์จำานวน 190  
พันล้านลูกบาศก์ฟุต

• ราคาขายท้องถิ่นเฉลี่ย
เนือ่งจากราคากา๊ซธรรมชาตอ้ิางอิง Henry Hub ปรบัตวัสงูขึน้จากปีกอ่น สง่ผลใหร้าคาขาย
ทอ้งถิน่เฉลีย่ในปีเทา่กบั 3.61 เหรยีญสหรฐัตอ่พันลกูบาศกฟุ์ต เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 94 หรอื 1.75 
เหรยีญสหรฐัตอ่พันลูกบาศกฟุ์ตจากปีกอ่น โดยราคาขายกา๊ซธรรมชาต ิHenry Hub ได้สงูอยา่ง
ตอ่เนือ่ง และ Basis Differential ในแหลง่มารเ์ซลลัส (Marcellus) และบารเ์นต็ต ์(Barnett) 
ได้ปรบัตวัลดลงอยา่งมีนยัยะสำาคัญ อันเป็นผลจากความตอ้งการกา๊ซธรรมชาตทิีส่งูขึน้อยา่ง 
ต่อเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่กลับมาเติบโตหลังจากการเปิดประเทศ 
รวมถงึการสง่ออกกา๊ซธรรมชาตเิหลว (Natural Gas Liquids – NGLs) ทีเ่ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง 
สง่ผลใหร้าคา NGLs ปรบัตวัสงูขึน้เชน่กนั รวมทัง้ภาพอุปทานทีม่ากกวา่อุปสงค์ เนือ่งจาก 
ผู้ผลิตหลายรายยังชะลอการลงทุนในหลุมผลิตใหม่

• ต้นทุนการขนส่งและแยกก๊าซ
ตน้ทนุการขนสง่และแยกกา๊ซเฉลีย่ 0.88 เหรยีญสหรฐัตอ่พันลูกบาศกฟุ์ต เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6 หรอื 
0.05 เหรยีญสหรฐัตอ่พันลกูบาศกฟุ์ตจากปีกอ่น เป็นผลมาจากตน้ทนุการขนสง่และอัดกา๊ซ
ของแหล่งกา๊ซธรรมชาตบิารเ์นต็ต ์(Barnett) ทีส่งูกวา่แหล่งมารเ์ซลลสั (Marcellus) เนือ่งจาก 
การผลิตในแหลง่บารเ์นต็ตท์ีไ่ด้ทัง้ผลติภัณฑก์า๊ซธรรมชาต ิและกา๊ซธรรมชาตเิหลว (Natural Gas 
Liquids – NGLs) จึงมีต้นทุนส่วนเพิ่มในการแยกของเหลวและก๊าซธรรมชาติออกจากกัน 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการทางด้านต้นทุนการผลิตดังกล่าวเพื่อรองรับกับ
ความผันผวนของราคาตลาดอย่างต่อเนื่อง

2. ธุรกิจก๊ำซ

ธุรกิจก๊ำซ ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด)

ปริมาณการขาย พันล้านลูกบาศก์ฟุต ** 246.22 113.25 117%
ราคาขายท้องถิ่นเฉลี่ย เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต 3.61 1.86 94%
ราคาขายเฉลี่ย เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต 3.38 1.03 228%
ต้นทุนเฉลี่ยกระบวนการแยกก๊าซและขนส่ง เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต 0.88 0.83 6%
ต้นทุนเฉลี่ย * เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต 0.92 0.89 3%

* ต้นทุนขายเฉลี่ย ไม่รวมต้นทุนกระบวนการแยกก๊าซและขนส่ง ** Bcf (Billion Cubic Feet) มีค่าเท่ากับพันล้านลูกบาศก์ฟุต
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• ต้นทุนขายเฉลี่ย
ตน้ทนุขายเฉลีย่ (ไม่รวมตน้ทนุในการจัดเกบ็และขนสง่) 0.92 เหรยีญสหรฐัตอ่พันลกูบาศกฟุ์ต 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 หรือ 0.03 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุตจากปีก่อน เป็นผลมาจาก
ตน้ทนุในการเพ่ิมผลผลติในหลมุเกา่เพ่ือใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใชท้รพัยากรอยา่งสงูสดุ

3. ธุรกิจไฟฟ้ำ 

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

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายละเอียด ดังนี้

รำยได้จำกธุรกิจไฟ้ำ

โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วม (CHP) โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด)

ปริมาณการขายไฟฟ้า กิกะวัตต์ชั่วโมง 1,179.07 1,563.20 -25% 222.89 219.54 2%
ปริมาณการขายไอน้ำา ล้านตัน 6.33 6.24 2% - - -
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 0.37 0.36 2% 0.83 0.83 0%
ราคาขายไอน้ำาเฉลี่ย หยวนต่อตัน 124.29 96.02 29% - - -

โรงไฟฟ้า 

พลังความร้อนร่วมใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน้ำาและอ่ืนๆ ของสามโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่มในสาธารณรฐัประชาชนจีน 
จำานวน 191 ล้านเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้จำานวน 21 ลา้นเหรยีญสหรฐัเม่ือเทยีบกบัปีกอ่น สว่นใหญ่ 
มาจากราคาขายและปริมาณขายไอน้ำาที่เพิ่มขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

• ปริมาณการขาย 
ปริมาณขายไฟฟ้าจำานวน 1,179.07 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลง 384.13 กิกะวัตต์ชั่วโมง จาก
ปีก่อน โดยเป็นผลจากการปรับโหมดการเดินเครื่องให้เหมาะสมเพ่ือการบริหารจัดการ 
ผลประกอบการในชว่งเวลาทีต่น้ทนุถา่นหนิสงูขึน้ ปรมิาณการขายไอน้ำาจำานวน 6.33 ลา้นตนั 
เพ่ิมขึ้น 0.10 ล้านตัน โดยหลักมาจากโรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) ที่มีลูกค้าไอน้ำา 
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

• ราคาขายเฉลี่ย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยจำานวน 0.37 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ใกล้เคียงกับปีก่อน ราคาขาย
ไอน้ำาเฉลี่ยจำานวน 124.29 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อน เนื่องจากราคาขาย
บางสว่นถกูปรบัตามราคาถา่นหนิทีเ่พ่ิมสงูขึน้ และบางสว่นปรบัตามสญัญาซ้ือขายฉบบัใหม่

• ต้นทุนขาย
ตน้ทนุขายจำานวน 190 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้ 55 ล้านเหรยีญสหรฐั โดยหลกัมาจากการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้า ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหินในปี 2564 
เท่ากับ 942 หยวนต่อตัน (ปี 2563 เท่ากับ 572 หยวนต่อตัน) เพิ่มข้ึน 370 หยวนต่อตัน 
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับปีก่อน

โรงไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าภาคหลวง

รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีนจำานวน 29 
ลา้นเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้จำานวน 2 ลา้นเหรยีญสหรฐัเม่ือเทยีบกบัปีกอ่น โดยหลักมาจากผลกระทบ 
จากอัตราแลกเปลีย่นของสกลุเงินหยวนทีแ่ขง็ค่าเม่ือเทยีบกับสกลุเงินเหรยีญสหรฐัเม่ือเทยีบกบั
ปีกอ่น มีผลทำาใหร้ายได้เพ่ิมขึน้เม่ือแปลงค่ารายได้ในสกลุเงินหยวนมาเป็นสกลุเงินเหรยีญสหรฐั 
รายละเอียดของปริมาณการขาย ราคาขายเฉลี่ยและต้นทุนขาย มีดังนี้

• ปริมาณการขาย 
ปรมิาณขายไฟฟ้าจำานวน 222.89 กกิะวตัตช์ัว่โมง เพ่ิมขึน้ 3.35 กกิะวตัตช์ัว่โมงจากปีกอ่น 
เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ เนื่องจากสภาพอากาศที่เอ้ืออำานวย 
ต่อการผลิตไฟฟ้าที่มากกว่าปีก่อน

• ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.83 หยวนเท่ากับปีก่อน 

• ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำานวน 304 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้น 80 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 
ร้อยละ 36 โดยในจำานวนนี้บางส่วนเป็นผลจากการกลับรายการต้นทุนการซื้อสินทรัพย์แหล่ง 
บารเ์นต็ต ์(Barnett) จากค่าใชจ่้ายไปเป็นตน้ทนุของสนิทรพัยใ์นปี 2563 จำานวน 9 ล้านเหรยีญสหรฐั 
ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นอีกจำานวน 42 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบริหารที่เพ่ิมขึ้น
จากแหล่งบาร์เน็ตต์ ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานระยะยาวและค่าที่ปรึกษาอันเน่ืองมาจาก 
การขยายธรุกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึค่าใชจ้า่ยบรหิารทีเ่พ่ิมขึน้จากเดือนพฤศจกิายนนี ้
ของโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาตใินประเทศสหรฐัอเมรกิา ท่ีกลุ่มกจิการได้เขา้การเขา้ซ้ือจำานวน 2 ล้าน 
เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพ่ิมขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายในการซ้ือธุรกิจและ
ค่าใช้จ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศออสเตรเลียจำานวน  
12 ล้านเหรียญสหรัฐ ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด 19  
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นจำานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ 
การขยายธุรกิจในหลายประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำาเนินการควบคุมและ 
ลดค่าใชจ่้ายอยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือรองรบัสภาวการณถ์ดถอยของสภาพเศรษฐกจิในวงกว้าง โดยมี 
ค่าใชจ่้ายทีล่ดลงจากค่าทีป่รกึษาและค่าใชจ่้ายในการบรหิารอ่ืนๆ รวมถงึค่าเดินทางทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ

ค่าภาคหลวง 294 ล้านเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้ 111 ลา้นเหรยีญสหรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 61 ประกอบด้วย 
ค่าภาคหลวงของเหมืองในสาธารณรฐัอินโดนเีซียจำานวน 248 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้จำานวน 
111 ล้านเหรยีญสหรฐั ซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของราคาตลาดของถ่านหนิเม่ือเทยีบกบัปีกอ่น 
ในขณะที่ค่าภาคหลวงของเหมืองในประเทศออสเตรเลียจำานวน 46 ล้านเหรียญสหรัฐ เท่ากัน 
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
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ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรลงทุน

 (หน่วย : ล้านเหรยีญสหรฐั)
ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด)

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 7 17 -60%
โรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟ 113 103 9%
โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (16) 2 -777%
เหมืองถ่านหินในประเทศจีน 129 23 462%
บริษัทร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆ (6) (11) -45%

รวม 227 135 68%

การรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร

จากการลงทุนในการ 

ร่วมค้าและบริษัทร่วม 

การรบัรูส้ว่นแบง่กำาไรจากการลงทนุในการรว่มค้าและบรษิทัรว่มจำานวน 227 ล้านเหรยีญสหรฐั 
เพ่ิมขึน้ 92 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 68 เม่ือเทยีบกบัปีกอ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1) รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรของโรงไฟฟ้าหงสา (HPC) และเหมืองภูไฟในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวจำานวน 113 ล้านเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้ 10 ล้านเหรยีญสหรฐั เม่ือเทยีบกบัปีกอ่น 
เกิดจากผลกำาไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่เพ่ิมขึ้นจำานวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ 
ผลประกอบการลดลงจำานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลจากการปิดซ่อมบำารุงของหน่วย
ผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามแผน

2) รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จำานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ 
สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำานวน 9  
ล้านเหรียญสหรัฐ และผลประกอบการลดลงจำานวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นไปตาม
โครงสร้างรายได้ที่ลดลงตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

3) การรบัรูส้ว่นแบง่ขาดทนุจากโรงไฟฟ้าซานซลู่ีกวง (SLG) จำานวน 16 ลา้นเหรยีญสหรฐั ขาดทนุ
เพ่ิมขึน้จำานวน 18 ลา้นเหรยีญสหรฐัเม่ือเทยีบกบัปีกอ่น แม้วา่โรงไฟฟ้า SLG ได้เริม่เดินเครือ่ง 
เพ่ือผลติและจำาหนา่ยกระแสไฟฟ้าใหก้บัสายสง่หลักของสาธารณรฐัประชาชนจีนแล้ว แตไ่ด้
รับผลกระทบจากต้นทุนถ่านหินในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง

4) รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน จำานวน 129 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 
106 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาดของถ่านหิน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 314 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยรายการดังนี้

1) กำาไรสทุธจิากอัตราแลกเปล่ียน จำานวน 74 ล้านเหรยีญสหรฐั สว่นใหญ่เป็นผลกำาไรจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินให้กู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาท ณ วันสิ้นปี 
จากการอ่อนค่าของเงินสกลุบาทตอ่เงินสกลุเหรยีญสหรฐัเม่ือเทยีบกบัปีกอ่น ซ่ึงมีผลกระทบ 
ตอ่การลดลงของเงินกูย้มืทีเ่ป็นเงินสกลุเงินบาท อัตราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของเงินสกลุบาท
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

• ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิ จำานวน 462 ล้านเหรยีญสหรฐั เป็นขาดทนุทีเ่กดิจากสญัญาแลกเปลีย่น 
ราคาซ้ือขายถ่านหินล่วงหน้าจำานวน 204 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซ้ือขาย 
ก๊าซธรรมชาติจำานวน 245 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาการแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย  
จำานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำานวน  
9 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่รับรู้กำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา 
ตา่งประเทศและอัตราดอกเบีย้จำานวน 5 ลา้นเหรยีญสหรฐั จากสญัญาซ้ือขายน้ำามันลว่งหนา้ 
และอื่นๆ จำานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ

• กำาไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ 
วันสิ้นปีจำานวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จำานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจำานวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ
และจากสัญญาอื่นๆ จำานวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ

3) รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่นๆ จำานวน 57 ล้านเหรียญสหรัฐ มีรายละเอียด ดังนี้ 

• รายได้ดอกเบี้ยรับจำานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ
• รายได้จากเงินปันผลจำานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นส่วนแบ่งกำาไรจากโครงการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI KUMIAI) 
Agreement 

• เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีนสำาหรับการผลิตไอน้ำาร้อนให้แก่ชุมชน 
รวมถึงค่าเชื่อมต่อท่อส่งไอน้ำาจำานวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• รายได้จากการขายเถ้าถ่านและวัสดุเหลือใช้ของเหมืองและโรงไฟฟ้ารวมถึงรายการอ่ืนๆ 
เช่น รับชดเชยค่าเสียหายจากประกันภัย ค่าบริหารจัดการคลังสินค้า รับชดเชยค่าภาษีที่ 
ขอคืนและอื่นๆ จำานวน 32 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน 198 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจำานวน 189 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ส่วนใหญ่มาจาก

1) ภาษเีงินได้นติบิคุคลทีเ่พ่ิมขึน้จำานวน 162 ล้านเหรยีญสหรฐั ซ่ึงเป็นไปตามผลกำาไรจากการ 
ดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

2) การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการเพิ่มขึ้นของ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลรับในระหว่างปี

3) การเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้รอตดับญัชสีทุธจิำานวน 26 ลา้นเหรยีญสหรฐั เป็นผลจาก 
การลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลความแตกต่างจากอัตรา
แลกเปลีย่นด้านบญัชแีละภาษใีนการแปลงค่างบการเงินซ่ึงเป็นผลจากค่าเงินบาททีอ่่อนค่า

4. งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

รำยกำร

(หน่วย : ล้านเหรยีญสหรัฐ)

ข้อมูลทำงกำรเงิน เพิ่ม (ลด)

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนเงิน %

สินทรัพย์ 10,946 9,377 1,569 17%
หนี้สิน 7,843 6,562 1,281 20%
ส่วนของเจ้าของ 3,103 2,815 288 10%

ข้อมูลทำงกำรเงิน

(หน่วย : ล้านเหรยีญสหรัฐ)

สินทรัพย์รวม เพิ่ม (ลด)

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนเงิน %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,184 730 454 62%
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกำาไรหรือขาดทุน

16 11 5 100%

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ 473 249 224 90%
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่คาดว่า 
จะได้รับชำาระภายในหนึ่งปี

24 26 (2) 100%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 172 - 172 100%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 687 559 128 23%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,556 1,575 981 62%

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.1 สินทรัพย์รวมจำานวน 10,946 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,569 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำาคัญ ดังนี้

ข้อมูลทำงกำรเงิน

(หน่วย : ล้านเหรยีญสหรัฐ)

สินทรัพย์รวม เพิ่ม (ลด)

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนเงิน %

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 10 (3) -30%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1,645 1,690 (45) -3%
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

164 153 11 7%

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกำาไรขาดทุน

8 - 8 100%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 3,416 2,581 835 32%
ค่าใช้จ่ายในการสำารวจ พัฒนาและค่าเปิดดินรอตัดบัญชี 889 1,016 (127) -13%
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ 1,276 1,359 (83) -6%
ค่าความนิยม 432 447 (15) -3%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 66 72 (6) -8%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 487 474 13 3%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 8,390 7,802 588 8%

รวมสินทรัพย์ 10,946 9,377 1,569 17%

• เงินสดและเงินฝากธนาคารจำานวน 1,184 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้ 454 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
(คำาอธิบายในข้อ 5 เรื่องงบกระแสเงินสดรวม) 

• สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุนจำานวน 16  
ล้านเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้ 5 ล้านเหรยีญสหรฐั เกดิจากในระหวา่งปีมีการไถถ่อนจำานวน 54 
ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการลงทุนเพิ่มจำานวน 59 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• เงินปันผลค้างรบัทีค่าดวา่จะได้รบัภายในหนึง่ปีและสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ปีจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กันจำานวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐและ 7 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำาดับ เป็นเงินปันผลค้างรับ 
จากการร่วมค้าซ่ึงดำาเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศและจากการร่วมค้าที่เป็นธุรกิจถ่านหิน 
ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีลดลงสทุธ ิ5 ล้านเหรยีญสหรฐั เกดิจากรายการในระหวา่งปี 
ดังต่อไปนี้

1) ลดลงจำานวน 72 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการได้รับเงินปันผล
2) เพิ่มขึ้นจำานวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการประกาศจ่ายเงินปันผล
3) ลดลงจากอัตราแลกเปล่ียนยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปีจำานวน  

3 ล้านเหรียญสหรัฐ
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• สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พ่ือขายจำานวน 172 ล้านเหรยีญสหรฐั เป็นการโอนยา้ยประเภท
จากเงินลงทนุในการรว่มค้าและบรษิทัรว่มมาเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พ่ือขาย เนือ่งจาก
เป็นไปตามเกณฑก์ารจัดประเภทสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พ่ือขายทีค่าดวา่จะมีการขายภายใน 12 เดือน 
นับแต่วันที่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

• เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำานวน 1,645 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 45  
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) เพ่ิมขึน้จากการลงทนุในการรว่มค้าและบรษิทัรว่มจำานวน 97 ล้านเหรยีญสหรฐั เป็นการ
ลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ทคโนโลยผีสมผสานในการแปลงสถานะถา่นหนิใหก้ลาย
เป็นกา๊ซ เพ่ือผลติพลังงานไฟฟ้า (Integrated Gasification Combined Cycle: IGCC) 
ในประเทศญ่ีปุ่น การลงทนุในธรุกจิรถไฟฟ้าอเนกประสงค์และการลงทนุในธรุกจิทีเ่ป็น
ผู้ให้บริการระบบชาร์เจอร์แบบครบวงจรในประเทศไทย

2) ลดลงจากการโอนย้ายประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมไปเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำานวน 172 ล้านเหรียญสหรัฐ

3) เพ่ิมขึ้นจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำานวน 
227 ล้านเหรียญสหรัฐ

4) ลดลงจากการรับรู้เงินปันผลในระหว่างปีจำานวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลงค่า ณ วนัสิน้ปี 

และอื่นๆ จำานวน 127 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• สนิทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรมผา่นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนจำานวน 164 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เพ่ิมขึ้นจากการลงทุนเพ่ิมในธุรกิจการให้บริการคาร์แชร์ริ่งผ่านแอปพลิเคชันและ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นจำานวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ 

2) ลดลงจากผลกระทบของการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นราคายุติธรรมจำานวน  
16 ล้านเหรียญสหรัฐ 

3) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลงค่า ณ วนัสิน้ปี 
และอื่นๆ จำานวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจำานวน 3,416 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 835 ล้านเหรียญสหรัฐ 
มีรายละเอียดดังนี้

1) เพ่ิมขึ้นจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซและ 
ธุรกิจไฟฟ้ารวมจำานวน 466 ล้านเหรียญสหรัฐ 

2) เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม โรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศออสเตรเลียและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจำานวน 649 ล้านเหรียญสหรัฐ

3) เพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่จำานวน 46 ล้านเหรียญสหรัฐ

4) ลดลงจากการจำาหน่ายและตัดจำาหน่ายสินทรัพย์จำานวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) ลดลงจากค่าเสื่อมราคาในระหว่างปีจำานวน 275 ล้านเหรียญสหรัฐ 
6) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลงค่า ณ วนัสิน้ปี 

จำานวน 34 ล้านเหรียญสหรัฐ

• สินทรัพย์สิทธิการใช้จำานวน 66 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 
ร้อยละ 8 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นระหว่างปีจำานวน 27 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากการ 
ซ้ือธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศออสเตรเลียจำานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ลดลงจากการตดัจำาหนา่ยจำานวน 4 ล้านเหรยีญสหรฐั และลดลงจากค่าเสือ่มราคาสำาหรบัปี 
จำานวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐ

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนจำานวน 487 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13 ล้านเหรียญสหรัฐ  
เกดิจากทรพัยส์นิทีเ่กดิจากการซ้ือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยท์ีป่ระเทศออสเตรเลยีเพิม่ขึน้ 
จำานวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิมจำานวน 66 ล้านเหรียญสหรัฐ 
การเพ่ิมขึน้ของค่าสทิธใินการประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าจากการซ้ือธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
ในประเทศเวยีดนามจำานวน 8 ลา้นเหรยีญสหรฐั การเพ่ิมขึน้ของเงินฝากธนาคารทีมี่ขอ้จำากดั 
ในการใช้จำานวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ และอ่ืนๆ จำานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ 
ลดการจัดประเภทเงินสนับสนุนจากรัฐบาลค้างรับสำาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนไปเป็นลูกหนี้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลภายในหนึ่งปี 
จำานวน 57 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียจำานวน 34 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อมูลทำงกำรเงิน

(หน่วย : ล้านเหรยีญสหรัฐ)

หนี้สินรวม เพิ่ม (ลด)

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนเงิน %

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,174 828 346 42%
เจ้าหนี้การค้า 99 67 32 48%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

517 675 (158) -23%

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สุทธิ 120 133 (13) -10%
ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่าย 77 60 17 28%
หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงกำาหนดภายในหนึ่งปี 128 21 107 510%
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ 793 427 366 86%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,908 2,211 697 32%

4.2  หนี้สินรวมจำานวน 7,843 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,281 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำาคัญ ดังนี้
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ข้อมูลทำงกำรเงิน

(หน่วย : ล้านเหรยีญสหรัฐ)

หนี้สินรวม เพิ่ม (ลด)

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนเงิน %

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 2,270 2,230 40 2%
หุ้นกู้ สุทธิ 1,911 1,517 394 26%
หนี้สินอนุพันธ์การเงิน สุทธิ 53 26 27 104%
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนและการฟื้นฟูสภาพเหมือง 340 301 39 13%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 361 277 84 31%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,935 4,351 584 13%

รวมหนี้สิน 7,843 6,562 1,281 20%

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำานวน 1,174 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้น 346  
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 42 จากการกู้เงินเพ่ิมจำานวน 1,767 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ในขณะที่ลดลงจากการชำาระคืนเงินกู้จำานวน 1,369 ล้านเหรียญสหรัฐ และลดลงจาก 
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปีจำานวน   
52 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปีจำานวน 517 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 
158 ล้านเหรียญสหรัฐ มาจากการเพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะ
ยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีจำานวน 502 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศออสเตรเลียจำานวน 49 ล้านเหรยีญสหรฐั ลดลงจาก
การจ่ายคืนเงินกูท้ีถ่งึกำาหนดจำานวน 692 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลงจากค่าใชจ้า่ยจากการกูเ้งิน 
จำานวน 2 ล้านเหรยีญสหรฐั และลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 
จากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปีจำานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปีจำานวน 120 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง  
13 ล้านเหรียญสหรัฐ การเพ่ิมขึ้นเกิดจากการจัดประเภทหุ้นกู้ระยะยาวเป็นหุ้นกู้ระยะยาว 
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีจำานวน 128 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ 
ที่ถึงกำาหนดจำานวน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ และลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปีจำานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจำานวน 77 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 17 ล้านเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็นรอ้ยละ 28 สว่นใหญ่มาจากค่าเปิดหนา้ดิน ค่าขดุขน และค่าขนสง่ถา่นหนิของ 
บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

• เงินกูย้มืระยะยาวสทุธจิำานวน 2,270 ล้านเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้ 40 ล้านเหรยีญสหรฐั  คิดเป็น 
ร้อยละ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) เพิ่มขึ้นจากการกู้ในระหว่างปีจำานวน 862 ล้านเหรียญสหรัฐ  
2) เพ่ิมขึน้จากการซือ้ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศออสเตรเลียจำานวน 82 

ล้านเหรียญสหรัฐ
3) ลดลงจากการจัดประเภทรายการเงินกูร้ะยะยาวไปเป็นเงินกูร้ะยะยาวทีถึ่งกำาหนดชำาระ

ในหนึ่งปีจำานวน 502 ล้านเหรียญสหรัฐ
4) ลดลงจากการจ่ายคืนก่อนกำาหนดจำานวน 371 ล้านเหรียญสหรัฐ
5) ลดลงจากค่าใช้จ่ายจากการกู้เงินจำานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
6) ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลงค่า ณ วันสิน้ปี 

จำานวน 29 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาท 
ตอ่เงินสกลุเหรยีญสหรฐั ทีมี่ผลตอ่เงินกูท้ีเ่ป็นสกลุเงินบาท โดยอัตราแลกเปลีย่นของ
เงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 33.4199  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 30.0371) รวมถึงการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์
ออสเตรเลียตอ่เงินสกลุเหรยีญสหรฐั โดยอัตราแลกเปลีย่นเฉลีย่ของเงินสกลุดอลลาร์
ออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.7260  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 0.7630)

• หุน้กูส้ทุธจิำานวน 1,911 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพ่ิมขึน้ 394 ล้านเหรยีญสหรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 26 
โดยมีรายการเพ่ิมขึน้จากการออกหุน้กูใ้หม่จำานวน 680 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลงจากการจดั
ประเภทหุ้นกู้ระยะยาวไปเปน็หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีจำานวน 128 ล้าน
เหรยีญสหรฐั และลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการแปลง
ค่า ณ วันสิ้นปีจำานวน 158 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทต่อเงิน
สกุลเหรียญสหรัฐ ที่มีผลต่อหุ้นกู้ที่เป็นสกุลเงินบาท

• หนี้สนิอนุพนัธก์ารเงนิทีถ่ึงกำาหนดภายในหนึ่งปแีละหนี้สินอนุพนัธก์ารเงนิสทุธิจำานวน 128 
ล้านเหรียญสหรัฐ และ 53 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำาดับรวมจำานวน 181 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เป็นผลจากการปรบัมูลค่ายตุธิรรมของตราสารอนพัุนธท์างการเงิน ณ วันสิน้ปี ประกอบด้วย 
สัญญา Cross Currency Swap จำานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยจำานวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจำานวน 115 
ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินจำานวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ และสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าจำานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ
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• เพิ่มขึ้นจากกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2564 จำานวน 304 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและได้รับชำาระค่าหุ้นจำานวน 255 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เพิ่มขึ้นสำารองผลตอบแทนพนักงานจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำานวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารอนุพันธ์ท่ี

เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุนจำานวน 2 
ล้านเหรียญสหรัฐ

• ลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน 
121 ล้านเหรียญสหรัฐ

• ลดลงจากสว่นตา่งจากการแปลงค่างบการเงินของบรษิทัยอ่ยทีแ่สดงเป็นเงินตราตา่งประเทศ
และอื่นๆ จำานวน  204 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• เพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน 151 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำานวน 118 ล้านเหรียญสหรัฐ

4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 3,103 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 288 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นผลจาก 

4.4  อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1.31 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 : 1.47 เท่า)  

ข้อมูลทำงกำรเงิน

(หน่วย : ล้านเหรยีญสหรัฐ)

ส่วนของเจ้ำของรวม เพิ่ม (ลด)

31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 จ�ำนวนเงิน %

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 2,372 2,076 296 14%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 731 739 (8) -1%

รวมส่วนของเจ้ำของ 3,103 2,815 288 10%

5. งบกระแสเงินสดรวม

งบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นรวม 454 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมผล
ขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปีจำานวน 22 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยรายละเอียดของ
แต่ละกิจกรรมมีดังนี้

งบกระแสเงินสดรวม

(หน่วย : ล้านเหรยีญสหรัฐ)

จ�ำนวนเงิน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 809
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,058)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 724

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 475

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (21)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 730

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี 1,184

5.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 809 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

• รับเงินจากการขายถ่านหินจำานวน 3,841 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายชำาระเจ้าหนี้จำานวน 2,366 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายดอกเบี้ยจำานวน 179 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน 84 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินรับจากภาษีเงินได้จำานวน 38 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายค่าภาคหลวงจำานวน 327 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินจ่ายอื่นๆ จำานวน 114 ล้านเหรียญสหรัฐ

5.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน 1,058 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสาระสำาคัญดังนี้ 

• เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และในโครงการระหว่างดำาเนินการจำานวน 281 ล้านเหรียญสหรัฐ 
• เงินสดจา่ยเพ่ือเพ่ิมเงินลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น โรงไฟฟ้าพลังงานลมทีป่ระเทศเวยีดนาม การลงทนุใน

ธุรกิจรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ ลงทุนธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการระบบชาร์เจอร์แบบครบวงจร โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศออสเตรเลียและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาจำานวน 576 ล้านเหรียญสหรัฐ

• เงินสดจ่ายสำาหรับค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญชีจำานวน 165 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนจำานวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจำานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสำาหรับวงเงินที่มีภาระการใช้ในอนาคต (Restricted Cash) จำานวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมค้าและจากเงินลงทุนอื่นจำานวน 63 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ จำานวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ

5.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 724 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย

• เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และจากการออกหุ้นกู้จำานวน 3,308 ล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะส้ัน ระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้และเจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงินจำานวน 2,596 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อยจำานวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดจ่ายสำาหรับการไถ่ถอนหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน 122 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินปันผลจ่ายจำานวน 118 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจำานวน 255 ล้านเหรียญสหรัฐ



• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)14222 223

6. ปริมำณส�ำรองถ่ำนหินคงเหลือ 

ปริมาณการจำาหน่ายและปริมาณสำารองของถ่านหินคงเหลือ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

แหล่งผลิต

(หน่วย : ล้านตนั)

ปริมำณกำรจ�ำหน่ำยและปริมำณส�ำรองถ่ำนหินคงเหลือ

ปริมำณส�ำรอง

31 ธันวำคม 2563

ปริมำณกำรขำย

ปี 2564

ปริมำณส�ำรอง

31 ธันวำคม 2564

1. อินโดนีเซีย

1.1 เหมือง Jorong 9.03 0.88 8.15
1.2 เหมือง Indominco 37.76 7.44 30.32
1.3 เหมือง Kitadin 1.78 1.34 0.44
1.4 เหมือง Trubaindo 39.18 3.69 35.49
1.5 เหมือง Bharinto 146.02 4.86 141.16
1.6 โครงการ NPR 77.40 0.00 77.40

2. ออสเตรเลีย 269.95 9.26 260.69

3. จีน

3.1 เหมือง Gaohe 117.43 8.59 108.84
3.2 เหมือง Hebi Zhongtai 14.43 0.68 13.75

รวม 712.98 36.74 676.24

7. ปริมำณส�ำรองก๊ำซธรรมชำติคงเหลือ  

ปริมาณการจำาหน่ายและปริมาณสำารองของก๊าซธรรมชาติคงเหลือ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ปริมำณกำรจ�ำหน่ำยและปริมำณส�ำรองก๊ำซธรรมชำติคงเหลือ ก๊ำซธรรมชำติ

(หน่วย : ล้านลกูบาศก์ฟตุ)

ปริมาณสำารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3,556,566
1) ปรับปรุงปริมาณสำารอง 876,418
2) ปริมาณขายปี 2564 (246,223)

ปริมำณส�ำรอง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 4,186,761

(ปริมาณสำารองก๊าซธรรมชาติคงเหลือของแหล่ง Marcellus และ Barnett อ้างอิงตามรายงาน Reserve Report ของ Ryder Scott)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

อัตราสวนสภาพคลอง

(Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเว�ยนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเว�ยนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเว�ยนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำระหนี้
วงจรเงินสด (Cash Cycle)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร 

(Profitability Ratio)

อัตรากำไรขั�นต้น
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

(Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย�

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

(Financial Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินป�นผล

 

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

  
 

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

 

  
(%)
(%)

(เท่า)

 

  
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

0.71
0.44
0.24
9.20

39.13
16.12
22.33
28.68
12.55
48.91

 

 
20.17
(0.35)

(57.20)
(2.17)
(2.05)

 

(0.64)
16.64
0.29

 

2.33
1.47
2.51
N/A

0.88 
0.57 
0.40 

11.37 
31.66 
21.93 
16.42 
28.83 
12.49 
35.59 

 

 
41.98 
27.53 
0.91 
6.78 

10.27 

 

2.99
26.71
0.44

 

2.53
1.31
5.78

28

0.87
0.51
0.28
8.61

41.82
14.96
24.07
23.38
15.39
50.49

 

 
25.66
4.52
3.61

(0.46)
(0.50)

 

(0.18)
17.05
0.38

 

2.06
1.23
2.41
N/A

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

อัตราสวนทางการเงิน

69บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)1468
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)14
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



4. ผูสอบบัญชี นางสาวรจนาถ ป�ญญาธนานุศาสตร�
ผู�สอบบัญช�รับอนุญาต เลขที่ 8435
บร�ษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จำกัด

ชั�น 15 อาคารบางกอกซ�ตี้ ทาวเวอร� 
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต� กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท� +66 2844 1000

3. ผูแทนผูถือหุนกู ธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด (มหาชน)

9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท� +66 2544 1111

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ� : 

1 ซอยราษฎร�บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร�บูรณะ
เขตราษฎร�บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
สถานที่ติดต�อ : 

400/22 ถนนพหลโยธ�น เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท� +66 2470 3687, +66 2470 1946

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท� +66 2230 1893

2. นายทะเบียนหุนกู ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท� +66 2230 1893

7. สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย�และสถาบันการเง�นทั�งในและต�างประเทศประมาณ 30 แห�ง

6. ที่ปรึกษาหรือผูจัดการ

 ภายใตสัญญาการจัดการ

บร�ษัทฯ ไม�ได�ว�าจ�างท่ีปร�กษาและ/หร�อผู�จัดการภายใต�สัญญาการจัดการเป�นการประจำถาวร 
แต�จะมีการว�าจ�างที่ปร�กษา (เช�น ที่ปร�กษาทางการเง�น) เป�นการเฉพาะเร�่องเฉพาะกรณี
ตามความจำเป�นในการดำเนินงานเป�นครั�งคราว การบร�หารงานบร�ษัทฯ จะดำเนินการ
ภายใต�การกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�ษัทเป�นสำคัญ

1. นายทะเบียนหุนสามัญ บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด

ชั�น 1 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท� +66 2009 9000 
ศูนย�บร�การข�อมูล +66 2009 9999

5. ที่ปรึกษาทางการเงิน  --ไม�มี--

K90%

<< "ครอปออกมา"

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

คดีความที่สำคัญบุคคลอางอิงอ�น ๆ

225บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)224
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

• การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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คดีความที่ส�าคัญ

การสอบภาษีของบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย

ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีภาษีที่จ่ายล่วงหน้าที่เกิดจากผลการตรวจ
สอบภาษีซ่ึงประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องซ่ึงมูลค่า 
ทีจ่ะไดร้บัคนืของภาษสีว่นทีจ่า่ยไวล้ว่งหนา้ดงักลา่วขึน้อยูก่บัผลของการพจิารณาและการตดัสนิโดยหนว่ยงานดา้นภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น กรรมาธิการด้านการจัดเก็บภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Directorate General of Taxation หรือเรียกว่า “DGT”) 
หรอืศาลภาษอีากร หรอืศาลฎีกา ท้ังนีข้ึน้อยูก่บัขัน้ตอนของการระงับขอ้พิพาททางภาษขีองคดีภาษแีตล่ะคดี โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ปี บริษัท รายละเอียด

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท

สถานะ ณ วันที่ในงบการเงิน

2564 2563 2564 2563

2555 TCM การจ่ายภาษีเงินได ้
นิติบุคคลสูงไป
จำานวน 5.5  
ล้านเหรียญสหรัฐ 

- 2,883 - 86,597 ในเดือนตุลาคม 2563  
ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ TCM  
ชนะคดีสำาหรับเรื่องการหักค่าใช้จ่าย
ในการคำานวณภาษี

ในเดือนพฤศจิกายน 2563  
TCM ดำาเนินการยื่นคัดค้าน 
การอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสำาหรับ 
ค่าบริหารการตลาด

2555 KTD การจ่ายภาษีเงินได ้
นิติบุคคลสูงไป
จำานวน 6.2  
ล้านเหรียญสหรัฐ

- 6,181 - 185,659 ในเดือน มีนาคม 2564  
ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ KTD ชนะคดี

2555 JBG การจ่ายภาษีเงินได ้
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
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ปี บริษัท รายละเอียด

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท

สถานะ ณ วันที่ในงบการเงิน

2564 2563 2564 2563

2558

(ต่อ)

IMM ในเดือนเมษายน 2564  
DGT ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
สำาหรับคดีภาษีมูลค่าเพ่ิม 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 

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 การจ่ายภาษีเงินได ้
นิติบุคคลสูงไปจำานวน 
4 ล้านเหรียญสหรัฐ

3,988 3,975 133,279 119,397 ในเดือนกันยายน 2564  
IMM ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษี

2562-

2563

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

การจ่ายภาษีเงินได ้
นิติบุคคลสูงไปจำานวน 
4.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

4,145 - 138,525 - ในเดือนกรกฎาคม 2564  
IMM และ BEK ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อ DGT 

รวม 23,601 32,260 788,743 968,996

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยเจ็ดแห่งในอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาษีโดย 
DGT สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการเชื่อว่าผลของการตรวจสอบภาษี  
การอุทธรณ์และคดีที่อยู่ในศาลไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินรวม

ปี บริษัท รายละเอียด

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท

สถานะ ณ วันที่ในงบการเงิน

2564 2563 2564 2563

2556 TCM, 
JBG, 
KTD

การจ่ายภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย 23/26 
และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่ำาไปจำานวน 79.8 
พันล้านอินโดนีเซีย 
รูเปีย หรือเทียบเท่า 
4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

141 913 4,712 27,424 KTD
ในเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือน
มีนาคม 2564 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ 
KTD ชนะคดีทั้งหมดสำาหรับคดี 
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 26 ท่ีเก่ียวข้อง 
กับค่าปรับจากการขนถ่ายสินค้า 
ลงเรือล่าช้า

ในเดือนกันยายน 2563 ถึงเดือน 
สิงหาคม 2564 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ 
KTD แพ้คดีบางส่วนสำาหรับคด ี
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 23 และ
สำาหรับคดีภาษีเดือนธันวาคม 2556 
อยู่ระหว่างรอคำาพิพากษา

TCM
ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน  
2562 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ TCM 
ชนะคดีทั้งหมดสำาหรับคดีภาษ ี
หัก ณ ที่จ่าย 26 ที่เกี่ยวข้องกับ 
ค่าบริหารการตลาด

JBG
ในเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือน
เมษายน 2564 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ 
JBG ชนะคดีทั้งหมดสำาหรับคดีภาษี
มูลค่าเพิ่มในประเทศ 

ในเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ศาลฎีกา 
ได้พิพากษาให้ JBG ชนะคดีทั้งหมด
กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มต่างประเทศ

2558 IMM การจ่ายภาษีเงินได ้
นิติบุคคลสูงไปจำานวน 
3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และภาษีเงินได ้
หัก ณ ที่จ่าย 23/26 
และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่ำาไปรวมเป็นเงิน
จำานวน 94.3 พันล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย  
หรือเทียบเท่า 6.7 
ล้านเหรียญสหรัฐ

5,812 9,284 194,236 278,864 ในเดือนสิงหาคม 2564  
IMM ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสำาหรับ
คดีภาษีเงินได้นิติบุคคล และใน 
เดือนตุลาคม 2564 IMM  
ได้รับคำาคัดค้านการอุทธรณ์จาก DGT

ในเดือนสิงหาคม 2564 
IMM ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
สำาหรับคดีภาษีมูลค่าเพิ่มต่างประเทศ 
และเดือนกันยายนถึงตุลาคม 
2564 IMM ได้รับคำาคัดค้าน 
การอุทธรณ์จาก DGT
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การส�อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด�วยความมุ�งมั่นที่จะดูแลให�มีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในเร�่อง
การกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว�อย�างต�อเนื่อง ในป� 2564 บร�ษัทฯ จัดให�มีแผนงานส�งเสร�มวัฒนธรรมองค�กรและทัศนคติ
ด�านบรรษัทภิบาลท่ีมุ�งเสร�มสร�างความรู�และความเข�าใจ เพ่ือนำไปสู�การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ 
โดยสื่อสารไปยังพนักงานในองค�กรทุกระดับด�วยกิจกรรมต�างๆ ดังต�อไปนี้

1. อบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดให�มีการอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนะนำ 
คู�มือจร�ยธรรมธุรกิจในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม�
ของบร�ษัทฯ อย�างต�อเนื่อง 

4. กิจกรรม CG Day 2021

งาน “CG Day 2021” เป�นกิจกรรมที่จัดข�้นเป�นประจำทุกป�  
เพื่อส�งเสร�มและปลูกฝ�งให�พนักงานในทุกระดับตระหนักถึง 
ความสำคัญของการมีจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร�อมกับ
การยึดมั่นและยืนหยัดอยู�บนความถูกต�อง ซ�่งในป� 2564 
หน�วยงานบรรษัทภิบาลจัดกิจกรรมแบ�งป�นประสบการณ� 
(Sharing Session) โดยเช�ญคุณชนินท� ว�องกุศลกิจ ประธาน 
กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) มาถ�ายทอด
มุมมองในเร�อ่ง CG กับการขับเคล่ือนองค�กรในยุคโคว�ด-19
นอกจากนี้ได�เช�ญชวนพนักงานเข�าร�วมประกวดการนำเสนอ
ข�อมูลอินโฟกราฟ�ก (Infographic) เพื่อส�งเสร�มความเข�าใจ 

ในหลักการบรรษัทภิบาล นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน  
(Anti-Corruption Policy) และการรับข�อร�องเร�ยนด�าน
บรรษัทภิบาล (Whistleblower Policy)

2. การส�อสารภายในองคกร

ในช�อ “CG Be My Guest”

จัดการสื่อสารภายในองค�กร ผ�านช�องทาง VDO Podcasts  
ของรายการข�าวเร�่องเล�าเช�าวันศุกร�และสื่อสารผ�าน e-mail 
ของพนักงานในช�่อ “CG Be My Guest” โดยเช�ญชวน
ผู�บร�หารและพนักงานร�วมแบ�งป�นประสบการณ�การทำงาน
ที่ใช� CG เป�นหลักปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเน�นการสื่อสาร
แบบสองทาง โดยยกตัวอย�างกรณีศึกษาจากข�าว และ
ให�พนักงานร�วมสนุกในการตอบคำถาม เพื่อให�พนักงาน
มีความรู�ความเข�าใจในหลักบรรษัทภิบาล และเป�นแนวทาง 
ป�องกันไม�ให�พนักงานกระทำผิดนโยบายบรรษัทภิบาลและ 
คู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ

5. การส�อสารนโยบาย

และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ CG

ในป� 2564 ที่ผ�านมา บร�ษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและ 
กระบวนการปฏิบัติเพื่อให�สอดคล�องกับการดำเนินธุรกิจ  
สภาพสังคม กฎระเบียบ เกณฑ� มาตรฐาน และความเสี่ยง 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได�มีการปรับปรุงนโยบายต�างๆ เช�น   
นโยบายบรรษัทภิบาล ในเร�่อง การดำรงตำแหน�งกรรมการ 
ในบร�ษัทอ่ืนของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร คู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ 
ในเร�่อง การกำหนดช�วงเวลาห�ามซ�้อขายหลักทรัพย�และการ 
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ 
โดยคณะกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร รวมทั�งการปรับปรุง 
นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน และได�มีการสื่อสารให�กับ 
กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทั่วทั �งองค�กร รวมถึง
ผู�มีส�วนได�เสีย เพื่อให�เกิดการนำไปปฏิบัติจร�ง

3. CG of the Month

in Banpu Synergy E-Magazine

นำเสนอบทความเกี่ยวกับแนวโน�มและทิศทางของบรรษัท-
ภิบาลของประเทศไทย ในวารสารภายใน Banpu Synergy
E-Magazine และเผยแพร�ไปยังทุกประเทศที ่บร�ษัทฯ
ได�เข�าไปลงทุน

ในป� 2564 หน�วยงานบรรษัทภิบาล (Company Governance) 
ได�จัดกิจกรรมการส่ือสารเพ่ือส�งเสร�มทัศนคติด�านบรรษัทภิบาล 
ภายในองค�กรในช�อ่ “CG Be My Guest” โดยมีวัตถุประสงค� 
เพ่ือส�งเสร�มวัฒนธรรมองค�กรและทัศนคติด�านบรรษัทภิบาล 
ทั�งนี้เพื่อเป�นการตอกย�ำว�าบร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญกับ
การดำเนินธุรกิจภายใต�หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
มีจรรยาบรรณและความโปร�งใสในการดำเนินธุรกิจ
มีการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียอย�างเท�าเทียมกัน นอกจากนี้ 
บร�ษัทฯ ยังได�รับการรับรองการต�ออายุเป�นสมาช�กแนวร�วม 
ต�อต�านคอร�รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector 

Collective Action Against Corruption: CAC) ต�อเนื่อง 
เป�นสมัยที่ 2 โดยการรับรองมีวาระครั�งละ 3 ป� 

บร�ษัทฯ มีการติดตาม และประเมินประสิทธ�ภาพในการ
นำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติ
ในองค�กร โดยใช�ผลสำรวจความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ  
วัฒนธรรมองค�กรประจำป� 2564 ในส�วนของคุณลักษณะ  
“มุ�งมั่นยืนหยัด” (Committed) เป�นตัวช�้วัด ซ�่งผลการ 
ประเมินจำแนกตามระดับพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน 
อยู�ในเกณฑ�ที่น�าพอใจ 

