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จุดเด่นในรอบปี
ผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
รายงานคณะกรรมการ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สรุปข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
เรื่องเด่นในรอบปี: สามทศวรรษแห่งการเติบโต
สรุปการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมา
รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน
โครงสร้างกลุ่มบริษัทบ้านปู
ผังการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
โครงสร้างรายได้
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
การกำ�กับดูแลกิจการ
และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
ค่าตอบแทน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
และรายการระหว่างกัน
บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
งบการเงิน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

สามทศวรรษแห่งการเติบโต
จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในประเทศไทยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ในปี 2526) บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)
ได้เติบโตขึน้ เป็นหนึง่ ในผูน้ �ำ ด้านพลังงานถ่านหินของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ มีเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นจากการดำ�เนินธุรกิจถ่านหินตามแนวภูมิศาสตร์ที่มีโครงการและฐานการผลิตกระจายอยู่ ใน
6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนไปพร้อม ๆ กันนั้น เป็นปรัชญา (หลักการ)
ที่ทำ�ให้บ้านปูฯ ดำ�รงอยู่ ได้อย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน และเป็นยุทธวิธีที่จะสร้างความสำ�เร็จและ
ความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

รายงานประจำ�ปี 2555
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

จุดเด่นในรอบปี
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
			

2555

2554

ฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
222,047
225,010
หนี้สินรวม		
(ล้านบาท)
133,442
136,355
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)
88,604
88,656
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)
2,717
2,717
ผลการดำ�เนินงาน				
รายได้จากการขายรวม
(ล้านบาท)
117,337
112,404
ต้นทุนขาย		
(ล้านบาท)
72,526
62,960
กำ�ไรขั้นต้น		
(ล้านบาท)
44,811
49,444
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
(ล้านบาท)
17,103
15,477
ค่าภาคหลวง
(ล้านบาท)
11,889
11,370
รายได้อื่น		
(ล้านบาท)
5,529
13,086
ค่าใช้จ่ายอื่น
(ล้านบาท)
322
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
(ล้านบาท)
21,348
35,361
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วม
(ล้านบาท)
2,873
1,939
ดอกเบี้ยจ่าย
(ล้านบาท)
3,470
3,047
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(ล้านบาท)
330
349
ภาษีเงินได้		
(ล้านบาท)
6,121
8,506
กำ�ไรสุทธิ		
(ล้านบาท)
9,293
20,060
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
(%)
38.19
43.99
อัตรากำ�ไรสุทธิ
(%)
7.56
15.99
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
4.16
9.59
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(%)
10.49
25.44
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย
(เท่า)
9.13
13.08
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
0.83
0.74
ข้อมูลต่อหุ้น					
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)
34.19
73.82
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท)
326.05
326.24
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)
18.00*
21.00

2553

193,122
124,063
69,059
2,717
65,285
38,511
26,774
10,333
6,925
17,960
1,041
26,435
6,117
1,676
299
3,733
24,880
41.01
29.89
16.89
39.80
10.86
1.07
91.56
254.13
21.00

* บริษัทฯ กำ�หนดการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2555 งวดวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 18 บาท ซึ่งได้
จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 9 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2555 ในงวดนีอ้ ีก
หุ้นละ 9 บาท และบริษัทฯ กำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2556				
				
หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม				

รายงานประจำ�ปี 2555
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ผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
สิ้นสุด ณ ปี
			

2555

2554

2553

ปริมาณการขายถ่านหิน (ล้านตัน)		
อินโดมินโค-บอนตัง		
ทรูบาอินโด 		
โจ-ร่ง 			
คิทาดิน-เอ็มบาลุต
คิทาดิน-ทันดุงมายัง
บารินโต			
Centennial 		
ประเทศไทย 		

41.58
14.47
7.84
1.11
1.32
2.22
0.26
14.30
0.07

39.57
14.80
6.81
1.43
1.18
0.43
14.86
0.06

25.89
14.48
5.39
1.01
1.30
3.57
0.15

รายได้รวม (ล้านบาท)
117,338
112,404
ธุรกิจถ่านหิน:				
		 อินโดมินโค-บอนตัง		
37,659
43,209
		 ทรูบาอินโด		
25,839
23,085
		 โจ-ร่ง			
2,261
2,775
		 คิทาดิน-เอ็มบาลุต		
3,696
3,421
		 คิทาดิน-ทันดุงมายัง		
6,967
1,604
		 บารินโต 		
812
		 Centennial 		
33,538
32,751
		 ประเทศไทย 		
35
30

65,285
34,268
14,838
1,488
2,735
6,498
74

รวมรายได้ธุรกิจถ่านหิน		
ธุรกิจไฟฟ้า 		
ธุรกิจอื่น 		

110,807
5,679
852

106,874
5,236
293

59,901
4,865
520

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)		
อินโดมินโค-บอนตัง		
ทรูบาอินโด			
โจ-ร่ง				
คิทาดิน-เอ็มบาลุต		
คิทาดิน-ทันดุงมายัง		
บารินโต			
Centennial			
ประเทศไทย			

38
40
43
39
46
58
37
30
57

44
49
52
40
52
74
36
26

41
42
51
33
45
32
10

ธุรกิจถ่านหิน		
ธุรกิจไฟฟ้า			
ธุรกิจอื่น			

39
17
57

46
10
6

43
16
12
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการ
“คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเชื่ อ มั่ น
และจะยังคงยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
เพื่ อ ความสำ � เร็ จ ในทางธุ ร กิ จ อย่ า ง
ยั่ ง ยื น ท่ า มกลางภาวะเศรษฐกิ จ โลก
ที่ ผั น ผวน และการแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง
เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ทุกฝ่าย ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ
โดยรวม โดยยึดมั่นในหลักความสุจริต
ธรรมาภิบาล จริยธรรม และความถูกต้อง
ตามกฎหมายต่อไป”

รายงานประจำ�ปี 2555

ในปี 2555 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมถ่านหินประสบภาวะปริมาณ
การผลิตมากกว่าการเติบโตของความต้องการในตลาด กดดันให้
ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยในตลาดโลกอ่อนตัวลง อีกส่วนหนึ่งเป็นผล
จากภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งชะลอตัว อันเป็นผลต่อเนื่องจากปัญหา
เศรษฐกิจในสหภาพยุโรปและภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาซึง่ ยังคง
ชะลอตัว ท�ำให้เกิดผลกระทบทีล่ กุ ลามไปถึงการเติบโตและการส่งออก
ของประเทศต่าง ๆ รวมถึงการคาดการณ์ว่าเชลล์แก๊ส ซึ่งเริ่มมี
การผลิตเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาจะก้าวเข้ามาเป็นพลังงานที่สามารถ
ทดแทนถ่านหินได้ในราคาที่ต�่ำกว่าในอนาคต
คณะกรรมการบริษทั ได้ตดิ ตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างใกล้ชดิ
และมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าว รวมทั้งประเด็นทางเศรษฐกิจ
และพลังงานอื่น ๆ มาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ
เหล่านี้ และท�ำการปรับปรุงทิศทางและยุทธศาสตร์ และหามาตรการ
บรรเทา ผจญ และรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
ในปีทผี่ า่ นมา ฝ่ายบริหารได้ออกมาตรการรองรับสถานการณ์ราคา
ถ่านหินอ่อนตัว ด้วยการเลื่อนหรือลดการลงทุน ลดต้นทุนการผลิต
รักษาวินยั ทางการเงินในทุกฐานธุรกิจ ตลอดจนรักษาอัตราการท�ำก�ำไร
(Profit Margin) และกระแสเงินสด เพื่อให้มั่นใจว่าผลการด�ำเนินงาน
และงบดุลของบริษทั ฯ มีความมัน่ คงและสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้เริ่มเห็นผลตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 โดย
คณะกรรมการบริษทั ได้ตดิ ตามผลการด�ำเนินการอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าบริษทั ฯ มีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและรัดกุม มีกรอบ
การคุ้มกันปกป้องความยั่งยืนและความพร้อมรับสถานการณ์ต่าง ๆ
รวมทั้งยังคงสามารถด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
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ส�ำหรับกรณีคดีโครงการหงสาทีเ่ กิดขึน้ ในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการ
บริษัทให้ความส�ำคัญและไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าว โดยได้
มี ก ารจั ด ตั้ ง ที ม งานทั้ ง ระดั บ คณะกรรมการและระดั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ในการติดตามการด�ำเนินการทางกฎหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษทั มีความเชือ่ มัน่ ในข้อเท็จจริงและความยึดมัน่
ในจริยธรรมทางธุรกิจทีบ่ ริษทั บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ยึดถือมาตลอด
การด�ำเนินงาน 30 ปีนับตั้งแต่การก่อตั้ง โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจ
บนพืน้ ฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม ความชอบธรรม
และธรรมาภิบาล ตลอดจนค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่ม สังคม และประเทศชาติเสมอมา เป็นผลให้บริษัทฯ
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั บ้านปูฯ มีฐานธุรกิจอยู่ใน
6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน ลาว และ
มองโกเลีย และได้รบั การยอมรับ ยกย่อง เชือ่ ถือ เชิดชูเกียรติในระดับ
นานาชาติ ทั้งในด้านปรัชญา วิธีการ และผลของการด�ำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่น และจะยังคงยืนหยัดเพื่อ
ความถูกต้อง เพือ่ ความส�ำเร็จในทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืนท่ามกลางภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยรวม โดย
ยึดมั่นในหลักความสุจริต ธรรมาภิบาล จริยธรรมและความถูกต้อง
ตามกฎหมายต่อไป
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ที่ ให้การสนับสนุนบริษัทฯ
ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการจะยังคงมุ่งมั่น
ก�ำกับดูแลบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดหลักความชอบธรรม
โปร่งใส ด�ำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปด�ำเนิน
ธุรกิจ เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนและยังประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และสังคมต่อไป

นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานกรรมการบริษัท
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
“เนือ่ งจากบ้านปูฯ กำ�ลังย่างเข้าสูป่ ที ี่ 30
เป้ า หมายของบริ ษั ท ฯ จึ ง มุ่ ง เน้ น ไปที่
การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจหลัก
เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว ค่านิยม
ร่ ว มองค์ ก ร ‘บ้ า นปู สปิ ริ ต ’ ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย นวั ต กรรม พลั ง ร่ ว ม
ยึดมั่นในความถูกต้อง และห่วงใยและ
เอาใจใส่ จะยังคงเป็นแนวทางปฏิบตั ขิ อง
บริษัทฯ เนื่องจากถือเป็นกุญแจสำ�คัญ
ที่สร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ”

รายงานประจำ�ปี 2555

เนือ่ งจากบ้านปูฯ1 ก�ำลังย่างเข้าสูป่ ที ี่ 30 เป้าหมายของบริษทั ฯ
จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักเพื่อสร้าง
การเติบโตในระยะยาว ค่านิยมร่วมองค์กร ‘บ้านปู สปิรติ ’ ซึง่ ประกอบ
ด้วย นวัตกรรม พลังร่วม ยึดมั่นในความถูกต้อง และห่วงใยและ
เอาใจใส่ จะยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ เนื่องจาก
ถื อ เป็ น กุ ญ แจส�ำคัญที่สร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ
ปี 2555 ถือเป็นปีที่ท้าทาย เนื่องจากราคาเฉลี่ยของถ่านหิน
ประเภทให้ความร้อนในตลาดลดต�่ำลงกว่าร้อยละ 20 ขณะที่
โครงสร้างทางเศรษฐกิจมหภาคของโลกยังมีความไม่แน่นอน
นับตั้งแต่กลางปี 2555 จนถึงปี 2556 นี้ บ้านปูฯ จะยังคงให้
ความส�ำคัญกับการลดค่าใช้จา่ ยในด้านการด�ำเนินงาน และการใช้
งบลงทุนอย่างสมเหตุสมผล และจากการที่บ้านปูฯ มีการจัดการ
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ตลอดจน
มีการรับรู้รายได้อย่างสม�่ำเสมอจากธุรกิจไฟฟ้า จึงท�ำให้บริษัทฯ
สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายในภายหน้า รวมทั้งพร้อมรับ
โอกาสจากภาวะการฟื้นตัวต่าง ๆ ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
สรุปผลการด�ำเนินงานในปี 2555
ผลประกอบการของบ้านปูฯ ในปี 2555 สะท้อนให้เห็นถึง
การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วของราคาถ่านหิน รวมถึงปริมาณ
การผลิตจากเหมืองใต้ดินในประเทศออสเตรเลียที่ ไม่เป็นไป
ตามแผน
อั ต ราส่ ว นของการเปิ ด หน้ า ดิ น ที่ เ พิ่ ม สู ง จากแหล่ ง ผลิ ต
ในอินโดนีเซียในช่วงต้นปี 2555 ประกอบกับความล่าช้าในการขอ
ใบอนุญาตท�ำเหมืองสปริงเวล และความล่าช้าในการเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ Longwall ที่เหมืองแมนดาลองในประเทศออสเตรเลีย

1
2

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขจากงบการเงินรวม
เว้นแต่ในกรณีที่มีการระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
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นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ต้นทุนขายต่อตันเพิ่มสูงขึ้นในช่วง
ครึ่งแรกของปี แม้ว่าปริมาณขายถ่านหินของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น
เป็น 41.6 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แต่อัตราก�ำไรขั้นต้น
ลดลงร้อยละ 38 จากร้อยละ 44 ในปีก่อน ส่งผลให้มีก�ำไรจาก
การด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย
ตัดจ่าย (EBITDA)2 จ�ำนวน 29,251 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8
(หรือประมาณ 940 ล้านเหรียญสหรัฐ)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า EBITDA ของธุรกิจถ่านหินจะลดลง
ร้อยละ 10 เป็น 26,870 ล้านบาท แต่การผลิตถ่านหินในสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น สามารถสร้ า งส่ ว นแบ่ ง ก�ำไรที่ 885 ล้ า นบาท
(ในขณะที่ปีก่อนหน้ามีส่วนแบ่งก�ำไรที่ ไม่มีนัยส�ำคัญมากนัก)
ทัง้ นี้ เป็นผลมาจากเหมืองเกาเหอเริม่ ด�ำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์
อย่างเป็นทางการ ในขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าสามารถด�ำเนินงานได้ดี
มีการเติบโตของ EBITDA ร้อยละ 24 หรือ 2,381 ล้านบาท
ในปี 2555 ที่ผ่านมาบ้านปูฯ มีก�ำไรสุทธิ 9,293 ล้านบาท
หรือ 34.2 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ก�ำไรสุทธิของปี 2554 อยู่ที่
20,060 ล้านบาท ซึ่งก�ำไรสุทธิของปีก่อนหน้าที่มากกว่านั้น
เป็นผลของก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในเหมืองต้าหนิง
รวมทั้งก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างสูงจ�ำนวนประมาณ
11,400 ล้านบาท ในขณะที่ก�ำไรจากรายการพิเศษและอัตรา
แลกเปลี่ยนในปี 2555 มียอดรวมทั้งหมดเพียงประมาณ 3,500
ล้านบาท
บ้านปูฯ ได้ตัดสินใจลดงบการลงทุนตามแผนปี 2555-2558
ลงจ�ำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ เหลือประมาณ 1,250 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเลื่อนแผนการลงทุนต่าง ๆ
ออกไปก่อน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับมาตรการ
บริหารต้นทุน การเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตและการด�ำเนินงาน

010

บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

ของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย
รวมทั้งในระดับองค์กรโดยรวม
การวิเคราะห์ปริมาณการจ�ำหน่ายถ่านหิน และตลาดถ่านหิน
ประเภทให้ความร้อน
ในปี 2555 บ้านปูฯ มีปริมาณการจ�ำหน่ายถ่านหินจาก
อินโดนีเซียจ�ำนวน 27.2 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 จากปีกอ่ นหน้า
เนื่องจากปริมาณการจ�ำหน่ายถ่านหินจากเหมืองอินโดมินโค
ฝั่งตะวันออก (East Block) และเหมืองทรูบาอินโดต่างเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 โดยปริมาณการจ�ำหน่ายจากเหมืองอินโดมินโค
ฝั่งตะวันออกเพิ่มขึ้นเป็น 8.3 ล้านตัน และเหมืองทรูบาอินโด
เพิ่มขึ้นเป็น 7.8 ล้านตันตามล�ำดับ ขณะที่เหมืองทันดุงมายัง
ที่สามารถผลิตถ่านหินได้จ�ำนวน 2.2 ล้านตัน และเหมืองบารินโต
ซึ่งเริ่มผลิตถ่านหินเป็นปีแรก (0.3 ล้านตัน) ก็มีส่วนส�ำคัญ
ในการช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
เช่นเดียวกัน
ปริมาณการจ�ำหน่ายถ่านหินของบ้านปูฯ จากแหล่งผลิต
ในอินโดนีเซีย เพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกตลาดหลัก ทั้งนี้การส่งออก
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเติบโตสูงสุด โดยมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านตันเป็น 7.1 ล้านตัน ตามด้วยอินเดียซึ่งเพิ่มขึ้น
1 ล้านตันเป็น 3.3 ล้านตัน ในขณะเดียวกันการจ�ำหน่ายถ่านหิน
ไปยังญี่ปุ่นก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น 0.5 ล้านตัน เป็น 4.5 ล้านตัน
เช่นเดียวกับการจ�ำหน่ายถ่านหินภายในประเทศอินโดนีเซียเอง
ก็เพิ่มขึ้น 0.4 ล้านตันเป็น 2.6 ล้านตัน อย่างไรก็ตามราคาขาย
เฉลี่ยส�ำหรับแหล่งผลิตในอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 6 เป็น 91
เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2555 เนื่องจากราคาถ่านหินในภูมิภาค
อ่อนตัวลง
ปริมาณการจ�ำหน่ายถ่านหินของออสเตรเลียในปี 2555
มีจ�ำนวน 14.3 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อย (จาก 14.9 ล้านตัน
ในปี 2554) ซึ่ ง สาเหตุ ห ลั ก มาจากการปิ ด เหมื อ งอวั บ บา

การปรับโครงสร้างของเหมืองแมนเนอริง่ รวมทัง้ การขอใบอนุญาต
ที่ล่าช้าและข้อจ�ำกัดทางธรณีวิทยาที่เหมืองสปริงเวล นอกจากนี้
การจ�ำหน่ายถ่านหินจากแหล่งอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ) ในปี
2555 ก็ลดลงเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับปี 2554
บ้านปูฯ ยังคงด�ำเนินการปรับกลยุทธ์การจ�ำหน่ายถ่านหินใน
ออสเตรเลียเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออก
ถ่านหินเมื่อเทียบกับปริมาณการจ�ำหน่ายถ่านหินทั้งหมดใน
ออสเตรเลียของปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44 จากร้อยละ 39
ในปี 2554 และถ่านหินของบ้านปูฯ ในออสเตรเลียมากกว่า
ร้อยละ 80 ส่งออกไปยังตลาดลูกค้าถ่านหินชั้นดีในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาถ่านหินในตลาดจะลด
ต�ำ่ ลง แต่ราคาจ�ำหน่ายถ่านหินเฉลีย่ ของแหล่งผลิตในออสเตรเลีย
(ส�ำหรับการจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ในปี 2555
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 72.9 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน
ราคาตลาดถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal
Coal) ในตลาดอ้างอิง Newcastle (ส�ำหรับถ่านหินค่าความร้อน
6,300 Kcal GAR) ในช่วงต้นปี 2555 ค่อนข้างดีที่ระดับเฉลี่ย
ประมาณ 116 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
แต่ได้ลดระดับลงมาอยู่ที่ 88 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงกลางปี
(ราคาเฉลี่ยส�ำหรับเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม) อย่างไรก็ตาม
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ราคาตลาดถ่านหินอ้างอิงเริ่มปรับตัว
สูงขึ้นอีกครั้งถึงระดับ 93 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ค่าเฉลี่ยทั้งปี
อยู่ที่ 96 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับ
ปี 2554 (121.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และถึงแม้ว่าความต้องการ
น�ำเข้ า ถ่ า นหิ น ของประเทศจี น และอิ น เดี ย ยั ง คงเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องในปี 2555 แต่ราคาถ่านหินทั่วโลกกลับได้รับ
ผลกระทบจากปริมาณถ่านหินส่งออกของสหรัฐอเมริกาทีพ่ งุ่ สูงขึน้
อย่างเป็นประวัติการณ์ อันเป็นผลจากแนวโน้มความต้องการ
ใช้กา๊ ซเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึน้
เนื่องจากการผลิตเชลล์แก๊สที่มีมากขึ้น ประกอบกับปริมาณ
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การผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
เนือ่ งจากความสามารถในการผลิตของผูผ้ ลิตถ่านหินทัว่ โลก
ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ท�ำให้ผู้ผลิตถ่านหิน
ทั้งรายใหญ่และรายเล็กต่างพากันลดต้นทุนการผลิตและแผน
การลงทุนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแม้ว่าสภาวะ
เศรษฐกิจโลกจะยังค่อนข้างนิ่งอยู่ในระยะสั้น แต่เราคาดว่าราคา
ถ่านหินส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะกระเตื้องขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญได้ในระยะกลาง หรือในระยะ 2-3 ปี
ธุรกิจถ่านหินของบ้านปูฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย: ITM
ในปี 2555 เหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียของบ้านปูฯ มีผล
การด�ำเนินงานที่ดี โดยมีปริมาณการผลิตถ่านหินจ�ำนวน 28.2
ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งถึงแม้ว่า
การผลิตถ่านหินของเหมืองอินโดมินโคฝัง่ ตะวันตก (West Block)
จะค่อย ๆ ลดลง แต่ปริมาณการผลิตถ่านหินในพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันออก
(East Block) เพิ่มขึ้นเป็น 8.3 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17
นอกจากนี้เหมืองทันดุง มายัง มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2.4
ล้านตัน (จาก 0.7 ล้านตันในปี 2554) ขณะที่เหมืองทรูบาอินโด
สามารถผลิตถ่านหินได้จ�ำนวน 8.3 ล้านตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12
เหมืองบารินโตผลิตถ่านหินอย่างเป็นทางการในปีแรกที่จ�ำนวน
0.6 ล้านตัน ส่วนเหมืองคิทาดิน-เอ็มบาลุตมีการผลิตถ่านหิน
คงที่ที่จ�ำนวน 1.2 ล้านตัน และเหมืองโจ-ร่งซึ่งอยู่ทางตอนใต้
ของเกาะกาลิมันตัน และเป็นเหมืองที่เก่าแก่ที่สุดของบ้านปูฯ
ในอินโดนีเซีย ผลิตถ่านหินได้จ�ำนวน 1.1 ล้านตัน ในปี 2555
ลดลงจาก 1.5 ล้านตันในปีก่อนหน้า
ในปี 2556 นี้ บ้านปูฯ ตั้งเป้าหมายการผลิตถ่านหินจาก
แหล่งผลิตในอินโดนีเซียที่ 29 ล้านตัน โดยจะเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว (เช่น ถนนทีใ่ ช้ขนส่งถ่านหิน ท่าเรือ
Bunyut และ Bontang) และเพิม่ การผลิตถ่านหินของเหมืองบารินโต
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ทั้งนี้เหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียจะยังคงมุ่งเน้นมาตรการลด
ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการลดอัตราการเปิดหน้าดินให้ต�่ำลงเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายลงอีก โดยในภาพรวมแหล่งผลิตถ่านหินในอินโดนีเซีย
มีแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานลงอีกร้อยละ 10
ธุรกิจถ่านหินของบ้านปูฯ ในประเทศออสเตรเลี ย Centennial
ในปี 2555 Centennial มีการผลิตถ่านหินลดลงเป็น 14.6
ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 5 จาก 15.4 ล้านตันในปีก่อนหน้า
กลุ่มแหล่งถ่านหินฝั่งตะวันตกอย่าง เช่น เหมืองแองกัสเพลส
เหมืองแอร์ลี และเหมืองชาร์บอน สามารถผลิตถ่านหินได้มากขึน้
ในขณะทีเ่ หมืองสปริงเวลประสบกับปัญหาความล่าช้าเรือ่ งการขอ
ใบอนุญาตในช่วงต้นปีและข้อจ�ำกัดทางธรณีวิทยา ซึ่งเป็นผลให้
การผลิตลดลงเป็น 1.2 ล้านตันในปี 2555 (จาก 1.5 ล้านตัน
ในปีก่อน) ส่วนเหมืองแอร์ลีซึ่งเป็นเหมืองที่มีต้นทุนการผลิตสูง
จ�ำเป็นต้องระงับการผลิตเป็นการชัว่ คราวและได้มกี ารเคลือ่ นย้าย
เครื่องจักรไปยังเหมืองคลาเรนซ์แทน
ส่วนกลุ่มแหล่งถ่านหินฝั่งเหนือ เหมืองอวับบา (ซึ่งผลิต
ถ่านหินได้ 0.9 ล้านตันในปี 2554) ได้หยุดการผลิตลง ขณะที่
เหมืองแมนเนอริ่งมีการปรับโครงสร้าง ส่งผลให้ปริมาณการผลิต
ในปีทผี่ า่ นมาลดลง นอกจากนีม้ กี ารระงับการผลิตชัว่ คราวทีเ่ หมือง
แมนเนอริ่งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปยังเหมืองไมยูนาและ
เหมืองนิวสแตน
ปี 2556 จะยั ง คงเป็ น ปี ที่ ท ้ า ทายส�ำหรั บ Centennial
ด้วยราคาถ่านหินในภาพรวมยังมีความไม่แน่นอน Centennial
คงต้องท�ำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตถ่านหินเป็น
15 ล้านตัน รวมทัง้ ลดค่าใช้จา่ ยลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยตัง้ เป้าหมาย
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด�ำเนินมาตรการลดระยะเวลา
ในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร Longwall รวมทั้งลดค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานลงอีกประมาณร้อยละ 6
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจถ่านหินของบ้านปูฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศมองโกเลีย
เหมืองเกาเหอในมณฑลซานซีซงึ่ บ้านปูฯ ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 45
ได้รับใบอนุญาตการผลิตและความปลอดภัยในช่วงไตรมาสที่ 3
ของปี 2555 และได้เปิดด�ำเนินการผลิตอย่างเป็นทางการแล้ว
โดยมีปริมาณการผลิตถ่านหินอยู่ที่ประมาณ 4.3 ล้านตันใน
ปี 2555 ที่ผ่านมา เหมืองเกาเหอได้มีการจัดสร้างโรงล้างและ
คัดแยกถ่านหิน และปัจจุบันก�ำลังอยู่ในระหว่างการจัดหาที่ดิน
เพื่อสร้างรางรถไฟส�ำหรับขนส่งถ่านหินต่อไป
ส�ำหรับเหมืองเฮ่อปี้ในมณฑลเหอหนานซึ่งบ้านปูฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 40 นั้น สามารถผลิตถ่านหินได้ 1.5 ล้านตันในปี 2555
ที่ผ่านมา ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าเนื่องมาจากข้อจ�ำกัด
ด้านกฎข้อบังคับ อย่างไรก็ตามคาดว่าในปีต่อไปการผลิตถ่านหิน
ของเหมืองเฮ่อปี้น่าจะกลับมาเป็นปกติเช่นเดียวกับราคาถ่านหิน
ที่คาดว่าจะปรับสูงขึ้นด้วย
ส่วนมองโกเลีย บ้านปูฯ ยังคงอยูร่ ะหว่างการส�ำรวจและศึกษา
ความเป็นไปได้ รวมถึงตลาดของทรัพยากรถ่านหินของ Hunnu
ส�ำหรับโครงการซานอูล (Tsant Uul) นั้น นอกจากการจ�ำหน่าย
ถ่านหินให้กบั อุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว บริษทั ฯ ก�ำลังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจ�ำหน่ายให้กบั อุตสาหกรรม
ผลิตเคมีจากถ่านหินในประเทศจีน จากราคาถ่านหินทีล่ ดลงประกอบ
กับค่าขนส่งทีค่ อ่ นข้างสูง รวมทัง้ การส่งออกถ่านหินไปยังประเทศจีน
ค่อนข้างยาก จึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เวลาในการพัฒนา
โครงการเหมืองถ่านหินในมองโกเลียนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
ธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปูฯ
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) (ซึง่ บ้านปูฯ ถือหุน้ ร้อยละ 50) ได้
รับผลกระทบจากการปิดซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปีในช่วงไตรมาสที่ 4
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม BLCP ก็ยังคงมีผลการด�ำเนินงาน
ที่แข็งแกร่ง โดยบ้านปูฯ รับรู้ก�ำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็น
จ�ำนวน 2,361 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21

ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น โครงการ
โรงไฟฟ้าหงสาซึง่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,878 เมกะวัตต์
(บ้านปูฯ ถือหุ้นร้อยละ 40) มีความคืบหน้าเป็นอย่างดีในปี 2555
โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 40 ส่วนถนนสายหลักจากชายแดน
ไทยแล้วเสร็จเมือ่ ต้นปี 2555 และใช้ส�ำหรับขนส่งเครือ่ งจักรหลัก ๆ
รวมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานไปยังโครงการ ขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้า
หงสาก�ำลังอยู่ ในระหว่างการก่อสร้างบอยเลอร์และหอระบาย
ความร้อน โดยตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มด�ำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์จากหน่วยผลิตแรกในเดือนมิถุนายน ปี 2558
ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบ้านปูฯ ทั้ง 3 แห่ง
ในประเทศจีนประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีจนมีผลก�ำไรรวม
สูงขึ้นจากปี 2554 โดยบ้านปูฯ รับรู้ก�ำไรสุทธิจากโรงไฟฟ้าทั้ง
3 แห่ง จ�ำนวน 384 ล้านบาท
ทรัพยากรบุคคล การก�ำกับดูแลกิจการ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เช่นเดียวกับบริษทั ส่วนใหญ่ บ้านปูฯ มุง่ เน้นการสร้างมูลค่าจาก
ทรัพยากรสามประเภทซึง่ ก็คอื ทรัพย์สนิ การด�ำเนินงาน (ทรัพยากร
ถ่านหิน อุปกรณ์ และอืน่ ๆ) ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากร
บุคคล ซึ่งทรัพยากร 2 ประเภทแรกนี้ได้กล่าวถึงไปแล้วในข้างต้น
ส่ ว นทรั พ ยากรประเภทสุ ด ท้ า ย ซึ่ ง ก็ คื อ ทรั พ ยากรบุ ค คลนั้ น
ถือเป็นกุญแจส�ำคัญไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
และความยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ปัจจุบันบ้านปูฯ มี
พนักงานรวมทัง้ หมดประมาณ 6,300 คน ซึง่ มีทกั ษะ ความสามารถ
เชิ ง เทคนิ ค และภู มิ ห ลั ง ทางวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น โดย
ความหลากหลายดังกล่าวถูกหลอมรวมเป็นหนึง่ เดียวกัน และได้รบั
แรงบันดาลใจจากค่านิยมองค์กร “บ้านปู สปิรติ ” อันประกอบด้วย
ค่านิยม ห่วงใยและเอาใจใส่ ยึดมัน่ ในความถูกต้อง นวัตกรรม และ
พลังร่วม ซึง่ ชาวบ้านปูยดึ ถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ความ “ห่วงใยและเอาใจใส่” และ “ยึดมัน่ ในความถูกต้อง” นัน้
มีหลักการสอดประสานไปด้วยกันเป็นอย่างดี และยังเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกันเอง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
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ของบริษทั ฯ ซึง่ ได้แก่ คูค่ า้ ลูกค้า ผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการ ชุมชน
ในท้องถิน่ หน่วยงานภาครัฐ นักลงทุน ผูใ้ ห้กแู้ ละอืน่ ๆ นอกจากนี้
หลักการทั้งสองประการนี้ยังช่วยส่งเสริมให้นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบ้านปูฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส
น่าเชื่อถือ และมีจริยธรรมอย่างแท้จริง ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการสร้างมูลค่าแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย และแก่ผถู้ อื หุน้ นัน้ มีความเกีย่ ว
เนื่องกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้นการสร้างมูลค่า
แก่ผู้มีส่วนได้เสียและการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่เราจะต้องด�ำเนินไปควบคู่กัน
ส่วน “นวัตกรรม” และ “พลังร่วม” ก็เป็นอีกสองค่านิยม
ที่ร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานบ้านปู ภายใต้หลัก
ของการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง มีความคิดสร้างสรรค์ และการท�ำงาน
เป็นทีม และถึงแม้ว่าปี 2555 จะเป็นปีที่ท้าทายส�ำหรับชาวบ้านปู
แต่ด้วยประสบการณ์จากการเผชิญและจัดการกับความท้าทาย
ต่าง ๆ ในอดีตตลอดช่วงสามทศวรรษทีผ่ า่ นมา ท�ำให้เราสามารถ
จัดการกับความท้าทายในปัจจุบันไปได้ด้วยทัศนคติ “เราท�ำได้”
รวมทั้งมีความเชื่อที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ตลอดจนให้
ความส�ำคัญกับการหาแนวทางแก้ปัญหา
กลยุทธ์และแนวโน้มในอนาคต
บ้านปูฯ มีพนื้ ฐานทางการเงินทีแ่ ข็งแรง บริษทั ฯ มีก�ำไรจาก
การด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จ่าย (EBITDA) เกือบ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี มีทรัพย์สิน
ในรูปเงินสด (ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) มีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนที่ต�่ำและมีการจ่ายเงินปันผลที่สม�่ำเสมอ นอกจากนี้
มีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินและมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ที่หลากหลาย ทั้งประเภทสถาบันและบุคคลธรรมดา ทรัพยากร
ถ่านหินของเรามีคา่ ความร้อนทีส่ งู และส่วนใหญ่สง่ ออกไปยังผูซ้ อื้
ที่เชื่อถือได้ในตลาดเอเชียเหนือ ในขณะเดียวกันมีรายได้ที่ส�ำคัญ
มาจากการจ�ำหน่ายถ่านหินภายในประเทศและจากธุรกิจไฟฟ้า
ซึ่งทั้งสองธุรกิจนี้มีความผันผวนน้อยและมีความเสี่ยงต�่ำ
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ในภาวะที่ตลาดถ่านหินที่อ่อนตัวและสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกที่ไม่แน่นอน เราจ�ำเป็นต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
โดยตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้น
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ “ธุรกิจหลัก” ด้วยการลดและใช้จา่ ย
อย่างสมเหตุสมผล เพิ่มผลผลิต มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ปรับปรุง
ระบบการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ นีบ้ า้ นปูฯ จะยังคงมุง่ ผนึกก�ำลังระหว่างธุรกิจทีม่ คี วามแตกต่าง
กัน อันหมายถึง การประสานความแข็งแกร่งทางการตลาดระหว่าง
ธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย การเพิ่มพูนทักษะ
การพัฒนาและบริหารธุรกิจไฟฟ้า การผสานโอกาสของธุรกิจ
ถ่านหินและไฟฟ้า ตลอดจนการประสานธุรกิจถ่านหินในมองโกเลีย
และจีน เป็นต้น ซึ่งพลังร่วม หรือการหลอมรวมกันเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดหลักของบ้านปูฯ ทั้งในการขยายธุรกิจ
จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ และการเข้าซื้อกิจการใหม่ ๆ ในอนาคต
ผมเชือ่ ว่าบ้านปูฯ เราก�ำลังเดินหน้าไปด้วยดี ผมมีความตัง้ ใจ
และความมัน่ ใจว่าบ้านปูฯ จะสามารถข้ามผ่าน ความท้าทายต่าง ๆ ใน
อนาคต รวมทั้งสามารถตอบรับกับโอกาสที่ดีจากราคาถ่านหินที่
กระเตือ้ งขึน้ ตลอดจนโอกาสทีจ่ ะเติบโตอย่างเต็มที่ในอนาคต ปรัชญา
การท�ำงานของเรานั้น ไม่ใช่เพียงแค่เตรียมรับวิกฤติและรอรับ
โอกาส หากแต่มงุ่ มัน่ สร้างสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ จากทัง้ ภาวะวิกฤติและโอกาส
แม้วา่ เราจะต้องเผชิญกับภาวะทีท่ า้ ทาย ผมยังคงมีความเชือ่
มั่นและศรัทธาในคณะผู้บริหารของบ้านปูฯ รวมไปถึงพนักงาน
ทุกคน ซึ่งผมรู้สึกซาบซึ้งในความทุ่มเท การท�ำงานหนัก และ
ความมุ่งมั่นของทุกท่าน ที่จะก้าวผ่านปัญหาในระยะสั้นร่วมกัน
รวมทั้งมุ่งพัฒนาและสร้างการเติบโตในระยะยาว “บ้านปู สปิริต”
ยังคงด�ำรงอยู่ได้ด้วยดี และเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความมั่นใจให้กับ
ผมว่าอนาคตของบ้านปูฯ จะมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ในโอกาสนีผ้ มขอขอบคุณและส่งความปรารถนาดีจากใจจริง
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านส�ำหรับความมุ่งมั่นในปีที่ผ่านมา
และในปีต่อ ๆ ไป ผมหวังที่จะได้ท�ำงานร่วมกับทุกท่านอีกครั้ง
ในปี 2556 นี้ครับ

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

สรุปข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน
222,047 ล้านบาท ลดลง 2,964 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จาก
เงิ น สดที่ ล ดลงจ�ำนวน 6,753 ล้ า นบาท และลู ก หนี้ จาก
การจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลงจ�ำนวน 2,138
ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินค้างรับจากการขายหุ้นบริษัทร่วมค้า
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่เครื่องจักรและอุปกรณ์
เพิ่มขึ้นสุทธิ 3,627 ล้านบาท

(ล้านบาท)

193,122

2553

225,010

222,047

2554

2555

88,656

88,604

2554

2555

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�ำนวน 88,604 ล้านบาท ลดลง
51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลง
จากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 11,169 ล้านบาท
และจากส่วนต่างของการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
ที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ 2,303 ล้านบาท
ในขณะที่เพิ่มขึ้นจากก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2555 จ�ำนวน
9,293 ล้ า นบาท จากส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ�ำนาจควบคุ ม
จ�ำนวน 4,001 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขายจ�ำนวน 127 ล้านบาท

69,059

2553

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน

หนี้สินสุทธิรวมจ�ำนวน 73,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 8,515 ล้านบาท จากการออกตราสารหนี้หุ้นกู้จ�ำนวน
6,000 ล้านบาท และจากเงินสดที่ลดลงจากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 6,043 ล้านบาท ในขณะที่มีการช�ำระคืนเงินกู้ยืม
บางส่วนจ�ำนวน 1,524 ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.74 เท่า ในปี
2554 เป็น 0.83 เท่า ในปี 2555

รายได้จากการขายรวม

รายได้จากการขายรวมจ�ำนวน 117,337 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�ำนวน 4,933 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4 จากปริมาณการขายจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย
เพิ่มขึ้น
ปริมาณขายถ่านหินส�ำหรับปี 2555 จ�ำนวน 41.6 ล้านตัน
จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 27.2 ล้านตัน จากเหมือง
ในประเทศออสเตรเลีย 14.3 ล้านตัน และจากเหมืองใน
ประเทศไทย 0.07 ล้านตัน
โดยที่ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยส�ำหรับปี 2555 จากเหมือง
ในประเทศอินโดนีเซียเท่ากับ 90.98 เหรียญสหรัฐต่อตัน
และจากเหมืองในประเทศออสเตรเลียเท่ากับ 72.86 เหรียญ
ออสเตรเลียต่อตัน

(ล้านบาท)

(เท่า)

1.07
0.74

2553

0.83

2554

2555

112,404

117,337

2554

2555

(ล้านบาท)

65,285

2553

รายงานประจำ�ปี 2555

ก�ำไรขั้นต้นรวมและอัตราก�ำไรขั้นต้น

ก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปี 2555 จ�ำนวน 44,811 ล้านบาท
ลดลง 4,632 ล้านบาท จากการลดลงของอัตราก�ำไรขั้นต้น
ของธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น เป็ น ผลจากการปรั บ ตั ว ลดลงของราคา
ถ่านหินในตลาดโลก
อัตราส่วนก�ำไรขัน้ ต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin)
คิดเป็นร้อยละ 38 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ในระดับร้อยละ 44
โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั ราส่วนก�ำไรขัน้ ต้นต่อยอดขายร้อยละ 39
เทียบกับร้อยละ 46 ในปีกอ่ นหน้า และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั ราส่วน
ก�ำไรขั้นต้นต่อยอดขายร้อยละ 17 เทียบกับร้อยละ 10 ในปี
ก่อนหน้า

(GPM)

41%

44%

49,444

38%
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(ล้านบาท)

44,811

26,774

2553

2554

2555

(ล้านบาท)

EBITDA

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จ�ำนวน 29,251 ล้านบาท
ลดลง 2,570 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับ
ปีกอ่ น โดยแบ่งเป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจ�ำนวน 26,870
ล้านบาท และจากธุรกิจไฟฟ้าจ�ำนวน 2,381 ล้านบาท

31,821
21,959

2553

ก�ำไรสุทธิรวม

ก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
จ�ำนวน 9,293 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน
จ�ำนวน 10,767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 จากปีก่อน
หน้ า ที่ ไ ด้ มี การบั น ทึ ก ก�ำไรจากการขายสิ น ทรั พ ย์ จ�ำนวน
8,254 ล้านบาท และรวมเป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรสุทธิปี 2554
ที่ 20,060 ล้านบาท และจากก�ำไรจากธุรกิจหลัก ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะราคาตลาดถ่านหินที่อ่อนตัวลงตั้งแต่
ช่วงต้นปี 2555

ก�ำไรต่อหุ้น

29,251

2554

2555
(ล้านบาท)

24,880
20,060
9,293
2553

2554

2555

(บาทต่อหุ้น)

91.56
73.82

ก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เท่ากับ 34.19 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน ซึ่งมีก�ำไรต่อหุ้น 73.82 บาทต่อหุ้น

34.19
2553

2554

2555
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

เรื่องเด่นในรอบปี: สามทศวรรษแห่งการเติบโต
จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในประเทศไทยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (ในปี 2526) บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน) ได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำ�
ด้านพลังงานถ่านหินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจากการดำ�เนินธุรกิจถ่านหินตามแนวภูมิศาสตร์
ที่มีโครงการและฐานการผลิตกระจายอยู่ ใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนไปพร้อม ๆ กันนั้น เป็นปรัชญา (หลักการ) ที่ทำ�ให้บ้านปูฯ ดำ�รงอยู่ได้
อย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน และเป็นยุทธวิธีที่จะสร้างความสำ�เร็จและความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ยุคแรกเริ่ม: พลังงานในประเทศ
ในยุคเริ่มแรก เมื่อปี 2526 บ้านปูฯ เริ่มต้นจากเหมืองถ่านหินลิกไนต์ขนาดเล็กในภาคเหนือของประเทศไทย และถึงแม้ว่าจะเริ่มต้น
ด้วยธุรกิจขนาดเล็ก แต่บ้านปูฯ มีแนวคิดอันสำ�คัญที่ว่า ถ่านหินเป็นทรัพยากรดั้งเดิมที่มีอยู่ในภูมิภาคเอเชีย และถือเป็นแหล่งพลังงานที่มี
ความมั่นคงและมีราคาตํ่ากว่านํ้ามันหรือก๊าซธรรมชาติ บ้านปูฯ เริ่มต้นธุรกิจด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาแหล่งถ่านหินในประเทศให้เป็น
พลังงานทางเลือกสำ�หรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนื่องจากในช่วงก่อนหน้าของการก่อตั้งบริษัทฯ นั้น ได้เกิดภาวะวิกฤติขาดแคลน
นํ้ามันอย่างรุนแรงทั่วโลก ส่งผลให้ราคานํ้ามันพุ่งสูงอย่างเฉียบพลัน
แม้ว่าจะมีความตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ แต่ชื่อ “บ้าน ปู” ได้ถูกนำ�มาใช้เป็นชื่อบริษัทฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่หมู่บ้าน
บ้านปู และแหล่งทรัพยากรซึ่งเป็นสถานที่ก่อตั้งบริษัทฯ ในระยะเริ่มแรก สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเคารพต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กลายมาเป็นแนวทางในการพัฒนาของบ้านปูฯ สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ในช่วงปลาย ๆ ของทศวรรษ 80 นี้ (1980s หรือช่วงระหว่างปี 2523 - 2532) บ้านปูฯ มีปริมาณการจำ�หน่ายถ่านหินประมาณ 1 ล้านตันต่อปี
(รวมส่วนที่คำ�นวณจากสัดส่วนการถือหุ้นหนึ่งในสามในบริษัท ลานนา ลิกไนต์) และมีก�ำ ไรเพียงพอสำ�หรับการพิจารณาเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยในปี 2532 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนใน ต.ล.ท. เพื่อระดมทุนมูลค่า 100 ล้านบาท และมีมูลค่า
ราคาตลาดของหุ้นพุ่งสูงขึ้นจนเกือบแตะระดับ 500 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดวันแรกของการซื้อ-ขาย
ยุคที่ 2 (ทศวรรษ 90 ปี 2533 - 2542): การขยายและกระจายธุรกิจ
จากสภาวะตลาดหุ้นที่ดีประกอบกับราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บ้านปูฯ สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เป็นอย่างดี
ตลอดช่วงปี 2533 - 2542 ซึ่งถึงแม้ว่าเงินลงทุนบางส่วนจะใช้ไปในโครงการเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศไทย แต่ทรัพยากรถ่านหิน
ในประเทศมีค่อนข้างจำ�กัด จึงทำ�ให้บ้านปูฯ จำ�เป็นต้องหาแนวทางอื่น ๆ ในการขยายธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. ท�ำสัญญาการท�ำเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่:

ในปี 2535 บ้านปูฯ ชนะการประมูลและลงนามในสัญญาการทำ�เหมืองถ่านหินลิกไนต์ทเี่ หมืองแม่เมาะกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เป็นเวลา 10 ปี สัญญาดังกล่าวประกอบด้วยการขุดขนหน้าดินจำ�นวน 40 ล้านตันต่อปี และการขุดถ่านหินลิกไนต์จำ�นวน 6 ล้านตัน
ต่อปี ซึ่งถือเป็นโอกาสแรกของบ้านปูฯ ในการฝึกฝนและพัฒนาความเชี่ยวชาญในการทำ�เหมืองถ่านหินขนาดใหญ่

2. ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย:

บ้านปูฯ เข้าร่วมคณะผู้แทนไทยโดยการนำ�ของรัฐบาลเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียในปี 2533 เพื่อพิจารณาโอกาสในการลงทุน
ในธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการสำ�รวจถ่านหินที่เกาะสุมาตรา และต่อมาในปี 2539 ได้รับสัมปทาน
ทำ�เหมืองถ่านหินโจ-ร่งซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะกาลิมันตัน ซึ่งได้เปิดดำ�เนินการในปี 2541 โดยมีปริมาณการผลิตที่ 3 ล้านตันต่อปี
3. ธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลีย:

บ้านปูฯ มองไกลถึงโอกาสการลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ในปี 2534 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทเหมืองถ่านหินแห่งหนึ่ง
ในออสเตรเลีย ซึ่งถึงแม้ว่าจะขายหุ้นไปในปี 2541 แต่ประสบการณ์ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นให้กับบ้านปูฯ ในการเข้าไปลงทุนในออสเตรเลีย
อีกครั้งในช่วงต่อมา
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4. ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและไอน�้ำ:

ในปี 2536 บ้านปูฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทจากประเทศสวีเดน ก่อตั้งบริษัท ไทย โคเจเนอเรชั่น ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “COCO” เพื่อ
พัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้โครงการผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายย่อย (SPP) ครั้งแรก
ของ กฟผ. ต่อมาในปี 2538 บ้านปูฯ ได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนอีกสองแห่งเพื่อเข้าร่วมประมูลในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ของ กฟผ.
ได้แก่บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำ�กัด (TECO) สำ�หรับประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซขนาด 700 เมกะวัตต์ในจังหวัดราชบุรี และก่อตั้งบริษัท
บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำ�กัด (BLCP) เพื่อประมูลโครงการไฟฟ้าจากถ่านหินขนาด 1,400 เมกะวัตต์ในจังหวัดระยอง
5. ธุรกิจเหมืองแร่อื่นๆ:

ในช่วงปี 2533 - 2542 บ้านปูฯ ได้กระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจแร่อื่น ๆ ในประเทศไทยและเวียดนามซึ่งรวมถึงการพัฒนาเหมืองแร่ทองคำ�
ชาตรี ในประเทศไทย และทำ�ให้บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท คิงส์เกท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย
การตอบสนองต่อนโยบายการเปิดเสรีของรัฐบาลไทยอย่างรวดเร็วของบ้านปูฯ ทำ�ให้บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
ภาคเอกชนของประเทศ โดยในปี 2539 บ้านปูฯ ประสบความสำ�เร็จทางธุรกิจไฟฟ้าหลายด้าน เช่น การเปิดดำ�เนินการของหน่วยผลิตไฟฟ้า
หน่วยแรกของ “COCO” ซึง่ มีขนาด 300 เมกะวัตต์ และได้น� 
ำ COCO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกัน TECO
ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) ส่วน BLCP ชนะการประมูลสร้างโรงไฟฟ้า ทัง้ นี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บ้านปูฯ ได้กลายเป็นผูด้ �ำ เนิน
ธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลาย โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีพนักงานนับพันคนและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
ยุคที่ 3: ปี 2540 - 2543: ปีแห่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤติและทบทวนทิศทางธุรกิจ
วิกฤติเศรษฐกิจของเอเซีย (Asian Economic Crisis) ในเดือนกรกฎาคม 2540 เป็นอุปสรรคสำ�คัญครั้งแรกของบ้านปูฯ นับตั้งแต่ก่อตั้ง
โดยวิกฤตการณ์ในครัง้ นี้ ส่งผลให้บา้ นปูฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายๆ ด้าน ไม่ตา่ งไปจากบริษทั ส่วนใหญ่ในประเทศไทย และมีความจำ�เป็น
ต้องปรับโครงสร้างทางการเงินและการลงทุน ซึ่งในขั้นต้นคือ การจำ�หน่ายการลงทุนใน “COCO” ในช่วงปี 2541 - 2544 และถึงแม้ว่าจะมี
การนำ�เงินทุนบางส่วนเข้าไปลงทุนในบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จำ�กัด (มหาชน) หรือ RATCH ซึง่ เป็นกลุม่ บริษทั พลังงานขนาดใหญ่ของไทย
แต่คำ�ถามสำ�คัญอยู่ที่ว่าบ้านปูฯ จะใช้เงินทุนที่เหลืออย่างไร และจะทำ�อย่างไรเพื่อปรับโครงสร้างที่ให้ความสำ�คัญกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ
คำ�ถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำ�ให้บ้านปูฯ ต้องกลับมาทบทวนและพิจารณากลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจใหม่ในช่วงปี 2543-2554
ยุคที่ 4: ปี 2544-2553: ปีแห่งการก้าวสู่การเป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจพลังงานถ่านหินในระดับประเทศ และภูมิภาค
หลังจากทบทวนกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจแล้ว บ้านปูฯ ตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นดำ�เนินธุรกิจที่เป็นความสามารถหลักและสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ ซึ่งก็คือธุรกิจถ่านหินและพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน พร้อมกับการขยายธุรกิจดังกล่าวไปทั่วภูมิภาค โดยบ้านปูฯ
ได้วางแผนทยอยการจำ�หน่ายการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ และนำ�เงินมาลงทุนในธุรกิจหลักเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว
บ้านปูฯ ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไปในภูมิภาค แต่ยังให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งต่อชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความเคารพ
ต่อวัฒนธรรมและวิถปี ฏิบตั ิในทุกประเทศทีบ่ ริษทั ฯ เข้าไปดำ�เนินกิจการหรือเข้าไปลงทุน ด้วยเหตุนี้ บ้านปูฯ จึงปฏิบตั ติ อ่ ชุมชน สมาชิกชุมชน
และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในฐานะ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ของบริษัทฯ โดยได้ดำ�เนินการอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเติบโตและสร้าง “มูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น”
ควบคู่ไปกับการสร้างและเพิ่ม “มูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย”
อินโดนีเซีย
ในเดือนมีนาคม ปี 2544 บ้านปูฯ ตัดสินใจขยายธุรกิจถ่านหินออกนอกประเทศไทย ด้วยการเข้าถือครองกิจการถ่านหินของกลุ่มบริษัท
ที่รู้จักกันในนาม “อินโดโคล” (Indocoal) ซึ่งมีแหล่งผลิตถ่านหินสองแห่งในกาลิมันตันตะวันออก ได้แก่ เหมืองอินโดมินโคและเหมือง
คิทาดิน-เอ็มบาลุต รวมทั้งโครงการเหมืองถ่านหินอีกสองแห่งที่ยังไม่ได้ดำ�เนินการพัฒนา ได้แก่ โครงการทรูบาอินโดในกาลิมันตันตะวันออก
และโครงการบาราเซนโทซ่าในเกาะสุมาตรา ในปี 2545 บ้านปูฯ สามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกลุ่มอินโดโคล
แม้เงินลงทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการอินโดโคลจะมีมูลค่าน้อยกว่า 170 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในช่วงปี 2546 - 2548 บ้านปูฯ ได้เน้นการ
ลงทุนเพื่อขยายเหมืองอินโดมินโคและเปิดดำ�เนินการเหมืองทรูบาอินโด รวมทั้งได้ลงทุนในการดำ�เนินโครงการพัฒนาชุมชนรอบๆ เหมืองใน
อินโดนีเซียอย่างกว้างขวาง ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์และผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการผลิตถ่านหินของอินโดโคลเพิ่มขึ้นมากถึง
สีเ่ ท่าในระหว่างปี 2544-2549 ขณะทีร่ าคาของถ่านหินได้เพิม่ สูงขึน้ ประมาณสองเท่าในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ ปัจจัยเหล่านีส้ ง่ ผลให้บา้ นปูฯ
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
Mt saleable

