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25 ล้าน
ถ่านหนิ
เม่ือวนัที
เม่ือวนัที

ผลติแล
การขยา
เดือนกนั
ท่าเรือแ

ทดแทน
สาธารณ

1.1  วสัิยทั

 วสัิยทั

 เป็นบริ
ยอมรับ
สิง่แวด

 

พันธกิ

 
 

เม่ือวนัท่ี 16 
นบาท  โดยบุ
นท่ีเหมืองบ้านปู
ท่ี 4 พฤษภาค
ท่ี 29 กรกฎาคม

ตอ่มาบริษัท
ละจําหน่ายถ่าน
ายธุรกิจเข้าไปใ
นัยายน 2544
และธุรกิจแร่) แ

ปัจจบุนับริษั
น  โดยมีกา
ณรัฐประชาธิบไ

 

ทศัน์และพันธกิ

ทศัน์   

ริษัทพลงังานแห
บในฐานะองค์ก
ดล้อม 

กจิ 

 พฒันาธ

 สร้างคว

 จดัสรรผ
น่าเช่ือถื

 ดําเนินธ

 สร้างคณุ
ดีของทุ

  

1.   น

 พฤษภาคม 25
คคลในตระกลู
ป ู(BP-1) อําเภอ
คม 2532 บริษั
ม 2536 ได้แปร

ฯ ได้ขยายการ
นหินทัง้ในประเท
ในการรับจ้างขุ
) การผลิตและ
ละการลงทนุใน

ษัทฯ มีนโยบาย
รลงทนุในประเ
ไตยประชาชนล

กจิ 

หง่เอเชียท่ีมีคว
กรท่ีมีความซ่ือส

ธุรกิจในสาขาพ

วามหลากหลาย

ผลิตภณัฑ์และบ
ถือและความยืด

ธุรกิจอย่างมีจริ

ณคา่อยา่งยัง่ยืน
กประเทศท่ีเรา

นโยบายและ

526 บริษัท เหมื
วอ่งกศุลกิจแล
อลี ้จงัหวดัลําพู
ัทฯ ได้รับอนมุติั
รสภาพเป็นบริษั

รทําเหมืองถ่าน
ทศไทยและตลา
ดขนดินและถ่า
ะจําหน่ายแร่อตุ
นธุรกิจผลติและ

ยท่ีชดัเจนในกา
เทศไทย สาธา
ลาว ประเทศมอ

ามฉบัไวและมุง่
สตัย์ยติุธรรม 

พลงังาน เพ่ือก้า

ยและกระจายก

บริการท่ีมีคณุภ
ดหยุน่ตอ่ลกูค้า

รยธรรม และมีค

นให้กบัผู้ ถือหุ้น
ดําเนินธุรกิจ 

ะภาพรวมกา

 
มืองบ้านป ูจําก
ะเอือ้อภิญญกุ
พนู  จากกรมพฒั
ติัให้เข้าเป็นบริ
ษัทมหาชนจํากั

นหินเพิ่มเติมทัง้ใ
าดตา่งประเทศ
านหินให้แก่การ
ตสาหกรรม กา
ะจําหน่ายกระแ

ารดําเนินธุรกิจห
ารณรัฐอินโดนี
องโกเลีย และป

งมัน่ในการนําเ
ยดึมัน่ในค

าวไปสูค่วามเป็น

การลงทนุไปใน

ภาพและมีความ
า 

ความรับผิดชอบ

น ลกูค้า พนัธมิต

ารประกอบธ

กดั ได้รับการจด
ล มีวตัถปุระส
ฒนาพลงังานท
ษัทจดทะเบียน
ดั โดยเปล่ียนช่ื

ในประเทศไทย
ศ นอกจากธุรกิจ
รไฟฟ้าฝ่ายผลติ
ารให้บริการทา่เ ื
แสไฟฟ้าและไอ

หลกัคือ ธุรกิจ
เซีย สาธารณ
ประเทศญ่ีปุ่ น 

เสนอผลติภณัฑ
ความเป็นมืออา

นผู้ นําในภมิูภา

ธุรกิจท่ีช่วยสร้า

มหลากหลาย โ

บตอ่สงัคมและสิ

ตรทางธุรกิจ พน

ธุรกิจ 

ดทะเบียนจดัตัง้
งค์เพ่ือเข้าทําสั
ทดแทนและอนรัุ
นในตลาดหลกัท
อเป็น “บริษัท บ

และในสาธารณ
จผลติและจําห
ตแหง่ประเทศไท
เรือ (ซ่ึงต่อมา 
นํา้   

จถ่านหิน ธุรกิจ
ณรัฐประชาชนจี

ฑ์และบริการท่ีมี
ชีพ และมี

คเอเชีย 

างศกัยภาพในก

โดยเน้นการรักษ

สิง่แวดล้อม 

นกังาน ชมุชน 

ัง้บริษัท ด้วยทนุ
สญัญาเช่าช่วงก
รักษ์พลงังาน  
ทรัพย์แหง่ประเ
บ้านป ูจํากดั (ม

ณรัฐอินโดนีเซีย
หน่ายถ่านหิน บ
ทย (สญัญาได้
 บริษัทฯ ไดจํ้

จไฟฟ้า และธุ
จีน  ประเทศ

มีคณุภาพ 
มีความหว่งใยต

การแข่งขนั 

ษาพนัธสญัญา

 และดํารงตนเป็

หน้า 2 

นจดทะเบียน 
การทําเหมือง

ทศไทย และ
มหาชน)” 

ย เพ่ือทําการ
บริษัทฯ ได้ทํา
ส้ิ้นสดุลงเมือ่
าหน่ายธุรกิจ

รกิจพลงังาน
ศออสเตรเลีย 

และเป็นท่ี
ตอ่สงัคมและ

 การมีความ

ป็นพลเมืองท่ี



 

1.2  การเป
o วนั

มณ
ทนุ
Mi
ขอ
กํา
25

o วนั
บริ

o วนั
บคุ
Lim
ร่ว

o วนั
ร้อ
ปร
หน
ดํา
มีน

o วนั
ปร
ทะ
ภา
ขอ
(D
เม่ื
(ม
วนั
หลั
ก.ล
หุ้น
rig
จะ
วตั
กู้ ยื
 

ปล่ียนแปลงแล
นท่ี 15 มกราคม
ณฑลซานซี (Sh
นในธุรกิจพลงังา
ning (Group) C
องทนุจดทะเบียน
าลงัการผลิตติด
558 กลุม่บริษัทไ
นท่ี 9 เมษายน
ริหาร แทนนายช
นท่ี 30 มิถนุา
คคลภายนอก 
mited ทําให้สดั
มค้าเป็นบริษัท
นท่ี 2 มิถนุายน
ยละ 40 เป็นโค
ระชาชนลาว โร
น่วยละ 626 เม
าเนินการเชิงพา
นาคม 2559 
นท่ี 29 กรก
ระชาชนเป็นครัง้
ะเบียนฯ”) จํา
ายหลงัการเพิ่ม
องทนุจดทะเบีย
Dilution) ตอ่สดัส
อวนัท่ี 10 กนัย
หาชน) 
นท่ี 27 ตลุาคม
ลกัทรัพย์ และ
ล.ต.  เป็นการเ
นสามญัเพิ่มทนุ
ghts)) และจดัส
ะซือ้หุ้นสามญัข
ตถปุระสงค์ท่ีจะ
ยืม  (ข) การลงท

ละพัฒนาการ
ม 2558 บริษัท 
anxi Province)
านระหวา่ง Ban
Co., Ltd. และ 
น เป็นการร่วม
ดตัง้ 1,320 เม
ได้ชําระคา่หุ้นดั
น 2558 ท่ีประ
ชนินท์ วอ่งกศุล
ยน 2558 กล
ท่ีราคา 115 ล
ดสว่นเพิ่มจากร้
ทยอ่ยของกลุม่บ
น 2558  บริษัท
ครงการโรงไฟฟ้
รงไฟฟ้ามีกําลงัก
มกะวตัต์ เร่ิมดํ
าณิชย์เม่ือวนัท่ี 

ฎาคม 2558 
ัง้แรก (IPO) แล
านวนหุ้นท่ีจะเส
ทนุ  และบริษั
ยนภายหลงัการ
สว่นการถือครอ
ยายน 2558 บริ

ม 2558 BPP
ะร่างหนงัสือชีช้ว
เสนอขายหุ้นสา
นจํานวนไมเ่กิน 
สรรหุ้นสามญัเพิ
ของ BPP ท่ี
ะใช้เงินท่ีได้จาก
ทนุขยายธุรกิจท

ที่สาํคัญในรอ
 Shanxi Lugua
 สาธารณรัฐปร
npu Power In
Gemeng Inter
มทนุและร่วมพฒั
กะวตัต์ ตัง้อยู่
ดงักลา่วแล้วจําน
ะชมุคณะกรรม
ลกิจ โดยมีผลตั ้
ลุม่บริษัทซือ้เงิน
ล้านบาท เทียบ
รอยละ 60 เป็น ้
บริษัท 
ท หงสาพาวเวอ
ฟาปากเหมืองใช้
การผลิตติดตัง้ 
ดําเนินการเชิงพ

2 พฤศจิกายน

 ท่ีประชมุคณ
ละแผนการเข้าจ
นอขายตอ่ประ

ษัทฯ จะยงัคงเป็
รเพิ่มทนุ การ
องหุ้นของบริษัท
ษัท บ้านป ูเพา

P ได้ย่ืนคําขออ
วนสําหรับการเ
ามญัเพิ่มทนุจํา
 210,000,000
พิ่มทนุจํานวนไม
จะออกและเสน
กการเสนอขายห้
ทัง้ในและตา่งป

อบปี 2558 รวม
ang Power Co
ระชาชนจีน โดยมี
nvestment Co.
rnational Energ
ฒนาโครงการโ
ยูใ่นมณฑลซาน
นวน 9.75 ล้าน
การบริษัทได้มี
ตัง้แตว่นัท่ี 10 เม
นลงทนุเพิ่มใน 
บเทา่กบั 3.4 
นร้อยละ 100 มี

อร์ จํากดั (“หงส
ช้ถ่านหินเป็นเชื
 1,878 เมกะวตั
พาณิชย์หน่วยก
น 2558 และห

ณะกรรมการบริ
จดทะเบียนของ
ะชาชนเป็นครัง้แ
ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํ
เสนอขายหุ้นภ
ทฯ ใน BPP 
าเวอร์ จํากดั ได้

อนญุาตเสนอข
เสนอขายหุ้นท่ีอ
านวนไมเ่กิน 64
0 หุ้น ให้แก่ผู้ ถื
มเ่กิน 50,000,
นอขายให้แก่กร
หุ้นท่ีออกใหมต่่
ประเทศ และ  (ค

มทัง้เหตุการณ
o., Ltd. ได้รับก
มีทนุจดทะเบียน
, Ltd. ซึง่เป็นบ
gy Co., Ltd. โด
รงไฟฟ้า Shan
นซี สาธารณรัฐ
นเหรียญสหรัฐ 
มติแตง่ตัง้ นา
มษายน 2558 เ

Akira Energ
ล้านเหรียญสห
ผลทําให้ Akira

สา”)   ซึง่เป็นบ
ชือ้เพลงิ ตัง้อยูใ่
ตต์ ประกอบด้ว
การผลติท่ี 1 ต
หน่วยการผลติที

ษัทได้มีมติอนมุ
งบริษัท บ้านป ู
แรกจะมีสดัสว่น
อํานาจควบคมุใ
ายใต้แผนการเ

ด้จดทะเบียนแป

ายหุ้นท่ีออกให
ออกใหมต่อ่ประ
48,492,500 หุ้น
ถือหุ้นของบริษัท
000 หุ้น เพ่ือร
รรมการและพนั
อประชาชนเป็น
ค) เป็นเงินทนุห

ณ์ปัจจุบัน 
การอนมุติัให้จดั
นจํานวน 1,500 
บริษัทยอ่ยของบ
ดยกลุม่บริษัทมีส
nxi Lu Guan
ประชาชนจีน 

งสมฤดี ชยัมง
เป็นต้นไป 
gy Limited ใ
หรัฐ  การซือ้เงิ
a Energy Limi

บริษัทร่วมทนุโด
ในแขวงไชยะบรีุ
วย หน่วยการผ
ามกําหนดการ
ท่ี 3 จะเร่ิมดําเ

มติัการออกและ
เพาเวอร์ จํากดั
นไม่เกินร้อยละ
ใน BPP ในสดั
เข้าจดทะเบียนฯ

ปรสภาพเป็น บริ

หม ่ แบบแสดงร
ะชาชนเป็นครัง้
น  (ในจํานวนด
ทฯ ตามสดัสว่น
องรับการใช้สทิ
นกังานของกลุม่
นครัง้แรก IPO 
หมนุเวียนในกา

ตัง้จากกระทรวง
0 ล้านหยวน แล
บริษัทฯ และ S
สดัสว่นการถือห้
ng ซึง่เป็นโรงไ
และเม่ือวนัท่ี 

งคล เป็นประธ

ในสดัสว่นร้อยล
งินลงทนุใน Ak
ited เปล่ียนสถ

ดยบริษัทฯ ถือห้
รี สาธารณรัฐป
ลติ 3 หน่วย กํ
ร  หน่วยการผ
เนินการเชิงพาณ

ะเสนอขายหุ้นที
ด (“BPP”) (“แผ
ะ 35 ของทนุ
ดสว่นท่ีไมต่ํ่ากว
นฯ ข้างต้นจะส

ริษัท บ้านป ูเพ

รายการข้อมลูก
แรก (IPO) ต
ดงักลา่ว BPP 
นการถือหุ้น (p
ทธิของใบสําคญั
มบริษัทฯ ทัง้นี
  เพ่ือ (ก) การ
ารดําเนินงาน 

หน้า 3 

งพาณิชย์ของ
ะเป็นการร่วม

Shanxi Lu’an 
หุ้นร้อยละ 30 
ไฟฟ้าถ่านหิน
30 เมษายน 

ธานเจ้าหน้าท่ี

ละ 40 จาก
kira Energy 
ถานะจากการ

หุ้นในสดัสว่น
ประชาธิปไตย
าลงัการผลติ
ผลติท่ี 2 เร่ิม
ณิชย์ในเดือน

ท่ีออกใหมต่อ่
ผนการเข้าจด
นจดทะเบียน
วา่ร้อยละ 65 
สง่ผลกระทบ 

าเวอร์ จํากดั 

การเสนอขาย
ตอ่สํานกังาน 
จะเสนอขาย

pre-emptive 
ญแสดงสิทธิท่ี
นี ้ BPP มี
รชําระคืนเงิน
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นท่ี 26 สิงหาค
ะสมและผลการ
นอตัราหุ้นละ 0.
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LC

8

LLC

Hunnu Gobi A

Hunnu Altai Mi

80.00%

100.00%
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nerals LLC



 

 

o บริษัท บ

รายได้จ
1. ถ่าน
2. ถ่าน
3. รายไ

 

 

o บริษัท บ

 
รายได้จ
1. ถ่าน
 
 
 
2. ถ่าน
 
 
 
 
3. ถ่าน
4. รายไ
รวมรา
รายได้จ
1. ถ่าน
 
 
 
 

2. ธรุกิจ
2. ธรุกิจ
รวมราย
รวมรา
สว่นแบ่
สว่นได้
รวมรา

หมายเหตุ

  

บ้านปู จาํกัด 
ผลิตภณัฑ์หรือบ

 
จากการขาย: 
หินในประเทศ 
หินนําเข้า 
ได้อ่ืน 
รวมรายได้จากก

บ้านปู จาํกัด 
ผลิตภณัฑ์หรือบ

จากการขาย – ใน
หินในประเทศไท

หินในประเทศอิ

หินในประเทศอ
ได้อ่ืน 
ยได้จากการขา
จากการขาย – ต
หินขายระหวา่งป

จไฟฟ้า 
จไฟฟ้า 
ยได้จากการขาย
ยได้จากการขา
บง่กําไร(ขาดทนุ)
เสีย 
ยได้ 

ต ุ:  1. รายได้อ่ืน 

2. บริษัทฯ มิไ

ในระย
(มหาชน)    
บริการ 

การขาย 

(มหาชน) และ
บริการ 

นประเทศ: 
ทย/นําเข้า 

นโดนีเซีย 

อสเตรเลีย 

าย - ในประเทศ
ตา่งประเทศ: 
ประเทศ 

 – ตา่งประเทศ 
าย 
 จากเงินลงทนุใ

ประกอบด้วย บริ

ได้รับรู้รายได้จาก

2.   ลักษณ

โค
ยะ 3 ปีที่ผ่านม
  
ดําเนินการ 

โดย 
 
 

  
BP 
BP 
BP 

 

ะบริษัทย่อย 
ดําเนินการ 

โดย 
 
 

 
BP 

BMC 
BPI 

CMMC 
Indominco 

Kitadin 
Bharinto 

Trubaindo 
Jorong 

CEY 
 

ศ 
 

Indominco 
Kitadin 

Bharinto 
Trubaindo 

Jorong 
CEY 
BMC 
BIC 

นบริษัทร่วมตาม

การอ่ืนๆ 

ธรุกิจไฟฟ้าในประ

ณะการประก

ครงสร้างรายไ
มา สาํหรับสิน้ส

% 
การถือหุ้น
ของ
บริษัท 

รา
(ล้าน
สห

 
100.00 
100.00 14
100.00 

 14

% 
การถือหุ้น
ของ
บริษัท 

รา
(ล้าน
สห

  
100.00 14

99.99 4
99.99 

100.00 
65.13 15
65.13 
64.49 2
65.13 2
65.13 1

100.00 34
 2

77
 

65.13 59
65.13 3
64.49 13
65.13 43
65.13 1

100.00 30
99.99 2

100.00 16
1,70
2,47

มวิธี 
5

2,52

ะเทศในสว่นของร

กอบธุรกิจ 

ได้ 
สุดวันที่ 31 ธัน

ปี 2558 
ยได้ 
เหรียญ
รัฐฯ) 

% 
 

 
0.47 0.32

46.05 99.44
0.35 0.24

46.87 100.00

ปี 2558 
ยได้ 
เหรียญ
รัฐฯ) 

% 
 

 
46.52 5.92
41.37 1.67

6.68 0.27
0.02 0.00

50.60 6.08
- -

21.41 0.86
24.71 1.00
17.33 0.70
43.74 13.88
22.39 0.90
74.77 31.28

 
99.62 24.21
31.18 1.26
31.30 5.30
32.55 17.47
14.14 0.57
02.42 12.21
21.49 0.87
69.11 6.83
01.81 68.72
76.58 100.00

51.87  
28.45  

รายได้จากการขา

ันวาคม 

ปี 2557
รายได้ 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

  
 0.15 
 71.33 
 0.19 
 71.67 

ปี 2557
รายได้ 

(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

  
 61.98 
 - 
 27.87 
 94.43 
 183.93 
 5.32 
 25.10 
 19.22 
 22.69 
 469.97 
 27.92 
  965.43  
  
 914.40 
 40.18 
 111.58 
 471.05 
 14.40 
 459.80 
 - 
 168.09 
 2,179.50 
 3,144.93 

86.55 
3,231.48 

ย ท่ีมีสดัสว่นการถื

7 

% 
 

รายไ
(ล้านเห
สหรัฐ

 
0.21  0

99.52  51
0.27 

100.00  52

7 

% 
 

รายไ
(ล้านเห
สหรัฐ

 
1.97  44

- 
0.89 31
3.00  79
5.85  165
0.17  5
0.80  7
0.61  26
0.72  23

15.80 459
0.89  31

 30.70   874
 

29.08 1,083
1.28 81
3.55 52

14.98 597
0.46 17

14.61 453
- 

168.09 191
69.30 2,476

100.00 3,350

 95
 3,446

รถือหุ้นท่ีน้อยกวา่ร้
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ปี 2556 
ได้ 
หรียญ
ฐฯ) 

% 
 

  
0.46   0.88  
1.66   99.12  

-  -   
2.12  100.00  

 
ปี 2556 
ได้ 
หรียญ
ฐฯ) 

% 
 

 
4.99  1.34 

-  -  
1.64 0.94 
9.27   2.37  
5.05   4.93  
5.69   0.17  
7.09   0.21  
6.26    0.78   
3.77    0.71   
9.59 13.72 
1.23   0.93  
4.58   26.10  

  
3.12 32.32 
1.07 2.42 
2.62 1.57 
7.05 17.82 
7.62 0.52 
3.79 13.54 

- - 
1.40 5.71 
6.31 73.90 
0.89 100.00 

5.43  
6.32  

ร้อยละ 50 

 

 

 
 



 

2.1  ลักษณ
(1) ธุร

ถ่า
หา
ให้
 
เห
 

1) 

 
 

2) 

 
 

3) 

 

ณะผลติภัณฑ์ห
รกจิถ่านหนิ (C
านหินเป็นเชือ้เพ
าแหลง่ถ่านหินที
ห้มีขนาดและคณุ

หมืองถ่านหนิใ

  เหมืองอินโด
Indominco 
65.13  ตั ้
ตะวนัออก  
มีปริมาณถ่า
มีการผลติป
เหมืองแบบเ
เหมืองอินโด
ขนถ่ายถ่านห
20 ล้านตนัต

  เหมืองทรูบา
Trubaindo 
65.13 ตัง้อ
ตนัตะวนัออ
ปริมาณถ่าน
การผลิตประ
เหมืองแบบเ

 เหมืองโจ-ร่ง
Barutama G
ร้อยละ 65
จงัหวดักาลิม
Kalimantan
(Reserves)
ล้านตนัตอ่ปี
mine) 

หรือบริการ 
Coal Business
พลงิแข็ง โดยทั
ท่ีมีศกัยภาพใน
ณภาพตรงตาม

ในสาธารณรัฐ

ดมินโค (Indom
 Mandiri   ซึ
ตัง้อยู่ในอําเภอบ

(Bontang, Ea
านหินสํารอง (
ระมาณ 13.3 
เปิด (open-pit 
ดมินโคมีทา่เรือข
หินออกจากปร
ตอ่ปี 

าอินโด (Truba
Coal Mining ซึ
ยูใ่นอําเภอกไูต
ก  (West Ku
นหินสํารอง (Re
ะมาณ 7.3 ล้
เปิด (open-pit 

ง (Jorong) ดํา
Greston (Joro

5.13  ตัง้อยูบ่
มนัตนัใต้ (T
n Province) 
 1.2 ล้านตนั 
ป   วิธีการทํา

s) 
ทัว่ไปมีสีเข้มตัง้แ
นเชิงพาณิชย์ ทํา
ท่ีลกูค้าต้องกา

ฐอนิโดนีเซีย ปี

minco) ดําเนินก
ซึง่บริษัทฯ ถือห้
บอนตงั จงัหวั
ast Kalimantan
Reserves) 75
 ล้านตนัตอ่ปี 
 mine) 
ขนสง่ท่ีสามารถ
ระเทศอินโดนีเซี

aindo) ดําเนินก
ซึง่บริษัทฯ ถือห้
ตตะวนัตก  จงั

tai, East Kal
eserves) 45.6
ล้านตนัตอ่ปี  
 mine) 

าเนินการโดย P
ong)   ซึง่บริษัท
บริเวณอําเภอต
Tanah Lau

 มีปริมาณถ่า
 มีการผลติปร
เหมืองแบบเปิด

แตสี่นํา้ตาลถงึด
าการผลติ (ขดุ
าร และกองเก็บ

ป 2558 มีการผลิ

การโดย PT. 
หุ้นอยูร้่อยละ 
ดักาลมินัตนั
n Province) 
5.3 ล้านตนั  

 วิธีการทํา

ถรองรับการ
ซียประมาณ 

การโดย PT. 
หุ้นอยูร้่อยละ 
งหวดักาลมินั
imantan) มี

6 ล้านตนั  มี
 วิธีการทํา

PT. Jorong 
ทฯ ถือหุ้นอยู่
ตานาห์ลาอทุ 
ut, South 
านหินสํารอง 
ระมาณ 1.3 
ด (open-pit 

ดําสนิท  กระบ
และขน)  การคั
ไว้ท่ีเหมืองเพ่ือ

ลติรวม  28.5  

บวนการผลิตถ่า
คดัเลือกถ่านหนิ
รอสง่มอบให้ลู

ล้านตนัตอ่ปี ป

านหินจะเร่ิมจา
น  การนําถ่านหิ
กูค้าตอ่ไป 

ประกอบด้วย 
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ากการสํารวจ
หนิท่ีได้มาบด



 เหมืองคิทาดิ
ซึง่บริษัทฯ 
บอนตงั แล
มนัตนัตะวนั
East K
(Reserves)
3.6 ล้านตนั
pit mine) 

 เหมืองถ่านหิ
PT.Bharinto
64.49 ตั
จงัหวดักาลิม
Kalimantan
ตนัตะวนัออ
ตอ่เน่ืองกบัแ
ปริมาณถ่าน
กําลงัการผลิ
เหมืองแบบเ

หมืองถ่านหนิใ
entennial เป็น
องการผลติไฟฟ้
ลกัท่ีใช้ในการป
ละภาคตะวนัตก
ระกอบด้วยเหมื

เหมือง Airl

เหมือง Airly
ใกล้เมือง Li
New So
(Reserves)
ล้านตนั เหมื
แบบ contin

ดิน (Kitadin) ดํ
ถือหุ้นอยูร้่อยล
ะอําเภอกไูตกา
นออก (Bontang
Kalimantan) 

 4.4 ล้านตนั 
นตอ่ปี   วิธีการ

หนิบารินโต (B
o Ekatama ซึ
ตัง้อยูใ่นเขตรอย
มนัตนักลาง (
n) กบัอําเภอกไู
ก (West Ku
แหลง่ถ่านหินท ู
นหินสํารอง (Re
ลติประมาณ 2.
เปิด (open-pit 

ในประเทศออ
นหนึง่ในผู้ ดําเนิน
ฟาจากถ่านหินใ
ประกอบธุรกิจขอ
กของรัฐ New 
มืองดงัตอ่ไปนี ้

y  

y ซึง่บริษัทฯ ถื
ithgow ในเขต
uth Wales 
 31.8 ล้านตนั ี
มือง Airly ใช้เท
nuous miner   

ดําเนินการโดย 
ละ 65.13 ตัง้
าร์ตาเนอการา 
g and Kutaika
มีปริมาณถ่า

 มีกําลงัการผ ิ
รทําเหมืองแบบ

Bharinto)  ดํา
ซึง่บริษัทฯ ถือห้
ยตอ่ของอําเภอ
(North Barito
ไตตะวนัตก จงั
utai, East K
รูบาอินโด (Tru
eserves) 96.9
8 ล้านตนัตอ่ปี
 mine) 

สเตรเลีย   
นการเหมืองถ่า
ในรัฐ New Sou
อง Centennia
 South Wale

อหุ้นอยูร้่อยละ
ถ่านหินด้านตะ
 มีปริมาณถ
ปี 2558 ผลติถ่
ทคโนโลยีการทํา

PT. Kitadin 
อยูใ่นอําเภอ
จงัหวดักาลิ

artanegara, 
านหินสํารอง 
ลติประมาณ 
เปิด (open-

าเนินการโดย 
หุ้นอยูร้่อยละ 
อบาริโตเหนือ 
o, Central 
งหวดักาลมินั
Kalimantan) 
ubaindo) มี

9 ล้านตนั  มี
ป   วิธีการทํา

านหินใต้ดินท่ีให
uth Wales ใช้ถ

al ประกอบด้วย
es โดยมีปริมา

ะ 100  ตัง้อยู่
ะวนัตกของรัฐ 
ถ่านหินสํารอง 
ถ่านหินได้ 0.7 
าเหมืองใต้ดิน  

หญ่ท่ีสดุในรัฐ N
ถ่านหินท่ีผลิตแ
ยกรรมสทิธ์ิในกา
ณการผลิตรวม

 

New South W
และจําหน่ายขึน้
ารดําเนินธุรกิจ
มในปี 2558 ป

Wales ประมาณ
นโดย Centenn
จเหมืองถ่านหิน
ประมาณ 13 
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ณร้อยละ 40 
nial ทรัพย์สนิ
ในภาคเหนือ
ล้านตนัตอ่ปี 



 

2) 

3) 

 
4) 

เหมือง Ang

เหมือง Angu
ระหวา่ง Ce
Australia Pt
ดําเนินงาน 
ตะวนัตกของ
สํารอง (Res
ได้ 0.3 ล้าน
ทําเหมืองใต้

(ตัง้แตส่ิน้เดื
และบคุลาก
Place อีกครั

 
เหมือง Spr

เหมือง Spr
ระหวา่ง Ce
Australia Pt
ดําเนินงาน 
ตะวนัตกของ
สํารอง (Res
ได้ 3.5 ล้าน
เหมืองใต้ดิน

เหมือง Ang
ประเทศและ
มี Lidsdal
เพิ่มขึน้ตอ่ไป

เหมือง Cha

เหมือง Cha
ระหวา่ง Ce
Australia P
เขตถ่านหินต
ปริมาณถ่าน
ผลติถ่านหนิ

 

gus Place  

us Place เป็นกิ
entennial (ร้อ
ty Ltd. (ร้อยละ
เหมือง Angu
งรัฐ New Sou
serves) 66.2 
นตนั เหมือง A
ต้ดินแบบ Long

อนกมุภาพนัธ์ 
รมาขยายการผ
รัง้ภายหลงั) 

ringvale   

ingvale เป็นกิ
entennial (ร้อ
ty Ltd. (ร้อยละ
เหมือง Spr

งรัฐ New Sou
serves) 35.9 ล
นตนั  เหมือง Sp
นแบบ Longwa

gus Place แล
ะตา่งประเทศ แ
e Sliding ท่ี
ป 

arbon  

arbon เป็นกิจ
entennial (ร้อ
ty Ltd. (ร้อยล
ตะวนัตกของรัฐ
นหินสํารอง (Re
นได้ 0.6 ล้านตนั

กิจการร่วมค้า (
อยละ 50) แล
ะ 50) โดยมี Ce
s Place ตัง้อ

uth Wales  มี
ล้านตนั ปี 25
ngus Place ใ
wall Mining  

2558 เป็นต้น
ผลติท่ีเหมือง S

จการร่วมค้า (
อยละ 50) แล
ะ 50) โดยมี Ce
ringvale ตัง้อ
uth Wales  มี
ล้านตนั  ปี 25
pringvale ใช้เท

all Mining 

ละเหมือง Spr
และมีสายพานส
ท่ีได้รับการขยาย

จการร่วมค้า (J
อยละ 95) แล
ะ 5) ตัง้อยูท่ี่เมื
ฐ New Sou
eserves) 0.1 ล้
น  

(Joint Venture
ละ SK Kore
entennial เป็น
อยูใ่นเขตถ่านหิ
มีปริมาณถ่านหิ
58 ผลิตถ่านหิ
ใช้เทคโนโลยีกา

นไป พกัการผลิ
Springvale แ

(Joint Venture
ละ SK Kore
entennial เป็น
อยูใ่นเขตถ่านหิ
มีปริมาณถ่านหิ
558 ผลิตถ่านหิ
ทคโนโลยีการทํ

ringvale ผลติ
สําหรับขนสง่ถ่า
ยกําลงัการขนส

Joint Venture
ละ SK Energ
มือง Kandos ใ
uth Wales 
ล้านตนั  ปี 255

e) 
es 
นผู้
น
น
น
าร

ต (Care & M
และจะกลบัมาดํ

e) 
es 
นผู้
น
น
น
ทํา

ถ่านหินท่ีใช้เป็น
านหินไปยงัลกูค้
สง่แล้วเพ่ือให้สา

e) 
gy 
ใน
มี

58 

Maintenance) 
ดําเนินการผลิต

นเชือ้เพลิงให้คว
ค้า (โรงไฟฟ้า) 
ามารถรองรับป ิ

เพ่ือนําเคร่ืองจั
ตท่ีเหมือง Ang

วามร้อนสําหรับ
ในประเทศโดย
ปริมาณการสง่อ
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จกัร
gus 

บตลาดทัง้ใน
ยเฉพาะ  โดย
ออกถ่านหินท่ี



 

5) 

 
6) 

7) 

เหมือง Ch
ถ่านหินแหง่
2558 เป็น
ภายหลงักา
 
เหมือง Cla

เหมือง Cla
ระหวา่ง Ce
Australia 
Centennial 
ในเขตถ่านหิ
ถ่านหินสํารอ
ถ่านหินได้ 2
เหมือง Clar
เหมืองท่ีเน้น

เหมือง Ma

เหมือง Man
ใกล้เมือง M
ถ่านหินสํารอ
ถ่านหินได้ 5
ใต้ดินแบบ 
สามารถขดุช
ท่ีผลติได้จะใ
สง่ออกผา่นท
 

เหมือง Ma

เหมือง Man

บนบริเวณชั ้

เซิล รัฐ New

การผลิต (C

ในปี 2556 เ

และสง่มอบถ

ประหยดัคา่ใ
 

arbon ผลติถ่า
งนีใ้ช้สําหรับกา
นปีสดุท้ายในกา
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นประกอบด้วย 

eement - PP
สญัญา 25 ปี
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รงการมกุะวะ 
งทนุ ในสดัส่
กะวตัต์ (ไฟฟ้า
าเนินการเชิงพา

รงการนาริไอส ึ
ฟฟ้าจากพลงังา
หวดัฟกุชิุมะ ป

รงการอวาจิ (A
ลงังานแสงอาทิ
ยวโงะ ประเทศ

รงการยาบกิู (Y
ากพลงังานแสง
ระเทศญ่ีปุ่ น คา

รงการโอนามิ 
ากพลงังานแสง
ระเทศญ่ีปุ่ น   ค

(Mukawa) อ
วนร้อยละ 54 
ากระแสสลบั) 
าณิชย์ได้ในปี 2

 (Nari Aizu) 
นแสงอาทิตย์ที
ประเทศญ่ีปุ่ น ค

Awaji) อยูร่ะหว
ตย์ท่ีคาดวา่จะ
ศญ่ีปุ่ น คาดวา่โ

Yabuki) อยูร่ะ
อาทิตย์ท่ีคาดว
าดวา่โครงการย

(Onami) อยูร่ะ
อาทิตย์ท่ีคาดว
คาดวา่โครงการ

 

อยูร่ะหวา่งการด
เป็นโครงการผ
ตัง้อยูใ่นเมืองม
560 

อยูร่ะหวา่งกา
ท่ีคาดวา่จะมีกํา
าดวา่โครงการน

วา่งการพฒันา 
ะมีกําลงัการผลิ
โครงการอวาจิจ

ะหวา่งการพฒัน
วา่จะมีกําลงักา
ยาบกิูจะเปิดดํา

ะหวา่งการพฒัน
วา่จะมีกําลงักา
รโอนามิจะเปิดด

ดําเนินการเข้าท
ผลิตไฟฟ้าจากพ
มกุะวะ จงัหวดั

รพฒันา บริษัท
าลงัการผลติติด
นาริไอสจึะเปิด

 บริษัทฯ มีการ
ตติดตัง้ 8 เมก
จะเปิดดําเนินกา

นา บริษัทฯ มีก
รผลติติดตัง้ 7
เนินการเชิงพา

นา บริษัทฯ มีก
รผลติติดตัง้ 16
ดําเนินการเชิงพ

ทําสญัญาวา่จ้า
พลงังานแสงอา
ดฮอกไกโด ประ

ัทฯ มีการลงทนุ
ดตัง้ 20 เมกะวั
ดดําเนินการเชิง

รลงทนุในสดัสว่
กะวตัต์ (ไฟฟ้า
ารเชิงพาณิชย์ไ

การลงทนุในสดั
 เมกะวตัต์ (ไฟ
ณิชย์ได้ในปี 25

การลงทนุในสดั
6 เมกะวตัต์ (ไ
พาณิชย์ได้ในปี 

างผู้ รับเหมาโคร
ทิตย์ท่ีคาดวา่จ
ะเทศญ่ีปุ่ น คา

นในสดัสว่นร้อย
ตัต์ (ไฟฟ้ากระ
พาณิชย์ได้ในปี

วนร้อยละ 75 เ
ากระแสสลบั)  
ได้ในปี 2560 

ดสว่นร้อยละ 7
ฟฟ้ากระแสสลั
561 

ดสว่นร้อยละ 7
ไฟฟ้ากระแสสลั
 2561 

รงการ โดยบริ
จะมีกําลงัการผ
าดวา่โครงการมุ

ยละ 75 เป็นโ
ะแสสลบั) ตัง้อย
ปี 2560 

เป็นโครงการผลิ
 ตัง้อยูใ่นเมือง

75  เป็นโครงก
บั) ตัง้อยูใ่นจงั

75  เป็นโครงก
ลบั) ตัง้อยูใ่นจงั
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ริษัทฯ มีการ
ลติติดตัง้ 17 
มกุะวะจะเปิด

โครงการผลิต
ยูใ่นเมืองไอส ึ

ลติไฟฟ้าจาก
ไอส ึ จงัหวดั

ารผลติไฟฟ้า
งหวดัฟกุชิุม่า 

ารผลิตไฟฟ้า
งหวดัฟกุชิุมา่ 



 

2.2  การตล

(ก) นโ
1. 

ลาดและการแ

โยบายการตล
 การตลาดธุร

นโยบายการ
บริษัทฯ
ได้เสียต
1. รัก

ต้อ
2. เพิ่
3. สร้
4. สร้
5. มีค
6. แข

ผู้ มี
7. มีค

ทา
 

1.1  ตลาดถ
ต

โรงไฟฟ้
แรกในร
และมีอุ
นําเข้าถ
แตก็่ไมส่
ลดลงก

ต
เป็นร้อย
อินเดีย 

จีน
เศรษฐกิ
เข่ือนแล
กําลงักา
ลดลงอ
ให้ปริมา
ความต้

แข่งขัน 

ลาด 
รกจิถ่านหนิ 

รตลาดของกลุ่
ฯ มีนโยบายกา
ตา่งๆ เพ่ือมุง่เน้น
กษาฐานลกูค้าเ
องการของลกูค้
พิ่มฐานลกูค้าเพ่ื
ร้างมลูคา่เพิ่มข
ร้างความพร้อม
ความเป็นมืออา
ข่งขนัทางการต
มีสว่นได้เสีย 
ความชดัเจน 
างการตลาดท่ีมั

ถ่านหนิโลก 
ลาดถ่านหินนํา
ฟา ในปี 2558 ค
รอบ 10 ปี ส
ปทานสว่นเกิน
ถ่านหินในยโุรป
สามารถชดเชย
วา่ 75 ล้านตนัจ
ลาดถ่านหินใน
ยละ 78 ของ
 จีน ญ่ีปุ่ น เกาห
นซึง่เคยเป็นปร
กิจ ทําให้ความ
ละโรงไฟฟ้านิวเ
ารผลิตถ่านหินใ
ยา่งตอ่เน่ือง รั
าณการนําเข้าถ
องการใช้ถ่านหิ

ลุมบริษัท 
รดําเนินงานด้า
นการเติบโตอย
เดิมในแตล่ะภมิู
า และสามารถ
อความเป็นบริษ
องสนิค้าและบ ิ
ทางการตลาด 
าชีพ 
ลาดอยา่งมีเกีย

ตรงไปตรงมา 
มัน่คง 

าเข้าใหญ่ๆ มีอ
ความต้องการถ่
าเหตหุลกัมาจา
นในประเทศสงู 
ลดลง ถึงแม้ก
ยการลดลงของจี
จากปีก่อนหน้า
นเอเชียเป็นตลา
งปริมาณการค้
หลีใต้และไต้หวั
ระเทศผู้ นําเข้าถ
มต้องการใช้ไฟฟ้
เคลียร์เพิ่มขึน้ทํ
ในประเทศจีนเ
รัฐบาลจีนได้ออ
ถ่านหินในปีท่ีผา่
หนิของอินเดียช

านการตลาดท่ีโ
ยา่งยัง่ยืนและก
มิภาคผา่นผลิตภ
ถจดัสง่สินค้าได้
ษัทชัน้นําในภมิู
บริการ 
 เพ่ือให้เป็นทาง

ยรติ มีจรรยาบ

 แสดงให้เห็น

อยู ่ 2 ตลาด ื
านหินนําเข้าใน
ากการลดการน
นอกจากนัน้ก

การนําเข้าของป
จีนและยโุรปได้
า 
ดท่ีมีขนาดใหญ
าถ่านหินระหว่
วนั  
ถ่านหินรายใหญ
ฟ้าภายในประเ
ทําให้ความต้อง
เองมีเกินความต
อกมาตรการจําก
านมาลดลงอย่
ชะลอตวัลงเพรา

โปร่งใส ตรงไป
ารบรรลเุป้าหม
ภณัฑ์และบริกา
ด้ตรงตามกําหน
มิภาคเอเชีย 

งเลือกท่ีดีท่ีสดุอ

รรณและให้ควา

นถงึความน่าเช่ื

คือ เอเชียและ
นตลาดโลกมีกา
นําเข้าถ่านหินข
การนําเข้าถ่านหิ
ประเทศอ่ืนๆ ใ
ด้ ทําให้ภาพ

ญ่ท่ีสดุในโลก โ
างประเทศของ

ญ่ท่ีสดุของโลกป
เทศไมไ่ด้เติบโต
การใช้ไฟฟ้าจา
ต้องการมาก ทํ
กดัการนําเข้าถ่
างมาก สง่ผลก
าะมีการชะลอตั

ปตรงมา และมี
มายแหง่ความสํ
ารท่ีมีคณุภาพ 
นดเวลา 

อยูเ่สมอ 

ามเคารพตอ่ลกู

อถือและความ

ยโุรป โดยถ่าน
ารหดตวัอยา่งรุ
องจีนเน่ืองจาก
หนิของอินเดียก็
ในทวีปเอเชียแล
รวมตลาดถ่านห

ดยในปี 2558 มี
ทัง้โลก ผู้ นําเข

ประสบกบัภาวะ
ตขึน้มาก ประก
ากโรงไฟฟ้าถ่าน
าให้มีการแข่งขั
านหินเพ่ือช่วย
กระทบอยา่งรุน
ตวัทางเศรษฐกิจ

มีความรับผิดชอ
สําเร็จร่วมกนั ดั
 ถกูต้อง ต

กค้า คูแ่ข่งขนัท

มซ่ือสตัย์ และ

นหินสว่นใหญ่จ
รนแรง นบัเป็นก
กการชะลอตวัท
ก็ไมไ่ด้เติบโตขึน้
ละทวีปอเมริกา
หินโลกมีปริมา

มีปริมาณการค้
เข้าถ่านหินรายใ

ะการชะลอตวัท
กอบกบัมีการผลิ
นหินไมไ่ด้เพิ่มขึ
ขนัสงู ราคาถ่าน
ยเหลือผู้ผลิตใน
นแรงตอ่ตลาดโล
จเช่นกนั 
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อบตอ่ผู้ มีสว่น
งันี ้
รงตามความ

ทางธุรกิจและ

ะรักษาจดุยืน

จะนําไปใช้ใน
การลดลงครัง้
ทางเศรษฐกิจ 
น อีกทัง้การ
ใต้จะเพิ่มขึน้ 
ณการนําเข้า

ค้าถ่านหินคิด
ใหญ่ ได้แก่ 

ทาง
ลติไฟฟ้าจาก
ขึน้ ในขณะท่ี
นหินในจีนจงึ
ประเทศ ทํา
ลก ในขณะท่ี
ประกอบกบั



 

รัฐบาลอิ
ปีท่ีผา่น

จีน
ประเทศ
ถ่านหนิ
ผู้ ซือ้ถ่าน
ลดลงม
ต้องปรับ

อิน
ของจีนใ
คณุภาพ
จากออ
กดดนัจ
ปริมาณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปี

ของรัสเ
มาขายใ
ในตลาด
กดดนัร

ต
ใหญ่จะ
การนําเ
(Carbo
โรงไฟฟ้
เศรษฐกิ

อินเดียผลกัดนัใ
นมาไมไ่ด้เพิ่มขึน้
นและอินเดียเป็
ศได้มาก ขณะที
นนําเข้าท่ีมีความ
นหินในประเทศ
ามาก ทําให้ค
บลดลงมา เพ่ือ
นโดนีเซียและอ
ในปีท่ีผา่นมาส่
พต่ําจากอินโดนี
สเตรเลียในปีท่ี
จากสญัญาขนส
ณตามท่ีตกลงไว้

 2558 รัสเซียไ
เซียได้ลดลงจาก
ในเอเชียมากขึน้
ดอินเดียและรัก
าคาถ่านหินให้
ลาดถ่านหินใน
ะนําไปใช้ในโรงไ
เข้าขององักฤษ
on tax) ประกอ
ฟาก๊าซธรรมชาติ
กิจไมเ่อือ้อํานว

ให้มีการเพิ่มกา
น 
ป็นตลาดถ่านหิน
ท่ีตลาดหลกัอ่ืน
มต้องการใช้ถ่า
ศเหลา่นีไ้ด้หนัม
ความต้องการใช้
อให้สามารถแข่ง
ออสเตรเลียยงัค
งผลกระทบตอ่
นีเซีย ทําให้กา
ผา่นมาคาดวา่
สง่และขนถ่ายถ
ว้   ถ้าขนถ่านหนิ

ได้สง่ถ่านหินเข้
กการออ่นคา่ขอ
น้เช่นกนั โดย
กษาราคาของถ่
ลดลง 
นยโุรปมีผู้ นําเข้า
ไฟฟ้าถ่านหินเช
ษ ทัง้นีอ้งักฤษพ
บกบัราคาก๊าซ
ติ ในขณะท่ีประ
ย ทําให้โรงไฟฟ้

ารผลติถ่านหินใ

นนําเข้าท่ีมีควา
นๆ เช่น ญ่ีปุ่ น เก
านหินนําเข้าสม่ํ
มาซือ้ถ่านหินคณุ
ช้ถ่านหินคณุภา
งขนักบัถ่านหิน
คงเป็นผู้ผลติแล
ออินโดนีเซียอยา่
รสง่ออกถ่านหิน
จะใกล้เคียงกบั
ถ่านหินท่ีทําไว้กั
นต่ํากวา่ท่ีตกล

ามาขายในเอเชี
องเงินรูเบิล (R
ได้เพิ่มการสง่อ
ถ่านหินคณุภาพ

าถ่านหินรายให
ช่นกนั ในปี 25
พยายามลดกา
ธรรมชาติได้ปรั
ะเทศอ่ืนๆ ในยุ
ฟ้าถ่านหินยงัสา

ในประเทศมาก

ามไมแ่น่นอนสงู
กาหลีใต้ ไต้หวนั
ม่ําเสมอ เพราะผ
ณภาพสงูมากขึ
าพสงูมีอยูอ่ยา่ง
นคณุภาพต่ําได้ใ
ละสง่ออกถ่านหิ
างรุนแรง เน่ือ
นของอินโดนีเซี
บปีก่อนหน้า 
กบับริษัทรถไฟแ
ลงไว้จะถกูปรับ 

ชียมากขึน้เน่ือง
Ruble) ในขณะ
ออกถ่านหินท่ีมี
พสงูไว้ ทําใ

หญ่ได้แก่ องักฤ
558 การนําเข้า
รปลอ่ยก๊าซคา
รับลดลง ทําให้
ยโุรปได้เล่ือนกา
ามารถแข่งขนัไ

กขึน้ ทําให้การน

งเน่ืองจากสาม
นั มาเลเซีย ไท
ผลติถ่านหินใน
ขึน้เน่ืองจากราค
งสม่ําเสมอ แต
ในสภาวะราคา
หนิหลกัในเอเชีย
งจากถ่านหินท่ี
ซียลดลงมาก ใ
เพราะผู้ผลติถ่า
และทา่เรือท่ีจะ
(Take or pay 

งจากตลาดยโุร
ะท่ีสาธารณรัฐแ
คณุภาพต่ําลงม
ให้ตลาดเอเชียมี

ฤษ เยอรมนั ตุ
าโดยรวมของยโุ
ร์บอนไดออกไซ
ต้นทนุโรงไฟฟ้า
ารขึน้ภาษีสิง่แว
ด้ในประเทศยโุ

นําเข้าถ่านหินข

มารถผลิตถ่านหิ
ย และฟิลปิปิน
นประเทศได้น้อย
คาถ่านหินในต
ตร่าคาถ่านหิน
าตกต่ําจากอปุท
ย การลดการนํ
ท่ีลดลงสว่นใหญ
ในขณะท่ีการสง่
านหินจากออส
ต้องขนถ่ายถ่าน
 contract) 

รปหดตวั และต้
แอฟริกาใต้ได้ส
มาเพ่ือให้สามา
มีภาวะอปุทาน

ตรุกี อิตาลี แล
โรปลดลง เน่ือ
ซด์โดยการขึน้ภ
าถ่านหินในองัก
วดล้อมออกไปเ
โรปอ่ืนๆ  
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ของอินเดียใน

หนิใน
นส์ เป็นตลาด
ย ในปี 2558 
ลาดโลกได้
คณุภาพสงูก็
ทานสว่นเกิน 
นําเข้าถ่านหิน
ญ่เป็นถ่านหิน
งออกถ่านหิน
เตรเลียมีแรง
นหินใน

้นทนุถ่านหิน
สง่ถ่านหินเข้า
ารถแข่งขนัได้
สว่นเกินมาก 

ะสเปน สว่น
องจากการลด
ภาษีคาร์บอน 
กฤษแพงกวา่
เพราะสภาวะ



 

จา
กระแสไ
สหภาพ
(Indust
ในยโุรป
ความต้
ได้ 

ผู้
และสห
รุนแรงขึ
แข่งขนัไ
ให้ผู้สง่อ
แอฟริก
มาก 

ใน
ผลติจา
ล้านตนั
สดัสว่น
ถ่านหนิ
สดัสว่น
ตามลํา
ยงัอินเดี
ของจีน 
เป็นตลา
ตลาดเอ
ของบริษ
  
 

1.2  ตลาดถ
กา

หรือลด
นําเข้าถ
ผู้ผลติร
และบาง
82 สง่ไ
เฉียงใต้

ากสภาพอากา
ไฟฟ้าจากพลงัง
พยโุรปยงัคงทยอ
trial Emission 
ปจะทะยอยปลด
องการใช้ถ่านหิ

ผลติและสง่ออ
รัฐอเมริกา จ
ขึน้ ราคาถ่าน
ได้ แตป่ริมาณก
ออกบางรายต้อ
าใต้ลดลงตามค

นปี 2558 บริ
กประเทศอินโด
น โดยจําหน
นร้อยละ 19 
นทัง้หมด รองล
นการขายร้อยละ
ดบั บริษัทฯ 
ดียมากขึน้เพ่ือช
   และขยาย
าดเกิดใหม ่ ถงึ
อเชียท่ีบริษัทฯ 
ษัทฯ และเป็นต

ถ่านหนิในประ
ารผลิตถ่านหิน
ลงประมาณ 
ถ่านหินของจีน 
ายใหญ่ลดลงม
งสว่นยงัทําสญั
ไปจําหน่ายยงัต่
ต้ เป็นต้น มีเพีย

ศในยโุรปไมห่น
งานหมนุเวียนอื
อยปลดระวางโ
 Directive, IED
ดระวางโรงไฟฟ้
หนินําเข้าของตรุ

กถ่านหินรายให
ากความต้องกา
นหินในยโุรปได้
การสง่ออกของ
องผลกัดนัการส
คา่เงินและราค

ริษัทฯ จําหน่า
ดนีเซียเป็นจําน
น่ายให้อินเดียม
ของปริมาณกา
งมาได้แก่ญ่ีปุ่ น
ะ 18 และ
ได้เพิ่มการขาย
ชดเชยการลดก
ตลาดไปยงับงั
แม้บริษัทฯ จะ
มีความได้เปรี

ตลาดท่ีมีแนวโน้

ะเทศอนิโดนีเซี
นในประเทศอินโ

47 ล้านตนัจ
ปริมาณการผลิ
มาไมม่ากนกัเพ
ญญาซือ้ขายถ่าน
ตา่งประเทศ เช่น
งร้อยละ 18 ท่ีจ

นาวเยน็มากทํา
อ่ืนๆ ทัง้จากเขื
โรงไฟฟ้าถ่านหิ
D) ทําให้ความต
ฟาถ่านหินเก่า 
รกีเพิ่มขึน้แตไ่ม

หญ่ให้กบัตลาด
ารถ่านหินในยโุ
ด้ปรับลดลงอยา่
งสหรัฐอเมริกาไ
สง่ออก ในขณะ
านํา้มนัท่ีลดลง

ยถ่านหินท่ี
นวน 28.4 
มากท่ีสดุใน
ารจําหน่าย
นและจีน มี
ะร้อยละ16 
ยถ่านหินไป
ารนําเข้า
คลาเทศซึง่
ะมีลกูค้ากระจา
ยบในด้านการข
น้มเติบโตต่อไปใ

ซีย 
โดนีเซียปี 255
จากปีก่อนหน้า 
ลติถ่านหินท่ีลด
พราะเป็นผู้ผลติที
นหินระยะยาวไ
น อินเดีย จีน ญ
จําหน่ายภายใน

าให้ความต้องก
ข่ือน ลม แล
นเก่าตามแผนก
ต้องการใช้ถ่าน
แตต่รุกีได้มีกา

มส่ามารถชดเช

ดยโุรป ได้แก่ โ
โรปหดตวัลง 
างตอ่เน่ือง ท
ไมไ่ด้ลดลงมาก
ะท่ีต้นทนุการผลิ
ง ทําให้สามาร

ายอยูเ่กือบทกุภู
ขนสง่และควบ
ในอนาคต 

8 คาดวา่อยูท่ี่ป
 เน่ืองจากกา
ลงสว่นใหญ่เป็
ท่ีมีความมัน่คง
ไว้กบัลกูค้า ถ่า
ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต
นประเทศ 

ารใช้ไฟฟ้าไมสู่
ะแสงอาทิตย์ได้
การลดการปลอ่
นหินในยโุรปลดล
ารเดินเคร่ืองโรง
ยการลดลงของ

โคลอมเบีย รัสเ
ทําให้ตลาดถ่า
ทําให้ถ่านหินจา
กนกั เน่ืองจาก 
ลติของโคลอมเ
รถอยูร่อดได้ในส

ภมิูภาคของโลก
คมุคณุภาพเน่ือ

ประมาณ 453 
รสง่ออกถ่านหิ
นของผู้ผลิตขน
และได้รับความ
านหินท่ีผลติในอิ
ต้ ไต้หวนั และ

สงูมาก ในขณ
ด้เพิ่มมากขึน้ 
อยก๊าซคาร์บอน
ลงมาก ถงึแม้ป
งไฟฟ้าถ่านหนิ
งการใช้ถ่านหิน

เซีย สาธารณรั
านหินในยโุรปมี
ากสหรัฐอเมริก
 take-or-pay c
เบีย รัสเซีย แล
สภาวะท่ีราคาถ

ก แตบ่ริษัทฯ ยั
องจากอยูใ่กล้กั

 ล้านตนั ลดล
นลดลงมากจา
นาดกลางและเล
มเช่ือถือจากลกู
อินโดนีเซียประ
ะประเทศในเอเชี

หน้า 28 

ณะท่ีการผลติ
ประกอบกบั
นไดออกไซด์ 
ประเทศตา่งๆ 
นใหม ่ ทําให้
นในองักฤษ

รัฐแอฟริกาใต้ 
การแข่งขนัท่ี
กาไมส่ามารถ
contract ทํา
ะสาธารณรัฐ
ถ่านหินลดลง

ยงัคงมุง่เน้นท่ี
กบัแหลง่ผลิต

งร้อยละ 9.4 
กการลดการ
ลก็ ในขณะท่ี
กค้าประจํา 
ะมาณร้อยละ 
ชียตะวนัออก



 

ใน
ถ่านหนิ








ถงึ
ต้องการ
มากท่ีสุ
สง่ออกส
ต้นทนุก
ตอ่หนว่

ขณ
อินโดนี
ต้องการ
6 สว่นใ
ร้อยละ 
อตุสาห

ปี
ปริมาณ
4.4 ของ
สดัสว่น
อตุสาห

โร
อินโดนี
เก่าและ
คณุภาพ
ถ่านหนิ
การแขง่

 
 
 

นปีท่ีผา่นมารัฐบ
นจากเหมืองท่ีไม

 การจดัเก็บค่

 การกําหนดใ
สง่ออกถ่านหิ
ได้เสียภาษีให

 การกําหนดใ
ใช้ตัง้แตว่นัที

 การเก็บภาษี
2558 เป็นต้น

งแม้รัฐบาลอินโ
รในตลาดโลกม
สดุจากการลดก
สว่นใหญ่มีคณุ
การผลติทําให้ผู้
วยพลงังานต่ําก
ณะท่ีการสง่ออ
เซียเองยงัคงเติ
รใช้ถ่านหินในป
ใหญ่มาจากภา
 80 ใช้ในก
กรรมอ่ืนๆ 
 2558 บริษัท

ณการจําหน่ายถ
งความต้องการ
นร้อยละ 78 
กรรมปนูซีเมน
รงไฟฟ้าสว่นให
เซียมีปริมาณสํ
ะโรงงานปนูซีเม
พต่ําลงมา เพ่ื
น ในขณะท่ีผู้ผลิ
งขนัต่ํา ราคาจงึ

บาลอินโดนีเซีย
มไ่ด้รับใบอนญุ

าภาคหลวงลว่ง

ให้ผู้ผลติถ่านหนิ
หนิได้ เพ่ือให้มั
ห้กบัรัฐบาลอย่

ให้การชําระเงิน
ท่ี 1 เมษายน 25

ษสง่ออกถ่านหิน
นมา 
โดนีเซียจะออก
มาก  ทําให้ราคา
ารนําเข้าถ่านหิ

ณภาพต่ํากวา่คูแ่
ู้ผลติในอินโดนี
วา่ได้ ทําให้กา
กถ่านหินของอิ
บโตอยา่งตอ่เนื
ประเทศอินโดนี
คการผลติกระแ
การผลิตกระแส

ทฯ จําหน่ายถ่า
ถ่านหินทัง้หมดข
รใช้ถ่านหินในอิ
ของปริมาณก

ต์ อตุสาหกรรม
ญ่ในอินโดนีเซีย
สํารองมาก ผู้
มนต์ ซึง่โรงง
อให้สามารถเลื
ลติถ่านหินคณุภ
งสงูกวา่ถ่านหนิ

ยได้ออกมาตรก
าตหรือผู้ผลิตถ่

งหน้า 

นจะต้องได้รับ 
มัน่ใจวา่ถ่านหิน
ยา่งครบถ้วนแล้

นคา่ถ่านหินท่ีสง่
558 เป็นต้นมา

นร้อยละ 1.5 ข

กมาตรการตา่งๆ
าถ่านหินลดลง
หนิท่ีมีคา่ความร้
แข่งจากประเทศ
นีเซียไมส่ามารถ
รสง่ออกของอิน
อินโดนีเซียลดล
น่ือง จากการเ
นเซียโดยรวมจะ
แสไฟฟ้า ซึง่ใช้
สไฟฟ้าร้อยละ 

านหินภายในอิน
ของบริษัทฯท่ีผ
อินโดนีเซียเทา่นั
การจําหน่ายถ่า
มกระดาษ และอื
ยถกูออกแบบม
ใช้ถ่านหินคณุภ
านปนูซีเมนต์ห
ลือกใช้ถ่านหินที
ภาพสงูมีไมม่าก
นคณุภาพต่ําท่ีมี

การตา่งๆ เพ่ือ
ถ่านหินท่ีไมไ่ด้เสี

Clean and Cl
นท่ีสง่ออกผลิตจ
ว 

งออกต้องชําระ
 

ของมลูคา่สง่ออ

ๆ เพิ่มขึน้  แตป่
อยา่งตอ่เน่ือง 
ร้อนต่ําของจีนเ
ศอ่ืน    เม่ือราค
ถลดราคาลงไป
นโดนีเซียในปีท่ี
งมาก แ
เดินเคร่ืองของโ
ะอยูท่ี่ประมาณ 
ถ่านหินคณุภา

11 ใช้ในอุ

นโดนีเซียจํานว
ลติในอินโดนีเซี
นัน้ มีลกูค้าหลกั
านหินภายในอิน
อ่ืนๆ 
มาให้ใช้ถ่านหิน
ภาพสงูในอินโด
หลายโรงได้มีกา
ท่ีมีคณุภาพกว้า
กนกัจากปริมาณ
มีผู้ผลติหลายรา

เพิ่มรายได้ให้กั
สียภาษีอยา่งถกู

ear status จา
จากเหมืองท่ีได้

เงินโดยใช้ Lett

ก ซึง่มีผลบงัคั

ปริมาณถ่านหินท
 อินโดนีเซียเป็น
เพราะคณุภาพถ
าถ่านหินในตล
แข่งขนักบัคูแ่ขง่
ทผา่นมาหดตวัอ
แตค่วามต้องกา
รงไฟฟ้าใหม ่
 83 ล้านตนั เพิ่
พต่ํา ทัง้นีก้ารใ
ตสาหกรรมปนู

น 3.7 ล้านตนั
ซีย คิดเป็นสว่น
กเป็นกลุม่โรงไฟ
นโดนีเซีย ท่ีเห

นคณุภาพต่ํา เพ
ดนีเซียมีจํากดัส
ารปรับปรุงเคร่ือ
างขึน้ได้ และมี
ณสํารองถ่านหิ
ายและมีการแข

กบัรัฐบาลและร
กต้อง (Illegal 

กรัฐบาลก่อนถึ
ด้รับใบอนญุาตที

ter of Credit ซึ

คบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี

นท่ีผลิตยงัคงมา
นประเทศท่ีได้รั
ถ่านหินท่ีอินโด
ลาดโลกลดลงม
งจากประเทศอื
อยา่งรุนแรง 
ารใช้ถ่านหินภา
ในปี 2558 
พิ่มขึน้จากปีก่อน
ใช้ถ่านหินในอิน
นซีเมนต์ สว่น

นั คิดเป็นร้อย
นแบง่ตลาดประ
ฟฟ้าในประเทศ
หลือเป็นการจํา

พราะถ่านหินคุ
สว่นใหญ่จะเป็น
องจกัรให้สามา
มีความยืดหยุ่น
หินคณุภาพสงูมี
ข่งขนัสงูกวา่ 

หน้า 29 

ะงบัการผลติ
miners) เช่น  

ถงึจะสามารถ
ท่ีถกูต้องและ

ซึง่มีผลบงัคบั

ท่ี 8 สงิหาคม 

กเกินความ
รับผลกระทบ
ดนีเซีย
มาใกล้กบั
อ่ืนท่ีมีต้นทนุ

ายในประเทศ
คาดวา่ความ
นหน้าร้อยละ 
นโดนีเซียกวา่
นท่ีเหลือใช้ใน

ละ 13 ของ
ะมาณร้อยละ 
อินโดนีเซียมี
าหน่ายให้กบั

ณุภาพต่ําใน
นโรงไฟฟ้ารุ่น
รถใช้ถ่านหิน
นในการจดัหา
มีจํากดั ทําให้



 

กลยทุธ์
การหดต
ทําให้กา
แข่งขนัด

o กา
บริ
กา
ปร
ปร
คล
ต้อ
รา

o กา
บริ
ขา
ขน
ตล
อปุ

o กา
บริ
ได้
เพ่ื
สิง่
ระ
ได้
ปริ

o กา
บริ
ออ
กา
ทํา
กิจ
กา
ช่ว
สร้

ธ์ในการแข่งขนั 
ตวัของความต้อ
ารแข่งขนัมีควา
ด้านการตลาดเ

ารปรับโครงสร้า
ริษัทฯ จดัตัง้บริ
ารขายถ่านหินจ
ระสทิธิภาพการ
ระสบการณ์ขาย
ลอ่งแคลว่เพ่ือดู
องการคณุภาพ
าคาท่ีสงูกวา่ 

ารแบง่สว่นตลา
ริษัทฯ ได้มีการ
ายในตลาดท่ีให้
นาดใหญ่ท่ีต้อง
ลาดอินเดีย ทําใ
ปทานสว่นเกินอ

ารบริหารและพั
ริษัทฯ ทําการป
ด้คณุภาพตรงตา
พ่ือนํามาใช้ปรับ
งแวดล้อมในขณ
ะบบทําให้สามา
ด้อยา่งมีประสทิ
ริมาณและคณุภ

ารบริหารความ
ริษัทฯ ทํากา
อกไปสมัภาษณ์
ารเสริมสร้างคว
างานของบริษัท
จกรรมตา่งๆ เช
ารแลกเปล่ียนข้
วยเหลือลกูค้าท
ร้างฐานลกูค้าร

องการถ่านหินน
ามรุนแรงมากขึ ้
เพ่ือให้สามารถ

างการตลาด 
รษัท BMS Coa
จากเหมืองในอิน
รติดตอ่ส่ือสารกั
ยถ่านหินในตล
ดแูลตลาดเอเชีย
ถ่านหินคา่ควา

าดและการกําห
รแบง่ตลาดตาม
ห้ราคาสงู เช่น ต
การความมัน่ค
ให้บริษัทฯ สาม
อยูม่าก 

ฒันาผลิตภณัฑ
ปรับปรุงคณุภาพ
ามความต้องกา
ปรุงคณุภาพถ่า
ณะนําไปใช้งาน
ารถวางแผนการ
ทธิภาพ บริษัท
ภาพ 

สมัพนัธ์กบัลกูค้
ารสํารวจความพึ
ณ์ลกูค้าแบบตวัต
วามสมัพนัธ์ท่ีดีก
ทฯ นอกจากนีแ้
ช่น การแจ้งผล
อมลูภาวะตลา
ทางด้านเทคนิค
ะยะยาว 

นําเข้าโลกอยา่ง
น้และราคาถ่าน
ถแข่งขนัได้อยา่ง

al Sales Pte L
นโดนีเซียและอ
กบัลกูค้า นอกจ
าดญ่ีปุ่ นมาอย่
ยเหนือ ซึง่เป
ามร้อนสงูและป

หนดตลาดเป้าห
มความต้องการ
ตลาดญ่ีปุ่ น ใน
งในการสง่มอบ
มารถรักษาฐาน

ฑ์ 
พถ่านหินโดยก
ารของลกูค้า น
านหินของบริษั
น บริษัทฯ นํ
รผลติ การควบ
ทฯ จงึสามาร

ค้า 
พงึพอใจของลกู
ตอ่ตวั เพ่ือใ
กบัลกูค้า พร้
แ้ล้ว บริษัทฯ 
การดําเนินงาน
าดถ่านหิน กา
 เป็นต้น เพ่ือใ

งรุนแรงในปี 2
นหินลดลงอยา่
งมีประสทิธิภาพ

td ขึน้ท่ีประเท
ออสเตรเลีย 
จากนีแ้ล้วบริษั
างยาวนานและ
ป็นตลาดท่ีบริษ
ปานกลางท่ีบริษั

หมาย 
รชนิดของผลติภ
ขณะท่ีถ่านหิน
บสงู สว่นท่ีเหลื
นลกูค้าของบริษั

ารนําถ่านหินจา
นอกจากนีบ้ริษั
ษัทฯ เพ่ือเพิ่
นําระบบคอมพวิ
บคมุคณุภาพ ก
ถสง่มอบถ่านหิ

กค้าโดยการสง่
ให้ทราบความต้
รอมทัง้นําข้อเสน
ยงัได้เน้นการเ

นและแผนงานข
รเชิญลกูค้ามา
ห้บริษัทฯ มีคว

2558 ในขณะ
งตอ่เน่ือง บริษ
พโดยมีกลยทุธ์

ศสงิคโปร์เพ่ือให
อนัเป็นการ

ัทฯ ได้วา่จ้างผู้
ะสามารถพดูภา
ษัทฯ ให้ควา
ษัทฯ ผลติอยูจ่ึ

ภณัฑ์ โดยการ
คณุภาพต่ําลงม
อนําไปขายในต
ษัทฯ ในตลาดห

ากเหมืองตา่งๆ
ษัทฯ ได้ซือ้ถ่าน
มมลูคา่ให้กบัผ
วเตอร์มาใช้ในก
ารกองเก็บ การ
หินให้ลกูค้าได้อ

แบบสอบถามไ
ต้องการของลกู
นอแนะของลกูค
สริมสร้างความ
ของบริษัทฯ ให้
เย่ียมชมกิจการ
ามใกล้ชิดกบัลู

ะท่ีอปุทานสว่น
ษัทฯ ได้กําหนด
ธ์หลกัๆ ดงันี ้

ให้ดแูลการทําก
รรวมศนูย์การต
ผู้ เช่ียวชาญตลา
าษาญ่ีปุ่ นได้อย
ามสําคญัเพราะ
จงึสามารถขายถ

รนําถ่านหินคณุ
มานําไปขายให้
ตลาดท่ีมีการแข
หลกัไว้ได้ในสภา

ๆ ของบริษัทฯ ม
นหินคณุภาพดีจ
ผลติภณัฑ์และล
การบริหารหว่งโ
รขนสง่และการ
อย่างถกูต้อง เ

ไปยงัลกูค้า 
ค้าท่ีเฉพาะเจา
ค้ามาใช้ในการ
มสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ห้ลกูค้าทราบอย
รของบริษัทฯ 
ลกูค้ามากขึน้ อั

หน้า 30 

นเกินยงัมีมาก 
ดกลยทุธ์การ

ารตลาดและ
ลาดและเพิ่ม
ดถ่านหินท่ีมี
ยา่ง
ะเป็นตลาดท่ี
ถ่านหินได้ใน

ณภาพดีเข้าไป
ห้กบัโรงไฟฟ้า
ข่งขนัสงู เช่น
าวะท่ีตลาดมี

มาผสมกนัให้
จากภายนอก
ลดผลกระทบ
โซอ่ปุทานทัง้
รผสมถ่านหิน 
เเม่นยํา ทัง้

พร้อมทัง้การ
าะจงและเป็น
รปรับปรุงการ
บลกูค้า ผา่น
ยา่งสม่ําเสมอ 
การให้ความ
อนัจะเป็นการ



 

o เส ิ
บริ
มอ
ลกู
ใน
ผู้ส
เชิ
แล

คูแ่ข่งขนั
คูแ่ข่งขนั
Asam, 
PT Be
แน่นอน
จากการ
ผู้ผลติห
ไมส่ามา
สง่ออกถ
ใหญ่เป็
คูแ่ข่งขนั
ถ่านหนิ
แข่งขนัใ

นโยบาย
ราคาจํา
ในช่วงที
ประเทศ
ถ่านหนิ
ทัง้แบบ
กบัลกูค้
แบบ In
ตลาดอ

ลกัษณะ
บริษัทฯ
มาเลเซี
ลกูค้าข
สงู ต้อง

ริมสร้าง “BAN
ริษัทฯ มีความ
อบทัง้คณุภาพแ
กค้าในระยะยา
นเอเชีย นอกจา
สนบัสนนุการป
ญให้ไปบรรยา
ละผู้ใช้ถ่านหินจ

นท่ีสําคญั 
นท่ีสําคญัในตล
 PT Adaro Ind
erau Coal เป็
นเร่ืองคณุภาพแ
รลดปริมาณกา
หลายรายต้องล
ารถแข่งขนัได้ 
ถ่านหิน ทําให้
นเหมืองขนาด
นท่ีสําคญัในตล
นรายใหญ่ในออ
ในกลุม่เดิม ไมมี่

ยด้านราคา 
าหน่ายถ่านหิน
ท่ีมีการเสนอขา
ศออสเตรเลีย 
นท่ีจําหน่ายจริง 
บราคาคงท่ี และ
ค้าแต่ละราย 
ndex Link มาก
นพุนัธ์ (Coal S

ะของลกูค้า 
ฯ จําหน่ายถ่าน
ย ฟิลปิปินส์ 
องบริษัทฯ ใน
งการซือ้ถ่านหนิ

PU” Brand อย
มมุง่มัน่ท่ีจะเป็น
และปริมาณให้
ว ซึง่ถือเป็นสว่
ากนีบ้ริษัทฯ ยงั
ระชมุถ่านหินโล
ยในการประชมุ
จากทัว่โลกเป็น

ลาดถ่านหินในอิ
donesia, PT K
ป็นต้น นอกจา
และความตอ่เน่ื
ารซือ้ของจีน ใ
ดปริมาณการผ

นอกจากนี
เหมืองถ่านหินที
เลก็ไมก่ระทบกั
ลาดโลกนอกจา
อสเตรเลีย สาธา
มีการเปล่ียนแป

จะขึน้กบัชนิดข
ยถ่านหินคณุภ
ในขณะท่ีถ่าน

 แต่จะต้องไมตํ่
ะราคาท่ีเปล่ียน
ในช่วงท่ีผา่นม

กขึน้ เพ่ือให้ต้นท
Swap) ช่วยเพ่ือ

หินสว่นใหญ่ให้
อินโดนีเซีย แ
นกลุม่นีส้ว่นให
นจากผู้ผลิตท่ีมี

ยา่งตอ่เน่ือง 
นผู้ผลติและสง่ม
กบัลกูค้า 
วนหนึง่ของพนัธ
งคงเสริมสร้างค
ลกในท่ีตา่งๆ 
มถ่านหินโลกใน
อยา่งดี 

อินโดนีเซียยงัค
ideco Jaya A
ากนีย้งัมีคูแ่ข่งข
นองของการผลติ
ในขณะท่ีกําลงั
ผลิตและบางรา
นีรั้ฐบาลอินโดนี
ท่ีไมไ่ด้รับใบอน
กบักําลงัการผลิ
ากจะเป็นผู้ผลติ
ารณรัฐแอฟริกา
ปลงมากนกั  

ของถ่านหินและ
ภาพดีจะเสนอข
นหินท่ีมีคณุภา
ต่ํากวา่ราคาขัน้
นแปลงไปตามรา
มาราคาถ่านหนิ
ทนุสะท้อนสภา
อลดความเส่ียง

ห้กบัโรงไฟฟ้าข
และบางประเทศ
ญ่เคยเป็นรัฐวสิ
ความน่าเช่ือถือ

มอบถ่านหินท่ีมี
รวมทัง้มีความ
ธสญัญาในฐาน
ความแข็งแกร่งข
อยา่งตอ่เน่ือง 
นท่ีตา่งๆ ทําให้

คงเป็นผู้ผลิตถ่า
gung, PT Aru
ขนัรายเลก็อีกเป็
ต ในปีท่ีผา่นม
การผลติมีเกินค
ยต้องหยดุผลติ
นีเซียได้เพิ่มควา
นญุาตหรือไมไ่ด้
ลติโดยรวมมากน
ตถ่านหินในอินโ
าใต้ และรัสเซีย

ะตลาดท่ีจะขาย
ายในราคาท่ีใก
พต่ําลงมาจะมี

นต่ําท่ีรัฐบาลอิน
าคาตลาดโลกห
นในตลาดโลกมี
าพตลาดท่ีแท้จริ
จากความผนัผ

นาดใหญ่ในปร
ศในยโุรป ซึง่เป็
สาหกิจมาก่อน
อและมีความคว

มีความน่าเช่ือถื
มพร้อมในการต
นะท่ีเป็นบริษัทฯ
ของ “BANPU”
และผู้บริหารร

ห้บริษัทฯ เป็นที

นหินรายใหญ่ข
tmin Indonesi
ป็นจํานวนมาก
มาผู้ผลติถ่านหิ
ความต้องการม
ตหรือปิดเหมือง
ามเข้มงวดในก
ด้เสียภาษีท่ีถกูต้
นกั 
โดนีเซียด้วยกนั
ย ท่ีมีอยูเ่ป็นจําน

ย โดยจะอิงกบั
กล้เคียงกบัราคา
มีการปรับราคาถ
นโดนีเซียกําหนด
หรือท่ีเรียกวา่ In
มีความผนัผวนสู
ริง โดยบริษัทฯ 
ผวนของตลาด 

ระเทศญ่ีปุ่ น เก
ป็นลกูค้าท่ีมีกา
หรืออยูใ่นตลาด
วามมัน่คงในกา

ถือ มีความมัน่
อบสนองความ
ฯ ด้านพลงังาน
” Brand โดยก
ระดบัสงูของบริ
ท่ีรู้จกัของผู้ผลติ

ของประเทศ เช
ia, PT Kaltim 
ก ซึง่สว่นใหญ่
หินสว่นใหญ่ได้รั
มาก ทําให้มีก
งไปเพราะต้นทนุ
การควบคมุการ
ต้อง ต้องหยดุผ

นแล้ว ยงัมีผู้ผ
นวนมาก ซึง่สว่

บัราคาถ่านหิน
าอ้างอิงท่ีทา่เรือ
ถ่านหินไปตาม
ด การจําหน่าย
ndex Link ขึน้ก
สงูทําให้ลกูค้าต้
 ได้ใช้การซือ้ขา

าหลีใต้ ไต้หวนั
ารซือ้ถ่านหินใน
ดหลกัทรัพย์ท่ีมี
ารสง่มอบถ่านหิ

หน้า 31 

นคงในการสง่
มต้องการของ
นชัน้แนวหน้า
ารเข้าไปเป็น
ริษัทฯ ได้รับ
ต ผู้ จําหน่าย 

ช่น PT Bukit 
Prima Coal, 
จะมีความไม่
รับผลกระทบ
การแข่งขนัสงู 
นการผลติสงู 
ผลิตและการ
ผลติ แตส่ว่น