คณะกรรมการบร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ได�ประกาศใช� “นโยบายบรรษัทภิบาลและคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ” กับกรรมการ  
ผู�บร�หาร และพนักงานทุกระดับมาตั�งแต�ป� 2545 โดยได�ทบทวนนโยบายดังกล�าวเป�นประจำทุกป� เพื่อให�สอดคล�องกับบร�บท 
ทางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ และแนวทางของหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง โดยมอบหมายให�คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหาเป�นผู�ทบทวนและพิจารณาในเบ้ืองต�น ก�อนนำเสนอคณะกรรมการบร�ษัท ซ�ง่ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติม 
นโยบายบรรษัทภิบาลและคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ 2 เร�่อง ดังนี้ 1) การกำหนดการดำรงตำแหน�งคณะกรรมการในบร�ษัทอื่น
ของประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และ 2) การกำหนดช�วงเวลาห�ามซ�้อขายหลักทรัพย�และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 
หลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ ของคณะกรรมการและผู�บร�หาร 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทจัดให�มีการสื่อสารและสร�างความเข�าใจ เพื่อให�ตระหนักถึงความสำคัญในเร�่องการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย�างต�อเนื่อง   

สามารถศึกษาข�อมูล “นโยบายบรรษัทภิบาลและคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ” เพ่ิมเติมได�ท่ีเว็บไซต�บร�ษัทฯ  
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุ�ม Click here

K90%

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
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รางวัลดานการกำกับดูแลกิจการ

จากความมุ�งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของการสร�างคุณค�าให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วนอย�างสมดุล ส�งผลให�
ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�รับการยอมรับจากหน�วยงานทั�งภายในประเทศและต�างประเทศ ดังต�อไปนี้ 

6. การตอตานการคอรรัปชัน

ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�รับการรับรองการต�ออายุเป�นสมาช�ก 
แนวร�วมต�อต�านคอร�รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต�อเน่ือง 
เป�นสมัยที่ 2 ในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการต�อต�านการ 
คอร�รัปชัน ในป�ที่ผ�านมา บร�ษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบาย
ต�อต�านการคอร�รัปชันเพ่ือให�สอดคล�องกับแนวทางของ CAC 
ที่มีการปรับเปลี่ยน นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ได�มีการจัดประเมิน 
ความเสี่ยงด�านคอร�รัปชันและแนวทางการป�องกันประจำป� 
2564 โดยได�ดำเนินการประเมินความเส่ียงครอบคลุมในธุรกิจ 
ทุกประเทศท่ีบร�ษัทฯ เข�าไปลงทุน ทั�งในระดับบร�ษัทย�อยและ 
บร�ษัทร�วมทุนและรายงานต�อคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง 
รวมทั�งได�มีการส่ือสารและให�ความรู�พนักงานเก่ียวกับนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการต�อต�านคอร�รัปชันรวมทั�งนโยบาย

ที่เกี่ยวข�องอย�างต�อเนื่อง เช�น นโยบายบรรษัทภิบาลและ 
คู�มือจร�ยธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบัติตามนโยบายต�อต�าน
การคอร�รัปชัน เร�่อง การให�-รับของขวัญ การเลี้ยง หร�อ 
ประโยชน�อื ่นใด โดยพนักงานทุกระดับสามารถเข�าถึง
นโยบายต�างๆ ผ�านการส่ือสารภายในองค�กร และในป�ท่ีผ�านมา 
บร�ษัทฯ ได�ออกจดหมายขอความร�วมมืองดให�ของขวัญ 
(No Gift Policy) แก�คณะกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน 

สามารถศึกษาข�อมูล “นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน”
เพิ่มเติมได�ที่เว็บไซต�บร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ 

กดที่ปุ�ม Click here

ได�รับรางวัล “Gold Class” ในกลุ�มอุตสาหกรรม 
Coal & Consumable Fuels ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 7 
จากการประกาศผลรางวัล SAM Sustainability 
Award 2021

ได�รับการรับรองการต�ออายุเป�นสมาช�กแนวร�วม
ต�อต�านคอร�รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private 
Sector Collective Action Against Corruption: 
CAC) ต�อเนื่องเป�นสมัยท่ี 2 โดยการรับรองมีวาระ 
ครั�งละ 3 ป� 

ได�รับการคัดเลือกเป�นหนึ่งใน 100 บร�ษัทในกลุ�ม 
ประเทศตลาดเกิดใหม� (Emerging Markets)
ที่มีความโดดเด�นด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และการ 
กํากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and 
Governance: ESG) จากการจัดอันดับโดย V.E, 
Moody’s ESG Solutions สถาบันจัดอันดับ
ความน�าเช�่อถือด�าน ESG ระดับโลก ซ�่งเป�นผู�นํา
ในการประเมินข�อมูล การว�จัย การวัดประสิทธ�ภาพ  
และการว�เคราะห�การดําเนินธุรกิจ

ได�รับรางวัลเกียรติยศบร�ษัทจดทะเบียนด�าน
ความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)
จาก SET Awards 2021 ในกลุ�ม Sustainability
Excellence ต�อเนือ่งกนัเป�นป�ที ่4 และบร�ษทัฯ ยงัได� 
รับคัดเลือกให�อยู�ในรายช�่อ “หุ�นยั่งยืน” (Thailand
Sustainability Investment: THSI) ประจําป� 2564
ต�อเนื่องกันเป�นป�ที่ 7

ได�รับรางวัล Global Corporate Sustainability 
Awards: GCSA 2021 สาขารายงานความยั่งยืน
ดีเด�น (Sustainability Reporting) ในระดับ Silver 
ประจําป� 2564 เป�นป�แรก ในฐานะองค�กรที่มีความ 
โปร�งใสในการเผยแพร�ข�อมูลด�านสิ่งแวดล�อม สังคม  
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, 
Social and Governance: ESG) 

ได�รบัการจัดอันดับให�เป�น 1 ใน 268 บร�ษทัจดทะเบยีน 
ที่ได�รับการจัดอันดับอยู�ในระดับดีเลิศ (Excellence 
CG Scoring) จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการ 
บร�ษัทจดทะเบียนประจําป� 2564 โดยสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก 
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
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นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการบร�ษัทจัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลไว�เป�นแนวทางในการดำเนินการให�แก�คณะกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน 
โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน ป� 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ 
ตลาดหลักทรัพย� ซ�่งประกอบด�วยหลักปฏิบัติ 8 ข�อหลัก ดังนี้ 

การกำหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดและทบทวนโครงสร�าง
คณะกรรมการในเร�อ่งจำนวนกรรมการ สัดส�วนกรรมการอิสระ 
คุณสมบัติที ่หลากหลาย และความสามารถเฉพาะด�าน

หลักปฏิบัติที่ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกร

ที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 2

กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก

ของกิจการที่เปนไปเพ�อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 3

เสริมสรางคณะกรรมการ

ที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดหน�าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการไว�ตั�งแต�ป� 2552 ในเอกสาร "แนวปฏิบัติ 
บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ว�าด�วยคณะกรรมการบร�ษัท  
พ.ศ. 2552" โดยได�มีการปรับปรุงมาอย�างต�อเนื่องและ
มีการปรับปรุงครั�งล�าสุดในป� 2560 เพื่อให�สอดคล�องกับ  
หน�าท่ีความรับผิดชอบ สภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ระเบียบ 
ข�อบังคับ และแนวทางบรรษัทภิบาล

1. คณะกรรมการบร�ษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนด
 ว�สัยทัศน�และพันธกิจขององค�กร ซ�ง่เป�นเป�าหมายหลัก
 ในการดำเนินธุรกิจอย�างย่ังยืน รวมถึงติดตาม และดูแล
 ให�บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจตามเป�าหมายเป�นประจำทุกป�
 ให�ความเห็นชอบในการกำหนดตัวช�้วัดและการตั�งค�า
 เป�าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs)
 ทางการเง�นและแผนงานต�างๆ และติดตามผล
 เป�นระยะ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ�ายบร�หาร
 ให�บรรลุเป�าหมายตามแผนงานท่ีกำหนดไว� นอกจากน้ี
 คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีการทบทวนว�สัยทัศน�  
 และพันธกิจอย�างน�อยทุกๆ 5 ป� เพื่อให�แน�ใจว�า
 บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามเป�าหมายหลักเพ่ือการพัฒนา 
 อย�างยั่งยืนตามแผนที่กำหนดไว�

2. คณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายบร�หารได�ร�วมกันจัดทำ
 แผนทิศทางการดำเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธ�ระยะยาว
 ทุก 5 ป� อย�างต�อเน่ืองมาเป�นเวลากว�า 20 ป� เพ่ือรองรับ
 การกำหนดว�สัยทัศน�และพันธกิจขององค�กรซ�่งเป�น
 เป�าหมายหลัก โดยคณะกรรมการบร�ษัทแต�งตั�งและ
 มอบหมายให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารเป�นผู�รับผิดชอบ
 ในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ�ไปปฏิบัติ
 ทั�งนี้ได�กำหนดอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของ
 ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารไว�อย�างชัดเจน โดยให�ประธาน  
 เจ�าหน�าที่บร�หารกระจายอำนาจการบร�หารให�ผู�บร�หาร
 ระดับรองลงมาของหน�วยธุรกิจต�างๆ ในประเทศไทย
 และหน�วยงานในต�างประเทศ เพื่อให�เป�นไปตาม
 ตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) 

3. คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและ
 คู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ ท่ีสอดคล�องกับว�สัยทัศน�และพันธกิจ
 รวมถึงอุดมการณ� ค�านิยม หลักการและข�อพึงปฏิบัติ
 เพ่ือให�เกิดความชัดเจนและสะดวกแก�กรรมการ ผู�บร�หาร
 และพนักงาน โดยกำหนดเป�นคำแนะนำสำหรับพนักงาน
 อย�างชัดเจนว�าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว�น และ

 ให�รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บร�ษัทฯ คาดหวัง
 และยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานในส�วน
 ที่เกี่ยวข�องกับพนักงาน ผู�ถือหุ�น ลูกค�า คู�ค�า เจ�าหนี้  
 คู�แข�งขันทางการค�า และสังคมส�วนรวม ซ�ง่สอดคล�อง  
 กับแนวนโยบายบรรษัทภิบาล ทำให�เกิดการปฏิบัติ
 ที่เป�นรูปธรรมมากยิ่งข�้น

บร�ษัทฯ กำหนดให�เป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของ 
กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนที่ต�องรับทราบ  
ทำความเข�าใจ และปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและ 
ข�อปฏิบัติตามที่กำหนดไว�ในคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ มีการ
ประชาสัมพันธ�ด�วยการทำเอกสารเผยแพร�และจัดกิจกรรม  
สร�างความเข�าใจอย�างต�อเนื่องตลอดทั�งป� เพื่อให�พนักงาน 
ทั�งในประเทศและต�างประเทศรับทราบและเข�าใจถึงความ 
สำคัญของการปฏิบัติตามคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจของบร�ษัทฯ 
ทั�งนี้ ผู�บร�หารระดับสายงานในองค�กรต�องดูแลรับผิดชอบ 
ให�พนักงานภายใต�สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข�าใจ  
และส�งเสร�มให�ปฏิบัติตามคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจอย�างจร�งจัง 
โดยพนักงานทุกระดับต�องปฏิบัติตนเป�นตัวอย�างที่ดี

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที ่กำหนดไว�
ในคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจแล�ว ฝ�ายบร�หารและพนักงานได�ร�วมกัน  
กำหนดวัฒนธรรมองค�กร “บ�านปู ฮาร�ท” เพื่อเสร�มสร�าง
ค�านิยมร�วมและวัฒนธรรมองค�กรท่ีดีร�วมกัน สำหรับพนักงาน 
ทุกระดับทั�งในประเทศและต�างประเทศ

ในป� 2564 คณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายบร�หารได�หาร�อร�วมกัน  
เพ่ือพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนกลยุทธ�และแนวทางธุรกิจ 
สำหรับป� 2564–2568 เพ่ือให�แผนกลยุทธ�สามารถตอบสนอง 
ต�อสภาพแวดล�อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็ว โดย 
บร�ษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงและเตร�ยมความพร�อมในการ 
ดำเนินธุรกิจภายใต�สถานการณ�ต�างๆ ท่ีจะเกิดข�น้ในอนาคต

บร�ษัทฯ ใช�แผนการพัฒนาท่ีย่ังยืนในการกำหนดกลยุทธ�ทาง 
ธุรกิจในอีก 5 ป�ข�างหน�า โดยเน�นเร�อ่งการสร�างความสามารถ 
ในการแข�งขัน การเพิ่มมูลค�าให�แก�ผู�มีส�วนได�เสีย และการ 
ปรับตัวให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและ 
อุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปเป�นกรอบในการทำแผนกลยุทธ� 
และเพื่อรองรับแผนกลยุทธ� Greener & Smarter บร�ษัทฯ 
มีเป�าหมายที่จะเพิ่มสัดส�วนกำไรก�อนดอกเบี้ยจ�าย ภาษี 
ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย (EBITDA) จากธุรกิจ
ที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมมากข�้น (ธุรกิจสำรวจและผลิต 
ก�าซธรรมชาติ โรงไฟฟ�าก�าซธรรมชาติ โรงไฟฟ�าประสิทธ�ภาพสูง 
ที่ปล�อยมลสารต่ำ โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน และธุรกิจ 
เทคโนโลยีพลังงาน) ให�มีสัดส�วนมากกว�า 50% ของ
EBITDA รวมของบร�ษัทฯ ภายในป� 2568 โดยการติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนงานได�ถูกบรรจุเป�นวาระประจำ
ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัททุกเดือน ทั�งนี้ คณะ
กรรมการบร�ษัทมีการติดตามดูแลฝ�ายบร�หารให�มีการ
นำกลยุทธ�ไปปฏิบัติและยังมอบหมายให�ฝ�ายบร�หารทบทวน  
ว�าได�ดำเนินงานตามแผนประจำป�และแผนกลยุทธ�ที่วางไว�
หร�อไม� โดยคณะกรรมการบร�ษัทจะให�ข�อแนะนำ หร�อข�อคิดเห็น 
ในกรณีที่ต�องมีการปรับปรุงหร�อแก�ไข

คณะกรรมการบร�ษัทเข�าใจและตระหนักถึงบทบาทความ
รับผิดชอบในฐานะผู�นำและขับเคลื่อนองค�กร โดยมีหน�าที่
ในการกำหนดกลยุทธ�และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษัทฯ ด�วยความรับผิดชอบและระมัดระวังรอบคอบ  
และความซ�่อสัตย�สุจร�ต เพื่อประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทฯ 
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม สังคม และ 
การกำกับดูแลกิจการ (ESG) ตามขอบเขตหน�าที ่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้

จากแนวทางและคำแนะนำที่ได�จากคณะกรรมการบร�ษัท
ฝ�ายบร�หารได�จัดทำและนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ  
แผนกลยุทธ�ระยะยาว แผนงาน งบประมาณ และอัตรา
กำลังพลประจำป� เพื่อเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทซ�่ง
คณะกรรมการบร�ษัทจะแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ร�วมกับฝ�ายบร�หารอย�างเต็มที่ เพื่อให�เกิดความเห็นชอบ
ร�วมกันก�อนที่จะพิจารณาอนุมัติ

สามารถศึกษาข�อมูล “แนวปฏิบัติบร�ษัท บ�านปู จำกัด 
(มหาชน)” เพิ ่มเติมได�ที ่เว็บไซต�บร�ษัทฯ โดยสแกน
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 หร�อผู �ม ีอำนาจควบคุมของผู �ขออนุญาต ทั �งนี ้
 ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ที่เกี่ยวข�องของกรรมการ
 อิสระรายนั�นๆ ด�วย

2. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน
 ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ได�เง�นเดือนประจำ หร�อ
 ผู �มีอำนาจควบคุมของผู�ขออนุญาต บร�ษัทใหญ� 
 บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม บร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน 
 ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อของผู�มีอำนาจควบคุมของ
 ผู�ขออนุญาต เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าว
 มาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป� ก�อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต
 ต�อสำนักงาน ทั�งน้ีลักษณะต�องห�ามดังกล�าวไม�รวมถึง
 กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป�นข�าราชการ หร�อท่ีปร�กษา
 ของส�วนราชการซ�ง่เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจ
 ควบคุมของผู�ขออนุญาต

3.  ไม�เป�นบุคคลที่มีความสัมพันธ�ทางสายโลหิต หร�อ
 โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป�น
 บิดามารดา คู�สมรส พี่น�อง และบุตร รวมทั�งคู�สมรส
 ของบุตร ของผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอำนาจ
 ควบคุม หร�อบุคคลท่ีจะได�รับการเสนอให�เป�นผู�บร�หาร
 หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ขออนุญาตหร�อบร�ษัทย�อย

4. ไม�มีหร�อเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับผู�ขออนุญาต
 บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ�
 หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ขออนุญาต ในลักษณะ
 ที่อาจเป�นการขัดขวางการใช�ว�จารณญาณอย�างอิสระ
 ของตน รวมทั�งไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย หร�อ
 ผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจ
 กับผู�ขออนุญาต บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม 
 ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ขออนุญาต
 เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�ว
 ไม�น�อยกว�า 2 ป� ก�อนวันท่ีย่ืนคำขออนุญาตต�อสำนักงาน

 ความสัมพันธ�ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการ
 ทำรายการทางการค�าที่กระทำเป�นปกติเพื่อประกอบ
 กิจการ การเช�าหร�อให�เช�าอสังหาร�มทรัพย� รายการ
 เกี ่ยวกับสินทรัพย�หร�อบร�การ หร�อการให�หร�อรับ
 ความช�วยเหลือทางการเง�น ด�วยการรับหร�อให�กู�ยืม
 ค�ำประกัน การให�สินทรัพย�เป�นหลักประกันหนี้สิน 
 รวมถึงพฤติการณ�อื่นทำนองเดียวกัน ซ�่งเป�นผลให�

 ผู�ขออนุญาตหร�อคู�สัญญามีภาระหนี้ที่ต�องชำระต�อ
 อีกฝ�ายหน่ึง ตั�งแต�ร�อยละ 3 ของสินทรัพย�ท่ีมีตัวตนสุทธ�
 ของผู�ขออนุญาตหร�อตั�งแต� 20 ล�านบาทข�น้ไป แล�วแต� 
 จำนวนใดจะต่ำกว�า ทั�งน้ีการคำนวณภาระหน้ีดังกล�าว 
 ให�เป�นไปตามว�ธ�การคำนวณมูลค�าของรายการ
 ท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 ว�าด�วยหลักเกณฑ�ในการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน
 โดยอนุโลม แต�ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล�าว
 ให�นับรวมภาระหนี้ที ่เกิดข� ้นในระหว�างหนึ่งป�ก�อน
 วันที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�สอบบัญช�ของผู�ขออนุญาต
 บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ�
 หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ขออนุญาต และไม�เป�น
 ผู�ถือหุ�นที่มีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของ
 สำนักงานสอบบัญช� ซ�่งมีผู�สอบบัญช�ของผู�ขออนุญาต
 บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ�
 หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ขออนุญาตสังกัดอยู� เว�นแต�  
 จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า
 2 ป� ก�อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต�อสำนักงาน

6. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�ให�บร�การทางว�ชาช�พใดๆ ซ�ง่รวมถึง 
 การให�บร�การเป�นที่ปร�กษากฎหมายหร�อที่ปร�กษา
 ทางการเง�น ซ�ง่ได�รับค�าบร�การเกินกว�า 2 ล�านบาทต�อป�  
 จากผู�ขออนุญาต บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม
 ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ขออนุญาต  
 และไม�เป�นผู�ถือหุ�นที่มีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อ
 หุ�นส�วนของผู�ให�บร�การทางว�ชาช�พนั�นด�วย เว�นแต�
 จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า
 2 ป� ก�อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต�อสำนักงาน

7. ไม�เป�นกรรมการที่ได�รับการแต�งตั�งข�้นเพื่อเป�นตัวแทน  
 ของกรรมการของผู�ขออนุญาต ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ
 ผู�ถือหุ�นซ�่งเป�นผู�ที่เกี่ยวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�

8. ไม�ประกอบกิจการที่มีสภาพอย�างเดียวกันและเป�น
 การแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของผู�ขออนุญาต หร�อ
 บร�ษัทย�อย หร�อไม�เป�นหุ�นส�วนที่มีนัยในห�างหุ�นส�วน
 หร�อเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง
 พนักงาน ที่ปร�กษาที่รับเง�นเดือนประจำ หร�อถือหุ�น

 เกินร�อยละหน่ึงของจำนวนหุ�นท่ีมีสิทธ�ออกเสียงทั�งหมด
 ของบร�ษัทอ่ืน ซ�ง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกัน
 และเป�นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของผู�ขออนุญาต
 หร�อบร�ษัทย�อย

9. ไม�มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�าง  
 เป�นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู�ขออนุญาต

ภายหลังได�รับการแต�งตั�งให�เป�นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ 
เป�นไปตามข�อ 1. ถึงข�อ 9. แล�ว กรรมการอิสระอาจได�รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให�ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ 
ของผู�ขออนุญาต บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม บร�ษัทย�อย 
ลำดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุม
ของผู�ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค�คณะ 
(Collective Decision) ได�

ความในข�อ 2. 4. 5. และ 6. ในส�วนที่กำหนดให�พิจารณา 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู�ขออนุญาตในช�วง 2 ป� 
ก�อนวันที่ยื ่นคำขออนุญาตต�อสำนักงาน ให�ใช�บังคับกับ
คำขออนุญาตท่ีย่ืนต�อสำนักงานตั�งแต�วันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 
เป�นต�นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู �ขออนุญาตแต�งตั�งให�ดำรงตำแหน�ง 
กรรมการอิสระเป�นบุคคลท่ีมีหร�อเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 
หร�อการให�บร�การทางว�ชาช�พเกินมูลค�าที่กำหนดตามข�อ 4. 
หร�อ 6. ให�ผู�ขออนุญาตได�รับการผ�อนผันข�อห�ามการมีหร�อ
เคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจหร�อการให�บร�การทางว�ชาช�พ 
เกินมูลค�าดังกล�าวก็ต�อเม่ือผู�ขออนุญาตได�จัดให�มีความเห็น 
คณะกรรมการบร�ษัทท่ีแสดงว�าได�พิจารณาตามหลักในมาตรา 
89/7 แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
พ.ศ. 2535 ซ�่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย� 
และตลาดหลักทรัพย� (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 แล�วว�า การแต�งตั�ง 
บุคคลดังกล�าวไม�มีผลกระทบต�อการปฏิบัติหน�าที่และ
การให�ความเห็นที่เป�นอิสระ และจัดให�มีการเป�ดเผยข�อมูล  
ต�อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�นในวาระพิจารณาแต�งตั�ง 
กรรมการอิสระด�วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ�ทางธุรกิจหร�อการให�บร�การทาง
 ว�ชาช�พ ท่ีทำให�บุคคลดังกล�าวมีคุณสมบัติไม�เป�นไปตาม
 หลักเกณฑ�ที่กำหนด

การแตงตั้งคณะกรรมการ

กรรมการอิสระ 

มีจำนวนร�อยละ 38 ของคณะกรรมการบร�ษัท ประกอบด�วย

1. นายตีรณ พงศ�มฆพัฒน� 

2. นายสุทัศน� เศรษฐ�บุญสร�าง   

3. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

4. นายธ�รภัทร สงวนกชกร

5. นายพิร�ยะ เข็มพล

กรรมการอิสระเป�นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพ่ือดูแลผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ และผู�ถือหุ�น จ�งควรมีจำนวน 
กรรมการอิสระเพียงพอที่จะถ�วงดุลอำนาจการตัดสินใจ
ของกรรมการทั�งคณะ สามารถแสดงความเห็นที่เป�นอิสระ
และไม�อยู�ภายใต�อิทธ�พลของบุคคลหร�อกลุ�มบุคคลใด 
โดยกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน�ง 9 ป� หร�อ
ต�อเนื ่องไม�เกิน 3 วาระ โดยกำหนดไว�ในแนวปฏิบัติ
บร�ษัท บ�านปู จํากัด (มหาชน) ว�าด�วยคณะกรรมการบร�ษัท 
พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครั�งที่ 5 พ.ศ. 2560 ข�อ 6 เร�่อง วาระ 
การดำรงตำแหน�งและการพ�นจากตำแหน�ง 

บร�ษัทฯ ได�กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว�เข �มงวด
กว�าข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ 
ตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
ในเร�่องสัดส�วนการถือหุ�น โดยกำหนดให� “กรรมการอิสระ”  
มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละ 0.5 (ตามกฎหมายกำหนดร�อยละ 1)  
 ของจำนวนหุ�นท่ีมีสิทธ�ออกเสียงทั�งหมดของผู�ขออนุญาต
 บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
 

ของกรรมการ เพื่อให�เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ
บร�ษัทฯ รวมทั�งแต�งตั�งกรรมการชุดย�อยเพื่อช�วยเหลือและ 
สนับสนุนการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการบร�ษัท 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บร�ษัทฯ กำหนดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบร�ษัททั�งคณะ คณะกรรมการชุดย�อย และ
กรรมการรายบุคคล โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ� ขั�นตอน 
และผลการประเมินในภาพรวมเป�ดเผยไว�ในรายงานประจำป� 
และในรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บร�ษัทฯ 
มีนโยบายให�คณะกรรมการบร�ษัทมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองอย�างน�อยป�ละ 1 ครั�ง เป�นประจำทุกป�
เพื่อช�วยให�คณะกรรมการได�มีการพิจารณาทบทวนผลงาน  
ประเด็นและอุปสรรคต�างๆ ในระหว�างป�ที ่ผ�านมา และ
เพิ่มประสิทธ�ผลการทำงานของคณะกรรมการตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการคณะบรรษัทภิบาล  
และสรรหาจะนำส�งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ส�งให�คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการ  
ปฏิบัติงานประจำป�ทั�งแบบคณะและรายบุคคล ซ�่งภายหลัง   
ที่กรรมการแต�ละคนประเมินเสร็จเร�ยบร�อยแล�ว จะนำส�ง
แบบประเมินกลับมายังเลขานุการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหา 
เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต�ละคน 

การประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

แบบประเมินฯ ประกอบด�วย คำถามที่เกี ่ยวข�องกับการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการบร�ษัทใน 5 หมวดหลัก ได�แก� 

1. โครงสร�างและองค�ประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท

2. บทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 บร�ษัท

3. การสรรหากรรมการบร�ษัท

4. ค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท 

5. การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน�าที่ของ
 คณะกรรมการบร�ษัท 

การประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย

แบบประเมินฯ ของคณะกรรมการชุดย�อยทั�ง 4 คณะ
ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนด
ค�าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
คณะกรรมการส่ิงแวดล�อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการนั�น

ประกอบด�วยหัวข�อใน 4 หมวดหลัก ได�แก�

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย�อย
 ตามกฎบัตร

4. การประชุมและการรายงาน

การประเมินผล

การปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

แบบประเมินฯ ประกอบด�วยหัวข�อใน 7 หมวดหลัก ได�แก� 

1. โครงสร�างและองค�ประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท

2. บทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 บร�ษัท

3. จร�ยธรรมและการกำกับดูแลกิจการ

4. การพัฒนากรรมการ

5. ความสัมพันธ�กับฝ�ายจัดการ

6. การประชุมคณะกรรมการ

7. การปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการในภาพรวม

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป�นผู�ทำหน�าท่ีสรรหา 
กรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหร�อทดแทนตำแหน�ง 
ที่ว�างลงด�วยเหตุอื่น โดยมีขั�นตอนการดำเนินการดังนี้

1. ทบทวนโครงสร�างและองค�ประกอบที่เหมาะสมของ
 คณะกรรมการบร�ษัททั�งคณะ เพื่อเสร�มสร�างความ
 เข�มแข็งในภาพรวมให�กับคณะกรรมการบร�ษัท

2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติ
 ของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ�
 ในการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให�ตรงกับกลยุทธ�การ
 ดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ และให�เป�นไปตามข�อกำหนด
 ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยเมื่อผ�าน
 การพิจารณาสรรหาแล�ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 และสรรหาจะเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อให�
 ความเห็นชอบ และเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
 เพื่อลงมติแต�งตั�งเป�นกรรมการบร�ษัทต�อไป

ในการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหร�อ
ทดแทนตำแหน�งที่ว�างลง เป�นหน�าที่ของคณะกรรมการ  
บรรษัทภิบาลและสรรหา โดยได�มีการพิจารณารายช�่อจาก 
ฐานข�อมูลกรรมการ (Director Pool) รวมทั�งให�คณะกรรมการบร�ษัท 
ทุกคนเสนอช�่อผู�ที ่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบร�ษัท
ได�กำหนดและเป�ดเผยถึงความหลากหลายในโครงสร�าง 
ของกรรมการ (Board Diversity) และลงประกาศทางเว็บไซต� 
ของบร�ษัทฯ เพื่อเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยเสนอช�่อ
ผู�ท่ีเหมาะสมภายในเวลาและเง�อ่นไขท่ีกำหนด รายช�อ่ท่ีได�รับ 

การเสนอจากคณะกรรมการบร�ษัทและผู�ถือหุ�นรายย�อย
ทั�งหมดจะเข�าสู�กระบวนการสรรหา โดยมีการพิจารณา
ทั�งด�านความรู� ความสามารถ ประสบการณ� คุณสมบัติท่ัวไป 
คุณสมบัติเฉพาะ (Board Skill Mix) ที่เป�นประโยชน�ต�อ 
โครงสร�างของคณะกรรมการบร�ษัทและการทำงานร�วมกัน 
ของคณะกรรมการบร�ษัท ซ�่งรายช�่อผู�ที่ได�รับการเสนอช�่อ 
ทั�งหมดจะมีจำนวนมากกว�า 2 เท�า ของตำแหน�งกรรมการ 
ที่ว�างลง และผ�านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบร�ษัท  
โดยที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะเป�นผู�เห็นชอบการแต�งตั�งกรรมการ 
ด�วยคะแนนเสียงไม�ต่ำกว�ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงผู�ถือหุ�น 
ทั�งหมดที่มาประชุมและมีสิทธ�ออกเสียงโดยมีการลงคะแนน 
เลือกตั�งกรรมการเป�นรายบุคคล

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข�าดำรงตำแหน�งผู�บร�หาร  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได�ติดตามความคืบหน�า 
แผนสืบทอดตำแหน�งท่ีครอบคลุมตำแหน�งประธานเจ�าหน�าท่ี 
บร�หารและผู�บร�หารระดับสูงเป�นประจำทุกคร�่งป� เพื่อให�
ม่ันใจว�าบร�ษัทฯ มีแผนงานและเตร�ยมความพร�อมให�ผู�บร�หาร 
ที ่มีความรู �และความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน�ง
ที่สำคัญต�อไปในอนาคต

ข. เหตุผลและความจำเป�นที่ยังคงหร�อแต�งตั�งให�บุคคล
 ดังกล�าวเป�นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู�ขออนุญาตในการ
 เสนอให�มีการแต�งตั�งบุคคลดังกล�าวเป�นกรรมการอิสระ

เพ่ือประโยชน�ตามข�อ 5. และ 6. คำว�า “หุ�นส�วน” หมายความว�า 
บุคคลท่ีได�รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญช� หร�อผู�ให�บร�การ 
ทางว�ชาช�พ ให�เป�นผู�ลงลายมือช�่อในรายงานการสอบบัญช� 
หร�อรายงานการให�บร�การทางว�ชาช�พ (แล�วแต�กรณี) ในนาม 
ของนิติบุคคลนั�น

และสรุปผลว�เคราะห�การประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบร�ษัทในรอบป� และรายงานให�คณะกรรมการ 
บร�ษัทพิจารณาเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ที่กล�าวข�างต�น 
สำหรับผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

4.85

4.67

 
4.90
4.99
4.70
4.60

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

 
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ จัดอยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ย

คณะกรรมการทั้งคณะ

กรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการชุดยอย

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
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การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน ป� 2560 ของ ก.ล.ต. “คณะกรรมการบร�ษัทควรกำกับดูแล 
ให�คณะกรรมการบร�ษัทแต�ละคนมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับบทบาทหน�าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน
ให�กรรมการทุกคนได�รับการเสร�มสร�างทักษะและความรู�สำหรับการปฏิบัติหน�าที่กรรมการอย�างสม่ำเสมอ 

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม�ทุกคน เพื่อให�กรรมการใหม�รับทราบความคาดหวังที่บร�ษัทฯ 
มีต�อบทบาท หน�าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ ตลอดจน
สร�างความรู� ความเข�าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และการบร�หารความเส่ียง รวมถึงการเย่ียมชมหน�วยปฏิบัติการด�านต�างๆ 
ของบร�ษัทฯ เพื่อเตร�ยมความพร�อมในการปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบายที่จะเสร�มสร�างความรู�และมุมมองใหม�ๆ ให�กับกรรมการทุกคน ทั�งในด�านการกำกับดูแลกิจการ   
ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม� ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให�กรรมการทุกคนเข�าร�วมการสัมมนาและศึกษา 
ในหลักสูตรที่เป�นประโยชน� ซ�่งจัดข�้นโดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทยและสถาบันที่มีช�่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติหน�าที่อย�างมีประสิทธ�ภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร�วมกับฝ�ายบร�หารเพื่อถ�ายทอดความรู� ประสบการณ� 
และเทคโนโลยีในด�านต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับธุรกิจของบร�ษัทฯ และจัดให�ผู�บร�หารท่ีไปร�วมสัมมนาเก่ียวกับว�ทยาการใหม�ๆ  
ด�านพลังงาน ได�มีโอกาสแบ�งบันประสบการณ�และความรู�ที่เป�นประโยชน�ให�กับกรรมการด�วย ในป� 2564 มีกรรมการที่เข�ารับ
การอบรมในหลักสูตรต�างๆ ดังนี้

รายช�อกรรมการ วันที่อบรม/สัมมนารายช�อหลักสูตรอบรม/สัมมนา  สถาบัน

สรุปประวัติการพัฒนากรรมการรายบุคคลในป 2564 

• New Energy Outlook 2020

• ERM Forum “Energy Transition 
 Towards Net–Zero”

• Innovation Ecosystem

BloombergNEF (BNEF)

KPMG
 

Ricoh Singapore, Allsense 
Technology and the Chulalongkorn 
School of Integrated Innovation

6 มกราคม 2564

25 ตุลาคม 2564
 

1 พฤศจ�กายน 2564

นายชนินท วองกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

• New Energy Outlook 2020

• Corporate Transformation –  
 The Traps

• PDPA Virtual Sharing

• Ethical Leadership Program  
 (ELP) รุ�นที่ 22/2564

• ERM Forum “Energy Transition 
 Towards Net–Zero”

BloombergNEF (BNEF)

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน� – ที่ปร�กษา 
กรรมการผู�จัดการใหญ� บร�ษัท 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Tilleke & Gibbins International

สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย 

KPMG

6 มกราคม 2564

22 มีนาคม 2564
 

10 พฤษภาคม 2564

19 กรกฎาคม 2564

25 ตุลาคม 2564

นายตีรณ พงศมฆพัฒน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกำหนด
ค�าตอบแทน

รายช�อกรรมการ วันที่อบรม/สัมมนารายช�อหลักสูตรอบรม/สัมมนา  สถาบัน

• Innovation Ecosystem
 
 

• Cybersecurity Update and 
 Awareness

Ricoh Singapore, Allsense 
Technology and the Chulalongkorn 
School of Integrated Innovation

บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

1 พฤศจ�กายน 2564
 

17 พฤศจ�กายน 2564

• Corporate Transformation –  
 The Traps

• PDPA Virtual Sharing

• ERM Forum “Energy Transition 
 Towards Net–Zero”

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน� – ที่ปร�กษา 
กรรมการผู�จัดการใหญ� บร�ษัท 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Tilleke & Gibbins International

KPMG

22 มีนาคม 2564
 
 

10 พฤษภาคม 2564

25 ตุลาคม 2564

นายระวิ คอศิริ

กรรมการ
และประธานคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา

• New Energy Outlook 2020 BloombergNEF (BNEF) 6 มกราคม 2564นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

กรรมการ 
และประธานคณะกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทน

• New Energy Outlook 2020

• Corporate Transformation –  
 The Traps

• PDPA Virtual Sharing

• ERM Forum “Energy Transition 
 Towards Net–Zero”

• Cybersecurity Update and 
 Awareness

BloombergNEF (BNEF)

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน� – ที่ปร�กษา 
กรรมการผู�จัดการใหญ� บร�ษัท 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Tilleke & Gibbins International

KPMG
 

บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

6 มกราคม 2564

22 มีนาคม 2564
 
 

10 พฤษภาคม 2564

25 ตุลาคม 2564
 

17 พฤศจ�กายน 2564

นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำหนด
ค�าตอบแทน

นายตีรณ พงศมฆพัฒน

(ตอ)
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• Corporate Transformation –  
 The Traps

• PDPA Virtual Sharing

• ERM Forum “Energy Transition 
 Towards Net–Zero”

• Innovation Ecosystem

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน� – ที่ปร�กษา 
กรรมการผู�จัดการใหญ� บร�ษัท 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Tilleke & Gibbins International

KPMG
 

Ricoh Singapore, Allsense 
Technology and the Chulalongkorn 
School of Integrated Innovation

22 มีนาคม 2564
 
 

10 พฤษภาคม 2564

25 ตุลาคม 2564
 

1 พฤศจ�กายน 2564

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

• หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูงด�าน
 ว�ทยาการพลังงาน รุ�น 16 (วพน.16)

• New Energy Outlook 2020

• Corporate Transformation –  
 The Traps

• ERM Forum “Energy Transition 
 Towards Net–Zero”

สถาบันว�ทยาการพลังงาน
 

BloombergNEF (BNEF)

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน� – ที่ปร�กษา 
กรรมการผู�จัดการใหญ� บร�ษัท 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KPMG

มกราคม – มิถุนายน 
2564

6 มกราคม 2564

22 มีนาคม 2564
 

25 ตุลาคม 2564

นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

กรรมการ 
และกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา

• Corporate Transformation –  
 The Traps

• ERM Forum “Energy Transition 
 Towards Net–Zero”

• Innovation Ecosystem

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน� – ที่ปร�กษา 
กรรมการผู�จัดการใหญ� บร�ษัท 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KPMG
 

Ricoh Singapore, Allsense 
Technology and the Chulalongkorn 
School of Integrated Innovation

22 มีนาคม 2564
 
 

25 ตุลาคม 2564
 

1 พฤศจ�กายน 2564

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

รายช�อกรรมการ วันที่อบรม/สัมมนารายช�อหลักสูตรอบรม/สัมมนา  สถาบัน

• New Energy Outlook 2020

• Corporate Transformation –  
 The Traps

• PDPA Virtual Sharing

• ERM Forum “Energy Transition 
 Towards Net–Zero”

BloombergNEF (BNEF)

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน� – ที่ปร�กษา 
กรรมการผู�จัดการใหญ� บร�ษัท 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Tilleke & Gibbins International

KPMG

6 มกราคม 2564

22 มีนาคม 2564
 
 

10 พฤษภาคม 2564

25 ตุลาคม 2564

นางสมฤดี ชัยมงคล

กรรมการ
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

• New Energy Outlook 2020

• PDPA Virtual Sharing

• ERM Forum “Energy Transition 
 Towards Net–Zero”

• Innovation Ecosystem

BloombergNEF (BNEF)

Tilleke & Gibbins International

KPMG
 

Ricoh Singapore, Allsense 
Technology and the Chulalongkorn 
School of Integrated Innovation

6 มกราคม 2564

10 พฤษภาคม 2564

25 ตุลาคม 2564
 

1 พฤศจ�กายน 2564

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ
สิ่งแวดล�อม สังคม 
และการกำกับดูแลกิจการ

• New Energy Outlook 2020

• Director Briefing 2/2021:  
 AGM – จ�ายป�นผลและออกหุ�นกู� 
 คณะกรรมการต�องพิจารณาอะไร

• Corporate Transformation –  
 The Traps

BloombergNEF (BNEF)

สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน� – ที่ปร�กษา 
กรรมการผู�จัดการใหญ� บร�ษัท 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

6 มกราคม 2564

5 กุมภาพันธ� 2564
 

22 มีนาคม 2564

นายธีรภัทร สงวนกชกร

กรรมการอิสระ 
กรรมการกำหนดค�าตอบแทน 
และกรรมการ 
สิ่งแวดล�อม สังคม 
และการกำกับดูแลกิจการ

รายช�อกรรมการ วันที่อบรม/สัมมนารายช�อหลักสูตรอบรม/สัมมนา  สถาบัน

• Innovation Ecosystem
 
 

• Cybersecurity Update and 
 Awareness

Ricoh Singapore, Allsense 
Technology and the Chulalongkorn 
School of Integrated Innovation

บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

1 พฤศจ�กายน 2564
 

17 พฤศจ�กายน 2564

• New Energy Outlook 2020

• Corporate Transformation –  
 The Traps

• The Cooler Earth Sustainability 
 Summit 2021

• Cyber Resilience

• Sustainability Board Training  
 2021

• ERM Forum “Energy Transition 
 Towards Net–Zero”

• Innovation Ecosystem

BloombergNEF (BNEF)

คุณสมคิด จ�รานันตรัตน� – ที่ปร�กษา 
กรรมการผู�จัดการใหญ� บร�ษัท 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ�มซ�ไอเอ็มบี
 

ธนาคารแห�งประเทศไทย

กลุ�มซ�ไอเอ็มบี
 

KPMG
 

Ricoh Singapore, Allsense 
Technology and the Chulalongkorn 
School of Integrated Innovation

6 มกราคม 2564

22 มีนาคม 2564
 
 

23, 24, 27 กันยายน 
2564

12 ตุลาคม 2564

21 ตุลาคม 2564
 

25 ตุลาคม 2564
 

1 พฤศจ�กายน 2564

นายอนนต สิริแสงทักษิณ

กรรมการ
และกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา

นางสมฤดี ชัยมงคล

(ตอ)
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รายช�อกรรมการ วันที่อบรม/สัมมนารายช�อหลักสูตรอบรม/สัมมนา  สถาบัน

• PDPA Virtual Sharing

• National Director Conference  
 2021 (NDC 2021): Leadership  
 Behind Closed Door

• ERM Forum “Energy Transition 
 Towards Net–Zero”

• Innovation Ecosystem

Tilleke & Gibbins International

สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการ
บร�ษัทไทย
 

KPMG
 

Ricoh Singapore, Allsense 
Technology and the Chulalongkorn 
School of Integrated Innovation

10 พฤษภาคม 2564

17 สิงหาคม – 
12 ตุลาคม 2564

25 ตุลาคม 2564
 

1 พฤศจ�กายน 2564

• New Energy Outlook 2020

• Deep Dive into Climate Related  
 Disclosures 

• PDPA Virtual Sharing

• ERM Forum “Energy Transition 
 Towards Net–Zero”

BloombergNEF (BNEF)

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

Tilleke & Gibbins International

KPMG

6 มกราคม 2564

19 มีนาคม 2564
 

10 พฤษภาคม 2564

25 ตุลาคม 2564
 

นายพิริยะ เข็มพล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล�อม สังคม 
และการกำกับดูแลกิจการ 
และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

นโยบายดานแผนสืบทอดตำแหนง 

คณะกรรมการบร�ษัทจัดให�มีแผนสืบทอดตำแหน�งท่ีครอบคลุม  
ตำแหน�งประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและผู�บร�หารระดับสูง 
เพื่อให�มั่นใจว�าบร�ษัทฯ มีผู�บร�หารที่มีความรู�ความสามารถ  
สามารถสืบทอดตำแหน�งที่สำคัญต�อไปในอนาคต รวมทั�ง
เช�ญประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารมารายงานแผนสืบทอดตำแหน�ง  
ต�อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกป� และรายงาน 

หลักปฏิบัติที่ 4

สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง

และการบริหารบุคลากร 

บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการสร�างสมดุลแห�งความยั่งยืนตลอด
ห�วงโซ�ธุรกิจ โดยให�ความสำคัญกับการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลควบคู�ไปกับการบร�หารจัดการความเสี่ยง  
และโอกาส พร�อมทั�งได�นำหลักการในระดับสากลมาปรับใช� 
ในการกำหนดกลยุทธ�ด�านการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม
ทั�งด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข�งขันของบร�ษัทฯ และสร�างคุณค�า
ให�กับผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน ผ�านระบบการบร�หารจัดการ 
2 ระดับ ได�แก�

• การผนวกความยั่งยืนเขากับกลยุทธ

 ของบริษัทฯ (Strategic Integration)

 โดยคณะกรรมการบร�ษัทจะเป�นผู�พิจารณาประเด็น
 ความเสี่ยงด�านความยั่งยืน และแนะนำแนวทาง
 การดำเนินงานท่ีเหมาะสมแก�ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร
 เพื่อดำเนินการ

• การผนวกความยั่งยืนเขากับการดำเนินงาน 

 ของบริษัทฯ (Operational Integration) 

 ภายใต�การกำกับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนา
 ที่ยั่งยืน (Sustainability Committee) เพื่อติดตาม
 และประเมินผลการดำเนินงานด�านความยั่งยืน
 รวมถึงกำหนดและทบทวนนโยบายต�างๆ ที่ส�งเสร�ม
 การพัฒนาที่ยั่งยืน

บร�ษัทฯ ได�กำหนดตัวช�วั้ดผลการดำเนินงานด�านความย่ังยืน  
รวมถึงเป�าหมายการปฏิบัติงานระยะสั�นและระยะยาว
เป�นประจำทุกป� ครอบคลุมตั�งแต�ผู�บร�หารจนถึงพนักงาน 
ระดับปฏิบัติการ อีกทั�งผนวกความยั่งยืนเข�ากับวัฒนธรรม 
องค�กร และปลูกฝ�งวัฒนธรรมองค�กรในทุกประเทศท่ีบร�ษัทฯ  
เข�าไปดำเนินธุรกิจ โดยเป�ดเผยกระบวนการบร�หารจัดการ 
และผลการดำเนินงานแก�ผู�มีส�วนได�เสียผ�านทางช�องทาง
ที่เหมาะสมอย�างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 5

สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบ  

ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

ต�อคณะกรรมการบร�ษัทอย�างน�อยป�ละ 1 ครั�ง นอกจากนี้ 
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังได�ระบุ
ให�คณะกรรมการฯ มีหน�าท่ีกำกับดูแลให�มีการจัดทำแผนการ 
พัฒนาผู�บร�หารระดับสูง (ตั�งแต�ระดับผู�อำนวยการสายข�น้ไป) 
เพื่อเตร�ยมพร�อมบุคคลที่มีศักยภาพให�สามารถสืบทอด 
ตำแหน�งงานในกรณีที่ผู �บร�หารระดับสูง (ตั�งแต�ระดับ 
ผู�อำนวยการสายข�้นไป) เกษียณ ลาออก หร�อไม�สามารถ
ปฏิบัติหน�าที่ได� 

สามารถศึกษาข�อมูล “กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา” เพิ ่มเติมได�ที ่เว็บไซต�บร�ษัทฯ โดยสแกน

QR Code หร�อ กดที่ปุ�ม Click here

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บร�ษัทฯ มุ�งม่ันท่ีจะสร�างความเป�นธรรมแก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย 
โดยกำหนดเป�นนโยบายต�อผู�มีส�วนได�เสียไว�ในนโยบาย  
บรรษัทภิบาลและคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ เพื่อเป�นแนวปฏิบัติ 
สำหรับกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน บนพื้นฐานของ 
ความเป�นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน�
ร�วมกันเป�นหลัก โดยมีหลักปฏิบัติท่ีสำคัญ ได�แก� ความขัดแย�ง 
ทางผลประโยชน� ความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น และนโยบาย  
และการปฏิบัติต�อพนักงาน ลูกค�า คู�ค�า เจ�าหนี้ คู�แข�ง 
ทางการค�า และสังคมส�วนรวม โดยกำหนดให�เป�นหน�าท่ีและ 
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน 