Indominco

3

3

5

5

8

Trubaindo

Kitadin

1

1

Indocoal assets
acquired

2

3

2

8

10

12

2

4

4

2

2

Investment in expansion of
Indominco and development
of Trubaindo

11

12

5

5

1

14

15

6

7

1

1

Indocoal assets (plus Jorong
and Bharinto) listed on
the Indonesian Stock Exchange:

Output multiplied by 4X
(from 4 Mtpa to 16 Mtpa) in 5 years

ในปี 2550 บ้านปูฯ รวมกิจการถ่านหินทั้งหมดในประเทศอินโดนีเซียซึ่งรวมทั้งโครงการเหมืองบารินโต (อยู่ติดกับเหมืองทรูบาอินโด
ที่เข้าครอบครองเมื่อปี 2547) และเหมืองโจ-ร่ง ให้อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) โดยได้นำ�บริษัท ITM
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียและเสนอขายหุ้นเป็นครั้งแรก (IPO) ในปีเดียวกัน การดำ�เนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
สถานภาพการเป็นบริษัทท้องถิ่น รวมทั้งยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุด
การซื้อขายในวันแรก ราคาตลาดของหุ้น ITM มีมูลค่ารวมมากกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีนักลงทุนในอินโดนีเซียเข้าร่วมซื้อหุ้น
เป็นจำ�นวนมาก จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มสำ�คัญใน ITM นับแต่นั้นเป็นต้นมา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในขณะทีด่ ำ�เนินการขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย บ้านปูฯ ได้พจิ ารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศอืน่ ๆ
รวมทั้งประเทศจีนและอินเดีย โดยในปี 2546 บ้านปูฯ เริ่มการลงทุนในประเทศจีนเป็นครั้งแรกด้วยการเข้าถือหุ้นส่วนน้อยใน Asian
American Coal Inc. หรือ AACI ซึ่งถือครองโครงการเหมืองถ่านหินใต้ดินสองแห่งในมณฑลซานซี อันประกอบด้วยเหมืองต้าหนิง (ร้อยละ 56)
และเหมืองเกาเหอ (ร้อยละ 45) โดยเหมืองต้าหนิง และเหมืองเกาเหอมีเป้าหมายการผลิตอยู่ที่ 4 ล้านตันต่อปี และ 6 ล้านตันต่อปี
ตามลำ�ดับ สองปีต่อมา บ้านปูฯ ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ในมณฑลเหอนานเพื่อพัฒนาเหมืองถ่านหินใต้ดินที่ชื่อว่าเหมืองเฮ่อปี้
ซึ่งมีกำ�ลังการผลิตที่ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี โดยในปี 2549 บ้านปูฯ มีปริมาณการผลิตถ่านหินตามสัดส่วนการถือหุ้นในประเทศจีน
ที่ 1 ล้านตันต่อปีจากการเปิดดำ�เนินการของเหมืองต้าหนิงซึ่งเป็นเหมืองใต้ดินแบบ Longwall ในปีดังกล่าว ต่อมาในปี 2551 บ้านปูฯ ได้
เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ AACI ในราคามากกว่า 420 ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเทศออสเตรเลีย
ปี 2553 นั บ ได้ ว่ า เป็ น จุ ด สู ง สุ ด ของการขยายธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น ในระดั บ ภู มิ ภาคของบ้ า นปู ฯ ด้ ว ยการเข้ า ไปลงทุ น ถื อ หุ้ น ทั้ ง หมด
ของ Centennial ในประเทศออสเตรเลียมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปีดังกล่าว Centennial มีปริมาณการผลิตถ่านหิน
ค่าความร้อนสูงมากกว่า 14 ล้านตันต่อปีจากเหมืองถ่านหินจำ�นวน 10 แห่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหมืองใต้ดินแบบ
Longwall การเข้าซื้อกิจการ Centennial ในครั้งนี้ทำ�ให้ปริมาณถ่านหินสำ�รวจพบ (Coal Resources) ของบ้านปูฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า
สองเท่าหรือมากกว่า 3,000 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทางความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์ที่สำ�คัญของบ้านปูฯ
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ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ในช่วงก่อนปี 2553 บ้านปูฯ ได้จำ�หน่ายการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซ (ได้แก่ TECO ในปี 2545 และ RATCH ในปี 2553)
แต่ก็ยังคงขยายธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าถ่านหินอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการ BLCP เป็นร้อยละ 50 ในปี 2543 และ
สามารถจัดหาเงินกู้สำ�หรับโครงการมูลค่า 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งเริ่มดำ�เนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในปี 2546  BLCP สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากหน่วยผลิตแรกในปี 2549 และจากหน่วยผลิตที่สองในช่วงต้นปี 2550 มีกำ�ลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 1,434
เมกะวัตต์
BLCP milestones

BLCP selected by
EGAT to build, own,
operate 1,434 MW
coal-fired power plant

BLCP joint
venture formed
to bid for EGAT
IPP scheme

Asian crisis caused
delays to IPPs
including BLCP

1995

1996

1997

PPA signed

1998

1999

BOI approval

2001

Construction

Financing

Permitting

2000

2002

EIA approval

2003

2004

Financial
closed

2005

Operation

2006

COD
Unit 1

2007

COD
Unit 2

ในปี 2549 มีเหตุการณ์สำ�คัญสองประการเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปูฯ ซึ่งได้แก่ การเข้าซื้อหุ้นใน Peak Pacific
ในประเทศจีน และการลงนามข้อตกลงกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน
หงสาในแขวงไชยะบุรี
ธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปูฯ ในประเทศจีนประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสามแห่ง ซึ่งสองแห่งตั้งอยู่ ในมณฑลเหอเป่ย
และอีกหนึ่งแห่งอยู่ ในมณฑลซานตง โรงไฟฟ้าทั้งสามแห่งมีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 250 เมกะวัตต์ และมีกำ�ลังการผลิต
ไอนํ้าเกือบ 800 ตันต่อชั่วโมง
ในปี 2553 โครงการโรงไฟฟ้าหงสาซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,878 เมกะวัตต์ ที่บ้านปูฯ ถือหุ้นร้อยละ 40
ร่วมกับ RATCH และรัฐบาลลาว ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. โครงการโรงไฟฟ้าหงสามีมูลค่าเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ
2,800 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีกำ�หนดการดำ�เนินงานเชิงพาณิชย์ในปี 2558
ปี 2554-2556: สร้างความมั่นคงและเตรียมพร้อมสู่ยุคแห่งการเติบโต
ในปี 2554 บ้านปูฯ มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจถ่านหินในเอเชียเหนือ ด้วยการจำ�หน่ายการลงทุนในเหมืองต้าหนิง
และเข้าซื้อแหล่งถ่านหินในประเทศมองโกเลีย การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วภายหลังจากมีการซื้อหุ้นทั้งหมดของ Centennial
เนื่องจากถือเป็นช่วงเวลาที่จำ�เป็นต่อการสร้างความมั่นคงและปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลภายในกลุ่มบริษัทของบ้านปูฯ
ความจำ�เป็นในการสร้างความมั่นคงและการทบทวนแผนการดำ�เนินธุรกิจส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะราคาถ่านหินที่ลดลง จากการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณเชลล์แก๊สและปริมาณถ่านหินเพื่อการส่งออกในสหรัฐอเมริกา ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจมหภาคของโลกที่ก่อให้เกิดการอ่อน
ตัวของตลาดถ่านหินในเอเชียและทำ�ให้ราคาถ่านหินอยู่ในภาวะขาลงตั้งแต่ต้นปี 2554 เป็นต้นมา โดยราคาขายถ่านหินในช่วงตลอดปี 2554
จนถึงปี 2555 ลดลงประมาณร้อยละ 40 นับจากจุดสูงสุดจนถึงตํ่าสุด
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แม้ว่าราคาถ่านหินอ้างอิงในตลาดเอเชียจะสูงขึ้นจากจุดตํ่าสุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่สิ่งที่บ้านปูฯ ยังคงมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2555 จนถึงปี 2556 นี้ คือการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ “รากฐาน” ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย
• การบริหารค่าใช้จา่ ยและการเพิม่ ผลผลิต: บ้านปูฯ หาแนวทางทีจ่ ะลดค่าใช้จา่ ยของแหล่งผลิตถ่านหินในออสเตรเลียและอินโดนีเซีย
รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ �เนินงานให้ดีขึ้น มาตรการนี้รวมถึงการเพิ่มผลผลิต การระงับการผลิตของเหมืองที่มีต้นทุนสูง
(ในออสเตรเลีย) และการลดอัตราการเปิดหน้าดิน (ในอินโดนีเซีย) นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังดำ�เนินการลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการและ
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานในทุก ๆ ระดับ โดยมีเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายต่อไปในปี 2556
• การวางแผนใช้เงินลงทุน: บ้านปูฯ ได้เลื่อนโครงการลงทุนที่ไม่จำ�เป็นออกไปก่อนและระงับการลงทุนที่ไม่จำ�เป็นในระยะสั้น โดยมี
การปรับลดแผนการลงทุนระยะกลางโดยรวมลงร้อยละ 30
• การขับเคลื่อนพลังร่วม: บ้านปูฯ มีเอกลักษณ์ ในการขยายธุรกิจเชิงภูมิศาสตร์และความเชี่ยวชาญตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value
Chain) ของธุรกิจถ่านหินจนถึงธุรกิจไฟฟ้า และเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า บ้านปูฯ จะพัฒนาวิธีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ
ด้วยการประสานพลังร่วม และสร้างความเชื่อมโยงในธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำ�เนินการอยู่ มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นความหลากหลายของคุณภาพถ่านหิน การประสานความสามารถทางการตลาดของธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย รวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับตลาดพลังงานในเอเชียเหนือ การผนึกกำ�ลังของธุรกิจในมองโกเลียและจีน และความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจุบัน บ้านปูฯ มีพนักงานประมาณ 6,300 คนซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในอินโดนีเซีย ประมาณร้อยละ 30
อยู่ในออสเตรเลีย ส่วนที่เหลืออยู่ที่ประเทศไทยและจีน บ้านปูฯ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความสามารถทางเทคนิคที่หลากหลาย อีกทั้งยังมี
พนักงานจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ถือว่าบุคลากรเป็น “ทรัพยากร” ที่มีคุณค่าไม่ต่างไปจากทรัพยากรถ่านหิน
โดยบ้านปูฯ จะยังคงมุ่งพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกคนผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน การยืมตัวพนักงานไปทำ�งานในฐานการผลิตต่าง ๆ เป็นต้น
• การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงิน: บ้านปูฯ พยายามจัดโครงสร้างและปรับกลยุทธ์ด้านเงินทุนให้เหมาะสม ซึ่งรวมถึงมาตรการ
ในการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ในช่วงที่ราคาหุ้นลดตํ่าลง การลดปริมาณหนี้สินรวม การยืดกำ�หนดระยะเวลาการชำ�ระหนี้ การเพิ่มสัดส่วนหนี้
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการกระจายหนี้สินไปอยู่ในกลุ่มบริษัทย่อยที่ถือทรัพย์สินอยู่โดยตรง
• การเติบโตจากทรัพย์สินที่มีอยู่: ความสามารถในการสร้างการเติบโตจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของบ้านปูฯ นั้น จะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเด่นชัดในระยะกลาง เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินหงสาในประเทศลาวซึ่งจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่ปี
ข้างหน้า การเพิ่มกำ�ลังการผลิตของเหมืองบารินโตในอินโดนีเซียให้มีปริมาณ 5 - 6 ล้านตันต่อปี และการขยายเหมืองเกาเหอในประเทศจีน
(ซึ่งได้รับใบอนุญาตดำ�เนินการผลิตอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2555) ให้มีกำ�ลังการผลิต 5 - 6 ล้านตันต่อปี ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มผลกำ�ไร
ของบริษัทฯ ในประเทศเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืน
ผลการดำ�เนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ร่วมกันดังกล่าวข้างต้น จะช่วยสร้างบริษัทฯ ให้มีพื้นฐานที่แข็งแรง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
มีความคล่องตัวและฉับไว เพือ่ ให้สามารถเติบโตได้ในระยะยาวและพร้อมทีจ่ ะเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในวันข้างหน้า อย่างไรก็ตามอนาคต
เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เป้าหมายสำ�คัญของบ้านปูฯ คือการเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่รากฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้บ้านปูฯ มีความยืดหยุ่นและ
สามารถรองรับผลกระทบจากภายนอกได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการเติบโต รวมทั้งตอบรับโอกาส
อย่างเต็มที่เมื่อภาวะราคาถ่านหินฟื้นตัว
แม้วา่ จะมุง่ มัน่ ขยายธุรกิจไปในต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ในการดำ�เนินธุรกิจอยูเ่ สมอ แต่บริษทั บ้านปู จำ�กัด
(มหาชน) ยังคงเป็นบริษัทพลังงานที่มีรากฐานมาจากความเป็นเอเชีย ที่ถือกำ�เนิดมาจากเหมืองถ่านหินลิกไนต์ขนาดเล็ก ใกล้ ๆ กับ
หมู่บ้านทางตอนเหนือของประเทศไทยเมื่อสามสิบปีที่แล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ มี “บ้านปู สปิริต” ซึ่งประกอบด้วย ห่วงใยและเอาใจใส่ ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง นวัตกรรม และพลังร่วม เป็นแนวปฏิบัติและฝังรากลึกอยู่ในทรัพยากรมนุษย์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อาศัยในรอบ ๆ พื้นที่
ดำ�เนินธุกิจ รวมทั้ง “พนักงานบ้านปู” ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่ทำ�งานร่วมกับเราในทุกวันนี้
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สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมา
รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน
•

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 กลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายเงินลงทุนใน Hunnu Coal (Hong Kong) Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2555 บริษัท Hunnu Holding Pty Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการและช�ำระบัญชี ซึ่งผลของ
การเลิกกิจการและจ�ำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อกลุ่มบริษัท
• เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อายุ 7 ปี
มูลค่า 3,000 ล้านบาท และอายุ 10 ปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนเงินรวม 6,000 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้
อายุ 7 ปี ทีร่ อ้ ยละ 4.73 ต่อปี และหุน้ กูอ้ ายุ 10 ปี ทีร่ อ้ ยละ 4.94 ต่อปี โดยได้เสนอขายให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่
• เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 บริษัท ศิลามณี จ�ำกัด และบริษัท ศิลามณีหินอ่อน จ�ำกัด (บริษัทย่อย) จดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ และเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 บริษัท เหมืองบ้านสระ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ท�ำการช�ำระบัญชี
และปิดกิจการแล้วเสร็จ ซึ่งผลของการเลิกกิจการดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อกลุ่มบริษัท
• บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ที่ระดับ
“AA-” โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที”่ อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนความเป็นผูน้ �ำของบริษทั ในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมภิ าค
เอเชีย ตลอดจนความหลากหลายของแหล่งถ่านหินและฐานลูกค้า รวมถึงรายได้เงินปันผลทีแ่ น่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า การจัดอันดับเครดิต
ยังค�ำนึงถึงฐานะการเงินที่มั่นคงของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการปรับลดเงินลงทุนและลดต้นทุนในการด�ำเนินงานในภาวะ
ที่อุตสาหกรรมถ่านหินชะลอตัว
• ในระหว่างปี 2555 กลุ่มบริษัทเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด และบริษัท บ้านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จ�ำนวน 3,160 ล้านบาท และจ�ำนวน 50.50 ล้านบาท ตามล�ำดับ และบริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด ซึ่งเป็น
กิจการร่วมค้าจ�ำนวน 45 ล้านบาท
• เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก�ำไรสะสม
และผลการด�ำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 271,747,855 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 9 บาท
รวมเป็นเงิน 2,445,730,695 บาท โดยจ่ายจากก�ำไรที่ได้ยกเว้นไม่ต้องน�ำมารวมค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผล
จะไม่ได้รับเครดิตภาษี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 26 กันยายน 2555
• เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 18 บาท
ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2555 งวดวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ซึ่งได้จ่าย
เป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 9 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555) ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2555 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 9 บาท  จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสะสมและผลการด�ำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม
2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 9 บาท โดยจ่ายจากก�ำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำมารวมค�ำนวณภาษี
เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยบริษัทฯ มีก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มบริษัทบ้านปู

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)

100.00%

Banpu Coal
Investment Co., Ltd.

50.00%

50.00%

Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.

99.99%

100.00%
Hunnu Coal Pty Ltd.

65.00%

PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk

บริษัท ศิลามณี จำ�กัด
บริษัท บ้านปู
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล
จำ�กัด

Centennial Inglenook Pty Ltd.

PT. Indominco Mandiri

100.00%

Centennial Coal Sales and Marketing
Pty Ltd.

99.99%
PT. Kitadin

100.00%

PT. Trubaindo Coal
Mining

100.00%

Centennial Northern Coal Services
Pty Ltd.

99.99%

99.99%
99.99%

100.00%

99.99%

Centennial Airly Pty Ltd.

99.00%

100.00%

PT. Bharinto Ekatama

100.00%
Banpu Coal LLC
บริBanpu
ษัท เหมืCoal
องเชียLLC
งม่วน
จำ�กัด

Centennial Angus Place Pty Ltd.

100.00%
Centennial Coal Infrastructure Pty Ltd.

100.00%

100.00%

Banpu Singapore
Pte. Ltd.

บริษัท ศิลามณีหินอ่อน
จำ�กัด

100.00%

PT. Jorong Barutama
Greston

100.00%

99.96%

Berrima Coal Pty Ltd.

99.67%

100.00%

AFE Investments
Pty Ltd.

100.00%

Banpu Australia
Co. Pty Ltd.

Centennial Fassifern Pty Ltd.

100.00%

100.00%

Banpu Australia
Resources Pty Ltd.

Centennial Northern Mining Services
Pty Ltd.

100.00%

40.00%

Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd.

100.00%

Centennial Coal
Co., Ltd.

Centennial Mandalong Pty Ltd.

100.00%

100.00%

บริษัท บ้านปู
จำ�กัด (มหาชน)

100.00%

100.00%

Asian American
Coal, Inc.

บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

99.99%

บริษัท ไบโอฟูเอล
เดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด

99.99%
บริษัท บ้านปูพลังงานใหม่
โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

Centennial Mannering Pty Ltd.

AACI SAADEC (BVI)
Holdings Limited

100.00%

45.00%

Centennial Munmorah Pty Ltd.

Shanxi Gaohe Energy
Co., Ltd.

100.00%
Centennial Myuna Pty Ltd.

30.00%

100.00%

บริษัท ราชสีมา
กรีน เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด

Centennial Springvale Holdings
Pty Ltd.

99.99%

100.00%

99.99%

100.00%

บริษัท ประจวบ
พลังงานลม จำ�กัด

Centennial Newstan Pty Ltd.

บริษัท เพชรเกษม
พลังงานลม จำ�กัด

Charbon Coal Pty Ltd.

100.00%

99.99%

Coalex Pty Ltd.

บริษัท มิตรภาพ
พลังงานลม จำ�กัด

99.80%
0.20%

บริษัท บ้านปู พาวเวอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

99.99%

บริษัท บ้านปู โคล
เพาเวอร์ จำ�กัด

99.99%
บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จำ�กัด

1.00%

49.00%

บริษัท บีแอลซีพี เพา
เวอร์ จำ�กัด

40.00%
Hongsa Power Co., Ltd.

37.50%
Phu Fai Mining Co., Ltd.

100.00%
100.00%

Banpu Power
Investment Co., Ltd.

Hartley Valley Coal Company Pty Ltd.

100.00%

100.00%

Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd.

100.00%
Zouping Peak Pte. Ltd.

100.00%

Banpu Investment
(China) Ltd.

100.00%

Pan-Western Energy
Corporation LLC

Centennial Clarence Pty Ltd.

70.00%

Zouping Peak CHP
Co., Ltd.

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

100.00%
Ivanhoe Coal Pty Ltd.

100.00%

Powercoal Employee
Entitlement Company Pty Ltd.

100.00%

Preston Coal Pty Ltd.

16.66%
Port Kembla Coal Terminal Ltd.
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80.00%
100.00%
Hunnu Investments Pte. Ltd.

100.00%

Hunnu Gobi Altai LLC

100.00%
Hunnu Altai LLC

100.00%
Huntley Colliery Pty Ltd.

100.00%

100.00%
Powercoal Pty Ltd.

100.00%

Mandalong Pastoral Management
Pty Ltd.

Munkh Sumber Uul LLC

100.00%

100.00%

Collieries Superannuation Pty Ltd.

Golden Gobi Mining LLC

100.00%

70.00%

Powercoal Superannuation Pty Ltd.

Great East Minerals LLC

80.00%

100.00%
Centennial Springvale Pty Ltd.

100.00%

Bilegt Khairkhan Uul LLC

100.00%
Hunnu Resources LLC

100.00%
Hunnu Power LLC

Springvale Coal Pty Ltd.

100.00%

100.00%

Borganchan LLC

Boulder Mining Pty Ltd.

70.00%

50.00%

Zuchid Ord LLC

Springvale Coal Sales Pty Ltd.

90.00%

100.00%
Clarence Coal Investments Pty Ltd.

100.00%
Clarence Colliery Pty Ltd.

100.00%
Clarence Coal Pty Ltd.

100.00%
Hunnu Altai Minerals LLC

Elcom Collieries Pty Ltd.

Munkhnoyon Suvraga LLC
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

ผังการบริหารงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการ
กำ�หนด
ค่าตอบแทน

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
เลขานุการบริษัท
และบรรษัทภิบาล

แผนงาน
องค์กร
และพัฒนาธุรกิจ

การเงิน

บริหาร
และพัฒนาองค์กร

องค์กร
สัมพันธ์

Power & New
Energy

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจไฟฟ้า

Marketing,
Sales &
Logistics

วิเคราะห์
และ
วางแผนกลยุทธ์

วางแผน
การเงิน

Health, Safety
Environment
and Community
Development

สื่อสาร
องค์กร

Planning
& Asset
Management

ประเทศ
ออสเตรเลีย

ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจไฟฟ้า

Technical
& Project
Development

พัฒนาธุรกิจ

บัญชี

นิติการ

ประสานงาน
องค์กร

Business
& Project
Development

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจไฟฟ้า

Operations
Management

วางแผนภาษี

ทรัพยากร
มนุษย์

Corporate
Social
Responsibility

Engineering

ประเทศ
มองโกเลีย

ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจไฟฟ้า

Australia
Investment
Management

นักลงทุน
สัมพันธ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประเทศ
ไทย

ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจไฟฟ้า

บริหารงาน
จัดซื้อ
และธุรการ
Corporate
System
Corporate
Compliance
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โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหารของบริษทั ฯ ณ วันที  ่ 31 ธันวาคม  2555 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระเป็นจ�ำนวนครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายเกริกไกร จีระแพทย์
นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
นายรัตน์ พานิชพันธ์
นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
นายสมเกียรติ เจริญกุล
นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
นายระวิ คอศิริ
นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: นายกอปร กฤตยากีรณ และนายสวัสดิภาพ กันทาธรรม ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 มีมติแต่งตั้ง
นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ทดแทนต�ำแหน่งนายกอปร กฤตยากีรณ และนายระวิ คอศิริ ทดแทนต�ำแหน่งนายสวัสดิภาพ กันทาธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6
เมษายน 2555

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประกอบด้วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรือ นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล หรือ นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล หรือ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
หรือ นายระวิ คอศิริ โดย 2 ใน 5 คนลงนามร่วมกันและประทับตราของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
หมายเหตุ: นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้นายระวิ คอศิริ
เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2012 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้ง
การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ อบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนด “แนวทางปฏิบัติ บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษทั ” เมือ่ ปี 2552 เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ค�ำนิยามทีเ่ กีย่ วข้อง องค์ประกอบ
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่ง อ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง ได้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม
แนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าว เมื่อปี 2554 และ 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎบัตร
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงาน รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาใน
หลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์ ซึง่ จัดขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียงอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยเลขานุการบริษัท
ท�ำรายงานสรุปให้กรรมการทุกคนได้ทราบ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการท�ำ Board Retreat อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสน�ำเสนอประเด็นต่าง ๆ
ที่น่าสนใจ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
ประโยชน์ส�ำหรับแนวทางการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารด้วย
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งการประเมิน
ความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้ก�ำหนดแบบการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
ของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี โดยเริ่มใช้แบบประเมินตนเองดังกล่าวส�ำหรับปี 2555 เป็นปีแรก
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายสมเกียรติ เจริญกุล
ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 และจะสิ้นสุดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดท�ำรายงานหรือให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ หัวข้อ http://www.banpu.com/subcommittee.php)
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย

1. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
2. นายระวิ คอศิริ
3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
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โดยมีรายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งดังนี้
• นายกอปร กฤตยากีรณ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่
5 เมษายน 2555 ได้เกษียณอายุจากการเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555
• นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2555 ได้เกษียณอายุจาก
การเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555
• นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในเดือนเมษายน 2555
• นายระวิ คอศิริ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในเดือนเมษายน 2555
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 และจะสิ้นสุดวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณา
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
และหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดต�ำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับ
ผู้อ�ำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ http://www.banpu.com/subcommittee.php)
4. คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายรัตน์ พานิชพันธ์
ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
กรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 และจะสิ้นสุดวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีเ่ สนอแนะความเห็นเกีย่ วกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ  ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
อนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ http://www.banpu.com/
subcommittee.php)
5. ผู้บริหาร* ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายสมยศ รุจิรวัฒน์
นางสมฤดี ชัยมงคล
นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**)
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริหารและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์

หมายเหตุ: * ผูบ้ ริหาร 4 อันดับแรกรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษทั ทีป่ ระกาศใช้เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2552 ประกอบด้วย
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่บริหารจัดการ หน่วยธุรกิจถ่านหิน หน่วยธุรกิจไฟฟ้า การเงิน บริหารและพัฒนาองค์กร แผนงานองค์กรและพัฒนา
ธุรกิจ และองค์กรสัมพันธ์
** นายสมยศ รุจิรวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวรวุฒิ ลีนานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

030

บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

อ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�ำทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับ
สูงลงไปตามล�ำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินทีเ่ ชือ่ มโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี เพือ่ พิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม (รายละเอียดในรายงาน 56-1 เรื่องอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
6. กรรมการอิสระมีจ�ำนวนร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
กรรมการอิสระ
2. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ
4. นายสมเกียรติ เจริญกุล
กรรมการอิสระ
5. นายรัตน์ พานิชพันธ์
กรรมการอิสระ
6. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
กรรมการอิสระ
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2552 เรือ่ งคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ (รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)
7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางบุญศิริ จารุศิริ ท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย
ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ท�ำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง
ด้วยเหตุอื่น ขั้นตอนการด�ำเนินการ ประกอบด้วย
1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวม
ให้กับคณะกรรมการบริษัท  
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และก�ำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ในการสรรหา
และคัดเลือกเพือ่ ให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษทั ฯ และให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
ส�ำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้จัดให้มีการติดตาม
ความคืบหน้าแผนสืบทอดต�ำแหน่งที่ครอบคลุมต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูง
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญต่อไปในอนาคต
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
การตลาด
1. ธุรกิจถ่านหิน

1.1 ตลาดถ่านหินต่างประเทศ
ความต้องการใช้ถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) ในปี 2555 มีการขยายตัวสูงมากจากปีก่อนหน้า
การขยายตัวส่วนใหญ่ยงั อยู่ในเอเชีย โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดียทีม่ กี ารน�ำเข้าถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นมาก
ในขณะที่การผลิตถ่านหินจากประเทศผู้ส่งออกหลักมีการขยายตัวสูงกว่าการขยายตัวของความต้องการใช้ถ่านหินน�ำเข้าในตลาดโลก
ท�ำให้ปริมาณถ่านหินล้นตลาด และกดดันราคาถ่านหินให้อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
การน�ำเข้าถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนของประเทศจีนเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 2552 จากอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าประเทศจีนจะเป็นผู้น�ำเข้าถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนอันดับที่ 1 ของ
โลกในปี 2555 แซงหน้าประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่การน�ำเข้าถ่านหินของประเทศอินเดียขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 3 ของโลก การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจประเทศจีนในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการที่ประเทศจีนสามารถผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนได้มากขึ้น ท�ำให้อัตราการเติบโต
ของความต้องการใช้ถ่านหินชะลอตัวลง ส่งผลให้สต็อกถ่านหินที่โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก ผู้ใช้ถ่านหินจึงชะลอการซื้อถ่านหินในตลาดจร
(Spot Market) ออกไป ในขณะที่ผู้ซื้อถ่านหินจากประเทศจีนที่ได้ตกลงซื้อถ่านหินในช่วงปลายปี 2554 หรือต้นปี 2555 ในช่วงที่ราคา
ถ่านหินยังอยู่ในระดับสูง ได้ขอเจรจาราคาถ่านหินกับผู้ขายใหม่ และมีผ้ซู ื้อบางรายไม่รับถ่านหินตามสัญญา ท�ำให้ผขู้ ายต้องน�ำถ่านหิน
ดังกล่าวออกมาเสนอขายในตลาดจรใหม่ ซึ่งกดดันให้ราคาถ่านหินลดลงอีก ในขณะเดียวกันผู้ซื้อถ่านหินจากประเทศอินเดียก็ชะลอ
การซื้อถ่านหินออกไปเช่นกัน เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ การอ่อนค่าของเงินรูปี และการที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่คาดการณ์แนวโน้ม
ราคาถ่านหินจะลดลงอีก จึงไม่ต้องการซื้อถ่านหินในช่วงที่ราคายังสูงอยู่
ความต้องการใช้ถ่านหินของญี่ปุ่นในปี 2555 ได้ฟื้นตัวจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อเดือนมีนาคม 2554 และได้รับแรงสนับสนุน
จากอุบัติเหตุที่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะท�ำให้การใช้ถ่านหินกลับขึ้นมาอยู่ ในระดับที่สูงขึ้น ความต้องการใช้ถ่านหินของยุโรป
ในปี 2555 มีการปรับตัวสูงขึน้ ถึงแม้จะยังคงมีปญั หาวิกฤติหนีส้ าธารณะอยูก่ ต็ าม โดยเฉพาะความต้องการใช้ถา่ นหินในประเทศอังกฤษ
ที่เติบโตมาก จากราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ราคาคาร์บอนเครดิตทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ ท�ำให้โรงไฟฟ้าถ่านหิน
มีก�ำไรสูงกว่าโรงไฟฟ้าพลังก๊าซ หลายประเทศในยุโรปจึงเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินมากขึน้ คาดว่าความต้องการใช้ถา่ นหินในยุโรปจะเพิม่ ขึน้
จากปี 2554 ประมาณร้อยละ 10 แต่ถงึ แม้ความต้องการถ่านหินจะเพิม่ ขึน้ แต่ราคาถ่านหินในยุโรปกลับปรับตัวลดลง เนือ่ งจากมีอปุ ทานสูง
ในขณะที่สต็อกถ่านหินที่ท่าเรือหลักในยุโรปและที่โรงไฟฟ้าอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี อุปทานจึงมีมากกว่าอุปสงค์
China and India Thermal Coal Import
Million Tonnes
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ในด้านอุปทานก�ำลังการผลิตถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสูงมากจากการลงทุนพัฒนา
ก�ำลังการผลิตถ่านหินและระบบขนส่งถ่านหินในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ก�ำลังทยอยแล้วเสร็จและเริม่ ด�ำเนินการผลิต ในขณะทีก่ ารส่งออก
ถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น เพราะความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างรวดเร็วจาก
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อากาศที่อุ่นกว่าปกติ และราคา Shale Gas ในสหรัฐอเมริกาอยู่ ในระดับต�่ำมาก ท�ำให้มีการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมากขึ้นและลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลง จึงเกิดภาวะถ่านหินล้นตลาดขึ้น ผู้ผลิตถ่านหิน
จึงพยายามส่งออกถ่านหินไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศ ในช่วงต้นปี 2555 ราคาถ่านหินในเอเชียยังอยู่ ในระดับสูง ประกอบกับ
ค่าระวางเรือเดินสมุทรลดลงไปอยู่ในระดับทีต่ �่ำมาก จึงมีการขายถ่านหินจากสหรัฐอเมริกาเข้ามายังเอเชียจ�ำนวนมาก ในขณะทีอ่ ปุ ทาน
ในตลาดยุโรปก็มีมากเกินความต้องการเช่นกัน โดยเฉพาะถ่านหินจากประเทศโคลอมเบียและประเทศรัสเซีย ท�ำให้ผู้ผลิตในประเทศ
โคลอมเบียและประเทศรัสเซียพยายามผลักดันถ่านหินเข้ามาขายในตลาดเอเชียมากขึ้น
ราคาถ่านหินในช่วงต้นปี 2555 อยู่ในระดับสูงก่อนที่จะทยอยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เนื่องจากผู้ซื้อในประเทศจีน
และประเทศอินเดียชะลอการซื้อถ่านหินออกไป เพราะความต้องการใช้ถ่านหินไม่ได้เพิ่มขึ้นมากตามคาดการณ์ ในขณะเดียวกัน
การผลิตถ่านหินในประเทศผู้ส่งออกหลักก็ท�ำได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ ประกอบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
โคลอมเบียผลิตถ่านหินมากเกินความต้องการของตลาดยุโรปและอเมริกา จึงส่งถ่านหินเข้ามาจ�ำหน่ายในเอเชีย กดดันให้ราคาถ่านหิน
ในเอเชียลดลง ในช่วงปลายปี 2555 ราคาถ่านหินได้ตกลงมาต�่ำกว่าต้นทุนการผลิตของหลาย ๆ เหมือง อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่า
ราคาถ่านหินไม่น่าจะลงไปต�่ำกว่านี้มากนัก เพราะจะท�ำให้อุปทานหายไปจากตลาด   
ช่วงปลายปีที่ผ่านมารัฐบาลประเทศจีนได้ถือโอกาสที่ราคาถ่านหินลดต�่ำลงมา ประกาศยกเลิกการควบคุมราคาถ่านหิน
ในสัญญา (Annual Contract Price) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยจะให้ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาตกลงราคากันเอง  ซึ่ง
เป็นที่คาดการณ์กันว่าการยกเลิกการควบคุมราคาจะท�ำให้ประเทศจีนน�ำเข้าถ่านหินมากขึ้น เพราะถ่านหินที่น�ำเข้ามาใช้ทางภาคใต้
ของประเทศจีนจะมีราคาถูกกว่าการน�ำถ่านหินจากภาคเหนือลงมาใช้งาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแข่งขันระหว่างราคาถ่านหินที่ผลิต
ในประเทศและราคาถ่านหินน�ำเข้าส่งมอบถึงโรงงานผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวใกล้กับ
ราคาถ่านหินในประเทศจีนมากขึ้น
กลยุทธ์ ในการแข่งขัน
การแข่ ง ขั น ในปี 2555 มี ค วามรุ น แรงขึ้ น เนื่ อ งจากมี อุ ป ทานมากกว่ า อุ ป สงค์ ม าก โดยเฉพาะตลาดถ่ า นหิ น คุ ณ ภาพต�่ ำ 
เพราะปริมาณการผลิตถ่านหินคุณภาพต�่ำจากประเทศอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีถ่านหินคุณภาพสูงเป็นส่วนใหญ่
ผลกระทบจึงไม่รุนแรงนัก แต่ได้รับผลกระทบจากราคาที่อ่อนตัวลงเพราะลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์หลัก
ในการแข่งขันไว้ดังนี้
• การขยายตลาดเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ ได้ขยายตลาดในประเทศจีนและประเทศอินเดียเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความต้องการใช้ถ่านหินเติบโตสูง
ในปีที่ผ่านมาปริมาณการขายถ่านหินจากแหล่งของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซียไปที่ประเทศจีนและประเทศอินเดียเติบโตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 23 และร้อยละ 43 ตามล�ำดับ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงรักษาลูกค้าในตลาดหลัก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันไว้
โดยมีปริมาณการขายในตลาดดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามล�ำดับ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงขยายตลาด
ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ เป็นประเทศทีเ่ ป็นแหล่งผลิตถ่านหินหลักของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปีทผี่ า่ นมาปริมาณการขาย
เติบโตขึ้นร้อยละ 20
• การเพิ่มช่องทางการขนถ่ายถ่านหินที่บอนตัง
นอกจากท่าเรือขนถ่ายถ่านหินที่บอนตังแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการขนถ่ายถ่านหินกลางทะเล ในบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือ
บอนตัง โดยใช้ Floating Crane ตักถ่านหินจากเรือล�ำเลียงขนาดเล็กขึ้นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ อันเป็นการเพิ่มความสามารถ
ในการส่งมอบถ่านหินของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงขึ้น
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•

เสริมสร้าง “BANPU” Brand อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ “BANPU” Brand โดยการเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนการประชุมถ่านหินโลกในที่ต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในการประชุมถ่านหินโลกในที่ต่าง ๆ ท�ำให้บริษัทฯ
เป็นที่รู้จักของผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย และผู้ใช้ถ่านหินจากทั่วโลกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการที่บริษัทฯ รักษาค�ำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า
ตลอดมาและได้ชื่อว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตถ่านหินคุณภาพดี มีความมั่นคงและสม�่ำเสมอในการส่งมอบ และมีความเป็นมืออาชีพ ท�ำให้
“BANPU” Brand เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกในฐานะที่เป็นบริษัทผลิตถ่านหินชั้นน�ำของโลก
• มุ่งเน้นสร้างฐานลูกค้าระยะยาว (Focus on Long Term Customer)
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว ท�ำให้บริษทั ฯ มีลกู ค้าประจ�ำอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก บริษทั ฯ
เน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแจ้งผลการด�ำเนินงานและแผนงานของบริษทั ฯ ให้ลกู ค้าทราบ
อย่างสม�่ำเสมอ การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาวะตลาดถ่านหิน การเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีความใกล้ชิด
กับลูกค้ามากขึ้น
• การปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการตลาดให้ทันสมัย
บริษัทฯ ท�ำการปรับปรุงข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และ
สามารถน�ำมาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาดในแต่ละช่วงเวลา และสามารถ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
• การเยี่ยมลูกค้า
นอกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ ที่ไปเยี่ยมลูกค้าเป็นประจ�ำแล้ว บริษัทฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการผลิต และ
การควบคุมคุณภาพ ออกไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ และน�ำกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และให้ผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ เดินทางไปพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูงของลูกค้า เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น อันจะท�ำให้มีความใกล้ชิดกับลูกค้า และจะเป็น
การสร้างฐานลูกค้าระยะยาว
คู่แข่งขันที่ส�ำคัญ
คู่แข่งขันทีส่ �ำคัญ ได้แก่ ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศรัสเซีย
โดยในปีที่ผ่านมาได้มีผู้ผลิตถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศโคลอมเบีย ที่น�ำถ่านหินเข้ามาขายในเอเชีย เนื่องจากราคา
ถ่านหินในเอเชียสูงกว่าในยุโรปและค่าขนส่งทางทะเลได้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ต�่ำมาก
นโยบายด้านราคา
ราคาจ�ำหน่ายถ่านหินจะอ้างอิงตามราคาตลาดโลกในขณะที่มีการตกลงราคาซื้อขายถ่านหิน โดยจะก�ำหนดราคาตามคุณภาพ
ค่าความร้อน และคุณสมบัติของถ่านหิน ทั้งนี้ราคาจ�ำหน่ายถ่านหินดังกล่าวจะต้องไม่ต�่ำกว่าราคาขั้นต�่ำที่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศ
ราคาที่บริษัทฯ ตกลงกับลูกค้าจะมีทั้งแบบราคาคงที่ และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก หรือที่เรียกว่า Index Link
โดยบริษัทฯ ได้ปรับสัดส่วนการขายแบบราคาคงที่และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
ในขณะนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการขายแบบราคาคงที่ให้มากขึ้น เนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาถ่านหินในตลาดโลก
มีแนวโน้มอ่อนตัวลง โดยในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯ ได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินกับลูกค้าแบบราคาคงที่ในปริมาณมากกว่าร้อยละ 75
ของเป้าหมายการขายทั้งปี ท�ำให้ลดผลกระทบจากราคาถ่านหินที่อ่อนตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังไปได้ระดับหนึ่ง
ลักษณะของลูกค้า
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจ�ำนวนมาก
กระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ เช่น ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน อินเดีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย และบางประเทศในยุโรป นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมี กระดาษ พลาสติก และเคมีภัณฑ์
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การจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
การจ�ำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอขายตรงให้กับผู้ใช้งาน โดยใช้ตัวแทนจ�ำหน่าย (Agent) ในประเทศ
ที่ลูกค้าตั้งอยู่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งช่วยด�ำเนินการด้านเอกสาร และให้บริการหลังการขาย นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ขายถ่านหินผ่านบริษัทเพื่อการค้า (Trading Company) ในบางประเทศที่การเสนอขายตรงให้ผู้ใช้งานท�ำได้ล�ำบาก เพื่อให้
เข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด
1.2 ตลาดถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
ทรัพยากรถ่านหินสามารถพบได้ทั่วประเทศออสเตรเลีย โดยควีนส์แลนด์ และนิวเซาท์เวลส์ มีทรัพยากรถ่านหินด�ำ 
(Black Coal) ซึ่งประกอบด้วยถ่านหินประเภทซับบิทูมินัส บิทูมินัส และแอนทราไซต์มากที่สุดในประเทศ ตามรายงาน Australian
Resource Assessment ประเทศออสเตรเลียมีเหมืองถ่านหินในปัจจุบันมากกว่า 100 เหมือง และมีเหมืองอยู่ในช่วงพัฒนามากกว่า
35 เหมือง โดย The Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) ได้ประมาณการไว้วา่ ประเทศออสเตรเลีย
เป็นประเทศที่
- ผลิตถ่านหินมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก
- ส่งออกถ่านหินมากที่สุดในโลก
- ส่งออกถ่านหินที่ใช้ในการถลุงเหล็ก (Coking Coal) มากที่สุดในโลก
- ส่งออกถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) มากเป็นอันดับที่สองของโลก
- มีทรัพยากรถ่านหินมากเป็นเป็นอันดับที่สี่ของโลก (ออสเตรเลียมีปริมาณทรัพยากรถ่านหินทั้งหมด 76,400 ล้านตัน
จากประมาณการของ ABARE)
- อุปสงค์หลักของการใช้ถ่านหินประเภทเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) ในประเทศออสเตรเลีย คือ ส�ำหรับใช้เป็น
เชื้อเพลิงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
การเจริญเติบโตของประเทศในทวีปเอเชียยังเป็นส่วนส�ำคัญในการเพิ่มความต้องการของถ่านหินประเภทเชื้อเพลิง
ให้ความร้อนส�ำหรับการส่งออก โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของประเทศจีนและประเทศอินเดียในหลายปีที่ผ่านมา จึงส่งผลดีต่อธุรกิจ
ส่งออกถ่านหินประเภทเชื้อเพลิงให้ความร้อนของประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น�ำเข้าถ่านหินประเภทเชื้อเพลิง
ให้ความร้อนรายใหญ่ที่สุดจากประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลียจึงเป็นประเทศส่งออกถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนมากเป็น
อันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย โดยการส่งออกส่วนมากจะใช้การขนส่งทางเรือไปยังประเทศผู้น�ำเข้ารายใหญ่ ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ใกล้ประเทศออสเตรเลียจึงสามารถขนส่งได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายต�่ำกว่า
- ราคาถ่านหินในอดีต
ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอ้างอิงตามราคาตลาดโลก โดยจะเป็นราคาที่สะท้อนคุณภาพ ค่าพลังงาน และ
คุณสมบัตขิ องถ่านหิน อุปสงค์และอุปทานในโลกอันเป็นผลจากการเติบโตและการหดตัวของเศรษฐกิจโลก เนือ่ งจากประเทศออสเตรเลีย
เป็นผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ จึงมีราคาอ้างอิง Newcastle FOB ซึ่งเป็นราคา Spot Market จากท่าเรือนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย
โดยไม่รวมค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง   
ส่วนราคาซื้อขายถ่านหินภายในประเทศ จะใช้การเจรจาระหว่างบริษัทถ่านหินและลูกค้าโดยอาจใช้ราคาที่อ้างอิงกับ
ราคาส่งออก (Export Parity) อย่างไรก็ตามหากว่าบริษัทต่าง ๆ มีสัญญาขายถ่านหินระยะยาวให้ลูกค้า ราคาที่แต่ละบริษัทได้รับจริง
อาจต่างไปจากราคาของตลาดโลก
		 - โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
โครงสร้างพื้นฐานที่ดีเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเป็นผู้น�ำการส่งออกถ่านหินของประเทศออสเตรเลียโดยโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับธุรกิจถ่านหินประกอบด้วยท่าเรือ ถนน สายพานล�ำเลียง และทางรถไฟ ทั้งนี้เหมืองถ่านหินที่ผลิตมานานและตั้งอยู่ใกล้
ชายฝั่งจะมีระบบขนส่งภายในประเทศที่พร้อมให้บริการ แต่เหมืองถ่านหินที่ค้นพบใหม่อาจจะอยู่ ในแหล่งที่ห่างไกลจากท่าเรือ
และจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับเคลื่อนย้ายถ่านหินมายังท่าเรือ ประเทศออสเตรเลียประสบปัญหาขีดจ�ำกัดในการส่งออก
ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาโดยการสร้างท่าเรือเพิ่มเติม และให้บริษัทต่าง ๆ ร่วมถือหุ้น
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1) การขนส่งภายในประเทศ
ถนนและสายพานล�ำเลียง: โรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลียหลายโรงถูกสร้างให้ใกล้กับเหมืองถ่านหิน และใช้
ระบบสายพานล�ำเลียงทางบกเพื่อขนส่งถ่านหินจากเหมืองสู่โรงไฟฟ้า ถนนและสายพานล�ำเลียงมีประโยชน์ส�ำหรับการขนส่งระยะสั้น
และใช้ในการบริโภคในประเทศ
รถไฟ: รถไฟเป็นระบบขนส่งที่ใช้มากส�ำหรับการขนส่งถ่านหินภายในประเทศออสเตรเลีย
2) การขนส่งระหว่างประเทศ
ท่าเรือ: ณ สิ้นปี 2555 ประเทศออสเตรเลียมีก�ำลังการขนส่งถ่านหินจ�ำนวน 461 ล้านตันต่อปี และคาดว่า
จะเพิ่มขึ้นถึง 711 ล้านตันต่อปี ณ สิ้นปี 2563 (จากประมาณการของ Wood Mackenzie) ทั้งนี้คิวรอการขนส่งที่ท่าเรือนิวคาสเซิล
ถึงระดับสูงสุดในรอบสามปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างความพร้อมในการส่งออก ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่จะพิจารณาแผนการตลาดการส่งออกของบริษัทผู้ประกอบการในประเทศออสเตรเลีย
การจัดจ�ำหน่ายของ Centennial
• นโยบายของ Centennial ในการตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ถ่านหินส่วนใหญ่ที่ Centennial ผลิตนั้นถูกน�ำไปใช้ในโรงผลิตไฟฟ้าในนิวเซาท์เวลส์ ในขณะเดียวกันการส่งออก
ไปยังโรงผลิตไฟฟ้าในเอเชียก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน Centennial เป็นผู้จัดส่งประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณเชื้อเพลิง
ที่ต้องใช้ในโรงไฟฟ้าของ Delta Electricity ในภาคตะวันตก (Western Region) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล การขายถ่านหินให้กับ
โรงไฟฟ้าเหล่านี้ จะท�ำภายใต้สัญญาระยะยาวที่มีการก�ำหนดปริมาณถ่านหินและราคาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศ
ที่ท�ำกับโรงผลิตไฟฟ้าในนิวเซาท์เวลส์ มีข้อดีกับ Centennial ดังนี้
- ต�ำแหน่งของเหมือง Centennial มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งถ่านหินเข้าไปยังโรงไฟฟ้าโดยตรง (มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้า
ปากเหมือง หรือ mine-mouth) ท�ำให้ Centennial มีความได้เปรียบในการขนส่ง โดยมีถนนและสายพานเฉพาะส�ำหรับการขนส่ง
ถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่งของ Centennial รวมไปถึงผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น
- สัญญาเหล่านี้อยู่ในสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย จึงช่วยจ�ำกัดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
- การจั ด ส่ ง ถ่ า นหิ น ในประเทศเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ต ่ อ เนื่ อ ง จึ ง สามารถสร้ า งกระแสเงิ น สดจากผู ้ ซื้ อ ที่ ส ่ ว นใหญ่ มี อั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือดี ให้แก่ Centennial ได้อย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ราคาถ่านหินในประเทศตามสัญญาเหล่านี้จะยังคงต�่ำกว่าราคาส่งออก หรือราคาที่ซื้อขายในตลาดโลก
อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการในตลาดถ่านหิน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะท�ำให้ราคาถ่านหินในประเทศ
สูงขึ้น และมีความสอดคล้องกับราคาส่งออกมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง
- ราคาถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น แรงกดดันทางต้นทุน อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากตลาดส่งออก ความขาดแคลน
ของอุปทานใหม่ ๆ ความไม่แน่นอนของอุปทานใหม่ อุปทานในปัจจุบันและอนาคต ปัจจัยพื้นฐานในตลาดถ่านหินจะส่งผลกระทบ
ให้ราคาส่งออกถ่านหินเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อน สูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง Centennial ระบุไว้ว่าเมื่อสัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศ
หมดอายุลง ราคาสัญญาอาจจะถูกปรับให้สะท้อนถึงราคา Export Parity
- การเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานเคยเป็นข้อจ�ำกัดต่อการส่งออกถ่านหิน
- โรงไฟฟ้าต่างประเทศเห็นว่าการมีแหล่งถ่านหินทีม่ นั่ คงมีความส�ำคัญ โดยมีโรงไฟฟ้าต่างประเทศเข้ามาลงทุนในโครงการ
เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย เพื่อท�ำสัญญาระยะยาวโดยซื้อถ่านหินที่ราคาตลาด
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- ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำเหมืองเริ่มมีความยากขึ้นในสองสามปีที่ผ่านมา ซึ่งท�ำให้โครงการขยายหรือเพิ่มอุปทาน
ถ่านหินเกิดขึ้นได้ยากยิ่งขึ้น ดังนั้นโรงไฟฟ้าในประเทศจึงอาจต้องซื้อถ่านหินในราคาที่สูงขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีถ่านหินส�ำหรับใช้
ในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะการซื้อจากแหล่งถ่านหินปัจจุบันให้มากที่สุด รวมไปถึงการซื้อถ่านหินจากแหล่งผลิตที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้า
ดังนั้นความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้น บวกกับความท้าทายในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น จะท�ำให้แหล่ง
ถ่านหินที่มีอยู่ปัจจุบันมีมูลค่ามากขึ้น และจากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ Centennial ได้พิจารณาและวางแผนการขายถ่านหินให้สอดคล้อง
และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ Centennial
จึงเริ่มลงทุนในการขยายก�ำลังการผลิตถ่านหินส�ำหรับการส่งออกที่เหมืองแอร์ลี ซึ่งจะส่งออกถ่านหินผ่านท่าเรือ Kembla และลงทุน
ในโครงการพื้นฐานส�ำหรับการส่งออกที่เหมืองแมนดาลอง ซึ่งจะส่งออกถ่านหินผ่านท่าเรือนิวคาสเซิล
เมื่อภาระผูกพันภายใต้สัญญาในประเทศเริ่มหมดลง Centennial มีความประสงค์ที่จะจัดสัดส่วนของการขายถ่านหิน
ในประเทศและส่งออกให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่ม อย่างไรก็ตาม Centennial จะยังคงมีส่วนส�ำคัญในการจัดส่งถ่านหินให้แก่
โรงไฟฟ้าในประเทศ
• การเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ก�ำลังการขนส่งและความมั่นคงของวิธีขนส่งต่าง ๆ ของ Centennial เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก หนึ่งในจุดแข็งของเหมืองของ
Centennial คือ ความสามารถและความพร้อมของระบบขนส่งถ่านหินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พร้อมทีจ่ ะส่งถ่านหินให้กบั โรงไฟฟ้าในประเทศ
Centennial เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่สามารถขนส่งโดยไม่ใช้ถนนสาธารณะ ส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศ Centennial ใช้การขนส่งถ่านหิน
ส่วนใหญ่ผ่านท่าเรือ Kembla ที่ Wollongong
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ปัญหาความแออัดของท่าเรือที่นิวคาสเซิล เป็นปัญหาที่ผู้ผลิตถ่านหินออสเตรเลียประสบ
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในเดือนกันยายน 2552 รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ และท่าเรือสองท่า คือ ท่าเรือ Waratah Coal Services (PWCS)
และท่าเรือ Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG) เห็นพ้องกับโครงร่างข้อตกลงก�ำลังการขนส่ง Capacity Framework
Agreements ที่มีไว้ส�ำหรับดูแลการขยายท่าเรือซึ่งมีความจ�ำเป็นมากขึ้น เพื่อให้ทันการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์
ท่าเรือ PWCS ได้ท�ำการขยายก�ำลังการขนส่งถ่านหินออกขึ้นเป็น 133 ล้านตันต่อปี นอกจากนั้น PWCS จะหาผู้ผลิต
ทีส่ นับสนุนการขยายก�ำลังการขนส่งออกเป็น 145 ล้านตันต่อปี โดยมีขอ้ แม้วา่ ผูผ้ ลิตจะต้องเข้าท�ำสัญญาขนส่งผูกมัดระยะยาวกับท่าเรือ
ส่วน NCIG ซึ่งปัจจุบันมีก�ำลังการขนส่งของท่าประมาณ 53 ล้านตันต่อปี ก�ำลังด�ำเนินการขยายก�ำลังการขนส่งของท่า
ไปสู่ 66 ล้านตันต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนธันวาคม 2556
1.3 ตลาดถ่านหินในประเทศไทย
ความต้องการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า เนื่องจากการฟื้นตัวจากอุทกภัยในปี 2554 และการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัท เก็คโค่-วัน จ�ำกัด ซึ่งเป็น
โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer หรือ IPP) การใช้ถ่านหินที่ผลิตในประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 2555 คิดเป็นเพียงร้อยละ 7 ของการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด เนื่องจากปริมาณส�ำรองของถ่านหินในประเทศ
มีจ�ำกัด ดังนั้นความต้องการใช้ถ่านหินส่วนใหญ่ในภาคเอกชนจึงเป็นถ่านหินที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 การใช้ถ่านหินน�ำเข้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงท�ำให้มีจ�ำนวน
ผู้ประกอบการน�ำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้น ภาวะการแข่งขันได้รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตามจ�ำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขัน
ในตลาดโรงงานขนาดเล็กที่การตัดสินใจซื้อขึ้นอยู่กับราคาเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตามการจะขายถ่านหินให้โรงงานขนาดเล็กผู้ขาย
จ�ำเป็นจะต้องมีสถานทีก่ องเก็บ เนือ่ งจากโรงงานขนาดเล็กมีพนื้ ทีก่ องเก็บน้อยจึงรับถ่านหินแต่ละครัง้ ได้ในปริมาณจ�ำกัด ผูข้ ายจึงต้องส่ง
มอบในลักษณะทยอยส่งมอบ เครือ่ งจักรของโรงงานขนาดเล็กหลายโรงงานต้องการใช้ถา่ นหินทีเ่ ป็นก้อน ไม่สามารถใช้ถา่ นฝุน่ ได้  ดังนัน้
ผู้ประกอบการจึงต้องมีกระบวนการร่อนถ่านหินก่อนทยอยส่งมอบให้ลูกค้า ผู้ประกอบการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ
ถ่านหินขนาดเล็กได้ดีมีไม่มากนัก เพราะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการไม่มากแต่การแข่งขันก็สูง เพราะเป็น
ตลาดที่ขายได้ราคาสูงแต่มีขนาดไม่ใหญ่มาก
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ส�ำหรับผูใ้ ช้ถา่ นหินรายใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงงานที่ใช้หม้อไอน�ำ้ ขนาดใหญ่ ซึง่ มีศกั ยภาพ
ที่จะน�ำเข้าถ่านหินมาจากต่างประเทศโดยตรง จะซื้อถ่านหินส่วนใหญ่จากผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ ท�ำให้มีผู้ประกอบการ
ค้าถ่านหินรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ด้วย จึงท�ำให้ผู้ค้าถ่านหินรายเล็กที่ไม่ได้มีแหล่งถ่านหินของตนเอง
ไม่สามารถเจาะตลาดนี้ได้มากนัก
กลยุทธ์ ในการแข่งขัน
• ถ่านหินผลิตในประเทศไทย
บริษัทฯ ผลิตถ่านล้างจากเหมืองของบริษัทที่จังหวัดล�ำพูน ซึ่งมีปริมาณการผลิตไม่มากนัก และได้จ�ำหน่ายถ่านหินดังกล่าว
ให้กับลูกค้าประจ�ำของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทั้งหมด
• ถ่านหินน�ำเข้าจากต่างประเทศ
การแข่งขันในตลาดถ่านหินน�ำเข้าในประเทศไทยค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากลักษณะธุรกิจเป็นแบบซื้อมา-ขายไป และมีผู้เล่น
รายใหม่เข้ามาในตลาดได้ง่าย บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์การแข่งขันดังนี้
- ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ
บริษัทฯ มีแหล่งถ่านหินเองในประเทศอินโดนีเซียที่มีปริมาณส�ำรองอยู่ ในระดับสูง และได้แสดงให้ลูกค้าเห็นว่า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อพันธสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าในเรื่องของการผลิตถ่านหินที่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าทั้งปริมาณและคุณภาพ และการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าในด้าน
ของความมั่นคงในการส่งมอบ
- การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมาย
บริษัทฯ ตระหนักถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นของตลาดถ่านหินน�ำเข้า จึงพยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรง
โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความน่าเชื่อถือ
ในการส่งมอบสูง
- คลังสินค้า (Coal Distribution Center)
บริษัทฯ มีคลังสินค้า 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่กองเก็บถ่านหินที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศ ก่อนที่จะกระจายไปยัง
ลูกค้าในลักษณะทยอยส่งมอบ เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดการเรื่องการกองเก็บสต็อกถ่านหิน รวมทั้งช่วยลดต้นทุนสินค้าคงเหลือ
ของลูกค้า บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นเรื่องการส่งมอบที่ตรงเวลา การควบคุมคุณภาพถ่านหินให้ตรงตามข้อก�ำหนดของลูกค้า รวมทั้งควบคุม
การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของการรักษาสภาพแวดล้อม และการดูแลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในเรื่องการส่งมอบในระยะยาว
- ลดชนิดของถ่านหินลง
บริษัทฯ ได้ลดชนิดของถ่านหินที่น�ำมาจ�ำหน่ายลง โดยเน้นไปที่ถ่านหินที่มาจากเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ เอง เพื่อ
ความสะดวกในการบริหารจัดการที่คลังสินค้า และสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คู่แข่งขันที่ส�ำคัญ
• ถ่านหินในประเทศ
ปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตน้อยราย โดยในปีที่ผ่านมาปริมาณการผลิตถ่านหินในภาคเอกชนได้ลดลงอย่างมากจากปริมาณส�ำรอง
ที่มีจ�ำกัด ผู้ผลิตถ่านหินที่ส�ำคัญ ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด ซึ่งผลิตถ่านหินเพื่อป้อนให้กับโรงงานในกลุ่ม
ซิเมนต์ ไทยเองและผู้ผลิตรายย่อย
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•