ผลติและผู้ ค้า
วนใหญ่เป็นคู่

นในตลาดโลก
อนิวคาสเซิล 
คณุภาพของ
ยถ่านหินจะมี
กบัการตกลง
ต้องการราคา
ายถ่านหินใน

น จีน อินเดีย 
นปริมาณมาก 
มีความมัน่คง
หินสงู ลกูค้า



 

 
 

 

หลายรา
เสีย กา
ดแูลกิจ
นอกจา
พลาสติ
โดยทัว่ไ

การจดัจ
บริษัทฯ
ผู้ ดําเนิน
ผู้ ค้าถ่าน
ลกูค้า โ
ลกูค้า 
ลกูค้ายั

1.3   ตลาดถ
 ถ่าน
South 
Centen
Wester
ปริมาณ
New S
 

 

 

การเปลี
 

 

ายได้นําหลกักา
รเปิดเผยข้อมลู
การท่ีดีเช่นกนั 
กนีบ้ริษัทฯ ยงัไ
ติกและเคมีภณัฑ
ไปจะเป็นการทํ

จําหน่ายและช่อ
ฯ ได้มอบหมาย
นการด้านการต
นหินในประเทศ
โดยจะใช้ตวัแท
รวมทัง้ช่วยดํา
งัคงเป็นบริษัทที

ถ่านหนิในประ
นหินสว่นใหญ่ที

Wales ใน
nnial เป็นผู้จดัส
rn Region 
ณถ่านหินและรา

outh Wales  มี
ตําแหน่งของเห
ลกัษณะเป็น 
สายพานเฉพา
รวมไปถงึผลกร
สญัญาเหลา่นี ้
อตัราแลกเปล่ีย
การจดัสง่ถ่านห
อนัดบัความน่า

ล่ียนแปลงตา่งๆ
ราคาถ่านหนิ
ใหม่ๆ  ควา
เปรียบเทียบ
การเพิ่มขีดค

ารกํากบัดแูลกิจ
ลและความโปร่ง
 และจํานวนลกู
ได้จําหน่ายถ่าน
ฑ์ เป็นต้น ลกูค
าสญัญาซือ้ถ่า

องทางการจดัจํ
ยให้ BMS Co
ตลาดและการข
ศ เป้าหมายท
นจําหน่าย (Ag
าเนินการด้านเอ
ท่ีผลิตถ่านหินใ

ะเทศออสเตร
ท่ีบริษัท Cente
นขณะเดียวกนัก
สง่ประมาณร้อย

การขายถ่าน
าคาซือ้ขายลว่ง
มีข้อดีดงันี ้
หมือง Centen

mine-mouth)
ะสําหรับการขน
ระทบตอ่ชมุชน
อ้ยูใ่นสกลุเงินด
ยน 
หินในประเทศเ
าเช่ือถือดีในระย

ๆ ในตลาดถ่าน
นเปล่ียนแปลงจ
มไมแ่น่นอนขอ
บจากการใช้เชือ้
ความสามารถข

จการท่ีดีมาใช้ 
งใส และจริยธร
กค้าในลกัษณะ
นหินให้กบัอตุส
ค้าในกลุม่นีจ้ะ ื
นหินระยะสัน้กั

จําหน่าย 
al Sales Pte
ายถ่านหิน 
างกลยทุธ์โดยต

gent) ในประเท
อกสารและหาข้
ในประเทศอินโด

เลีย 
ennial Coal C
การสง่ออกไปยั
ยละ 80 ของปริ
นหินให้กบัโรงไ
งหน้า การทํา

nnial มีการเช่ื
) ทําให้ Ce
นสง่ถ่านหินไป
นท้องถ่ิน 
ดอลลาร์ออสเต

เป็นธุรกิจท่ีตอ่เ
ยะยาว ให้แก่ C

นหินรวมถงึ 
จากสาเหตตุา่ง
องอปุทานใหม ่
อเพลิงประเภทอื
ของโครงสร้างพื ้

โดยคํานงึถงึ
รรมในการดําเนิ
ะนีมี้แนวโน้มเพิ่
สาหกรรมอ่ืนๆ 
ซือ้ถ่านหินในป ิ
กบัผู้ผลติหรือผู้ค

 Ltd ซ่ีงเป็นบ
โดยการจดัจํา
ตรงเพ่ือประสทิ
ทศท่ีลกูค้าตัง้อย
ข้อมลูคูแ่ข่งขนั 
ดนีเซียและออส

Company Ltd
งัโรงไฟฟ้าในเอ
ริมาณเชือ้เพลงิ
ฟฟ้าเหลา่นีจ้ะ
าสญัญาจดัสง่ถ

ช่ือมตอ่ระบบขน
entennial มีค
ยงัโรงไฟฟ้า ซึง่

ตรเลีย  จงึช่วยจํ

น่ือง จงึสามาร
Centennial ได้

ๆ เช่น แรงกดดั
และต้นทนุกา

อ่ืน เช่น ก๊าซธร
พืน้ฐานเคยเป็นข้

งสทิธิและความ
นินธุรกิจ ทําให้
มขึน้ 
ด้วย เช่น ปนูซี
ปริมาณท่ีน้อยก
ค้าถ่านหิน บาง

บริษัทยอ่ยท่ีจดัต
าหน่ายจะเน้นก
ธิภาพในการต
ยูช่่วยอํานวยคว
แตบ่ริษัทท่ีทํ

สเตรเลีย 

d ผลตินัน้ถกูนํา
อเชียยงัคงเพิ่มขึ
งท่ีต้องใช้ในโรง
ทําภายใต้สญัญ
ถ่านหินในประเท

นสง่ถ่านหินเข้า
ความได้เปรียบ
งช่วยลดต้นทนุ

จํากดัความเส่ียง

ถสร้างกระแสเงิ
อยา่งตอ่เน่ือง 

ดนัทางต้นทนุ ค
ารผลติไฟฟ้าจา
รมชาติ เป็นต้น
ข้อจํากดัตอ่การ

มเทา่เทียมกนัข
ต้องการผู้ขายที

ซีเมนต์  ปิโตรเ
วา่กลุม่โรงไฟฟ้
งสว่นจะซือ้ในต

ตัง้ขึน้ท่ีประเทศ
การเข้าถงึผู้ใช้ป
อบสนองความ
วามสะดวกในก
ทําสญัญาซือ้ขา

นาไปใช้ในโรงไฟ
ขึน้อยา่งตอ่เน่ือ
งไฟฟ้าถ่านหินข
ญาระยะยาวท่ีมี
เทศท่ีทํากบัโรงผ

าไปยงัโรงไฟฟ้า
ในการขนสง่โด
นการขนสง่ของ 

งจากการเคล่ือ

งินสดจากผู้ ซือ้

ความขาดแคลน
ากถ่านหิน ท่ียั
น 
รสง่ออกถ่านหิน

หน้า 32 

องผู้ มีสว่นได้
ท่ีมีการกํากบั

คมี กระดาษ 
ฟาขนาดใหญ่ 
ตลาดจร 

ศสงิคโปร์เป็น
ลายทางหรือ
มต้องการของ
การติดตอ่กบั
ายถ่านหินกบั

ฟฟ้าใน New 
อง ปัจจบุนั 
ขนาดใหญ่ใน 
มีการกําหนด
ผลติไฟฟ้าใน 

โดยตรง (มี
ดยมีถนนและ
 Centennial 

นไหวของ 

ท่ีสว่นใหญ่มี

นของอปุทาน
ยงัถกูกวา่โดย

น 



 

 

 

 

 

 
ดงั

ขึน้ จะ
พิจารณ
เชือ้เพลิ

เม่ื
จดัสง่ถ่

1.4   ตลาดถ

ตลาดถ
ประเทศ
ได้ปรับ
นําเข้าส
ประเทศ
อตุสาห
ประเทศ
ปริมาณ
ตนั ลด
ล้านตนั
ผลติใน
เน่ืองจา
ถกูแทน
กลุม่ผู้ผ
จากอตุ
จากช่วง

โรงไฟฟ้าตา่
เข้ามาลงทนุ
ราคาตลาด 
ขัน้ตอนการอ
เพิ่มอปุทาน
สงูขึน้เพ่ือให้
ปัจจบุนัให้ม
อตัราแลกเป
ดอลลาร์สหร
ถ่านหินราคา
ในการแข่งขั

งนัน้ความต้องก
ะทําให้แหลง่ถ่า
ณาและวางแผน
ลงิให้ความร้อน
อภาระผกูพนัภ
านหินให้แก่โรง

ถ่านหนิในประ

ถ่านหินในประเท
ศทยอยปิดตวัล
ตวัลดลงอยา่งต
สามารถแข่งขนั
ศได้ อตุสา
หกรรมท่ีใช้ถ่านห
ศ ในช่วง 11 เดื
ณการใช้ถ่านหิน
ดลงจากช่วงเดีย
น โดยเป็นก
นประเทศ 0.62 
ากถ่านหินในปร
นท่ีด้วยถ่านหินน
ผลติไฟฟ้าอิสระ
ตสาหกรรมปนูซี
งเดียวกนัของปี

งประเทศเหน็ว่
นในโครงการเหมื

อนมุติัการทําเห
ถ่านหินเกิดขึน้
ห้แน่ใจวา่จะมีถ่
มากท่ีสดุ รวมไป
ปล่ียนสกลุเงินด
รัฐอเมริกา) ช
าไม่ลดลงในสก
นัของผู้ผลิตถ่า

การใช้พลงังานที
านหินท่ีมีอยูปั่จ
นการขายถ่านหิ
ท่ีเพิ่มขึน้อยา่ง
ภายใต้สญัญาใ
งไฟฟ้าในประเท

ะเทศไทย 

ทศไทยในขณะ
ลงเพราะปริมาณ
ตอ่เน่ือง ทําให้
นกบัถ่านหินท่ีผลิ
าหกรรมปนูซีเม
หินรายใหญ่ท่ีส
ดือนแรกของปี 2
นประมาณ 6.9
ยวกนัของปีก่อน
การลดลงของถ่า
 ล้านตนั เน่ือง
ระเทศมีค่าควา
นําเข้าในปริมา
ะ (Independen
ซีเมนต์ โดยในช่
ปีก่อน 0.37 

า่การมีแหลง่ถ่า
มืองถ่านหินใน

หมืองเร่ิมมีควา
นได้ยากย่ิงขึน้ ดั
านหินสําหรับใ
ปถงึการซือ้ถ่าน
ดอลลาร์ออสเตร
ดเชยกบัการปรั
กลุเงินดอลลาร์
านหินในประเท

ท่ีสงูขึน้ บวกกั
จจบุนัมีมลูคา่ม
นให้สอดคล้อง
ตอ่เน่ือง 
ในประเทศเร่ิมห
ทศ เป็นหนึง่ใน

ะนีเ้ป็นตลาดถ่า
ณสํารองถ่านหนิ
ถ่านหิน
ลติใน
มนต์เป็น
สดุใน
2558 มี

95 ล้าน
น 0.18 
านหินท่ี
งจากมีการผลติ
ามร้อนต่ํากวา่ถ
ณท่ีน้อยกว่า ท
nt Power Prod
ช่วง 11 เดือนแร
ล้านตนั เน่ือง

านหินท่ีมัน่คงมี
ออสเตรเลีย 

มยากขึน้ในสอ
ดงันัน้โรงไฟฟ้าใ
ใช้ในการผลติไฟ
นหินจากแหลง่ผ
รเลียมีการออ่น
รับตวัลงของรา
์ออสเตรเลียจงึ
ศออสเตรเลีย 

บัความท้าทาย
ากขึน้ และจา
งและเพ่ือตอบส

หมดลง Cente
นยทุธศาสตร์หลั

านหินนําเข้าเกือ
นมีจํากดั ในข

ตลดลง แตมี่กา
ถ่านหินนําเข้า ท
ทัง้ๆ ท่ีความต้อ
ducers: IPPs) 
รกของปี 2558 
งจากโรงไฟฟ้าบี

มีความสําคญั 
เพ่ือทําสญัญ

งสามปีท่ีผา่นม
ในประเทศจงึอา
ฟฟ้า โดยเฉพา
ผลติท่ีอยู่ใกล้กบั
นคา่ลง (เ
คาถ่านหินในต
เป็นอีกหนึง่ปัจจ

ในการจดัหาแห
ากปัจจยัตา่งๆ 
นองตอ่ความต้

ennial จะยงัค
ลกั 

อบทัง้หมด เน่ือ
ขณะท่ีราคาถ่าน

ารนําเข้าถ่านหนิ
ทําให้ปริมาณถ่
องการใช้พลงังา
 มีปริมาณการใ
 มีปริมาณการใ
บีแอลซีพีหยดุซ

โดยมีโรงไฟฟ้า
ญาระยะยาวโดย

มา ทําให้โครงก
าจต้องซือ้ถ่าน
าะการซือ้จากแ
บโรงไฟฟ้า 
เม่ือเปรียบเทียบ
ตลาดโลก ทําใ
จยัท่ีช่วยเพิ่มค

หลง่พลงังานให
เหลา่นี ้ Cen

ต้องการถ่านหนิ

คงรักษาความส

องจากแหลง่ผลิ
นหินนําเข้าจาก

นเพิ่มขึน้ 0.46 
านหินในประเท
านจากถ่านหนิ
ใช้ถ่านหินเป็นอ
ใช้รวม 5.35 ล้
ซ่อมบํารุงเคร่ือง

หน้า 33 

าตา่งประเทศ
ยซือ้ถ่านหินท่ี

การขยายหรือ
หินในราคาท่ี
แหลง่ถ่านหิน

บกบัสกลุเงิน
ห้การสง่ออก
วามสามารถ

หมท่ี่เพิ่มมาก
ntennial ได้
นท่ีใช้เป็น

สําคญัในการ

ลติถ่านหินใน
กต่างประเทศ

 ล้านตนั แต่
ทศท่ีลดลงจะ
นยงัคงเพิ่มขึน้ 
อนัดบั 2 รอง
านตนั ลดลง
งจกัร ทําให้



 

ปริมาณ
กลุม่ผู้ผ
ของปี 2
การใช้ถ
ถ่านหนิ
ในช่วง 

ลกั
ปริมาณ

1. 

2. 

3. 

กลยทุธ์ในก

ตลาดถ่านหิ
ให้มีผู้ประก
ดงันี ้

 ความ

บริษัท
บริษัท
ต้องก
ทําให้

 การใช้

บริษัท
ผา่นม
กบัคว

ณการใช้ถ่านหิน
ผลติไฟฟ้ารายเล
2558  ประมาณ
ถ่านหินในอตุสา
นท่ีนําเข้ามากอ
 11 เดือนแรกข

กษณะตลาดถ่า
ณการซือ้ ดงันี ้

 ผู้ใช้ถ่านหนิ
ได้แก่ อตุส
กลุม่ผู้ผลติ
ตา่งประเท
ใหญ่จากต

 กลุม่ผู้ผลติ
ผู้ผลติไฟฟ้
เหลือสําหรั

 กลุม่ผู้ใช้ถ่า
ขนาดเลก็ 
ถ่านหินแต่
จงึไมส่ามา

การแข่งขนั 

หินในประเทศไท
กอบหลายราย 

มมัน่คงและควา

ทฯ ยงัคงได้รั
ทฯ มีแหลง่ถ่า
การของลกูค้าใน
มีความได้เปรีย

ช้พนกังานขายแ

ทฯ มีความสมัพ
มาบริษัทฯ มีคว
วามต้องการขอ

นลดลง ถ่านหิ
ลก็ (Small Pow
ณ 2.07 ล้านตนั
าหกรรมอ่ืนๆ เช
งเก็บยงัคลงัสนิ
องปี 2558 เพิ่ม

านหินในประเท

นรายใหญ่ สว่
สาหกรรมปนูซีเ
ตไฟฟ้ารายเลก็ 
ศโดยตรงและส
ตา่งประเทศเข้า

ตไฟฟ้าอิสระ (IP
าอิสระจะทําสญั
รับซือ้ในตลาดจ

านหินรายเลก็ 
แตล่ะรายจะใ
ละครัง้ในปริมา
ารถนําเข้าโดยต

ทยมีการแข่งขนั
ในขณะท่ีผู้ ซือ้

ามน่าเช่ือถือในก

รับความไว้วางใ
นหินของตนเอง
นระยะยาวได้ 
ยบคูแ่ข่งขนัราย

และความสมัพั

พนัธ์ใกล้ชิดกบัล
วามรับผิดชอบต
งลกูค้าทัง้ปริม

หนิทัง้หมดท่ีใช้ใ
wer Producer
นั ลดลงจากช่ว
ช่น อตุสาหกรร
นค้าของผู้ ค้าถ่า
มขึน้จากช่วงเดี

ศไทยสามารถ

นใหญ่จะเป็นโ
เมนต์ อตุสาหก
 (SPPs) 
สามารถซือ้ได้ค
มาแข่งขนัในตล

PPs) เป็นโรงไฟ
ญัญาซือ้ถ่านหิ
จรเพียงเลก็น้อย

ตลาดถ่านหิน
ใช้ถ่านหินในปริ
าณท่ีน้อยจากผู้
ตรงจากตา่งประ

นสงู เน่ืองจาก
อถ่านหินรายให

การสง่มอบ 

ใจจากลกูค้าใน
งในอินโดนีเซีย
โดยเฉพาะจ

ยอ่ืนๆ และสาม

พนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า

ลกูค้ามาอยา่งย
ตอ่พนัธะสญัญ
าณ คณุภาพ แ

ในกลุม่นีเ้ป็นถ่า
rs : SPPs) มีป
วงเดียวกนัของปี
รมกระดาษ ปิโ
านหิน ซึง่มีปริม
ยวกนัของปีก่อ

แบง่ได้เป็น 3 

โรงงานขนาดให
กรรมปิโตรเคมี 
ผู้ใช้ถ่านหินใ

ครัง้ละปริมาณม
ลาดนีไ้ด้ด้วย  

ฟฟ้าขนาดใหญ
หนระยะยาวกบั
ย ทําให้ตลาดนี

นในกลุม่นีมี้ผู้ใช้
ริมาณน้อยและ
ผู้ประกอบการค้
ะเทศได้  

ถ่านหินสว่นให
ญ่มีจํากดั บริ

นเร่ืองของความ
ยท่ีมีปริมาณสํา
ากกลุม่ลกูค้าข
ารถรักษาสว่น

า 

ยาวนาน  และ
ญาตา่งๆ ท่ีมีตอ่
และการสง่มอบ

านหินท่ีนําเข้าม
ปริมาณการใช้ถ่
ปีก่อนประมาณ
โตรเคมี สิง่ทอ 
มาณรวมทัง้หม
นประมาณ 0.5

กลุม่ใหญ่ๆ ต

หญ่ มีความต้อ
 อตุสาหกรรมก
นกลุม่นีมี้ศกัยภ
มาก ทําให้มีผู้ป

ญ่ มีปริมาณการ
ผู้ผลติถ่านหินใ
นีไ้มมี่การแข่งขนั

ช้จํานวนมาก ผ้
มีพืน้ท่ีกองเก็บ
ค้าถ่านหินท่ีสาม

หญ่เป็นถ่านหินน
ษัทฯ ได้กําหน

มมัน่คงในการสง่
รองมากและเพี
นาดใหญ่ท่ีมีค
แบง่ตลาดในลกู

ได้แสดงให้ลกูค้
ลกูค้าทัง้ในเร่ือ
บท่ีตรงตอ่เวลา 

มาจากตา่ประเท
ถ่านหินในช่วง 1
ณ 0.06 ล้านตนั
และอาหาร เป็
มดประมาณ 5
59 ล้านตนั 

ตามลกัษณะกา

องการใช้ถ่านหนิ
กระดาษขนาดใ
ภาพท่ีจะนําเข้า
ประกอบการค้า

รใช้มากและสมํ
ในตา่งประเทศจึ
นัมากนกั 

ผู้ใช้สว่นใหญ่จ
บถ่านหินน้อย 
มารถทยอยสง่ม

นําเข้าจากต่าง
นดกลยทุธ์การแ

งมอบถ่านหิน 
พียงพอท่ีจะตอบ
วามต้องการใช้
กค้ารายหลกัไว้

ค้าเหน็วา่ตลอด
องของการผลติถ
 บริษัทฯ ใช้พนั

หน้า 34 

ทศ สําหรับ
11 เดือนแรก
น ท่ีเหลือเป็น
นต้น รวมถงึ
.94 ล้านตนั

ารใช้งานและ

นท่ีสม่ําเสมอ 
ใหญ่ รวมถึง
าถ่านหินจาก
าถ่านหินราย

ม่ําเสมอ กลุม่
จงึมีปริมาณ

ะเป็นโรงงาน
ทําให้ต้องซือ้
มอบให้ได้ 

ประเทศ ทํา
แข่งขนัหลกัๆ

จากการท่ี 
บสนองความ
ช้ถ่านหินมาก 
ว้ได้ 

ดระยะเวลาท่ี
ถ่านหินท่ีตรง
นกังานขายใน



 

การเส
ความ

 คลงัสิ

บริษัท
เป็นก
อปุทา
รับผิด
การรัก
ตวัอย

 

คูแ่ข่งขนัท่ีสํ
คูแ่ข่งขนัท่ีสํ
จะไมมี่แหล
ไมมี่ความแ
ขายถ่านหิน
ผู้ ค้าถ่านหนิ
Glencore, 
ในขณะท่ีผู้ป
มอบให้ลกูค้
ผู้ ค้าถ่านหนิ

นโยบายด้า
ราคาจําหน่
โดยจะมีกา
ข้อกําหนดด้

ลกัษณะขอ

 ลกู
ไอ
มัน่
นา่
อตุ
ปิโ
คว
น้อ
ให

สนอขายถ่านหนิ
มมัน่ใจวา่บริษัท

สนิค้า (Coal Di

ทฯ ใช้คลงัสนิค้
ารลดภาระการ
านของลกูค้า บ
ดชอบตอ่สงัคมแ
กษาสิง่แวดล้อม
ยา่งของคลงัสนิ

สําคญั 
สําคญัยงัคงเป็น
ลง่ถ่านหินเองต้อ
แน่นอนทัง้เร่ืองค
นเข้าไปในตลาด
นในประเทศไทย
 Noble Energ
ประกอบการค้า
ค้าจะเสนอขาย
นรายใหญ่ในตา่

านราคา 
นายถ่านหินในป
รปรับราคาถ่าน
ด้านคณุภาพ แ

งลกูค้า 

กค้าหลกัของบริ
อนํา้ ท่ีมีความต้
นคงสงูและมีปริ
าเช่ือถือสงู 
ตสาหกรรมผลติ
โตรเคมี สิง่ทอ 
วามมัน่คงสงูเช่
อย ทําให้เป็น
หญ่จงึมกัจะทําส

นให้ลกูค้า ติดต
ทฯ ได้สง่มอบสนิ

stribution Cen

าทัง้ 2 แหง่ขอ
รกองเก็บและก
บริษัทฯ ได้พฒัน
และสิง่แวดล้อม
มอยา่งเคร่งครัด
ค้าท่ีได้มาตราฐ

นผู้ประกอบการ
องซือ้ถ่านหินจ
คณุภาพ ปริมา
ดท่ีตนเองมีศกัย
ยแล้วยงัมีผู้ ค้าถ
gy, Eastern 
าถ่านหินรายเล็
ถ่านหินให้กบัลู
างประเทศไมส่น

ประเทศไทยจะอิ
นหินไปตามคณุ
ละเง่ือนไขอ่ืนๆ

ริษัทฯ ยงัคงเป็
ต้องการใช้ถ่านหิ
ริมาณการซือ้ถ่า

โดยมีการทํ
ตกระแสไฟฟ้าแ
รวมไปถงึกลุม่
นกนั มีความ
โอกาสของผู้ ค้า
สญัญาซือ้ถ่าน

ตามการขายแล
นค้าและบริการ

nter) 

องบริษัทฯ ในกา
ารดแูลรักษากอ
นาคลงัสนิค้าภ
ม โดยมีการคว
ัดและดแูลเร่ือง
ฐานสากล อนัเป

รค้าถ่านหิน มีป
ากผู้ผลิตอ่ืนจงึ
าณ และระยะเ
ยภาพในการแข
ถ่านหินรายใหญ
Energy, Trafi
ลก็หรือผู้ประกอ
ลกูค้ารายยอ่ยที
นใจตลาดนี ้

อิงกบัราคาถ่าน
ณภาพของถ่านหิ
ๆ ท่ีตกลงกบัลกู

ป็นกลุม่อตุสาห
หนิสม่ําเสมอ ก
านหินสงู 
าสญัญาซือ้ขา
และไอนํา้ จดัเ
ผู้ผลติไฟฟ้าขน
ต้องการใช้ถ่าน
าท่ีมีคลงัสนิค้า
นหินระยะสัน้กบั

ละประสานงาน
รตรงกบัข้อตกล

ารกองเก็บถ่าน
องสตอ็กของลกู
ายใต้หลกัจริยธ
วบคมุการปฏิบั ิ
งผลกระทบตอ่ช
ป็นการสร้างคว

ประมาณ 20 รา
งทําให้มีต้นทนุส
เวลาสง่มอบ ทั
ข่งขนั เช่น ตล
ญ่จากตา่งประ
igura และผู้ผลิ
อบการท่ีมีคลงัสิ
ท่ีต้องการซือ้ถ่า

นหินในตลาดโล
หนิท่ีจําหน่ายจ ิ
กค้า 

กรรมปนูซีเมนต
กลุม่อตุสาหกร
มกัจะซือ้ถ่าน

ยกบัผู้ผลติหรือ
เป็นผู้ ซือ้ถ่านหิน
นาดเลก็ (SPP) 
นหินท่ีสม่ําเสมอ
ท่ีสามารถทยอ
บผู้ขายเพ่ือให้มั่

นกบัลกูค้าในกา
ลงกบัลกูค้า 

นหิน และทยอย
กค้า และ
ธรรมและการจั
ติังานในพืน้ท่ีให
ชมุชนในบริเวณ
วามได้เปรียบใน

าย เป็นผู้ประก
สงู ในขณะท่ีถ้
ทัง้นีผู้้ประกอบก
ลาดผู้ ซือ้ถ่านหิน
เทศเข้ามาแข่งข
ลติถ่านหินรายใ
สนิค้าสําหรับกอ
นหินแตล่ะครัง้

กเช่นเดียวกบัที
ริง และจะขึน้กั

ต์ และอตุสาห
รมปนูซีเมนต์เป็
นหินจากผู้ผลติ
อผู้จดัจําหน่ายท
นขนาดกลาง เ
 ลกูค้าในกลุม่นี
อ ลกูค้าหลาย
ยสง่มอบให้ได้ 
นัใจว่ามีถ่านหิน

ารสง่มอบถ่านหิ

ยสง่มอบถ่านหิน
ะเพิ่มประสทิธิภ
จดัการท่ีดีโดยคํ
ห้เป็นไปตามข้อ
ณใกล้เคียง 
นการแข่งขนัอย

อบการค้าถ่าน
ถ้าซือ้จากผู้ผลติ
การค้าถ่านหินจ
นรายใหญ่  น
ขนัด้วย เช่น 
ใหญ่ในอินโดนี
องเก็บถ่านหินเพ
งในปริมาณน้อย

ท่ีเสนอขายในต
กบัปริมาณการซื

หกรรมผลติกระ
ป็นบริษัทขนาด
ตหรือผู้จดัจําหน
ทัง้ในระยะสัน้แ
เช่น อตุสาหก
นีจ้ดัเป็นบริษัท
ยรายมีพืน้ท่ีกอ
 ลกูค้าท่ีเป็นโ
นใช้ตอ่เน่ือง 
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หนิ เพ่ือสร้าง

นให้ลกูค้าอนั
ภาพในหว่งโซ่
านึงถงึความ
อกําหนดของ
เพ่ือให้เป็น

ยา่งยัง่ยืน 

นหินสว่นใหญ่
ตรายเลก็ก็จะ
จะเลือกเสนอ
นอกจากจะมี

Rio Tinto, 
นีเซีย เป็นต้น 
พ่ือทยอยสง่
ย ในขณะท่ี

ตลาดอ่ืนๆ 
ซือ้ 

แสไฟฟ้าและ
ดใหญ่มีความ
น่ายท่ีมีความ
และระยะยาว 
รรมกระดาษ 
ขนาดใหญ่มี
งเก็บถ่านหิน
โรงงานขนาด
ลกูค้าหลาย



 

 
 

2. 

รา
ถ่า

  การตลาดธุร
2.1  บริษัทฯ

สดัสว่น
ตามสญั
กลยทุธ์
 โรง

บริ
ผา่
สงู
แต
อปุ
เข้
แล

คูแ่ข่งขนั
 ผู้ผ

(ม
 ผู้ผ

2.2 ธุรกิจไฟ
ในปี 25
และไอร้
ประสทิ ิ
ประเทศ
ไฟฟ้าป
6.9 เป็น
ผลกระท
อตัรากา
การผลิต
เพ่ือให้ส
แม้วา่รัฐ
การดําเ
สิง่แวดล
มาตรฐา

ายได้ให้ความสํา
านหินหนัมาให้

รกจิไฟฟ้า 
ฯ ถือหุ้นในโรงไ
นการถือหุ้นทัง้สิ ้
ญญาระยะยาวป
ธ์ในการแข่งขนั 
งไฟฟ้าถ่านหินใ
ริษัทฯ ให้ความ
านมา ประเทศ
งขึน้ ตลอดจนก
ตด้่วยกลยทุธ์ดงั
ปกรณ์เพ่ือลดม
าใจกบัชมุชนใน
ละความสมัพนั
นท่ีสําคญั 
ผลติไฟฟ้ารายใ
มหาชน)  และบ ิ
ผลติไฟฟ้าและน

 

ฟฟ้าในสาธารณ
558 บริษัทฯ ไ
ร้อนสงู บริษัท
ธิภาพของการผ
ศจีนตัง้แตก่ลาง
รับลดตอ่เน่ืองใ
นผลให้ปริมาณ
ทบอยา่งมีนยัย
ารลดราคาของ
ตโดยรวมอยา่ง
สามารถตอบสน
ฐบาลจีนได้เพิม่
เนินการของบริษ
ล้อมปัจจบุนัอยู
านสิง่แวดล้อมใ

าคญักบัความรั
ความสําคญัใน

ไฟฟ้าถ่านหินบี
น้ 717 เมกะวั
ประเภท Indep

ในประเทศไทย
สําคญักบัการรั
ศไทยมีการต่ืนตั
การตอ่ต้านโครง
งักลา่ว บริษั
ลภาวะตอ่สิง่แ
นพืน้ท่ี สง่ผลใ
ธ์กบัชมุชนอยูใ่

ใหญ่ในประเทศ
ริษัท โกลว์ พลงั
นกัลงทนุจากตา่

ณรัฐประชาชนจี
ได้บริหารธุรกิจต
ฯ จะผลิตและ
ผลติเพ่ือให้ต้นท
งปี 2555 เป็น
ในปี 2558 ปร
ณการขายไฟฟ้าล
ะตอ่ผลประกอ
ราคาเชือ้เพลงิม
งมีประสทิธิภาพ
นองตอ่ความต้อ
มความเข้มงวดก
ษัทฯ ในปี 255
ยูแ่ล้ว   แตต้่องมี
ใหมท่ี่จะบงัคบั

รับผิดชอบตอ่สั
นเร่ืองดงักลา่วด้

บีแอลซีพี (BLC
วตัต์  ซึง่จําหนา่
pendent Powe

ย 
รักษาสิง่แวดล้อ
ตวัในเร่ืองสิง่แว
งการโรงไฟฟ้าถ
ษัทฯ มีการลง
แวดล้อมอยา่งต่
ให้บริษัทฯ สาม
ในระดบัท่ีดี  

ศ ได้แก่ บริษัท 
งังาน จํากดั (ม
างประเทศ 

จีน  
ตามโอกาสของ
ะจําหน่ายไฟฟ้า
ทนุการผลติต่ํา 
นต้นมา ตามส
ระกอบกบัภาวะ
ลดลงประมาณ
อบการของบริษั
มากกวา่อตัราก
พ ทัง้นีบ้ริษัทฯ
องการไอนํา้ท่ีเพ
กบันโยบายส่ิง
8 นี ้เน่ืองจากบ
มีการปรับปรุงแ
บใช้ในปีหน้า ซึง่

งัคมและสิง่แว
ด้วยเช่นกนั 

CP) ในสดัสว่
ายกระแสไฟฟ้า
er Producer  (

อมและการยอม
วดล้อม มีการป
ถ่านหินในพืน้ท่ี
ทนุในการปรับ
อเน่ือง ทัง้
มารถปฏิบติัตาม

 ผลติไฟฟ้า จํา
มหาชน) 

งตลาด กลา่วคื
า ไอนํา้และไอ
 แตอ่ยา่งไรก็
สถานการณ์รา
ะการชะลอตวัข
ณร้อยละ 6 เม่ือ
ษัทฯ และความส
การลดของราค
ฯ ได้เร่ิมขยาย
พิ่มขึน้ตามการ
แวดล้อมและก
บริษัทฯ ได้มีกา
และเพิ่มอปุกรณ
งบริษัทฯ สามา

ดล้อม  จงึผ

นร้อยละ 50 
าให้กบัการไฟฟ้
IPP)    

มรับของชมุชนเ
ปรับปรุงกฎหมา
ตา่งๆ ทัว่ประเท
ปรุงประสทิธิภา
ให้การสนบัสนุ
มกฎหมายและ

ากดั (มหาชน) 

คือ ในช่วงฤดหู
ร้อนอยา่งเตม็ที
็ตามการปรับตั
คาถ่านหินในต
ของเศรษฐกิจจีน
เทียบกบัปีก่อน
สามารถในการ
าคา่ไฟ และบริ
ยกําลงัการผลิต
เติบโตของเศรษ
ารควบคมุมลภ
รควบคมุการผลิ
ณ์ควบคมุสิง่แว
รถดําเนินการไ

ผลกัดนัให้ผู้ปร

มีกําลงัการผลิ
ฟาฝ่ายผลติแหง่

เป็นหลกั ในช่วง
ายและมาตรฐา
ทศ    
าพโรงไฟฟ้าแล
นนุกิจกรรมและ
ะมาตรฐานได้อ

 บริษัทราชบรีุโ

หนาวท่ีมีความต้
ท่ี บริษัทฯ เน้
ตวัลดลงของราค
ตลาดโลก สง่ผ
นในปี 2558 เ
นหน้า ทัง้นีบ้ริษ
รทํากําไรโดยรว
ริษัทฯ มีเเผนค
ตในโรงไฟฟ้าท่ีมี
ษฐกิจท้องถ่ินนั
ภาวะ แตไ่มมี่ผล
ลติให้เป็นไปตา
ดล้อมเพ่ือให้ได
ได้ตามแผนงาน
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ะกอบการค้า

ลติไฟฟ้าตาม
งประเทศไทย

งระยะเวลาท่ี
านตา่งๆ ให้

ละบํารุงรักษา
การทําความ
ยา่งครบถ้วน

โฮลดิง้ จํากดั 

ต้องการไอนํา้
น้นการบริหาร
คาถ่านหินใน
ผลให้ราคาคา่
ติบโตร้อยละ 
ษัทฯ ไมไ่ด้รับ
ม  เน่ืองจาก
วบคมุต้นทนุ
มีความพร้อม 
นัน้ 
ลกระทบตอ่
ามมาตรฐาน
ด้ตาม
น 



 

 

กลยทุธ์
ธุรกิจโร
เน่ืองจา
ประกอบ
ขายไอน
สําคญัที
 คณุ
 บริษ

และ
โดย
ควา

 ในข
เชือ้
ท่ีสงู

 การ
บริษ
โดย
ราค

 ควา
 เน่ือ

มีกา
สถา
255
เรียบ

 การ
บริษ
ผลป
ควา
ขอรั
เช่น
ยอม

 ควา
การ
เเละ
(FIT

ธ์ในการแข่งขนั 
รงไฟฟ้าพลงังาน
ากมีประสทิธิภา
บด้วย การได้ก
นํา้และความร้อ
ท่ีสามารถนํามา
ณภาพการให้บริ
ษัทฯ ได้ให้ควา
ะจําหน่ายของท
ยเฉพาะการจ่าย
ามซ่ือตรงและผ
ขณะเดียวกนัได้
เพลงิเพิ่มสงูขึน้
งขึน้ได้ 
รบริหารต้นทนุ  
ษัทฯ จดัให้มี
ยมีกลยทุธ์การจั
คาสงูตลอดจนก
ามพร้อมในการ
องจากตลาดใน
ารติดตามภาวะ
านการณ์ในช่วง
58 โรงไฟฟ้าพ
บร้อย สง่ผลให้
รบริหารความสั
ษัทฯสร้างความ
ประโยชน์ร่วมกั
ามเช่ือถือและค
รับความสนบัสน
น การให้เงินสนบั
มรับจากภาครัฐ
ามชดัเจนในนโย
รบริหารจดัการท
ะมีความเส่ียงใน
T) ด้วยรูปแบบอ

 

นความร้อนร่วม
าพสงูกวา่โรงไฟ
การประกนัการ
อนในเขตพืน้ท่ีที
าใช้กําหนดกลย
การและการบริ
ามสําคญักบัคณุ
ทัง้ไฟฟ้าและไอ
ยไอร้อนในหน้า
ผลประโยชน์ร่วม
ด้มีการทําสญัญ
นกวา่ราคาท่ีกํา

  
มีการบริหารต้น
จดัซือ้และสํารอ
การเพิ่มประสิท ิ
รปรับตวัสงู 
สาธารณรัฐประ
ะตลาดอยา่งใก
งนัน้ๆ ทําให้ส
ลงังานร่วมเจิง้ ิ
ห้สามารถจําหน่
มัพนัธ์กบัหน่วย
มสมัพนัธ์กบัหน่
นัในการให้บริก
ความเสมอภาค
นนุจากหน่วยร
บัสนนุหรืออนมุั
ฐและชมุชนวา่เ
ยบายทางพลงัง
ทางด้านพลงังา
นการลงทนุต่ํา 
อตัรารับซือ้ไฟฟ้

มในสาธารณรัฐ
ฟฟ้าทัว่ๆ ไป แล
รขายไฟฟ้าให้กั
ท่ีได้รับอนญุาต 
ยทุธ์แข่งขนั  ดงั
ริหารความสมัพ
ณภาพและบริก
นํา้ เพ่ือส
าหนาวให้กบัลกู
มกนั ทําให้ได้รับ
ญากบัลกูค้าอตุส
าหนดไว้ในสญัญ

นทนุอยา่งมีประ
องถ่านหินในช่ว
ธิภาพในการผ

ะชาชนจีนมีกา
กล้ชิดและคอยป
สามารถเปิดรับ
ติง้ ดําเนินการ
นา่ยไอนํา้เพิ่มขึน้
ยราชการท้องถิ
น่วยงานราชการ
การสาธารณปูโ
 ตลอดจนสน
ราชการท้องถ่ินไ
มติัให้ขึน้ราคาไ
เป็นบริษัทตวัอย
งานของประเท
านของประเทศ
 เน่ืองจากมีกา
ฟ้าคงท่ีตลอดอา

ฐประชาชนจีนเป
ละควบคมุมลภ
บัการไฟฟ้าท้อ
 และได้รับเงิน
งนี ้ 
พนัธ์กบัลกูค้า   
การ คือ จดัให้
สามารถตอบสน
กค้า การรักษา
ับความเช่ือถือแ
สาหกรรมไอนํา้
ญา ทําให้สามา

ะสทิธิภาพโดยเ
งเวลาท่ีราคาถ่
ลติเพ่ือลดต้นทุ

รเปล่ียนแปลงข
ปรับการดําเนิน
โอกาสทางธุรกิ
รก่อสร้างหอหล
น และจําหน่าย
ถ่ินและชมุชน  
รในท้องถ่ินบนพื
โภคพืน้ฐาน (ไฟ
นบัสนนุกิจกรรม
ได้ในกรณีท่ีบริษ
อนํา้ เม่ือราคาถ
ย่างในท้องถ่ิน  
ศ  
 รวมไปถงึ
รกําหนดโครงส
ายโุครงการ 

ป็นกิจการท่ีได้รั
ภาวะได้ดีกวา่ ท
งถ่ิน  ได้รับสิ
นอดุหนนุจากรัฐ

 
ห้มีความพร้อมแ
นองความต้องก
าความสมัพนัธ์ที
และไว้วางใจจา
าทําให้สามารถป
ารถลดภาระใน

เฉพาะอยา่งย่ิง
านหินลดลง แล
ทนุการผลติ 

ของภาวะตลาด
ธุรกิจให้สอดคล
กิจหรือลดผลกร
ลอ่เยน็ (Cooli
ยนํา้เยน็ในฤดรู้อ

พืน้ฐานของควา
ฟฟ้าและไอนํา้)
มของชมุชนอยา่
ษัทฯ ได้รับผล
ถ่านหินเพิ่มสงูขึ
  

งการกําหนดนโ
สร้างราคารับซือ้

รับการสง่เสริมจ
ทําให้ได้สทิธิปร
สทิธิพิเศษในกา
ฐบาลท้องถ่ิน 

และความมัน่ค
การของลกูค้าไ
ท่ีดีกบัลกูค้าบน
ากลกูค้า  
ปรับราคาไอนํา้
นเร่ืองต้นทนุของ

ต้นทนุเชือ้เพลงิ
ละสํารองไว้ใช้ใ

ดอยู่ตลอดเวลา
ล้องกบัภาวะต
ระทบตอ่ธุรกิจไ
ng Tower) 
อนได้อีกด้วย 

ามเป็นพนัธมิต
) ให้กบัชมุชนท้
างตอ่เน่ือง ทํ
ลกระทบจากปัจ
ขึน้มาก  ตลอด

โยบายทางพลงั
อไฟฟ้าแบบ Fe
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จากรัฐบาล 
ระโยชน์ตา่งๆ 
ารผกูขาดการ
ซึง่เป็นปัจจยั

คงในการผลติ
ได้ตลอดเวลา
นพืน้ฐานของ

าได้ หากคา่
งคา่เชือ้เพลงิ

งหรือถ่านหิน 
ในช่วงเวลาท่ี

า บริษัทฯ จงึ
ลาดหรือ
ได้ โดยในปี 
เพิ่มเติมเสร็จ

รท่ีมี
ท้องถ่ิน สร้าง
ทําให้สามารถ
จจยัภายนอก 
ดจนได้รับการ

งานท่ีชดัเจน 
eed-in Tariff 



 

 

คูแ่ข่งขนั
 ผู้ผลิ

2.3  ธุรกิจไฟ
บริษัทฯ
Compa
สดัสว่น
ไทยตาม
ให้กบัส
2 มิถนุา
การผลิต
กลยทุธ์
 โรงไ
 บริษ

หงส
ชีวิต
ริเร่ิม
อพย
อาชี
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2.4 ธุรกิจไฟ
บริษัทฯ
ญ่ีปุ่ น ปั
และโคร
กลยทุธ์
บริษัทฯ
ความพ
บคุลาก
การสนบั
ขบัเคล่ือ
 ระย

บริษ
ทนุไ

 

นท่ีสําคญั 
ลติไฟฟ้าและนกั

 
ฟฟ้าในสาธารณ
ฯ ถือหุ้นในบริษั
any Limited (
นการถือหุ้นทัง้สิ ้
มสญัญาระยะย
าธารณรัฐประช
ายน 2558 หนว่
ตท่ี 3 จะเปิดดํา
ธ์ในการแข่งขนั 
ไฟฟ้าถ่านหินใน
ษัทฯ ได้ตระหนั
สา บริษัทฯจึงได้
ตความเป็นอยูข่
มแผนงานในกา
ยพชมุชนบางส่
ชีพ เป็นต้น 
นท่ีสําคญั 
ลติไฟฟ้าและนกั

ฟฟ้าในประเทศ
ฯ ลงทนุในโคร
ปัจจบุนัมีกําลงัก
รงการอยู่ระหวา่
ธ์ในการแข่งขนั 
ฯ เร่ิมลงทนุใน
ร้อมสําหรับกา
กรตา่งๆ เพ่ือหา
บัสนนุของรัฐบ
อนธุรกิจได้อยา่
ยะเวลาพฒันาโ
ษัทฯ  สามารถ
ได้ในเวลาอนัสั ้

กัลงทนุจากตา่ง

ณรัฐประชาธิปไ
ษัท Hongsa P
(“PFMC”) ในส
น้ 751 เมกะ
ยาวประเภท In
ชาธิปไตยประช
วยการผลิตท่ี 2
าเนินการในเชิง

นสาธารณรัฐป
นกัถงึผลกระทบ
ด้มุง่เน้นด้านกา
ของผู้คนในชมุช
ารพฒันาชมุชน
สว่นพร้อมกบักา

กัลงทนุจากตา่ง

ญ่ีปุ่ น 
รงการผลติไฟฟ้
การผลิตติดตัง้ต
างการพฒันาก

นธุรกิจโรงไฟฟ้
รประเมินโอกา
าโอกาสการเติบ
าล และการสง่
างรวดเร็ว 
โครงการสัน้ 
เร่ิมต้นดําเนินก
ัน้กวา่โครงการโ

งประเทศรายอ่ื

ไตยประชาชนล
Power Comp
สดัสว่นร้อยละ 
ะวตัต์ ซึง่จะจํา
ndependent P
ชาชนลาว ขณะ
2 เปิดดําเนินกา
งพาณิชย์ในเดือ

ระชาธิปไตยปร
บท่ีอาจจะเกิดขึ ้
ารสง่เสริมการมี
ชนเหลา่นัน้ ซึ
นตา่งๆ เช่น ก
ารสร้างท่ีอยูอ่า

งประเทศรายอ่ื

าจากพลงังาน
ตามสดัสว่นกา
วา่ 50 เมกะวตั

าพลงังานแสงอ
สการลงทนุแล
บโตทางธุรกิจพ
งเสริมการลงทนุ

การผลิต จําหน
โรงไฟฟ้าประเภ

นๆ 

าว (โครงการห
any Limited 
 40 และ 37.5
าหน่ายกระแสไ
Power Produce
ะนีห้น่วยการผลิ
ารเชิงพาณิชย์เมื
อนมีนาคม 255

ระชาชนลาว 
น้ตอ่ชมุชนจาก
มีสว่นร่วมของชุ
ซึง่มาตรการดงัก
การพฒันาสาธา
ศยัใหมท่ดแทน

นๆ 

แสงอาทิตย์ ท
รลงทนุท่ีเปิดดํา
ตต์  

อาทิตย์ในประเ
ะการพฒันาโค
พลงังานทดแทน
นของสถาบนักา

น่ายกระแสไฟฟ้
ภทถ่านหิน  

งสาฯ) 
(“HPC”) และ

5 ตามลําดบั  
ฟฟ้าให้กบัการ
er  (IPP)   และ
ลติท่ี 1 เปิดดําเนิ
ม่ือวนัท่ี 2 พฤศ

59 

กการพฒันาและ
ชมุชนในพืน้ท่ีคว
กลา่วสะท้อนออ
ารณปูโภค นํา้
นในท่ีเหมาะสม

ทัง้ในตอนเหนือ
าเนินการเชิงพา

เทศญ่ีปุ่ น ปร
รงการ ทัง้ด้า
นในประเทศญ่ีป
ารเงินตา่งๆ ยงั

า และสร้างผล

ะ บริษัท Phu 
 มีกําลงัการผลิ
รไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ะจะจําหน่ายไฟ
นินการเชิงพาณิ
ศจิกายน 2558

ะก่อสร้างโครงก
วบคูไ่ปกบัพฒัน
อกมาในรูปแบ
าประปา ไฟฟ้า
ม และการสง่

อและตอนกลาง
าณิชย์แล้วรวม

ระกอบกบัศกึษ
นพนัธมิตร ที
ปุ่ นอยา่งชดัเจน
งเป็นปัจจยัสําคั

ลตอบแทนได้รว
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Fai Mining 
ลติไฟฟ้าตาม
ตแหง่ประเทศ
ฟฟ้าบางสว่น
ณิชย์เม่ือวนัท่ี 
   และหน่วย

การโรงไฟฟ้า
นามาตรฐาน
บของการคิด
า ถนน การ
งเสริมพฒันา

งของประเทศ
 4 เมกะวตัต์ 

ษาและเตรียม
ทีมงาน และ
น นอกจากนี ้
คญัท่ีสามารถ

วดเร็วและคืน
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าวะการตลาด

 สภาพการแข
ปี 2558 เป็นปี

าก เน่ืองจากอ
ปทานสว่นเกินใ
ดลงอยา่งตอ่เน่ื
ewcastle) ประ
นขณะท่ีราคาถ่า

 
ตลาดถ่านหิ

อ้เพลงิให้ความ
น้าร้อยละ 7.5 ห
ารนําเข้าถ่านหิน
นทําให้การนําเข้
าดวา่จะลดลงถึ
ารนําเข้าถ่านหิน
ะลดลงจากปีก่อ

 
จีน คาดวา่

ดลงประมาณ 
ระกอบกบัมีการ
ลียล์มากขึน้ ทํ
านหินไมไ่ด้เติบ
นในประเทศมีเกิ
นประเทศจีนได้ล
ลาดของตนเองไ
ดลงอยา่งตอ่เน่ื
ลาดโลกลดลงต

ามชดัเจนในนโย
รบริหารจดัการท
ะมีความเส่ียงใน
T) ด้วยรูปแบบอ
นท่ีสําคญั 
ผลติไฟฟ้าและน

และการแข่งขั

ข่งขันในธุรกจิ
ปีท่ีมีการแข่งขนั
อปุสงค์มีการห
ในตลาดมาก 
อง ราคาถ่าน
ะเทศออสเตรเลี
านหินในยโุรป (

นในปี 2558 
มร้อนประมาณ 
หรือ ลดลง 75 
นในทวีปเอเชีย
ข้าถ่านหินโดยร
ถงึ 65 ล้านตนัจ
นในทวีปยโุรปค
อนหน้าประมาณ

จะมีการนําเข้า
73 ล้านตนั 
รผลิตไฟฟ้าจาก
ทําให้ความต้องก
โตมาก ในขณ
กินความต้องกา
ลดราคาถ่านหนิ
ไว้ ทําให้ราค
องและผลกัดนั
ตาม โดยเ

ยบายทางพลงัง
ทางด้านพลงังา
นการลงทนุต่ํา 
อตัรารับซือ้ไฟฟ้

นกัลงทนุจากตา่

ขัน 

จถ่านหนิ 
นัในอตุสาหกรร
ดตวัอยา่งรุนแร
ทําให้ราคาถ่า

นหินท่ีทา่เรือนิว
ลีย ลดลงร้อยล
(CIF ARA) ลด

มีปริมาณการน
 925 ล้านตนั
 ล้านตนั โดยส่
โดยเฉพาะการ
รวมของทวีปเอ
จากปีก่อนหน้า 
คาดวา่ปริมาณก
ณ 11 ล้านตนั 

ถ่านหินชนิดเชื ้
เน่ืองจากการ

กเข่ือนและโรงไ
การไฟฟ้าจากโ
ณะท่ีกําลงัการผ
ารมาก ผู้ผลติ
นลงเพ่ือรักษาส
าถ่านหินในปร
นให้ราคาถ่านหิน
เฉพาะผู้ผลติถ่า

งานของประเท
านของประเทศ
 เน่ืองจากมีกา
ฟ้าคงท่ีตลอดอา

างประเทศราย

รมถ่านหินท่ีรุน
รง ในขณะท่ีย
านหินในตลาดโ
วคาวเซิล (F
ละ 20 ในปี 25
ลงร้อยละ 27 

นําเข้าถ่านหินช
น ลดลงจากปี
วนใหญ่เป็นกา
รลดการนําเข้าข
เชียในปีท่ีผา่นม
 ในขณะท่ีภาพ
การนําเข้าโดย

ชือ้เพลงิให้ความ
รเติบโตทางเศร
ไฟฟ้านิว
โรงไฟฟ้า
ผลติถ่าน
ตถ่านหิน
สว่นแบง่
ะเทศจีน
นใน
านหินใน

ศ 
 รวมไปถงึ
รกําหนดโครงส
ายโุครงการ  

อ่ืนๆ 

นแรง
ยงัมี
โลก

FOB 
558 

ชนิด
ก่อน
ารลด
ของ
มา
พรวม
รวม

มร้อนในปี 255
ษฐกิจชะลอตวั

งการกําหนดนโ
สร้างราคารับซือ้

58 ลดลงร้อยล
 ทําให้ความต้

โยบายทางพลงั
อไฟฟ้าแบบ Fe

ะ 32 จากปีก่อ
ต้องการใช้ไฟฟ้
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งานท่ีชดัเจน 
eed-in Tariff 

อนหน้า หรือ
ฟาเติบโตน้อย 



 

ปร
มา
ใน
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CO
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ระเทศออสเตรเ
าตรการหลายๆ
นเขตเมืองใหญ่ต
งไฟฟ้าถ่านหินท
างๆ เพ่ือช่วยเ
าเข้าถ่านหินขอ

อนิเดีย คา
บปีก่อนหน้า 
ริมาณการผลิตถ
าให้มีถ่านหินเห
ห้มีการแข่งขนัสู
ณะท่ีราคากําลงั
อนคา่ของเงินรูปี

ญ่ีปุ่น มีการ
มกําลงัการผลิต
ระเทศอ่ืนๆ ในเ
วา่การลดลงขอ

ในยโุรปปริม
อ้เพลงิให้ความ
อนหน้าประมาณ
63 ล้านตนั 
งแวดล้อมมากขึ
าท่ีไมมี่ประสิท ิ
ผนการลดการป
หภาพยโุรป (In
การผลติกระแส
พิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื
ดลง ทําให้การ
มไ่ด้สง่ผลกระทบ
ข่งขนัสงู 

อังกฤษ ใน
ดลงร้อยละ 44

Carbon tax) ขึ ้
O2e) เป็น 18.0
าซธรรมชาติได้ป
โรปยงัไมมี่การป

เลียได้ลดราคาถ
อยา่ง เพ่ือปกป้
ตามแนวชายฝ่ัง
ท่ีเป็นรัฐวิสาหกิ
เหลือผู้ผลติถ่าน
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ถ่านหินตามสญั
lia-Japan Re
ยูท่ี่ 67.80 ดอล
pot market) ที

เซิลปลายปี 25
งประเทศผู้สง่ออ
วนผลกัดนัให้รา
กษาสว่นแบง่ตล

รัสเซียสามารถ
ณร้อยละ 7 จา
ไฟของโคลอมเบี
ดขนสง่ถ่านหิน
ห้ามขนสง่ถ่านหิ
ฟของโคลอมเบี
 2558 เป็นต้นม
แข่งขนัได้ดีในต
ณท่ีใกล้เคียงกั
มาผู้ผลติถ่านหิ
ระทบกบัตลาดโ
ดวา่จะลดลงปร
ด้ในตลาดโลก 

างตอ่เน่ือง เพร
ญญาซือ้ขายถ่าน

ference Price
ลลาร์สหรัฐตอ่ตั
ท่ีทา่เรือนิวคาสเ

558 ลดลงมาอ
อกเทียบกบัเงิน
าคาถ่านหินลด
ลาด 

เพิ่มสว่นแบง่ตล
ากปีก่อนหน้า แ
บียได้รับการร้อง
ระหวา่งเวลา 2
หนิในเวลากลา
บียได้ติดตัง้ระบ
มา โคลอมเบียจ
ตลาดยโุรป 
บัปีท่ีผา่นมา 
หนิในสาธารณรั
โลกมากนกัเน่ือ
ะมาณร้อยละ 

โดยเฉพาะ

ราะความต้องก
นหินระยะยาวร
e) สําหรับการ
ตนั ลดลงจากปี
เซิล (Newcast

อยูใ่นระดบั 50
นดอลลาร์สหรัฐ
ลงเช่นกนั เพรา

ลาดในเอเชียได้
แม้จะมีปัญหาเ
งเรียนจากชมุช
22.30 – 04.3
างคืนก็ไมไ่ด้มีผ
บบลดเสียงจนทํ
จดัเป็นผู้สง่ออก

เน่ืองจากยงัมีข้
รัฐแอฟริกาใต้ป
องจากตลาดโล

18 จากปีก่อน
ะในสภาวะท่ีคา่

การถ่านหินนําเข
ระหวา่งผู้ใช้ถ่าน
รสง่มอบปี 255
ปีก่อนหน้าร้อยล
tle) ในประเทศ

0 ดอลลาร์สหรัฐ
ฐ และการลด
าะผู้ผลติถ่านหิ
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ด้ 

เร่ืองการห้าม
ชนท่ีอาศยัอยู่
30 น. ตัง้แต่
ลกระทบการ
ทําให้สามารถ
กถ่านหินราย

ข้อจํากดัเร่ือง
ระสบปัญหา
กอยูใ่นภาวะ
นหน้า เพราะ
าเงินดอลลาร์

ข้าลดลงมาก
นหินในญ่ีปุ่ น
58 (เมษายน 
ละ 17.1 แต่
ศออสเตรเลีย 

ัฐตอ่ตนั การ
ดลงของราคา
นตา่งแข่งขนั



 

นา่
ปก
โด
ระ
เศ
ยโุ
โค
ถ่า
อยู
คา
หนิ

จํา
แล
กา
ร้อ
ให้
แต
ลด

 

 

 
 
แนวโน้มภาว

าจะลดลงจากก
กป้องผู้ผลติถ่าน
ยมีเป้าหมายท่ี
ะยะกลางลดลง 
รษฐกิจและกา
โรปในปีนีค้าดว่
ลอมเบียจะพย
านหิน จะทําให้
ยูใ่นระดบัต่ําต่อ
าดวา่การผลติก
นลดลงได้ 

ในด้านการ
าเป็นต้องพยาย
ละทา่เรือ แต
ารค้าเสรีระหว่า
อยละ 2 ตัง้แตว่ั
ห้จีนเพิ่มการนํา
ตผู่้ผลติถ่านหิน
ดลง ซึง่ก็จะทําใ

วะการแข่งขนัใน
การชะลอตวัทา
นหินในประเทศ
ท่ีจะลดการใช้ถ่า
 ในขณะเดีย
รผลติถ่านหินภ
า่จะมีความรุน
ยายามเพิ่มการส
ห้อปุทานสว่นเกิ
อไปทําให้โรงไฟ
กระแสไฟฟ้าจาก

ผลติคาดวา่กา
ยามสง่ออกถ่าน
ตผู่้ผลติถ่านหนิ
างออสเตรเลียกั
วนัท่ี 1 มกราคม
เข้าถ่านหิน  ใน
นสว่นใหญ่คาดว
ให้ราคาถ่านหิน

 

นปี 2559 คาด
งเศรษฐกิจและ
ศตอ่ไป นอกจ
านหินในเมืองล
ยวกนัความต้อง
ภายในประเทศอิ
แรงเช่นกนัเพรา
สง่ออกมากขึน้ 
กินในตลาดยโุร
ฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรร
กพลงังานหมนุ

รลดกําลงัการผ
นหินมากขึน้เพ่ือ
นออสเตรเลียจะ
บัจีนมีผลทําให้
ม 2559 ซึง่อาจ
นขณะท่ีอปุสงค์
วา่จะยงัสามารถ
นมีแนวโน้มลดล

ดวา่จะมีความรุ
ะมีอปุทานสว่น
จากนีรั้ฐบาลจีน
ลง ซึง่อาจจะท
งการถ่านหินนํา
อินเดียเองท่ีมีแ
าะความต้องกา
 เพราะได้เพิ
ปเพิ่มมากขึน้ 
รมชาติเป็นเชือ้
นเวียนจะยงัคงเ

ผลติจะเกิดขึน้อ
อลดต้นทนุเพรา
ะมีความสามาร
ห้ภาษีนําเข้าถ่า
จจะกระทบกบัก
ค์โดยรวมอาจจ
ถลดต้นทนุลงไ
ลงตามไปด้วยเ

รุนแรงมากขึน้ 
นเกินในประเทศ
นยงัได้พยายาม
ทําให้ความต้อง
าเข้าของอินเดีย
แนวโน้มเพิ่มขึน้
ารถ่านหินในยโุ
พิ่มกําลงัการผลิ
ในขณะเดียวกั
เพลงิสามารถแ
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่

อยา่งช้าๆ ผู้ผ
าะมี Take-or-
รถในการแข่งขนั
านหินชนิดเชือ้เพ
การนําเข้าถ่านห
ะหดตวัลงอีก ท
ได้อีกจากอตัรา
เช่นกนั 

เพราะความต้อ
มาก ในขณ
มแก้ปัญหามลพิ
งการถ่านหินนํา
ยก็น่าจะลดลงเช
มาทดแทนการ
โรปน่าจะไมเ่พิ่ม
ตขึน้มาแล้วแล
นัราคาก๊าซธรร
แข่งขนักบัโรงไฟ
อเน่ือง ซึง่อาจ

ผลิตถ่านหินในบ
-pay contract
นในตลาดจีนเพิ
พลิงให้ความร้อ
หนิจากอินโดนี
ทําให้อปุทานสว่
แลกเปล่ียนแล

องการถ่านหินน
ณะท่ีรัฐบาลจีน
พิษทางอากาศ
าเข้าของจีนใน
เช่นกนัจากการ
รนําเข้า การแขง่
มขึน้ ในขณ
ละไมมี่ปัญหาเร่ื
รมชาติในยโุรป
ฟฟ้าถ่านหินได้ 
จจะทําให้ความ

บางประเทศเช่น
t กบับริษัทขน
พิ่มขึน้ เน่ืองจ
อนลดลงจากร้อ
นเซียบ้าง แตค่า
วนเกินในตลาด
ะราคานํา้มนัท่ี
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นําเข้าของจีน
นจะพยายาม
ในเมืองใหญ่
ระยะสัน้และ
ชะลอตวัทาง
งขนัในตลาด
ณะท่ีผู้ผลติใน
ร่ืองการขนสง่
คาดวา่น่าจะ
 นอกจากนี ้
ต้องการถ่าน

นออสเตรเลีย 
นสง่ทางรถไฟ
จากข้อตกลง
อยละ 6 เป็น
ดวา่จะไมทํ่า
ดยงัมีอยูม่าก 
มีแนวโน้ม



 

2. 

 

 สภาพการแข่

2.1 ตลาดถ
 อปุส

ออส
ราค
อปุท
สง่อ
ทา่เ ื
ภาย
สง่อ
ราค

 อปุท
New
และ
ประ
มาก
หินจ

 การ
 โคร

โคร
เหมื
เหมื
สําห
รัฐบ

 หนึง่
ประ
ทําใ

 สนิค
 จาก

(Th
หินดิ
สหรั
ผลติ
ปริม
ผลก
(So

ข่งขันในธุรกจิ

ถ่านหนิในประ
สงค์หลกัของถ่า
สเตรเลียคือใช้เ
คาตลาดโลก โ
ทานในโลกอนัเ
ออกถ่านหินราย
เรือนิวคาสเซิล 
ยในประเทศจะ
ออก (Export 
คาท่ีแตล่ะบริษัท
ทานของถ่านหิน
w South Wale
ะถ่านหินแอนท
ะเทศออสเตรเลี
กกวา่ 35 เหมือ
จากประเทศออ
รเข้าถงึระบบโค
รงสร้างพืน้ฐานที
รงสร้างพืน้ฐานส
มืองถ่านหินท่ีผลิ
มืองถ่านหินท่ีค้น
หรับเคล่ือนย้าย
บาลได้พยายาม
งในจดุแข็งของ
ะสทิธิภาพ พร้อ
ให้มีคา่ขนสง่ต่ํา
ค้าทดแทน 

กการท่ีโรงไฟฟ้า
ermal Coal) 
ดินดาน (Shal
รัฐอเมริกามีระบ
ตในโรงท่ีใช้ก๊าซ
มาณมากพอ 
กระทบนีจ้งึเป็น

olar roof top

ถ่านหนิประเท

ะเทศออสเตรเ
านหินท่ีใช้เป็นเ
ป็นเชือ้เพลงิใน
โดยจะเป็นราคา
เป็นผลจากการ
ยใหญ่จงึมีราคา

ประเทศออส
ใช้การเจรจาระ
Parity) อยา่งไ
ทได้รับจริงอาจ
น ทรัพยากรถ

es มีทรัพยากรถ
ราไซต์ท่ีมากท่ีส
ลียมีเหมืองถ่าน
องประเทศออสเ
อสเตรเลียก็ถือไ
ครงสร้างพืน้ฐาน
ท่ีดีเป็นปัจจยัสํ
สําหรับธุรกิจถ่า
ลติมานานและ
นพบใหมอ่าจจ
ยถ่านหินมายงัท
มแก้ปัญหาโดย
เหมืองของ C
อมท่ีจะสง่ถ่านหิ
า 

าเป็นผู้บริโภคร
ในปัจจบุนัการ

e gas) ซึง่ทํา
บบทอ่ก๊าซธรรม
ซธรรมชาติ แล
มีระบบทอ่สง่ก๊

นเพียงเฉพาะใน
p) เพิ่มขึน้ในป

ทศออสเตรเลี

เลีย 
เชือ้เพลงิให้ควา
นธุรกิจผลติไฟฟ้
าท่ีสะท้อนคณุภ
รเติบโตและการ
าอ้างอิง Newc
สเตรเลีย โด
ะหวา่งบริษัทถ่า
ไรก็ตามหากวา่
ตา่งไปจากราค
ถ่านหินสามารถ
ถ่านหินดํา (Bla
สดุในประเทศ 
นหินในปัจจบุนัม
เตรเลียสง่ออกถ
ได้วา่เป็นถ่านหิ
น (Infrastructu
าคญัในการเป็น
านหินประกอบ
ตัง้อยูใ่กล้ชายฝ
ะอยูใ่นแหลง่ท่ี
ทา่เรือ ประเท
การสร้างทา่เรือ

Centennial คื
หินให้กบัโรงไฟ

รายใหญ่ของอตุ
รค้นพบก๊าซธรร
าให้ราคาก๊าซธร
มชาติท่ีครอบค
ละลดการใช้ถ่าน
ก๊าซธรรมชาติที
นประเทศสหรัฐ
ประเทศออสเต

ลีย 

ามร้อน (The
ฟา ราคาถ่า
ภาพคา่พลงังาน
รหดตวัของเศรษ
astle FOB ซึง่เ
ยไมร่วมคา่ขนส
านหินและลกูค้า
บริษัทตา่งๆ มี
คาของตลาดโลก
ถพบได้ทัว่ประเ
ack Coal) ซึง่ป
ตามรายงาน 

มากกวา่ 10
ถ่านหินเป็นอนั
หนคณุภาพดีให้
ure) 
นผู้ นําการสง่ออ
ด้วยทา่เรือ ถน
ฝ่ังจะมีระบบขน
หา่งไกลจากทา่
ทศออสเตรเลียป
อเพิ่มเติม และใ
คือ ความสาม
ฟฟ้าในประเทศ 

ตสาหกรรมถ่าน
รมชาติเพิ่มขึน้ใ
รรมชาติในประ
ลมุอยูแ่ล้ว 
นหิน แตเ่หตกุ
ท่ีพร้อม แล้วร
อเมริกาเป็นหลั
ตรเลีย อาจสง่

ermal Coal) 
นหินในประเท
นและคณุสมบั ิ
ษฐกิจโลก 
เป็นราคา Spot
สง่ท่ีเก่ียวข้อง 
า โดยอา
สญัญาขายถ่า
ก 
เทศออสเตรเลีย
ประกอบด้วยถ่า

Australian 
00 เหมืองแล
ดบั 2 รองจากป
คา่ความร้อนสู

อกถ่านหินของป
นน สายพานลํา
นสง่ภายในประ
าเรือ และ
ประสบปัญหาขี
ให้บริษัทตา่งๆ 
ารถ และควา
 โดยใช้ระบบส

นหินท่ีใช้เป็นเชือ้
ในประเทศสหรัฐ
เทศสหรัฐอเมริ
ทําให้ผู้ผลติไฟ
ารณ์นีเ้กิดได้ก็ต
ราคาก๊าซธรรมช
ลกั นอกจากนี ้
งผลให้ความต้อ

 สําหรับการใ
ศออสเตรเลียจ
ติัของถ่านหิน 
เน่ืองจากออส

t Market จาก  
สว่นราคาซือ้

าจใช้ราคาท่ีอ้า
านหินให้ลกูค้าเ

ยโดย Queen
านซบับิทมิูนสั ถ

Resource A
ละมีเหมืองอยูใ่
ประเทศอินโดนี
งู และมีซลัเฟอ

ประเทศออสเต
าเลียง และทา
ะเทศท่ีพร้อมให้
ะจะต้องมีโครง
ขีดจํากดัในการ
ร่วมถือหุ้น  
ามพร้อมของระ
สายพานลําเลีย

อเพลงิให้ความ
ัฐอเมริกา โดย
รกาถกูลง กอป
ฟฟ้าหลายรายเพ
ตอ่เม่ือก๊าซธรร
ชาติอยูใ่นระดบั
นี ้ การติดตัง้แผ
องการไฟฟ้าจาก
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ใช้ในประเทศ
ะอ้างอิงตาม
อปุสงค์และ
เตรเลียเป็นผู้
 
อขายถ่านหิน
างอิงกบัราคา
ป็นระยะยาว 

sland และ 
ถ่านบิท-ูมินสั 
Assessment 
ในช่วงพฒันา
นีเซีย แตถ่่าน
อร์ต่ํา 

ตรเลียโดย
างรถไฟ ทัง้นี ้
ห้บริการ แต่
สร้างพืน้ฐาน
รสง่ออก ซึง่

ะบบขนสง่ท่ีมี
งทางบก ซึง่

ร้อน 
ยเฉพาะในชัน้
ปรกบัประเทศ
พิ่มกําลงัการ
รมชาติท่ีพบมี
บต่ํา ดงันัน้
ผงโซลา่เซลล์ 
ก National 
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2.2  ตลาดถ
 สําห

ในช
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ตอ่ปี

 ปัจจ
เดือ
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3 สภาพการ
ความต้องกา

านตนัจากช่วงเ ี
าเข้าถ่านหิน 2
ริมาณการใช้ถ่า
รือลดลงร้อยละ
านหินในภาคเห
านหินมาชดเชย

ภาวะการแข
านหินรายใหญ่ใ
นตลาดโลกท่ีได้

               

ทีม่า: สํานกังาน
 

Domestic coal

Imported coal

Total

ctricity Marke
ยบกบัความต้อง

ถ่านหนิส่งออก
หรับลกูค้าตา่งป
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ลงัการผลิตและ
ริษัทฯ มีกําลงัก

หมืองถ่านหนิ 

กําลงัการผลิต
ปริมาณการผลิ
อตัราการใช้กํา
อตัราการเพ่ิมข

หมืองถ่านหนิ 
กําลงัการผลิต
ปริมาณการผลิ
อตัราการใช้กํา
อตัราการเพ่ิมข

หมืองถ่านหนิ 
กําลงัการผลิต
ปริมาณการผลิ
อตัราการใช้กํา
อตัราการเพ่ิมข

หมืองถ่านหนิ 
กําลงัการผลิต
ปริมาณการผลิ
อตัราการใช้กํา
อตัราการเพ่ิมข

หมืองถ่านหนิ 
กําลงัการผลิต
ปริมาณการผลิ
อตัราการใช้กํา
อตัราการเพ่ิมข

หมืองถ่านหนิ 
กําลงัการผลิต
ปริมาณการผลิ
อตัราการใช้กํา
อตัราการเพ่ิมข

หมืองถ่านหนิใ
กําลงัการผลิต
ปริมาณการผลิ
อตัราการใช้กํา
อตัราการเพ่ิมข

มายเหต ุ: * ในอตั
             ** ตามวิ

ะปริมาณการผลิ
ารผลิตถ่านหนิ

 Indominco* 

เตม็ท่ี  
ลติจริง  
าลงัการผลิต  
ของปริมาณการ
 Trubaindo* 
เตม็ท่ี  
ลติจริง  
าลงัการผลิต  
ของปริมาณการ
 Jorong* 
เตม็ท่ี  
ลติจริง  
าลงัการผลิต  
ของปริมาณการ
 Kitadin Embalu
เตม็ท่ี  
ลติจริง  
าลงัการผลิต  
ของปริมาณการ
 Kitadin Tandun
เตม็ท่ี  
ลติจริง  
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กอบการของ
ด และบริหาร
กบัลกูค้าบาง
น  

ความเส่ียงท่ี
ได้เป็นอยา่งดี 
าเชิงพาณิชย์
ละทดสอบอยู่ 
งๆ (Project 
นอกจากนี ้

ารงานเหมือง
ษาบริหารงาน
ไฟฟ้าด้วย 
ผู้ รับเหมางาน
onstruction-
งโรงไฟฟ้าท่ีมี
สามารถเรียก
ลว่งหน้า 
ารไฟฟ้าฝ่าย
อไป 
งการก่อสร้าง
วา่งปี 2558 
เสร็จสมบรูณ์ 

มแผนแมบ่ท



 

ค
ส

บริษัทใ
การศกึ
เส่ียงใน
ให้สอด
ผลกระ
จากกา
เร่ืองกา
รับมือก

 
(ง) ค

ค
บ

ท่ีเหมา
โครงก
จากปัจ
การเงิน
รวมถงึ

ส
ซึง่เป็น

 

ค
ก

ปริมาณ
บริษัท
เหตกุา

 

3.5 ความ
จ

กฎระเ
ภายใน
ความเ

 
 
 

ความเส่ียงด้าน
สําหรับการจดัห
ในกลุม่ท่ีได้รับส
กษาปริมาณ คุ
นการเข้าถงึแห
ดคล้องกบัแผน
ะทบจากเหตท่ีุอ
ารขนสง่ อบุติัเ
ารจดัหาถ่านหนิ
กบัสถานการณ์

ความเส่ียงของธ
ความเส่ียงทาง
บริษัทฯมีแผนที
าะสมและคุ้มคา่
ารไฟฟ้าพลงังา
จจยัตา่งๆท่ีมีผล
น การจดัหาแห
งพิจารณาปัจจยั
สําหรับความคืบ
นไปตามแผนธรุ

ความเส่ียงจาก
การท่ีบริษัทฯ 
ณความเข้มแสง
ฯ ได้พิจาร
ารณ์ดงักลา่วนัน้

เส่ียงจากการ
จากการท่ีบริษัท
เบียบและนโยบ
นประเทศสาธา
เส่ียงดงัต่อไปนี ้

นการจดัหาถ่าน
หาเชือ้เพลงิของ
สมัปทานจากรั
คณุภาพ แผนก
ลง่ถ่านหินท่ีมีค

นการผลติโดยโร
อยูเ่หนือการคว
หต ุ และปัจจยั
น ทางบริษัทฯ 
ณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ ้

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพ
ด้านการคดัเลือ
ท่ีจะขยายการลง
ากบัการลงทนุ 
านหมนุเวียน มี
ลกระทบต่อโคร
หลง่เงินทนุ ข้อต
ยัแวดล้อมท่ีอา
บหน้าในการคดั
รกิจแล้วจํานวน

การเปล่ียนแปล
ลงทนุในโรง

งแดดอาจไมค่ง
รณาข้อมลูสถิติ
นแล้วก่อนตดัสิ

เปล่ียนแปลงก
ทฯ ดําเนินธุ
บายภายในของ
รณรัฐอินโดนีเซี
น ้

นหิน  
งโรงไฟฟ้าหงสา
รัฐบาลลาวเพ่ือเ
การผลติและแผ
คณุสมบติัตามที
รงไฟฟ้าได้ด้วยต
บคมุอยูบ้่าง เ
ยอ่ืนๆ สง่ผลให้
ได้จดัเตรียมแผ
น้ 

พลงังานแสงอา
อกโครงการ 

งทนุในประเทศ
 โดยกําหนดบุ
มีการกําหนดมา
รงการทัง้ทางด้
ตกลงทางการค้
จเปล่ียนแปลง
ดเลือกโครงการ
น 5 โครงการ  

ลงของสภาพอา
ไฟฟ้าพลงังาน
งท่ี ซึง่จะสง่ผ
ในอดีตท่ีเก่ียวข้
นใจลงทนุ 

กฎเกณฑ์และ
ธรกิจสว่นใหญ่อ
แตล่ะประเทศน
ซีย สาธารณรัฐ

า ทางโรงไฟ
เป็นแหลง่เชือ้เพ
ผนการขนสง่ถ่า
ท่ีต้องการนัน้อย
ตวัเอง อยา่ง
เช่น สภาพดิน
การจดัหาถ่าน
ผนการสํารองป ิ

าทิตย์ในประเท

ศญ่ีปุ่ นอยา่งตอ่
คุลากรด้านตา่
าตรการในการค
านนโยบายเศร
้า ต้นทนุเคร่ือง
ไปซึง่จะมีผลก
รในปี 2558 บ ิ

ากาศ 

นแสงอาทิตย์ 
ผลกระทบทําให้
ข้องกบัโครงกา

ะนโยบายในป
อยูใ่นตา่งประเท
นัน้ๆ ในรอ
ัฐประชาชนจีน 

ฟ้าฯ ได้เช่าส
พลงิให้โรงไฟฟ้า
นหินท่ีจะใช้ใน
ยูใ่นระดบัท่ีต่ําแ
งไรก็ดี การดํ
นฟ้าอากาศท่ีไม
หินลกิไนต์ไมมี่
ริมาณถ่านหินไ