บร�ษัทฯ ยังได�ประกาศนโยบายด�านนวัตกรรม เพื่อให� 
สอดคล�องกับว�สัยทัศน�ของบร�ษัทฯ ที่มุ�งเน�นการพัฒนา 
นวัตกรรมในการขับเคล่ือนธุรกิจทั�งหมดของกลุ�มบร�ษัทบ�านปู 
และเป�นส�วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของกลุ�มธุรกิจ 
โดยบร�ษัทฯ ดำเนินการดังต�อไปนี้

• จัดตั�งโครงสร�างพื้นฐานที่เป�ดโอกาสและสนับสนุน
 ให�ทุกคนในองค�กรเสนอแนวทางในการปรับปรุง
 กระบวนการและเทคโนโลยีขององค�กร 

• ส�งเสร�มกิจกรรมด�านนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธ�ภาพ
 ของบร�ษัทฯ อย�างต�อเนื่อง 

• ฝ�กฝนวัฒนธรรมนวัตกรรมในบร�ษัทฯ โดยสร�าง
 แรงจูงใจ และสภาพแวดล�อมที่สนับสนุนกระบวนการ
 สร�างสรรค�และนวัตกรรม 

• สร�างหลักสูตรการฝ�กอบรมหร�อโครงการท่ีเฉพาะเจาะจง
 เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความคิดสร�างสรรค� โดย
 ให�นวัตกรรมเป�นส�วนหนึ่งของหัวข�อการฝ�กอบรม
 ที่เกี่ยวข�อง 

• จัดโครงสร�างและส�งเสร�มให�เกิดการสร�างสรรค�
 นวัตกรรม รวมถึงการคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต และ
 การพัฒนาผลิตภัณฑ� บร�การ กระบวนการหร�อเคร�อ่งมือ
 ที่จะทำให�ธุรกิจสามารถตอบสนองความต�องการ
 ในอนาคตได�อย�างรวดเร็วและมีประสิทธ�ภาพ

นายธีรภัทร สงวนกชกร

(ตอ)
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พนักงาน

บร�ษัทฯ ตระหนักว�าพนักงานเป�นป�จจัยแห�งความสำเร็จ
ที่มีคุณค�ายิ่ง จ�งกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต�อพนักงาน
ไว�ในคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ เพื่อการปฏิบัติที่เป�นธรรมแก�
พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั�งในด�านโอกาส ผลตอบแทน
การแต�งตั�ง โยกย�าย การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลรักษา
สภาพแวดล�อมในการทำงานให�มีความปลอดภัยต�อช�ว�ตและ
ทรัพย�สินของพนักงานอยู�เสมอ บร�ษัทฯ ดำเนินตามมาตรการ 
ด�านความปลอดภัย อาช�วอนามัย และส่ิงแวดล�อมอย�างเพียงพอ 
และเหมาะสม เพื่อป�องกันการสูญเสียช�ว�ตจากอุบัติเหตุ 
ป�องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป�วยอันเน่ืองจากการทำงาน 

บร�ษัทฯ ประกาศปรัชญาการบร�หารทรัพยากรบุคคล (HR 
Philosophy) ในการบร�หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
บร�ษัทฯ โดยยึดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ

1. หลักความยุติธรรมและเท�าเทียม (Equitability) 

2. หลักผลงาน (Performance-Based) 

3. หลักความสามารถ (Competency-Based) 

ด�วยเหตุนี้ บร�ษัทฯ จ�งถือเป�นหน�าที่ในการพัฒนาพนักงาน
ให�มีความพร�อม และสามารถปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก (Adaptability) ด�วยความยืดหยุ�น
และคล�องตัว (Flexibility) พร�อมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และ
สถานการณ� (Mobility) กล�าแสดงความคิดเห็นท่ีถูกต�องและ

สร�างสรรค� (Positive Creativity) รวมถึงให�เกียรติในความ
เป�นมืออาช�พ (Professionalism) ย่ิงกว�าระดับการบังคับบัญชา 
กล�าวคือ บร�ษัทฯ มุ�งสร�างให�บุคลากรเป�น “พนักงานมืออาช�พ” 
โดยถือปฏิบัติและให�โอกาสพนักงานทุกชนชาติ เช�อ้ชาติ ภาษา 
และเพศ อย�างเสมอภาคเท�าเทียมกัน มุ�งม่ันปฏิบัติงานภายใต� 
ว�สัยทัศน� และเป�าหมายที่ชัดเจนร�วมกัน หล�อหลอม ผูกพัน 
และยึดมั่นเป�นหนึ่งเดียวอย�างแข็งแกร�ง ด�วยวัฒนธรรม 
องค�กร ”บ�านปู ฮาร�ท” 

บ�านปูมุ�งบร�หารงานด�านทรัพยากรมนุษย�ให�สอดรับกับ
ว�สัยทัศน�องค�กร และตอบโจทย�การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
ได�อย�างทันท�วงที พร�อมขับเคลื่อนองค�กรไปสู�เป�าหมาย
การเป�นผู�นำธุรกิจด�านพลังงานที่หลากหลายในระดับ
นานาชาติ ดังนั�นความแข็งแกร�งด�านศักยภาพของบุคลากร
และความคล�องตัวในการทำงาน (Agile Working) จ�งเป�น
ส่ิงสำคัญท่ีบร�ษัทฯ สนับสนุนเสมอมา เพ่ือให�พนักงานสามารถ 
ทำงานร�วมกันได�อย�างราบร�่น เป�ดโอกาสให�พนักงาน
พัฒนาทักษะใหม�ๆ และสามารถเติบโตข�ามสายงานได�
ในทุกประเทศอย�างเท�าเทียม โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ
ได�พัฒนา “ความมุ�งมั่นในการสร�างคุณค�าให�แก�พนักงาน”
(Banpu People Value Proposition) อย�างต�อเนื่อง
เพื่อเป�นหลักในการบร�หารงานทรัพยากรมนุษย�อย�าง
มีประสิทธ�ภาพมากข�้น

บร�ษัทฯ มีนโยบายค�าตอบแทนพนักงานในรูปแบบของโบนัส
และการเล่ือนขั�นพนักงาน ท่ีสอดคล�องกับผลการดำเนินงาน
ของบร�ษัทฯ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว และยึดมั่นในการ
ให�ผลตอบแทนที่เป�นธรรมแก�พนักงานทั�งด�านเง�นเดือน
สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืน อาทิ ประกันสุขภาพ 
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ สวัสดิการเลือกได� (Flexi Benefit) 

บร�ษัทฯ มีการบร�หารจัดการบุคลากรด�วยความเป�นธรรม
ตั�งแต�กระบวนการการสรรหา ท่ีเน�นสรรหาบุคลากรมืออาช�พ 
โดยอิงจากประสบการณ�การทำงานท่ีผ�านมาเป�นหลัก ไม�จำกัด 
เพศ อายุ เช�้อชาติ สัญชาติ หร�อศาสนา ทั�งนี้เห็นได�จาก
การผสมผสานของพนักงานป�จจุบันที่มีความหลากหลาย 
ทั�งด�านเช�อ้ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู� มุมมอง 
และประสบการณ�การทำงานทั�งสำนักงานในประเทศไทย 
และในต�างประเทศ

ที่ต�องรับทราบ ทำความเข�าใจ และปฏิบัติตามแนวทาง
ท่ีกำหนดไว�อย�างเคร�งครัด ทั�งน้ีเพ่ือให�ม่ันใจว�าผู�มีส�วนได�เสีย 
ทุกกลุ�มได�รับการคุ�มครองสิทธ�และได�รับการปฏิบัติด�วยดี 

บร�ษัทฯ จัดให�มีช�องทางการรับข�อร�องเร�ยนด�านบรรษัทภิบาล 
และจร�ยธรรมธุรกิจ ซ�่งครอบคลุมผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม 
ผ�านระบบรับข�อร�องเร�ยนบนเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ ในหัวข�อ 
บรรษ ัทภ ิบาล (Corporate Governance) เร � ่อง
“การรับข�อร�องเร�ยนด�านบรรษัทภิบาล” โดยข�อมูล
จะถูกส�งมายังประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ที ่อ ีเมล GNCchairman@banpu.co.th และ/หร�อ 
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่อีเมล 
GNCsecretariat@banpu.co.th ซ�่งมีการติดตามข�อมูล 
อย�างสม่ำเสมอ โดยรายงานต�อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหาเป�นรายไตรมาส และรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท 
เป�นรายป� บร�ษัทฯ ได�ประกาศใช�นโยบายการรับข�อร�องเร�ยน 
และการให�ความคุ�มครองผู�ร�องเร�ยน (Whistleblower Policy) 
เพื่อให�ความคุ�มครองแก�ผู�ที่ร�องเร�ยน และสนับสนุนให�เกิด 
วัฒนธรรมองค�กรที่มีความโปร�งใส ตั�งแต�ป� 2558 โดย
มีขั�นตอนในการสอบสวนดังนี้  

1. ในกรณีท่ีมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอตามข�อกล�าวหา/  
 ข�อร�องเร�ยน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเร�ม่ดำเนินการ
 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ทราบแน�ชัดว�าการกระทำตาม
 ที่ร�องเร�ยนได�เกิดข�้นจร�งหร�อไม� รูปแบบการสอบสวน
 จะแตกต�างกันไปตามสภาพการณ� การสอบสวนจะ
 ดำเนินการภายใต�เง�อ่นไขการรักษาข�อมูลเป�นความลับ
 โดยพนักงานที่แจ�งข�อร�องเร�ยนอาจได�รับการติดต�อ
 เพื่อขอข�อมูลเพิ่มเติม

2. คณะผู�สอบสวนจะแจ�งให�ผู�ร�องทุกข�ทราบถึงผลการ
 สอบสวนและผลสรุปผ�านช�องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม

3. ผู�บร�หารระดับอาวุโสของบร�ษัทฯ จะพิจารณาว�าควร
 ดำเนินการอย�างไรในกรณีท่ีมีการพิสูจน�ว�ามีการกระทำ
 ตามท่ีร�องเร�ยนเกิดข�น้จร�ง เช�น จะดำเนินการทางว�นัย  
 หร�อดำเนินการตามขั�นตอนที่เหมาะสมอื่นๆ

4. บร�ษัทฯ ยืนยันว�าพนักงานผู�ร�องเร�ยนโดยสุจร�ต
 จะไม�ได�รับผลกระทบจากการรายงานการกระทำหร�อ
 ข�อสงสัยว�าจะมีการกระทำท่ีฝ�าฝ�นกฎหมาย กฎระเบียบ
 และจร�ยธรรมธุรกิจของบร�ษัทฯ ดังกล�าว

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ได�ประกาศใช�แนวปฏิบัติงดรับของขวัญ 
หร�อประโยชน�อื ่นใดกับผู�มีส�วนได�เสีย และได�แจ�งให�ผู �มี
ส�วนได�เสียทุกฝ�ายรับทราบผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ รวมถึง
จัดให�มีการบันทึกรายงานการรับของขวัญในระบบ ซ�ง่ถือเป�น
หน�าท่ีของคณะกรรมการ ผู�บร�หาร พนักงาน และบร�ษัทย�อย 
ที่ต�องทำความเข�าใจและปฏิบัติตาม ทั�งนี้เพื่อให�สอดคล�อง 
กับการประกาศใช�นโยบายต�อต�านคอร�รัปชัน บร�ษัทฯ
ยังกำหนดเร�่องการให�และรับสินบน รวมถึงการให�ของขวัญ 
และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจไว�ในคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ โดย 
มีรายละเอียดตามหัวข�อท่ีปรากฏในคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ ดังน้ี

สามารถศึกษาข�อมูล “นโยบายการรับข�อร�องเร�ยนและการ 
ให�ความคุ�มครองผู�ร�องเร�ยน” เพิ่มเติมได�ที่เว็บไซต�บร�ษัทฯ 
โดยสแกน QR Code หร�อ กดที่ปุ�ม Click here

และ “ช�องทางการรับข�อร�องเร�ยน” ที่เว็บไซต�บร�ษัทฯ
โดยสแกน QR Code หร�อ กดที่ปุ�ม Click here

ขอ 3.4 การใหและรับสินบน 

1. ห�ามมิให�ผู�บร�หารและพนักงานเร�ยกหร�อรับผลประโยชน�ใดๆ
 จากคู�ค�า ผู�รับเหมา ผู�จัดส�งสินค�า ที่ปร�กษา และ
 ผู�ที่บร�ษัทฯ ทำธุรกิจด�วย 

2. ห�ามมิให�ผู�บร�หารและพนักงานเสนอผลประโยชน�ใดๆ
 ต�อเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ลูกค�า สหภาพแรงงาน หร�อบุคคล
 ภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให�ปฏิบัติในทางที่มิชอบ 

ขอ 3.5 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ 

1. ผู�บร�หารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให�หร�อรับ
 ของขวัญ หร�อของกำนัลใดๆ จากคู�ค�า หร�อผู�ท่ีบร�ษัทฯ
 ทำธุรกิจด�วย เว�นแต�ช�วงเทศกาลในมูลค�าที่เหมาะสม
 และไม�เกี่ยวข�องกับการผูกมัดทางธุรกิจ

2. ผู�บร�หารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให�หร�อรับ
 การเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว�าปกติจากบุคคล
 ที่บร�ษัทฯ ทำธุรกิจด�วย

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

247บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)246
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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ในการบร�หารงานบุคคล บร�ษัทฯ ยังคำนึงถึงการดูแลพนักงาน
โดยการพิจารณาปรับปรุงนโนบาย ระเบียบปฏิบัติ รวมไปถึง
การออกแนวทางช�วยเหลือพนักงานในภาวะฉุกเฉิน ทั�งนี้
ให�สอดคล�องกับความเปล่ียนแปลงทั�งด�านกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง
เช�น กฎหมายแรงงาน รวมไปถึงสภาพสังคม สิ่งแวดล�อม
ที่อาจส�งผลให�รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป เช�น

• การออกนโยบายการทำงานแบบปฏิบัติงานจากท่ีใดก็ได�
 (Work Anywhere) ร�อยเปอร�เซ็นต� ให�พนักงานสามารถ
 ออกแบบเวลาและว�ธ�การทำงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
 งานของตนเอง สามารถทำงานทั�งที่สำนักงาน จาก
 ที่บ�าน หร�อจากสถานที่อื่นๆ โดยมุ�งเน�นผลลัพธ�ตาม
 เป�าหมายที่วางไว�เป�นสำคัญ

• การวางรูปแบบโครงการฝ�กงานในองค�กร ให�นักศึกษา
 ได�รับความรู�อย�างเต็มท่ี โดยได�รับค�าจ�าง รวมไปถึงการ  
 ฝ�กอบรมต�างๆ เช�น การนำเสนองานภาษาอังกฤษ หร�อ  
 การวางแผนทางการเง�น เพ่ือเป�นการเตร�ยมความพร�อม
 ให�นักศึกษาเข�าสู�โลกการทำงานอย�างมืออาช�พ

• การจ�างงานนักศึกษาจบใหม�ตามโครงการภาครัฐ เพ่ือ
 ลดอัตราการว�างงาน และเพ่ิมการจ�างงานให�นักศึกษา
 จบใหม�ในป� 2564

• การจ�างคนพิการมาให�บร�การนวดผ�อนคลาย เพื่อ
 ส�งเสร�มนโยบายการจ�างงานคนพิการ รวมไปถึงการ
 ส�งเง�นสมทบเข�ากองทุนโดยตรง หร�อการจ�างงาน
 คนพิการผ�านหน�วยงานส�วนกลางเข�าทำงานในชุมชน

• ในส�วนของการดูแลพนักงาน บร�ษัทฯ ไม�ป�ดกั�นการจัดตั�ง
 สหภาพแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ�
 ทั�งนี้ในป�จจุบันยังไม�มีการก�อตั�งสหภาพแรงงานข�้น
 อย�างไรก็ตาม พนักงานสามารถส�งคำร�องต�างๆ
 ผ�านคณะกรรมการสวัสดิการที่จัดตั�งข� ้นเพื่อเป�น
 ช�องทางหนึ่งให�พนักงานนำเร�่องเสนอเพื่อพิจารณา
 และนำเสนอต�อผู�บร�หารเป�นลำดับถัดไป

• พนักงานสามารถปร�กษา หร�อส�งข�อร�องเร�ยน
 ในเร�่องต�างๆ ผ�านทางหัวหน�างาน ผ�านฝ�ายบร�หาร

 ทรัพยากรมนุษย�โดยตรง หร�อช�องทางออนไลน�
 โดยหากพนักงานต�องการส�งเร�่องร�องเร�ยนต�างๆ
 โดยไม�ระบุตัวตน เช�น ความไม�สบายใจในการทำงาน
 ความขัดแย�งในทีมหร�อกับหัวหน�างาน การปฏิบัติงาน
 ที่ไม�โปร�งใส รวมไปถึงการคุกคามทางเพศ บร�ษัทฯ
 มีกระบวนการสอบสวนการร�องทุกข�และลงโทษทาง
 ว�นัย ตามที่ระบุไว�ในข�อบังคับการทำงาน

• ในภาวะฉุกเฉิน เช�น น�ำท�วม ไฟไหม� หร�อการแพร�ระบาด
 ของโรคติดต�อ บร�ษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือช�วยเหลือ
 พนักงานอย�างเร�งด�วนทั�งในรูปแบบเง�นช�วยเหลือ การ
 จัดหาสถานท่ีพักช่ัวคราว การจัดหาอุปกรณ�ยังช�พ การ
 จัดหาวัคซ�น หร�อแนวทางอ่ืนๆ ตามแต�ละสถานการณ�

บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญอย�างยิ่งกับการเร�ยนเพื่อพัฒนา
ความรู�และความสามารถของพนักงานอย�างเต็มศักยภาพ
อย�างทั่วถึงและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ได�จัดตั�งคณะ
กรรมการประเมินค�างาน (Job Evaluation Committee) 
คณะกรรมการพัฒนาองค�กร (Organization Development 
Committee) คณะกรรมการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน�ง
(Succession Plan Committee) อีกทั�งยังสนับสนุน
การดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
(Compensation Committee) และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and 
Nomination Committee) อย�างใกล�ช�ด เพื่อความโปร�งใส
และขับเคลื่อนทรัพยากรของบร�ษัทฯ ไปสู�อนาคตได�อย�าง
มั่นคงและยั่งยืน

นอกจากน้ีในการจ�างงานระดับปฏิบัติการประจำหน�วยธุรกิจ
ตามไซต�งาน บร�ษัทฯ เน�นการจ�างงานคนในท�องถ่ินท่ีมีความรู� 
ความสามารถเป�นสำคัญ เว�นแต�กรณีท่ีไม�สามารถหาพนักงาน
ที่เหมาะสมในท�องถิ่นได� จ�งจะพิจารณาจ�างคนต�างพื้นที่

สามารถศึกษาข�อมูล “พนักงาน” เพ่ิมเติมได�ท่ีเว็บไซต�บร�ษัทฯ 
โดยสแกน QR Code หร�อ กดที่ปุ�ม Click here

ลูกคา

บร�ษัทฯ มุ�งมั่นแสวงหาว�ธ�การที่จะตอบสนองความต�องการ
ของลูกค�าให�มีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผลยิ่งข�้นอยู�เสมอ
โดยกำหนดเป�นนโยบายและข�อควรปฏิบัติต�อลูกค�าไว�ในคู�มือ
จร�ยธรรมธุรกิจ โดยยึดม่ันในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญา
ที่ทำไว�กับลูกค�าอย�างเคร�งครัด ด�วยการส�งมอบสินค�าและ
ให�บร�การที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค�า
ในราคาท่ีเป�นธรรม การให�ข�อมูลข�าวสารท่ีถูกต�องเพียงพอและ 
ทันต�อเหตุการณ� การปฏิบัติตามเง�อ่นไขต�างๆ ท่ีมีต�อลูกค�า
อย�างเคร�งครัด ตลอดจนการจัดให�มีระบบและกระบวนการ
ที่ให�ลูกค�าสามารถร�องเร�ยนเกี ่ยวกับคุณภาพ ปร�มาณ
ความปลอดภัยของสินค�าและบร�การ รวมถึงการให�คำแนะนำ
เกี่ยวกับว�ธ�การใช�สินค�าและบร�การของบร�ษัทฯ อย�าง
มีประสิทธ�ภาพและเป�นประโยชน�กับลูกค�าสูงสุด นอกจากนี้
ยังเน�นการรักษาความลับของลูกค�าและไม�นำไปใช�เพื่อ
ประโยชน�โดยมิชอบ

คูแขงทางการคา

บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต�อคู�แข�งทางการค�า
ไว�ในคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจให�สอดคล�องกับหลักสากล ภายใต�
กรอบแห�งกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข�งขันทางการค�า
และไม�ละเมิดความลับหร�อล�วงรู�ความลับทางการค�าของคู�ค�า
ด�วยว�ธ�ฉ�อฉล บร�ษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด�วยความ
เป�นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว�ในจร�ยธรรม
ธุรกิจอย�างเคร�งครัด ในป� 2564 บร�ษัทฯ ไม�มีข�อพิพาทใดๆ 
ในเร�่องที่เกี่ยวกับคู�แข�งทางการค�า

ชุมชนและสังคม

บร�ษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจท่ีเป�นประโยชน�ต�อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมุ�งสร�างสมดุลระหว�างการเติบโตทางธุรกิจ
และการพัฒนาของชุมชน สังคมและส่ิงแวดล�อมไปพร�อมกัน 
ตลอดจนยึดม่ันปฏิบัติตนเป�นพลเมืองท่ีดี ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และข�อบังคับที่เกี่ยวข�องอย�างครบถ�วน มุ�งมั่นและพยายาม
ยกระดับคุณภาพของสังคมอย�างต�อเน่ือง ทั�งท่ีดำเนินการเอง 
และร�วมมือกับภาครัฐหร�อชุมชนตลอดจนองค�กรพัฒนา
เอกชนต�างๆ  

สามารถศึกษาข�อมูล “ความรับผิดชอบต�อลูกค�าและ
ผลิตภัณฑ�” เพิ่มเติมได�ที ่เว็บไซต�บร�ษัทฯ โดยสแกน

QR Code หร�อ กดที่ปุ�ม Click here

คูคา/เจาหนี้ 

บร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต�อคู�ค�า และ/หร�อเจ�าหนี้
อย�างเสมอภาคและเป�นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน�สูงสุด
ของบร�ษัทฯ และตั�งอยู�บนพ้ืนฐานของผลตอบแทนท่ีเป�นธรรม 
ต�อทั�งสองฝ�าย หลีกเล่ียงสถานการณ�ท่ีทำให�เกิดความขัดแย�ง 
ทางผลประโยชน� รวมทั�งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให�ข�อมูล
ที่เป�นจร�ง รายงานที่ถูกต�อง การเจรจาแก�ป�ญหาและ
หาทางออกตั�งอยู�บนพื้นฐานของความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 
โดยมีแนวปฏิบัติดังต�อไปนี้

1. ไม�เร�ยก หร�อไม�รับ หร�อจ�ายผลประโยชน�ใดๆ ท่ีไม�สุจร�ต
 ในการค�ากับคู�ค�า และ/หร�อเจ�าหนี้

สามารถศึกษาข�อมูล “การบร�หารจัดการคู�ค�าและหลัก 
จรรยาบรรณคู�ค�า” เพิ่มเติมได�ที่เว็บไซต�บร�ษัทฯ โดยสแกน

QR Code หร�อ กดที่ปุ�ม Click here

2. กรณีที่มีข�อมูลว�ามีการเร�ยก หร�อการรับ หร�อการจ�าย
 ผลประโยชน�ใดๆ ที่ไม�สุจร�ตเกิดข�้น ต�องเป�ดเผย
 รายละเอียดต�อคู�ค�า และ/หร�อเจ�าหนี้ และร�วมกัน
 แก�ไขป�ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3. ปฏิบัติตามเง�่อนไขต�างๆ ที่ตกลงกันไว�อย�างเคร�งครัด
 กรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติตามเง�่อนไขข�อใดได� ต�องร�บ
 แจ�งให�เจ�าหนี้ทราบล�วงหน�า เพื่อร�วมกันพิจารณา
 หาแนวทางแก�ไขป�ญหา

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

249บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)248
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

https://www.banpu.com/banpu-people/life-at-banpu/employee-value-proposition/?lang=th
https://www.banpu.com/sustainability/governance/customer-product-stewardship/?lang=th
https://www.banpu.com/sustainability/governance/supplier-management/?lang=th


นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังดำเนินการตามนโยบายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainability Policy) เพื่อเทียบเคียงมาตรฐาน
ของบร�ษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช�น การรายงาน 
เร�่องภาวะโลกร�อน (Greenhouse Effect – ISO 14001) 
รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติให�เกิดประสิทธ�ผลในการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานด�านความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสิ่งแวดล�อม ซ�่งครอบคลุมการบร�หารจัดการความเสี่ยง
อันเป�นผลมาจากการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ที่อาจจะเกิด
ต�อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม และ
ชุมชนที่บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู� 

บร�ษัทฯ ได�ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต�อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) อย�างต�อเนื่อง
โดยตลอดระยะเวลากว�า 3 ทศวรรษในการดำเนินธุรกิจ บร�ษัทฯ
ได�สนับสนุนกิจกรรมท่ีมีส�วนสร�างสรรค�สังคมอย�างสม่ำเสมอ
และจัดสรรงบประมาณส�วนหนึ่งจากรายได�ของบร�ษัทฯ เพื่อ
ใช�ดำเนินโครงการ CSR ทั�งในระดับท�องถ่ินและระดับองค�กร 
ทั�งนี้รวมไปถึงโครงการ CSR ในทุกประเทศที่บร�ษัทฯ
เข�าไปดำเนินธุรกิจด�วย

บร�ษัทฯ ดำเนินโครงการ CSR ด�วยความเช�อ่ท่ีว�า “พลังความรู� 
คือ พลังแห�งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ซ�่งเป�นรากฐาน
ในการพัฒนา “คน” โดยกลุ�มเป�าหมายหลัก ได�แก� เด็ก และ
เยาวชนคนรุ�นใหม� ที่จะเป�นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติให�เติบโตอย�างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้
บร�ษัทฯ ยังดำเนินกิจกรรมเพ่ือปลูกฝ�งจ�ตสำนึกของพนักงาน
ทุกระดับให�มีความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างจร�งจังและ
ต�อเน่ือง โดยมีเป�าหมายสูงสุด คือ ให�ชุมชนและสังคมเติบโต
อย�างยั่งยืน 

สามารถศึกษาข�อมูล “ชุมชนและสังคม” เพ่ิมเติมได�ท่ีเว็บไซต�
บร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ กดที่ปุ�ม Click here

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

 

โทรศัพท

เว็บไซต

เลขานุการบริษัท 

 

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ

 

หนวยงานส�อสารองคกร

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

+66 2694 6600

www.banpu.com

โทรศัพท� : +66 2694 6859 
อีเมล : bodsec@banpu.co.th

โทรศัพท� : +66 2694 6747 
อีเมล : investor_relations@banpu.co.th
Line : @banpu-ir

โทรศัพท� : +66 2694 6923 
อีเมล : cc@banpu.co.th

ชองทางในการติดตอบริษัทฯ

ผูมีสวนไดเสียสามารถแสดงความเห็นผานชองทางการส�อสารกับบริษัทฯ ไดดังนี้

นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบร�ษัทจัดให�บร�ษัทฯ มีระบบบร�หารความเส่ียง
ที่เกี่ยวข�องทุกด�าน ครอบคลุมป�จจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข�อง
กับว�สัยทัศน� เป�าหมาย กลยุทธ�ทางธุรกิจ การเง�น การผลิต 
และการปฏิบัติการด�านอื่นๆ โดยพิจารณาว�ามีระบบบร�หาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมหร�อไม� รวมทั�งโอกาสที่อาจจะเกิด
ความเสี่ยงข�้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก
ความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการในการป�องกันแก�ไข และ
ผู�รับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมทั�งกำหนดมาตรการในการรายงาน
และการติดตามประเมินผล โดยได�จัดให�มีคณะกรรมการ
บร�หารความเส่ียงในระดับจัดการ ซ�ง่มีหน�าท่ีนำเสนอแผนงาน
และผลการปฏิบัติตามแผนต�อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป�นประจำ และให�รายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัทเป�นครั�งคราว
โดยมีการทบทวนระบบหร�อประเมินประสิทธ�ผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอย�างน�อยป�ละ 1 ครั�ง และในทุกๆ ระยะเวลา
ที่พบว�าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติที่ 6

ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

นโยบายดานการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาให�บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทุกด�าน ทั�งด�านการเง�น การปฏิบัติงาน
การดำเนินการให�เป�นไปตามกฎหมาย ข�อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข�อง รวมถึงจัดให�มีกลไกการตรวจสอบและถ�วงดุล
ที่มีประสิทธ�ภาพและเพียงพอในการปกป�องรักษาและดูแล
เง�นลงทุนของผู�ถือหุ�นและสินทรัพย�ของบร�ษัทฯ อยู�เสมอ
ตลอดจนจัดให�มีการกำหนดลำดับชั�นของอำนาจอนุมัติและ
ความรับผิดชอบของผู�บร�หารและพนักงานท่ีมีการตรวจสอบ
และถ�วงดุลในตัว มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย�าง
เป�นลายลักษณ�อักษร และมีสำนักตรวจสอบภายในท่ีเป�นอิสระ
รายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�ง่ทำหน�าท่ีตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของทุกหน�วยงาน ทั�งหน�วยงานธุรกิจและ
หน�วยงานสนับสนุนให�เป�นไปตามระเบียบที่วางไว�

การกำกับดูแล

การดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

บร�ษัทฯ บร�หารจัดการบร�ษัทย�อย รวมถึงกำหนดแนวทาง
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทย�อย เพ่ือให�การบร�หารงานเป�นไป
อย�างมีศักยภาพ และมีประสิทธ�ภาพในด�านต�างๆ ดังนี้ 

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย

1. ฝ�ายบร�หารต�องศึกษาและประเมินผลการศึกษา
 การลงทุนเบื้องต�นโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการ
 ลงทุน (Investment Committee) เพื่อนำเสนอผล
 การประเมิน พร�อมทั�งสรุปสภาวะการลงทุนแก�คณะ
 กรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซ�่งจะ
 ต�อเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การขยายการลงทุน
 การอนุมัติงบลงทุน และนโยบายท่ีสำคัญของบร�ษัทย�อย
 ทั�งนี้หากต�องมีการจัดตั�งบร�ษัทย�อยหร�อยกเลิก
 บร�ษัทย�อย เพื่อให�การบร�หารจัดการของบร�ษัทฯ
 เป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพ คณะกรรมการบร�ษัท
 จะเป�นผู�มีอำนาจอนุมัติดังกล�าว

2. คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาอนุมัติรายการลงทุน
 ที ่มีลักษณะเข�าข�ายตามประกาศคณะกรรมการ
 กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�กำหนด เช�น
 รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได�มาหร�อจำหน�ายไป
 ซ�่งสินทรัพย�

3. คณะกรรมการบร�ษัทมีกลไกกำกับดูแลบร�ษัทย�อย
 เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน�ในเง�นลงทุนของบร�ษัท โดย
 คณะกรรมการมีหน�าที่ในการพิจารณาความเหมาะสม
 ของบุคคลที่จะส�งไปเป�นกรรมการในบร�ษัทย�อย เพื่อ
 ควบคุมการบร�หารให�เป�นไปตามนโยบายของบร�ษัท
 และการทำรายการต�างๆ ให�ถูกต�องตามกฎหมายและ
 หลักเกณฑ�ของกฎหมายหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  
 รวมถึงประกาศของตลาดหลักทรัพย�ฯ

4. บร�ษัทย�อยต�องรายงานผลประกอบการและการดำเนินงาน
 ทางธุรกิจที่สำคัญ พร�อมทั�งว�เคราะห�ความอ�อนไหว
 ทางธุรกิจ และประเมินผลโดยเปร�ยบเทียบกับเป�าหมาย
 รวมถึงแสดงความคิดเห็น หร�อข�อเสนอแนะแนวทาง

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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ความขัดแยงของผลประโยชน 

บร�ษัทฯ ถือเป�นนโยบายสำคัญที่จะไม�ให�กรรมการ ผู�บร�หาร
และพนักงานใช�โอกาสจากการเป�นกรรมการ ผู�บร�หาร หร�อ
พนักงานแสวงหาผลประโยชน�ส�วนตน จ�งกำหนดไว�ในคู�มือ
จร�ยธรรมธุรกิจถึงข�อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู�บร�หาร และ
พนักงาน ให�หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง
ที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบร�ษัทฯ
และในกรณีท่ีจำเป�นต�องทำรายการดังกล�าว ต�องกระทำโดย
มีราคาและเง�่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
(Fair and at arm’s length) และกรรมการ ผู�บร�หาร หร�อ
พนักงานท่ีมีส�วนได�เสียในรายการนั�น จะต�องไม�มีส�วนในการ
พิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข�าข�ายเป�นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
ภายใต�ประกาศของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ
จะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� ว�ธ�การ และการเป�ดเผยข�อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัทจดทะเบียนอย�างเคร�งครัด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำหนดข�อห�ามไม�ให�ใช�โอกาส
หร�อข�อมูลท่ีได�จากการเป�นกรรมการ ผู�บร�หาร หร�อพนักงาน
ในการหาประโยชน�ส�วนตน หร�อทำธุรกิจท่ีแข�งขันกับบร�ษัทฯ
หร�อธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทั�งไม�ใช�ข�อมูลภายในเพ่ือประโยชน� 
ของตนในการซ�้อขายหุ�นของบร�ษัทฯ หร�อให�ข�อมูลภายใน
แก�บุคคลอื่นเพื่อประโยชน�ในการซ�้อขายหุ�นของบร�ษัทฯ 
ในกรณีที ่ผู �บร�หารหร�อพนักงานมีส�วนร�วมในการทำงาน
เฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข�อมูลที่ยังไม�ได�เป�ดเผยต�อสาธารณะ
และอยู�ระหว�างการเจรจา ซ�ง่งานนั�นๆ เข�าข�ายการเก็บรักษา
ข�อมูลภายในอันอาจมีผลต�อความเคลื่อนไหวของราคาหุ�น
ของบร�ษัทฯ ผู�บร�หารและพนักงานเหล�านั�นจะต�องทำสัญญา
เก็บรักษาข�อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว�กับ
บร�ษัทฯ จนกว�าจะมีการเป�ดเผยข�อมูลต�อตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย� 
และตลาดหลักทรัพย�  

หลักปฏิบัติที่ 7

รักษาความนาเช�อถือทางการเงิน

และการเปดเผยขอมูล

การเปดเผยขอมูลกับผูลงทุน

คณะกรรมการบร�ษัทดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูลและสารสนเทศทั�งทางการเง�นและไม�ใช�ทางการเง�นที่เกี่ยวกับธุรกิจและ
ผลประกอบการของบร�ษัทฯ ที่ตรงต�อความเป�นจร�ง ครบถ�วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให�เห็นถึงสถานภาพของ
การประกอบการและสถานภาพทางการเง�นท่ีแท�จร�งของบร�ษัทฯ รวมทั�งอนาคตของธุรกิจของบร�ษัทฯ โดยจัดให�มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการเป�ดเผยข�อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยโดยเคร�งครัด นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังจัดให�มีการสื่อสารไปยังผู�ถือหุ�นและนักลงทุน
ผ�านช�องทางอื่นๆ โดยมีหน�วยงานนักลงทุนสัมพันธ� ทำหน�าที่สื่อสารโดยตรงกับผู�ถือหุ�น นักลงทุน และนักว�เคราะห�หลักทรัพย� 
ทั�งในและต�างประเทศ ในขณะที่หน�วยงานสื่อสารองค�กรทำหน�าที่เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของบร�ษัทฯ ไปยังผู�ถือหุ�น นักลงทุน 
และประชาชนทั่วไปผ�านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทั�งในและต�างประเทศเช�นเดียวกัน

ในป� 2564 บร�ษัทฯ จัดให�มีการนำเสนอข�อมูลแก�นักลงทุนต�างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย�อย นักว�เคราะห�หลักทรัพย�
และสื่อมวลชน ดังนี้

นโยบายการควบคุมภายใน

และนโยบายการบริหารงานสวนกลาง

คณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายบร�หารมอบหมายให�หน�วยงาน
ตรวจสอบภายในรายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำหน�าที่อย�างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบ
ให�คณะกรรมการบร�ษัททราบความคืบหน�าเป�นรายไตรมาส

สำหรับการบร�หารงานในบร�ษัทย�อย บร�ษัทฯ ได�บร�หารตาม
สัดส�วนการลงทุน โดยคณะกรรมการบร�ษัทมีหน�าที่แต�งตั�ง
ผู�บร�หารไปปฏิบัติหน�าที่กรรมการในบร�ษัทย�อย เพื่อให�มี
ทิศทางท่ีสอดคล�องและเช�อ่มโยงในด�านนโยบายและกลยุทธ� 
โดยพิจารณาจากความรู � ความสามารถของผู�บร�หาร
ที่เกี ่ยวข�องกับบร�ษัทนั�นๆ สถานที่ปฏิบัติงาน (กรณีที่ 
เป�นกรรมการในบร�ษัทต�างประเทศ) รวมถึงสุขภาพและ
ความพร�อมของผู�บร�หาร ซ�่งจะทบทวนรายช�่อกรรมการ
ในบร�ษัทย�อยอย�างน�อยป�ละ 1 ครั�ง 

 การบร�หารกิจการของแต�ละบร�ษัทย�อย เพ่ือใช�ประกอบ
 การพิจารณากำหนดนโยบายหร�อปรับปรุงส�งเสร�ม
 ให�ธุรกิจของบร�ษัทในเคร�อมีการพัฒนาและเจร�ญเติบโต
 อย�างต�อเนื่อง

บร�ษัทฯ ได�ประกาศใช�นโยบายการจัดการข�อมูลลับที่มีผลต�อตลาดหลักทรัพย� (Market Sensitive Information Policy) และ
แนวปฏิบัติในการจัดการข�อมูลลับท่ีมีผลต�อตลาดหลักทรัพย� ตั�งแต�ป� 2560 ซ�ง่ถือเป�นหน�าท่ีของคณะกรรมการ ผู�บร�หาร พนักงาน 
ท่ีปร�กษา และบร�ษัทย�อย ท่ีต�องทำความเข�าใจและปฏิบัติตาม โดยมีรายละเอียดตามหัวข�อท่ีปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังน้ี

1. จัดให�มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป�องกันการรั่วไหล
 ของข�อมูลลับ 

2. ปลูกฝ�งให�เป�นวัฒนธรรมองค�กรผ�านการสื่อสาร
 อย�างสม่ำเสมอ เพื่อให�บุคคลที่เกี่ยวข�องตระหนักถึง
 หน�าที่ในการรักษาความลับของบร�ษัทฯ

3. จำกัดจำนวนบุคคลท่ีสามารถเข�าถึงข�อมูลลับให�น�อยท่ีสุด
 เท�าที่จำเป�น (Need to Know Basis) โดยมีระบบ

 ควบคุมคู �สัญญาและผู�ให�บร�การอื ่นของบร�ษัทฯ
 ที่สามารถเข�าถึงระบบของบร�ษัทฯ ได�

4. ระมัดระวังในกรณีที ่ได�รับหร�อส�งต�อข�อมูลให�แก�
 บุคคลท่ีสาม โดยทุกฝ�ายต�องตระหนักรู�ถึงภาระหน�าท่ี
 ของตนในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการใช�และการควบคุม
 ข�อมูลลับ

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมท่ีเหมาะสม

นโยบายดานงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณลงทุนและดำเนินการต�องเป�นไปตาม
ระเบียบงบประมาณของแต�ละบร�ษัทย�อยที่สอดคล�องกับ
ระเบียบงบประมาณของบร�ษัทฯ และการจัดทำและทบทวน
งบประมาณฯ ต�องดำเนินการตามกรอบเวลาและจัดส�งข�อมูล
ให�สอดคล�องกับการดำเนินการของบร�ษัทฯ โดยการลงทุน
ในโครงการท่ีมีมูลค�าสูงกว�า 1,500 ล�านบาท และการใช�เง�น
ลงทุนเกินกว�าที่ได�รับอนุมัติไว�รวมร�อยละ 15 ต�องขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบร�ษัท

10

17

4

4

3

1. พบนักลงทุนตางประเทศ (ผานระบบประชุมเสมือน)

2. พบนักลงทุนในประเทศ (ผานระบบประชุมเสมือน)

3. จัดแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำป (Analyst Meeting) 

4. รวมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน" (Opportunity Day) เพ�อแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

5. รวมกิจกรรม "SET Digital Roadshow” เพ�อแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

การเปดเผยและการนำเสนอขอมูล จำนวนครั้ง

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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5-7 ครั�งต�อวัน

2
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38

6. การใหขอมูลนักลงทุนผานระบบประชุมทางไกล (Conference Call) 

7. ทางอีเมล Line Official และทางโทรศัพท 

8. จัดแถลงขาวแกส�อมวลชน (Press Conference) เพ�อชี้แจงผลประกอบการ

9. การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ (Press Release) เพ�อชี้แจงผลประกอบการและกลยุทธธุรกิจ

10. การจัดกิจกรรมสำหรับส�อมวลชน และเผยแพรขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการเพ�อสังคม

 (Corporate Social Responsibility: CSR)

การเปดเผยและการนำเสนอขอมูล จำนวนครั้ง

นอกจากนี้ ได�มีการเป�ดเผยข�อมูลสารสนเทศต�างๆ เพื่อให�ผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มอื่นๆ ได�รับรู�ข�อมูลอย�างเท�าเทียมและทั่วถึง

โทรศัพท : +66 2694 6747  อีเมล : investor_relations@banpu.co.th Line : @banpu-ir

ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลตาง ๆ จากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดที่

คณะกรรมการบร�ษัทมีความเห็นว�า รายงานงบการเง�นของ
บร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป�น
รายงานที่ถูกต�อง ครบถ�วน เพียงพอ และเช�่อถือได�

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�รับผิดชอบในรายงานงบการเง�นรวม 
ของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย และสารสนเทศทางการเง�น
ที่ปรากฏในรายงานประจำป� รายงานงบการเง�นดังกล�าว
จัดทำข�น้ตามมาตรฐานการบัญช�ท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช�นโยบายบัญช�ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย�าง
สม่ำเสมอ ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู�สอบบัญช�
จะร�วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญช� 
ที่ถือปฏิบัติอยู�เป�นประจำในการจัดทำรายงานงบการเง�น
โดยคณะกรรมการบร�ษัทเน�นย�ำให�ผู�จัดทำใช�ดุลยพินิจ
อย�างระมัดระวังในการจัดทำ รวมถึงเป�ดเผยข�อมูลสำคัญ
อย�างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น

คณะกรรมการบร�ษัทได�มอบหมายให�คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป�นผู�รับผิดชอบดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเง�น 
และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเร�่องนี้ ได�ปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซ�่งแสดงไว�ในรายงานประจำป�นี้แล�ว

นโยบายการใชขอมูลภายใน

บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
โดยได�กำหนดนโยบายด�านการเป�ดเผยข�อมูล และความโปร�งใส 
ของรายงานทางการเง�นและการดำเนินการไว�ในนโยบาย
บรรษัทภิบาลของบร�ษัทฯ อีกทั�งยังให�ความสำคัญกับการ
เป�ดเผยสารสนเทศทางการเง�นและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจ
และผลประกอบการของบร�ษัทฯ อย�างถูกต�อง ครบถ�วน 
เพียงพอ เช�อ่ถือได� และทันเวลาอย�างสม่ำเสมอ ให�กับผู�ถือหุ�น 
นักลงทุน นักว�เคราะห�หลักทรัพย� ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

คณะกรรมการบร�ษัทมุ�งม่ันท่ีจะดูแลให�มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข�อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข�องกับการเป�ดเผยข�อมูลและ
ความโปร�งใสอย�างเคร�งครัด โดยเมื่อกรรมการบร�ษัทหร�อ
ผู�บร�หารมีการซ�้อขายหุ�นของบร�ษัทฯ ตามข�อกำหนดของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
จะต�องรายงานข�อมูลให�กับหน�วยงานกำกับดูแลทราบและ
มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย�ของกรรมการและ
ผู�บร�หารเป�นรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ

บร�ษัทฯ มีมาตรการป�องกันการใช�ข�อมูลภายในโดยได�กำหนด 
เป�นข�อปฏิบัติไว�ในคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ ในหัวข�อ “ความขัดแย�ง 
ทางผลประโยชน�และการรักษาข�อมูลอันเป�นความลับ
โดยเฉพาะการใช�ข�อมูลของบร�ษัทฯ”

บร�ษัทฯ ถือว�าเป�นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู�บร�หาร
และพนักงานท่ีจะต�องปฏิบัติตามนโยบายการใช�ข�อมูลภายใน
อย�างเคร�งครัด โดยเฉพาะอย�างย่ิงข�อมูลภายในท่ียังไม�เป�ดเผย 
ต�อสาธารณะ หร�อข�อมูลที่มีผลกระทบต�อการดำเนินธุรกิจ
หร�อราคาหุ�น ในส�วนของกรรมการ ได�มีการกำหนดข�อปฏิบัติ 
ไว�ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบร�ษัท พ.ศ. 2552 
และกำหนดในข�อปฏิบัติจร�ยธรรมธุรกิจ ดังนี้

1. ไม�ใช�โอกาสหร�อข�อมูลที่ได�จากการเป�นกรรมการ
 ผู�บร�หาร หร�อพนักงานในการหาประโยชน�ส�วนตนและ
 ในเร�่องการทำธุรกิจที่แข�งขันกับบร�ษัทฯ หร�อธุรกิจ
 ที่เกี่ยวเนื่อง

2. ไม�ใช�ข�อมูลภายในเพื่อประโยชน�ของตนในการซ�้อขาย
 หุ�นของบร�ษัทฯ หร�อให�ข�อมูลภายในแก�บุคคลอื่นเพื่อ
 ประโยชน�ในการซ�้อขายหุ�นของบร�ษัทฯ

3. ไม�เป�ดเผยข�อมูลความลับทางธุรกิจของบร�ษัทฯ ต�อ
 บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู�แข�งขัน แม�หลังพ�นสภาพ
 การเป�นกรรมการ ผู�บร�หาร หร�อพนักงานไปแล�ว

4. คณะกรรมการ ผู�บร�หารตามนิยามของสำนักงานคณะ
 กรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หร�อ
 ก.ล.ต. ตลอดจนบุคคลใด ที่ได�รับทราบข�อมูลภายใน
 ของบร�ษัทฯ ที่เป�นสาระสําคัญซ�่งมีผลกระทบต�อราคา
 หลักทรัพย�ของบร�ษัท ต�องไม�กระทำการซ�อ้ขายหลักทรัพย�
 ของบร�ษัทฯ ในช�วงเวลาห�ามซ�อ้ขายหลักทรัพย�ท่ีบร�ษัทฯ
 กำหนด (Blackout Period) โดยได�มีการกำหนด
 แนวปฏิบัติดังนี้ 