ถ่านหินน�ำเข้าจากต่างประเทศ
มีคู่แข่งขันมากเพราะเป็นเพียงธุรกิจที่ซื้อถ่านหินจากต่างประเทศเข้ามาจ�ำหน่ายแต่คู่แข่งขันหลักก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการประมาณ 20 ราย คู่แข่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค
ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
ผูป้ ระกอบการหลายรายมีคลังสินค้าส�ำหรับกองเก็บถ่านหินเพือ่ ทยอยส่งมอบให้ลกู ค้า แต่ผปู้ ระกอบการหลายรายเป็นบริษทั เพือ่ การค้า
(Trading Company) ไม่มแี หล่งถ่านหินของตนเอง ท�ำธุรกิจในลักษณะซือ้ มา-ขายไป ท�ำให้มปี ญั หาเรือ่ งความไม่แน่นอนในการส่งมอบ
และความสม�่ำเสมอของคุณภาพถ่านหิน นอกจากผู้ประกอบการในประเทศแล้ว ยังมีผู้ค้ารายใหญ่ในต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในตลาด
ใหญ่ด้วย ผู้ค้าถ่านหินดังกล่าว ได้แก่ Rio Tinto, Glencore, Noble Energy, Eastern Energy และ Phoenix Commodities เป็นต้น
นโยบายด้านราคา
• ถ่านหินผลิตในประเทศไทย
ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตเพียงถ่านล้างจากเหมืองที่จังหวัดล�ำพูน มีปริมาณการผลิตน้อยและเป็นถ่านคุณภาพต�่ำ ราคาจ�ำหน่าย
ถ่านหินดังกล่าวจะอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกแต่มีส่วนลดเพื่อให้สะท้อนคุณภาพถ่านหิน
• ถ่านหินน�ำเข้าจากต่างประเทศ
การก�ำหนดราคาจ�ำหน่ายถ่านหินน�ำเข้าจะอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงที่มีการเสนอขาย โดยจะมีการปรับราคา
ให้สะท้อนคุณภาพถ่านหินจริง ดังนั้นราคาขายถ่านหินให้ลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ คือ ปริมาณที่สั่งซื้อ
ข้อก�ำหนดด้านคุณภาพ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ตกลงกับลูกค้า เนื่องจากการจ�ำหน่ายถ่านหินน�ำเข้าส่วนใหญ่บริษัทฯ จะท�ำการขนส่ง
ให้ลูกค้าด้วย ดังนั้นราคาที่เสนอขายจึงต้องรวมค่าระวางเรือไว้ด้วย บริษัทฯ จะท�ำสัญญาเช่าเรือเดินสมุทรให้เพียงพอส�ำหรับการขนส่ง
ถ่านหินตามปริมาณและระยะเวลาที่ก�ำหนดในสัญญา เพื่อป้องกันความผันผวนของค่าระวางเรือ
ลักษณะของลูกค้า
ลักษณะของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง สามารถแบ่งย่อยได้เป็น
- อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งใช้ถ่านหินในกระบวนการการเผาปูนซีเมนต์ และนับเป็นกลุ่มผู้ใช้ถ่านหินกลุ่มใหญ่ที่สุด
ของภาคเอกชนในประเทศไทย ลูกค้าในกลุ่มนี้มีจ�ำนวนน้อยราย แต่ละรายจะมีความต้องการใช้ถ่านหินในปริมาณมาก
- โรงไฟฟ้าถ่านหินภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่และท�ำสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาว
กับผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ
- อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำ  ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในหม้อไอน�้ำขนาดใหญ่ และน�ำไอน�้ำ
ที่ได้ไปผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำบางส่วนจะน�ำไปใช้ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี สิ่งทอ รวมไปถึง
กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)
- อุตสาหกรรมอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในหม้อไอน�้ำขนาดเล็ก เช่น อุตสาหกรรม
กระดาษ ปิโตรเคมี อาหาร และสิ่งทอ นอกจากนี้ยังมีโรงงานขนาดเล็กที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเผา อบ ต้ม ในกระบวนการผลิต
เช่น  อุตสาหกรรมเคมี อาหารสัตว์ เป็นต้น ผู้ใช้ถ่านหินในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ใช้รายย่อย ที่มีปริมาณการใช้ต่อรายไม่มากนัก แต่มีจ�ำนวน
ผู้ใช้มาก
2. ธุรกิจไฟฟ้า

2.1 ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย
บริษัทฯ ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี ในสัดส่วนร้อยละ 50 มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น
717 เมกะวัตต์ ซึ่งจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ  (IPP)   
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กลยุทธ์ ในการแข่งขัน
• โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้อมและการยอมรับของชุมชนเป็นหลัก ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ประเทศไทย
มีการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ให้สูงขึ้น ตลอดจนมีการต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ   
แต่ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทฯ มีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อลดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมและการท�ำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายและมาตรฐานได้อย่างครบถ้วนและมีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี
คู่แข่งขันที่ส�ำคัญ
• ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศ
2.2 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กล่าวคือ ในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้องการไอน�้ำสูง ก็จะผลิต
และจ�ำหน่ายไฟฟ้าและไอน�้ำอย่างเต็มที่ ส่วนในช่วงเวลาอื่นนั้นความต้องการทั้งไฟฟ้าและไอน�้ำลดลง บริษัทฯ จะเน้นการบริหาร
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุน
เนื่องจากในปี 2555 นี้ ราคาถ่านหินเฉลี่ยปรับตัวลดลงอย่างมากท�ำให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2554 แต่ขณะเดียวกันปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน�ำ้ ก็ปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ  
ได้พยายามบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ท�ำให้ผลประกอบการทั้งปีของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิต
และจ�ำหน่ายได้ตามแผนที่วางไว้จากแนวทางการบริหารตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
ส�ำหรับสถานการณ์ถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2555 นั้น ราคาถ่านหินเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีหลังลดลงอย่างมาก
เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย อันมีผลให้ประเทศจีนมีการน�ำเข้า
ถ่านหินมากขึ้นแต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล
กลยุทธ์ ในการแข่งขัน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศจีนจะได้รบั การส่งเสริมจากรัฐบาลในด้านของการใช้พลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงกว่า
โรงไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป และการช่วยควบคุมมลภาวะ ท�ำให้ได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ประกอบด้วย การได้รับการประกันการขายไฟฟ้าให้กับ
การไฟฟ้าท้องถิ่น ได้รับสิทธิพิเศษในการผูกขาดการขายไอน�้ำและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สามารถ
น�ำมาใช้ก�ำหนดกลยุทธ์แข่งขัน ดังนี้
• คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและบริการ คือ จัดให้มีความพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและจ�ำหน่ายของ
ทั้งไฟฟ้าและไอน�้ำ  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บนพื้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ท�ำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า ในขณะเดียวกันได้มีการท�ำ
สัญญากับลูกค้าไอน�้ำอุตสาหกรรมให้สามารถปรับราคาไอน�้ำได้ หากค่าเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นกว่าราคาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ท�ำให้
สามารถลดภาระในเรื่องต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้
• การบริหารต้นทุน  
จัดให้มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนเชื้อเพลิงหรือถ่านหิน โดยมีกลยุทธ์การจัดซื้อ
และส�ำรองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และส�ำรองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคาสูง ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
เพื่อลดต้นทุนการผลิต
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•

มีความพร้อมในการปรับตัวสูง  
เนือ่ งจากตลาดในประเทศจีนมีการเปลีย่ นแปลงของภาวะตลาดอยูต่ ลอดเวลา บริษทั ฯ จึงมีการติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชดิ
และคอยปรับการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาดหรือสถานการณ์ ในช่วงนั้น ๆ ท�ำให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจได้
• การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน
บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ในการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอน�้ำ) ให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างความเชื่อถือและความเสมอภาค ตลอดจน
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สามารถขอรับความสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นได้ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น การให้เงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาไอน�้ำ  ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบลงได้ ตลอดจนได้รับ
การยอมรับจากภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี  
2.3 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการโรงไฟฟ้าหงสาฯ)
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company Limited (HPC) และบริษัท Phu Fai Mining Company Limited
(PFMC) ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 37.5 ตามล�ำดับ มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 751 เมกะวัตต์ ซึ่ง
จะจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท IPP และจะจ�ำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กบั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าหงสาดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และเปิดด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2558
กลยุทธ์ ในการแข่งขัน
• โรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนจากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสา จึงมุ่งเน้น
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนเหล่านั้น ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ่มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค น�้ำประปา
ไฟฟ้า ถนน การอพยพชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนในที่เหมาะสม และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เป็นต้น
คู่แข่งขันที่ส�ำคัญ
ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศรายอื่น ๆ
ภาวะการแข่งขัน
1. สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมถ่านหิน

ธุรกิจถ่านหินประเภทเชือ้ เพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) ในปีทผี่ า่ นมามีการแข่งขันรุนแรงขึน้ ทัง้ ๆ ทีค่ วามต้องการใช้ถา่ นหิน
มีการขยายตัวสูงมาก แต่การผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอินเดีย
ส่งผลให้ผู้ซื้อในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดียชะลอการซื้อถ่านหิน ท�ำให้ถ่านหินอยู่ในภาวะล้นตลาดและกดดันราคา
ถ่านหินให้ลดลง
การน�ำเข้าถ่านหินโดยรวมในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 11 โดยมีปริมาณการน�ำเข้ารวมอยู่ที่ประมาณ
840 ล้านตัน เป็นผลมาจากความต้องการถ่านหินน�ำเข้าจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย โดยที่การน�ำเข้าถ่านหินประเภทเชื้อเพลิง
ให้ความร้อนของประเทศจีนและประเทศอินเดียรวมกันเพิ่มขึ้นกว่า 54 ล้านตัน จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของปริมาณ
การเพิ่มขึ้นของทั้งโลก ในขณะที่ความต้องการถ่านหินน�ำเข้าของประเทศญี่ปุ่นก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากการฟื้นตัวหลังจาก
เหตุการณ์สึนามิ  
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ความต้องการใช้ถ่านหินน�ำเข้าในยุโรปมีอัตราการเติบโตที่สูงเช่นกัน ทั้ง ๆ ที่ยังมีวิกฤติหนี้สาธารณะอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากราคา
ก๊าซธรรมชาติในยุโรปทรงตัวอยู่ในระดับสูง ประกอบกับราคาคาร์บอนเครดิตลดต�่ำลงมาก ท�ำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินมีก�ำไรมากกว่า
โรงไฟฟ้าก๊าซ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าในยุโรปจึงเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าถ่านหินจ�ำนวนมาก โดยความต้องการใช้ถา่ นหินน�ำเข้าขยายตัวประมาณร้อยละ 11
จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ สเปน และอิตาลี
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ด้านการส่งออกถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในปี 2555 นั้น มีปริมาณการส่งออกทั้งหมดประมาณ 841 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 13.5 ประเทศผู้ส่งออกถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนหลัก ๆ จะมีเพียง 6 ประเทศ ได้แก่
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย โคลอมเบีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมปริมาณการส่งออกถึงร้อยละ 97 ของปริมาณ
การส่งออกทั้งโลก สาธารณรัฐอินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนรายใหญ่ที่สุดของโลก มีปริมาณ
การส่งออกสูงประมาณ 350 ล้านตัน การส่งออกถ่านหินของประเทศอินโดนีเซียคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 42 ของปริมาณ
การส่งออกทั้งโลก อย่างไรก็ตามปริมาณถ่านหินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นถ่านหินคุณภาพต�่ ำซึ่งมีตลาดหลักคือประเทศอินเดีย
และประเทศจีน ประเทศผู้ส่งออกถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนรองลงมาคือประเทศออสเตรเลีย ที่มีปริมาณการส่งออกประมาณ
168 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 20 ล้านตัน การส่งออกถ่านหินของประเทศรัสเซียเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่ม
การส่งออกมายังตลาดเอเชีย การส่งออกถ่านหินจากประเทศโคลอมเบียเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.5 จากปีก่อนหน้าที่มีการประท้วง
ของแรงงานในประเทศหลายครั้ง ในขณะที่การส่งออกถ่านหินจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เติบโตในระดับที่ ใกล้เคียงกับประเทศ
โคลอมเบีย เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดในเรื่องก�ำลังการขนส่งถ่านหินทางรถไฟภายในประเทศ ส�ำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ
ที่มีอัตราการเติบโตของการส่งออกถ่านหินชนิดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนสูงที่สุดในโลก โดยมีอัตราการขยายตัวกว่าร้อยละ 50
จากปีก่อนหน้า เนื่องจากความต้องการใช้ถ่านหินภายในสหรัฐอเมริกาได้หดตัวลงอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมา เพราะราคา Shale Gas
มีราคาถูกมากท�ำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าหันมาใช้ Shale Gas กันมาก และลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาชะลอตัว ยิ่งท�ำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้ผู้ผลิตถ่านหินในสหรัฐอเมริกาต้องลดก�ำลังการผลิตถ่านหิน
และหันมาส่งออกมากขึ้น
ถึงแม้ปริมาณการส่งออกถ่านหินในปี 2555 จะใกล้เคียงกับปริมาณการน�ำเข้า แต่ก�ำลังการผลิตในประเทศผู้ส่งออกหลัก
อย่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียยังมีส่วนที่ยังไม่ได้ใช้อยู่อีกมาก เนื่องจากการลงทุนขยายก�ำลังการผลิตในช่วง
2-3 ปีที่ผ่านมาก�ำลังทยอยแล้วเสร็จ ท�ำให้มีก�ำลังการผลิตมากกว่าความต้องการในตลาด จนผู้ผลิตหลายรายต้องลดก�ำลังการผลิตลง
เพราะไม่สามารถขายถ่านหินได้
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ส�ำหรับราคาจ�ำหน่ายถ่านหินในตลาดโลกได้มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาถ่านหินที่เป็นตัวชี้น�ำราคาถ่านหิน
ในตลาดโลก ได้แก่ ราคาซื้อขายถ่านหินตามสัญญาซื้อขายถ่านหินระยะยาวระหว่างผู้ใช้ถ่านหินในประเทศญี่ปุ่นกับผู้ผลิตถ่านหินหลัก
ในประเทศออสเตรเลีย (Australia-Japan Reference Price) ซึ่งได้มีการตกลงราคาซื้อขายส�ำหรับการส่งมอบปี 2555 (เมษายน 2555
ถึงมีนาคม 2556) ไว้ที่ประมาณ 115.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11 ในขณะที่ราคาส่งออกถ่านหิน (FOB)
ในตลาดจร (Spot Market) ที่ท่าเรือนิวคาสเซิล ในประเทศออสเตรเลีย ในปี 2555 ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
เนื่องจากภาวะอุปทานล้นตลาดและการชะลอการซื้อถ่านหินของประเทศจีนและประเทศอินเดีย ในช่วงต้นปีราคาถ่านหินในเอเชีย
ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ท�ำให้มีถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศโคลอมเบียเข้ามาจ�ำหน่ายในเอเชียมากขึ้น กดดันให้
ราคาถ่านหินในเอเชียลดลง ในขณะเดียวกันประเทศอินโดนีเซียผลิตถ่านหินได้มากขึ้นโดยเฉพาะถ่านหินคุณภาพต�่ำ จึงได้จ�ำหน่าย
ถ่านหินดังกล่าวไปยังประเทศจีนและประเทศอินเดียในราคาต�่ำ ท�ำให้ผู้ผลิตถ่านหินในประเทศออสเตรเลียต้องผลิตถ่านหินคุณภาพต�่ำ
และมีปริมาณเถ้าสูงออกมาจ�ำหน่ายเพือ่ แข่งขันกับถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้ราคาถ่านหินในเอเชียลดลงมาต�ำ่ กว่าต้นทุน
การผลิตของผู้ผลิตหลายราย ท�ำให้ผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูงต้องหยุดการผลิตและผู้ผลิตถ่านหินทุก ๆ รายพยายามลดต้นทุนการผลิตลง
1.1 การค้าถ่านหินในประเทศไทย
อุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถ่านหินจัดเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่อหน่วยพลังงาน
ต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ท�ำให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หันมาใช้ถ่านหินมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน ความต้องการ
ใช้ถ่านหินในภาคเอกชนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 มีการขยายตัวร้อยละ 3.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปริมาณการใช้
โดยรวมอยู่ที่ 17.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.61 ล้านตัน ประกอบด้วยถ่านหินที่ผลิตในประเทศ 1.25 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 53 และถ่านหิน
น�ำเข้า 16.10 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.4 คาดว่าการน�ำเข้าถ่านหินในปี 2555 ทัง้ ปี จะสูงกว่าปี 2554 กว่า 2 ล้านตัน เนือ่ งจากการฟืน้ ตัว
จากอุทกภัยและการเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัท เก็คโค่-วัน จ�ำกัด ซึ่งเป็นโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)
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ความต้องการใช้ถ่านหินในภาคเอกชนของประเทศไทย
(ไม่รวมโรงไฟฟ้าแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
					
2551

ถ่านหินในประเทศ
ถ่านหินน�ำเข้า
รวม

2552

2.12 2.04
15.98 16.39
18.10 18.43

2553

2554

หน่วย: ล้านตัน
10 เดือน
2554

2555

อัตราการเจริญเติบโต
2552

2553

2554

2.02 2.86 2.67 1.25 -3.8% -1.0% 41.6%
16.90 16.33 14.07 16.10 2.6% 3.1% -3.4%
18.92 19.19 16.74 17.35 1.8% 2.7% 1.4%

2555 (10 เดือน)

-53.2%
14.4%
3.6%

ที่มา: ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2. สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

2.1 ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 เนื่องจากเกิดภาวะ
การชะลอทางเศรษฐกิจของประเทศจีนทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริโภคภายในของประเทศ โดยอัตราการเจริญเติบโตของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศมีดังนี้

อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม
อัตราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม
อัตราการเจริญเติบโตของก�ำลังการผลิต
ก�ำลังการผลิตรวม

หน่วย

2555

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เมกะวัตต์

5.5
3.9
8.0
1,140,000

2554

11.7
11.9
9.3
1,055,760

2553

16.0
17.0
7.6
941,372

2.2 ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ว่าขยายตัว
ร้อยละ 5.7 จากผลการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมหลังจากหยุดชะงักจากอุทกภัยครั้งใหญ่
ที่เกิดขึ้นในปี 2554 การลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาลซึ่งส่งผลโดยอ้อมให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนในภาคเอกชน
รวมทั้งอัตราการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคครัวเรือน
ก�ำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 32,290 เมกะวัตต์ ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน
ที่ระดับ 26,121 เมกะวัตต์ สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2554 ที่ระดับ 23,009 เมกะวัตต์ อยู่ 2,221 เมกะวัตต์ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 9.2 โดยปริมาณการผลิตและการรับซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2555 มีจ�ำนวน
173,230 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.0 โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ดังนี้ จากก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 67 จากถ่านหินร้อยละ 20 จากพลังน�้ำร้อยละ 5 น�ำเข้าร้อยละ 6 และจากน�้ำมันร้อยละ 1 (ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย - EGAT)
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 1,615 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 8.3 สืบเนื่องจากการฟื้นตัว
ทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (ที่มา: ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน - EPPO)
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โครงสร้างรายได้

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หน่วย: ล้านบาท
%
ด�ำเนินการ การถือหุ้น
โดย
ของบริษัทฯ

รายได้จากการขาย
1. ถ่านหินในประเทศ
BP 100.00
2. ถ่านหินน�ำเข้า
BP 100.00
3. รายได้อื่น
BP 100.00
รวมรายได้จากการขาย			
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
รวมรายได้			

2555
รายได้

2554
%

36
1.71
1,868 89.59
181
8.70
2,085 100.00

รายได้

2553
%

7
0.30
2,346 96.46
79
3.24
2,432 100.00

รายได้จากการขาย - ในประเทศ
1. ถ่านหินในประเทศ
2. ถ่านหินน�ำเข้า

3. รายได้อื่น
รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ

%
ด�ำเนินการ การถือหุ้น
โดย
ของบริษัทฯ

BP 100.00
BMC 99.99
BP 100.00
CMMC 100.00
BPI
99.99
IMM
64.99
TCM 64.99
JBG
64.79
KTD 64.79

%

597 75.57
193 24.43
790 100.00

2,873
1,939
6,117
4,958		 4,371		 6,907

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

รายได้

หน่วย: ล้านบาท
2555

2554

2553

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

36
1,868
2,525
1,248
559
6,235

0.03
1.59
2.15
1.06
0.48
5.31

7
23
2,346
526
1,571
-   
264
12
108
163
5,020

0.01
0.02
2.08
0.47
1.40
0.24
0.01
0.10
0.14
4.47

74
597
793
1,033
451
108
27
520
3,603

0.11
0.91
1.22
1.58
0.69
0.17
0.04
0.80
5.52
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ:
1. ถ่านหินขายระหว่างประเทศ

2. ธุรกิจไฟฟ้า
รวมรายได้จากการขาย - ต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
รวมรายได้

%
ด�ำเนินการ การถือหุ้น
โดย
ของบริษัทฯ

IMM
KTD
TCM
JBG
CEY
BIC

64.99
64.99
64.99
64.79
100.00
100.00

หน่วย: ล้านบาท
2555
รายได้

2554
%

35,071 29.89
9,769
8.33
25,242 21.51
1,803
1.54
33,538 28.58
5,679
4.84
111,102 94.69
117,337 100.00

รายได้

2553
%

41,119 36.57
4,736
4.21
21,681 19.29
1,861
1.66
32,751 29.14
5,236
4.66
107,384 95.53
112,404 100.00

รายได้

%

33,071 50.66
2,498
3.83
13,971 21.40
779
1.19
6,498
9.95
4,865
7.45
61,682 94.48
65,285 100.00

2,873
1,939
6,117
120,209		 114,343		 71,402

หมายเหตุ: 1. รายได้อื่นประกอบด้วยบริการอื่น ๆ
2. บริษัทฯ มิได้รับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทยในส่วนของรายได้จากการขาย เนื่องจากมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กรอยู่ภายใต้การบริหารและก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee) ซึ่งมีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อรายงานความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง
รวมถึงมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Management Committee) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกเดือน
เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการเงินขององค์กร มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาถ่านหินและราคาน�้ำมัน (Commodity
Risk Management Committee) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของราคาถ่านหิน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่กระทบต่อความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรของบริษัทฯ รวมทั้งการรายงานสอบทานการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุก ๆ ไตรมาส
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ติดตามการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ตามนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

1.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเพิ่มปริมาณถ่านหินส�ำรองได้
การก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เพียงเน้นการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างเดียว แต่ยังให้ความส�ำคัญ
ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงาน ส่งผลให้ราคาถ่านหินมีแนวโน้มปรับลดลงในระยะสั้น
บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ระยะสั้นจากการมุ่งเน้นขยายธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่ามาเป็นแผนแบบ “Defensive Mode”
(แบบป้องกัน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาอัตราการท�ำก�ำไร (Profit Margin) รักษากระแสเงินสด และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เพื่อให้
มั่นใจว่าผลการด�ำเนินงาน และงบดุลของบริษัทฯ มีความมั่นคง และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีการประเมิน วิเคราะห์
และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามทิศทางความเคลื่อนไหวสภาวะความเป็นไปของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า
และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดแผนกลยุทธ์ระยะยาว โดยบริษัทฯ พิจารณาการลงทุนทั้งในสินทรัพย์ที่มีอยู่ และสินทรัพย์
ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพิ่มเข้ามาใหม่ เพื่อรักษาโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้สามารถรักษามูลค่า
ของบริษัทฯ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีด้านการส�ำรวจขุดเจาะมากขึ้น เพื่อด�ำเนินการส�ำรวจหาแหล่งถ่านหินแหล่งใหม่
เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
1.2 ความเสี่ยงจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
บริษัทฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ เพื่อบริหารความเสี่ยงจาก
การก�ำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ผิดพลาด เช่น การประชุม Quarterly Strategic Review (QSR) การประชุมประเมินสถานการณ์ภายในหน่วยงานวางแผนประจ�ำ
ทุก 2 สัปดาห์ เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ
อย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในด้านนั้น ๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ประเมิน และวิเคราะห์ความแตกต่างของสมมติฐาน  
1.3 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถน�ำทรัพยากรต่าง ๆ ในบริษัทมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษัทฯ ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามแผนกลยุทธ์ด้านการวางแผน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงกระบวนการ และการรายงานในกระบวนการที่ส�ำคัญ มุ่งเน้นและผลักดันการน�ำแผนกลยุทธ์ ไปปฏิบัติให้เกิดผล
กับทุกหน่วยงานและธุรกิจอย่างจริงจัง มีการพัฒนาการสือ่ สารทิศทางกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ให้กบั ผูบ้ ริหารทุกระดับ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
ในทิศทางของบริษัทฯ ที่ตรงกัน รวมทั้งเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีพื้นฐานการคิดแบบเน้นนวัตกรรมในการท�ำงาน และส่งเสริม
ให้มกี ารคิดริเริม่ พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ให้มกี ารท�ำงานเป็นลักษณะโครงการ (Project-based) เพือ่ ให้มกี ารประสานงาน
เป็นทีม ข้ามสายงานท�ำงาน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
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1.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจการใหม่
บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่ากิจการใหม่ที่เข้าไปลงทุน สามารถสร้างมูลค่ารวมให้กับองค์กรไม่น้อยกว่า
ที่คาดการณ์ ไว้ก่อนการเข้าซื้อกิจการนั้น โดยการก�ำหนดบุคลากรด้านต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสาร
และประสานงานกับพนักงานและผู้บริหารของกิจการใหม่ มีการก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญและความเร่งด่วนของเรื่องที่จะต้องท�ำงาน
ร่วมกันในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งมีการก�ำหนดกระบวนการและขั้นตอนการท�ำงานร่วมกันอย่างชัดเจน โดยเน้น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และให้การควบรวมกิจการนั้น
เป็นไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
2. ความเสี่ยงทางการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงนี้เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอในสัดส่วนต้นทุนที่เหมาะสม
ตามโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างความเติบโตตามแผนการลงทุนด้วยการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Financial
Strategy) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ต่าง ๆ กันในเรื่องของแหล่งเงินทุน
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนส�ำรองอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดเข้าอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่ระดับ
บริษัทฯ และระดับกลุ่มบริษัท โดยการสร้างสมดุลของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (Natural Hedging) ในการด�ำเนิน
ธุรกิจทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศออสเตรเลีย รวมถึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงิน
ตามความเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินบาทในสัดส่วนร้อยละ 23 หนี้สินที่เป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ ในสัดส่วนร้อยละ 70 สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ 6 และที่เป็นสกุลเงินหยวนในสัดส่วนร้อยละ 1
และจะด�ำเนินการเพิม่ สัดส่วนหนีส้ นิ สกุลเงินเหรียญสหรัฐให้มากขึน้ มีการปรับสัดส่วนการท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตามประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวโน้มตามสถานการณ์ตลาดเงินนั้น ๆ รวมไปถึงการจัดสรรรายได้ที่เป็นสกุลต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสม
โดยดูความเหมาะสมและสอดคล้องของสกุลเงินทีเ่ ป็นรายได้และต้นทุนให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นได้ รวมทัง้ ระดมเงินทุนในสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ หรือแปลงเป็นสกุลต่างประเทศ เพื่อใช้ในการลงทุนต่อในต่างประเทศ
2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและในประเทศไทย จัดสรร
เงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับประเภทการลงทุน
ของกิจการ รวมถึงมีการพัฒนาการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหารโครงสร้างหนี้
ในทุกประเทศที่ไปลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest Rate Swap ซึ่งใช้ในการบริหารสัดส่วนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้สอดคล้อง
ต่อแนวโน้มของสถานการณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 44 และ 56
ตามล�ำดับ
2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินและราคาน�้ำมัน
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินซึ่งมีผลกระทบกับรายได้ของบริษัทฯ และราคาน�้ำมันซึ่งมีผลกระทบ
ต่อต้นทุนทางการผลิตและขนส่ง โดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินล่วงหน้า (Coal Swap) และซื้อน�้ำมัน
ล่วงหน้า (Gas Oil Swap) บางส่วน ภายใต้การจัดการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาถ่านหินและราคาน�้ำมัน เพื่อพิจารณา
การบริหารความเสี่ยงจากราคาถ่านหินและราคาน�้ำมันของกลุ่มบริษัท รวมถึงการพิจารณาทบทวนสถานะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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ของธนาคารคู่สัญญาเป็นประจ�ำทุกปี มีการปรับแนวทางการขายและผลิตในระยะสั้นและระยะกลางอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบใน
ทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นหากรายได้ลดลงหรือต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสภาวะตลาด
ถ่านหินและแนวโน้มราคาอยู่ตลอดเวลา เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซื้อขายถ่านหินกับลูกค้าที่ท�ำสัญญาไว้
กับบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการพิจารณาสัดส่วนการขายถ่านหินแบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผันตามราคาตลาดโลก (Index Link) ให้
เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น   
3. ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน

3.1 ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้า
ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้าส่วนใหญ่ คือ การไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามก�ำหนด หรือล่าช้าเกินกว่า
ก�ำหนด จึงท�ำให้บริษัทฯ มีภาระในการช�ำระค่าปรับให้กับเรือที่มาจอดรอรับสินค้า (Demurrage)  
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยงนี้อย่างยิ่ง โดยปฏิบัติตามแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด
เช่น การให้ความส�ำคัญกับเรื่อง Health, Safety, Environment and Community (HSEC) ในกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่า
การด�ำเนินงานมีความต่อเนื่อง และมีการพัฒนาการติดตามการสื่อสาร การวางแผนการผลิตถ่านหินและการขายอย่างใกล้ชิดระหว่าง
ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายขาย รวมทั้งจัดท�ำระบบการติดตามข้อมูลกระบวนการผลิต และการขนส่งถ่านหินอย่างสม�่ำเสมอ จึงท�ำให้
สามารถปรับเปลี่ยนก�ำหนดการส่งมอบถ่านหินล่วงหน้าได้ และสร้างความพร้อมในการปรับกลยุทธ์การขายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ได้ทันสถานการณ์
ในปี 2555 บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือ โดยการจัดเตรียมเรือล�ำเลียงขนาด 35,000 ตัน
เป็นจ�ำนวน 6 ล�ำต่อเดือน การเพิ่มเรือขนถ่ายถ่านหินโดยตรงไปยังเรือบรรทุกถ่านหินขนาดใหญ่กลางทะเล จ�ำนวน 8 ล�ำต่อเดือน
และการจัดเตรียมเรือบรรทุก SDB (Self Discharge Barge) ส�ำหรับการขนถ่ายถ่านหินส่วนเพิ่มตามต้องการ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถ
เพิม่ ความเร็วในการขนถ่ายถ่านหินต่อชัว่ โมงโดยรวมได้มากขึน้ กว่า 3,000 ตันต่อชัว่ โมงในทุกประเภทของการขนถ่าย ทัง้ หมดนีจ้ งึ ท�ำให้
สามารถลดความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้าลงได้
3.2 ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานและขนส่งที่ท่าเรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กรณีความเสี่ยงจากการหยุดขนถ่ายถ่านหินของท่าเรือบอนตัง (Bontang) เนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุนั้น บริษัทฯ ได้ท�ำ
ประกันภัยความเสี่ยงของท่าเรือบอนตัง ในส่วนของทรัพย์สินและการหยุดด�ำเนินงานจากเหตุต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับ
กรณีความเสี่ยงจากเครื่องจักรช�ำรุดนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำแผนการซ่อมบ�ำรุง โดยเน้นไปที่การท�ำ Preventive Maintenance
การพัฒนาทักษะของหน่วยงานซ่อมบ�ำรุงอย่างต่อเนื่อง การจัดให้มีสต็อกของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ ท�ำให้
การซ่อมแซมใช้เวลาสั้นและมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานน้อย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยท�ำให้ท่าเรือขนถ่ายถ่านหินต้องหยุดท�ำงาน
บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำแผนงานฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการน�ำถ่านหินขนถ่ายลงเรือล�ำเลียงขนาดเล็กเพื่อไป
ขนถ่ายขึ้นเรือบรรทุกถ่านหินขนาดใหญ่กลางทะเล หรือใช้ท่าเรืออื่นชั่วคราวเพื่อให้กระทบกับการส่งมอบถ่านหินให้ลูกค้าน้อยที่สุด
3.3 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิตถ่านหินที่มีสัดส่วนส�ำคัญคือค่าเชื้อเพลิง ซึ่งมีความผันผวนของราคาค่อนข้างมาก โดยในกระบวนการ
ผลิตถ่านหิน มีการใช้เชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องจักรหนักต่าง ๆ และการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการใช้ในรถยนต์และปั๊มน�้ำ  เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์การใช้พลังงานในกิจกรรมต่าง ๆ วางแผนและจัดการการผลิตในภาพรวม
ทั้งด้านคุณภาพถ่านหินรวมถึงการขนส่ง เพื่อลดการใช้พลังงานที่สูญเสียให้น้อยที่สุด ท�ำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงาน เช่น การวางแผนล�ำดับการขุดถ่านหินเพื่อให้มีระยะทางในการขนดินและขน
ถ่านหินให้นอ้ ยทีส่ ดุ ซึง่ มีผลโดยตรงต่อการใช้พลังงานในการเดินทางน้อยลงด้วย มีการวางแผนการผลิตเพือ่ ลดปริมาณการกองถ่านหิน
ให้น้อยที่สุด มีการอบรมการขับขี่เครื่องจักรหนักอย่างประหยัดพลังงานให้แก่พนักงาน ตรวจวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้า และบริหารจัดการน�้ำภายในพื้นที่เหมืองเพื่อให้มีการใช้ปั๊มน�้ำน้อยที่สุด เป็นต้น  
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3.4 ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานของผู้รับเหมา
กรณีที่ผู้รับเหมาไม่สามารถด�ำเนินงานได้ตามแผนอันเนื่องมาจากปัญหาต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรไม่เข้ามาตามก�ำหนด
การซ่อมบ�ำรุงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการท�ำงานของผู้รับเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ ปัญหาศักยภาพแรงงาน
ทั้งเชิงประสิทธิภาพและปริมาณ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตถ่านหิน บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำแผนแม่บทในการล�ำเลียง
ถ่านหิน (Coal Hauling Master Plan) และติดตามผลการด�ำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกผู้รับเหมา
ที่มีความน่าเชื่อถือ มีประวัติการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ ก่อนด�ำเนินการท�ำสัญญาว่าจ้างรับเหมาระยะยาวในเวลาต่อมา ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้รับเหมาคุ้มค่าในการลงทุนเครื่องจักรใหม่ และสามารถบริหารต้นทุนการด�ำเนินการผลิตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีการ
จัดประชุมร่วมกับผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติงาน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น
4. ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า

4.1 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทย
  
ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า
การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าภายในประเทศไทยของบริษทั ฯ จัดว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งค่อนข้างต�่ำ ตามโครงสร้าง
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ซึ่งเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเพื่อจ�ำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยที่เป็นผู้รับซื้อเพียงรายเดียว ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องผู้รับซื้อไฟฟ้าและราคาขาย โดยมีการก�ำหนดปริมาณ
รับซื้อไฟฟ้าที่แน่นอน (ตามก�ำลังการผลิตที่มีอยู่) และมีการก�ำหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับได้ตามราคาเชื้อเพลิง
รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและอัตราเงินเฟ้อในขณะนั้น
ความเสี่ยงด้านการจัดหาถ่านหิน
ถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ท�ำสัญญาซื้อถ่านหิน
ระยะยาวตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยได้ก�ำหนดปริมาณและคุณภาพถ่านหิน
ที่จะท�ำการรับซื้อไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดหาถ่านหินนอกเหนือจากสัญญา
ซื้อถ่านหินระยะยาวในบางช่วงเวลาที่ผู้ผลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านตามแผนการผลิตที่วางไว้ได้ อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์
สุดวิสัย เช่น เหตุการณ์น�้ำท่วมในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งหากเกิดขึ้นโรงไฟฟ้าฯ ก็มีความจ�ำเป็นจะต้องจัดซื้อ
จากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซื้อขายถ่านหิน โดยทั่วไปจะมีราคาที่สูงกว่าราคาตามสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวที่โรงไฟฟ้าฯ ได้ท�ำสัญญา
เอาไว้ อีกทั้งมีความผันผวนของราคาท�ำให้มีความยากในการบริหารจัดการ ซึ่งหากเกิดขึ้นจะท�ำให้โรงไฟฟ้าฯ มีต้นทุนในการผลิต
ที่สูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ดีโรงไฟฟ้าฯ ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิด
ต่อเนื่อง รวมทั้งได้วางแผนเพิ่มการส�ำรองปริมาณถ่านหินและวางแผนร่วมกับผู้ผลิตถ่านหินในการจัดตารางเวลาการจัดส่งถ่านหิน
โดยให้มีการจัดส่งเพิ่มขึ้นในบางช่วงเวลา เพื่อชดเชยการขาดแคลนในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น
		 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น
เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนในการผลิตถ่านหินมีการปรับตัวสูงขึ้น ท�ำให้ในขณะนี้ต้นทุนที่แท้จริงของผู้ผลิตสูงกว่าราคาถ่านหิน
ที่โรงไฟฟ้าฯ รับซือ้ ตามสัญญาซือ้ ถ่านหิน ซึง่ เป็นความเสีย่ งทีผ่ ผู้ ลิตถ่านหินจะขอเจรจาเพือ่ ปรับเพิม่ ราคารับซือ้ ถ่านหินของโรงไฟฟ้าฯ
หรือปรับเปลีย่ นเงือ่ นไขในสัญญาซือ้ ถ่านหิน ทางโรงไฟฟ้าฯ ได้บริหารจัดการความเสีย่ งในเรือ่ งนี้ โดยมีการวางแผนร่วมกับผูผ้ ลิตถ่านหิน
ในการบริหารต้นทุนร่วมกัน เพื่อให้ถ่านหินที่จะส่งมานั้นมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อผู้ผลิตถ่านหิน โดยยังคงคุณภาพตามความต้องการ
ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
4.2 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน�้ำ
ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากไม่มี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็น
โรงไฟฟ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าอืน่   ๆ จึงได้รบั การส่งเสริมจากรัฐบาลโดยได้รบั สิทธิการจัดจ�ำหน่ายแต่ผเู้ ดียวในการขายไอน�ำ้
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และความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น ตลอดจนการขอรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สามารถน�ำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
จากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน ท�ำให้มี
การปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนบ้าง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้
บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศจีน
ความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินที่มีความผันผวน
ในปี 2555 ราคาค่าเชื้อเพลิงถ่านหินที่ลดลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในประเทศจีนท�ำให้ความต้องการถ่านหิน
ลดลงตามไปด้วย เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ราคาถ่านหินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของราคาถ่านหิน ซึ่ง
ความผันผวนนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักอีกประการหนึ่งส�ำหรับธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงด้วยการติดตาม
สถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิด และบริหารการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนและแผนการผลิต อีกทั้งตกลงท�ำสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้ากับลูกค้าบางรายโดยก�ำหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าและไอน�ำ้ ทีส่ ามารถปรับราคาขายตามต้นทุนเชือ้ เพลิงในขณะนัน้   
4.3 ความเสี่ยงของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ
ความเสี่ยงหลักของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ ความเสี่ยงที่งาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน ซึ่งจะส่งผลให้โครงการไม่สามารถเปิดด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์ ได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
เพื่อบริหารความเสี่ยงนี้ โครงการมีการจัดท�ำแผนแม่บทการก่อสร้างส�ำหรับส่วนงานต่าง ๆ (Project Master Schedule) เพื่อเป็น
เครื่องมือส�ำหรับติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง และเพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการได้ นอกจากนั้นได้จัดโครงสร้าง
หน่วยงานบริหารงานก่อสร้างที่เอื้อต่อการควบคุม และบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่ได้วางเอาไว้ โดยได้ว่าจ้างที่ปรึกษา
บริหารงานก่อสร้างที่มีความเหมาะสมให้ด�ำเนินการในส่วนนี้
นอกจากนี้โครงการได้ท�ำการว่าจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้างต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey
EPC Contract) ซึ่งมีการก�ำหนดระยะเวลาก่อสร้างและมูลค่าสัญญาไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีความส�ำคัญ
ที่สุด โดยผู้รับเหมาต้องวางหลักทรัพย์ค�้ำประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา และโครงการสามารถที่จะเรียกค่าชดเชยในกรณีที่การก่อสร้าง
มีความล่าช้าจากวันที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาตามเงื่อนไขของค่าปรับที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า (Liquidated Damages) ซึ่งมูลค่าของค่าปรับนี้
จะครอบคลุมในส่วนที่โครงการจะต้องน�ำไปชดเชยให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในกรณีที่ไม่สามารถเริ่มขายไฟฟ้าได้
ตามสัญญา และช�ำระภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ต่อไป
		 ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน
โครงการตระหนักอยูเ่ สมอถึงความเสีย่ งทางด้านสิง่ แวดล้อมและชุมชน โดยมีการก�ำหนดแผนงานการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ดังนี้
1. จัดท�ำการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ครอบคลุมทุกกิจกรรม
ของโครงการในพื้นที่เขตสัมปทาน ตลอดจนก�ำหนดแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan: EMP)
2. ศึกษาและประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และแผนโยกย้าย จัดสรรและพัฒนา
ชุมชน (Resettlement Action Plan: RAP) ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโดยโครงการท�ำการจัดสรรชุมชนใหม่พร้อมทั้งปรับปรุงที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การพัฒนาพื้นที่ท�ำกินและการส่งเสริม
อาชีพ รวมทั้งการพัฒนาระบบน�้ำประปา ไฟฟ้า และถนน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ท�ำการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
(Development Master Plan) ในระยะยาวต่อไป โดยในปัจจุบันงานในส่วนของการโยกย้าย จัดสรรและพัฒนาชุมชน ได้ด�ำเนินการ
ส�ำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีความคุ้มครองเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินลงทุนของบริษัทฯ จ�ำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็น
การคุ้มครองในส่วนของสินทรัพย์ในบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และจ�ำนวน 75 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สินทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้จัดท�ำความคุ้มครองความเสียหายประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัทดังต่อไปนี้
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. PT. Indo Tambangraya Megah (บริษัทโฮลดิ้งและจ�ำหน่ายถ่านหิน)
2. PT. Jorong Barutama Greston (ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย - เหมือง Jorong)
3. PT. Trubaindo Coal Mining (ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย - เหมือง Trubaindo)
4. PT. Kitadin (ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย - เหมือง Kitadin)
5. PT. Indominco Mandiri (ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย - เหมือง Indominco)
6. PT. Bharinto Ekatama (ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย - เหมือง Bharinto)
		 สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.
6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

จากการทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย
และมองโกเลีย ท�ำให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนั้น ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบและนโยบายภายในประเทศดังกล่าวหลายเรื่อง อาทิ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย     
• ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายใหม่ว่าด้วยการท�ำเหมืองแร่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (The New Indonesian Mining
Law) ฉบับที่ 4/2009 ข้อที่ 28 ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เป็นผลให้บริษทั ฯ มีภาระผูกพันในการด�ำเนินการสกัดถ่านหิน
และแร่ธาตุ การจัดหาอุปกรณ์การท�ำเหมืองด้วยตัวเอง และจัดเตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการผลิต
ถ่านหินได้ตามแผน จัดเตรียมทางเลือกต่าง ๆ ในการท�ำเหมือง เช่น การจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน
การจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยการเช่า การจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น
• ปัจจุบนั ประเทศอินโดนีเซียก�ำลังอยูร่ ะหว่างการเริม่ บังคับใช้กฎหมายใหม่วา่ ด้วยการท�ำเหมืองแร่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(The New Indonesian Mining Law) ฉบับที่ 4/2009 ข้อที่ 34 ก�ำหนดให้ผู้ผลิตถ่านหินในประเทศต้องด�ำเนินการจ�ำหน่ายถ่านหิน
ในประเทศในสัดส่วนตามแผนการผลิตรวม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ภายในประเทศให้เพียงพอ (Domestic Market Obligation)
บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการตามแผนเพิม่ สัดส่วนการขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียให้มากขึน้ รวมทัง้ ใช้กลไกต่าง ๆ ตามทีร่ ฐั บาลอนุญาต
เพื่อเพิ่มปริมาณการขายถ่านหินในประเทศได้ในราคาที่เหมาะสม
• การมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย Price Regulation ว่าด้วยการก�ำหนดราคาจ�ำหน่ายถ่านหินขั้นต�่ำส�ำหรับส่งออก
ไปต่างประเทศ เพื่อจ�ำกัดไม่ให้ผู้ส่งออกถ่านหินขายในราคาที่ต�่ำเกินไป ซึ่งท�ำให้รัฐบาลเก็บภาษี (Royalty Fee) ได้น้อยลง  
• รัฐบาลอินโดนีเซียมีการท�ำข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการออกใบอนุญาต
ป่าไม้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการผลิตถ่านหิน บริษัทฯ จึงจัดท�ำแผนบรรเทาความเสี่ยงนี้ โดยการเตรียมวางแผนขอใบอนุญาต
ที่ส�ำคัญไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตทันตามแผนการผลิตที่วางไว้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
• การมีผลบังคับใช้ของกองทุนเงินส�ำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาถ่านหิน (Coal Price Adjusting Fund) เริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2554 ในมณฑลเหอหนาน ซึ่งรัฐบาลกลางมณฑลเหอหนานรับผิดชอบในการด�ำเนินการจัดเก็บกับผู้ประกอบการค้า
ธุรกิจถ่านหินตามสัดส่วนที่ก�ำหนด เพื่อใช้ควบคุมอุปสงค์และอุปทานของตลาดถ่านหิน และรักษาเสถียรภาพของราคาถ่านหิน
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ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากปี 2555 ตลาดถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจขาลงของโลก ท�ำให้การบริโภคถ่านหินลดลง ในภาวะที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์ ท�ำให้ราคาถ่านหินลดลง
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการลดภาระต้นทุนทีส่ งู ของผูป้ ระกอบการเหมืองถ่านหิน รัฐบาลกลางมณฑลเหอหนานได้ประกาศยกเลิกกองทุน
เงินส�ำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาถ่านหินเป็นการชั่วคราวมีผลนับจากวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31ตุลาคม 2555 อนึ่งนับจาก
วันที่ 31 ตุลาคม เป็นต้นมา กองทุนส�ำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาถ่านหินก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินจากผู้ประกอบการเหมืองถ่านหิน
• การควบคุมด้านความปลอดภัยของเหมืองถ่านหินและการส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการที่ท�ำอย่างต่อเนื่อง
คือ การปิดเหมืองถ่านหินทั้งขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีก�ำลังการผลิตต�่ำกว่า 300,000 ตันต่อปี และไม่มีความปลอดภัย
เพียงพอ
• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลได้ก�ำหนดให้เหมืองถ่านหินแหล่งใหม่ในมณฑลเหอหนาน
ต้องมีก�ำลังการผลิตไม่ต�่ำกว่า 450,000 ตันต่อปี โดยเฉพาะเหมืองแหล่งใหม่ในมณฑลซานซี มณฑลส่านซี และมณฑลอินเนอร์
มองโกเลีย ต้องมีก�ำลังการผลิตไม่ต�่ำกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี อีกทั้งได้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรในมณฑลที่เป็นหลัก
ในการผลิตถ่านหิน ร่วมกับการปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมถ่านหินอย่างยั่งยืน
ประเทศออสเตรเลีย
รัฐบาลออสเตรเลียมีการประกาศบังคับใช้กฎหมาย Mineral Resource Rent Tax (MRRT) เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555
ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนบรรเทาความเสี่ยงนี้ โดยการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ค�ำปรึกษา
เรื่องภาษี มีการประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้ และเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงไว้แล้ว
ในกรณีผลบังคับใช้ของกฎหมายการจัดเก็บภาษีในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon Tax) ตามแผนนโยบาย Clean
Energy Future (CEF) Legislative Package ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนการลงทุนในพลังงานสะอาดนั้น บริษัทฯ ได้ประเมิน
ผลกระทบและจัดเตรียมแผนบรรเทาความเสีย่ งนี้ โดยท�ำการศึกษาโครงสร้างการจัดเก็บภาษีคาร์บอนตามแผน และการใช้ประโยชน์จาก
Assistant Package ที่รัฐบาลจะมีให้ในช่วง 6 ปีแรก รวมทั้งมีการศึกษาทางเลือกการใช้เทคโนโลยีในการเผาผลาญก๊าซเรือนกระจก
ก่อนปล่อยออกมา และปรับแนวทางการท�ำงานเพื่อน�ำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายภาษีดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และไม่เกิด
ผลกระทบในทางลบมากจนเกินไป
จากความเสี่ยงข้างต้น บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการ รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการก�ำหนดให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ในแต่ละประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งระดับรัฐบาลกลาง
และท้องถิ่น รวมถึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือในการตีความและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การด�ำเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง
7. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการผลิตถ่านหิน

7.1 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการร่วมกันปกป้องรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee) ได้ก�ำกับและตรวจสอบ
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และมอบหมายให้หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนเป็น
ผู้ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Compliance) ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Effective Resource Utilization) เพื่อเป็น
การสงวนทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมด้านสิง่ แวดล้อมจากการใช้ทรัพยากร เช่น การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็นต้น
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การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance)
มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมเป็นข้อก�ำหนดทีบ่ ริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ าม ประกอบด้วยมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมตามกฎหมาย
และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นเงื่อนไขที่ก�ำหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2555 บริษัทฯ
มีผลการด�ำเนินงานตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการปัจจัย
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญซึ่งประกอบด้วย
• คุณภาพของน�้ำที่ปล่อยจากพื้นที่เหมืองสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ โดยมีดัชนีคุณภาพหลัก คือ สภาพความเป็นกรดด่าง
และความขุ่นข้นของตะกอนดิน ส�ำหรับสภาพความเป็นกรดด่าง บริษัทฯ จัดท�ำมาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดน�้ำที่เป็นกรด
จากการท�ำเหมือง ซึ่งเน้นการจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการส�ำรวจ การวางแผนการผลิต การจัดการพื้นที่ไปจนถึงการฟื้นฟูสภาพของพื้นที่
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการผลิต รวมทั้งการสร้างระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance Review: QAR) เพื่อตรวจสอบ
การจัดการสภาพน�้ำที่เป็นกรดจากการท�ำเหมือง (Acid Mine Drainage Management) และกระบวนการฟื้นฟูสภาพเหมืองภายหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรมการผลิต (Mine Site Rehabilitation)
ส�ำหรับการจัดการเรื่องความขุ่นข้นของตะกอนดิน บริษัทฯ ได้มีการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อลดการชะล้างพังทลายของ
ดิน การจัดท�ำบ่อดักตะกอนและการบ�ำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพในส่วนของการตกตะกอนดินที่เป็นผลจากการชะล้างพังทลายของดิน
นอกจากนี้บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกัน โดยท�ำการถมดินกลับในบ่อเหมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ และหากจ�ำเป็นต้องท�ำการ
ทิง้ ดินภายนอกบ่อเหมือง บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดให้ด�ำเนินการฟืน้ ฟูสภาพกองดินโดยการปลูกป่าโดยเร็วในพืน้ ทีเ่ มือ่ เสร็จสิน้ กิจกรรมการถม
และปรับหน้าดินแล้ว
• ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การขุดขนดินและถ่านหิน การปรับปรุงคุณภาพของถ่านหิน และขนส่งถ่านหิน
บริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นการจัดการอย่างเหมาะสมส�ำหรับแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น การปลูกต้นไม้
สร้างแนวกันลม ส�ำหรับพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการก่อก�ำเนิดฝุ่น การจ�ำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่เหมืองเพื่อลด
ปริมาณฝุน่ ละอองและความปลอดภัยในการท�ำงาน การหมัน่ พรมน�ำ้ บนถนนทีม่ พี นื้ ผิวเป็นดิน เป็นต้น นอกจากนีม้ กี ารตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นทั้งในบริเวณพื้นที่เหมือง และบริเวณชุมชนข้างเคียงอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากการท�ำ
เหมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร (Resource Utilization)
การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ท�ำให้เกิดความขัดแย้งจากการแก่งแย่งทรัพยากร
ที่มีจ�ำกัด บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่
• การใช้ประโยชน์จากที่ดิน บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวด้วย
การวางแผนการท�ำเหมืองอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน้อยที่สุด ตามแผนแม่บทด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและแผนการฟื้นฟูสภาพเหมือง  
ในปี 2555 บริษัทฯ มีพื้นที่ครอบครองทั้งสิ้นราว 134,877 เฮกตาร์ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ราวสองเท่า อันเนื่องมาจาก
การเข้าลงทุนในบริษัท Centennial Coal ในประเทศออสเตรเลีย หากแต่ส่วนใหญ่เป็นการท�ำเหมืองใต้ดิน ไม่จ�ำเป็นต้องมีการเปิด
หน้าดินในการท�ำเหมือง จึงมีผลกระทบต่อพืน้ ทีค่ อ่ นข้างจ�ำกัด ส่วนธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทีม่ กี ารท�ำเหมืองแบบเปิดนัน้
ในปี 2555 มีพื้นที่ที่ถูกใช้ประโยชน์จริงเพื่อการท�ำเหมืองจ�ำนวนเพียงประมาณ 14,870 เฮกตาร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของพื้นที่
ทั้งหมด ขณะเดียวกันมีพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้ท�ำการฟื้นฟูแล้วทั้งสิ้นราว 7,149 เฮกตาร์ หรือร้อยละ 48 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์จริง
เพื่อการท�ำเหมือง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2555) นอกจากนี้พื้นที่ในส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ได้สงวนไว้ให้คงสภาพป่าดั้งเดิม
เป็นการช่วยปกป้องทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพอีกทางหนึ่งด้วย
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้ริเริ่มส�ำรวจ
และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงลึกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ก่อนที่จะเริ่มด�ำเนินการท�ำเหมือง โดยเริ่มจากเหมืองบารินโต
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นแห่งแรก และในปี 2555 ได้ขยายขอบเขตการศึกษาในบริเวณพื้นที่ท�ำเหมืองส่วนใหม่ของเหมือง
อินโดมินโค ซึ่งสามารถน�ำมาใช้ในการวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่และโครงการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผลในอนาคต และสามารถ
ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังเหมืองอื่น ๆ ต่อไป
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• การใช้พลังงาน บริษัทฯ มีความตระหนักในความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการช่วยกันยับยั้งปัญหาการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ จึงได้ก�ำหนดไว้ในนโยบายเพื่อความยั่งยืน ในเรื่องที่จะจัดท�ำฐานข้อมูลและรายงานปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณะ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานส�ำหรับเหมืองทุกแห่ง รวมทั้งส�ำนักงาน
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจริเริ่มโครงการศึกษาการน�ำก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG)
ที่มีอยู่ในพื้นที่ข้างเคียง มาใช้ทดแทนพลังงานจากน�้ำมันดีเซลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว
จากผู้ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียงมีข้อดีทั้งในด้านการสร้างเสถียรภาพทางพลังงาน และลดต้นทุนทางเชื้อเพลิงให้แก่บริษัทฯ   นอกจากนี้
การใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นที่มีขนาดเล็กจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับ
การใช้น�้ำมันดีเซลอีกด้วย
7.2 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
ด้วยลักษณะของการท�ำเหมืองที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะจ�ำนวนมาก ความเสี่ยงต่ออุบัติภัย
อันเกิดจากการท�ำงานย่อมมีมากเช่นกัน ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินตามนโยบายส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อความปลอดภัยกับพนักงาน และผู้รับเหมาทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “3 ZEROs” อันประกอบด้วย
1. Zero Incident: การตั้งเป้าหมายไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในการปฏิบัติงาน
2. Zero Repeat: การปรับปรุงแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ซ�้ำซ้อน
3. Zero Compromise: การปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้น
ภายใต้กระบวนการท�ำงานร่วมกับผู้รับเหมาจ�ำนวนมาก บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงระบบการบริหารผู้รับเหมา
(Contractor Management System: CMS) กับผู้รับเหมาที่ต้องปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตถ่านหินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการและควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยสูงสุดและมีระบบสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
และใกล้ชิด มีการด�ำเนินการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงทั่วทุกภูมิภาคของบริษัทฯ (Health, Safety,
Environment and Community-HSEC Summit) เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน เพื่อก�ำหนดทิศทางและแนวทางในการด�ำเนินความปลอดภัย
ตามนโยบายดังกล่าว ให้เกิดขึ้นกับพนักงานในทุกระดับชั้นและในทุกพื้นที่การท�ำงาน รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของ HSEC
บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นน�ำมาตรฐานสากลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
มาประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่การท�ำงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่
• มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านคุณภาพแบบบูรณาการ (Integrated Management
System of ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001 Certifications) ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านโรงไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าหลวนหนาน,
ประเทศจีน และคาดว่าจะได้รับการรับรองส�ำหรับโรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งและโจวผิง ในปี 2556
• ตามมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ส�ำหรับเหมืองตันดุงมายัง
• การรับรองตรวจติดตามผลมาตรการด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพ (Surveillance Audit of
ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001) ที่เหมืองอินโดมินโค
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการบริหารจัดการให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งที่เหมือง โรงไฟฟ้า และส�ำนักงานใหญ่ประจ�ำประเทศต่าง ๆ เพื่อรองรับและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน
หรือเหตุการณ์วิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ได้ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด และเหตุประท้วง หรือจลาจล
โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจร่วมกันระหว่างส�ำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานใหญ่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และตัวแทนของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในการรับมือต่อเหตุการณ์
วิกฤติต่าง ๆ ยิ่งขึ้น
8. ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน

บริษทั ฯ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อชุมชนไม่วา่ จะเป็นด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ก�ำหนดแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

1. จัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมด้านการลดความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ มีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ในมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ท�ำงาน
2. จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากรัฐบาลท้องถิ่น ชุมชน และบริษัทฯ เพื่อร่วมกันก�ำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนที่มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของชุมชนแต่ละแห่ง โดยเน้นกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของประชาชน เพือ่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในระยะยาว มีการจัดท�ำ Social Mapping เพือ่ ให้มฐี านข้อมูลของชุมชนแต่ละ
แห่งโดยละเอียดส�ำหรับใช้ในการวางแผนงาน และมีระบบสารสนเทศ (CDMIS) มาใช้ในการติดตามการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้
เต็มประสิทธิภาพ
4. ด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีการจัดท�ำ Perception Survey เป็นระยะเพื่อส�ำรวจ
ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อโครงการและบริษัทฯ
5. จัดให้มีพนักงานพัฒนาชุมชน (Community Development Officer) ของแต่ละพื้นที่อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นกลไกหลัก
ในการสื่อสารระหว่างชุมชนและเหมือง และร่วมกันท�ำงานกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามแผน
9. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้า

9.1 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็นหลักทางด้านสิง่ แวดล้อมของโรงไฟฟ้า คือ คุณภาพอากาศ ทีเ่ ป็นผลจากการปลดปล่อยก๊าซเผาไหม้จากเครือ่ งก�ำเนิด
ไอน�้ำ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการควบคุมและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 2 ทาง ประกอบด้วย
1. การป้องกัน โดยเลือกใช้เชือ้ เพลิงทีเ่ หมาะสม เช่น ถ่านหินคุณภาพสูงทีม่ สี ว่ นประกอบทีเ่ ป็นก�ำมะถันต�ำ 
่ เป็นต้น
2. การบ�ำบัดหรือก�ำจัด โดยติดตั้งระบบดักฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) และระบบดักจับ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization) ให้เป็นมาตรฐานปฏิบตั ิในโรงไฟฟ้าทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนทัง้ ในประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ติดตั้งระบบ
การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก�ำเนิดอย่างต่อเนือ่ ง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) พร้อมกันกับติดตัง้
ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ (Real-time Monitoring System) จ�ำนวน 4 สถานีรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงได้จดั ท�ำระบบ
การจัดการสิง่ แวดล้อม และได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในปี 2551 ทัง้ ในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
9.2 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้วยลักษณะของการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและความดัน โรงไฟฟ้าทุกแห่งมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ที่เข้มงวด โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้จัดท�ำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน
OHSAS 18001 ตัง้ แต่ปี 2550 พร้อมทัง้ มีการซ้อมแผนฉุกเฉินฯ เป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีแผนการเตรียมการเพือ่ ให้ได้รบั
การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ส�ำหรับโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
10. ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ งจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยจัดตัง้ ทีมท�ำงานจากทัง้ ระดับคณะกรรมการบริษทั
และระดับผูบ้ ริหาร เพือ่ ติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินการของฝ่ายกฎหมาย ก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินการทางกฎหมาย และวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างใกล้ชดิ โดยจัดให้มกี ารรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์เป็นประจ�ำแก่ผบู้ ริหารระดับสูงและกรรมการบริษทั รวมทัง้
มุง่ เน้นท�ำความเข้าใจด้านการสือ่ สารแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย โดยเพิม่ ความชัดเจนของการตอบสนองต่อสถานการณ์ เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจให้กบั
ผู้มีส่วนได้เสีย
กรณีของคดีที่จะด�ำเนินต่อเนื่องไปในชั้นศาลอุทธรณ์ มีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้เวลาอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
เป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี และยังมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่กระบวนการของศาลฎีกาต่อไป
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความโปร่งใสในการด�ำเนินโครงการทุกโครงการ กรณีนี้มีข้อเท็จจริง
และประเด็นทางกฎหมายที่เชื่อว่าชัดเจนที่จะน�ำเสนอต่อศาล
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การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมุง่ เน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
และเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน
การป้องกันหรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 14 ครั้ง
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 9 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ตามข้อบังคับว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ส�ำคัญ (Audit Committee Charter) ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน
การก�ำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทาน
แผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงส�ำคัญ (Risk Based Audit) ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริ ษั ท ฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแ ลกิ จ การ
โดยฝ่ า ยบริ ห ารของทุ ก หน่ ว ยงานก�ำหนดเป้ า หมายธุ ร กิ จ และแผนงานประจ�ำปี ที่ ชั ด เจน วั ด ผลได้ มี การพั ฒ นากระบวนการ
ก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมียุทธศาสตร์ ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีสายการบังคับบัญชา มีการก�ำหนดอ�ำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้ า ที่
อย่างชัดเจนตามแต่ละล�ำดับขั้น ท�ำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ มีการก�ำหนดตัวชี้วัด
(Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย พร้อมทั้ง
ปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานส�ำคัญด้านการเงินและการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลบริหารทรัพย์สิน การบริหาร
ทั่วไป โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งพิจารณา
การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยสื่อสารคู่มือด้านจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct) ให้ทุกคนน�ำไปปฏิบัติ ในปี 2555 บริษัทฯ
เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption)
2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงาน
ติดตามการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอก มีการก�ำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite) อย่างชัดเจน มีตัวชี้วัดความเสี่ยง
ส�ำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ มีการผสานระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ขององค์กร มีการประเมินผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดจากความเสีย่ งตามมูลค่าขององค์กร (Value-Based Management :VBM)
มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการในการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยรายงาน
ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ผ่านการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
ในปี 2555 มีการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมบริษัทย่อย
ในต่างประเทศและการลงทุนที่ส�ำคัญ ให้มีความเชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจในการน�ำ
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. กิจกรรมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการทุกคณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีการใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งช่วยในการวางแผนและติดตามการปฏิบัติงาน
ของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ มีการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจริงว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายทีก่ �ำหนด บริษทั ฯ มีการปรับ
โครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอ�ำนาจอนุมัติและด�ำเนินการ (Delegation of Authority: DOA)
อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ให้มกี ารกระจายอ�ำนาจการบริหารและอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารระดับสูงไปตามแต่ละล�ำดับขัน้ สามารถตอบสนอง
ต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน  
บริษทั ฯ มีการกำ�หนดนโยบายและการปรับปรุงคูม่ อื ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านสำ�คัญ ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล มีการดูแล
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ระยะยาวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีมาตรการป้องกัน
ไม่ให้นำ�โอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ
การนำ�การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำ�งานในองค์กร
ซึง่ สามารถกระตุน้ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำ�คัญในการวางระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมกับระดับความเสีย่ งและสอดคล้องกับ
การดำ�เนินธุรกิจ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ได้รับทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำ�คัญ
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ขยายการลงทุนไปในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน และรายงาน
ทางการเงิน เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในปี 2555 บริษัทฯ ได้นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยมาใช้ในการบริหารงานและการสือ่ สารภายในองค์กร ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาระบบการรายงานเพือ่ การบริหาร
ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร มีการนำ�โปรแกรมจำ�ลองสถานการณ์ (Conditional Forecasting) ได้แก่ Shipment Demand Pull
(SDP) ที่ช่วยในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เห็นทางเลือกในการแก้ปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกเหล่านั้น
ได้ล่วงหน้า ทำ�ให้ผู้บริหารสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์มาบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
5. ระบบการติดตาม

บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการติ ด ตามการด�ำเนิ น งานในระดั บ บริ ห ารและในระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน โดยคณะกรรมการและฝ่ า ยบริ ห าร
ได้เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด และมีการก�ำหนดแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะได้ติดตามดูแลและน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีมีประเด็นส�ำคัญ
ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขจากหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก เดื อ น ในส่วนของส�ำนักงานตรวจสอบภายในได้ก�ำหนดแผนการตรวจสอบที่ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลและโปร่ง ใส
ครอบคลุมกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญ รวมทั้งท�ำหน้าที่ประเมินผลความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก�ำหนดไว้ให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและการติดตาม
ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอ

รายงานประจำ�ปี 2555   059

การพัฒนาที่ยั่งยืน
ความยั่งยืนในความหมายของบ้านปูฯ คือ การที่บริษัทฯ สามารถด�ำรงอยู่ได้ในระยะยาว ไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบ แต่โดยแก่นแท้
ที่ ส ร้ า งขึ้ น จากผลการด�ำเนินงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร นอกจากธุรกิจจะยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาวแล้ว บริ ษั ท ฯ
มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย นอกจากนั้น
ในการที่บริษัทฯ จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทพลังงานในระดับภูมิภาคที่มีความฉับไวตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ การท�ำงานในเชิงรุก
การเป็นผู้น�ำด้านคุณภาพ การมีแผนการปฏิบัติงานที่เป็นสากล และมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ จะเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ที่จะสร้างแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในการผลักดันเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยธุรกิจเป็นกรรมการ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ร่วมวิเคราะห์ภาพรวม
ต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อก�ำหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ซึ่งจะสะท้อนถึง
ผลการด�ำเนินงานและสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง โดยเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีอสิ ระในการบริหารงานภายในตามแนวทางทีว่ างไว้
ประเด็นที่คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ความส�ำคัญ ประกอบด้วยการเป็นผู้น�ำและการก�ำกับดูแลกิจการ การวางแผน
กลยุทธ์ คุณภาพและประสิทธิภาพ ลูกค้า ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ชุมชน
และรัฐสัมพันธ์ โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ 4 ครั้ง
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท�ำรายงานเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ประจ�ำปี 2554 เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลการด�ำเนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น
ขึ้นเป็นฉบับแรก และจะมีการจัดท�ำรายงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ก�ำหนดเป้าหมาย

การน�ำไปขยายผล

การวางกลยุทธ์
ในการด�ำเนินการ

การวางกลยุทธ์ส�ำหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

การก�ำหนดต�ำแหน่งการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
และการประเมินผลความคืบหน้า

การวางแผน
การด�ำเนินการ

คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ผู้บริหารระดับสูง
ในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ
การด�ำเนินการ

การทบทวนประสิทธิผล
การด�ำเนินการ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงาน

การติดตามและวิเคราะห์
ผลการด�ำเนินการ
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การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับพนักงานและถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญยิ่ง
ในการช่วยสร้างความส�ำเร็จและความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ จากการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลให้ปัจจุบันบ้านปูฯ
มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน ใน 6 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย จีน ลาว ออสเตรเลีย และมองโกเลีย
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ต่อความส�ำเร็จทางธุรกิจ และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบ้านปูฯ
ดังนั้นการก�ำหนดทิศทางและความชัดเจนในการพัฒนาและบริหารพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติ
จึงเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งยวดส�ำหรับองค์กรที่ก�ำลังเติบโตในโลกแห่งการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด และเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของบุคลากร บ้านปูฯ จึงได้ด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
สร้างเสริมเอกภาพด้วยค่านิยมร่วม “บ้านปู สปิริต”
บ้านปูฯ ให้ความส�ำคัญและมีความเชื่อว่า มนุษย์มีความหลากหลาย มีความแตกต่าง ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม การศึกษา
และการด�ำรงชีวิต การหล่อหลอมรวมบุคลากรที่มีภูมิหลัง เชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมืออาชีพ และมีความเป็นสากลได้นั้น นับเป็นสิ่งที่ท้าทาย
อย่างยิ่งส�ำหรับบ้านปูฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้น�ำ  “บ้านปู สปิริต” (BANPU Spirit) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรอันประกอบด้วย
4 ค่านิยมร่วม ได้แก่ “ยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)” “นวัตกรรม (Innovation)” “ห่วงใยเอาใจใส่ (Care)” และ “พลังร่วม (Synergy)”
มาใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดเอกภาพในหมู่พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในทุกประเทศที่บ้านปูฯ ด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งค่านิยมร่วมนี้ เป็นหัวใจ
ส�ำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และตัวตนของพนักงานบ้านปู
การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้คา่ นิยมร่วม “บ้านปู สปิรติ ” นี้ เป็นต้นก�ำเนิดของการสร้างทีมงานทีม่ คี วามสามารถสูง มีทศั นคติ
ที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ และมีพฤติกรรมที่ดีควบคู่ไปด้วยกัน โดยพนักงานบ้านปูจะมีความคิดมุ่งมั่นไปข้างหน้าตลอดเวลา มีเป้าหมาย
ชัดเจน และช่วยกันผลักดันผลงานให้ไปสู่เป้าหมายที่มีการก�ำหนดและวัดผลที่เป็นรูปธรรมได้ทั้งในระดับทีมและระดับรายบุคคล
สร้างบุคลากรให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
บ้านปูฯ ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลกในภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นทั้งโอกาส อุปสรรค
และข้อจ�ำกัดต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้นบ้านปูฯ จึงเน้นให้พนักงานมีความพร้อมและสามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) คล่องตัว และพร้อมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และทุกสถานการณ์
(Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ (Creativity) ให้เกียรติในความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) รวมถึง
การถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) และพื้นฐานของจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็น “พนักงานที่ดี” และเป็น “พลเมืองที่ดี” ของชุมชน สังคม และประเทศ ไม่ว่าจะได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคใด ๆ ในโลก
สร้างความสามารถในการบริหารบุคคลภายในหน่วยงาน
การที่จะน�ำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลนั้น บ้านปูฯ เห็นว่า “หัวหน้างาน” เป็นกลไกที่ส�ำคัญที่สุดที่จะต้องเข้าถึงพนักงาน
ดูแลเอาใจใส่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน ดังนั้นเราจึงมุ่งพัฒนาให้หัวหน้างานมีความตระหนัก และมีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานของตนเอง อันได้แก่ การมอบหมายงาน (Assignment) การสอนงาน (Coaching)
การบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การจัดท�ำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual
Development Plan) การสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาส
โอนย้ายหน่วยงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ (Job Rotation) และได้ประสบการณ์ในการท�ำงานหลากหลายขึ้น เพื่อสามารถรองรับภารกิจ
ที่ท้าทายในอนาคตทุกรูปแบบ
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สร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน
นอกจากนี้บ้านปูฯ ยังให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการสร้างแรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจเพื่อสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นของพนักงาน
ซึ่งนอกเหนือจากแรงผลักดันจากตนเองของพนักงานแล้ว แรงกระตุ้นที่มาจากภาวะผู้น�ำของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นตัวอย่างที่ดี
นับเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานของพนักงาน ทั้งนี้ บ้านปูฯ มีผู้บริหารระดับสูงจ�ำนวนมากที่ท�ำงานกับบริษัทฯ มานาน
นับสิบปีหรือมากกว่านัน้ ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญในการสร้างการเติบโตและความส�ำเร็จให้แก่บริษทั ฯ โดยผูบ้ ริหารระดับสูงเหล่านี้ได้เป็นผูน้ �ำ
ในการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานในระดับรอง ๆ ลงมา รวมถึงเป็นแบบอย่างในการสร้างมาตรฐานงาน
ให้แก่พนักงานรุ่นหลัง ๆ อีกด้วย
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในการท�ำงาน
สภาพแวดล้อมภายในส�ำนักงานนับเป็นสิ่งเกื้อหนุนการท�ำงานที่ส�ำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าระบบการพัฒนาบุคลากรของบ้านปูฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเน้นการตกแต่งส�ำนักงาน วางผังพื้นที่ท�ำงาน การใช้โทนสี การจัดระบบแสงสว่าง จัดให้มีอุปกรณ์
ส�ำนักงาน และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างมีมาตรฐานสอดคล้องกับลักษณะงานประเภทต่าง ๆ ตลอดจน
การสร้างเสริมสุขภาพทางกายและทางใจของพนักงาน รวมทั้งการสันทนาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและการช่วยเหลือ
สังคม เช่น การจัดให้มีห้องออกก�ำลังกายพร้อมอุปกรณ์ มีชมรมกีฬา ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และชมรมผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีโปรแกรมการท�ำงานที่บ้าน (Work at Home) และการยืดหยุ่นเวลาปฏิบัติงาน (Flexi Time) ให้กับพนักงาน
ซึ่งส่งผลให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน รวมทั้ง
ช่วยเสริมสร้างความสมดุลระหว่างการท�ำงานและการด�ำเนินชีวติ ของครอบครัว ซึง่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็นแรงจูงใจส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยสร้าง
ความยั่งยืน และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร
พัฒนาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงจะต้องมีการติดตามและวัดผล เพื่อให้รู้ว่าพนักงานของเรา
มีความสามารถ ณ ระดับใด และจ�ำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านใด บ้านปูฯ ได้จัดให้มีการส�ำรวจ
ความคิดเห็นพนักงานผ่านแบบสอบถาม “บ้านปู สปิริต” (BANPU Spirit Survey) และ “ความผูกพันกับองค์กร” (Employee
Engagement Survey) ซึ่งผลที่ได้จากการส�ำรวจจะน�ำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้
“บ้านปู สปิริต” มีความแข็งแกร่ง และช่วยยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้สูงยิ่งขึ้น
นอกเหนือไปจากการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรแล้ว บ้านปูฯ ยังค�ำนึงถึงทรัพยากรบุคคลของชุมชนในทุกประเทศ
ที่เราไปลงทุนควบคู่กันไป ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อม ๆ กับเรา บ้านปูฯ จึงสนับสนุน
ด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และกิจกรรมพัฒนาสังคม เช่น การพัฒนาคุณภาพของเยาวชน
ในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้น�ำชุมชนในการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น�้ำ  และการปลูกป่า เพื่อให้
ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของบ้านปูฯ ที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในทุก ๆ
ประเทศที่เราได้เข้าไปปฏิบัติงานตลอดไป
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส�ำคัญ โดยก�ำหนด
ให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2545 นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจฉบับที่ ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 2 ซึ่งมีการปรับปรุงในปี 2548 และประกาศใช้ในปี 2549 โดยจัดท�ำเป็นฉบับภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาจีน ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาล
และคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ เพือ่ ให้มคี วามทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมแนวปฏิบัติอันเป็นสากลมากขึ้น
ตลอดจนใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
บริษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการน�ำนโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ Key Performance
Indicator (KPI) ในส่วนแบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) โดยใช้หนึ่งในองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรคือ
การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) เป็นตัวชี้วัด โดยผลการประเมินทั้งที่มีการจ�ำแนกตามระดับพนักงานและจ�ำแนกตามสถานที่
ปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
ส�ำหรับในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งมุ่งเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับ
ขององค์กรด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) จัดให้มีการอบรมหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
2) การสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ตในชื่อ CG Talk เป็นการน�ำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมเปิดโอกาส
ให้พนักงานตอบค�ำถามจากเรื่องที่น�ำเสนอ ภายใต้แนวคิด CG Fit&Firm โดยเชิญพนักงานที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ
จ�ำนวน 5 คน เป็น “CG Trainer” ร่วมเล่าประสบการณ์ในการท�ำงานที่ได้น�ำนโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติและช่วยแนะน�ำในเรื่อง
การปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้แก่พนักงานทุกคน
3) จัดงาน “CG Day” เพือ่ ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานบ้านปูฯ ในทุกระดับได้ตระหนักถึงความส�ำคัญพร้อมยึดมัน่ และยืนหยัด
อยู่บนความถูกต้อง ในปี 2555 ได้น�ำเสนอแนวความคิด “Fit&Firm” สื่อสารให้พนักงานได้รักษาความ Fit และความ Firm ของ CG
กันอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธ�ำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม
4) การจัด “CG in 15 Minutes” เป็นการให้ความรู้เรื่องบรรษัทภิบาลแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักการและการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนเตรียมพร้อมส�ำหรับแนวทางการปฏิบัติตามหลัก
บรรษัทภิบาลสากลในอนาคต
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 59 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent
CG Scoring) และเป็น 1 ใน 27 ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท
จากผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี  2555 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 4 ในฐานะ 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี และอันดับที่ 2 ในกลุ่มทรัพยากร
จากวารสารการเงินธนาคาร และได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ไฟแนนซ์เอเชีย (Finance Asia) มีรายละเอียดดังนี้
• ล�ำดับที่ 5 ใน 8 อันดับบริษัทที่มีการบริหารงานดีเยี่ยม
• ล�ำดับที่ 4 ใน 7 อันดับบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม
• ล�ำดับที่ 4 ใน 6 อันดับบริษัทด้าน Corporate Social Responsibility ดีเยี่ยม
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2. ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจน
ที่ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา
และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลก�ำไร
ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอ�ำนวยความสะดวกโดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ
และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึง่ เป็นผูอ้ อกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้แสดงความคิดเห็น ขอค�ำอธิบาย หรือตั้งค�ำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน    
บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องพลาซ่า แอทธินี 1 โรงแรมพลาซ่า
แอทธินี รอยัลเมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการ 12 คน
เข้าร่วมประชุม ในปี 2555 บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และแสดงไว้ที่ http://www.banpu.com/agm_egm.php ก่อนวันประชุม
30 วัน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2555 ได้น�ำไปไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ผู้ถือหุ้น
มีโอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้องภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ส�ำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ ได้มีการด�ำเนินการโดยได้ประกาศผ่านไป
ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดรับเรื่องระหว่างเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555
และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.banpu.com/agm_egm.php ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน
และโปร่งใส ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2556 โดยเปิดรับการเสนอชื่อระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555  
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความเป็นธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย โดยก�ำหนดเป็นนโยบายต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล
โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล
ชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ อยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้ก�ำหนดไว้ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจเพือ่ เป็นแนวปฏิบตั สิ �ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานบนพืน้ ฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์รว่ มกันเป็นหลัก มีหลักปฏิบตั ทิ สี่ �ำคัญ ได้แก่ ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ นโยบายและการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ คูแ่ ข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม
โดยก�ำหนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ทีจ่ ะต้องรับทราบ ท�ำความเข้าใจ และปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีก่ �ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่าผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิและได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยดี รวมทัง้
จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสีย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน และกลุ่มพนักงาน โดยมีการติดตามและรายงานอย่างสม�่ำเสมอ
ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง จึงก�ำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติ
ต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงานอยู่เสมอ บริษัทฯ ด�ำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�ำงาน
บริษัทฯ ได้ประกาศปรัชญาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
โดยยึดหลักส�ำคัญ 3 ประการ คือ (1) หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม (Equitability) (2) หลักผลงาน (Performance-based)
(3) หลักความสามารถ (Competency-based) จากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ในการพัฒนา
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พนักงานให้มีความพร้อม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) ด้วยความยืดหยุ่น คล่องตัว (Flexibility) พร้อม
ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และสถานการณ์ (Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้เกียรติ
ในความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยิ่งกว่าระดับการบังคับบัญชา โดยสรุปคือ บริษัทฯ มุ่งสร้างให้บุคลากรของบริษัทฯ เป็น
“ผู้ยึดมั่นในจิตวิญญาณบ้านปู สปิริต” ซึ่งได้แก่ นวัตกรรม (Innovation) ยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) ห่วงใยและเอาใจใส่ (Care)
และพลังร่วม (Synergy) และเป็น “พนักงานมืออาชีพ”
บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งในด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่น
ที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคู่กับการเปิดโอกาส
ในการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม�ำ่ เสมอ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ประเมินค่างาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development Committee) และ
สนับสนุนคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and
Nomination Committee) อย่างใกล้ชิด เพื่อความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในส่วนของลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิง่ ขึน้ ตลอดเวลา โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าไว้ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ ทีจ่ ะยึดมัน่ ในการรักษาและปฏิบตั ติ ามสัญญา
ที่ท�ำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัด
ให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้ค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษา
ความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
ส�ำหรับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้ บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายและการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนีอ้ ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้
ส�ำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ก�ำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อ
คู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ
หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ที่ก�ำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
ส่วนชุมชนและสังคมทั่วไปนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะด�ำเนินการยกระดับคุณภาพ
ของสังคม ทัง้ ทีด่ �ำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการตามนโยบาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) โดยน�ำมาใช้เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก
เช่น การรายงานเรื่องภาวะโลกร้อน (Green House Effect) ที่เหมืองถ่านหินหรือโรงไฟฟ้า รวมถึงการก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิผลในการด�ำเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการบ่งชี้ประเมิน
และบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อม
และชุมชนที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอยู่
เพือ่ สนับสนุนนโยบายข้างต้น บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือซีเอสอาร์
(CSR) ตามความเชือ่ ทีว่ า่ “อุตสาหกรรมทีด่ จี ะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กับสังคมและสิง่ แวดล้อม” ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษ
ในการด�ำเนินธุรกิจ บ้านปูฯ จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมทีม่ สี ว่ นสร้างสรรค์สงั คมอย่างสม�่ำเสมอ และได้จดั สรรงบประมาณส่วนหนึง่ จาก
รายได้ของบริษทั ฯ เพือ่ ใช้ด�ำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ รวมไปถึงโครงการซีเอสอาร์
ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจด้วย โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน เน้นการส่งเสริม
และพัฒนา “การเรียนรู”้ ในหลากหลายด้านให้แก่กลุม่ เป้าหมายหลักของกิจกรรมซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ซึง่ ได้แก่ เด็กและเยาวชน ทีจ่ ะเป็น
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ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” จะก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนา นอกจากนีย้ งั ได้ด�ำเนินการปลูกฝังจิตส�ำนึกของพนักงานทุกระดับให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง
และต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ด�ำรงอยูเ่ ป็นวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ตี ลอดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ให้ชมุ ชนและสังคมเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยใช้หลักการ
“ท�ำด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพื้นฐานของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” ในการด�ำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลาซ่า
แอทธินี 1 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ
และทันเวลาเพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน
12 คน ซึง่ รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่า
ตอบแทน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากส�ำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และ
สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอค�ำอธิบายเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดท�ำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และเสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน
5. ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดท�ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว
แผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้น�ำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็น
และอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนทีจ่ ะพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และน�ำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ และได้พิจารณาก�ำหนดบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อย และฝ่ายบริหาร
ในปี 2555 ฝ่ายบริหารโดยการน�ำของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ทบทวนแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจส�ำหรับแผน 5 ปี  
(2553 - 2558) เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเพื่อให้
มีการประเมินความเสีย่ งและเตรียมความพร้อมของบริษทั ฯ ในการด�ำเนินแนวทางธุรกิจนัน้ ๆ ภายใต้สถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้เข้าร่วมในการให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจส�ำหรับบริษทั ฯ และคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2555   
6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส�ำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
บริษทั ฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงก�ำหนดไว้ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ ถึงข้อปฏิบตั สิ �ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
ให้หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำ
รายการดังกล่าวต้องกระท�ำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสีย
ในรายการนัน้ จะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด  
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังก�ำหนดข้อห้ามไม่ ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท�ำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน
ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือ
พนักงานของบริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในการท�ำงานเฉพาะกิจทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง่ งานนัน้ ๆ
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้อง
ท�ำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. จริยธรรมธุรกิจ

นอกจากการยึ ด มั่นในหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้การด�ำเนินธุรกิจเกิ ด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความส�ำคัญในเรื่องเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความส�ำเร็จนั้น ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจมีการก�ำหนดเป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล และ
ข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติ
ที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน
ทางการค้า และสังคมส่วนรวม
บริษัทฯ ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ท�ำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง จัดท�ำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และท�ำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรับทราบและเข้าใจถึง
ความส�ำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ       
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ
และส่งเสริมให้ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ติ นเป็นตัวอย่างทีด่ ี นอกเหนือจากมาตรฐาน
การประพฤติปฏิบตั ทิ กี่ �ำหนดไว้ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจแล้ว บริษทั ฯ มีโครงการสร้างค่านิยมร่วมองค์กร (Corporate Shared Values) ส�ำหรับ
พนักงานเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน โดยก�ำหนดเป็นค�ำแนะน�ำส�ำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ
สิง่ ใดควรละเว้นการปฏิบตั ิ ซึง่ สอดคล้องกับแนวนโยบายทีก่ �ำหนดไว้ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจซึง่ ท�ำให้เกิดการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้
8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจ�ำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการจ�ำนวน 12 คน   
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 3 คน และมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 6 คน
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในด้านสัดส่วนของ
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร และกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่าสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารมีความเหมาะสมแล้ว
9. การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง

คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยมีบทบาท อ�ำนาจ และหน้าที่
ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประธานกรรมการคนปัจจุบัน
เป็นกรรมการอิสระ
10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทน
และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมส�ำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสม
โดยค�ำนึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) และสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน และธุรกิจ นอกจากนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนในจ�ำนวนที่เท่ากัน คือ ค่าตอบแทนประจ�ำเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจาก
การเข้าร่วมประชุม ส่วนบ�ำเหน็จกรรมการประจ�ำปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนค่าตอบแทนในปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในเรื่องค่าตอบแทน)

รายงานประจำ�ปี 2555   067

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน และมี
การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น ในการประชุมมีการก�ำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน
เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะท�ำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจ�ำเป็นมากเท่านั้น และต้อง
ได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่ง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปราย
และแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษทั เป็นผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากทีป่ ระชุม ในกรณีทกี่ รรมการ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�ำคัญในเรื่องที่ก�ำลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
บันทึกการประชุมจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้อง
ของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุม
ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกส�ำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบอ้างอิงได้ และการจัดเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย บันทึกการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมสามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง จ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน
มีดังนี้
		
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
				
วาระปกติ
วาระพิเศษ

รวม

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์

ประธาน

เม.ย. 2554 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557

12

2

14/14

2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

รองประธาน

เม.ย. 2555 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558

12

1

13/14

3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

เม.ย. 2554 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557

12

2

14/14

4. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม*

กรรมการ

เม.ย. 2553 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556

3

-

3/3

5. นายระวิ คอศิริ*

กรรมการ

เม.ย. 2555 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556

9

1

10/10

6. นายกอปร กฤตยากีรณ*

กรรมการอิสระ

เม.ย. 2553 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556

3

-

3/3

7. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์*

กรรมการอิสระ

เม.ย. 2555 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556

9

1

10/10

8. นายสมเกียรติ เจริญกุล

กรรมการอิสระ

เม.ย. 2553 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556

12

2

14/14

9. นายรัตน์ พานิชพันธ์

กรรมการอิสระ

เม.ย. 2554 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557

10

1

11/14

กรรมการอิสระ

เม.ย. 2555 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558

11

2

13/14

11. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

เม.ย. 2554 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557

10

2

12/14

12. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

เม.ย. 2554 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557

12

1

13/14

13. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

เม.ย. 2555 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558

11

2

13/14

14. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

เม.ย. 2555 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558

12

2

14/14

10. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล

หมายเหตุ : * นายกอปร กฤตยากีรณ และนายสวัสดิภาพ กันทาธรรม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2555 และนายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
และนายระวิ คอศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท แทนวาระที่เหลือของนายกอปร กฤตยากีรณ และนายสวัสดิภาพ กันทาธรรม ตามล�ำดับ
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12. คณะกรรมการย่อย

•

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ ง สอบทานการท�ำธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงิน  การท�ำ 
Commodity Hedging  สอบทานการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด กฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พิจารณาคัดเลือกและก�ำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และโปร่งใส รวมทั้งก�ำกับดูแล พิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตราก�ำลังของส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง กรรมการเข้าประชุมครบทุกครั้ง การประชุมเป็นไปตามวาระ
ทีก่ �ำหนด มีการประสานงานและติดตามการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
•

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ในปี 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน1 มีกรรมการอิสระเป็นประธาน และสมาชิก
ทั้งหมดเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทัง้ ติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในกรอบของการมีจริยธรรมนัน้
และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
เพือ่ สรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ระดับผูอ้ �ำนวยการสายขึน้ ไป และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ อนุมตั หิ รือเพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังมีหน้าทีเ่ สนอแนะ
วิธีการประเมินผลการท�ำงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผล
และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน และในปี 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ โดยให้เริ่มใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2555
เป็นต้นไป
ในปี 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม 8 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง
•

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน และสมาชิกทั้งหมดเป็น
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ในปี 2555 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 7 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารการดูแลทรัพย์สนิ
การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สินของบริษัทฯ ก�ำกับดูแลให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นกลไก
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจทีเ่ ติบโตและยัง่ ยืน ส�ำนักงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีส่ อบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบตั งิ าน
และระบบงานส�ำคัญ ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
การบริหารความเสีย่ ง เพือ่ พัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ไปสูค่ วามเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