ทศญ่ีปุ่ น 

อเน่ืองและลงทนุ
งๆท่ีมีความรู้ 
คดัเลือกโครงก
รษฐกิจ การเมื
งจกัรอปุกรณ์แล
ระทบตอ่โครงก
บริษัทฯ ได้ร่วมล

การเปล่ียนแป
ห้การผลติพลงัง
รและพิจารณา

ระเทศที่บริษัท
ทศ ทําให้ต้อ
อบปีท่ีผา่นมามี
 และสาธารณ

สมัปทานการทํ
าฯ โดยใ
โรงไฟฟ้าตลอด
และสามารถบริ
ดําเนินงานของเ
ม่เอือ้อํานวยและ
ความตอ่เน่ือง 
ไว้ในพืน้ท่ีเทกอ

นในกิจการผลติ
ความสามารถ 
ารท่ีจะลงทนุอย
องและสงัคม 
ละการก่อสร้าง 
การและหามาต
ลงทนุในกิจการ

ปลงของสภาพอ
านไฟฟ้าได้น้อ
าผลกระทบในท

ทฯ ลงทุน 
องเผชิญกบัควา
มีการเปล่ียนแป
ณรัฐมองโกเลีย 

าเหมืองถ่านหิน
ในช่วงก่อนเร่ิมโ
ดอายโุครงการ 
ริหารจดัการคว
เหมืองถ่านหินลิ
ะภยัธรรมชาติ 
 เพ่ือเป็นป้องกั
องถ่านหินอยา่ง

ตไฟฟ้าพลงังาน
 เพ่ือพิจารณา
ยา่งรอบคอบ โ
มาตรการภาษี
 ผลกระทบด้าน
ตรการป้องกนัค
รท่ีได้ดําเนินกา

อากาศในแตล่
ยกวา่ท่ีคาดกา
ทางลบท่ีอาจเกิ

ามเส่ียงในการ
ปลงกฎระเบียบ
และบริษัทฯ 
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นลกิไนต์จาก
โครงการได้มี
ดงันัน้ความ
บคมุต้นทนุ
ลกิไนต์อาจมี
ความลา่ช้า

กนัความเส่ียง
งเพียงพอเพ่ือ

นแสงอาทิตย์
การลงทนุใน
โดยพิจารณา
ษี ต้นทนุทาง
นสิง่แวดล้อม 
วามเส่ียง 
รเชิงพาณิชย์ 

ะปีอาจทําให้
รณ์ไว้ ทาง
ดขึน้หากเกิด

เปล่ียนแปลง
และนโยบาย
มีการบริหาร



 

สาธาร
 ตา

แร่
ดํา
กฎ
กบั
วา

 กร
กร
ใบ
บริ
ใบ
เพ่ื

 ตา
ตัง้
เห
สง่
บริ
กฎ
 

 สาธาร

 เพ่ื

มา
เสถี

 มา
ตล

รณรัฐอินโดนีเซี
าม Mine Minis
รของสาธารณรัฐ
าเนินการสกดัถ่
ฎหมายหมายดั
บกระบวนการขุ
างแผนอยา่งเป็น
ระทรวงพลงังาน
ระทรวงงานสาธ
บอนญุาตตนเอง
ริษัทฯ เช่น ใบ
บอนญุาตท่ีสําคั
พอให้มัน่ใจวา่จะ
ามระเบียบรัฐม
งแตส่งิหาคม 2
มืองประเภททัว่
งออก และผู้ ซือ้
ริษัทสามารถนํา
ฎระเบียบดงักล่

รณรัฐประชาชน

อแก้ปัญหากําล
1) ตัง้เป้าล
2) ลดการผ
3) จํากดัก

กําลงักา
4) ไมอ่นมุั
5) เข้มงวด

(Sulfur)
6) สนบัสน

าตรการข้างต้นจ
ถียรภาพขึน้ 
าตรการการเข้ม
ลาดในประเทศ 

1) มาตรกา
เน่ืองจา

ซย 
sterial Decree
ัฐอินโดนีเซีย ฉ
านหิน จดัหา
งักลา่ว ตัง้แต่ปี
ขดุถ่านหินโดยก
นขัน้ตอน เพ่ือใ
นและทรัพยากร
ธารณะ (Minis
งภายในเวลาท่ี
บอนญุาตป่าไม้ 
คญัไว้ลว่งหน้าทั
ะได้รับใบอนญุ
นตรีวา่การกระ
2558 โดยกําห
วัไป (Izin Usah
อถ่านหินจากบ ิ
าภาษีท่ีจ่ายดงัก
ลา่วไมส่ง่ผลกระ

นจีน  

ลงัการผลติเกิน
ลดกําลงัการผลิ
ผลิตของเหมือง
ารผลติถ่านกําม
ารผลิตของเหมื
ติัให้เปิดเหมือง
ดในการนําเข้าถ
) สงูกวา่ร้อยละ
นนุให้มีการสง่อ
จะเป็นผลดีตอ่

มงวดในการนําเ
 
ารด้านคณุภาพ
ากถ่านหินท่ีผลิ

e No. 24/2012
ฉบบัท่ี 4/2009
อปุกรณ์การทํา
ป 2555 บริษัทฯ
การเช่า การจดั
ให้บริษัทฯ สาม
รมีการทําข้อตก
stry of Publi
กําหนด จากก
 บริษัทฯ จงึได
ทัง้ระยะสัน้และ
าตทนัตามแผน
ะทรวงพาณิชย์ 
หนดให้ผู้สง่ออก
ha Pertambag
ริษัทท่ีถือใบอนุ
กลา่วไปนํามาห
ะทบตอ่บริษัทฯ

นความต้องการข
ิตลง 1,000 ล้า
งถ่านหินจากปีล
มะถนั (Sulfur
มืองท่ีอยูร่ะหวา่ง
งใหมใ่นปี 2559
ถ่านหินท่ีมีคณุภ
ะ 3) 
อกถ่านหิน 
เหมืองร่วมทนุข

เข้าถ่านหิน เพ่ื

พถ่านหินนําเข้า
ตในเหมืองอินโ

2 ซึง่เป็นคําสัง่ก
9 (Indonesian
าเหมือง และจั
ฯ จงึจดัเตรียมแ
เตรียมหลกัสตูร
ารถดําเนินการ
กลงร่วมกบัหน่ว
ic Works) ว่
กฎหมายดงักลา่
ด้จดัทําแผนบร
ระยะยาว แ
นการผลติท่ีวาง
 เลขท่ี 107 (PM
กถ่านหินจากสา
gan: IUP) ต้อง
นญุาต IUP ต้
หกัเป็นคา่ใช้จ่า
ฯ 

ของอตุสาหกรร
านตนัภายใน 3
ละ 330 วนั เหลื
r) และ/หรือเถ้า
งก่อสร้าง 
9 ถงึ ปี 2561 
ภาพต่ํา (ปริมา

ของบริษัทฯ ใน

อสนบัสนนุผู้ผลิ

าตามเกณฑ์ข้าง
โดนีเซียและออ

กระทรวงออกต
n Mining Law
จดัเตรียมบคุลา
แผนบรรเทาควา
รฝึกอบรมบคุล
รผลิตถ่านหินได้
วยงานอ่ืนๆ เช่น
า ผู้ ถือใบอนญุ
าว สง่ผลกระท
รรเทาความเส่ีย
และมีระบบการ
งไว้ 
MK 107) ในมา
าธารณรัฐอินโด
งจ่ายภาษีสง่ออ
้องจ่ายภาษีซือ้
ายในการคํานวณ

รมถ่านหิน รัฐบ
 ถงึ 5 ปีนบัจาก
ลือปีละ 276 วนั
า (Ash) สงู โ

าณเถ้า (Ash) 

นสาธารณรัฐปร

ลติภายในประเ

งต้นท่ีกลา่วไว้แ
สเตรเลียของบ ิ

ตามความในกฎ
w No. 4/2009
กรท่ีมีความเช่ีย
ามเส่ียง เช่น กา
ากร และ การจั
ด้ตามแผน 
น กระทรวงป่า
ญาตทกุประเภท
ทบตอ่การออกใ
งดงักลา่ว โดย
รติดตามผลการ

าตรา 22 เร่ือง ภ
ดนีเซียสําหรับใบ
อกถ่านหินในอตั
ในอตัราร้อยละ
ณภาษีเงินได้นิ

บาลได้ประกาศ
กปี 2559   
น 
ดยการไมอ่นมุติั

สงูกวา่ร้อยละ

ระชาชนจีน เพ

เทศและลดแรง

แล้ว  บริษัทฯ 
ริษัทฯ มีปริมาณ

ฎหมายวา่ด้วยก
9) บริษัทฯ มี
ยวชาญด้วยตน
ารจดัหาอปุกรณ
จดัประชมุอยา่ง

าไม้ (Ministry o
ทต้องบริหารอา
ใบอนญุาตท่ีเก่ี
ยจดัให้มีการวา
รขอใบอนญุาต

ภาษีเงินได้ ซึง่มี
ใบอนญุาตประก
ตราร้อยละ 1.5
ะ 1.5 ของรา
นติบคุคล จงึป

มาตรการควบ

ติัเหมืองใหม่ ห

ะ 40 และปริม

พราะจะทําให้รา

งกดดนัจากภาว

ได้รับผลกระทบ
ณขีเ้ถ้าร้อยละ 
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การทําเหมือง
หน้าท่ีในการ
นเอง  จาก
ณ์ท่ีเก่ียวข้อง
งตอ่เน่ืองเพ่ือ

of Forestry) 
ายใุช้งานของ
กยวข้องให้แก่
งแผนการขอ
อยา่งใกล้ชิด 

มีผลบงัคบัใช้
กอบธุรกิจทํา

5 ของมลูคา่ท่ี
คาขาย โดย
ประเมินได้วา่

คมุดงันี ้

หยดุ หรือลด

าณกํามะถนั 

าคาถ่านหินมี

วะถ่านหินล้น

บในระดบัต่ํา 
 4 ถงึ 6 และ



 

 จา
ทา

แต
อตั
เช่น
โรง
ตา
31
ใน
เชือ้
มา
 

 สาธาร
 ใน

ทรั
Ex
La
บริ
ย่ืน

ร้อยละ 
ออสเตร
มาตราฐ

2) มาตรกา
ถ่านหนิ
ผลกระท
เฉียงใต้
อยา่งไร
ตนัในปี
เหมืองใ
ประเทศ
หินชนิด
2559  แ

ากสถาวะมลพิษ
างอากาศ (air e

1) มาตรฐา
2) มาตรฐา
3) มาตรฐา

 
ตท่ัง้นี ้ อนญุาต
ตราการใช้เชือ้เพ
นกนั 
งไฟฟ้าในปัจจบุ
ามมาตรฐานให
0 กรัมตอ่กิโลวั

นสว่นของโครงก
อ้เพลงิต่ําวา่เก
าตรฐานการปล

รณรัฐมองโกเลีย
นเดือนกมุภาพนั
รัพยากรธรรมชา
xploration and
aw” โดยกําหน
ริษัทฯ ได้รับผล
นแผนพฒันาแล

 15 ถงึ 2
รเลียของบริษัท
ฐานตามข้อกําห
ารการจดัเก็บภ
น และมีผลนบั
ทบจากมาตรก
ต้ (ASEAN) เป็
รก็ดี บริษัทฯ ไ
 2558 เน่ืองจา
ในประเทศออส
ศออสเตรเลีย จ
ด Thermal ลด
และเป็นร้อยละ
ษทางอากาศท่ีเ
emission) สําห
านการปลอ่ยฝุ่ น
านการปลอ่ยซลั
านการปลอ่ยไน

ตให้รัฐบาลท้อง
พลงิของโรงไฟฟ้

บนัของบริษัทฯ 
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น ติดตาม และ
ารดําเนินงานขอ
องทางส่ือสารอ
สว่นท้องถ่ิน ภา
กบัฝ่ายอ่ืนๆ ใน

คญักบัการมีสว่
ามต้องการของ
รท่ีปรึกษาการพ
ฐบาลในท้องถ่ิน
ขปัญหาอปุสรร

ามต้องการของ
มชน เพ่ือนําไป
สนนุประกอบด้
การสง่เสริมด้

างพืน้ฐานท่ีจําเ
เกิดความพงึพอ

ษัทฯ (Stakeho
ต่างๆ รวมถึงข้
นินงาน เพ่ือให้

Managem
ษัทฯ ก็มีการทํา
การวางแผน ก
ร ซึง่สามารถทํา

ดตามงานอยา่
ากได้เห็นความ
นําเพ่ือพฒันางา
ผนการทํางานแ
กบัชมุชนและสั

ะประเมินผล ร
องบริษัทฯ โด
อยา่งมีประสทิธิ
าครัฐ ส่ือมวลชน
นบริษัทฯ เพ่ือแก้

วนร่วมของชมุช
งชมุชน และส
พฒันาชมุชน (
น และบริษัทฯ
รคตา่งๆ เพ่ือให้

งชมุชนแตล่ะแห
ปสูก่ารพฒันาที
ด้วย การพฒัน
ด้านสงัคม ศา
เป็น ซึง่ทําให้
อใจ และมีควา

older Percept
ข้อเสนอแนะจา
ห้เกิดประโยชน์แ

ment in 
างานพฒันาชมุ
การจดัสรรงบปร
าให้โครงการมีป

างใกล้ชิด รวม
มก้าวหน้าของโค
านให้เกิดประสิ
และการบริหาร
สงัคมได้เป็นอยา่
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วมถงึร่วมกนั
ยเฉพาะด้าน
ภาพระหวา่ง
นท้องถ่ิน ทํา
ก้ไขปัญหาได้

ชน ตัง้แต่การ
สอดคล้องกบั
(Community 
 เพ่ือร่วมกนั
ห้คนในชมุชน

หง่ โดยเน้น
ท่ีชมุชนพึง่พา
าอาชีพ การ
าสนา และ
ประชาชนใน
มสมัพนัธ์ท่ีดี

ion Survey) 
ากชุมชนและ
และความพึง

Community 
มชนควบคูไ่ป
ระมาณ การ
ประสทิธิภาพ

ถงึการเข้าไป
ครงการตา่งๆ 
สทิธิภาพมาก
รความเส่ียงท่ี
างดี 



 

3.8  ความ
บ

ประกอ
สถานก
มุง่เน้น
อทุธรณ
และจํา
ฉบบัซึ่
จําเลยไ
คาดวา่
บริษัท 

 

เส่ียงจากกรณี
บริษัทฯ ให้
อบด้วยคณะกร
การณ์อยา่งใกล้
นทําความเข้าใจ
ณ์ ให้ยกฟ้องขอ
าเลยไมไ่ด้กระทํ
งเป็นเอกสารข้
ได้ย่ืนคําแก้ฎีกา
าน่าจะใช้เวลาใน
 บ้านป ูเพาเวอร์

ณีคดีโครงการโ
ห้ความสําคญัใน
รรมการบริษัทแ
ล้ชิด โดยมีกา
จและความมัน่ใ
องโจทก์ โดยให้
าละเมิดตอ่โจท
อมลูโครงการห
าและฎีกาฟ้องแ
นการพิจารณาค
ร์ จํากดั ในโครง

 

โรงไฟฟ้าหงสา
นการบริหารคว
และผู้บริหาร เพื
ารรายงานความ
ใจแก่ผู้ มีสว่นได้
เหตผุลวา่จําเลย
ก์ แตฝ่่ายโจทก์
หงสาเดิมแก่โจท
แย้งตอ่ศาลฏีกา
คดีนีอี้กประมาณ
การหงสาฯ 

า  
วามเส่ียงจากกร
พ่ือติดตามความ
มคืบหน้าของสถ
ด้สว่นเสีย ซึง่เมื
ยได้กระทําการโ
ก์เป็นฝ่ายผิดสญั
ทก์ ฝ่ายโจทก์ไ
แล้ว ขณะนีค้ดี
ณ 3 - 5 ปี ผู้

รณีคดีโครงการ
มคืบหน้าการดํ
ถานการณ์แก่ผู้
ม่ือวนัท่ี 9 กนัยา
โดยสจุริตทัง้ก่อน
ญญาร่วมพฒันา
ได้ย่ืนฎีกาคําพิพ
ดีเข้าสูก่ระบวนก
ผู้บริหารเช่ือมัน่ใ

รโรงไฟฟ้าหงสา
าเนินการของฝ่
ผู้บริหารและคณ
ายน 2557 ศาล
นและหลงัเข้าทํา
าโครงการ และจํ
พากษาของศาลอ
การพิจารณาในช
นการดําเนินงาน

า โดยจดัตัง้
ฝายกฎหมาย แ
ณะกรรมการบริ
ลแพง่ได้อา่นคําพิ
าสญัญาร่วมพฒั
จําเลยไมต้่องคืน
อทุธรณ์ตอ่ศาล
นชัน้ฎีกาตัง้แตปี่
นโดยสจุริตของ
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ง้ทีมทํางานท่ี
และวิเคราะห์
รษัท รวมทัง้
พิพากษาศาล
ฒนาโครงการ 
นเอกสาร 13 
ลฎีกาและฝ่าย
 2558 และ
บริษัทฯ และ



 

 

 

4.1 สนิทรั

ที่ดนิ อ

ท่ีดิน อ
ค่าเส่ือ
ประมา

 

ส
อ
เ
เ
เ
ร
อ

 
 
 - 

1.  อ.ลี ้จ.ลํ

2.  อ.แมท่ะ

3.  อ.ลี ้จ.ลํ

 

หมายเหต ุ: *

  
 

รัพย์ถาวร 

อาคาร และสิ่ง

อาคารและอปุก
อมราคาคํานว
าณการไว้ของสิ

สว่นปรับปรุงท่ีดิ
อาคาร สิง่ปลกู
เคร่ืองจกัรและอ
เคร่ืองตกแตง่ 
เคร่ืองมือและเค
รถยนต์ 
อปุกรณ์ภายใต้

รายละเอียดขอ

ท่ีตัง้ 

าพนู 

ะ จ.ลําปาง 

าพนู 

* ขนาดของพืน้ท่ี

4. 

งปลูกสร้าง ณ

กรณ์รับรู้เม่ือเร่ิม
ณโดยใช้วิธีเส้
สนิทรัพย์ดงัตอ่ไ

ดิน 
สร้างและสว่นป
อปุกรณ์โรงงาน

คร่ืองใช้สํานกังา

้สญัญาเช่าทาง

องท่ีดินของบริษ

ผู้ ถือครอง

BP 

BP 

BMC 

 

ท่ีท่ีใช้ในการทําเห

 

   ทรัพย์สิน

 วันที่ 31 ธันว

มแรกตามราคา
นตรงเพ่ือลดร
ไปนี ้ 

ปรับปรุงอาคาร
น 

าน 

งการเงิน 

ษัทฯ และบริษัท

ง ขนาด (ไร่) 

345-3-74* 

209-3-62* 

412-3-62 

 

หมือง 

ที่ใช้ในการป

วาคม 2558 

าทนุ และแสดง
ราคาตามบัญชี

ร 

ทยอ่ย  

 ประเภทถือ

 ปลอดภาระ

 ปลอดภาระ

 ปลอดภาระ

รวม 

ประกอบธุรกิ

ด้วยราคาทนุหกั
ชีของสินทรัพย์

ตามอายเุหมือ

อสิทธิ 

ะผกูพนั ทําเห

ะผกูพนั ทําเห

ะผกูพนั 

 

กจิ 

กัคา่เส่ือมราคา
์แต่ละชนิดตล

องหรือ 5 ถงึ 20

วตัถปุระสงค์ 

มืองถ่านหิน (BP
 

หมืองถ่านหิน (LP
 

ทําเหมือง 
 

 

าสะสม 
ลอดอายุการให้

0 ปีแล้วแตอ่ยา่

มลูคา่
(เหรี

P-1) 1,1

P-2) 

1,3
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ห้ประโยชน์ท่ี

10 ปี 
างใดจะต่ํากวา่ 

5 ถงึ 20 ปี 
4 และ 5 ปี 
4 และ 5 ปี 
4 และ 5 ปี 
5 ถงึ 15 ปี 

าตามบญัชี  
ยญสหรัฐ) 

179,130.28 

74,036.13 

62,820.01 

315,986.42 

 



 

- รายล
 

1.  อาคารสํ
จ. ลําพู

2.  อาคารสํ
ต. สบป

3.  อาคารสํ
Jorong

4.  ทา่เรือ  

5.   อาคารส
Indom

6.  ทา่เรือ  

7.  เคร่ืองจกั
Indom

8.   อาคารส
Kitadin

9.   เคร่ืองจั
Indone

 
10. อาคารส

Trubai
 
11. ทา่เรือ 

12. เคร่ืองจั
Trubai

13. อาคารส
Bharin

14. เคร่ืองจั
Indone

15. อาคารส

16. เคร่ืองจั

 
 

 

ละเอียดของอา

รายการ 

สาํนกังานและบ้า
พนู 
สาํนกังานโรงเก็บ
ปราบ อ. แมท่ะ 
สาํนกังานและบ้า
g Indonesia 
เหมือง Jorong 

สํานกังานและบ้
minco  Indonesi
เหมือง Indomin

กัรและอปุกรณ์ 
minco Indonesia
สํานกังานและบ้
n  Indonesia 
จกัรและอปุกรณ์ 
esia 

สํานกังานและบ้
indo  Indonesia

เหมือง Trubain

จกัรและอปุกรณ์ 
indo Indonesia
สํานกังานและบ้
nto Indonesia 
จกัรและอปุกรณ์ 
esia 
สํานกังานและบ้

จกัรและอปุกรณ์ 

คารและสิง่ปลกู

านพกั อ. ลี ้       

บวสัดแุละบ้านพั
จ. ลําปาง 
านพกั เหมือง 

Indonesia 

านพกั เหมือง 
ia 
nco  Indonesia 

เหมือง 
a 
านพกั เหมือง 

 เหมือง Kitadin 

านพกั  เหมือง 
a 

do  Indonesia 

 เหมือง 
a 
านพกั เหมือง 

 เหมือง Bharint

านพกั Trust  

 เหมือง Trust 

รวม

กสร้างของบริษั

บริษัท 

   Banpu 

กั Banpu 

Jorong 

Jorong 

Indominc

 Indominc

Indominc

Kitadin 

 Kitadin 

Trubaind

Trubaind

Trubaind

Bharinto

to Bharinto

Trust 

Trust 

ม 

ษัทฯ และบริษัท

ลกัษณะก

 บริษัท B
เป็นเจ้

 บริษัท B
เป็นเจ้

 บริษัท J
เป็นเจ้

 บริษัท J
เป็นเจ้

co บริษัท Ind
เป็นเจ้

co บริษัท Ind
เป็นเจ้

co บริษัท Ind
เป็นเจ้

 บริษัท K
เป็นเจ้

 บริษัท K
เป็นเจ้

o บริษัท Tr
เป็นเจ้

o บริษัท Tr
เป็นเจ้

o บริษัท Tr
เป็นเจ้

o บริษัท B
เป็นเจ้

o บริษัท B
เป็นเจ้

บริษัท  Ta
Raya Usa

เป็นเจ้
บริษัท  Ta

Raya Usa
เป็นเจ้

ยอ่ย  

กรรมสิทธิ มู
(

Banpu 
จ้าของ 
Banpu 
จ้าของ 
Jorong  
จ้าของ 
Jorong  
จ้าของ 
dominco  
จ้าของ 

1

dominco  
จ้าของ 

3

dominco  
จ้าของ 

8

Kitadin  
จ้าของ 
Kitadin  
จ้าของ 

ubaindo  
จ้าของ 

ubaindo  
จ้าของ 

ubaindo  
จ้าของ 
Bharinto  
จ้าของ 
Bharinto  
จ้าของ 
ambang 

aha Tama 
จ้าของ 
ambang 

aha Tama 
จ้าของ 

1

16

มลูคา่ตามบญัชี 
(เหรียญสหรัฐ) 

21,270.78 

124,324.41 

14,275.73 

59,384.52 

3,090,198.41 

4,745,919.10 

8,846,199.50 

465,905.24 

616,452.74 

4,436,941.48 

174,334.96 

3,242,525.26 

598,662.64 

5,582,095.63 

725,532.05 

6,928,962.59 

9,672,985.04 

ภาระผู

ไมมี่ภาระ

ไมมี่ภาระ

ไมมี่ภาระ

ไมมี่ภาระ

ไมมี่ภาระ

ไมมี่ภาระ

ไมมี่ภาระ

ไมมี่ภาระ

ไมมี่ภาระ

มีภาระผกู
สญัญาเงิ
ธนาคาร

มีภาระผกู
สญัญาเงิ
ธนาคาร
ไมมี่ภาระ

ไมมี่ภาระ

ไมมี่ภาระ

ไมมี่ภาระ

ไมมี่ภาระ
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กพนั 

ะผกูพนั 

ะผกูพนั 

ะผกูพนั 

ะผกูพนั 

ะผกูพนั 

ะผกูพนั 

ะผกูพนั 

ะผกูพนั 

ะผกูพนั 

พนัตาม
งินกู้กบั
รผู้ ให้กู้  
พนัตาม
งินกู้กบั
รผู้ ให้กู้  
ะผกูพนั 

ะผกูพนั 

ะผกูพนั 

ะผกูพนั 

ะผกูพนั 



 

- รา

1. อาคารที่พ

2. โรงงานแ

3. อาคารที่พ

4. โรงงานแ

5. อาคารที่พ

6. โรงงานแ

7. โรงงานแ

8. อาคารที่พ

9. โรงงานแ

10. โรงงาน

11. อาคารที

12. โรงงาน

13. อาคารที

14. โรงงาน

15. โรงงาน

16. โรงงาน

17. โรงงาน

18. โรงงาน

ยละเอียดของสิ
รายการ 

พกัอาศยัและท่ีดิ

และเคร่ืองจกัรใน

พกัอาศยัและท่ีดิ

และเคร่ืองจกัรใน

พกัอาศยัและท่ีดิ

และเคร่ืองจกัรใน

และเคร่ืองจกัรใน

พกัอาศยัและท่ีดิ

และเคร่ืองจกัรใน

นและเคร่ืองจกัรใ

ท่ีพกัอาศยัและที

นและเคร่ืองจกัรใ

ท่ีพกัอาศยัและที

นและเคร่ืองจกัรใ

นและเคร่ืองจกัรใ

นและเคร่ืองจกัรใ

นและเคร่ืองจกัรใ

นและเคร่ืองจกัรใ

สนิทรัพย์ถาวรห

ดิน  

นการทําเหมือง 

ดิน  

นการทําเหมือง 

ดิน  

นการทําเหมือง 

นการทําเหมือง 

ดิน  

นการทําเหมือง 

ในการทําเหมือง 

ท่ีดิน  

ในการทําเหมือง 

ท่ีดิน  

ในการทําเหมือง 

ในการทําเหมือง 

ในการทําเหมือง 

ในการทําเหมือง 

ในการทําเหมือง 

หลกัของกลุม่บ ิ
บริษัท 

Airly Coal 

Airly Coal 

Charbon C
Pty 

Charbon C
Pty 

Clarence C
Pty 

Clarence C
Pty 

Centenni
Drilling P

Limited
Centenni

Fassifern 
Centenni

Fassifern 
 Centennial 

Infrastruct
Pty 

Centenni
Inglenook 

 Centenni
Inglenook 
Ivanhoe C

Pty 
 Ivanhoe C

Pty 
 Centenni

Mandalong

 Centenni
Mannering

 Centenni
Myuna P

 Centenni
Northern C

Service P

ริษัทในประเทศ
 ลักษ

 Pty บริษัท A

 Pty บริษัท A

Coal บริษัท C

Coal บริษัท C

Coal บริษัท C

Coal บริษัท C

ial 
Pty 
d 

บริษัท C
Pty Lim

ial 
Pty 

บริษ
Fassife

ial 
Pty 

บริษ
Fassife

 Coal 
ture 

บริษัท 
Infras

ial 
 Pty 

บริษ
Ingleno

ial 
 Pty 

บริษ
Ingleno

Coal บริษัท 

Coal บริษัท 

ial 
g Pty 

บริษ
Man

ial 
g Pty 

บริษ
Man

ial 
Pty 

บริษัท C
Pt

ial 
Coal 
Pty 

บริษ
North

Pt

ศออสเตรเลีย 
ษณะกรรมสทิธิ

Airly Coal Pty เ
เจ้าของ 

Airly Coal Pty เ
เจ้าของ 

Charbon Coal 
เป็นเจ้าของ 
Charbon Coal 
เป็นเจ้าของ 
Clarence Coal 
เป็นเจ้าของ 
Clarence Coal 
เป็นเจ้าของ 

Centennial Dril
mited  เป็นเจ้าข

ษัท Centennial 
ern Pty เป็นเจ้าข
ษัท Centennial 
ern Pty เป็นเจ้าข
 Centennial Co

structure Pty เป็
เจ้าของ 

ษัท Centennial 
ook Pty เป็นเจ้า
ษัท Centennial 
ook Pty เป็นเจ้า
Ivanhoe Coal P
เป็นเจ้าของ 
Ivanhoe Coal P
เป็นเจ้าของ 
ษัท Centennial 
dalong Pty เป็น
เจ้าของ 

ษัท Centennial 
nnering Pty เป็น
เจ้าของ 

Centennial Myu
ty เป็นเจ้าของ 
ษัท Centennial 
ern Coal Servic
ty เป็นเจ้าของ 

ธิ มูลค่า
บญั

(ล้านเห
ออสเต

เป็น

เป็น

Pty 

Pty 

 Pty 

 Pty 

ling 
อง 

 
ของ 
 
ของ 
oal 
ปน

 
ของ 
 
ของ 
Pty 

Pty 

 
น

 
น

una 

 
ce 

าตาม
ญชี 
หรียญ
ตรเลีย) 

ภ

2.3 ไม

125.2 ไม

9.4 ไม

1.4 ไม

0.4 ไม

98.1 ไม

2.8 ไม

49.0 ไม

1.8 ไม

36.8 ไม

0.5 ไม

0.2 ไม

10.1 ไม

47.2 ไม

260.0 ไม

6.7 ไม

56.1 ไม

41.2 ไม
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มมี่ภาระผกูพนั 

มมี่ภาระผกูพนั 

มมี่ภาระผกูพนั 

มมี่ภาระผกูพนั 
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มมี่ภาระผกูพนั 

มมี่ภาระผกูพนั 

มมี่ภาระผกูพนั 

มมี่ภาระผกูพนั 

มมี่ภาระผกูพนั 



 

19. โรงงาน

20. อาคารที

21. โรงงาน

22. โรงงาน

 
 
 

ข้อมูลเ
1. รายล
 

โครงการ 

DONFAI 

LP-2 

LP-2 

LP-2 

BP-2 
Expansion

BP-2 
Expansion

 

หมายเหต ุ:  
-  โครง
- ประ
เดียว

-  ประท
 

 

รายการ 

นและเคร่ืองจกัรใ

ท่ีพกัอาศยัและที

นและเคร่ืองจกัรใ

นและเคร่ืองจกัรใ

เก่ียวกับประท
ละเอียดเก่ียวกบั

ประทานบตั
เลขท่ี 

27564/1497

24414/1447

27423/1466

27501/1502

 25982/1607

 25983/1607

งการ DONFAI อ
ทานบตัรทกุแปล
วกนักบั บริษัท ปู
ทานบตัรใน อําเภ

ในการทําเหมือง 

ท่ีดิน  

ในการทําเหมือง 

ในการทําเหมือง 

ทานบัตรและสิ
บัประทานบตัร

ตร อําเภอ

74 แมท่ะ 

75 แมท่ะ-สบป

63 แมท่ะ-สบป

20 แมท่ะ-สบป

74 ลี ้

75 ลี ้

อยู่ระหวา่งการขอ
ลงใน อําเภอแม
ปนูซเิมนต์ไทย จํา
ภอลี ้จงัหวดัลําพ

 

บริษัท 

 Centenni
Newstan 
Centenni

Springvale
 Centenni

Springvale
 Centennial 

Compan
รวม 

สทิธ์ิ ในการปร
ร และการสง่เสริ

อ จงัหวดั 

 ลําปาง 

ปราบ ลําปาง 

ปราบ ลําปาง 

ปราบ ลําปาง 

ลําพนู 

ลําพนู 

อเวนคืนประทาน
มท่ะ จงัหวดัลําป
ากดั (มหาชน) 
พนู ได้แจ้งขอหย

 ลักษ

ial 
Pty 

บริษ
Newsta

ial 
e Pty 

บริษ
Springv

ial 
e Pty 

บริษ
Springv

 Coal 
ny 

บริษัท 
Comp

ระกอบธุรกจิ 
ริมการลงทนุขอ

เนือ้ท่ี 
ไร่-งาน-ตรว. 

181-2-10 

200-3-74 

237-2-28 

297-3-80 

285-3-12 

296-0-45 

นบตัร เน่ืองจาก
ปาง ได้หยดุกา

ยดุการทําเหมือง

ษณะกรรมสทิธิ

ษัท Centennial 
an Pty เป็นเจ้าข
ษัท Centennial 
vale Pty เป็นเจ้า
ษัท Centennial 
vale Pty เป็นเจ้า
 Centennial Co
pany เป็นเจ้าขอ

องบริษัทฯ บริษั

 หมดอาย ุ

16/11/63 บ

22/12/59 บ

23/06/59 บ

30/06/59 บ

16/01/67 บ

16/01/67 บ

บริษัทฯ ไมมี่คว
ารผลิต แตพื่น้ท่ี

ง  

ธิ มูลค่า
บญั

(ล้านเห
ออสเต

 
ของ 
 
าของ 
 
าของ 
oal 
อง 

ษัทยอ่ย และบริษ

โดยบริ

บริษัท บ้านป ูมิน

บริษัท บ้านป ูจํา

บริษัท บ้านป ูจํา

บริษัท บ้านป ูจํา

บริษัท บ้านป ูจํา

บริษัท บ้านป ูจํา

ามประสงค์ทําเห
ประทานบตัรเป็

าตาม
ญชี 
หรียญ
ตรเลีย) 

ภ

65.7 ไม

1.4 ไม

153.5 ไม

3.0 ไม

972.6  

ษัทร่วม  

รษัท 

นเนอรัล จํากดั เ

ากดั (มหาชน) 

ากดั (มหาชน) 

ากดั (มหาชน) 

ากดั (มหาชน) 

ากดั (มหาชน) 

หมืองในพืน้ท่ีสมั
ปนพืน้ท่ีร่วมโครง
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มมี่ภาระผกูพนั 

มมี่ภาระผกูพนั 

หมายเหต ุ

อยู่ระหวา่งการข
เวนคืนประทานบ

หยดุการผลิต

หยดุการผลิต

หยดุการผลิต

หยดุการทําเหมื

หยดุการทําเหมื

มปทานแล้ว  
การทําเหมือง

ขอ
บตัร 

ต 

ต 

ต 

มือง 

มือง 



 

 ร
 

โครงการ 

Indonesia-
Kalimantan 

Indominco 

Kitadin 
(Embalut) 

 
 

Kitadin 
(Tandung 
Mayang) 

Trubaindo 

  Bharinto 
 

 
 

รายละเอียดประ

ประทานบตัร
เลขท่ี 

 
05PB0318 

 

 01PB0435 

KTN 2003 000
OP 

 
 

98PP0103 

 96PB0160 

CCOW-BEK
20Nov1997

ะทานบตัรของบ

ร 
อําเภอ 

 Tanah Lau

 Bontang, 
Kutai Timu

06 

 

Embalut, 
Kutai 

Kartanegar
 

Bontang ,
Kutai 
Timur 

 
 Kutai Bara

K 
7 

Barito Utara
Kutai Bara

 

บริษัท บ้านป ูจํ

จงัหวดั 

t South 
Kalimantan 

  
r 

East 
Kalimantan 

ra 

 

East 
Kalimantan 

 
 

East 
Kalimantan 

t East 
Kalimantan 

 & 
t 

Central & 
East 

Kalimantan 
 

ากดั (มหาชน)

เนือ้ท่ี 
ไร่-งาน-ตรม. 

 
4,137 

   Hectares 
 

7,341 
  Hectares 

 

 
25,121    

Hectares 
 

 

 

 2,973.3  
   Hectares 

 
 

2,338 
Hectares 

 
23,650    

Hectares 

 

22,000 
Hectares 

 และบริษัทยอ่ย

หมดอาย ุ

9 Dec 2029 

8 May 2028 

25 Feb 2022 
 
 
 

16 Jun 2018 

27 Feb 2035 

20 Nov 2027 

ยในสาธารณรัฐ

โดยบริษ

PT. Jorong B
Greston (J

PT. Indominc

PT. Kita
 
 
 

PT. Kita

PT. Trubain
Minin

 
PT. Bharinto 

ฐอินโดนีเซีย 

ษัท 

Barutama 
Jorong) 

Pr

Pr

co Mandiri Pr

adin 

adin 

Pr

Pr

ndo Coal 
ng 

Pr

 Ekatama Pr
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หมายเหต ุ

roduction Stage 
 
 

roduction Stage 

roduction Stage 

roduction Stage 
 
 
 

roduction Stage 

roduction Stage 

roduction Stage 

 

  

  

  

 

 

 



 

 

โครงการ

AIRLY 

ANGUS PLA

ANGUS PLA

ANGUS PLA

ANGUS PLA

BLUE 
MOUNTAINS

BLUE 
MOUNTAINS

CHARBON 

CHARBON 

CHARBON 

CHARBON 

CHARBON 

CHARBON 

CHARBON 

CHARBON 

CHARBON 

CHARBON 

CHARBON 

CHARBON 

รายละเอียดปร

ร 
ประทานบตั

เลขท่ี 
ML1331 

ACE ML1424 

ACE CCL704 

ACE ML1699 

ACE ML1720 

S 
CCL738 

S 
ML1457 

MPL505 

MPL526 

MPL499 

ML1318 

ML1384 

ML1501 

ML1545 

CCL732 

MPL670 

ML1524 

MPL964 

MPL270 

ระทานบตัรของ

 

ตัร
อําเภอ

AIRLY, COC
MORUNDUR
BANDAMOR

WOLGAN, C
COOK & 
MARANGAR
COX & LIDS

COOK 

COOK 

LETT 

LETT & 
MARANGAR

CLANDULLA

WELLS, 
CLANDULLA
RYLSTONE 
CLANDULLA

CLANDULLA

CLANDULLA

CLANDULLA

CLANDULLA

CLANDULLA

RYLSTONE &
CLANDULLA
CLANDULLA

CLANDULLA

CLANDULLA

งบริษัท บ้านป ูจ

อ รัฐ 

O, 
REY & 
RA 

NSW 

COX, 

ROO 

NSW 

DALE NSW 

NSW 

NSW 

NSW 

ROO 
NSW 

A NSW 

A & 
NSW 

A NSW 

A NSW 

A NSW 

A NSW 

A NSW 

A NSW 

& 
A 

NSW 

A NSW 

A NSW 

A NSW 

จํากดั (มหาชน

เนือ้ท่ี
เฮกตาร์ 

2,745 

7,735 

2,541 

30.6 

158.9 

1,116 

185.1 

0.4097 

7.106 

0.7917 

983 

195.5 

13 

204.65 

1024 

9.92 

20.26 

4.932 

213.7 

น) และบริษัทยอ่

หมดอาย ุ

11 Oct 2035 

18 Aug 2024 

14 Jan 2023 

26 June 2035 

23 Nov 2036 

28 Sep 2025 

3 Nov 2020 

11 Aug 2026 

14 Dec 2024 

28 May 2026 

28 Jun 2026 

19 Jan 2017 

21 Dec 2022 

9 Jan 2025 

2 Dec 2025 

26 Mar 2024 

28 Oct 2023 

20 Nov 2023 

28 Apr 2026 
 

อยในประเทศอ

โดย

CENTENNIA
LIMITED 

CENTENNIA
SPRINGVAL

CENTENNIA
SPRINGVAL
CENTENNIA
SPRINGVAL

CENTENNIA
SPRINGVAL
HARTLEY VA
COMPANY 

HARTLEY VA
COMPANY 

CHARBON C
LIMITED 
CHARBON C
LIMITED 

CHARBON C
LIMITED 
CHARBON C
LIMITED 
CHARBON C
LIMITED 
CHARBON C
LIMITED 
CHARBON C
LIMITED 
CHARBON C
LIMITED 
CHARBON C
LIMITED 
CHARBON C
LIMITED 
CHARBON C
LIMITED 
CHARBON C
LIMITED 

ออสเตรเลีย 

ยบริษัท 

AL AIRLY PTY 

AL 
LE PTY LTD 

AL 
LE PTY LTD 
AL 
LE PTY LTD 
AL 
LE PTY LTD 
VALLEY COAL 
PTY LIMITED 

VALLEY COAL 
PTY LIMITED 
COAL PTY 

COAL PTY 

COAL PTY 

COAL PTY 

COAL PTY 

COAL PTY 

COAL PTY 

COAL PTY 

COAL PTY 

COAL PTY 

COAL PTY 

COAL PTY 
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หมายเหต ุ

Production 

Care & 
Maintenance 

Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Closed 

Closed 

Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 

Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 



 

โครงการ

CHARBON 

CHARBON 

CLARENCE 

CLARENCE 

CLARENCE 

CLARENCE 

CLARENCE 

IVANHOE 
IVANHOE 

IVANHOE 
IVANHOE 
MANDALON

MANDALON

MANDALON

MANDALON

MANDALON

MANDALON

ร 
ประทานบตั

เลขท่ี 
ML1647 

ML1663 

CCL705 

ML1354 

ML1353 

ML1583 

ML1721 

ML1627 
CCL712 

ML1301 
MPL348 

NG ML1443 

NG ML1543 

NG ML1431 

NG MPL191 

NG CCL762 

NG ML1553 

ตัร
อําเภอ

CLANDULLA

CLANDULLA

CLWYDD, 
MARANGAR
ROCK HILL 

CLWYDD & C

CLWYDD, CO
ROCK HILL 

CLWYDD, 
MARANGAR
LETT 
CLWYDD 

CULLEN BU
CULLEN BU
COX & FALN
COX 
COX 
MORISSET, 
& MANDOLO

MANDOLON

MORISSET 

 COORUMBU

DORA,  AWA
MANDOLON
MORISSET &
WALLARAH 

 
MORISSET 

อ รัฐ 

A NSW 

A NSW 

ROO & 
NSW 

COOK NSW 

OOK & NSW 

ROO, 
NSW 

NSW 

LLEN NSW 
LLEN, 

NASH 
NSW 

NSW 
NSW 

DORA 
ONG 

NSW 

NG NSW 

NSW 

UNG NSW 

ABA, 
NG, 
& 

NSW 

NSW 

เนือ้ท่ี
เฮกตาร์ 

570.9 

52.5 

3,210 

155.3 

1,075 

3,331 

5.11 

79.78 
1,628 

5.131 
9.45 

3,648 

172.5 

2.093 

0.5615 

 2,940 

 64.32 

หมดอาย ุ

17 Dec 2031 

9 Jan 2033 

20 Dec 2026 

21 Jul 2036 

21 Jul 2036 

9 Jul 2027 

7 Dec 2036 

2 Feb 2030 
12 Nov 2006 

Renewal pending
28 Sep 2034 
24 May 2025 
1 Mar 2020 

25 Nov 2024 

27 May 2019 

25 Feb 2023 

13 Oct 2022 

7 Sep 2025 

โดย

CHARBON C
LIMITED 
CHARBON C
LIMITED 
COALEX PT
AND CLARE
INVESTMEN
LIMITED 
COALEX PT
AND CLARE
INVESTMEN
LIMITED 
COALEX PT
AND CLARE
INVESTMEN
LIMITED 
COALEX PT

COALEX PT
AND CLARE
INVESTMEN
LIMITED 
IVANHOE C

g 
IVANHOE C

IVANHOE C

IVANHOE C
CENTENNIA
MANDALON

CENTENNIA
MANDALON
CENTENNIA
MANDALON

CENTENNIA
MANDALON
CENTENNIA
MANDALON

CENTENNIA
MANDALON

 

ยบริษัท 

COAL PTY 

COAL PTY 

TY LIMITED 
ENCE COAL 
NTS PTY 

TY LIMITED 
ENCE COAL 
NTS PTY 

TY LIMITED 
ENCE COAL 
NTS PTY 

TY LIMITED 

TY LIMITED 
ENCE COAL 
NTS PTY 

COAL PTY LTD 
COAL PTY LTD 

COAL PTY LTD 
COAL PTY LTD 
AL 
NG PTY LTD 
AL 
NG PTY LTD 
AL 
NG PTY LTD 
AL 
NG PTY LTD 
AL 
NG PTY LTD 

AL 
NG PTY LTD 
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หมายเหต ุ

Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Production 

Production 

Production 

Production 

Production 

Closed 
Closed 

Closed 
Closed 
Production 

Production 

Production 

Production 

Production 

Production 



 

โครงการ

MANDALON

MANNERING

MANNERING

MUNMORAH

MUNMORAH

MYUNA 

MYUNA 

MYUNA 

NEUBECKS 
PROJECT 
NEWSTAN 

NEWSTAN 

NEWSTAN 

NEWSTAN 

NEWSTAN 

NEWSTAN 

NEWSTAN 

NEWSTAN 

ร 
ประทานบตั

เลขท่ี 
NG ML1722 

G CCL721 

G CCL719 

H CCL720 

H CCL722 

MPL334 

ML1370 

ML1632 

 CCL756 

CCL746 

CCL764 

CCL763 

PLL497 

ML1587 

ML1586 

ML1452 

CCL727 

ตัร
อําเภอ

MANDOLON
MORISSET, 
WYONG & 
MUNMORAH
 MORISSET &
WALLARAH 

 WALLARAH

 WALLARAH
MUNMORAH

 MORISSET, 
WALLARAH,
MUNMORAH
TUGGERAH 
AWABA 

WALLARAH 

 AWABA, 
COORUMBU
ALLARAH & 
MORISSET 
COX 

AWABA & 
COORUMBU

TERALBA & 
AWABA 
AWABA 

AWABA 

AWABA 

AWABA & 
COORUMBU
AWABA & 
COORUMBU

TERALBA & 
AWABA 

อ รัฐ 

NG, 

H 

NSW 

& 
 

NSW 

 NSW 

 & 
H 

NSW 

 
 

H & 
 

NSW 

NSW 

 NSW 

UNG,W
 

NSW 

NSW 

UNG 
NSW 

NSW 

NSW 

NSW 

NSW 

UNG 
NSW 

UNG 
NSW 

NSW 

เนือ้ท่ี
เฮกตาร์ 

 3206 

3,526 

 1,803.5 

3,735 

5,140 

33.3 

635 

7,426 

101 

3,308 

108.8 

190.1 

20.23 

3 

449.1 

1587 

2,194.08 

หมดอาย ุ

17 Dec 36 

29 Jul 2026 

22 Dec 2020 

16 Feb 2023 

5 Jul 2019 

19 Oct 2036 

2 Dec 2016 

13 Oct 2022 

6 Dec 2024 

31 Dec 2028 

18 May 2021 

9 Jun 2022 

24 Aug 2017 

23 Oct 2027 

13 Oct 2022 

6 Jul 2020 

12 Aug 2027 

โดย

CENTENNIA
MANDALON

CENTENNIA
MANNERING

CENTENNIA
MANNERING

CENTENNIA
MUNMORA

CENTENNIA
MUNMORA

CENTENNIA
LTD 
CENTENNIA
LTD 
CENTENNIA
LTD 

CENTENNIA
SPRINGVAL
CENTENNIA
PTY LTD 
CENTENNIA
PTY LTD 
CENTENNIA
PTY LTD 
CENTENNIA
PTY LTD 
CENTENNIA
PTY LTD 
CENTENNIA
PTY LTD 
CENTENNIA
PTY LTD 
CENTENNIA
PTY LTD 

ยบริษัท 

AL 
NG PTY LTD 

AL 
G PTY LTD 

AL 
G PTY LTD 

AL 
AH PTY LTD 
AL 

AH PTY LTD 

AL MYUNA PTY 

AL MYUNA PTY 

AL MYUNA PTY 

AL 
LE PTY LTD 
AL NEWSTAN 

AL NEWSTAN 

AL NEWSTAN 

AL NEWSTAN 

AL NEWSTAN 

AL NEWSTAN 

AL NEWSTAN 

AL NEWSTAN 
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หมายเหต ุ

Production 

Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 
Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 
Closed 

Closed 

Production 

Production 

Production 

Project 

Care & 
Maintenance 

Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 
Care & 
Maintenance 



 

โครงการ

NEWSTAN 

NEWSTAN 

NEWSTAN 

NEWSTAN 

NEWSTAN 

NEWSTAN 

SPRINGVAL

SPRINGVAL

SPRINGVAL

SPRINGVAL

SPRINGVAL

SPRINGVAL

SPRINGVAL

SPRINGVAL

SPRINGVAL

SPRINGVAL

WESTERN 
MAIN 
WESTERN 
MAIN 
WESTERN 
MAIN 
WESTERN 
MAIN 
WESTERN 
MAIN 

ร 
ประทานบตั

เลขท่ี 
MPL328 

ML1380 

MPL304 

MPL305 

ML1480 

MPL327 

E ML1303 

E ML1588 

E CL377 

E MPL314 

E ML1323 

E ML1537 

E ML1326 

E ML1352 

E ML1448 

E ML1670 

CL361 

PLL133 

ML204 

CL394 

ML564 

ตัร
อําเภอ

AWABA 

AWABA 

AWABA 

AWABA 

AWABA 

AWABA 

LIDSDALE &
MARANGAR

COOK & CLW

LIDSDALE &
MARANGAR
LIDSDALE 

LIDSDALE &
MARANGAR
MARANGAR

CLWYDD, CO
COX & 
MARANAGR

COX & LIDSD

LIDSDALE 

COOK 
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นจํานวน 4,00
หายอนัได้แก่คา่
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สญัญาร่วมพฒัน
เลยไมต้่องคืนเอ
ธรณ์ตอ่ศาลฎีก
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งานของบริษัทฯ
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เป็นผู้ได้รับสมั
และผู้บริหารขอ
มพฒันาโครงกา
สมัปทานโครงก
ใช้คา่เสียหายให้
การหงสาจํานว
นวน 59,500 ล้า

2555 ศาลแพ่
งสา แตจํ่าเ
มกกะวตัต์) ไปใ
ยเฉพาะบริษัทแ
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าขาดประโยชน์
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ลอทุธรณ์ได้มีคํา
นาโครงการและ
อกสาร 13 ฉบั
กา สว่นฝ่ายจํา
ปี 2558 แล
 และบริษัท บ้าน

งในประเทศมอ
ยตอ่ศาลชัน้ต้น
หมือง 3 ฉบบัคื
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มปทานเหมืองถ่
องกลุม่บริษัท 3
าร เพ่ือประสงค์
การหงสาของโจ
ห้แก่โจทก์เป็นค
วน 2,000 ล้า
านบาท รวมเป็น

งได้มีคําพิพาก
เลยกระทําละเมิ
ใช้ในการพฒัน
และบริษัท บ้าน
คา่ลงทนุในการ
พร้อมดอกเบีย้

น์ในอนาคตท่ีจะ
2582 ปีละ 1
ทัง้นี ้ศาลแพง่ไ

าพิพากษาให้ยก
ะจําเลยไมไ่ด้กระ
บั ซึง่เป็นเอกส
เลยได้คําแก้ฎีก
ะคาดวา่ใช้เวลา
น ปเูพาเวอร์ จํา

งโกเลียได้ย่ืนฟ้
นในประเทศมอง
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พพิาททางก

) ซึง่เคยเป็นผู้พั
ย่ืนฟ้องบริษัทฯ
ท่ีถือหุ้นใน Ho
ถ่านหินและโรงไ
3 คน เป็นจําเล
ค์จะได้ข้อมลูโค
จทก์ เพ่ือท่ีบริษ
คา่ข้อมลูโครงก
านบาท และค
นคา่เสียหายทัง้

กษาวา่จําเลยไม
มิดด้วยการนําเ
นาโครงการหงส
นป ู เพาเวอร์ จ
รศกึษาและค่าใ
ย้ร้อยละ 7.5 
ะได้รับจากการพ
,380 ล้านบาท
ได้ยกฟ้องบริษัท

กฟ้องโจทก์ โดย
ะทําละเมิดตอ่โจ
สารข้อมลูโครงก
กาและฎีกาในสว่
าการพิจารณาขอ
ากดั (มหาชน) ใน

ฟองบริษัทยอ่ยแ
งโกเลีย โดยเรี

กฎหมาย 

พฒันาโครงการ
ฯ และบริษัท บ้
ongsa Power C
ไฟฟ้าจากรัฐบา
ลยตอ่ศาลแพง่ 
รงการหงสา แล
ษัทจะได้เข้าทํา
ารหงสาจํานวน
คา่ขาดประโยชน
งสิน้ 63,500 ล้า

มไ่ด้ผิดสญัญาร่
เอาข้อมลูโครงก
าสําหรับโรงไฟ
จํากดั (มหาชน
ใช้จ่ายในโครงก
 ตอ่ปีนบัแต่วั
พฒันาโครงการ
ท ชําระทกุสิน้ปี
ท บ้านป ูอินเต

ยให้เหตผุลวา่จํา
จทก์ แต่ฝ่ายโ
การหงสาแก่โจท
วนของฟ้องแย้งต
องศาลฎีกาประ
นโครงการหงสา

แหง่หนึง่ในประ
ยกร้องคา่เสียห

เหมืองถ่านหินแ
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Company Lim
าลของสาธารณ
โดยกลา่วหาวา่
ละได้ใช้สทิธิไม่
าสญัญาสมัปทา
น 2,000 ล้านบ
น์จากการท่ีถกูรั
านบาทพร้อมด

รวมพฒันาโครง
การหงสาของโจ
ฟ้าขนาด 1,800
น) ต้องชดใช้คา่
การหงสาอีกจํา
นัฟ้องจนกวา่จ
รเป็นเงินรายปี 
ป เป็นจํานวนรว
อร์เนชัน่แนล จํ

าเลยได้กระทําก
โจทก์เป็นฝ่ายผิด
ทก์ ซึง่ฝ่ายโจท
ตอ่ศาลฎีกาแล้ว
ะมาณ 3-5 ปี
าวา่ได้กระทํากา

ะเทศมองโกเลีย
หายเป็นจํานวน

และโรงไฟฟ้าใน
นชัน่แนล จํากั

mited โดย Hon
ณรัฐประชาธิปไต
าจําเลยหลอกล
สจุริตในการรา
านกบัรัฐบาลล
บาท คา่ลงทนุใ
รัฐบาลลาวยกเ
อกเบีย้ 

งการหงสา โจท
จทก์ (สําหรั
0 เมกกะวตัต์ใน
าเสียหายให้แก
านวน 2,000 ล้
จะชําระเสร็จสิน้
 ปี 2558 ถงึ 
วม 27,740 ล้
จํากดั และผู้บริ

การโดยสจุริตทัง้
ดสญัญาร่วมพฒั
ทก์ได้ย่ืนฎีกาคํา
ว ซึง่คดีได้เข้าส
ปี โดยผู้บริหา
ารด้วยความสจุริ

ยและบริษัทยอ่ย
นเงิน 30 ล้าน
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นสาธารณรัฐ
ดั และบริษัท 
ngsa Power 
ตยประชาชน
ลวงโจทก์โดย
ายงานเทจ็ทํา
ลาวเอง โดย
ในการศกึษา
เลกิสมัปทาน

ทก์ผิดสญัญา
รับการพฒันา
นปัจจบุนั  
ก่โจทก์เป็นคา่
านบาท รวม
น และชดใช้
 2570 ปีละ 
านบาท รวม
หารของกลุม่

ก่อนและหลงั
ฒนาโครงการ
พิพากษาของ
สูก่ระบวนการ
รมัน่ใจในการ
ริต 

ยอีกแหง่หนึง่
เหรียญสหรัฐ 



 

 เม่ือวนัที
of Mon
ได้ย่ืนอุ
ดงักลา่

 ผู้บริหา
การท่ี M
นัน้เป็น

 บริษัทย
MRAM

 นอกจา
ดงักลา่
ชัน้ต้นข
ตอ่ MR

 เม่ือวนัที
ข้อกลา่
สทิธิใน
ชัน้ต้น 
กลา่วห
ชดัเจน 

 

3) ในระหว
จํานวน
โดยผู้บ ิ

 ในระห
DGT จ
161,76
อทุธรณ
ยงัศาล

 
4) ในระหว

เงิน 37
ผลประ
อยา่งไร
ปี 2557

ท่ี 16 มิถนุายน
ngolia (“MRAM
ทธรณ์คําตดัสนิ
ว 

รของบริษัทยอ่
MRAM ตดัสนิเ
นการดําเนินการ

ยอ่ยได้รับความ
M และแนะนําให้

ากนี ้ บริษัทยอ่ย
ว และเม่ือวนัท่ี
ของอยัการชัน้ต้
RAM  

ท่ี 19 ตลุาคม 2
วหาเหมือนกนั
หุ้นจํานวนร้อย
ลงวนัท่ี 5 มีนา
าเป็นข้อกลา่วห
 

วา่งปี 2553 D
นเงิน 9.33 ล้าน
ริหารของบริษัท
วา่งปี 2556 
จํานวนเงิน 6.9
69  ล้านอินโด
ณ์ตอ่ศาลฎีกาใน
ลภาษีเพ่ือให้ศา

วา่งปี 2556  D
7.68  ล้านเหรีย
เมิน และได้ย่ืน
รก็ตาม ผู้บริหา
7 DGT แจ้งผล

น 2558 บริษัทย
M”) เพิกถอนใบ
นของ MRAM ต

ยเช่ือวา่บริษัทมี
เพิกถอนใบอนญุ
รผิดกระบวนกา

มเหน็จากท่ีปรึก
ห้บริษัทยอ่ยย่ืน

ยได้ย่ืนโต้แย้งสิ
ท่ี 28 กรกฎาคม
ต้น (First Leve

2558 บริษัทยอ่
นกบัข้อกลา่วหา
ละ 60 ในบ
าคม 2558 คําตั
หาเดิมท่ีปรึกษา

DGT แจ้งผลก
นเหรียญสหรัฐ 
ทยอ่ยดงักลา่วไ
ศาลภาษีของส

90 ล้านเหรียญ
ดนีเซียนรูเปียะห
นปี 2557  โดย
าลภาษีออกคําพิ

DGT แจ้งผลกา
ยญสหรัฐ เก่ีย
นหนงัสือคดัค้าน
รย่ืนฟ้องต่อศา
ลการประเมินภ

ยอ่ยแหง่หนึง่ใน
บอนญุาตสํารว
ตอ่ศาลปกครอง

มีข้อตอ่สู้ ท่ีหนกั
ญาตทัง้ 2 ใบ โ
ารตามกฎหมาย

ษากฎหมายเก่ี
นโต้แย้งสทิธิตอ่ 

สทิธิตอ่อยัการชั ้
ม 2558 อยัการ
el Prosecutor

อยดงักลา่วได้รับ
าเดิมซึง่เคยถกูย
บริษัทยอ่ยอีกแห
ตดัสนิของศาลแ
ากฎหมายให้ค

การประเมินภาษี
และ 161,769
ไมเ่หน็ด้วยกบัผ
สาธารณรัฐอินโ
ญสหรัฐ หากแต
ห์ หรือเทียบเท่
ยในเดือน ธันว
พิพากษาให้บริษ

รประเมินภาษีส
วกบัการจ่ายเงิ
นการประเมินดั
ลภาษีของสาธ
าษีสําหรับปี 2

นประเทศมองโก
จแร่จํานวน 2 
ง (Administra

กแน่นเพียงพอใ
โดยอ้างอิงคําตั
ย  

ยวกบัเร่ืองนี ้ ซึ
 MRAM และอุ

ชัน้สงู (the Up
รชัน้สงู (the Up
rs) โดยยืนยนัย

บสําเนาคําฟ้อง
ยกฟ้องเม่ือปีท่ีผ
หง่หนึง่ ซึง่ข้อ
แพง่ดงักลา่วให้
วามเหน็วา่ผลก

ษีสําหรับปี 25
9 ล้านอินโดนีเซี
ผลการประเมิน
โดนีเซียได้พิพา
ตต้่องจ่ายสําหรั
ากบั 15.43  
าคม 2558 ศา
ษัทยอ่ยตอ่ไป 

สําหรับปี 2554
นปันผล ซึง่ผู้บ
ดงักลา่ว แต่ D
ธารณรัฐอินโดนี
555 แก่บริษัท

กเลีย ได้รับคําตั
ใบ และเม่ือวนั
tive Primary C

ในการโต้แย้งกา
ดัสนิชัน้ต้นของ

ซึง่ท่ีปรึกษากฎห
ทธรณ์คําตดัสนิ

pper Level P
pper Level Pro
ยกคําฟ้อง และ

งจากศาลแพง่ชั
ผา่นมา โดยบคุ
กลา่วหาดงักล่
ห้เหตผุลวา่คําฟ้
การตดัสนิน่าจะ

551 แก่บริษัทย
ซียนรูเปียะห์ ห
และได้ย่ืนหนงั ื
กษาให้บริษัทย
รับภาษีท่ีประเมิ
ล้านเหรียญสห
าลฎีกาได้สง่คํา

4 แก่บริษัทยอ่ย
บริหารของบริษั
DGT ได้ตอบปฏิ
นเซีย เม่ือวนัท่ี 2
ยอ่ยแหง่หนึง่ใน

ตดัสนิจาก Mine
นท่ี 2 กรกฎาคม
Court) เพ่ือขอย

ารเพิกถอนใบอ
งอยัการชัน้ต้น 

หมายไมเ่หน็ด้ว
นของ MRAM ต

rosecutor) เพื
osecutor) ได้ตั
ะตดัสนิวา่บริษัท

ชัน้ต้น (Primary
คคลและกลุม่บริ
าวได้ถกูยกฟ้อง
องและข้อกลา่ว
ะถกูยกฟ้องด้วย

ยอ่ยแหง่หนึง่ใน
หรือเทียบเทา่กบั
สืออทุธรณ์ตอ่ศ
ยอ่ยดงักลา่วไม่
มินจํานวน 2.43
หรัฐ ผู้บริหารขอ
พิพากษาซึง่บริ

ยแหง่หนึง่ในสา
ัทยอ่ยดงักลา่วไ
ฏิเสธคําคดัค้าน
25 กรกฎาคม  2
นสาธารณรัฐอิน

eral Resource
ม 2558 บริษัท
ยกเลกิคําตดัสนิ

อนญุาตดงักลา่ว
(First Level P

วยกบัคําตดัสนิ
ต่อศาลปกครอง

พ่ือขอเปล่ียนแป
ตดัสนิเปล่ียนแป
ทยอ่ยไมเ่คยย่ืน

y Civil Court) 
ริษัท (โจทก์) โต
งโดยคําตดัสนิ
วหาไมช่ดัเจน 
ยเหตผุลข้อกลา่

นสาธารณรัฐอิน
บ 22.33 ล้าน
ศาลภาษี อยา่ง
ต้่องจ่ายภาษีที
3  ล้านเหรียญ
องบริษัทยอ่ยดั
ริษัทยอ่ยดงักล่

าธารณรัฐอินโด
ไมเ่หน็ด้วยกบัห
นในเดือนพฤษภ
2557 นอกจาก
นโดนีเซียจํานว
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es Authority 
ยอ่ยดงักลา่ว
นของ MRAM 

ว เน่ืองจาก
Prosecutors) 

นดงักลา่วของ 
ง  

ปลงคําตดัสนิ
ปลงคําตดัสนิ
นรายงานเทจ็

 โดยมีเนือ้หา
ต้แย้งวา่ตนมี
ของศาลแพง่
ด้วยเหตท่ีุข้อ
าวหาไม่

นโดนีเซียเป็น
เหรียญสหรัฐ 
ไรก็ตาม  
ท่ีประเมินโดย 
ญสหรัฐ และ 
งักลา่วได้ย่ืน
าวชนะคดีไป

นีเซียจํานวน
หลกัการและ
ภาคม 2557 
กนีใ้นระหวา่ง
วนเงิน 14.30  



 

ล้านเหรี
โดยผู้บ ิ
คดัค้าน
สาธารณ
นอกจา
จ่ายของ
จ่ายให้ก
หนงัสือ
ตอ่มาใน
อินโดนี
 

5) ในระหว
จํานวน
จํานวน
ล้านเหรี
2551 
ตรวจสอ
สําคญัเ
สาธารณ
และขณ

 

6) เม่ือวนัที
เหรียญ
หรือเทีย
บริษัทย
24 กรก

 ในระหว
สําหรับ ี
เหน็ด้วย

 

7) เม่ือวนัที
500,00
ล้านอิน
ยอ่ยดงั

รียญสหรัฐ เกี
ริหารเช่ือวา่สา
นการประเมินไป
ณรัฐอินโดนีเซีย
กท่ีกลา่วไว้ข้าง
งบริษัทย่อยสอ
กบับริษัทใหญ่ข
อคดัค้านผลการ
นระหวา่งปี สิ ้
นเซีย 

วา่งปี 2556  
นเงิน 28.63 ล
น 28.63 ล้านเห
รียญสหรัฐ ดงั
เพ่ือท่ีจะขอคืน
อบภาษีเงินได้ส
เก่ียวกบัการท่ีบ
ณรัฐอินโดนีเซีย
ณะนีค้ดีอยูร่ะหว

ท่ี 30 เมษายน
สหรัฐโดยเป็นผ
ยบเทา่กบั 6.58
ยอ่ยดงักลา่วไม่
กฎาคม 2557 
วา่งปี 2558 D
ปี 2555 สําหร
ยกบัผลการตดั

ท่ี 4 พฤษภ
00 ล้านอินโดนี
นโดนีเซียนรูเปีย
กลา่วจ่ายคา่เสี

ก่ียวกบัการจ่าย
มารถชีแ้จงกบั 
ปยงั DGT ตอ่ม
ย 
งต้น ในระหวา่ง
องแหง่ในสาธาร
ของกลุม่บริษัท
รประเมินภาษีดั
น้สดุวนัท่ี 31 

DGT แจ้งผลก
ล้านเหรียญสห
หรียญสหรัฐ น
งนัน้ ผู้บริหารข
ภาษีเงินได้ท่ีจ่า
สําหรับปี 2551
บริษัทยอ่ยดงักล
ยในเดือนกมุภา
วา่งการพิจารณ

น 2557 DGT 
ผลจากราคาขา
8 ล้านเหรียญ
เหน็ด้วยกบัหลั

DGT ปฎิเสธกา
รับบริษัทย่อยดั
สนิใจของ DGT

ภาคม 2557 
นีเซียนรูเปียะห์ห
ยะห์หรือเทียบเท
สียหายทัง้สิน้จํา

เงินปันผล ซึง่
 DGT ได้ เม่ือ
มาในวนัท่ี 6 ตลุ

งปี 2557 DGT
รณรัฐอินโดนีเซี
ในสาธารณรัฐอิ
ดงักลา่วไปยงั D
ธนัวาคม 25

การประเมินภา
รัฐ ในขณะท่ีบ
นา่จะมีผลให้บริ
ของบริษัทย่อยด
ายเกินไปดงักล่
1 ผู้บริหารของ
ลา่วจะมีโอกาส
าพนัธ์ 2557 เพื
ณาของศาลภาษี

 ได้แจ้งประเมิน
ายถ่านหินระหว
สหรัฐ เป็นผลม
ลกัการและผลป

ารอทุธรณ์ของบ
ดงักลา่วเป็นจําน
T และได้ย่ืนหนั

บริษัทยอ่ยแห
หรือเทียบเทา่กบั
ทา่กบั 0.98 ล้า
านวน 400 ล้าน

งผู้บริหารของบ
อวนัท่ี 25 กรกฎ
ลาคม 2558 ผู้

T ได้แจ้งประเมิ
ซียเป็นจํานวนเงิ
อินโดนีเซีย เม่ือ

DGT และในเดือ
558 ผู้บริหารบ

ษีสําหรับปี 25
บริษัทยอ่ยดงัก
รษัทยอ่ยดงักลา่
ดงักลา่วได้ย่ืนคํ
าว แตใ่นเดือน
งบริษัทยอ่ยมีค
สได้รับคืนภาษีที
พ่ือให้ศาลมีคํา
ษี 

นภาษีสําหรับปี
วา่งบริษัทในเครื
มาจากตีความข
ประเมิน โดยได้

บริษัทยอ่ยแหง่ห
นวนเงิน 5.6 ล้
นงัสือตอ่ศาลภา

หง่หนึง่ในสาธา
บั 41.78 ล้าน
านเหรียญสหรัฐ
นอินโดนีเซียนรู

บริษัทยอ่ยดงักล
ฎาคม 2557 ผ้
ผู้บริหารบริษัทย

มินภาษีเพิ่มเติม
งิน 16.7 ล้าน
อวนัท่ี 15 มกร
อนพฤศจิกายน
บริษัทยอ่ยดงักล

552 แก่บริษัทย
กลา่วเหน็วา่หาก
าวจ่ายภาษีเงิน
คําร้องขอให้ D
นธนัวาคม 255
ความเหน็วา่การ
ท่ีจ่ายเกินไปดงัก
สัง่ให้ DGT เข้

ป 2555 ของบ ิ
รือ และจํานวน
ข้อกฎหมายกา
ย่ืนหนงัสือคดัค้

หนึง่ในสาธารณ
ล้านเหรียญสหรั
าษีแล้วเม่ือวนัที

ารณรัฐอินโดนีเ
นเหรียญสหรัฐ 
ฐ เม่ือวนัท่ี 8 ธนั
รูเปียะห์ บริษัท

ลา่วไมเ่หน็ด้วยก
ผู้บริหารของบริ
ยอ่ยดงักลา่วได้ยื

มในสว่นของกา
นเหรียญสหรัฐ 
ราคม 2557 ผู้บ
น 2557 DGT ไ
ลา่วได้ย่ืนฟ้องต

ย่อยแหง่หนึง่ใน
กใช้หลกัเกณฑ์
ได้สําหรับปี 25

DGT เข้ามาตรว
56 DGT ได้มี
รปฏิเสธของ D
กลา่ว จงึ
ข้ามาตรวจสอบ

ริษัทยอ่ยแหง่ห
นเงิน 81,856
รใช้สนธิสญัญ
ค้านผลการประ

ณรัฐอินโดนีเซีย
รัฐ โดยผู้บริหา
ท่ี 15 กรกฎาคม

เซียถกูฟ้องเพ่ือ
และคา่ชดเชยก
นวาคม 2557  ศ
ยอ่ยจงึได้ย่ืนอทุ

กบัหลกัการแล
ริษัทยอ่ยดงักลา่
ย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศ

ารนําสง่ภาษีเงิน
โดยเป็นผลจาก
บริหารของบริษ
ได้ตอบปฏิเสธคํ
ตอ่ศาลภาษีขอ

นสาธารณรัฐอิน
ฑ์เดียวกบัภาษีที

551 เกินไปเป็น
วจสอบภาษีเงิน
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บภาษีเงินได้สําห

หนึ่ง จํานวนเงิน
6 ล้านอินโดนีเ
าภาษีซ้อน ซึง่
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ประเมินภาษี
ยดงักลา่วไม่

ยหายจํานวน 
นวน 11,700 
ดสนิให้บริษัท
กษาของศาล
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GT ได้แจ้งประ
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ล้านเหรียญแล้
559 ณ วนัท่ี 3
ดหยอ่นคา่ Adm

ษายกฟ้องของโ
นการพิจารณาพ

าษีเงินได้และภ
และ 48,296 ล้า
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หน้า 90 

ได้ย่ืนฎีกาคํา
ศาลฎีกา  
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จาํหน่ายแล้ว
ทัง้หมด (หุ้น) 

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

1
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 2  1

 8,800,000  1

 4,590,001  1

2  1
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Ord partly paid 
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หุ้น 
ต่อ

หน่วย 

สัดส่วน
การถือ
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A Class Shares 
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B Class shares 
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C Class shares  

1
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NA N

NA N

NA N

    

672,557  1

213,122  1
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USD 
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องบริษัทฯ ท่ีผู้
ก็ตามผู้ลงทนุส
w.set.or.th/nvd

องชาวตา่งชาติ
งชาติสามารถถื
าคม 2558  หุ้น

 7.   ข้อมูลห

าระแล้ว 

: 
: 

หลกัทรัพย์: 
: 
: 
: 

: 

: 
: 

ะชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้
หุ้นสามญัจดทะเบี
747,855 หุ้น เป็

9 กนัยายน 2556  
รษัทฯ ดําเนินการล
 จํานวน 135,600
ะเบียนท่ีชําระแล้ว

ษัท ไทยเอน็วีดี
ผู้ ถือหุ้นของบริษ
ณ วนัดงักลา่ว ทั
ออกเสียงในการ
าร์ จํากดั จะเข้
อกเสียงตามคํา
ลงทนุเข้ามาลง
ามารถตรวจสอ
dr 

 
ถือครองหุ้นของ
นของบริษัทฯ ท่ี

หลักทรัพย์แ

บริษัท บ้านป
Banpu Pub
BANPU 
พลงังาน 
บมจ. 152 
3,404,904,7
มลูคา่ท่ีตราไ
2,581,878,5
มลูคา่ท่ีตราไ
2,581,878,5
1 บาท (หนึง่

หุ้น  ผู้ ถือหุ้นมีมติอ
บียนจากเดิม 354,0
ปน 2,717,478,55

ลดทนุจดทะเบียน
0,000 หุ้น มลูคา่
ว จํานวน 2,581,8

ดีอาร์ จํากดั (T
ษัทฯ เป็นหลกัท
ทัง้นีผู้้ ถือ NVDR
รประชมุผู้ ถือหุ้น
ข้าร่วมประชมุผู้ ื
าสัง่ของผู้ ถือ NV
งทนุใน NVDR
อบจํานวนหุ้นที

งบริษัทฯ รวมกนั
ท่ีถือครองโดยชา

และผู้ถือหุ้น 

ป ูจํากดั (มหาช
blic Company 

790 บาท ประ
ไว้หุ้นละ 1 บาท
550 บาท ประ
ไว้หุ้นละ 1 บาท
550 หุ้น 
งบาท)* 

อนมุติัการเปล่ียนแ
050,479 หุ้น เป็น
50 หุ้น บริษัทได้ด

นชําระแล้ว จาก 2
ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

878,550 บาท แบ

Thai NVDR) ซึ
ทรัพย์อ้างอิงจํา
R จะได้รับผลป
นได้ เน่ืองจาก
ถือหุ้นโดยจะอ
VDR   

R นัน้อาจมีการ
ท่ีเป็น NVDR 

นัได้ไมเ่กินร้อย
าวตา่งชาติมีปร

 

ชน) 
Limited 

ะกอบด้วยหุ้นสา
** 
ะกอบด้วยหุ้นสา
** 

แปลงมลูคา่หุ้นท่ีตร
 3,540,504,790 ห
ดําเนินการจดทะเบี

2,717,478,550 บ
บาท  รวม  135,6
บง่เป็นหุ้นสามญัจํ

ซึง่เป็นบริษัทยอ่
านวน 164,288
ระโยชน์จากหุ้น
กมิใช่ผู้ ถือหุ้นโด
อกเสียงลงคะแ

รเปล่ียนแปลง 
ได้จากเวบ็ไซ

ละ 40 ของจําน
ระมาณร้อยละ 

ามญั 3,404,9

ามญั 2,581,8

ราไว้จากเดิมหุ้นล
หุ้น และ จํานวนห้
บียนการเปล่ียนแป

บาท เป็น 2,581,
600,000 บาท  ห
จํานวน 2,581,878

อยของตลาดหล
8,279 หุ้น   คิ
นของบริษัทฯ ที
ดยตรงของบริษั
แนนตามดลุยพิ

 ซึง่บริษัทฯ จ
ซต์ของตลาดหล

นวนหุ้นท่ีออกแ
 18.07  ของทนุ

หน้า 110 

904,790 หุ้น 

878,550 หุ้น 

ะ 10 บาท เป็น
หุ้นสามญัท่ีออก
ปลงดงักลา่วกบั

,878,550 บาท 
หลงัจดทะเบียน
8,550 หุ้น  มลู

ลกัทรัพย์แหง่
ดเป็นร้อยละ 
ท่ีนําไปอ้างอิง
ษัทฯ แตท่ัง้นี ้
นิจอิสระของ

จะไมส่ามารถ
ลกัทรัพย์แหง่

และชําระแล้ว  
นชําระแล้ว 



 

7.2  รายช่ือ
 (ก) ผู้ ถื
 
 

1.   ก

      บ ิ

      บ ิ

      บ ิ

      บ ิ

      บ ิ

      บ ิ

      บ ิ

      บ ิ

      บ ิ

      บ ิ

2.    บ

3.    น

4.    S

5.    U

6.    S

7.    C

8.    G

9.    น

10.  E

  
หมายเหต ุ: 

- บริ
ชํา

- บริ

 

อผู้ถือหุ้น 
ถือหุ้นสงูสดุ 10

ลุม่ครอบครัววอ่

ริษัท นํา้ตาลมิ

ริษัท ทีเอม็อี แ

ริษัท ซิตี ้โฮลดิ ้

ริษัท รวมเกษต

ริษัท เอม็พี ปา

ริษัท ทนุมิตรส

ริษัท แปซิฟิก ชู

ริษัท ยฟิูนเวส 

ริษัท มิตรผล ไ

ริษัท นํา้ตาลมิ

บริษัท ไทยเอน็วี

นายประทีป ตัง้

SOCIAL SECU

UBS AG SING

STATE STREE

CHASE NOMI

GIC PRIVATE 

นายทวีฉตัร จฬุ

EAST FOURTE

 
ริษัท นํา้ตาลมิต
าระแล้ว 
ริษัท ทีเอม็อี แค

1. กลุม่
2. บริษ

 รายแรก ณ วนั

รายช่ือผ

องกศุลกิจ 

ตรผล จํากดั  

คปิตอล จํากดั 

ง้ จํากดั 

ตรกรอตุสาหกร

ร์ติเกิล บอร์ด จ

ยาม จํากดั 

ชกูาร์ คอร์ปอเร

จํากดั 

บโอ-เพาเวอร์ (

ตรกาฬสนิธุ์ จํา

วีดีอาร์ จํากดั 

มติธรรม 

URITY OFFICE

GAPORE BRA

ET BANK EUR

NEES LIMITE

 LIMITED 

ฬางกรู 

EEN LIMITED

ตรผล จํากดั มีผ้

คปิตอล จํากดั มี
มครอบครัวว่อง
ษัท ยฟิูนเวส จํา

 

นท่ี 31 ธนัวาคม

ผู้ถือหุ้นรายให

   

 

รม จํากดั 

จํากดั 

รชัน่ จํากดั 

(ภเูวียง)  จํากดั

ากดั 

E 

NCH 

ROPE LIMITED

ED 

-DIMENSIONA

รวม 

ผู้ ถือหุ้นประกอ

มีผู้ ถือหุ้นประก
งกศุลกิจ 
ากดั  

ม 2558  มีดงันี ้

หญ่ 

  

ด 

D 

AL EMER MK

บด้วย บริษัท น

กอบด้วยดงันี ้
ถือหุ้นอยูร้่อย
ถือหุ้นอยูร้่อย

น ้

KTS VALUE FD

นํา้ตาลมิตรสยา

ยละ  54.23  
ยละ  15.23  

จาํนวน

274,2

144,0

62,1

26,9

17,7

15,2

7,4

6,8

6,6

6,1

4,8

164,2

52,7

46,2

34,6

31,4

22,7

21,6

18,3
D 17,3

981,7

าม จํากดั ถือหุ้

ของทนุชําระ
ของทนุชําระ

นหุ้นที่ถือ 

269,860 

064,080 

116,000 

950,000 

794,450 

209,650 

453,500 

819,050 

606,110 

152,000 

800,000 

288,279 

720,100 

249,000 

668,000 

491,489 

790,150 

619,300 

350,000 

340,100 

751,118 

หุ้นอยู่ร้อยละ 9

ะแล้ว 
ะแล้ว 

หน้า 111 

ร้อยละ 

10.62 

5.58 

2.41 

1.04 

0.69 

0.59 

0.29 

0.26 

0.26 

0.24 

0.19 

6.36 

2.04 

1.79 

1.34 

1.22 

0.88 

0.84 

0.71 

0.67 

38.02 

9.99 ของทนุ



 

- บริ
- บริ

ขอ
- บริ

ละ
- บริ

ชํา
- บริ

ขอ
- บริ

แล้
- บริ

อยู
- บริ

99
 

 
  
 
 

ริษัท ซิตี ้โฮลดิง้
ริษัท รวมเกษตร
องทนุชําระแล้ว 
ริษัท เอม็พี ปา
ะ 99.99 ของทนุ
ริษัท ทนุมิตรสย
าระแล้ว 
ริษัท แปซิฟิก ชู
องทนุชําระแล้ว 
ริษัท ยฟิูนเวส จ
ล้ว 
ริษัท มิตรผล ไบ
ยูร้่อยละ 51.04 
ริษัท นํา้ตาลมิต
9.99 ของทนุชํา

ง จํากดั มีผู้ ถือห้
รกรอตุสาหกรร
 
ร์ติเกิล บอร์ด จ
นชําระแล้ว 
ยาม จํากดั มีผู้

การ์ คอร์ปอเรช
 
จํากดั มีผู้ ถือหุ้น

บโอ-เพาเวอร์ (ภ
 ของทนุชําระแ
ตรกาฬสนิธุ์ จํา
ระแล้ว 

 

หุ้นประกอบด้วย
รม จํากดั มีผู้ ถือ

จํากดั มีผู้ ถือหุ้น

ผู้ ถือหุ้นประกอบ

ชัน่ จํากดั มีผู้ ถือ

นประกอบด้วย 

ภเูวียง) จํากดั 
แล้ว 
กดั มีผู้ ถือหุ้นป

ย กลุม่ครอบครั
อหุ้นประกอบด้

นประกอบด้วย

บด้วย บริษัท นํ

อหุ้นประกอบด้

 บริษัท ทีเอม็อี

มีผู้ ถือหุ้นประก

ประกอบด้วย บ

รัวว่องกศุลกิจ ถื
ด้วย บริษัท นํา้ต

ย บริษัท รวมเก

นํา้ตาลมิตรสยา

ด้วย บริษัท นํา้ต

อี แคปิตอล จําก

กอบด้วย บริษัท

บริษัท รวมเกษต

ถือหุ้นอยูร้่อยล
ตาลมิตรผล จํา

กษตรกรอตุสาห

าม จํากดั ถือหุ้

ตาลมิตรผล จํา

กดั ถือหุ้นอยูร้่อ

ท รวมเกษตรกร

ตรกรอตุสาหกร

ะ 100 ของทนุช
กดั ถือหุ้นอยูร้่

หกรรม จํากดั ถื

หุ้นอยู่ร้อยละ 99

ากดั ถือหุ้นอยูร้่

อยละ 100.00 

รอตุสาหกรรม 

รรม จํากดั ถือห

หน้า 112 

ชําระแล้ว 
อยละ 87.56 

ถือหุ้นอยูร้่อย

9.99 ของทนุ

อยละ 99.99 

ของทนุชําระ

จํากดั ถือหุ้น

หุ้นอยูร้่อยละ 



ผู้ออ

มลูค

ประ

จําน
มลูค
มลูค
ณ วั
อตัร

อาย
วนัที
วนัค
สิทธิ
กําห
ออก
 
การ
ก่อน

มลูค
ตอ่ห
หลกั
การ
ตรา

 

7.2  การออ
  (1) หลั
 
รายละเอียดหุ้น

อกหุ้นกู้  

คา่รวมของหุ้นกู้  

ะเภทของหุ้นกู้  

นวนหุ้นกู้  
คา่ท่ีตราไว้ตอ่หนว่
คา่ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ราดอกเบีย้ตอ่ปี 

ยหุุ้นกู้  
ท่ีออกหุ้นกู้  
ครบกําหนดไถ่ถอน
ธิในการไถ่ถอนก่อ
หนดของผู้ ถือหุ้นแ
กหุ้นกู้  

รชําระต้นเงิน 
นครบกําหนดไถ่ถ

คา่การไถ่ถอนตาม
หน่วย 
กประกนั 
รจดัอนัดบัเครดิต
าสารหนี ้

 

อกหลักทรัพย์
ลกัทรัพย์ท่ีเป็นต

นกู้  
ค

บ

 
ไม่มีห
มีผู้

2,1
วย 
อน 
  2558 

14 พ
น 14 พ
อนครบ
และผู้

อน 
ผู้ออก

เงิ
ในว
ไ

มอายุ 1

บริษ

ย์อ่ืน 
ตราสารหนี ้ (หุ้

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2552 

ชดุท่ี 3 
บมจ. บ้านป ู

2,100 
ล้านบาท 
ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   
หลกัประกนั และ 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

00,000 หน่วย 
1,000 บาท 

2,100 
ล้านบาท 
5.00% 

7 ปี 
พฤษภาคม 2552 
พฤษภาคม 2559 

-ไม่มี- 

กหุ้นกู้จะชําระคืน
งินต้นทัง้หมด 
วนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

1,000 บาท 

-ไม่มี- 
A+ 

ษัท ทริสเรทติง้ 
จํากดั 

 

นกู้) 

หุ้นกู้ บ้าน
ครัง้ท่ี 1/2

ชดุท่ี 1
บมจ. บ้

5,50
ล้านบ

 

ระบช่ืุอผ้
 ไม่ด้อยสิ

ไม่มีหลกัประ
มีผู้แทนผู้ ถื

 

5,500,000
1,000 บ

5,500
ล้านบา

4.00% ใน
5.10% ใน

7 ปี
1 เมษายน
1 เมษายน

-ไมมี่

ผู้ออกหุ้นกู้จะช
เงินต้นทัง้ห
ในวนัครบก
ไถ่ถอนหุ้

1,000 บ

-ไม่มี
A+ 

 บริษัท ทริส
จํากดั

นป ู
2554 
1 
บ้านป ู

00 
บาท 
ผู้ ถือ 
สิทธิ   
ะกนั และ 
ถือหุ้นกู้   

ไม่
มี

 

0 หน่วย 4
บาท 
0 
าท 
นปีท่ี 1-4 
นปีท่ี 5-7 

4

5
ปี 
น 2554 1
น 2561 1
มี- 

ชําระคืน
หมด 
กําหนด 
หุ้นกู้  

ผู้ออ

ใน

บาท 

- 

สเรทติง้ 
ด 

 บ

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2554 

ชดุท่ี 2 
บมจ. บ้านป ู

 
4,000 

ล้านบาท 
ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   
มีหลกัประกนัและ
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

4,000,000 หน่วย
1,000 บาท 

4,000 
ล้านบาท 

4.30% ในปีท่ี 1-4
4.40% ในปีท่ี 5 
.40% ในปีท่ี 6-10

10 ปี 
1 เมษายน 2554 
1 เมษายน 2564 

-ไม่มี- 

อกหุ้นกู้จะชําระคื
เงินต้นทัง้หมด 
นวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

1,000 บาท 

-ไม่มี- 
A+ 

บริษัท ทริสเรทติง้ 
จํากดั 

หุ้นกู้บ
ครัง้ท่ี 1

ชดุท
บมจ. 