 • คณะกรรมการ ผู�บร�หารของบร�ษัทฯ (รวมทั�งคู�สมรส
  และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล�าว)
  ตลอดจนบุคคลใด ที่ได�รับทราบข�อมูลภายในของ
  บร�ษัทฯ ที่เป�นสาระสําคัญซ�่งมีผลกระทบต�อราคา
  หลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ ต�องไม�กระทำการซ�้อขาย
  หลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ ในช�วง 1 เดือน ก�อนที่
  ข�อมูลงบการเง�นหร�อข�อมูลอื่นที่มีผลกระทบต�อ
  ราคาหลักทรัพย�บร�ษัทฯ จะเป�ดเผยต�อสาธารณชน
  และต�องไม�ซ�้อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ จนกว�า
  จะพ�นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับตั�งแต�ได�มีการ
  เป�ดเผยข�อมูลสู�สาธารณะแล�ว

5. คณะกรรมการและผู�บร�หารตามนิยามของสำนักงาน
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
 หร�อ ก.ล.ต. มีหน�าที ่รายงานการเปลี ่ยนแปลง
 การถือหลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ ตามหลักเกณฑ�ที่ทาง
 ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ได�กำหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล
ที่จะไม�ให�กรรมการ ผู �บร�หาร และพนักงานใช�โอกาส
จากการเป�นกรรมการ ผู�บร�หาร หร�อพนักงานแสวงหา
ผลประโยชน�ส�วนตน โดยห�ามไม�ให�กรรมการประกอบธุรกิจ
ที่แข�งขันกับบร�ษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยง
ที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบร�ษัทฯ 
ในกรณีที่จำเป�นต�องทำรายการดังกล�าว บร�ษัทฯ ต�องดูแล
ให�ทำรายการด�วยความโปร�งใส เที่ยงธรรม เสมือนการ
ทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั�งนี้ กรรมการ ผู�บร�หาร
หร�อพนักงานที่มีส�วนได�เสียในรายการนั�นจะต�องไม�มีส�วน
ในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั�นเข�าข�ายเป�นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันภายใต�ประกาศของตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� ว�ธ�การ และการ 
เป�ดเผยข�อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัทจดทะเบียน 
อย�างเคร�งครัด นอกจากน้ีในแนวปฏิบัติของกรรมการบร�ษัท 
ได�มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการหากได�รับรู �
ข�อมูลที่ยังไม�ได�เป�ดเผยต�อสาธารณะ และกำหนดให�มีการ 
รายงานการถือครองหลักทรัพย�ของกรรมการและผู�บร�หาร 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป�นประจำทุกเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบร�ษัท 

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

255บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)254
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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ในส�วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช�ข�อมูลภายใน
บร�ษัทฯ ได�นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology: IT) มาใช�ควบคุม เช�น ระบบการป�องกันการ
เข�าถึงข�อมูลของบร�ษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุม
ระดับการเข�าถึงข�อมูลของบร�ษัทฯ ของพนักงานในระดับต�างๆ 
ให�ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู�บร�หารหร�อพนักงาน
มีส�วนร�วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข�อมูลที่ยังไม�ได�
เป�ดเผยต�อสาธารณะและอยู�ระหว�างการเจรจา ซ�่งงานนั�นๆ
เข�าข�ายการเก็บรักษาข�อมูลภายในอันอาจมีผลต�อความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ ผู�บร�หารและ
พนักงานเหล�านั�นจะมีการทำสัญญาการเก็บรักษาข�อมูลภายใน 
(Confidentiality Agreement) ไว�กับบร�ษัทฯ จนกว�าจะมี
การเป�ดเผยข�อมูลต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

การดูแลเร�อ่งการใช�ข�อมูลภายในของบร�ษัทฯ นั�น ได�ถูกกำหนด 
ไว�ในข�อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับ ในหมวดว�นัย 
และลงโทษกำหนดว�า พนักงานผู�ใดไม�ปฏิบัติตามหร�อ
ฝ�าฝ�นว�นัยท่ีกำหนดไว� ให�ถือว�าพนักงานผู�นั�นทำผิดว�นัยและ 
ต�องได�รับโทษตามลักษณะแห�งความผิด โดยมีใจความว�า
“เป�ดเผยความลับของ บร�ษัทฯ เจตนาทำลายช�่อเสียง
ความเช�่อถือหร�อผลิตภัณฑ�ของบร�ษัทฯ อันเป�นเหตุให�
บร�ษัทฯ ได�รับความเสียหายหร�อสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” 
พนักงานผู�กระทำผิดจะได�รับโทษรุนแรงถึงขั�นไล�ออก

ทั�งน้ี ในป� 2564 ท่ีผ�านมา ไม�มีกรณีฝ�าฝ�นหร�อไม�ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ�ซ�้อขายหลักทรัพย�โดยใช�ข�อมูลภายใน และ
การซ�้อขายสินทรัพย�ตามกฎเกณฑ�ของตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารมีการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ เม่ือรับตำแหน�งครั�งแรก 
และรายงานการเปลี ่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย�
ซ�ง่นับรวมถึงคู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน 
บุคคลที่เกี่ยวข�อง รวมทั�งรายงานการถือครองหลักทรัพย�
ให�คณะกรรมการบร�ษัททราบเป�นประจำเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

สิทธิของผูถือหุน

คณะกรรมการบร�ษัทให�ความสำคัญกับสิทธ�และความ
เท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�นและนักลงทุนสถาบัน โดยระบุไว�
ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย�างชัดเจน ที่กำหนดให�ผู�ถือหุ�น
ของบร�ษัทฯ มีสิทธ�ในการได�รับใบหุ�นและสิทธ�ในการโอนหุ�น
สิทธ�ในการได�รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมต�อการตัดสินใจ สิทธ�ของผู�ถือหุ�นในการเข�าร�วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของ
บร�ษัทฯ สิทธ�ในการเลือกตั�งและถอดถอนกรรมการ สิทธ�
ในการให�ความเห็นชอบในการแต�งตั�งผู�สอบบัญช� และสิทธ�
ในส�วนแบ�งผลกำไร

ในการประชุมผู�ถือหุ�น คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบาย
อำนวยความสะดวก โดยจัดส�งข�อมูลสารสนเทศที่ครบถ�วน
ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นและ 
นักลงทุนสถาบันเข�าร�วมและใช�สิทธ�ออกเสียงในการประชุม
หร�อมอบฉันทะให�บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข�าร�วมประชุม หร�อ
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป�นผู�ออกเสียงแทนในกรณี
ที่ไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได� รวมทั�งเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น
ได�แสดงความคิดเห็น ขอคำอธ�บาย หร�อตั�งคำถามได�อย�าง
เท�าเทียมกัน

บร�ษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 เม่ือวันท่ี 
2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ถ�ายทอดสดจากห�องประชุม
สํานักงานใหญ�ของบร�ษัทฯ เลขท่ี 1550 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ 
เข�าร�วมประชุม 13 คน ในป� 2564 บร�ษัทฯ มอบหมายให�
บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด ซ�่งเป�น

หลักปฏิบัติที่ 8

สนับสนุนการมีสวนรวม

และการส�อสารกับผูถือหุน 

นายทะเบียนหุ�นของบร�ษัทฯ เป�นผู�จัดส�งหนังสือเช�ญประชุม
ให�แก�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าและแสดงไว�ที่ www.banpu.com/ 
AGM_EGM/ ก�อนวันประชุม 30 วัน โดยรายงานการประชุม
ผู�ถือหุ�นได�ถูกนำไปแสดงไว�ที่เว็บไซต�ของบร�ษัทฯ หลัง 
วันประชุม 14 วัน และให�ผู�ถือหุ�นมีโอกาสเสนอข�อแก�ไข
หากเห็นว�าการบันทึกมติการประชุมไม�ถูกต�องภายใน 30 วัน
หลังจากที่ได�เป�ดเผยในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ 

สำหรับการให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอเร�่องเพื่อพิจารณา
เป�นวาระการประชุม และเสนอช�่อบุคคลเพื่อเป�นกรรมการ
บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการโดยประกาศผ�านไปยังตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย เพื่อแจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบ โดยเป�ดรับเร�่อง
ในเดือนธันวาคม 2563 และลงประกาศในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ 
(www.banpu.com/AGM_EGM/) โดยระบุถึงขั�นตอนและ
ว�ธ�การในการพิจารณาท่ีชัดเจนและโปร�งใส ซ�ง่ในการประชุม
สามัญผู�ถือหุ�นในป� 2564 ไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุม
หร�อเสนอช�่อบุคคลเพื่อเป�นกรรมการแต�อย�างใด 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

การประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบายให�ผู�ถือหุ�นมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจ รวมถึงจัดการให�ผู�ถือหุ�นได�รับสารสนเทศอย�าง
ครบถ�วน เพียงพอ และทันเวลาเพ่ือการตัดสินใจ โดยบร�ษัทฯ 
ได�จัดส�งหนังสือเช�ญประชุมพร�อมทั�งข�อมูลประกอบการประชุม 
ตามวาระต�างๆ ให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�าก�อนการประชุม
ซ�่งในแต�ละวาระได�มีความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัท
ประกอบในการประชุม ทั�งน้ีในการประชุมมีกรรมการเข�าร�วม
จำนวน 13 คน ซ�่งรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธาน
กรรมการกำหนดค�าตอบแทน ทั�งน้ี บร�ษัทฯ ได�จัดให�ผู�บร�หาร
ระดับสูง ผู�สอบบัญช� และผู�สังเกตการณ�อิสระจากสำนักงาน
กฎหมายเข�าร�วมประชุมด�วย

ประธานในที่ประชุมได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นทุกรายมีสิทธ�
อย�างเท�าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบร�ษัทฯ 

วันประชุมผูถือหุน

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ถ�ายทอดสดจาก
ห�องประชุมสํานักงานใหญ�ของบร�ษัทฯ เลขที่ 1550 ถนน
เพชรบุร�ตัดใหม� แขวงมักกะสัน เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร
โดยมีกรรมการเข�าร�วมประชุม 13 คน ใน ทั�งนี้การประชุม
สามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 มีผู�ถือหุ�นเข�าประชุมด�วยตนเอง 
จำนวน 30 ราย และผู�รับมอบฉันทะจำนวน 753 ราย
รวมทั �งหมดเป�นจำนวน 783 ราย นับจำนวนหุ �นได� 
2,068,147,982 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 43.6678 ของหุ�น
ที่มีสิทธ�ออกเสียงลงคะแนน

และสอบถามข�อสงสัยต�างๆ ในแต�ละวาระการประชุม โดย
ประธานในที่ประชุมสนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นแสดงความคิดเห็น
และขอคำอธ�บายเกี ่ยวกับการดำเนินงานของบร�ษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทจัดให�มีการจัดทำรายงาน
การประชุมให�แล�วเสร็จ และเผยแพร�ผ�านทางเว็บไซต�ของ
บร�ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให�ผู�ถือหุ�น
สามารถตรวจสอบและเสนอแนะการแก�ไขได�ภายใน 30 วัน

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในเร�องอ�น ๆ 

บร�ษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับ
บร�ษัทจดทะเบียนป� 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกำหนด 
ยกเว�นบางเร�่องที่บร�ษัทฯ มิได�มีการปฏิบัติตามหลักการ
ดังกล�าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการควรเป�นกรรมการอิสระ 

 แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ :

 ป�จจุบันประธานกรรมการเป�นกรรมการที่ไม�ได�เป�น
 ผู�บร�หาร อย�างไรก็ตาม คณะกรรมการได�กำหนด
 บทบาทหน�าที่ของประธานไว�อย�างชัดเจน โดยเน�น
 ที่ประโยชน�ของบร�ษัทฯ ผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสีย
 ทุกฝ�ายเป�นสำคัญ 

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

257บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)256
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)
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2. สมาช�กของคณะกรรมการสรรหา

 เป�นกรรมการอิสระทั้งคณะ

 แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ :

 ป�จจุบันสมาช�กของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 และสรรหา ประกอบด�วยกรรมการ 4 คน โดยเป�น
 กรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หาร
 3 คน ซ�่งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
 สรรหาเป�นกรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หาร อย�างไรก็ตาม
 คณะกรรมการได�กำหนดบทบาทหน�าที่ของกรรมการ
 บรรษัทภิบาลและสรรหาไว�อย�างชัดเจนในกฎบัตร
 คณะกรรมการฯ ซ�่งครอบคลุมการปฏิบัติหน�าที ่
 ทั �งด�านบรรษัทภิบาลและสรรหาอย�างครบถ�วน 

3. ประธานคณะกรรมการชุดย�อยเป�นกรรมการอิสระ

 แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ :

 ป�จจุบันประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 และคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทนเป�นกรรมการ
 ท่ีไม�เป�นผู�บร�หาร อย�างไรก็ตาม คณะกรรมการได�กำหนด  
 บทบาทหน�าที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 และคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทนไว�อย�างชัดเจน
 ในกฎบัตรคณะกรรมการฯ ซ�่งครอบคลุมการปฏิบัติ
 หน�าที่อย�างครบถ�วน 

4. บร�ษัทฯ ควรจัดให�มีที ่ปร�กษาภายนอกมาช�วย

 ในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ

 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 อย�างน�อยทุกๆ 3 ป� และเป�ดเผยการดำเนินการ

 ดังกล�าวไว�ในรายงานประจำป�

 แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ :

 บร�ษัทฯ จัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
 คณะกรรมการทั�งคณะ คณะกรรมการชุดย�อย และ
 กรรมการรายบุคคลเป�นประจำทุกป� ทั�งน้ีคณะกรรมการ  
 บรรษัทภิบาลและสรรหาได�พิจารณาแล�วยังไม�เห็น
 สมควรที่จะมีที่ปร�กษาภายนอกมาช�วยในการกำหนด
 แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท 

5. คณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน�ง

 ของกรรมการไว�อย�างชัดเจน โดยระบุไว�ในนโยบาย

 การกำกับดูแลกิจการ

 แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ :

 บร�ษ ัทฯ กำหนดให�กรรมการอิสระมีวาระการ
 ดำรงตำแหน�ง 9 ป� หร�อ ไม�เกิน 3 คราวต�อเนื่อง
 (แนวปฏิบัติบร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ว�าด�วย
 คณะกรรมการบร�ษัท ข�อ 6.2 ในหัวข�อ 6. วาระการ
 ดำรงตำแหน�งและการพ�นจากตำแหน�ง*) นอกจากนั�น
 บร�ษัทฯ ได�กำหนดการเกษียณอายุของกรรมการ
 ที่ 72 ป� โดยระบุไว�ในนโยบายบรรษัทภิบาล (ข�อ 4.7  
 การเกษียณอายุของกรรมการ)

 * เร�ม่ใช�ตั�งแต� 19 ธันวาคม 2557 

6. คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

 ที่จะเป�น “กรรมการอิสระ” เพื่อให�กรรมการอิสระ

 ของบร�ษัทมีความเป�นอิสระอย�างแท�จร�ง เหมาะสม

 กับลักษณะเฉพาะของบร�ษัท โดยความเป�นอิสระ

 อย�างน�อยต�องเป�นไปตามหลักเกณฑ�ที่สำนักงาน

 ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย�ฯ กำหนด นอกจากน้ี  

 คณะกรรมการควรกำหนดให�กรรมการอิสระมีวาระ

 การดำรงตำแหน�งต�อเนื่องไม�เกิน 9 ป� นับจากวัน

 ท่ีได�รับการแต�งต้ังให�ดำรงตำแหน�งกรรมการอิสระ

 ครั้งแรก ในกรณีที่จะแต�งตั้งกรรมการอิสระนั้น

 ให�ดำรงตำแหน�งต�อไป คณะกรรมการควรพิจารณา  

 อย�างสมเหตุสมผลถึงความจำเป�นดังกล�าว

 แนวปฏิบัติของบร�ษัทฯ :

 บร�ษัทฯ ได�กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว�เข�มงวด
 กว�าข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ
 ตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
 ในเร�อ่งสัดส�วนการถือหุ�น นอกจากนั�น บร�ษัทฯ กำหนด
 ให�กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน�ง 9 ป� หร�อ
 ไม�เกิน 3 คราวต�อเน่ือง (แนวปฏิบัติบร�ษัท บ�านปู จำกัด
 (มหาชน) ว�าด�วยคณะกรรมการบร�ษัท ข�อ 6.2
 ในหัวข�อ 6. วาระการดำรงตำแหน�งและการพ�นจาก  
 ตำแหน�ง*)  

 * เร�ม่ใช�ตั�งแต� 19 ธันวาคม 2557 

7. คณะกรรมการบร�ษัทได�พิจารณาและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียนป� 2560

 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�มาปรับใช� และถือเป�นเกณฑ�ในการปรับปรุง

 นโยบายบรรษัทภิบาล คู�มือจร�ยธรรมธุรกิจ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบร�ษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย�อย

 ในป� 2564

บานปูมุงสรางสรรคอนาคตพลังงานเพ�อความยั่งยืน

ดวยยึดมั่นในอุดมการณในการดำเนินธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม

ตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยดำเนินตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อยางเครงครัดเสมอมา พรอมความใสใจในสิ่งแวดลอม และสังคม

เพ�อสงตอความยั่งยืนทางพลังงานตลอดไป

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสรางองคกร

Key Enablersพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน น้ำมันและกาซธรรมชาติระดับประเทศ 

ประธาน

เจาหนาที่

บริหาร

หนวยงานตรวจสอบภายใน

และหนวยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
เลขานุการองคกร

ธุรกิจน้ำมัน

และกาซธรรมชาติ

 

ธุรกิจเหมือง

 

ธุรกิจไฟฟา

ธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียน

และเทคโนโลยี

พลังงาน

 

ทรัพยากรมนุษย

 

บริหาร

และพัฒนาองคกร

 

พัฒนาองคกร 

 

ส�อสารองคกร

 

Country Head

 

นักลงทุนสัมพันธ

 

Digital Center

of Excellence

BANPU

Innovation

& Ventures

Project

Management

Office

พัฒนาโครงการและธุรกิจ

การเงินและกลยุทธ

เลขานุการบริษัท

บริหารสินทรัพย

กอสราง

วิศวกรรม

บริหารและพัฒนาองคกร

ทรัพยากรมนุษย

เหมือง ไฟฟา

การตลาด การขาย 

และโลจิสติกส

Mine Engineering

and Development

Mining Business Office

การเงิน

ประสานงานองคกร

พัฒนาธุรกิจ

บริหารความเสี่ยงกิจการ

กลยุทธองคกร

Finance and

Business Support

Corporate Transaction

Development

Energy Generation & Trading

Digital Excellence

ทรัพยากรมนุษย

E-Mobility

Customer Experience

กฎหมาย

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

บริหารงานทั่วไป

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

สิ่งแวดลอม และพัฒนาชุมชน

Corporate Procurement

& Asset Management

K90%

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
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โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบร�ษัทประกอบด�วยบุคคลซ�่งมีความรู�ความสามารถอันเป�นที่ยอมรับ เป�นผู�มีบทบาทในการกำหนดวัตถุประสงค�
และเป�าหมายของบร�ษัทโดยร�วมกับผู�บร�หารระดับสูงในการกำหนดกลยุทธ�และนโยบายการดำเนินงานทั�งระยะสั�นและระยะยาว 
ตลอดจนกำหนดนโยบายการเง�น การบร�หารความเสี่ยง และภาพรวมขององค�กร รวมทั�งทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญ 
ของบร�ษัทเป�นประจำทุกป� ตลอดจนกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน
ของผู�บร�หารระดับสูงให�เป�นไปตามแผนที่วางไว� 

1. นายชนินท วองกุศลกิจ

 

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

3. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

4. นายพิริยะ เข็มพล

5. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

6. นายธีรภัทร สงวนกชกร

7. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

8. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

9. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

10. นายระวิ คอศิริ

11. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

12. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

13. นางสมฤดี ชัยมงคล

ประธาน
กรรมการบร�ษัท 

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด�วย

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด�วย นายชนินท�  ว�องกุศลกิจ  หร�อนายเมธ� 
เอื้ออภิญญกุล หร�อนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล หร�อนายระว� 
คอศิร� หร�อนางสมฤดี ชัยมงคล โดย 2 ใน 5 คน ลงนาม
ร�วมกันและประทับตราสำคัญของบร�ษัท

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบร�ษัทมีหน�าที่ปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบร�ษัทฯ และมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น   
โดยปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซ�่อสัตย�สุจร�ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นทั�งในป�จจุบันและในระยะยาว  
รวมทั�งการปฏิบัติให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�และข�อบังคับของ 
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และคณะกรรมการ 
กำกับตลาดทุน ที่จัดตั�งข�้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย� 

อำนาจหนาที่ของประธานกรรมการบริษัท

เพื่อให�อำนาจหน�าที่ในเร�่องการกำหนดนโยบาย และการ
บร�หารงานของบร�ษัทฯ สามารถแบ�งแยกจากกันได�อย�างชัดเจน
รวมถึงเพื่อให�บทบาทในการเป�นผู�นำคณะกรรมการบร�ษัท 
และการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ�ายบร�หารหร�อ
ฝ�ายจัดการเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพ จ�งได�กำหนดให� 
ประธานกรรมการบร�ษัทและประธานเจ�าหน�าที่บร�หารเป�น
คนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบร�ษัทมีอำนาจหน�าที่ 
เร�ยกประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เป�นประธานการประชุม
คณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผู�ถือหุ�น ตลอดจนกำหนด 
ระเบียบวาระการประชุมร�วมกับประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
และเป�นผู�ช�ข้าดในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ในกรณีท่ี 
คะแนนเสียงทั�ง 2 ฝ�ายเท�ากัน

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร�างกรรมการบร�ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ประกอบด�วย คณะกรรมการและผู�บร�หาร โดยคณะกรรมการ  
ประกอบด�วย กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม�เป�นผู�บร�หาร และ  
กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน 
จากกรรมการทั�งคณะ จำนวน 13 คน โดยมีกรรมการอิสระ 
ร�อยละ 38 ของกรรมการทั�งคณะ

เพศ

ชาย 12 คน หญิง 1 คน

สถานะ

กรรมการ

ที่ไมเปนผูบริหาร

7 คน

กรรมการ

ที่เปนผูบริหาร

1 คน

กรรมการอิสระ

5 คน

กรรมการอิสระมีจำนวนรอยละ 38

ของคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด�วย

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

1. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

2. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

3. นายพิริยะ เข็มพล

4. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

5. นายธีรภัทร สงวนกชกร

โดยกรรมการอิสระทั�ง 5 ท�าน มีคุณสมบัติเป�นไปตาม
ข�อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบร�ษัท ซ�่งมีความ
เข�มงวดกว�าหลักเกณฑ�ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เพื่อให�สอดคล�องกับหลักเกณฑ�การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
บร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญเร�อ่งความหลากหลายในโครงสร�าง 
ของกรรมการ (Board Diversity) ซ� ่งประกอบด�วย
ความหลากหลายทั�งในด�านทักษะ ประสบการณ� ความรู� 
และความชำนาญเฉพาะด�านที่เป�นประโยชน�ต�อบร�ษัทฯ 
(Board Skill Matrix) ตลอดจนในการสรรหากรรมการบร�ษัท 
ไม�มีการจำกัด เพศ เช�้อชาติ สัญชาติ และศาสนา ทั�งนี้
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
เป�นกรรมการให�มีความความสอดคล�องกับกลยุทธ�และ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ 

สามารถศึกษาข�อมูล “ประวัติคณะกรรมการ” เพิ่มเติมได�ที่เว็บไซต�บร�ษัทฯ  
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุ�ม Click here
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด�วย กรรมการอิสระ 3 คน 

คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีคณะกรรมการชุดย�อย 4 คณะ 
ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
สรรหา คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน และคณะกรรมการ 
ส่ิงแวดล�อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการ 
ได�จัดให�มีกฎบัตรของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อใช�เป�น 
แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย�อยดังกล�าว

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�ประธานคณะกรรมการชุดย�อย 
ควรเป�นคณะกรรมการอิสระ อนึ่งประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล�อม สังคม 
และการกำกับดูแลกิจการเป�นกรรมการอิสระ

ทั�งนี้คณะกรรมการชุดย�อยมีวาระการดำรงตำแหน�งคราวละ 
3 ป� นับตั�งแต�เดือนพฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดวาระ
การดำรงตำแหน�งในวันประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565

และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 แก�ไขเพิ ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2559

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าที่รับผิดชอบการสอบทาน
รายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ สอบทานความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและระบบการบร�หารความเส่ียง 
สอบทานการทำธุรกรรมอนุพันธ�ทางการเง�น รวมถึงการ
ทำสัญญาคุ�มครองความเสี่ยงราคาสินค�า (Commodity
Hedging) สอบทานการปฏิบัติตามข�อกำหนด กฎหมายและ 
ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค�าตอบแทน 
ผู�สอบบัญช�ของบร�ษัทฯ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หร�อรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�มี
ความถูกต�อง ครบถ�วน และโปร�งใส สอบทานมาตรการ
การบร�หารความเสี่ยงที่สำคัญ สอบทานและกำกับดูแล

ให�บร�ษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต�อต�านการ
ทุจร�ตคอร�รัปชันและพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน 
งบประมาณ และอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ทั�งนี ้มีนายตีรณ พงศ�มฆพัฒน� เป�นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทุกคนล�วนเป�นผู�ท่ีมีความรู�  
ความเช�่ยวชาญ และประสบการณ�ด�านบัญช� หร�อการเง�น
เพียงพอต�อการสอบทานความถูกต�องและความน�าเช�่อถือ  
ของงบการเง�นของบร�ษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั�งที ่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได�แต�งตั�ง นางสาวว�ยะดา 
ว�บูลย�ศิร�ชัย เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
มีผลตั�งแต�วันที่ 16 มกราคม 2561 ซ�่งมีประสบการณ�
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย�างมืออาช�พเป�นไปตาม 
มาตรฐานสากลกว�า 29 ป� เป�นผู�สอบบัญช�รับอนุญาต 
แห�งประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA) 
พร�อมทั�งเป�นผู�ที่มีความรู�และความเข�าใจในกิจกรรม และ
การดำเนินงานของบร�ษัทฯ เป�นอย�างดี 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน�าที่หลัก 2 ด�าน   
คือ 1) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเร�่อง 
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจร�ยธรรมทางธุรกิจพร�อมทั�ง  
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของ  
การมีจร�ยธรรมนั�น 2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข�าดำรง 
ตำแหน�งกรรมการบร�ษัท และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร  
ติดตามแผนสืบทอดตำแหน�งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม 
สำหรับการดำรงตำแหน�งผู�บร�หารระดับสูงตั�งแต�ระดับ
ผู�อำนวยการสายข�้นไป และรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท   
เพื่ออนุมัติหร�อเพื่อเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นแล�วแต�กรณี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน�าที่ 
เสนอแนะว�ธ�การประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ
ต�อคณะกรรมการบร�ษัท พร�อมทั�งร�วมประเมินผลและติดตาม 
ผลการแก�ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยในป� 2556 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได�เร�ม่ใช�แบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย�อยทั�ง 3 คณะ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป� 2555 เป�นต�นไป และ 
ในป� 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได�เร�่มใช� 
การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในป� 2557 เป�นต�นไป

หลักเกณฑในการใหกรรมการ

ดำรงตำแหนงในบริษัทอ�น

เพื่อให�มั่นใจว�ากรรมการสามารถทุ�มเทเวลาในการปฏิบัติ 
หน�าที่ในบร�ษัทฯ ได�อย�างเพียงพอ บร�ษัทฯ จ�งกำหนดให�
การดำรงตำแหน�งของกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนไม�เกิน 
5 บร�ษัท ซ�่งเป�นส�วนหนึ่งของคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ 
(แนวปฏิบัติ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ว�าด�วยคณะกรรมการ 
บร�ษัท ข�อ 5.1 วรรค 5 คุณสมบัติท่ัวไปของกรรมการ เร�ม่ใช� 
19 ธันวาคม 2557 เป�นต�นไป) ทั�งนี้คณะกรรมการยังได�
กำหนดหลักเกณฑ�การไปดำรงตำแหน�งคณะกรรมการ
ในบร�ษัทอื่นของประธานเจ�าหน�าที่บร�หารไว�ในนโยบาย
บรรษัทภิบาลดังนี้ “ในกรณีที่ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารไปรับ 
ตำแหน�งกรรมการบร�ษัทที่บร�ษัทอื่นนอกเหนือจากบร�ษัทที่
อยู�ภายในกลุ�มบร�ษัทฯ ให�การอนุมัติและการดำเนินการต�างๆ 
เป�นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ�าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท”

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

1. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

 

2. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

3. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

ประกอบด�วย กรรมการ 4 คน ได�แก� กรรมการอิสระ 1 คน 
และกรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บร�หาร 3 คน 

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

1. นายระวิ คอศิริ                                

 

2. นายพิริยะ เข็มพล

3. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

4. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

1. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

 

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

3. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

4. นายธีรภัทร สงวนกชกร

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 

ประกอบด�วย กรรมการ 4 คน ได�แก� กรรมการอิสระ 3 คน  
และกรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บร�หาร 1 คน 

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สามารถศึกษาข�อมูล “แนวปฏิบัติบร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)” 
เพิ่มเติมได�ที่เว็บไซต�บร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ

กดที่ปุ�ม Click here

สามารถศึกษาข�อมูล “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ” 
เพิ่มเติมได�ที่เว็บไซต�บร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ

กดที่ปุ�ม Click here

สามารถศึกษาข�อมูล “กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา” เพิ่มเติมได�ที่เว็บไซต�บร�ษัทฯ โดยสแกน

QR Code หร�อ กดที่ปุ�ม Click here

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

265บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)264
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

https://www.banpu.com/wp-content/uploads/2020/10/3.1.4_%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97.pdf
https://www.banpu.com/wp-content/uploads/2021/11/Audit-Committee-Charter_Revision-2021_TH.pdf
https://www.banpu.com/wp-content/uploads/2021/12/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2-2564.pdf


คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทนมีหน�าท่ีเสนอแนะความเห็น 
เก่ียวกับการบร�หารผลตอบแทนต�างๆ ต�อคณะกรรมการบร�ษัท 
เพื่ออนุมัติหร�อเพื่อเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นแล�วแต�กรณี  
ดังน้ี 1) เสนอแนวทางจ�ายผลตอบแทน ว�ธ�การจ�ายค�าตอบแทน 
ผลประโยชน�อ่ืนใดให�แก�คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการ 
ชุดย�อยต�างๆ ท่ีคณะกรรมการบร�ษัทแต�งตั�ง และบุคคลอ่ืนใด 
ท่ีเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบร�ษัทหร�อประชุมคณะกรรมการ 
ชุดย�อยคณะต�างๆ 2) พิจารณาเสนอแนะการกำหนด
ค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื่นใด ตลอดจนพิจารณา
หลักเกณฑ�และประเมินผลปฏิบัติงานเพ่ือกำหนดผลตอบแทน  
การปฏิบัติงานประจำป�ของประธานเจ�าหน�าที ่บร�หาร 
3) พิจารณาโครงสร�าง หลักเกณฑ�ต�างๆ  เก่ียวกับค�าตอบแทน 
ตามข�อ 1 และ 2 ให�เหมาะสมกับหน�าที่ ความรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ และให�สอดคล�องกับ
ภาวะตลาดด�วย 4) พิจารณางบประมาณรวมเกี่ยวกับการ 
ข�้นเง�นเดือนและเง�นรางวัลประจำป� ตลอดจนผลประโยชน�
อื่นใดของพนักงานบร�ษัทฯ

เร�่องต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับสิ่งแวดล�อม สังคมและการกำกับ 
ดูแลกิจการ (Environment Social and Governance: ESG) 
ดังนี้ 1) กำกับดูแลนโยบาย การบร�หารจัดการ รวมถึง
เป�าหมายและผลการปฏิบัติงานในประเด็นที่เกี่ยวข�องกับ
สิ่งแวดล�อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ 2) สอบทาน 
และติดตามกระบวนการการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย  
และกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ เพื่อให�มั่นใจว�า
ทุกความคาดหวังของผู �มีส �วนได�เสียจะถูกบ�งช� ้และ
เข�าสู �กระบวนการประเมินความสำคัญ รวมถึงได�รับ
การบร�หารจัดการอย�างเหมาะสม 3) สอบทานและติดตาม 
บร�หารจัดการความเสี่ยงด�าน ESG ที่สำคัญ 4) กำกับดูแล 
กระบวนการเป�ดเผยข�อมูลด�าน ESG ของบร�ษัทฯ

คณะกรรมการสิ่งแวดล�อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ  
มีหน�าที่สนับสนุนคณะกรรมการบร�ษัทในการกำกับดูแล

คณะกรรมการสิ่งแวดลอม สังคม

และการกำกับดูแลกิจการ 

ประกอบด�วย กรรมการอิสระ 3 คน  

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

1. นายพิริยะ เข็มพล

 

2. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

3. นายธีรภัทร สงวนกชกร

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีการประชุมอย�างน�อย
เดือนละ 1 ครั�ง ซ�่งกำหนดล�วงหน�าไว�ที่ทุกสัปดาห�สุดท�าย 
ของเดือน ยกเว�นในเดือนกุมภาพันธ�และธันวาคม คณะกรรมการ 
กำหนดให�มีการประชุมไว�ในสัปดาห�ที่สองของเดือน และ
มีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำเป�นในการประชุม โดยจะ 
กำหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ครบถ�วนและเพียงพอ และจัดส�งให�กับคณะกรรมการ
ล�วงหน�าอย�างน�อย 7 วัน เพ่ือให�คณะกรรมการบร�ษัทมีเวลา 
ศึกษาข�อมูลอย�างเพียงพอก�อนเข�าร�วมประชุม ซ�ง่การจะเพ่ิม 
วาระการประชุมภายหลังการจัดส�งเอกสารจะทำได�เฉพาะ 
เร�่องที่มีเหตุผลและความจำเป�นมากเท�านั�น และต�องได�รับ 
การอนุมัติจากประธานกรรมการบร�ษัท โดยการประชุม
แต�ละครั�งใช�เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ซ�่งกรรมการ 
ทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย�างเป�ดเผย  
โดยมีประธานกรรมการบร�ษัทเป�นผู�ประมวลความเห็นและ 
ข�อสรุปท่ีได�จากท่ีประชุม สำหรับกรณีท่ีกำลังพิจารณาเร�อ่งท่ี 
กรรมการท�านใดเป�นผู�มีส�วนได�เสียอย�างมีนัยสำคัญ กรรมการ 
ท�านนั�นต�องออกจากการประชุมระหว�างการพิจารณาเร�อ่งนั�นๆ 

ทั�งน้ีมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป�นลายลักษณ�อักษร และ 
หลังจากที่ผ�านการรับรองจากที่ประชุมแล�วจะมีการลงนาม 
รับรองความถูกต�องของเอกสารทุกฉบับโดยประธาน
กรรมการบร�ษัทและเลขานุการคณะกรรมการบร�ษัท
โดยบันทึกการประชุมจะถูกจัดเก็บอยู�ในรูปแบบแฟ�มเอกสาร
ท่ีเป�นต�นฉบับ และสำเนา เพ่ือความสะดวกสำหรับกรรมการ 
และผู�ที่เกี่ยวข�องในการตรวจสอบและอ�างอิงได� นอกจากนี้
ยังจัดเก็บเอกสารที่ใช�ประกอบวาระการประชุม และบันทึก
การประชุมในรูปแบบแฟ�มอิเล็กทรอนิกส�ที่สามารถอ�างอิง 
ย�อนหลังได�อย�างน�อย 5 ป� โดยมีระบบการจัดเก็บท่ีปลอดภัย 
จากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข�อมูล และความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติต�างๆ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง

บร�ษัทฯ กำหนดเร�อ่งการประชุมคณะกรรมการและการออกเสียง 
ไว�ดังนี้ “กรรมการบร�ษัทมาประชุมไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของ 
จำนวนกรรมการบร�ษัททั�งหมดจ�งจะนับเป�นองค�ประชุม 
โดยในการลงมติแต�ละวาระต�องมีกรรมการบร�ษัทในท่ีประชุม 
ไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบร�ษัททั�งหมด” 
(แนวปฏิบัติ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ว�าด�วยคณะ 
กรรมการบร�ษัท ข�อ 8.5 เร�ม่ใช� 19 ธันวาคม 2557 เป�นต�นไป)

การประชุมสำหรับกรรมการที่ ไม ไดเปนผูบริหาร 

การประชุมสำหรับกรรมการโดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วม
จัดข�น้ในวันเสาร�ท่ี 13 พฤศจ�กายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการ 
ที่ไม�ใช�ผู�บร�หารเข�าร�วมประชุมในครั�งนี้จำนวน 11 คน 
ซ�่งมีหัวข�อการประชุมครอบคลุมประเด็นดังต�อไปนี้

1. แผนงานสืบทอดตำแหน�งผู�บร�หารระดับสูง (Senior
 Management Succession Plan)

2. ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าที ่บร�หาร
 ในป�ที่ผ�านมา (CEO Performance)

ตารางการประชุมกรรมการในป 2564

บร�ษัทได�เป�ดเผยข�อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับการเข�าประชุม 
ของคณะกรรมการบร�ษัทในป� 2564 ในหัวข�อ “การเข�าร�วม 
ประชุมคณะกรรมการ” หน�า 267

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�คณะกรรมการกำหนด
ค�าตอบแทนเป�นผู�พิจารณาทบทวนโครงสร�าง ระบบการจ�าย 
ค�าตอบแทนและอัตราค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมสำหรับกรรมการ 
และผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ โดยกำหนดเป�นนโยบายว�า 
ค�าตอบแทนจะต�องอยู�ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึง 
ภาระ หน�าที ่ ความรับผิดชอบและสามารถแข�งขันได�
ในตลาดแรงงานและธุรกิจ ค�าตอบแทนผู�บร�หารจะเช�อ่มโยง 
กับผลปฏิบัติงานของผู�บร�หารแต�ละคน (Performance-based) 
เพื่อสร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ

ค�าตอบแทนของกรรมการประกอบด�วย 2 ส�วนคือ ค�าตอบแทน 
ประจำเป�นรายเดือน และค�าตอบแทนจากการเข�าร�วมประชุม 
แต�ละครั�ง ส�วนบำเหน็จกรรมการประจำป�จะเช�่อมโยงกับ 
การพิจารณาเง�นป�นผลที่จ�ายให�กับผู�ถือหุ�น และการจ�าย
ค�าตอบแทนกรรมการจะต�องได�รับการพิจารณาอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู�ถือหุ�น

ในป� 2564 ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นได�กำหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
คณะต�างๆ โดยมีการพิจารณาค�าตอบแทนคณะกรรมการ 
แต�ละคณะเปร�ยบเทียบค�าตอบแทนกรรมการในกลุ�มธุรกิจ 
ประเภทต�างๆ ซ�่งค�าตอบแทนประจำป� 2564 ปรับเพิ่ม
ร�อยละ 33.33 จากป� 2563 มีผลตั�งแต�เดือนพฤษภาคม 2564 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

สามารถศึกษาข�อมูล “กฎบัตรคณะกรรมการกำหนด
ค�าตอบแทน” เพิ่มเติมได�ที่เว็บไซต�บร�ษัทฯ โดยสแกน

QR Code หร�อกดที่ปุ�ม Click here

สามารถศึกษาข�อมูล “กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล�อม 
สังคมและการกำกับดูแลกิจการ” เพ่ิมเติมได�ท่ีเว็บไซต�บร�ษัทฯ
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุ�ม Click here
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https://www.banpu.com/wp-content/uploads/2020/10/3.1.7_%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99-.pdf
https://www.banpu.com/wp-content/uploads/2021/06/ESG-Charter-TH.pdf


คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค�าตอบแทนรวมท่ีเป�นตัวเง�นของคณะกรรมการบร�ษัทในรูปของค�าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุมรายครั�ง และบำเหน็จกรรมการ 
เป�นจำนวนเง�น รวมทั�งสิ้น 31,139,895.12 บาท รายละเอียดดังนี้

1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

 1.1 ค�าตอบแทนรายเดือน
  จ�ายทุกเดือน (บาท/เดือน)
 1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
  จ�ายเป�นรายครั�งเฉพาะเมื่อเข�าร�วมประชุม (บาท/ครั�ง)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 จายเปนรายครั้งเฉพาะเม�อเขารวมประชุม (บาท/ครั้ง)

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

 คณะกรรมการสิ่งแวดลอม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ  

 จายเปนรายครั้งเฉพาะเม�อเขารวมประชุม (บาท/ครั้ง)

รายละเอียด กรรมการ

60,000

30,000

36,000

30,000

รองประธาน

69,000

34,500

-

-

ประธาน

78,000

39,000

46,800

39,000

ช�อ – นามสกุล

ตำแหนง

คาตอบแทน

รวม

(บาท)

บำเหน็จ

กรรมการ

(บาท)
คณะ 

กรรมการ

สิ่งแวดลอม

สังคม

และการกำกับ 

ดูแลกิจการ

คณะ

กรรมการ 

กำหนดคา 

ตอบแทน

คณะ

กรรมการ 

บรรษัทภิบาล

และสรรหา

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ

บริษัท

คาตอบแทน

รายเดือน 

และเบี้ยประชุม

รายครั้ง 

(บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

1. นายชนินท วองกุศลกิจ

 ประธานกรรมการบร�ษัท

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

 กรรมการอิสระ/ ประธาน
 คณะกรรมการตรวจสอบ/  
 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน

3. นายพิริยะ เข็มพล

 กรรมการอิสระ/ 
 ประธานคณะกรรมการ
 ส่ิงแวดล�อม สังคม 
 และการกำกับดูแลกิจการ/ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล
 และสรรหา

4. นายระวิ คอศิริ

 กรรมการ/ 
 ประธานคณะกรรมการ
 บรรษัทภิบาลและสรรหา

1,355,250.00
 

1,042,500.00
  
 
 

1,042,500.00  
 

 

1,042,500.00
  

2,821,415.41
 

2,691,419.55
  
 
 

2,260,364.66  
 

 

2,501,819.55

1,466,165.41
 

1,127,819.55
  
 
 

845,864.66  
 

 

1,127,819.55

-
 

-
  
 
 

117,000.00  
 

 

-

-
 

135,000.00
  
 
 

-  
 

 

-

-
 

-
  
 
 

255,000.00  
 

 

331,500.00
  

-
 

386,100.00
  
 
 

-  
 

 

-
  

ช�อ – นามสกุล

ตำแหนง

คาตอบแทน

รวม

(บาท)

บำเหน็จ

กรรมการ

(บาท)
คณะ 

กรรมการ

สิ่งแวดลอม

สังคม

และการกำกับ 

ดูแลกิจการ

คณะ

กรรมการ 

กำหนดคา 

ตอบแทน

คณะ

กรรมการ 

บรรษัทภิบาล

และสรรหา

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ

บริษัท

คาตอบแทน

รายเดือน 

และเบี้ยประชุม

รายครั้ง 

(บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

5. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

 กรรมการ/ 
 ประธานกรรมการ
 กำหนดค�าตอบแทน

6. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

 กรรมการอิสระ/ 
 กรรมการตรวจสอบ/  
 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน

7. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

 กรรมการอิสระ/ 
 กรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการสิ่งแวดล�อม สังคม  
 และการกำกับดูแลกิจการ

8. นายธีรภัทร สงวนกชกร

 กรรมการอิสระ/ 
 กรรมการกำหนดค�าตอบแทน/  
 กรรมการสิ่งแวดล�อม สังคม  
 และการกำกับดูแลกิจการ

9. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

 กรรมการ/ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล
 และสรรหา

10. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

 กรรมการ

11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

 กรรมการ

12. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ  

      กรรมการ/ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล
 และสรรหา

13. นางสมฤดี ชัยมงคล

 กรรมการ

รวม

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค�าตอบแทนกรรมการข�างต�นแล�ว กรรมการยังได�รับค�าตอบแทนในส�วนของสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำป�ท�านละ 50,000 บาท/ป� 
   และค�าใช�จ�ายในการเข�าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง ทั�งนี้เป�นไปตามระเบียบ 
   ข�อบังคับของบร�ษัทฯ 

1,012,500.00

 

1,042,500.00
  
 
 

1,042,500.00

 

1,042,500.00

 

1,042,500.00

 

1,042,500.00
 

1,042,500.00
 

1,042,500.00

 

675,000.00
  

-

 

297,000.00
  
 
 

297,000.00  

 

-

 

-

 

-
 

-
 

-

 

-
  

-

 

-
  
 
 

-

 

-

 

255,000.00

 

-
 

-
 

255,000.00

 

-
  

175,500.00

 

135,000.00
  
 
 

-

 

135,000.00

 

-

 

-
 

-
 

-

 

-
  

-

 

-
  
 
 

90,000.00

 

90,000.00

 

-

 

-
 

-
 

-

 

-
  

1,127,819.55

 

1,127,819.55
  
 
 

1,127,819.55

 

1,127,819.55

 

1,127,819.55

 

1,127,819.55
 

1,127,819.55
 

1,127,819.55

 

1,127,819.55
  

2,315,819.55

 

2,602,319.55
  
 
 

2,557,319.55

 

2,395,319.55

 

2,425,319.55

 

2,170,319.55
 

2,170,319.55
 

2,425,319.55

 

1,802,819.55
 

31,139,895.12
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การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบร�ษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย�บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู�สมรส รวมทั�งบุตร
ท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ ต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในการประชุมครั�งถัดไปหลังจากกรรมการบร�ษัทท�านนั�นได�รับการเลือกตั�ง 
ให�เป�นกรรมการบร�ษัท หลังจากนั�นหากกรรมการบร�ษัท รวมทั�งคู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ มีการทำธุรกรรม
การซ�้อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) กรรมการท�านนั�นก็จะรายงานการซ�้อขายหลักทรัพย�นั�นต�อที่ประชุม
คณะกรรมการบร�ษัทครั�งถัดไปทุกครั�ง การถือครองหุ�นของคณะกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป�นดังน้ี

หุนสามัญ (หุน)

เพิ่ม (ลด)

295,725          
2,162,860

-

-

-

- 

-

  400,000 

70,062 

-

-

-

-

-

1,176,409 

-

1,052,680 

214,731 

(4,371,054)

500,000 

2,743,511           
81,867 

6,666 

4,506 

1,976,378 

- 

31 ธันวาคม 2563

17,887,176 

6,488,580

-

-

-

-

-

1,200,000 

210,188 

-

-

-

-

-

4,329,228

-

4,301,200

645,200 

5,595,200 

2,700,000

8,008,209 

238,970

20,000

13,518

5,885,910

-

1. นายชนินท วองกุศลกิจ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

2. นายธีรภัทร สงวนกชกร

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

3. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

4. นายระวิ คอศิริ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

5. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

7. นายพิริยะ เข็มพล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

8. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

9. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

10. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

11. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

12. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

13. นางสมฤดี ชัยมงคล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

ช�อ – นามสกุล

31 ธันวาคม 2564

18,182,901

8,651,440

-

-

-

-

-

1,600,000

280,250

-

-

-

-

-

5,505,637

-

5,353,880

859,931

1,224,146

3,200,000

10,751,720

320,837

26,666

18,024

7,862,288

-

หุนสามัญ (หุน)