1

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 5 เมษายน 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 4 คน
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14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจ�ำปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
บัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจ�ำ  ในการจัดท�ำรายงานการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย�ำ้ ให้ผู้จัดท�ำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
ในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นรายงาน
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและที่ ไม่ ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและ
ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของ
การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด  
นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท�ำหน้าทีส่ อื่ สารโดยตรงกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทงั้ ในและต่างประเทศ
ในขณะทีห่ น่วยงานสือ่ สารองค์กรท�ำหน้าทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษทั ฯ ไปยังผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และประชาชนทัว่ ไปผ่านสือ่ มวลชน
และสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการน�ำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี้
• นักลงทุนต่างประเทศ โดยการ Road Show ในต่างประเทศ
จ�ำนวน 7 ครั้ง
• นักลงทุนสถาบันในประเทศ
จ�ำนวน 5 ครั้ง
• นักวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยการจัดประชุมแถลงผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำไตรมาสและประจ�ำปี (Analyst Meeting)
จ�ำนวน 4 ครั้ง
• ร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day)
เพื่อแถลงผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาส
จ�ำนวน 4 ครั้ง
• จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชี้แจงผลประกอบการ
และความเคลื่อนไหวทางธุรกิจของบริษัทฯ
จ�ำนวน 2 ครั้ง
ให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company Visit) จ�ำนวน 78 ครั้ง
และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็นประจ�ำทุกครั้งที่มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�ำคัญ ๆ
นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ
ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2694 6744 โทรสาร 0 2207 0557 หรือ e-mail: investor_relations@banpu.co.th
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้ก�ำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส
รายงานทางการเงินและการด�ำเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม�่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขาย
หุ้นตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็นรายเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในโดยได้ก�ำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
บริษทั ฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีจ่ ะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ในส่วนของ
กรรมการได้มีก�ำหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และก�ำหนดในข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
1. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการท�ำธุรกิจ
ที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์
ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
3. ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยง
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรายการดังกล่าว บริษัทฯ
ต้องดูแลให้ท�ำรายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด   
ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)
มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีทผี่ บู้ ริหารหรือพนักงานมีสว่ นร่วมในการท�ำงานเฉพาะกิจทีเ่ กีย่ วกับข้อมูล
ทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง่ งานนัน้ ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลือ่ นไหว
ของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะมีการท�ำสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality
Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับการท�ำงานของพนักงานทุกระดับ ในหมวด
วินัยและลงโทษก�ำหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่ก�ำหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นท�ำผิดวินัยและต้องได้รับโทษ
ตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาท�ำลายชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผู้ท�ำผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามความเชื่อที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” บ้านปูฯ จึงให้ความส�ำคัญสูงสุด
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษที่ผ่านมา โดยให้
การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม�่ำเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อด�ำเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รวมไปถึงโครงการซีเอสอาร์
ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษทั ฯ ด�ำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนา  “การเรียนรู”้ ในหลากหลายด้านแก่กลุม่ เป้าหมายหลัก ซึง่ ได้แก่
เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า
“การเรียนรู้” จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
นอกจากนี้ ยังได้ด�ำเนินการปลูกฝังจิตส�ำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้
ด�ำรงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการ “ท�ำด้วยใจ”
หรือ “Do by Heart” บนพื้นฐานของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” ในการด�ำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ประเทศไทย
ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ในระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ
การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนแต่มีประเด็นส�ำคัญร่วมกัน คือ
การส่งเสริมให้เกิด “การเรียนรู้” อย่างต่อเนื่อง และในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในและนอกห้องเรียน
ด้านพัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ในปี 2555 บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยส่งครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาไปด�ำเนินการสอนภาษาอังกฤษ
ที่โรงเรียน 6 แห่งในจังหวัดล�ำพูน ล�ำปาง และพะเยา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและครูในโรงเรียน
อุปถัมภ์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กนักเรียน โดยมีเป้าหมายในการสร้าง
เยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งพัฒนาครู ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเหล่านี้ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนในเมือง และกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน
• ด�ำเนิน “โครงการพัฒนาอาชีพอิสระส�ำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” แก่โรงเรียนในอุปถัมภ์ 3 แห่งในจังหวัดล�ำปาง
และล�ำพูน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนในการเรียนรู้ช่องทางการหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองภายในท้องถิ่น
ของตนเองในอนาคต โดยตลอดการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2553 มีนักเรียนได้รับการฝึกอาชีพประมาณ 150 คน และมีครูแกนน�ำ
ในการพัฒนาอาชีพอิสระประมาณ 19 คน และในปี 2555 ที่ผ่านมา นักเรียนประมาณ 70 คน สามารถด�ำเนินโครงการประกอบอาชีพ
อิสระทีส่ นใจ ครอบคลุมทัง้ ด้านเกษตรกรรม คหกรรม หัตถกรรม และบริการ รวมทัง้ สิน้ 14 โครงการ ด้วยกองทุนเงินยืมปลอดดอกเบีย้
จากบ้านปูฯ
ตลอดระยะเวลา 9 ปี ของการด�ำเนินโครงการฯ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า
26.5 ล้านบาท ส่งผลให้โรงเรียนในอุปถัมภ์เหล่านี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เด็กนักเรียนมีการพัฒนาทางด้านการสื่อสารด้วยภาษา
อังกฤษ และด้านคุณธรรมที่ดีขึ้น โดยนักเรียนจากโรงเรียนหลายแห่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมในระดับภาคและในระดับประเทศ ในขณะที่บุคลากรครูมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนให้น่าสนใจ สามารถ
กระตุ้นให้เด็กนักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
ส่วนในระดับโรงเรียนนั้น พบว่าโรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่สูงขึ้น สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และได้รับคัดเลือก
ให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนน�ำร่องในด้านต่าง ๆ
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ทุนสนับสนุนโรงเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในเขตชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมอบทุน
จ�ำนวนประมาณ 1.5 ล้านบาทแก่โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน 15 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ ไม่ปกติก็ตาม รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่เด็กนักเรียนและครูอาจารย์ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว
อีกด้วย ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วรวมประมาณ
8.5 ล้านบาท โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจ�ำนวน 72 โรงเรียน
ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาสาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่
• บริษัทฯ สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ซึ่งก�ำลังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ จ�ำนวน 10 คน จาก 4 สถาบัน
การศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนแล้วทั้งหมด 38 คน
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ค่ายเพาเวอร์กรีน 7 “ร่วมรักษ์โลกเขียว ร่วมลดโลกร้อน เตรียมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว”
• ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด�ำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2555
“ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร่วมรักษ์โลกเขียว ร่วมลดโลกร้อน เตรียมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมการท�ำหน้าที่พลเมืองอาเซียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 70 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ บ้านปูฯ และ
คณะสิง่ แวดล้อมฯ ยังคงจัด “ค่ายผูน้ �ำเยาวชนวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม” เป็นครัง้ ที่ 5 เพือ่ สร้างและขยายเครือข่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครือข่ายชาว “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จากการด�ำเนิน “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา
มีนักเรียนเข้าร่วมค่ายดังกล่าวแล้วประมาณ 470 คน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาผู้น�ำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
แก่เยาวชน “ค่ายเพาเวอร์กรีน” รวมทั้งขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมรวมประมาณ 100 คน
ด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 2
• ปี 2555 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change) ได้ด�ำเนินการสนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งสนับสนุน “กิจการเพื่อสังคม” ที่ด�ำเนินการโดยเยาวชน และมุ่งเน้น
ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “สร้างแชมป์เปี้ยน เปลี่ยนสังคม” ด้วยการใช้การบริหารจัดการ
เชิงธุรกิจ ตลอดจนคุณธรรมในการด�ำเนินกิจการเพื่อสังคม ทั้งนี้ได้สนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนผู้เข้าร่วม
โครงการจ�ำนวน 10 ทีม ส�ำหรับทดลองด�ำเนินกิจการเพื่อสังคมของตนเองเป็นระยะเวลา 3 เดือน และได้คัดเลือก 4 ทีมที่มี
ผลการด�ำเนินงานโดดเด่นเพื่อด�ำเนินกิจการระยะที่สองเป็นเวลาอีก 6 เดือน ซึ่งทั้งสี่กิจการเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการศึกษา
คนพิการ การท่องเที่ยวชุมชน และการระดมเงินเพื่อองค์กรพัฒนาสังคม
ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินงานในปี 2554 โครงการ Banpu Champions for Change ได้ให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมจ�ำนวนรวม
20 กิจการ ให้มีโอกาสทดลองด�ำเนินกิจการเพื่อสังคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
จ�ำนวน 8 กิจการที่มีผลการด�ำเนินงานโดดเด่น ให้สามารถต่อยอดและพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อด�ำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน
โดยตลอดระยะเวลาด�ำเนินงาน โครงการ Banpu Champions for Change ยังได้ให้ค�ำปรึกษา และจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนผู้ประกอบการเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การวางแผนด้านการเงิน และการวัดผลทางสังคม เป็นต้น
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สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู
• สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ได้ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส
ให้กับนักกีฬาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยในปี 2555 สโมสรฯ ยังคงมุ่งสนับสนุนให้นักกีฬาเรียนรู้ที่จะพัฒนา
ตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การฝึกซ้อมประจ�ำวัน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการส�ำคัญ
ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันรายการ BANPU ALL THAILAND
TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2012 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ซึ่งนอกจาก
จะเป็นเวทีให้นักกีฬาเยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะและเทคนิคปิงปอง รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นแล้ว
บ้านปูฯ ยังให้การสนับสนุนการแข่งขันรายการกุศลคู่พิเศษเพื่อมอบเงินให้บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ�ำ้ ซ้อน กรุงเทพมหานคร มูลนิธิ
ธรรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมเทเบิลเทนนิสคนพิการไทย ในสังกัดของสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย จ�ำนวนรวม 50,000 บาท อีกด้วย
สโมสรฯ ยังคงมุ่งพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนจัดวางแผนพัฒนานักกีฬารายบุคคล รวมทั้ง
เพิ่มเติมกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย ความสามัคคี ปัจจุบันสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูมี
นักกีฬาในสังกัดและสมาชิก รวมประมาณ 70 คนจากทั่วประเทศ
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่านักกีฬาของสโมสรฯ สามารถน�ำเอาความสามารถทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส
เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศมากมาย
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ

บ้านปูฯ รวมทั้งพนักงานให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในยามที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
จากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างสาหัสในหลายพื้นที่ของประเทศไทย บ้านปูฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพ
ขององค์กร และมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน�ำ้ ท่วมเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อน
โดยได้ร่วมฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนในหลายพื้นที่ ให้คืนกลับมาสู่ภาวะปกติ รวมถึงพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ริเริ่มและด�ำเนินโครงการ
ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน�้ำท่วม ดังนี้
“บ้านปูฯ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี”
บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนหมู่ที่ 1 - 3 บ้านเขาสมอคอน อ�ำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้สามารถด�ำเนินชีวิต
และประกอบอาชีพได้ตามปกติ ตลอดจนพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยโครงการ
ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อาทิ การท�ำความสะอาดชุมชนหลังน�้ำลด การซ่อมแซมบ้านเรือน
ในพื้นที่หมู่ที่ 3 จ�ำนวน 45 หลัง การซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านเขาสมอคอน นอกจากนี้ ยังให้ทุนสนับสนุน
การก่อตัง้ กองทุนปุย๋ ภายใต้ “กลุม่ สัจจะชาวนาบ้านเขาสมอคอน” จัดการศึกษาอบรมและการดูงานเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูน้ �ำและสมาชิก
ชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ซึ่งบ้านปูฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย
จัดท�ำแผนและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ” ของทั้ง 3 ชุมชน พร้อมทั้งซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
วัดเขาสมอคอนและติดตั้งเครื่องกรองน�้ำดื่ม เพื่อใช้เป็นศูนย์บรรเทาทุกข์ในช่วงเกิดภัยพิบัติ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในยาม
ปกติอีกด้วย นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เช่น การท�ำนาอินทรีย์ ซึ่งมี
ชาวบ้านเขาสมอคอน 14 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 80 ไร่ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้จัดท�ำการส�ำรวจข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน (Community Baseline Survey) เพื่อใช้ส�ำหรับการวางแผนในการด�ำเนินโครงการที่ช่วยตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนได้
บ้านปูฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือและฟืน้ ฟูชมุ ชนบ้านเขาสมอคอน ผ่านการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
Big Cleaning Day ด้วยการท�ำความสะอาดและทาสีบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ และศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
รวมทั้งร่วมทอดกฐินและมอบศาลาบรรเทาทุกข์แก่วัดเขาสมอคอน เป็นต้น
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การช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากน�้ำท่วมในจังหวัดนครปฐม
บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนในเขตพื้นที่อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่รับน�้ำและได้รับ
ความเสียหายอย่างหนัก ด้วยการสนับสนุนน�ำ้ มันดีเซลจ�ำนวน 7,000 ลิตรแก่เกษตรกรชาวบางเลน เพือ่ ใช้สบู น�ำ้ ทีท่ ว่ มขังออกจากแปลงนา  
สนับสนุนการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายในเขตอ�ำเภอบางเลน แก่องค์การบริหารส่วนต�ำบล 14 ต�ำบลในอ�ำเภอบางเลน
การช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน�้ำท่วม
บ้านปูฯ สนับสนุนการฟื้นฟู โรงเรียนที่ ได้รับความเสียหายจากน�้ ำท่วม เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารเรียน ตลอดจน
ยกอาคารเรียน รวมทั้งสร้างรั้วโรงเรียน ศาลาอเนกประสงค์ และจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่จ�ำเป็นแก่โรงเรียนจ�ำนวน 7 แห่ง
ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนดังกล่าวสามารถด�ำเนินการเรียน
การสอนได้ตามปกติ และมีวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่เพียงพอ โรงเรียนทั้ง 7 แห่งดังกล่าวประกอบด้วย โรงเรียนสามวาวิทยา อ�ำเภอ
ลาดหลุมแก้ว และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลอง 4 อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
ต�ำบลคลองนกกระทุง อ�ำเภอบางเลน และโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย ต�ำบลบางภาษี อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โรงเรียน
วัดศิวาราม ต�ำบลบ่อตาโล่ อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดเขาสมอคอน และโรงเรียนวัดถ�้ำตะโก ต�ำบล
บ้านเขาสมอคอน อ�ำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
นอกจากนี้ พนักงานบ้านปูฯ ยังจัดกิจกรรมทาสีอาคารเรียน จัดห้องสมุด ท�ำความสะอาดและท�ำกิจกรรม 5ส ให้แก่โรงเรียน
สามวาวิทยา อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีด้วย
ด้านการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เหมืองล�ำพูนสนับสนุนเครื่องจักรและงบประมาณเพื่อสร้างฝาย จัดหาเครื่องสูบน�้ำ  ท่อระบายน�้ำ 
รวมทั้งร่วมพิธีบวชป่าเพื่อท�ำแนวกันไฟ
การพัฒนาด้านสาธารณสุข เหมืองล�ำพูนสนับสนุนเงินบริจาคการแข่งขันกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
ต�ำบลลี้ จัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ให้บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านโฮ่ง
และบ้านแวน-นาริน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน และสนับสนุนการแข่งขันเปตองแก่ผู้สูงอายุ
การพัฒนาด้านการศึกษา เหมืองเชียงม่วนมอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 73 ทุนให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอ�ำเภอเชียงม่วน
รวม 15 โรงเรียน ในขณะที่เหมืองล�ำพูนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนในเขตต�ำบลลี้ ที่มีความประพฤติดีจ�ำนวน
88 ทุน ส่วนเหมืองล�ำปางมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่ด�ำเนินการของเหมือง ประกอบด้วยทุนนักเรียน
ระดับประถมจ�ำนวน 44 ทุน และทุนมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา 2 ทุน โดยเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 399,500 บาท ขณะเดียวกันเหมืองล�ำพูน
ยังร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยสนับสนุนของรางวัล เช่น ขนม และของเล่น เป็นต้น นอกจากนี้เหมืองทั้ง 3 แห่งยังสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในชุมชนรอบ ๆ เหมืองอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เหมืองล�ำพูนสนับสนุนเครื่องจักรในการสร้างกุฏิ ยกเสาศาลาวัด ร่วมงานทอดกฐิน
ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติชาดกและพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองลี้ รวมทั้งร่วมประชุมวัฒนธรรมกับหมู่บ้านบ้านโฮ่ง เพื่อจัด
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภายในหมู่บ้าน นอกจากนี้ เหมืองเชียงม่วนยังถวายเงินท�ำบุญซ่อมแซมหลังคาวิหารวัดสระใต้
อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อร่วมท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน เหมืองล�ำพูนสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอ�ำเภอลี้ และปรับปรุงพื้นที่
ลานหน้าวัดบ้านโฮ่ง ในขณะทีเ่ หมืองเชียงม่วนพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณบ่อเหมืองเก่าให้เป็นแหล่งความรูแ้ ละแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดพะเยา
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เหมืองล�ำพูนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพเพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการจัดโครงการ
เลี้ยงไก่พันธุ์ ไข่ และโครงการปุ๋ยหมักมูลวัวแก่ชาวบ้านในชุมชนรอบเหมือง นอกจากนี้ยังร่วมกับสมาชิกกลุ่มธนาคารขยะจัดเก็บขยะ
ในชุมชนเพื่อคัดแยกขยะและน�ำไปขาย รวมถึงจัดอบรมการท�ำขนมด้วย
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
บ้านปูฯ ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในชุมชน
ที่ตั้งอยู่ ใกล้เคียงส�ำนักงานที่กรุงจาการ์ตา (ซึ่งด�ำเนินงานภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “ITM เพื่อการศึกษา”) และในชุมชนที่ตั้งอยู่
ใกล้เหมืองที่บริษัทฯ เข้าไปด�ำเนินการในเกาะกาลิมันตัน คือ เหมืองอินโดมินโค (Indominco) เหมืองเอ็มบาลุต (Embalut)
เหมืองทันดุงมายัง (Tandungmayang) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) และเหมืองบารินโต (Bharinto)
โดยได้ด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนรอบข้าง ควบคูไ่ ปกับการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ภายใต้การมีสว่ นร่วม
ของชุมชน การประสานความร่วมมือกับภาครัฐในท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น สร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียนโรงเรียนประถมศึกษา รวมทั้ง
สร้างอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน สุเหร่า อาคารสถานีอนามัย และอาคารศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าดายัค ตลอดจนสร้างถนน
เข้าสู่พื้นที่ท�ำกินของชุมชน รวมถึงติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมเครื่องปั่นไฟหมู่บ้านอีกด้วย  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว เช่น การปลูกผัก การปลูก
ยางพารา การท�ำนาและโรงสีขา้ ว การเพาะเห็ด การเลีย้ งโคในพืน้ ทีห่ ลังการท�ำเหมือง การเลีย้ งโคขุน การเลีย้ งปลาในกระชัง การเกษตร
แบบผสมผสาน การผลิตปุย๋ ชีวภาพ การแปรรูปอาหาร การตัดเย็บเสือ้ ผ้า การตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์และร้านค้าชุมชน การส่งเยาวชนเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรเข้มข้นเรื่องการขับรถบรรทุกและการซ่อมเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งท�ำให้สามารถมีงานท�ำหลังจบการอบรม เป็นต้น
การพัฒนาด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา รวมกว่า 700 ทุน ซึ่งรวมถึง
ทุนให้เรียนในวิทยาลัยพยาบาล เพื่อจบแล้วจะได้กลับไปท�ำงานในชุมชนของตนเอง สนับสนุนรถรับส่งนักเรียน จัดอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ให้กบั ครู รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และหนังสือส�ำหรับห้องสมุด นอกจากนี้ ยังได้จดั ชัน้ เรียนการศึกษา
นอกโรงเรียนขึ้นในชุมชน ท�ำให้ผู้ที่ขาดโอกาสได้มีทางเลือกในการศึกษา
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนใน 37 หมู่บ้าน
รวมถึงการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ จัดอบรมให้ความรู้ด้านอนามัยแม่และเด็กแก่สตรีตั้งครรภ์และที่ให้นมบุตร จัดหาอาหารเสริม
ส�ำหรับแม่ ทารก และเด็กก่อนวัยเรียน การพ่นควันก�ำจัดยุงให้ชมุ ชน จัดอบรมความรูเ้ กีย่ วกับการปฐมพยาบาลและการกูภ้ ยั โดยเฉพาะ
วิธีการรับมือกับไฟไหม้และอุบัติเหตุต่าง ๆ การสร้างประปาหมู่บ้านเพื่อให้มีนำ�้ ใช้ที่สะอาด รวมถึงสนับสนุนเครื่องท�ำน�้ำดื่ม เพื่อให้
ชุมชนได้ดื่มน�้ำที่ปลอดภัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนและกรมป่าไม้ปลูกป่าชายเลนในเขตพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์น�้ำ การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างของชุมชน และการท�ำโครงการสร้างจิตส�ำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
การพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (Community Consultative
Committee-CCC) เพื่อวางแผนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง การน�ำคณะกรรมการฯ
และตัวแทนผู้น�ำชุมชนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้น�ำชุมชน
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่น ทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ น�้ำท่วม เป็นต้น
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

สาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษทั ย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม
การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน นอกจากนี้ BIC ยังมีนโยบายหลักในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในหลาย ๆ ด้าน ดังต่อไปนี้
การพัฒนาด้านการศึกษา
• มอบทุนสนับสนุนจ�ำนวน 50,000 หยวน รวมถึงมอบชุดนักเรียนและเสื้อยืดแก่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านปู
ซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กพิการของเมืองหลวนหนาน มีนักเรียนหูหนวก เป็นใบ้ พิการทางด้านร่างกายและสมองอยู่ทั้งหมด 79 คน
และมีครูผู้ดูแล 30 คน
• มอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 180,000 หยวนแก่นักเรียนสาขาการท�ำเหมืองใต้ดิน 90 คน จาก 4 สถาบันการศึกษาในเมือง
ไท่หยวน มณฑลชานซี
• โรงไฟฟ้าเจิง้ ติง้ มอบของเล่น หนังสือ และอุปกรณ์กฬี าแก่โรงเรียน 3 แห่ง ในเมืองเจิง้ ติง้ เนือ่ งในโอกาสการฉลองวันเด็กสากล
• ส�ำนักงานปักกิ่งจัดกิจกรรม “ห่วงใยและเอาใจใส่เด็ก ๆ จากครอบครัวแรงงานอพยพ” (Care to Children of Migrant Worker)
เพื่อซ่อมแซมสนามเด็กเล่นของ Tongxin Experimental School ในเขตชานเมืองปักกิ่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอน
แก่เด็ก ๆ จากครอบครัวผู้อพยพประมาณ 660 คน รวมทั้งสนับสนุนเงินจ�ำนวน 22,000 หยวนส�ำหรับเปลี่ยนผ้ายางชุดใหม่เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยแก่โรงเรียน นอกจากนี้ ยังมอบเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็ก ๆ ด้วย
• เหมืองเกาเหอมอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน 100,000 หยวนแก่โรงเรียนประถมศึกษาเกาเหอ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 20 ชุด
ส�ำหรับปรับปรุงการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และติดตั้งประตูไฟฟ้าเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่โรงเรียน
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
• เหมืองเฮ่อปี้มอบเงิน 150,000 หยวนแก่โรงพยาบาลเมืองเฮ่อปี้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• พนักงานจากส�ำนักงานต่าง ๆ ทั้งในปักกิ่ง จิ้นเฉิง เจิ้งโจว และเหมืองเฮ่อปี้ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้
แห่งชาติของประเทศจีน นอกจากนั้น ส�ำนักงานปักกิ่งยังจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติของประเทศจีน เพื่อปลูก
จิตส�ำนึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานอีกด้วย
• ด�ำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน ควบคุม และก�ำจัดมลพิษหลายชนิดที่โรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐบาลก�ำหนด ท�ำให้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลท้องถิ่นให้เป็นตัวอย่าง
ที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประหยัดทรัพยากรอีกด้วย
การพัฒนาด้านกีฬา
• ให้การสนับสนุนสโมสรเทเบิลเทนนิสของเมืองเจิ้งติ้ง ซึ่งเป็นสโมสรระดับประเทศที่มีชื่อเสียงในการฝึกอบรมและพัฒนา
นักกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับชาติ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ
• เหมืองเกาเหอมอบสิ่งของเครื่องใช้ ได้แก่ รถเข็น ไม้เท้า เสื้อกันหนาว และของใช้ประจ�ำวัน รวมมูลค่า 100,000 หยวน
แก่ผู้สูงวัยที่บ้านพักคนชราในเมือง Changzhi ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เหมืองเกาเหอ
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการ

2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน
* เป็นพี่ชายของบุคคล
ในล�ำดับที่ 10
และเป็นอาของบุคคล
ในล�ำดับที่ 12

อายุ
(ปี)

วุฒิทางการศึกษา

69 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Economics,
Sydney University, Australia
• Certificate in Economic
Developments, Japan
• Certificate in Project Appraisal,
Oxford University
• Certificate in Commercial Counseller
Practices, Federal Republic of Germany
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 37
• อบรมหลักสูตร Role of Chairman (RCP)
รุ่นที่ 11/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
รุ่นที่ 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.)
71 • เภสัชศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• Senior Executive Program รุ่นที่ 6
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร Chairman 2000
รุ่นที่ 11/2005 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

-

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการมูลนิธิ
อุปนายก

2549 - 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

1.35 2553 - ปัจจุบัน
2526 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
การลงทุน (Investment Committee)
2517 - 2555 กรรมการ
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ
2520 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2526 - 2552 ประธานกรรมการ
2532 - 2550 กรรมการ

บริษัท/องค์กร

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
กระทรวงพาณิชย์

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
และบริษัทในเครือ
บริษัท โรงแรม เอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด
เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอราวัณ เพลินจิต จ�ำกัด

078

บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

3. นายสมเกียรติ เจริญกุล
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี)

วุฒิทางการศึกษา

71 • พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
• ประกาศนียบัตร “Strategic Alliance
Seminar”, The Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.
• ประกาศนียบัตร “Selected Problems of
Tax Auditing and Investigation”
Germany and Singapore
• ประกาศนียบัตร “Seminar on Taxation
(Indirect Tax Course)”
JICA (Japan International Cooperation
Agency) Japan
• อบรมหลักสูตร “The Management
Program” สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 30” สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 79/2006
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Director Accreditation  
Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
รุ่นที่ 1/2004 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร “Successful Formulation
& Execution of Strategy”
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

-

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
2549 - 2553 กรรมการ
2549 - 2553 กรรมการ
2549 - 2553 กรรมการ
2546 - 2552 กรรมการ

บริษัท/องค์กร

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท จันทบุรี รีสอร์ต แอนด์ สปา จ�ำกัด
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ำกัด
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท เมืองกิจ จ�ำกัด
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

4. นายรัตน์ พานิชพันธ์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ
(ปี)

วุฒิทางการศึกษา

65 • ปริญญาโท M.S. in Business Ad.,
Fort Hays Kansas State University,
Hays, Kansas, U.S.A.
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Accreditation Program: Governance
Training for Listed Company Directors
(DAP) รุ่น 4/2546 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Certification Program (DCP)
รุ่น 61/2548 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial
Institutions Governance Program (FGP)
รุ่น 1/2010 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388)

5. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล 69 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการอิสระ
• ประกาศนียบัตรฝึกวิชาชีพชั้นสูง
• ประธานคณะกรรมการ
ประเทศเยอรมนี
บรรษัทภิบาลและสรรหา
• อบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน

69 • พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 355)
• อบรมหลักสูตร Chairman 2000
รุ่นที่ 3/2001 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Audit Committee
Effectiveness Seminar จากสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

%
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัท/องค์กร

-

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)  
2544 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
และกรรมการผู้จัดการ
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และก�ำหนดค่าตอบแทน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2549 - 2552 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
2545 - 2551 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549 - 2551 กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2550 - 2555 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลภิบาลและสรรหา
ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

-

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2545 - ปัจจุบัน กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน /
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ลกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จ�ำกัด
บริษัท เซฟตี้สตีล อินดัสทรี จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

วุฒิทางการศึกษา

%
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

7. นายระวิ คอศิริ
• กรรมการ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

63 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Executive Leadership Program
NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA) กับ The Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.

-

2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2544 - 2553
2547 - 2554
2550 - 2553
2544 - 2554
2553 - 2555
2540 - 2555

8. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

57 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of
Wisconsin at Madison, U.S.A.
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 161/2012
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร Audit Committee
Effectiveness Seminar จากสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

-

ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2549 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
2551 - 2555 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
2551 - 2555 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

9. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
• กรรมการ
• เจ้าหน้าที่บริหาร
* เป็นพี่ชายของบุคคล
ในล�ำดับที่ 11

59 • B.SC. (Management),
0.11 2526 - ปัจจุบัน
St. Louis University, Missouri, U.S.A.
2551 - ปัจจุบัน
• Infrastructure for the Market Economy,
Harvard University John F. Kennedy
2550 - 2554
School of Government, Boston, U.S.A.
2547 - ปัจจุบัน
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
2552 - ปัจจุบัน
(วปรอ.377) รุ่นที่  7
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กรรมการ
กรรมการ (Commissioner)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ / เจ้าหน้าที่บริหาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประจ�ำคณะกรรมาธิการการพลังงาน
กรรมการ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
มาตรฐานแห่งชาติ

บริษัท/องค์กร

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
Centennial Coal Co., Ltd.
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด
Hongsa Power Co., Ltd.
Phufai Mining Co., Ltd.
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู พลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จ�ำกัด

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงพาณิชย์

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
สภาผู้แทนราษฎร
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรม
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

วุฒิทางการศึกษา

10. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
60 • M.B.A. (Finance), St. Louis University,
• กรรมการ
Missouri, U.S.A.
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
* เป็นน้องชายของบุคคล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในล�ำดับที่ 2 และเป็นอา
• อบรมหลักสูตร Director Certification
ของบุคคลในล�ำดับที่ 12
Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course  
รุ่นที่ 3/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

0.53 2526 - ปัจจุบัน
2526 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2546 - 2553

ต�ำแหน่ง

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
นายก
กรรมการ

2548 - 2552 อุปนายก

11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 56 • B.S. (Mechanical Engineering),
0.10 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ / เจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการ
University of Missouri, Columbia, U.S.A.
• เจ้าหน้าที่บริหาร
• Senior Executive Program 3
* เป็นน้องชายของบุคคล
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ในล�ำดับที่ 9
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4414)
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 23/2002
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.)
• อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
(มหานคร รุ่น 1)
• อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 1)
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
• กรรมการ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
   และสรรหา
* เป็นหลานชาย
ของบุคคลในล�ำดับที่ 2
และล�ำดับที่ 10

48 • Bachelor of Science (Finance),
Babson College, Massachusetts, U.S.A.
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 24/2002
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ  / กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
2547 - 2553 กรรมการ
2550 - 2553 กรรมการ

บริษัท/องค์กร

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)
สมาคมบริษัทจดทะเบียน

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น�้ำตาลมิตรสยาม จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
กลุ่มมิตรผล
บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ�ำกัด
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จ�ำกัด
บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จ�ำกัด
บริษัท พาเนล พลัส จ�ำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จ�ำกัด
(มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

วุฒิทางการศึกษา

%
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์
• รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

57 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
และการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (นักบริหาร)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 75/2006
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 3/2006
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

-

ปัจจุบัน
2554 - 2555
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2549 - 2555
2550 - 2555
2550 - 2555
2550 - 2555
2550 - 2555
2550 - 2555

14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์
• ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

56 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Advanced Management Program (AMP173)
Harvard Business School, U.S.A.
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ

15. นางสมฤดี ชัยมงคล
51 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ผู้ช่วยประธาน
• Program for Global Leadership,
เจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
Harvard University Graduate
School of Business Administration,
Boston, U.S.A.
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (Commissioner)
President Director
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2552 - 2555 กรรมการผู้จัดการ

0.08 2549 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
2544 - 2549 ผูอ้ �ำนวยการสายอาวุโส - การเงิน
ปัจจุบัน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท/องค์กร

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
บริษทั บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ�ำกัด
Hunnu Investment Pte. Ltd.
Hunnu Coal Pty Ltd.
Pan-Western Energy Corporation LLC
บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จ�ำกัด
บริษัท ศิลามณี จ�ำกัด
PT Indo Tambabgraya Megah Tbk
PT Indo Tambabgraya Megah Tbk
PT. Bharinto Ekatama
PT. Indominco Mandiri
PT. Indo Tambangraya Megah
PT. Jorong Barutama Greston
PT. Trubaindo Coal Mining
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
Hongsa Power Co., Ltd.
Phufai Mining Co., Ltd.
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จ�ำกัด
Hongsa Power Co., Ltd.
Phufai Mining Co., Ltd.

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท ศิลามณี จ�ำกัด
บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จ�ำกัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
Centennial Coal Company Limited
บริษัท บ้านปู พลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษทั ไบโอฟูเอล เดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
Hunnu Coal Pty Ltd.
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

วุฒิทางการศึกษา

16. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต 54 •
• ผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
   บริหารและพัฒนาองค์กร
•

Doctor of Philosophy in Strategic
Management, University of Northern
Washington
M.B.A. Strategic Management
Leadership, IOU of Netherlands
• Theology Study, Saint Sabriel’s
Institution, India
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

17. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
• ผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร แผนงานองค์กร
และพัฒนาธุรกิจ

54 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.B.A., Bowling Green State University,
Ohio, U.S.A.
• Executive Program in Strategy
and Organization, Stanford University,
California, U.S.A.
• อบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• วุฒิบัตร Director Diploma Examination
รุ่นที่ 22/2007 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

18. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
53 • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์
• ผู้อ�ำนวยการสายอาวุโส และสื่อสารมวลชน
องค์กรสัมพันธ์
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

%
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

-

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัท/องค์กร

2549 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริหารและพัฒนาองค์กร
2547 - 2548 ผู้อ�ำนวยการสายอาวุโส - ส�ำนักตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
2541 - 2546 ผู้อ�ำนวยการสายอาวุโส บริษทั บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
สายทรัพยากรมนุษย์

0.00 2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
2551 - 2553 ผู้อ�ำนวยการสายอาวุโส แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
2544 - 2551 ผู้อ�ำนวยการสายอาวุโส สายแผนงานองค์กร
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Banpu Australia Co. Pty Ltd.
บริษัท บ้านปู พลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษทั ไบโอฟูเอล เดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
บริษัท เพชรเกษมพลังงานลม จ�ำกัด
บริษัท ประจวบพลังงานลม จ�ำกัด
บริษัท มิตรภาพพลังงานลม จ�ำกัด
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จ�ำกัด
Banpu Australia Resources Pty Ltd.
Hunnu Coal Pty Ltd.

0.00 2552 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2551 ผูอ้ �ำนวยการสาย - สื่อสารองค์กร
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
และกิจการสัมพันธ์
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
		
ชื่อ - นามสกุล
		
31 ธ.ค. 2555

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์       
2. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์          
3. นายระวิ คอศิริ     

4. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
5. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายสมเกียรติ เจริญกุล      
นายรัตน์ พานิชพันธ์
นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ         
นายสมยศ รุจิรวัฒน์
นางสมฤดี ชัยมงคล
นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
นายอัครพงษ์ ไทยานนท์  
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร  

หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

60,000

3,660,911
-

1,767,971
310,800
423,425
212,628
5,400
11,000

หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 ธ.ค. 2554

ได้รับแต่งตั้ง
เมษายน
ปี 2555
3,590,911
ได้รับแต่งตั้ง
เมษายน
ปี 2555
1,627,971
280,800
393,225
212,628
5,400
11,000

เพิ่ม (ลด)

-

70,000
-

140,000
30,000
30,200
-

รายงานประจำ�ปี 2555   085

ค่าตอบแทน
1.		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จกรรมการ เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  
72,293,700.00 บาท รายละเอียดดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ต�ำแหน่ง

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
รองประธานกรรมการ/
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมเกียรติ เจริญกุล
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายรัตน์ พานิชพันธ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
5. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
6. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
7. นายระวิ คอศิริ
กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
8. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
     กรรมการ
10. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
     กรรมการ
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
    กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
บริษัท

เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
ตรวจสอบ
และสรรหา

คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

บ�ำเหน็จกรรมการ
(บาท)

ค่าตอบแทนรวม
(บาท)

1,482,000.00

-

-

- 5,951,807.26 7,433,807.26

1,276,500.00

-

-

210,000.00 5,265,060.24 6,751,560.24

1,140,000.00

421,200.00

-

- 4,578,313.25 6,139,513.25

1,050,000.00

-

-

234,000.00 4,578,313.25 5,862,313.25

1,110,000.00

144,000.00

294,000.00

- 4,578,313.25 6,126,313.25

1,140,000.00

324,000.00

-

210,000.00 4,578,313.25 6,252,313.25

840,000.00

-

180,000.00

-

- 1,020,000.00

840,000.00

180,000.00

-

-

- 1,020,000.00

720,000.00

-

-

- 4,578,313.25 5,298,313.25

720,000.00

-

-

- 4,578,313.25 5,298,313.25

720,000.00

-

-

- 4,578,313.25 5,298,313.25

1,140,000.00

-

240,000.00

- 4,578,313.25 5,958,313.25
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล
ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
ตรวจสอบ
และสรรหา

คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

บ�ำเหน็จกรรมการ
(บาท)

ค่าตอบแทนรวม
(บาท)

13. นายกอปร กฤตยากีรณ
     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
270,000.00
- 78,000.00
- 4,578,313.25 4,926,313.25
14. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
270,000.00
- 60,000.00
- 4,578,313.25 4,908,313.25
รวม						 72,293,700.00
หมายเหตุ:
• นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล (บุคคลในล�ำดับที่ 5) ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จากเดิมด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และออกจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2555    
• นายระวิ คอศิริ (บุคคลในล�ำดับที่ 7) ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2555 และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2555    
• นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ (บุคคลในล�ำดับที่ 8) ได้รบั แต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 6 เมษายน 2555 และได้รบั แต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12 เมษายน 2555    
• นายกอปร กฤตยากีรณ (บุคคลในล�ำดับที่ 13) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน
2555   
• นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม (บุคคลในล�ำดับที่ 14) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2555

1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส
หน่วย: บาท

จ�ำนวนราย

เงินเดือนรวม
6
โบนัสรวม
6
รวม		

ปี 2555

จ�ำนวนราย

55,759,300.00
6
80,114,740.00
6
135,874,040.00		

ปี 2554

48,844,150.00
136,889,620.00
185,733,770.00

หมายเหตุ:
• ปี 2554 ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์  
และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร
• ปี 2555 ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์  
และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร

2. ค่าตอบแทนอื่น
2.1 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้
หน่วย: บาท

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

จ�ำนวนราย

ปี 2555

จ�ำนวนราย

6

3,362,940.00

6

ปี 2554

2,932,949.40

หมายเหตุ:
• ปี 2554 ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์  
และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร
• ปี 2555 ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์  
และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ตระกูลว่องกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง*
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
3. The Bank of New York Mellon-CGT Taxable
4. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.
5. State Street Bank and Trust Company
6. State Street Bank Europe Limited
7. Government of Singapore Investment Corporation
8. Chase Nominees Limited 1
9. ส�ำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)
10. Chase Nominee Limited 28
หมายเหตุ:* ตระกูลว่องกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1) ตระกูลว่องกุศลกิจ
2) บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตาลมิตรสยาม จ�ำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนช�ำระแล้ว
3) บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ�ำกัด
ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 54.23 ของทุนช�ำระแล้ว
บริษัท ยูฟินเวส จ�ำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 10.50 ของทุนช�ำระแล้ว
4) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 87.56 ของทุนช�ำระแล้ว
5) บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จ�ำกัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนช�ำระแล้ว
6) บริษัท ทุนมิตรสยาม จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตาลมิตรสยาม จ�ำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนช�ำระแล้ว
7) บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 62.50 ของทุนช�ำระแล้ว
8) บริษัท ยูฟินเวส จ�ำกัด
บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ�ำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 ของทุนช�ำระแล้ว
9) บริษัท น�้ำตาลมิตรภูเวียง จ�ำกัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนช�ำระแล้ว
10) บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

54,065,769
33,449,181
10,025,662
9,229,910
8,024,231
5,083,626
4,262,000
3,617,689
3,571,000
3,016,950

19.90
12.31
3.69
3.40
2.95
1.87
1.57
1.33
1.31
1.11

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

26,240,635
14,406,408

9.66
5.30

6,751,600

2.48

1,779,445

0.65

1,520,965

0.56

929,000

0.34

681,905

0.25

660,611

0.24

615,200

0.23

480,000

0.18

ข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 26.49 ของทุนช�ำระแล้ว
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด 1) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล
โดยถือหุ้นร้อยละ 5.30 ของทุนช�ำระแล้ว บจ. น�้ำตาลมิตรสยาม
และกากน�้ำตาล)
2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ
     ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ
3) มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
1. ตระกูลว่องกุศลกิจ
2. ตระกูลเอื้ออภิญญกุล
3. บจ. ยูฟินเวส
4. ตระกูลกันทาธรรม
5. ตระกูลกาญจนก�ำเนิด
6. ตระกูลพุทธพงษ์ศิริพร

2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล
จ�ำกัด
(บริษัทเพื่อการลงทุน)

1) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
โดยถือหุ้นร้อยละ 2.48 ของทุนช�ำระแล้ว
2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ
ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ
3) มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน คือ
1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
4. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
5. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
6. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

3. บริษัท รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล
และกากน�้ำตาล)

1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ร้อยละ 0.65 ของทุนช�ำระแล้ว
บจ. น�้ำตาลมิตรผล
2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ. น�้ำตาลมิตรผล
3) มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

4. บริษัท แปซิฟิก ชูการ์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(ตัวแทนน�ำเข้า - ส่งออก
น�้ำตาล)

1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ร้อยละ 0.25 ของทุนช�ำระแล้ว
บจ. น�้ำตาลมิตรผล
2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ. น�้ำตาลมิตรผล
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

5. บริษทั น�ำ้ ตาลมิตรภูเวียง
จ�ำกัด
(ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล
และกากน�้ำตาล)

1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้อยละ 0.23 ของทุนช�ำระแล้ว
2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ. รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

99.99%

54.23%
24.16%
10.50%
3.17%
0.58%
0.63%

87.56%

62.50%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99%

รายชื่อคณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ
นายกล้าณรงค์ ศรีรอต
นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์
พญ.ลักษมี ว่องกุศลกิจ
นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
รศ. ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสุนทร ว่องกุศลกิจ
นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
นายประจวบ ตรีนิกร
นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
นางสาวจินตนา กาญจนก�ำเนิด
นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์
นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์
นางสาวจินตนา กาญจนก�ำเนิด
นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
นางอารดา ลัทธะพานิชย์

1.
2.
3.
4.

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายจิรศักด์ ว่องกุศลกิจ
นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
นางอัมพร กาญจนก�ำเนิด

1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
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ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการ

1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้อยละ 0.24 ของทุนช�ำระแล้ว
2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ
ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ
3) มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน คือ
1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
4. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
5. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
6. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บจ. ทีเอ็มอี แคปิตอล
100.00%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสุนทร ว่องกุศลกิจ
นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
นายประจวบ ตรีนิกร
นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
นางสาวจินตนา กาญจนก�ำเนิด
นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ

7. บริษัท น�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
จ�ำกัด
ร้อยละ 0.18 ของทุนช�ำระแล้ว
(ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ. รวมเกษตรกร
และกากน�้ำตาล)
อุตสาหกรรม
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์
นางสาวจินตนา กาญจนก�ำเนิด
นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์
นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
นางอารดา ลัทธะพานิชย์

8. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล
บอร์ด จ�ำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99%

1.
2.
3.
4.
5.

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
นางอัมพร กาญจนก�ำเนิด
นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บจ. น�้ำตาลมิตรสยาม

1.
2.
3.
4.
5.

นายสุนทร ว่องกุศลกิจ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
นายขจร เทพย์ปฎิพัธน์
นายศุภนิตย์ มานะจิตต์

6. บริษัท ยูฟินเวส จ�ำกัด
(Holding Company)

1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้อยละ 0.56 ของทุนช�ำระแล้ว
2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ. รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

9. บริษัท ทุนมิตรสยาม จ�ำกัด 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้อยละ 0.34 ของทุนช�ำระแล้ว
2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ. น�้ำตาล
มิตรสยาม
3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน

99.99%
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800

2) นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2299 1111
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1893
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2544 1111

3) ผู้สอบบัญชี

นายสมชาย จิณโณวาท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2286 9999, 0 2344 1000

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน

-ไม่มี-

5) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและ/หรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
เป็นการประจ�ำถาวร แต่จะมีการว่าจ้างทีป่ รึกษา (เช่น ทีป่ รึกษาทางการเงิน)
เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความจ�ำเป็นในการด�ำเนินงานเป็นครั้งคราว
การบริหารงานบริษัทฯ จะด�ำเนินการภายใต้การก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นส�ำคัญ
6) สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจ�ำ

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศประมาณ 30 แห่ง

รายงานประจำ�ปี 2555   091

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
				
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนช�ำระแล้ว
					
1. บริษัท บ้านปู จ�ำกัด
(มหาชน)
		 บริษัทย่อย
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล
จ�ำกัด
3. Banpu Singapore Pte. Ltd.

พลังงาน

3,540,504,790
บาท

2,717,478,550
บาท

ผลิตและจ�ำหน่าย
ถ่านหิน
ค้าถ่านหิน

3,200,000,000
บาท
ไม่มีการก�ำหนด
ค่าทุนจดทะเบียน*

3,200,000,000
บาท
1,500,000  
SGD
300,000,000
USD
17,670,002
SGD
11,000,000
USD
2,428,021,000
AUD
564,962,500,000
IDR

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ไม่มีการก�ำหนด
ในต่างประเทศ
ค่าทุนจดทะเบียน*

5. Banpu Australia
Co. Pty Ltd.
6. PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk

Investment in coal
2,428,021,000
mining in Australia
AUD
ให้บริการท�ำเหมือง 1,500,000,000,000
ก่อสร้าง ขนส่ง และ
IDR
บริการทั่วไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจเหมืองถ่านหิน
ในอินโดนีเซีย
ผลิตถ่านหิน
20,000,000,000 12,500,000,000
ในอินโดนีเซีย
IDR
IDR

1,000

1,500,000 ไม่มีการก�ำหนด
มูลค่าหุ้น
300,000,000
ต่อหน่วย*

300

15,000,000

100,000,000,000 63,500,000,000
IDR
IDR

63,500

1,000,000

ผลิตถ่านหิน, จ�ำหน่าย 1,000,000,000,000 377,890,000,000
และให้บริการ
IDR
IDR
ท�ำเหมืองถ่านหิน
ในอินโดนีเซีย
ผลิตถ่านหิน
68,000,000,000 17,000,000,000
ในอินโดนีเซีย
IDR
IDR

188,945

2,000,000

17,000

1,000,000

ผลิตถ่านหิน
ในอินโดนีเซีย

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

4,500,000,000
IDR

11,050,500
USD
250,000,000
บาท

11,050,500
USD
250,000,000
บาท

11,050,500

1

25,000,000

10

14. บริษัท ศิลามณี จ�ำกัด

ค้าถ่านหิน

75,000,000
บาท

75,000,000
บาท

7,500,000

10

15. บริษัท ศิลามณีหินอ่อน
จ�ำกัด

ค้าถ่านหิน

50,000,000
บาท

50,000,000
บาท

500,000

100

16. บริษัท เหมืองเชียงม่วน
จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่าย
ถ่านหิน

231,350,000
บาท

231,350,000
บาท

23,135,000

10

15,533,002
USD
50,000,000
USD

15,533,002
USD
40,917,026
USD

15,533,002

1

40,917,026

1

17. บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
18. Asian American Coal Inc. ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
19. AACI SAADEC (BVI)
Holdings Limited

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

50,000
USD

1
USD

1

1

20. Centennial Coal Co., Ltd.

Coal Mining
and Marketing
Employer Company
for Newstan Washery
Dormant

2,449,783,562
AUD
1
AUD
2
AUD

2,449,783,562
AUD
1
AUD
2
AUD

395,126,381

6.20

1

1

2

1

21. Centennial Northern
Coal Services Pty Ltd.
22. Berrima Coal Pty Ltd.

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

- ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ: * ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท

99.99% 58/1 ซ.ทุ่งกวาว 1 ถ.ยนตรกิจโกศล ม.1
ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
100.00% One Marina Boulevard,
#28-00 Singapore 018989

17,670,002 ไม่มีการก�ำหนด 100.00% One Marina Boulevard,
มูลค่าหุ้น
#28-00 Singapore 018989
17,670,002
ต่อหน่วย*
     
           
2,428,021,000
1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
1,129,925,000
500 65.00% 3rd Floor, Ventura Building,
Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak,
Jakarta 12430, Indonesia

4,500,000,000
IDR

9. PT. Trubaindo Coal
Mining

12. Banpu Coal Investment
Co., Ltd.
13. บริษัท บ้านปู
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

3,200,000

1,000,000

ผลิตถ่านหิน
ในอินโดนีเซีย

11. PT. Bharinto Ekatama

10

12,500

8. PT. Jorong Barutama
Greston

10. PT. Kitadin

271,747,855

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

โทรศัพท์
0 2694 6600

								

4. Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.

7. PT. Indominco Mandiri

จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้น
ที่จ�ำหน่ายแล้ว
ต่อหน่วย
ทั้งหมด (หุ้น)		

99.99% 3rd Floor, Ventura Building,
Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak,
Jakarta 12430, Indonesia
99.67% 3rd Floor, Ventura Building,
Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak,
Jakarta 12430, Indonesia
99.99% 3rd Floor, Ventura Building,
Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak,
Jakarta 12430, Indonesia
99.99% 3rd Floor, Ventura Building,
Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak,
Jakarta 12430, Indonesia
99.00% 3rd Floor, Ventura Building,
Jalan R.A. Kartini No.26, Cilandak,
Jakarta 12430, Indonesia
100.00% 4th Floor, Ebene Skies, Rue de L’ Institut,
Ebene, Republic of Mauritius
99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
99.96% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
100.00% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
100.00% 4th Floor, Ebene Skies,Rue de L’ Institut,
Ebene, Republic of Mauritius
100.00% Geneva Place, 2nd Floor,
#333 Waterfront Drive, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
100.00% P.O. Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,  
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,  
Sydney NSW 2000, Australia

0 2694 6600
65 6890 7188

65 6890 7188

61 2 9266 2700
6221 750 4390

6221 750 4390
6221 750 4390
6221 750 4390
6221 750 4390

6221 750 4390
230 404 8000
0 2694 6600
0 2694 6600
0 2694 6600
0 2694 6600
230 404 8000
(284) 494 4388
(284) 494 2233
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

				
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนช�ำระแล้ว
					
23. Centennial Airly Pty Ltd.

Coal Mining

24. Centennial Angus Place
Pty Ltd.
25. Centennial Coal
Infrastructure Pty Ltd.

Coal Mining
Coal exporting
logistics and
infrastructure
Coal Marketing

26. Centennial Coal Sales
and Marketing Pty Ltd.
27. Centennial Fassifern
Coal Mining
Pty Ltd.
28. Centennial Northern
Employer Company
Mining Services Pty Ltd.
for Newstan
29. Centennial Inglenook
Coal Mining
Pty Ltd.
30. Centennial Mandalong
Coal Mining
Pty Ltd.
31. Centennial Mannering
Coal Mining
Pty Ltd.
32. Centennial Munmorah   
Coal Mining
Pty Ltd.
(now Dormant)
33. Centennial Myuna Pty Ltd.
Coal Mining
34. Centennial Newstan
Pty Ltd.
35. Charbon Coal Pty Ltd.
36. Coalex Pty Ltd.
37. Clarence Coal
Investments Pty Ltd.

Coal Mining
Coal Mining
Coal Mining Clarence JV
Coal Mining Clarence JV

38. Clarence Colliery Pty Ltd.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Coal Mining Clarence JV
Clarence Coal Pty Ltd.
Coal Mining Clarence JV
Centennial Clarence
Coal Mining Pty Ltd.
Clarence JV
Powercoal Pty Ltd.
Dormant Holding
company
Powercoal
Superannuation
Superannuation Pty Ltd. Company (Dormant)
Collieries Superannuation   Superannuation
Pty Ltd.
Company (Dormant)
Elcom Collieries Pty Ltd.
Dormant

45. Huntley Colliery Pty Ltd.

Dormant

46. Mandalong Pastoral
Management Pty Ltd.

Dormant

47. Powercoal Employee
Entitlements Company
Pty Ltd.
48. Hartley Valley Coal Co
Pty Ltd.
49. Ivanhoe Coal Pty Ltd.

Employee Trust
Company
Ex Powercoal
Dormant

50. Preston Coal Pty Ltd.

Dormant

Coal Mining

2
AUD
1
AUD
2
AUD

2
AUD
1
AUD
2
AUD

1
AUD
2
AUD
1
AUD
1
AUD
1
AUD
1
AUD
1
AUD
1
AUD
1
AUD
2
AUD
1,500,000
AUD
19,500,002
AUD

1
AUD
2
AUD
1
AUD
1
AUD
1
AUD
1
AUD
1
AUD
1
AUD
1
AUD
2
AUD
1,500,000
AUD
19,500,002
AUD

10,000
AUD
2
AUD
8,800,000
AUD
4,590,001
AUD
2
AUD
2
AUD
1,500,000
AUD
354,000
AUD
2,736,028
AUD

10,000
AUD
2
AUD
8,800,000
AUD
4,590,001
AUD
2
AUD
2
AUD
1,500,000
AUD
354,000
AUD
2,736,028
AUD

2
AUD

2
AUD

1,000,000
AUD
2
AUD
1,250,000
AUD

1,000,000
AUD
2
AUD
1,250,000
AUD

  

หมายเหตุ: * ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท

จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้น
ที่จ�ำหน่ายแล้ว
ต่อหน่วย
ทั้งหมด (หุ้น)		

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia

โทรศัพท์

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

750,000

2

15,500,002
Ord A shares
4,000,000
Ord B shares
10,000

1

1

2

1

8,800,000

1

4,590,001

1

2

1

2

1

750,000

2

177,000

2

10,000,000
Ord partly
paid shares - $0.20
368,014
Ord Shares - $2.00
2

2

1

100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia

61 2 9266 2700

1,000,000

1

61 2 9266 2700

2

1

750,000
A Class Shares
250,000
B Class shares
250,000
C Class shares

1

100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia

100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia

61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700

61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700

61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
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ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนช�ำระแล้ว
					
51. Centennial Springvale
Holdings Pty Ltd.
52. Centennial Springvale
Pty Ltd.
53. Springvale Coal  Pty Ltd.

Coal Mining

1

1,000,000

1

2,000,000

1

2

1

1,000

1

2

1

602,199,500

10

5,921,587,160
บาท

592,158,716

10

59. Banpu Power
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
40,050,000
International Co., Ltd.
USD
60. Banpu Power Investment
ลงทุนในธุรกิจ
ไม่มีการก�ำหนด
Co., Ltd.
พลังงานไฟฟ้า
ค่าทุนจดทะเบียน*

40,050,000
USD
84,177,391
USD

40,050,000

1

61. Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd.