3,5
ล้าน

ะ 
 

ระบช่ืุ
 ไม่ด้อ

ไม่มีหลกัป
มีผู้แทนผ้

 3,500,00
1,000

3,5
ล้าน

4 

0 

5.0

12
1 เมษาย
1 เมษาย

-ไม

น ผู้ออกหุ้นกู้
เงินต้นท
ในวนัครบ
ไถ่ถอน

1,000

-ไม
A+

บริษัท ท ิ
จํา

บ้านป ู
1/2554 
ท่ี 3 
 บ้านป ู

500 
นบาท 
ช่ือผู้ ถือ 
อยสิทธิ   
ประกนัและ 
ผู้ ถือหุ้นกู้   

ไ

00 หน่วย 
0 บาท 
500 
นบาท 
08% 

2 ปี 
ยน 2554 
ยน 2566 
ม่มี- 

กู้จะชําระคืน
ทัง้หมด 
บกําหนด 
นหุ้นกู้  
 

ผู้

0 บาท 

ม่มี- 
+ 
ทริสเรทติง้ 
ากดั 

หน้า 113 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2554 

ชดุท่ี 4 
บมจ. บ้านป ู

2,000 
ล้านบาท 
ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ  

ไม่มีหลกัประกนัแ
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้น

2,000,000 หนว่
1,000 บาท 

2,000 
ล้านบาท 
5.19% 

15 ปี 
1 เมษายน 255
1 เมษายน 256

-ไม่มี- 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
เงินต้นทัง้หมด
ในวนัครบกําหน
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
1,000 บาท 

-ไม่มี- 
A+ 

บริษัท ทริสเรทติ
จํากดั 

 

  
และ 
นกู้   

วย 

4 
9 

ะคืน
ด 
นด 

ติง้ 



ม

ป

จ
ม
ม
ณ
อ
อ
ว
ว
สิ
ก
อ
 
ก
ก

ม

ห
ก

 

 

รายละเอียด

ผู้ออกหุ้นกู้  

มลูคา่รวมของหุ้น

ประเภทของหุ้นกู้  

จํานวนหุ้นกู้  
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่ห
มลูคา่ท่ียงัไม่ได้ไถ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวา
อตัราดอกเบีย้ตอ่ ี
อายหุุ้นกู้  
วนัท่ีออกหุ้นกู้  
วนัครบกําหนดไถ่
สทิธิในการไถ่ถอน
กําหนดของผู้ ถือห้
ออกหุ้นกู้  
 
การชําระต้นเงิน 
ก่อนครบกําหนดไ

มลูคา่การไถ่ถอน
ตอ่หน่วย 
หลกัประกนั 
การจดัอนัดบัเครดิ
ตราสารหนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดหุ้นกู้  

นกู้  

 

ไมม่
มี

3
หน่วย 
ถ่ถอน 
คม  2558 
ปี 

24
ถ่ถอน 24
นก่อนครบ
หุ้นและผู้

ไถ่ถอน 
ผู้ออ

ใ

ตามอายุ

ดิต
บ

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2555 

ชดุท่ี 1 
บมจ. บ้านป ู

3,000 
ล้านบาท 
ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   

มีหลกัประกนั แล
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

3,000,000 หน่วย 
1,000 บาท 

2,850 
ล้านบาท 
4.83% 

7 ปี 
 พฤษภาคม 255
 พฤษภาคม 256

-ไม่มี- 

อกหุ้นกู้จะชําระคื
เงินต้นทัง้หมด 
ในวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
1,000 บาท 

-ไม่มี- 
A+ 

บริษัท ทริสเรทติง้ 
จํากดั 

หุ้นกู้ บ้า
ครัง้ท่ี 1/

ชดุท่ี 
บมจ. บ้

3,00
ล้านบ

ะ 
 

ระบช่ืุอ
 ไม่ด้อย

ไม่มีหลกัป
และ

มีผู้แทนผู้ ถื
 3,000,000

1,000 บ
3,00
ล้านบ
5.04
10 ปี

5 24 พฤษภา
2 24 พฤษภา

-ไมมี่

น

 

ผู้ออกหุ้นกู้
คืนเงินต้นท
ในวนัครบก
ไถ่ถอนห

 
1,000 บ

-ไมมี่

 
A+ 

บริษัท ทริส
จํากั

านป ู
/2555 
 2 

ค

บ้านป ู

00 
บาท ล้า
ผู้ ถือ 
ยสิทธิ   
ประกนั 
ะ 
ถือหุ้นกู้   

ไมมี่
มี

 
0 หน่วย 
บาท 10,

00 
บาท ล้า
4% 
ปี 
าคม 2555 4 
าคม 2565 4 
มี- 

ู้ จะชําระ
ทัง้หมด 
กําหนด 
หุ้นกู้  

ผู้ออ
เงิ
ในว
ไ

บาท 10,0

มี- 
 
สเรทติง้ 
ดั 

บริ

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2556 

ชดุท่ี 1 
บมจ. บ้านป ู

 
150  

านเหรียญสหรัฐ 
ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   
มีหลกัประกนัและ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

15,000 หน่วย 
000 เหรียญสหรัฐ

150 
านเหรียญสหรัฐ 

4.09% 
10 ปี 

 เมษายน 2556 
 เมษายน 2566 

-ไม่มี- 

กหุ้นกู้จะชําระคืน
งินต้นทัง้หมด 
วนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

000 เหรียญสหรัฐ 

-ไม่มี- 
A+ 

ริษัท ทริสเรทติง้ 
จํากดั 

หุ้นกู้ บ้า
ครัง้ท่ี 2/2

ชดุท่ี 
บมจ. บ้า

2,30
ล้านบา

 

ระบช่ืุอผ้
 ไม่ด้อย ิ

ไม่มีหลกัประ
มีผู้แทนผู้ ถื

2,300,000
ฐ 1,000 บ

2,30
ล้านบา
4.75%

7 ปี
10 กรกฏาค
10 กรกฏาค

-ไมมี่

น ผู้ออกหุ้นกู้จะ
เงินต้นทัง้
ในวนัครบก
ไถ่ถอนห้

 
 1,000 บ

-ไมมี่
A+ 

บริษัท ทริส
จํากดั

านป ู
2556 
 1 
านป ู

0 
าท 
ผู้ ถือ 
สิทธิ   
ะกนัและ 
ถือหุ้นกู้   

ไม่มี
มี

0 หน่วย 2,
บาท 
0 
าท 
% 
ป 
คม 2556 10 
คม 2563 10 
มี- 

ะชําระคืน
ง้หมด 
กําหนด 
หุ้นกู้  

ผู้ออ

ใน

บาท 

มี- 
 
สเรทติง้ 
ดั 

บ ิ
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หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 2/2556 

ชดุท่ี 2 
บมจ. บ้านป ู

2,100 
ล้านบาท 
ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   
มีหลกัประกนัและ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

100,000 หน่วย 
1,000 บาท 

2,100 
ล้านบาท 
5.05% 
12 ปี 

 กรกฏาคม 2556 
 กรกฏาคม 2558 

-ไม่มี- 

อกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
นวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
1,000 บาท 

-ไม่มี- 
A+ 

ริษัท ทริสเรทติง้ 
จํากดั 

ะ 

 
 

น



ป

จ

 

ห

 

 
 
รายละเอียด

ผู้ออกหุ้นกู้  
มลูคา่รวมของหุ้น

ประเภทของหุ้นกู้

จํานวนหุ้นกู้  
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่
มลูคา่ท่ียงัไม่ได้ไถ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวา
อตัราดอกเบีย้ตอ่ ี
อายหุุ้นกู้  
วนัท่ีออกหุ้นกู้  
วนัครบกําหนดไถ
สิทธิในการไถ่ถอน
กําหนดของผู้ ถือห้
ออกหุ้นกู้  
 
การชําระต้นเงิน 
ก่อนครบกําหนดไ

มลูคา่การไถ่ถอน
ตอ่หน่วย 
หลกัประกนั 
การจดัอนัดบัเครดิ
ตราสารหนี ้

 
 
 
 
 
 

 

ดหุ้นกู้  

นกู้  

 

ไมมี่
มี

3,
หน่วย 
ถ่ถอน 
าคม  2558 
ปี 

4 
ถ่ถอน 4 
นก่อนครบ
หุ้นและผู้

ไถ่ถอน 
ผู้อ
คืน
ใน

นตามอายุ

ดิต
บ ิ

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2557 

ชดุท่ี 1 
บมจ. บ้านป ู

3,000 
ล้านบาท 
ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 ไม่ด้อยสิทธิ   
มีหลกัประกนัและ
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

,000,000 หน่วย 
1,000 บาท 

3,000 
ล้านบาท 
4.36% 

6 ปี 
กรกฏาคม 2557 
กรกฏาคม 2563 

-ไม่มี- 

ออกหุ้นกู้จะชําระ
นเงินต้นทัง้หมด 
นวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
1,000 บาท 

-ไม่มี- 
A+ 

ริษัท ทริสเรทติง้ 
จํากดั 

 

หุ้นกู้ บ้าน
ครัง้ท่ี 2/2

ชดุท่ี 2
บมจ. บ้า

5,000
ล้านบา

ะ 

ระบช่ืุอผู้
 ไม่ด้อยสิ

ไม่มีหลกัประ
มีผู้แทนผู้ ถือ

5,000,000 
1,000 บ

5,000
ล้านบา
4.80%
10 ปี

4 กรกฏาคม
10 กรกฏาคม

-ไม่มี-

ผู้ออกหุ้นกู้จ
คืนเงินต้นทั ้
ในวนัครบกํ
ไถ่ถอนหุ้

 
1,000 บา

-ไม่มี-
A+ 

บริษัท ทริส
จํากดั

นป ู
2557 
2 

ค

านป ู
0 
าท 
ผู้ ถือ 
สทิธิ   
ะกนัและ 
อหุ้นกู้   

ระบุ
สิทธิ 

 หน่วย 1,0
บาท 
0 
าท 
% 
ป 
ม 2557 12 พ
ม 2567 12 พ
- 

จะชําระ
ทัง้หมด 
กําหนด 
หุ้นกู้  

ผู้ออก
เงิ
ใน

าท 

- 

เรทติง้ 
ด 

หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2558 

ชดุท่ี 1 
บมจ. บ้านป ู

1,000 
ล้านบาท 

บช่ืุอผู้ ถือ ไม่ด้อย
 ไม่มีหลกัประกนั 

000,000 หน่วย 
1,000 บาท 

1,000 
ล้านบาท 
3.85% 

7 ปี 
พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2565

-ไม่มี- 

กหุ้นกู้จะชําระคืน
งินต้นทัง้หมด 
วนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
1,000 บาท 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

หุ้นกู้ บ้า
ครัง้ท่ี 1/2

ชดุท่ี 
บมจ. บ้า

1,750
ล้านบา

  
ระบช่ืุอผู้ ถือ 
สิทธิ ไม่มีหลั

1,750,000
1,000 บ

1,750
ล้านบา
4.00%
10 ปี

 12 พฤศจิกาย
 12 พฤศจิกาย

-ไม่มี

น ผู้ออกหุ้นกู้จะ
เงินต้นทัง้
ในวนัครบกํ
ไถ่ถอนห้

 
1,000 บ

-ไม่มี
-ไม่มี

านป ู
2558 
 2 
านป ู
0 
าท 
 ไม่ด้อย
กัประกนั 

ระบ
สิทธิ

0 หน่วย 1,
บาท 
0 
าท 
% 
ปี 
ยน 2558 12 พ
ยน 2568 12 พ
มี- 

ะชําระคืน
งหมด 
กําหนด 
หุ้นกู้  

ผู้ออ
เ
ใน

บาท 

มี- 
มี- 
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หุ้นกู้ บ้านป ู
ครัง้ท่ี 1/2558 

ชดุท่ี 3 
บมจ. บ้านป ู

1,250 
ล้านบาท 

บช่ืุอผู้ ถือ ไม่ด้อย
ธิ ไม่มีหลกัประกนั

250,000 หน่วย 
1,000 บาท 

1,250 
ล้านบาท 
4.10% 
12 ปี 

พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2570

-ไม่มี- 

อกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้นทัง้หมด 
นวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้  

 
1,000 บาท 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

น 

8 
0 

น



 

1.4 นโ

บริษัทฯ
ประเภท
ภาระกา

บริษัทย
คณะกร
อนมุติัก

 

2
2
2
2
2

 หมายเ
 *   ท่ีป

บา
หุ้น
เปลี

 **  เม่ือ
บา
ปัน
ผล
แล
จ่า
จ่า

 
 

โยบายการจ่าย

ฯ มีนโยบายท่ีจ
ทท่ีกฎหมายแล
ารลงทนุของบริ

ยอ่ยมีนโยบายจ
รรมการจะพิจา
การจ่ายเงินปันผ

ปี 

อ

ส
(บ

2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
เหต:ุ  
ประชมุวิสามญัผู้ ถื
าท เป็นมลูคา่หุ้น
นสามญัท่ีออกแล
ลี่ยนแปลงดงักล่
อวนัท่ี 18 กมุภ
าท ซึง่เป็นการจ่า
นผลระหวา่งกาล
ลสําหรับผลการดํ
ละผลการดําเนิน
ยจากกําไรท่ีได้รั
ยเงินปันผลในวั

ยเงนิปันผล 

จะจ่ายเงินปันผ
ละบริษัทฯ ได้กํา
ริษัทฯ และบริษั

จ่ายเงินปันจาก
ารณาถงึกําไรจา
ผล  5  ปีท่ีผา่น

อตัรากําไร
(ขาดทนุ) 
สทุธิตอ่หุ้น
บาทตอ่หุ้น) 

73.82 
34.19 
1.22* 
1.038 

(0.594) 

ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 
ละ 1 บาท และจํ
ละเรียกชําระแล้ว
าวกบักระทรวงพ
ภาพนัธ์ 2559 ที
ายเงินปันผลสําห
ลไปแล้ว หุ้นละ 0
ดําเนินงานประจํ
งานงวดวนัท่ี 1 
รับยกเว้นไมต้่อง
นัท่ี 13 พฤษภาค

 

ผลประมาณร้อย
าหนดไว้ อยา่งไ
ษัทในเครือ รวม

ผลกําไรสทุธิจา
ากการดําเนินงา
นมาของบริษัท บ

เงินปันผลพิเศ
(บาทตอ่หุ้น)

3.00 
- 
- 
- 
- 

9 กนัยายน 25
จํานวนหุ้นสามญั
จากเดิม 271,74
พาณิชย์แล้วเม่ือวั
ท่ีประชมุคณะกร
หรับผลการดําเนิ
0.50 บาท เม่ือวั
าปี 2558 ในงว
กรกฎาคม 255
นํามารวมคํานว
คม 2559 

ยละ 50 ของ
ไรก็ตาม อตัราก
ถงึข้อจํากดัทาง

ากการประกอบ
าน เง่ือนไขทาง
บ้านป ูจํากดั (ม

ศษ 
) 

เงินปันผ
(บาท

1
1
1
1
1

556 ผู้ ถือหุ้นมีมติ
ญจดทะเบียนจาก

47,855 หุ้น เป็
วนัท่ี 19 กนัยายน
รรมการบริษัทได้
นินงาน ประจําปี 
วนัท่ี 25 กนัยาย
ดนีอี้กหุ้นละ 0.5
8 ถึงวนัท่ี 31 ธนั
วณภาษีเงินได้นิติ

กําไรสทุธิของง
การจ่ายเงินปัน
งกฎหมายและ

บกิจการหลงัหกั
งการเงิน และค
มหาชน)  เป็นดั

ผลประจําปี 
ทตอ่หุ้น) 

8.00 
8.00 

1.20 
1.20 
1.00 

ติอนมุติัการเปล่ีย
เดิม 354,050,47
น 2,717,478,5
น 2556 
ด้มีมติอนมุติัให้บ
 2558 งวด 1 มก
ยน 2558 อตัราห้
50 บาท จงึเสนอ
นัวาคม 2558 ใ
ติบคุคล ซึง่ผู้ รับ

บการเงินรวมห
นผลดงักลา่วจะ ึ
ความจําเป็นอ่ืน

กสํารองตามท่ีก
วามต้องการเงิ
ดงันี ้

รวม 
(บาทตอ่หุ้น

21.00 
18.00 
1.20** 
1.20 
1.00 

ยนแปลงมลูคา่หุ้น
79 หุ้น เป็น 3,54
550 หุ้น บริษัทไ

บริษัทฯ จ่ายเงิน
กราคม – 31 ธนั
หุ้นละ 0.50 บาท
อให้บริษัทฯ  จ่า
ห้แก่ผู้ ถือหุ้นในอ
บเงินปันผลจะไม

หลงัหกัเงินสํารอ
ะขึน้อยูก่บักระแ
นๆ 

กฎหมายกําหน
งินทนุ และเสนอ

น) 

อตัราก
ปันผลต

2
5
9

1

นท่ีตราไว้จากเดิ
40,504,790 หุ้น 
ได้ดําเนินการจดท

นปันผลในอตัราห้
นวาคม 2558 (ซึ่
ท ดงันัน้คงเหลือ
ายเงินปันผลจาก
อตัราหุ้นละ 0.50
มไ่ด้รับเครดิตภา
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องตา่งๆ ทกุ
แสเงินสดและ

ด โดย
อผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

การจ่ายเงิน 
ตอ่กําไรสทุธิ 
(%) 

28% 
53% 
98% 
16% 
n.a. 

มหุ้นละ 10 
และ จํานวน
ทะเบยีนการ

หุ้นละ 1.00 
งได้จ่ายเงิน
อจ่ายเงินปัน
กกําไรสะสม
0 บาท โดย
ษี กําหนด



 

 

8.1  คณะก
โครงสร

ปร
จํา
ละ
คณ
จํา
จํา
คณ
กร

คณ
1
2

3

4

5
6
7
8
9
1
1
1
1

 

ห

 
 

กรรมการบริษัท
ร้างการบริหา
ระกอบด้วย คณ
านวน 6 คน กร
ะ 46 ของกรรมก
ณะกรรมการบริ
านวน 3 คน ค
านวน 4 คนและ
ณะกรรมการบริ
รรมการกําหนด

ณะกรรมการบ
1. นายเกริก
2. นายอโนท

3. นายรัตน์ 

4. นายตีรณ

5. นายสทุศัน
6. Mr.Sudia
7. นายบรรเท
8. นายเมธี 
9. นายชนินท
10. นายองอา
11. นายระวิ 
12. นายวีระเจ
13. นางสมฤดี

หมายเหต:ุ  

- ทีป่ระชมุสา

กรรมการบ ิ
- ขอ้มูลและป

 

ัท 
รของบริษัทฯ
ณะกรรมการ แ
รรมการท่ีไมเ่ป็น
การทัง้คณะ  
ริษัทกําหนดให้มี
คณะกรรมการบ
ะคณะกรรมการ
ริษัทกําหนดให้ป
คา่ตอบแทน ก

บริษัทประกอบ
ไกร จีระแพ
ทยั เตชะม

พานิชพ

ณ พงศ์มฆ

น์ เศรษฐ์
arso Praset
ทิง วอ่งกศุ

เอือ้อภิ
ท์ วอ่งกศุ
าจ เอือ้อภิ

คอศิริ 
จตน์ วอ่งกศุ
ดี ชยัมงค

ามญัผูถื้อหุน้ประจ

บริษัท โดยมีผลตัง้
ประวติัของคณะก

8.   โค

 ณ วันที่ 31 ธั
และคณะผู้บริห
นผู้บริหาร 5 คน

มีคณะกรรมกา
บรรษัทภิบาลแล
รกําหนดคา่ตอบ
ประธานกรรมก
รรมการทกุคนใ

บด้วย 
พทย์ ป
นตรีกลุ 

บ
พนัธ์ ก

ฆพฒัน์ ก

์บญุสร้าง ก
tio ก
ศลกิจ ก
ภิญญกลุ ก
ศลกิจ ก
ภิญญกลุ ก

ก
ศลกิจ ก
คล ก

จําปี 2558 มีมติเ

แต่วนัที ่4 เมษาย
กรรมการบริษัทใน

ครงสร้างการ

ธันวาคม 2558
หาร คณะกรรม
น และกรรมการ

ารย่อย 3 คณะ
ละสรรหา (Co
บแทน (Comp
การบริษัท 
ในคณะกรรมก

ประธานกรรมก
รองประธานกร
บรรษัทภิบาลแ
กรรมการอิสระ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ
คา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรม
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ/ กรร
กรรมการ/ กรร
กรรมการ 

เพ่ิมจํานวนกรรมก

ยน 2558 
นเอกสารแนบ 1 

รจัดการ 

8 
การบริษัทมีทัง้
รท่ีเป็นผู้บริหาร

ะ ได้แก่ คณะ
rporate Gove
ensation Com
ประธานกรรมก
ารตรวจสอบเป็

การบริษัท/ กรร
รรมการบริษัท/ 
และสรรหา 
ะ/ ประธานกรรม

ะ/ ประธานกรรม

ะ/กรรมการตรว
ะ/กรรมการบรรษ
มการกําหนดคา่

มการบรรษัทภิ
มการบรรษัทภิ

การจาก 12 คนเป็

งสิน้ 13 คน ป
ร 2 คน  กรรมก

กรรมการตรวจ
ernance and 
mmittee) จํานว
การบรรษัทภิบา
ป็นกรรมการอิส

มการอิสระ 
กรรมการอิสระ

มการกําหนดคา่

มการตรวจสอบ

จสอบ 
ษัทภิบาลและส
าตอบแทน 

บาลและสรรหา
บาลและสรรหา

ป็น 13 คน และแต

ประกอบด้วยกร
การอิสระคิดเป็น

จสอบ (Audit 
Nomination 

วน 3 คน 
าลและสรรหา 
สระ 

ะ/ ประธานกรรม

าตอบแทน/กรร

บ/กรรมการกําห

สรรหา 

า 
า 

ต่งตัง้นางสมฤดี ช
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รรมการอิสระ
นจํานวนร้อย

Committee)
Committee) 

ประธาน

มการ

รมการ

หนด

ชยัมงคล เป็น



 

กร
กร
นา
ปร
 

อํา

ให้
จริ

ปร
แล
สํา
พ.
ท่ี 

ผู้ รั
บริ
คว
ทา
แล

คณ
เก่ี
ตํา
คณ
25
พฒั

แน

คว
แล
หล
หล
 

รรมการผู้ มีอําน
รรมการผู้ มีอําน
ายองอาจ เอือ้
ระทบัตราของบ

 

านาจหน้าท่ีของ
คณะกร

ห้การบริหารจดัก
รยธรรมท่ีดีและ

คณะกร
ระชมุผู้ ถือหุ้น โ
ละในระยะยาว 
านกังานคณะก
ร.บ. หลกัทรัพย
4) พ.ศ. 2551 

ในการก
รับผิดชอบการด
ริษัทเป็นประจํา
วามรู้ความสาม
านความถกูต้อง
ละรายงานความ

ในการป
ณะกรรมการบริ
ยวข้อง องค์ป
าแหน่งและการ
ณะกรรมการบริ
555 และปี 25
ฒนาบรรษัทภิบ

 

นวปฏิบติับริษัท
แนวปฏิ

วามรับผิดชอบแ
ละตลาดหลกัทร
ลกัเกณฑ์ท่ีคณะ
ลกัทรัพย์แหง่ปร

นาจลงนามผกูพั
นาจลงนามผกูพั
อภิญญกลุ หรื
บริษัทฯ 

งคณะกรรมการ
รรมการบริษัทมี
การเป็นไปตาม
คํานงึถงึผลประ
รรมการบริษัทมี
โดยปฏิบติัหน้า
 รวมทัง้ก
รรมการกํากบัห
ย์และตลาดหลั

กํากบัดแูลกิจกา
ดําเนินธุรกิจของ
าทกุเดือน 
มารถในการสอบ
งของการดําเนิน
มคืบหน้าตอ่คณ
ปฏิบติัหน้าท่ี ค
ริษัท” เม่ือปี 25
ประกอบและหล
รพ้นจากตําแหน
ริษัทและการออ
57 ตามลําดบั
บาลของคณะก

ท บ้านป ูจํากดั 
ฏิบติับริษัท บ้าน
และแนวทางปฏิ
รัพย์ พ.ศ. 253
ะกรรมการกํากั
ระเทศไทยกําห

พนับริษัทฯ 
พนับริษัทฯ ประ
รือ นายระวิ ค

รบริษัท 
มีความรับผิดชอ
มเป้าหมายและ
ะโยชน์ของผู้ มีส
มีหน้าท่ีปฏิบติัใ
ท่ีด้วยความซ่ือ
การปฏิบติัให้เป็
หลกัทรัพย์และ
กัทรัพย์ พ.ศ. 2

ารของบริษัทฯ 
งบริษัทฯ แล
นอกจากนัน้ค

บทานงบการเงิ
นงานด้านการเ ิ
ณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบ
552 เพ่ือใช้เป็น
ลกัเกณฑ์ของค
น่ง อํานาจ
อกเสียง ได้มีกา
เพ่ือให้สอดคล้อ
รรมการบริษัท 

(มหาชน) วา่ด้ว
นป ูจํากดั (มหา
ฏิบติัของคณะก
35 แก้ไขเพิ่มเติ
กบัตลาดทนุ 
หนด คณะกรรม

ะกอบด้วย นาย
คอศิริ หรือ นา

อบตอ่ผู้ ถือหุ้นเกี
ะแนวทางท่ีจะก่
สว่นได้สว่นเสีย
ให้เป็นไปตามก
อสตัย์สจุริต แล
ปนไปตามหลกัเ
ตลาดหลกัทรัพ
2535  แก้ไขเพิ่

 คณะกรรมกา
ละให้ฝ่ายบริหา
คณะกรรมการต
นตามท่ีตลาดห
เงิน ด้านการปฏิ
ริษัทเป็นรายไต
บริษัทได้กําหนด
นแนวทางปฏิบติั
ณะกรรมการบ ิ
จหน้าท่ีและคว
ารปรับปรุง แก้
องกบัหน้าท่ีคว
 

วยคณะกรรมก
าชน) วา่ด้วยคณ
กรรมการบริษัท
ติมโดย พ.ร.บ.
คณะกรรมก

มการบริษัทจงึอ

ยชนินท์ วอ่งกศุ
างสมฤดี ชยัม

ก่ียวกบัการดําเ
อให้เกิดประโย
ทกุฝ่าย 
ฎหมาย วตัถปุ
ละระมดัระวงัรัก
กณฑ์และข้อบั
พย์  และคณ
มเติมโดย พ.ร.

ารบริษัทเป็นผู้ม
ารรายงานผลกา
ตรวจสอบซึง่ปร
หลกัทรัพย์แหง่ป
ฏิบติังาน และค
รมาส 
ด “แนวปฏิบติั 
ติังานของคณะ
ริษัท คณุสมบ
ามรับผิดชอบข
ก้ไขเพิ่มเติม แน
วามรับผิดชอบ 

การบริษัท พ.ศ. 
ณะกรรมการบ ิ
ทท่ีมีการปรับปรุ
หลกัทรัพย์และ
ารกํากบัหลกัท
อกแนวปฏิบติัไ

ศลกิจ หรือ นาย
งคล โดยสองใ

เนินธุรกิจของบ ิ
ชน์สงูสดุแก่ผู้ ถื

ประสงค์ ข้อบงั
กษาผลประโยช
งัคบัของตลาด
ณะกรรมการกําก
บ. หลกัทรัพย์แ

มอบหมายให้ปร
ารดําเนินงานใน
ระกอบด้วยกรร
ประเทศไทยกํา
ความเพียงพอข

 บริษัท บ้านปู
ะกรรมการบริษัท
บติัของกรรมกา
ของคณะกรรมก
นวทางปฏิบติัฯ
สภาพธุรกิจท่ีเ

 2552 ปรับปรุง
ริษัทเป็นการรว
รงเพ่ือให้สอดคล
ะตลาดหลกัทรัพ
ทรัพย์และตลาด
ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

ยเมธี  เอือ้อภิญ
ในห้าคนลงนาม

บริษัทฯ และกา
ถือหุ้น อยูใ่นกร

งัคบัของบริษัท
ชน์ของผู้ ถือหุ้นท
หลกัทรัพย์แหง่
กบัตลาดทนุท่ีจ
และตลาดหลกั

ระธานเจ้าหน้า
นการประชมุคณ
รมการท่ีมีประส
าหนด ได้ปฏิบั
ของมาตรการก

ป ู จํากดั (มหา
ัท ประกอบด้วย
ารบริษัท  วา
การบริษัท 
ฯ ดงักลา่ว เม่ือ
เปล่ียนแปลงไป

งครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 
วบรวม องค์ประ
ล้องกบั พ.ร.บ
พย์ (ฉบบัท่ี 4)
ดหลกัทรัพย์ 
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ญญกลุ หรือ 
มร่วมกนัและ

ารกํากบัดแูล
อบของการมี

ทฯ และมติท่ี
ทัง้ในปัจจบุนั
งประเทศไทย 
จดัตัง้ขึน้ตาม 
ทรัพย์ (ฉบบั

ท่ีบริหารเป็น
ณะกรรมการ
สบการณ์และ
บติัหน้าท่ีสอบ
ารตรวจสอบ 

าชน) วา่ด้วย
ย คํานิยามท่ี
าระการดํารง
การประชมุ

อปี 2554 ปี 
ปและเพ่ือการ

2557 
ะกอบ หน้าท่ี
บ.หลกัทรัพย์
 พ.ศ. 2551 
และตลาด



 

ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

อ 1. แนวปฏิบั
ปรับปรุงค

อ 2.  ให้ใช้แนว
ปรับปรุงค

อ 3. นิยามของ
3.1. “บริ
3.2. “คณ
3.3. “กร
3.4. “ปร
3.5. “คณ

คณ
3.6. “ผู้ ที

แก้ไ
3.7. “บริ

กวา่
3.8. “บริ

น้อย
3.9. “ผู้ ถื
3.10. “กร

ธนัว
อ 4. องค์ประก

4.1. มีกร
4.2. มีกร
4.3. มีกร

หรือ
จําน

4.4. กรร
4.5. ประ
4.6. ประ
4.7. ประ
4.8. ประ
4.9. กรร

บริษ
ไมไ่

4.10. เลข
 

ติันีเ้รียกวา่ “แน
ครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 25
วปฏิบติันีต้ัง้แตว่
ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 25
งคําท่ีสําคญั ใน
รษัท” หมายควา
ณะกรรมการบริ
รมการบริษัท” 
ระธานกรรมการ
ณะกรรมการชดุ
ณะกรรมการกําห
ท่ีเก่ียวข้อง”  หม
ไขเพิ่มเติมโดย 
รษัทยอ่ย” หมา
าร้อยละ 50 ขอ
รษัทร่วม” หมา
ยกวา่ร้อยละ 50
ถือหุ้นรายใหญ่”
รมการอิสระ” 
วาคม 2551 แล
กอบและหลกัเก
รรมการบริษัทจํ
รรมการบริษัทที
รรมการบริษัทที
อความสมัพนัธ์ ื
นวนกรรมการบ ิ
รมการบริษัทไม่
ะธานเจ้าหน้าท่ี
ะธานกรรมการบ
ะธานกรรมการบ
ะธานคณะกรรม
รมการบริษัทแต
ษัทคนใดเป็นปร
ได้ 
านกุารบริษัท เ

นวปฏิบติับริษัท
557” 
วนัท่ีประธานกร
554  และปรับป
นแนวปฏิบติันี ้
ามวา่ บริษัท บ้
รษัท” หมายควา
หมายความว่า
รบริษัท” หมาย
ดยอ่ย” หมายค
หนดคา่ตอบแท
มายถงึ บคุคลต
พ.ร.บ.หลกัทรัพ
ยความวา่ บริษั
งทนุชําระแล้วข
ยความวา่ บริษ
0 ของทนุชําระ
” หมายความว่
หมายความตา
ละ ทจ.4/2552 
กณฑ์ของคณะก
จํานวนไมน้่อยก
ท่ีไมเ่ป็นผู้บริหา
ท่ีมีความเป็นอิส
์อ่ืนใดอนัอาจมี
บริษัททัง้หมดแล
น้อยกวา่กึง่หนึ่
บริหารได้รับกา
บริษัทเป็นบคุค
บริษัท ไมเ่ป็นป
มการชดุยอ่ย ต้
ตล่ะคนจะเป็นก
ระธานคณะกรร

เป็นเลขานกุารค

ท บ้านป ูจํากดั 

รรมการบริษัทล
ปรุงครัง้ท่ี 2 พ.

้ านป ูจํากดั (ม
ามวา่ คณะกรร
า กรรมการของบ
ยความวา่ ประธ
วามวา่ คณะก
ทน และ คณะก
ตามมาตรา 258
พย์และตลาดห
ษัทท่ีบริษัท บ้าน
ของบริษัทนัน้ 
ษัทท่ีบริษัท บ้า
แล้วของบริษัท
า ผู้ ท่ีถือหุ้นเกิน
ามประกาศคณ
 ลงวนัท่ี 20 กมุ
กรรมการบริษัท
กวา่  5 คน และ
ารไมน้่อยกวา่กึง่
สระอยา่งแท้จริ
อิทธิพลตอ่การ
ละต้องไมต่ํ่ากว
นึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยู
ารแตง่ตัง้เป็นกร
คลคนละคนกบั
ประธานหรือสม
ต้องเป็นกรรมกา
กรรมการในคณ
รมการชดุยอ่ยจ

คณะกรรมการบ

 (มหาชน) วา่ด้

ลงนามเป็นต้นไ
ศ. 2555 

หาชน) 
รมการของบริษั
บริษัทบ้านป ูจํ
ธานคณะกรรมก
รรมการชดุยอ่ย
รรมการบรรษัท
8 แหง่พ.ร.บ.ห
หลกัทรัพย์ (ฉบบั
นป ูจํากดั (มหา

านป ู จํากดั (ม
นัน้ 
นกวา่ร้อยละ 10
ะกรรมการกํากั
ภาพนัธ์ 2552 
ท  
ะเลือกตัง้โดยท่ีป
งหนึง่ 
งจากฝ่ายบริหา
รใช้ดลุยพินิจอย
ว่า 3 คน 
ยู่ในราชอาณาจั
รรมการบริษัทใ
ประธานเจ้าหน้
มาชิกของคณะก
ารอิสระ 
ณะกรรมการชดุย
จะเป็นประธาน

บริษัท 

วยคณะกรรมก

ไปโดยให้ยกเลิก

ษัทบ้านป ูจํากดั
ากดั (มหาชน) 
การของบริษัท 
ย 3 คณะ ได้แก
ทภิบาลและสรร
ลกัทรัพย์และต
บท่ี 4) พ.ศ. 25
าชน) ถือหุ้นไมว่

มหาชน) ถือหุ้น

0  ของจํานวนห้
กบัตลาดทนุ ท่ี 

ประชมุผู้ ถือหุ้น

ารและปราศจา
ยา่งเป็นอิสระไม

จกัร 
ในคณะกรรมกา
น้าท่ีบริหาร 
กรรมการชดุยอ่

ย่อยได้ไมเ่กิน 
นกรรมการในคณ

การบริษัท พ.ศ.

กแนวปฏิบติั พ

ด (มหาชน) 
 

แก่ คณะกรรมก
รหา 
ตลาดหลกัทรัพย
551 
วา่ทางตรงหรือ

นไมว่า่ทางตรงห

หุ้นท่ีมีสทิธิออก
 ทจ. 28/2551

น 

ากความสมัพนัธ
มน้่อยกวา่ 1 

ารบริษัทโดยตํา

อย 

2 คณะ ห
ณะกรรมการชดุ
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.ศ. 2552 

ารตรวจสอบ 

ย์ พ.ศ. 2535 

ทางอ้อมเกิน

หรือทางอ้อม

เสียงทัง้หมด 
 ลงวนัท่ี 15 

ธ์ทางธุรกิจ 
ใน 3 ของ

าแหน่ง 

หากกรรมการ
ดยอ่ยอ่ืนอีก



 

ข้อ

ข้อ

อ 5. คณุสมบติั
คณะกรรม
คณุสมบติั
5.1. คณุ

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10

5.2. ควา
และ

5.3. กรร
“กร

อ 6. วาระการด
6.1. กรร
6.2. กรร
6.3. ในก

จําน
ออก

6.4. กรร
6.5. กรร

หลงั
6.6. นอก

(1) 
(2) 

(3) 

ติของกรรมการ
มการบรรษัทภิบ
ติท่ีใช้พิจารณา 
ณสมบติัทัว่ไป 

ไมเ่ป็นบคุคล
ไมเ่คยต้องโท
ไมเ่คยต้องคํ
ไมเ่ป็นหรือเค
เป็นผู้ ท่ีสามา
เกิน 5 บริษัท
มีคณุธรรมแ
ตดัสนิใจด้วย
มีวฒุิภาวะ ค
ยดึมัน่ในการ

) คณุลกัษณะ
ามรู้ความชํานา
ะการเงินด้านกฎ
รมการอิสระต้อง
รมการอิสระ” ต
ดํารงตําแหน่ง 
รมการบริษัทมีว
รมการอิสระมีวา
การประชมุผู้ ถือ
นวนกรรมการบ ิ
กโดยจํานวนใก
รมการบริษัทซึง่
รมการบริษัทเกษ
งจากท่ีกรรมกา
กจากการพ้นจา
ตาย 
ลาออกจากต
บริษัท 
ขาดคณุสมบั
หลกัทรัพย์แล
หลกัทรัพย์ (ฉ

บริษัท 
บาลและสรรหา
 3 ประการคือ 

ลวิกลจริตหรือจิ
ทษจําคกุโดยคํา
าพิพากษาหรือ
คยเป็นบคุคลล้ม
ารถอทุิศเวลาให้
ท 
ละความรับผิด
ยข้อมลูและเหต
ความมัน่คง กล้
รทํางานอยา่งมี
อ่ืนๆ ท่ีคณะกร
าญเฉพาะด้านเ
ฎหมายธุรกิจขอ
งมีคณุสมบติัทั่
ตามท่ีกําหนดไว้
และการพ้นจาก
วาระการดํารงตํ
าระการดํารงตํา
อหุ้นสามญัประ
บริษัททัง้หมด 
กล้ท่ีสดุกบัสว่นห
พ้นจากตําแหน
ษียณอายเุม่ือมี
ารบริษัทผู้นัน้มีอ
ากตําแหน่งตาม

ตําแหน่งโดยย่ืน

บติั หรือมีลกัษณ
ละตลาดหลกัท
ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.

า กําหนดเกณ

จิตฟ่ันเฟือนไมส่
าพิพากษาถงึท่ี
อคําสัง่ศาลให้ท
มละลาย 
ห้กบับริษัท ได้

ชอบตอ่ผลงาน
ตผุล 
ล้าแสดงความคิ
มีหลกัการและม
รรมการบรรษัทภ
เพ่ือความเหมา
องบริษัทการต
ัว่ไป และค
ว้ในแนวปฏิบติั
กตําแหน่ง 
ตําแหน่งคราวล
าแหน่ง 9 ปี หรื
จําปีให้กรรมกา
ถ้าจํานวนกรร
หนึง่ในสาม 
น่งตามวาระอา
มีอาย ุ72 ปี โด
อายคุรบ 72 ปีบ
มวาระแล้ว กรร

นใบลาออกตอ่บ

ณะต้องห้ามตา
ทรัพย์ พ.ศ. 253
 2551 

ณฑ์คณุสมบติัขอ

สมประกอบ 
สดุให้จําคกุ เว้
ทรัพย์สินตกเป็น

อยา่งเพียงพอ 

น (integrity and

คิดเหน็ท่ีแตกตา่
มาตรฐานเย่ียงมื
ภิบาลและสรรห
ะสมโดยรวมขอ
ลาด และอ่ืนๆ 
ความรู้ความชําน
นี ้

ะ 3 ปี 
รือ ไมเ่กิน 3 คร
ารบริษัทออกจา
มการบริษัทท่ีจ

จได้รับเลือกเข้า
ดยมีผลตัง้แตว่นั
บริบรูณ์ 
รมการบริษัทพ้น

บริษัท และก

ม พ.ร.บ. บริษัท
35  แก้ไขเพิ่มเติ

องผู้ ท่ีจะเป็นกร

นแตใ่นความผิ
นของแผ่นดิน 

และเป็นกรรม

d accountabil

างและเป็นอิสระ
มืออาชีพ 
หาเหน็ว่ามีควา
องคณะกรรมกา

นาญเฉพาะด้า

าวตอ่เน่ือง 
ากตําแหน่งเป็น
ะแบง่ออกให้ต

ามาดํารงตําแห
นถดัจากวนัประ

นจากตําแหน่งเ

การลาออกมีผล

ทมหาชนจํากดั
ติมโดย พ.ร.บ.ห

รรมการบริษัท 

ผิดท่ีได้กระทําโด

มการในบริษัทจ

lity) 

ะ 

ามสําคญั 
ารบริษัท ได้

าน และต้อง

นจํานวนหนึง่ใน
รงเป็นสามสว่น

หน่งใหมไ่ด้ 
ะชมุสามญัประ

เม่ือ 

ลนบัแต่วนัท่ีใบ

ด พ.ศ. 2535 แล
หลกัทรัพย์และต
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โดยกําหนด

ดยประมาท 

ดทะเบียนไม่

แก่ด้านบญัชี 

งมีคณุสมบติั 

นสามของ
นไมไ่ด้ ก็ให้

จําปี ซึง่มีขึน้

ลาออกไปถงึ

ละ พ.ร.บ.
ตลาด



 

ข้อ
 

(4) 

(5) 
อ 7. อํานาจหน้

ในการกํา
เป็นไปตา
กําหนดให้
อนมุติั 
7.1. นโ
7.2. ผ

แล
7.3. กา
7.4. กา

บ
7.5. กา

ค
เกิ

7.6. กา
กา

7.7. กา
ค

7.8. กา
กํา
ต

7.9. ธรุ
7.10. กา
7.11. กา
7.12. กา

รัก
7.13. กา
7.14. กา
7.15. กา

เจ้
7.16. อน

ผ

ท่ีประชมุผู้ ถือ
และมีสทิธิออ
หุ้นท่ีมาประช
ศาลมีคําสัง่ใ

น้าท่ีและความรั
กบัดแูลกิจการ
ามกฎหมาย วั
ห้เร่ืองดงัตอ่ไปนี

โยบาย แผนยทุ
ลงานและผลป
ละแนวโน้มในร
ารลงทนุในโคร
ารใช้เงินลงทนุ
าท 
ารซือ้และจําหน
ณะกรรมการกํ
กินกวา่ท่ีมอบอํา
ารทําธุรกรรมห ื
ารทําธุรกิจ และ
ารทําสญัญาใด
วามสําคญั 
ารทํารายการเกี
าหนดใน พ.ร.บ
ลาดหลกัทรัพย์
รกรรมใดๆ ท่ีมีผ
ารจ่ายเงินปันผ
ารกู้ ยืมเงินรวม
ารเปล่ียนนโยบ
กษาเงิน 
ารเปล่ียนแปลง
ารกําหนดและท
ารแตง่ตัง้ประธ
จ้าหน้าท่ีบริหาร
นมุติัโครงสร้าง
ลตอบแทนอ่ืนข

อหุ้นลงมติให้ออ
อกเสียง และมีจ
ชมุและมีสทิธิอ
ให้ออก 
รับผิดชอบของค
รของบริษัท บ ิ
ตัถปุระสงค์ ข้
นีเ้ป็นอํานาจหน้

ทธศาสตร์ และแ
ระกอบการประ
ระยะตอ่ไปของ ี
งการท่ีมีมลูคา่
เกินงบลงทนุโค

น่ายสนิทรัพย์ 
ากบัหลกัทรัพย์
านาจให้ประธา
หรือการกระทําใ
ะช่ือเสียงของบ ิ
ดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวกบั

ก่ียวโยงกนัระห
บ.หลกัทรัพย์แล
ย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.
ผลให้โครงสร้าง
ผลระหวา่งกาล 
ท่ีเกินกวา่ท่ีกําห
บายและวิธีปฏิบ

งท่ีสําคญัเก่ียวก
ทบทวนอํานาจ
ธานเจ้าหน้าท่ีบ ิ
ร-การเงิน   
เงินเดือน ง
ของผู้บริหารแล

อกโดยคะแนน
จํานวนหุ้นนบัร
ออกเสียง 

คณะกรรมการ
บริษัทยอ่ย แล
อบงัคบั และม
น้าท่ีและความร

แผนงานงบประ
ะจําเดือนและป
ปี 
สงูกวา่ 1,500 
ครงการท่ีได้รับอ

การซือ้กิจ
ย์และตลาดหลกั
านเจ้าหน้าท่ีบริ
ใดๆท่ีมีผลกระท
บริษัทฯ 
บการทําธุรกิจป

ว่างบริษัท บ ิ
ละตลาดหลกัทร
ศ. 2551 
งเงินทนุในงบดุ
 
หนดไว้ในงบปร
บติัท่ีมีนยัสําคญั

กบัระบบการคว
จอนมุติัท่ีมอบให
ริหาร เจ้าหน้า

งบประมาณกา
ละพนกังาน 

เสียงไมน้่อยกว
รวมกนัได้ไมน้่อ

บริษัท 
ละบริษัทร่วม 
มติท่ีประชมุผู้ ถือ
รับผิดชอบของ

ะมาณประจําปี
ประจําไตรมาสข

ล้านบาท 
อนมุติัไว้รวมร้อ

จการและเข้าร่ว
กทรัพย์ และต
รหาร 
ทบท่ีสําคญัตอ่ฐ

ปกติ     และสญั

ริษัทยอ่ย บริษ
รัพย์ พ.ศ. 253

ดลุรวมของบริษั

ระมาณมากกว่
ญเก่ียวกบัการบั

วบคมุการบริหา
ห้ประธานเจ้าห
าท่ีบริหาร ประ

รปรับเงินเดือน

วา่สามในส่ีของ
ยกวา่กึง่หนึง่ขอ

นอกเหนือจาก
อหุ้นของบริษัท
คณะกรรมการบ

ปของบริษัทฯ 
ของบริษัท เทีย

ยละ 15 และ

วมในโครงการร่
ตลาดหลกัทรัพย

ฐานะทางการเงิ

ญญาท่ีเก่ียวกบัก

ษัทร่วม กบับุ
5 แก้ไขเพิ่มเติม

ษัท มีอตัราสว่นห

า 5,000 ล้านบ
บญัชี การบริ

ารงานและการ
หน้าท่ีบริหาร แล
ะธานเจ้าหน้าท่ี

 ผลตอบแท

จํานวนผู้ ถือหุ้น
องจํานวนหุ้นท่ี

การดําเนินการ
ทแล้ว คณะกรร
บริษัทท่ีจะเป็น

ยบกบัแผนและ

ะมีจํานวนเกิน 

รวมทนุท่ีไมข่ดักั
ย์แหง่ประเทศไ

งิน ภาระหนีส้นิ

การทําธุรกิจปก

บคุคลท่ีเก่ียวโยง
มโดย พ.ร.บ.หล

หนีส้นิตอ่ทนุเกิ

บาท 
รหารความเส่ียง

รเงิน 
ละเจ้าหน้าท่ีบริ
ท่ีปฏิบติัการ ผู้

ทนอ่ืน หรือ
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นท่ีมาประชมุ
ถือโดยผู้ ถือ

รอ่ืนใดเพ่ือให้
รมการบริษัท
นผู้พิจารณา

ะงบประมาณ 

1,000 ล้าน

กบัเกณฑ์ของ 
ไทยท่ีมีมลูคา่

น ยทุธศาสตร์

กติท่ีมี

งกนั ตามท่ี
ลกัทรัพย์และ

น 2 ตอ่ 1 

งและการเก็บ

รหาร 
ช่วยประธาน

สตูรการปรับ
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7.17. กา
ค

7.18. กา
ห

7.19. กา
7.20. กา
7.21. กา
7.22. กา
7.23. กา
7.24. ก

ภ
กํา

- 

- 

7.25. กา
อ 8. การประชุ

8.1. กํา
8.2. ป
8.3. ป
8.4. ป

วนั
8.5. ต้

อง
จํา

8.6. ป
ให้
ให้

8.7. กา

ารเสนอแตง่ตัง้
ณะกรรมการบ ิ
ารมอบอํานาจใ
นึง่ รวมถงึการป
ารแตง่ตัง้และกํ
ารจดัให้มีและก
ารแตง่ตัง้กรรม
ารจดทะเบียนต
ารทบทวนวิสยั
รรมการบริษัทมี
ายในท่ียงัไมเ่ปิ
าหนดเป็นข้อป
ในกรณีท่ีข้อ

การเงินและร

ก่อนการเปิด

ในกรณีท่ีข้อ

ไป ซึง่สนิ

หลกัทรัพย์ให

หุ้น ฯลฯ กร

วนัท่ีบริษัทเปิ

ารปรับเปล่ียนข
ชมุคณะกรรมกา
าหนดให้มีการป
ระธานกรรมกา
ระธานกรรมกา
ระธานกรรมกา
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12. Mr. Su

13. นางสม

คณะกรรมการบ

หต ุ    -  นางสมฤ

รายช่ือ 

รกไกร  จีระแพท

นทยั เตชะมนตรี

น์ พานิชพนัธ์ 

ณ  พงศ์มฆพฒั

ศน์ เศรษฐ์บญุส

นท์  วอ่งกศุลกิจ

  เอือ้อภิญญกุ

อาจ  เอือ้อภิญญ

   คอศิริ 

ระเจตน์  ว่องกศุ

รรเทิง วอ่งกศุล

udiarso  Prase

มฤดี ชยัมงคล *

บริษัทมีการปร

ฤดี ชยัมงคล ได้รับ

ทย์ 

รีกลุ 
ร
กร

กร

น์ กร

สร้าง  กร

จ 

ล 

ญกลุ 

ศลกิจ 

ลกิจ  

etio กร

* 

ะชมุทัง้หมด 13

บแตง่ตัง้ให้ดํารงตํ

ตําแหน่ง 

ประธาน 

องประธาน 
รมการอิสระ 

รมการอิสระ 

รมการอิสระ 

รมการอิสระ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รมการอิสระ 

กรรมการ 

3 ครัง้  จํานวน

าแหน่งกรรมการ 

วาระการ

เม.ย. 2557 –
ผู้ ถือหุ้นประจํ
เม.ย. 2558 - 
ผู้ ถือหุ้นประจํ
เม.ย. 2557 –
ผู้ ถือหุ้นประจํ
เม.ย. 2556 –
ผู้ ถือหุ้นประจํ
เม.ย. 2557– 
ผู้ ถือหุ้นประจํ
เม.ย. 2556 –
ผู้ ถือหุ้นประจํ
เม.ย. 2557– 
ผู้ ถือหุ้นประจํ
เม.ย. 2558– 
ผู้ ถือหุ้นประจํ
เม.ย. 2556 –
ผู้ ถือหุ้นประจํ
เม.ย. 2558– 
ผู้ ถือหุ้นประจํ
เม.ย. 2558– 
ผู้ ถือหุ้นประจํ
เม.ย. 2556– 
ผู้ ถือหุ้นประจํ
เม.ย. 2558 –
ผู้ ถือหุ้นประจํ

ครัง้ในการเข้าร

 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 4

ดํารงตําแหน่ง 

– วนัประชมุสาม
าปี 2560 
 วนัประชมุสามั
าปี 2561 

– วนัประชมุสาม
าปี 2560 

– วนัประชมุสาม
าปี 2559 
วนัประชมุสามั
าปี 2560 

– วนัประชมุสาม
าปี 2559 
วนัประชมุสามั
าปี 2560 
วนัประชมุสามั
าปี 2561 

– วนัประชมุสาม
าปี 2559 
วนัประชมุสามั
าปี 2561 
วนัประชมุสามั
าปี 2561 
วนัประชมุสามั
าปี 2559 

– วนัประชมุสาม
าปี 2561 

ร่วมประชมุของ

4 เมษายน 2558 

ก

วาระปกติ
มญั

12 

มญั
12 

มญั
12 

มญั
12 

ญั
10 

มญั
11 

ญั
12 

ญั
10 

มญั
12 

ญั
11 

ญั
12 

ญั
12 

มญั
9 

งกรรมการบริษั

การเข้าร่วมประช

ติ วาระพิเศษ

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 
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8.2   ผู้บริห

 ผู้บริห
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 

 

อํา
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

หาร 

หาร* ประกอบ
นางสมฤดี 
นายสมยศ 
นายวรวฒุิ 
Mr.Peter 
นายสถิตพง
นายอคัรพงษ
นางอดุมลกัษ

หมายเหต:ุ  

- ผูบ้ริหาร 

1 มกราค

ไดร้บัการ

แผนงาน

- ขอ้มูลแล

านาจหน้าท่ีของ
การปรับปรุ
แล้ว 
การอนมุติัก
ลงทนุอ่ืนๆ  
การอนมุติัง
การอนมุติัง
Ratio S/R) 
การลงทนุใน
กลัน่กรองแ
ของพนกังา
พิจารณาแล
7.1. การทํ
7.2. การทํ
7.3. การทํ
7.4. การทํ
7.5. การอ
การขายสนิท
การขายสนิท

บด้วย 
ชยั
รุจิ
ลีน
Pe

ษ์ วฒั
ษ์       ไท
ษณ์   โอ

 4 อนัดบัแรกรอง

คม 2552 และปรบั

รแต่งตัง้ใหทํ้าหนา้

นองค์กรและพฒัน

ละประวติัของผูบ้ริ

งประธานเจ้าหน
รงแผนการปฏิบั

การใช้เงินลงทนุ
 ท่ีไมใ่ช่งบลงทุ
งบลงทนุรายกา
งบดําเนินการโด
  อนมุติัได้ในวง
นโครงการท่ีมีมู
และนําเสนองบป
าน 
ละอนมุติัการเข้
าสญัญาบริกา
าสญัญาขนสง่
าสญัญาบริกา
าสญัญาจดัซือ้
นมุติัทําสญัญา
ทรัพย์ถาวรประ
ทรัพย์ถาวรประ

ยมงคล 
จิรวฒัน์ 
นานนท์ 
erry 
ฒนานชิุต 
ทยานนท์ 
ฬาร 

งลงมาจากประธา

บัปรุงในปี 2556, 

าทีบ่ริหารจดัการ 

าธุรกิจ และองค์ก

ริหารในเอกสารแน

น้าท่ีบริหาร  
บติัการ 1 ปี อนุ

นเกินงบลงทนุโค
นโครงการรวมไ
รใหม่ท่ีไมไ่ด้ตัง้
ดยรวมท่ีเพิ่มขึน้
งเงินไมเ่กิน 500
มลูคา่รวมของโค
ประมาณปรับเงิ

ข้าทําสญัญาซือ้
รเปิดหน้าดิน ขุ
ถ่านหินทางบก
รขนสง่ระยะเวล
อ  จดัจ้าง  บริกา
าซือ้ขายถ่านหิน
ะเภทท่ีดินและส
ะเภทอาคารและ

ประธานเจ้า
รองประธาน
ประธานเจ้า
ผู้ช่วยประธา
ผู้ช่วยประธา
ผู้ช่วยประธา
ผู้ อํานวยกา

านเจ้าหนา้ทีบ่ริหา

2558 ไดแ้ก่ รองป

 หน่วยธุรกิจถ่าน

กรสมัพนัธ์ 

นบ 1 

นมุติัได้ในวงเงิน

ครงการท่ีได้รับ
ไมเ่กินร้อยละ 
งงบประมาณไว้
นเน่ืองจากการป
0 ล้านบาท 
ครงการในวงเงิ
งินเดือนประจํา

อ สญัญาเช่า ห ื
ขดุขนถ่านหิน ร
กระยะเวลาไม่เกิ
ลาไมเ่กิน 5 ปี 
าร  เช่า/เช่าซือ้ 
นระยะเวลาไมเ่
สว่นปรับปรุงท่ีดิ
ะสิง่ปลกูสร้าง ร

าหน้าท่ีบริหาร 
นเจ้าหน้าท่ีบริห
าหน้าท่ีปฏิบติัก
านเจ้าหน้าท่ีบริ
านเจ้าหน้าท่ีบริ
านเจ้าหน้าท่ีบริ
รสายอาวโุส – 

าร เป็นไปตามโคร

ประธานเจ้าหนา้ที

นหิน หน่วยธุรกิจ

นไมเ่กินร้อยละ 

อนมุติัไว้รวมไม
10 
ว้อนมุติัได้ในวง
ปรับปรุงอตัราส

น 1,500 ล้านบ
าปี งบประมา

รือสญัญาบริกา
ระยะเวลาไมเ่กิน
กิน 5 ปี และมลู
และมลูคา่ไมเ่กิ
 ระยะเวลาไมเ่กิ
เกิน 5 ปี และมู
ดินราคาตลาด ณ
ราคาตลาด ณ 

าร 
าร 
ริหาร – การเงิน
ริหาร - บริหารแ
ริหาร – แผนงาน
องค์กรสมัพนัธ์

รงสร้างองค์กรของ

ทีบ่ริหาร ประธาน

จไฟฟ้า  การเงิ

5 ของงบดําเนิ

มเ่กินร้อยละ 

เงินไมเ่กิน 100
สว่นเปิดหน้าดิน

บาท 
ณจ่ายโบนสัพน

าร ดงันี ้
น 5 ปี และมลูค
ลคา่ไมเ่กิน 4,00
กิน 2,400 ล้านบ
กิน 5 ปี และมลู
ลคา่ไมเ่กินกว่า
ณ วนัท่ีขายอนุ
 วนัท่ีขาย อนมุั

น 
และพฒันาองค์
นองค์กรและพั
ธ์ 

งบริษัทฯ  ทีป่ระก

นเจ้าหนา้ทีป่ฏิบติัก

งิน  บริหารและ

นินการรวมท่ีได้รั

10 และอนุ

0 ล้านบาทตอ่ร
นตอ่ถ่านหิน (S

นกังาน สวสัดิ

ค่าไมเ่กิน 4,000
00 ล้านบาท 
บาท 
ลคา่ไมเ่กิน 1,6
า 150 ล้านเหรีย
นมุติัได้ไมเ่กิน 3
ติัได้ไมเ่กิน 300

หน้า 126 

ค์กร 
ฒันาธุรกิจ 

กาศใชเ้มือ่วนัที ่

การ   และผูที้่

ะพฒันาองค์กร 

รับการอนมุติั

นมุติัการใช้งบ

รายการ 
tripping 

ดิการท่ีสําคญั

0 ล้านบาท 

00 ล้านบาท 
ยญสหรัฐ 
00 ล้านบาท  
0 ล้านบาท 



 

10

11

12

13
 

คณะก
ระยะเว
ผลตอบ
เจ้าหน้
กลยทุธ
และมา

 
 

0. การกู้ ยืมเงิน
1,000 ล้าน

. การทําสญัญ
และธุรกิจไฟ

2. การจดัซือ้ท่ี
งบประมาณ

3. กําหนดและ

กรรมการบริษัท
วลาของแผนกล
บแทนของประ
น้าท่ีบริหารและ
ธ์แผนงานประจ
าตรการจงูใจท่ี

นสทุธิท่ีเกินยอด
นบาทในเวลา 1 
ญาหลกัซึง่มีมลู
ฟฟ้า) 
ท่ีดินหรือทรัพย์สิ
ณไว้ 
ะทบทวนอํานาจ

กําหนดเป้าหม
ลยทุธ์  มีการ
ธานเจ้าหน้าท่ีบ
ะผู้บริหารระดบัส
จําปี และเป้าห
เหมาะสม 

 

ดสงูสดุท่ีกําหนด
 ปี 
คา่ของสญัญาไ

สนิเพ่ือธุรกิจขอ

จอนมุติัท่ีมอบใ

ายการปฏิบติัง
ตัง้เป้าหมายกา
บริหารเป็นประ
สงูลงไปตามลํา
หมายการปฏิบั

ดไว้ในงบประม

ไมเ่กิน 300 ล

องบริษัทฯ ซึง่มี

ให้ระดบัผู้ช่วยป

งานของประธาน
ารปฏิบติังานแล
ะจําทกุปี 
าดบั โดยใช้เป้
บติังานของประ

าณหรือท่ีประม

ล้านบาท (เช่น

มีมลูคา่ของทรัพ

ประธานเจ้าหน้

นเจ้าหน้าท่ีบริห
ละประเมินผลก
ประธานเจ้าห

ปาหมายและหลั
ธานเจ้าหน้าท่ีบ

มาณการประจํา

นสญัญาซือ้เคร่ื

พย์สนิไมเ่กิน 3

าท่ีบริหารลงไป

หาร ทัง้ระยะส
การปฏิบติังาน 
น้าท่ีบริหารปร
ลกัเกณฑ์ในการ
บริหาร เพ่ือพจิ

าปีไว้ อนมุติัได้ไ

รองจกัรสําหรับธ

300 ล้านบาท

ป 

สัน้และระยะปา
 เพ่ือประกอบก
ระเมินผลการปฏิ
รประเมินท่ีเช่ือม
จารณากําหนด

หน้า 127 

ไมเ่กิน 

ธุรกิจถ่านหิน 

ทและไมไ่ด้ตัง้

านกลางตาม
การพิจารณา
ฏิบติังานของ
มโยงกบัแผน
ดคา่ตอบแทน



 

ผังก
 

การบริหาร บริษัท บบ้านปู จาํกัด (มหาชชน) 

หน้าา 128 



 

8.3  เลข

คณ
พร
ปร
คํา
ปร
ราย
คณ
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8.4  ค่าต

 คณ
คา่
วา่
ตล
เพ่ือ

 คา่
ปร
คา่

 
 

ขานุการบริษทั

ณะกรรมการบริ
ระราชบญัญตัหิ
ระชมุคณะกรรม
แนะนําแก่คณะ
ระชมุคณะกรรม
ยงานการประชุ
ณะกรรมการกํา
ยประกาศกําหน

นางบญุศิริ จ
eological Scie
asin Graduate
ยสมาคมสง่เสริ
ละสํานกังานกําก

มายเหต ุ: ข้อมูล

ตอบแทนกรร

ณะกรรมการบริ
าตอบแทนและอั
คา่ตอบแทนจะ
ลาดแรงงานและ
อสร้างแรงจงูใจ

าตอบแทนของก
ระชมุแต่ละครัง้ 
าตอบแทนกรรม

ท 

ษัทได้แตง่ตัง้ น
หลกัทรัพย์และต
มการบริษัทและ
ะกรรมการเกี่ยว
มการ รายงานก
ชมุผู้ ถือหุ้น ราย
กบัหลกัทรัพย์แ
นด 

จารุศิริ สําเร็จป ิ
ence, Queen’s
e Institute of 
ริมสถาบนักรรม
กบัหลกัทรัพย์แ

ลและประวติัขอ

มการและผู้บริ

ษัทกําหนดให้ค
อตัราคา่ตอบแท
ะต้องอยู่ในลกัษ
ะธุรกิจ คา่ตอบ
จในการปฏิบตังิ

กรรมการประกอ
 สว่นบําเหน็จก
มการจะต้องได้รั

นางบญุศิริ จา
ตลาดหลกัทรัพย
ะการประชมุผู้ ถือ
วกบักฎเกณฑ์ต
การประชมุคณะ
ยงานการมีสว่น
และตลาดหลกัท

ปริญญาตรีวิทยา
s University, C
Business Adm
มการบริษัทไทย 
และตลาดหลกัท

องเลขานกุารบริ

ริหาร 

คณะกรรมการกํ
ทนท่ีเหมาะสมสํ
ษณะท่ีเหมาะสม
แทนผู้บริหารจ
งานได้อยา่งมีป

อบด้วย 2 สว่
กรรมการประจํา
รับการพิจารณา

 

รุศิริ ทําหน้าท่ี
ย์ พ.ศ. 2535 แ
อหุ้น รวมถึ
ต่างๆ ท่ีต้องปฏิ
ะกรรมการและร
นได้เสียท่ีรายงา
ทรัพย์ คณะก

าศาสตร์บณัฑิต
Canada และป ิ
ministration น
 (IOD) และหลั
ทรัพย์ โดยทําหน

ริษัทในเอกสารแ

กําหนดคา่ตอบแ
สาํหรับกรรมการ
มโดยคํานงึถงึภ
ะเช่ือมโยงกบัผ
ระสิทธิภาพ 

นคือ คา่ตอบแ
าปีจะเช่ือมโยงกั
าอนมุติัจากท่ีปร

เลขานกุารบริษั
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉ
ถงึช่วยดแูลให้มี
บติั การจดัทํา
รายงานประจําปี
านโดยกรรมการ
รรมการกํากบัต

ต สาขาธรณีวิท
ปริญญาโท Exe
นางบญุศิริผา่นก
ลกัสตูรอื่น ท่ีเก่ีย
น้าท่ีเลขานกุาร

แนบ 2 

แทนเป็นผู้พิจาร
รและผู้บริหารร
าระ หน้าท่ี 
ผลปฏิบติังานขอ

แทนประจําเป็น
กบัการพิจารณา
ระชมุผู้ ถือหุ้น 

ษัท โดยให้มีอํา
ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.
มีการปฏิบตัิตาม
และเก็บรักษาท
ปีของบริษัท หน
รหรือผู้บริหาร 
ตลาดทนุ และ

ทยา จฬุาลงกร
ecutive Master
การฝึกอบรมหล
ยวข้องจากตลา
รบริษัท ตัง้แต่ปี 

รณาทบทวนโคร
ระดบัสงูของบริษ

ความรับผิดช
องผู้บริหารแตล่

นรายเดือน แล
าเงินปันผลท่ีจา่

นาจหน้าท่ีตาม
. 2551 เพ่ือรับ ิ
มมตดิงักลา่ว 
ทะเบียนกรรมก
นงัสือนดัประชมุ
และดําเนินกา

ะตลาดหลกัทรัพ

รณ์มหาวิทยาลั
r of Business 
ลกัสตูรเลขานกุ
าดหลกัทรัพย์แห
  2551 จนถงึปั

รงสร้าง 
ษัทฯ โดยกําหน
ชอบและสามาร
ะคน (Perform

ะคา่ตอบแทนจ
ายให้กบัผู้ ถือหุ้น
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มท่ีกําหนดไว้ใน
ผิดชอบการจดั
ดแูลและให้

าร หนงัสือนดั
มผู้ ถือหุ้น และ
ารอ่ืนๆ ตามท่ี
พย์แหง่ประเทศ

ยั ปริญญาโท 
 (EMBA) จาก 
ารบริษัท ท่ีจดั
หง่ประเทศไทย 
ัจจบุนั 

ระบบการจา่ย
นดเป็นนโยบาย
รถแขง่ขนัได้ใน

mance-based) 

จากการเข้าร่วม
น และการจ่าย

9 

 
 

 

 



 

ใน ี
ละ
25
 

 

 
 

 

 

ปี 2558 ท่ีประ
ะคณะเปรียบเทีย
57 โดยมีรายล

1. ค่าตอบ

 1.1  ค่

 1.2  เบี
เฉ

2. คณะก
ร่วมปร

3. คณะก
กําหนด
ประชมุ

ชมุผู้ ถือหุ้นได้กํ
ยบค่าตอบแทน
ะเอียดดงันี ้

บแทนคณะกรร

าตอบแทนราย

บีย้ประชมุคณะ
ฉพาะเม่ือเข้าร่ว

กรรมการตรวจส
ระชมุ (บาท/ครัง้

กรรมการบรรษัท
ดคา่ตอบแทน โ
ม (บาท/ครัง้) 

าหนดค่าตอบแ
นกรรมการในกล

รายละเอีย

รมการบริษัท 

เดือน จา่ยทกุเดื

ะกรรมการบริษัท
วมประชมุ(บาท

สอบ โดยจา่ยเป็
ง้) 

ทภิบาลและสรร
โดยจ่ายเป็นราย

 

แทนกรรมการค
ลุม่ธรุกิจประเภท

ด 

ดือน (บาท/เดือ

ัท โดยจ่ายเป็นร
/ครัง้) 

ปนรายครัง้เฉพา

รหา และคณะก
ยครัง้เฉพาะเม่ือ

ณะตา่งๆ โดยมี
ทตา่งๆ  ซึง่คา่

 

น) 

รายครัง้   

าะเม่ือเข้า

กรรมการ
อเข้าร่วม

มีการพิจารณาค
าตอบแทนประจ

ประธาน ร

 

52,000 

26,000 

31,200 

26,000 

คา่ตอบแทนคณ
จําปี 2558 มีอั

รองประธาน 

 

46,000 

23,000 

- 

- 
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ณะกรรมการแต่
อตัราเดียวกบัปี 

กรรมการ 

 

40,000 

20,000 

24,000 

20,000 

0 

 



 

1.  