เพิ่ม (ลด)

22,093 

  - 

- 

7,870 

-

-

-

-

-

-

- 

50,278 

-

- 

31 ธันวาคม 2563

65,525

- 

90 

23,097

-

-

-

-

-

-

-

30,000 

-

-

14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

15. นายจิรเมธ อัชชะ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

16. นายสุธี สุขเรือน

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

17. นายกิรณ ลิมปพยอม

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

18. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

19. นายฐิติ เมฆวิชัย

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

20. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

ช�อ – นามสกุล

31 ธันวาคม 2564

87,618

-

90

30,967

-

-

-

-

-

-

-

80,278

-

-

ผูบริหารระดับสูง 

ผูบริหารระดับสูงของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ประกอบด�วย

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจเหมือง

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจไฟฟ�า

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจน�ำมันและก�าซธรรมชาติ

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – กลยุทธ�และพัฒนาธุรกิจ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารการเง�น

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย�

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

1. นางสมฤดี ชัยมงคล

2. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ 

3. นายกิรณ ลิมปพยอม

4. นายฐิติ เมฆวิชัย

5. นายสุธี สุขเรือน

6. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

7. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

8. นายจิรเมธ อัชชะ
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การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบร�ษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย�บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู�สมรส รวมทั�งบุตร
ท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ ต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในการประชุมครั�งถัดไปหลังจากกรรมการบร�ษัทท�านนั�นได�รับการเลือกตั�ง 
ให�เป�นกรรมการบร�ษัท หลังจากนั�นหากกรรมการบร�ษัท รวมทั�งคู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ มีการทำธุรกรรม
การซ�้อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) กรรมการท�านนั�นก็จะรายงานการซ�้อขายหลักทรัพย�นั�นต�อที่ประชุม
คณะกรรมการบร�ษัทครั�งถัดไปทุกครั�ง การถือครองหุ�นของคณะกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป�นดังน้ี

หุนสามัญ (หุน)

เพิ่ม (ลด)

295,725          
2,162,860

-

-

-

- 

-

  400,000 

70,062 

-

-

-

-

-

1,176,409 

-

1,052,680 

214,731 

(4,371,054)

500,000 

2,743,511           
81,867 

6,666 

4,506 

1,976,378 

- 

31 ธันวาคม 2563

17,887,176 

6,488,580

-

-

-

-

-

1,200,000 

210,188 

-

-

-

-

-

4,329,228

-

4,301,200

645,200 

5,595,200 

2,700,000

8,008,209 

238,970

20,000

13,518

5,885,910

-

1. นายชนินท วองกุศลกิจ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

2. นายธีรภัทร สงวนกชกร

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

3. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

4. นายระวิ คอศิริ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

5. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

7. นายพิริยะ เข็มพล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

8. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

9. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

10. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

11. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

12. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

13. นางสมฤดี ชัยมงคล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

ช�อ – นามสกุล

31 ธันวาคม 2564

18,182,901

8,651,440

-

-

-

-

-

1,600,000

280,250

-

-

-

-

-

5,505,637

-

5,353,880

859,931

1,224,146

3,200,000

10,751,720

320,837

26,666

18,024

7,862,288

-

หุนสามัญ (หุน)

เพิ่ม (ลด)

22,093 

  - 

- 

7,870 

-

-

-

-

-

-

- 

50,278 

-

- 

31 ธันวาคม 2563

65,525

- 

90 

23,097

-

-

-

-

-

-

-

30,000 

-

-

14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

15. นายจิรเมธ อัชชะ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

16. นายสุธี สุขเรือน

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

17. นายกิรณ ลิมปพยอม

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

18. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

19. นายฐิติ เมฆวิชัย

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

20. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

ช�อ – นามสกุล

31 ธันวาคม 2564

87,618

-

90

30,967

-

-

-

-

-

-

-

80,278

-

-

ผูบริหารระดับสูง 

ผูบริหารระดับสูงของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ประกอบด�วย

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจเหมือง

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจไฟฟ�า

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจน�ำมันและก�าซธรรมชาติ

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – กลยุทธ�และพัฒนาธุรกิจ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารการเง�น

1. นางสมฤดี ชัยมงคล

2. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ 

3. นายกิรณ ลิมปพยอม

4. นายฐิติ เมฆวิชัย

5. นายสุธี สุขเรือน

6. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก
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อำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดเป�าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ�าหน�าที่บร�หารเป�นประจำทุกป� ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่บร�หารและผู�บร�หารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช�เป�าหมายและหลักเกณฑ�ในการประเมิน
ที่เช�่อมโยงกับแผนกลยุทธ� แผนงานประจำป� และเป�าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร เพื่อพิจารณากำหนด
ค�าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

นโยบายและการจายคาตอบแทนผูบริหาร

บร�ษัทฯ มีการจ�ายค�าตอบแทนในรูปแบบของเง�นเดือน โบนัส และค�าตอบแทนอื่นๆ เช�น เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ 
(ไม�รวมค�าตอบแทนในฐานะกรรมการของผู�บร�หารบางท�าน) ผู�บร�หารได�รับค�าตอบแทนเป�นรายเดือนและโบนัส ซ�่งเช�่อมโยง
กับผลการดำเนินการของบร�ษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต�ละบุคคล สำหรับป� 2564 
มีการจ�ายค�าตอบแทนดังกล�าวเป�นจำนวน 146,507,112.00 บาท 

ทั�งน้ีรายช�อ่ผู�บร�หารระดับสูงข�างต�นเป�นไปตามนิยาม “ผู�บร�หาร” ตามประกาศคณะกรรมการการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 23/2551  
โดยได�รับมอบหมายอำนาจหน�าที่ให�ดำเนินงานภายใต�นโยบาย กลยุทธ� และเป�าหมายที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดไว� 
ซ�่งคณะกรรมการบร�ษัทได�อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินงานในการกำหนดขอบเขตหน�าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร�งใสและ
มีความคล�องตัวในการปฏิบัติงานอย�างเหมาะสม 
หมายเหตุ :

* ผู�บร�หาร 4 อันดับแรก ได�แก� ผู�บร�หารระดับสูงที่รองลงมาจากประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 

หมายเหตุ :

• ป� 2564 : ผู�บร�หาร 8 คน ได�แก� 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

เงินเดือนและโบนัส

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รวม

หนวย : บาท จำนวนเงิน

142,302,150.00

4,204,962.00

146,507,112.00

จำนวนราย

8

8

พนักงาน

บานปูเช�อวาหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ

ใหเติบโตอยางแข็งแกรงและยั่งยืน คือ “พนักงาน”

บริษัทฯ จึงมุงมั่นสรางสรรคออกแบบทุกกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยใหพนักงาน 

เปนแกนหลักมาโดยตลอด พรอมท้ังบริหารความหลากหลายของพนักงาน (Diversity) ท้ังดานเช้ือชาติ 

ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู มุมมอง และประสบการณการทำงาน ในทั้ง 10 ประเทศ

ที่บริษัทฯ เขาไปดำเนินธุรกิจ เพ�อใหพนักงานสามารถนำจุดแข็งดานความหลากหลายเหลานี้ 

มาตอยอด เพิ่มคุณคาและความสามารถในการแขงขัน ทำงานรวมกันอยางมีความสุข ยืดหยุน 

คลองตัว เหมาะกับตำแหนงงานและวิถีชีวิตที่พรอมปรับเปลี่ยน สรางสรรคนวัตกรรมในทุก ๆ ดาน 

พรอมขับเคล�อนธุรกิจใหม ๆ เพ�อเสริมสรางความยั่งยืนทางธุรกิจ

ใหบริษัทฯ เติบโตในระยะยาวจากรากฐานที่แข็งแกรง

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอยในแตละประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หนวย : คน)

223
สหรัฐอเมริกา

15
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

18
ประเทศญี่ปุน

2,384
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

473
ประเทศไทย

86
ประเทศมองโกเลีย

943
สาธารณรัฐประชาชนจีน

1,556
ประเทศออสเตรเลีย

9
สาธารณรัฐสิงคโปร

5,707

จํานวนพนักงานท้ังหมด

รวม

คน
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ทั�งน้ีรายช�อ่ผู�บร�หารระดับสูงข�างต�นเป�นไปตามนิยาม “ผู�บร�หาร” ตามประกาศคณะกรรมการการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 23/2551  
โดยได�รับมอบหมายอำนาจหน�าที่ให�ดำเนินงานภายใต�นโยบาย กลยุทธ� และเป�าหมายที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดไว� 
ซ�่งคณะกรรมการบร�ษัทได�อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินงานในการกำหนดขอบเขตหน�าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร�งใสและ
มีความคล�องตัวในการปฏิบัติงานอย�างเหมาะสม 
หมายเหตุ :
* ผู�บร�หาร 4 อันดับแรก ได�แก� ผู�บร�หารระดับสูงที่รองลงมาจากประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 
** นายว�ธพล เจาะจ�ตต� ได�รับการเพิ่มรายช�่อผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ ต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2565

อำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดเป�าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ�าหน�าที่บร�หารเป�นประจำทุกป� ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่บร�หารและผู�บร�หารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช�เป�าหมายและหลักเกณฑ�ในการประเมิน
ที่เช�่อมโยงกับแผนกลยุทธ� แผนงานประจำป� และเป�าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร เพื่อพิจารณากำหนด
ค�าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

นโยบายและการจายคาตอบแทนผูบริหาร

บร�ษัทฯ มีการจ�ายค�าตอบแทนในรูปแบบของเง�นเดือน โบนัส และค�าตอบแทนอื่นๆ เช�น เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ 
(ไม�รวมค�าตอบแทนในฐานะกรรมการของผู�บร�หารบางท�าน) ผู�บร�หารได�รับค�าตอบแทนเป�นรายเดือนและโบนัส ซ�่งเช�่อมโยง
กับผลการดำเนินการของบร�ษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแต�ละบุคคล สำหรับป� 2564 
มีการจ�ายค�าตอบแทนดังกล�าวเป�นจำนวน 146,507,112.00 บาท 

หมายเหตุ :
• ป� 2564 : ผู�บร�หาร 8 คน ได�แก� 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

เงินเดือนและโบนัส

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รวม

หนวย : บาท จำนวนเงิน

142,302,150.00

4,204,962.00

146,507,112.00

จำนวนราย

8

8

พนักงาน

บานปูเช�อวาหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ

ใหเติบโตอยางแข็งแกรงและยั่งยืน คือ “พนักงาน”

บริษัทฯ จึงมุงมั่นสรางสรรคออกแบบทุกกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยใหพนักงาน 

เปนแกนหลักมาโดยตลอด พรอมท้ังบริหารความหลากหลายของพนักงาน (Diversity) ท้ังดานเช้ือชาติ 

ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อายุ ความรู มุมมอง และประสบการณการทำงาน ในทั้ง 10 ประเทศ

ที่บริษัทฯ เขาไปดำเนินธุรกิจ เพ�อใหพนักงานสามารถนำจุดแข็งดานความหลากหลายเหลานี้ 

มาตอยอด เพิ่มคุณคาและความสามารถในการแขงขัน ทำงานรวมกันอยางมีความสุข ยืดหยุน 

คลองตัว เหมาะกับตำแหนงงานและวิถีชีวิตที่พรอมปรับเปลี่ยน สรางสรรคนวัตกรรมในทุก ๆ ดาน 

พรอมขับเคล�อนธุรกิจใหม ๆ เพ�อเสริมสรางความยั่งยืนทางธุรกิจ

ใหบริษัทฯ เติบโตในระยะยาวจากรากฐานที่แข็งแกรง

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอยในแตละประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หนวย : คน)

223
สหรัฐอเมริกา

15
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

18
ประเทศญี่ปุน

2,384
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

473
ประเทศไทย

86
ประเทศมองโกเลีย

943
สาธารณรัฐประชาชนจีน

1,556
ประเทศออสเตรเลีย

9
สาธารณรัฐสิงคโปร

5,707

จํานวนพนักงานท้ังหมด

รวม

คน

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย�
(ดำรงตำแหน�งถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย�
(เข�ารับตำแหน�งวันที่ 1 กรกฎาคม 2564)**

ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

7. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

 

8. นายวิธพล เจาะจิตต

 

9. นายจิรเมธ อัชชะ
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คาตอบแทนของพนักงาน 

ในป� 2564 ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�นของพนักงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย ทั�งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจ�น  
สาธารณรัฐอินโดนีเซ�ย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธ�ปไตยประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร� 
ประเทศญี่ปุ�น ประเทศเว�ยดนาม และสหรัฐอเมร�กา ประกอบด�วยเง�นเดือน โบนัส และค�าตอบแทนอื่นๆ เช�น เง�นสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ เป�นเง�นจำนวนทั�งสิ้น 11,343,281,699.35 บาท 

ขอพิพาทดานแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา

– ไม�มี –

การบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย

“บ�านปู ฮาร�ท” เป�นวัฒนธรรมองค�กรที่หลอมรวมทุกความต�างของพนักงานใน 10 ประเทศ กว�า 6,000 คน ให�เป�นหนึ่งเดียว 
เพ่ือเป�นพลังขับเคล่ือนองค�กรให�พร�อมปรับเปล่ียน สอดรับกับว�สัยทัศน�และกลยุทธ�ทางธุรกิจอยู�เสมอ โดยผู�บร�หารและพนักงาน  
บ�านปูทุกคนยึดถือ “บ�านปู ฮาร�ท” เพื่อให�การทำงานเป�นไปในทิศทางเดียวกัน มุ�งไปสู�เป�าหมายการเป�นผู�นำด�านพลังงาน
แห�งเอเช�ยที่มุ�งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ผ�านค�านิยมองค�กร 3 คุณลักษณะ ได�แก�

“One Banpu, One Goal”

รวมหลายพันพลังใหเปน “หนึ่งเดียว” ดวยบานปู ฮารท

บร�ษัทฯ ได�นำ “บ�านปู ฮาร�ท” มาปรับใช�ในทุกกระบวนการที่เกี ่ยวข�องกับพนักงาน เพื ่อส�งเสร�มความแข็งแกร�งของ
วัฒนธรรมองค�กรอย�างยั่งยืน ได�แก� การสรรหาพนักงานใหม� การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาพนักงาน
และการเลื่อนขั�นตำแหน�งงาน

Striving for the Future

ใจรัก

New Ideas, New Solutions

สรางสรรค

Success Is the Only Option

มุงมั่นยืนหยัด

กาวไปใหสำเร็จ

Pursue for Success

เราทำได

Can Do More

ปราดเปรียวและเปลี่ยนแปลง

Be Agile and Change

หวงใยและแบงปน

Express Care and Share

กาวล้ำนำหนา

Transcend the Trend

คิดจริงทำจริง

Ideate and Get Real

เรียนเร็วทำเร็ว

Learn Fast, Do First

ยึดมั่นความถูกตอง

Adhere to Integrity and Ethics

สานพลังสรางเครือขาย

Synergize and Network

พัฒนาอยางยั่งยืน

Engage to Sustainability

Development
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ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ให�เหมาะกับการทำงานภายใต�สถานการณ�ป�จจุบันมากข� ้น 
โดยมุ�งเน�นไปที่กิจกรรมออนไลน� เช�น การปฐมนิเทศพนักงานใหม�ผ�านช�องทางออนไลน� การบูรณาการเกมเข�าไปในการเร�ยนรู�
วัฒนธรรมองค�กร (Gamification) การจัดกิจกรรมให�พนักงานได�มีส�วนร�วมในการลงมือปฏิบัติในโชว�เคสต�างๆ ตามกระบวนการ 
Design Thinking เพื่อส�งเสร�มความเข�าใจและปลูกฝ�ง “10 พฤติกรรมความเป�นบ�านปู ฮาร�ท” (10 Key Behaviors) 
มาปรับใช�ในการทำงานได�อย�างคล�องตัว ตลอดจนสามารถเช�่อมโยงพฤติกรรมเข�ากับเป�าหมายทางธุรกิจของกลุ�มบ�านปูได� 
ผ�านการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อความเข�าใจวัฒนธรรมองค�กรไปในทิศทางเดียวกัน 

การสรรหาพนักงานใหม

จัดทำแบบทดสอบ

“Culture-Fit Assessment” 

เพ�อสรรหาพนักงานที่เหมาะสม

กับวัฒนธรรมองคกร

การปฐมนิเทศ

จัดปฐมนิเทศผาน Mobile Apps 

เร�องวัฒนธรรมองคกร

“บานปู ฮารท”

ใหแกพนักงานใหม

การพัฒนาศักยภาพ

เสริมสรางความแข็งแกรง

ของวัฒนธรรมองคกร

ผานกิจกรรมที่หลากหลาย

พรอมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กำหนดให “บานปู ฮารท”

เปนสวนหนึ่งของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

มาอยางตอเน�อง

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค�กรและความผูกพันต�อองค�กรเป�นประจำทุกป� 
โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ ยังคงจัดทำการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองค�กร “บ�านปู ฮาร�ท” เพ่ือวัดระดับความผูกพัน 
ต�อองค�กร และระดับความสอดคล�องด�านพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค�กร ให�สะท�อนความเป�น “บ�านปู ฮาร�ท” 
อย�างแท�จร�งในฐานะท่ีพนักงานเป�นหน่ึงในผู�มีส�วนได�เสีย (Stakeholders) ท่ีสำคัญของบ�านปู ซ�ง่ผลการประเมินของป� 2564 มีดังน้ี

วัฒนธรรมองคกร “บานปู ฮารท”

74%
2%

78%
3%

ระดับความสอดคลองของพฤติกรรมพนักงานกับ  

วัฒนธรรมองคกรเฉลี่ยทุกประเทศ ประจำป 2564 

ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานเฉลี่ย

ทุกประเทศ ประจำป 2564

77%
2%

ใจรัก

มุงมั่นยืนหยัด

80%
2%

76%
3%

สรางสรรค

บานปูเช�อวาหัวใจหลักในการพัฒนานวัตกรรม

เริ่มตนจาก “คน” และ “สังคมที่เปดกวาง” 

บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการสร�างวัฒนธรรมนวัตกรรม 
(Innovation Culture) ให�แข็งแกร�งยิ่งข�้น ซ�่งแม�ในป� 2564 
บร�ษัทฯ ได�ปรับรูปแบบเป�นกิจกรรมออนไลน�มากยิ่งข� ้น
เพื่อให�สอดคล�องกับสถานการณ� แต�ยังคงต�อยอดผ�านการ
บ�มเพาะนิสัยเช�งนวัตกรรมได�อย�างไร�รอยต�อ เพ่ือส�งเสร�มการ 
ยอมรับความแตกต�างทางความคิด และสนับสนุนให�ทุกคน 
กล�าทำสิ่งใหม� จนเกิดบรรยากาศเช�งนวัตกรรมในทุกพื้นที่ 
ของบ�านปู เช�น กิจกรรม Banpu Mind Space ซ�ง่เป�นพ้ืนท่ี 
จุดประกายความคิดสร�างสรรค�ให�พนักงานได�มาเร�ยนรู�ขั�นตอน 
การพัฒนาความคิดเช�งนวัตกรรมร�วมกัน และเป�ดรับฟ�ง
เสียงสะท�อนจากพนักงาน เพื่อมาพัฒนาโครงการต�างๆ 
ให�ดีกว�าเดิม

ในต�างประเทศระยะส ั �นและระยะยาว (Overseas 
Assignment) รวมทั�งส�งเสร�มกิจกรรมสร�างแรงบันดาลใจ 
และแลกเปลี่ยนความรู�หลากหลายรูปแบบมาอย�างต�อเนื่อง
ควบคู�กับการสร�างบรรยากาศของการสร�างสรรค�นวัตกรรม 
จากพนักงานในทุกประเทศ โดยพนักงานสามารถนำเสนอ
ความคิดสร�างสรรค�ผ�านโครงการ “Wow Ideas” เพ่ือร�วมกัน 
หาว�ธ�การทำงานรูปแบบใหม�อย�างชาญฉลาด (Smarter) 
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังสนับสนุนให�พนักงานคิดจร�ง ทำจร�ง  
กล�าทำสิ่งใหม�เพื่อเร�ยนรู� ด�วยการร�เร�่มโครงการ SEED 

Project ร�วมกับหน�วยงาน Digital Center of Excllence 
(DCOE) ท่ีจะพัฒนากระบวนการเร�ยนรู�ในการสร�างนวัตกรรม 
โดยเร�่มตั�งแต�การสร�างสรรค�แนวความคิดใหม�ๆ จนเข�าสู� 
การเป�นเจ�าของผลงานผู�สร�างผลิตภัณฑ� (Product Owner) 
ก�อนผ�านการคัดกรองการพัฒนาผลิตภัณฑ�ในขั �นตอน
การกลั่นกรองนวัตกรรม (State-Gate Process) และ
มีการวัดผลิตภัณฑ�ที่ใช�งานได�ขั�นต�น (Minimum Viable 
Product) เพื่อประเมินศักยภาพในตลาด โดยจะมีที่ปร�กษา 
(Coach) คอยให�คำแนะนำในทุกๆ กระบวนการ ซ�ง่โครงการน้ี 
จะช�วยสนับสนุน Innovation Culture และสามารถขยายผล 
การปฏิบัติสู�การต�อยอดนวัตกรรมในองค�กรได�ในระยะยาว

กว�าสิบป�ที่บ�านปูสนับสนุนให�พนักงานฝ�กฝนทักษะการคิด
เช�งนวัตกรรมและลงมือทำให�เกิดข�้นจร�ง พร�อมปรับตัว
ให�ก�าวล�ำนำหน�าในทุกความเปลี่ยนแปลง ด�วยพลังของ
การต�อยอดไอเดียใหม�ๆ บ�านปูจ�งมุ�งปลูกฝ�งและพัฒนา 
เร� ่อง “นวัตกรรม” (Innovation) ผ�านการทำงานแบบ 
Working Agility ที่สนับสนุนให�พนักงานพร�อมปรับเปลี่ยน 
ด�วยการหมุนเว�ยนงาน (Rotation) การทำงานข�ามสายงาน 
(Cross Functional Working) การทำงานข�ามประเทศ 
(Cross Country Working) การรับมอบหมายให�ทำงาน

"Banpu Mind Space"

"SEED Project"

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



1. พัฒนาความแข็งแกรงดานศักยภาพ

 ของบุคลากรในทุกประเทศอยางตอเน�อง 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ในป� 2564 นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรมและพัฒนา
ขั�นพื้นฐานทั่วไปแล�ว บร�ษัทฯ ยังคงออกแบบและพัฒนา 
หลักสูตรการฝ�กอบรมสำหรับผู�บร�หารและพนักงานในทุกระดับ 
แบบ Blended Learning ร�วมกับบร�ษัทท่ีปร�กษาและสถาบัน 
การพัฒนาผู�บร�หารชั�นนำทั�งในและต�างประเทศอย�างสม่ำเสมอ 
นอกจากน้ียังมีการปรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรให�สอดรับ 
กับนโยบาย Flexible Workplace มากข�้น โดยพนักงาน 
สามารถสร�างทักษะใหม�ท่ีจำเป�น (Reskill) และพัฒนาทักษะ 
เดิมให�แข็งแกร�ง (Upskill) ผ�านการเร�ยนรู �ด�วยตนเอง 
(Self-learning) ในรูปแบบออนไลน� 

ทั �งนี ้ บร�ษัทฯ ยังมุ �งมั ่นยกระดับการพัฒนาบุคลากร
ในทุกประเทศแบบครบวงจร เพื่อเสร�มความได�เปร�ยบ
ในการแข�งขันและรองรับการเติบโตอย�างรวดเร็วของธุรกิจ
ในอนาคต ผ�านโครงการต�างๆ เช�น การพัฒนากลุ�มพนักงาน 
ที่มีศักยภาพจากทั่วโลก (Global Talent Pool) ให�มี 
ประสิทธ�ภาพมากข� ้น โดยมีการวางแผนกลยุทธ�ด�าน 
ทรัพยากรบุคคล (Workforce Strategy) อย�างเป�นระบบ
ในกลุ�มบร�ษัทฯ เพื่อออกแบบการเร�ยนรู�ให�ตอบโจทย�
ความหลากหลายทางธุรก ิจของกลุ �มบร�ษ ัทฯ ด�วย 

“กระบวนการการออกแบบรูปแบบการเร�ยนรู�” (Learning 
Solution Design: L&D) รวมทั�งยกระดับการพัฒนาศักยภาพ 
รายบุคคล (Personalize Training Program) ในตำแหน�ง
งานสำคัญอย�างเข�มข�น ควบคู�ไปกับการวัดผลเช�งประจักษ� 
(Learning and Development Measurement) ในเช�ง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม�ในการทำงาน และการสร�าง 
ผลลัพธ�ต�อธุรกิจ ตามหลัก ROI (Return on Investment) 
ท่ีมากกว�าการวัดความพึงพอใจ หร�อการสอบถามความคิดเห็น 
เพื่อประยุกต�ใช�ในการทำงานทั่วๆ ไป

โดยบร�ษัทฯ มีจำนวนช่ัวโมงฝ�กอบรมเฉล่ีย สำหรับพนักงาน 
และผู �บร�หารในประเทศไทยประจำป� 2564 นับเป�น 
20 ชั่วโมง/คน ประกอบด�วย 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความตองการ

ทั�งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค�กร และ
หลักสูตรการอบรมระยะสั�น (Selective Learning Program)  
โดยมีนโยบายจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศ 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของเง�นเดือนทั�งหมดต�อป� โดย
ในป� 2564 บ�านปู ได�จัดการพัฒนาทักษะหลักๆ ดังนี้

• ด�านพัฒนาภาวะผู�นำ เช�น 7 อุปนิสัยของภาวะผู�นำ   
 การเสร�มทักษะแนวความคิดในเช�งธุรกิจ เช�น Energy  
 Titan, Negotiation Skill เป�นต�น ทักษะการเป�นพ่ีเล้ียง  
 (Coaching Skills) เพื่อช�วยปลดล็อคศักยภาพของ 
 พนักงาน และให�พนักงานได�เลือกรูปแบบการเร�ยนรู�
 ท่ีหลากหลาย เข�ากับสถานการณ�ป�จจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 ทั�งแบบการเร�ยนในห�องเร�ยน การเร�ยนออนไลน� จาก 
 สถาบันที่มีช�่อเสียง เป�นต�น เพื่อเข�าถึงทักษะต�างๆ  
 อย�างมีประสิทธ�ภาพ

“ไมสําคัญวาวันนี้คุณจะอยูตําแหนงไหน

แตสําคัญวา...คุณอยากอยูตําแหนงใดในอนาคต”

เพื่อเสร�มความแข็งแกร�งของ “One Banpu, One Goal” บ�านปูจ�งมุ�งบร�หารงานด�านทรัพยากรมนุษย�ให�สอดรับกับ
ว�สัยทัศน�องค�กร และตอบโจทย�การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได�อย�างทันท�วงที พร�อมขับเคลื่อนองค�กรไปสู�เป�าหมายการเป�นผู�นำ  
ธุรกิจด�านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ  จ�งสนับสนุนการเสร�มความแข็งแกร�งด�านศักยภาพของบุคลากรและ
ความคล�องตัวในการทำงาน (Agile Way of Working) เพ่ือให�พนักงานสามารถทำงานร�วมกันได�อย�างราบร�น่ พัฒนาทักษะใหม�ๆ   
และสามารถเติบโตข�ามสายงานได�ในทุกประเทศ ทั�งนี้ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�ดำเนินกลยุทธ�การบร�หารทรัพยากรมนุษย�
ตามหลักการสร�างคุณค�าให�แก�พนักงาน ดังนี้ 

หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร

(Banpu Global Leadership Program) 

ที่ผู�บร�หารจากทุกประเทศเข�าโปรแกรมอบรมร�วมกันเพื่อ
ส�งเสร�มการทำงานข�ามวัฒนธรรม (Diversity and Inclusion) 
การสร�างเคร�อข�ายระหว�างสายงานเพื่อให�เกิดความร�วมมือ
และการทำงานร�วมกันระหว�างประเทศ (Collaboration) 
ได�แก� หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อสร�างทักษะความเป�นผู�นำ 
หลักสูตรพัฒนาทักษะความเป�นผู�นำภายในทีม และหลักสูตร 
พัฒนาทักษะความเป�นผู�นำด�านธุรกิจ

• ด�านทักษะความสามารถเฉพาะตามสายงาน เช�น  
 การคิดและวางแผนเช�งกลยุทธ� (Strategy) การบร�หาร  
 โครงการ การทำแบบจำลองทางธุรกิจเช�งปฏิบัติการ  
 และหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืนของกลุ�มธุรกิจบ�านปูเป�นต�น

"Leadership Program"

การวางแผนและพัฒนาผูสืบทอดตำแหนง 

งานที่สำคัญ (Succession Planning and  

High Potential Management)

บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความต�อเนื่องในการวางแผนและ
บร�หารทรัพยากรมนุษย�ขององค�กร เพื่อรองรับการเติบโต 
ของธุรกิจอย�างมั ่นคงมาโดยตลอด ซ� ่งในป� 2564 
คณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน�ง (Succession 
Planning Committee) ยังคงพิจารณาคัดเลือก ทบทวนและ 
ติดตามการพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�งของผู�บร�หารระดับสูง 
อย�างต�อเนื ่อง ผ�านการประเมินผลด�านสมรรถนะ 
(Competency) คุณลักษณะ (Personality) แบบการพัฒนา 
ศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Program: IDP) 
ตลอดจนติดตามความคืบหน�าของการพัฒนารายบุคคล และ 
การรับพนักงาน ผู�บร�หารใหม�ๆ  เข�ามาเสร�มความแข็งแกร�ง 
ในตำแหน�งสำคัญของทุกประเทศ เพื่อให�แผนการพัฒนา
ผู�สืบทอดตำแหน�งสำคัญสอดคล�องกับกลยุทธ�ทางธุรกิจของ
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2. สนับสนุนความคลองตัวในการทำงาน

 ดวยการใชเทคโนโลยีดานการบริหาร 

 ทรัพยากรมนุษยเช�อมตอพนักงาน

 ในทุกประเทศใหเปนหนึ่งเดียวตามหลัก

 “One Banpu, One Goal”

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Global Human 

Resource Information System Project)

หนึ่งในโครงการที่บร�ษัทฯ สนับสนุนความคล�องตัวในการ  
ทำงานของพนักงาน คือการพัฒนาระบบข�อมูลพนักงาน 
ในทุกประเทศให�เช�อ่มโยงภายใต�มาตรฐาน Single Source 
of Information ง�ายต�อการใช�งาน เสร�มทั�งประสิทธ�ภาพ 
การนำข�อมูลไปว�เคราะห�เพื่อบร�หารจัดการทรัพยากรมนุษย�  
และการทำงานระหว�างประเทศได�อย�างรวดเร็ว ทั�งน้ีในป� 2564 
บร�ษัทฯ ได�พัฒนารูปแบบการทำงานผ�านระบบออนไลน�
เพื ่อให�พนักงานในทุกประเทศเกิดความคล�องตัวและ
ทันต�อเหตุการณ�อยู�เสมอ ด�วยการเช�่อมต�อบางระบบเข�ากับ 
Line และ WeChat Application นอกจากน้ียังพัฒนาระบบ 
บร�หารผลงานด�วย OKR (Objective Key Result) โดยเร�่ม
ในหนึ่งบร�ษัทย�อย ให�เหมาะกับลักษณะของธุรกิจใหม�ที่มี 
ความยืดหยุ�นและคล�องตัวสูง ควบคู�กับการบร�หารระบบ
การเก็บข�อมูลการฉีดวัคซ�น Covid-19 เพื่อให�เข�าถึงสถานะ 
การฉีดวัคซ�นของพนักงานในทุกประเทศได�แบบเร�ยลไทม� 
และสามารถดูแลพนักงานได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ พร�อม
ตอบรับทุกความเปลี่ยนแปลงอย�างทันท�วงที

บร�ษัทฯ พร�อมกับกำหนดตำแหน�งงานที่สำคัญขององค�กร 
(Key and Critical Positions) ระบุผู�สืบทอดตำแหน�งสำคัญ 
จัดทำคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหน�งงาน (Key Success 
Profile of Key and Critical Positions) และกำหนดเกณฑ� 
ในการพิจารณาอย�างต�อเนื่อง เพื่อเสร�มการบร�หารจัดการ 
ผู�สืบทอดตำแหน�งให�แข็งแกร�งในระยะยาว เพ่ิมความคล�องตัว 
ในการทำงานตามลักษณะของธุรกิจได�อย�างรวดเร็ว 

ในด�านการเตร�ยมความพร�อมของผู�บร�หารระดับกลางข�้นไป  
ให�มีความสามารถในการบร�หารคน บร�หารงาน และสามารถ 
เติบโตเป�นผู�นำในอนาคตของบร�ษัทฯ จะต�องผ�านกระบวนการ 
คัดเลือกอย�างเป�นระบบ มีการประเมินสมรรถนะผู�นำ 
(Leadership Capability) และคุณลักษณะของผู �นำ 

(Leadership Characteristics) เพื่อให�มีความตระหนักรู�
ถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนวางแผนการพัฒนา 
ศักยภาพรายบุคคล (Personalize Training Program) 
เพ่ือเตร�ยมความพร�อมในการเป�นผู�นำในอนาคต นอกจากน้ี 
บร�ษัทฯ ยังเพิ่มข�ดความสามารถของผู�นำในด�านความรู�
เช�งธุรกิจ ทักษะการคิดว�เคราะห�และทักษะการบร�หาร ให�กับ 
กลุ�มผู�มีศักยภาพสูง ผ�านกระบวนการพัฒนาในหลายๆ 
รูปแบบ อาทิ การทำงานข�ามกลุ�มงาน (Cross Functional 
Working) เสร�มสร�างประสบการณ�ในการทำงานต�างประเทศ 
(Cross Country Working) และการหมุนเว�ยนงาน (Rotation) 
เป�นต�น โดยจะดำเนินการติดตามความก�าวหน�าของ
แผนพัฒนาดังกล�าวทุกไตรมาส 

การพัฒนาโครงสรางองคกร

เพ�อประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ

(Effective Organization Structure)

บร�ษัทฯ ตระหนักดีว�าโครงสร�างองค�กรที่มีการปรับลด
สายบังคัญบัญชาให�สั�นลงนั�น จะช�วยส�งเสร�มความคล�องตัว 
ในการทำงานรูปแบบใหม� และตอบโจทย�ความรวดเร็ว
ในการดำเนินธุรกิจให�มีประสิทธ�ภาพสูงสุด ในป� 2564 
บร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อยในกลุ�มบร�ษัทฯ ยังคงใช� “โครงสร�าง 

องค�กรอิงตามผลิตภัณฑ� (Product Based Organization 

Structure)” ท่ีมีการทบทวนและปรับเปล่ียนจากป�ก�อน เช�น 
กลุ�มธุรกิจแหล�งพลังงาน กลุ�มธุรกิจผลิตพลังงาน และ
กลุ�มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อสร�างความแข็งแกร�ง
ในการบร�หารงานและสร�างพลังร�วมในกลุ�มธุรกิจเดียวกัน 
ของทุกประเทศให�เข�มแข็งยิ่งข� ้น นอกจากนี้ โครงสร�าง
องค�กรใหม�ยังสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว
และเพิ่มข�ดความสามารถในการแข�งขัน จากการกระจาย
อำนาจการบร�หารงานให�กับผู�บร�หารของแต�ละกลุ�มธุรกิจ
ในประเทศต�างๆ ให�มีความคล�องตัวต�อสภาพการแข�งขัน
ที่แตกต�างกันได�รวดเร็วมากยิ่งข�้น 

"Banpu Family Connect"
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ขอมูลสำคัญอ�น ๆ

ผูที่ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี 

นางสาวอร�ศรา สกุลการะเวก ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – 
การเง�น ได�รับมอบหมายให�ควบคุมดูแลการทำบัญช�ของบร�ษัทฯ 
โดยข�อมูลเก่ียวกับประวัติของผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบ 
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญช� รายละเอียดปรากฏ 
ตามหัวข�อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบร�ษัทและ
ผู�บร�หาร” ของรายงานฉบับนี้

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบร�ษัทได�แต�งตั�ง นายว�รัช วุฒิธนาเศรษฐ� 
ทำหน�าที่เลขานุการบร�ษัท โดยให�มีอำนาจหน�าที่ตามที่ 
กำหนดไว�ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
พ.ศ. 2535 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 เพ่ือรับผิดชอบ 
การจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผู�ถือหุ�น  
รวมถึงช�วยดูแลให�มีการปฏิบัติตามมติดังกล�าว ดูแลและ
ให�คำแนะนำแก�คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ�ต�างๆ 
ท่ีต�องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือ 
นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
และรายงานประจำป�ของบร�ษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น  
และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น รายงานการมีส�วนได�เสีย
ที่รายงานโดยกรรมการหร�อผู�บร�หาร และดำเนินการอื่นๆ 
ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�   
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ และตลาดหลักทรัพย� 
แห�งประเทศไทยกำหนด 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

นางสาวว�ยะดา ว�บูลย�ศิร�ชัย ผู�อำนวยการสายอาวุโส – 
ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ได�รับมอบหมายให�ควบคุมดูแลการตรวจสอบภายในของบร�ษัทฯ

สามารถศึกษาข�อมูล “รายละเอียดข�อมูลเก่ียวกับประวัติของ 
ผู�บร�หารระดับสูง, ผู�ที่ได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญช�, เลขานุการบร�ษัท และหัวหน�า 
หน�วยงานตรวจสอบภายใน” เพิ่มเติมได�ที่เว็บไซต�บร�ษัทฯ 
โดยสแกน QR Code หร�อกดที่ปุ�ม Click here

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ

หน�วยงานนักลงทุนสัมพันธ�จะมีการเป�ดเผยข�อมูล
สารสนเทศต�างๆ เพื่อให�ผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มอื่นๆ ได�รับรู �  
ข�อมูลอย�างเท�าเทียมและทั ่วถึง สามารถศึกษาข�อมูล
เพิ่มเติมได�ที่เว็บไซต�บร�ษัทฯ โดยสแกน QR Code หร�อ

กดที่ปุ�ม Click here

ผูสนใจสามารถติดตอสอบถาม

หรือขอขอมูลตาง ๆ จากหนวยงาน

นักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดที่

ผู�สอบบัญช�รับอนุญาต เลขที่ 8435 และหร�อ

ผู�สอบบัญช�รับอนุญาต เลขที่ 4599 และหร�อ

ผู�สอบบัญช�รับอนุญาต เลขที่ 7795 และหร�อ

ผู�สอบบัญช�รับอนุญาต เลขที่ 6552

1. นางสาวรจนาถ ปญญาธนานุศาสตร

2. นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข 

3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ 

4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญช�ตามเกณฑ�การประเมินของบร�ษัทฯ ได�แก� ความเป�นอิสระในการปฏิบัติงาน 
คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู�สอบบัญช�มีคุณสมบัติถูกต�องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
นำเสนอคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อขออนุมัติผู�ถือหุ�นแต�งตั�ง

คาตอบแทนอ�นนอกเหนือจากคาสอบบัญชี 

ในป� 2564 บร�ษัทฯ มีค�าใช�จ�ายอื่นจำนวน 196,637 บาท ซ�่งเป�นค�าใช�จ�ายที่เกิดข�้นระหว�างการให�บร�การจากบร�ษัท
ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) 

แห�งบร�ษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ที่มีเคร�อข�ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป�นผู�สอบบัญช�
ของบร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ประจำป� 2563 ด�วยค�าสอบบัญช�จำนวนเง�น 2,780,000 บาท รวมทั�งรับทราบค�าสอบบัญช�
งบการเง�นรวมประจำป�และรายไตรมาสของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยรวมจำนวนเง�น 109,005,109 บาท 

โทรศัพท

อีเมล

Line

+66 2 694 6747

investor_relations@banpu.co.th

@banpu-ir
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คณะกรรมการบร�ษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย�บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ของตนเอง คู�สมรส และบุตร
ที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะต�อที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในการประชุมครั�งถัดไป หลังจากกรรมการบร�ษัทท�านนั�นได�รับ
การเลือกตั�งให�เป�นกรรมการบร�ษัท หลังจากนั�นหากกรรมการบร�ษัท คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะทำธุรกรรม
การซ�้อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) กรรมการท�านนั�นก็จะรายงานการซ�้อขายหลักทรัพย�นั�นต�อที่ประชุม
คณะกรรมการบร�ษัทครั�งถัดไปทุกครั�ง 

การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนดังนี้

หุนสามัญ (หุน)

เพิ่ม (ลด)

295,725          
2,162,860

-

-

-

- 

-

  400,000 

70,062 

-

-

-

-

-

1,176,409 

-

1,052,680 

214,731 

(4,371,054)

500,000 

31 ธันวาคม 2563

17,887,176 

6,488,580

-

-

-

-

-

1,200,000 

210,188 

-

-

-

-

-

4,329,228

-

4,301,200

645,200 

5,595,200 

2,700,000

1. นายชนินท วองกุศลกิจ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

2. นายธีรภัทร สงวนกชกร

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

3. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

4. นายระวิ คอศิริ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

5. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

7. นายพิริยะ เข็มพล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

8. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

9. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

10. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

ช�อ – นามสกุล

31 ธันวาคม 2564

18,182,901

8,651,440

-

-

-

-

-

1,600,000

280,250

-

-

-

-

-

5,505,637

-

5,353,880

859,931

1,224,146

3,200,000

หุนสามัญ (หุน)

เพิ่ม (ลด)

2,743,511           
81,867 

6,666 

4,506 

1,976,378 

- 

22,093 

  - 

- 

7,870 

-

-

-

-

-

-

- 

50,278 

-

- 

31 ธันวาคม 2563

8,008,209 

238,970

20,000

13,518

5,885,910

-

65,525

- 

90 

23,097

-

-

-

-

-

-

-

30,000 

-

-

11. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

12. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

13. นางสมฤดี ชัยมงคล

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

15. นายจิรเมธ อัชชะ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

16. นายสุธี สุขเรือน

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

17. นายกิรณ ลิมปพยอม

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

18. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

19. นายฐิติ เมฆวิชัย

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

20. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

ช�อ – นามสกุล

31 ธันวาคม 2564

10,751,720

320,837

26,666

18,024

7,862,288

-

87,618

-

90

30,967

-

-

-

-

-

-

-

80,278

-

-

K90%

การถือครองหุน

ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
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ผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิิบัติิหน้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปี 2564

ในปีี 2564 คณะกรรมการบรษิัทัมบีทบาทสำำาคัญในการกำาหนดนโยบายและกลยทุธ์เ์พ่ื่�อนำาไปีสำ่�การเพื่ิ�มความสำามารถในการแข่�งข่นั 
การสำร้างวัฒนธ์รรมและค�านิยมองค์กร รวมถึงการเพื่ิ�มปีระสำิทธ์ิภาพื่การกำากับด่แลและความเพีื่ยงพื่อข่องระบบควบคุมภายใน 
และการบรหิารความเสำี�ยงข่ององคก์ร หรอ่การใหค้วามเหน็อ่�น ๆ  ที�เปีน็ปีระโยชนต์่�อการพื่ฒันาธ์รุกจิ ทั�งนี�ไดม้กีารทบทวนการนำา
หลักการกำากับด่แลกิจการที�ดีสำำาหรับบริษััทจดทะเบียนปีี 2560 (CG Code) ข่องสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ต่ลาดหลักทรัพื่ย์ (ก.ล.ต่.) มาปีรับปีรุงเปี็นแนวปีฏิิบัต่ิต่ามหลักปีฏิิบัต่ิใน CG Code ดังนี�

2. กำาหนดนโยบายการคุ้มครองข่้อม่ลสำ�วนบุคคลข่อง 
บริษััทฯ เพื่่�อให้บริษััทฯ มีหลักเกณฑ์์ กลไก มาต่รการ 
กำากับด่แล และการบริหารจัดการข่้อม่ลสำ�วนบุคคล
อย�างชัดเจน โดยนโยบายฉบบันี�มผีลบงัคบัใชก้บับคุคล 
ที�ข่้อม่ลสำ�วนบุคคลนั�นระบุถึง และ/หร่อบุคคลใด ๆ  
ที�ได้เปีิดเผยข่้อม่ลสำ�วนบุคคลให้แก�บริษััทฯ ซึ่ึ�งรวมถึง
คณะกรรมการ ผ่้บริหาร พื่นักงานทุกระดับ และค่�ค้า 
ข่องบรษิัทัฯ รวมทั�งใหบ้งัคบัใชก้บับคุคลผ่ซ้ึ่ึ�งมกีจิกรรม
ที�เกี�ยวข่้องกับข่้อม่ลสำ�วนบุคคลกับบริษััทฯ ด้วย

3. ทบทวนกฎบัต่รข่องคณะกรรมการต่รวจสำอบและ 
คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสำรรหา เพ่ื่�อกำาหนด
ข่อบเข่ต่หน้าที�ให้สำอดคล้องกับหลักการกำากับด่แล
กิจการที�ดีสำำาหรับบริษััทจดทะเบียนปีี 2560 (CG 
Code) ข่องสำำานักงาน ก.ล.ต่. และการดำาเนินธ์ุรกิจ 
ในปัีจจุบันที�มีการเปีลี�ยนแปีลงอย่�ต่ลอดเวลา เพ่ื่�อให้ 
การปีฏิิบัติ่หน้าที�ข่องคณะกรรมการมีปีระสิำทธิ์ภาพื่ยิ�งขึ่�น

4. จัดต่ั�งคณะกรรมการสำิ�งแวดล้อม สำังคมและการกำากับ
ดแ่ลกจิการ (Environment, Social and Governance 
(ESG Committee)) เพ่ื่�อสำนับสำนุนคณะกรรมการ
บริษััทในการกำากับด่แลเร่�องต่�าง ๆ  ที�เกี�ยวข้่องกับ 
สำิ�งแวดล้อม สำังคมและการกำากับด่แลกิจการ 

ทั�งนี� แนวปีฏิบิตั่ทิี�ดบีางเร่�องที�บรษิัทัฯ ยงัไม�ได้ปีรบัใชก้บับรบิท 
ทางธ์ุรกิจเพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต่ามหลักปีฏิิบัต่ิ ต่ามหลักการกำากับ 
ดแ่ลกจิการที�ดสีำำาหรบับรษิัทัจดทะเบยีน ปีี 2560 (CG Code) 
ข่องสำำานักงาน ก.ล.ต่. บริษััทฯ ได้มีการกำาหนดมาต่รการ
ทดแทนที�เหมาะสำมไว้แล้ว

การสรรหา พััฒนา และประเมินผล 

การปฏิิบัติิหน้าที่่�ของคณะกรรมการ

การสำรรหา พื่ัฒนา และปีระเมินผลการปีฏิิบัต่ิหน้าที� 
ข่องคณะกรรมการบริษััทมีความสำำาคัญอย�างยิ�ง เน่�องจาก
คณะกรรมการบริษััทถ่อว�าเป็ีนผ่้ที�มีบทบาทสำำาคัญในการ
กำาหนดกลยุทธ์์และแนวทางการดำาเนินธ์ุรกิจเพ่ื่�อการเต่ิบโต่
อย�างยั�งย่น โดยบริษััทฯ ได้เปิีดเผยข่้อม่ลและรายละเอียด
เกี�ยวกับหลักเกณฑ์์และกระบวนการต่�าง ๆ  ในเร่�องการ
สำรรหากรรมการในหัวข่้อ “การสำรรหากรรมการและผ่้บริหาร
ระดับสำ่งสำุด” หน้า 238 “การปีระเมินผลการปีฏิิบัต่ิงานข่อง 
คณะกรรมการ” หน้า 238 และ “การพื่ัฒนากรรมการและ 
ผ่้บริหารระดับสำ่ง” หน้า 240 