15,125,000
USD

14,000,000
USD

ไม่มีการก�ำหนด
ค่าทุนจดทะเบียน*

2
SGD

30,000,000
USD

30,000,000
USD

100,000
USD

100,000
USD

10,000,000

0.01

Coal Mining

54. Springvale Coal Sales
Pty Ltd.
55. Boulder Mining Pty Ltd.

Coal Marketing

56. AFE Investments
Pty Limited
57. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์
จ�ำกัด

Mining Investment

Coal Mining

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

58. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
จ�ำกัด

62. Zouping Peak Pte. Ltd.
63. Banpu Investment
(China) Ltd.

ผลิตและจ�ำหน่าย
พลังงานไฟฟ้า
และไอน�้ำ
Investment in
electrical power
business
ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า

1
AUD
1,000,000
AUD
2,000,000
AUD
2
AUD
1,000
AUD
2
AUD
6,021,995,000
บาท

5,921,587,160
บาท

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

1

Coal Mining

1
AUD
1,000,000
AUD
2,000,000
AUD
2
AUD
1,000
AUD
2
AUD
6,021,995,000
บาท

จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้น
ที่จ�ำหน่ายแล้ว
ต่อหน่วย
ทั้งหมด (หุ้น)		

77,132,663 ไม่มีการก�ำหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*
1,125,000
NA
2 ไม่มีการก�ำหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*
0
NA

64. Pan-Western Energy
Corporation LLC

Investment in power

65. Tangshan Banpu Heat
and Power Co., Ltd.

47,504,000
USD

47,504,000
USD

0

NA

261,800,000
RMB

261,800,000
RMB

0

NA

67. บจก. บ้านปูพลังงานใหม่
โฮลดิ้งส์

ผลิตและจ�ำหน่าย
พลังงานไฟฟ้า
และไอน�้ำ
ผลิตและจ�ำหน่าย
พลังงานไฟฟ้า
และไอน�้ำ
ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

88,000,000
บาท

88,000,000
บาท

8,800,000

10

68. บจก. ไบโอฟูเอล
เดเวลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

76,000,000
บาท

76,000,000
บาท

7,600,000

10

69. บจก. ประจวบพลังงานลม

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

10,000,000
บาท

5,000,000
บาท

1,000,000

10

70. บจก. มิตรภาพพลังงานลม

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

10,000,000
บาท

2,500,000
บาท

1,000,000

10

71. บจก. เพชรเกษม
พลังงานลม

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

10,000,000
บาท

3,500,000
บาท

1,000,000

10

72. Banpu Coal LLC

Investment
in coal mining

3,300,000
USD

3,300,000
USD

3,300,000

1

73. Banpu Australia
Resources Pty Ltd.
74. Hunnu Coal Pty Ltd.

Investment
in coal mining
Coal mining
and trading
Foreign Trade

2
AUD
No authorized
capital*
100
SGD

2
AUD
107,303,502
AUD
100
SGD

2

1

248,100,002

No par value*

100

No par value*

66. Zouping Peak CHP
Co., Ltd.               

75. Hunnu Investment Pte Ltd.

หมายเหตุ: * ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
50.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
100.00% 4th Floor, Ebene Skies, Rue de L’ Institut,
Ebene, Republic of Mauritius
100.00% 8 Marina Boulevard #05-02,
Marina Bay Financial Centre,
Singapore 018981
100.00% North Beiguan, Zhengding County,
Shijiazhuang City 050800,
Hebei Province, PRC
100.00% 8 Marina Boulevard #05-02,
Marina Bay Financial Centre,
Singapore 018981
100.00% 9A, 9th Floor, Tower B, Gateway Plaza,
No.18 Xia Guang Li, North Road of
East Third Ring, Chaoyang District,
Beijing 100027, PRC
100.00% The offices of Maples Corporate Services
Limited, P.O. Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands
100.00% West of Gujiaying Village, Bensi Road,
Luannan County, Tangshan City 063500,
Hebei Province, PRC
70.00% Xiwang Industrial Region, Handian Town,
Zouping County, Binzhou City 256209,
Shandong Province,PRC
99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
100.00% Suit 408, Central Tower,
Sukhbaatar Square, Sukhbaatar District,
Ulaanbaatar, Mongolia
100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,
Sydney NSW 2000, Australia
100.00% Suit 3, 91 Aberdeen Street,
Northbridge, WA, Australia 6003
100.00% One Marina Boulevard,
#28-00 Singapore 018989

โทรศัพท์
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
61 2 9266 2700
0 2694 6600
0 2694 6600
230 404 8000
65 6338 1888
(86311)
85176918
65 6338 1888
(8610)
5758 0388
1 345 814 5354

(86315)
4168274
(86543)
4615655
0 2694 6600
0 2694 6600
0 2694 6600
0 2694 6600
0 2694 6600
(976) 77114000
61 2 9266 2700
61 8 9200 4267
65 6890 7188

094

บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

				
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนช�ำระแล้ว
					

จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้น
ที่จ�ำหน่ายแล้ว
ต่อหน่วย
ทั้งหมด (หุ้น)		

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

76. Hunnu Altai LLC

Foreign Trade,
Minerals Mining

138,490,000
MNT

138,490,000
MNT

1,000

138,490

77. Munkh Sumber Uul LLC

Foreign Trade

1,000,000
MNT

1,000,000
MNT

100

10,000

78. Golden Gobi Mining LLC

Foreign Trade,
Mineral Exploration

40,000,000         40,000,000
MNT
MNT

4,000

10,000

79. Great East Minerals LLC

Foreign Trade,
Mineral Exploration

1,000,000
MNT

1,000,000
MNT

100

10,000

80. Bilegt Khairkhan Uul LLC

Foreign Trade,
Mineral Exploration

10,000,000
MNT

10,000,000
MNT

10,000

1,000

81. Hunnu Power LLC

Foreign Trade

1,000,000
MNT

1,000,000
MNT

1,000

1,000

82. Borganchan LLC

Foreign Trade

1,000,000
MNT

1,000,000
MNT

1,000

1,000

Business
1,000,000
Consulting,          
MNT
Mineral Exploration,
Foreign Trade
Foreign Trade,  
1,000,000
Minerals Mining,
MNT
Tourism,
and Construction
Foreign Trade,
155,000,000
Mineral Exploration,
MNT
Mining

1,000,000
MNT

100

10,000

1,000,000
MNT

1,000

1,000

155,000,000
MNT

155,000

1,000

145,000,000
MNT

145,000,000
MNT

145,000

1,000

100,000
USD

100,000
USD

100,000

1

670,250,000
670,250,000
RMB
RMB
12,010,000,000 12,010,000,000
บาท
บาท
783,330,000
783,330,000
RMB
RMB
100,000
100,000
USD
USD

NA

NA

120,100,000

100

NA

NA

10,000

10

83. Zuchid Ord LLC

84. Munkhnoyon Suvraga
LLC
85. Hunnu Gobi Altai LLC

86. Hunnu Altai Minerals LLC

87. Hunnu Resources LLC

Foreign Trade,
Minerals Exploraiton
Foreign Trade

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

100.00% Seoul Bussiness Centre 201,
Zaluuchuud Avenue, 1st Khoroo,
Bayanzurkh District, Ulaanbaatar,
Mongolia
100.00% Central Tower Suite 901,
Sukhbaatar Square-2,
Sukhbaatar District-8,
Ulaanbaatar 14200, Mongolia
100.00% Central Tower Suite 1201,
Sukhbaatar Square-2,
Sukhbaatar District-8,
Ulaanbaatar 14200, Mongolia
70.00% Central Tower Suite 1201,
Sukhbaatar Square-2,
Sukhbaatar District-8,
Ulaanbaatar 14200, Mongolia
80.00% Central Tower Suite 1201,
Sukhbaatar Square-2,
Sukhbaatar District-8,
Ulaanbaatar 14200, Mongolia
100.00% Central Tower Suite 1201,
Sukhbaatar Square-2,
Sukhbaatar District-8,
Ulaanbaatar 14200, Mongolia
100.00% Central Tower Suite 1201,
Sukhbaatar Square-2,
Sukhbaatar District-8,
Ulaanbaatar 14200, Mongolia
70.00% Central Tower Suite 1201,
Sukhbaatar Square-2,
Sukhbaatar District-8,
Ulaanbaatar 14200, Mongolia
90.00% 60-9, 2nd Sub-district,
Sukhbaatar District-1,
Ulaanbaatar 14200, Mongolia
80.00% Seoul Bussiness Centre 201,
Zaluuchuud Avenue, 1st Khoroo,
Bayanzurkh District,
Ulaanbaatar, Mongolia
100.00% Central Tower Suite 1201,
Sukhbaatar Square-2,
Sukhbaatar District-8,
Ulaanbaatar 14200, Mongolia
100.00% Central Tower Suite 1201,
Sukhbaatar Square-2,
Sukhbaatar District-8,
Ulaanbaatar 14200, Mongolia

โทรศัพท์
976 11 450238

976 51 211914

976 11 321914

976 11 321914

976 11 321914

976 11 321914

976 11 321914

976 11 321914

976 99085479

976 11 450238

976 11 321914

976 11 321914

		 บริษัทร่วม
88. Shanxi Gaohe Energy
ผลิตถ่านหิน
Co., Ltd.
ในประเทศจีน
89. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์
ผลิตและจ�ำหน่าย
จ�ำกัด
กระแสไฟฟ้า
90. Hebi Zhong Tai Mining
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
Co., Ltd.
91. Hongsa Power  Co., Ltd. ผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า
92. Phu Fai Mining  Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
93. บริษัท ราชสีมา กรีน
เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
94. Port Kembla Coal
Terminal Limited

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน
Shiploading Coal Port

50,000
USD

50,000
USD

5,000

10

250,000,000
บาท
600,000
AUD

250,000,000
บาท
600,000
AUD

25,000,000

10

600,000

1

หมายเหตุ: * ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท

45.00% Changzhi County, Changzhi City,
Shanxi, P.R. China
49.99% 9 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
40.00% No. 98, Hongqi Street, Hebi,
Henan Province, PRC
40.00% Building B, Park View Executive Suites,
Ban Sithanneau, Sikhottabong District,
Vientiene Capital City, Lao PDR
37.50% Building B, Park View Executive Suites,
Ban Sithanneau, Sikhottabong District,
Vientiene Capital City, Lao PDR
30.00% 2 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
16.66% Port Kembla Road, Inner Harbour,
Wollongong NSW 2520, Australia

(8610)
5820 3663
038 925100
(86392)
291 7401-2
865 (0) 2122 2482
865 (0) 2122 2483
0 2794 1000
61 2 4228 0288

งบการเงิน

งบการเงิน
097
098
100
107
108
111
112
114
118

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2555   097

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี การก�ำกับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผย
อย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผลเพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดี ไม่มี
รายการทุจริตหรือมีการด�ำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริง
ทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจ
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสมเกียรติ เจริญกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ และนายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ ครอบคลุมขอบเขต หน้าที่ สนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัท เป็นไปตามกฎบัตรและสอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส�ำหรับปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าประชุม
ครบทุกครัง้ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผูอ้ �ำนวยการอาวุโสส�ำนักงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการปฏิบตั งิ าน
สรุปได้ดังนี้
• การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจ�ำปี
2555 ของกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงาน
อย่างไม่มีเงื่อนไข มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และ
การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกต ตลอดจนแนวทางปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
• การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมด้านการบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผล
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลโดยส�ำนักงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง มีกระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสและจัดการเรื่องร้องเรียน
ที่เป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใสและยั่งยืนของประเทศ
• การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อก�ำหนดทางการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
• การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
รายการค้ากับกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ด�ำเนินไปอย่างเป็นธรรมตามธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ ตลท.
และ ก.ล.ต. โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
• การก�ำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานประจ�ำปี และติดตามความคืบหน้า
ของการบริหารความเสี่ยงส�ำคัญทุกไตรมาส มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินความเสี่ยงของโครงการลงทุนต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสทางธุรกิจและมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ถือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส�ำคัญ การบริหารความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ มีผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและสามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก มีการตรวจสอบภายในช่วยถ่วงดุล รายการที่เกี่ยวโยงกันอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง ส�ำหรับงบการเงินรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้จัดท�ำขึ้น
อย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
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การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีส�ำหรับปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษทั ฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง
1. นายสมชาย จิณโณวาท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 และหรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977      
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (PwC) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ประจ�ำปี 2556 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 2,100,000 บาท เท่ากับปี 2555 รวมทั้ง
รับทราบค่าสอบบัญชีประจ�ำปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจ�ำนวนเงิน 53,361,421 ล้านบาท

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสมเกียรติ เจริญกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อประกอบ
ในการอ่านงบการเงินและงบการเงินรวม โดยควรอ่านควบคู่กับ “รายงานการตรวจสอบงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555”
1. งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

1.1 รายได้จากการขายรวมจ�ำนวน 117,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 4,933 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4
ส่วนใหญ่มาจากปริมาณการขายถ่านหินจากเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนรายได้ดังนี้
• รายได้จากการจ�ำหน่ายถ่านหินจ�ำนวน 110,807 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94 ของรายได้จากการขายรวม
เพิ่มขึ้น 3,933 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 โดยแยกเป็น
• รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในประเทศอินโดนีเซีย 77,234 ล้านบาท
• รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในประเทศออสเตรเลีย 33,538 ล้านบาท
• รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในประเทศไทย 35 ล้านบาท
รายได้

ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจไฟฟ้า ไอน�้ำ
อื่น ๆ
รวม

2555
จ�ำนวน
(ล้านบาท)

• รายได้จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้า ไอน�้ำ  จ�ำนวน  
5,679 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราชั่วโมงการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 198 ชั่วโมง และอัตราค่าไฟที่เพิ่มขึ้น
• รายได้อื่น ๆ จ�ำนวน 851 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 558 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 190 ส่วนใหญ่เกิดจาก
ต้นทุนค่า Carbon Tax ที่บริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย โดย
ตามสัญญาสามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้จ�ำนวน 213 ล้านบาท

2554
จ�ำนวน
(ล้านบาท)

110,807

106,874

5,679

5,236

851

293

117,337

112,403

2555
ปริมาณขาย
(ล้านตัน)

2554
ปริมาณขาย
(ล้านตัน)

2555
รายได้เฉลี่ย
ต่อตัน

2554
รายได้เฉลี่ย
ต่อตัน

2555
ต้นทุนเฉลี่ย
ต่อตัน

2554
ต้นทุนเฉลี่ย
ต่อตัน

เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย

27.20

24.64

USD 90.98

USD 97.26

USD 51.89

USD 48.18

เหมืองในประเทศออสเตรเลีย

14.30

14.86

AUD 72.86

AUD 69.83

AUD 50.75

AUD 45.08

0.07

0.06

41.57

39.56

ธุรกิจถ่านหิน

เหมืองในประเทศไทย
รวม

• ปริมาณขายถ่านหินส�ำหรับปี 2555 จ�ำนวน 41.57 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิต
และขายของเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 2.56 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณการผลิตและขายในประเทศออสเตรเลียลดลง 0.56 ล้านตัน
ส่วนปริมาณการผลิตและขายของเหมืองในประเทศไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจากปีก่อน
• ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยส�ำหรับปี 2555 เท่ากับ 85.72 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3 ซึ่งเป็นผลจาก
ราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเท่ากับ
90.98 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีก่อน 6.28 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 6

รายงานประจำ�ปี 2555   101

Historical NEWC Price Index ปี 2554 - 2555
Million Tonnes

200
180
160
140
120
100

Cal 11
Cal 12
Cal 13
Cal 14

80
60
Jan-2013

Nov-2012

Sep-2012

Jul-2012

May-2012

Mar-2012

Jan-2012

Nov-2011

Sep-2011

Jul-2011

May-2011

Mar-2011

Jan-2011

40

ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในประเทศออสเตรเลียเท่ากับ 72.86 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
3.03 เหรียญออสเตรเลีย ซึง่ เป็นผลสุทธิจากสัดส่วนของปริมาณขายส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ และการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก
ดังตารางต่อไปนี้
เหมืองในประเทศออสเตรเลีย

2555
ปริมาณขาย
(ล้านตัน)

2554
ปริมาณขาย
(ล้านตัน)

2555
ราคาขายเฉลี่ย
ต่อตัน

2554
ราคาขายเฉลี่ย
ต่อตัน

ขายในประเทศ

7.98

9.11

AUD 50.05

AUD 45.96

ขายต่างประเทศ

6.32

5.75

AUD 106.16

AUD 107.68

14.30

14.86

AUD 72.86

AUD 69.83

รวม

1.2 ต้นทุนขายรวม 72,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,565 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งเป็นผลมาจาก
• ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 3.71 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7
ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนการเปิดหน้าดินที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีผลท�ำให้ต้นทุนต่อตันเพิ่มขึ้น 1.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน
(อัตราการเปิดหน้าดินต่อถ่านหิน 1 ตัน ของปี 2555 เปรียบเทียบปี 2554 เท่ากับ 12.28 และ 11.61 ตามล�ำดับ) และต้นทุนค่าน�้ำมัน
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อตันเพิ่มขึ้น 0.4 เหรียญสหรัฐ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายต่อตันเพิ่มขึ้น 0.2 เหรียญสหรัฐ  
นอกจากนี้ระยะทางในการขนดินที่ไกลขึ้นจากปีก่อน มีผลให้ต้นทุนต่อตันเพิ่มขึ้น 1 เหรียญสหรัฐ
• ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 5.67 เหรียญออสเตรเลีย หรือเท่ากับอัตรา
ร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณการผลิตถ่านหินที่ไม่เป็นไปตามแผน เช่น ปัญหาสภาพทางธรณีวทิ ยาของเหมืองใต้ดนิ ความล่าช้า
ในการได้รับใบอนุญาต มีผลให้ต้นทุนต่อตันเพิ่มขึ้น 3.1 เหรียญออสเตรเลีย นอกจากนี้ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
เครื่องจักร และต้นทุนในการผลิตอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมีผลท�ำให้ต้นทุนต่อตันเพิ่มขึ้น 0.8 เหรียญออสเตรเลีย และ 0.4 เหรียญออสเตรเลีย
และ 0.6 เหรียญออสเตรเลีย ตามล�ำดับ
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1.3 ก�ำไรขั้นต้นรวมจ�ำนวน 44,811 ล้านบาท ลดลง 4,632 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 อัตราส่วนการท�ำก�ำไรขั้นต้นต่อ
ยอดขายรวม (Gross Profit Margin) ส�ำหรับปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 38 โดยธุรกิจถ่านหินมีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 39 และธุรกิจไฟฟ้า
มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 17 (ปี 2554: อัตราส่วนการท�ำก�ำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม คิดเป็นร้อยละ 44 โดยธุรกิจถ่านหินมีอัตราก�ำไร
ขั้นต้นร้อยละ 46 และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 10) การลดลงของอัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจถ่านหินเป็นผลจากการปรับ
ลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1.2 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนของธุรกิจ
ไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงลดลง ท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน
1.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย 9,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,232 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 โดยบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 536 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.56 ล้านตัน และบริษัท
ย่อยในประเทศออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น จ�ำนวน  696 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายถ่านหินในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 0.57 ล้านตัน ท�ำให้มีค่าขนส่งถ่านหินจากเหมืองไปยังท่าเรือเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น
1.5 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารรวม 7,983 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 394 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกค่า Carbon
Tax ในประเทศออสเตรเลีย จ�ำนวน 626 ล้านบาท และค่าใช้จา่ ยในการบริหารของบริษทั ย่อยในประเทศมองโกเลีย จ�ำนวน 281 ล้านบาท
ซึ่งไม่มีรายการนี้ในปีก่อน และค่าใช้จ่ายพนักงาน จ�ำนวน 463 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า
1.6 ค่าภาคหลวงรวม 11,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 519 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 เป็นผลมาจากปริมาณการขายถ่านหิน
ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
1.7 ดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 685 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 222 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 จากการบริหารเงินส่วนเกิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
อยู่ที่ร้อยละ 2.5 - 3.5 ต่อปี
1.8 ก�ำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 1,325 ล้านบาท ลดลง 2,184 ล้านบาท เป็นก�ำไรจากการท�ำสัญญาซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้าทั้งสกุลเหรียญออสเตรเลียและเหรียญสหรัฐ
1.9 ก�ำไรสุทธิจากการท�ำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 2,213 ล้านบาท เป็นผลก�ำไรสุทธิจากการท�ำสัญญาซื้อขายถ่านหินจ�ำนวน
2,290 ล้านบาท และขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยขาดทุนและจากสัญญาซื้อขายน�้ำมันจ�ำนวน 77 ล้านบาท
1.10 ค่าบริหารจัดการและอืน่ ๆ จ�ำนวน 1,287 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 489 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสนับสนุน
จากภาครัฐส�ำหรับค่าชดเชย Carbon Tax ของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย จ�ำนวน 394 ล้านบาท และการบันทึกรับเงินสดจาก
Final Award of Arbitration ของ AACI จ�ำนวน 212 ล้านบาท และการรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจ�ำนวน
158 ล้านบาท และบันทึกรับค่าบริหารจัดการ รวมถึงรายการอื่น ๆ 523 ล้านบาท
1.11 การรับรูผ้ ลก�ำไรของบริษทั ร่วมจ�ำนวน 2,873 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการรับรูผ้ ลก�ำไรของ BLCP จ�ำนวน 2,361 ล้านบาท
รับรู้ผลก�ำไรของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ�ำนวน 885 ล้านบาท และอื่น ๆ จ�ำนวน 373 ล้านบาท การรับรู้ผลก�ำไร
ของบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 934 ล้านบาทจากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากผลการด�ำเนินงานของ BLCP ที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 409 ล้านบาท
และจากบริษัทร่วมในประเทศจีนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 586 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ไม่รวมส่วนแบ่งขาดทุนจาก SAADEC จ�ำนวน 280 ล้านบาท
1.12 ดอกเบี้ยจ่ายรวม 3,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 423 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นของหุ้นกู้จ�ำนวน
6,000 ล้านบาท ที่ออกในระหว่างไตรมาสที่ 2 มีผลท�ำให้ดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นจ�ำนวน 176 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ของบริษัท
ย่อยในประเทศออสเตรเลียจ�ำนวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีก่อน จึงท�ำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ในส่วนนี้เกิดขึ้นในของปีก่อน  
1.13 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 6,121 ล้านบาท ลดลง 2,385 ล้านบาท เนื่องจากก�ำไรที่ลดลงของเหมืองถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย มีผลให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 986 ล้านบาท และ 357 ล้านบาท ตามล�ำดับ อีกทั้งในปีนี้
ไม่มรี ายการภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจากการขาย SAADEC จ�ำนวน 1,941 ล้านบาท และภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในประเทศไทยลดลง 20 ล้านบาท
ในขณะที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนเพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท และภาษีหัก ณ ที่จ่ายส�ำหรับเงินปันผลที่บริษัทย่อย
ในต่างประเทศได้รับ จ�ำนวน 812 ล้านบาท
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1.14 ก�ำไรสุทธิส�ำหรับส่วนของบริษทั ฯ ส�ำหรับปี 2555 จ�ำนวน 9,293 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 10,767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54
ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ผลประกอบการของเหมืองถ่านหินที่ลดลง และก�ำไรจากการขายเงินลงทุนที่ลดลง โดยหากพิจารณาก�ำไร
จากการด�ำเนินงาน ผลประกอบการเปรียบเทียบปี 2555 และ 2554 จะลดลงจากปีก่อน 2,513 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ซึ่ง
แสดงดังรูปต่อไปนี้
กำ�ไรสุทธิ
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กำ�ไรจาก
การจำ�หน่ายเงินลงทุน
กำ�ไรจาก
การดำ�เนินงาน

2554

1.15 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) ส�ำหรับปี 2555 เท่ากับ 34.19 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 73.82 บาทต่อหุ้น
ปรับตัวลดลงร้อยละ 54
2. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

2.1 สินทรัพย์รวมจ�ำนวน 222,047 ล้านบาท ลดลง 2,964 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของ
การเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
• เงินสดและเงินฝากธนาคารจ�ำนวน 22,770 ล้านบาท ลดลง 6,753 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 (ดูค�ำอธิบายในข้อ 3
เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)
• ลูกหนี้การค้าจ�ำนวน 9,758 ล้านบาท ลดลง 941 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9   
• เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 7,599 ล้านบาท เป็นเงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วมค้าซึ่งด�ำเนินธุรกิจ
ไฟฟ้าในประเทศ
• ลูกหนีจ้ ากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย จ�ำนวน 2,138 ล้านบาท ซึง่ บันทึกในปีกอ่ น เป็นเงินค้างรับจากการขายหุน้
บริษัทร่วมค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับช�ำระเต็มจ�ำนวนแล้วในปีนี้
• เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมจ�ำนวน 20,988 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1
จากการรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมค้าหลังหักเงินปันผลแล้ว
• เงินลงทุนอื่นจ�ำนวน 739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 เกิดจากการลงทุนเพิ่มในสถาบันการเงิน
ในประเทศ และจากการปรับมูลค่าให้เป็นราคาตลาด ณ วันสิ้นงวด
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิจ�ำนวน 48,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,637 ล้านบาท จากการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักร
และอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียจ�ำนวน 10,819 ล้านบาท การจ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่าย
จากบัญชีจ�ำนวน 560 ล้านบาท และการบันทึกค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 5,743 ล้านบาท รวมถึงการขาดทุนที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจ�ำนวน 892 ล้านบาท และจัดประเภทใหม่จ�ำนวน 13 ล้านบาท
2.2 หนี้สินรวมจ�ำนวน 133,442 ล้านบาท ลดลง 2,912 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารจ�ำนวน 244 ล้านบาท ลดลง 4,013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 จากการช�ำระคืนเงินกู้
บางส่วนจ�ำนวน 13,156 ล้านบาท และการกูเ้ งินเพิม่ จ�ำนวน 10,145 ล้านบาท ซึง่ มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นจ�ำนวน 1,002 ล้านบาท
• ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีและหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีจ�ำนวน 8,144 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ สุทธิ 2,571 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากการจัดประเภทรายการจากเงินกูร้ ะยะยาวเป็นเงินกูร้ ะยะยาวทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระในหนึง่ ปีจ�ำนวน
13,054 ล้านบาท และช�ำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดจ�ำนวน 7,866 ล้านบาท ไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างปีจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท
ในขณะที่มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 617 ล้านบาท
• ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจ�ำนวน 5,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,045 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิดหน้าดิน
ค่าขุดขนและค่าขนส่งถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
• ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจ�ำนวน 1,150 ล้านบาท ลดลง 4,407 ล้านบาท ลดลงสุทธิจาก
• การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ�ำปี 2554 ของทั้งบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศจีน จ�ำนวน 8,202 ล้านบาท
• ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของก�ำไรจากการขายบริษทั ร่วมแห่งหนึง่ ในประเทศจีน จ�ำนวน 1,941 ล้านบาท ทีไ่ ด้จา่ ยช�ำระแล้ว
ในระหว่างปี
• การปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายของปี 2554 ที่ลดลงของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเป็นจ�ำนวน
385 ล้านบาท
• การบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 2555 จ�ำนวน 6,121 ล้านบาท
• เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 61,119 ล้านบาท ลดลง 2,082 ล้านบาท จากการกู้เงินเพิ่มจ�ำนวน 15,894 ล้านบาท
และมีการจัดประเภทรายการเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีและผลจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 13,054
ล้านบาท มีการช�ำระคืนเงินกู้จ�ำนวน 4,388 ล้านบาท ในขณะที่มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 534 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2555   105

• หุ้นกู้จ�ำนวน 27,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,996 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้เพิ่มจ�ำนวน 6,000 ล้านบาท และมีการจ่าย
ช�ำระค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้จ�ำนวน 4 ล้านบาท
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 88,604 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาท เป็นผลจาก
• เงินปันผลจ่ายจ�ำนวน 11,169 ล้านบาท
• ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศจ�ำนวน 2,303 ล้านบาท
• ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2555 จ�ำนวน 9,293 ล้านบาท
• ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมจ�ำนวน 4,001 ล้านบาท
• การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายจ�ำนวน 127 ล้านบาท
2.4 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส�ำหรับงบการเงินรวมเท่ากับ
0.84 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554: อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนส�ำหรับงบการเงินรวม 0.74 เท่า)  
3. งบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิลดลงรวม 6,563 ล้านบาท (รวมผลขาดทุน
ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าจ�ำนวน 190 ล้านบาท) โดยแยกเป็น
3.1 เงินสดรับจากการด�ำเนินงาน 7,635 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้
• รับเงินจากการขายถ่านหิน จ�ำนวน 125,976 ล้านบาท
• จ่ายค่าเปิดหน้าดิน ค่าขุดขนถ่านหิน และค่าขนส่งถ่านหิน จ�ำนวน 50,542 ล้านบาท
• จ่ายดอกเบี้ยจ�ำนวน 3,487 ล้านบาท
• จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 6,876 ล้านบาท
• จ่ายค่าภาคหลวงจ�ำนวน 11,748 ล้านบาท
• อื่น ๆ จ�ำนวน 45,688 ล้านบาท
3.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวนเงิน 8,671 ล้านบาท มีสาระส�ำคัญดังนี้
• ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การลงทุนในโครงการระหว่างด�ำเนินการจ�ำนวนเงิน 11,235 ล้านบาท
• ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนอื่น กิจการร่วมค้าและเงินลงทุนระยะสั้น จ�ำนวน 929 ล้านบาท  
• เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 2,026 ล้านบาท
• เงินรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อยและธุรกิจไฟฟ้าแห่งหนึ่งจ�ำนวน 769 ล้านบาท
• เงินรับจากดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ จ�ำนวน 698 ล้านบาท
3.3 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 5,527 ล้านบาท โดย
• จ่ายคืน เงินกู้ยืมธนาคาร เงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้จ�ำนวน 25,910 ล้านบาท
• จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�ำนวน 487 ล้านบาท
• จ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 11,169 ล้านบาท
• เงินสดรับจากเงินกู้ธนาคาร เงินกู้ระยะยาว การออกตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงและหุ้นกู้ จ�ำนวน 32,039
ล้านบาท
4. สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร

งบการเงินประจ�ำปี 2555 รายงานก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 9,293 ล้านบาท เป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 54 จากปีก่อนหน้าที่ได้มี
การบันทึกก�ำไรจากการขายสินทรัพย์จ�ำนวน 8,254 ล้านบาท รวมเป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรสุทธิที่ 20,060 ล้านบาท ในส่วนของก�ำไรจาก
ธุรกิจหลักนั้นได้รับผลกระทบจากสภาวะราคาตลาดถ่านหินที่อ่อนตัวลงตั้งแต่ช่วงต้นปี อย่างไรก็ดี ในภาพรวมสินทรัพย์ของบริษัทฯ
ยังมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะธุรกิจไฟฟ้าที่สามารถสร้างฐานก�ำไรที่มั่นคงให้แก่บริษัทฯ ในช่วงไตรมาส
4/2555 ก�ำไรสุทธิคิดเป็น 1,513 ล้านบาท ผลประกอบการในแต่ละหน่วยธุรกิจในปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียบันทึกปริมาณขายถ่านหินจ�ำนวน 27.197 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณขายที่สูงกว่าแผนและ
สูงกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 10 ปริมาณขายถ่านหินส�ำหรับไตรมาส 4/2555 คิดเป็น 8.238 ล้านตัน นับเป็นปริมาณขายรายไตรมาส
ที่สูงที่สุด สะท้อนถึงการบริหารแผนการท�ำเหมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับสภาวะอากาศที่เอื้ออ�ำนวย ปริมาณขายที่ดี
ในช่วงท้ายปียังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการน�ำเข้าถ่านหินจากประเทศผู้ใช้รายใหญ่ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ดี ปริมาณขายถ่านหินใน
ไตรมาส 4/2555 ประกอบด้วยเหมืองอินโดมินโค จ�ำนวน 4.516 ล้านตัน เหมืองทรูบาอินโด จ�ำนวน 2.404 ล้านตัน เหมืองบารินโต
จ�ำนวน 0.241 ล้านตัน เหมืองโจ-ร่ง จ�ำนวน 0.324 ล้านตัน และจากทั้ง 2 เหมืองคิทาดิน จ�ำนวน 0.753 ล้านตัน
ปริมาณการผลิตและขายทีส่ งู ขึน้ กลับได้รบั ผลกระทบจากราคาขายถ่านหินทีป่ รับลดลงจากสภาวะตลาดถ่านหินทีถ่ ดถอย ราคาขาย
ถ่านหินเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาคิดเป็น 90.98 เหรียญสหรัฐต่อตัน เทียบกับ 97.26 เหรียญสหรัฐต่อตันในปีก่อนหน้า ราคาขายถ่านหินเฉลี่ย
ในไตรมาส 4/2555 คิดเป็นระดับที่ต�่ำกว่าทุกไตรมาสในปีเดียวกันที่ 82.06 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 7 จากไตรมาสก่อน
หน้าและลดลงร้อยละ 6 เทียบกับปีก่อนหน้า
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับแผนการท�ำเหมืองเพื่อให้ต้นทุนการผลิตสอดคล้องกับราคาขายมากขึ้น มาตรการที่ได้น�ำมาใช้ตั้งแต่
ช่วงกลางปี 2555 ประกอบด้วยการปรับแผนการท�ำเหมืองและการบริหารต้นทุนค่าหน้าดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยในปี 2555 ปรับสูงขึ้นเพียงร้อยละ 2 คิดเป็น 51.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน อีกทั้งช่วยลดผลกระทบของราคาขายที่มี
ต่ออัตราก�ำไรขั้นต้น โดยในปี 2555 อัตราก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 43 ลดลงจากร้อยละ 50 ในปีก่อนหน้า อัตราก�ำไรขั้นต้นในไตรมาส
4/2555 คิดเป็นระดับต�่ำกว่าไตรมาสอื่นในปี 2555 เช่นกันที่ร้อยละ 37 (เทียบกับร้อยละ 43 ในไตรมาส 3/2555 และร้อยละ 52
ในไตรมาส 4/2554)
ธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลียรายงานปริมาณขายจ�ำนวน 14.3 ล้านตัน เป็นการปรับลดลงร้อยละ 4 จากปีกอ่ นหน้า โดยเหมือง
ที่ส�ำคัญมีการปรับตัวของปริมาณการผลิตที่แตกต่างกัน เหมืองแองกัสเพลสมีการบันทึกการผลิตที่ดีและเป็นระดับที่สูงกว่าทุกปี
ในขณะที่เหมืองแมนดาลอง ตามแผนการท�ำเหมืองนั้นมีความจ�ำเป็นต้องหยุดการผลิตเพื่อท�ำการย้ายเครื่องจักรเป็นจ�ำนวน 2 ครั้ง
ในปีที่ผ่านมา ส่วนเหมืองสปริงเวล ในช่วงต้นปีได้ประสบกับข้อจ�ำกัดด้านธรณีวิทยาและข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่การผลิต ในช่วงไตรมาส
4/2555 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวที่เหมืองแอร์ลีและเหมืองแมนเนอริ่ง ซึ่งเป็นแหล่งขนาดเล็กและต้นทุน
การผลิตสูง ทั้งนี้เพื่อเป็นการด�ำเนินการตามแผนการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มธุรกิจถ่านหินออสเตรเลีย
ด้านราคาขายถ่านหินจากแหล่งในประเทศออสเตรเลียนัน้ กลับไม่ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของราคาถ่านหินในตลาดส่งออก
โดยที่ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยอยู่ที่ 72.86 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้เป็นผลดีจากการที่มีปริมาณ
การขายถ่านหินส่วนใหญ่ให้กับลูกค้าในประเทศที่มีสัญญาราคาขายที่ชัดเจนจึงช่วยชดเชยผลกระทบจากราคาขายในตลาดส่งออก
ที่ผันผวน ส�ำหรับในปี 2555 สัดส่วนการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 56 ของปริมาณขายทั้งหมด และสัดส่วนการส่งออกคิดเป็น
ร้อยละ 44 ในปีก่อนหน้านั้นสัดส่วนการขายในประเทศเทียบกับการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 61 และ 39 ตามล�ำดับ ด้านต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยนัน้ ได้ปรับสูงขึน้ ร้อยละ 16 คิดเป็น 50.75 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน จากสาเหตุของปริมาณการผลิตทีล่ ดลง อัตราก�ำไร
ขั้นต้นจึงปรับลดลงเช่นกันเป็นร้อยละ 30 เทียบกับร้อยละ 36 ในปีก่อนหน้า
ธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนมีพัฒนาการที่ส�ำคัญที่ปีที่ผ่านมาด้วยการเริ่มด�ำเนินการผลิตอย่างเป็นทางการจากเหมืองเกาเหอ
ภายหลังจากที่เมื่อปี 2554 บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในเหมืองต้าหนิง การขายถ่านหินจากแหล่งเกาเหอและเฮ่อปีด�ำเนินไปได้
ค่อนข้างราบรื่นจากความต้องการใช้ถ่านหินและราคาขายในตลาดท้องถิ่นที่ทรงตัวในระดับที่ดี โดยได้รายงานส่วนแบ่งก�ำไรจ�ำนวน
885 ล้านบาท ส�ำหรับในไตรมาส 4/2555 ส่วนแบ่งก�ำไรคิดเป็น 437 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจไฟฟ้ามีส่วนส�ำคัญต่อก�ำไรรวมของบริษัทฯ ในปี 2555 โดย BLCP ด�ำเนินการผลิตและขายไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น
และบันทึกส่วนแบ่งก�ำไรจ�ำนวน 2,361 ล้านบาท ซึ่งรวมก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 153 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในไตรมาส
4/2555 ส่วนแบ่งก�ำไรลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 270 ล้านบาท จากการหยุดซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนได้บนั ทึก
ก�ำไรสุทธิที่ดีต่อเนื่องจ�ำนวน 384 ล้านบาท ในปี 2555 โดยในไตรมาส 4/2555 ก�ำไรสุทธิคิดเป็น 53 ล้านบาท
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรู้ EBITDA จ�ำนวน 29,251 ล้านบาท ซึ่งปรับลดลงร้อยละ 8 ในจ�ำนวนนี้แบ่งเป็น EBITDA จากธุรกิจ
ถ่านหินจ�ำนวน 26,870 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 10) และ EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจ�ำนวน 2,381 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะ
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั
บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และผล
การด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(นายสมชาย จิณโณวาท)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

6

22,769,849
709,415
9,757,683
6,096
7,599,111
1,389
6,240,700
1,573,414
5,602,871
54,260,528

29,522,521
10,699,083
6,258
6,087,898
4,451
5,976,303
1,563,542
2,137,535
6,626,966
62,624,557

4,635,766
436,067
588,200
18,133,874
28,038
255,611
61,052
289,994
24,428,602

1,062,234
412,028
2,170,627
8,943,399
308,762
420,415
74,069
210,957
13,602,491

14,070
20,987,687
738,562
107,779
48,232,187

12,591
4,733
20,720,050
437,214
109,543
44,594,926

34
65,262,951
11,314,002
341,309
77,882
226,676

35
71,407,259
4,733
8,103,502
263,458
77,882
165,892

28,361,321
67,307,590
77,522
1,959,480
167,786,198
222,046,726

22,588,549
71,974,427
638,130
1,305,607
162,385,770
225,010,327

10,338
379,245
77,612,437
102,041,039

8,487
159,408
80,190,656
93,793,147

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า สุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร สุทธิ
ลูกหนี้จากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนอื่น สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายในการสำ�รวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
โครงการระหว่างการพัฒนา
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7
30
30
30
8
9

30
10
11
12
13
14
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 118 ถึง 175 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

16

243,669
2,989,277
42
8,143,911
-

4,256,962
3,735,808
266
3,572,796
2,000,000

112,738
6,110
495,518
5,914,779
-

3,310,518
137,632
954
3,172,761
2,000,000

5,687,609
376,179
1,426,963
1,149,880
2,984,192
9,501,225
32,502,947

4,642,691
393,075
1,246,810
5,556,464
2,658,282
9,541,577
37,604,731

366,061
13,214
393,706
7,302,126  

227
378,647
2,499
750,949
9,754,187

26,374
61,119,311
27,749,525
857,852
8,465,018
2,721,252
100,939,332
133,442,279

26,724
63,201,367
21,753,841
703,907
10,668,955
2,395,130
98,749,924
136,354,655

175,432
45,224,098
27,749,525
257,993
4,474
73,411,522
80,713,648  

45,200,534
21,753,841
249,173
6,033
67,209,581
76,963,768

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย
เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดไถ่ถอนในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าภาคหลวงค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
สำ�รองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี สุทธิ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

30
30
30
18
19

20
17

30
18
19
20
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

3,540,505

3,540,505

3,540,505

3,540,505

21
21

2,717,479
5,058,329

2,717,479
5,058,329

2,717,479
5,058,329

2,717,479
5,058,329

29
23

2,347,572
371,409
66,329,643
477,838
77,302,270
11,302,177
88,604,447
222,046,726

1,915,187
63,546,940
2,653,198
75,891,133
12,764,539
88,655,672
225,010,327

354,051
13,130,291
67,241
21,327,391  
21,327,391
102,041,039

354,051
8,690,804
8,716
16,829,379
16,829,379
93,793,147

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 354,050,479 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 271,747,855 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย
สำ�รองอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 118 ถึง 175 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขาย
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนลดจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

30

10
25

การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

26

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

117,337,168
(72,525,759)
44,811,409
(9,119,993)
(7,983,412)
(11,888,967)
15,819,037
18,631
684,589
1,325,356
2,212,873
1,287,224
(3,470,293)
(329,718)
2,872,585
20,420,284
(6,120,512)
14,299,772

112,404,092
(62,960,289)
49,443,803
(7,887,946)
(7,589,104)
(11,370,141)
22,596,612
60,835
463,034
8,248,255
5,708
3,509,794
(321,867)
798,488
(3,046,996)
(348,939)
1,938,627
33,903,551
(8,505,652)
25,397,899

2,084,945
(1,991,688)
93,257
(99,252)
(1,765,000)
(14,442)
(1,785,437)
11,334,733
10,571
2,366,842
(134,717)
(76,412)
1,121,226
(2,573,385)
(118,671)
10,144,750  
10,144,750

2,432,078
(2,373,642)
58,436
(129,948)
(1,642,890)
(2,130)
(1,716,532)
7,846,133
8,961
1,943,099
375,488
(48,194)
1,652,511
(2,054,334)
(143,566)
7,863,566
7,863,566

(758,734)
(2,549,555)
127,604
(3,180,685)
11,119,087

973,415
2,898
976,313
26,374,212

58,525
58,525
10,203,275

6,822
6,822
7,870,388

9,293,195
5,006,577
14,299,772

20,059,830
5,338,069
25,397,899

10,144,750
10,144,750

7,863,566
7,863,566

7,117,835
4,001,252
11,119,087

19,894,464
6,479,748
26,374,212

10,203,275
10,203,275

7,870,388
7,870,388

34.19

73.82

37.33

28.94
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม พ.ศ. 2555

ทุนที่ออก
และชำ�ระ
แล้ว
หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกิน
การ
(ส่วนลด) เปลีย่ นแปลง
รวมองค์
จากการ
มูลค่า
ประกอบอื่น รวมส่วน ส่วนได้เสีย
เปลี่ยนแปลง ยุติธรรม
กำ�ไรสะสม
การ ของส่วน
ของ
ที่ไม่มี รวมส่วน
สัดส่วนการ
ของ
ส่วนเกิน สำ�รองตาม
ยังไม่ได้ ลงทุนใน หลักทรัพย์ แปลงค่า
ของ ผู้ถือหุน้
อำ�นาจ
ของ
มูลค่าหุ้น กฎหมาย สำ�รองอื่น จัดสรร บริษัทย่อย เผื่อขาย งบการเงิน ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือต้นปี พ.ศ. 2555
2,717,479 5,058,329 1,915,187
- 63,546,940 6,760,098 (134,697) (3,972,203) 2,653,198 75,891,133 12,764,539 88,655,672
ผลกระทบจากการปิดบริษัทย่อย		
- (1,435)
- (1,435)
- (1,435)
สำ�รองตามกฎหมาย		
29
- 433,820
- (433,820)
สำ�รองอื่น			
23
- 371,409 (371,409)
เงินปันผลจ่าย		
28
- (5,705,263)
- (5,705,263)
- (5,705,263)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
- (5,463,614) (5,463,614)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี			
- 9,293,195 (758,734) 127,604 (1,544,230) (2,175,360) 7,117,835 4,001,252 11,119,087
ยอดคงเหลือปลายปี พ.ศ. 2555
2,717,479 5,058,329 2,347,572 371,409 66,329,643 6,001,364 (7,093) (5,516,433) 477,838 77,302,270 11,302,177 88,604,447
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม พ.ศ. 2554
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกิน
การ
จาก เปลี่ยนแปลง
มูลค่า
รวมองค์
การลด
ประกอบอื่น รวมส่วน ส่วนได้เสีย
สัดส่วน ยุติธรรม
กำ�ไรสะสม
ทุนที่ออก
ของ
การ ของส่วน
ของ
ที่ไม่มี รวมส่วน
การลงทุน
และชำ�ระ ส่วนเกิน สำ�รองตาม ยังไม่ได้ ในบริษัท หลักทรัพย์ แปลงค่า
ของ ผู้ถือหุน้
อำ�นาจ
ของ
แล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร
หมายเหตุ
ย่อย เผื่อขาย งบการเงิน ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือต้นปี พ.ศ. 2554
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
ผลกระทบจากการปิดบริษัทย่อย
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี พ.ศ. 2554

2,717,479 5,058,329 1,869,661 48,576,649 6,760,098 (137,595) (3,867,944) 2,754,559 60,976,677 8,737,010 69,713,687
- (425,474)
- (425,474) (229,102) (654,576)
2,717,479 5,058,329 1,869,661 48,151,175 6,760,098 (137,595) (3,867,944) 2,754,559 60,551,203 8,507,908 69,059,111
- (1,240)
- 64,005 64,005 62,765
(723) 62,042
29
- 46,766 (46,766)
28
- (4,617,299)
- (4,617,299)
- (4,617,299)
- (2,222,394) (2,222,394)
- 20,059,830
- 2,898 (168,264) (165,366) 19,894,464 6,479,748 26,374,212
2,717,479 5,058,329 1,915,187 63,546,940 6,760,098 (134,697) (3,972,203) 2,653,198 75,891,133 12,764,539 88,655,672
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2555

ทุนที่ออก
และชำ�ระ
หมายเหตุ
แล้ว

ยอดคงเหลือต้นปี พ.ศ. 2555
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี พ.ศ. 2555

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไร
เบ็ดเสร็จอื่น
การ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่า รวมองค์
ยุติธรรม ประกอบอื่น
กำ�ไรสะสม
ของ ของส่วน
ส่วนเกิน สำ�รองตาม ยังไม่ได้ หลักทรัพย์
ของ
มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร เผื่อขาย ผู้ถือหุ้น

รวมส่วน
ของ
ผู้ถือหุ้น

2,717,479 5,058,329 354,051 8,690,804
28
- (5,705,263)

8,716
-

8,716 16,829,379
- (5,705,263)

- 10,144,750
2,717,479 5,058,329 354,051 13,130,291

58,525
67,241

58,525 10,203,275
67,241 21,327,391
หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2554

ทุนที่ออก
และชำ�ระ
หมายเหตุ
แล้ว

ยอดคงเหลือต้นปี พ.ศ. 2554
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี พ.ศ. 2554

28

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไร
เบ็ดเสร็จอื่น
การ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่า รวมองค์
ยุติธรรม ประกอบอื่น
กำ�ไรสะสม
ของ ของส่วน
ส่วนเกิน สำ�รองตาม ยังไม่ได้ หลักทรัพย์
ของ
มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร เผื่อขาย ผู้ถือหุ้น

รวมส่วน
ของ
ผู้ถือหุ้น

2,717,479 5,058,329
-

354,051 5,444,537
- (4,617,299)

1,894
-

1,894 13,576,290
- (4,617,299)

  2,717,479 5,058,329

- 7,863,566
354,051 8,690,804

6,822
8,716

6,822 7,870,388
8,716 16,829,379

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 118 ถึง 175 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากการดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำ�หน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ตัดจำ�หน่ายโครงการระหว่างการพัฒนา
15
ตัดจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
12
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
ของที่ดินอาคาร และอุปกรณ์
12
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
7
ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าและการลดลงของมูลค่า
ของถ่านหิน
8
ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
ดอกเบี้ยจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับ
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กำ�ไรจากการปิดบริษัทย่อย
ตัดจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่นสุทธิ
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
(กำ�ไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

20,420,284

33,903,551

10,144,750

7,863,566

6,410,069
559,999

6,230,133
57,038
504,662

60,279
3,675

23,770
1,992
2,507

(3,336)
3,593

(20,609)

-

(20,609)

26,071
166,195
3,470,293
329,718
(684,589)
(2,872,585)
(18,631)
(7,624)
(745)
674

7,922
3,046,996
348,939
(463,034)
(1,938,627)
(60,835)
(182,500)
(291)
(8,248,255)
(12,180)
-

19,704
6,014
2,573,385
118,671
(2,366,842)
(11,334,733)
(10,571)
(3,423)
674

7,922
2,054,334
143,566
(1,943,099)
(7,846,133)
(8,961)
(180,907)
-

-

(5,708)

-

-

(6,332,494)

(876,365)

419,047

(670,488)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 118 ถึง 175 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2555   115

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (ไม่รวม
ผลกระทบจากการซื้อและการจำ�หน่ายบริษัทย่อย)
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายในการสำ�รวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย
เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
ค่าภาคหลวงค้างจ่าย
สำ�รองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จากการเกษียณอายุ  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมดำ�เนินงาน
การจ่ายดอกเบี้ย
การจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมดำ�เนินงาน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

21,466,892

32,290,837

(369,370)

(572,540)

937,807
162
3,062
(437,286)
(205,845)
816,271

(3,892,098)
10,022
266
(1,644,760)
(446,460)
(60,846)

(24,039)
(48,495)
280,724
145,100
7,003
(16,785)

(85,924)
(26,053)
545,744
(31,656)
147
179,586

(5,770,158)
(56,476)
(746,531)
(224)
1,044,918
180,153

(3,694,794)
74,943
668,118
235,464
1,821,573
646,879

(274,857)
(24,894)
6,965
(227)
10,715

14,012
137,632
(1,297)
(2,190)
(577)

479,855
(40,352)
326,122
17,998,370
(3,487,189)
(6,876,030)
7,635,151

508,815
1,310,187
662,247
28,490,393
(2,997,442)
(3,929,307)
21,563,644

8,820
(357,222)
(1,559)
(658,121)
(2,506,757)
(3,164,878)

(8,656)
(165,776)
(1,414)
(18,962)
(1,946,161)
(1,965,123)
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสุทธิสำ�หรับเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายสำ�หรับซื้อเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการระหว่างพัฒนา
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและ
กิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

(709,415)

-

-

-

30

-

-

14,834,243

19,298,751

30

4,606
(1,479)
2,026,401
-

367,440
4,357
18,258,900
13,686

(10,619,834)
4,606
-

(25,015,490)
(5)
-

10

(45,000)
(175,396)
(78,497)
(11,157,031)

(15,032,024)
10,081
(206,864)
(7,385,120)

(3,210,500)
(20,000)
(1,851)
(70,280)

(4,196)
(47,564)

33,297

189,391

3,965

182,421

3,545
659,126

3,250
463,002

3,928,091

702,974

750,000
18,631
(8,671,212)

1,600,000
60,835
(1,653,066)

2,116,055
10,571
6,975,066

2,259,301
8,961
(2,614,847)

11
15
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งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายสำ�หรับต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกตราสารหนี้เสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจง
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดที่ได้มาจากการซื้อบริษัทย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
รายการที่มิใช่เงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระสำ�คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้รับชำ�ระ
รายการเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายการลดลงของเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

18
18

19
19

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

10,145,114
(13,156,338)
15,893,626
(10,753,860)
(486,702)

8,244,998
(5,903,235)
3,744,165
(25,701,938)
(323,815)

10,145,114
(13,504,061)
173,831
14,517,777
(10,124,642)
492,710
(162,153)

8,465,552
(5,239,200)
3,051,680
(11,260,111)
(171,197)

6,000,000
(2,000,000)
(5,705,263)
(5,463,614)
(5,527,037)
(6,563,098)

6,887,212
15,000,000
(1,500,000)
(5,958,346)
(2,222,394)
(7,733,353)
12,177,225

6,000,000
(2,000,000)
(5,705,263)
(166,687)
3,643,501

15,000,000
(1,500,000)
(5,958,346)
2,388,378
(2,191,592)

(189,574)
29,522,521
22,769,849

271,553
94,004
16,979,739
29,522,521

(69,969)
1,062,234
4,635,766

9,537
3,244,289
1,062,234

337,023
-

930,013
2,137,535
-

-

1,219,799
1,219,799
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน คือ
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและ
บริษัทย่อยว่ากลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจถ่านหินและธุรกิจพลังงาน
กลุม่ บริษทั ประกอบกิจการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศมองโกเลีย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญซึ่งใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในล�ำดับต่อไป
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�ำขึ้นตามกระบวนการในการน�ำนโยบายบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผย
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ความซับซ้อนหรือข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุข้อ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึ้นจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาที่แตกต่างกันให้ใช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”)
2.2.1 มาตรฐานการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่องภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20
เรื่องการบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่องส่วนงานด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
เรื่องความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2555   119