(ก) 

1. นายเกริก
ประธาน

2. นายอโน
รองประ
กรรมกา
บรรษัทภิ

3. นายตีรณ
กรรมกา
ประธาน
กรรมกา

4. นายรัตน
กรรมกา
กําหนดค
กรรมกา

5. Mr.Sud
กรรมกา
กรรมกา

6. นายสทุศั
กรรมกา

7. นายระวิ
กรรมกา
กรรมกา

8. นายบรร
กรรมกา
กรรมกา

9. นายเมธี
      กรรมกา
10. นายชนิน

กรรมกา
11. นายองอ
      กรรมกา
12. นายวีระ

กรรมกา
และสรร

13. นางสมฤ
      กรรมกา

หมายเหต

 ค่าตอบแทน

 คา่ตอบแทนรว
ทัง้สิน้ 38,568

ช่ือ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

 
กไกร จีระแพทย์
นกรรมการ/ กรรม
นทยั เตชะมนตรีก
ธานกรรมการ/ 
ารอิสระ/ ประธาน
ภิบาลและสรรหา
ณ พงศ์มฆพฒัน์ 
ารอิสระ/ 
นกรรมการตรวจส
ารกําหนดคา่ตอบ
น์ พานิชพนัธ์ 
ารอิสระ/ประธาน
คา่ตอบแทน/  
ารตรวจสอบ 
iarso Prasetio 
ารอิสระ/  
ารบรรษัทภิบาลแ
ศน์ เศรษฐ์บญุสร้
ารอิสระ / กรรมก
วิ คอศิริ 
าร/  
ารบรรษัทภิบาลแ
รเทิง วอ่งกศุลกิจ
าร/  
ารกําหนดคา่ตอบ
ธ เอือ้อภิญญกลุ 
าร 
นท์ วอ่งกศุลกิจ 
าร 
อาจ เอือ้อภิญญก
าร 
ะเจตน์ วอ่งกศุลกิ
าร/ กรรมการบรร
รหา 
ฤดี   ชยัมงคล 
าร 

ตุ - ท่ีประชมุสามั

ที่เป็นตัวเงนิ ส

วมท่ีเป็นตวัเงิน
8,209.62 บาท 
 

์ 
มการอิสระ 
กลุ 

นกรรมการ
า 
์ 

สอบ/
บแทน 

นกรรมการ

และสรรหา 
ร้าง 
ารตรวจสอบ 

และสรรหา 
จ 

บแทน 
 

กลุ 

กิจ   
รษัทภิบาล

ญัผูถื้อหุน้ประจําปี

สาํหรับปีสิน้สุ

นของคณะกรรม
 รายละเอียดดงั

คณะกรรมการ
บริษัท 

962,000.00 

851,000.00 

740,000.00 

740,000.00 

720,000.00 

680,000.00 

740,000.00 

740,000.00 

740,000.00 

540,000.00 

480,000.00 

720,000.00 

360,000.00 

ปี 2558 มีมติแต่ง

ดวันที่ 31 ธันว

มการบริษัทในรูป
งนี ้

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- 

- 

280,800.00 

216,000.00 

- 

216,000.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

งตัง้ นางสมฤดี ชยั

วาคม 2558 

ปของเบีย้ประชุ

ม (บาท) 
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
และสรรหา 

- 

104,000.00 

- 

- 

80,000.00 

- 

80,000.00 

- 

- 

- 

- 

80,000.00 

- 

ยัมงคลเป็นกรรมก

มและบําเหน็จก

คณะกรรมการ
กําหนด

คา่ตอบแทน 

- 

- 

120,000.00 

156,000.00 

- 

 

- 

120,000.00 

- 

- 

- 

- 

- 
รวม 

การ โดยมีผลตัง้แต

กรรมการ เป็นจ

 
บําเหน็จกรรมกา

 (บาท) 

 3,132,530.1

2,680,722.8

2,409,638.5

2,409,638.5

1,807,228.92

1,807,228.92

2,409,638.55

1,807,228.92

2,409,638.5

2,409,638.5

2,409,638.5

2,409,638.5

- 

ตว่นัที ่4 เมษายน
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จํานวนเงินรวม

 
าร คา่ตอบแทน

(บาท) 

2 4,094,530

9 3,635,722

5 3,550,438

5 3,521,638

2 2,607,228

2 2,703,228

5 3,229,638

2 2,667,228

5 3,149,638

5 2,949,638

5 2,889,638

5 3,209,638

360,000
 38,568,209

น 2558 

1 

นรวม  

0.12 

2.89 

8.55 

8.55 

8.92 

8.92 

8.55 

8.92 

8.55 

8.55 

8.55 

8.55 

0.00 
9.62 



 

(ข) 

 
(2) 

 

 

 คา่ตอบแทนท่ี
เดือนและโบนั
ของแตล่ะบคุค
 
 

ห

เงินเดือ

โบนสัรว

หมายเหตุ

 

 

ค่าตอบแทน
2.1 เงินสมทบ

บริษัทฯ ไ
 

เงินสม
หมายเหตุ

 

 

ท่ีเป็นตวัเงินของ
นสั ซึง่เช่ือมโยง
คล 

หน่วย : บาท 

อนรวม 

วม 

รวม 
:  - ปี 2558 :  ผู้บ

นายสถิตพงษ์
-  ปี 2557 :  ผู้บ
ชยัมงคล  นา

นอ่ืน  
บกองทนุสํารอง
ได้สมทบเงินเข้า

(หนว่ย: บา

มทบกองทนุสํา
:  - ปี 2558 :  ผู้บ

นายสถิตพงษ์
-  ปี 2557 :  ผู้บ
วฒันานชิุต  น

ผู้บริหารของบริ
กบัผลการดาเนิ

จํานวน

7

7

 
บริหาร 7 คน ได้แก
ษ์  วฒันานชิุต  นา
บริหาร 7 คน ได้แก
ายสถิตพงษ์  วฒัน

งเลีย้งชีพ 
ากองทนุสํารอง

าท) 

ารองเลีย้งชีพ 
บริหาร 7 คน ได้แก
ษ์  วฒันานชิุต  นา
บริหาร 6 คน ได้แก
นายอคัรพงษ์ ไทย

 

ริษัทฯ ในรูปข
นินการของบริษั

นราย 

7 6

7 

8
ก ่นางสมฤดี ชยัม
ายอคัรพงษ์ ไทยาน
ก ่นายชนินท์ วอ่ง
นานชิุต  นายอคัรพ

งเลีย้งชีพให้แก่ผู้

จํานวนราย 

7 
ก ่นางสมฤดี ชยัม
ายอคัรพงษ์ ไทยาน
ก ่นายสมยศ รุจิรว
ยานนท์  และนางอ

ของเงินเดือนแล
ษัท ตามระบบ K

ปี  2558 

64,372,653.57 

20,431,355 

84,804,008.57 
งคล  นายสมยศ 
นนท์  และนางอดุ
กศุลกิจ  นายสมย
พงษ์ ไทยานนท์  แ

ผู้บริหารของบริ

ปี 2558

3,645,743
งคล  นายสมยศ 
นนท์  และนางอดุ
วฒัน์ นายวรวฒุ ิลี
อดุมลกัษณ์ โอฬา

ละโบนสั ผู้บริห
Key Performa

จํานวนรา

 7 

 7 

  
รุจิรวฒัน์  นายวร
ดมลกัษณ์ โอฬาร 
ยศ รุจิรวฒัน์  นาย
และนางอดุมลกัษ

ษัทฯ ดงันี ้ 

8 จํานว

3.03 6
รุจิรวฒัน์  นายวร
ดมลกัษณ์ โอฬาร 
ลนีานนท์  นางสม
ร 

หารได้รับคา่ตอ
ance Indicato

ย ปี 

73

17

90
รวฒิุ ลนีานนท์  M

ยวรวฒิุ ลนีานนท์ 
ณ์ โอฬาร 

วนราย ปี

6 3,0
รวฒิุ ลนีานนท์  M

มฤด ีชยัมงคล นาย
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อบแทนเป็นราย
rs และผลงาน

  2557 

3,221,420 

7,747,248 

0,968,668 
r.Peter Parry 

  นางสมฤดี 

ปี 2557 

045,024 

r.Peter Parry 

ยสถิตพงษ์  

2 



 

คณะกรรมกา
บตุรท่ียงัไม่บร
ได้รับการเลือก
ภาวะ มีการทํ
ขายหลกัทรัพ
ผู้บริหาร ณ วั

 

1. นายเกริกไ

คูส่มรสแล
2. นายบรรเทิ

คูส่มรสแล

3. นายระวิ ค
คูส่มรสแล

4. นาย Sud

คูส่มรสแล

5. นายตีรณ

คูส่มรสแล

6. นายสทุศัน

คูส่มรสแล

7. นายรัตน์ 

คูส่มรสแล

8. นายอโนทั

คูส่มรสแล

9. นายชนินท

คูส่มรสแล

10. นายเมธี

คูส่มรสแล

11. นายองอ

คูส่มรสแ

รบริษัทจะรายง
รรลนิุติภาวะ ต่
กตัง้ให้เป็นกรรม
าธรุกรรมการซื ้
ย์นัน้ตอ่ท่ีประชุ
นัท่ี 31 ธนัวาคม

ช่ือ – นามสกุ

ไกร จีระแพทย์ 

ละบตุรท่ียงัไม่บ
ทิง วอ่งกศุลกิจ

ละบตุรท่ียงัไม่บ

คอศริิ 
ละบตุรท่ียงัไม่บ

iarso Prasetio

ละบตุรท่ียงัไม่บ

ณ พงศ์มฆพฒัน์ 

ละบตุรท่ียงัไม่บ

น์ เศรษฐบญุสร้

ละบตุรท่ียงัไม่บ

พานิชพนัธ์ 

ละบตุรท่ียงัไม่บ

ทยั เตชะมนตรีก

ละบตุรท่ียงัไม่บ

ท์ วอ่งกศุลกิจ 

ละบตุรท่ียงัไม่บ

ธ เอือ้อภิญญกลุ

ละบตุรท่ียงัไม่บ

อาจ เอือ้อภิญญ

และบตุรท่ียงัไม

งานการถือครอง
ตอ่ท่ีประชมุคณะ
มการบริษัท หล
อ้ขายหลกัทรัพ
ชมุคณะกรรมกา
ม 2558 เป็นดงั

ุล 

 

บรรลนิุตภิาวะ 
 

บรรลนิุตภิาวะ 

บรรลนิุตภิาวะ 

o 

บรรลนิุตภิาวะ 

 

บรรลนิุตภิาวะ 

ร้าง 

บรรลนิุตภิาวะ 

บรรลนิุตภิาวะ 

กลุ 

บรรลนิุตภิาวะ 

บรรลนิุตภิาวะ 

ล 

บรรลนิุตภิาวะ 

ญกลุ 

ม่บรรลนิุตภิาวะ

งหลกัทรัพย์บริษ
ะกรรมการบริษั
ลงัจากนัน้หากก
พย์ของบริษัท บ้า
ารบริษัทครัง้ถดั
งนี ้

31 ธ.ค. 

1

14

            3

              3

              

             5

             1

ษัท บ้านป ูจํากั
ษัทในการประชมุ
กรรมการบริษัท
านป ูจํากดั (มห
ดไปทกุครัง้ ก

หุ้
 2558 

 -  

 -  
,330,000 

 -  

 -  
600,000  

 -  

 -  

 -  

 -  

15,000 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

,435,420  

,244,290  

,408,000    

 310,000  

,084,250   

,680,000  

กดั (มหาชน) ขอ
มครัง้ถดัไปหลงั
ท รวมทัง้คูส่มรส
หาชน)  กรรมกา
การถือครองหุ้น

หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 ธ.ค. 255

330

600

15

14,435

            3,244

             3,408

              310

             4,734

            1,680

องตนเอง และค
งจากกรรมการบ
ส   และบตุรที
ารท่านนัน้ก็จะร
นของคณะกรรม

) 
7 เพิ่ม

 -  

 -  
0,000 

 -  

 -  
0,000  

 -  

 -  

 -   

 -   

5,000  

 -   

 -  

 -  

 -  

 -  

5,420  

4,290            

8,000         

0,000  

4,250          

0,000  
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คูส่มรส รวมทัง้
บริษัท ทา่นนัน้
ท่ียงัไม่บรรลนิุติ
รายงานการซือ้
การบริษัทและ

ม (ลด) 

 -  

 -  
1,000,000  

 -  

 -  
 -  

 -  

 -  

               -  

               -  

               -  

               -  

 -  

 -  

 -  

 -  

   -   

               -   

               -   

-  

    350,000  

               -  

3 



 

 

8.5  บุค
 (1)

  

12. นายวีระ

คูส่มรสแ

13. นางสมฤ

คูส่มรสแ

14. นายสมย

คูส่มรสแ

15. นายวรวุ

คูส่มรสแ

16. Mr. Pete

คูส่มรสแ

17. นายสถิต

คูส่มรสแ

18. นายอคัร

คูส่มรสแ

19. นางอดุม

คูส่มรสแ

คลากร  
 จํานวนพนกัง

ประเท
สาธาร
สาธาร
ประเท
ประเท
สาธาร
ประเท

 

ช่ือ – นามสกุ

ะเจตน์ วอ่งกศุล

และบตุรท่ียงัไม

ฤดี ชยัมงคล 

และบตุรท่ียงัไม

ยศ รุจิรวฒัน์ 

และบตุรท่ียงัไม

ฒุิ ลีนานนท์ 

และบตุรท่ียงัไม

er Parry 

และบตุรท่ียงัไม

ตพงษ์ วฒันานชิุ

และบตุรท่ียงัไม

รพงษ์ ไทยานน

และบตุรท่ียงัไม

มลกัษณ์ โอฬาร

และบตุรท่ียงัไม

านทัง้หมดของบ

ศไทย 
รณรัฐอินโดนีเซีย
รณรัฐประชาชน
ศออสเตรเลีย 
ศมองโกเลีย 
รณรัฐประชาธิป
ศสิงคโปร์ 

ุล 

กิจ 

ม่บรรลนิุตภิาวะ

ม่บรรลนิุตภิาวะ

ม่บรรลนิุตภิาวะ

ม่บรรลนิุตภิาวะ

ม่บรรลนิุตภิาวะ

ชิต 

ม่บรรลนิุตภิาวะ

ท์ 

ม่บรรลนิุตภิาวะ

ร 

ม่บรรลนิุตภิาวะ

บริษัทฯ และบริ

พนักงานในป

ย 
นจีน 

ปไตยประชาชนล

รวม 

31 ธ.ค. 
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ริษัทย่อย ณ วนั

ระเทศ 

ลาว 

หุ้

 2558 

 -  

 -  

,431,790   

 -  

 -  

             -  

 -  

11,000  

 -  

             -  

 -  

             -  

   54,000    

      -  

 110,000    

      -  

นท่ี 31 ธนัวาคม

หุ้นสามัญ (หุ้น)

31 ธ.ค. 255

             1,431

          

11

          

          

                  54

                - 

                110

                - 

 2558 

จาํนวนพ

) 

7 เพิ่ม

 -  

 -   

,790  

 -   

 -  

      -   

 -  

,000  

 -  

      -   

 -  

      -   

4,000            

   

0,000            

  

พนักงาน (คน) 
276 

2,767 
887 

1,409 
140 

3 
21 

5,509 

หน้า 134

ม (ลด) 

 -  

               -  

 -  

               -  

 -  

               -  

 -  

          -   

 -  

               -  

 -  

               -  

               -   

               -  

               -   

 -  

 

4 



 

(2) 

 

 

 
(3) 

(4) 

คา่ตอบแทนข

2.1 ในปี 25
ประชาชน
ประชาชน
6,631,95

 

เงินเ

โบนั

 

2.2 คา่ตอบแ
เงินสมทบ
ประชาชน
ประชาชน
พนกังาน

 

เงินสม

ข้อพิพาทด้าน
- ไม่มี – 
 
การบริหารบคุ
บริษัทฯ ให้คว
พนกังาน (Eq
สมรรถนะขีดค
พนกังาน ภา
อาย ุ และพืน้ที
บริษัทฯ 
 

ของพนกังาน   

558 คา่ตอบแท
นจีน สาธารณ
นลาว ประเท
58,385.06 บาท

หน่วย : บาท 

เดือน 

นสั 

รวม 

แทนอ่ืน  
บกองทนุสํารอง
นจีน สาธารณ
นลาว ประเทศ
น เป็นจํานวนทัง้

หน่วย : บาท 

มทบกองทนุเลีย้

นแรงงานที่สําคญั

คคลากรของบริษ
วามสําคญัในกา
qual Opportun
ความสามารถ 
ยใต้ความหลาก
ท่ีปฎิบติังาน ฯล

ทนท่ีเป็นตวัเงินข
ณรัฐอินโดนีเซีย
ศสิงคโปร์ แล
ท  

งเลีย้งชีพ ปี 25
ณรัฐอินโดนีเซีย
ศสิงคโปร์ และ
งสิน้  39,535,84

ยงชีพ 

ญในรอบระยะเ

ษัท   
ารบริหารงานด้า
nity) หลกัการบ ิ

(Competency
กหลาย (Diver
ลฯ  ซึง่ความห

ของพนกังานขอ
ย ประเทศออส
ะประเทศญ่ีปุ่ น

ปี 2558

5,587,166,

1,044,792,

6,631,958,

558 พนกังานข
ย ประเทศออส
ะประเทศญ่ีปุ่ น 
46.87 บาท 

ปี 2558

39,535,

เวลา 3 ปีท่ีผ่าน

านบคุลากรของ
บริหารด้วยผลงา
y Base)  นอ
rsity) ไม่วา่จะเ
หลากหลายนีก่้อ

องบริษัทฯ และ
สเตรเลีย ประ
น ประกอบด้ว

8 

203.62 

181.44 

385.06 

ของบริษัทฯ แล
สเตรเลีย ประ
โดยบริษัทฯ 

8 

846.87 

นมา 

งบริษัท ด้วยหลั
าน (Performan
อกจากนีบ้ริษัทย
เป็นความหลาก
อให้เกิดการเรียน

ะบริษัทย่อย ทั ้
ะเทศมองโกเลีย
ยเงินเดือนและ

ปี

5,5

1,4

   6,977

ละบริษัทยอ่ย ทั
ะเทศมองโกเลีย
ได้สมทบเงนิเข้

ปี

37,

ลกั 3 ประการ คื
nce Base) แล
ยงัเน้นความสาํ
กหลายในด้าน 
นรู้ พลงัร่วม แล

ัง้ในประเทศไท
ย สาธารณรัฐ
ะโบนสั เป็นเงิน

ป 2557 

539,104,834.99

438,465,816.36

7,570,651.35 

ทัง้ในประเทศไท
ย สาธารณรัฐ
้ากองทนุสํารอง

ป 2557 

390,675.85 

คือหลกัความเท
ะ หลกัการบริห
าคญัในการทําง
เชือ้ชาต ิ  ภาษ
ละนวตักรรม ซึ
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ย สาธารณรัฐ
ฐประชาธิปไตย
นจํานวนทัง้สิน้ 

9 

6 

ทย สาธารณรัฐ
ฐประชาธิปไตย
งเลีย้งชีพให้แก่

ทา่เทียมกนัของ
หารและพฒันา
งานร่วมกนัของ
ษา วฒันธรรม 
ซึง่สง่ผลดีให้แก่

5 

 

 



 

 

แนวทางการ
การบริห

ให้ความสําคญั
โดยยดึหลกัสาํ
ความสําคญักั
การบริหารทรั
คณุค่า   ควา
เชือ้ชาติ ภาษ
บริหารงานทรั
ปฏิบติัอย่างต่

นอกจาก
วฒันธรรม “บ
หว่งใยและเอา
ปฏิบติัทัง้ในก

จากสภา
กลบัมาปรับป
เพ่ือเตรียมพร้
การเสริมสร้าง
ทรัพยากรบคุค

บริษัทฯ 
หนึง่ในแผนกล
ได้แก่ 

• กา
• กา
• กา
 

การบริหารผ
การดําเนิ

ประสทิธิภาพน
ความสําเร็จ 
สําหรับในปีนีบ้

o ปรับป
สอดค

รบริหาร 
หารทรัพยากรบุ
ญตอ่การสร้างร
าคญั 3 ประก
กบัความสามาร
รัพยากรบคุคลข
มสําเร็จขององ
ษา และเพศอ
รัพยากรบคุคล 
ตอ่เน่ือง 
กนี ้ เพ่ือเสริม
บ้านปสูปิริต” อ
าใจใส ่ (Care) 
ารทํางานและชี
าพเศรษฐกิจท่ีมี
ปรุงและพฒันาแ
รอมทรัพยากรบุ
งความแข็งแกร่ง
คลไปใช้ปฏิบตั ิ
 ได้มีการพิจารณ
ลยทุธ์ขององค์ก

ารบริหารผลงาน
ารพฒันาทรัพย
ารยดึมัน่ในวฒัน

ลงาน 
นินกิจกรรมทาง
นัน้ การส
ตวัชีว้ดัประสทิ

บ้ริษัทฯ ได้ดําเนิ

ปรุงเคร่ืองมือใน
คล้อง และนําไป

คคลเป็นสว่นสํ
ระบบการบริหา
การ คือ หลกัค
รถของบคุคล 
ของบริษัทฯ ถกูก
ค์กรนัน้ขึน้อยูก่ั
ย่างเสมอภาคเท
โดยมุ่งเน้นกา

สร้างให้บริษัทฯ
อนัประกอบด้วย
 และพลงัร่วม 
ชีวิตสว่นตวั 
มีความผนัผวนอ
แนวทางปฏิบตัดิ
คคลของบริษัท
งและสร้างมาต
 
ณาประเด็นท่ีสํา
กรและในการบ ิ

น 
ากรบคุคล 
นธรรม “บ้านปู

งธุรกิจจะต้องมี
สร้างตวัชีว้ดัเพ่ือ
ทธิภาพจะต้องส
นินการบริหารผ

การบริหารผลก
ปสูเ่ป้าหมายขอ

าคญัสว่นหนึง่ใ
รและพฒันาทรั
ความยตุิธรรมแ

กําหนดขึน้ภาย
บัคนท่ีมีความส
ทา่เทียมกนั ก
ารปฏิบติังานด้ว

ฯ เติบโตด้วย
ย นวตักรรม (
(Synergy) ซึง่

อยา่งมากในปี 
ด้านการบริหาร
ทฯ ให้ก้าวไปพร้
ตรฐานด้วย  

าคญั (Materia
ริหารงาน ซึง่ป

สปิริต” 

การกําหนดเป้า
อวดัผลการดําเนิ
สะท้อนผลการป
ผลงานเพ่ือให้เป็

การปฏิบติังานข
งบริษัทฯ ได้จริง

ในการขบัเคล่ือน
รัพยากรบคุคลใ
และเท่าเทียม ห

ยใต้แนวความคิ
สามารถและมีพ
การปฏิบตัิท่ีเป็น
วยเป้าหมายท่ีช

ความมัน่คงอย่
Innovation) ก
งได้กําหนดขึน้เพื

2558 จึ
รทรัพยากรบคุค
ร้อมกบัสถานกา

การนําเคร่ือ

al Issue) ในกา
ประเด็นสําคญัเ

าหมาย แ
นินงานเป็นแนว
ปฏิบตัิงานท่ีเป็น
ปนไปตามท่ีกลา่

ของพนกังานโดย
ง โดยใช้ระบบต

นให้องค์กรมีคว
ให้ตอบสนองต่อ
หลกัการเช่ือมโย

ดพืน้ฐานสําาคั
พฤติกรรมท่ีดี   
นธรรมต่อพนกัง
ชดัเจนร่วมกนั 

างยัง่ยืน บริษ
การยดึมัน่ในควา
พ่ือให้พนกังานบ

งนบัได้วา่เป็นช
คลในด้านตา่งๆ 
ารณ์ทางธรุกิจใ
องมือพืน้ฐานแล

รพฒันาทรัพยา
เหลา่นีบ้างประ

และเพ่ือให้สาม
วทางท่ีสําคญัใน
นจริง มีความ
าวข้างต้นดงัตอ่ไ

ยเน้นการเสริมส
ตวัชีว้ดัผลงานห

วามมัน่คงและยั
อการเปล่ียนแป
ยงกบัผลงาน แ

ญัวา่ “คน” เป็น
     การให้โอกา
านในทกุกระบว
จงึถือเป็นสิง่ส

ษัทฯ ได้ปลกู
ามถกูต้อง (Int
บริษัทฯ ทกุคน

ช่วงเวลาท่ีเหมา
 ให้แข็งแกร่งมั่
ในอนาคต โดยเ
ละหลกัพืน้ฐานท

ากรบคุคล และ
เด็นยงัคงต่อเน่ื

มารถบรรลเุป้าห
นการผลกัดนัให้
มเป็นธรรม แ
ไปนี ้

สร้างความเป็น
หลกั หรือ Key P

หน้า 136

ยัง่ยืน บริษัทฯ 
ปลงทางธรุกิจ 
และหลกัการให้

นทรัพยากรท่ีมี
าสพนกังานทกุ
วนการของการ
สําคญัและต้อง

ฝังคา่นิยมหรือ
tegrity) ความ
นยดึถือเป็นแนว

าะสมในการหนั
นัคงมากยิ่งขึน้ 
เฉพาะอย่างย่ิง
ทางการบริหาร

ะนํามาเป็นสว่น
นองจากปีท่ีแล้ว 

หมายได้อยา่งมี
ห้องค์กรมุง่ไปสู่
และมีมาตรฐาน 

นมาตรฐาน
Performance 
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(5) 

Indica
โดยกิจ

o ปรับป
แตล่ะ

-  
-  
-  
-  

o กําหน
บริษัท
มุ่งหวงั
หน่วย
หน่วย
ข้างต้น
ประเท
ประชมุ

นโยบายการพ
บริษัทฯ 
จดัการ 
Technol
and He
อนัจะสง่
มาตรฐาน
 
ทัง้นี ้บริษ
1. จดัส

เร่ือง
ภาย

2. จดัใ
สปิริ

3. ดําเน
เก่ีย

ator (KPI) ซึง่พ
จกรรมเหลา่นัน้
ปรุงมาตรฐานใน
ตวัจะต้องมีเกณ
เกณฑ์ด้านปริ
เกณฑ์ด้านคว
เกณฑ์ด้านกา
เกณฑ์ด้านคว

นดตวัชีว้ดัท่ีนอก
ทฯได้กําหนดตวั
งัให้ผู้จดัการฝ่า
งานแล้ว 
งานให้ดีย่ิงขึน้ 
นได้ดําเนินการท
ทศอินโดนีเซีย 
มรวมและแยกเ

พฒันาบคุลากร
ให้การสง่เสริม
(Manageme

logy)  ระบบคณุ
ealth) เพ่ือให้บุ
ผลให้บคุลากรข
นสากล (Intern

ษัทฯ ให้การสง่เ
สรรงบประมาณ
งการสง่พนกังา
ยในหนว่ยงาน 
ให้มีการอบรมพั
ริต (BANPU Sp
นินการสาํรวจ 
วข้องเพ่ือเพิ่มร

พนกังานทกุคนจ
น จะต้องสอดคล้
นการประเมินผล
ณฑ์การประเมิน
ริมาณ (Quanti
วามก้าวหน้าขอ
ารใช้งบประมาณ
วามถกูต้องและ

กเหนือจากงานข
ชีว้ดัความเป็นผ้
ายได้ตระหนกัวา่

การเอาใจใส
เพ่ือเสริม

ทัง้ในสํานกังาน
ประเทศจีน ปร
เฉพาะหนว่ยงา

ร 
มและสนบัสนนุ
ent) เทคนิคใ
ณภาพ (Qualit
บคุลากรของบริษ
ของบริษัทฯ 

national Stand

เสริมและสนบัส
ณการพฒันาบคุ
นไปศกึษาตอ่ 

พฒันา ตลอดจน
pirit)  ซึง่ประกอ
Employee E
ะดบั Employe

จะกําหนดกิจกร
ล้องกบัแผนงาน
ลการปฏิบตัิงาน
นผลการปฏิบตังิ
ty) 
องงานและเวลา
ณ (Cost) 
ะคณุภาพงาน (

ของตนเอง เชน่
ผู้ นํา (Leaders
า การบริหารง
สแ่ละดแูลผู้ใต้บั
มสร้างประสทิธิภ
นประเทศไทยแล
ระเทศมองโกเลี
นเพ่ือส่ือสารให้

นบคุลากรทกุระด
ในการปฏิบตัิงา
ty) สิง่แวดล้อม
ษัทฯ มีความรู้ 
ก้าวสูค่วามเ

ard) 

สนนุการพฒันาบ
ลากร เป็นเงิน 
ศกึษาดงูานต่

นมีกิจกรรมตอ่เ
อบด้วย Innova
Engagement 
ee Engagemen

รรมและเป้าหม
นประจําปีและแ
นให้มีแนวปฏิบั
งานอยา่งน้อย 

า (Progress an

Accuracy and

น ตวัชีว้ดัท่ีเก่ีย
ship KPI) ให้ก
งานในหน่วยงา
บงัคบับญัชายงั
ภาพของระบบบ
ละตา่งประเทศ
ลีย และประเทศ
ห้พนกังานทราบ

ดบัให้ได้รับการ
น (Technica
 (Environmen
 ความสามารถ
ป็นมืออาชีพ 
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ริษัทฯ ตัง้อยู ่ต
ร และพนกังาน
คญั ได้แก่ ค
คูค้่า เจ้าหนี ้

หาร และพนกัง
อให้ความมัน่ใจ
ได้จดัให้มีชอ่งท
ให้มีระบบรับข้อ
t@banpu.co.th
ายการรับข้อร้อง
งเรียนและสนบั
ห้มีนโยบายการร
กป้องผู้แจ้งเบา
ระทําผิด 
8 คณะกรรมก
ฏิบติัของภาคเอ
tion, CAC)  ต

ามญัผู้ ถือหุ้นปร
นนพระราม 1 เ
สามญัผู้ ถือหุ้นป
ราย รวมทัง้หมด
นา่ยได้แล้วทัง้ห

วามรู้แก่ผู้ ถือหุ้น

าเย่ียมชมกิจกา
ของบริษัท  ในปี

นได้เสีย 
ความเป็นธรรม
มือระหวา่งบริษั
ตลอดจนสงัคมส
นบนพืน้ฐานของ
ความขดัแย้งทา
คูแ่ข่งทางการค้
งานทกุคนท่ีจะ
จวา่ผู้ มีสว่นได้เสี
ทางการรับข้อร้อ
อร้องเรียนผา่น 
h โดยมีการติด
งเรียนและและก
บสนนุให้เกิดวฒั
รับข้อร้องเรียนแ
ะแสในการกระ

ารบริษัทได้อนมุ
อกชนไทยในกา
ามท่ีบริษัทฯ ได้

ระจําปี 2558 ใน
ขตปทมุวนั กรุง
ประจําปี 2558
ดเป็นจํานวน 2,
หมดจํานวน 2,5

น  

ารอย่างตอ่เน่ือง
ปี 2558 มีการจ

แก่ผู้ มีสว่นได้เสี
ษัทฯ และผู้ มีสว่
สว่นรวม โดยได้
งความเป็นธรรม
างผลประโยชน์
ค้า และสงัคมส
ต้องรับทราบ 
สยีทกุกลุม่ได้รับ
องเรียนด้านบรร

website ขอ
ดตามและรายง
การให้ความคุ้ม
ฒนธรรมองค์กรที
และการให้ควา
ะทําผิด และเปิ

มตัิให้มีนโยบาย
ารตอ่ต้านการทุ
ด้เข้าร่วมการปร

นวนัท่ี 3 เมษาย
งเทพมหานคร 1
8 มีผู้ ถือหุ้นเข้าป
830 ราย นบัจํา

581,878,550 หุ้

ง และพบปะผ
จดัเยี่ยมชมโรงไ

สยีทกุฝ่าย โด
วนได้เสยี ได้แก
ด้กําหนดไว้ในคูม่
มและความสม
์ ความรับผิดช
สว่นรวม โดยกํ
ทําความเข้าใจ
บการคุ้มครองสิ
รษัทภิบาลและจ
งบริษัท ในหวั
งานอยา่งสม่ําเส
มครองผู้ ร้องเรีย
ท่ีมีความโปร่งใ
มคุ้มครองผู้ ร้อง
ปิดเผยถงึกระบว

ยการตอ่ต้านคอ
จุริต (Private
ระกาศเจตนารม

ยน 2558 เวลา 
10330    โดยก
ประชมุด้วยตน
านวนหุ้นได้ 1,1
หุ้น  

ผู้บริหารเพ่ือคว
ไฟฟ้าบีแอลซีพี 

ดยกําหนดเป็นน
ก่ พนกังาน ลกู
มือจริยธรรมธรุ
ดลุในการประส
ชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น
กําหนดให้เป็นห
จ และปฏิบตัติ
สทิธิและได้รับก
จริยธรรมธรุกิจซึ
วข้อ Corpora
สมอ นอกจาก
ยน (Whistlebl
ใส    หลงัจากท่ีใ
งเรียน (Whis
วนการในการจั

อร์รัปชัน่ และ
e Sector Co
มณ์เข้าร่วมโครง

 13.00 น. ณ ห้
กรรมการครบทัง้
เองจํานวน 1,2
106,594,182 ห้

วามเข้าใจในธรุกิ
 จ.ระยอง จําน

นโยบายตอ่ผู้ มีส
กค้า คูค้่า เจ้าห
รกิจเพ่ือเป็นแนว
สานประโยชน์ร่ว
น นโยบายและ
น้าท่ีและความ
ตามแนวทางท่ีกํ
ารปฏิบติัด้วยดี
ซึง่ครอบคลมุผู้ มี
te Governan
กนีใ้นปี 2558 
ower Policy)
ในปี 2557 คณ
tleblower Po
ดัการกบัเร่ืองท่ี

บริษัทฯ ได้รับ
ollective Acti
งการตอ่ต้านคอ
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ห้องรอยลัพารา
ง 12 คนในการ
205 ราย และ
หุ้น คิดเป็นร้อย

กิจและติดตาม
นวน 80 คน ใน

สว่นได้เสยีไว้ใน
หนี ้ หน่วยงาน
วปฏิบตัิสําหรับ
วมกนัเป็นหลกั 
ะการปฏิบตัิตอ่
รับผิดชอบของ
กําหนดไว้อย่าง
ดี  
มีสว่นได้เสยีได้
nce โดยใช้ช่ือ 
 บริษัทฯ ได้
 เพ่ือให้ความ

ณะกรรมการ
olicy) ซึง่เป็น
มีการร้องเรียน

บมติรับรองเป็น
on Coalition 
อร์รัปชัน่ ตัง้แต่
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3.4  การให้
(1) ห

(2) ห
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3.5  ของขว
(1) 

ท
(2) 

บ
 

นักงาน 

บริษัทฯ ต
นกังานไว้ในคูมื่อ
ลตอบแทน การแ
ตและทรัพย์สนิ
ยา่งเพียงพอและ
รทํางาน  

บริษัทฯ ได้ป
รษัทฯ โดยยดึหล

 (1)  
 (2)  
 (3)  

จากการเปลี
ละสามารถปรับ
นท่ีและสถานกา
วามเป็นมืออาชีพ
น  “ผู้ยึดม่ันใน
นชาติ เชือ้ชาติ 
ดเจนร่วมกนั หล
ได้แก่  

บายและแนวปฏิ
ละรับสนิบน รว

ห้และรับสนิบน 
ห้ามมิให้ผู้บริห
และผู้ ท่ีบริษัทฯ
ห้ามมิให้ผู้บริห
บคุคลภายนอก
วญัและการเลีย้
ผู้บริหารและพน
ทําธรุกิจด้วย เว้
ผู้บริหารและพน
บริษัทฯ ทําธุรกิ

ตระหนกัวา่พนกั
อจริยธรรมธรุกิจ
แตง่ตัง้ โยกย้าย
นของพนกังานอ
ะเหมาะสม เพ่ื

ประกาศปรัชญ
ลกัสําคญั 3 ปร
  หลกัความยตุิ
  หลกัผลงาน (
  หลกัความสา

ลีย่นแปลงของธุ
ตวัตอ่การเปลีย่
ารณ์ (Mobility)
พ (Profession
นจติวญิญาณบ

 ภาษา และเพ
ลอ่หลอมรวมกนั

ฏบิตัิเก่ียวกบักา
วมถึงการให้ของ

  
ารและพนกังาน
 ทําธรุกิจด้วย  
ารและพนกังาน
กอ่ืนใดเพ่ือจงูใจ
ยงรับรองทางธรุ
นกังานควรหลกี
ว้นแต่ในเทศกา
นกังานควรหลกี
กิจด้วย 

กงานเป็นปัจจยั
จ ท่ีจะให้กา
ย การพฒันาศกั
อยูเ่สมอ บริษัทฯ
อป้องกนัการสญู

าด้านทรัพยาก
ระการ คือ 
ติธรรมและเท่าเที
Performance 
มารถ (Compe

ธรกิจและเศรษฐ
ยนแปลง (Adap
) กล้าแสดงคว
alism) ยิ่งกวา่ร
บ้านปสูปิริต” 

พศ อยา่งเสมอ
นเป็นหนึ่งเดียวอ

ารต่อต้านคอร์รั
งขวญัและการเลี

นเรียกหรือรับผล
 
นเสนอผลประโย
จให้ปฏิบตัิในทา
รกิจ  
กเลี่ยงการให้หรื
ลในมลูคา่ท่ีเหม
กเลี่ยงการให้หรื

ยแหง่ความสําเร็
ารปฏิบตัิท่ีเป็นธ
กยภาพ การดแู
ฯ ดําเนินตามม
ญเสียชีวติจากอ

รบคุคล (HR P

ทียม (Equitabi
Based)  

etency Based)

ฐกิจโลก บริษัท
ptability) ด้วยค
ามคดิเห็นท่ีถกู
ระดบัการบงัคบั
และเป็น  “พนั
อภาคเทา่เทียม
อย่างแข็งแรง โ

รัปชัน่นัน้   บริษั
ลีย้งรับรองทาง

ลประโยชน์ใดๆ

ยชน์ใดๆ ตอ่เจ้
างท่ีมิชอบ  

รือรับของขวญัห
มาะสม และไม่
รือรับการเลีย้งรั

ร็จท่ีมีคณุค่าย่ิง 
ธรรมแก่พนกังา
ลรักษาสภาพแ
าตรการด้านคว
อบุตัิเหต ุ ป้องก

Philosophy) ใน

lity)  

)  

ทฯ จงึถือเป็นห
ความยืดหยุน่ ค
ต้อง สร้างสรร
บบญัชา โดยสรุ
นกังานมืออาชีพ
กนั เรามุ่งมัน่ป
โดยผกูพนัและยึ

ษัทฯ ได้กํา
ธุรกิจ โดยมีรา

 จากคูค้่า ผู้ รับ

้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือของกํานลัใด
เก่ียวข้องกบักา
ับรองในลกัษณ

 จงึกําหนดเป็
านทกุชนชาติแล
แวดล้อมในการท
วามปลอดภยั อ
กนัการบาดเจ็บ

นการบริหารแล

หน้าท่ีในการพฒั
คลอ่งตวั (Flexi
ค์ (Positive C
รุปคือ บริษัทฯ ม
พ”  โดยถือปฏบิ
ปฏิบตัิงานภาย
ยดึมัน่กนัด้วยวฒั

หนดไว้ในคูมื่อจ
ายละเอียดตามห

เหมา ผู้จดัสง่สิ

 ลกูค้า สหภาพ

ดๆ จากคูค้่า ห
ารผกูมดัทางธรุกิ
ณะท่ีเกินกวา่ปก

ป็นนโยบายและ
ละภาษา ทัง้
ทํางานให้มีควา
อาชีวอนามยั แ
บและการเจ็บป่ว

ละพฒันาทรัพย

ฒนาพนกังานให้
bility) พร้อมปฏ

Creativity) รวม
มุ่งสร้างให้บคุล
บตัิ และให้โอกา
ใต้วสิยัทศัน์ แ
ฒันธรรมร่วม “
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จริยธรรมธุรกิจ 
หวัข้อท่ีปรากฏ

สนิค้า ท่ีปรึกษา 

พแรงงาน หรือ

หรือผู้ ท่ีบริษัทฯ 
กิจ 
ติจากบคุคลท่ี

ะการปฏิบตัิตอ่
งในด้านโอกาส 
ามปลอดภยัต่อ
และสิง่แวดล้อม
วยอนัเน่ืองจาก

ากรบคุคลของ

ห้มีความพร้อม 
ฏิบตัิงานในทกุ
ถงึให้เกียรติใน
ลากรของบริษัท 
าสพนกังานทกุ
และเป้าหมายท่ี
Banpu Spirit” 
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บริษัทฯ 
ละยดึมัน่ในการใ
อมโยงกบัการส
รเปิดโอกาสใน
รษัทฯ ได้จดัตั
rganization 

ommittee) คณ
วามโปร่งใสและ

กค้า 

บริษัทฯ 
ขึน้ตลอดเวลา 
ฏบิติัตามสญัญา
าดหมายของลกู
อนไขต่างๆ ท่ีมีต
รมาณ ความปล
ประสิทธิภาพแล
ระโยชน์โดยมิชอ

ค้า/เจ้าหน้ี 

บริษัทฯ กํ
สดุของบริษัทฯ
ดความขดัแย้งท

แข่งทางการค้า

สําหรับคูแ่ข่
ะปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่

มีนโยบายคา่ต
ให้ผลตอบแทน
ร้างมลูค่าเพิม่ใ
การเรียนรู้ พ
ตัง้คณะกรรมกา

Developmen
ณะกรรมการบรร
ะขบัเคลื่อนทรัพ

มีความมุ่งมัน่
โดยกําหนดเป็
าท่ีทําไว้กบัลกูค้
กค้าในราคาท่ีเป็
ต่อลกูค้าอยา่งเ
ลอดภยัของสนิค
ละเป็นประโยชน
อบ 

าหนดนโยบาย
 และตัง้อยู่บนพื
ทางผลประโยชน

า 

งทางการค้า บ ิ
งทางการค้าให้ส

1.  นวตักร

2.  ยดึมัน่ใ

3.  หว่งใยแ

4.  พลงัร่วม

อบแทนพนกังา
นท่ีเป็นธรรมแก่พ
ให้กบัผู้ ถือหุ้นใน
พฒันาความรู้ 
ารประเมินคา่งา
t Committee
รษัทภิบาลและส
ยากรของบริษัท

นท่ีจะแสวงหาวิ
ป็นนโยบายและ
ค้าอยา่งเคร่งครั
ป็นธรรม การ
เคร่งครัด ตลอด
ค้าและบริการ 
น์กบัลกูค้าสงูสดุ

และการปฏิบตัิ
พืน้ฐานของการ
น์ รวมทัง้ปฏิบตัิ

ริษัทฯ กําหนดเ
สอดคล้องกบัห

รรม (Innovation

ในความถกูต้อง

และเอาใจใส ่(C

ม (Synergy)   

านท่ีสอดคล้องก
พนกังาน ทัง้ด้
นระยะยาว 
ความสามาร

าน (Job E
e) และสนบัส
สรรหา (Gover
ทฯ ไปสูอ่นาคต

ธีการท่ีจะสนอง
ะการปฏิบตัติ่อลู
รัด โดยการ
รให้ข้อมลูขา่วสา
ดจนการจดัให้มี
รวมถงึการให้คํ
ด นอกจากนี ้

ตอ่คูค้่าและ/หรื
รได้รับผลตอบแ
ตติามพนัธะสญั

เป็นนโยบายแล
ลกัสากล 

n)  

ง (Integrity)  

Care)  

 

กบัผลการดําเนิ
ด้านเงินเดือน 
มีการบริหารจดั
รถของพนกังาน
Evaluation C
สนนุคณะกรรม
rnance and N
ตได้อยา่งมัน่คงแ

งความต้องการ
ลกูค้าไว้ในคูมื่อ
รสง่มอบสนิค้าแ
ารท่ีถกูต้องเพีย
ระบบและกระบ
าแนะนําเก่ียวกั
ยงัเน้นถงึการ

รือเจ้าหนีอ้ยา่ง
แทนท่ีเป็นธรรม
ญญาท่ีตกลงกนั

ละการปฏิบตัิตอ่
ภายใต้กรอบ

นินงานของบริษั
สวสัดกิาร แล
ดการบคุลากรด้
อยา่งเตม็ศกัยภ
Committee) 
การกําหนดคา่

Nomination Co
และยัง่ยืน  

รของลกูค้าให้มีป
จริยธรรมธรุกิจ
และให้บริการท่ีม
ยงพอและทนัต่อ
บวนการท่ีให้ลกู
กบัวิธีการใช้สิน
รรักษาความลบั

เสมอภาคและเ
ตอ่ทัง้สองฝ่าย 
นไว้  

อคูแ่ขง่ทางการค
แห่งกฎหมายเกี

ัททัง้ในระยะสัน้
ละผลตอบแทนใ
ด้วยความเป็นธร
ภาพอยา่งทัว่ถงึ
คณะกรรมการ
ตอบแทน (C
ommittee) อยา่
 

ประสิทธิภาพแ
 ท่ีจะยดึมัน่ใน
มีคณุภาพ 
อเหตกุารณ์ ก
กค้าร้องเรียนเก่ี
ค้าและบริการข
บของลกูค้าและไ

เป็นธรรม คํานึ
 หลีกเลีย่งสถาน

ค้าไว้ในคูมื่อจริ
ก่ียวกบัหลกัปฏิ
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นและระยะยาว 
ในรูปแบบอ่ืนท่ี
รรม ควบคู่กบั
งและสม่ําเสมอ 
รพฒันาองค์กร 

Compensation 
างใกล้ชดิ เพ่ือ

ละประสิทธิผล
นการรักษาและ
ตรงตามความ
การปฏิบตัติาม
ยวกบัคณุภาพ 
ของบริษัทฯ ให้
ไม่นําไปใช้เพ่ือ

นงึถึงประโยชน์
นการณ์ท่ีทําให้

ยธรรมธรุกิจ ท่ี
ฏบิตัิการแขง่ขนั
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ชุม
 
เติบ
ปฏิ
ตอ่
พฒั
Po
Ho
ปล
บริ
สนั
หรื
สร้
ทัง้
ธุรกิ
หล
สํา
จิต
ตล
บน
ช่อ
ผู้ มี

างการค้า ไม่ละ
วามเป็นธรรมโด
พาทใดๆ ในเร่ือง

มชนและสังคม
บริษัทฯ มี

บโตทางธรุกิจ แ
ฏบิติัตนเป็นพล
อเน่ืองท่ีจะดําเนิ
ฒนาเอกชนตา่ง
olicy) เพ่ือใช้เที
ouse Effect
ลอดภยั อาชีวอ
รษัทฯ ท่ีจะเกิดต
นบัสนนุนโยบาย
รอ ซีเอสอาร์ (C
างสรรค์สงัคมอ
ในระดบัท้องถิ่น
กิจด้วย เชน่ ที
ลากหลายด้านใ
คญัในการพฒั
ตสํานกึของพนกั
ลอดไป โดยมีเป้
นพืน้ฐานของคว
องทางในการติ
มีสว่นได้เสียสาม

ท่ีตัง้สําน

โทรศพัท
โทรสาร 
Web Si
เลขานกุ
ฝ่ายนกัล
ฝ่ายสื่อส

เมิดความลบัหรื
ดยปฏิบตัติามแน
งท่ีเก่ียวกบัคูแ่ข

ม 
มีนโยบายท่ีจะด
และการพฒันาข
เมืองท่ีดี ปฏิบตัิ
นินการยกระดบั
งๆ  นอกจากน
ทียบเคียงมาตรฐ
t) รวมถงึการ
อนามยั และสิง่
ตอ่พนกังาน  พ
ยข้างต้น  บริษ

CSR) โดยตลอด
อย่างสม่ําเสมอ 
นและระดบัองค
ท่ีสาธารณรัฐอิน
ให้แก่กลุม่เป้าห
นาสงัคมและป
กงานทกุระดบัให
ปาหมายสงูสดุคื
วาม  “จริงใจ” “
ตดิต่อบริษัท  
มารถแสดงควา
นกังานใหญ่ 

ท์ 
 
ite 
การบริษัท 
ลงทนุสมัพนัธ์ 
สารองค์กร 

รือลว่งรู้ความลั
นวปฏิบติัท่ีกําห
ขง่ทางการค้า 

ดําเนินธุรกิจท่ีเป็
ของชมุชน สงัค
ตัติามกฎหมาย
คณุภาพของสงั
นีบ้ริษัทฯ ได้ดํ
ฐานของบริษัทฯ
รกําหนดแนวทา
แวดล้อม ซึง่คร
พนัธมิตรทางธรุ
ษัทฯ ได้ดําเนิน
ดระยะเวลากวา่
 และได้จดัสรร
ค์กรอยา่งตอ่เน่ือ
นโดนีเซีย และส
มายหลกัของกิ
ระเทศชาติให้เติ
ห้มีความรับผิด
คือให้ชมุชนและ
จริงจงั” และ “เ

มเห็นผ่านชอ่งท
 : 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

ลบัทางการค้าขอ
หนดไว้ในจริยธร

ป็นประโยชน์ตอ่
คมและสิง่แวดล้
ยและข้อบงัคบัที
งคม ทัง้ท่ีดํา
ดําเนินการตามน
ฯ กบัมาตรฐา
างการปฏิบตัใิห้
รอบคลมุการบริ
รกิจ สงัคม  สิง่
นกิจกรรมความรั
สามทศวรรษใน
รงบประมาณสว่
อง ทัง้นีร้วมไ
สาธารณรัฐประ
จกรรมซีเอสอา
ตบิโตอยา่งยัง่ยื
ชอบตอ่สงัคมอ
ะสงัคมเติบโตอย
เต็มใจ”  

ทางการสื่อสาร
ชัน้ 27 อาคาร
เขตราชเทวี  ก
0-2694-6600
0-2207-0696
www.banpu.c
โทรศพัท์  0-26
โทรศพัท์  0-26
โทรศพัท์  0-26

องคู่ค้าด้วยวิธีฉ้
รรมธรุกิจอยา่งเ

อเศรษฐกิจและ
้อมไปพร้อมกนั
ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เนินการเองและ
นโยบายการพฒั
นระดบัโลก เช
ห้เกิดประสิทธิผ
ริหารจดัการควา
งแวดล้อม  แล
รับผิดชอบตอ่สั
นการดําเนินธรุกิ
วนหนึง่จากราย
ไปถึงโครงการซี
ะชาชนจีน โดยเ
ร์ของบริษัทฯ 
ยืนในอนาคต 
อย่างจริงจงัและ
ย่างยัง่ยืน โดยใ

กบับริษัทฯ ได้ด
รธนภมิู เลขท่ี 15
กรุงเทพฯ  1040
 
-8 
com 
694-6825  e-m
694-6747  e-m
694-6923  e-m

ฉ้อฉล บริษัทฯ ยึ
เคร่งครัด ในปี

ะสงัคมโดยรวม 
น และถือเป็นนโ
งครบถ้วน มุ่งมั
ะร่วมมือกบัรัฐแ
ฒนาท่ียัง่ยืน (S
ช่น การรายงาน
ลในการดําเนิน
ามเสี่ยงอนัเป็น
ะชมุชนท่ีบริษัท
งัคม (Corpora
กิจ บริษัทฯ ให้ก
ได้ของบริษัทฯ 
เอสอาร์ในประ
เน้นการสง่เสริม
ซึง่ได้แก่ เดก็
นอกจากนี ้ บ ิ
ะต่อเน่ือง  เพื
ใช้หลกัการ “ทํา

ดงันี ้
550 ถนนเพชรบ

00 

mail : bodsec@
mail : investor@
mail : corp_co

ยดึมัน่ในการดํา
ปท่ีผา่นมา บริ

มุ่งสร้างสมด
โยบายของบริษั
มัน่ท่ีจะใช้ความ
และชมุชน ต
Sustainable 
นเร่ืองภาวะโลก
นงานตามมาตรฐ
นผลมาจากการด
ทฯ ดําเนินธรุกิจ
ate Social R
การสนบัสนนุกิ
 เพ่ือใช้ดําเนินกิ
เทศท่ีบริษัทฯ 
มและพฒันา “ก
กและเยาวชน 
ริษัทฯ ได้ดําเ
พ่ือให้เป็นวฒันธ
าด้วยใจ” หรือ “

บรีุตดัใหม่ แขว

@banpu.co.th 
@banpu.co.th
m@banpu.co
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าเนินธรุกิจด้วย
รษัทฯ ไม่มีข้อ

ดลุระหว่างการ
ษัทฯ ท่ีจะยดึมัน่
พยายามอย่าง
ลอดจนองค์กร
Development 
กร้อน (Green 
ฐานด้านความ
ดําเนินงานของ
จอยู ่  และเพ่ือ

Responsibility) 
จกรรมท่ีมีสว่น
กิจกรรม CSR 
เข้าไปดําเนิน

การเรียนรู้” ใน
ท่ีจะเป็นกําลงั
นินการปลกูฝัง
ธรรมองค์กรท่ีดี
Do by Heart” 

งมกักะสนั       
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มวดที่ 4 การเปิ

 ความขัดแย้ง

บริษัทฯ 
บริหาร หรือพนั
รมการ ผู้บริห
ดแย้งทางผลประ
รทํารายการกบั
จารณาอนมุติั  
ะต้องปฏิบตัิตาม

 นอกจาก
นกังานในการห
อประโยชน์ของ
รษัทฯ ในกรณีที
อสาธารณะและ
องราคาหุ้นของ
greement) ไ
ณะกรรมการกํา

 การเปิดเผยข

คณะกร
กิจและผลประก
ถานภาพของกา
ดให้มีการปฏิบติั
กบัหลกัทรัพย์แ
อมลูตามข้อกําห
ระเทศไทยแล้ว 
มพนัธ์ (Invest
างประเทศ ในข
ระชาชนทัว่ไปผา่

ปิดเผยข้อมูลแ

งของผลประโย

 ถือเป็นนโยบ
นกังาน บริษัทฯ
หาร และพนกั
ะโยชน์กบับริษัท
บบคุคลภายนอก

 หากรายการใ
มหลกัเกณฑ์ วธีิ

กนี ้คณะกรรมก
าประโยชน์สว่น
งตนในการซือ้ข
ท่ีผู้บริหารหรือพ
ะอยู่ระหว่างการ
บริษัทฯ ผู้บริ
ไว้กับบริษัทฯ 
กบัหลกัทรัพย์แ

ข้อมูลกับผู้ลงท

รมการบริษัทดู
กอบการของบริ
รประกอบการแ
ติตามกฎหมาย 
และตลาดหลกัท
หนดของสํานกัง

บริษัทฯ จดั
tor Relations
ณะท่ีหน่วยงาน
านสื่อมวลชนแ

และความโปร่ง

ยชน์  

บายสําคญัท่ีจะ
ฯ แสวงหาผลป
กงานของบริษัท
ทฯ และในกรณี
ก และกรรม
ใดเข้าขา่ยเป็นร
ธีการ และการเปิ

การยงักําหนดข้
นตน หรือทําธุร
ขายหุ้นของบริษั
พนกังานของบริ
รเจรจา ซึง่งาน
ริหารและพนกัง

จนกว่าจะมี
และตลาดหลกัท

ทุน 

แลให้มีการเปิด
ริษัทฯ ท่ีตรงตอ่
และสถานภาพท
 ระเบียบ แ
ทรัพย์ และตล
งานคณะกรรมก
ดัให้มีการสือ่สา
) ทําหน้าท่ีสื่อ
นสื่อสารองค์กร
ละสื่ออ่ืนๆ ทัง้ใ

งใส 

ะไม่ให้กรรมการ
ประโยชน์สว่นตน
ทฯ ให้หลกีเล่ี
ณีท่ีจําเป็นต้องทํ
มการหรือพนกัง
รายการท่ีเก่ียวโ
ปิดเผยข้อมลูรา

ข้อห้ามไม่ให้ใช้
รกิจท่ีแข่งขนักบั
ษัทฯ หรือให้ข้อ
ษัทฯ มีส่วนร่วม
นนัน้ๆ เข้าข่ายก
งานเหล่านัน้จะ
มีการเปิดเผยข้
ทรัพย์  

ดเผยข้อมลูและส
ความเป็นจริง 
ทางการเงินท่ีแท
และข้อบงัคบัท่ี
ลาดหลกัทรัพย์แ
การกํากบัหลกัท
ารไปยงัผู้ ถือหุ้น
อสารโดยตรงกบั
รทําหน้าท่ีเผยแพ
ในและต่างประเ

 ผู้บริหาร 
น จงึกําหนดไว้
ยงการทํารายก
ํารายการดงักล
งานท่ีมีสว่นได้เ
โยงกนัภายใต้ป
ายการท่ีเก่ียวโย

ช้โอกาสหรือข้อม
บบริษัทฯ หรือธ
อมลูภายในแก่บ
มในการทํางาน
การเก็บรักษาข้อ
ะต้องทําสญัญา
ข้อมูลต่อตลาด

สารสนเทศทัง้ท
ครบถ้วน เพียง
ท้จริงของบริษัท
เก่ียวข้องกบักา
แหง่ประเทศไทย
ทรัพย์และตลาด
นและนกัลงทนุผ
บผู้ ถือหุ้น นกัล
พร่ข้อมลูขา่วสา
เทศเช่นเดียวกนั

และพนกังานใช้
ว้ในคูมื่อจริยธร
การท่ีเก่ียวโยงกบั
ลา่วต้องกระทําโ
สียในรายการนั
ระกาศของตลา
งกนัของบริษัท

มลูท่ีได้จากการ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือ
บคุคลอ่ืนเพ่ือปร
นเฉพาะกิจท่ีเก่ีย
อมลูภายในอนั
าเก็บรักษาข้อม
หลกัทรัพย์แห่ง

ทางการเงินและ
งพอ สม่ําเสมอ 
ทฯ รวมทัง้อนา
ารเปิดเผยข้อมลู
ยโดยเคร่งครัด 
ดหลกัทรัพย์และ
ผา่นช่องทางอ่ืนๆ
ลงทนุ และนกัวิ
ารของบริษัทฯ 
น 

ช้โอกาสจากกา
รมธรุกิจ ถงึข้อ
บัตนเองท่ีอาจก
โดยมีราคาและ
นัน้ จะต้องไ
าดหลกัทรัพย์แห
จดทะเบียนอย่

รเป็นกรรมการ 
อง รวมทัง้ไม่ใช
ระโยชน์ในการซื
ยวกบัข้อมลูท่ียั
นอาจมีผลต่อคว
มลูภายใน (C
งประเทศไทยแ

ะไม่ใชท่างการเงิ
 ทนัเวลา และแ
าคตของธุรกิจขอ
ลของสํานกังาน

 นอกเหนือจ
ะตลาดหลกัทรัพ
ๆ โดยมีหนว่
วเิคราะห์หลกัท
ไปยงัผู้ ถือหุ้น น
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รเป็นกรรมการ 
อปฏิบตัิสําหรับ
ก่อให้เกิดความ
ะเง่ือนไขเสมือน
ไมมี่สว่นในการ
หง่ประเทศไทย 
างเคร่งครัด   

 ผู้บริหาร หรือ
ช้ข้อมลูภายใน
ซือ้ขายหุ้นของ
งัไม่ได้เปิดเผย
วามเคลื่อนไหว
Confidentiality 
และสํานักงาน

งนิท่ีเก่ียวกบั
แสดงให้เห็นถงึ
องบริษัท โดย
คณะกรรมการ
ากการเปิดเผย
พย์แหง่
ยงานนกัลงทนุ
ทรัพย์ทัง้ในและ
นกัลงทนุ และ
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1. 

 
บริ
ปี 
แน

ในปี 2558
กวเิคราะห์หลกัท

ลาํดับ 

1. พบนกั

2. พบนกั

3. จดัแถล

4. ร่วมกิจ
ดําเนิน

5. การพบ

6. การให้

7. การสมั

8. จดัแถล

9. การเผย
กลยทุธ

0. การจดั
เพ่ือสงั

1. การนํา

2. การจดั

 นอกจ
สว่นได้เสยีกลุ
หน่วยงานนกัล
หรือ e-mail: i

มวดที่ 5 ความ

 หน้าที่ ความ

คณะกร
รษัท บ้านป ูจําก
2557 ตามลําด
นวปฏิบตัิดงักลา่

8 บริษัทฯ ได้จ
ทรัพย์ และสื่อม

การเปิดเผย

ลงทนุตา่งประเ

ลงทนุในประเท

ลงผลการดําเนิน
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 13 เดือนธนัวา
ท่ียัง่ยืน โดยเน้น
นต่อการเปล่ียน
การดําเนินงาน
คณะกรรมการบ ิ
รรมการบริษัทจะ

งกิจการบริษัทฯ
การท่ีไม่เป็นผู้บ ิ

อบของคณะกร
เพ่ือให้สอดคล้

กบัประธานเจ้า
หวา่งการบริหาร

รัง้ ซึง่กําหนดไ
รกําหนดวาระก
รรมการลว่งหน้

าเสนอทิศทางกา
เสนอต่อคณะก
เกิดความเห็นช

ยทุธ์และแนวทา
ยา่งรวดเร็วของส
ทางธรุกิจ ภายใ
และแนวทางธุรกิ
าคม 2558 
นเร่ือง การสร้าง
แปลงของภาวะ
นตามแผนงาน จ
บริษทัจะให้ฝ่ายบ
ะให้ข้อแนะนํา 

ฯ โดยปัจ
ริหาร 5 คน    แ

รรมการเป็นประ
ล้องกบัแนวทาง

าหน้าท่ีบริหาร 
รและการกํากบั

ไว้ลว่งหน้าในทกุ
ารประชมุท่ีชดัเ
าอยา่งน้อย 7
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ารดําเนินธรุกิจ 
กรรมการบริษัท 
อบร่วมกนั

างธุรกิจสําหรับ
สภาพแวดล้อม
ใต้สถานการณ์
กิจสําหรับแผน 

งความสามารถ
ะเศรษฐกิจและ
จะถกูบรรจเุป็น
บริหารทบทวน
หรือข้อคดิเห็น

จจบุนัมีจํานวน
และมีกรรมการ

ะจําทกุปี  ทัง้
การดแูลกํากบั

โดยมีบทบาท
ดแูลกิจการท่ีดี

กวนัพธุสดุท้าย
เจน มีเอกสาร

7 วนั เพ่ือให้

0 

 
   

์
 



 

คณ
จดั
บริ
เปิด
ได้

รับ
จดั
สะ
ท่ีป
5 ปี

6. 

  
ทา
ปร
จะ
คณ
เพีย

ราย
ราย

เป็น
 
7.  

 
บริ
กา
บริ
ได้ว
ตร
หน

ณะกรรมการบริ
ดสง่เอกสารจะทํ
รษัท การประชุ
ดเผย โดยมีปร
เสียอยา่งมีนยัสํ

 การบนัทกึ
รองความถกูต้อ
ดเก็บจะมีทัง้บนั
ะดวกสําหรับกรร
ประกอบวาระกา
ปี และมีระบบก

 
รายงานของ

คณะกรรม
างการเงินท่ีปรา
ระเทศไทย โดย
ะร่วมกนัพิจารณ
ณะกรรมการบริ
ยงพอในหมาย

โดยคณะก
ยงานทางการเงิ
ยงานของคณะ

คณะกรรม
นรายงานท่ีถกูต้

ระบบการคว

คณะกร
รหารการดแูลทรั
รตรวจสอบถว่ง
รษัทฯ กํากบัดแู
วา่ระบบการคว
วจสอบภายในท
น่วยงานธรุกิจแล

ษัทได้มีเวลาศกึ
ทําได้เฉพาะเร่ือง
มแตล่ะครัง้ใช้เ
ระธานกรรมการ
สําคญัในเร่ืองท่ี

กการประชมุจดั
องของเอกสารท
นทกึการประชมุซึ
รมการและผู้ ท่ีเ
ารประชมุด้วย 
การจดัเก็บท่ีปลอ

คณะกรรมการ

มการบริษัทเป็น
กฏในรายงานป
ยเลือกใช้นโยบา
ณาทบทวนความ
ษัทเน้นยํา้ให้ผู้จ
เหตปุระกอบงบ

กรรมการบริษัท
งินและระบบคว
กรรมการตรวจ

มการบริษัทมีค
ต้อง ครบถ้วน เพ

วบคุมและการ

รมการบริษัทจดั
รัพย์สนิ การปฏิ
งดลุท่ีมีประสิทธิ
แลให้สํานกังานต
วบคมุภายในแล
ทําหน้าท่ีสอบท
ละหน่วยงานสน

กษาข้อมลูอยา่ง
งท่ีมีเหตผุลควา
วลาประมาณส
รบริษัทเป็นผู้ปร
กําลงัพิจารณา

ทําเป็นลายลกัษ
ทกุฉบบัโดยประ
ซึง่ถกูจดัเก็บอยู
เก่ียวข้องตรวจส
บนัทกึการปร

อดภยัจากการเ

ร 

นผู้ รับผิดชอบใน
ประจําปี ราย
ายบญัชีท่ีเหมา
มเหมาะสมของ
จดัทําใช้ดลุยพิน
บการเงิน 

ทได้มอบหมายใ
วบคมุภายใน 
สอบซึง่แสดงไว้

ความเห็นว่า รา
พียงพอ และเช่ื

รตรวจสอบภา

ดัให้มีระบบการ
ฏบิตัิงาน การดํา
ธิภาพเพียงพอใ
ตรวจสอบภายใ
ละตรวจสอบภา
ทานการควบคมุ
นบัสนนุ ให้คํ

งเพียงพอก่อนเข
ามจําเป็นมากเท
สามชัว่โมงคร่ึง 
ระมวลความเห็
ต้องออกจากกา

ษณ์อกัษร และ
ะธานกรรมการบ
ยูใ่นรูปแบบแฟ้ม
สอบอ้างองิได้ แ
ระชมุและเอกสา
เปลี่ยนแปลงเนื ้

นรายงานงบการ
ยงานงบการเงิน
ะสมและถือปฏิ
นโยบายบญัชีที
นิจอยา่งระมดัร

ให้คณะกรรมกา
และความเห

ว้ในรายงานประ

ายงานงบการเงิ
อถือได้ 

ยใน 

รควบคมุภายใน
าเนินการให้เป็น
ในการปกป้องรั
ในมีความเป็นอิ
ายในเป็นกลไกส
มภายในของกระ
คําปรึกษาและข้

ข้าร่วมประชมุ 
ทา่นัน้ แล
กรรมการทกุค

ห็นและข้อสรุปท่ี
ารประชมุระหว่

ะหลงัจากท่ีผา่น
บริษัทและเลขา
มเอกสารท่ีเป็นต
และการจดัเก็บ
ารประกอบการ
นอ้หาข้อมลู และ

รเงินรวมของบริ
นดงักลา่วจดัทํา
ฏิบตัิสม่ําเสมอ 
ท่ีถือปฏิบตัิอยูเ่ป็
ระวงัในการจดัท

ารตรวจสอบเป็น
ห็นของคณะกร
ะจําปีนีแ้ล้ว 

งินของบริษัทฯ 

นท่ีครอบคลมุทุ
นไปตามกฎหมา
รักษาผู้ มีสว่นได้
อสิระ โดยให้รา
สาํคญัในการขบั
ะบวนการปฏิบั
้อเสนอแนะเก่ีย

การจะเพิม่
ละต้องได้รับการ
นมีโอกาสอภิป
ท่ีได้จากท่ีประชมุ
วา่งการพิจารณ

นการรับรองจาก
านกุารคณะกรร
ต้นฉบบั แล
เป็นแฟ้มอเิลก็ท
รประชมุสามารถ
ะความเสีย่งจาก

ริษัทฯ และบ
าขึน้ตามมาตรฐ
ซึง่คณะกรรมก
ป็นประจํา ใน
ทํา รวมทัง้มีก

นผู้ รับผิดชอบดู
รรมการตรวจสอ

 และบริษัทย่อย

กด้าน ทัง้ด้าน
าย ข้อบงัคบั ระ
เสยี ดแูลเงนิท
ยงานตรงตอ่คณ
บเคลื่อนธรุกิจที
ติังานและระบบ
ยวกบัระบบการ

มวาระการประชุ
รอนมุตัิจากประ
รายและแสดงค
ม ในกรณีท่ีกร
าเร่ืองนัน้ๆ 

กท่ีประชมุแล้วจ
รมการบริษัท 
ะการสแกนต้นฉ
ทรอนกิส์ ซึง่จะ
ถอ้างอิงย้อนหล
กภยัพิบตัติ่างๆ

บริษัทย่อย แ
ฐานการบญัชีท่ีรั
การตรวจสอบแ
นการจดัทําราย
การเปิดเผยข้อมู

แลเก่ียวกบัคณุ
อบเก่ียวกบัเร่ือง

ย ณ วนัท่ี 31 ธั

นบญัชีและการ
ะเบียบท่ีเก่ียวข้อ
ทนุของผู้ ถือหุ้น 
ณะกรรมการตร
ท่ีเตบิโตและยัง่ยื
บงานสําคญั 
รควบคมุภายใน

หน้า 151

ชมุภายหลงัการ
ะธานกรรมการ
ความเห็นอย่าง
รรมการผู้ มีสว่น

จะมีการลงนาม
เอกสารท่ี

ฉบบัเพ่ือความ
ะรวมถึงเอกสาร
ลงัได้อย่างน้อย 
 

และสารสนเทศ
รับรองทัว่ไปใน
และผู้สอบบญัชี
งานงบการเงิน 
มลูสําคญัอย่าง

ณภาพของ
งนีไ้ด้ปรากฏใน

ธันวาคม 2558 

รเงิน ด้านการ
อง และมีกลไก
 ทรัพย์สินของ
รวจสอบ มัน่ใจ
ยืน สํานกังาน

ครอบคลมุ
น การบริหาร

1 

 

 

 



 

คว
เศร

 
9.2  คณ

โคร
ปร
คร่ึ
คณ
บา
คณ
สร

 
(1)

 

วามเสีย่ง เพ่ือพ
รษฐกิจท่ีเปลี่ยน

ณะกรรมการชุ
รงสร้างกรรมกา
ระกอบด้วยกรรม
งหนึง่ของกรรม
ณะกรรมการบริ
าลและสรรหา แ
ณะกรรมการบริ
รหา ประธานก

) คณะกรรมกา
คณะกรรมกา

1. นาย
2. นาย
3. นาย

 
คณะกรรมกา
ตําแหนง่ในวนั
 
โดยกรรมการ
พานิชพันธ์ เป็
ถกูต้องและคว
 
ในการประชมุ
ให้ดํารงตําแห
ผลตัง้แตว่นัท่ี 
เป็นไปตามมา
ทัง้เป็นผู้ ท่ีมีคว
 
อํานาจหน้า
 คณ
ของระบบก

พฒันากระบวน
นแปลงรวดเร็ว 

ชุดย่อย 
ารบริษัท ณ วนั
มการอสิระ กร
มการทัง้คณะ  
ษัทกําหนดให้มี
และคณะกรรมก
ษัทกําหนดให้ป
รรมการกําหนด

ารตรวจสอบ  
รตรวจสอบประ
ยตีรณ  พงศ
ยรัตน์   พานิ
ยสทุศัน์  เศร

รตรวจสอบมีวา
นประชมุสามญั

รตรวจสอบทกุค
ป็นกรรมการตร
วามน่าเช่ือถือข

มคณะกรรมการ
หนง่หวัหน้างาน
 1 เมษายน 2
าตรฐานสากล 
วามรู้และความ

ท่ีของคณะกรร
ณะกรรมการตรว
ารควบคมุภาย

การปฏิบตัิงาน

นท่ี 31 ธนัวาคม
รรมการท่ีไม่เป็น

มีคณะกรรมการ
การกําหนดค่าต
ประธานกรรมกา
ดคา่ตอบแทน แ

 
ะกอบด้วยกรรม
ศ์มฆพฒัน์ 
นิชพนัธ์ 
ษฐ์บญุสร้าง 

าระการดํารงตํา
ผู้ ถือหุ้นประจํา

คนมีความรู้ควา
รวจสอบท่ีมีคว
องงบการเงินขอ

รตรวจสอบครัง้ที
สํานกังานตรวจ
2558 โดยมีปร
เป็นผู้สอบบญัชี
มเข้าใจในกิจกร

มการตรวจสอบ
วจสอบมีหน้าที
ใน  ระบบการบ

ของบริษัทฯ ไป

ม 2558 ประกอ
นผู้บริหาร แล

รยอ่ย 3 คณะ 
ตอบแทน  
ารบริษัท ประธา
และกรรมการทกุ

มการอิสระ 3 คน
ประธานค
กรรมการ 
กรรมการ 

าแหนง่ 3 ปี นั
ปี 2559 

ามเข้าใจ และ
วามรู้ ความเช่ีย
องบริษัทฯ 

ท่ี 5/2558 เม่ือวั
จสอบภายในขอ
ระสบการณ์กวา่
ชีรับอนญุาตแห
รรมและการดําเ

บ 
ท่ีรับผิดชอบการ
บริหารความเสี่

ปสูค่วามเป็นเลิ

อบด้วย คณะกร
ะกรรมการท่ีเป็

ได้แก่ คณะกร

านกรรมการตร
กคนในคณะกร

น ดงันี ้
ณะกรรมการต
 

นบัตัง้แต ่ เดือน

ะมีประสบการณ
ยวชาญและปร

วนัท่ี 11 พฤษภ
องบริษัทฯ และ
า 12 ปี ในกา
หง่ประเทศไทย 
เนินงานของบริษ

รสอบทานราย
ยง การปฏิบติัต

ลศิ ให้สอดคล้อ

รรมการและผู้บ ิ
นผู้บริหาร โด

รรมการตรวจสอ

รวจสอบ ประธา
รรมการตรวจสอ

รวจสอบ 

เมษายน 2556

ณ์การด้านบญัชี
ระสบการณ์เพี

าคม 2558 ได้แ
ะเป็นเลขานกุา
ารปฏิบตังิานตร
Certified Pub
ษัทฯ เป็นอยา่ง

งานทางการเงิ
ตามกฎหมาย ก

องกบัการเติบโต

ริหาร สว่นของ
ยมีกรรมการอสิ

อบ   คณะกรร

านกรรมการบรร
อบ เป็นกรรมกา

6 และจะสิน้สดุ

ชีหรือการเงิน โ
ยงพอในการส

แตง่ตัง้นายวรวิ
รคณะกรรมการ
รวจสอบภายใน
blic Accountan
ดี 

นของบริษัทฯ ค
กฎเกณฑ์ ระเบี
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ตของธรุกิจและ

คณะกรรมการ
สระเป็นจํานวน

มการบรรษัทภิ

รษัทภิบาลและ
ารอิสระ 

ดวาระการดํารง

โดยมีนายรัตน์ 
สอบทานความ

ทย์ วรุตบางกรู 
รตรวจสอบ มี
นอย่างมืออาชีพ
nt: CPA พร้อม

ความเพียงพอ
บียบท่ีเก่ียวข้อง 

2 

์ 

 

 



 

และจดัทํารา
กรณี ดงันี ้
1. สอบท
2. สอบท

Audit)
3. สอบท

หลกัท
4. พิจารณ

ค่าตอ
อย่างน

5. พิจารณ
ข้อกําห
บริษัท

6. จดัทํา
ลงนาม
6.1  ค
6.2  ค
6.3  ค

ห
6.4  ค
6.5  ค
6.6  จ

ท
6.7  ค

(
6.8  ร

ไ
7. ตรวจส

ผู้ จัดก
พระรา
ตลาด
คณะก
ได้รับแ

ายงาน หรือให้

ทานให้บริษัทฯ มี
ทานให้บริษัทฯ 
) ท่ีเหมาะสมแล
ทานให้บริษัทฯ
ทรัพย์ฯ และกฎห
ณา คดัเลือก เส
บแทนของบคุค
น้อยปีละ 1 ครัง้
ณารายการเก่ีย
หนดของตลาด
ทฯ 
รายงานของคณ
มโดยประธานค
ความเห็นเก่ียว
ความเห็นเก่ียว
ความเห็นเก่ียว
หลกัทรัพย์ หรือ
ความเห็นเก่ียว
ความเห็นเก่ียว
จํานวนการประ
ทา่น 
ความเห็นหรือ
(Charter) 
รายการอื่นท่ีเห็
ได้รับมอบหมาย
สอบเร่ืองท่ีได้รับ
การ หรือบุคคล
าชบญัญตัิหลกั
ดหลักทรัพย์ (ฉ
กรรมการกํากับ
แจ้งจากผู้สอบบ