1. พื่ิจารณาปีรับปีรุงแก้ไข่นโยบายบรรษััทภิบาลและค่�ม่อ
จริยธ์รรมธ์ุรกิจ 2 เร่�อง ดังนี�

•• การกำาหนดเร่�องการดำารงต่ำาแหน�งคณะกรรมการ 
ในบริษััทอ่�นข่องปีระธ์านเจ้าหน้าที�บริหาร

•• การกำาหนดช�วงเวลาห้ามซึ่่�อข่ายหลักทรัพื่ย์และการ 
รายงานการเปีลี�ยนแปีลงการถ่อครองหลักทรัพื่ย์ 
ข่องบริษััทฯ ข่องคณะกรรมการและผ่้บริหาร

การเข้าร่วมประชุุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษััทกำาหนดให้มีการปีระชุมอย�างน้อย 
เด่อนละ 1 ครั�ง ซึึ่�งกำาหนดล�วงหน้าไว้ที�ทุกสำัปีดาห์สำุดท้าย
ข่องเด่อน ยกเว้นในเด่อนกุมภาพัื่นธ์์และธ์ันวาคมซึึ่�ง 
คณะกรรมการกำาหนดให้มีการปีระชุมไว้ในสำัปีดาห์ที�สำอง 
ข่องเดอ่น และมีการปีระชมุพื่เิศษัเพื่ิ�มต่ามความจำาเป็ีนในการ 
ปีระชุม โดยจะกำาหนดวาระการปีระชุมที�ชัดเจน มีเอกสำาร
ปีระกอบการปีระชุมที�ครบถ้วนและเพื่ียงพื่อ และจัดสำ�งให้กับ
คณะกรรมการล�วงหนา้อย�างนอ้ย 7 วนั เพ่ื่�อใหค้ณะกรรมการ
บริษััทมีเวลาศึกษัาข่้อม่ลอย�างเพื่ียงพื่อก�อนเข่้าร�วมปีระชุม 
ซึ่ึ�งการจะเพื่ิ�มวาระการปีระชุมภายหลังการจัดสำ�งเอกสำาร
จะทำาได้เฉพื่าะเร่�องที�มีเหตุ่ผลและความจำาเปี็นมากเท�านั�น  
และต่้องได้รับการอนุมัต่ิจากปีระธ์านกรรมการบริษััท 
โดยการปีระชุมแต่�ละครั�งใช้เวลาปีระมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาที 
ซึ่ึ�งกรรมการทุกคนมีโอกาสำอภิปีรายและแสำดงความเห็น
อย�างเปิีดเผย โดยมีปีระธ์านกรรมการบริษััทเป็ีนผ่้ปีระมวล
ความเห็นและข้่อสำรุปีที�ได้จากที�ปีระชุม สำำาหรับกรณีที�กำาลัง
พิื่จารณาเร่�องที�กรรมการท�านใดเปี็นผ่้มีสำ�วนได้เสำียอย�าง 
มนียัสำำาคัญ กรรมการท�านนั�นต่อ้งออกจากการปีระชมุระหว�าง
การพื่ิจารณาเร่�องนั�น ๆ

ทั�งนี� การปีระชุมดังกล�าวมีการจัดทำาบันทึกการปีระชุมเป็ีน
ลายลักษัณอั์กษัร หลงัจากที�ผ�านการรบัรองจากที�ปีระชมุแล้ว 
จะมีการลงนามรับรองความถ่กต่้องข่องเอกสำารทุกฉบับ 
โดยปีระธ์านกรรมการบริษััทและเลข่านุการคณะกรรมการบริษััท 
โดยบนัทกึการปีระชมุจะถก่จัดเก็บอย่�ในรป่ีแบบแฟ้้มเอกสำาร
ที�เปี็นต่้นฉบับและสำำาเนา เพื่่�อความสำะดวกสำำาหรับกรรมการ
และผ่้ที�เกี�ยวข้่องในการต่รวจสำอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี�
ยังจัดเก็บเอกสำารที�ใช้ปีระกอบวาระการปีระชุม และบันทึก
การปีระชุม ในร่ปีแบบแฟ้้มอิเล็กทรอนิกสำ์ ที�สำามารถอ้างอิง
ยอ้นหลงัไดอ้ย�างนอ้ย 5 ปีี โดยมีระบบการจดัเกบ็ที�ปีลอดภยั
จากการเปีลี�ยนแปีลงเน่�อหาข่้อม่ล และความเสำี�ยงจาก 
ภัยพื่ิบัต่ิต่�าง ๆ
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การจ่ายค่าติอบแที่นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษััทกำาหนดให้คณะกรรมการกำาหนด 
ค�าต่อบแทนเปี็นผ่้พื่ิจารณาทบทวนโครงสำร้าง ระบบการจ�าย 
ค�าต่อบแทนและอัต่ราค�าต่อบแทนที� เหมาะสำมสำำาหรับ
กรรมการและผ่้บริหารระดับสำ่งข่องบริษััทฯ โดยกำาหนดเปี็น
นโยบายว�า ค�าต่อบแทนจะต่้องอย่�ในลักษัณะที�เหมาะสำม 
โดยคำานึงถึงภาระ หน้าที� ความรับผิดชอบและสำามารถแข่�งขั่นได้ 
ในต่ลาดแรงงานและธ์ุรกิจ ค�าต่อบแทนผ่้บริหารจะเช่�อมโยง 
กับผลปีฏิิบัต่ิงานข่องผ่้บริหารแต่�ละคน (Performance-
based) เพ่ื่�อสำร้างแรงจ่งใจในการปีฏิิบัต่ิงานได้อย�าง 
มีปีระสำิทธ์ิภาพื่

ค�าต่อบแทนข่องกรรมการปีระกอบดว้ย 2 สำ�วน คอ่ ค�าต่อบแทน 
ปีระจำาเป็ีนรายเด่อน และค�าต่อบแทนจากการเข่้าร�วม
ปีระชมุแต่�ละครั�ง สำ�วนบำาเหนจ็กรรมการปีระจำาปีีจะเช่�อมโยง 
กับการพิื่จารณาเงินปัีนผลที�จ�ายให้กับผ่้ถ่อหุ้น และการจ�าย 
ค�าต่อบแทนกรรมการจะต่้องได้รับการพื่ิจารณาอนุมัต่ิ 
จากที�ปีระชุมผ่้ถ่อหุ้นต่ามที�ได้เปิีดเผยรายละเอียดในหัวข่้อ 
“ค�าต่อบแทนข่องคณะกรรมการบริษััท” หน้า 267 

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของ 

บริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม

บริษััทฯ บริหารจัดการบริษััทย�อย รวมถึงกำาหนดแนวทาง
การดำาเนินธ์รุกจิข่องบรษิัทัย�อย เพ่ื่�อใหก้ารบรหิารงานเป็ีนไปี 
อย�างมีศักยภาพื่ และมีปีระสำิทธ์ิภาพื่ในด้านต่�าง ๆ  ดังนี� 

นโยบายการลงทีุ่นของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย

1. ฝ่่ายบริหารต่้องศึกษัาและปีระเมินผลการศึกษัา 
การลงทุนเบ่�องต่้นโดยคณะกรรมการกลั�นกรอง
การลงทุน (Investment Committee) เพ่ื่�อนำาเสำนอ 
ผลการปีระเมิน พื่ร้อมทั�งสำรุปีสำภาวะการลงทุนแก� 
คณะกรรมการบริษััทเพ่ื่�อพื่ิจารณาอนุมัต่ิโครงการ 
ซึ่ึ�งจะต่�อเน่�องถึงการพัื่ฒนาโครงการ การข่ยายการ
ลงทุน การอนุมัต่ิงบลงทุน และนโยบายที�สำำาคัญข่อง
บริษััทย�อย ทั�งนี� หากต่้องมีการจัดต่ั�งบริษััทย�อยหร่อ
ยกเลกิบรษิัทัย�อย เพ่ื่�อใหก้ารบรหิารจดัการข่องบรษิัทัฯ 
เปีน็ไปีอย�างมปีีระสำทิธ์ภิาพื่ คณะกรรมการบรษิัทัจะเปีน็
ผ่้มีอำานาจอนุมัต่ิดังกล�าว

2. คณะกรรมการบริษััทพิื่จารณาอนุมัต่ิรายการลงทุน 
ที�มีลักษัณะเข่้าข่�ายต่ามปีระกาศคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพื่ย์และต่ลาดหลักทรัพื่ย์กำาหนด เช�น รายการ
ที�เกี�ยวโยงกัน และรายการได้มาหร่อจำาหน�ายไปีซึ่ึ�ง
สำินทรัพื่ย์

3. คณะกรรมการบริษััทมีกลไกกำากับด่แลบริษััทย�อย 
เพื่่�อด่แลรักษัาผลปีระโยชน์ในเงินลงทุนข่องบริษััทฯ 
โดยคณะกรรมการมีหน้าที�ในการพื่ิจารณาความ 
เหมาะสำมข่องบุคคลที�จะสำ�งไปีเป็ีนกรรมการใน 
บริษััทย�อย เพ่ื่�อควบคุมการบริหารให้เป็ีนไปีต่าม 
นโยบายข่องบริษััทฯ และการทำารายการต่�าง ๆ  
ให้ถ่กต่้องต่ามกฎหมายและหลักเกณฑ์์ข่องกฎหมาย
หลักทรัพื่ย์และต่ลาดหลักทรัพื่ย์และปีระกาศข่อง 
ต่ลาดหลักทรัพื่ย์ฯ

4. บริษััทย�อยต่้องรายงานผลการปีระกอบการและ 
การดำาเนินงานทางธุ์รกิจที�สำำาคัญ พื่ร้อมทั�งวิเคราะห์
ความอ�อนไหวทางธ์ุรกิจ และปีระเมินผลโดย 
เปีรียบเทียบกับเป้ีาหมาย รวมถึงแสำดงความคิดเห็น 
หร่อข่้อเสำนอแนะแนวทางการบริหารกิจการข่องแต่�ละ 
บรษิัทัย�อย เพ่ื่�อใช้ปีระกอบการพื่จิารณากำาหนดนโยบาย
หร่อปีรับปีรุงสำ�งเสำริมให้ธ์ุรกิจข่องบริษััทในเคร่อ 
มีการพื่ัฒนาและเจริญเต่ิบโต่อย�างต่�อเน่�อง

นโยบายการควบคุมภิายใน 

และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง

คณะกรรมการบรษิัทัและฝ่า่ยบรหิารมอบหมายใหห้น�วยงาน
ต่รวจสำอบภายในรายงานต่รงต่�อคณะกรรมการต่รวจสำอบ 
เพ่ื่�อทำาหนา้ที�อย�างอสิำระและรายงานผลการต่รวจสำอบใหค้ณะ
กรรมการบริษััททราบความค่บหน้าเปี็นรายไต่รมาสำ

สำำาหรับการบริหารงานในบริษััทย�อย บริษััทฯ ได้บริหารต่าม
สำัดสำ�วนการลงทุน โดยคณะกรรมการบริษััทมีหน้าที�แต่�งต่ั�ง 
ผ่้บริหารเพ่ื่�อไปีปีฏิิบัต่ิหน้าที�กรรมการในบริษััทย�อย เพ่ื่�อให้ 
มีทิศทางที�สำอดคล้องและเช่�อมโยงในด้านนโยบายและ
กลยทุธ์ ์โดยพื่จิารณาจากความร่ ้ความสำามารถข่องผ่บ้ริหาร
ที�เกี�ยวข่้องกับบริษััทนั�น ๆ  สำถานที�ปีฏิิบัต่ิงาน (กรณีที�เป็ีน 
กรรมการในบริษััทต่�างปีระเทศ) รวมถึงสำุข่ภาพื่และ
ความพื่ร้อมข่องผ่้บริหาร ซึ่ึ�งจะทบทวนรายช่�อกรรมการ 
ในบริษััทย�อยอย�างน้อยปีีละครั�ง



คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด�วย นายระว� คอศิร� เป�นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
นายพิร�ยะ เข็มพล นายอนนต� สิร�แสงทักษิณ และนายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ เป�นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ซ�่งปฏิบัติหน�าที่ด�วยความอิสระ ครอบคลุมขอบเขตหน�าที่ตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท สอดคล�อง
ตามหลักเกณฑ�และกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับบร�ษัทจดทะเบียนป� 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

ในป� 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมรวม 9 ครั �ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เข�าประชุมครบทุกครั�ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบัติงานในป� 2564 ในภารกิจด�านต�างๆ ดังนี้

ภารกิจดานการกำกับดูแลกิจการ 

1. การปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาล

 และคูมือจริยธรรมธุรกิจ 

ในป� 2564 คณะกรรมการบร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) 
มีมติเห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุงสาระสำคัญของนโยบาย 
บรรษัทภิบาลและคู�มือจร�ยธรรมธุรกิจเพื่อให�สอดคล�อง
กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน
ป� 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ 
ตลาดหลักทรัพย� เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายทางธุรกิจควบคู�ไปกับ 
การธำรงไว�ซ�่งมาตรฐานทางจร�ยธรรม เพื่อประโยชน�ของ
ผู�มีส�วนได�เสีย ผู�ถือหุ�น บร�ษัทฯ และสังคม โดยมีการปรับปรุง 
เพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังนี้ 

• การดำรงตำแหน�งในบร�ษัทอื่นของประธานเจ�าหน�าที่
 บร�หาร

• การกำหนดช�วงเวลาห�ามซ� ้อขายหลักทรัพย�และ
 การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย�
 ของบร�ษัทฯ และของคณะกรรมการและผู�บร�หาร 

ทั�งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได�ติดตามและ 
ประเมินประสิทธ�ภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู�มือ 
จร�ยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติในองค�กร โดยใช�ผลสำรวจความเห็น 
ของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค�กรประจำป� 2564 

ในส�วนของคุณลักษณะ “มุ�งมั่นยืนหยัด” (Committed) 
ซ�ง่เป�นหน่ึงในองค�ประกอบของค�านิยมองค�กร “บ�านปู ฮาร�ท”  
เป�นตัวช�้วัด โดยมีผลสำรวจครอบคลุมทั�งการจำแนกตาม 
ระดับพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน ซ�่งมีผลการประเมิน 
อยู�ในเกณฑ�ที่น�าพอใจ

2. การสงเสริมวัฒนธรรมองคกร

 และทัศนคติดานบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได�ติดตามแผนงาน 
การประชาสัมพันธ�เพ่ือส�งเสร�มวัฒนธรรมองค�กรและทัศนคติ 
ด�านบรรษัทภิบาลภายในองค�กรผ�านการจัดกิจกรรมต�างๆ 
ท่ีได�ดำเนินการในป� 2564 ซ�ง่มีผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
เป�นที่น�าพอใจ

3. การรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาล

ตามที่บร�ษัทฯ กำหนดให�มีช�องทางและขั�นตอนในการรับ
ข�อร�องเร�ยนให�ครอบคลุมผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม โดยจัดให� 
มีระบบรับข�อร�องเร�ยนผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ ในหัวข�อ
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เร� ่องการรับ
ข�อร�องเร�ยน ที่จะส�งข�อมูลมายังประธานคณะกรรมการ
บรรษัทและสรรหา ที่อีเมล GNCchairman@banpu.co.th 
และ/หร�อ เลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ที่อีเมล GNCsecretariat@banpu.co.th ซ�่งเป�นผู�รับ
ข�อร�องเร�ยนโดยตรง และจัดให�มีการรายงานการรับข�อร�องเร�ยน  

K90%
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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นโยบายด้านงบประมาณ

การจัดทำางบปีระมาณลงทุนและดำาเนินการต่้องเปี็นไปีต่าม
ระเบียบงบปีระมาณข่องแต่�ละบริษััทย�อยที�สำอดคล้องกับ
ระเบียบงบปีระมาณข่องบริษััทฯ และการจัดทำาและทบทวน
งบปีระมาณฯ ต่อ้งดำาเนนิการต่ามกรอบเวลาและจัดสำ�งข่อ้มล่
ให้สำอดคล้องกับการดำาเนินการข่องบริษััทฯ โดยการลงทุน 
ในโครงการที�มีม่ลค�าสำ่งกว�า 1,500 ล้านบาท และการใช้เงิน
ลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที�ได้รับอนุมัต่ิไว้รวมร้อยละ 15 
ต่้องข่ออนุมัต่ิจากคณะกรรมการบริษััท

การติิดติามให้ม่การปฏิิบัติิติามนโยบาย 

และแนวปฏิิบัติิในการกำากับดูแลกิจการ 

การรายงานการม่ส่วนได้เส่ยของกรรมการ 

และผู้บริหาร 

เพ่ื่�อให้เปี็นไปีต่ามมาต่รา 89/1/4 แห�งพื่ระราชบัญญัต่ิ 
หลักทรัพื่ย์ (ฉบับ 4) พื่.ศ. 2551 และปีระกาศคณะกรรมการ
กำากับต่ลาดทุนที� ทจ.2/2552 เร่�องการรายงานการมี 
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 
การเลอ่กต่ั�งใหเ้ป็ีนกรรมการบรษิัทั หลงัจากนั�นหากกรรมการ
บริษััท ค่�สำมรสำ และบุต่รที�ยังไม�บรรลุนิต่ิภาวะทำาธ์ุรกรรม
การซึ่่�อข่ายหลักทรัพื่ย์ข่อง บริษััท บ้านปี่ จำากัด (มหาชน) 
กรรมการท�านนั�นจะรายงานการซึ่่�อข่ายหลักทรัพื่ย์นั�น 
ต่�อที�ปีระชุมกรรมการบริษััทครั�งถัดไปีทุกครั�ง 

การติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปชุัน

ในปีี 2564 บริษััทฯ ได้รับการรับรองการต่�ออายุเปี็นสำมาชิก
โครงการแนวร�วมปีฏิิบัต่ิข่องภาคเอกชนไทยในการต่�อต่้าน 
การทุจริต่ (Thai Private Sector Collective Action  
Against Corruption: CAC) ต่�อเน่�องเป็ีนสำมัยที� 2 
ในการดำาเนินกิจกรรมเกี�ยวกับการต่�อต่้านการคอร์รัปีชัน 
ในปีีที�ผ�านมา บริษััทฯ มีการปีรับปีรุงนโยบายต่�อต่้าน 
การคอร์รัปีชันเพ่ื่�อให้สำอดคล้องกับหลักการข่อง CAC 
ที�มกีารปีรับเปีลี�ยนไปี นอกจากนี� บรษิัทัฯ ได้มกีารจัดปีระเมนิ
ความเสำี�ยงด้านคอร์รัปีชันและแนวทางการป้ีองกันปีระจำาปี ี
2564 โดยได้ดำาเนินการปีระเมินความเสำี�ยงครอบคลุม 
ในธุ์รกิจทุกปีระเทศที�บริษััทฯ เข้่าไปีลงทุน ทั�งในระดับบริษััทย�อย 
และบริษััทร�วมทุน และรายงานต่�อคณะกรรมการบริหาร

ความเสำี�ยง รวมถงึไดม้กีารสำ่�อสำารและใหค้วามร่แ้ก�พื่นกังาน
เกี�ยวกับนโยบายและแนวปีฏิิบัต่ิในการต่�อต่้านคอร์รัปีชัน 
รวมทั�งนโยบายที�เกี�ยวข่้องอย�างต่�อเน่�อง เช�น นโยบาย
บรรษััทภิบาลและค่�ม่อจริยธ์รรมทางธ์ุรกิจ แนวปีฏิิบัต่ิ 
ต่ามนโยบายต่�อต่้านการคอร์รัปีชันเร่�องการให้-รับข่องข่วัญ 
การเลี�ยง หรอ่ปีระโยชน์อ่�นใด โดยพื่นักงานทุกระดับสำามารถ
เข่้าถึงนโยบายต่�าง ๆ  ผ�านทางการสำ่�อสำารภายในองค์กร  
นอกจากนี�  ในปีีที�ผ�านมา บริษััทฯ ได้ออกจดหมาย 
ข่อความร�วมม่องดให้ข่องข่วัญแก�คณะกรรมการ ผ่้บริหาร 
และพื่นักงานข่องบริษััทฯ (No Gift Policy) อีกด้วย

การดูแลเร่�องการใชุ้ข้อมูลภิายใน 

ในปีี 2564 ไม�มีกรณีฝ่่าฝ่ืนหร่อไม�ปีฏิิบัต่ิต่ามหลักเกณฑ์์ 
ซึ่่�อข่ายหลักทรัพื่ย์โดยใช้ข่้อม่ลภายใน และการซึ่่�อข่าย
สำนิทรพัื่ยต์่ามกฎเกณฑ์์ข่องต่ลาดหลกัทรพัื่ยแ์ห�งปีระเทศไทย 
และสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื่ย์ 

นอกจากนี� คณะกรรมการบริษััทและผ่้บริหาร มีการรายงาน
การถอ่ครองหลกัทรพัื่ยข์่องบรษิัทัฯ เม่�อรบัต่ำาแหน�งครั�งแรก 
และรายงานการเปีลี�ยนแปีลงการถ่อหลักทรัพื่ย์ ซึ่ึ�งนับรวม 
ถึงค่�สำมรสำและบุต่รที�ยังไม�บรรลุนิต่ิภาวะ ต่ลอดจนบุคคล
ที� เกี�ยวข้่อง รวมทั�งรายงานการถ่อครองหลักทรัพื่ย์ 
ต่�อคณะกรรมการบริษััททราบ ต่ามที�ได้เปีดิเผยรายละเอียด
ในหัวข่้อ “นโยบายการใช้ข่้อม่ลภายใน” หน้า 254 

การแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเร่ยน 

ด้านบรรษััที่ภิิบาล

ต่ามที�บริษััทฯ กำาหนดให้มีช�องทางและข่ั�นต่อนในการรับ
ข่้อร้องเรียนให้ครอบคลุมผ่้มีสำ�วนได้เสำียทุกกลุ�ม โดยจัดให้
มีระบบรับข่้อร้องเรียนผ�านเว็บไซึ่ต่์ข่องบริษััทฯ ในหัวข่้อ 
บรรษััทภิบาล (Corporate Governance) เร่�องการรับ 
ข่้อร้องเรียน ที�จะสำ�งข่้อม่ลมายังปีระธ์านคณะกรรมการ 
บรรษััทภิบาลและสำรรหา ที�อีเมล GNCchairman@banpu.co.th 
และ/หรอ่ เลข่านกุาร คณะกรรมการบรรษัทัภิบาลและสำรรหา 
ที�อีเมล GNCsecretariat@banpu.co.th ซึึ่�งเป็ีนผ่้รับ 
ข่้อร้องเรียนโดยต่รง และจัดให้มีการรายงานการรับ 
ข่้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสำรรหา 
รับทราบในทุกไต่รมาสำ เพื่่�อสำรุปีรายงานแก�คณะกรรมการ 
บริษััทเปี็นรายปีี ต่ามที� เปีิดเผยรายละเอียดในหัวข่้อ 
“บทบาทข่องผ่้มีสำ�วนได้เสำีย” หน้า 245 โดยในปีี 2564 
มกีารรอ้งเรยีนจากผ่มี้สำ�วนได้เสำยีทกุกลุ�มจำานวน 2 เร่�อง และ
ได้ดำาเนินการแก้ไข่เรียบร้อยแล้ว



ภารกิจดานการสรรหากรรมการและการจัด

ใหมีแผนสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

ที่ครบกำหนดตามวาระในป 2564

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวน 
คุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน�าที ่ของ
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน�งคราวละ 3 ป� และ  
เสนอให�คณะกรรมการบร�ษัทอนุมัติเพื่อเสนอช�่อให�ที่ประชุม  
ผู�ถือหุ�นพิจารณาเลือกตั�งให�ดำรงตำแหน�งต�อไปอีกวาระหน่ึง 
ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 มีกรรมการ
4 ราย ได�รับการเลือกตั�งจากผู�ถือหุ�น ได�แก� 

1. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ

2. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

3. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ

4. นางสมฤดี ชัยมงคล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได�พิจารณาทบทวน
คุณสมบัติและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน�าท่ีของกรรมการ 
ท่ีครบวาระการดำรงตำแหน�งแล�วเห็นว�ากรรมการท่ีครบวาระ 
การดำรงตำแหน�งทั�ง 4 คน เป�นผู�มีคุณสมบัติเหมาะสมและ 
มีผลการปฏิบัติงานดี สมควรได�รับการพิจารณาเสนอช�่อ

ต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 เพื่อเลือกตั�งเป�น  
กรรมการต�อไปอีกวาระหนึ่งเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท 
ซ�ง่ได�ดำเนินการตามขั�นตอนการแต�งตั�งกรรมการครบถ�วนแล�ว

การสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได�พิจารณา
องค�ประกอบและโครงสร�างของคณะกรรมการ และมีการ
ปรับปรุงการจัดทำข�อมูลโครงสร�างความรู�ความเช�่ยวชาญ 
ของกรรมการ (Skills Matrix) ทั�งนี้เพื่อให�สอดคล�องกับ
กลยุทธ�และทิศทางการดำเนินธุรกิจในป�จจุบัน และเน่ืองจาก 
ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 จะมีกรรมการ
ที ่ครบกำหนดเกษียณอายุ 1 คน คือ นายระว� คอศิร� 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจ�งได�ดำเนินการ
สรรหากรรมการใหม�เพื่อทดแทนกรรมการที่จะครบกำหนด
เกษียณอายุตามหลักเกณฑ� ขั�นตอนและกรอบเวลาท่ีกำหนด 
และนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทอนุมัติเพื ่อเสนอช�่อ
ผู�ท่ีได�รับเลือกให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติในการประชุมสามัญ 
ผู�ถือหุ�นประจำป� 2565

การจัดใหมีแผนงาน

สืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได�รับรายงานความ
คืบหน�าของแผนการสืบทอดตำแหน�งในป� 2564 จำนวน  
8 ครั�ง และมีการรายงานแผนสืบทอดตำแหน�งต�อคณะ 
กรรมการบร�ษัท 2 ครั�ง 

นายระวิ คอศิริ 

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อย 
ทั�ง 4 คณะ ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
กำหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
และคณะกรรมการส่ิงแวดล�อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ 
มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำป�เฉล่ียอยู�ในเกณฑ� 
ดีเย่ียม คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.80 จากคะแนนเต็ม 5 โดย
คณะกรรมการชุดย�อยแต�ละคณะได�รายงานผลการประเมินฯ 
เป�นส�วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซ�่งมีการ 
รายงานให�คณะกรรมการบร�ษัทได�รับทราบเป�นรายป�

นอกจากน้ี กรรมการบร�ษัทได�ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง  
เป�นรายบุคคล ซ�ง่ผลการประเมินประจำป� มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 
จากคะแนนเต็ม 5 ทั�งนี้คณะกรรมการบร�ษัทได�รับทราบผล 
การประเมินพร�อมข�อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผล
การปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และได�แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นระหว�างกันในที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
เพื่อนำไปปรับปรุงให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�บร�ษัทฯ 

ให�คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหารับทราบ
ในทุกไตรมาส เพื่อสรุปรายงานแก�คณะกรรมการบร�ษัท
เป�นรายป�นั�น โดยในป� 2564 มีการร�องเร�ยนจากผู�มีส�วน
ได�เสียทุกกลุ�มจำนวน 2 เร�่อง ซ�่งได�มีการรายงานติดตาม
ความคืบหน�าและได�ดำเนินการแก�ไขเร�ยบร�อยแล�ว

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได�นำเสนอผล
การประเมินประจำป�ต�อที ่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
สรุปได�ว�าในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกับผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั�งคณะ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
รวม 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทุกหัวข�อมีคะแนนเฉลี่ย
อยู�ในเกณฑ�ดีถึงดีเยี ่ยม (ช�วงคะแนนระหว�าง 4.5-5.0) 
คณะกรรมการบร�ษัทได�รับทราบผลการประเมินพร�อม
ข�อเสนอแนะ และได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว�างกัน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อนำไปปรับปรุงให�เกิด 
ประโยชน�สูงสุดแก�บร�ษัทฯ 
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รายงานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านปู จำากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำานวน 4 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระจำานวน 3 ทา่นและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร
จำานวน 1 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ตาม
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท้ังในและ
ต่างประเทศ

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
พร้อมด้วยกรรมการอีก 3 ท่านคือ ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 
ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง และดร.ธีรภัทร สงวนกชกร

ตามกฎบตัรคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2552 ของ
บา้นปูได้กำาหนดหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทนโดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

• เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท อันเกี่ยวเนื่องกับ 
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุยอ่ยคณะตา่งๆ  
ทีค่ณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้และบคุคลอ่ืนใดทีเ่ขา้รว่ม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยคณะต่างๆ

• พิจารณาเสนอแนะการกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน ์
อ่ืนใดของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร รวมถงึผลตอบแทน
การปฏิบัติงานประจำาปี อีกทั้งพิจารณางบประมาณ 
การข้ึนเงินเดือนและเงินรางวัลประจำาปีในภาพรวม  
ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงาน

• ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ รวมถึงกำาหนดเกณฑ์ 
การพิจารณาและกำาหนดค่าตอบแทน ให้มีรูปแบบ 
และหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทีมี่ความเหมาะสม

• จัดทำารายงานการปฏบิตังิานของคณะกรรมการกำาหนด
ค่าตอบแทน เพ่ือนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2564 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 
ทัง้สิน้จำานวน 5 ครัง้ ซ่ึงเป็นวาระประจำาทัง้หมด โดยพิจารณา
วาระตา่งๆ ตามทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
นำาเสนอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ 
การประชุมตามความเหมาะสม โดยมีการจัดการประชุม 
ทั้งตามรูปแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ซ่ึงในปีที่ผ่านมาการประชุมมีสาระสำาคัญที่สามารถสรุปได้ 
ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์จาก 

การปฏบิตังิาน

ในป ี2564 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณา และ
ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการชดุยอ่ย ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร และพนกังาน
ทีป่ฏบิตังิานในทกุประเทศภายใตก้ลุ่มบา้นปู โดยพิจารณาจาก
ภาระหนา้ที ่ความรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่า่นมา 
ผลประกอบการของบรษิทัฯ ขอ้มูลด้านเศรษฐกจิทีส่ำาคัญ และ
ข้อมูลสำารวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำาทั้งในประเทศและ
ตา่งประเทศ โดยเลขานกุารคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
นำาเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัค่าตอบแทนดังกล่าว 
ดำาเนนิการด้วยความละเอียด รอบคอบ และโปร่งใส สามารถ
จูงใจและเป็นแรงกระตุ ้นให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได ้
เต็มความสามารถ อีกทั้งสร้างผลประโยชน์และมูลค่าเพ่ิม 
ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในปีต่อๆ ไป

จากสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื ้นตัว รวมถึงประมาณการ 
ผลประกอบการของบรษิทัฯ ในปี 2564 ทีมี่แนวโน้มดีขึน้อีกทัง้
มีการปรบัตวัของราคาถ่านหนิและราคาก๊าซในตลาดโลกสงูขึน้
อย่างมีนยัสำาคัญ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการเสนอ

พิจารณาปรับเพ่ิมค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ซึ่งประกอบไปด้วย  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยปรับเพิ่มทั้ง
ในส่วน “ค่าตอบแทนประจ�า (Retainer Fee) และเบีย้ประชมุ 

(Attendance Fee) ให้เท่ากบัอัตราเดิมในปี 2562” คิดเป็น
จำานวนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 33 ของค่าตอบแทนในปีก่อน  
ซ่ึงมีผลตัง้แต่ภายหลังการประชมุผูหุ้น้ในปี 2564 ทีผ่่านมา 
จนถึงปัจจุบัน ค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มขึ้นใหม่นี้ครอบคลุมถึง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ 
(Environment, Social and Governance Committee หรอื 
ESG) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการย่อยชดุใหม่ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในปี 2564

2. แนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้มีสว่นรว่มในการกำาหนด 
การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ใหเ้กดิผลได้จรงิผา่นการปฏบิตั ิ
โดยทำาหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัววัดผล 
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในปี 2564  
ซ่ึงสะทอ้นถงึทศิทางการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้ 
และระยะยาวอยา่งเหมาะสม สามารถนำาไปปฏบิตัไิด้จรงิ อีกทัง้
เป็นประโยชนต์อ่ผูมี้สว่นได้เสยีทัง้ในและนอกองค์กร นอกจากนี ้
ยงัได้พิจารณาผลการปฏิบัตงิานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
ในปี 2564 ในชว่งครึง่ปีแรกและครึง่ปีหลัง พรอ้มใหค้ำาเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

3. การปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน 

และผู้บริหาร

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนยงัได้มี 
การเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำาเสนอในที่ประชุม  
เพ่ือให้ข้อมูลและคำาอธิบายในรายละเอียดเพ่ิมเติม ซ่ึงถือเป็นข้อมูล 
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
อยา่งสม่ำาเสมอ ซ่ึงสง่ผลใหก้ารพิจารณาตดัสนิใจมีความถกูตอ้ง
แม่นยำา และทนัตอ่สถานการณ ์อีกทัง้เป็นการสรา้งความสมัพันธ ์
ที่ดีระหว่างคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และผู้บริหาร  
ของบรษิทัฯ ซ่ึงทำาใหก้ารปฏบัิตงิานของทัง้สองฝา่ยมีความราบรืน่ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประเมิน 
ผลการปฏิบัตงิานของตนเองในปีทีผ่า่นมาในเรือ่งคุณสมบตั ิ
และหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงการประชุม การรายงาน 
และนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัพรอ้มกบัผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการย่อยคณะอื่น

โดยสรปุ ในปี 2564 ทีผ่า่นมา คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
ได้ปฏบัิตงิานครบถว้นตามบทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ 
ที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน  
พ.ศ. 2552 ของบ้านปู และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษิทั อีกทัง้ใหข้อ้คิดเหน็ และคำาแนะนำาทีเ่ป็นประโยชน ์
ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสม่ำาเสมอ

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)14
รายงานประจำป 2564
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

เรียน  ผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำาคัญของ
รายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 2564 ของ 
บรษิทัฯ รวมถงึรายการเกีย่วโยงกนั รายการทีอ่าจมีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 
รว่มกบัผูส้อบบญัชแีละผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการเปิดเผย 
ข้อมูลเร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)  
ในรายงานผู้สอบบัญชี โดยการพิจารณาความเชื่อถือได้ 
ของตัวเลขประมาณการ ข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารต้องใช้
ดุลยพินิจการแสดงรายการ ตลอดจนผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการจัดทำา
รายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเชือ่ถอืได้ เป็นประโยชน์
ตอ่ผูใ้ชง้บการเงิน ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบและรายงาน
ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข เชื่อม่ันได้ว่าการจัดทำารายงาน
ทางการเงินเป็นไปตามขอ้กำาหนดของกฎหมาย และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)  ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) มีความถกูตอ้ง 
ครบถ้วนเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้รายงาน 
ทางการเงิน 

2.  การสอบทานการควบคุมภายในและ 

การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายใน 
รว่มกบัหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ด้านการดำาเนนิงาน การใช ้
ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงาน 
ทางการเงิน การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับ รวมทัง้ 
ผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน 
ของการกำากบัดูแลการบรหิารความเสีย่ง การควบคุมภายใน 
และการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยมุ่งเนน้และสรา้ง 
ความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานดำาเนินการตามกระบวนการ
ควบคุมภายในให้มีความรัดกุม ด้วยความรอบคอบและ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)  
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญหลากหลายทั้งด้านการบัญชี การเงิน 
การธนาคาร การบริหาร และเศรษฐศาสตร์ จำานวน 3 ท่าน 
ได้แก่ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสทุศัน์ เศรษฐบญุสร้าง และนายพิชยั ดุษฎกีลุชยั กรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำานวยการ
สายอาวุโส-ตรวจสอบภายในและกำากับการปฏิบัติงาน 
ตามกฎหมายของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  
ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบัติที่ดี และการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบยีบข้อบงัคับต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการดำาเนนิ
ธรุกจิท้ังในประเทศและต่างประเทศ การปฏบิตัติามนโยบาย
เกีย่วกบัการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนัของบรษิทัฯ และการปฏบิตัิ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบคุคล (PDPA) อย่างเคร่งครดั มีระบบ 
การประเมินความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์สำาคัญ 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่พียงพอเหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในทีมี่ประสทิธภิาพ 
เพ่ือให้บรษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายและดำาเนนิธรุกจิได้อย่าง
ยั่งยืน  

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 9 ครัง้ 
ซ่ึงกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ร่วมกับ 
ฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 
ในวาระทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ได้ประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยทีไ่ม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยได้รายงานผลการประชมุของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา 
ทกุไตรมาส สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

ระมัดระวัง ส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการกำากับดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance) ใหมี้การพัฒนางานอยา่งตอ่เนือ่ง 
ครอบคลุมถึงด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์   
(Cybersecurity) เพ่ือเพ่ิมความเชือ่ม่ันในศกัยภาพของบรษิทัฯ  
ทัง้นีจ้ากผลการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ซ่ึงไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ 
ม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ มีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่พียงพอเหมาะสมกบัการดำาเนนิธรุกจิอยา่งมีประสทิธภิาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
ผ่านการสอบทานและอนุมัติแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน และแผนงานตรวจสอบประจำาปี สอบทานผลการ 
ตรวจสอบและการตดิตามปรบัปรงุแกไ้ขประเด็นทีมี่นยัสำาคญั  
รวมทัง้สนบัสนนุใหมี้การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความรู ้ความสามารถ
ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับ
งานตรวจสอบภายใน ทัง้ในด้านการใหค้วามเชือ่ม่ันและการ
ใหค้ำาปรกึษา สนบัสนนุการวเิคราะหข์อ้มูล (Data Analytics) 
และการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเพิ่ม
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการตรวจสอบภายใน 
โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรอืโควดิ-19 (COVID-19)  ทีเ่กดิขึน้ การตรวจสอบ 
ภายในส่วนมากทำาในรูปแบบการตรวจประเมินระยะไกล  
(Remote Audit) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบ 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพของการตรวจสอบ  นอกจากนีผ้ลวเิคราะห ์
ข้อมูลบางส่วนได้ถูกนำามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ในการ 
ให้คำาปรึกษา (Consulting Services) เพื่อสนับสนุนให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมแกธ่รุกจิ เชน่ การลดตน้ทนุ การเพ่ิม Productivity  
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร

3.   การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย
และข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบ้านปู  
โดยหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate 
Compliance) ทำาหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง และติดตามการ
ดำาเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง 
พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ  
ได้ยกระดับเอกสารด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ตามกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ (Group Compliance  
Documents)  ซึง่มีแนวปฏบิตัทิีบ่งัคับใชก้บัทกุประเทศ โดยใช ้
กลไกการป้องกนัสามระดับ (Three Lines Model) ในการบรหิาร
ความเสี่ยงด้วยการให้คำาแนะนำาและสร้างตระหนักเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้งปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายตามกิจกรรม (Activities 
-Based Compliance) ให้ครอบคลุมทั้งระดับภาพรวมและ
ระดับปฏิบัติงาน (High Level & End-to-End)  

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยง 
ขององค์กรและกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ให้ดียิ่งขึ้น โดยนำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และชุดเครื่องมือ 
มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามกระบวนการ
ประเมินความเสีย่งทีส่ามารถนำาเสนอรายงานได้หลายรปูแบบ
ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 
ทีห่ลากหลาย ซ่ึงการพัฒนาระบบงานและแอปพลเิคชนัตา่งๆ 
สร้างสรรค์จากทีมงานภายในของบ้านปูเอง เช่น หน่วยงาน 
กำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) 
หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายจากแต่ละ 
ประเทศ ศนูยก์ลางความเป็นเลิศด้านดิจทิลั (Digital Center 
of Excellence: DCOE) และหนว่ยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ทำาใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการทีร่วดเรว็ เหมาะสมกบั
สถานการณ ์เป็นประโยชนต์อ่การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร  ได้แก่

•  Regulatory Change Management (Laws In-Hand 

System): เพ่ือบรหิารความเปล่ียนแปลงด้านการปฎบิตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐและ
หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และเพ่ือใหส้ามารถเตรยีม
กระบวนการรองรบัได้อยา่งทนัทว่งท ีรวมทัง้มีการสือ่สาร
ข่าวสารและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย  
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ 
ไปลงทุนเพ่ือเป็นข้อมูลในการเตรียมการรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ

•  Permit & License Monitoring Dashboard:  
เพ่ือบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการบรหิารจัดการ
เกี่ยวกับใบอนุญาตต่าง ๆ  ของธุรกิจองค์กร ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย รวมถงึนำาเสนอรายงานและการตดิตาม
ความคืบหน้าได้ตามความต้องการของผู้บริหารและ 
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมทันท่วงที
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•  Compliance Self-Assessment Application: เพื่อ
ใช้ในการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละกิจกรรมของหน่วยงานภายในของบริษัทฯ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• Compliance Risk Management (C-RiM Application): 

เพ่ือรายงานและตดิตามกระบวนการประเมินความเสีย่ง
ทีส่ามารถนำาเสนอรายงานและการตดิตามความคืบหนา้
ได้ตามความตอ้งการของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานอยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณแ์ละสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี ้บรษิทัฯ เตรยีมความพรอ้มสำาหรบั พ.ร.บ. คุ้มครอง
ขอ้มูลสว่นบุคคล (PDPA) ของประเทศไทยและสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
ในประเทศต่างๆ  ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ จัดตั้ง
คณะทำางานและเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาข้อมูล (Data Protection 
Officer) โดยจัดทำาคลังข้อมูล (Data Inventory) ของ 
ทกุหนว่ยงาน พรอ้มสือ่สารเรือ่งขอ้มูลสว่นบคุคล เกีย่วกบัการใช ้
การจัดเก็บข้อมูล ระบบป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล รวมทั้ง
การประสานงานกับผู้กำากับดูแลของภาครัฐ ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนเข้าใจและเห็นความสำาคัญ และนำาไปปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

4.  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัติามจรยิธรรม
ธรุกจิ ความมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลด้านการกำากบัดูแล
กจิการทีดี่ของคณะกรรมการบรษิทั ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน 
โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดี 
และจากการสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ดำาเนินการตามเง่ือนไข 
การค้าทัว่ไป สมเหตสุมผล และเป็นประโยชนต์อ่การดำาเนนิงาน 
ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งม่ันดำาเนินงาน 
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส ยึดหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ สนับสนุนให้ปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  

และนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต (Corporate  
Fraud Management Policy) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 
โดยบรษิทัฯมีชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืขอ้มูลเกีย่วกบั
การทุจริต (Whistleblower Channel) และมีคณะกรรมการ
สอบสวน (Investigation Committee) ทำาหนา้ทีส่อบสวนหากพบ 
การทุจริตหรือเหตุอันควรสงสัย และพิจารณาข้อร้องเรียน 
อย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

5.  การก�ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการได้สอบทานและตดิตามความเสีย่งจากการรายงาน 
ของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ถึงความมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
การประเมินและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงสำาคัญ 
ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ มาตรการ
ป้องกนัตา่งๆ ในการบรหิารจัดการกบัความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับ
ที่ยอมรับได้ รวมถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ขยายการลงทุน 
โดยปัจจัยความเสี่ยงนั้นอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์และ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การทจุรติคอรร์ปัชนั 
ความเสีย่งตอ่ภาพลกัษณอ์งค์กร รวมทัง้ความเสีย่งเกีย่วกบั
การไม่ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคล (Personal 
Data Protection Act: PDPA)  ทั้งนี้หน่วยงานความเสี่ยง 
ได้ตดิตามการบรหิารจัดการความเสีย่งสำาคัญ แนวทางป้องกนั
แกไ้ข สถานการณท์ีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิโดยเนน้การบรหิาร
ความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ สามารถตอบสนองตอ่สถานการณ์
และแนวโน้มต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญอยา่งตอ่เนือ่งในประเด็นสำาคัญทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามหลกั ESG (Environmental, Social and Governance) 
ควบคู่ไปกับการวางแผนกลยุทธ์และเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรบัมือกบัการเปลีย่นแปลงของสถานการณโ์ลก โดยได้วาง 
กรอบการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทาง ESG มีการ 
ประเมินความเสี่ยงระยะสั้นและระยะยาวทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) ซ่ึงบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการปล่อย 
กา๊ซเรอืนกระจก การจัดการพลงังานน้ำา และการจดัการมลพิษ
ทางอากาศ ในด้านสงัคม (Social) มุ่งเนน้เรือ่งการจัดการและ
พัฒนาศกัยภาพของพนกังาน การจัดการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย การทำางานชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนา

ชุมชน สำาหรับด้านการกำากับดูแลกิจการ (Governance) 
มุ่งเน้นการกำากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน การดูแลจริยธรรม 
ทางธรุกจิ การจัดการคู่ค้าและผูร้บัเหมา การบรหิารความตอ่เนือ่ง 
ทางธรุกจิ และการจดัการขอ้มูลสว่นบุคคลรวมถงึความปลอดภัย 
ทางไซเบอร์ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำากับดูแลกิจการ เพื่อกำากับดูแล
เรื่องสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ ESG ให้คำาแนะนำาด้านกลยุทธ์ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ตรวจสอบ ตดิตาม และปฏิบตัหินา้ทีอ่ื่นๆ รว่มกบั 
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในการขบัเคลือ่นกลยทุธแ์ละการดำาเนนิงาน
ด้าน ESG ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื

6.  การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนด

ค่าสอบบัญชีส�าหรับปี 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
ตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลงาน 
ของผูส้อบบัญช ีประสบการณ ์ความรู ้ความเชีย่วชาญ ความเป็น 
อิสระ ความทนัตอ่เวลา และความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ี
รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีท่ีเป็นไปตามข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ท้ังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง

1. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร ์เลขที ่8435 และ/หรอื
2. นางสาวอมรรตัน ์เพ่ิมพูนวฒันาสขุ   เลขที ่4599 และ/หรอื
3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ   เลขท่ี 7795 และ/หรอื
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์  เลขที่ 6552

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด 
(PwC) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้ำา 
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถ 
ปฏิบัตงิานได้ ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จำากดั 
จัดหาผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตอ่ืนของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์
คูเปอรส์ เอบเีอเอส จำากดั แทนได้ ด้วยค่าสอบบญัชจีำานวนเงิน 
2,780,000 บาท

โดยสรปุ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหินา้ที่
ตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อยา่งครบถว้น ด้วยความระมัดระวงัรอบคอบ อยา่งเป็นอิสระ 
เพ่ือประโยชนต์อ่ผูมี้สว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยเหน็วา่
บริษัทฯ ยึดถือนโยบายการกำากับดูแลที่ดีเป็นสำาคัญ มีระบบ 
การบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสม มีการปฏบิตัติามกฎหมายและ 
ข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในทีมี่ประสทิธผิลชว่ยปกป้องและสนบัสนนุ
ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งรายงาน 
ทางการเงินของบรษิทัฯ มีความถกูตอ้ง เชือ่ถอืได้ มีการเปิดเผย 
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรอง
ทั่วไป 

(นายตีรณ   พงศ์มฆพัฒน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. สอบทานและติดตามกระบวนการ 

การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยี 

(Stakeholder Engagement) และ

กระบวนการประเมินประเดน็ทีส่�าคญั 

(Materiality Assessment) 

ในแตล่ะปี คณะกรรมการการพัฒนาทีย่ัง่ยนืจะมีการพิจารณา
กระบวนการการมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นได้เสยีและประเมินประเด็น
ทีส่ำาคัญ (Materiality Analysis) ซึง่คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม 
สงัคม และการกำากบัดูแลกจิการจะสอบทานกระบวนการดังกลา่ว 
รวมถงึผลลัพธท์ีไ่ด้ เพ่ือใหม่ั้นใจวา่บรษิทัฯ จะมีการดำาเนนิการ 
ด้านความยัง่ยนืทีมี่ประสทิธภิาพและตอบสนองตอ่ผูมี้สว่นได้เสยี 
แตล่ะกลุ่มได้อยา่งเหมาะสม โดยในปีทีผ่า่นมา ประเด็นด้าน 
สิง่แวดล้อม สงัคม และการกำากบัดูแลกจิการทีผู่มี้สว่นได้เสยี
ใหค้วามสำาคัญเป็นอันดับตน้ๆ ได้แก ่ประเด็นด้านอาชวีอนามัย
และความปลอดภัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรม
องค์กร การมีสว่นรว่มของชมุชน และการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

2. การสอบทานและติดตามการบริหาร

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 

และการก�ากับดูแลกิจการ (ESG) 

การประชมุคณะกรรมการฯ ในแตล่ะไตรมาสจะมีวาระทีส่ำาคญั 
คือ การรายงานสถานการณค์วามเสีย่งด้านสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และการกำากบัดูแลกจิการทีส่ำาคัญจากสายงานบรหิารความเสีย่ง 
ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะตดิตามมาตรการบรหิารความเสีย่งและ
แนวทางการแกไ้ขทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือใหม่ั้นใจได้วา่บรษิทัสามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงทีโดยผลกระทบ 
ตอ่ธรุกจิของบรษิทันอ้ยทีส่ดุ ทัง้นี ้ในปีทีผ่า่นมามีความเสีย่ง
ด้านสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกำากบัดูแลกจิการทีส่ำาคัญ อาท ิ
ความเสีย่งด้านผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ความเสีย่งด้านภัยคุกคามทาง
ไซเบอร ์(Cyber Threat) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ ์
และนโยบายของประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอันเนื่องจาก
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศหรือมลภาวะทางอากาศ ฯลฯ

1. การพิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมาย 

การปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม 

และการก�ากับดูแลกิจการ (ESG)

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสอบทานเป้าหมาย การปฏบิตังิาน
และผลการดำาเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และการกำากบัดูแลกจิการ เชน่ เป้าหมายการลดกา๊ซเรอืนกระจก 
การใช้น้ำา คุณภาพอากาศ ฯลฯ รวมถึงการให้ข้อแนะนำา 
เรื่องความสอดคล้องของเป้าหมายที่บริษัทฯ กำาหนดกับ 
มาตรฐานระดับนานาชาต ิเชน่ UN Sustainable Development 
Goals (UNSDGs), Dow Jones Sustainability Indices 
เป็นต้น

รายงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม  

และการก�ากับดูแลกิจการ (ESG)

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ นายพิริยะ เข็มพล ประธานกรรมการ และกรรมการ 
อีก 2 ทา่น คือ นายพิชยั ดุษฎกีลุชยั และ ดร.ธรีภัทร สงวนกชกร ได้ปฏบิตัหินา้ทีด้่วยความอิสระตามขอบเขตและความรบัผดิชอบ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และกฎบัตรของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
การกำากับดูแลกิจการ 

ในปี 2564 คณะกรรมการสิง่แวดล้อม สงัคม และการกำากบัดูแลกจิการ จัดประชมุรวม 3 ครัง้ ซ่ึงกรรมการทุกทา่นได้เขา้รว่มประชมุ 
ครบองค์ประชมุทกุครัง้ และเนือ่งจากการแพรร่ะบาดอยา่งหนกัของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ-19 คณะกรรมการฯ 
จึงได้จดัประชมุผา่นระบบออนไลนร์ว่มกบัฝา่ยบรหิารในวาระตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซ่ึงสามารถสรปุสาระสำาคัญในการปฏบิตัหินา้ทีไ่ด้ดังนี้

4. พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 

และการก�ากับดูแลกิจการ (ESG)  

สู่สาธารณะ 

ในรอบปีที่ผ่านมา นายพิริยะ เข็มพล ในฐานะประธาน 
คณะกรรมการฯ ได้ใหส้มัภาษณส์ือ่มวลชนถงึประเด็นทีบ่รษิทั 
บ้านปู จำากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
สงัคมและการกำากบัดูแลกจิการเป็นครัง้แรก ซ่ึงสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ 
การทีบ่รษิทัใหค้วามสำาคัญในการสง่เสรมิใหมี้การกำากบัดูแล
โดยกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำาหน้าที่ร่วมกับฝ่ายบริหารในการ
ขบัเคลือ่นองค์กรไปทิศทางท่ีเหมาะสม ทำาใหบ้รษิทัฯ สามารถ
บรรลเุป้าหมายด้านความยัง่ยนือยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม 
เพ่ือประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิทัฯ และผูมี้สว่นได้เสยีทกุภาคสว่น
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(นายพิริยะ เข็มพล)

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม 

และการกำากับดูแลกิจการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ในนามคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการกำากบัดแูลกจิการ
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การควบคุมภายใน

บริิษััทฯ มีีริะบบการิควบคุมีภายในที�ดีีตามีกริอบมีาตริฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) ซ่ึ่�งช่่วยสนับสนุนบริิษััทฯ ให้้สามีาริถบริริลุวัตถุปริะสงค์ที�สำาคัญทั�งดี้านกลยุทธ์์และการิดีำาเนินงาน 
อย่างมีีปริะสิทธ์ิภาพและปริะสิทธ์ิผล ริายงานทางการิเงินและริายงานสำาคัญต่าง ๆ  มีีความีถูกต้องเช่่�อถ่อได้ี และดีำาเนินธ์ุริกิจตามี 
กฎห้มีายด้ีวยความีรัิบผิดีช่อบต่อสังคมี โดียบริิษััทฯ ส่งเสริิมีให้้ผู้บริิห้าริและพนักงานทุกคนตริะห้นักเริ่�องการิกำากับดีูแลกิจการิที�ดีี 
การิบริิห้าริความีเสี�ยง และการิควบคุมีภายในที�เห้มีาะสมีทั�งในริะดีับองค์กริ ห้น่วยงาน และกิจกริริมี ริวมีทั�งส่งเสริิมีการิป้องกัน 
การิทจุริติ นอกจากนี�ยงัมีีขั้ั�นตอนการิดีำาเนนิงานที�ริดัีกมุี เพ่�อสนบัสนนุให้บ้ริษิัทัฯ บริริลวุตัถปุริะสงค ์พนัธ์กจิ และกลยทุธ์ท์ี�กำาห้นดีไว้ 
และเติบโตอย่างยั�งย่น สอดีคล้องกับห้ลัก ESG (Environmental, Social, Governance) มีีความีโปร่ิงใสในการิดีำาเนินธ์ุริกิจ 
และสามีาริถปกป้องผลปริะโยช่น์ขั้องผู้มีีส่วนไดี้เสีย

จากสถานการิณ์์การิแพริ่ริะบาดีขั้องโริคติดีเช่่�อไวริัสโคโรินา 
2019 ห้ริ่อโควิดี-19 ทั�วโลกที�ยังคงมีีอยู่อย่างต่อเน่�อง ในปี  
2564 บริษิัทัฯ ได้ีปริบัเปลี�ยนแนวทางในการิบริหิ้าริงานและการิ 
ลงทนุไปสูก่ลยทุธ์ ์Greener & Smarter โดียมีุง่เนน้การิดีำาเนนิ 
ธ์ุริกิจที�เป็นมิีตริกับสิ�งแวดีล้อมี และขั้ยายการิลงทุนกริะจาย 
ไปในภูมีภิาคตา่ง ๆ  มีากขั้่�น ทั�งนี� บริษิัทัฯ และบริษิัทัยอ่ยมีีริะบบ 
การิควบคมุีภายในที�สำาคญัเพยีงพอ เห้มีาะสมี มีีการิตริวจสอบ 
ภายในดี้วยเทคโนโลยีที�ทันสมีัย เพ่�อติดีตามีสนับสนุน 
การิบริิห้าริและปฎิบัติงานได้ีอย่างริวดีเริ็วและมีีปริะสิทธ์ิผล 
โดียห้น่วยงานตริวจสอบภายในทำาห้น้าที�ตริวจสอบ ให้้คำาปร่ิกษัา
และติดีตามีการิบริิห้าริงานอย่างต่อเน่�องตามีแนวทางให้ม่ี 
ที�เริียกว่า การิตริวจปริะเมีินริะยะไกล (Remote Audit) และ 
การิตริวจสอบแบบอไจล ์(Agile Audit) โดียการิวิเคริาะห้ข์ั้อ้มูีล 
ก่อนเข้ั้าตริวจสอบ (Data Analytics) และใช้่เทคโนโลยีดิีจิทัลต่าง ๆ  
(Digital Technologies) ในการิวิเคริาะห้์สิ�งผิดีปกติห้ริ่อ 
มีีความีเสี�ยง (Red Flags) ริวมีทั�งนำาผลการิวิเคริาะห์้ข้ั้อมูีลเชิ่งล่ก 
(Insight) ดีังกล่าวมีาศึ่กษัาริ่วมีกับห้น่วยงานต่าง ๆ  เพ่�อนำาไป 
ปริับปริุงกริะบวนการิดีำาเนินงานให้้มีีปริะสิทธ์ิภาพด้ีานต้นทุน 
และการิใช่้ทริัพยากริที�ดีียิ�งขั้่�น พริ้อมีทั�งส่งเสริิมีให้้องค์กริ 
เกิดีความีพริ้อมีในการิขั้ยายธ์ุริกิจและการิลงทุนอย่างยั�งย่น 
ต่อไป

ในการิปริะชุ่มีคณ์ะกริริมีการิบริิษััท เมี่�อวันที� 26 มีกริาคมี  
2565 คณ์ะกริริมีการิบริิษััทได้ีปริะเมีินความีเพียงพอขั้อง 
ริะบบการิควบคุมีภายในตามีแบบการิปริะเมีินขั้องสำานักงาน 
คณ์ะกริริมีการิกำากับห้ลักทริัพย์และตลาดีห้ลักทริัพย์ (ก.ล.ต.)  
ที�จัดีทำาโดียฝ่่ายบริิห้าริ และสอบทานโดียคณ์ะกริริมีการิตริวจสอบ 
ซ่ึ่�งจากผลการิปริะเมีินโดียริวมี บริิษััทฯ มีีริะบบการิควบคุมี 
ภายในที�เพียงพอ เห้มีาะสมี และมีีปริะสิทธ์ิผล ริวมีทั�ง 
มีีการิบริิห้าริความีเสี�ยงที�เป็นมีาตริฐานสากล คริอบคลุมีทั�ง 
ในริะดัีบภาพริวมีขั้ององคก์ริไปจนถง่ริะดัีบกิจกริริมี มีั�นใจได้ีวา่ 
องค์กริสามีาริถบริริลุตามีเป้าห้มีายที�กำาห้นดี ซึ่่�งภาพริวมีขั้อง 
ริะบบการิควบคมุีภายในทั�ง 5 องคป์ริะกอบที�สำาคัญ สริปุไดีดั้ีงนี� 

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริิษััทฯ สนับสนุนวัฒนธ์ริริมีองค์กริที�มีุ่งเน้นการิดีำาเนินธ์ุริกิจ
ดี้วยความีซึ่่�อสัตย์สุจริิต โปริ่งใส และมีีจริริยาบริริณ์ โดีย
กำากับดีูแลการิดีำาเนินงานให้้เป็นไปตามีวิสัยทัศึน์และพันธ์กิจ 
ริวมีทั�งกลยุทธ์์ Greener & Smarter พริ้อมีทั�งส่งเสริิมีให้้
องค์กริมีีสภาพแวดีล้อมีการิควบคุมีภายในที�ดีี มีีปริะสิทธ์ิภาพ
และปริะสิทธ์ิผล ช่่วยให้้องค์กริดีำาเนินงานและบริิห้าริ 
ความีเสี�ยงขั้องธ์ุริกิจให้้เป็นไปตามีเป้าห้มีายอย่างยั�งย่น 
โดียไดี้กำาห้นดีการิควบคุมีภายในที�สำาคัญ ดีังนี� 

บริิษััทฯ ไดี้ปริับปริุงผังโคริงสริ้างองค์กริจาก “การิอ้างอิง 
พ่�นที�ทางภูมิีศึาสตริ์” (Geography-Based Approach) 
เป็น “การิอา้งอิงตามีผลติภณั์ฑ์”์ (Product-Based Approach)  
และการิบริิห้าริงานในองค์ริวมีอย่างต่อเน่�อง โดียเน้น 
ความีสำาคัญในเริ่�องสายธ์ุริกิจที� มีีความีห้ลากห้ลายเพ่�อ 
สนบัสนนุการิขั้ยายธ์รุิกจิขั้องบริษิัทัฯ และในป ี2564 มีีการิปริบัผงั
โคริงสริ้างองค์กริย่อยเพ่�อให้้การิบริิห้าริงานมีีความีเห้มีาะสมี  
สอดีคล้องกับการิเติบโตและทิศึทางธ์ุริกิจ โดียกำาห้นดีให้้มีี 
สายการิบังคับบัญช่าที�ช่ัดีเจน มีีการิแบ่งแยกห้น้าที�และความี 
ริบัผิดีช่อบ มีีการิใช่ ้Key Performance Indicator (KPI) เป็นตัว
ช่ี�วัดีผลการิปฏิิบัติงาน กำาห้นดีอำานาจอนุมีัติในการิดีำาเนินงาน  
(Delegation of Authority) ตามีลำาดัีบขัั้�น กริะจายอำานาจ 
การิบริิห้าริและการิอนุมัีติจากผู้บริิห้าริริะดัีบสูงลงสู่ผู้บริิห้าริ
ลำาดีับถัดีไป โดียกำาห้นดีเป็นปริะเภทริายการิและวงเงินอนุมีัต ิ
อย่างเป็นลายลักษัณ์์อักษัริเพ่�อการิตริวจสอบถ่วงดีุล ทำาให้้ 
การิบริิห้าริงานมีีปริะสิทธ์ิภาพ เห้มีาะสมี และสามีาริถริองริับ
การิเตบิโตขั้องธ์รุิกจิที�ริวดีเริว็ เกดิีความีคลอ่งตวัสงู นอกจากนี� 
บริิษััทฯ ไดี้กำาห้นดีนโยบายและริะเบียบวิธ์ีปฏิิบัติงานสำาคัญ
ที�คริอบคลุมีธ์ุริกิจและโคริงการิให้ม่ี ๆ  โดียมีีการิทบทวนและ
ปริับปริุงอย่างสมีำ�าเสมีอเพ่�อให้้การิปฏิิบัติงานมีีปริะสิทธ์ิภาพ
และสอดีคล้องกับสภาพแวดีล้อมีทั�งภายในและภายนอก 
ที�เปลี�ยนแปลงไป 

มีาตริการิริองริับไว้ในแผนงานริะยะสั�นและแผนกลยุทธ์ ์
ขั้ององค์กริ โดียมีีการิริายงานสถานการิณ์์การิบริิห้าริความีเสี�ยง 
ต่อคณ์ะกริริมีการิบริิห้าริความีเสี�ยง ผ่านการิสอบทาน 
จากคณ์ะกริริมีการิตริวจสอบ และริายงานต่อคณ์ะกริริมีการิ
บริิษััททุกไตริมีาส

บริิษััทฯ ให้้ความีสำาคัญทางอย่างต่อเน่�องกับปริะเดี็นสำาคัญ 
ที�เกี�ยวขั้อ้งกบั ESG ควบคูไ่ปกบัการิวางแผนกลยทุธ์แ์ละเตรีิยมี 
ความีพร้ิอมีเพ่�อริบัมีอ่กับการิเปลี�ยนแปลงขั้องสถานการิณ์โ์ลก 
โดียไดี้วางกริอบการิดีำาเนินงานที�สอดีคล้องกับทิศึทาง 
ESG มีีการิปริะเมีินความีเสี�ยงริะยะสั�นและริะยะยาว ในดี้าน 
สิ�งแวดีล้อมี บริิษััทฯ ให้้ความีสำาคัญกับการิปล่อยก๊าซึ่เร่ิอนกริะจก 
การิจดัีการินำ�า และการิจดัีการิมีลภาวะทางอากาศึ ในด้ีานสงัคมี 
บริิษััทฯ มุ่ีงเน้นเร่ิ�องการิจัดีการิและพัฒนาศัึกยภาพขั้องพนักงาน 
การิจัดีการิดี้านความีปลอดีภัยและอาช่ีวอนามีัย การิทำางาน
ชุ่มีช่นสัมีพันธ์์ และการิพัฒนาชุ่มีช่น ส่วนด้ีานการิกำากับดูีแล
กิจการิ บริิษััทฯ มีุ่งเน้นการิกำากับดีูแลกิจการิอย่างยั�งย่น 
การิดีูแลจริิยธ์ริริมีทางธ์ุริกิจ การิจัดีการิคู่ค้าและผู้ริับเห้มีา 
การิบริิห้าริความีต่อเน่�องทางธ์ุริกิจ และการิจัดีการิขั้้อมีูล 
ส่วนบุคคลริวมีถ่งความีปลอดีภัยทางไซึ่เบอริ์ 

ในปี 2564 บริิษััทฯ ไดี้จัดีตั�งคณ์ะกริริมีการิสิ�งแวดีล้อมี สังคมี 
และการิกำากับดูีแลกิจการิ (ESG) เพ่�อกำากับดูีแลเริ่�องต่าง ๆ  
ที�เกี�ยวขั้้องกับ ESG ให้้คำาแนะนำาด้ีานกลยุทธ์์ที�เกี�ยวขั้้อง 
ตริวจสอบติดีตามี และปฏิิบัติห้น้าที�อ่�น ๆ  ริ่วมีกับผู้บริิห้าริ 
ขั้องบริิษััทฯ เพ่�อขั้ับเคล่�อนการิดีำาเนินงานดี้าน ESG ให้้เป็นไป
ตามีเป้าห้มีายอย่างมีีปริะสิทธ์ิผล 

3. การควบคุมการปฏิิบัติิงาน

บริิษััทฯ ดีำาเนินธ์ุริกิจโดียให้้ความีสำาคัญอย่างยิ�งกับริะบบการิ
ควบคุมีภายในที�ดีีและมีีปริะสิทธ์ิภาพ ริวมีถ่งมีีกริะบวนการิ
กำากับดูีแลธุ์ริกิจต่าง ๆ  ที�บริิษััทฯ ลงทุน ตามีโคริงสริ้างขั้อง 
บริษิัทัฯ เพ่�อให้ก้ลุม่ีธ์รุิกจิมีีแนวทางการิดีำาเนนิงานที�สอดีคล้อง
และเป็นไปตามีกริอบนโยบาย แนวปฏิิบัติ และทิศึทางกลยุทธ์์
ขั้องบริิษััทฯ ดีังนี�

1. กำาห้นดีนโยบาย ริะเบยีบปฏิบิตั ิคูม่ีอ่ปฏิบิตังิาน ตลอดีจน 
ขั้ั�นตอนการิปฏิิบตังิานเป็นลายลักษัณ์อ์กัษัริ และทบทวน
ปริับปริุงให้้เห้มีาะสมี

2. กำาห้นดีและปรัิบโคริงสร้ิางองค์กริ จัดีให้้มีีการิแบ่งแยก
ห้น้าที� และกำาห้นดีอำานาจอนุมัีติอย่างชั่ดีเจน สามีาริถ 
ตริวจสอบได้ี 

บริษิัทัฯ มีุง่มีั�นดีำาเนนิธ์รุิกจิดีว้ยความีซ่ึ่�อสตัยส์จุริติและโปริง่ใส 
โดียย่ดีห้ลักการิกำากับดีูแลกิจการิที�ดีี มีีจริิยธ์ริริมีทางธ์ุริกิจ 
มีีนโยบายการิบริิห้าริจัดีการิการิทุจริิตในองค์กริ (Corporate 
Fraud Management) และมีีช่่องทางรัิบเริ่�องริ้องเรีิยน 
ห้ริ่อขั้้อมีูลเกี�ยวกับการิทุจริิต (Whistleblower Channel) 
มีีคณ์ะกริริมีการิสอบสวน (Investigation Committee) 
ทำาห้น้าที�ส่บสวนห้ากพบการิทุจริิตห้ริ่อเห้ตุอันควริสงสัย และ
ในปี 2564 บริิษััทฯ ไดี้ปริับปริุงนโยบายต่อต้านการิคอริ์ริัปช่ัน
และส่�อสาริให้้พนักงานไดี้ริับทริาบและถ่อปฏิิบัติ โดียให้้
สอดีคล้องกับปริะกาศึขั้องแนวริ่วมีต่อต้านคอริ์ริัปช่ันขั้องภาค
เอกช่นไทย (Thai Private Sector Collective Action Against 
Corruption: CAC) ที�มีุ่งเน้นให้้บริิษััทฯ นำาอุดีมีการิณ์์ดี้าน 
การิต่อต้านคอริ์ริัปช่ันไปสู่การิปฏิิบัติ นอกจากนี� บริิษััทฯ 
มีุ่งเน้นการิสริ้างความีเขั้้าใจแก่พนักงานและนำาวัฒนธ์ริริมี 
องค์กริ “บ้านปู ฮาริ์ท (Banpu Heart)” มีาปฏิิบัติอย่างจริิงจัง
เพ่�อนำาพาให้้บริิษััทฯ ก้าวไปขั้้างห้น้าอย่างมีั�นคงและยั�งย่น 
ตามีห้ลัก ESG พร้ิอมีมุ่ีงสู่การิเป็นผู้นำาด้ีานพลังงานที�ห้ลากห้ลาย 
ในริะดีบันานาช่าต ิ(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
ริะดัีบองคก์ริ โดียถอ่วา่การิบริหิ้าริความีเสี�ยงเป็นองคป์ริะกอบ 
ที�สำาคัญขั้องทุกกริะบวนการิในการิดีำาเนินธ์ุริกิจที�พนักงาน 
ทุกคนต้องปฏิิบัติตามี 

บริิษััทฯ กำาห้นดีนโยบายและแนวทางการิบริิห้าริความีเสี�ยง 
พริ้อมีทั�งกำากับดูีแลและติดีตามีการิบริิห้าริความีเสี�ยงที�สำาคัญ 
ในภาพริวมีขั้ององค์กริ โดียฝ่่ายบริิห้าริและพนักงานทุกห้น่วยงาน 
มีีส่วนริ่วมีในการิปริะเมิีนปัจจัย และกำาห้นดีมีาตริการิ 
บริริเทาความีเสี�ยงให้้อยู่ในริะดีับที�ยอมีริับไดี้ มีีการิติดีตามี 
สถานะขั้องความีเสี�ยงที�สำาคัญอย่างจริิงจัง โดียคริอบคลุมี 
ความีเสี�ยงดี้านกลยุทธ์์ การิปฏิิบัติงาน การิเงิน การิปฏิิบัติ 
ตามีกฎห้มีาย เทคโนโลยีสาริสนเทศึ ภยัทางไซึ่เบอริ ์การิทจุริติ 
คอริ์ริัปช่ัน ความีเสี�ยงต่อช่่�อเสียงองค์กริ ริวมีถ่งความีเสี�ยง 
เกี�ยวกับการิไม่ีปฏิิบัติตามี พ.ริ.บ. คุ้มีคริองขั้้อมีูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Act: PDPA) พริ้อมีทั�งกำาห้นดี



 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)14
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)304 305

3. กำาห้นดีนโยบายการิทำาริายการิที�เกี�ยวโยงกัน (Related 
Party Transaction) ที�คำาน่งถ่งปริะโยช่น์สูงสุดีขั้อง 
บริิษััทฯ เป็นสำาคัญ โดียให้้พิจาริณ์าริายการิเสมี่อนเป็น
ริายการิที�กริะทำากับบุคคลภายนอก (At Arms’ Length 
Basis) 

4. ดีูแลป้องกันทรัิพย์สินขั้องบริิษััทฯ ไม่ีให้้ถูกนำาไปใช่้ 
เพ่�อปริะโยช่น์ส่วนตน 

5. กำาห้นดีและควบคุมีดี้านเทคโนโลยีสาริสนเทศึและ 
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�อตอกยำ�าการิเป็นผู้นำาธุ์ริกิจดี้านพลังงานที�ห้ลากห้ลาย 
ในริะดีับนานาช่าติ โดียเน้นการิดีำาเนินธ์ุริกิจที�เป็นมีิตริกับ 
สิ�งแวดีล้อมีมีากขั้่�น ริวมีทั�งได้ีพัฒนาและปริบัเปลี�ยนมีาใช่ร้ิะบบ
เทคโนโลยีที�ทันสมัีย เพ่�อเพิ�มีปริะสิทธิ์ภาพในการิดีำาเนินงาน
ดี้านต่าง ๆ  ให้้ริวดีเริ็วและรัิดีกุมียิ�งขั้่�น 

4. ระบบสี่ารสี่นเทศและการสี่่�อสี่ารข้้อมูล 

บริิษััทฯ ไดี้พัฒนาริะบบสาริสนเทศึให้้มีีปริะสิทธ์ิภาพและ 
ความีปลอดีภัย สอดีคล้องตามีกฎห้มีายที� เกี�ยวขั้้องกับ 
ริะบบสาริสนเทศึ และสนับสนุนให้้บริิษััทฯ บริริลุเป้าห้มีาย 
การิเป็นผู้ให้้บริิการิโซึ่ลูช่ันพลังงานฉลาดีคริบวงจริ โดียได้ี 
นำา Composable Architecture มีาใช่้ในการิควบคุมีทั�วไป 
ขั้องริะบบสาริสนเทศึ เพ่�อสนับสนุนการิเปลี�ยนผ่านทางธุ์ริกิจ 
(Business Transformation) ให้้ริวดีเริ็วมีากยิ�งขั้่�น และ 
สอดีคล้องกับแนวคิดีการิดีำาเนินธ์ุริกิจอย่างยั�งย่นตามีห้ลัก  
ESG ทั�งนี�เพ่�อริับมี่อกับความีเสี�ยงจากภัยคุกคามีทางไซึ่เบอริ ์
(Cyber Threat) ที�มีีมีากขั้่�น บริิษััทฯ ไดี้ขั้ยายขั้อบเขั้ต 
ก า ริ กำา กั บ ดูี แ ล ค ว ามีมีั� น ค ง ป ล อดี 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 ซ่ึ่�งเป็นริะบบมีาตริฐาน
ความีมีั�นคงปลอดีภัยสาริเทศึที�สริ้างความีเช่่�อมีั�นให้้กับผู้มีี 

ตามีเป้าห้มีายที�กำาห้นดีอย่างสมีำ�าเสมีอ โดียมีีสายงาน 
ตริวจสอบภายในและกำากับดีูแลการิปฏิิบัติงานตามีกฎห้มีาย 
(Global Internal Audit & Compliance) ช่่วยเสริิมีสริ้างการิ
กำากับดีูแลและติดีตามีการิปฏิิบัติงาน ดีังนี� 

• หน่วยงานติรวจสี่อบภายใน 

 (Global Internal Audit) 

 ทำาห้นา้ที�ตริวจสอบ และปริะเมีนิปริะสทิธ์ผิล ปริะสทิธ์ภิาพ 
ความีเพียงพอขั้องริะบบควบคุมีภายใน และผลการิ 
ดีำาเนินงานให้้เป็นไปตามีกฎริะเบียบและมีาตริฐาน 
ภายในองค์กริ โดียมีุ่งเน้นความีเสี�ยงสำาคัญขั้องบริิษััทฯ 
(Risk-Based Audit) พริ้อมีทั�งให้้ขั้้อเสนอแนะ เพ่�อการิ
ปริับปริุงกริะบวนการิดีำาเนินงานต่าง ๆ  และติดีตามีผล
เพ่�อให้้มีั�นใจว่าปัญห้าและความีเสี�ยงต่าง ๆ  ได้ีริับการิ
ปริับปริุง วางมีาตริการิแก้ไขั้อย่างเห้มีาะสมี และทันต่อ
เห้ตกุาริณ์ ์ในป ี2564 จากสถานการิณ์โ์ควดิี-19 สง่ผลให้้ 
ห้น่วยงานตริวจสอบภายในต้องปริับเปลี�ยนวิธ์ีการิและ 
แนวทางการิตริวจสอบโดียใช่ก้าริตริวจปริะเมีนิริะยะไกล 
(Remote Audit) โดียการิวิเคริาะห์้ข้ั้อมูีลก่อนเข้ั้าตริวจสอบ  
(Data Analytics) และใช้่เทคโนโลยีต่าง ๆ  (Digital  
Technologies) ในงานตริวจสอบอย่างมีีปริะสิทธ์ิผล 
เพ่�อก้าวไปสู่ “การิตริวจสอบอย่างช่าญฉลาดีและการิ 
ติดีตามีอย่างต่อเน่�อง (Smart Audit & Continuous 
Monitoring)” โดียสามีาริถริักษัาคุณ์ภาพการิตริวจสอบ 
และเพิ�มีพูนปริะสิทธ์ิภาพที�เป็นปริะโยช่น์ต่อการิดีำาเนิน 
ธุ์ริกิจท่ามีกลางการิเปลี�ยนแปลงอย่างริวดีเร็ิว พร้ิอมีกันนี�
ได้ีจัดีทำาแผนพัฒนาริายบุคคลขั้องผู้ตริวจสอบภายใน 
ริวมีทั�งไดีพ้ฒันาการิตริวจสอบดีว้ยการิทำาการิตริวจสอบ
แบบอไจล์ (Agile Audit) และการิวิเคริาะห้์ขั้้อมีูล (Data 
Analytics) ซ่ึ่�งช่่วยเพิ�มีปริะสิทธ์ิภาพและความีเช่่�อมีั�น 
ในงานตริวจสอบ ช่ว่ยปกป้องและสนบัสนนุให้เ้กดิีมูีลคา่ 
เพิ�มีให้้แก่ธ์ุริกิจอย่างยั�งย่น 

• หน่วยงานกำากับดููแลการปฏิิบัติิงาน 

 ติามกฎหมาย (Corporate Compliance) 

 มีีห้น้าที�ส่งเสริิมี เฝ่้าริะวัง และติดีตามีการิดีำาเนินงาน 
ให้้สอดีคล้องกับกฎห้มีาย ขั้้อกำาห้นดีภายนอก และ 
วัฒนธ์ริริมีในองค์กริ โดียมุ่ีงเน้นให้้ตริะห้นักถ่งการิปฏิิบัติ 
ตามีกฎห้มีายต่าง ๆ  ทั�งทางดี้านสิ�งแวดีล้อมีและชุ่มีช่น 
อย่างเคร่ิงคริัดี มีีการิริายงานผลการิดีำาเนินงาน 
โดียย่ดีถ่อกริอบแนวปฏิิบัติตามีมีาตริฐานสากล ISO 19600  
(Compliance Management Systems - Guidelines)  
ที�ให้้ความีสำาคัญกับส่วนงานด้ีานริะบบการิกำากับดูีแล 
การิปฏิิบัติงานตามีกฎห้มีาย โดียบริิษััทฯ ได้ียกริะดัีบ 

เอกสาริด้ีานการิกำากับดีูแลการิปฏิิบัติงานตามีกฎห้มีาย 
ขั้องกลุ่มีบริิษััทฯ (Group Compliance Documents)  
ซ่ึ่�งมีีแนวปฏิิบัติที�บังคับใช่้กับทุกปริะเทศึ โดียใช่้กลไก 
การิป้องกันสามีริะดีับ (Three Lines Model) ในการิ 
บริิห้าริความีเสี�ยง บริิษััทฯ ให้้คำาแนะนำาเกี�ยวกับขั้ั�นตอน 
การิปฏิบิตัติามีกฎห้มีายแกห่้น่วยงาน พร้ิอมีทั�งปริบัปริงุ 
ขั้ั�นตอนดีังกล่าวให้้คริอบคลุมีทั�งริะดีับภาพริวมีและ
ริะดีับปฏิิบัติงาน (High Level & End-to-End)  
ในปี 2564 มีีการิใช่้เทคโนโลยีให้มี่ ๆ  มีาปริับปริุงริะบบ 
Compliance Risk Management (C-RiM) และมีี 
การิพัฒนาต่อยอดีริะบบ Laws in Hand (LIH) ซึ่่�งเป็น 
แอปพลเิคช่นับนอุปกริณ์ส่์�อสาริเคล่�อนที�สำาห้ริบัผูบ้ริหิ้าริ 
และพนักงาน เพ่�อใช่้ในการิกำากับดีูแล ติดีตามี และ 
บริิห้าริความีเสี�ยงเกี�ยวการิปฏิิบัติตามีกฎห้มีาย 
ผ่านทาง Dashboard เพ่�อการิริายงานและติดีตามี 
อย่างทันสถานการิณ์์ โดียแอปพลิ เคช่ันมีี ข้ั้อมีูล 
คริอบคลุมีนโยบาย กฎห้มีาย และขั้่าวทางธ์ุริกิจ 
ขั้ อ งปริ ะ เทศึ ต่ า ง  ๆ  ที� บ ริิ ษัั ท ฯ  เ ขั้้ า ไ ปลงทุ น 
ซ่ึ่�งช่่วยสนับสนุนการิกำากับธ์ุริกิจให้้เป็นไปตามีกฎห้มีาย 
ดี้วยความีรัิบผิดีช่อบต่อสังคมีตลอดีจนสิ�งแวดีล้อมี 
และช่่ วย ให้้ ก า ริบริิ ห้ า ริความี เสี� ย งขั้ององ ค์กริ 
ทำาไดี้ริวดีเริ็วและทันสมีัยยิ�งขั้่�น นอกจากนี�ยังมีีการิ 
สริ้างริะบบ Compliance Obligations List (COL)  
ทั� วทั� งบริิษััทฯ เพ่� อ เน้นให้้พนักงานตริะห้นักถ่ง 
ความีสำาคญัขั้องการิปฏิบิตัติามีกฎห้มีายและกฎริะเบยีบ 
ที� เกี�ยวขั้้อง และช่่วยให้้การิกำากับดูีแลและติดีตามี 
การิดีำาเนินงานด้ีานนี�ในแต่ละปริะเทศึที�บริิษััทฯ เขั้้าไป 
ขั้ยายการิลงทุนให้มี่ ๆ  เป็นไปอย่างมีีปริะสิทธ์ิภาพ 
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) 
และจดัีทำาคลังขั้อ้มูีล (Data Inventory) ขั้องทกุห้นว่ยงาน  
พริ้อมีทั�งมีีการิส่�อสาริเริ่�องขั้้อมีูลส่วนบุคคล การิใช่้
และจัดีเก็บขั้้อมีูล ริะบบป้องกันไมี่ให้้ขั้้อมีูลริั�วไห้ล  
การิปริะสานงานกับผู้กำากับดีูแลภาคริัฐ เพ่�อให้้ผู้บริิห้าริ
และพนักงานทุกคนเขั้้าใจ เห้็นความีสำาคัญ และปฏิิบัติ
ให้้เป็นไปตามีกฎห้มีายอย่างเคริ่งคริัดี

ส่วนได้ีเสียทุกฝ่่าย บริิษััทฯ ใช้่ห้ลักการิทำางานแบบอไจล์ 
และแบบริ่วมีกันสริ้างสริริค์ผลงาน (Agile and Co-creation) 
ในการิทำางานมีุ่งสู่ เ ป้าห้มีายริะยะยาว โดียใช่้ห้ลักการิ 
Composable Architecture เพ่�อควบคุมีกริะบวนการิ 
ตั�งแต่การิได้ีมีา พัฒนา ไปจนถ่งการิควบคุมีคุณ์ภาพ 
ทั�งนี�จากสถานการิณ์์โควิดี-19 ที�มีีการิริะบาดีอย่างต่อเน่�อง  
บริิษััทฯ ไดี้ยกริะดีับการิทำางานโดียพนักงานสามีาริถ
ทำางานจากที�ใดีก็ไดี้ (Work Anywhere) อย่างเต็มีริูปแบบ 
และได้ีปรัิบปรุิงโคริงสร้ิางพ่�นฐานเทคโนโลยีให้้มีีความีคล่องตัวสูง 
เช่่น  ริะบบการิปริะชุ่มีออนไลน์แบบให้ม่ีที� เห้มีาะกับ 
การิทำางานจากที� ไห้นก็ไดี้ เพ่�อริองริับ New Normal 
Workplace ริวมีทั�งขั้ยายขั้อบเขั้ตการินำาริะบบคอมีพิวเตอริ์ 
บนคลาวดี์ (Cloud Computing) มีาใช่้ เพ่�อเพิ�มีปริะสิทธ์ิภาพ
การิดีำาเนินงานให้้ดีียิ�งขั้่�น

บริิษััทฯ ไดีพ้ฒันาริะบบการิริายงานขั้้อมีลูภายในองคก์ริโดียใช่้ 
Business Intelligence Software ที�เป็นศึนูยร์ิวมีข้ั้อมูีลสำาคัญ
และเป็นปริะโยช่น์ต่อผู้บริิห้าริและพนักงานโดียริวมี เพ่�อใช่้ 
ในการิดีำาเนินงานดี้านต่าง ๆ  อย่างมีีปริะสิทธ์ิภาพ เช่่น วงจริ
การิจัดีซึ่่�อ การิติดีตามีการิบริิห้าริสินค้าคงคลัง ปริะสิทธ์ิภาพ
การิผลติ และการิบริหิ้าริจดัีการิสนิทริพัย ์บริษิัทัฯ มีีการิส่�อสาริ
ขั้้อมีูลที�สำาคัญผ่านทางเว็บไซึ่ต์ และใช่้ริะบบ Microsoft Team 
365 เช่่�อมีโยงการิทำางานขั้องกิจการิในทุกปริะเทศึ ริวมีถ่ง 
ใช่้ริะบบการิบริิห้าริจัดีการิเอกสาริอิเล็กทริอนิกส์ (Electronic 
Document Management System) เพ่�อติดีต่อและริับส่ง
ขั้้อมีูลขั้่าวสาริสำาคัญทั�งจากภายในและภายนอกที�เช่่�อมีโยงกัน
อย่างริวดีเริ็วและทันสมัีย โดียมีีการิควบคุมีความีปลอดีภัย
ดี้วยการิกำาห้นดีสิทธ์ิ�ในการิเขั้้าถ่งขั้้อมีูลในริะบบต่าง ๆ  ตามี
ห้ลักการิแบ่งแยกห้น้าที�และการิใช่้งาน มีีช่่องทางการิส่�อสาริ
ภายในองค์กริที�มีีปริะสิทธ์ิภาพ เช่่น การิส่งอีเมีล การิส่�อสาริ
ผ่านช่่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  การิปริะกาศึเสียงตามีสาย  
การิติดีป้าย การิปริะช่าสัมีพันธ์์ผ่านการิจัดีกิจกริริมีต่าง ๆ   
ริวมีทั�งมีีการิปริะชุ่มีร่ิวมีกัน ซ่ึ่�งในปี 2564 การิส่�อสาริและ 
กิจกริริมีต่าง ๆ  ส่วนให้ญ่จัดีในริูปแบบออนไลน์ เพ่�อให้้เกิดี 
การิปริะสานงานและสามีาริถปฏิิบัติงานไดี้อย่างมีีปริะสิทธ์ิผล  
ทั�งนี� ห้น่วยงานนักลงทุนสัมีพันธ์์และห้น่วยงานส่�อสาริองค์กริ
ทำาห้น้าที�เปิดีเผยและส่�อสาริขั้้อมีูลแก่ผู้มีีส่วนไดี้เสียโดียทั�วถ่ง
อย่างเพียงพอ เห้มีาะสมี และเท่าเทียมีกัน และเข้ั้าถ่งข้ั้อมูีลได้ีง่าย

5. ระบบการติิดูติาม

บริิษััทฯ มีีกริะบวนการิติดีตามีผลการิดีำาเนินงานในริะดีับ 
บริิห้าริและในริะดีับปฏิิบัติการิ มีีการิสอบทานและติดีตามี
โดียห้ัวห้น้ างานและผู้ บริิห้าริขั้องสายงาน ริวมีทั� ง มีี 
การิปริะชุ่มีผู้บริิห้าริ เพ่�อติดีตามีผลการิดีำาเนินงานให้้เป็นไป 



ช�อบริษัท / ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ รายช�อผูถือหุนรายใหญ รายช�อคณะกรรมการ

1. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
2. นายกฤษฎา มนเทียรว�เช�ยรฉาย
3. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ
4. นายประว�ทย� ประกฤตศร�
5. นายจ�รศักดิ์ ว�องกุศลกิจ
6. นางสาวธ�ระนาถ ว�องกุศลกิจ
7. นายณัฐพงษ� ว�องกุศลกิจ
8. นายศิรศักดิ์ ทาทอง
9. นายอาณัติ ป�ญญา
10. นายวัชรา เหมรัชตานันต�
11. นายกฤดิ ว�องกุศลกิจ

1. บจ. รวมเกษตรกร 
 อุตสาหกรรม 

ร�อยละ 51.047. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร  

 (ภูเวียง) จำกัด

 (ผลิตและจำหน�ายน�ำตาล
 และกากน�ำตาล)

1. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ 
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.24
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ
 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
3. มีกรรมการร�วมกัน 2 ท�าน คือ 
 1) นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
 2) นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ

1. นายอิสระ ว�องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
3. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ
4. นางอัมพร กาญจนกำเนิด 
5. นายอรรถพล ว�องกุศลกิจ

1. บจ. น�ำตาลมิตรสยาม ร�อยละ 99.995. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด

 (ปลูกอ�อย
 และลงทุนในหลักทรัพย�)

1. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.29
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ 
 บจ. น�ำตาลมิตรสยาม
3. มีกรรมการร�วมกัน 2 ท�าน คือ 
 1) นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
 2) นายว�ระเจตน�  ว�องกุศลกิจ

1. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ
2. นายผร�นทร� อมาตยกุล
3. นายจ�รศักด� ว�องกุศลกิจ

1. บจ. น�ำตาลมิตรผล  ร�อยละ 99.996. บริษัท แปซิฟกชูการ   

 คอรปอเรชั่น จำกัด

 (ตัวแทนนำเข�า-ส�งออกน�ำตาล)

1. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.27
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ  
 บจ. น�ำตาลมิตรผล
3. มีกรรมการร�วมกัน 1 ท�าน คือ
 1) นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ

1. นายชนินท� ว�องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
3. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน�
4. นายกล�าณรงค� ศร�รอต
5. นายกฤษฎา มนเทียรว�เช�ยรฉาย
6. นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ
7. นายชูศักดิ์ ว�องกุศลกิจ
8. นางอัมพร กาญจนกำเนิด
9. นายอรรถพล ว�องกุศลกิจ
10. นายพงศกร ว�องวุฒิไกรกุล
11. นายกว�น ว�องกุศลกิจ

1. บจ. น�ำตาลมิตรสยาม ร�อยละ 99.991. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

 (ผลิตและจำหน�ายน�ำตาล
 และกากน�ำตาล)

1. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ   
 โดยถือหุ�นร�อยละ 5.23    
 ของทุนชําระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ   
 บจ. น�ำตาลมิตรสยาม
3. มีกรรมการร�วมกัน 3 ท�าน คือ
 1) นายชนินท� ว�องกุศลกิจ
 2) นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
 3) นายว�ระเจตน� ว�องกุศลกิจ

1. นายว�ฑูรย� ว�องกุศลกิจ
2. นายอรรณพ ว�องกุศลกิจ
3. นางสาวพรรษวรรณ ว�องกุศลกิจ
4. นางสาวธ�ระนาถ ว�องกุศลกิจ
5. นางสาวสุภาว� ว�องกุศลกิจ
6. นายบรรเจ�ด ว�องกุศลกิจ
7. นายกว�น ว�องกุศลกิจ
8. นางอารดา ว�องกุศลกิจ
9. นายอำนวย กาญจนกำเนิด

1. ตระกูลว�องกุศลกิจ
2. บจ. ยูฟ�นเวส   
3. ตระกูลกาญจนกำเนิด
4. ตระกูลพุทธพงษ�ศิร�พร

ร�อยละ 80.01
ร�อยละ 15.23
ร�อยละ 3.82
ร�อยละ 0.94

2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จำกัด

 (บร�ษัทเพื่อการลงทุน)
1. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 1.02  
 ของทุนชำระแล�ว 
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ
 ตระกูลว�องกุศลกิจ
3. ไม�มีกรรมการร�วมกัน 

1. นายว�ฑูรย� ว�องกุศลกิจ
2. นายบรรเจ�ด ว�องกุศลกิจ
3. นางอารดา ว�องกุศลกิจ
4. นางสาวธ�ระนาถ ว�องกุศลกิจ
5. นางสาวพรรษวรรณ ว�องกุศลกิจ
6. นายกว�น ว�องกุศลกิจ
7. นายอำนวย กาญจนกำเนิด
8. นายอรรณพ ว�องกุศลกิจ
9. นางสาวสุภาว� ว�องกุศลกิจ

1. ตระกูลว�องกุศลกิจ
2. ตระกูลกาญจนกำเนิด   
3. ตระกูลพุทธพงษ�ศิร�พร
4. ตระกูลเจนลาภวัฒนกุล 

ร�อยละ 90.50
ร�อยละ 6.00
ร�อยละ 2.00
ร�อยละ 1.50

3. บริษัท ซิตี้โฮลดิ้ง จำกัด

 (Holding Company)
1. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.57 
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ 
 ตระกูลว�องกุศลกิจ
3. ไม�มีกรรมการร�วมกัน 

1. นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ
2. นายกฤษฎา มนเทียรว�เช�ยรฉาย
3. นางอัมพร กาญจนกำเนิด
4. นางสาวกรรณิกา ว�องกุศลกิจ
5. นายปร�วัฒก� กาญจนธนา
6. นายกฤดิ ว�องกุศลกิจ

1. บจ. รวมเกษตรกร 
 อุตสาหกรรม   

ร�อยละ 99.994. บริษัท เอ็มพี ปารติเกิล   

 บอรด จำกัด

 (บร�ษัทเพื่อการลงทุน)

1. เป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ
 โดยถือหุ�นร�อยละ 0.60
 ของทุนชำระแล�ว
2. มีผู�ถือหุ�นใหญ� คือ
 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
3. มีกรรมการร�วมกัน 1 ท�าน คือ
    1) นายบรรเทิง ว�องกุศลกิจ

ช�อบริษัท / ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ รายช�อผูถือหุนรายใหญ รายช�อคณะกรรมการK90%
รายการบุคคลที่มีผลประโยชนรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

307บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)306
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ ดังนี้ 

1. บริษัท บานปู มินเนอรัล จำกัด บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ บร�ษัท บ�านปู มินเนอรัล จำกัด ดังนี้
• เง�นให�กู�ยืมแก� บร�ษัท บ�านปู มินเนอรัล จำกัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช�เง�น โดยคำนวณ
 อัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส�วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�น
 ให�กู�จำนวน 156,434,183.03 เหร�ยญสหรัฐ 
• ป� 2564 มีเง�นป�นผลรับ จำนวน 40,000,000.00 เหร�ยญสหรัฐ
• มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 4,055,600.39 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดดอกเบี้ยค�างรับ จำนวน 3,694,922.76 เหร�ยญสหรัฐ

บริษัทที่เกี่ยวของ รายการระหวางกัน

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ รายการระหวางกัน

01

3. บริษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน) บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน) ดังนี้ 
• ป� 2564 มีรายได�ค�า Management fee จำนวน 5,073,799.46 เหร�ยญสหรัฐ 
• มีเง�นป�นผลรับ จำนวน 49,311,407.03 เหร�ยญสหรัฐ

2. BP Overseas Development

 Co., Ltd.

บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ บร�ษัท BP Overseas Development Co., Ltd. ดังนี้
• เง�นให�กู�ยืมแก� BP Overseas Development Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเง�นให�กู�ยืม
 โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส�วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2564 
 มียอดเง�นให�กู�จำนวน 2,303,286,389.63 เหร�ยญสหรัฐ
• ป� 2564 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 96,218,348.56 เหร�ยญสหรัฐ 
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดดอกเบี้ยค�างรับ จำนวน 497,633,697.60 เหร�ยญสหรัฐ

4. บริษัท บานปู เน็กซ จำกัด บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� ดังนี้ 
• เง�นให�กู�ยืมแก� บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด ในรูปของต๋ัวสัญญาใช�เง�นและสัญญาเง�นให�กู�ยืม
 โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส�วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2564
 มียอดเง�นให�กู�จำนวน 302,647,305.06 เหร�ยญสหรัฐ  
• ป� 2564 มียอดดอกเบี้ยรับ จำนวน 9,415,881.74 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดดอกเบี้ยค�างรับจำนวน 9,593,611.65 เหร�ยญสหรัฐ 

6. BMS Coal Sales Pte. Ltd. บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ BMS Coal Sales Pte. Ltd. ดังนี้ 
• ป� 2564 ค�าใช�จ�าย Management fee จำนวน 2,612,662.68 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเจ�าหนี้อื่น จำนวน 784,000.00 เหร�ยญสหรัฐ 

7. PT. Indominco Mandiri บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี้ 
• ป� 2564 รายได�ค�า Management fee จำนวน 9,067,190.04 เหร�ยญสหรัฐ 
• ซ�้อสินค�า จำนวน 20,545,124.05 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 847,928.58 เหร�ยญสหรัฐ
• ยอดเจ�าหนี้การค�า จำนวน 2,381,337.60 เหร�ยญสหรัฐ

8. PT. Jorong Barutama Greston บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี้ 
• ป� 2564 รายได�ค�า Management fee จำนวน 420,627.80 เหร�ยญสหรัฐ 
• ซ�้อสินค�า จำนวน 6,155,050.00 เหร�ยญสหรัฐ 
• มียอดเง�นทดรองจ�าย จำนวน 357.37 เหร�ยญสหรัฐ

10. PT. Trubaindo Coal Mining บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining ดังนี้ 
• ป� 2564 รายได�ค�า Management fee จำนวน 5,179,211.08 เหร�ยญสหรัฐ   
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 1,951,616.59 เหร�ยญสหรัฐ
• ยอดเง�นทดรองจ�าย จำนวน 1,300.88 เหร�ยญสหรัฐ

12. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นทดรองรับ จำนวน 6,707.35 เหร�ยญสหรัฐ    

11. PT. Bharinto Ekatama บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ PT. Bharinto Ekatama ดังนี้ 
• ป� 2564 รายได�ค�า Management fee จำนวน 9,068,169.81 เหร�ยญสหรัฐ  
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 2,103,649.04 เหร�ยญสหรัฐ   
• ยอดเง�นทดรองจ�าย จำนวน 1,131.69 เหร�ยญสหรัฐ

13. PT. Tambang Raya Usaha Tama บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ PT. Tambang Raya Usaha Tama ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นทดรองจ�าย จำนวน 1,887.49 เหร�ยญสหรัฐ  

9. PT. Kitadin บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ PT. Kitadin ดังนี้ 
• ป� 2564 รายได�ค�า Management fee จำนวน 146,864.86 เหร�ยญสหรัฐ

14. PT. Nusa Persada Resources บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ PT. Nusa Persada Resources ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นทดรองจ�าย จำนวน 4,748.32 เหร�ยญสหรัฐ   

15. Banpu Investment (China) Ltd. บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd. ดังนี้ 
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นทดรองจ�าย จำนวน 739,625.15 เหร�ยญสหรัฐ   

5. Banpu Singapore Pte. Ltd. บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี้ 
• ป� 2564 รายได�ค�า Management fee จำนวน 10,000.00 เหร�ยญสหรัฐ 
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดลูกหนี้อื่น จำนวน 10,000.00 เหร�ยญสหรัฐ

K90%

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล

รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน

โดยมีลักษณะความสัมพันธ 
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บริษัทที่เกี่ยวของ รายการระหวางกัน

16. Banpu Australia Co. Pty Ltd. บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ Banpu Australia Co. Pty Ltd. ดังนี้ 
• เง�นให�กู�ยืมแก� Banpu Australia Co. Pty Ltd. ในรูปของสัญญาเง�นให�กู�ยืม โดยคำนวณ
 อัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส�วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�น  
 ให�กู�ยืม จำนวน 14,519,911.79 เหร�ยญสหรัฐ
• ป� 2564 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 44,032.74 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดดอกเบี้ยค�างรับ จำนวน 43,721.07 เหร�ยญสหรัฐ

17. Centennial Coal Co., Ltd. บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ Centennial Coal Co., Ltd. ดังนี้ 
• เง�นให�กู�ยืมแก� Centennial Coal Co., Ltd. ในรูปของสัญญาเง�นให�กู�ยืม โดยคำนวณ
 อัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด บวกอัตราส�วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�น
 ให�กู�ยืม 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   
• ยอดดอกเบี้ยค�างรับ จำนวน 3,138,990.49 เหร�ยญสหรัฐ
• ยอดเง�นทดรองจ�าย จำนวน 725,995.57 เหร�ยญสหรัฐ

บริษัทที่เกี่ยวของ รายการระหวางกัน

19. บริษัท บีโอจี จำกัด บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ บร�ษัท บีโอจ� จำกัด ดังนี้ 
• เง�นให�กู�ยืมแก� บร�ษัท บีโอจ� จำกัด ในรูปของต๋ัวสัญญาใช�เง�น โดยคำนวณอัตราดอกเบ้ีย
 ตามราคาตลาด บวกอัตราส�วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นให�กู�จำนวน
 216,000,000.00 เหร�ยญสหรัฐ
• ป� 2564 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 2,029,375.00 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดดอกเบี้ยค�างรับจำนวน 1,897,500.00 เหร�ยญสหรัฐ

18. บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด  บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ บร�ษัท บ�านปู อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้ 
• ป� 2564 มีต�นทุนจากการรับบร�การ 4,347,789.62 เหร�ยญสหรัฐ
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นทดรองจ�าย จำนวน 13,135.42 เหร�ยญสหรัฐ
• เจ�าหนี้การค�า 364,273.92 เหร�ยญสหรัฐ

22. บริษัท แอดวานซ เมดิคอล เซนเตอร  

 จำกัด

บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ บร�ษัท แอดวานซ� เมดิคอล เซนเตอร� จำกัด ดังนี้ 
• ป� 2564 มีเง�นป�นผลรับ จำนวน 159,799.57 เหร�ยญสหรัฐ 

21. Banpu North America Corporation บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ Banpu North America Corporation ดังนี้ 
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเง�นทดรองจ�าย จำนวน 1,336.41 เหร�ยญสหรัฐ   

20. Banpu Renewable Singapore

 Pte. Ltd.

บร�ษัทฯ ทำรายการระหว�างกันกับ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ดังนี้ 
• ป� 2564 มีดอกเบี้ยรับ จำนวน 85,523.95 เหร�ยญสหรัฐ 
• ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดดอกเบี้ยค�างรับจำนวน 85,523.95 เหร�ยญสหรัฐ   

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน • การกำกับดูแลกิจการ  การรับรองความถูกตองของขอมูล
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การรับรอง

ความถูกตองของขอมูล

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ • การรับรองความถูกตองของขอมูล



กรรมการอิสระ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 5 เมษายน 2555

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 30 เมษายน 2557

กรรมการกำหนดคาตอบแทน

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 30 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• Ph.D. (Econ), University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
• ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� (ปร�มาณว�เคราะห�) จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง รุ�นที่ 14/2555   
 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) 
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 161/2555  
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ�นท่ี 7/2556  
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ�นที่ 2/2557  
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร IT Governance (ITG) รุ�นที่ 2/2559    
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2016 จากสภาว�ชาช�พบัญช�  
 ในพระบรมราชูปถัมภ� ร�วมกับสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar 2012   
 จากสภาว�ชาช�พบัญช� ในพระบรมราชูปถัมภ�
• อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2017    
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร ว�ธ�ปฏิบัติสำหรับบอร�ดในการกำกับดูแลการป�องกันและรับมือภัยไซเบอร�  
 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
• อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ�นที่ 8/2561  
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ�นท่ี 15/2562  
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร IT Security Awareness for Top Management 
 จากบร�ษัท เอซ�ส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร� จำกัด
• อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ�นที่ 22/2564
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)   

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2557 – ป�จจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค�าตอบแทน
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2555 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

• 2556 – ป�จจุบัน : กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
     บร�ษัท ทิสโก� ไฟแนนเช�ยล กรุ�ป จำกัด (มหาชน) 

องคกรอ�น

• 2564 – ป�จจุบัน : ศาสตราจารย�กิตติคุณ จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย  
• 2554 – 2559 : ศาสตราจารย� (ระดับ 11) สาขาเศรษฐศาสตร� 
     จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย  
• 2549 – 2554 : ศาสตราจารย�สาขาเศรษฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย  
• 2561 – ป�จจุบัน : ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (ส.ส.ส.)
• 2559 – 2562 : ประธานคณะกรรมการส�งเสร�มและสนับสนุนการว�จัย สำนักงาน 
     คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตแห�งชาติ (ป.ป.ช.)
• 2553 – 2558 : กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการป�องกัน
     และปราบปรามการฟอกเง�น (ป.ป.ง.)

นายตีรณ พงศมฆพัฒน

อายุ 65 ป2

กรรมการอิสระ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 8 เมษายน 2563

ประธานคณะกรรมการส่ิงแวดลอม

สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 พฤษภาคม 2564

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 พฤษภาคม 2563

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) รุ�นที่ 298/2563
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นที่ 7
 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน   

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2564 – ป�จจุบัน : ประธานคณะกรรมการส่ิงแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

องคกรอ�น

• ป�จจุบัน   : ที่ปร�กษา สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
• ป�จจุบัน   : ที่ปร�กษาพิเศษ ด�านการต�างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ
     นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
• 2563 – 2564 : กรรมการบร�หาร/ กรรมการกำกับความเสี่ยง
     ธนาคารเพื่อการส�งออกและนำเข�าแห�งประเทศไทย (ธสน.)
• 2560 – 2562 : เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงป�กกิ่ง ประเทศจ�น
• 2558 – 2560 : รองปลัดกระทรวงการต�างประเทศ 
     สำนักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ

นายพิริยะ เข็มพล
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01

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 28 เมษายน 2559

กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 16 พฤษภาคม 2526

เจาหนาที่บริหารอาวุโส

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 10 เมษายน 2558

* เป�นอาของบุคคลในลำดับท่ี 5 และลำดับท่ี 12

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
• อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ�นที่ 3/2549  
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 20/2545  
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) – 
 Enhancing Competitiveness รุ�นที่ 0/2555 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : 0.27
• คู�สมรส : 0.13

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2559 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการบร�ษัท บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2526 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2558 – 2559 : เจ�าหน�าที่บร�หารอาวุโส บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2526 – 2558 : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2558 – ป�จจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
     บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
• 2539 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

• 2561 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ บร�ษัท ดิ เอราวัณ กรุ�ป จำกัด (มหาชน)
• 2547 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท ดิ เอราวัณ กรุ�ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทอ�น

• 2526 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด

นายชนินท วองกุศลกิจ
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องคกรอ�น

• 2564 – ป�จจุบัน : นายกสมาคม สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
• 2562 – 2564 : กรรมการ สมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย
• 2564 – ป�จจุบัน : ที่ปร�กษา สมาคมเศรษฐศาสตร�ธรรมศาสตร�
• 2555 – 2564 : นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร�ธรรมศาสตร�
• 2558 – ป�จจุบัน : กรรมการ โครงการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
     ในการต�อต�านการทุจร�ต
• 2551 – ป�จจุบัน : ประธาน มูลนิธ�เพื่อคุณภาพช�ว�ต  
• 2555 – 2564 : กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร� 
     มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
• 2559 – 2561 : กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
     และตลาดหลักทรัพย�
• 2558 – 2561 : ประธานคณะทำงาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
     ของบร�ษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการ
     กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

K90%

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ • การรับรองความถูกตองของขอมูล

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับ

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

315บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)314
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



กรรมการอิสระ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 4 เมษายน 2562

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 25 เมษายน 2562

กรรมการสิ่งแวดลอม สังคม 

และการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 พฤษภาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• ปร�ญญาบร�หารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA), Ashland University, Ohio, U.S.A. 
• ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาคณิตศาสตร�และสถิติ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
• อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 1 
 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย 
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 278/2562 
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP) รุ�นที่ 38/2563 
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2564 – ป�จจุบัน : กรรมการสิ่งแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
     ธนาคารแลนด� แอนด� เฮาส� จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน/  
     กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับความเสี่ยง
     บร�ษัท แอล เอช ไฟแนนซ�เช�ยล กรุ�ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทอ�น

• 2561 – 2561 : General Manager & Deputy Country Head of Thailand
     ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร�ปอเรชั่น
• 2545 – 2561 : Head of Business Promotion
     ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร�ปอเรชั่น

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
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กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 3 เมษายน 2557

ประธานคณะกรรมการ

กำหนดคาตอบแทน

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 25 เมษายน 2562

* เป�นหลานชายของบุคคลในลำดับที่ 1
 และเป�นลูกพ่ีลูกน�องของบุคคลในลำดับท่ี 12

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• ปร�ญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว�ชาเกษตรนวัตกรรม 
 จากมหาว�ทยาลัยขอนแก�น  
• ปร�ญญาโท สาขารัฐศาสตร� มหาว�ทยาลัยรามคำแหง  
• ปร�ญญาตร� สาขารัฐศาสตร� มหาว�ทยาลัยรามคำแหง 
• อบรมหลักสูตร การลงทุน Ultra Wealth – Invest Like a Master รุ�นที่ 2
• อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นที่ 5 
 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน   
• อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 1 
 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย  
• อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT)  
 รุ�นที่ 5 มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย  
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 161/2555 
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุ�นที่ 9 
 สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
• Management Problem Solving and Decision Making Program, 
 Kepner – Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A. 

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : 0.08
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2562 – ป�จจุบัน : ประธานคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน 
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2557 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2557 – 2562 : กรรมการกำหนดค�าตอบแทน บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทอ�น

• 2563 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการบร�ษัท/ ประธานกรรมการบร�หาร กลุ�มมิตรผล
• 2525 – ป�จจุบัน : กรรมการ กลุ�มมิตรผล
• 2561 – 2563 : รองประธานกรรมการบร�ษัท/ ประธานกรรมการบร�หาร
     กลุ�มมิตรผล
• 2558 – 2563 : ประธานเจ�าหน�าที่กลุ�มธุรกิจกลุ�มงานอ�อย กลุ�มมิตรผล
• 2554 – 2561 : รองกรรมการผู�จัดการใหญ� กลุ�มงานพัฒนาและจัดการด�านอ�อย
     กลุ�มมิตรผล

องคกรอ�น

• 2562 – ป�จจุบัน  : กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร 
     ลาดกระบัง

นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
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กรรมการอิสระ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 3 เมษายน 2557

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 30 เมษายน 2557

กรรมการกำหนดคาตอบแทน

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 25 เมษายน 2562

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) รุ�นที่ 194/2557
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• อบรมหลักสูตร Cyber Resilience Leadership 2017 
 จากธนาคารแห�งประเทศไทย 
• อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ�นที่ 8/2561 
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการกำหนดค�าตอบแทน บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2557 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
     บร�ษัท สมบูรณ� แอ�ดวานซ� เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

องคกรอ�น

• 2564 – ป�จจุบัน  : Chairman, Board of Trustees,
     International Rice Research Institute (IRRI), 
     Los Banos, Philippines
• 2563 – ป�จจุบัน  : คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
     ภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 2 (เศรษฐกิจฐานราก) 
     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• 2556 – ป�จจุบัน  : ประธานมูลนิธ� มูลนิธ�นวช�วัน
• 2558 – 2563  : กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการความเสี่ยง
     ธนาคารแห�งประเทศไทย

นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

อายุ 70 ป6

กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 5 เมษายน 2555

ประธานคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 28 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�
 แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย  
• ว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีว�ทยา จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 32/2546
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง รุ�นที่ 2/2549
 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)   
• Executive Leadership Program NIDA - Wharton คณะบร�หารธุรกิจ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร� (NIDA) กับ The Wharton School, 
 University of Pennsylvania, U.S.A.  
• อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นที่ 3
 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน   

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : 0.02

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2559 – ป�จจุบัน : ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2555 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2555 – 2559 : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2555 – 2559 : ที่ปร�กษา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2558 – ป�จจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
• 2544 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
• 2544 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำกัด
• 2552 – 2563 : กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd.
• 2552 – 2563 : กรรมการ Phu Fai Mining Co., Ltd.
• 2553 – 2560 : กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd.

นายระวิ คอศิริ
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รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



กรรมการอิสระ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 3 เมษายน 2562

กรรมการกำหนดคาตอบแทน

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 25 เมษายน 2562

กรรมการสิ่งแวดลอม สังคม 

และการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 พฤษภาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• ว�ศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Information Processing,
 Tokyo Institute of Technology
• ว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Information Processing,
 Tokyo Institute of Technology
• ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมไฟฟ�า จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 148/2554
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ�นที่ 14/2557
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ�นที่ 8/2562 
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร National Director Conference 2021 (NDC 2021) “Leadership  
 Behind Closed Door” จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2564 – ป�จจุบัน : กรรมการสิ่งแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดค�าตอบแทน
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

องคกรอ�น

• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการบร�หาร สมาคมส�งเสร�มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
• 2561 – ป�จจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
     องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการนโยบาย
     องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย
• 2557 – 2561 : กรรมการตรวจสอบ
     องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย
• 2555 – 2559 : กรรมการนโยบาย
     องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย
• 2547 – ป�จจุบัน : รองศาสตราจารย� ภาคว�ชาว�ศวกรรมโทรคมนาคม
     สำนักว�ชาว�ศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเช�ย
• 2561 – 2561 : กรรมการจัดทำแผนการบูรณาการ
     และพัฒนาเคร�อข�ายการศึกษาแห�งชาติ
     สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธ�การ

นายธีรภัทร สงวนกชกร
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กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 19 เมษายน 2559

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 28 เมษายน 2559

ที่ปรึกษา 

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• ปร�ญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาว�ทยาลัยกรุงเทพธนบุร�
• พาณิชยศาสตร�และการบัญช�มหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
• ว�ทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีว�ทยา) จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
• Certificates in Project Investment Appraisal and Management
 and Global Leadership, Harvard University, U.S.A.
• อบรมหลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง (วตท.) รุ�นที่ 1 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน
• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ�นที่ 52/2549
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 73/2549
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• อบรมหลักสูตร Sustainability Board Training 2021 จากกลุ�มซ�ไอเอ็มบี

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2559 – ป�จจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2557 – ป�จจุบัน : ที่ปร�กษา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2564 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินโนเวชั่น แอนด� เวนเจอร�ส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอ�น

• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
     สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ/ Board Risk and  
     Compliance Committee ธนาคาร ซ�ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
     และกำหนดค�าตอบแทน บร�ษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
• 2563 – 2564 : ผู�เช�่ยวชาญการบร�หารธุรกิจร�วมทุนต�างประเทศ
     บร�ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทอ�น

• 2562 – ป�จจุบัน  : ประธานกรรมการ บร�ษัท ไทยอีสเทิร�น กรุ�ป โฮลดิ้ง จำกัด
• 2562 – ป�จจุบัน  : คณะกรรมการยกร�างแนวทางการปฏิรูป มหาว�ทยาลัยศิลปากร
• 2557 – 2563  : ประธานกรรมการ PTTGC Innovation America Corp.
• 2557 – 2563  : ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc.
• 2557 – 2563  : ประธานกรรมการ Natureworks LLC
• 2555 – 2563 : ประธานกรรมการ PTTGC International Private Ltd.
• 2555 – 2563  : ประธานกรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
• 2555 – 2563  : ประธานกรรมการ Emery Oleochemical (M) Sdn. Bhd.
• 2555 – 2563  : ประธานกรรมการ Emery Specialty Chemical Sdn. Bhd.
• 2555 – 2563  : ประธานกรรมการ Vencorex Holding

นายอนนต สิริแสงทักษิณ
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กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 16 พฤษภาคม 2526

ที่ปรึกษา 

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2557

* เป�นพี่ชายของบุคคลในลำดับที่ 11

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�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (วปรอ. 377)
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ�นที่ 1
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 61/2548
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : 0.08
• คู�สมรส : 0.01

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2557 – ป�จจุบัน : ที่ปร�กษา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2526 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2558 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

• 2547 – ป�จจุบัน : ประธานที่ปร�กษา บร�ษัท บร�หารและพัฒนา
     เพื่อการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม จำกัด (มหาชน)

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
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กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 29 กรกฎาคม 2526

ที่ปรึกษา 

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2560

เจาหนาที่บริหาร  

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 8 มกราคม 2544

* เป�นน�องชายของบุคคลในลำดับที่ 10 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• B.S. (Mechanical Engineering), University of Missouri, Columbia, U.S.A.
• อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุ�นที่ 3
 สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (วปรอ. 4414)
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 23/2545
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูง รุ�นที่ 8
 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)  
• อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านการบร�หารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ�นที่ 1)  
 จากสถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร  
• อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ�นที่ 1 
 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน   
• อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ�นที่ 17 
 จากสถาบันพัฒนาข�าราชการฝ�ายตุลาการศาลยุติธรรม  
• อบรมหลักสูตร นักบร�หารระดับสูงด�านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน  
 (วธอ.) รุ�นที่ 1 จากสถาบันว�ทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
• อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade รุ�นที่ 4  
 มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย  
• อบรมหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร�างเคร�อข�ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ�นที่ 1 
 จากสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (ส.อ.ท)  
• อบรมหลักสูตร การบร�หารการท�องเที่ยวสำหรับผู�บร�หารระดับสูง (กสท.) รุ�นที่ 1 
 จากศูนย�พัฒนาว�ชาการด�านตลาดการท�องเที่ยว  
• อบรมหลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร�างสรรค�เช�งธุรกิจ รุ�นที่ 8/2018  
 มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม  
• อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านนวัตกรรมบร�การ (ToPCATS) รุ�นที่ 2 
 จากมหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย  

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : 0.02
• คู�สมรส : 0.05

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2560 – ป�จจุบัน : ที่ปร�กษา บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2526 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2526 – 2559 : เจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
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รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มิถุนายน 2553

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มิถุนายน 2553

* เป�นหลานชายของบุคคลในลำดับที่ 1
 และเป�นลูกพ่ีลูกน�องของบุคคลในลำดับท่ี 5

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• Bachelor of Science (Finance), Babson College, Massachusetts, U.S.A.
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 24/2545
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ�นที่ 13
 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย  
• อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 2
 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย และ International Institute for Management  
 Development (IMD)  
• อบรมหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in ASIA (SIBA)
 ป� 2559 จากมหาว�ทยาลัยมหิดล ร�วมกับ MIT Sloan School of Management
• อบรมหลักสูตร Leadership Communication Certification Program 2561
 จาก Thailand Management Association (TMA)  
• อบรมหลักสูตร Senior Executive Program 2019 (SEP) รุ�นที่ 33
 จากสถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 ร�วมกับ The Kellogg School of Management and The Wharton School
• อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ�นที่ 10/2563
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• อบรมหลักสูตร ผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน รุ�นที่ 16 (วพน.16)
 จากสถาบันว�ทยาการพลังงาน  

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : 0.16
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2553 – ป�จจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทอ�น

• ป�จจุบัน   : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร กลุ�มธุรกิจน�ำตาลประเทศไทย
     พลังงานและธุรกิจใหม� บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
• 2551 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรผล จำกัด
• 2551 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท น�ำตาลมิตรสยาม จำกัด
• 2551 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
    

นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
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ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – 

ธุรกิจเหมือง 

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• ปร�ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร� สาขาการบร�หารโครงการและนโยบาย 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�  
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร� สาขาเหมืองแร�และโลหะว�ทยา
 มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�  
• อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program 2017 
 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย  
• Global Leadership Program for Strategic Leader 2017,
 IMD Business School  

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2563 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจเหมือง
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2562 – 2562 : ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ – สายธุรกิจถ�านหิน
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2561 : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ – สายธุรกิจถ�านหิน 
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Hunnu Gobi Altai LLC 
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Vietnam LLC 
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอนเนอร�จ� เซอร�ว�สเซส (ไทยแลนด�) จำกัด 
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอ็นจ�เนียร�่ง เซอร�ว�สเซส จำกัด 
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด 
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู มินเนอรัล จำกัด 
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เซลส� จำกัด 
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd. 
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ BP Overseas Development Company 
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd. 
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd. 
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd. 
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Aura Land Development Pte. Ltd.  
• 2561 – ป�จจุบัน : Commissioner, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด 
• 2562 – 2563 : กรรมการ บร�ษัท เหมืองเช�ยงม�วน จำกัด
• 2558 – 2560 : กรรมการผู�จัดการ Hongsa Power Co., Ltd.

นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
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ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – 

ธุรกิจไฟฟา

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 10 เมษายน 2563

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท บานปู เพาเวอร จำกัด 

(มหาชน)

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 10 เมษายน 2563

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� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย   
• อบรมหลักสูตร Master of Business Administration in Executive Finance
 จากสถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
 ร�วมกับ 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) รุ�นที่ 294/2563
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2563 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจไฟฟ�า
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ป�จจุบัน : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Energy Holding Pty Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Power International Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Pan-Western Energy Corporation LLC
• ป�จจุบัน   : กรรมการ BKV-BPP POWER LLC
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Power US Corporation
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Power (Japan) Co., Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Zouping Peak Pte. Ltd
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures Co., Ltd.
• ป�จจุบัน   : Executive Manager, Banpu Power Trading G.K.
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำกัด
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� กร�น ลีซซ�่ง จำกัด
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd.
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Phu Fai Mining Co., Ltd.
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd.
• 2563 – ป�จจุบัน : Commissioner, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
• 2557 – ป�จจุบัน : Alternate Director, Centennial Coal Co., Pty Ltd.
• 2556 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd.
• 2556 – ป�จจุบัน : กรรมการ AFE Investments Pty Ltd.
• 2556 – ป�จจุบัน : 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

นายกิรณ ลิมปพยอม         
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ประธานเจาหนาที่บริหาร

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 10 เมษายน 2558

กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 4 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ  
• Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School
 of Business Administration, Boston, U.S.A.
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 78/2549 
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง รุ�นที่ 18 
 จากสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)   
• อบรมหลักสูตร นักบร�หารระดับสูงด�านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
 และการลงทุน (วธอ.) รุ�นที่ 2 จากสถาบันว�ทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : 0.12
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2558 – ป�จจุบัน : ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร/ กรรมการ บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2549 – 2558 : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – การเง�น
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2552 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)   
• ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บีแอลซ�พี เพาเวอร� จำกัด
• ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด
• ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� กร�น ลีสซ�่ง จำกัด
• ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู มินเนอรัล จำกัด 
• ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
• ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เซลส� จำกัด
• ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด
• ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด
• ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินโนเวชั่น แอนด� เวนเจอร�ส จำกัด
• ป�จจุบัน   : กรรมการ บร�ษัท บีโอจ� จำกัด
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Sunseap Group Pte. Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Durapower Holdings Pte. Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Centennial Coal Co., Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ AFE Investments Pty Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Energy Holding Pty Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Renewable Australia Pty Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ BPIN Investment Co., Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Asian American Coal, Inc.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Japan K.K.
• ป�จจุบัน   : กรรมการ BKV Corporation
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu North America Corporation
• ป�จจุบัน   : กรรมการ Banpu Power US Corporation

นางสมฤดี ชัยมงคล
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04

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ • การรับรองความถูกตองของขอมูล

321บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)320
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – 

ธุรกิจน้ำมันและกาซธรรมชาติ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 พฤศจิกายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• Diploma in Hydrographic Surveying, Plymouth Polytechnic, England
• ว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร� มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั�นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธ�ปไตย
 สำหรับนักบร�หารระดับสูง รุ�นที่ 9 สถาบันว�ทยาการพลังงาน
• ประกาศนียบัตรชั�นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธ�ปไตย
 สำหรับบร�หารระดับสูง รุ�นที่ 19 สถาบันพระปกเกล�า  
• หลักสูตรนักบร�หารระดับสูง “ธรรมศาสตร�เพื่อสังคม” (นมธ.5), 
 Thammasat Leadership Program  
• หลักสูตรพัฒนาผู�นำ 3 สถาบันพัฒนาผู�นำและการเร�ยนรู�กลุ�มปตท.
• Executive Leadership Development Program (EP-LEAD),
 International Institute for Management Development (IMD)
• Media Response for Spokesperson, Hill+Knowlton Strategies
• Safety Leadership Workshop, Safety Management Consultants (UK) Limited

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2561 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจน�ำมันและก�าซธรรมชาติ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

• 2554 – 2561 : Executive Vice President of Human Resources
     and Business Services Group
     บร�ษัท ปตท.สำรวจและผลิตป�โตรเลียม จำกัด (มหาชน)

นายฐิติ เมฆวิชัย
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ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – 

กลยุทธและพัฒนาธุรกิจ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย  
• บัญช�บัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
• อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ�นที่ 11 
 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย  
• อบรม Economic Leader Forum จากสมาคมเศรษฐศาสตร�ธรรมศาสตร�
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 254/2561 
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)   
• อบรมหลักสูตร Global Leadership Program for Strategic Leader 2019,  
 IMD Business School  
• อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 5 
 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย และ International Institute for Management 
 Development (IMD)  
• อบรมหลักสูตร Leadership Program – Accelerating Transformation Series  
 จาก บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ร�วมกับ Pacrim Group 

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2564 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – กลยุทธ�และพัฒนาธุรกิจ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – 2563 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองค�กร
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2563 : ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจไฟฟ�า
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2552 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – การเง�น 
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2563 : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Renewable Australia Pty Ltd.
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Japan K.K.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ BRE Singapore Pte. Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ BPP Vinh Chau Wind Power LLC

นายสุธี สุขเรือน

อายุ 57 ป17

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – 

ทรัพยากรมนุษย

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2561

* หมายเหตุ : นายเวโรจน� ลิ้มจรูญ 
 ได�รับแต�งตั�งให�ดำรงตำแหน�ง 
 ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 
 มีผลตั�งแต�วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เป�นต�นไป 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• ปร�ญญาโท หลักสูตรบร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาว�ชาการจัดการเช�งกลยุทธ�)  
 มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�  
• ปร�ญญาตร� หลักสูตรพาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาการเง�นและการธนาคาร)  
 มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�  

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2564 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2564 : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย�
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2552 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – ทรัพยากรมนุษย�
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

นายเวโรจน ลิ้มจรูญ*

อายุ 61 ป19

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

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
• ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตแห�งประเทศไทย (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 ระดับองค�กร จากสภาว�ชาช�พบัญช� 
 ในพระบรมราชูปถัมภ�  
• อบรมหลักสูตร Transfer Pricing จากสภาว�ชาช�พบัญช� ในพระบรมราชูปถัมภ�
• อบรมหลักสูตร Forensic Analytic ขั�นพื้นฐาน จากสภาว�ชาช�พบัญช� 
 ในพระบรมราชูปถัมภ�  

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2562 – ป�จจุบัน : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารการเง�น บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2561 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – การเง�น บร�ษัท บ�านป ูจำกัด (มหาชน)
• 2559 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – Controller
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2558 : ผู�อำนวยการสาย – บัญช� บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Vietnam LLC
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu International Ltd.
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals Co., Ltd.
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Coal Sales Co., Ltd.
• 2562 – ป�จจุบัน : Executive Manager, Aizu Land Solar G.K.
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินโนเวชั่น แอนด� เวนเจอร�ส จำกัด
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures (Singapore) Pte. Ltd.
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures LLC
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Aura Land Development Pte. Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Hunnu Investment Pte. Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Renewable Energy Co., Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอ็นจ�เนียร�่ง เซอร�ว�สเซส จำกัด
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอนเนอร�จ� เซอร�ว�สเซส (ไทยแลนด�) จำกัด
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีโอจ� จำกัด
• 2561 – ป�จจุบัน : Business Executor, Hokkaido Solar Estate G.K.
• 2561 – ป�จจุบัน : Vice President, Banpu North America Corporation

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก
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 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ • การรับรองความถูกตองของขอมูล

323บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)322
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – 

ธุรกิจน้ำมันและกาซธรรมชาติ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 พฤศจิกายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• Diploma in Hydrographic Surveying, Plymouth Polytechnic, England
• ว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร� มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั�นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธ�ปไตย
 สำหรับนักบร�หารระดับสูง รุ�นที่ 9 สถาบันว�ทยาการพลังงาน
• ประกาศนียบัตรชั�นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธ�ปไตย
 สำหรับบร�หารระดับสูง รุ�นที่ 19 สถาบันพระปกเกล�า  
• หลักสูตรนักบร�หารระดับสูง “ธรรมศาสตร�เพื่อสังคม” (นมธ.5), 
 Thammasat Leadership Program  
• หลักสูตรพัฒนาผู�นำ 3 สถาบันพัฒนาผู�นำและการเร�ยนรู�กลุ�มปตท.
• Executive Leadership Development Program (EP-LEAD),
 International Institute for Management Development (IMD)
• Media Response for Spokesperson, Hill+Knowlton Strategies
• Safety Leadership Workshop, Safety Management Consultants (UK) Limited

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2561 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ธุรกิจน�ำมันและก�าซธรรมชาติ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

• 2554 – 2561 : Executive Vice President of Human Resources
     and Business Services Group
     บร�ษัท ปตท.สำรวจและผลิตป�โตรเลียม จำกัด (มหาชน)

นายฐิติ เมฆวิชัย

อายุ 59 ป16

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – 

กลยุทธและพัฒนาธุรกิจ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย  
• บัญช�บัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
• อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ�นที่ 11 
 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย  
• อบรม Economic Leader Forum จากสมาคมเศรษฐศาสตร�ธรรมศาสตร�
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 254/2561 
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)   
• อบรมหลักสูตร Global Leadership Program for Strategic Leader 2019,  
 IMD Business School  
• อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ�นที่ 5 
 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย และ International Institute for Management 
 Development (IMD)  
• อบรมหลักสูตร Leadership Program – Accelerating Transformation Series  
 จาก บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ร�วมกับ Pacrim Group 

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2564 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – กลยุทธ�และพัฒนาธุรกิจ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – 2563 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – พัฒนาองค�กร
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2563 : ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจไฟฟ�า
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2552 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – การเง�น 
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2563 : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัท บ�านปู เพาเวอร� จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Renewable Australia Pty Ltd.
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เน็กซ� จำกัด
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท เพาเวอร� เว�ยดนาม จำกัด
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Japan K.K.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู โคล เพาเวอร� จำกัด
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ BRE Singapore Pte. Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ BPP Vinh Chau Wind Power LLC

นายสุธี สุขเรือน
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ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – 

ทรัพยากรมนุษย

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2561

* หมายเหตุ : นายเวโรจน� ลิ้มจรูญ 
 ได�รับแต�งตั�งให�ดำรงตำแหน�ง Group Senior  
 Vice President – Office of CEO
 มีผลตั�งแต�วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เป�นต�นไป 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• ปร�ญญาโท หลักสูตรบร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาว�ชาการจัดการเช�งกลยุทธ�)  
 มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�  
• ปร�ญญาตร� หลักสูตรพาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาการเง�นและการธนาคาร)  
 มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�  

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• กรกฎาคม 2564 – ป�จจุบัน : Group Senior Vice President – Office of CEO
       บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – มิถุนายน 2564 : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย�
       บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2552 – 2560   : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – ทรัพยากรมนุษย�
       บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

นายเวโรจน ลิ้มจรูญ*

อายุ 61 ป19

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

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
• ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตแห�งประเทศไทย (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 ระดับองค�กร จากสภาว�ชาช�พบัญช� 
 ในพระบรมราชูปถัมภ�  
• อบรมหลักสูตร Transfer Pricing จากสภาว�ชาช�พบัญช� ในพระบรมราชูปถัมภ�
• อบรมหลักสูตร Forensic Analytic ขั�นพื้นฐาน จากสภาว�ชาช�พบัญช� 
 ในพระบรมราชูปถัมภ�  

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2562 – ป�จจุบัน : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารการเง�น บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2561 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – การเง�น บร�ษัท บ�านป ูจำกัด (มหาชน)
• 2559 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – Controller
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2558 : ผู�อำนวยการสาย – บัญช� บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Vietnam LLC
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu International Ltd.
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals Co., Ltd.
• 2563 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Coal Sales Co., Ltd.
• 2562 – ป�จจุบัน : Executive Manager, Aizu Land Solar G.K.
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู อินโนเวชั่น แอนด� เวนเจอร�ส จำกัด
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures (Singapore) Pte. Ltd.
• 2562 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures LLC
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Aura Land Development Pte. Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Hunnu Investment Pte. Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ Banpu Renewable Energy Co., Ltd.
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอ็นจ�เนียร�่ง เซอร�ว�สเซส จำกัด
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บ�านปู เอนเนอร�จ� เซอร�ว�สเซส (ไทยแลนด�) จำกัด
• 2561 – ป�จจุบัน : กรรมการ บร�ษัท บีโอจ� จำกัด
• 2561 – ป�จจุบัน : Business Executor, Hokkaido Solar Estate G.K.
• 2561 – ป�จจุบัน : Vice President, Banpu North America Corporation

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก
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ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – 

บริหารและพัฒนาองคกร

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร�ธุรกิจ) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต ว�ชาเอกเศรษฐศาสตร�การคลัง มหาว�ทยาลัยรามคำแหง

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2564 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – บร�หารและพัฒนาองค�กร
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2563 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – บร�หารและพัฒนาองค�กร
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2559 – 2560 : ผู�อำนวยการสาย – งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2558 – 2559 : ผู�อำนวยการสาย – Business Process Management,
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

นายจิรเมธ อัชชะ

อายุ 52 ป21

เลขานุการบริษัท

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2561

ผูอำนวยการสายอาวุโส – 

แผนงานองคกร

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 10 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• Master of Arts in Economics, State University of New York, Albany, U.S.A. 
• Master of Science in Finance, Bentley College, U.S.A. 
• Master in Business Administration, Clark University, U.S.A. 
• ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร�ระหว�างประเทศ) 
 มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ   
• อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program 2018 
 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย  
• อบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ�นที่ 96
 จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
• อบรมหลักสูตร CG Code Workshop จากบร�ษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ 
 สอบบัญช� จำกัด (Deloitte)  
• อบรมหลักสูตร WIAL Certified Action Learning Coach Program 
 จาก บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ร�วมกับ World Institute for Action Learning  
 (Thailand) Limited  
• อบรมหลักสูตร Leadership Program – Accelerating Transformation Series  
 จาก บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน) ร�วมกับ 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 : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2563 – ป�จจุบัน : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – แผนงานองค�กร
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ป�จจุบัน : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – เลขานุการองค�กร
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2563 – ป�จจุบัน : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – นักลงทุนสัมพันธ�
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2562 : ผู�อำนวยการสาย – เลขานุการองค�กร และนักลงทุนสัมพันธ�
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2558 – 2560 : ผู�อำนวยการสาย – นักลงทุนสัมพันธ�
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ

อายุ 47 ป22

เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 16 มกราคม 2561

ผูอำนวยการสายอาวุโส – 

ตรวจสอบภายใน และกำกับดูแล

การปฏิบัติงานตามกฎหมาย

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 มกราคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ สาขาบร�หารการเง�น สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�  
 (NIDA)  
• ปร�ญญาตร� บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�  
• ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตแห�งประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA)
• ประกาศนียบัตรผู�ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล 
 (Certified Internal Auditor: CIA) จากสมาคมผู�ตรวจสอบภายในสากล (IIA)
• ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด�วยตนเอง (Certified Control Self –  
 Assessment: CCSA) จากสมาคมผู�ตรวจสอบภายในสากล (IIA)  
• อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ�นที่ 13 
 จากสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย  

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• 2561 – ป�จจุบัน : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – ตรวจสอบภายใน
     และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2561 – ป�จจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)
• 2557 – 2560 : ผู�อำนวยการสายอาวุโส – เทคโนโลยีสารสนเทศ
     บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

นางสาววิยะดา วิบูลยศิริชัย
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ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – 

ทรัพยากรมนุษย

วันที่ไดรับแตงตั้ง : 1 กรกฎาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม

• ปร�ญญาโท คณะว�ศวกรรมศาสตร� สาขาว�ชาว�ศวกรรมโทรคมนาคม
 จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
• ปร�ญญาตร� คณะว�ศวกรรมศาสตร� สาขาว�ศวกรรมไฟฟ�า จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
• Diploma in Strategic Management and Business Reengineering,
 Special Program by Sloan School of Management, MIT, Boston, MA, U.S.A.

% การถือหุนในบริษัทฯ

• ตนเอง : –
• คู�สมรส : –

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บริษัทในกลุมบานปู

• กรกฎาคม 2564 – ป�จจุบัน : ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร – ทรัพยากรมนุษย�
       บร�ษัท บ�านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอ�น

• 2560 – 2562   : First Executive Vice President,
       Head of Human Resources
       ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
• 2557 – 2560   : First Executive Vice President,
       Head of Human Resources
       กลุ�มการเง�นเกียรตินาคินภัทร

บริษัทอ�น

• 2548 – 2557   : Chief Executive Officer and Country Head
       บร�ษัท เมอร�เซอร� (ประเทศไทย) จำกัด

องคกรอ�น

• มีนาคม 2564 – ป�จจุบัน : คณะกรรมการนวัตกรรมแห�งชาติ (กนช.) 
       กระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัย
       และนวัตกรรม
• 2564 – ป�จจุบัน   : อนุกรรมการบร�หารงานบุคคลของสำนักงาน
       พัฒนาว�ทยาศาตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ
       สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ
• 2562 – ป�จจุบัน   : ที่ปร�กษาประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
       มูลนิธ�แม�ฟ�าหลวง ในพระราชูปถัมภ�

นายวิธพล เจาะจิตต
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1. นายชนินท วองกุศลกิจ

2. นายตีรณ พงศมฆพัฒน

3. นายระวิ คอศิริ

4. นายสุทัศน เศรษฐบุญสราง

5. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ

6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

7. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

8. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

9. นางสมฤดี ชัยมงคล

10. นายอนนต สิริแสงทักษิณ

11. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

12. นายธีรภัทร สงวนกชกร

13. นายพิริยะ เข็มพล

14. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

15. นายกิรณ ลิปพยอม

16. นายฐิติ เมฆวิชัย

17. นายสุธี สุขเรือน

18. นางสาวอริศรา สกุลการะเวก

19. นายเวโรจน ลิ้มจรูญ

20. นายจิรเมธ  อัชชะ
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หมายเหตุ :

สัญลักษณตำแหนง

ของคณะกรรมการและผูบริหาร 

X ประธานกรรมการบริษัท

V รองประธานกรรมการบริษัท

/ กรรมการ

// กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

/// กรรมการอิสระ

M ประธานเจาหนาที่บริหาร

N เจาหนาที่บริหาร

O ผูบริหาร
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สัญลักษณของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม

Banpu

Banpu Plc.

(บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน))

บริษัทยอย

AACI

Asian American Coal, Inc.

AFE

AFE Investments Pty Ltd.

ALD

Aura Land Development Pte. Ltd.

ALSGK 

Aizu Land Solar G.K.

BAR

Banpu Australia Resources Pty Ltd.

BCS

Banpu Coal Sales Co., Ltd.

(บริษัท บานปู โคล เซลส จำกัด)

BEH

Banpu Energy Holding Pty Ltd.

BEN

Banpu Energy Australia Pty Ltd.

BES

บริษัท บานปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิสเซส จำกัด

BEST

บริษัท บานปู เอ็นเนอจี เซอรวิสเซส (ไทยแลนด) จำกัด

BIVSG

Banpu Innovation & Ventures (Singapore) Pte. Ltd.

BIVTH 

Banpu Innovation & Ventures Co., Ltd.

BIVUS

Banpu Innovation & Ventures LLC

BKV

BKV Corporation

BKV-BPP

BKV-BPP Power LLC

BMC

บริษัท บานปู มินเนอรัล จำกัด

BMS

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.

BMSCS

BMS Coal Sales Pte. Ltd. 

BNAC

Banpu North America Corporation

BNEXT

Banpu NEXT Co., Ltd.

(บริษัท บานปู เน็กซ จำกัด)

BNGL

Banpu NEXT Green Leasing Co., Ltd.

(บริษัท บานปู เน็กซ กรีน ลีสซิ่ง จำกัด)

BOG

บริษัท บีโอจี จำกัด

BPA

Banpu Australia Co., Pty Ltd.

BPCI

Banpu Coal Investment Co., Ltd.

BPCP

Banpu Coal Power Ltd.

(บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จำกัด)

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.

BPP

Banpu Power Plc.

(บริษัท บานปู เพาเวอร จำกัด (มหาชน))

BPPI

Banpu Power International Ltd.

(บริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด)

BPPJP

Banpu Power (Japan) Co., Ltd.

BPPTGK

Banpu Power Trading G.K.

BPPUS

Banpu Power US Corporation

BPPVC

BPP Vinh Chau Wind Power LLC

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

03

 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน  การกำกับดูแลกิจการ • การรับรองความถูกตองของขอมูล

331บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)330
รายงานประจำป 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 ONE REPORT)



HSEGK

Hokkaido Solar Estate G.K.

HUNI

Hunnu Investment Pte. Ltd.

HUNNU

Hunnu Coal Pty Ltd.

ITM

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

PV

Power Vietnam Co., Ltd.

PWE

Pan-Western Energy Corporation LLC

ZPP

Zouping Peak Pte. Ltd.

บริษัทรวม 

BLCP

BLCP Power Ltd.

(บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จำกัด)

HPC

Hongsa Power Co., Ltd.

Phu Fai

Phu Fai Mining Co., Ltd.

Durapower

Durapower Holdings Pte. Ltd.

Sunseap

Sunseap Group Pte. Ltd.

บานปู

ผูนำดานพลังงานที่หลากหลาย

ในระดับนานาชาติ

มุงนำเสนอโซลูชันดานพลังงานที่ดีที่สุดใหแกลูกคา

จากความเชี่ยวชาญดานพลังงานครบวงจรใน 10 ประเทศ

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
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