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

เรือ่ งภาษีเงินได้ - การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คดิ ค่าเสือ่ ม
ราคาที่ตีราคาใหม่
เรือ่ งภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินที่น�ำเสนอ ยกเว้นมาตรฐาน
การบัญชีดังต่อไปนี้
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ ซึง่ รวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ของงวดค�ำนวณจากจ�ำนวนทีต่ อ้ งเสียภาษี และจ�ำนวนทีส่ ามารถหักภาษีได้ซงึ่ แสดงอยู่ในแบบการค�ำนวณภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบัน สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�ำนวณจากจ�ำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายแก่หรือได้รับคืนจากหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
การบัญชีส�ำหรับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน และมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบการเงิน
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ก�ำหนดให้กจิ การต้องก�ำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน ซึง่ คือสกุลเงิน
ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการด�ำเนินงานอยู่ สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานถือเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการช�ำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินหรือจากการแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงิน
ในสกุลเงินต่างประเทศให้รับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น มาตรฐานการบัญชีนี้อนุญาตให้กิจการแสดงงบการเงินด้วยสกุลเงิน
ใดก็ได้ การแปลงค่าผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในกลุม่ บริษทั ซึง่ มีสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงิน
ที่ใช้น�ำเสนองบการเงินต้องแปลงค่าโดย ก) สินทรัพย์และหนี้สินให้แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงิน
ข) รายได้และค่าใช้จ่ายให้แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ ค) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดให้รับรู้
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทก�ำหนดสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน (Functional Currency)
ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กลุ่มบริษัทน�ำเสนองบการเงินในสกุลเงินบาท (Presentation Currency) โดยแปลงค่าจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุล
เงินบาท โดยเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
กลุม่ บริษทั จะใช้วธิ ปี รับย้อนหลังส�ำหรับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 และฉบับที  ่ 21 ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั
อยู่ในระหว่างการประเมินและพิจารณาผลกระทบที่มีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 ก�ำหนดให้เปิดเผยข้อมูลส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงานภายใน เพื่อให้
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่นี้มีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูล
2.2.2 มาตรฐานการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
กลุม่ บริษทั ยังมิได้น�ำมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาใช้ปฏิบตั กิ อ่ นวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั อยูร่ ะหว่าง
การประเมินผลกระทบที่อาจมีจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเหล่านี้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของมาตรฐานการบัญชี
ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
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• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ก�ำหนดให้มกี ารพิจารณาว่าข้อตกลงเป็นหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่โดยอ้างอิงจากเนื้อหาของข้อตกลง การตีความนี้ก�ำหนดให้ประเมินว่าข้อตกลงเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้หรือไม่ ก) การปฏิบัติ
ตามข้อตกลงขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ ข) ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์นั้น
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ในการให้บริการสาธารณะ การตีความนี้ ใช้เฉพาะข้อตกลงสัมปทานซึ่งการใช้โครงสร้างพื้นฐานถูกควบคุมโดยผู้ให้สัมปทาน
การตี ค วามนี้ ก�ำหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ การทางบั ญ ชี ที่ แ ตกต่ า งกั น สองวิ ธี ขึ้ น อยู ่ กั บ เงื่ อ นไขที่ เ ป็ น การเฉพาะของข้ อ ตกลงสั ม ปทาน
หากผู้ประกอบการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
จากผู้ให้สัมปทาน สิทธินั้นจะถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน หากผู้ประกอบการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและได้รับสิทธิ (ใบอนุญาต)
ในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการสาธารณะ สิทธินั้นจะถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้ค�ำอธิบายเกี่ยวกับกรณีที่ขายสินค้าหรือให้บริการพร้อมกับ
ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (เช่น คะแนนหรือได้รับสินค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็นรายการที่มีหลายองค์ประกอบ และสิ่งตอบแทน
ที่ได้รับหรือค้างรับจากลูกค้าต้องปันส่วนให้แต่ละองค์ประกอบของรายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม
• การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 ก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน
2.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีส�ำหรับอนุพันธ์ทางการเงิน
และการป้องกันความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เรื่องการรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงิน ทั้งนี้ การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 มีความแตกต่างกับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 105
เรือ่ งการบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน ในเรือ่ งการจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนบางประเภท
กล่าวคือ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 ได้เพิ่มการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรวมถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน อย่างไรก็ตามความแตกต่างดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของกลุ่ม
บริษัทที่น�ำเสนอในงบการเงิน
2.3.1 การบัญชีส�ำหรับอนุพันธ์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทจะรับรู้อนุพันธ์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมเป็นก�ำไรหรือขาดทุน (ดูนโยบายบัญชีที่ ใช้ในปัจจุบันตามหมายเหตุข้อ 3.8) กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีปรับย้อนหลังส�ำหรับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินและพิจารณาผลกระทบที่มีต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
2.3.2 การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ในกรณีกลุ่มบริษัทเลือกปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศฉบับที่ 39 ผลของการบันทึกรายการป้องกันความเสี่ยงจะถูกหักกลบกันส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
กรณีกลุ่มบริษัทเข้าท�ำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการป้องกัน
ความเสี่ยงจะรับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงเฉพาะส่วน
ของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กรณีที่กลุ่มบริษัทเข้าท�ำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ผลก�ำไรหรือขาดทุนส่วนที่มี
ประสิทธิผลของตราสารป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก และจะทยอยรับรู้
เป็นก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุน ผลก�ำไรหรือขาดทุนส่วนที่ไม่มีประสิทธิผล
ของตราสารป้องกันความเสี่ยงรับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดรายการ ผลกระทบจากการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีนี้ใช้วิธีการ
เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
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2.4 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
2.4.1 บริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและ
การด�ำเนินงาน โดยทัว่ ไปแล้วกลุม่ บริษทั จะถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ในการประเมินว่ากลุม่ บริษทั มีการควบคุมบริษทั อืน่
หรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพ
ตราสารนั้นในปัจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการอื่นถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ใน
งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัท กลุ่มบริษัทจะไม่น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงิน
รวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส�ำหรับการซื้อบริษัทย่อยต้องวัดด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่มแรก
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจ
แต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ
กรณีที่มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ
ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิ
ที่ได้มาที่ระบุได้ที่รับมา กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ในผูถ้ กู ซือ้ และมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันซือ้ ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของผูถ้ กู ซือ้ ทีผ่ ซู้ อื้ ถืออยูก่ อ่ นการรวมธุรกิจน้อยกว่ามูลค่า
ราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเนื่องจากการต่อรองราคาซื้อ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังก�ำไรหรือขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่าง
กลุ่มบริษัท นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเมื่อมีความจ�ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน โดยรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จะรับรูเ้ มือ่ บริษทั ย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ต้นทุนจะมีการปรับเพือ่ สะท้อนการเปลีย่ นแปลงสิง่ ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จากสิง่ ตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รับโดยต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรง
กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น
หากว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน กลุม่ บริษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุน
รายชื่อของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งบริษัทย่อยได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุข้อ 10
2.4.2 รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ส�ำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ้นที่ได้มาของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น ก�ำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
จะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมหรืออิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญ ส่วนได้เสียในหุ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่า
ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงิน
ลงทุนที่เหลือของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน ส�ำหรับทุกจ�ำนวนที่เคยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัด
ประเภทใหม่เป็นก�ำไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้อง  
ถ้าส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ กิจการต้องจัดประเภท
รายการที่เคยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ลดลง

122

บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

2.4.3 บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าประเภทกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าประเภทกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส�ำคัญหรือร่วมควบคุมแต่ไม่ถึงกับควบคุม โดยเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าแสดงในงบการเงินรวม
โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ซึ่งวิธีดังกล่าวจะท�ำให้ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนภายหลังการได้มาที่เป็นของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและกิจการ
ร่วมค้าจะบันทึกไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน และการเคลื่อนไหวในบัญชีก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายหลังจากการได้มาจะรวมไว้
เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมหรือส่วนได้เสียในกิจการ
ร่วมค้ามีมลู ค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุม่ บริษทั ในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า กลุม่ บริษทั จะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งขาดทุน
อีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทน
รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจะถูกตัดบัญชี
เท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้านั้น เว้นแต่รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งมีหลักฐานว่าสินทรัพย์
ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
2.4.4 ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าประเภทสินทรัพย์และการด�ำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าประเภทสินทรัพย์และการด�ำเนินงานที่ควบคุมร่วมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวม
ตามสัดส่วน กลุ่มบริษัทจะรวมส่วนแบ่งรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และกระแสเงินสดของกิจการร่วมค้ารายการต่อรายการ
ในงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทจะยังไม่รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนที่อยู่ในรายการซื้อสินทรัพย์จากกิจการร่วมค้าจนกว่ากิจการร่วมค้า
จะขายสินทรัพย์นั้นให้แก่บุคคลที่สามที่เป็นอิสระ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการซื้อสินทรัพย์จากกิจการร่วมค้า
ทันทีเมื่อมีหลักฐานแสดงว่ามูลค่าสุทธิของสินทรัพย์นั้นลดลงหรือด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน
รายชื่อของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทได้แสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 10
2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุม่ บริษทั วัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินตามทีร่ ายงานของกิจการนัน้ งบการเงินรวม
น�ำเสนอในสกุลเงินบาท
กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินสกุลตามที่รายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด
รายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้เป็นเงินตามสกุลเงินที่รายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ
ที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
รายการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในแต่ละเดือน รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี ผลต่างจากการแปลงค่าที่เกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศได้รวมในส่วนของผู้ถือหุ้น
และเมื่อมีการจ�ำหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการ
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและเงินเบิก
เกินบัญชี
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2.7 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ หลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้
การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2.8 สินค้าคงเหลือ อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
ถ่านหินแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืนแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของถ่านหินค�ำนวณโดยใช้วิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนของถ่านหินประกอบด้วยค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรงและค่าโสหุ้ยในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
การท�ำเหมือง
อะไหล่และวัสดุเครื่องจักรแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของอะไหล่และวัสดุ
เครื่องจักรค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น
เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเพื่อท�ำให้ถ่านหินนั้น
พร้อมขายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าและค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของถ่านหิน อะไหล่
และวัสดุเครื่องจักรเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จ�ำเป็น
2.9 เงินลงทุนอื่น
กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
เป็นสามประเภท คือ 1) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนด 2) เงินลงทุนเผื่อขาย และ 3) เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�ำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมส�ำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัด
ประเภทเป็นระยะ
• เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนด คือ เงินลงทุนที่มีก�ำหนดเวลาและฝ่ายบริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้
จนครบก�ำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบก�ำหนดภายในสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
• เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจ�ำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า
สิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจ�ำเป็น
ที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนด�ำเนินงานจึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
• เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทั้งสามประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มา
ซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท�ำรายการ
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอชื่อที่อ้างอิงจาก
ตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท�ำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์ รายการ
ก�ำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�ำหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
หักด้วยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
กลุ่มบริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
เกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่ารวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุน
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ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุน กรณีที่จ�ำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายจะก�ำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจาก
จ�ำนวนทั้งหมดที่ถือไว้
2.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง            
และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานในกลุ่มบริษัทถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต หรือที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของ
การใช้ในอนาคต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ใน
อนาคต กล่าวคือ กลุ่มบริษัทมิได้ระบุว่าจะใช้ที่ดินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานหรือเพื่อขายในระยะสั้น
กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการท�ำรายการ และวัด
มูลค่าภายหลังการรับรู้ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัท
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายจ่ายนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าของรายจ่ายนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซม
และบ�ำรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
2.11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2.11.1 ค่าความนิยม
ค่าความนิยม คือ ต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม ค่าความนิยมที่เกิดจาก
การได้มาซึ่งบริษัทย่อยแสดงเป็นสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสีย
ในกิจการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมจะรวมไว้ในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าหรือเงินลงทุนในบริษัทร่วม และจะถูกทดสอบการด้อยค่า
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าหรือเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปีและแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อ
การด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค�ำนวณ
ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกัน ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
ซึ่งค่าความนิยมเกิดขึ้นจากส่วนงานปฏิบัติการที่ระบุได้
2.11.2 สิทธิในเหมืองถ่านหิน (Mining Property Rights)
สิทธิในเหมืองถ่านหินเกิดจากส่วนของต้นทุนการได้มาซึง่ กิจการทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิ ฝ่ายบริหาร
มีความเห็นว่าต้นทุนการได้มาซึ่งสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินี้เป็นส่วนที่สะท้อนถึงประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
อันเกิดจากการใช้เหมืองถ่านหินของบริษัทย่อย มูลค่าสิทธิในเหมืองถ่านหินตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีจ�ำนวนหน่วยถ่านหินที่ขุดได้
2.11.3 หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี (Deferred Unfavourable Contract Liabilities)
หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชีเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ซื้อรับรู้หนี้สินที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ โดยหนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชีเกิดจากมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาขายถ่านหินระยะยาวของผู้ถูกซื้อที่สูงกว่ามูลค่าของการขายตามที่ระบุไว้ในสัญญาขายถ่านหินดังกล่าว หนี้สินสัญญาขาย
ถ่านหินรอตัดบัญชีตัดจ�ำหน่ายตามจ�ำนวนถ่านหินที่ส่งมอบ
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2.11.4 ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจบันทึกตามพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะประกอบไปด้วยต้นทุนทางตรง
สุทธิ เช่น ค่าสิทธิบัตร ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจจะบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจ
รอตัดบัญชี) ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
ก) ต้นทุนนั้นคาดว่าจะได้รับคืนเมื่อพื้นที่นั้นได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จและเริ่มการท�ำเหมือง หรือจากการขายพื้นที่
ส�ำรวจ
ข) กิจกรรมการส�ำรวจในพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงขั้นที่สามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของปริมาณ
ส�ำรองในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมเหตุสมผล และกิจกรรมการส�ำรวจยังด�ำเนินอยู่โดยต่อเนื่อง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจขึ้นอยู่กับความส�ำเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับ
จากการท�ำเหมืองหรือจากการขายพื้นที่ส�ำรวจนั้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของแต่ละพื้นที่จะมีการทบทวน ณ วันสิ้นงวดค่าใช้จ่าย
ในการส�ำรวจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ถูกยกเลิกสัมปทานหรือพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจน้อยกว่า
หรือจะไม่ได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการพิจารณาในก�ำไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเหมืองและต้นทุนในการพัฒนาพื้นที่ก่อนที่จะท�ำการผลิตจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
หากเข้าเงื่อนไขและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชีจะเริ่มตัดจ�ำหน่ายเมื่อเริ่มผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย์ ค่าตัด
จ�ำหน่ายส่วนใหญ่ค�ำนวณโดยใช้วิธีจ�ำนวนหน่วยถ่านหินที่ขุดได้
2.11.5 ต้นทุนการขุดเพื่อการเปิดหน้าดิน (Stripping Costs/Overburden Costs)
ส�ำหรับเหมืองบางพื้นที่ ต้นทุนการขุดเพื่อการเปิดหน้าดินจะรับรู้เป็นต้นทุนการผลิตถ่านหินโดยใช้อัตราส่วน
Stripping Ratio เฉลี่ยที่ค�ำนวณตลอดอายุของเหมือง (หมายถึงสัดส่วนของการสูญเสียต่อถ่านหินที่ขุดได้) ถ้าอัตราส่วน Stripping
Ratio ที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าอัตราเฉลี่ยที่ค�ำนวณตลอดอายุของเหมือง ต้นทุนส่วนเกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ในกรณี
ที่อัตราส่วน Stripping Ratio ที่เกิดขึ้นจริงต�่ำกว่าอัตราเฉลี่ยที่ค�ำนวณตลอดอายุของเหมือง ส่วนแตกต่างนั้นจะน�ำไปปรับปรุงกับ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี การเปลี่ยนประมาณการของอัตราส่วน Stripping Ratio เฉลี่ยตลอดอายุของเหมืองถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการตลอดอายุที่ยังเหลืออยู่ของเหมือง
ในพื้นที่เหมืองอื่นต้นทุนการขุดเพื่อการเปิดหน้าดินรับรู้เป็นต้นทุนการผลิตถ่านหินจากอัตราส่วน Stripping Ratio
ที่เกิดขึ้นจริงในงวด ในระหว่างงวดถ้าการเปิดหน้าดินที่ยังไม่ได้ถ่านหิน ต้นทุนการขุดเพื่อการเปิดหน้าดินนั้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี และจะรับรู้เป็นต้นทุนการผลิตถ่านหินเมื่อมีการขุดถ่านหิน ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีจะตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงวด
เมื่อพบว่าไม่มีถ่านหินหรือไม่ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษัท และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอื่น ๆ กลุ่มบริษัทจะรับรู้
ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่ า เสื่ อ มราคาค�ำนวณโดยใช้ วิ ธี เ ส้ น ตรงเพื่ อ ลดราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะชนิ ด ตลอดอายุ การให้ ป ระโยชน์
ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
รถยนต์
อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

10 ปี
ตามอายุเหมืองหรือ 5 ถึง 20 ปีแล้วแต่อย่างใดจะต�่ำกว่า
2 ถึง 20 ปี
4 และ 5 ปี
4 และ 5 ปี
4 และ 5 ปี
5 ถึง 15 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ให้เหมาะสม
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก
การจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์
นั้นตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย
• ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้อง
• จ�ำนวนที่ตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกินที่เกี่ยวกับการกู้ยืม
• จ�ำนวนที่ตัดบัญชีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการกู้ยืม
• ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน
2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ทมี่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซึง่ ไม่มกี ารตัดจ�ำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�ำ
ทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน
ซึง่ หมายถึงจ�ำนวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย เทียบกับมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ซงึ่ ถูกจัดเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ
ทีส่ ามารถแยกออกมาได้ เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม
ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
2.14 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร หรืออุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าเกือบทัง้ หมด
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็น
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญั ญาเช่าด�ำเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้รบั จากผูใ้ ห้เช่า) จะทยอยบันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าในรูป
ของค่าปรับจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
2.15 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้น ในเวลาต่อมา
จะวัดมูลค่าเงินกู้ยืมด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดท�ำ
รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้ยืมมาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท�ำรายการเงินกู้ยืมในกรณีที่มีความเป็นไปได้จะใช้
วงเงินกู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้
ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส�ำหรับการให้บริการสภาพคล่อง และจะตัดจ�ำหน่าย
ตามระยะเวลาของเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนต่อเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช�ำระหนี้ออกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.16 ผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งก�ำหนดให้มีการจ่ายสมทบเข้ากองทุนโดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจาก
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงาน
และเงินจ่ายสมทบโดยกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกิดรายการนั้น
กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน
ของประเทศไทยและของประเทศที่กลุ่มบริษัทมีการด�ำเนินงานหรือเมื่ออยู่ครบวาระการท�ำงานตามข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริษัท
และพนักงาน หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเป็นหนี้สินประเภท Defined Benefit Obligation ซึ่งค�ำนวณโดยใช้วิธี Projected Unit
Credit ตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�ำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุจนถึงเกษียณ อัตราการตาย อายุงาน
และปัจจัยอื่น และค�ำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์รัฐบาลที่มีก�ำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานในการค�ำนวณซึ่งมีผลท�ำให้มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์พนักงานประเภท
Defined Benefit เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 10 จะบันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดอายุการจ้างงานเฉลี่ยของพนักงานที่เหลืออยู่
ผลประโยชน์พนักงานอื่น
ผลประโยชน์พนักงานอื่นของกลุ่มบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อันได้แก่ Long Service Reward และ Long Leave
Benefit ได้บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยมูลค่าปัจจุบันของ Defined Benefit Obligation ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน และ Past Service Cost จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
ผลประโยชน์พนักงานอื่นของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่ การลาหยุดประจ�ำปี การลาป่วย และ Long
Service Leave ซึ่งจ่ายทุกเดือนตามข้อก�ำหนดของ Coal Mining Industry (Long Service Leave Funding Corporation) และบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน
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2.17 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน ซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลตอบแทนพนักงานอันเป็นภาระผูกพัน
ในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ในอดีต ซึ่งการช�ำระภาระผูกพันนั้น
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าเราจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจ�ำนวน
ที่ต้องจ่าย ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก
เมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
กลุ่มบริษัทบันทึกส�ำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง (ถ้ามี) โดยค�ำนวณจากจ�ำนวนถ่านหินที่ขายได้คูณด้วยอัตราส�ำรองค่าฟื้นฟู
สภาพเหมืองซึง่ ค�ำนวณโดยนักธรณีวทิ ยาของกลุม่ บริษทั โดยอัตราส�ำรองนีค้ �ำนวณจากประมาณการค่าใช้จา่ ยในการฟืน้ ฟูสภาพเหมือง
ทั้งหมดตลอดอายุของเหมือง กลุ่มบริษัทจะทบทวนอัตราส�ำรองอย่างสม�่ำเสมอและจะมีการปรับอัตราส�ำรองให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย
จริงที่จะเกิดขึ้น
2.18 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญที่สามารถก�ำหนดเงินปันผลได้อย่างอิสระจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่แสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิจากภาษี โดยน�ำไป
หักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้น
2.19 การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่าตามใบส่งสินค้าที่ขายและบริการที่ให้เป็นจ�ำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน ส่วนลด และ
ค่าขนส่ง รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า
รายได้จากการขายถ่านหินถือตามน�้ำหนักที่ชั่ง ณ ปากเหมือง สุทธิจากส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของมูลค่าของถ่านหินเนื่องจาก
คุณภาพและน�้ำหนักที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะบันทึกในเดือนที่มีการส่งมอบถ่านหิน
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำเป็นจ�ำนวนที่สุทธิจากภาษีขายและส่วนลด โดยรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า
และไอน�้ำจะรับรู้เมื่อส่งมอบ ณ จุดที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำ  (Power Purchase Agreement (“PPA”)
และ Steam Purchase Agreement (“SPA”))
รายได้จากการบริการรับรู้เมื่อให้บริการแล้ว
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
• รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
• รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทเกิดสิทธิได้รับเงินปันผล
2.20 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
2.21 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามภูมิศาสตร์ของการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
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3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ การเปลีย่ นแปลงของราคาถ่านหิน และการเปลีย่ นแปลงของราคาน�ำ้ มัน แผนการจัดการ
ความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลการด�ำเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน
อันได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญา
แลกราคาซื้อขายถ่านหิน และสัญญาแลกราคาซื้อน�้ำมันเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
การบริหารความเสีย่ งด�ำเนินงานโดยฝ่ายบริหารการเงินส่วนกลางภายใต้นโยบายทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการของบริษทั ส่วนงาน
บริหารการเงินของกลุ่มบริษัทจะท�ำการระบุ ประเมินและป้องกันความเสี่ยงทางการเงินโดยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วย
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัท
3.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม่ บริษทั มีการด�ำเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศโดยเกิดจากสกุลเงิน
ที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐและเหรียญออสเตรเลีย กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายได้และกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ยของตลาด การท�ำอนุพันธ์ทางการเงินเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารการเงินของบริษัท
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการด�ำรงไว้ซึ่งเงินกู้ยืมที่ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยทั้งคงที่และลอยตัว
3.4 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาถ่านหิน
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาถ่านหินซึง่ เกิดจากการเคลือ่ นไหวของราคาถ่านหินในตลาดโลก ในการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทใช้สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาถ่านหินจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท และเน้นการสร้างความสมดุลของราคาถ่านหินจากสถานะโดยรวมของกลุ่มบริษัทจากการท�ำสัญญาขายถ่านหิน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3.5 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน�้ำมัน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน�้ำมันซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาน�้ำมันในตลาดโลก ในการบริหาร
ความเสีย่ งดังกล่าว กลุม่ บริษทั ใช้สญั ญาแลกราคาซือ้ น�ำ้ มันเพือ่ ป้องกันความผันผวนของราคาน�ำ้ มันจากการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั
3.6 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่ท�ำให้มั่นใจได้ว่า
การขายสินค้าและการให้บริการนั้นเป็นการขายสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ ในระดับที่มีความเหมาะสม
กลุ่มบริษัทจะท�ำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินและฝากเงินสดกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่อยู่ ในระดับสูง
กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ�ำกัดวงเงินของธุรกรรมการให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละราย
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3.7 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบ หมายถึงการด�ำรงไว้ซงึ่ เงินสดและหลักทรัพย์ทมี่ ตี ลาดรองรับอย่างเพียงพอ
ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและความสามารถในการปิดฐานะความเสี่ยง ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มบริษัท
ตั้งเป้าหมายจะด�ำรงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อให้มีความเพียงพอ เนื่องจากลักษณะทางธุรกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา
3.8 การบัญชีส�ำหรับอนุพันธ์ทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทได้ท�ำอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งรับรู้ในงบการเงินในวันเริ่มแรก และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกราคาซื้อขาย
ถ่านหิน และสัญญาแลกราคาซื้อน�้ำมันซึ่งไม่มีการรับรู้ ณ วันที่ท�ำสัญญา
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศช่วยป้องกันกลุม่ บริษทั จากการเคลือ่ นไหว
ในอัตราแลกเปลี่ยน โดยการก�ำหนดอัตราที่จะใช้รับรู้สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่จะได้รับจริง หรือที่จะใช้รับรู้หนี้สิน
ทีเ่ ป็นสกุลเงินต่างประเทศทีจ่ ะต้องจ่ายช�ำระ จ�ำนวนทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงจากจ�ำนวนเงินทีจ่ ะได้รบั จริงจากสินทรัพย์หรือทีจ่ ะต้องจ่ายช�ำระ
หนี้สินจะน�ำไปหักกับมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญญาที่เกี่ยวข้อง รายการก�ำไรและขาดทุนจากเครื่องมืออนุพันธ์จะน�ำมาหักกลบกัน
ในการน�ำเสนอรายงานทางการเงินและรับรู้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนียมในการท�ำสัญญาจะตัดจ�ำหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ผลต่างทีจ่ ะได้รบั หรือต้องจ่ายช�ำระ
ตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยจ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน
สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินช่วยป้องกันการผันผวนของราคาขายถ่านหินของกลุ่มบริษัท โดยมีการก�ำหนดราคาที่จะได้
รับจากการขายถ่านหินไว้ล่วงหน้าซึ่งจะไม่มีการรับรู้ ณ วันที่ท�ำสัญญา ผลต่างของราคาถ่านหิน ณ วันที่ครบก�ำหนดตามสัญญา
กับราคาถ่านหินทีก่ �ำหนดไว้ลว่ งหน้าจะรับรูเ้ ป็นรายการก�ำไรและขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงเมือ่ มีการจ่ายช�ำระตามสัญญาในก�ำไรหรือขาดทุน
สัญญาแลกราคาซื้อน�้ ำมันช่วยป้องกันการผันผวนของราคาน�้ ำมัน โดยมีการก�ำหนดราคาน�้ำมันที่จะจ่ายไว้ล่วงหน้า
ซึ่งจะไม่มีการรับรู้ ณ วันที่ท�ำสัญญา ผลต่างของราคาน�้ำมัน ณ วันที่ครบก�ำหนดตามสัญญากับราคาน�้ำมันที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
จะรับรู้เป็นรายการก�ำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการจ่ายช�ำระตามสัญญาในก�ำไรหรือขาดทุน
รายละเอียดของอนุพันธ์ทางการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 32
4. ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชีและใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของการประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางการบัญชีที่ส�ำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส�ำคัญที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า ได้แก่
ปริมาณถ่านหินส�ำรอง
กลุ่มบริษัทประมาณการปริมาณถ่านหินส�ำรองจากประมาณการที่ดีที่สุดในเชิงพาณิชย์ที่คาดว่าจะขุดได้ทั้งโครงการจากเหมือง
โดยกลุ่มบริษัทได้ใช้ผลการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและตัวอย่างจากการเจาะส�ำรวจในการประมาณการปริมาณถ่านหินส�ำรอง
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5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ�
ตั๋วแลกเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

22,353
7,899,750
14,697,746
150,000
22,769,849

56,702
11,362,167
17,903,652
200,000
29,522,521

435
1,369,430
3,115,901
150,000
4,635,766

324
704,155
157,755
200,000
1,062,234

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 3.30 ต่อปี (พ.ศ. 2554 ร้อยละ 0.50
ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี)
เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.30 ถึงร้อยละ 7.10 ต่อปี (พ.ศ. 2554 ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 7.35
ต่อปี)
ตั๋วแลกเงินมีอายุคงเหลือนับแต่วันออกเป็นระยะเวลาไม่เกินสามเดือน และมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.75 ต่อปี (พ.ศ. 2554
ร้อยละ 2.38 ต่อปี)
7. ลูกหนี้การค้า สุทธิ
ลูกหนี้การค้าประกอบด้วย
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า
• บริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 30)
• บุคคลภายนอก
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

9,796,128
9,796,128
(38,445)
9,757,683

10,733,935
10,733,935
(34,852)
10,699,083

16,237
420,835
437,072
(1,005)
436,067

413,033
413,033
(1,005)
412,028
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ยอดคงเหลือดังกล่าวสามารถน�ำมาวิเคราะห์อายุหนี้ได้ดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้าที่อยู่ในกำ�หนดชำ�ระ
ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำ�ระมีดังนี้
• ไม่เกิน 3 เดือน
• มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
• มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
• มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
• ลูกหนี้ตามคำ�สั่งศาลล้มละลายกลาง
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

9,178,527

10,327,888

381,961

400,805

517,059
98,294
239
1,004
1,005
9,796,128
(38,445)
9,757,683

358,350
8,540
16,475
22,682
10,733,935
(34,852)
10,699,083

53,083
19
1,004
1,005
437,072
(1,005)
436,067

314
6,649
4,260
1,005
413,033
(1,005)
412,028

8. สินค้าคงเหลือ สุทธิ
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ถ่านหิน
หัก ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของถ่านหิน
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของถ่านหิน
สินค้าคงเหลือ สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

6,351,012
(103,945)
(6,367)
6,240,700

6,060,544
(84,241)
5,976,303

352,316
(96,705)
255,611

497,416
(77,001)
420,415
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9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

1,220,592
625,797
26,961
1,627,822
687,519
529,614
884,566
5,602,871

1,028,437
431,606
1,416,880
699,764
1,841,448
1,207,331
1,500
6,626,966

89,895
700
26,773
47,799
83,420
41,407
289,994

110,843
969
36,208
44,254
17,209
1,474
210,957

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายทางธุรกิจ
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินทดรองจ่าย - Coal Industry Fund
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าแสดงตามกลุ่ม ได้ดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(ตามวิธีส่วนได้เสีย)

กลุ่มบริษัทย่อย
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำ�กัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำ�กัด
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท บ้านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
กลุ่มกิจการร่วมค้า
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำ�กัด
Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.
Shanxi Gaohe Energy Company Limited
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai Mining Company Limited
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด
(เดิมชื่อ “บริษัท สุรินทร์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด”)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสีย
ในกิจการร่วมค้าตามราคาทุน
บวก ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าสะสม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

(ตามวิธีราคาทุน)

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

-

-

3,199,994
606,566
6,197,890
1,221,552
88,000

39,994
606,566
6,197,890
1,221,552
37,500

6,089,172
1,631,649
9,240,192
983,201
836

6,089,172
1,631,649
9,240,192
983,201
836

-

-

75,000

30,000

-

-

18,020,050
2,967,637
20,987,687

17,975,050
2,745,000
20,720,050

11,314,002
11,314,002

8,103,502
8,103,502
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้โครงการ (Project Finance) ของกิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัทต้อง
ใช้เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและกิจการร่วมค้าสองแห่งมูลค่าตามราคาทุน 12,993 ล้านบาท (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 12,993 ล้าน
บาท) ไปวางเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันกับสถาบันการเงินส�ำหรับเงินกู้ยืมของกิจการร่วมค้าดังกล่าว
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

(ตามวิธีส่วนได้เสีย)

ยอดคงเหลือต้นปี
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
การเพิ่มส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
ลดลงจากการจำ�หน่ายส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
รายได้เงินปันผลจากกิจการร่วมค้า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
   ของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ
บวก ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(ตามวิธีราคาทุน)

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

20,720,050
45,000
(2,261,213)

33,587,292
(11,645,889)
(1,932,888)

8,103,502
3,210,500
-

6,883,703
1,219,799
-

(388,735)
2,872,585
20,987,687

(1,227,092)
1,938,627
20,720,050

11,314,002

8,103,502

การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
กลุ่มบริษัทเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด และบริษัท บ้านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
จ�ำนวน 3,160 ล้านบาท และจ�ำนวน 50.50 ล้านบาท ตามล�ำดับ และบริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
จ�ำนวน 45 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศมองโกเลีย ซึ่งการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนนี้ท�ำให้เกิดผลแตกต่างระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมและจ�ำนวนเงินที่จ่ายไปเป็นจ�ำนวน 24.77 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ
758.73 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ผลแตกต่างดังกล่าวเป็นส่วนลดจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้ส่วน
ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
Hunnu Holding Pty Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการและช�ำระบัญชีเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายเงินลงทุนใน Hunnu Coal (Hong Kong) Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งผล
ของการเลิกกิจการและจ�ำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อกลุ่มบริษัท
รายได้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
รายได้เงินปันผลจากกิจการร่วมค้าเป็นรายได้เงินปันผลจากบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 2,261.21 ล้านบาท
(พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 1,932.89 ล้านบาท)
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สินทรัพย์ หนี้สินและก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิของกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้
หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท

 สัดส่วน
ที่ดิน
 การถือหุ้น อาคารและ สินทรัพย์ สินทรัพย์
ร้อยละ อุปกรณ์
อื่น
รวม

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำ�กัด
50
Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.
40
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.
45
Hongsa Power Company Limited
40
Phu Fai Mining Company Limited
37.50
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด
30

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย

กำ�ไร
กำ�ไร
(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
สินทรัพย์ รายได้จาก ก่อนภาษี
หลังหักภาษี
หนี้สินอื่น หนี้สินรวม
สุทธิ การขาย
เงินได้ ภาษีเงินได้ เงินได้

15,338,839 9,360,958 24,699,797 7,847,183 290,066 9,678,495 17,815,744 6,884,053 9,211,976 2,376,678 (15,239) 2,361,439
1,109,942 2,301,560 3,411,502
- 407,375 (18,729) 388,646 3,022,856 1,439,873 107,822 (26,864) 80,958
9,275,065 833,449 10,108,514 2,632,732
- 2,708,897 5,341,629 4,766,885 5,420,778 1,138,531 (161,976) 976,555
107,363 14,429,091 14,536,454 12,764,228 1,077,951 307,140 14,149,319 387,135
- (372,619)
- (372,619)
539
539
102
93
195
344
(56)
(56)
52,964 26,307 79,271
50
6,420 6,470 72,801
(612)
(103) (715)

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำ�กัด
50 16,094,000 8,857,452 24,951,452 9,482,873 590,589 8,095,496 18,168,958 6,782,494
Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.
40 1,043,347 2,193,928 3,237,275
- 273,545 (42,348) 231,197 3,006,078
Shanxi Asian American-Daning
Energy Co., Ltd.
56
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.
45 9,269,214 1,390,573 10,659,787 2,615,798
- 4,142,145 6,757,943 3,901,844
Hongsa Power Company Limited
40 61,436 8,435,780 8,497,216 7,086,840 525,969 146,710 7,759,519 737,697
Phu Fai Mining Company Limited
37.50
557
557
144
144
413
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำ�กัด
30 8,268 20,540 28,808
82
233
315 28,493

8,892,746 1,968,890
1,504,741 (64,024)

(16,467) 1,952,426
1,750 (62,274)

156,790 (279,915)
2,718,266 486,218
- (30,785)
(76)
- (1,507)

(47,366)
-

(279,915)
438,852
(30,785)
(76)
(1,507)
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รายละเอียดของบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดังต่อไปนี้

บริษัท

กลุ่มที่ถือหุ้นทางตรง
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท บ้านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด
ซึ่งมีบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ดังนี้
บริษัทย่อย
1) บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ�ำกัด
2) บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
3) บริษัท ศิลามณี จ�ำกัด
4 บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จ�ำกัด
5) Banpu Coal LLC
6) Banpu Singapore Pte. Ltd. และบริษัทย่อย
• Banpu Australia Co. Pty Ltd. และบริษัทย่อย
• AFE Investment Pty Ltd.
• Banpu Australia Resources Pty Ltd.
• Centennial Coal Co., Ltd. และบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
บริษัทย่อย
• Centennial Inglenook Pty Limited
• Berrima Coal Pty Limited
• Centennial Airly Pty Limited
• Centennial Angus Place Pty Limited
• Centennial Coal Infrastructure
Pty Limited
• Centennial Clarence Pty Limited
• Centennial Fassifern Pty Limited
และบริษัทย่อย
• Powercoal Pty Limited และบริษัทย่อย
• Elcom Collieries Pty Limited
• Huntley Colliery Pty Limited
• Mandalong Pastoral Management
Pty Limited

ประเทศที่จดทะเบียน

ลักษณะทางธุรกิจ

สัดส่วนการลงทุนทางตรง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ

ประเทศไทย
Mauritius Islands
ประเทศไทย
Mauritius Islands
ประเทศไทย

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานใหม่

99.99
100.00
99.99
100.00
99.99

99.99
100.00
99.99
100.00
99.99

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ค้าถ่านหิน
ค้าถ่านหิน
ค้าถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ค้าถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหินและพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหินและพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

100.00
99.99
99.99
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
99.99
99.99
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

100.00
100.00

100.00
100.00   

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00       
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บริษัท

ประเทศที่จดทะเบียน

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม (ต่อ)
6) Banpu Singapore Pte. Ltd. และบริษัทย่อย (ต่อ)
• Banpu Australia Co. Pty Ltd. และบริษัทย่อย
(ต่อ)
• Centennial Coal Co., Ltd. และบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า (ต่อ)
บริษัทย่อย (ต่อ)
• Collieries Superrannuation Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย
• Powercoal Superannuation Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย
• Centennial Northern Mining Services ประเทศออสเตรเลีย
Pty Limited
• Centennial Mandalong Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย
• Centennial Mannering Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย
• Centennial Munmurah Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย
• Centennial Myuna Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย
• Centennial Newstan Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย
• Centennial Northern Coal Services
ประเทศออสเตรเลีย
Pty Limited
• Centennial Coal Sales and Marketing ประเทศออสเตรเลีย
Pty Limited
• Charbon Coal Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย
• Hartley Valley Coal Company Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย
• Ivanhoe Coal Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย
• Preston Coal Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย
• Powercoal Employee Entitlements
ประเทศออสเตรเลีย
       Company Pty Limited
• Coalex Pty Limited และบริษัทย่อย
ประเทศออสเตรเลีย
• Clarence Coal Investments Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย
• Clarence Coal Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย
• Clarence Colliery Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย
• Centennial Springvale Holdings
ประเทศออสเตรเลีย
Pty Limited และบริษัทย่อย
และกิจการร่วมค้า
บริษัทย่อย
• Centennial Springvale Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย
• Boulder Mining Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย
• Springvale Coal Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย
กิจการร่วมค้า-กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
• Springvale Coal Sales Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย

ลักษณะทางธุรกิจ

สัดส่วนการลงทุนทางตรง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ

บริการบ�ำเหน็จพนักงาน
บริการบ�ำเหน็จพนักงาน
ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจถ่านหิน

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
บริการท�ำเหมืองถ่านหิน

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ให้บริการด้านการขายและการตลาด

100.00

100.00

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
บริการบ�ำนาญพนักงาน

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

ค้าถ่านหิน

50.00

50.00
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม (ต่อ)
6) Banpu Singapore Pte. Ltd. และบริษัทย่อย (ต่อ)
• Banpu Australia Co. Pty Ltd. และบริษัทย่อย
(ต่อ)
• Centennial Coal Co., Ltd. และบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า (ต่อ)
บริษัทร่วม
• Port Kembla Coal Terminal Ltd.
กิจการร่วมค้า-กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
• Charbon Joint Venture
• Clarence Joint Venture
• Springvale Joint Venture
• Angus Place Joint Venture
7) Banpu Coal Investment Company Limited
8) Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
และบริษัทย่อย
• PT. Indo Tambangraya Megah
และบริษัทย่อย
• PT. Trubaindo Coal Mining
• PT. Indominco Mandiri
• PT. Kitadin
• PT. Bharinto Ekatama
• PT. Jorong Barutama Greston
• Hunnu Coal Pty Ltd. และบริษัทย่อย
• Hunnu Resources LLC และบริษัทย่อย
• Munkh Sumber Uul LLC
• Golden Gobi Mining LLC
• Great East Minerals LLC
• Bilegt Khairkhan Uul LLC
• Hunnu Power LLC
• Borganchan LLC
• Zuchid Ord LLC
• Munkhnoyon Suvraga LLC

สัดส่วนการลงทุนทางตรง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ

ประเทศที่จดทะเบียน

ลักษณะทางธุรกิจ

ประเทศออสเตรเลีย

ให้บริการท่าเรือขนถ่าย

16.66

16.66

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
Mauritius Islands
ประเทศสิงคโปร์

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ค้าถ่านหิน

95.00
85.00
50.00
50.00
100.00
100.00

95.00
85.00
50.00
50.00
100.00
100.00

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

65.00

65.00

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลีย

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ค้าถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ค้าถ่านหิน
ค้าถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

99.99
99.99
99.99
99.00
99.67
100.00
100.00
100.00
100.00
70.00
80.00
100.00
100.00
70.00
90.00

99.99
99.99
99.99
99.00
99.67
100.00
100.00
100.00
60.00
70.00
80.00
100.00
60.00
70.00
90.00
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บริษัท

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม (ต่อ)
8) Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
และบริษัทย่อย (ต่อ)
• Hunnu Coal Pty Ltd. และบริษัทย่อย (ต่อ)
• Hunnu Coal (Hong Kong) Limited
• Hunnu Investments Pte. Ltd.
และบริษัทย่อย
• Hunnu Altai LLC และบริษัทย่อย
• Hunnu Gobi Altai LLC
   
(formerly Rio Gobi LLC)
• Hunnu Altai Minerals LLC
  
(formerly Rio Ad LLC)
• Hunnu Holding Pty Ltd.
กิจการร่วมค้า
1) Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.
BP Overseas Development Co., Ltd.
ซึ่งมีบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ดังนี้
บริษัทย่อย
Asian American Coal Inc.
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
1) AACI Gaohe (HK) Holdings Limited
2) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited  
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า
• Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด
ซึ่งมีบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ดังนี้
บริษัทย่อย
1) บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จ�ำกัด
และกิจการร่วมค้า
• บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
กิจการร่วมค้า
• Hongsa Power Company Limited
• Phu Fai Mining Company Limited

ประเทศที่จดทะเบียน

ลักษณะทางธุรกิจ

สัดส่วนการลงทุนทางตรง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ

Hong Kong
ประเทศสิงคโปร์

ค้าถ่านหิน
ค้าถ่านหิน

100.00

100.00
100.00

ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลีย

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

100.00
80.00

100.00
80.00

ประเทศมองโกเลีย

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

100.00

70.00

ประเทศออสเตรเลีย

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

-

100.00

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

40.00

40.00

British Virgin Islands

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

100.00

100.00

Hong Kong
British Virgin Islands

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

100.00

100.00
100.00

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

45.00

45.00

ประเทศไทย

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

99.99

99.99

ประเทศไทย

ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า

50.00

50.00

สปป. ลาว
สปป. ลาว

รับสัมปทานการผลิตไฟฟ้า
รับสัมปทานการท�ำเหมืองถ่านหิน

40.00
37.50

40.00
37.50
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บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม (ต่อ)
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ซึ่งมีบริษัทย่อย ดังนี้
Banpu Power Investment Co., Ltd. และบริษัทย่อย
1) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
2) Banpu Investment (China) Ltd.   
และบริษัทย่อย
• Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd.
3) Zouping Peak Pte. Ltd. และบริษัทย่อย
• Zouping Peak CHP Co., Ltd.
4) Pan-Western Energy Corporation LLC
และบริษัทย่อย
• Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd.
บริษัท บ้านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
ซึ่งมีบริษัทย่อย ดังนี้
1) บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
และกิจการร่วมค้า
• บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
2) บริษัท ประจวบพลังงานลม จ�ำกัด
3) บริษัท มิตรภาพพลังงานลม จ�ำกัด
4) บริษัท เพชรเกษมพลังงานลม จ�ำกัด

ประเทศที่จดทะเบียน

ลักษณะทางธุรกิจ

สัดส่วนการลงทุนทางตรง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ

ประเทศสิงคโปร์
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศสิงคโปร์
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Cayman Islands

ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

12.08
100.00
70.00
100.00

12.08
100.00
70.00
100.00

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า

87.92

87.92

ประเทศไทย

ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันจากเชื้อเพลิงชีวภาพ

99.99

99.99

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันจากเชื้อเพลิงชีวภาพ
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า

30.00
99.99
99.99
99.99

30.00
99.99
99.99
99.99
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11. เงินลงทุนอื่น สุทธิ
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนอื่น
บวก การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามราคายุติธรรม
สำ�หรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
หัก   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนสำ�หรับเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนอื่น สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

473,673
435,682
909,355

318,277
446,342
764,619

107,336
166,732
274,068

107,336
176,412
283,748

(7,093)
(163,700)
738,562

(134,697)
(192,708)
437,214

67,241
341,309

8,716
(29,006)
263,458

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อเงินลงทุน
จัดประเภทใหม่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จำ�หน่ายเงินลงทุน
ตัดจำ�หน่ายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

437,214
175,396
(674)
127,604
(978)
738,562

440,243
1,380,871
(1,380,871)
(4,373)
2,898
(1,554)
437,214

263,458
20,000
(674)
58,525
341,309

256,636
6,822
263,458
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ราคาตามบัญชี สุทธิ หลังปรับปรุง
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ หลังปรับปรุง
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ตัดจำ�หน่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การแปลงค่างบการเงินของบริษัท
ที่อยู่ในต่างประเทศ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ที่ดิน

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

2,313,754
(22,168)
2,291,586
(112,502)
2,179,084

2,667,833
(1,402,637)
1,265,196
1,265,196

เครื่อง
อาคาร เครื่องจักร
ตกแต่ง
และสิ่ง และอุปกรณ์ และเครื่องใช้
ปลูกสร้าง
โรงงาน สำ�นักงาน

เครื่องมือ
เครื่องใช้

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

7,546,729 50,863,052 454,655 359,240 170,696 1,115,106 65,491,065
(2,635,921) (20,342,516) (285,590) (248,093) (120,212)
- (25,034,969)
(2,200) (1,136)
- (25,504)
4,908,608 30,519,400 169,065 111,147 50,484 1,115,106 40,430,592
- (476,681)
- (589,183)
4,908,608 30,042,719 169,065 111,147 50,484 1,115,106 39,841,409

2,179,084 1,265,196 4,908,608 30,042,719
- 352,985
86,026
1,443
44,768 6,975,418
(1,621) (3,699)
8,460 (808,154) 2,056,014
(1,367)
(677)
(5,197) (492,570)

169,065
31,805
58,888
(1,302)
(87,848)
(2,739)

111,147
81,392
18,857
(176)

50,484 1,115,106 39,841,409
27,050
- 411,840
38,674 1,028,524 8,315,133
(269)
(6,891)
1,844 (1,217,669) (28,496)
(35) (1,901) (504,662)

104,535 64,398 311,729 1,667,666
- (263,009) (522,020) (4,760,251)
2,368,278 1,075,811 3,928,113 35,838,282

7,901
(45,374)
130,396

6,019
(50,662)
166,577

4,217
(20,998)
100,967

62,442 2,228,907
- (5,662,314)
986,502 44,594,926

2,368,278 2,800,749 7,130,728 60,636,449 454,654 467,894 223,111
- (1,724,938) (3,200,415) (24,797,031) (324,258) (301,317) (122,144)
(2,200) (1,136)
2,368,278 1,075,811 3,928,113 35,838,282 130,396 166,577 100,967

986,502 75,068,365
- (30,470,103)
(3,336)
986,502 44,594,926
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หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ที่ดิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ตัดจำ�หน่ายเป็นค่าใช้จ่าย
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
การแปลงค่างบการเงินของบริษัท
ที่อยู่ในต่างประเทศ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

เครื่อง
อาคาร เครื่องจักร
ตกแต่ง
และสิ่ง และอุปกรณ์ และเครื่องใช้
ปลูกสร้าง
โรงงาน สำ�นักงาน

เครื่องมือ
เครื่องใช้

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

2,368,278 1,075,811 3,928,113 35,838,282
58,697 11,476
65,899 8,330,277
(226) (8,197)
- 181,148 306,944 82,568
(5,979)
(4,794) (523,362)
2,200
1,136

130,396
177,445
(2,935)
7,705
(297)
-

166,577
110,572
(92)
19,220
(1)
-

100,967 986,502 44,594,926
99,047 1,965,559 10,818,972
(14,223)
- (25,673)
16,994 (578,613) 35,966
(123) (25,443) (559,999)
3,336

(31,263) (36,809) (122,169) (653,900)
- (316,247) (415,451) (4,854,291)
2,389,733 915,379 3,760,516 38,212,513

(4,338)
(60,515)
247,461

(79)
(67,326)
228,871

(4,484) (39,300) (892,342)
(29,169)
- (5,742,999)
169,009 2,308,705 48,232,187

2,389,733 2,898,536 7,267,862 66,453,464 591,073 582,617 283,312 2,308,705 82,775,302
- (1,983,157) (3,507,346) (28,240,951) (343,612) (353,746) (114,303)
- (34,543,115)
2,389,733 915,379 3,760,516 38,212,513 247,461 228,871 169,009 2,308,705 48,232,187
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หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า  
ราคาตามบัญชี สุทธิ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ราคาตามบัญชี สุทธิ หลังปรับปรุง

81,877
(405)
81,472
(81,472)
-

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ หลังปรับปรุง
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ตัดจำ�หน่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

เครื่อง
อาคาร เครื่องจักร
ตกแต่ง
และสิ่ง และอุปกรณ์ และเครื่องใช้
ปลูกสร้าง
โรงงาน สำ�นักงาน

เครื่องมือ
เครื่องใช้

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

99,688 234,817 2,784,630
(95,456) (175,869) (2,764,607)
4,232
58,948 20,023
4,232
58,948 20,023

120,847
(83,421)
37,426
37,426

27,400
(26,891)
509
509

32,669
(30,512)
2,157
2,157

45,685 3,427,613
- (3,176,756)
(405)
45,685 250,452
- (81,472)
45,685 168,980

-

4,232
(1,150)
3,082

20,023
100
(28)
(4,145)
15,950

37,426
10,516
(1,000)
(15,087)
(507)
(10,920)
20,428

509
741
14
(184)
1,080

2,157
21,364
(2,432)
21,089

45,685
14,843
(6,371)
(1,372)
52,785

-

99,688 216,110 1,787,142
(96,606) (164,632) (1,771,192)
3,082
51,478 15,950

104,972
(84,544)
20,428

21,651
(20,571)
1,080

39,476
(18,387)
21,089

52,785 2,321,824
- (2,155,932)
52,785 165,892

58,948
(486)
1,989
(628)
(8,345)
51,478

168,980
47,564
(1,514)
(19,455)
(2,507)
(27,176)
165,892
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หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ตัดจำ�หน่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

3,082
9,366
(3,110)
9,338

เครื่อง
อาคาร เครื่องจักร
ตกแต่ง
และสิ่ง และอุปกรณ์ และเครื่องใช้
ปลูกสร้าง
โรงงาน สำ�นักงาน

51,478
1,164
(97)
7,847
(2,593)
(9,192)
48,607

เครื่องมือ
เครื่องใช้

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

165,892
70,280
(542)
34,872
(3,675)
(40,151)
226,676

15,950
15,205
(6,987)
24,168

20,428
21,280
(430)
17,365
(103)
(11,699)
46,841

1,080
115
(15)
135
(325)
990

21,089
20,536
(8,838)
32,787

52,785
27,185
(15,046)
(979)
63,945

103,912 221,913 1,786,269
(94,574) (173,306) (1,762,101)
9,338
48,607 24,168

131,809
(84,968)
46,841

18,807
(17,817)
990

52,190
(19,403)
32,787

63,945 2,378,845
- (2,152,169)
63,945 226,676

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

1,288,441
(355,251)
933,190

1,403,034
(264,101)
1,138,933

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมจ�ำนวน 123.36 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า
3,778.68 ล้านบาท (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 122.09 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,869.39 ล้านบาท) ได้น�ำไปจดจ�ำนอง
และจ�ำน�ำเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้ยืม (หมายเหตุข้อ 18)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนดังที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 31
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13. ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายในการสำ�รวจและพัฒนารอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