ความเห็นต่อค

มีการรายงานท
 มีระบบการคว
ละมีประสิทธิภา
 ปฏิบัติตามกฎ
หมายท่ีเก่ียวข้อ
สนอแตง่ตัง้บคุค
คลดงักลา่ว รวม
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หลกัทรัพย์ ทัง้นี

ณะกรรมการตร
คณะกรรมการต
กบัความถกูต้อ
กบัความเพียงพ
กบัการปฏิบตัติ
อกฎหมายท่ีเก่ีย
กบัความเหมาะ
กบัรายการที่อา
ะชมุคณะกรรม

ข้อสังเกตโดย

ห็นว่าผู้ ถือหุ้นแ
ยจากคณะกรร
บแจ้งจากผู้สอบ
ลซึ่งรับผิดชอบ
ทรัพย์และตลา
ฉบับท่ี 4) 
บหลกัทรัพย์แล
บญัชี 

ณะกรรมการบ ิ

างการเงินอย่าง
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ฎหมายว่าด้วย
องกบัธรุกิจของบ
คลซึง่มีความเป็
มทัง้เข้าร่วมประ

ายการท่ีอาจมีค
นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่

รวจสอบโดยเปิด
ตรวจสอบประก
อง ครบถ้วน เป็น
พอของระบบคว
ตามกฎหมายวา่
ยวข้องกบัธุรกิจ
ะสมของผู้สอบบ
าจมีความขดัแย้
การตรวจสอบ

รวมท่ีคณะกรร

และผู้ลงทุนทัว่ไ
มการบริษัท 
บบญัชีของบริษ
บในการดําเนิน
ดหลกัทรัพย์ พ
พ.ศ.2551 แล

ละตลาดหลกัท

บริษัท เพ่ืออนมุตัิ

งถกูต้องและเพี
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ยหลักทรัพย์แล
บริษัทฯ 
ปนอสิระเพ่ือทําห
ะชมุกบัผู้สอบบ

ความขดัแย้งทา
ารายการดงักล

ดเผยไว้ในรายง
อบด้วยข้อมลูอ
นท่ีเช่ือถือได้ขอ
วบคมุภายในขอ
าด้วยหลกัทรัพย
ของบริษัทฯ 
บญัชี 
ย้งทางผลประโย
และการเข้าร่วม

รมการตรวจสอ

ไปควรทราบ ภ

ษัทฯ ในกรณีพบ
นงานของบริษัท
.ศ. 2535 แก้ไข
ละรายงานผลก
รัพย์ และผู้สอ

ตั ิหรือเพ่ือเสนอ

พียงพอ 
ntrol) และกา

ละตลาดหลักท

หน้าท่ีเป็นผู้สอบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่า

างผลประโยชน์
ลา่วสมเหตสุมผ

งานประจําปีขอ
อยา่งน้อยดงัต่อ
องรายงานทางก
องบริษัทฯ 
ย์และตลาดหลั

ยชน์ 
มประชมุของคณ

อบได้รับจากก

ายใต้ขอบเขตห

บพฤติการณ์อนั
ทฯ ได้กระทําค
ขเพิ่มเติมโดยพร
การตรวจสอบ
บบญัชีทราบภ

อต่อท่ีประชมุผู้

ารตรวจสอบภา

ทรัพย์ฯ ข้อกําห

บบญัชีของบริษ
ายจดัการเข้าร่ว

น์ ให้เป็นไปตาม
ผลและเป็นประ

องบริษัทฯ ซึง่รา
อไปนี ้
การเงินของบริษั

กัทรัพย์ ข้อกําห

ณะกรรมการต

ารปฏิบัติหน้า

หน้าท่ีและควา

นควรสงสยัวา่ก
ความผิดตามที
ระราชบญัญตัิห
ในเบือ้งต้นให้

ภายในสามสิบว
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ู้ ถือหุ้น แล้วแต่
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หนดของตลาด

ษัทฯ และเสนอ
วมประชุมด้วย

มกฎหมายและ
โยชน์สงูสดุต่อ

ายงานดงักลา่ว
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หนดของตลาด

รวจสอบแต่ละ

ท่ีตามกฎบัตร 

ามรับผิดชอบท่ี

กรรมการบริษัท 
ท่ีกําหนดไว้ใน
หลกัทรัพย์และ
ห้แก่สํานักงาน
วนั นับแต่วนัท่ี
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8. สอบท
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คูส่ญัญ

9. พิจาร
ปฏิบตัิ
พิจารณ

10. ทบทว
11. จดัทํา
12. ในการ

ประชมุ
13. คณะก

บริษัท
14. สอบท
15. ปฏิบติั

 

)   คณะกรรมก

ในปี
ประธาน แ
พิจารณาทบ
ติดตามการ
บคุคลเข้าดํา
บคุคลท่ีเหม
คณะกรรมก
บาลและสรร
ร่วมในการป
บาลและสรร
ปฏิบติังานป
การใช้การป
ไป 

 
ในปี 2558  ค

รมการบรรษัทภิ

ทานและติดตาม
บริหาร และสอบ
ญาเพ่ือให้เกิดค
ณาความเป็นอิ
ติงาน งบประม
ณาแตง่ตัง้ โยก
วนกฎบตัรคณะ
รายงานการปฏิ
รปฏิบตัิตามขอ
มเพ่ือชีแ้จงหรือ
กรรมการตรวจ
ทฯ ตามขอบเขต
ทานและอนมุตักิ
ติการอ่ืนใดตาม

 

การบรรษัทภบิ

ป 2558 คณะก
ละสมาชิกเป็นก
บทวนนโยบายแ
ปฏบิตัิตามนโย
ารงตําแหน่งกร
มาะสมสําหรับก
การบริษัท เพ่ืออ
รหามีหน้าท่ีเสน
ประเมินผล แล
รหาได้เร่ิมใช้แบ
ประจําปี 2555 
ประเมินผลการป

ณะกรรมการบ
ภบิาลและสรรห

มการบริหารคว
บทานการทําธุร
ความเช่ือมโยงกั
อิสระของหน่วย
มาณและอตัราก
ย้าย เลกิจ้างหวั
กรรมการตรวจ
ฏบิตัิงานเสนอค
อบเขตอํานาจห
อให้สง่เอกสารท่ี
สอบสามารถรับ
ตงานท่ีรับผิดชอ
กฎบตัรของสํานั
ท่ีคณะกรรมกา

บาลและสรรห

กรรมการบรรษั
กรรมการท่ีไมไ่ด้
และแนวทางปฏิ
ยบายและหลกัป
รมการบริษัท 
การดํารงตําแหน
อนมุตัหิรือเพ่ือเ
นอแนะวธีิการป
ะติดตามผลกา
บบประเมินผลก
 เป็นต้นไป แล
ปฏิบตัิงานคณะ

รรษัทภิบาลแล
าประกอบด้วย 

วามเส่ียงท่ีสําคั
รกรรมอนุพนัธ์ท
กบัการควบคมุภ
ยงานตรวจสอบ
กําลงัของสํานกั
วัหน้าหน่วยงาน
สอบอยา่งน้อย
คณะกรรมการบ ิ
น้าท่ี ให้คณะก
ท่ีเก่ียวข้องได้ 
ับคําปรึกษาจา
อบ 
นกังานตรวจสอ
ารบริษัท มอบห

หา  

ษัทภิบาลและสร
ด้เป็นผู้บริหาร 
ฏบิติัในเร่ืองการ
ปฏิบตัใินกรอบข
และประธานเ

นง่ผู้บริหารระดบั
เสนอตอ่ท่ีประชุ
ประเมินผลการทํ
ารแก้ไขปรับปรุง
การปฏบิติังานค
ะในปี 2557 ค
ะกรรมการรายบ

ะสรรหามีการป
 

คญัอย่างต่อเน่ือ
ทางการเงิน รว
ภายใน 
บภายใน รวมทั ้
กงานตรวจสอบ
นตรวจสอบภาย
ยปีละ 1 ครัง้  
บริษัท อยา่งน้อย
กรรมการตรวจส

ากผู้ เช่ียวชาญอิ

บภายใน 
หมายด้วยความ

รรหาประกอบด้
และกรรมการอิ
รกํากบัดแูลกิจก
ของการมีจริยธ
เจ้าหน้าท่ีบริหา
บสงู ตัง้แตร่ะ
ชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแ
ทํางานของคณะ
งตามผลการปร
คณะกรรมการชุ
คณะกรรมการค
บคุคล ในการป

ประชมุ 4 ครัง้ โด

องจากคณะกร
วมถึงการทํา Co

ทัง้ให้ความเห็น
บภายใน ตลอด
ยใน 

ยปีละ 1 ครัง้ 
สอบเชิญฝ่ายจั

อิสระตามความ

มเห็นชอบจากค

วยกรรมการ 4
อิสระ ปฏิบตัหิ
การท่ีดีและจริย
รรมนัน้ แล
ร ติดตามแผ
ดบัผู้อํานวยกา
แต่กรณี นอกจา
ะกรรมการตอ่ค
ระเมิน ในปี 2
ชดุยอ่ยทัง้ 3 
คณะกรรมการบ
ระเมินผลการป

ดยมีกรรมการท

รมการบริหารค
ommodity H

เก่ียวกับแผนงา
ดจนให้ความเห

ดัการหรือหวัหน

มเหมาะสมด้วย

ณะกรรมการต

4 คน  มีกรรม
หน้าท่ีหลกั 2 ด
ธรรมทางธุรกิจ
ละมีหน้าท่ีสรรห
ผนสืบทอดตําแห
รสายขึน้ไป แ
ากนัน้คณะกรร
ณะกรรมการบ ิ
556 คณะกรร
คณะ ในการป
บรรษัทภิบาลแล
ปฏิบตัิงานในปี 

ทกุคนเข้าประชมุ
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ความเสี่ยงของ
Hedging กับ

านและผลการ
ห็นชอบในการ

น้างานเข้าร่วม

ยค่าใช้จ่ายของ

รวจสอบ 

มการอิสระเป็น
ด้าน คือ การ
 พร้อมทัง้
หาและคดัเลือก
หนง่เพ่ือสรรหา
และรายงานต่อ
มการบรรษัทภิ
ริษัท พร้อมทัง้
มการบรรษัทภิ
ประเมินผลการ
ละสรรหาได้เร่ิม

2557 เป็นต้น

มครบทกุครัง้ 
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ะกรรมการบรรษ
556 และจะสิน้ส

ความรับผิดชอบ
ฎบตัรคณะกรร
ารพิจารณานโย
ามการปฏิบตัิต
คลเข้าดํารงตํา
ลท่ีเหมาะสมสํา
คณะกรรมการบ
จารณาทบทวน
ริยธรรมทางธรุกิ
ดตามกํากบัดแูล
ละพนกังาน ใ
ะบบงานรับข้อร้
จารณาทบทวน
องกรรมการบริษ
ผนสืบทอดตําแห
รรหาและคดัเลอื
รือมีตําแหนง่วา่
นอแนะวิธีการป
ริษัท พร้อมทัง้ร่
บทวนและเสนอ
า ให้สอดคล้องก
ดทํารายงานกา
ฏบิติัหน้าท่ีอ่ืนใ
พ่ือให้การปฏิบติั
มการบรรษัทภบิ

  เตชะ
 คอศิ ิ

o Pras
น์  วอ่งก

ษัทภิบาลและส
สดุวาระการดําร

บของคณะกรรม
รมการบรรษัทภิ
ยบายและแนวท
ามนโยบายแล
แหนง่กรรมการ
าหรับการดํารง
บริษัท เพ่ืออนมุั
นความเหมาะสม
กิจ  และปรับปรุ
ลการปฏิบตัติา
ให้สอดคล้องกบั
องเรียนจากผู้มี
นโครงสร้างและอ
ษัท ประธานเ
หนง่ผู้บริหารระ
อกบคุคลเข้าดํา
างลง  หรือตําแห
ประเมินผลการ
วมในการประเม
อข้อแก้ไข ขอบ
กบัภาวการณ์ 
รปฏิบตัิงานเสน
ใด ท่ีคณะกรรมก
ติงานตามหน้าที
บาลและสรรหา

ะมนตรีกลุ 
ริ  

setio  
กศุลกิจ 

สรรหาชดุเดมิมีว
รงตําแหนง่ในวั

มการบรรษัทภิบ
ภบิาลและสรรหา
ทางปฏิบตัิในเร่ือ
ะหลกัปฏิบติัใน
รบริษัท และป
ตําแหนง่ผู้บริหา
มตัิ หรือเพ่ือเสน
มและความเพีย
รุงนโยบายบรรษ
มนโยบายบรรษ
บนโยบายและแ
มีสว่นได้สว่นเสยี
องค์ประกอบขอ
เจ้าหน้าท่ีบริหา
ะดบัสงู (ตัง้แตร่
ารงตําแหนง่กรร
หน่งผู้บริหารอ่ืน
รทํางานของกรร
มินผล  และติด
เขต หน้าท่ี  แล

นอคณะกรรมก
การบริษัท มอบ
ท่ีของคณะกรรม
าดําเนินการดงันี

ประธานกรรมก
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

วาระการดํารงตํ
นัประชมุสามญั

บาลและสรรหา 
า คณะกรรมก
องการกํากบัดแู
นกรอบของการมี
ประธานเจ้าหน้า
ารระดบัสงู 
อตอ่ท่ีประชมุผู้
ยงพอของนโยบ
ษัทภิบาลให้เหม
ษัทภิบาลและห
แนวปฏิบตัิท่ีคณ
ย  ในกรณีเก่ียว
องคณะกรรมกา
รและเจ้าหน้าที
ระดบัผู้ อํานวยก
รมการบริษัท แ
นตามท่ีคณะกร
รมการบริษัทแล
ตามผลการแก้ไ
ละความรับผิดช

ารบริษัท อยา่ง
บหมาย 
มการบรรษัทภิบ
นี ้

การบรรษัทภิบา

ตําแหน่งคราวล
ญผู้ ถือหุ้นประจํา

 
การบรรษัทภิบา
แลกิจการท่ีดีแล
มีจริยธรรมนัน้ 
าท่ีบริหาร ติดต
(ตัง้แต่ระดบัผู้ อํ
ู้ ถือหุ้น แล้วแต่ก
ายและแนวปฏิ
มาะสมทนัสมยัอ
หลกัจริยธรรมทา
ณะกรรมการบริษ
วกบับรรษัทภิบา
ารบริษัท ตดิ
ท่ีบริหารของบริษ
การสายขึน้ไป) 
และประธานเจ้า
รมการบริษัทมอ
ละคณะกรรมกา
ไขปรับปรุงตาม
ชอบของคณะกร

น้อยปีละ 1 ครั ้

บาลและสรรหาเ

าลและสรรหา 

ะ 3 ปี 
าปี 2559 

าลและสรรหามี
ละจริยธรรม ทา

และมีหน้
ตามแผนสืบทอ
อํานวยการสายขึ
กรณี ดงันี ้
บตัิด้านบรรษัท
อยา่งตอ่เน่ือง 
างธรุกิจ ของก
ษัทกําหนด พ
าลและจริยธรรม
ดตามระยะเวลา
ษัท พร้อมทัง้

าหน้าท่ีบริหาร 
อบหมาย 
ารบริษัท ตอ่
มผลการประเมิน
รรมการบรรษัท

ัง้ 

เป็นไปอยา่งมีป
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นบัตัง้แต่เดือน

หน้าท่ีหลกั 2 
างธรุกิจ พร้อม
น้าท่ีสรรหาและ
อดตําแหนง่เพ่ือ
ขึน้ไป) และ

ทภบิาล 

กรรมการบริษัท
พร้อมทัง้จดัให้มี
มทางธรุกิจ 
าดํารงตําแหน่ง
ตดิตามการทํา

เม่ือครบวาระ

คณะกรรมการ
น 
ทภิบาลและสรร

ประสิทธิภาพ 
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(3)

1. ใ
ห

2. ค
ไ

) คณะกรรมกา
คณะกร

ทัง้หมดเป็นกร
1.  นาย
2.  นาย
3.    นาย
 

คณะกรรมกา
วาระการดํารง
 
อํานาจหน้าท่ีข
คณะกรรมกา
คณะกรรมกา
1. เสนอแนว

คณะกรร
2. พิจารณา

ประธาน
การปฏิบั

3. พิจารณา
ความรับ

4. พิจารณา
ของพนกั

5. ทบทวนแ
สอดคล้อ

6. จดัทําราย
7. ปฏิบติัห

เพ่ือให้การปฏิ
คณะกรรมกา

ในการปฏิบตัติา
หวัหน้างานเข้า
คณะกรรมการบ
ได้  โดยบริษัทฯ

ารกาํหนดค่าต
รมการกําหนดค
รรมการท่ีไมไ่ด้เ
ยรัตน์  
ยบรรเทิง 
ยตีรณ       

รกําหนดคา่ตอบ
งตําแหนง่ในวนั

ของคณะกรรมก
รกําหนดคา่ตอบ
รบริษัทเพ่ืออนมุ
วทางจ่ายผลตอ
รมการยอ่ยคณะ
าเสนอแนะการก
เจ้าหน้าท่ีบริหา
บตัิงานประจําปี 
าทบทวนโครงส ้
ผิดชอบ ผลการ
างบประมาณใน
กงานบริษัท 
และเสนอข้อแก้
องกบัภาวการณ
ยงานการปฏิบตัิ
หน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณ

ฏบิติังานตามหน้
รกําหนดคา่ตอ

ามขอบเขตอําน
ร่วมประชมุเพ่ือ
บรรษัทภิบาลแ
ฯ เป็นผู้ รับผิดชอ

ตอบแทน  
คา่ตอบแทนปร
เป็นผู้บริหาร มีว
พานิชพนัธ์ 
วอ่งกศุลกิจ    
พงศ์มฆพฒัน์ 

บแทนมีวาระกา
นประชมุสามญัผ

การกําหนดคา่ต
บแทนมีหน้าท่ีเ
มตัิหรือเพ่ือเสน
อบแทน วิธีการ
ะตา่งๆ  ท่ีคณะ
กําหนดคา่ตอบ
าร ตลอดจนพิจ
 
ร้าง หลกัเกณฑ
รดําเนินงานของ
นภาพรวม เก่ีย

ไข ขอบเขต 
ณ์ 
ตังิานเสนอคณ
ณะกรรมการบริ

น้าท่ีของคณะก
บแทนดําเนินก

นาจหน้าท่ี ให้ค
อชีแ้จง หรือให้ส
ละสรรหาอาจจ้
อบคา่ใช้จา่ยดงั

ะกอบด้วยกรรม
วาระการดํารงต

ประธานก
      กรรมการ 
         กรรมการ 

ารดํารงตําแหน่
ผู้ ถือหุ้นประจําปี

ตอบแทน 
เสนอแนะความ
นอตอ่ท่ีประชมุผู้
รจา่ยค่าตอบแท
กรรมการบริษัท
แทนและผลปร
จารณาหลกัเกณ

ฑ์ตา่งๆ เก่ียวกบั
งบริษัทฯ  และใ
วกบัการขึน้เงิน

หน้าท่ี และค

ะกรรมการบริษั
รษัทมอบหมาย 

รรมการกําหนด
ารดงันี ้

ณะกรรมการบ
สง่เอกสารท่ีเก่ีย
จ้างท่ีปรึกษาหรื
งกลา่ว 

มการ 3 คน 
ตําแหนง่คราวล
กรรมการกําหนด
 
 

นง่คราวละ 3 ปี 
ปี 2559 

เห็นเก่ียวกบักา
ผู้ ถือหุ้น แล้วแต่
ทนและผลประโย
ทแต่งตัง้ 
ระโยชน์อ่ืนใด โ
ณฑ์และประเมิน

บัค่าตอบแทนต
ให้สอดคล้องกบั
นเดือน และเงิน

ความรับผิดชอบ

ษัทอยา่งน้อยปีล
 

ดคา่ตอบแทนเป็

รรษัทภิบาลแล
ยวข้องได้ 
รอมีกิจกรรมอ่ืนใ

มีกรรมการอิส
ะ 3 ปี ประกอบ
ดคา่ตอบแทน 

นบัตัง้แตเ่ดือน

ารบริหารผลตอ
กรณี ดงันี ้
ยชน์อ่ืนใด ให้แ

โดยคํานงึถงึหน้
นผลการปฏิบติัง

ตามข้อ 1 และ 
บภาวะตลาดด้ว
นรางวลัประจําปี

บของคณะกรรม

ละ 1 ครัง้ 

ป็นไปอยา่งมีปร

ละสรรหา เชิญฝ่

ใดท่ีเก่ียวกบักา

สระเป็นประธาน
บด้วย 

เมษายน 2556 

บแทนตา่งๆ    

แก่คณะกรรมกา

น้าท่ีและความรับ
งาน เพ่ือกําหน

 ข้อ 2 ให้เหมา
วย 
ป ตลอดจนผลป

มการกําหนดคา่

ระสิทธิภาพให้
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ฝายจดัการหรือ

ารปฏิบตัหิน้าท่ี

น และสมาชิก

 และจะสิน้สดุ

ตอ่

ารบริษัท  และ

ับผิดชอบ ของ
นดผลตอบแทน

าะสมกบัหน้าท่ี 

ประโยชน์อื่นใด

ตอบแทน ให้
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9.3  คณ

(1)

หลั
4/2
ท่ีมี

1. ในก
งาน

2. คณ
บริษ
 

ณะกรรมการแ
) กรรมการอสิ

1. นาย
2. นาย
3. นาย
4. Mr.S
5. นาย
6. นาย

 
บริษัท บ้

ลกัทรัพย์และตล
2552 ลงวนัท่ี 2
มีคณุสมบตัิ ดงันี

 
1. ถือห้

บริษ
เก่ีย

2. ไม่เป็
อําน
ใหญ
น้อย
กรร
ควบ

3. ไม่เป็
มาร
หรือ

4. ไม่มี
หรือ

การปฏิบตัติามข
นเข้าร่วมประชมุ
ณะกรรมการกําห
ษัทฯ เป็นผู้ รับผิด

และการแต่งตัง้
สระ  มีจํานวนร้
ยเกริกไกร 
ยสทุศัน์ 
ยตีรณ  
Sudiarso 
ยรัตน์   
ยอโนทยั   

  

านป ู จํากดั (
ลาดหลกัทรัพย์แ
20 กมุภาพนัธ์ 2
นี ้

หุ้นไม่เกินร้อยล
ษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
วข้องของกรรม
ป็นหรือเคยเป็น
นาจควบคมุของ
ญ่ หรือของผู้ มีอ
ยกว่าสองปีก่อน
รมการอิสระเคย
บคมุของผู้ขออน
ป็นบคุคลท่ีมีคว
รดา   คูส่มรส พี
อบคุคลท่ีจะได้รั
มีหรือเคยมีควา
อผู้ มีอํานาจควบ

ขอบเขต อํานา
มเพ่ือชีแ้จง  หรือ
หนดคา่ตอบแทน
ดชอบคา่ใช้จา่ย

งกรรมการและ
ร้อยละ 46  ของ

จีระแพทย์ 
เศรษฐ์บญุส
พงศ์มฆพฒั
Prasetio 
พานิชพนัธ์ 
เตชะมนตรีก

(มหาชน) ได้กํ
และตลาดหลกัท
2552 เร่ืองคณุส

ละหนึ่งของจําน
นรายใหญ่ หรื
มการอิสระรายนั
นกรรมการท่ีมีสว่
งผู้ขออนญุาต 
อํานาจควบคุม
นวนัท่ียื่นคําขอ
ยเป็นข้าราชกา
นญุาต 
วามสมัพนัธ์ทา
พ่ีน้อง และบตุร 
รับการเสนอให้เ
มสมัพนัธ์ทางธุ
บคุมของผู้ขออ

จหน้าท่ี ให้คณ
อให้สง่เอกสารที
นอาจจ้างท่ีปรึก
ยดงักลา่ว 

ะผู้บริหารระดั
งคณะกรรมการ

สร้าง 
ฒน์ 

 
กลุ 

าหนดนิยามกร
ทรัพย์แห่งประเ
สมบติัของกรรม

นวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
อผู้ มีอํานาจคว
นัน้ๆ ด้วย 
วนร่วมบริหารง
บริษัทใหญ่ บริ
มของผู้ ขออนุญ
ออนญุาตต่อสํา
าร หรือท่ีปรึกษ

างสายโลหิต หรื
 รวมทัง้คูส่มรส
เป็นผู้บริหารหรือ
ธุรกิจกบัผู้ขออน
นญุาต ในลกัษ

ณะกรรมการกําห
ท่ีเก่ียวข้องได้ 
กษาหรือใช้จา่ย

ดับสูงสุด 
รบริษัท ประกอบ

กรรมการอสิ
กรรมการอสิ
กรรมการอสิ
กรรมการอสิ
กรรมการอสิ
กรรมการอสิ

รรมการอสิระไว้ 
เทศไทย ตามป
มการอสิระ กลา่

ออกเสียงทัง้หม
วบคุมของผู้ ขอ

งาน ลกูจ้าง พนั
รษัทย่อย บริษัท
าต  เว้นแต่จะไ
านกังาน ทัง้นี ้
ษาของส่วนราชก

รือโดยการจดท
สของบตุร ของผู้
อผู้ มีอํานาจควบ
นญุาต บริษัทให
ษณะท่ีอาจเป็น

หนดค่าตอบแท

อ่ืนใดท่ีเก่ียวกบั

บด้วย 

สระ 
สระ  
สระ 
สระ 
สระ 
สระ 

 เทา่กบัข้อกําห
ระกาศคณะกร
าวคือ “กรรมกา

มดของผู้ขออนุ
ออนุญาต ทัง้นี ้

นกังาน ท่ีปรึกษา
ทร่วม บริษัทย่อ
ได้พ้นจากการมี
นี ้ลกัษณะต้องห้
การซึ่งเป็นผู้ ถือ

ะเบียนตามกฎ
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
บคมุของผู้ขออ
หญ่ บริษัทย่อย
การขดัขวางกา

นเชิญฝ่ายจดัก

บการปฏิบตัิหน้

หนดของคณะก
รมการกํากบัตล
ารอิสระ” หมา

นญาต บริษัทให
ใ้ห้นับรวมการ

าท่ีได้เงินเดือนป
อยลําดบัเดียวกั
มีลกัษณะดงัก
ห้ามดงักล่าวไม
อหุ้นรายใหญ่ ห

หมาย ในลกัษณ
นรายใหญ่ ผู้ มีอ
นญุาตหรือบริษ
ย บริษัทร่วม ผู้ ถื
ารใช้วิจารณญา
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การหรือหวัหน้า

นาท่ีได้ โดย

กรรมการกํากบั
ลาดทนุท่ี  ทจ.
ยถึง กรรมการ

หญ่ บริษัทย่อย 
รถือหุ้ นของผู้ ท่ี

ประจํา หรือผู้ มี
กนั ผู้ ถือหุ้นราย
ล่าวมาแล้วไม่
ม่รวมถึงกรณีท่ี
หรือผู้ มีอํานาจ

ณะท่ีเป็น บิดา
อํานาจควบคมุ 
ษัทย่อย 
ถือหุ้นรายใหญ่ 
าณอย่างอิสระ
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ของ
ผู้ขอ
เว้น
ควา
กิจก
ช่วย
พฤติ
ตัง้แ
ใดจ
กนัต
แตใ่
ทาง

5. ไม่เป็
มีอํา
งาน
มีอํา
สอง

6. ไม่เป็
ทาง
ร่วม
หรือ
กวา่

7.   ไม่เป็
ถือห้

8. ไม่ป
บริษ
พนกั
ของ
อนญุ

9. ไม่มี
ภาย
อาจ
บริษ
โดย

งตน รวมทัง้ไม่เป
ออนุญาต บริษั
แต่จะได้พ้นจาก
ามสมัพันธ์ทาง
การ การเช่าหรื
ยเหลือทางการ
ติการณ์อ่ืนทําน
แตร้่อยละสามข
จะต่ํากว่า ทัง้นี ้
ตามประกาศคณ
ในการพิจารณา
งธรุกิจกบับคุคล
ป็นหรือเคยเป็น
านาจควบคุมข
นสอบบญัชี ซึง่มี
านาจควบคุมข
งปีก่อนวนัท่ีย่ืนค
ป็นหรือเคยเป็น
งการเงิน ซึ่งได้รั
ม ผู้ ถือหุ้นรายให
อหุ้นส่วนของผู้ ใ
าสองปีก่อนวนัที
ป็นกรรมการท่ีได้
หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ี
ประกอบกิจการ
ษัทย่อย หรือไม
กงาน ท่ีปรึกษา
งบริษัทอ่ืน ซึ่งป
ญาตหรือบริษัท
มีลกัษณะอ่ืนใด
ยหลงัได้รับการ
จได้รับมอบหม
ษัทย่อย บริษัทร
ยมีการตดัสินใจใ

ป็นหรือเคยเป็น
ษัทใหญ่ บริษัทย
กการมีลกัษณะ
งธุรกิจตามวรร
อให้เช่าอสงัหา
รเงิน ด้วยการรับ
นองเดียวกนั  ซึง่
ของสนิทรัพย์ท่ีมี
การคํานวณภา
ณะกรรมการกํา
าภาระหนีด้งักล่
ลเดียวกนั 
นผู้สอบบญัชีขอ
ของผู้ ขออนุญา
มีผู้สอบบญัชีขอ
องผู้ขออนญุาต
คําขออนญุาตต
นผู้ ให้บริการทา
รับค่าบริการเกิ
หญ่ หรือผู้ มีอําน
ให้บริการทางวิ
ท่ีย่ืนคําขออนญุ
ด้รับการแตง่ตัง้
ยวข้องกบัผู้ ถือห
รท่ีมีสภาพอย่า
ม่เป็นหุ้นส่วนที
าท่ีรับเงินเดือนป
ประกอบกิจกา
ทย่อย 
ท่ีทําให้ไม่สามา
แต่งตัง้ให้เป็นก
ายจากคณะก
ร่วม บริษัทย่อย
ในรูปแบบของอ

นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั
ย่อย บริษัทร่วม
ะดงักลา่วมาแล้
คหนึ่ง รวมถึงก
าริมทรัพย์ รายก
ับหรือให้กู้ ยืม ค
งเป็นผลให้ผู้ขอ
มีตวัตนสทุธิของ
าระหนีด้งักล่าว
ากบัตลาดทนุวา่
่าว  ให้นบัรวมภ

องผู้ขออนญุาต 
าต และไม่เป็น
องผู้ขออนญุาต 
ตสงักดัอยู่ เว้น
ตอ่สํานกังาน 
างวิชาชีพใดๆ ซึ
นกว่าสองล้าน
นาจควบคมุของ
วิชาชีพนัน้ด้วย 
ญาตตอ่สํานกังา
ขึน้เพ่ือเป็นตวัแ
หุ้นรายใหญ่ 
างเดียวกันและ
ท่ีมีนัยในห้างหุ้
ประจํา หรือถือห
รท่ีมีสภาพอย่

ารถให้ความเห็น
กรรมการอิสระ
รรมการ ให้ตัด
ยลําดบัเดียวกนั
องค์คณะ (colle

 หรือผู้ มีอํานาจ
ม ผู้ ถือหุ้นรายให
้วไม่น้อยกวา่สอ
การทํารายการ
การเก่ียวกับสิน
คํา้ประกัน การ
อนญุาตหรือคูส่
งผู้ขออนญุาตห
วให้เป็นไปตาม ิ
าด้วยหลกัเกณฑ
ภาระหนีท่ี้เกิดขึ

 บริษัทใหญ่ บริ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย
 บริษัทใหญ่ บริ
แต่จะได้พ้นจา

ซึง่รวมถึงการให้
นบาทต่อปีจากผ
งผู้ขออนญุาต แ
 เว้นแต่จะได้พ้น
น 
แทนของกรรมก

ะเป็นการแข่งขั
นส่วน หรือเป็น
หุ้นเกินร้อยละห
างเดียวกันแล

นอยา่งเป็นอสิร
ท่ีมีลกัษณะเป็น
ดสินใจในการดํ
น ผู้ ถือหุ้นรายให
ective decisio

จควบคมุของผู้ ที
หญ่หรือผู้ มีอําน
องปีก่อนวนัท่ีย่ื
รทางการค้าท่ีก
นทรัพย์หรือบริ
รให้สินทรัพย์เป็
สญัญามีภาระห
หรือตัง้แต่ยี่สิบล้
วิธีการคํานวณ
ฑ์ในการทําราย
ขึน้ในระหวา่งห

ริษัทย่อย บริษัท
 ผู้ มีอํานาจคว
ริษัทย่อย บริษัท
กการมีลกัษณ

ห้บริการเป็นท่ีป
ผู้ขออนุญาต บ
และไม่เป็นผู้ ถือ
นจากการมีลกั

การของผู้ขออนุ

ขนัท่ีมีนัยกับกิจ
นกรรมการท่ีมี
หนึ่งของจํานวน
ะเป็นการแข่งข

ระเก่ียวกบัการด
นไปตามข้อ (1
ดําเนินกิจการข
หญ่ หรือผู้ มีอําน
on) ได้ 

ท่ีมีความสมัพนั
นาจควบคุมขอ
นคําขออนญุาต
กระทําเป็นปกติ
การ หรือการให
ป็นหลกัประกัน
หนี ้ท่ีต้องชําระต
ล้านบาทขึน้ไป 
ณมลูค่าของราย
ยการท่ีเก่ียวโยง
นึ่งปีก่อนวนัท่ีมี

ทร่วม ผู้ ถือหุ้นร
บคุม หรือหุ้นส
ทร่วม ผู้ ถือหุ้นร

ณะดงักล่าวมาแ

ปรึกษากฎหมาย
บริษัทใหญ่ บริษ
อหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ
ษณะดงักล่าวม

ญาต ผู้ ถือหุ้นร

จการของผู้ ขออ
ส่วนร่วมบริหา
นหุ้นท่ีมีสิทธิออ
ขันท่ีมีนัยกับกิจ

ดําเนินงานของผ
) ถึง (9) แล้ว ก
ของผู้ ขออนุญา
นาจควบคมุขอ
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นธ์ทางธุรกิจกบั
องผู้ขออนุญาต 
ตตอ่สํานกังาน 
ติเพ่ือประกอบ
ห้หรือรับความ
นหนีส้ิน รวมถึง
ต่ออีกฝ่ายหนึง่ 
แล้วแต่จํานวน
การท่ีเก่ียวโยง
กนัโดยอนโุลม 
มีความสมัพนัธ์

รายใหญ่ หรือผู้
ส่วนของสํานัก
รายใหญ่ หรือผู้
ล้วไม่น้อยกว่า

ยหรือท่ีปรึกษา
ษัทย่อย บริษัท
อํานาจควบคมุ 
มาแล้วไม่น้อย

รายใหญ่ หรือผู้

อนุญาต   หรือ
ารงาน ลูกจ้าง 
กเสียงทัง้หมด
จการของผู้ ขอ

ผู้ขออนญุาต 
กรรมการอิสระ
าต บริษัทใหญ่ 
องผู้ขออนญุาต 
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(2)

 

ควา
ในช่
วนัที
ในก
ทาง
ผ่อน
ตอ่เ
แล้ว
จดัใ
ก

ข
ค

 เพ่ือประโ
งานสอบบญัชี
ทางวิชาชีพ (แ

)   การสรรหา
คณะกร
ทดแทน
1. ทบ

เข้
2.  ทบ

ใน
ข้อ
บา
หุ้น

ใน
บาลและ
เหมาะส
ภายในเ
คณะกร
ความสา

ามในข้อ (2) (4)
ช่วงสองปีก่อนวั
ท่ี 1 กรกฎาคม 2
กรณีท่ีบคุคลท่ีผู้
งธุรกิจหรือการใ
นผนัข้อห้ามกา
ม่ือผู้ขออนญุาต
วว่า การแต่งตัง้
ให้มีการเปิดเผย
. ลกัษณะคว

เป็นไปตาม
. เหตผุลและ
ค. ความเห็นข

กรรมการอสิ
โยชน์ตามข้อ (
ชี หรือผู้ให้บริก
แล้วแตก่รณี) ใน

กรรมการและ
รมการบรรษัทภิ
ตําแหนง่ท่ีวา่งล
บทวนโครงสร้าง
มแข็งในภาพรว
บทวนคณุสมบตัิ
นการสรรหาและ
อกําหนดของตล
าลและสรรหาจ
น เพ่ือลงมติแต่

นการสรรหากรร
ะสรรหาซึง่ประก
สม  ขณะท่ีบ
เวลาและเง่ือนไข
รมการและผู้ ถือ
ามารถ ประสบ

) (5) และ (6) ใน
นัท่ีย่ืนคําขออน
2553 เป็นต้นไป
ผู้ขออนญุาตแตง่
ให้บริการทางวิช
รมีหรือเคยมีคว
ตได้จดัให้มีควา
งบคุคลดงักล่าว
ยข้อมลูตอ่ไปนีใ้
วามสมัพนัธ์ทาง
หลกัเกณฑ์ท่ีกํา
ะความจําเป็นท่ีย
ของคณะกรรม
สระ 
(5) และ ข้อ 
ารทางวิชาชีพ 
นนามของนิติบุ

ะผู้บริหารระดับ
ภบิาลและสรรห
ลงด้วยเหตอ่ืุน ข
งและองค์ประก
วมให้กบัคณะก
ตัทิัว่ไป คณุสม
ะคดัเลือกเพ่ือให
ลาดหลกัทรัพย์แ
ะเสนอตอ่คณะ
งตัง้เป็นกรรมก

รมการท่ีครบวาร
กอบด้วยกรรมก
บริษัทฯ ประก
ขท่ีกําหนด 
อหุ้นรายยอ่ยทัง้
บการณ์ คณุส

นสว่นท่ีกําหนด
นุญาตต่อสํานกั
ป 
งตัง้ให้ดํารงตํา
ชาชีพเกินมลูค่า
วามสมัพนัธ์ทา
ามเห็นคณะกรร
วไม่มีผลกระทบ
ในหนงัสือนดัปร
งธุรกิจหรือการใ
าหนด 
ยงัคงหรือแตง่ตั
มการของผู้ ขออ

(6) คําวา่ “หุ้น
ให้เป็นผู้ลงลาย
คคลนัน้ 

ับสูงสุด 
หา เป็นผ้
ขัน้ตอนการดําเ
กอบท่ีเหมาะสม
กรรมการบริษัท 
มบตัิเฉพาะ คณุ
ห้ตรงกบัสถานก
แห่งประเทศไท
ะกรรมการบริษัท
ารบริษัทตอ่ไป 

ระหรือทดแทนต
การอสิระจํานว
กาศทางเว็บไซต
ซึง่มีระยะเวลาใ
งหมดจะเข้าสูก่
สมบติัทัว่ไป คณุ

ให้พิจารณาคณุ
กงาน ให้ใช้บงัคั

แหน่งกรรมการ
าท่ีกําหนดตามข้
างธุรกิจหรือกา
รมการบริษัทท่ีแ
บต่อการปฏิบตัิ
ระชมุผู้ ถือหุ้นใน
ให้บริการทางวิ

ตัง้ให้บคุคลดงัก
อนุญาตในกา

นสว่น” หมายค
ยมือช่ือในรายง

ผู้ ทําหน้าท่ีสรรห
เนินการประกอบ
มของคณะกรรม
   
ณสมบติัของกรร
การณ์และความ
ย เม่ือผ่านการ
ทเพ่ือให้ความเห
 

ตําแหนง่ท่ีวา่งล
น 1 ใน 3 โด
ต์เปิดโอกาสให้ผ้
ในการเสนอมา
ระบวนการสรร
ณสมบตัิเฉพาะ

ณสมบติัของกร
คบักบัคําขออนุ

รอิสระเป็นบคุค
ข้อ (4) หรือ ข้อ 
รให้บริการทาง
แสดงวา่ได้พิจา
หน้าท่ีและการ
นวาระพิจารณา
ชาชีพ ท่ีทําให้บ

กลา่วเป็นกรรมก
รเสนอให้มีกา

ความวา่ บคุคล
านการสอบบญั

หากรรมการทด
บด้วย 

มการบริษัททัง้ค

รมการอสิระ แล
มต้องการของบ
รพิจารณาสรรห
ห็นชอบ และ

ลง เป็นหน้า
ดยให้คณะกรรม
ผู้ ถือหุ้นรายย่อย
ากพอสมควร 
รหาโดยมีการพจิ
ะท่ีเป็นประโยชน

รมการอิสระขอ
ญาตท่ีย่ืนต่อสํ

คลท่ีมีหรือเคยมี
 (6) ให้ผู้ขออนญุ
งวิชาชีพเกินมลู
รณาตามหลกัใ
ให้ความเห็นท่ี
าแตง่ตัง้กรรมกา
บคุคลดงักลา่วม

การอสิระ 
รแต่งตัง้บุคคล

ลท่ีได้รับมอบห
ญชี หรือรายงาน

แทนกรรมการที

คณะ เพ่ือเส

ละกําหนดเพิ่มเ
บริษัทฯ และ
าแล้วคณะกรร
ะเสนอต่อท่ีประ

ท่ีของคณะกรร
มการบริษัททกุ
ยทําการเสนอช่ื
รายช่ือท่ีได้รับ

จารณาทัง้ด้าน 
น์ตอ่โครงสร้างแ
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องผู้ขออนญุาต
านกังานตัง้แต่

มีความสมัพนัธ์
ญาตได้รับการ
ลค่าดงักล่าว ก็
ในมาตรา 89/7 
เป็นอิสระ และ
ารอสิระด้วย 
มีคณุสมบติัไม่

ลดังกล่าวเป็น

มายจากสํานกั
นการให้บริการ

ท่ีครบวาระหรือ

สริมสร้างความ

เตมิหลกัเกณฑ์
ะให้เป็นไปตาม
มการบรรษัทภิ
ะชมุสามญัผู้ ถือ

มการบรรษัทภิ
คนเสนอช่ือผู้ ท่ี
อผู้ ท่ีเหมาะสม
บการเสนอจาก
 ความรู้ 
และการทํางาน
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9.4  

ร่วมกนัข
และผา่น
คะแนนเ
ลงคะแน

สํา
ให้มีการ
เจ้าหน้า
ความพร้
 

การกาํกับดแู
บริษัทฯ 

ศกัยภาพ มีปร
นโยบาย
1. ฝ่าย

ลงทุ
ยงัค
และ
นโย
จดัก

2. คณ
หลกั
สนิท

3. บริษั
ออ่น
ข้อเส
หรือ

นโยบาย
คณะกร
เพ่ือการ
ไตรมาส
สําหรับก
ผู้บริหาร
และกลย

ของคณะกรรมก
นการเห็นชอบข
เสียงไมต่ํ่ากวา่กึ
นนเลือกตัง้กรรม
าหรับการสรรหา
รตดิตามความคื
ท่ีปฏิบตักิาร แ
ร้อมให้ผู้บริหาร

แลการดาํเนินง
 บริหารจดัการ
ระสทิธิภาพในด้
ยการลงทนุของ
ยบริหารจะต้องมี
ทนุ (Investmen
คณะกรรมการบ ิ
ะการอนมุตัิงบล
บายท่ีสําคญัขอ
การของบริษัทให
ะกรรมการบริษั
กทรัพย์และตลา
ทรัพย์  

ษัทย่อยต้องราย
นไหวทางธรุกิจ 
สนอแนะแนวท
อปรับปรุงสง่เสริ

การควบคมุภา
รรมการบริษัทแ
รทําหน้าท่ีอย่าง
ส 
การบริหารงานใ
รท่ีจะไปปฏิบตัหิ
ยทุธ์ โดยพิจาร

การบริษัท  รา
องคณะกรรมก
กึ่งหนึง่ของจําน
มการเป็นรายบุ
าคดัเลือกบคุคล
คืบหน้าแผนสืบ
และผู้บริหารระด
รท่ีมีความรู้ ควา

งานของบริษัท
รบริษัทยอ่ย รว
ด้านตา่งๆ ดงันี ้
บริษัท และบริษ
มีการศกึษาและ
t Committee) 
บริษัทพิจารณาอ
ลงทนุ  
องบริษัทยอ่ย 
ห้เป็นไปอย่างมี
ษัทพิจารณาอนมุ
าดหลกัทรัพย์กํา

งานผลการประ
และการประ

างการบริหารกิ
รมให้ธรุกิจของบ

ยใน และนโยบ
และฝ่ายบริหา
งอิสระและรายง

ในบริษัทย่อยได้
หน้าท่ีกรรมการ
รณาจากความรู้

ยช่ือผู้ ท่ีได้รับกา
การบริษัท 
นวนเสียงผู้ ถือหุ้น
คคล 
ลเข้าดํารงตําแห
ทอดตําแหน่งท่ี
ดบัสงูเป็นประจํ
ามสามารถ สาม

ทย่อยและบริษั
มถงึกําหนดแน
 ้ 
ษัทยอ่ย 
ะประเมินผลกา
 แล้วจงึนําเสนอ
อนมุตัโิครงการ 

ทัง้นีห้ากมีการต
มีประสิทธิภาพ ค
มตัิรายการลงทุ
าหนด เชน่ 

ะกอบการและก
ะเมินผลโดยเปรี
จการของแตล่ะ
บริษัทในเครือมี

ายการบริหารง
รให้สายงานต
งานผลการตรว

ด้บริหารตามสดั
รในบริษัทตา่งๆ 
รู้ ความสามาร

ารเสนอช่ือทัง้ห
ท่ีประชมุผู้ ถือห้
นทัง้หมดท่ีมาป

หน่งผู้บริหาร ค
ท่ีครอบคลมุตําแ
จําทกุคร่ึงปี  เพื
มารถสืบทอดตํ

ษัทร่วม 
นวทางการดําเนิ

ารศกึษาเบือ้งต้น
อผลการประเมิน
 ซึง่จะต่อเน่ืองถึ

ต้องจดัตัง้บริษัท
คณะกรรมการบ
ทนุท่ีมีลกัษณะเข

รายการท่ีเก่ีย

การดําเนินงานข
รียบเทียบกบัเป้
ะบริษัทย่อยเพ่ือ
การพฒันาและ

งานสว่นกลาง 
รวจสอบภายใ
วจสอบให้คณะ

ดสว่นการลงทนุ
 เพ่ือให้มีทิศท
รถของผู้บริหารที

มดจะมากกวา่ 
หุ้นจะเป็นผู้ เห็น
ประชมุและมีสทิ

ณะกรรมการบ
แหนง่ประธานเจ้
พ่ือให้มัน่ใจวา่บ
าแหนง่ท่ีสําคญั

นนธรุกิจ เพ่ือให้

นการลงทนุโดย
น พร้อมทัง้สรุป
ถงึการพฒันาโค

ทยอ่ย หรือยก
บริษัทจะเป็นผู้ มี
ข้าขา่ยตามประ
ยวโยงกนั รา

ของธรุกิจท่ีสําคั
าหมาย รวม
อใช้ประกอบกา
ะเจริญเติบโตอย

ในรายงานตรง
ะกรรมการบริษัท

น และคณะก
ทางท่ีสอดคล้อง
ท่ีเก่ียวข้องกบับ ิ

 2 เทา่ของกรร
นชอบการแตง่ตัง้
ทธิออกเสียงโดย

รรษัทภิบาลแล
จ้าหน้าท่ีบริหาร
บริษัทฯ มีแผนง
ญตอ่ไปในอนาค

ห้การบริหารงาน

ยคณะกรรมการ
ปภาวการณ์ลงทุ
ครงการ การขยา

เลกิบริษัทย่อย
มีอํานาจอนมุตัิ
ะกาศคณะกรรม
ยการได้มาหรือ

ญั พร้อมทัง้วิ
มถงึแสดงความคิ
รพิจารณากําห
ยา่งตอ่เน่ือง 

ต่อคณะกรรมก
ททราบความคื

กรรมการบริษัทม
งและเช่ือมโยงใน
บริษัทนัน้ๆ สถา
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รมการท่ีวา่งลง 
ัง้กรรมการด้วย
ยมีการ

ะสรรหา ได้จดั
ร ประธาน
งานและเตรียม
คต 

นเป็นไปอย่างมี

รกลัน่กรองการ
ทนุเพ่ือนําเสนอ
ายการลงทนุ 

เพ่ือการบริหาร
ดงักลา่ว 
มการกํากบั
อจําหน่ายไปซึง่

วเิคราะห์ความ
คดิเห็น หรือ
หนดนโยบาย

การตรวจสอบ 
บหน้าเป็นราย

มีหน้าท่ีแต่งตัง้
นด้านนโยบาย
านท่ีปฏิบติังาน 

0 
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คว
ทา
อย่
ดแู
เคร

กํา
เคร
บริ

ปฏิ
กา

อย่

หรื
กํา

กา

(กรณีท่ีเ
รายช่ือก

นโยบาย
การทําง
กบัระเบี
และจดัส
บาท แล
บริษัท 

ารดูแลเร่ืองกา
บริษัทฯ ใ

วามโปร่งใสรายง
างการเงินและอ่ื
ยา่งสม่ําเสมอ ใ
แลให้มีการปฏิบั
ร่งครัด เม่ือกร

กบัหลกัทรัพย์แ
ร่งครัด และมีก
รษัท 
ในการดแูลเร่ือ

ฏบิติัไว้ในคูมื่อจ ิ
รใช้ข้อมลูของบ
บริษัทฯ ถือวา่

ยา่งเคร่งครัด โด
รอราคาหุ้น ในส
หนดในข้อปฏบิ

1.  ไม่ใช้โอ
การทําธ

2.  ไม่ใช้ข้อ
ประโยช

3.  ไม่เปิดเ
เป็นกรร

นอกจากนี
รเป็นกรรมการ 

เป็นกรรมการใน
กรรมการในบริษ

ยด้านการงบปร
งบประมาณลงท
บยีบงบประมาณ
สง่ข้อมลูให้สอด
ละการใช้เงินลง

ารใช้ข้อมูลภาย
ให้ความสําคญั
งานทางการเงนิ
นๆ ท่ีเก่ียวกบัธุ
ให้กบัผู้ ถือหุ้น น
บตัิตามกฎหมาย
รรมการบริษัทห

และตลาดหลกัท
การรายงานกา

องการใช้ข้อมลู
จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทฯ 
าเป็นความรับผิ
ดยเฉพาะอย่างยิ

สว่นของกรรมก
บตัิจริยธรรมธรุกิ

กาสหรือข้อมลู
ธุรกิจท่ีแขง่ขนักั

อมลูภายในเพ่ือ
ชน์ในการซือ้ขาย

เผยข้อมลูความ
รมการผู้บริหาร 
นี ้บริษัทฯ ได้กํา
 ผู้บริหาร หรือ

นบริษัทตา่งประ
ษัทย่อยอยา่งน้อ

ระมาณ 
ทนุและดําเนินก
ณของบริษัทฯ 
ดคล้องกบัการดํ
งทนุเกินงบลงทุ

ยใน  
ญกบัการเปิดเผย
นและการดําเนิน
ธุรกิจและผลปร
นกัลงทนุ นกัวิ
ยข้อบงัคบั 
หรือผู้บริหารมีก

ทรัพย์ (กลต.
รถือครองหลกัท

ภายในของบริษ
ในหวัข้อความ

ดชอบของกรรม
ยิ่งข้อมลูภายใน

การได้มีกําหนดข
กิจ ดงันี ้
ท่ีได้จากการเป็
กบับริษัทฯ หรือ
อประโยชน์ของต
ยหุ้นของบริษัท

มลบัทางธุรกิจขอ
 หรือพนกังานข
าหนดในนโยบา
อพนกังานบริษัท

ะเทศ) รวมถึง
อยปีละครัง้  

การต้องเป็นไปต
และการจดัทํา
ดําเนินการของบ
นโครงการท่ีได้ร

ยข้อมลูและควา
นการไว้ในนโยบ
ะกอบการของบ
เคราะห์หลกัทรั
และระเบียบท่ี
ารเปลี่ยนแปลง

) ได้มีการราย
ทรัพย์ของกรรม

ษัทนัน้ บริษัท
มขดัแย้งทางผล

มการ ผู้บริหาร 
นท่ียงัไม่เปิดเผย

ข้อปฏิบตัิไว้ในแ

นกรรมการ ผู้บ
ธรุกิจท่ีเก่ียวเนื่อ

ตนในการซือ้ขา
ฯ 
องบริษัทฯ ตอ่บ
ของบริษัทฯ ไปแ
ายบรรษัทภิบาล
ทฯ แสวงหาผล

งสขุภาพและคว

ตามระเบียบงบ
และทบทวนงบ
บริษัทฯ การลง
รับอนมุตัิไว้รวม

ามโปร่งใส แ
บายบรรษัทภิบ
บริษัทฯ ท่ีถกูต้อ
รัพย์ ตลอดจนบ
ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวก
งการซือ้ขายหุ้น

ยงานข้อมลูให้ก
การและผู้บริหา

ทฯ มีมาตรกา
ประโยชน์และก

 และพนกังานที
ยตอ่สาธารณะ 
แนวทางปฏิบติัข

บริหาร หรือพนั
อง 
ยหุ้นของบริษัท

บคุคลภายนอก
แล้ว 
ล ท่ีจะไม่ให้กร
ลประโยชน์สว่น

วามพร้อมของผู้

ประมาณของแ
บประมาณฯ ต้
ทนุในโครงการท
มร้อยละ 10 ต้อ

และได้กําหนดน
าลของบริษัทฯ 
อง ครบถ้วน เพี
บคุคลทัว่ไป คณ
กบัการเปิดเผย
นตามข้อกําหนด

กบัหน่วยงานกํา
ารเป็นรายเดือน

ารป้องกนัข้อมลู
การรักษาข้อมลู

ท่ีจะต้องเก็บรักษ
 หรือข้อมลูท่ีมีผ
ของคณะกรรมก

นกังานในการหา

ทฯ หรือให้ข้

ก โดยเฉพาะคู่

รมการ ผู้บริหา
นตน โดยห้ามไม

ผู้บริหาร  ซึง่

แตล่ะบริษัทยอ่ย
ต้องดําเนินการต
ท่ีมีมลูคา่สงูกว่
องขออนมุตัติอ่

นโยบายด้านการ
 ในการเปิด
ยงพอ เช่ือถือได
ณะกรรมการบริ
ข้อมลูและควา
ดของสํานกังาน

ากบัดแูลทราบต
นในการประชมุ

ลภายในโดยได้
ลอนัเป็นความลั

ษาข้อมลูความล
ผลกระทบต่อกา

การบริษัท พ.ศ

าประโยชน์สว่น

ข้อมลูภายในแก

แขง่ขนั แม้หลงั

าร และพนกังาน
ม่ให้กรรมการป
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งมีการทบทวน

ยท่ีสอดคล้อง
ตามกรอบเวลา
า 1,500 ล้าน
คณะกรรมการ

รเปิดเผยข้อมลู 
เผยสารสนเทศ
ด้ และทนัเวลา
ริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะ
มโปร่งใสอย่าง
นคณะกรรมการ

ตลอดเวลาโดย
คณะกรรมการ

กําหนดเป็นข้อ
ลบั โดยเฉพาะ

ลบัของบริษัทฯ 
ารดําเนินธรุกิจ

ศ. 2552 และ

ตนและในเร่ือง

ก่บคุคลอ่ืนเพ่ือ

งัพ้นสภาพการ

นใช้โอกาสจาก
ประกอบธุรกิจท่ี

1 
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9.6 ค่า

 
อสิ
หลั

แห่
ขอ
ปร

งขนักบับริษัทฯ
เป็นต้องทําราย
บบคุคลภายนอก
นมุตัิ หากรายกา
ามหลกัเกณฑ์ วิ
นวปฎิบตัิของกร
ละกําหนดให้มีก
รประชมุคณะก

ในสว่นขอ

echnology: IT
ดบัการเข้าถงึข้อ
สว่นร่วมในการท
าขา่ยการเก็บรัก

นกังานเหลา่นัน้
ะมีการเปิดเผยข้
ลกัทรัพย์ 

การดแูลเรื
ดบัในหมวดวนิั

ดวนิยัและต้องได

อเสียง ความเชือ่
นกังานผู้ ทําผิดจ

าตอบแทนของ
คณะกรรม

สระในการปฏิบตัิ
ลกัทรัพย์แห่งปร

1. นางสา
2. นายสขุุ
 
3. นายวิเชี

หง่บริษัท ไพร้ซว
องบริษัท บ้านป ู
ระจําปีและรายไ

หมายเหตุ

ฯ หลีกเลี่ยงการ
ยการดงักลา่วบ ิ
ก ทัง้นี ้ กรรมก
ารนัน้เข้าขา่ยเป็
วิธีการ และการ
รรมการบริษัทได้
การรายงานการ
กรรมการบริษัท 

องการพฒันาระ

T) มาใช้ควบคมุ
อมลูของบริษัท
ทํางานเฉพาะกิ
กษาข้อมลูภายใ

นจะมีการทําสญั
ข้อมลูตอ่ตลาดห

ร่ืองการใช้ข้อมลู
นยัและลงโทษกํา

ด้รับโทษตามลกั

อถือหรือผลิตภั
จะได้รับโทษรุนแ

งผู้สอบบัญชี  
มการตรวจสอบ
ตังิาน คณุภาพ
ระเทศไทย  นําเ
วอมรรัตน์  เพิ่ม
ขมุาภรณ์  วงศ์อ

ชียร  ก่ิงมนตรี  
วอเตอร์เฮาส์คเูป
 จํากดั (มหาชน
ไตรมาสของบริษ
ต ุ: แบบยืนยนัค

รทํารายการท่ีเก่ี
ริษัทฯ ต้องดแูล
การ ผู้บริหาร 
ป็นรายการท่ีเก่ีย
รเปิดเผยข้อมลู
ด้มีการกําหนด 
รถือครองหลกัท
  
ะบบควบคมุการ

ม เชน่ ระบบก
ฯ ของพนกังาน
จท่ีเก่ียวกบัข้อม
ในอนัอาจมีผล

ญญาการเก็บรักษ
หลกัทรัพย์แหง่ป

ลภายในของบริ
าหนดวา่ พนกัง
กัษณะแหง่ควา

ณัฑ์ของบริษัทฯ
แรงถงึขัน้ไล่ออก

 
บได้พิจารณาคดั
พ มาตรฐานก
เสนอคณะกรรม
มพนูวฒันาสขุ  
อริยาพร   

   
ปอร์ส เอบีเอเอส
น) ประจําปี 255
ษัทและบริษัทย
ความถกูต้องครบ

กยวโยงท่ีอาจก่อ
ลให้ทํารายการ
หรือพนกังานที
ยวโยงกนัภายใต
รายการท่ีเก่ียวโ
 แนวทางสําหรั
รัพย์ของกรรมก

รใช้ข้อมลูภายใน

ารป้องกนัการเข
นในระดบัต่างๆ 
มลูท่ียงัไม่ได้เปิ
ตอ่ความเคล่ือน

ษาข้อมลูภายใน
ประเทศไทยและ

ริษัทฯ นัน้ บริ
งานผู้ใดไม่ปฏิบั

ามผดิ โดยมีใจ

ฯ อนัเป็นเหตใุห
ก 

ดเลือกผู้สอบบญั
ารปฏิบตัิงาน 
มการบริษัท เพ่ือ

ผู้สอบบญั
ผู้สอบบญั

ผู้สอบบญั
ส จํากดั (PwC)
58 ด้วยค่าสอบ
ยอ่ยและงบการ
บถ้วนของคา่ตอ

อให้เกิดความขดั
รด้วยความโปร่ง
ท่ีมีสว่นได้เสียใน
ต้ประกาศของต
โยงกนัของบริษั
ับกรรมการหาก
การและผู้บริหา

น บริษัทฯ ได้นํ
ข้าถงึข้อมลูของ
 ให้ตรงกบัควา
ดเผยต่อสาธาร
นไหวของราคาห

น (Confident
ะสํานกังานคณ

ริษัทฯ ได้กําหน
บตัติามหรือฝ่าฝื

จความวา่ “เปิ
หบ้ริษัทฯ ไดร้บั

ญชีตามเกณฑ์ก
และผู้สอบบญั
อขออนมุตัผิู้ ถือห
ญชีรับอนญุาต เ
ญชีรับอนญุาต เ

ญชีรับอนญุาต เ
) ท่ีมีเครือขา่ยค
บบญัชีเป็นเงินรว
เงินรวมจํานวน
อบแทนท่ีจ่ายให

ดัแย้งทางผลปร
งใส เท่ียงธรรม
นรายการนัน้จะ
ตลาดหลกัทรัพย
ษัทจดทะเบียนอ
กได้รับรู้ข้อมลูท่ี
รท่ีมีการเปลี่ยน

นําระบบเทคโนโ

งบริษัทฯ จากบ
มรับผิดชอบ ใน
รณะและอยูร่ะห
หลกัทรัพย์ของบ

tiality Agreem
ณะกรรมการกํากั

นดไว้ในข้อบงัคั
ฝืนวินยัท่ีกําหนด

ปิดเผยความลบั

บความเสียหาย

การประเมินของ
ญชีมีคณุสมบตัิถู
หุ้นแตง่ตัง้ 
ลขท่ี 4599  แล
ลขท่ี 4843 และ

ลขท่ี 3977 
ครอบคลมุในหล
วม 2,206,500 
นเงิน 57,159,20
ห้แก่ผู้สอบบญัชี

ระโยชน์กบับริษั
ม เสมอเหมือนก
ะต้องไม่มีสว่นใน
ย์แหง่ประเทศไท
อย่างเคร่งครัด น
ท่ียงัไม่ได้เปิดเผย
นแปลงเป็นประ

โลยีสารสนเทศ 
บคุคลภายนอก 
นกรณีท่ีผู้บริหา
หวา่งการเจรจา 
บริษัทฯ 
ment) ไว้กบับ ิ
กบัหลกัทรัพย์แล

คบัการทํางานขอ
ดไว้ ให้ถือวา่พน
บของบริษทัฯ 
ยหรือสูญเสียโอก

งบริษัทฯ ได้แ
ถกูต้องตามประ

ละหรือ 
ะหรือ 

ลายประเทศ เป็น
 บาท รวมทัง้รับ
01 บาท  
ชีตามเอกสารแ
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ษัทฯ  ในกรณีท่ี
การทํารายการ
นการพิจารณา
ทย ต้องปฏิบติั
นอกจากนัน้ใน
ยตอ่สาธารณะ 
จําทกุเดือนใน

 (Information 
 ระบบควบคมุ
ารหรือพนกังาน
 ซึง่งานนัน้ๆ 
ผู้บริหารและ

ริษัทฯ จนกว่า
ละตลาด

องพนกังานทกุ
นกังานผู้นัน้ทํา

เจตนาทําลาย

กาสทางธุรกิจ” 

แก่ ความเป็น
ะกาศของตลาด

นผู้สอบบญัชี
บค่าสอบบญัชี

แนบ 3 
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9.7 กา

หลั
เหต

 
หลั

หลั
 

หม
3.1

หม
1. 

ารปฏบิัตติามห
บริษัทมีการ

ลกัทรัพย์แห่งปร
ตผุลประกอบ ดั

ลักการกาํกับดู
บริษัทฯ มี

ลกัทรัพย์แห่งปร

มวดที่ 3. บทบ
1  เร่ืองท่ีควรกํ

1.  คณะกร
แนวปฏิ

มติอนมุั

มวดที่ 5 ความ
โครงสร้างคณ
1.4 คณะกร

ดแูลกิจก
แนวปฏิ

ตอ่เน่ือง
ดํารงตํา
โดยระบุ
ไป 

1.5 คณะกร
ความเป็
ตามหลกั
กรรมกา
กรรมกา
พิจารณ
แนวปฏิ

ตอ่เน่ือง
ดํารงตํา

หลักการกาํกบั
รปฏบิติัตามหลกั
ระเทศไทยกําหน
ดงันี ้ 

ดูแลกิจการที่ดี
มีการปฏิบตัิตาม
ระเทศไทยกําหน

บาท หน้าที่ แล
าหนดให้เป็นหน
รมการควรพิจา
ฏบัิตขิองบริษัท

ติั แผนธุรกิจแล

มรับผิดชอบขอ
ณะกรรมการ 
รมการควรกําห
การ 
ฏบัิตขิองบริษัท

ง (แนวปฏิบตัิบ ิ
าแหนง่และการพ
บไุว้ในนโยบายบ

รมการควรพิจา
ปนอิสระอย่างแท
กัเกณฑ์ ท่ีสํานั
ารอสิระมีวาระก
ารอสิระครัง้แรก
ณาอยา่งสมเหตสุ
ฏบัิตขิองบริษัท

ง (แนวปฏิบตัิบ ิ
าแหนง่และการพ

บดูแลกจิการที่
กัการกํากบัดแูล
นด ยกเว้นบาง

  สาํหรับบริษั
มหลกัการกํากบั
นด โดยมีรายละ

ละความรับผิด
น้าท่ี ความรับผิ
ารณาทบทวนแล
ท ในการประชมุ

ละกลยทุธ์เบือ้ง

องคณะกรรมก

หนดวาระการดํา

ท บริษัทฯ กําห
ริษัท บ้านป ู จํา
พ้นจากตําแหน่
บรรษัทภบิาล (ข้

ารณาคณุสมบตัิ
ท้จริง เหมาะส
นกังาน ก.ล.ต. 
การดํารงตําแหน
ก ในกรณีท่ีจะ
สมผลถึงความจํ
ท บริษัทฯ กําห
ริษัท บ้านป ู จํา
พ้นจากตําแหน่

 
ดีในเร่ืองอ่ืนๆ
ลกิจการท่ีดีสําห
เร่ืองท่ีบริษัทมิไ

ษัทจดทะเบยีน
บดแูลกิจการท่ีดี
ะเอียด ดงันี ้ 

ชอบของคณะ
ผิดชอบของคณ
ละอนมุตัิวิสยัทั
มคณะกรรมการ

ต้น ของบริษัท 

การ 

ารงตําแหนง่ขอ

หนดให้กรรมกา
ากดั (มหาชน) 
นง*) นอกจากนั ้
ข้อ 4.7 การเกษี

ตขิองบคุคลท่ีจะ
สมกบัลกัษณะเ
และตลาดหลกั
นง่ตอ่เน่ืองไม่เกิ
ะแตง่ตัง้กรรมก
จําเป็นดงักลา่ว 
หนดให้กรรมกา
ากดั (มหาชน) 
นง*)  *เร่ิมใช้ 19

ๆ  
หรับบริษัทจดทะ
ได้มีการปฏิบตัติ

 ปี 2555 
ดีสาํหรับบริษัทจ

ะกรรมการ 
ะกรรมการให้ค
ทศัน์ ภารกิจและ
รบริษัท ครัง้ท่ี 1

สําหรับปี 2559

งกรรมการไว้อย

รอิสระมีวาระก
วา่ด้วยคณะกร
ัน้บริษัทฯ ได้กํา
ษียณอายขุองก

ะเป็น “กรรมก
ฉพาะของบริษัท
กทรัพย์ฯ กําหน
กิน 9 ปี นบัจ
ารอสิระนัน้ให้ดํ
 
รอิสระมีวาระก
วา่ด้วยคณะกร
 ธนัวาคม 2557

ะเบียนปี 25
ตามหลกัการดงั

จดทะเบียนปี 

รอบคลมุในเร่ือ
ะกลยทุธ์ของบริ
13/2015 ในเดือ

9 – ปี 2563  

ยา่งชดัเจน โดย

การดํารงตําแหน
รรมการบริษัท ข้
าหนดการเกษีย
รรมการ) *เร่ิมใ

ารอิสระ” เพ่ือใ
ัท โดยความเป็
นด นอกจากนี ้
จากวนัท่ีได้รับก
ดํารงตําแหน่งตอ่

การดํารงตําแหน
รรมการบริษัท ข้
7 เป็นต้นไป 

555 ตามแ
งกลา่ว โดยมีรา

2555 ตามแ

องดงัตอ่ไปนี ้
ริษัทในรอบปีบญั
อนธนัวาคม 255

ยระบไุว้ในนโยบ

นง่ 9 ปี หรือ ไ
ข้อ 6.2 ในหวัข้
ยณอายขุองกรร
ใช้ 19 ธนัวาคม

ให้กรรมการอสิ
ป็นอิสระอย่างน้
คณะกรรมการ
ารแตง่ตัง้  ให้
อไป  คณ

นง่ 9 ปี หรือ ไ
ข้อ 6.2 ในหวัข้
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นวทางท่ีตลาด
ายละเอียดและ

นวทางท่ีตลาด

ญชีท่ีผา่นมา  
58 กรรมการมี

บายการกํากบั 

ไม่เกิน 3 คราว
อ 6. วาระการ
รมการท่ี 72 ปี 
 2557 เป็นต้น

ระของบริษัทมี
น้อยต้องเป็นไป
รควรกําหนดให้
ห้ดํารงตําแหน่ง
ะกรรมการควร

ไม่เกิน 3 คราว
อ 6. วาระการ
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5. 

คณ

1.8  คณะกร
ประสทิธิ
สามารถ
คนจะไป
ทัง้นี ้
กรรมกา
แนวปฏิ

บริษัท 
คณะกร
 

 การประเมิน
5.1  คณะกร

คณะกร
ใช้เปรียบ

5.2  การประ
ขัน้ตอน
แนวปฏิ

กรรมกา
รายบคุค
ประเมิน

5.3  บริษัทค
 การปฏิบ

แนวปฏิ

ประเมิน
ภิบาลแล
ประเดน็

ณะกรรมการชุ
คณะกรรมกา
หลกัเกณฑ์ 
ระดบัสงู รวม
นําเสนอท่ีประ
และผู้บริหารร
แนวปฏบัิตขิ

คณะกรรมกา

รมการควรกําห
ธิภาพการทํางา
ถทุม่เทเวลาในก
ปดํารงตําแหน่งใ
เน่ืองจากประ

ารไปดํารงตําแห
ฏบัิตขิองบริษัท

เป็นสว่นหนึง่ขอ
รมการบริษัท ข้

ตนเองของคณ
รมการและคณ
รมการร่วมกนัพิ
บเทียบกบัผลป
ะเมินผลการปฏิ
และผลการประ
ฏบัิตขิองบริษัท

ารชดุยอ่ย แล
คล โดยเร่ิมใช้ก
นในภาพรวมได้เ
วรจดัให้มีท่ีปรึก
บตัิ งานของคณ
ฏบัิตขิองบริษัท

นผลของคณะกร
ละสรรหาได้พจิ
นในการประเมิน

ชุดย่อย  
รสรรหา  คณะ
และกระบวนก
มทัง้คดัเลือกบคุ
ะชมุผู้ ถือหุ้นให้เ
ระดบัสงูให้ทราบ
ของบริษัท คณ
รเป็นกรรมการอิ

หนดหลกัเกณฑ์
นของกรรมการ
การปฏิบตัหิน้าที
ให้เหมาะสมกบั
สทิธิภาพของก
หนง่มีมากเกินไป
ท บริษัทฯ กํ
องคณุสมบตัิทัว่
ข้อ 5.1 วรรค (5

ณะกรรมการ 
ณะกรรมการชดุย
พจิารณาผลงาน
ฏิบตัิงานอย่าง
บตัิงานของคณ
ะเมินในภาพรวม
ท บริษัทฯ 
ละในปี 2557 
การประเมินสํา
เปิดเผยไว้ในรา
กษาภายนอกม
ณะกรรมการอยา่
ท บริษัทฯ จั
รรมการชดุยอ่ย
จารณาแล้วท่ีจะ
นผลการปฏิบตัิง

ะกรรมการสรรห
ารในการสรรหา
คคลตามกระบว
เป็นผู้แตง่ตัง้กรร
บ 
ณะกรรมการบร
อสิระ กรรมการ

์ในการให้กรรม
รท่ีดํารงตําแหน่
ท่ีในบริษัทได้อย
บลกัษณะหรือส
ารปฏิบตัิหน้าที
ปและควรให้มีก
กําหนดให้ การ
วไปของกรรมกา
) คณุสมบตัทิัว่ไ

ยอ่ยควรประเมิน
นและปัญหา เพื
มีหลกัเกณฑ์ 

ณะกรรมการควร
มไว้ในรายงานป

กําหนดให้
 คณะกรรมก
หรับปี 2557 
ยงานประจําปี 
าช่วยในการกํา
างน้อยทกุ 3 ปี 
จดัให้มีการประเ
 และการประเมิ
ะยงัมิได้มีท่ีปรึก
งานของคณะกร

หาควรเป็นกรรม
าบคุคลท่ีมีคณุส
วนการสรรหาที่ไ
รมการ ทัง้นีค้

รรษัทภิบาลและ
รอสิระมีจํานวน

การดํารงตําแห
นงหลายบริษัทอ
ยา่งเพียงพอ โด
สภาพธรุกิจของ
ท่ีในฐานะกรรมก
การเปิดเผยหลกั
รดํารงตําแหนง่ข
าร (แนวปฏิบตัิ
ไปของกรรมกา

นผลการปฏบิตัิ
พ่ือการปรับปรุง

รประเมินทัง้คณ
ประจําปี 
ห้มีการประเมินผ
การบริษัทอนมุติั
เป็นต้นไป รา

 
าหนด แนวทาง 
 และเปิดเผย ก
เมินผลการปฏิบ
มินรายบคุคลเป็
ษาภายนอกมา
รรมการ 

มการอสิระทัง้คณ
สมบติั เหมาะ
ได้กําหนดไว้ แ
วรเปิดเผยหลกั

ะสรรหา ประก
นคร่ึงหนึง่ของกร

หนง่ในบริษัทอ่ืน
อยา่งรอบคอบ 
ดยควรกําหนดจํ
บริษัท ซึง่ไมค่
การบริษัทอาจล
กเกณฑ์ดงักลา่ว
ของกรรมการใน
ต ิ บริษัท บ้าน
าร* ) *เร่ิมใช้ 19

งานด้วยตนเอง
แก้ไขตอ่ไป โดย

ณะและรายบคุค

ผลการปฏิบติังา
ติให้มีการประเมิ
ายละเอียดหลกั

 และเสนอแนะป
ารดําเนินการดั
บติังานของคณะ
ป็นประจําทกุปี 
าช่วยในการกําห

ณะ คณะกรรม
ะสมเพ่ือดํารงตํ
และเสนอความ
กเกณฑ์และขัน้ต

กอบด้วยกรรมก
รรมการทัง้คณะ

น โด
และเพ่ือให้มัน่

จํานวนบริษัทท่ีก
วรเกิน 5 บริษ
ลดลง หากจ
วให้สาธารณชน
นบริษัทจดทะเบี
นป ู จํากดั (มห
9 ธนัวาคม 2557

งอยา่งน้อยปีละ
ยควรกําหนดบร

คล รวมทัง้เปิดเผ

านคณะกรรมกา
มินผลการปฏิบติั
เกณฑ์ ขัน้ตอน

ประเด็นในการป
งักลา่วไว้ในราย
ะกรรมการทัง้ค
   ทัง้นีค้ณะกร
หนด แนวทาง 

มการสรรหาทําห
าแหนง่กรรมกา
มเห็นต่อคณะกร
ตอนในการสรรห

การ 4 คน 
ะ  
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ดยพิจารณาถึง
นใจวา่กรรมการ
กรรมการแตล่ะ
ษัทจดทะเบียน 
จํานวนบริษัทท่ี
นทราบด้วย 
บียนไม่เกิน 5 
หาชน) วา่ด้วย
7 เป็นต้นไป 

ะ 1 ครัง้ เพ่ือให้
รรทดัฐานท่ีจะ

ผยหลกัเกณฑ์ 

ารทัง้คณะและ
ติงานกรรมการ
น และผลการ

ประเมินผล 
ยงานประจําปี 
คณะ และการ
รรมการบรรษัท 
และเสนอแนะ

หน้าท่ีพิจารณา
ารและผู้บริหาร 
รรมการ ซึง่จะ
หา กรรมการ

และมีประธาน
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ยงานคณะกรร
คณะกรรม

รมการ นายระ ิ
าลและสรรหา 
อดคล้องตามหลั
แลกิจการท่ีดีขอ

 ในปี 255
าประชมุครบทกุ

ารกิจด้านการก
1. การสง่เส ิ

คณะกรร
ทศันคตด้ิ
นา่พอใจ

2. ระบบกา
ตามท่ีบ ิ
จดัให้มีร
GNCSe
โดยตรง
ไตรมาส

3. การประ
คณะกร
การประ
ประเมิน
คณะแล
ซึง่แบบป
ใน 5 หม

2
3
4
5

รมการบรรษัท
มการบรรษัทภิบ
วิ คอศิริ Mr.S
ปฏิบตัิหน้าท่ีด้ว
ลกัเกณฑ์และแน
งตลาดหลกัทรั
8 คณะกรรมก
กครัง้ คณะกรรม

กาํกับดูแลกิจก
สริมวฒันธรรมอ
รมการบรรษัทภิ
ด้านบรรษัทภิบา
 

ารรับข้อร้องเรีย
ริษัทฯ กําหนดใ
ระบบรับข้อร้อง
ecretariat@ban
 และจดัให้มีก
สเพ่ือสรุปรายงา
ะเมินผลการปฏิ
รมการบรรษัทภิ
ะเมินผลการปฏิ
นผลการปฏิบตังิ
ละการประเมินร
ประเมินผลฯ แ
มวดหลกั ได้แก่ 
1. โครงสร้างแ
2. บทบาท หน้
3. การสรรหาก
4. คา่ตอบแทน
5. การประชมุ

ทภบิาลและสร
บาลและสรรหา 
udiarso Prase
วยความอสิระ 
นวทางปฏิบตัิข
ัพย์แห่งประเทศ
ารบรรษัทภิบาล
มการบรรษัทภบิ

การ  
องค์กรและทศัน
ภบิาลและสรรหา
าลภายในองค์ก

นด้านบรรษัทภิ
ให้มีช่องทางแล
เรียนผา่น we
npu.co.th  ซึง่
การรายงานการ
านแก่คณะกรรม
บตัิงานของคณ
ภบิาลและสรรห
บตัิงานของคณ
งานกรรมการบริ
รายบคุคล  
แบบทัง้คณะปร
  
และองค์ประกอบ
น้าท่ี และความร
กรรมการบริษัท
นกรรมการบริษั
คณะกรรมการ

 

รรหา 
 ประกอบด้วย น
etio และนายวี
ครอบคลมุขอบ
องคณะกรรมก
ศไทย  
ลและสรรหา มี
บาลและสรรหา

นคติด้านบรรษัท
าได้ติดตามแผน
กร ซึง่ได้ดําเนิน

ภิบาล 
ละขัน้ตอนในกา
ebsite ของบ ิ
งเลขานกุารฯ ค
รรับข้อร้องเรียน
มการบริษัทนัน้ 
ณะกรรมการและ
หาได้ดําเนินการ
ณะกรรมการบริษ
ริษัท ประจําปี 

ระกอบด้วยคําถ

บของคณะกรร
รับผิดชอบของค
ท 
ษัท  
และการปฏิบติั

นายอโนทยั เตช
ระเจตน์ วอ่งกศุ
บเขตหน้าท่ีตาม
ารบรรษัทภิบาล

มีการประชมุรวม
าสรุปการปฏิบตัิ

ทภิบาล 

นงานการประช
นการในปี 255

ารรับข้อร้องเรียน
ริษัท ในหวัข้อ
คณะกรรมการบ
นให้คณะกรรมก
  ในปี 2558 ไม่
ะคณะกรรมการ
รทบทวนแนวทา
ษัท ซึง่คณ
   ซึง่ประกอบ

ามท่ีเก่ียวข้องกั

มการบริษัท 
คณะกรรมการบ

หน้าท่ีของคณะ

ชะมนตรีกลุ ก
ศลกิจ เป็นกรร
มท่ีได้รับมอบหม
ลและสรรหา แ

ม 4 ครัง้ กรรม
ตงิานในปี 2558

าสมัพนัธ์เพ่ือส่
8 ซึง่มีผลการด

นให้ครอบคลมุ
อ Corporate
บรรษัทภิบาลแล
การบรรษัทภิบา
มีการร้องเรียนจ
รบริษัท 

างและรูปแบบเ
ณะกรรมการบริษ
บด้วยแบบประ

กบัการปฏิบตัิหน

บริษัท 

ะกรรมการ  

กรรมการอสิระเ
รมการคณะกรร
มายจากคณะก
และเป็นไปตาม

มการบรรษัทภบิ
8 ในภารกิจด้าน

ง่เสริมวฒันธรร
ดําเนินงานตาม

ผู้ มีสว่นได้เสียท
e Governanc
ละสรรหาเป็นผู้
ลและสรรหา 
จากผู้ มีสว่นได้เ

เอกสารท่ีเหมาะ
ษัทได้อนมุติัให้น
เมินผลการปฏิบ

น้าท่ีของคณะก
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เป็นประธาน
มการบรรษัทภิ
กรรมการบริษัท 
หลกัการกํากบั

บาลและสรรหา 
นตา่งๆ  ดงันี ้

รมองค์กรและ
มแผนงานเป็นท่ี

ทกุกลุม่    โดย
ce โดยใช้ช่ือ 
รับข้อร้องเรียน
รับทราบในทกุ
เสียทกุกลุม่ 

ะสมท่ีจะใช้ใน
นําไปใช้ในการ
บติังานแบบทัง้

กรรมการบริษัท
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ภา
คณ

ท่ีครบวา
เลือกตัง้ใ
จากผู้ ถือ

ซึง่คณะ
บริษัท ส
กลา่วคือ
คะแนนร
แลกเปลี
แก่บริษัท
นอกจาก
ประกอบ

2
3
4
5
6
7

ผลก
การประเมินพ
ความคดิเห็นร

4.  การรับข้

คณะกร
คณะกร
 

ารกิจด้านการส
ณะกรรมการบร
าระการดํารงตํา
ให้ดํารงตําแหน่
อหุ้น ได้แก่  

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

กรรมการบรรษั
สรุปได้วา่ในภาพ
อ คะแนนเฉลี่ย
ระหวา่ง 4.6 
ล่ียนความคิดเห็
ทฯ  
กนีก้รรมการบริ
บด้วยหวัข้อใน 7
1. โครงสร้างแ
2. บทบาท หน้
3. จริยธรรมแล
4. การพฒันาก
5. ความสมัพนั
6.   การประชมุ
7.   การปฏิบตัหิ

การประเมินประ
พร้อมข้อเสนอแน
ระหวา่งกนัในท่ี

ข้อร้องเรียนด้าน

รมการบรรษัทภิ
รมการบริษัททร

สรรหากรรมก
รษัทภิบาลและ
แหน่งคราวละ 

นง่ต่อไปอีกวาระ

นายอโนทยั  
นายองอาจ 
นายบรรเทิง 

นายวีระเจตน์

ษัทภิบาลและสร
พรวมคณะกรรม
รวม 4.8 จากค

– 5.0) คณ
ห็นระหวา่งกนัใน

รษัทได้ประเมินผ
7 หมวดหลกั ดั
และองค์ประกอบ
น้าท่ี และความร
ละการกํากบัดแู
กรรมการ 
นธ์กบัฝ่ายจดัก
มคณะกรรมการ
หน้าท่ีของกรรม

ะจําปี 2557 มีค
นะ และมีควา
ประชมุคณะกร

นบรรษัทภิบาล  

ภบิาลและสรรห
ราบเป็นรายปี  

การและการจดั
ะสรรหาพิจารณ

3 ปี และเสน
ะหนึง่ ในการปร

เตชะมนตรี
เอือ้ภิญญก
วอ่งกศุลกิจ

์ วอ่งกศุลกิจ

รรหาได้นําเสนอ
มการมีความพอ
คะแนนเต็ม 5 โ
ณะกรรมการบริ
นท่ีประชมุคณะ

ผลการปฏิบตัิงา
ดงันี ้ 
บของคณะกรรม
รับผิดชอบของค
แลกิจการ 

าร 
ร 
มการในภาพรวม

คะแนนเฉล่ีย 4
ามพอใจกบัผลก
รรมการบริษัท เ

 

หาได้รับรายงาน
 ในปี 2558 ไม่มี

ดให้มีแผนสืบท
ณาทบทวนคณุส
นอให้คณะกรรม
ระชมุสามญัผู้ ถื

รีกลุ 

กลุ 

จ   
จ 

อผลการประเมิน
อใจกบัผลการป
โดยทกุหวัข้อมีค
ริษัทได้รับทราบ
ะกรรมการบริษัท

านตนเองของก

มการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบ

ม 

4.7 จากคะแนน
การปฏิบตัิงานข
เพ่ือนําไปปรับป

นการรับข้อร้องเ ี
มีข้อร้องเรียน จ

ทอดตาํแหน่งผู
มบติัและความ
มการบริษัทอนุ
ถือหุ้นประจําปี 

นประจําปี 2557
ปฏิบตัิงานของค
คะแนนเฉล่ียอยู
บผลการประเมิน
ท เพ่ือนําไปป

รรมการเป็นราย

บริษัท 

นเต็ม 5  คณะก
ของกรรมการรา
ปรุงให้เกิดประโย

เรียนเป็นรายไต
ากทกุกลุม่ผู้ มีส

ผู้บริหารระดบั
มเหมาะสมในกา
มติัเพ่ือเสนอช่ือ
2558 มีกรรมก

7  ตอ่ท่ีประชมุค
คณะกรรมการทั
ยูใ่นเกณฑ์ดี ถึง
นพร้อมข้อเสนอ
ปรับปรุงให้เกิดป

ยบคุคล ซึ

กรรมการบริษัท
ายบคุคล และ
ยชน์สงูสดุแก่บ ิ

ตรมาส และราย
สว่นได้เสีย  

บสูง 

ารปฏิบตัิหน้าท่ี
อให้ท่ีประชมุผู้ ถื
การ 4 ราย ได้ร
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คณะกรรมการ
ทัง้คณะ 
ง ดีเย่ียม (ช่วง
อแนะ และได้
ประโยชน์สงูสดุ

ซึง่แบบประเมิน

ทได้รับทราบผล
ะได้แลกเปลี่ยน
ริษัทฯ  

งานให้

ของกรรมการ
ถือหุ้นพิจารณา
รับการเลือกตัง้
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รายงาน

 
ตรวจสอ
และด้าน
เป็นอิสร
ตามหลกั
วาระประ

 
การประ
ผู้สอบบญั

งบการเงิ
กฎหมาย
และทนัเว

ประเมินร
ซึ่งครอบ
ระเบียบ
สํานกังา
ผลประโย

ปฏิบติัตา
รายงาน
สาระสําค

พนักงาน
รายการที
ดําเนินก
ข้อกําหน

บริหารจั
แลกเปล่ี

นคณะกรรมกา

คณะกรรมกา
บ นายรัตน์ พา
นเศรษฐศาสตร์
ะ ตามแนวทาง
กการกํากบัดแูล
ะจํา โดยมี นาย

ในปี 2558 คณ
ชุมร่วมกับฝ่าย
ญชีโดยไม่มีฝ่าย

1.  การสอ

งินประจําปี 25
ย มาตรฐานการ
วลา เพ่ือประโย

2.  การสอบ

ระบบการควบค
บคลุมด้านบญัชี
บข้อบังคับ ซึ่งส
นตรวจสอบภา
ยชน์ของผู้ ถือหุ้น

3.  การสอ

ามกฎหมายแล
ผลการปฏิบตัิต
คญั 

4.  การกาํก

นของบริษัทฯ มี
ท่ีอาจมีความขดั
การตามเง่ือนไข
นดของตลาดหลั

5.  การกาํก

จัดการความเส่ี
ยนสกลุเงิน กา

ารตรวจสอบ  

ารตรวจสอบ บ ิ
านิชพนัธ์ และน
ร์ ปฏิบตัิหน้าท่ีต
งการปฏิบติัท่ีดี 
ลกิจการท่ีดี และ
ยวรวิทย์ วรุตบา

ณะกรรมการตร
ยบริหาร สํานัก
ยจดัการเข้าร่วม

บทานรายงาน

558 มั่นใจได้ว่า
รบญัชีท่ีรับรองท
ยชน์ของนกัลงทุ

บทานการควบ

คมุภายในตามที
ชี การเงิน การ
สอดคล้องกับค
ายในท่ีเป็นอิสร
นและผู้ เก่ียวข้อ

บทานการปฏิ

ละข้อกําหนดตา่
ตามกฎหมายแ

กับดูแลกจิการ

มีการปฏิบัติตา
ดแย้งทางผลปร
ขทางธุรกิจปกติ
ลกัทรัพย์แห่งปร

กับดูแลระบบก

ยงระดับองค์ก
รเปลี่ยนแปลงก

ริษัท บ้านป ูจํา
นายสทุศัน์ เศรษ
ตามขอบเขตแล
 ซึง่สอดคล้องกั
ะได้รายงานผล
างกรู หวัหน้าสาํ

รวจสอบมีการป
งานตรวจสอบ
ม สรุปผลการป

นทางการเงิน 
าการจัดทํางบ
ทัว่ไป และมาต
ทนุและผู้ ใช้งบก

บคุมภายในแล

ท่ีสํานกังานตรว
ทุจริต การดูแล
ความเห็นของผ้
ระมุ่งเน้นการตร
อง  

ฏิบัติตามกฎห

างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ละข้อกําหนดต

รที่ดี คณะกรรม
ามหลกัการท่ีไ
ระโยชน์ ระหวา่
ติอย่างสมเหตสุ
ระเทศไทยและค

การบริหารคว

กร การบริหารจั
กฏระเบียบในป

ากัด (มหาชน) 
ษฐ์บญุสร้าง ซึง่
ละความรับผิดช
กบัข้อกําหนดขอ
การประชมุคณ
านกังานตรวจสอ

ประชมุรวม 9 ค
บภายใน และผู้
ฏิบตัิหน้าท่ีท่ีสํา

คณะกรรมการ
การเงินของบริ
รฐานการรายง
ารเงิน 

ละการตรวจส

วจสอบภายในไ
ลทรัพย์สิน การ
ผู้ สอบบัญชีท่ีร
รวจสอบในเชิงป้

มายที่เกี่ยวข้อ

กบัธุรกิจของบ ิ
ต่างๆ อย่างสม่ํา

มการตรวจสอบ
ด้กําหนดไว้อย
งบริษัทฯ บริษัท
สมผลและเป็นป
คณะกรรมการก

วามเส่ียง  คณ
จัดการความเสี่
ประเทศท่ีบริษัท

 ประกอบด้วย 
เป็นผู้ทรงคณุวุ
ชอบท่ีได้รับมอบ
องตลาดหลกัท

ณะกรรมการตรว
อบภายในเป็นเ

ครัง้ และกรรมก
สอบบญัชีในวา
าคญั ได้ดงันี ้

ตรวจสอบได้สอ
ริษัทฯ มีความถ
านทางการเงิน 

อบภายใน คณ
ได้รายงานผลกา
รปฏิบตัิงาน กา
รายงานว่ายังไ
ป้องกนัท่ีมีประ

องกับธุรกิจ ค
ริษัทฯ ซึง่บริษัท
าเสมอ โดยรวม

บได้สอบทานกา
ย่างเคร่งครัด ร
ทย่อย หรือกบับุ
ประโยชน์สูงสดุ
กํากบัหลกัทรัพย

ะกรรมการตรว
ส่ียงจากการปรั
ฯ เข้าไปลงทนุ 

นายตีรณ พงศ์
วฒิุและมีประสบ
บหมายจากคณ
ทรัพย์แห่งประเท
วจสอบต่อท่ีประ
เลขานกุารคณะ

ารตรวจสอบเข้
าระท่ีเก่ียวข้อง

อบทานข้อมลูท
ถูกต้องครบถ้ว
 มีการเปิดเผยข้

ณะกรรมการตร
ารตรวจสอบขอ
ารติดตามผล แ
ม่พบข้อบกพร่
ะสิทธิภาพและป

คณะกรรมการต
ทฯ จดัให้มีระบบ
มไม่พบประเด็น

ารปฏิบติัตามจริ
วมทัง้สอบทาน
บคุคลท่ีเก่ียวโยง
ดต่อบริษัทฯ 
ย์และตลาดหลั

วจสอบได้สอบท
รับลดราคาถ่าน
 และความเส่ียง

ศ์มฆพัฒน์ ประ
บการณ์ด้านกา
ณะกรรมการบริ
ทศไทย โดยมุ่ง
ะชุมคณะกรรม
ะกรรมการตรวจ

้าร่วมประชมุค
ง รวมทัง้มีการป

ทางการเงินราย 
นเป็นไปตามข้
ข้อมลูอย่างเพีย

วจสอบได้    สอ
องกลุม่บริษัทเป็
และการปฏิบติั
รองท่ีเป็นสาระ
ประสิทธิผลเพีย

ตรวจสอบได้    
บการตรวจสอบ
นปัญหาหรือข้อบ

ริยธรรมธุรกิจ ซึ
นรายการท่ีเก่ีย
งกนั มัน่ใจได้วา่
สอดคล้องตาม
กัทรัพย์  

ทานแผนงานแล
นหิน ความผนั
งสําคญัอื่นๆ โด
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ะธานกรรมการ
ารบญัชีการเงิน 
ริษัทด้วยความ
เน้นการปฏิบติั
การบริษัทเป็น
จสอบ 

รบทกุครัง้ โดย
ประชุมร่วมกับ

  ไตรมาส และ
ข้อกําหนดของ
งพอ เช่ือถือได้

อบทานผลการ
ป็นรายไตรมาส 
ตามกฎหมาย
ะสําคัญ โดยมี
ยงพอ เพ่ือดูแล

  สอบทานการ
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รกิจ โดยให้ก
องบริษัทฯ เพื
  ทัง้นีร้วมไปถึ
นจีน สาธารณรั
บริษัทฯ ได้ประก
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ม  

ตสาหกรรมท่ีดีจ
ตอ่สงัคมและสิง่
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พนกังานทกุเชือ้
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นการสรรหาแล
นมากถึง 12 สั
กบัผลสําเร็จของ
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นการร้องเรียน 
ายและรายงาน
 
 ภาษี และคา่ใช้
กณฑ์ท่ีภาครัฐกํ
รตา่งๆ ท่ีภาครัฐ
โอกาสต่างๆ 
พ่ือพฒันาชมุชน
ผู้แทนชมุชน แล

ยหลายวิธี ทัง้จ
ะทําผ่านกระบว
วา่งสํานกังานให
ยหน่วยงานตรว
น ในสาธารณร
ดยเฉพาะประเด
ยงานให้การรับ
มายและข้อกําห
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Community 

นโดยการมี
รับเหมา และ

นผลการ

ช้จา่ยอ่ืนๆ 
กําหนด 
ฐเป็นผู้ ริเร่ิม 

นโดยการมี
ละภาครัฐ 

ากภายในและ
วนการ Quality 
หญ่ท่ีกรุงเทพฯ 
วจสอบภายใน 
รัฐอินโดนีเซีย 
ด็นด้านอาชีวอ
บรองมาตรฐาน 
หนดท่ีเก่ียวข้อง 
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ดงันัน้ จึง
เปิดเผยไว้

3)  ดัชนีวัดค
   ในปี
ระดบัโลก
DJSI ได้คั
และการป
รับผิดชอบ
DJSI ทัง้นี

   ซึง่ผ
ได้ตอ่เน่ือง

        

4)  รางวัลผู้นํ
 ในปี
RobecoS
ประจําทุก
ความยั่งยื
RobecoS
 ซึ่งผ
Leader) พ
เป็นปีท่ีสอ
ของผลกา
เทียบกบับ

เช่ือมั่นได้ว่าบริ
ว้ 

ความย่ังยืนทาง
ปี 2558 บริษัทฯ
ท่ีติดตามผลปร
คดัเลือกบริษัทก
ประเมินผลการ
บตอ่สงัคมและสิ
นีจ้ะมีการทบทว
ผลจากการประเ
งเป็นปีท่ีสอง แส

นําด้านความย่ั
ป 2558 บริษัท
SAM  ซึง่เป็นบ ิ
กปีด้วยฐานข้อ
ยืนทางธุรกิจ (R
SAM Sustainab
ผลจากการประ
พร้อมทัง้ได้รับร
อง และในปีนี ้บ
ารดําเนินงานด้
บริษัทในกลุม่อตุ

ริษัทฯ มีการดํา

งธุรกจิของดา
ฯ ได้เข้ารับการป
ระกอบการของ
กว่า 2,500 บริษ
ดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือ
วนและประกาศ
เมิน บริษัทฯ สา
สดงให้เห็นถงึก

ังยืนทางธุรกจิ
ทฯ ได้เข้ารับกา
ริษัทจดัการกอ
มูลเดียวกับกา
RobecoSAM 
bility Yearboo
เมินท่ีประกาศ
รางวลัประเภท 
บริษัทฯ ยงัได้รับ
านความยัง่ยืน
ตสาหกรรมเดีย

 

าเนินงานสอดค

วโจนส์ (Dow 
ประเมินจาก Do
งบริษัทชัน้นํา โ
ษัทในตลาดทนุ
นความยัง่ยืน 
อคดัเลือกบริษัท
รายช่ือสมาชิกใ
ามารถผา่นเข้าไ
การดําเนินงานด้

 

จของ RobecoS
ารประเมินจาก
งทนุระดบัโลก 
ารประเมิน DJS

Sustainabil
k ในช่วงเดือนม
เม่ือเดือนมกรา
 Gold Class ใน
ับรางวลัประเภ
นสงูสุด แสดงให
วกนัในระดบัสา

คล้องตามท่ีกฎ

Jones Sustain
ow Jones Sus
โดยกองทนุต่าง
นทัว่โลก โดยพิจ

อนัประกอบ
ทชัน้นําร้อยละ 
ในกลุม่ดชันี DJ
ไปเป็นสมาชิกใ
ด้านความยัง่ยืน

SAM (Robeco
 Robeco Su
 ท่ีได้จดัการปร
SI ทัง้นีจ้ะมีการ
lity Leader
มกราคมของทกุ
าคม 2559 บริษั
นกลุม่อตุสาหก
ท Industry M
ห้เห็นถึงผลการ
ากล 

ฎหมายกําหนด

nability indice
stainability Ind
งๆ จะใช้พิจาร
จารณาจากมลูค
ด้วยสถานภาพ
10 ในแต่ละกลุ
JSI ในช่วงเดือน
ในดชันี DJSI ได้
นของบริษัทฯ เป็

oSAM Sustain
ustainable A
ะเมินผลการดํา
รประกาศรายชื
r) ในแต่ละก
กปี 
ษัทฯ ได้รับการจ
กรรม Coal & C
over ซึง่มอบใ
รดําเนินงานด้า

และตามนโยบ

s - DJSI)  
dices หรือ DJS
รณาประกอบก
ค่าหลกัทรัพย์ต
พทางเศรษฐกิจ
ลุม่อตุสาหกรรม
นกนัยายนของท
ด้ในระดบั Eme
ป็นท่ียอมรับในร

nability Leader
Asset Manag
าเนินงานด้านค
ช่ือบริษัทท่ีได้รา
กลุ่มอุตสาหกร

จดัอนัดบัเป็นท่ี
Consumable F
ให้แก่บริษัทท่ีมีส
านความยัง่ยืนที
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บายท่ีบริษัทได้

SI  ซึง่เป็นดชันี
ารลงทนุ ทัง้นี ้
ามราคาตลาด
จ และความ
มเข้าอยู่ในดชันี 
ทกุปี 
erging Market 
ระดบัสากล 

r)  
gement หรือ 
ความยัง่ยืนเป็น
างวลัผู้ นําด้าน
รรมในรายงาน 

ท่ี 1 (Industry 
Fuels ต่อเน่ือง
สดัส่วนเพ่ิมขึน้
ท่ีโดดเด่น เม่ือ
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5)  รางวัลบริ
 ในปี
มอบรางวั
ตามหลกับ
 ทัง้นี
กลุ่มบริษัท
หุ้นยัง่ยืน 
สงัคม และ
 

 
 

ริษัทจดทะเบยี
ป 2558 ตลาด
ลัให้กบับริษัทจ
บรรษัทภิบาล 
นี ้บริษัทฯ ได้รับ
ัทท่ีมีมลูค่าหลกั
(Thailand Su
ะบรรษัทภิบาล 

ยนด้านความยั้
ดหลกัทรัพย์แห่ง
จดทะเบียนท่ีดํา

บรางวลับริษัทจ
กทรัพย์ตามรา
ustainability In
 (ESG: Enviro

 

 

 

 

ัง้ยืนยอดเย่ียม
งประเทศไทยจั
าเนินธุรกิจโดย

จดทะเบียนด้าน
คาตลาดระหว่า
nvestment) ซึ่
nment Social 

ม (SET Susta
ดัให้มีการมอบ
คํานึงถึงความส

นความยัง่ยืนยอ
าง 30,000 – 1
ซึง่เป็นกลุม่หุ้นที
 Governance) 

ainability Awar
บรางวลัด้านคว
สมดุลของเศรษ

อดเย่ียม (SET 
00,000 ล้านบ
ท่ีมีความโดดเด่
 ตามเกณฑ์มา

 

rd)  
ามยัง่ยืนขึน้เป็
ษฐกิจ สงัคม แล

Sustainability
าท และได้เป็น
นด้านการจดัก
ตรฐานของตลา
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นครัง้แรก โดย
ละสิ่งแวดล้อม

y Award) ใน
นหนึ่งในรายช่ือ
การสิ่งแวดล้อม 
าดหลกัทรัพย์ฯ 
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กจิกรรมเพื่อป

ประเทศไทย 
ในปี 2558 ท่ีผ่
พฒันาการศกึษ
การสง่เสริมให้เกิ
ศรษฐกิจ และสิ

“พลงัความรู้ คือ

ด้านพฒันาการ
โครงการสนับส
ในปี 2558 บริษ
ณ โรงเรียน 6 แ
ป็นพืน้ท่ีท่ีบริษัท
พ่ือพฒันาการศึ
ประเทศอยา่งมัน่
แบบบรูณาการใ
ป็นแหลง่เรียนรู้
ของครู และการ
การสื่อสารในชีวิ
แก่นกัเรียนและ
เออีซี) ตลอดร
สอนและกิจกรร
บาท  โดยมีเป้า
สอนท่ีสงูขึน้ เ
ศนูย์กลางการเรี

ผลลพัธ์ทางสงัค
การแขง่ขนัทางวิ
ความสามารถใน
ประสทิธิภาพ 
โรงเรียนมีมาตร
ตวัอยา่ง โรงเรีย

ระโยชน์ต่อสัง

านมาบริษัทฯ ย
ษา การพฒันาสิ
กิด “การเรีย
สิ่งแวดล้อมผ่าน
อ พลงัแหง่การเ

ศกึษา 
สนุนการศึกษา
ษัทฯ ดําเนินโค
แห่งในจงัหวดัลํา
ัทฯ เคยทําธุรกิ
ศกึษาอนัเป็นรา
นัคง โดยมุ่
ใน 3 ด้าน ได้
รู้ท่ียัง่ยืนของชมุ
รสง่เสริมการเรีย
วิตประจําวนัโด
ครูในโรงเรียนใน
ระยะเวลา 12 ี
รมตา่งๆ ของโรง
าหมายในการส
เพ่ือยกระดบัคณุ
รียนรู้ของชมุชน

คมท่ีได้จากการ
วิชาการและกิจ
นการพฒันากา
มีการรวมกลุม่
รฐานการเรียนก
นต้นแบบ หรือ

งคมและสิ่งแว

ยงัคงดําเนินกิจ
สิง่แวดล้อม แ
ยนรู้” อย่างต
นกิจกรรมการเรี
ปล่ียนแปลงแล

าเพื่อการพัฒน
รงการนีต้่อเน่ือ
าพนู ลําปาง แล
กิจมาก่อน โดย
ากฐานของการพ
งให้การสนบัสน
ด้แก่ การพฒัน
มชน การพฒั
ยนรู้ของนกัเรียน
ยจดัให้มีการสอ
นอปุถมัภ์ ทัง้นี
ปี ของการดําเ
งเรียนทัง้ 6 แหง่
สร้างเยาวชนให้
ณภาพการศกึษ
นอย่างยัง่ยืน  

ดําเนินโครงการ
กรรมสง่เสริมคุ
ารเรียนการสอน
เป็นเครือขา่ยเพื
การสอนท่ีสงูขึน้ 
โรงเรียนนําร่อง

ดล้อม (after p

จกรรมความรับ ิ
และการพฒันาศ
ตอ่เน่ืองเพ่ือสร้า
รียนรู้หลากหลา
ละพฒันา” 

นาทีย่ั่งยืน 
องเป็นปีท่ี 12 
ละพะเยา ซึง่
ยมีเป้าหมาย
พฒันา
นนุการเรียนรู้
นาโรงเรียนให้
ฒนาศกัยภาพ
น ทัง้นีใ้นชว่ง 
อนภาษาองักฤษ
นีเ้ป็นการเตรียม
เนินโครงการ บ
ง คิดเป็นมลูคา่
มีความรู้คูค่ณุธ
ษาของโรงเรียนใ

รนี ้ คือ นกัเรียน
คณุธรรมในระดบั
นให้นา่สนใจ 
พ่ือแลกเปลี่ยนป
 สามารถเป็น
งในด้านตา่งๆ 

process) ในรอ

ผิดชอบต่อสงัค
ศกัยภาพของเย
างการเปล่ียนแ
ายรูปแบบทัง้ใน

3 ปีท่ีผ่านมาได้
ษ โดยครูเจ้าขอ
มความพร้อมใน
บริษัทฯ ได้ให้กา
าทนุสนบัสนนุโค
ธรรม รวมทัง้พั
ให้มีมาตรฐานทั

นจากโรงเรียนใน
บัภาคและในระ
สามารถกระ

ประสบการณ์ระ
นแหลง่เรียนรู้ขอ

อบปีที่ผ่านมา 

มอย่างตอ่เน่ือง
ยาวชน ซึง่ทกุกิ
แปลงและการพฒั
นและนอกห้องเรี

ด้เน้นการพฒัน
องภาษาเพ่ือพฒั
นการท่ีประเทศไ
ารสนบัสนนุกา
ครงการต่างๆ ข
ฒันาครูให้มีศกั
ทดัเทียมกบัโรงเ ี

นการอปุถมัภ์ทั ้
ะดบัประเทศ 
ะตุ้นให้เด็กนกัเรี
ะหวา่งกนั สว่น
องชมุชน และ

 

งใน 3 ประเด็น
กิจกรรมล้วนอยู่
ฒันาอย่างยัง่ยืน
รียน เน่ืองจากบ

นาในด้านภาษาอ
ฒนาการสื่อสา
ไทยจะเข้าสูป่ระ
รดําเนินกิจกรร
ของโรงเรียน รว
กยภาพในการจั
เรียนในเมือง 

ทัง้ 6 โรงเรียนได้
ในขณะท

รยนรู้จกัคดิวิเคร
นในระดบัโรงเรี
ะได้รับคดัเลือกใ
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นหลกั คือ การ
ภายใต้แนวคิด
นในด้านสงัคม 
บริษัทฯ เช่ือวา่ 

องักฤษสําหรับ
รภาษาองักฤษ
ะชาคมอาเซียน 
รมการเรียนการ
มกวา่ 35 ล้าน
ดัการเรียนการ
และกลายเป็น

ด้รับรางวลัจาก
ท่ีบคุลากรครูมี
ราะห์ได้อย่างมี
ยนนัน้ พบวา่
ให้เป็นโรงเรียน
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ทุนการศึกษาส
บริษัทฯ สนั
ทนุการศกึษาแก
ได้แก่ จฬุาลงก
ตลอด 7 ปีท่ีผ่าน

ทุนสนับสนุนแ
บริษัทฯ มอบทุ
ภาคใต้ท่ีจงัหวดั

ด้านการพฒันา
ค่ายเพาเวอร์ก

บริษัทฯ ร่ว
มหาวิทยาลยัมหิ
ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 
ยาวชนในด้านวิ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้
กรีน 10” จดั
ชีวภาพกบัการก
ยัง่ยืน” โดยมี
วทิยาศาสตร์จํา
วทิยาศาสตร์สิง่
ปี ของโครงการ
คน เพ่ือไปทศั
ชีวภาพมากในร
ทัง้ในและต่างป
จากการดําเนิน 
นอกจากนีไ้ด้พฒั
ครือขา่ยด้านสิง่

สําหรับนักศึกษ
นบัสนนุการผลติ
ก่นกัศกึษาชัน้ปี
กรณ์มหาวทิยา
นมามีนกัศกึษา

แก่โรงเรียนในจ
นสนบัสนนุจําน
ดปัตตานี นราธิว

สิง่แวดล้อม  
กรีน 10   “ความ

มกบัคณะสิง่แว
หิดล ดําเนินโค
 10 เสริ
วิทยาศาสตร์สิง่
ล้อมอยา่งยัง่ยืน
ดขึน้ภายใต้แนว
การพฒันาสิ่งแว
มีนกัเรียนชัน้มธั
นวน 70 คน จ
แวดล้อม รวมท
ร บริษัทฯ จะพิจ
ศนศกึษาท่ีประ
ระดบัต้นๆ ของ
ระเทศ  
 “คา่ยเพาเวอร์
ฒนาผู้ นําเยาวช
งแวดล้อม รวม

ษาสาขาธรณีวิ
ตบคุลากรด้านธ
ท่ี 4 สาขาธรณี
ลยั มหาวิทยา
าท่ีได้รับการสนบั

จังหวัดชายแด
นวน 1.5 ล้านบ
วาส และยะลา 

มหลากหลายท

วดล้อมและทรัพ
ครงการ “คา่ย
มสร้างความรู้ค
งแวดล้อม เพื
น ในปี 2558 “
คิด “ความหล
วดล้อมและคณุ
ธยมศกึษาปีท่ี 
ากโรงเรียนทัว่ป
ทัง้เครือขา่ยชาว
จารณาคดัเลือก
เทศอนิโดนีเซีย
งโลก เพ่ือตอ่ยอ

ร์กรีน” ตลอด 
ชนด้านสิง่แวดล้
ประมาณ 160 

 

วิทยาและวศิวก
ธรณีวิทยาและวิ
ณีวิทยาและวิศว
าลยัขอนแก่น 
บัสนนุทัง้หมด 6

ดนภาคใต้ต่อเ
บาท แก่โรงเรีย
 เป็นปีท่ี 9  

ทางชีวภาพกับ

พยากรศาสตร์ 
เพาเวอร์กรีน” 
ความเข้าใจแก่
พ่ือนําไปสูก่าร
“คา่ยเพาเวอร์
ลากหลายทาง
ณภาพชีวิตท่ี

4-5 สาย
ประเทศเข้าร่วม
ว “ค่ายเพาเวอร์
กนกัเรียนท่ีมีผล
ซึง่เป็นประเทศ
อดประสบการณ

10 ปีท่ีผ่านม
ล้อม เพ่ือทําหน้
คน  

กรรมเหมืองแ
วิศวกรรมเหมือง
วกรรมเหมืองแร
มหาวิทยาลยัเ ี

68 คน 

น่ืองเป็นปีที ่9
ยน 10 แหง่ ใ

บการพัฒนาสิ่ง

มกิจกรรมดงักลา่
ร์กรีน” ให้กว้าง
ลงานดีจากการ
ท่ีได้ช่ือวา่มีทรัพ
ณ์การเรียนรู้ของ

มา มีนกัเรียนเข้
น้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งแ

แร่ 
งแร่อยา่งตอ่เน่ือ
ร่ จํานวน 10 ค
เชียงใหม่ และ

9 
ในเขตพฒันาพิเ

่งแวดล้อมและ

าว เพ่ือสร้างแล
งขวางยิ่งขึน้ แล
ร่วมคา่ยในเดือ
พยากรธรรมชา
งเยาชนไทยให้ก

ข้าร่วมคา่ยดงัก
แก่เยาวชน “คา่

องเป็นปีท่ี 7
คน จาก 4 สถา
ะมหาวิทยาลยัส

เศษเฉพาะกิจจั

ะคุณภาพชีวติ

ละขยายเครือข่า
ละในโอกาสฉลอ
นตลุาคมท่ีผา่น
ติและมีความห
กว้างขึน้ ครอบ

กลา่วแล้วประมา
ายเพาเวอร์กรีน
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7 โดยมอบ
าบนัการศกึษา 
สงขลานครินทร์ 

งัหวดัชายแดน

ตทีย่ั่งยืน”  

ายเยาวชนด้าน
องครบรอบ 10 
นมา จํานวน 4 
หลากหลายทาง
บคลมุหลากมิติ

าณ 640 คน 
” รวมทัง้ขยาย

2 
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ด้านการพฒันา
โครงการพลังเ

ปี 2558 โครงก
Champions 
ผู้ประกอบการท
สนบัสนนุ “กิจ
และมุ่งเน้นความ
สิง่แวดล้อม 
ตลอดจนคณุธร
บริษัทฯ ได้
ยาวชนคนรุ่นให
พฒันาแนวคิดแ
ปัญหาหรือพฒัน
โครงการละไม่เกิ
มีความคืบหน้าม
อกี 5 เดือน  โ
กษตร การสร้
ภาชนะสําหรับเ
ตัง้แตเ่ร่ิมดําเนิน
จํานวนรวม 51 
สง่เสริมกิจการเ
พ่ือดําเนินการต
คําปรึกษา และ
ธรุกิจ การวางแ
สีย่งในการทําธุ

สโมสรเทเบลิเ
สโมสรเทเบลิเท
ให้กบันกักีฬาอย
ทนนิสของไทย
ร่างกายและจิตใ
ในและตา่งประเ
แหง่ชาติท่ีเมือง

ศกัยภาพของเย
ปล่ียนแปลงเพ

การ “พลงัเปล่ีย
for Chang

ทางสงัคมรุ่นใหม
จการเพ่ือสงัคม
มเช่ือมโยงระหว

ด้วยการใ
รรมในการดําเนิ
ด้สนบัสนนุเงินท
หม่โดยผู้ประกอ
และรูปแบบเชิงธ
นาสงัคมและสิง่
กิน 50,000 บา
มากท่ีสดุจํานวน
โดย 4 กิจการ
างเครือข่ายอาส
ดก็ท่ีผลติจากวั
นงานในปี 255
กิจการ ให้มีโอก
พ่ือสงัคมจํานว
ตอ่ได้อยา่งยัง่ยื
ะจดัการอบรมเพ
ผนด้านการเงนิ
ธุรกิจ เป็นต้น  

เทนนิสบ้านป ู
นนิสบ้านป ู ได้
ยา่งตอ่เน่ืองผา่น
ตอ่ไปในอนาคต
ใจผา่นกิจกรรม
เทศ การคดัเลือ
เจิง้ติง้ ประเทศ ี

ยาวชน  
พือ่สังคม 5 

ยนแปลงเพ่ือสงั
ge) สนบัสน
มต่่อเน่ืองเป็นปี
” ท่ีดําเนินกา
วา่งธรุกิจ สั
ใช้การบริหารจดั
นนกิจการเพ่ือสงั
ทนุและสง่เสริม
อบการท่ีผา่นกา
ธุรกิจ ในจํานว
งแวดล้อม ขณ
ท นําไปดําเนิน
น 4 โครงการ 
ท่ีได้รับการคดัเ
สาสมคัร การส
สัดธุรรมชาติท่ีป
4 โครงการ B
กาสทดลองดําเ
น 20 กิจการท่ี
น โดยตลอดระ
พ่ือพฒันาศกัย
น การวดัผลทาง

 
ดําเนินกิจกรรม
นกิจกรรมท่ีหลา
ต โดยในปี 255
มตา่งๆ อาทิ กา
อกนกักีฬาท่ีมีผ
จีน เป็นเวลา 6

คม” (Banpu 
นนุการพฒันา
ปท่ี 5 โดยมุ่ง
ารโดยเยาวชน 
สงัคม และ
ดการเชิงธุรกิจ 
งคม ทัง้นี ้
ศกัยภาพของ
ารพิจารณาในร
วนนี ้ คณะกรร
ณะท่ีมีความเป็นไ
นงานในช่วง 3 เ
เพ่ือรับทนุโครง
เลือกในปี 2558
สง่เสริมแงค่ดิดี
ปลอดภยัตอ่เด็ก

Banpu Champ
เนินกิจการเพ่ือส
มีผลการดําเนิน
ะยะเวลาดําเนิน
ภาพผู้ประกอบ
งสงัคม การพฒั

มสง่เสริมและพฒั
ากหลาย ด้

58 สโมสรฯ ยงัค
รฝึกซ้อมประจํา
ผลงานและจริยธ
 เดือน (พฤศจิก

อบแรกจํานวน 
รมการจะคดัเลือ
ไปได้ในเชิงธรุกิ
เดือนแรก  จาก
งการละไม่เกิน 
8 นัน้เป็นธรุกิจ
ๆ ให้กบัเยาวช
กและเป็นมิตรต
pions for Cha
สงัคมตามแนว
นงานโดดเดน่ให้
นงานโครงการ 
บการเพ่ือสงัคมรุ
ฒนาแบรนด์ กา

ฒันาทกัษะ รว
ด้วยความมุ่งหวั
คงมุง่สนบัสนนุใ
าวนั  การสง่นกั
ธรรมดีเดน่เดินท
กายน 2557 - เม

 20 รายจะได้รับ
อกแผนธรุกิจท่ีมี
กิจ ให้เหลือจําน
นัน้จะมีการคดั
200,000 บาท
จท่ีเก่ียวข้องกบัป
ชนผา่นรายการ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
ange  ได้ให้ก
คดิและความส
ห้สามารถต่อยอ

Banpu Cham
รุ่นใหม่ในด้านต
รบริหารจดัการ

มทัง้เปิดโลกทศั
งัท่ีจะชว่ยยกระ
ให้นกักีฬาให้เรี
กกีฬาเข้าร่วมกา
ทางไปร่วมฝึกซ้
มษายน 2558) 

ับการอบรมเชิง
มีเป้าหมายชดัเจ
นวน 10 โครงก
เลอืกแผนธรุกิจ
สําหรับดําเนินกิ
ประเด็นด้านกา
รทีวีออนไลน์ แ
   
การสนบัสนนุกิจ
นใจของตนเอง
อดและพฒันาศั
mpions for C
ตา่งๆ เช่น กา
รทีมงาน และกา

ศน์ทางด้านกีฬา
ะดบัมาตรฐานด้
รยนรู้ท่ีจะพฒันา
ารแขง่ขนัในราย
ซ้อมท่ีศนูย์ฝึกกีฬ
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ปฏิบตักิารเพ่ือ
จนในการแก้ไข
การ เพ่ือรับทนุ
จท่ีโดดเดน่และ
กิจการตอ่เน่ือง
ารพฒันาสินค้า
และการพฒันา

จการเพ่ือสงัคม
 นอกจากนี ้ได้
ศกัยภาพตนเอง
Change ได้ให้
รพฒันาโมเดล
ารบริหารความ

าเทเบลิเทนนิส
ด้านกีฬาเทเบลิ
าตนเองทัง้ทาง
ยการสําคญัทัง้
ฬาเทเบเิทนนิส
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ซึง่เป็นความร่วม
และบริษัทย่อยใ
หรือ BIC 
แลกเปล่ียนเทค
ยงัเป็นโอกาสดีที
และวฒันธรรมค
แท้จริงและเติบโ
ปัจจบุนัสโมสรเท
ยงัคงมุ่งพฒันาม
กิจกรรมในรูปแบ
กิจกรรมคา่ย “ส
ดีจากเยาวชนใน
สโมสรฯ ให้มีจิ
แล้ว แต่ยงัขาดโ
ตลอดระยะเวลา
นกักีฬาของสโม
ระดบัอดุมศกึษา

ด้านการพฒันาช
ภายหลงัจากท่ีบ
ได้รับผลกระทบ
และสงัคมอยา่ง
จงัหวดัลพบรีุ 
ความสามารถแ

โครงการส่งเสริ
โครงการสง่เสริม
กษตรให้มีผลผ
ความมัน่คงทาง
การใช้สารเคมีใ
จงึสง่ผลให้บริษั
กบัสมาชิกกลุม่น
“ข้าวกล้องอินท ี
กระบวนการพฒั

มมือกนัระหวา่ง
ในประเทศจีน 
เพ่ือให้นกักีฬาไ
นิคสําคญัให้แก
ท่ีเยาวชนจะฝึก
ควบคูไ่ปกบัเรีย
โตขึน้แบบนกักีฬ
ทเบลิเทนนิสบ้า
มาตรฐานและร
บบอ่ืนๆ เพ่ือป
สโมสรเทเบลิเทน
นจงัหวดัปัตตานี
ตอาสา ทัง้ยงัช
โอกาสฝึกฝนฝีมื
ากวา่ 8 ปีท่ีผ่าน
มสรฯ จํานวน 
า อีกทัง้ได้รับรา

ชมุชนและสงัค
บริษัทฯ ฟืน้ฟชูมุ
บจากภยันํา้ท่วม
งต่อเน่ืองตลอด
ซึง่ประกอบด้ว
และทกัษะท่ีจําเป็

ริมการปลูกข้า
มการปลกูข้าวอิ
ลิตท่ีดีขึน้ ใน
งการเงินให้แก่ก
นการปลกูข้าว 
ษัทฯ ตอ่ยอดโคร
นาอนิทรีย์สินเห
รีย์สนิเหล็ก เข
ฒนาสนิค้าตัง้แต

ง บมจ. บ้านปู
คือ Banpu In
ได้รับการฝึกซ้อ
ก่นกักีฬาเทเบลิ
กความรับผิดชอ
นรู้วิถีชีวติของน
ฬาเทเบิลเทนนิ
านปมีูนกักีฬาใน
ระบบการบริหา
ปลกูฝังคณุธรรม
นนิสบ้านป ูสร้า
นี ยะลา นราธิ
ชว่ยเพิ่มโอกาสก
มือกบัโค้ชและนั
นมา พบวา่นกักี

10 คน สาม
างวลัจากการแข

มอยา่งยัง่ยืน 
มชนบ้านเขาสม
มปี 2554 ในระ
เวลา 4 ปี ที
ย 3 โครงกา
ป็นต่อการประก

าวอนิทรีย์สินเ
อินทรีย์สนิเหลก็
นขณะท่ีมีต้นทนุ
กลุม่สมาชิกชาว
 ซึง่ผลผลติปลา
รงการฯ ในปี 25
หลก็ และชาวบ้
ขาสมอคอน” 
ต่ขัน้ตอนการปล

 ู สํานกังานใหญ
vestmment (C
อมจากโค้ชมืออ
เทนนิสของไทย
อบและวินยั 
นกักีฬามืออาชีพ
นสมืออาชีพท่ีมีฝี
นสงักดัและสม
รจดัการ ตลอ
มจริยธรรม ควา
างแรงบนัดาลใจ
ธิวาส และขอน
การฝึกฝนทกัษ
นกักีฬาระดบัปร
กีฬาของสโมสรฯ
มารถนําเอาควา
ขง่ขนัหลากหลา

มอคอน หมู่ท่ี 1
ะยะเร่งดว่นแล้ว
ท่ีผ่านมา ภายใ
าร ท่ีมีจดุมุ่งห
กอบอาชีพ รวม

เหลก็  
ก มีวตัถปุระสง
นการผลติท่ีลดล
วนา และช่วย
ายปี 2557 ท่ีผ่า
558 ด้วยการมุ่ง
บ้านในชมุชนเพ่ิ
ท่ีสมาชกิกลุม่น
ลกู การแพ็คลง

ญ่ กรุงเทพฯ 
China) Ltd. 
าชีพ และ
ย นอกจากนี ้
เรียนรู้ภาษา
พอยา่ง
ฝีมือทดัเทียมนา
าชิก รวมประม
อดจนจดัวางแผ
ามมีวนิยั ความ
จแก่เยาวชนใน
นแก่น สโมสรฯ
ษะเทเบลิเทนนิส
ระเทศ  
ฯ จํานวน 12 ค
ามสามารถทาง
ายรายการทัง้ใน

1, 2 และ 3 ใน
ว บริษัทฯ ได้สง่
ใต้โครงการสง่เ
หมายหลกัเพ่ือส
มทัง้การสร้างพลั

งค์เพ่ือช่วยยกระ
ลง อนัจะสง่ผ
ยสง่เสริมให้กลุ่
านมาอยู่ในเกณ
งสง่เสริมให้เกิด
พิ่มมลูคา่ผลผลติ
นาอนิทรีย์สนิเห
งบรรจภุณัฑ์สญู

านาชาติ  
มาณ 55 คน
นพฒันานกักีฬ
มสามคัคี โดยปี
นพืน้ท่ีหา่งไกล” 
ฯ เช่ือว่ากิจกรร
ท่ีได้มาตรฐานใ

คน ผ่านการคดัเ
งด้านกีฬาเทเบิล
นระดบัประเทศ

น อําเภอทา่วุ้ง 
งเสริมการพฒัน
เสริมการพฒันา
สร้างการพฒันา
ลงัสามคัคีภายใ

ะดบัความสาม
ผลให้เกษตรกรมี
มสมาชิกชาวน

ณฑ์ท่ีดีมากเม่ือเ
ดการพฒันาอย่า
ตด้วยการเปิดตั
หลก็ และชาวบ
ญญากาศ การจ

จากทัว่ประเทศ
ฬารายบคุคล ร
ปีนีเ้ป็นปีท่ี 2 
 ซึง่ได้รับการตอ
รมนีจ้ะเป็นการป
ให้กบัเยาวชนที

เลือกเป็นเยาวช
ลเทนนิสสมคัรเ
ศและระหวา่งปร

 จงัหวดัลพบรีุ 
นาชมุชนทัง้ทาง
าอยา่งยัง่ยืนบ้า
าท่ียัง่ยืนผ่านกา
ในชมุชน 

ารถในการผลติ
มีรายได้ท่ีสงูขึน้
นามีสขุภาพท่ีดีขึ
เทียบกบัผลผลติ
างยัง่ยืน  โดยบ
ตวัแบรนด์ข้าวสนิ
บ้านในชมุชนมี
จดัจําหน่าย รับ
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ศ โดยสโมสรฯ 
รวมทัง้เพิ่มเติม
ท่ีสโมสรฯ จดั
อบรับเป็นอย่าง
ปลกูฝังนกักีฬา
ท่ีมีพรสวรรค์อยู่

ชนทีมชาติ และ 
เข้าศกึษาต่อใน
ระเทศ  

ซึง่เป็นชมุชนท่ี
งด้านเศรษฐกิจ 
นเขาสมอคอน 
ารเสริมสร้างขีด

ตสนิค้าทางการ
นเพ่ือเสริมสร้าง
ขึน้เน่ืองจากลด
ตในปีก่อนหน้า 
บริษัทฯ ร่วมมือ
นเหล็กพนัธุ์แท้ 
มีสว่นร่วมในทกุ
บคําสัง่ซือ้ และ

4 
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สง่ผลติภณัฑ์ให้
โปรแกรมสง่เสริ
www.facebook
สําหรับแผนในอ
2-3 ปีข้างหน้า  

 
กองทุนปุ๋ยกลุ่ม
ในปี 2558 บริษั
โดยเข้าร่วมประ
จดัการกองทนุฯ
420,135 บาท 
ทํานาในชมุชน 
อนมุตัิเงินกู้ ให้แ
โดยในปลายปี 
กินอย่างยัง่ยืน” 
การปลกูพืชทาง
10 คน การบ
กระบวนการคดิ
ชมุชนมากยิ่งขึน้

โครงการปลูกม
หลงัจากท่ีบริษัท
และเร่ิมดําเนินโ
รายได้เสริมนอก
การสนบัสนนุจา
การปลกูอยา่งต่
ทัง้ยงัให้การสนบั
สร้างรายได้เพิม่

โครงการส่งเสริ
บริษัทฯ ได้สนบั
มีสมาชกิร่วมโค
แบง่ปันผลผลติก
ต้นชะอม  รว
สมาชิกทกุคนใน

ห้กบัลกูค้า ซึง่ใน
รมการขาย 
k.com/sinleksa
อนาคต จะสง่เส
 

มสัจจะชาวนา
ษัทฯ ได้ติดตาม
ะชมุประจําเดือน
ฯ  ในปีนีส้มาชิก
ซึง่เป็นจํานวนที
ด้วยเหตนีุค้ณ

ก่สมาชิกท่ีต้อง
2558 คณะกรร
 ซึง่มีวตัถปุระ
งเลือกให้กบัเกษ
บริหารจดัการก
ดเพ่ือปรับแนวท
น  

มะนาวนอกฤดู
ทฯ สนบัสนนุต้น
โครงการปลกูมะ
กฤดทํูานาให้แก
ากบริษัทฯ เป็น
ตอ่เน่ืองเสมอมา
บัสนนุด้านองค์
มเติมจากต้นมะ

ริมอาชีพการป
บสนนุต้นชะอม 
รงการจํานวน 
กนัแบบ “ครัวช
วมทัง้การรวบรว
นทกุเดือน  

นปีนีไ้ด้จดัจําหน
สื่อประชาสมัพั
amorkhon ใ
สริมให้ชาวบ้าน

า  บ้านเขาสมอ
ความคืบหน้าก
น เพ่ือรับฟังรา
กจํานวน 33 รา
ท่ีน้อยลงกวา่ปีก
ณะกรรมการกอ
การกู้ เงินจากก
รมการกองทนุฯ
ะสงค์เพ่ือสร้างอ
ษตรกรบ้านเขาส
กองทนุฯ และกิ
างการบริหารจั

ดูกาล 
นมะนาว 114 ต
ะนาวนอกฤดมูา
ก่สมาชิกโครงกา
นจํานวน 137 ต้
า ตลอดปี 2558
ค์ความรู้ในการต
นาวท่ีมีอยู่เดิม 

ปลูกชะอม 
 1,430 ต้น แก่เ
20 ราย ซึง่นอก
ชมุชน” รวมกลุ่
วมผลผลติและ

นา่ย “ข้าวกล้อง
พนัธ์ การร่ว
ในปีนี ้ บริษัทฯ
นขยายช่องทางก

อคอน 
การดําเนินงานก
ยงานความคืบ
าย จากสมาชิกจ
ก่อน ทัง้นีเ้ป็นผ
องทนุฯ จงึได้
องทนุฯ ไปดําเ
ฯ ได้อนมุตัิให้กู้
อาชีพและรายได
สมอคอน ซึง่เป็
กิจกรรมตา่งๆ 
ดัการกองทนุฯ 

ต้น และปัจจยัอื
าตัง้แต่วนัท่ี 5 
าร ปัจจบุนัส
ต้น โดยสมาชิก
8 บริษัทฯ ลงพื ้
ตอนกิ่งมะนาวเพ
  

เกษตรกรท่ีสนใ
กจากจะเป็นกา
มเพ่ือแลกเปล่ีย
สง่ขาย โดยบ ิ

งอินทรีย์สินเหล็
วมในอีเว้นต์ต่าง
ฯ เข้ามาชว่ย
การจําหนา่ยไป

กองทนุปุ๋ ยกลุม่ส
หน้าในการดําเ
จํานวน 51 ราย
ผลมาจากสภาว
ด้รวมกลุม่ปรึกษ
เนินโครงการอา
ยืมเงินจากกอง
ด้ให้กบัสมาชิกที
ป็นโครงการท่ีเกิ
ท่ีเกิดขึน้ในปีนี

 ท่ีมุ่งหวงัให้เกิ

อ่ืนๆ เพ่ือการเพ
 ธนัวาคม 25
สมาชิกตอ่ยอดป
ได้รวมกลุม่แลก
น้ท่ีเพ่ือติดตาม
พ่ือจําหนา่ยเพิ่ม

ใจร่วมโครงการป
ารร่วมสง่เสริมอ
ยนประสบการณ
บริษัทฯ ลงพืน้ท

ก็ เขาสมอคอน
งๆ และชอ่ง
เร่ืองการสร้างก
ปสูร้่านค้าชมุชน

สจัจะชาวนา บ้
เนินงานและเพ่ือ
ย ขอกู้ ยืมปุ๋ ยทัง้
วะขาดแคลนนํา้
ษาหารือเพ่ือสรุป
าชีพอ่ืนๆ เพิ่มเ
งทนุฯ เพ่ือดําเนิ
ท่ีเข้าร่วมโครงก
กิดจากการรวมก
นีไ้ด้สะท้อนให้เ
กิดผลประโยชน์

พาะปลกู แก่สม
556 โดยมีวตัถุ
ปลกูต้นมะนาว
กเปลีย่นความรู้
ผลโครงการกบั
มเติม ทัง้นีเ้พ

ปลกูชะอมเม่ือว
อาชีพสร้างรายไ
ณ์ ร่วมเรียนรู้แล
ท่ีเพ่ือติดตามผ

น” ไปแล้วกวา่ 5
งทางการขายอ
การรับรู้ด้านแบ
น และร้านค้าอ

านเขาสมอคอน
อให้คําแนะนําด้
งสิน้ 673 ถงุ ห ื
าซึง่เป็นอปุสรรค
ปหลกัเกณฑ์ใน
ติมนอกเหนือจ
นิน “โครงการแป
การ และเพ่ือเป็
กลุม่สมาชกิกอ
เห็นถงึความเปลี
น์อย่างยัง่ยืนให้ก

มาชิกโครงการจํ
ประสงค์เพ่ือเป็
เพิ่มเติมนอกเห
รู้ ประสบการณ์
บสมาชิกทกุคนใ
พ่ือสง่เสริมให้ส

วนัท่ี 25 เมษาย
ได้แล้ว ยงัทําให้
ละแก้ปัญหาวิธี
ลการดําเนินงา

หน้า 185

5,200  ถงุ ผา่น
อนไลน์เฟซบุ๊ค 
รนด์และสินค้า 
อนไลน์ ในอีก 

นอยา่งตอ่เน่ือง
ด้านการบริหาร
หรือ คดิเป็นเงิน 
คสําคญัตอ่การ
นการพิจาราณา
ากการกู้ยืมปุ๋ ย 
ปลงสาธิตท่ีทํา
ป็นแปลงสาธิต
งทนุฯ จํานวน 
ลี่ยนแปลงด้าน
กบัสมาชิกและ

านวน 39 ราย 
ปนอาชีพท่ีสร้าง
หนือจากท่ีได้รับ
ณ์และเทคนิคใน
ในทกุเดือน อีก
สมาชิกสามารถ

ยน 2557  โดย
ห้ชมุชนเกิดการ
ธีการดแูลรักษา
นโครงการของ

5 
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ด้านการพฒันาช

 การพฒัน

สําหรับกา
ในเขตตําบ

 การพฒัน

ทนัตกรรม
นอกจากนี
รายได้สว่น

 การพฒัน

ชมุชนในเข
เด็กนกัเรีย
ราว 1,600
โรงเรียนใน
แปลงปลกู

 การพฒัน

เป็นเจ้าภา
ผู้สงูอายแุ
ความสมัพ

 การพฒัน

ด้วยการจั
เพ่ือสร้างค
การดําเนิน
กระทรวงอ
 

สาธารณรัฐอนิ

PT.Indo Tamba

ได้ให้ความสําคั
จดัการเหมือง IT
การเรียนรู้เพ่ือก
ภายในประเทศ
แหง่บนเกาะกาลิ

ชมุชน  

นาด้านสาธารณ

ารเกษตรของหมู
บลลีเ้พ่ือให้สาม

นาด้านสาธารณ

มและให้ความรู้เ
นีย้งัสง่เสริมโคร
นหนึง่บริจาคให้

นาด้านการศึก

ขตเหมืองรวมทั
ยนในชมุชนรอบ
0,000 บาท ขณ
นชมุชนรอบๆ 
กผกัและโรงเรือ

นาด้านศาสนา

าพเทศน์มหาชา
และข้าราชการชั ้
พนัธ์ท่ีดีกบัชมุช

นาด้านเศรษฐกิ

ดัโครงการปุ๋ ยห
ความตระหนกัเ ื
นงานด้านความ
อตุสาหกรรม  

นโดนีเซีย 

angraya Megah

ญัในการดําเนิน
TM ดําเนินกิจก
ารพฒันาอยา่ง
เป็นหลกั และด
ลมินัตนั ได้แก่ อิ

ณูปโภค เหมือง
มู่บ้าน และเพ่ือ
มารถสญัจรได้ส

ณสุข เหมืองลํา
เก่ียวกบัสขุภาพ
รงการธนาคารข
ห้วดัและหมู่บ้าน

ษา ในปีการศึ
ทัง้สิน้ 95 ทนุ ร
บเหมืองอยา่งตอ่
ณะเดียวกนัเหมื
เหมืองอย่างต
นเพาะเห็ดให้กั

และประเพณี

าติชาดกเพ่ือร่วม
ชัน้ผู้ใหญ่ในช่วง
น  

กจิ เหมืองล
หมกับ้านแวนนา
เร่ืองการพึง่พาต
มรับผิดชอบตอ่เ

h Tbk (ITM) ซึง่เ
นกิจกรรมความ
กรรมความรับผิ
งยัง่ยืน โดย IT
ดําเนินกิจกรรมพ
อนิโดมินโค  โจ

งลําพนูได้สร้าง
อเก็บความชุ่มชืน้
สะดวกตามปกติ

าพนูจดักิจกรรม
พแก่ชาวบ้านใน
ขยะท่ีหมู่บ้านบ้า
นเพ่ือทํากิจกรร

ศกึษา 2558 
รวมเป็นเงินทัง้สิ
อเน่ืองมาตลอด
มองลําพนูร่วมจั
ต่อเน่ือง นอก
กบัโรงเรียนบ้าน

ท้องถิ่น เหมือง
มทํานบุํารุงพระ
งเทศกาลสงกรา

ลําพนูสนบัสนนุ
าริน และจดั
ตนเอง ปี 2558
เน่ือง (CSR

เป็นบริษัทยอ่ยข
มรับผิดชอบตอ่ส
ผิดชอบตอ่สงัคม
TM เน้นเร่ืองกา
พฒันาชมุชนท่ี
จ-ร่ง   คิทาดิน  ท

งฝายขนาดเลก็ที
น้ให้กบัป่าต้นนํ
ต ิ

ม “หน่วยแพทย์
นหมู่บ้านบ้านโฮ
านโฮ่งซึง่ดําเนิน
มสาธารณะ 

เหมืองลําพนูได
สิน้ 200,000 บ
ดระยะเวลา 7 ปี
ดักิจกรรมวนัเด็
จากนีย้งัได้ทําโ
ก้ออีกด้วย   

งลําพนูร่วมทอด
ะพทุธศาสนา ร่
านต์เพ่ือเป็นกา

นกิจกรรมพฒันา
ดศกึษาดงูานให้
8 เหมืองลําพนู

R-DPIM) จา

ของบริษัทฯ ท่ีดํ
สงัคม และกิ
มตามแนวทางก
ารชว่ยยกระดบั
เน้นการพฒันา
ทรูบาอินโด  แล

ท่ีบ้านนากลาง 
นํา้ นอกจากนีย้ั

์เคลื่อนท่ี” ให้บริ
ฮง่และบ้านแวน
นการโดยกลุม่แ

ด้มอบทนุการศึ
บาท ทัง้นีท้างเห
ปี นบัตัง้แตปี่ 
ดก็แหง่ชาต ิและ
โครงการเกษตร

ดกฐิน ถวายเทีย
ร่วมพิธีบวงสรวง
รอนรัุกษ์วฒันธ

าอาชีพเพ่ือชว่ย
ห้กบัตวัแทนของ
นได้รับรางวลัสถ
กกรมอตุสาหก

ดําเนินธุรกิจถ่าน
กิจกรรมพฒันาช
การดําเนินงานข
การศกึษาของน
คณุภาพชีวิตขอ
ละบารินโต     

 ตําบลผายอง อ
ยงัได้ซอ่มแซมถน

ริการตรวจสขุภ
น-นาริน โดยไ
แม่บ้าน โดยทา

กษาแก่นกัเรียน
หมืองได้มอบทนุ
2552 จนปัจจบุ
ะสนบัสนนุกิจก
รเพ่ืออาหารกลา

ยนพรรษาให้กบั
งศาลหลกัเมือง
ธรรมประเพณีแ

ยเสริมสร้างราย
งชมุชนเร่ืองเศร
ถานประกอบกา
รรมพืน้ฐานแล

นหินในสาธารณ
ชมุชนเทา่เทียม
ของบริษัทฯ ท่ีเน
นกัเรียน ครู แ
องชมุชนบริเวณ

หน้า 186

อําเภอลีเ้พ่ือใช้
นนสว่นท่ีชํารุด

ภาพบริการด้าน
ไม่คดิค่าใช้จ่าย 
างกลุม่ฯ ได้นํา

นนกัศกึษาจาก
นการศกึษาแก่
บนัรวมเป็นเงิน
กรรมตา่งๆ ของ
างวนัโดยจดัทํา

บวดั 9 วดั ร่วม
งลี ้ รดนํา้ดําหวั
และสร้าง

ได้ให้กบัชมุชน
ษฐกิจพอเพียง
ารเครือขา่ยท่ีมี
ะการเหมืองแร่

ณรัฐอนิโดนีเซีย
มกบัการบริหาร
น้นการสง่เสริม
และอาสาสมคัร
ณรอบเหมือง 5 
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ในปี 2558 ITM 
จดัเวร์ิคชอปสาํ
Mining for Ch
บารินโต  โดยมี
จดัเวร์ิคชอปสาํ
Smart Teachi
 
ในปี 2558 ITM 
การพฒันาด้า

ถนนและสะพา
การพฒันาด้า

ดงัต่อไปนี ้ 
• อบรมพั
• อบรมเร่ื
• อบรมเร่ื

นอกจากนี ้บริ
บริเวณรอบเห
การพฒันาด้า

ให้ชมุชนมีการ

• มอบทนุ
• มอบทนุ

เม่ือจบก
ทนุการศึ

• สนบัสนุ
ตา่งๆ  ร
พืน้ฐาน 

• จดัการศึ
จนกระท

• สง่เสริมใ
ทีกําหน

การพฒันาด้า

ชมุชนให้ ครอ
ตรวจสขุภาพให

 ได้ดําเนินกิจกร
าหรับนกัเรียนระ
hildren ขึน้ท่ีชมุ
มีนกัเรียน 537 ค
าหรับครูสาขาป
ng โดยมีครูจํา

 ได้ดําเนินกิจกร
านสาธารณูปโ

านในหมู่บ้านตา่
านเศรษฐกจิแล

ฒันาความเป็น
องเคร่ืองจกัรยน
องการเกษตรส
ริษัทฯ ยงัดําเนิน
หมืองอีกด้วย 
้านการศึกษา 

รพฒันาอยา่งเข้

นการศกึษาให้นั

นต่อเน่ืองให้เยาว
การศกึษา เพ่ือเ
ศกึษาเพิม่เตมิใ

นนุครุภณัฑ์อยา่ง
รวมถงึการจดัอบ
 

ศกึษานอกโรงเรี
ทัง่สามารถประก

ให้โรงเรียนมธัย
ดโดยกระทรวงท
านสุขภาพอนา

บคลมุตัง้แตเ่ดก็
ห้ผู้หญิงตัง้แตห่

รรมความรับผดิ
ะดบัชัน้ประถม
มชนรอบเหมือง
คน และครู 60 
ประถมศกึษาภา
นวน 30 คนจา

รรมพฒันาชมุช
ภคพืน้ฐาน ส
างๆ เพ่ือชว่ยให้
ละสร้างรายได้

นผู้ประกอบการ 
นต์ ท่ีหมูบ้่าน B
มยัใหม่ ท่ีหมู่บ้
นโครงการสง่เส ิ

 บริษัทฯ ได้ให้
ข้มแข็งและยัง่ยื

กัเรียนและนกัศึ

วชนในหมู่บ้าน
เป็นกําลงัหลกัใน
ให้เยาวชนในชมุ

งตอ่เน่ือง เชน่ 
บรมการทกัษะก

รยนให้ประชาชน
กอบอาชีพได้  

ยมปลาย Tewe
ทรัพยากรและป
ามัยและ สา

กแรกเกิดจนถงึ
หลงัแต่งงาน ช

ดชอบตอ่สงัคม 
ศกึษาภายใต้แ
ง เหมืองอินโดมิ
คน เข้าร่วมกิจก
ายใต้แนวคิด 
กโรงเรียนระดบั

ชน ดงัต่อไปนี ้
ร้างระบบประป
ห้คนในชมุชนสญั
ด้ บริษัทฯ จดั

 และการอบรม
Besiq Bermai 
้าน Bangun R
ริมการสร้างราย

ห้ความสําคญักบั
น ซึง่ในรอบปี 

ศกึษาตัง้แต่ระดั

นศกึษาในวิทยา
นการพฒันา ด้
มชนในสาขาศกึ

 โต๊ะ เก้าอี ้ ตู้ 
การใช้ภาษาให้

น 6 หมูบ้่าน

eh Timur เป็นโร
ป่าไม้  
ธารณสุขมูลฐ

งกลุม่ผู้สงูอายอุ
ช่วงตัง้ครรภ์ จ

 ดงัตอ่ไปนี ้
แนวคิด “รักษ์โล
มินโค-บอนตงั เ
กรรม  
“รักษ์โลก” 

บประถมศกึษาจ

ปาประจําหมู่บ้า
ญจรได้ปลอดภยั
ดัอบรมด้านกา

เร่ืองทกัษะการ
และ Benangin

Rejo โดยเน้นกา
ยได้อ่ืนๆ เชน่ ฟ

บการพฒันาด้า
2558 ได้ดําเนิน
ดบัประถมศกึษา

ลยัพยาบาล โด
านสขุภาพอนา
กษาศาสตร์  

 และอปุกรณ์ก
ห้แก่ผู้สงูอาย ุแล

นอยา่งต่อเน่ืองเพ

รงเรียนท่ีเป็นมิต

ฐาน บริษัทฯ 
อย่างต่อเน่ือง โ
นกระทัง่คลอด 

ลก” ซึง่เป็นสว่น
เหมืองทรูบาอนิ

ซึง่เป็นสว่นหนึง่
จากบริเวณใกล้

านท่ีบ้าน Sant
ยัมากย่ิงขึน้ 

รพฒันาอาชีพ 

รขบัข่ี ท่ีหมู่บ้าน
n 
รบริหารจดัการ
ฟาร์มเลีย้งไก่ ฟา

าน การศกึษา เ
นการดงัต่อไปนี

าจนถงึระดบัมห

ดยได้เชิญชวนให
ามยัของชมุชนใ

ารเรียนการสอน
ละคนท่ีขาดโอก

พ่ือชว่ยผู้ ด้อยโอ

ตรตอ่สิง่แวดล้อ

ได้สนบัสนนุก
ดยจดัอบรมด้า
 พร้อมทัง้สนบั

นหนึง่ของกิจกร
นโด เหมืองโจ-ร่

งของกิจกรรมภ
ล้เคียงเข้าร่วมกิจ

tan Tengah ร

โดยมีรายละเ

น Bontang Les

รแปลงข้าวโพด 
าร์มเลีย้งปลาท่ี

เพราะเป็นอีกสิ่ง
นี ้ 
หาวิทยาลยั  

ห้กลบัมา ทํางา
นอนาคต และม

น รวมถงึหนงัสื
กาสในการเข้าถึ

อกาสให้ได้รับก

อมตามมาตราฐ

การพฒันาสขุภา
านอนามยั สําห
บสนนุอาหารเส ิ

หน้า 187

รรมในโครงการ 
ร่ง และ เหมือง

ภายใต้โครงการ 
จกรรม 

รวมถงึปรับปรุง

เอียดการอบรม

tari 

 ถัว่ และพริก  
หมู่บ้าน

งหนึง่ท่ีจะทํา

านในชมุชน
มอบ

สือ ให้โรงเรียน
ถงึการศกึษาขัน้

การศกึษาสงูขึน้ 

ฐาน Adiwiyata 

าพอนามยัของ
หรับแม่และเดก็ 
ริมให้กบัทัง้แม่
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ได้สง่
ลงทนุ
และเ
ผลติ
ได้อย
โรงไฟ
การส

 
ก


 
 
 
 

ตัง้แตช่่วงตัง้คร
และจดักิจกรรม
การอนุรักษ์สิ

Duabangamo
อนุรักษ์พนัธ์ุไม้
เก่ียวกับการอ
ครัวเรือนท่ีหมู่
Lestari 
การส่งเสริมค

ศาสนาในชมุช

ารณรัฐประชา

Banpu Inves
งเสริมและสนบั
นในมณฑลท่ีบ ิ
เป็นการดําเนินง
และจําหน่ายไอ
ย่างสม่ําเสมอไม
ฟฟ้าพลงัความ ้
สนบัสนนุและช่

การพฒันาด้าน
 มอบทนุสน

หยวนเพ่ือ
เด็กพกิารข
มีครูผู้ดแูล
ปี 2555
บริษัทฯ เป็
ท่ีให้การศึ
อย่างใด  

รรภ์ และเด็กก่อ
มเพ่ือเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อม 

oluccana and
ม้หายาก รักษา
นุรักษ์สิ่งแวดล้
บ้าน Santan 

ความสัมพนัธ์กั

นรอบเหมือง พ

าชนจีน  

stment (China
สนนุกิจกรรมด้
ริษัทฯ เข้าไปด
งานตามนโยบา
อนํา้ให้กบัท้องถิ
ม่ขาดชว่งโดยเฉ
ร้อนร่วมทัง้ 3 แ
วยเหลือชมุชนใ

การศกึษา 
นบัสนนุจํานวน
อใช้ในการพฒัน
ของเมืองหลวน
ล 34 คน ซึง่บริษ
5 โรงเรียนเด็ก
ป็นโรงเรียนเดีย
กษาฟรีโดยไม่เ

อนวยัเรียน นอ
งสขุภาวะ และแ

บริษัทฯ 
 Reutealistris
าหน้าดินเพ่ือช่ว
ล้อม เช่น การจ

Tengah การ

กบัชุมชน บริษั
พร้อมทัง้ช่วยเหลื

a) Ltd. หรือ B
านสงัคม การ
ดําเนินธุรกิจอย่
ายความรับผิดช
ถ่ิน ซึง่เป็นสาธ
ฉพาะในช่วงฤดู
แห่งของ BIC แ
ในบริเวณใกล้เคี

น 50,000 หยว
นาสภาพแวดล้อ
นหนาน มีนกัเรีย
ษัทฯ ได้ให้การส
กพิเศษหลวนหน
วในจงัหวดัเหอ
เสยีคา่ใช้จา่ยแต

กจากนีย้งัจดัห
แก้ปัญหา สขุภ
ร่วมมือกับห

perma blanco
วยเก็บความชืน้
จัดอุปกรณ์แล
รจัดตัง้ธนาคาร

ษัทฯ สนบัสนนุกิ
ลือชมุชนเม่ือเกิ

IC บริษัทย่อย 
รพฒันาชมุชน 
างต่อเน่ือง เพื
ชอบตอ่สงัคมใน
ธารณปูโภคขัน้พื
ดหูนาว ดงันัน้
สดงให้เห็นถงึค
คียงกบัเหมืองถ

วน และบริจาค
อมเพ่ือการเรียน
ยนหหูนวก เป็นใ
สนบัสนนุตอ่เน่ือ
นาน
อเป่ย
ต่

หนว่ยแพทย์เคล่ื
าพของเด็กนกัเ ี
หน่วยงานภาคร
o (airy show)
นในดินไว้ นอก
ะการอบรมเร่ือ
รขยะประจําหม

กจิกรรมด้านกา
ดภยัพิบตัิ เชน่ 

 ของบริษัทฯ ดํ
และการอนรัุก

พ่ือสร้างความสั
นการดําเนินธรุกิ
พืน้ฐานประเภท
การบริหารการ
ความรับผดิชอบ
ถา่นหินและโรงไ

คเคร่ืองปรับอาก
นรู้แก่โรงเรียนเด็
ใบ้ พิการทางด้
องมาเป็นปีท่ี 8

อนท่ี ตรวจสขุภ
เรียน 
รัฐระดับท้องถิ่
 ท่ีเหมืองเอ็มบ
จากนี ้บริษัทฯ
องการรีไซเคิลใ
มู่บ้าน และการ

ารสง่เสริมการสื
ไฟไหม้ หรือ นํา้

ดําเนินธรุกิจไฟฟ้
กษ์สิ่งแวดล้อม 
มัพนัธ์ท่ีดีระหว่
กิจของกลุม่บริษ
ทหนึง่นัน้ โรงไฟ
รผลติไฟฟ้าให้มี
บต่อสงัคมของบ
ไฟฟ้าในหลายๆ

กาศจํานวน 4 
ด็กพิเศษหลวนห
านร่างกายและ

8 รวมเป็นเงินกว

ภาพให้กบันกัเรี

นและชุมชนป
าลตุ  โดยมีวตั
 ยงัสนบัสนุนก
ใยมะพร้าวเพ่ือ
รฟืน้ฟูป่าชายเล

สืบสานวฒันธรร
า้ทว่ม เป็นต้น  

ฟ้าในสาธารณรั
 รวมทัง้กิจกร
วา่งประเทศไทย
ษัท อีกด้วย อา
ฟฟ้าจะต้องสาม
ความมัน่คง ไ
บริษัทฯ  นอกจา
ๆ ด้าน ดงัตอ่ไป

เคร่ือง หรือเป็
หนานบ้านป ู ซึ
ะสมองอยูท่ัง้หม
วา่ 560,000 หย

หน้า 188

รียนในโรงเรียน 

ลูกต้นไม้พันธ์ุ 
ตถปุระสงค์เพ่ือ
การจดักิจกรรม
อผลิตเชือกใช้
ลนท่ี Bontang 

รมและสืบทอด
 

รัฐประชาชนจีน 
รรมสง่เสริมการ
ยกบัประเทศจีน 
ทิ ในธุรกิจการ
มารถจ่ายไอนํา้
ไม่ขาดช่วงของ
ากนี ้BIC ยงัให้
ปนี ้

ปนเงิน 30,000 
ซึง่เป็นโรงเรียน
มด 98 คน และ
ยวน และตัง้แต่
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การพฒันาด้าน

 มอบทนุสน
ท่ีมีช่ือเสีย
ประเทศต่

 BIC มอบท
ให้แก่โรงเรี
ทางด้านกี
ทัง้หมด  

 เหมืองเฮอ่
ลานโต๊ะเท
สนบัสนนุ

 เหมืองเกา
แบดมินตนั

การช่วยเหลือสงั

 เหมืองเกา
 เหมืองเกา
 BIC มอบ

(มลูนิธิท่ีรั
โรคหวัใจที
 

กีฬา 

นบัสนนุจํานวน
ยงในการฝึกอบร
างๆ ทัว่โลก   

ทนุสนบัสนนุจํา
รียนประถมเฉีย
กีฬา โรงเรียน

อปี ้มณฑลเหอห
ทเบลิเทนนิสให้
ตอ่เน่ืองในการช
าเหอมอบทนุสน
นั และอปุกรณ์อ

งัคม 

าเหอมอบทนุสน
าเหอมอบทนุสน
ทนุสนบัสนนุจํา
ับเลีย้งดเูดก็ทา
ท่ีโรงพยาบาล O

น 150,000 หยว
รมและพฒันานั

านวน 30,000 ห
ยนเฟิง 
นประถมเฉียนเฟิ

หนานมอบทนุส
แก่ชมุชนใกล้โร
ชว่ยสง่เสริมกา
นบัสนนุจํานวน 
ออกกําลงักายใ

นบัสนนุจํานวน 
นบัสนนุจํานวน 
านวน 30,000 
ารกท่ีถกูทอดทิง้
Oasis Internat

 

วนแก่สโมสรเท
นกักีฬาเทเบลิเท

หยวน  ร่วมกบัส
เพ่ือใช้ในการส ้
ฟิงเป็นโรงเรียน

สนบัสนนุจํานวน
รงเรียนมธัยมเห
รพฒันาคณุภา
 145,800 
ให้แก่ชมุชนหมู่บ

 180,000 หยวน
 74,100 หยวน
หยวนให้แก่เด็ก
งอนัเน่ืองจากคว
ional 

เบลิเทนนิสแหง่
ทนนิสระดบัชาติ

สมาคม Assoc
ร้างสนามบาสเ
นท่ีมีนกัเรียนเป็น

น 100,000 หย
หอซาน ซึง่ปีนี
าพชีวติของคนใน
หยวน ในก

บ้านเหา่เจียจวง

นแก่หมู่บ้านเห่
นแก่หมู่บ้านจ่ิว เ
กผู้หญิงอาย ุ6 
วามผิดปกติทาง

งชาติเมืองเจิง้ติ ้
ต ิ รวมทัง้เป็นส

ciation of Fore
เก็ตบอลและปรั
นเด็กกําพร้ามา

วน  สําหรับการ
นีน้บัวา่เป็นปีท่ี 
นชมุชนรอบเหมื
การปรับปรุงสิง่
ง  

า เจียจวง เพ่ือใ
เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่
 เดือน ท่ีพกัอยู่
งร่างกาย) 

ง้ ซึง่เป็นสโมสร
สถานท่ีฝึกอบรม

ign Investmen
รับปรุงสิง่อํานว
กกวา่คร่ึงหนึง่ข

รสร้างสนามบา
6 ท่ีเหมือง

มือง   
งอํานวยความส

ใช้ในการฟืน้ฟสู
ายในการสร้างห
กบั New Hop

เพ่ือเข้ารับก

หน้า 189

รระดบัประเทศ
มผู้ ฝึกสอนจาก

nt Enterprises 
ยความสะดวก
ของจํานวนเด็ก

าสเก็ตบอลและ
เฮ้อปีไ้ด้ให้การ

ะดวกในสนาม

สภาพวดั 
ห้องประชมุ 
e Foundation 
การรักษาผา่ตดั
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แนวทางปฏบิตัิ
 

บริษัทฯ 
การต่อต้านทจุริ
ความร่วมมือสนั
ตอ่เน่ือง ในปี 25
คณะกรรมการบ

หน่วยงา
ในการวางแผนง
สีย่งดงักลา่วไต

ในปี 25
กระตุ้นการมีสว่
พจิารณาประเด็
นําเสนอผู้บริหา

ในปี 2
ทจุริตและคอร์รัป
และอนมุตัินโยบ

ในปี 2
กระบวนการรับ
2558 

 

ตเิพิ่มเตมิเกี่ยว
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เง่ือนไขเป็นราย

อกท่ีมีประสิทธิภ
ร และพนกังาน
ระบบตา่งๆ อย
อีเมล์ การประช
งานบรรลตุามเ ้
ยข้อมลูและสื่อ
น Enterprise 
หารงานให้เกิดป

านะเป็นบริษัทแ
Corruption: CA

มเสี่ยงภายใต้กา
ะดบัธรุกิจ แล

โอกาสเกิด 
ารความเสี่ยงให้
รผสานระบบกา
วามคืบหน้าของ
ณะกรรมการบริห

ารแบง่แยกหน้า
ร และกําหนดอ
นของผู้บริหารแล
ะเบียบ และวิธีป
ของบริษัทฯ ไม่ใ
ยการท่ีเก่ียวโยง

ภาพ มีการจดัทํ
น ให้รับทราบข้อ
ย่างชดัเจน ปลอ
ชาสมัพนัธ์ผา่นก
ป้าหมายท่ีกําห
อสารให้แก่ผู้ มีสว่
 Architecture
ประสทิธิภาพยิ่ง
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แนวร่วมปฏิบตัิ
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ารเปล่ียนแปลง
ละระดบัองค์กร 
 ผลกระทบ 
ห้เหมาะสมและ
ารบริหารความ
งมาตรการและ
หารความเสี่ยง 

าท่ีอย่างชดัเจน
อํานาจอนมุตัท่ีิ
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ปฏิบตัิงานเป็น
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ทําข้อมลูสําคญั
อมลูสําคญัเพ่ือ
อดภยั ภายใต้
การจดักิจกรรม
หนดไว้ สําหรับ
วนได้เสยีอยา่ง
 และแผนงาน 
งขึน้ 

2 

 
 

 

  



 

5.  ระบ
 
จะติดตา
สําคญัท่ี
จากหนว่
ระบบกา
ระเบียบ 
ข้อเสนอ
แนใ่จวา่ป
ติดตามต
 
ทัง้นี ้คณ
เพียงพอ
 

1. 