19,453,789
8,907,532
28,361,321

16,823,361
5,765,188
22,588,549

-

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

103,332,325
(80,362,043)
(381,733)
22,588,549

65,743,676
(50,005,288)
(381,733)
15,356,655

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ตัดจำ�หน่ายระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

22,588,549
38,484,321
(32,241,427)
(470,122)
28,361,321

15,356,655
29,890,818
3,485,146
(27,046,218)
902,148
22,588,549

138,584,209
(109,841,155)
(381,733)
28,361,321

103,332,325
(80,362,043)
(381,733)
22,588,549

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 รายการเพิ่มขึ้นและตัดจ�ำหน่ายที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส�ำหรับการเปิดหน้าดิน
โดยกลุ่มบริษัทได้แสดงค่าตัดจ�ำหน่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีไว้ภายใต้หัวข้อต้นทุนขายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และกลุ่มบริษัท
แสดงรายการเพิ่มขึ้นและตัดจ�ำหน่ายเป็นจ�ำนวนสุทธิภายใต้กิจกรรมการด�ำเนินงานในงบกระแสเงินสด
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14. สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวของสิทธิในเหมืองถ่านหินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับจากการซื้อบริษัทย่อย
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ตัดจำ�หน่ายระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

71,974,427
(2,300,467)
(2,366,370)
67,307,590

59,361,777
111,830
11,843,155
(2,658,446)
3,316,111
71,974,427

15. โครงการระหว่างการพัฒนา
รายการเคลื่อนไหวของโครงการระหว่างการพัฒนาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ตัดจำ�หน่ายระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

638,130
78,497
(616,855)
(22,250)
77,522

405,460
266,009
(57,038)
23,699
638,130

8,487
1,851
10,338

6,283
4,196
(1,992)
8,487

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินหยวนจ�ำนวน 50 ล้านหยวน
(พ.ศ. 2554 สกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 104 ล้านเหรียญสหรัฐ สกุลเงินหยวนจ�ำนวน 122 ล้านหยวน และสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย
จ�ำนวน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.16 ต่อปี (พ.ศ. 2554 ร้อยละ 1.05 ถึงร้อยละ 1.25
ต่อปี ร้อยละ 5.79 ถึงร้อยละ 6.71 ต่อปี และร้อยละ 7.48 ต่อปี ตามล�ำดับ) โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนภายใน 1 ปี
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 104 ล้านเหรียญ
สหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.05 ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนภายใน 1 ปี
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17. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อนุพันธ์ทางการเงิน
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เจ้าหนี้คํ้าประกันผลงาน
เงินปันผลค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

8,904,769
2,012
90,671
168,134
217,342
94,503
23,794
9,501,225

8,719,656
2,000
211,929
291,702
204,392
88,107
23,791
9,541,577

254,525
2,000
90,524
18,709
4,881
865
22,202
393,706

469,840
2,000
229,633
14,360
12,701
204
22,211
750,949

18. เงินกู้ยืม สุทธิ
เงินกู้ยืม ประกอบด้วย
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ส่วนที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สุทธิ
รวมส่วนหมุนเวียน สุทธิ
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สุทธิ
ตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง สุทธิ
(Private Placement Notes)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สุทธิ
รวมส่วนไม่หมุนเวียน สุทธิ
รวมเงินกู้ยืม สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

7,993,759
150,152
8,143,911

3,422,187
150,609
3,572,796

5,914,779
5,914,779

3,172,761
3,172,761

53,614,489

55,216,307

45,224,098

45,200,534

6,854,840
649,982
61,119,311
69,263,222

7,098,891
886,169
63,201,367
66,774,163

45,224,098
51,138,877

45,200,534
48,373,295

รายงานประจำ�ปี 2555   149

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท
เงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมตัดจำ�หน่าย
หัก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินส่วนที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

750,000
61,153,450
61,903,450
(295,202)
61,608,248
(7,993,759)
53,614,489

7,000,000
51,947,343
58,947,343
(308,849)
58,638,494
(3,422,187)
55,216,307

750,000
50,577,692
51,327,692
(188,815)
51,138,877
(5,914,779)
45,224,098

7,000,000
41,522,945
48,522,945
(149,650)
48,373,295
(3,172,761)
45,200,534

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ
กู้ยืมเพิ่ม
จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
ตัดจำ�หน่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
(กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือปลายปี สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

58,638,494
15,893,626
(10,753,860)
(125,751)
136,349
(2,180,610)
61,608,248

77,868,039
3,744,165
(25,701,938)
(60,949)
77,165
2,712,012
58,638,494

48,373,295
14,517,777
(10,124,642)
(123,979)
84,814
(1,588,388)
51,138,877

54,579,853
3,051,680
(11,260,111)
(31,438)
31,570
2,001,741
48,373,295

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทได้จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมจ�ำนวน 4,000 ล้านบาท และจ�ำนวน
50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 1,533.68 ล้านบาท ก่อนวันที่ครบก�ำหนดตามสัญญา
เงินกู้ยืมของบริษัทใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทจ�ำนวน 750 ล้านบาท (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน
7,000 ล้านบาท) และสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 1,643.33 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 1,304.44 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สกุลเงินบาท
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 750 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย THBFIX 3 เดือนบวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนทุก 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
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• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุกปี โดยเริ่มวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 33.33 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 120 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 75 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุกปี โดยเริ่มวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 137.87 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน
125.74 ล้านเหรียญสหรัฐ) และสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจ�ำนวน 200 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 200 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่มีหลักประกันจ�ำนวน 17.87 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นภายในปี พ.ศ. 2556
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 75 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนทุก 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนทั้งจ�ำนวนภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556
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• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนทั้งจ�ำนวนภายในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556
เงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐที่มีหลักประกันจ�ำนวน 17.87 ล้านเหรียญสหรัฐ ค�้ำประกันโดยการจ�ำนองสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
แห่งหนึ่งในต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุข้อ 12)
สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย
• เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 200 ล้านเหรียญออสเตรเลีย มีอัตราดอกเบี้ย BBSY บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
และมีก�ำหนดช�ำระคืนทั้งจ�ำนวนภายในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงถัวเฉลีย่ ถ่วงน�้ำหนักของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของกลุม่ บริษทั หลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลีย่ นอัตรา
ดอกเบี้ยสรุปได้ดังนี้
  

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย

พ.ศ. 2555
อัตราร้อยละ

พ.ศ. 2554
อัตราร้อยละ

3.06
2.24
5.44

3.90
2.24
6.74

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

• ณ อัตราคงที่
• ณ อัตราลอยตัว
รวมเงินกู้ยืม

หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

61,903,450
61,903,450

58,947,343
58,947,343

51,327,692
51,327,692

48,522,945
48,522,945

ระยะเวลาการครบก�ำหนดของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีดังต่อไปนี้

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
ครบกำ�หนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกำ�หนดเกินกว่า 5 ปี
รวมเงินกู้ยืม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

7,993,759
41,627,871
12,281,820
61,903,450

3,422,187
50,025,156
5,500,000
58,947,343

5,914,779
33,131,093
12,281,820
51,327,692

3,172,761
39,850,184
5,500,000
48,522,945

กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและข้อจ�ำกัดบางประการตามที่ได้ก�ำหนดไว้ อาทิเช่น การด�ำรงอัตราส่วนของหนี้ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น เป็นต้น
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ตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Notes)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงเป็นตราสารหนี้ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ
จ�ำนวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นักลงทุน
สถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตราสารหนี้นี้มีอายุระหว่าง 10 ปี ถึง 15 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ร้อยละ 4.55 ต่อปี (พ.ศ. 2554 ร้อยละ 4.55 ต่อปี)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีดังต่อไปนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ครบกำ�หนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำ�หนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าทางการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
• ส่วนที่หมุนเวียน
• ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

209,390
764,794
974,184
(174,050)
800,134

225,460
1,094,466
1,319,926
(283,148)
1,036,778

-

-

150,152
649,982
800,134

150,609
886,169
1,036,778

-

-

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ครบกำ�หนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำ�หนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

150,152
649,982
800,134

150,609
886,169
1,036,778

-

-
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19. หุ้นกู้ สุทธิ

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

หุ้นกู้ในประเทศ
หัก ค่าธรรมเนียมการจัดหาหุ้นกู้ตัดจำ�หน่าย
หัก ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำ�หนดไถ่ถอนในหนึ่งปี
หุ้นกู้ สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

27,800,000
(50,475)
27,749,525
27,749,525

23,800,000
(46,159)
23,753,841
(2,000,000)
21,753,841

27,800,000
(50,475)
27,749,525
27,749,525

23,800,000
(46,159)
23,753,841
(2,000,000)
21,753,841

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ
ออกหุ้นกู้
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
จ่ายชำ�ระคืนหุ้นกู้
ตัดจำ�หน่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาหุ้นกู้
ยอดคงเหลือปลายปี สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

23,753,841
6,000,000
(11,162)
(2,000,000)
6,846
27,749,525

10,280,454
15,000,000
(35,465)
(1,500,000)
8,852
23,753,841

23,753,841
6,000,000
(11,162)
(2,000,000)
6,846
27,749,525

10,280,454
15,000,000
(35,465)
(1,500,000)
8,852
23,753,841

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย คือ อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.16 ต่อปี (พ.ศ. 2554 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.12 ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

• ณ อัตราคงที่
• ณ อัตราลอยตัว

รวมหุ้นกู้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

27,800,000

23,800,000
-

27,800,000

23,800,000
-

-

27,800,000

23,800,000

-

27,800,000

23,800,000
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ระยะเวลาครบก�ำหนดของหุ้นกู้ มีดังนี้

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
ครบกำ�หนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกำ�หนดเกินกว่า 5 ปี
รวมหุ้นกู้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

6,800,000
21,000,000
27,800,000

2,000,000
6,800,000
15,000,000
23,800,000

6,800,000
21,000,000
27,800,000

2,000,000
6,800,000
15,000,000
23,800,000

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 6,000 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ของหุ้นกู้

• ลักษณะ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชนิด
มูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด
จำ�นวนที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
การชำ�ระดอกเบี้ย
อายุ
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1
(มูลค่า 3,000 ล้านบาท)

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมด   
ในวันครบกำ�หนด
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
3,000 ล้านบาท
3,000,000 หน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
ปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 อัตราคงที่ร้อยละ 4.73 ต่อปี
ปีละ 2 ครั้ง
7 ปี
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2
(มูลค่า 3,000 ล้านบาท)

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมด
ในวันครบกำ�หนด
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
3,000 ล้านบาท
3,000,000 หน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 อัตราคงที่ร้อยละ 4.94 ต่อปี
ปีละ 2 ครั้ง
10 ปี
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและข้อจ�ำกัดบางประการตามที่ได้
ก�ำหนดไว้ อาทิเช่น การด�ำรงอัตราส่วนของหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น
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20. ส�ำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
สำ�รองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

2,984,192
857,852
3,842,044

2,658,282
703,907
3,362,189

257,993
257,993

249,173
249,173

ส�ำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่แสดงในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนจ�ำนวน 93.91 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ากับ
2,984.19 ล้านบาท (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 82.56 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ากับ 2,658.28 ล้านบาท) เป็นส�ำรองค่าใช้จ่าย
พนักงานส�ำหรับการลาหยุดประจ�ำปี การลาป่วย และ Long Service Leave ตามข้อก�ำหนดของประเทศออสเตรเลีย
การเปลี่ยนแปลงของส�ำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนมีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
จำ�นวนที่บันทึกเพิ่มในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
จ่ายระหว่างปี
(กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

703,907
287,743
(119,334)
(14,464)
857,852

621,000
157,107
(92,969)
18,769
703,907

249,173
12,553
(3,733)
257,993

254,455
12,100
(17,382)
249,173

ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) มีดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

ร้อยละ 2.68 ถึงร้อยละ 6.25
ร้อยละ 2.00 ถึงร้อยละ 8.00
ร้อยละ 1.80 ถึงร้อยละ 5.60
55 ปี ถึง 60 ปี

ร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ 10.75
ร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 10.00
ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 8.00
55 ปี ถึง 60 ปี
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21. ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หน่วย: พันบาท

จำ�นวนหุ้น

หุ้นสามัญ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

271,747,855
271,747,855
271,747,855

2,717,479
2,717,479
2,717,479

5,058,329
5,058,329
5,058,329

รวม

7,775,808
7,775,808
7,775,808

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หุ้นสามัญจ�ำนวน 271,747,855 หุ้น (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 271,747,855 หุ้น) มีราคาตามมูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2554 หุ้นละ 10 บาท) หุ้นทั้งหมดได้ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
22. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รายการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

  

ส่วนเกิน (ส่วนลด) การเปลี่ยนแปลง
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม
สัดส่วนการลงทุน ของหลักทรัพย์
ในบริษัทย่อย
เผื่อขาย

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
ของบริษัทที่อยู่
ในต่างประเทศ

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุข้อ 11)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลงจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

6,760,098
6,760,098

(137,595)
2,898
(134,697)

(3,867,944)
(168,264)
64,005
(3,972,203)

2,754,559
2,898
(168,264)
64,005
2,653,198

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ส่วนลดจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุข้อ 11)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

6,760,098
(758,734)
6,001,364

(134,697)
127,604
(7,093)

(3,972,203)
(1,544,230)
(5,516,433)

2,653,198
(758,734)
127,604
(1,544,230)
477,838
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หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ยอดคงเหลือต้นปี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุข้อ 11)
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

8,716
58,525
67,241

1,894
6,822
8,716

23. ส�ำรองอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุม่ บริษทั มีส�ำรองอืน่ ซึง่ เป็นส�ำรองทีเ่ กิดขึน้ จากกิจการร่วมค้าแห่งหนึง่ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยส�ำรองนี้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ส�ำหรับการลงทุนในอนาคต ความปลอดภัย
การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม
24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์และโครงการระหว่างพัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการสำ�รวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และค่าเปิดหน้าดินตัดจำ�หน่าย
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของถ่านหิน
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของถ่านหิน
ค่าปรับจากการขนถ่ายสินค้าลงเรือล่าช้า
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

12,195,363
5,723,877
539,972

13,387,678
6,066,439
561,698

692,549
37,536
3,675

1,084,664
23,770
2,507

32,241,427
1,436,439
19,704
6,367
952,576
-

27,046,218
876,743
7,922
1,205,914
(20,609)

52,766
19,704
(587)
-

44,772
7,922
12,925
(20,609)
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25. ภาษีเงินได้
กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์
หรือหนี้สิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิทางภาษี ซึ่งไม่รวม
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า โดยมีอัตราภาษีดังนี้

ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐมอริเชียส
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศมองโกเลีย

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

ร้อยละ 23
ร้อยละ 17
ร้อยละ 25
ร้อยละ 25
ร้อยละ 15
ร้อยละ 30
ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 25

ร้อยละ 30
ร้อยละ 17
ร้อยละ 25
ร้อยละ 7.5 ถึงร้อยละ 15
ร้อยละ 15
ร้อยละ 30
ร้อยละ 25

ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้สำ�หรับปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำ�หรับเงินปันผล
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้สำ�หรับปี พ.ศ. 2554
รวมภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

5,285,554
1,220,308
(385,350)
6,120,512

8,097,688
407,964
8,505,652

-

-

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายส�ำหรับเงินปันผลเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทย่อยในต่างประเทศได้รับ โดยเงินปันผลดังกล่าว
ไม่ถือเป็นรายได้ทางภาษีในการค�ำนวณภาษีเงินได้ ดังนั้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจึงไม่สามารถขอคืนได้
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ส�ำหรับปี พ.ศ. 2554 เป็นรายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รายการปรับปรุงเกิดจากการที่บริษัทย่อยดังกล่าวได้รวมรายการก�ำไรที่ยังไม่ขึ้นจริงของเครื่องมือทางการเงินเป็นรายได้ในการค�ำนวณ
ภาษีเงินได้ส�ำหรับปี พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 หน่วยงานภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียประกาศให้รายการ
ก�ำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอนุพันธ์ทางการเงินไม่ถือเป็นรายการที่ต้องรวมในการค�ำนวณภาษีเงินได้ ท�ำให้ภาษี
เงินได้ส�ำหรับปี พ.ศ. 2554 แสดงสูงไปจ�ำนวน 12.17 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 385.35 ล้านบาท จึงได้ท�ำการปรับปรุง
ภายใต้ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
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26. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน�้ำหนักที่ช�ำระ
และออกในระหว่างปี
งบการเงินรวม

กำ�ไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (พันบาท)
จำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

9,293,195
271,747,855
34.19

20,059,830
271,747,855
73.82

10,144,750
271,747,855
37.33

7,863,566
271,747,855
28.94

กลุ่มบริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
27. ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม พ.ศ. 2555
ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า
ส่วนงานถ่านหินและแร่อุตสาหกรรม
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
การตัดบัญขี
สาธารณรัฐ
สาธารณรัฐ และประเทศ
ประเทศ
รายการ
ประเทศไทย อินโดนีเซีย มองโกเลีย ออสเตรเลีย ประเทศไทย ประชาชนจีน ระหว่างกัน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
ผลการดำ�เนินงานตามส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้
รายได้อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนได้
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
กำ�ไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได้
สินทรัพย์รวม

6,326,862 77,047,040
49,026 18,564,290
-

-

รวม

- 33,537,502
(264,050) 2,060,055
884,536

- 6,034,931 (5,609,167) 117,337,168
- 628,987 (626,376) 20,411,932
(4,592,895)
1,990,444
- 1,988,049
- 2,872,585
1,325,356
2,212,873
(3,800,011)
(6,120,512)
14,299,772

3,938,393 41,195,872 16,027,114 54,953,923 7,243,322 7,370,015

(389,496) 130,339,143
91,707,583
222,046,726
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หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม พ.ศ. 2554
ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า
ส่วนงานถ่านหินและแร่อุตสาหกรรม
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
การตัดบัญขี
สาธารณรัฐ
สาธารณรัฐ และประเทศ
ประเทศ
รายการ
ประเทศไทย อินโดนีเซีย มองโกเลีย ออสเตรเลีย ประเทศไทย ประชาชนจีน ระหว่างกัน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
ผลการดำ�เนินงานตามส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้
รายได้อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนได้
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
กำ�ไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได้
สินทรัพย์รวม

4,646,450 73,598,773
3,941 22,914,164
-

-

รวม

- 32,638,773
- 4,084,724
18,568

- 5,634,700 (4,114,604) 112,404,092
- 309,608 (352,621) 26,959,816
(4,363,204)
9,576,320
- 1,920,059
- 1,938,627
3,509,794
(321,867)
(3,395,935)
(8,505,652)
25,397,899

3,967,846 44,826,658 16,589,770 51,901,903 7,659,897 8,010,541

(473,487) 132,483,128
92,527,199
225,010,327

28. เงินปันผลจ่าย
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกรณีพิเศษ
ของปี พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 271,679,247 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 815 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าว
ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี พ.ศ. 2554
ในอัตราหุ้นละ 9 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 271,674,591 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,445 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับ
ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี พ.ศ. 2555
ในอัตราหุ้นละ 9 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 271,683,802 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,445 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับ
ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555
ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี พ.ศ. 2553
ในอัตราหุ้นละ 8 บาท ส�ำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจ�ำนวน 271,538,297 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,172 ล้านบาท
ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554
ทีป่ ระชุมกรรมการเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี พ.ศ. 2554 ในอัตรา
หุ้นละ 9 บาท ส�ำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจ�ำนวน 271,665,797 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,445 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554
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29. ส�ำรองตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส�ำรองตามกฎหมายประกอบด้วย
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม พ.ศ. 2555

สำ�รองตามกฎหมาย
• ของเฉพาะบริษัท
• ของบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือต้นปี

เพิ่มขึ้น

354,051
1,561,136
1,915,187

433,820
433,820

ลดลง ยอดคงเหลือปลายปี

(1,435)
(1,435)

354,051
1,993,521
2,347,572
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม พ.ศ. 2554

สำ�รองตามกฎหมาย
• ของเฉพาะบริษัท
• ของบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือต้นปี

เพิ่มขึ้น

354,051
1,515,610
1,869,661

46,766
46,766

ลดลง ยอดคงเหลือปลายปี

(1,240)
(1,240)

354,051
1,561,136
1,915,187

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวห้ามน�ำไปจ่ายเงินปันผล ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ตั้งทุนส�ำรองตามกฎหมายไว้เต็มจ�ำนวนร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนแล้ว
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30. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อย
ล�ำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญเหนือกิจการ
ผู้บริหารส�ำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ ต้องค�ำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

การขายสินค้าและการให้บริการแก่บริษัทย่อย
ค่าซื้อสินค้าและต้นทุนการรับบริการจากบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
รายได้ค่าบริหารจัดการ
• บริษัทย่อย
• กิจการร่วมค้า
รวมรายได้ค่าบริหารจัดการ
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยจ่ายแก่บริษัทย่อย
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

-

-

310,380
1,517,231
11,334,733

10,227
1,869,548
7,846,133

34,769
34,769
153,638

34,918
34,918
188,667

1,112,850
1,112,850
2,206,591
4,094
153,638

1,430,479
1,430,479
1,788,484
188,667

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษัทได้ท�ำสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ
และให้ค�ำปรึกษาแก่บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็นการให้บริการบริหารจัดการ (Management Services)
และการให้ค�ำปรึกษาด้านการตลาดและการจัดการด้านการขนส่ง (Marketing and Logistics Advisory Services) ภายใต้สญั ญาดังกล่าว
บริษัทย่อยต้องช�ำระค่าบริการส�ำหรับการให้บริการทั่วไปจ�ำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐต่อไตรมาส และการให้ค�ำปรึกษาด้านการตลาด
และการจัดการด้านการขนส่งในอัตราร้อยละ 1.5 ของยอดขายถ่านหินขั้นต้น (Gross Coal Sales) สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2554
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 บริษัทได้ท�ำสัญญาการให้บริการทางการตลาด (Marketing Service Agreement) กับบริษัทย่อย
ในต่างประเทศเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษาด้านการตลาดและการจัดการด้านการขนส่ง บริษัทคิดอัตราค่าบริการโดยค�ำนวณ
จากร้อยละ 1.5 ของยอดขายขั้นต้นของถ่านหินที่ส่งออกไปต่างประเทศ
รายการระหว่างบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดราคา ดังนี้
• การขายสินค้าและการบริการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยคิดราคาโดยใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
• รายได้ค่าบริหารจัดการเป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้ตามปกติธุรกิจ โดยคิดราคาจากปริมาณการให้บริการและอัตราที่ก�ำหนดตามข้อก�ำหนดในสัญญา
• ส�ำหรับเงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย กลุ่มบริษัทค�ำนวณดอกเบี้ยโดยค�ำนึงถึงต้นทุนของเงินที่กู้มาถัวเฉลี่ย
บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ส�ำหรับบริษัทย่อยในประเทศ และบวกร้อยละ 2 ต่อปี ส�ำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ
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ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 7)
ดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย
ลูกหนี้อื่น
• บริษัทย่อย
• กิจการร่วมค้า
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับ
• บริษัทย่อย
• กิจการร่วมค้า
รวมเงินปันผลค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

-

-

16,237
345,423

1,976,345

6,096
6,096
6,096

6,258
6,258
6,258

242,777
242,777
588,200

194,282
194,282
2,170,627

7,599,111
7,599,111

6,087,898
6,087,898

18,133,874
18,133,874

8,943,399
8,943,399

เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

เงินทดรองจ่าย
• บริษัทย่อย
• กิจการร่วมค้า
รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

1,389
1,389
-

4,451
4,451
-

27,495
543
28,038
65,262,951

308,703
59
308,762
71,407,259

เงินให้กู้ยืมระยะยาวเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 1,793 ล้านเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินบาท
จ�ำนวน 10,602 ล้านบาท (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 1,815 ล้านเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินบาทจ�ำนวน 14,148 ล้านบาท) เงินให้กู้ยืม
ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.22 ถึงร้อยละ 4.18 ต่อปี (พ.ศ. 2554 ร้อยละ 1.04 ถึงร้อยละ 4.20 ต่อปี) และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น
เมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่เรียกช�ำระคืนจนกว่าบริษัทย่อยจะมีความสามารถในการจ่ายช�ำระ
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

-

-

71,407,259
10,619,834
(14,834,243)
(1,929,899)
65,262,951

63,070,341
25,015,490
(19,298,751)
2,620,179
71,407,259

ยอดคงเหลือต้นปี
ให้กู้เพิ่ม
รับชำ�ระคืน
กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือปลายปี

เจ้าหนี้การค้า เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

-

-

112,738
4,029
944
4,973

137,632
-

42
42
42

266
266
266

1,137
1,137
6,110

759
195
954
954

เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองรับ
• บริษัทย่อย
• กิจการร่วมค้า
รวมเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

-

-

495,518
175,432

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 16.10 ล้านเหรียญสหรัฐ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริษทั ย่อยเป็นเงินกูย้ มื ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 5.70 ล้านเหรียญสหรัฐ เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย้
ร้อยละ 1 ต่อปี และมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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31. ภาระผูกพัน สัญญาที่ส�ำคัญ และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารดังนี้
  หน่วย: ล้าน (สกุลเงินในสัญญา)

งบการเงินรวม

Letters of Guarantee
• เหรียญสหรัฐ
• บาท
• อินโดนีเซียนรูเปียะห์
• เหรียญออสเตรเลีย
Letters of Credit
• เหรียญสหรัฐ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

4.00
4,105.64
377,357.64
147.70

1.68
104.71
418,494.72
126.72

4,053.34
-

52.41
-

210.01

219.78

204.24

204.24

สัญญาที่ส�ำคัญ
ก) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ท�ำสัญญาการให้บริการขนเถ้าถ่านหินจากบริเวณใต้ไซโลในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าสองแห่ง
ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่ขนย้ายเถ้าถ่านหินจากสถานที่ดังกล่าว
ทัง้ นี้ได้ก�ำหนดอัตราค่าจ้างตามปริมาณทีข่ นได้ โดยมีระยะเวลา 3 ปี และ 15 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554
และวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2542 ตามล�ำดับ
ข) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ท�ำสัญญาท�ำเหมืองและจ�ำหน่ายถ่านหินลิกไนต์ ณ เหมืองบ้านสระ อ�ำเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา กับกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ซึง่ บริษทั ย่อยจะได้สทิ ธิรบั ช่วงการท�ำเหมืองเป็นเวลา 22 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2539 และจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา
ค) บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ท�ำสัญญาว่าจ้างการท�ำเหมืองถ่านหิน (Mining Services Contracts) กับบริษัท
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยสัญญาแต่ละสัญญามีการก�ำหนดอัตราการว่าจ้างและปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการก�ำหนดราคา โดยมูลค่า
ของสัญญาจะขึ้นอยู่กับปริมาณการขุดดินและถ่านหินที่ผลิตได้ สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 และ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
ง) บริษทั ย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ท�ำสัญญาซือ้ น�ำ้ มันกับบริษทั อืน่ แห่งหนึง่ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึง่ มีปริมาณตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น 216 ล้านลิตร โดยใช้ราคา ณ วันที่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีปริมาณคงเหลือที่จะส่งมอบอีกจ�ำนวน
70 ล้านลิตร ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่ต้องค�้ำประกันจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายร้อยละ 105 ของปริมาณน�้ำมัน
ที่ต้องการในหนึ่งเดือน
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จ) บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ท�ำสัญญาการแบ่งผลประโยชน์ ในเหมืองถ่านหิน (Production Share Contract)
กับรัฐบาลของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อแบ่งผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลร้อยละ 13.50 ของปริมาณถ่านหินที่ผลิตได้ทั้งหมด
ฉ) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ได้รับสิทธิในการท�ำเหมืองต้องจ่ายค่า Exploitation ในอัตราระหว่างร้อยละ 3
ถึงร้อยละ 7 ของยอดขายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขาย
ช) ภายใต้สัญญาการท�ำเหมือง (Coal Agreement) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องมีการลงทุนในกิจกรรม
ส�ำรวจอย่างน้อย 10 เหรียญสหรัฐต่อ 1 Hectare และหลังจาก 36 เดือนจากวันที่เริ่มการส�ำรวจ ถ้าบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ตามข้อก�ำหนด บริษัทย่อยอาจจะต้องยื่นหนังสือค�้ำประกันเท่ากับยอดคงเหลือที่ยังขาดไปจากภาระทั้งหมดที่ก�ำหนด อย่างไรก็ตาม
ฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษัทย่อยดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้ตามที่ก�ำหนดในสัญญาการท�ำเหมือง
ซ) ภายใต้สัญญาการท�ำเหมือง (Coal Agreement) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องจ่ายค่า Dead-rent ให้กับ
รัฐบาลตลอดอายุของสัญญา ค่า Dead-rent ค�ำนวณโดยอิงพื้นที่และอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา ทั้งนี้ส�ำหรับช่วงก่อนการผลิต ภาษีที่ดิน
และสิง่ ปลูกสร้างจะมีมลู ค่าเท่ากับค่า Dead-rent และส�ำหรับช่วงการผลิตถ่านหิน บริษทั ย่อยต้องจ่ายช�ำระค่าภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
เท่ากับค่า Dead-rent บวกอัตราส่วนเพิ่มร้อยละ 0.15 ของยอดขายขั้นต้นจากการด�ำเนินธุรกิจเหมือง
ฌ) บริษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ด�ำเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการท�ำป่าไม้ในบริเวณเขตป่าสงวนมีภาระที่จะต้องช�ำระ
ค่าธรรมเนียมจ�ำนวนระหว่าง 1.2 ถึง 3.0 ล้านอินโดนีเซียนรูเปียะห์ต่อ 1 Hectare
ญ) บริษัทย่อยสามแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียท�ำสัญญาตัวแทนกับบุคคลภายนอกเพื่อท�ำการตลาดลูกค้า โดยตัวแทนจะรับ
ได้ค่านายหน้าเป็นอัตราร้อยละจากยอดขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้านั้น
ฎ) บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ท�ำสัญญาเช่ารถ โดยสัญญามีมูลค่าคงเหลือเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 74,230 ล้าน
อินโดนีเซียนรูเปียะห์
ฏ) บริษทั ย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ท�ำสัญญาขายกระแสไฟฟ้าและไอน�ำ้ กับหน่วยงานท้องถิน่ ในปริมาณและราคาทีก่ �ำหนด
ไว้ในสัญญาขายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำ (Power Purchase Agreement: PPA และ Stream Purchase Agreement: SPA) ซึ่งสัญญา
ดังกล่าวท�ำเป็นรายปี
ฐ) Hongsa Power Company Limited (กิจการร่วมค้า) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้กิจการร่วมค้าดังกล่าวยังได้ลงนามในสัญญา Credit Facilities กับสถาบันการเงินเก้าแห่ง โดยก�ำหนดวงเงิน
กู้ยืมเบื้องต้นเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 2,783 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 85,248 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้า
คดีฟ้องร้อง
ก) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียถูกฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจ�ำนวน 1,020 ล้านอินโดนีเซียนรูเปียะห์ และ
ค่าชดเชยรายเดือนเดือนละ 51 ล้านอินโดนีเซียนรูเปียะห์ ส�ำหรับค่าชดเชยการใช้ที่ดินต่อศาล ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552
ศาลอุทธรณ์ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าบริษทั ย่อยดังกล่าวไม่มคี วามผิด แต่โจทก์ได้ยนื่ ฎีกาต่อศาลฎีกาเพือ่ คัดค้านค�ำตัดสินของศาลอุทธรณ์
คดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีความเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่บริษัทย่อยดังกล่าวต้องรับผิดชอบ
ค่าชดเชย ดังนั้น บริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวในงบการเงิน
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ข) ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศถูกฟ้องโดยโจทก์ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของบริษัทผู้ซื้อเงินลงทุน
จากบริษัทย่อยดังกล่าว โดยโจทก์ฟ้องว่าการด�ำเนินการซื้อขายดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลสั่งให้การซื้อขายเป็นโมฆะ
พร้อมทั้งเรียกร้องให้บริษัทย่อยและบริษัทผู้ซื้อร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 302.55 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทย่อย
ดังกล่าวได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของโจทก์ ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้อง แต่โจกท์ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น
ต่อมาศาลอุทธรณ์ ได้พิพากษากลับค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยพิพากษาให้บริษัทย่อยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจ�ำนวน
1.275 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีจนกว่าจะช�ำระค่าเสียหายครบถ้วน อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้ยื่นฎีกา
ค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ค) ผูร้ บั จ้างรายหนึง่ ของบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงิน 1.42 ล้านเหรียญสหรัฐ
ต่ออนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กระบวนการของอนุญาโตตุลาการยังไม่มีความคืบหน้า
แต่อย่างใดนอกเหนือจากการส่งหนังสือถึงบริษัทย่อยดังกล่าว เนื่องจากผู้รับจ้างรายดังกล่าวไม่ได้ช�ำระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ
เพื่อให้ด�ำเนินการต่อไป ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าผลการเรียกร้องดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
ง) บริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งในประเทศมองโกเลียได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมองโกเลียและบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
ในประเทศออสเตรเลียต่ออนุญาโตตุลาการในประเทศมองโกเลีย โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
และให้โอนสัมปทานเหมือง 3 ฉบับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 อนุญาโตตุลาการก�ำลังด�ำเนินกระบวนการพิจารณา
อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเชื่อว่าค�ำฟ้องดังกล่าวไม่มีมูล จึงไม่มีเหตุให้บริษัทย่อยดังกล่าวต้องรับผิดชอบ
จ) ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บุคคลและกลุ่มบริษัท (“โจทก์”) ซึ่งเคยเป็นผู้พัฒนาโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) ได้ยื่นฟ้องบริษัท บริษัท บ้านปูอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด บริษัท บ้านปู
เพาเวอร์ จ�ำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นใน Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa Power Company Limited
เป็นผู้ได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“รัฐบาลลาว”)) และผู้บริหาร
ของกลุ่มบริษัท 3 คน เป็นจ�ำเลยต่อศาลแพ่ง โดยกล่าวหาว่าจ�ำเลยหลอกลวงโจทก์ โดยเข้าร่วมท�ำสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ
เพือ่ ประสงค์จะได้ขอ้ มูลโครงการหงสา และได้ใช้สทิ ธิไม่สจุ ริตในการรายงานเท็จท�ำให้รฐั บาลลาวยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาของโจทก์
เพื่อที่บริษัทจะได้เข้าท�ำสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวเอง โดยเรียกร้องให้จ�ำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นค่าข้อมูลโครงการ
หงสาจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท ค่าลงทุนในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท และค่าขาดประโยชน์
จากการที่ถูกรัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาอีกจ�ำนวน 59,500 ล้านบาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 63,500 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ย
ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ศาลแพ่งได้มีค�ำพิพากษาว่าจ�ำเลยไม่ได้ผิดสัญญาร่วมพัฒนาโครงการหงสา โจทก์ผิดสัญญา
ร่วมพัฒนาโครงการหงสา แต่จ�ำเลยกระท�ำละเมิดด้วยการน�ำเอาข้อมูลโครงการหงสาของโจทก์ (ส�ำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาด
600 เมกะวัตต์) ไปใช้ในการพัฒนาโครงการหงสาส�ำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวัตต์ ในปัจจุบัน และพิพากษาให้จ�ำเลย
เฉพาะบริษัท และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ เป็นค่าข้อมูลจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท
และค่าลงทุนในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาอีกจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 4,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะช�ำระเสร็จสิ้น และชดใช้ค่าเสียหายอันได้แก่ค่าขาดประโยชน์ ในอนาคตที่จะได้รับจาก
การพัฒนาโครงการเป็นเงินรายปี ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2570 ปีละ 860 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2571 ถึง พ.ศ. 2582 ปีละ 1,380
ล้านบาท ช�ำระทุกสิ้นปี เป็นจ�ำนวนรวม 27,740 ล้านบาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 31,740 ล้านบาท ทั้งนี้ ศาลแพ่งได้ยกฟ้องบริษัท
บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
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ผู้บริหารของบริษัท และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาค�ำพิพากษา ซึ่งที่ปรึกษา
กฎหมายได้ให้ความเห็นทางกฎหมายยืนยันถึงความมั่นใจในข้อต่อสู้ทั้งในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และได้ให้ความเห็นว่า
บริษัท และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด ไม่ควรที่จะต้องรับผิดช�ำระค่าข้อมูลและค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาขนาด
600 เมกะวัตต์ของโจทก์ และไม่ควรที่จะต้องรับผิดช�ำระค่าขาดประโยชน์ ในอนาคตจากโครงการหงสาของโจทก์ที่ได้ถูกรัฐบาลลาว
ยกเลิกไปแต่อย่างใด
ผู้บริหารของบริษัทมั่นใจในการด�ำเนินงานของบริษัท และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด ในโครงการหงสาว่าไม่มีการกระท�ำใด
เป็นการกระท�ำที่ไม่สุจริตหรือการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง บริษัท และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด จึงได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษา
ของศาลแพ่งต่อศาลอุทธรณ์เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยบริษทั เชือ่ มัน่ ในเหตุผลและความหนักแน่นของข้อต่อสูใ้ นการอุทธรณ์
ทั้งในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนั้น บริษัท และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด จึงไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
คดีดังกล่าวในงบการเงิน
ฉ) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง (“จ�ำเลย”) จ�ำนวน 1.40
ล้านเหรียญสหรัฐ ส�ำหรับการผิดสัญญาช�ำระหนี้ตามสัญญาค�้ำประกัน โดยมีมูลเหตุจากการที่บริษัทประกันภัยดังกล่าวออกหนังสือ
ค�้ำประกันการท�ำงานของผู้รับเหมารายหนึ่ง แต่ผู้รับเหมารายดังกล่าวไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552
ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จ�ำเลยช�ำระค่าเสียหายแก่บริษัทย่อยเป็นเงิน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมาจ�ำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
ซึ่งในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ บริษัทย่อยและจ�ำเลยได้เจรจาประนีประนอมยอมความกันโดยตกลงให้จ�ำเลยชดใช้
ค่าเสียหายเป็นเงิน 840,000 เหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ศาลอุทธรณ์กลับมีค�ำพิพากษาว่าค�ำฟ้อง
ของบริษัทย่อยไม่มีมูล บริษัทย่อยได้ยื่นฎีกาค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
อื่น ๆ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 หน่วยงานทางภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (“Directorate General of Tax: DGT”) แจ้งผล
การประเมินภาษีส�ำหรับปี พ.ศ. 2551 แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นจ�ำนวนเงิน 16.20 ล้านเหรียญสหรัฐ
ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินและได้ยื่นหนังสือชี้แจงแก่ DGT ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ฝ่ายบริหารเชื่อว่าสามารถชี้แจงกับ DGT ได้ และผลการตรวจสอบทางภาษีจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
นอกจากนี้บริษัทย่อยอีกสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางภาษี ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ผล
ของการตรวจสอบดังกล่าว อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเชื่อว่าผลการตรวจสอบทางภาษีจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่ยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินรวมจ�ำนวน
112.78 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และ 17.13 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 118.21 ล้านเหรียญออสเตรเลีย)
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ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสัญญาขายถ่านหิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีภาระผูกพันที่จะขายถ่านหินอันเกิดจากสัญญาขาย
ถ่านหินจ�ำนวน 69.70 ล้านตัน (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 67.40 ล้านตัน) โดยราคาขายอ้างอิงกับราคาตลาด ซึ่งถ่านหินเหล่านี้จะถูกส่งมอบ
ภายในปี พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2554 ภายในปี พ.ศ. 2564)
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญาบริการกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยบริษัทจะต้องจ่ายเงินชดเชย
ให้แก่ผู้บริหารในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกก่อนก�ำหนด จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่าย ถ้าสัญญาถูกยกเลิก ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เท่ากับ 3.9 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
32. เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาถ่านหิน ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน�้ำมัน และความเสี่ยงจากสินเชื่อ
กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารการเงิน (Financial Management Committee) ซึ่งมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อพิจารณาในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้
ก) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่าง ๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกู้ยืมทั้งที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ รวมถึงท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะเจาะจง
แล้วแต่กรณี เมื่อผู้บริหารพิจารณาว่าเหมาะสม
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Contracts)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นสัญญาที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับหุ้นกู้และเงินกู้ยืมซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยดังนี้
• สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับหุ้นกู้สกุลเงินบาทจ�ำนวน 2,500 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว
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ลำ�ดับที่

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
(ล้านบาท)

1.

1,000

2.

1,000

3.

500

ระยะเวลา
ที่มีผลบังคับใช้

19 มีนาคม พ.ศ. 2552 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
16 มกราคม พ.ศ. 2552 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
(ต่อปี)

อัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว
(ต่อปี)

ร้อยละ 8.00

THB-THBFIX-REUTERS
6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
THB-THBFIX-REUTERS
6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
THB-THBFIX-REUTERS
6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่

ร้อยละ 8.00
ร้อยละ 8.00

เงื่อนไขการชำ�ระ

ครบกำ�หนดทุก 6 เดือน
ครบกำ�หนดทุก 6 เดือน
ครบกำ�หนดทุก 6 เดือน

• สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 80 ล้านเหรียญสหรัฐ จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่

ลำ�ดับที่

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
(ล้านบาท)

1.

10

2.

10

3.

10

4.

5

5.

5

6.

10

7.

10

8.

10

9.

10

ระยะเวลา
ที่มีผลบังคับใช้

14 มกราคม พ.ศ. 2553 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
19 มกราคม พ.ศ. 2553 -   
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
4 มีนาคม พ.ศ. 2553 -      
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
21 เมษายน พ.ศ. 2553 -    
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 -   
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 -    
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 -     
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 -  
20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว
(ต่อปี)

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
(ต่อปี)

เงื่อนไขการชำ�ระ

LIBOR บวก
อัตราส่วนเพิ่มคงที่
LIBOR บวก
อัตราส่วนเพิ่มคงที่
LIBOR บวก
อัตราส่วนเพิ่มคงที่
LIBOR บวก
อัตราส่วนเพิ่มคงที่
LIBOR บวก  
อัตราส่วนเพิ่มคงที่
LIBOR บวก
อัตราส่วนเพิ่มคงที่
LIBOR บวก
อัตราส่วนเพิ่มคงที่
LIBOR บวก
อัตราส่วนเพิ่มคงที่
LIBOR บวก
อัตราส่วนเพิ่มคงที่

ร้อยละ 3.30

ครบกำ�หนดทุก 3 เดือน

ร้อยละ 3.25

ครบกำ�หนดทุก 3 เดือน

ร้อยละ 3.00

ครบกำ�หนดทุก 3 เดือน

ร้อยละ 3.00

ครบกำ�หนดทุก 3 เดือน

ร้อยละ 2.945

ครบกำ�หนดทุก 3 เดือน

ร้อยละ 2.505

ครบกำ�หนดทุก 3 เดือน

ร้อยละ 2.505

ครบกำ�หนดทุก 3 เดือน

ร้อยละ 2.299

ครบกำ�หนดทุก 3 เดือน

ร้อยละ 0.494

ครบกำ�หนดทุก 6 เดือน
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• สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Option Collar Contracts) ส�ำหรับเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจ�ำนวน
140 ล้านเหรียญออสเตรเลีย จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่

ลำ�ดับที่

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
(ล้านเหรียญออสเตรเลีย)

1.

140

ระยะเวลา
ที่มีผลบังคับใช้

19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว
(ต่อปี)

BBSY

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
(ต่อปี)

เงื่อนไขการชำ�ระ

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
ครบก�ำหนดทุก 3 เดือน
ไม่เกินร้อยละ 6.36 ต่อปี
และไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 5.14 ต่อปี

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เป็น (หนี้สิน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

(215,505)

(243,878)

(41,141)

(81,412)

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย ค�ำนวณโดยใช้ ข ้ อ มู ล จากสถาบั น การเงิ น ที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ท�ำสั ญ ญานี้
ด้วยเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทใช้นโยบายในการลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยวิธี Natural Hedge ในการด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเน้นการสร้างความสมดุลของอัตราแลกเปลี่ยนจากสถานะโดยรวมของกลุ่มและมีการใช้เครื่องมือทางการเงิน
เป็นครั้งคราว
กลุ่มบริษัทมีทั้งสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินต่างประเทศ ฝ่ายบริหารได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
โดยใช้วิธี Natural Hedge นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทยังเข้าท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแล้วแต่กรณี
กลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี้
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศโดยทั่วไป
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สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มีระยะเวลาครบก�ำหนดภายใน 1 ปี โดยมีจ�ำนวน
เงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่จะได้รับและอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญามีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
พ.ศ. 2555
• สัญญาซื้อจำ�นวน 50.40 ล้านเหรียญสหรัฐ
ที่อัตรา 6.4498 หยวน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และ
• สัญญาขายจำ�นวน 249.75 ล้านเหรียญสหรัฐ
ที่อัตรา 30.7985 - 31.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ
และจำ�นวน 324.64 ล้านหยวน ที่อัตรา 4.9176 บาท
   ต่อ 1 หยวน และจำ�นวน 86.20 ล้านเหรียญสหรัฐ
ที่อัตรา 9,470 - 10,038 อินโดนีเซียนรูเปียะห์
ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และจำ�นวน 423 ล้านเหรียญสหรัฐ
ที่อัตรา 1 เหรียญออสเตรเลีย ต่อ 0.9487 เหรียญสหรัฐ   
(พ.ศ. 2554
• สัญญาซื้อ จำ�นวน 4.56 ล้านเหรียญสหรัฐ
ที่อัตรา 31.74 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และ
• สัญญาขาย จำ�นวน 497.16 ล้านเหรียญสหรัฐ
ที่อัตรา 30.27 - 31.99 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ
และจำ�นวน 111.95 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่
อัตรา 8,653 - 9,530 อินโดนีเซียนรูเปียะห์
ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และจำ�นวน 745 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่
อัตรา 1 เหรียญออสเตรเลีย ต่อ 0.9306 เหรียญสหรัฐ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

26,260,925
26,260,925

44,182,175
44,182,175

10,150,905
10,150,905

7,494,549
7,494,549
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มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เป็นสินทรัพย์ (หนี้สิน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

561,362

731,033

(25,376)

(202,472)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าค�ำนวณโดยใช้ข้อมูลจากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญานี้
ด้วยเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
สัญญา Cross Currency Swap
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญา Cross Currency Swap กับสถาบันการเงินเพื่อช่วยในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะเจาะจงส�ำหรับหุ้นกู้
ในสกุลเงินบาทจ�ำนวน 6,400 ล้านบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 208.96 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยในช่วงร้อยละ 2.76
ถึงร้อยละ 6.39 ต่อปี โดยมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569
มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญา Cross Currency Swap ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

สัญญา Cross Currency Swap ที่เป็น (หนี้สิน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

(1,341,384)

(780,544)

(1,341,384)

(780,544)

มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญา Cross Currency Swap ค�ำนวณโดยใช้ขอ้ มูลจากสถาบันการเงินทีก่ ลุม่ บริษทั ได้ท�ำสัญญานีด้ ว้ ยเสมือนว่า
ได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ค) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาถ่านหิน
กลุ่มบริษัทใช้นโยบายในการลดความผันผวนของราคาถ่านหินในการด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเน้น
การสร้างความสมดุลของราคาถ่านหินจากสถานะโดยรวมของกลุม่ บริษทั จากการท�ำสัญญาขายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และมีการใช้
เครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งคราวแล้วแต่กรณี
กลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ถ่านหินโดยใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี้
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สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหิน (Coal Swap Contracts)
สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินมีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาถ่านหินโดยทั่วไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินซึ่งไม่มีการส่งมอบจริง โดยมีสัญญาแลกราคาขาย
ถ่านหินที่เปิดสถานะไว้จ�ำนวน 2,460,000 ตัน ซึ่งมีราคาอยู่ระหว่าง 87.10 ถึง 99.00 เหรียญสหรัฐต่อตัน สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา
ครบก�ำหนดภายใน 1 ปี ผลต่างระหว่างราคาถ่านหินตามสัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินกับราคาตลาดก�ำหนดโดยใช้ราคาตาม
API 4 Index และ Newcastle Coal Index (พ.ศ. 2554 สัญญาแลกราคาขายถ่านหินที่เปิดสถานะจ�ำนวน 3,750,000 ตัน ซึ่งมีราคา
อยู่ระหว่าง 103.00 ถึง 129.20 เหรียญสหรัฐต่อตัน)
มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินที่เป็นสินทรัพย์ (หนี้สิน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

(897,823)

832,986

-

-

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินค�ำนวณโดยใช้ข้อมูลจากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทท�ำสัญญานี้ด้วยเสมือนว่า
ได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ง) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมัน
กลุ่มบริษัทใช้นโยบายในการลดความผันผวนของราคาน�้ำมันในการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศและเน้นการสร้างความสมดุล
ของราคาน�้ำมันจากสถานะโดยรวมของกลุ่มบริษัทโดยการใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งคราวแล้วแต่กรณี
กลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน�้ำมัน โดยใช้
กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี้
สัญญาแลกราคาซื้อขายน�้ำมัน (Oil Hedging Contracts)
สัญญาแลกราคาซื้อขายน�้ำมันมีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาน�้ำมันโดยทั่วไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกราคาซื้อน�้ำมันที่เปิดสถานะไว้จ�ำนวน 1,260,000 บาร์เรล
ซึ่งมีราคาอยู่ระหว่าง 112.30 ถึง 123.75 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 1,701,000 บาร์เรล ซึ่งมีราคาอยู่ระหว่าง
113.35 ถึง 130.00 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาครบก�ำหนดภายใน 1 ปี ผลต่างระหว่างราคาน�้ำมัน
ตามสัญญาแลกราคาซื้อน�้ำมันกับราคาตลาดก�ำหนดโดยใช้ราคาตาม Gasoil 0.5%S
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มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกราคาซื้อขายน�้ำมัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

สัญญาแลกราคาซื้อน�้ำมันที่เป็นสินทรัพย์ (หนี้สิน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

114,864

(28,909)

-

-

มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกราคาซือ้ ขายน�้ำมันค�ำนวณโดยใช้ขอ้ มูลจากสถาบันการเงินทีก่ ลุม่ บริษทั ท�ำสัญญานีด้ ว้ ยเสมือนว่า
ได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน
จ) ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่มีนัยส�ำคัญ กลุ่มบริษัทได้ท�ำตราสารอนุพันธ์และฝากเงินสดไว้กับ
สถาบันทางการเงินที่น่าเชื่อถือ
ฉ) มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม เนื่องจากมีระยะเวลาครบก�ำหนดที่สั้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
กลุ่มบริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

พ.ศ. 2555
มูลค่า
มูลค่า
ตามสัญญา
ยุติธรรม

เงินกู้ยืม
หุ้นกู้

68,463
27,800

68,463
28,654

พ.ศ. 2554
มูลค่า
ตามสัญญา

มูลค่า
ยุติธรรม

65,737
23,800

65,737
26,076

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ได้เปิดเผยไว้แล้วในข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น
ช) ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซียยังคงเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโลก
และการเมืองภายในประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอินโดนีเซียขึ้นอยู่กับมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้ง
ความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยท�ำสัญญาป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นส�ำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองที่มีผลกระทบโดยตรงกับการลงทุนของกลุ่มบริษัท
กับบริษัทประกันต่างชาติ

‘โฉมหน้าพลังงาน
แห่งเอเชีย’
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มีความฉับไวและมุ่งมั่น
ในการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ
และมีความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
พัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงาน
เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำ�ในภูมิภาคเอเชีย
สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุน
ไปในธุรกิจที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
และมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา
การมีความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นต่อลูกค้า
ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน
และดำ�รงตนเป็นพลเมืองที่ดี
ของทุกประเทศที่เราดำ�เนินธุรกิจ
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www.banpu.com

ACCOUNTABILITY,
TRANSPARENCY,
EFFICIENCY,
integrity

LONGTERM
ANDSUSTAINABLE
SHAREHOLDER
VALUE GROWTH
บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)
ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2694 6600
โทรสาร 0 2207 0695-8
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Coal-based energy