1.1 คณ
รัก
1.1

        1.1

1.2   มีข้
จร

        1.2

        1.2

       1.2

       1.2

           
1บริษทัควร

บบการตดิตาม
บริษัทฯ มีระบ

ามการปฏิบตัิงา
อาจมีผลกระทบ
วยงานท่ีเก่ียวข้อ
ารควบคมุภายใ
 ข้อบงัคบัท่ีเก่ีย
แนะเพ่ือการแก้
ปัญหาตา่งๆ ได้
ตอ่คณะกรรมกา

ณะกรรมการตร
ของระบบการค

องค์กรแสดง

ณะกรรมการแล
ษาจรรยาบรรณ
1.1  การปฏิบตัิ
.2 การปฏิบตัติ

อกําหนดท่ีเป็น
รยาบรรณท่ีครอ

2.1 มีข้อกําหนด

2.2 มีข้อกําหนด
ผลประโยชน

.3  มีบทลงโทษ

.4  มีการสื่อสา
รวมอยูใ่นกา
เป็นประจําท
ได้รับทราบ 

                  
รกาํหนดการควบคุ

ม 
บบการตดิตามก
าน และเปรีย
บตอ่องค์กร  
องอยา่งใกล้ชดิ 
นพร้อมทัง้ติดต
ยวข้อง มีระบบ
ก้ไขปรับปรุงกระ
ด้รับการแก้ไข เพื
ารบริษัท คณะก

วจสอบได้ใช้แบ
ควบคมุภายในข

กา

งถงึความยึดม่ั

ะผู้บริหารกําหน
ณในการดําเนินง
หน้าท่ีประจําวนั
ตอ่คูค้่า ลกูค้า แ

นลายลกัษณ์อกั
อบคลมุถึง 

ดเก่ียวกบัจริยธร

ดห้ามผู้บริหารแ
น์กบักิจการ ซึง่ร

ษท่ีเหมาะสมหา

รข้อกําหนดแล
ารปฐมนิเทศพน
ทกุปี  รวมทัง้มีก

                  
คุมภายในตามมาตร

การดําเนินงานใ
ยบเทียบผลการ
ประธานเจ้าห

  นอกจากนี ้บ
ตามการบริหารค
บการกํากบัดแูล
ะบวนการดําเนิน
พ่ือบรรเทาควา
กรรมการตรวจส

บบประเมินควา
ของบริษัทดงันี ้

ารควบคุมภาย

ันในคุณค่าขอ

คาํถ
นดแนวทาง แล
งานท่ีครอบคลุ
นัและการตดัสิน
และบคุคลภายน

ษรให้ผู้บริหารแ

รรม (code of c

และพนกังานปฏิ
รวมถงึการห้าม

ากมีการฝ่าฝืนข้

ะบทลงโทษข้าง
นกังานใหม่  ให้
การเผยแพร่ co

  
รการต่อตา้นคอร์รัป

ในระดบับริหาร
รดําเนินงานวา่เป็
หน้าท่ีบริหารแล
บริษัทฯ จดัให้มี
ความเสี่ยงของก
ลการควบคมุภา
นงานต่างๆ ขอ
มเสีย่งท่ีอาจเกิ
สอบ ประธานเจ้

ามเพียงพอของ

ยในองค์กร(Co

องความซื่อตรง

ถาม 
ะมีการปฏิบตัทีิ
มถงึ 
นใจในเร่ืองต่าง
นอก  

และพนกังานปฏิ

conduct) สําหร

ฏบิตัตินในลกัษ
มคอร์รัปชนัอนัทํ

อกําหนดข้างต้น

งต้นให้ผู้บริหาร
ห้พนกังานลงนา

de of conduc

ปชนัใหเ้หมาะสมกั

รและในระดบัป
ป็นไปตามเป้าห
ะฝ่ายบริหารจะ
มีสํานกังานตรวจ
กลุม่บริษัทฯ 
ายในที่เพียงพอ
งองค์กรให้ถกูต้
ดขึน้ในอนาคต
จ้าหน้าท่ีบริหาร

งระบบการควบ

ontrol Environ

ง (integrity) แ

ท่ีอยูบ่นหลกัควา

ง ๆ  

ฏบิตัิหน้าท่ีด้วย

รับผู้บริหารและ

ษณะท่ีอาจก่อให้
ทําให้เกิดความเ

น 

รและพนกังานทุ
มรับทราบข้อกํ
t ให้แก่พนกังาน

กบัความเส่ียงของบ

ฏิบตัิการ โดยค
หมายท่ีกําหนด
ะติดตามผลการ
จสอบภายในทํ
ให้มีการปฏบิั

 เหมาะสม แ
ต้องเหมาะสม ร
 โดยมีการรายง
ร และฝ่ายบริหา

บคมุภายใน เพ่ื

nment) 

ละจริยธรรม  

ามซื่อตรงและก

ยความซ่ือตรงแล

ะพนกังาน ท่ีเหม

ห้เกิดความขดัแ
เสียหายตอ่องค์

ทกุคนรับทราบ 
าหนดและบทล
นและบคุคลภา

บริษทั 

คณะกรรมการแ
เป็นประจํา 
รปฏิบตัิงานและ
าหน้าท่ีสอบทา
ติัตามกฎเกณฑ
ละมีประสทิธิผ
รวมถงึมีการติด
งานผลการตรว
ารอย่างสม่ําเสม

อประกอบการ

 

ใ
การ 

ละรักษา

มาะสม 

ย้งทาง
์กร1 

เช่น 
ลงโทษ
ายนอก
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และฝ่ายบริหาร
กรณีมีประเด็น
ะแนวทางแก้ไข
านและประเมิน
ฑ์ กฎหมาย 
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รประเมินความ
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1.3 มีกร
      1.3.

       1.3
       1.3
1.4 มีก

จร
 1.4
        1.4

 1.4

2. 

2.1  มีกา
ของคณะ

2.2คณะ
แนวทาง

2.3 คณะ
ตามกฎห
ตรวจสอ

2.4  คณ
หรือสาม

2.5 คณะ
ในการปฏ
อาจมีอทิ

2.6 คณะ
ในองค์ก
ควบคมุ 

 

ระบวนการตดิต
1 การตดิตามแ

(complianc
.2 การประเมิน
.3 การประเมิน
การจดัการอยา่ง
รยาบรรณ 
4.1 มีกระบวนก
4.2 มีกระบวนก

เวลาอนัควร
4.3 มีการแก้ไขก

และภายใน

 

คณะกรรมกา

ดาํเนินการด้

ารกําหนดบทบา
ะกรรมการไว้อย

ะกรรมการกํากบั
ในการปฏิบตัิงา

ะกรรมการกํากบั
หมาย กฎบตัร ซึ
บภายใน และผู้

ณะกรรมการเป็น
มารถขอคําแนะน

ะกรรมการประก
ฏิบตัิหน้าท่ีอยา่
ทธิพลตอ่การใช้

ะกรรมการกํากบั
ร ซึง่ครอบคลมุ
ข้อมลูและการสื

ตามและประเมนิ
และประเมินผลโ
ce unit) 
ตนเองโดยผู้บริ
โดยผู้ เช่ียวชาญ
งทนัเวลา หากพ

การท่ีทําให้สาม
การท่ีทําให้สามา
ร  
การกระทําท่ีขดั
เวลาอนัควร 

ารมีความเป็น

้านการควบคุม

าทหน้าท่ีของค
ยา่งชดัเจน 

บดแูลให้มีการกํ
านของผู้บริหาร

บัดแูลให้บริษัท
ซึง่ครอบคลมุบท
ผู้ รับผิดชอบต่อร

นผู้ มีความรู้เก่ียว
นําจากผู้ เช่ียวช

กอบด้วยกรรมก
างแท้จริง เชน่ ไ
ดลุยพินิจและป

บัดแูลการพฒัน
มทัง้การสร้างสภ
สื่อสาร และการ

คาํถ
นผลการปฏิบตัิ
โดยหนว่ยงานต

รหารและพนกัง
ญท่ีเป็นอสิระจา
พบการไม่ปฏิบตัิ

ารถตรวจพบกา
ารถลงโทษหรือ

ดตอ่หลกัความซื

นอิสระจากฝ่าย
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คาํถ

ณะกรรมการแย

กําหนดเป้าหมา
รและพนกังาน 
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ทบาทท่ีสําคญัข
รายงานทางการ
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ม่มีความสมัพนั
ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่

นาและปฏิบตัิเร่ื
ภาพแวดล้อมกา
รตดิตาม 
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ตรวจสอบภายใ

าน 
กภายนอกองค์
ตติามข้อกําหน

ารฝ่าฝืนได้ภาย
อจดัการกบัการฝ

ซ่ือตรงและการรั

ยบริหาร และท

ถาม 

ยกจากฝ่ายบริห

ายการดําเนินธรุ
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ของคณะกรรมก
รเงิน 

บริษัท และมีควา
ๆได้ 

วามรู้ ความสาม
นธ์ทางธรุกิจกบั
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ร่ืองการควบคมุ
ารควบคมุ การป
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ในหรือหนว่ยงาน

ค์กร 
ดเก่ียวกบัความ
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รักษาจรรยาบร
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ามเช่ียวชาญท่ี
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ภายใน 
ประเมินความเสี

นกํากบัดแูลกา

มซื่อตรงและกา

ะสม  
หมาะสม และภ

รณอย่างเหมาะ

บดูแล (Oversi

นสทิธ์ิอํานาจเฉ

ะวดัผลได้ เพ่ือ

ะผู้บริหารให้ถกู
ผู้สอบบญัชี ผู้

เป็นประโยชน์ต่

 และมีความเป็น
ามสมัพนัธ์อ่ืนใ
าะสมเพียงพอ 

สีย่ง กิจกรรมกา
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รปฏิบตัิ 


รรักษา
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ารกําหนด มอบ
รมการบริษัท ผู้บ
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สงค์ ภายใต้กา

ถาม 

สนนุการบรรลวุั
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ษัท โดยพิจารณา

ท่ีและความรับผิ
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การให้แรงจงูใจ
ม่บรรลเุป้าหมาย

มสําหรับการขา

บริหารและพนกั

แหนง่ (succes

ความรับผิดชอ

ถาม 

รส่ือสารเชิงบงั

บปรุงแก้ไขกระบ

กาํหนดอาํนาจ

รกาํกับดูแล (

ตัถปุระสงค์ของ
ควบคมุภายในอ
วงดลุระหวา่งกั
จน เป็นต้น 

าถึงความเหมา

ผิดชอบอยา่งเห

กษาบุคลากรที

คาํถาม

บคุลากรท่ีมีคว
นัน้อยา่งสม่ําเส

หรือรางวลัตอ่บ
ย รวมถึง การสื่

าดบคุลากรท่ีมี

กงานทกุคนเช่น

ssion plan) ท่ีสํ

อบในการควบ

คบัให้บคุลากรท

บวนการปฏิบตั ิ

จในการสั่ งการ

oversight) ขอ

งบริษัท โดยพิจ
อยา่งมีประสิทธิ
กนั  มีงานตรวจส

าะสมเก่ียวกบัอํา

หมาะสมระหวา่ง

ที่มีความรู้ควา

ม 

ามรู้และความส
มอ 

บคุลากรท่ีมีผลก
อสารกระบวนก

ความรู้และ

น การจดัระบบที

สําคญั 

คุมภายใน เพื่

ทกุคนมีความ

 ในกรณีท่ีจําเป็

รและความรับ

องคณะกรรมก

ใ

จารณา
ธิภาพ 
สอบ



านาจ 

ง 

มสามารถ 

ใ

สามารถ 

การ
การ





ท่ีปรึกษา 



อให้บรรลุตาม

ใ

น 
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5.2  คณ

เหมาะสม

ยาวของบ

5.3  คณ

เช่ือมโยง

5.4 คณะ

บคุลากร

6. 

6.1  บริษ
โดยแสด
ได้ถกูต้อ

6.2 บริษั
ทางการเ

6.3 รายง

6.4 คณะ
ให้ผู้บริห

7. 

7.1  บริษ

ฝ่ายงาน

 

ณะกรรมการและ

ม โดยพจิารณา

บริษัท 

ณะกรรมการและ

งกบัความสําเร็จ

ะกรรมการและ

รแตล่ะคน 
 

 

องค์กรกาํหน

เก่ียวข้องกบั

ษัทสามารถปฏบิ
งได้วา่รายการใ
อง  มีมลูคา่เหมา

ษัทกําหนดสาระ
เงิน ขนาดของร

งานทางการเงิน

ะกรรมการหรือ
หารและพนกังาน

องค์กรระบุแ

ทั่วทัง้องค์กร

ษัทระบคุวามเสี่

น และหน้าท่ีงาน

ะผู้บริหารกําหน

าทัง้เร่ืองการปฏิ

ะผู้บริหารประเมิ

จของหน้าท่ีในก

ผู้บริหารได้พิจา

นดวัตถุประสง

การบรรลุวัตถ

บตัติามมาตรฐา
ในรายงานทางก
าะสม  และเปิด

ะสําคญัของราย
รายการ แนวโน้

นของบริษัทสะท้

คณะกรรมการบ
นทกุคนรับทราบ

และวิเคราะห์ค

ร  

ีย่งทกุประเภทซึ

นตา่ง ๆ   

คาํถ

นดตวัชีว้ดัผลกา

ฏิบตัิตาม Code

มินแรงจงูใจและ

การปฏิบตัติามก

ารณาไม่ให้มีกา

การประเมิน

ค์ไว้อย่างชัดเจ

ถุประสงค์ของอ

คาํถ

านการบญัชีท่ีรั
การเงินมีตวัตน
ดเผยข้อมลูครบ

การทางการเงิน
มของธรุกิจ 

ท้อนถงึกิจกรรม

บริหารความเสี่
บและถือปฏิบติั

ความเส่ียงทุกป

คาํถ

ซึง่อาจมีผลกระ

ถาม 

ารปฏิบตัิงาน กา

e of Conduct แ

ะการให้รางวลัอ

การควบคมุภาย

ารสร้างแรงกดดั

ความเส่ียง (R

จนเพยีงพอ เพ

องค์กร 

ถาม 

รับรองโดยทัว่ไป
นจริง ครบถ้วนแ
ถ้วน ถกูต้อง 

น โดยพิจารณา

มการดําเนินงาน

ยง อนมุตัิและสื
ติ จนเป็นสว่นหนึ

ประเภทที่อาจ

ถาม 

ะทบตอ่การดําเนิ

ารสร้างแรงจงูใจ

และวตัถปุระสง

อย่างตอ่เน่ืองโด

ยในด้วย 

ดนัท่ีมากเกินไปใ

Risk Assessme

พื่อให้สามารถ

ป และเหมาะสม
แสดงถงึสทิธิหรือ

าถงึปัจจยัท่ีสําคั

นของบริษัทอยา่

สื่อสารนโยบาย
นึง่ของวฒันธรร

กระทบต่อการ

นินธรุกิจทัง้ระดั

จ และการให้รา

ค์ในระยะสัน้แล

ดยเน้นให้สามาร

ในการปฏิบตัิห

ent) 

ถระบุและประ

มกบัธรุกิจในขณ
อภาระผกูพนัขอ

คญัเช่น ผู้ ใช้ราย

างแท้จริง 

การบริหารควา
รมขององค์กร 

รบรรลุวัตถุปร

ดบัองค์กร หน่วย

ใ

างวลั ท่ี

ละระยะ



รถ 

น้าท่ีของ 

เมินความเส่ีย

ใ

ณะนัน้ 
องบริษัท



ยงาน 



ามเส่ียง 

ระสงค์ไว้อย่าง

ใ

ยธรุกิจ 
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7.2  บริษ
รวมถงึค
สารสนเท

7.3  ผู้บริ

7.4  บริษ
อาจเกิดขึ

7.5  บริษ
(accept
ความเสีย่

 

8. 

8.1  บริษ

ทางการเ

ภายใน (

ได้มาหรือ

 

8.2  บริษ
กําหนดแ
ด้วยวา่ ไ
เกินความ

 

8.3  คณ
มาตรกา

8.4  บริษ

 

ษัทวิเคราะห์ควา
วามเสี่ยงด้านก
ทศ  

ริหารทกุระดบัมี

ษัทได้ประเมินค
ขึน้  

ษัทมีมาตรการแ
tance)  การลด
ยง (sharing) 

 

องค์กรได้พจิ

องค์กร 

ษัทประเมินโอก

เงินเท็จ  การทํา

(management

อใช้ไปซึง่ทรัพย์

ษัทได้ทบทวนเป้
แล้ว  รวมทัง้ได้พิ
ไมมี่ลกัษณะสง่
มเป็นจริง จนทํา

ณะกรรมการตรว
รท่ีบริษัทดําเนิน

ษัทได้สือ่สารให้

ามเสีย่งทกุประ
กลยทุธ์ การดําเ

มีสว่นร่วมในกา

ความสําคญัของ

และแผนปฏิบติัง
ความเสีย่ง (re

จารณาถงึโอกา

าสท่ีจะเกิดการ

าให้สญูเสียทรัพ

t override of in

ย์สนิโดยไม่ถกูต้

ป้าหมายการปฏิ
พจิารณาความ
เสริมให้พนกังา
าให้เกิดแรงจงูใ

วจสอบได้พิจารณ
นการเพ่ือป้องกั

พนกังานทกุคน

คาํถ

ะเภทท่ีอาจเกิดจ
เนินงาน การราย

รบริหารความเสี

งความเสี่ยง โดย

งานเพ่ือจดัการ
duction)  การห

าสที่จะเกดิกา

คาํถ

รทจุริตขึน้ โดยค

พย์สนิ  การคอร์

nternal control

อง เป็นต้น 

ฏิบตัิงานอย่างร
สมเหตสุมผลข
านกระทําไม่เหม
ใจในการตกแตง่

ณาและสอบถา
กนัหรือแก้ไขการ

นเข้าใจและปฏิบ

ถาม 

จากทัง้ปัจจยัภา
ยงานการปฏิบตัิ

สีย่ง 

ยพิจารณาทัง้โอ

รความเสีย่ง โดย
หลีกเลี่ยงความ

รทุจริตในการ

ถาม 

ครอบคลมุการทุ

ร์รัปชนั การท่ีผู้บ

s)  การเปลี่ยน

อบคอบ โดยพจิ
องการให้สิง่จงูใ
มาะสม เช่น ไม่ต
งตวัเลขยอดขา

ามผู้บริหารเก่ียว
รทจุริต 

บตัิตามนโยบาย

ายในและปัจจยั
ตติามกฎเกณฑ์

อกาสเกิดเหตกุ

ยอาจเป็นการย
มเส่ียง (avoidan

รประเมินความ

ทจุริตแบบตา่งๆ

บริหารสามารถฝ

แปลงข้อมลูในร

จารณาความเป็
ใจหรือผลตอบแ
ตัง้เป้าหมายยอ
ย เป็นต้น 

วกบัโอกาสในก

ยและแนวปฏิบั

ยภายนอกองค์ก
ฑ์ และด้านเทคโ

ารณ์ และผลกร

อมรับความเสีย่
nce)  หรือการร

มเส่ียงที่จะบร

ๆ เช่น การจดัทํา

ฝ่าฝืนระบบควบ

รายงานท่ีสําคญั

ป็นไปได้ของเป้า
แทนแก่พนกังาน
อดขายของบริษั

การเกิดทจุริต แล

ติัท่ีกําหนดไว้  

ใ

กร ซึง่
โนโลยี





ระทบท่ี 

ยงนัน้ 
ร่วมรับ



รลุวัตถุประสง

ใ

ารายงาน

บคมุ

ญ  การ



าหมายท่ี
นแล้ว
ษัทไว้สงู



ละ 
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9. 

9.1 บริษั

ควบคมุภ

อย่างเพีย

9.2 บริษั
ควบคมุภ
อย่างเพีย

9.3 บริษั
และรายง
 
 

10. 

10.1  มา
สภาพแว

10.2  บริ
อย่างเหม
การบริห
ระดบัไว้อ
อํานาจอ
คดัเลือก
การเบกิใ
 1
บคุคลดงั
ระหวา่งก
เสมอ 
  

องค์กรสามา

ษัทประเมินการเ

ภายใน และราย

ยงพอแล้ว  

ษัทประเมินการเ
ภายใน และราย
ยงพอแล้ว 

ษัทประเมินการเ
งานทางการเงิน

องค์กรมีมาต

ยอมรับได้ 

าตรการควบคมุ
วดล้อม ความซั

ริษัทมีมาตรการ
มาะสม  เช่น  มี
ารทัว่ไป ตลอด
อยา่งชดัเจน รัด
อนมุตัิของผู้บริห
ผู้ขาย  การบนัทึ
ใช้เคร่ืองมือตา่ง
0.2.1 การเก็บร
งกลา่ว รวมทัง้บ
กนั หรือรายการ

ารถระบุและปร

เปลีย่นแปลงปัจ

ยงานทางการเงิ

เปลีย่นแปลงรูป
ยงานทางการเงิ

เปลีย่นแปลงผู้ นํ
น ตลอดจนได้กํ

ก

ตรการควบคุม

มของบริษัทมีคว
บัซ้อนของงาน 

รควบคมุภายใน
มีนโยบายและระ
จนกําหนดขอบ
ดกมุ  เพ่ือให้สา
หารแต่ละระดบั 
ทกึข้อมลูรายละ
งๆ เป็นต้นโดยไ
รวบรวมข้อมลูเกี
บคุคลท่ีเก่ียวโย
รท่ีอาจมีความขั

ระเมินความเป

คาํถ

จจยัภายนอกอง

น ตลอดจนได้ก

ปแบบการทําธุรกิ
น ตลอดจนได้ก

นําองค์กร ท่ีอาจ
าหนดมาตรกา

การควบคุมกา

ที่ช่วยลดความ

คาํถ

วามเหมาะสมกั
 ลกัษณะงาน ข

นท่ีกําหนดเป็นล
ะเบียบวิธีปฏิบติั
บเขต  อํานาจหน
มารถป้องกนักา
  ขัน้ตอนในการ
ะเอียดการตดัสิ
ได้จดัให้มีกระบ
ก่ียวกบัผู้ ถือหุ้น
งกนั เพ่ือประโย
ขดัแย้งทางผลป

ปล่ียนแปลงที่

ถาม 

งค์กร ท่ีอาจมีผ

กําหนดมาตรกา

กิจ ท่ีอาจมีผลก
กําหนดมาตรกา

จมีผลกระทบตอ่
รตอบสนองตอ่

ารปฏบิตัิงาน (

มเสี่ยงที่จะไม่

ถาม 

บัความเส่ียง แ
ขอบเขตการดําเ

ลายลกัษณ์อกัษ
ตัิงานเก่ียวกบัธุ
น้าท่ี  และลําดบั
ารทจุริตได้  เชน่
รอนมุตัิโครงกา
สนิใจจดัซือ้  ขัน้
วนการสําหรับก
นรายใหญ่ กรรม
ยชน์ในการติดต
ประโยชน์รวมทัง้

อาจมีผลกระท

ลกระทบตอ่กา

ารตอบสนองตอ่

กระทบต่อการดํ
ารตอบสนองตอ่

อการดําเนินธรุกิ
การเปล่ียนแปล

(Control Activ

บรรลุวัตถุประ

และลกัษณะเฉพ
เนินงาน รวมถงึ

ษร และครอบคล
ธุรกรรมด้านการ
บัชัน้การอนมุตัิ
น  มีการกําหนด
รลงทนุ  ขัน้ตอน
ตอนการเบิกจ่า
กรณีตา่ง ๆ ดงันี
มการ ผู้บริหาร แ
ตามและสอบทา
งมีการปรับปรุง

ทบต่อระบบก

รดําเนินธรุกิจ ก

อการเปลี่ยนแป

ดําเนินธรุกิจ กา
อการเปลี่ยนแป

กิจ การควบคมุ
ลงนัน้อยา่งเพีย

vities) 

ะสงค์ขององค์

พาะขององค์กร 
งลกัษณะเฉพาะ

ลมุกระบวนการ
รเงิน การจดัซือ้ 
ของผู้บริหารใน
ดขนาดวงเงินแล
นการจดัซือ้และ
ายวสัดอุปุกรณ์ 
นี ้
และผู้ ท่ีเก่ียวข้อ
านการทํารายก
ข้อมลูให้เป็นปัจ

ารควบคุมภาย

ใ

การ

ปลงนัน้



ร
ปลงนัน้



มภายใน 
งพอแล้ว 



กร ให้อยู่ในร

ใ

 เชน่ 
ะอ่ืน ๆ 



รต่างๆ 
 และ
นแตล่ะ
ละ
ะวิธีการ
์ หรือ 

องกบั
าร
จจบุนั
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10.2.2 ก
ยาวไปแล
มีการปฏิ
หนีต้ามก

10.3 บริษ
manual 

10.4 บริษ
สายงาน
10.5 บริษ
การตรวจ

11. 

11.1 บริษ
และการ

11.2 บริษ

11.3 บริษ

11.4  บริ
มีความเห

 

กรณีท่ีบริษัทอนุ
ล้ว เชน่ การทํา
ฏบิตัิเป็นไปตาม
กําหนด หรือมีก

ษัทกําหนดให้ก
 และ automate

ษัทกําหนดให้มี
น ฝ่ายงาน แผนก
ษัทมีการแบง่แย
จสอบซึง่กนัและ

(1) หน้าท่ีอนมุ
(2) หน้าท่ีบนัทึ
(3) หน้าท่ีในก

 

องค์กรเลือก

วัตถุประสงค์

ษัทควรกําหนด
ควบคมุทัว่ไปขอ

ษัทควรกําหนด

ษัทควรกําหนด

ริษัทควรกําหนด
หมาะสม 

 

นมุตัิธุรกรรมหรือ
สญัญาซือ้ขายสิ
มเง่ือนไขท่ีตกลง
การทบทวนควา

การควบคมุภาย
ed หรือการควบ

มีการควบคมุภา
ก หรือกระบวน
ยกหน้าท่ีความ
ะกนั กลา่วคือ 
มตั ิ 
ทกึรายการบญั
การดแูลจดัเก็บท

กและพฒันากจิ

ค์ 

ดความเก่ียวข้อง
องระบบสารสน

ดการควบคมุขอ

ดการควบคมุด้า

ดการควบคมุกร

คาํถ

อทําสญัญากบั
สนิค้า การให้กู้
งกนัไว้ตลอดระย
มเหมาะสมของ

ยในมีความหลา
บคมุแบบป้องกั

ายในในทกุระดบั
นการ 
รับผิดชอบในงา

ชีและข้อมลูสา
ทรัพย์สิน 

จกรรมการควบ

คาํถ

งกนัระหวา่งการ
นเทศ 

งโครงสร้างพืน้ฐ

นความปลอดภ

ระบวนการได้ม

 

ถาม 

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน
ยืม การคํา้ประ
ยะเวลาท่ีมีผลผู
งสญัญา เป็นต้

ากหลายอยา่งเห
กนัและติดตาม 

บัขององค์กร เช

าน 3ด้านตอ่ไป

รสนเทศ และ  

บคุมทั่วไปด้วย

ถาม 

รใช้เทคโนโลยีส

ฐานของระบบเ

ภยัของระบบเท

า การพฒันา แ

นลกัษณะท่ีมีผล
ะกนั  บริษัทได้ติ
ผกูพนับริษัทเช่น
น 

หมาะสม เชน่ ก

ช่น ทัง้ระดบักลุม่

ปนีอ้อกจากกนัโ

ยระบบเทคโน

สารสนเทศ ในก

เทคโนโลยีให้มีค

คโนโลยีให้มีคว

และการบํารุงรัก

ผกูพนับริษัทใน
ตดิตามให้มัน่ใจ
น ติดตามการชํ

การควบคมุแบบ

มบริษัท หน่วยธ

โดยเดด็ขาด เพ่ือ

นโลยี เพื่อช่วย

กระบวนการปฏิบ

ความเหมาะสม

วามเหมาะสม 

กษาระบบเทคโน

ใ

นระยะ
แล้ววา่ 
าระคืน

บ 

ธรุกิจ 

อเป็น 

สนับสนุนการ

ใ

บตัิงาน 

ม 



นโลยีให้ 
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12. 

12.1  บริ
ผู้ ท่ีเก่ียวข
ตลาดหลั
ของบริษั

12.2  บริ

12.3  บริ

และพิจา

12.4  บริ

แนวทาง

บริษัทไม

12.5  บริ

และพนกั

12.6 นโย

ความสา

12.7 บริษ

13. 

13.1 บริษ
คณุภาพ

13.2 บริษ

13.3 บริษ
ตดัสนิใจ
ทางเลือก

องค์กรจัดให้

เพื่อให้นโยบ

ริษัทมีนโยบายที
ข้องกบับคุคลดั
ลกัทรัพย์แหง่ปร
ษัทไปใช้สว่นตวั 

ริษัทมีนโยบายเ

ริษัทมีนโยบายเ

ารณาโดยถือเสมื

ริษัทมีกระบวนก

ให้บคุคลท่ีบริษั

มมี่เงินลงทนุในบ

ริษัทกําหนดหน้

กงาน 

ยบายและกระบ

ามารถ รวมถงึก

ษัททบทวนนโย
 
 

องค์กรข้อมูล

กาํหนดไว้ 

ษัทกําหนดข้อมู
และเก่ียวข้องต

ษัทพิจารณาทัง้

ษัทดําเนินการเ
จ ตวัอยา่งข้อมลู
กตา่ง ๆ  

ห้มีกจิกรรมกา

บายที่กาํหนดไ

ท่ีรัดกมุเพ่ือติดต
ดงักลา่วต้องผ่าน
ระเทศไทยเกณฑ
   

เพ่ือให้การพิจาร

เพ่ือให้การพิจาร

มือนเป็นรายกา

การติดตามดแูล

ษัทแตง่ตัง้ให้เป็น

บริษัทยอ่ยหรือบ

น้าท่ีและความรับ

บวนการปฏิบตัขิ

ารครอบคลมุก

ยบายและกระบ

ระบบสารสน

ลที่เกี่ยวข้องแ

มลูท่ีต้องการใช้ใ
ต่องาน 

งต้นทนุและประ

เพ่ือให้คณะกรร
ลท่ีสําคญั เชน่ ร

รควบคุมผ่าน

ว้นัน้สามารถน

คาํถ
ตามให้การทําธุ
นขัน้ตอนการอน
ฑ์ของสํานกังาน

รณาอนมุตัิธุรก

รณาอนมุตัิธุรก

ารท่ีกระทํากบับุ

ลการดําเนินงาน

นกรรมการหรือ

บริษัทร่วมไมต้่อ

บผิดชอบในการ

ของบริษัทได้รับ

ระบวนการแก้ไ

บวนการปฏิบตัใิ

เทศและการส่ื

ละมีคุณภาพเ

คาํถ
ในการดําเนินงา

ะโยชน์ท่ีจะได้รับ

รมการมีข้อมลูที
รายละเอียดของ

ทางนโยบาย ซึ

นําไปสู่การปฏิ

ถาม 
รกรรมของผู้ ถือ
นมุตัิท่ีกําหนด เ
น ฯลฯเพ่ือป้องก

รรมกระทําโดย

รรมคํานงึถึงปร

บคุคลภายนอก(

นของบริษัทย่อย

ผู้บริหารในบริษ

องตอบข้อนี)้ 

รนํานโยบายแล

บการนําไปใช้ใน

ไขข้อผิดพลาดใ

ให้มีความเหมาะ

ส่ือสารข้อมูล (

เพื่อสนับสนุนใ

ถาม 
าน ทัง้ข้อมลูจา

บ รวมถึงปริมาณ

ท่ีสําคญัอยา่งเพี
งเร่ืองท่ีเสนอให้

ซึ่งได้กาํหนดสิ

ฏบิัตไิด้ 

อหุ้นรายใหญ่ ก
เชน่ ข้อบงัคบัขอ
กนัการหาโอกา

ยผู้ ท่ีไม่มีสว่นได้

ระโยชน์สงูสดุข

(at arms’ lengt

ยหรือบริษัทร่วม

ษัทยอ่ยหรือร่วม

ละกระบวนการไ

นเวลาท่ีเหมาะส

ในการปฏิบตังิา

ะสมอยูเ่สมอ 

(Information &

ให้การควบคุม

ากภายในและภ

ณและความถกู

พียงพอสําหรับ ใ
ห้พิจารณา เหตุ

ส่ิงที่คาดหวังแ

รรมการ ผู้บริห
องบริษัท เกณฑ
สหรือนําผลปร

เสียในธรุกรรมน

องบริษัทเป็นสํา

th basis) 

ม รวมทัง้กําหน

มนัน้ ถือปฏิบตั ิ

ไปปฏิบติัโดยผู้บ

สม โดยบคุลากร

น 

& Communicat

มภายในสามา

ภายนอกองค์กร 

กต้องของข้อมลู

ใช้ประกอบการ
ผล ผลกระทบต

และขัน้ตอนกา

ใ
าร หรือ
ฑ์ของ
ะโยชน์



นัน้ 

าคญั 

ด

  (หาก



บริหาร 

รท่ีมี 



tion) 

รถดาํเนินไปไ

ใ
 ท่ีมี 

ล  


ร
ต่อบริษัท
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13.4 บริษ
ระบขุ้อมู
ตามท่ีกฎ
13.5 บริษ
ตรวจสอ
ซกัถามข
ท่ีไม่เห็น
13.6  บริ
 13
 13
ภายใน บ

14. 

14.1  บริ
เพ่ือสนบั
 
14.2  บริ
สามารถ
การกําห
การติดต่
ผู้บริหาร
นอกเหนื
 
14.3  บริ
แจ้งข้อมู
ปลอดภยั
 

 

ษัทดําเนินการเ
มลูท่ีจําเป็นและ
ฎหมายกําหนด 
ษัทดําเนินการเ
บย้อนหลงัเก่ียว
ของกรรมการ ค
ด้วยกบัเร่ืองท่ีเส
ริษัทมีการดําเนิ
3.6.1 มีการจดัเก
3.6.2 กรณีท่ีได้รั
บริษัทได้แก้ไขข้

 

องค์กรส่ือสา

จาํเป็นต่อกา

ริษัทมีกระบวนก
บสนนุการควบคุ

ริษัทมีการรายง
เข้าถงึแหลง่สา
นดบคุคลท่ีเป็น
ตอ่สอบถามข้อมู
ตามท่ีคณะกรร
นอจากการประช

ริษัทจดัให้มีช่อง
ลูหรือเบาะแสเ
ย 

 

เพ่ือให้กรรมการ
เพียงพอตอ่การ
  
เพ่ือให้รายงานก
วกบัความเหมา
วามเห็นหรือข้อ
สนอพร้อมเหตผุ
นนการดงัตอ่ไปนี
ก็บเอกสารสําคั
รับแจ้งจากผู้สอ
ข้อบกพร่องนัน้อ

ารข้อมูลภายใ

ารสนับสนุนให้

การสื่อสารข้อมู
คมุภายใน  

านข้อมลูท่ีสําคั
รสนเทศท่ีจําเป็
นศนูย์ตดิต่อเพ่ือ
มลูจากผู้สอบบญั
รมการร้องขอ ก
ชมุคณะกรรมกา

งทางการส่ือสา
เก่ียวกบัการฉ้อฉ

คาํถ
รบริษัทได้รับหน
รพิจารณาก่อนก

การประชมุคณะ
าะสมในการปฏิ
อสงัเกตของกรร
ผล เป็นต้น 
นี ้
คญั ไว้อย่างครบ
อบบญัชีหรือผู้ต
อยา่งครบถ้วนแ

นองค์กร ซึ่งร

ห้การควบคุมภ
คาํถ

มลูภายในอย่างมี

คญัถงึคณะกรรม
ปนตอ่การปฏิบตัิ
อให้สามารถติด
ญัชี ผู้ตรวจสอบ
ารจดักิจกรรมพ
าร เป็นต้น    

รพิเศษหรือช่อง
ฉลหรือทจุริตภา

 

ถาม 
นงัสือนดัประชมุ
การประชมุลว่ง

ะกรรมการมีรา
ฏิบตัิหน้าท่ีของก
รมการในเร่ืองท่ี

บถ้วนเป็นหมวด
ตรวจสอบภายใน
ล้ว 

วมถึงวัตถุประ

ภายในสามารถ
ถาม 
มีประสิทธิภาพ

มการบริษัทอยา่
ตงิาน หรือสอบท
ตอ่ขอข้อมลูอ่ืน
บภายใน  การจั
พบปะหารือระห

งทางลบัเพ่ือให้บ
ายในบริษัท (w

มหรือเอกสารปร
งหน้าอยา่งน้อย

ยละเอียดตามค
กรรมการแตล่ะร
พิจารณา ความ

ดหมู่ 
นวา่มีข้อบกพร่อ

ะสงค์และความ

ถดาํเนินไปได้

 และมีชอ่งทาง

างสม่ําเสมอ แล
ทานรายการตา่
นนอกจากท่ีได้รั
จดัประชมุระหวา่
หวา่งคณะกรรม

บคุคลต่างๆ  ภ
whistle-blower 

ระกอบการประ
ภายในระยะเว

ควรเพ่ือให้สามา
ราย เชน่ การบนั
มเห็นของกรรม

องในการควบคุ

มรับผิดชอบต่

ตามที่วางไว้ 

การสื่อสารที่เห

ละคะกรรมการบ
างๆ ตามท่ีต้องก
รับจากผู้บริหาร 
างคณะกรรมกา
มการและผู้บริห

ายในบริษัทสาม
hotline) ได้อย่า

ใ
ะชมุท่ี
ลาขัน้ต่ํา



ารถ
นัทกึข้อ
การราย



คมุ



ต่อการควบคุม

ใ
หมาะสม 

บริษัท
การ เช่น 
 รวมทัง้
ารและ
าร



มารถ
าง
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15. 

15.1  บริ
ช่องทางก
ลงทนุสมั

15.2  บริ

แจ้งข้อมู

 

 

16. 

16.1  บริ
พนกังาน
ติดตามก
ปฏิบติั แ
16.2  บริ
และ/หรือ
16.3  คว
 
16.4  ดํา
 
16.5  บริ
 
16.6  บริ
ตรวจสอ
 

 

องค์กรได้ส่ือ

ริษัทมีกระบวนก
การสื่อสารท่ีเห
มพนัธ์  ศนูย์รับเ ื

ริษัทจดัให้มีช่อง

ลูหรือเบาะแสเ

 

องค์กรตดิตา

ครบถ้วน เห

ริษัทจดัให้มีกระ
นปฏิบตัตินในลกั
การปฏบิตัิ  และ
และรายงานตอ่ค
ริษัทจดัให้มีการ
อการประเมินอิส
วามถ่ีในการตดิ

าเนินการติดตา

ริษัทกําหนดแน

ริษัทสง่เสริมให้ผ
บภายใน (Inter

 

อสารกับหน่วย

การส่ือสารข้อมู
มาะสม เพ่ือสนั
เร่ืองร้องเรียน เป็

งทางการส่ือสา

เก่ียวกบัการฉ้อฉ

ามและประเมิน

มาะสม 

ะบวนการติดตา
กัษณะท่ีอาจก่อ
ะรายงานผู้บงัคั
คณะกรรมการต
รตรวจสอบการ
สระโดยผู้ตรวจ
ตามและประเมิ

มและประเมินผ

วทางการรายงา

ผู้ตรวจสอบภาย
rnational Stan

ยงานภายนอก 
คาํถ

มลูกบัผู้มีสว่นได้
นบัสนนุการควบ
ป็นต้น 

รพิเศษหรือช่อง

ฉลหรือทจุริต (w

ระบบการติ

นผลการควบค

คาํถ
ามการปฏบิตัิตา
อให้เกิดความขั
บับญัชา หรือม
ตรวจสอบ  เป็น
ปฏิบตัติามระบ
สอบภายใน 
มินผลมีความเห

ผลระบบการคว

านผลการตรวจ

ยในปฏิบตัิหน้า
ndards for the 

 

 เกี่ยวกับประ
ถาม 
ด้เสยีภายนอกอ
บคมุภายใน เชน่

งทางลบัเพ่ือให้

whistle-blowe

ตดิตาม (Monit

คุมภายใน เพื่อ

ถาม 
ามจริยธรรมธรุกิ
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7.2.3 รายงานค
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 12.   รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม 

ช่ือบริษัท / ประเภท
ธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

1. บริษัท นํา้ตาลมิตรผล 
จํากดั 

(ผลิตและจําหน่ายนํา้ตาล
และกากนํา้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้อยละ 5.58 ของทนุชําระแล้ว 

2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ บจ.นํา้ตาลมิตรสยาม 
3) มีกรรมการร่วมกนั 3 ท่าน คือ 

1.  นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ 
2.  นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
3.  นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
1. บจ.นํา้ตาลมิตรสยาม     99.99% 
 

1.  นายอิสระ      วอ่งกศุลกิจ 
2.  นายชนินท์     วอ่งกศุลกิจ 
3.  นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ 
4.  นายชศูกัด์ิ     วอ่งกศุลกิจ 
5.  นายกล้าณรงค์    ศรีรอต 
6.  นายทวีวฒัน์   ทวีปิยมาภรณ์ 
7.  นาวาอากาศโท พญ.ลกัษมี    

  วอ่งกศุลกิจ 
8. นายกฤษฎา  มณเทียรวิเชียรฉาย 
9. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ 
10. รศ.ดร.จีรเดช    อู่สวสัด์ิ 
11. นายอรรถพล  วอ่งกศุลกิจ   
 

2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล 
จํากดั 
(บริษัทเพ่ือการลงทนุ) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยถือหุ้น
ร้อยละ 2.41 ของทนุชําระแล้ว  

2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ ตระกลูวอ่งกศุลกิจ 
3) มีกรรมการร่วมกนั 4 ท่าน คือ 

1. นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ 
2. นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ 
3. นายองอาจ  เอือ้อภิญญกลุ 
4. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
1. ตระกลูวอ่งกศุลกิจ         54.23% 
2. ตระกลูเอือ้อภิญญกลุ     24.16% 
3. บจ.ยฟิูนเวส                  15.23%  
4. ตระกลูกนัทาธรรม           3.17% 
5. ตระกลูกาญจนกําเนิด      2.58% 
6. ตระกลูพทุธพงษ์ศิริพร      0.63% 

1.  นายวิฑรูย์     วอ่งกศุลกิจ 
2.  นายชนินท์     วอ่งกศุลกิจ 
3.  นายเมธี         เอือ้อภิญญกลุ 
4.  นายองอาจ     เอือ้อภิญญกลุ 
5.  นายภากร       กนัทาธรรม 
6.  นายอรรณพ    วอ่งกศุลกิจ 
7.  นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 
8. น.ส. จินตนา  กาญจนกําเนิด 
9. นายบรรเจิด    ว่องกศุลกิจ 

3. บริษัท ซิตีโ้ฮลดิง้ จํากดั 
(Holding Company) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 1.04 ของทนุชําระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกลูวอ่งกศุลกิจ 
3) มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน คือ 

1. นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ 
2. นายวีระเจตน์  ว่องกศุลกิจ 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
1. ตระกลูวอ่งกศุลกิจ          87.00% 
2. ตระกลูกาญจนกําเนิด       6.00% 
3. ตระกลูพทุธพงษ์ศิริพร       2.00% 
4. ตระกลูลทัธะพานิชย์         2.00% 
5. ตระกลูเจนลาภวฒันกลุ    1.50% 
6. ตระกลูประดิษฐ์แท่น         1.50% 

 

1. นายกมล      วอ่งกศุลกิจ 
2. นายสนุทร    วอ่งกศุลกิจ 
3. นายวิฑรูย์    วอ่งกศุลกิจ 
4. นายอิสระ     วอ่งกศุลกิจ 
5. นายชนินท์    วอ่งกสุลกิจ 
6. นายวีระเจตน์  ว่องกศุลกิจ 
7. นายบรรเจิด   ว่องกศุลกิจ 
8. น.ส.จินตนา  กาญจนกําเนิด 
9. นางอารดา    ลทัธะพานิชย์ 
 

4. บริษัท รวมเกษตรกร
อตุสาหกรรม จํากดั 

(ผลิตและจําหน่ายนํา้ตาล
และกากนํา้ตาล) 

1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
    ร้อยละ 0.69 ของทนุชําระแล้ว 
2) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํา้ตาลมิตรผล 
3) มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน คือ  

 1. นายบรรเทิง   ว่องกศุลกิจ 
 2. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ 

 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บจ.นํา้ตาลมิตรผล              87.56% 
 

1. นายอิสระ    วอ่งกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ 
3. น.ส. ชญาวดี  ชยัอนนัต์ 
4. นายทวีวฒัน์  ทวีปิยมาภรณ์ 
5. น.ส. จินตนา  กาญจนกําเนิด 
6. นายสขุกาญจน์  วธันเวคิน 
7. นายกฤษฎา  มณเทียรวิเชียรฉาย 
8. นายวีระเจตน์  ว่องกศุลกิจ 
9. นางอารดา  ลทัธะพานิชย์ 
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หน่าย
กากนํา้ตาล) 
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ยวข้อง ผู้บริหาร 

ลักษณะคว

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบ
 ร้อยละ 0.59 ของ
 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คื
อตุสาหกรรม 

  ไม่มีกรรมการร่ว

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบ
  ร้อยละ 0.29 ขอ
  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คื
สยาม 

 มีกรรมการร่วมกั
  1. นายบรรเทิง  

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบ
 ร้อยละ 0.26 ของ
 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คื
 มีกรรมการร่วมกั
    1. นายวีระเจต

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบ
 ร้อยละ 0.26 ของ
 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ
 มีกรรมการร่วมกั

1. นายชนินท์ ว่
2. นายเมธี    เอื
3. นายองอาจ  
4. นายวีระเจตน

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบ
  ร้อยละ 0.24 ขอ
 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คื
  อตุสาหกรรม 
 มีกรรมการร่วมกั
    1. นายบรรเทิง

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบ
  ร้อยละ 0.19 ขอ
 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คื
  อตุสาหกรรม 
 กรรมการร่วมกนั
  1. นายบรรเทิง  
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ริษัทย่อย และบริ

ายช่ือผู้ถือหุ้นรา

31 ธนัวาคม 2558
กษตรกรอตุสาหก

31 ธนัวาคม 2558
าลมิตรสยาม      

31 ธนัวาคม 2558
าลมิตรผล           

31 ธนัวาคม 2558
เอ็มอี แคปิตอล   
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ฏในเอกสารแนบ

รายช่ือคณ

1. นายอิสระ   วอ่ง
2. นายกฤษฎา มณ
3. นางอมัพร  กาญ
4. นายปริวฒัก์ กา
5. นายอรรถพล ว่
 
. นายสนุทร  วอ่ง

2. นายอิสระ    วอ่
3. นายบรรเทิง  วอ่
 

1. นายกฤษฎา  ม
2. นางอมัพร    กา
3. นายจิรศกัด์    ว
4. นายวีระเจตน์   

1. นายวิฑรูย์      ว
2. นายชนินท์     ว
3. นายเมธี         เ
4. นายองอาจ    เอื
5. นายภากร       ก
6. นายอรรณพ    
7. นายวีระเจตน์  
8. น.ส.จินตนา    ก
9. นายบรรเจิด     
 

1. นายอิสระ   วอ่ง
2. นายบรรเทิง  วอ่
3. นายกฤษฎา  ม

1. นายอิสระ   วอ่ง
2. นายบรรเทิง  วอ่
3. นายทวีวฒัน์  ท
4. น.ส. จินตนา  ก
5. นายสขุกาญจน์
6. น.ส. ชญาวดี   
7. นายกฤษฎา  ม
8. นางอารดา  ลทั

บ 1 
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ณะกรรมการ 

งกศุลกิจ 
ณเทียรวิเชียรฉาย
ญจนกําเนิด 
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องกศุลกิจ 

งกศุลกิจ 
งกศุลกิจ 
องกศุลกิจ 

ณเทียรวิเชียรฉาย
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องกศุลกิจ 
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กาญจนกําเนิด 
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ชยัอนนัต์ 
ณเทียรวิเชียรฉาย
ทธะพานิชย์ 

ย 

ย 

ย 

ย 



 

 

รายการระห
ขายและอตัร
ในหมายเหต

 
o รา

 

บริษัท บ้านป

1.   บริษัทฯ ท

 ปี 25

 มีดอ

 เงินป

 ณ 3
282

 ยอด
2. บริษัทฯ ท

จํากดั ดงั

 ปี 25

 ณ 3
เหรีย

 ยอด

 ยอด
3.  บริษัทฯ ทํ
     ดงันี ้ 

 ปี 25

 รายไ

 เงินป

 ณ 3
เหรีย

 ยอด

 ยอด

4.  บริษัทฯ ทํ

 ปี 25

 ณ 31

วา่งกนัอื่นๆ ขอ
ราดอกเบีย้ท่ีใช้
ตปุระกอบงบกา

ยการระหวา่งกิ

ปู จาํกัด (มหาช

ทํารายการระหว่

558 มีต้นทนุการ

อกเบีย้รับ จํานวน

ปันผลรับ จํานวน

31 ธนัวาคม 255
2,001,878.53 เห

ดเจ้าหนีก้ารค้า จ
ทํารายการระหว
นี ้

558  มีดอกเบีย้ร

31 ธนัวาคม 255
ยญสหรัฐ  

ดดอกเบีย้ค้างรับ

ดเงินทดรองจา่ย 
ทํารายการระหวา่

558 มีดอกเบีย้รั

ได้คา่ Managem

ปันผลรับ จํานวน

31 ธนัวาคม 255
ยญสหรัฐ  

ดดอกเบีย้ค้างรับ

ดลกูหนีอ่ื้น จํานว

ทํารายการระหวา่

58 รายได้คา่ M

1 ธนัวาคม 2558

องบริษัทฯ กบั
ช้   โดยท่ีบริษัท
ารเงินข้อ 13 

กิจการท่ีเก่ียวข้อ

รายการระหว่า

ชน) 

างกนักบั บริษัท

รรับบริการ จําน

น 87,037.57 เห

น 191,999,760 

58 มียอดเงินปัน
หรียญสหรัฐ 

จํานวน 317,350
วา่งกนักบับริษัท 

รับ จํานวน 81,1

58  มียอดเงินให้

บ จํานวน  181,8

 จํานวน  1,670,
างกนักบั บริษัท 

รับ จํานวน 5,380

ment fee  จํานว

น 73,818,406.5

58  มียอดเงินให้

บ จํานวน  1,424

วน  3,833.01 เห

างกนักบั  Banp

anagement fee

8 มียอดลกูหนีอ่ื้น

บริษัทยอ่ย บริ
ฯ มีรายการระห

องกนัโดยมีลกัษ

างกัน 

 บ้านป ูมินเนอรั

วน 620,547.04

หรียญสหรัฐ และ

 เหรียญสหรัฐ  

นผลค้างรับ จํานว

0 เหรียญสหรัฐ 
 บีพี โอเวอร์ซสี

60,146.48 เหรี

กู้ จํานวน 1,719

809,004.50 เหรีย

,389.80 เหรียญ
 บ้านป ูเพาเวอร์

0,191.41 เหรียญ

วน 1,378,057.6

57 เหรียญสหรัฐ

กู้ จํานวน 412,3

4,529.81 เหรียญ

หรียญสหรัฐ   

u Singapore Pt

e  จํานวน 10,00

น จํานวน  10,00

ริษัทร่วม และบ
หวา่งกนักบับริษ

ษณะความสมัพ

รัล จํากดั  ดงันี ้

4 เหรียญสหรัฐ  

ะ 

วน            

ส์ ดีเวลลอปเมน

รยญสหรัฐ 

,315,214.48 

ยญสหรัฐ 

ญสหรัฐ 
ร์ จํากดั (มหาชน

ญสหรัฐ  

66 เหรียญสหรัฐ 

ฐ  

96,362.91 

ญสหรัฐ และ 

te. Ltd. ดงันี ้ 

00 เหรียญสหรัฐ

00 เหรียญสหรัฐ

บริษัทท่ีเก่ียวข้อ
ษัทย่อย บริษัท

พนัธ์ ดงันี ้ 

บริ

 
บริษัท บ้า

นท์ บริษัท บีพี
เมนท์ จํากั

น) 

 

บริษัท บ้า
(มหาชน) 

ฐ  

ฐ 

Banpu Si

องกนั รวมทัง้น
ร่วม และบริษัท

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

นป ูมินเนอรัล จํ

พี โอเวอร์ซีส์ ดีเวล
กดั 

นป ูเพาเวอร์ จํา

ngapore Pte. L

นโยบายการกําห
ทท่ีเก่ียวข้องกนั

ง มูล

 
จํากดั 47

 

ลลอป 1,98

 

ากดั 49

 

Ltd. 
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หนดราคาซือ้
น ได้แสดงอยู่

ลค่ารายการ 

75,026,573.14 
เหรียญสหรัฐ 

83,954,755.26 
เหรียญสหรัฐ 

94,401,381.37 
เหรียญสหรัฐ 

20,000.00 
 เหรียญสหรัฐ 



 

 

5.  บริษัทฯ ทํ
ดงันี ้ 

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย
 

6.  บริษัทฯ ทํ

 ปี 25
เหรีย

 คา่ใช้

 ณ 31
เหรีย

 ยอดเ
 ยอดเ

 
7. บริษัทฯ ท

จํากดั  
       มีเงินให้ก

สญัญาเงิ
เฉลี่ย บวก

 ปี 25

 ณ 3
สหรั

 ยอด
 

8.  บริษัทฯ ทํ

 ปี 25
เหรีย

 ซือ้สิน

 ณ 31
สหรัฐ

 ยอดเ ิ

 ยอดเ
 

ทํารายการระหวา่

58 ต้นทนุการรับ

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 

ทํารายการระหวา่

58 ซือ้สินค้าและ
ญสหรัฐ  

ช้จ่าย Managem

1 ธนัวาคม 2558
ยญสหรัฐ 

เจ้าหนีก้ารค้าจํา

เจ้าหนีอ่ื้น จํานว

ทํารายการระหว

กู้ ยืมแก่ บริษัท 
นให้กู้ ยืม โดยคํ
กร้อยละ 0.5 ตอ่

558  ยอดดอกเบี

31 ธนัวาคม 255
รัฐ 

ดดอกเบีย้ค้างรับ

ทํารายการระหวา่

58  รายได้ค่า M
ญสหรัฐ  

นค้า จํานวน  10

1 ธนัวาคม 2558
ฐ 

เงินทดรองจา่ย  

เจ้าหนีก้ารค้า  จํ

รายการระหว่า

างกนักบั Banpu

บบริการ จํานวน

8 มียอดเงินทดรอ

างกนักบั BMS C

ะต้นทนุการรับบ

ment fee จํานวน

8  มียอดเงินทดร

นวน  395,450.

น  1,596,104.5

วา่งกนักบับริษัท 

บ้านป ู เอ็นจิเนีย
านวณอตัราดอก
อปี ดงันี ้ 

บีย้รับ จํานวน  6

58  มียอดเงินให้

บ  จํานวน  8,981

างกนักบั  PT. In

Management fe

06,281,143.75 

8 มียอดลกูหนีอ่ื้น

จํานวน 105,74

จํานวน 8,257,82

างกัน 

u Minerals (Sin

น  6,931,201.76

องจ่าย จํานวน 2

Coal Sales Pte.

บริการ จํานวน  7

น 6,211,285.52

รองจ่ายจํานวน  

00 เหรียญสหรัฐ

57 เหรียญสหรัฐ 

 บ้านป ู เอน็จิเนี

ยร่ิง เซอร์วิสเซส
กเบีย้จากต้นทนุ

65,869.25 เหรีย

กู้ จํานวน 5,375

1.43 เหรียญสห

ndominco  Man

ee  จํานวน 11,3

เหรียญสหรัฐ 

น จํานวน  1,563

2.59 เหรียญสห

22.40 เหรียญสห

gapore) Pte.Lt

6 เหรียญสหรัฐ  

28,691.67  

.Ltd.  ดงันี ้ 

7,274,297.88 

2 เหรียญสหรัฐ 

 10,515.60 

ฐ  

  

นียร่ิง เซอร์วิสเซ

ส จํากดั ในรูปขอ
นของเงินกู้ ยืมมาถ

ยญสหรัฐ 

,658.80 เหรียญ

รัฐ 

ndiri ดงันี ้ 

309,838.58 

3,221.61 เหรียญ

หรัฐ 

หรัฐ 

บริ

td.  Banpu  M
Pte. Ltd. 

BMS Coa

ซส 

อง
ถวั

ญ

บริษัท บ้า
เซอร์วิสเซ

ญ

PT. Indom

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

Minerals (Singa

al Sales Pte. Ltd

นป ูเอ็นจิเนียร่ิง 
ส จํากดั 

minco  Mandiri 

ง มูล

apore) 

 

d. 1

 

 

 

 12
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ลค่ารายการ 

6,959,893.43 
 เหรียญสหรัฐ 

5,487,653.57 
 เหรียญสหรัฐ 

5,450,509.48 
 เหรียญสหรัฐ 

27,517,768.93 
 เหรียญสหรัฐ 



 

 

9.  บริษัทฯ ทํ

 ปี 25
สหรัฐ

 ณ 31
สหรัฐ

 ยอดเ ิ

10.  บริษัทฯ 

 ปี 25
สหรัฐ

 ณ 31
สหรัฐ

 ยอดเ ิ
 

11.  บริษัทฯ 

 ปี 25
สหรัฐ

 ณ 31
สหรัฐ

 ยอดเ ิ
 

12.  บริษัทฯ 

 ปี 25
เหรีย

 ณ 31
สหรัฐ

 ยอดเ ิ
13.  บริษัทฯ 
    ดงันี ้

 ณ 31
เหรีย

14.  บริษัทฯ 
    ดงันี ้

 ณ 31
เหรีย

 

ทํารายการระหวา่

58  รายได้ค่า M
ฐ  

1 ธนัวาคม 2558
ฐ 

เงินทดรองจา่ย  

ทํารายการระหว

58  รายได้ค่า M
ฐ  

1 ธนัวาคม 2558
ฐ 

เงินทดรองจา่ย  

ทํารายการระหว

58  รายได้ค่า M
ฐ  

1 ธนัวาคม 2558
ฐ 

เงินทดรองจา่ย  

ทํารายการระหว

58   รายได้คา่ M
ญสหรัฐ  

1 ธนัวาคม 2558
ฐ 

เงินทดรองจา่ย  
ทํารายการระหว

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 
ทํารายการระหว

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 

รายการระหว่า

างกนักบั  PT. Jo

Management fe

8 มียอดลกูหนีอ่ื้น

จํานวน 4,426.3

วา่งกนักบั  PT. K

Management fe

8 มียอดลกูหนีอ่ื้น

จํานวน 10,188

วา่งกนักบั  PT. T

Management fe

8 มียอดลกูหนีอ่ื้น

จํานวน 38,623

วา่งกนักบั  PT.B

Management fe

8 มียอดลกูหนีอ่ื้น

จํานวน 3,930.3
วา่งกนักบั PT.In

8 มียอดเงินทดรอ

วา่งกนักบั PT. T

8 มียอดเงินทดรอ

างกัน 

orong Barutam

ee  จํานวน 558,

น จํานวน  67,15

36 เหรียญสหรัฐ

Kitadin  ดงันี ้ 

ee  จํานวน  451

น จํานวน  150,9

.26 เหรียญสหรั

Trubaindo Coa

ee  จํานวน 6,49

น จํานวน  1,88

.24 เหรียญสหรั

Bharinto Ekatam

ee  จํานวน 2,26

น จํานวน  688,6

30 เหรียญสหรัฐ
ndo Tambangra

องจ่าย  จํานวน 

Tambangraya U

องจ่าย  จํานวน 

ma Greston ดงันี

,669.10 เหรียญ

52.35 เหรียญ

ฐ 

,104.40 เหรียญ

930.34 เหรียญ

รัฐ 

al Mining ดงันี ้ 

97,776.05 เหรีย

1,115.11 เหรียญ

รัฐ 

ma ดงันี ้ 

67,563.85 

646.27  เหรียญ

ฐ 
aya Megah  

  15,056.48  

Usaha Tama   

  3,892.15  

บริ

นี ้ 

ญ

PT. Joron
 

ญ

PT. Kitad

ญ

ญ

PT. Truba

ญ

PT.Bharin

PT.Indo T

PT. Tamb
Tama   

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

ng Barutama G

in  

aindo Coal Min

nto Ekatama 

Tambangraya M

bangraya Usah

ง มูล

Greston 

 

 

ning 

 

 

Megah 

 

ha 
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ลค่ารายการ 

630,247.81 
 เหรียญสหรัฐ 

612,223.00 
 เหรียญสหรัฐ 

8,417,514.40 
 เหรียญสหรัฐ 

2,960,140.42 
 เหรียญสหรัฐ 

15,056.48 
 เหรียญสหรัฐ 

3,892.15 
 เหรียญสหรัฐ 



 

 

15.  บริษัทฯ 

 ปี 25
สหรัฐ

 ณ 31
เหรีย

 
16.  บริษัทฯ 

 ณ 31
สหรัฐ

17.  บริษัทฯ 

 ณ 31
เหรีย

บริษัท บ้านป

1.  รายการระ
บริษัท บ้
จํากดั ใน
ของเงินท่ี
บริษัท บ้า
มว่น จํากั

 ปี 25

 ดอกเ
 ณ 31

สหรัฐ

 ยอดด
2. รายการระ
    บริษัท บ้า

Ltd. โดยค
     บริษัท บ้า

Co.Pty L

 ปี 25

 ณ 31
ออสเ

 ยอดด

ทํารายการระหว

58 คา่ใช้จ่าย M
ฐ 

1 ธนัวาคม 2558
ยญสหรัฐ 

 ทํารายการระห

1 ธนัวาคม 2558
ฐ 

ทํารายการระหว

1 ธนัวาคม 2558
ยญสหรัฐ 

ปู มนิเนอรัล จํ

ะหวา่งกนักบับริษ
บ้านป ู มินเนอรัล
นรูปของตัว๋สญัญ
กู้มาถวัเฉลี่ยบว
านป ูมินเนอรัล จ
กดั ดงันี ้

58   มีเงินปันผล

เบีย้จ่าย จํานวน

1 ธนัวาคม 2558
ฐ 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย
ะหวา่งกนักบั Ba
นป ูมินเนอรัล จํ
คํานวณอตัราดอ
านป ูมินเนอรัล จ

Ltd. ดงันี ้

58  มีดอกเบีย้รับ

1 ธนัวาคม 2558
เตรเลีย 

ดอกบีย้ค้างรับ จํ

รายการระหว่า

วา่งกนักบั Banp

Management fe

8  มียอดเงินทดร

วา่งกนักบั Banp

8  ยอดเงินทดรอ

วา่งกนักบั Cent

8  มียอดเงินทดร

จาํกัด  

ษัท เหมืองเชียง
ล จํากดั มีเงินกู้
ญาใช้เงิน  โดย
กร้อยละ 0.5  ต่
จํากดั มีรายการ

ลรับ จํานวน 1,4

น 40,144.39 เหรี

8  มียอดเงินกู้ ยืม

ย จํานวน  1,994
anpu Australia 
จํากดั มีเงินให้กู้ ยื
อกเบีย้จากต้นทนุ
จํากดั มีรายการ

ับ จํานวน 324,4

8 มียอดเงินให้กู้ ยื

จํานวน  1,009,7

างกัน 

pu Investment (

e จํานวน 1,455

รองจ่ายจํานวน  

pu Australia Co

องจ่ายจํานวน  1

ennial Coal Co

รองรับจํานวน  1

มว่น จํากดั  
กู้ ยืมจาก บริษัท
ยคํานวณอตัราด
อปี  
ระหวา่งกนักบับ ิ

20,483.89 เหรีย

รยญสหรัฐ  

มจํานวน 1,565

4.08 เหรียญสหรั
Co.Pty Ltd 
ยืมแก่ Banpu A
นของเงินกู้ ยืมมา
รระหวา่งกนักบั B

444.49 เหรียญอ

ยืม จํานวน 8,00

777.92 เหรียญอ

(China) Ltd.ดงั

5,187.12 เหรียญ

 40,993.00 

o.Pty Ltd  ดงันี ้

0,911.26 เหรีย

o.Pty  ดงันี ้ 

17,597.41 

ท เหมืองเชียงมว่
ดอกเบีย้จากต้นท

บริษัท เหมืองเชีย

ยญสหรัฐ 

,244.98 เหรียญ

รัฐ 

Australia Co.Pty
าถวัเฉลี่ย  
Banpu Australi

ออสเตรเลีย 

00,000 เหรียญ

ออสเตรเลีย 

บริ

นี ้ 

ญ

Banpu In
Ltd. 

  

ญ

Banpu  A

Centenni

 

วน 
ทนุ

ยง

ญ

บริษัท เหมื

y 

a 

Banpu  A

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

vestment (Chin

Australia Co.Pty

al Coal Co.Pty 

มืองเชียงมว่น จํา

Australia Co.Pty

ง มูล

na) 

 

y Ltd. 

 

y   

 

 

ากดั 

 

y Ltd. 
เหรีย
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1,496,180.12 
 เหรียญสหรัฐ 

10,911.26 
 เหรียญสหรัฐ 

17,597.41 
 เหรียญสหรัฐ 

3,027,867.34 
 เหรียญสหรัฐ 

9,334,222.41 
ยญออสเตรเลีย  

  
  
 



 

 

3.   บริษัท บ้า
Singapo

 ณ 31
113,3

4.   บริษัท บ้า
Sales Pt

 ณ 31
เหรีย

5.   บริษัท บ้า
Minerals

 ปี 25

 มีเงิน

 ณ 31
เหรีย

6.   บริษัท บ้า
Investme

 ปี 25

 ณ 31
136,3

7.   บริษัท บ้า
Internati

 ปี 25

  มีดอ

 ณ 31
สหรัฐ

 มีดอก
8.  บริษัท บ้า

Mandiri 

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

9.  บริษัท บ้
Barutam

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

านป ูมินเนอรัล 
ore Pte., Ltd. ดงั

1 ธนัวาคม 2558
383,223.94  เห ี
านป ูมินเนอรัล 
te., Ltd. ดงันี ้ 

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 
านป ูมินเนอรัล 
s (Singapore) P

58  มีต้นทนุการ

นปันผลรับ จํานว

1 ธนัวาคม 2558
ยญสหรัฐ 
านป ูมินเนอรัล 
ent Co., Ltd. ดั

58   มีเงินปันผล

1 ธนัวาคม 2558
303,748.33 เหรี

านป ูมินเนอรัล 
onal Co., Ltd. 

58  มีต้นทนุการ

อกเบีย้จ่าย จํานว

1 ธนัวาคม 2558
ฐ 

กเบีย้ค้างจ่าย จํ
านป ูมินเนอรัล 
ดงันี ้ 

58  ซือ้สินค้า จํา

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 
บ้านป ู มินเนอรัล
ma Greston ดงันี

58  ซือ้สินค้า จํา

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 

รายการระหว่า

จํากดั ทํารายกา
งันี ้ 

8 มียอดดอกเบีย้
หรียญสหรัฐ 
จํากดั ทํารายกา

8 มีต้นทนุการรับ

จํากดั ทํารายกา
Pte., Ltd. ดงันี ้ 

รรับบริการ  จําน

น 9,000,000 เห

8 มียอดเงินปันผ

จํากดั ทํารายกา
งันี ้ 

ลรับ จํานวน 171

8 มียอดเงินปันผ
รียญสหรัฐ 

จํากดั ทํารายกา
ดงันี ้ 

รรับบริการ  จําน

วน 74,757.79 เ

8 มียอดเงินกู้ ยืม

านวน 5,971.79
จํากดั ทํารายกา

านวน  21,426,2

8  มียอดเจ้าหนีก้

ล จํากดั ทําราย
นี ้ 

านวน  13,830,6

8  มียอดเจ้าหนีก้

างกัน 

ารระหวา่งกนักบั

ยค้างรับ จํานวน 

ารระหวา่งกนักบั

บบริการ  จํานวน

ารระหวา่งกนักบั

นวน 388,850 เห ี

หรียญสหรัฐ 

ผลค้างรับ จํานวน

ารระหวา่งกนักบั

1,000,000 เหรีย

ผลค้างรับ จํานวน

ารระหวา่งกนักบั

นวน 628,342.50

หรียญสหรัฐ 

 จํานวน  4,017

9 เหรียญสหรัฐ 
ารระหวา่งกนักบั

283.66 เหรียญส

การค้า  จํานวน 

ยการระหวา่งกนัก

689.98 เหรียญส

การค้า  จํานวน 

บ  Banpu 

  

บ  BMS Coal 

น  1,164,211.99

บ  Banpu 

หรียญสหรัฐ 

น  3,000,000 

บ  Banpu Coal 

ยญสหรัฐ 

น  

บ  Banpu 

0 เหรียญสหรัฐ 

7,889.47 เหรียญ

บ  PT. Indominc

สหรัฐ 

3,476,554.50 

กบั  PT. Joron

สหรัฐ 

2,390,057.72 

บริ

Banpu Si

9  

BMS Coa

Banpu M
Pte., Ltd. 

 Banpu C
Ltd. 
 

ญ

  Banpu I
 

co  PT. Indom

ng PT. Joron

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

ngapore Pte., 

al Sales Pte., Lt

inerals (Singap
 

Coal Investmen

nternational Co

minco  Mandiri 

ng Barutama G

ง มูล

 Ltd. 11

td. 

pore) 1

nt Co., 30

o., Ltd.  

 2

Greston 1
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3,383,223.94 
เหรียญสหรัฐ 

1,164,211.99 
เหรียญสหรัฐ 

2,388,850.00 
เหรียญสหรัฐ  

 

07,303,748.33 
เหรียญสหรัฐ  

 

4,726,961.55 
เหรียญสหรัฐ  

  
 

24,902,838.16 
เหรียญสหรัฐ  

 

6,220,747.70 
เหรียญสหรัฐ  

 

  

  

  
 

  

  



 

 

10.  บริษัท บ
Ekatama

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

Banpu Mine

1.   Banpu M
PT.Indo 

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

2.   Banpu M
Banpu S

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

 ยอดด
3.   Banpu M

Hunnu R

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

 ยอดด
4.   Banpu M

Banpu C

 ณ 31
135,

บริษัท บีพ ีโ

1.  บริษัท บีพี
Asian Am

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

 ยอดด

 ยอดเ ิ

 ยอดเ ิ

บ้านป ู มินเนอรั
a ดงันี ้ 

58  ซือ้สินค้า จํา

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 

erals (Singapor

Minerals (Singa
 Tambangraya

58  มีเงินปันผล

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 

Minerals (Singa
Singapore Pte.

58  มีดอกเบีย้รับ

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 

ดอกบีย้ค้างรับ จํ
Minerals (Singa
Resources LLC

58   มีดอกเบีย้รั

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 

ดอกบีย้ค้างรับ จํ
Minerals (Singa
Coal Investmen

1 ธนัวาคม 2558
994,754.00 เห ี
โอเวอร์ซีส์ ดเีว

พี โอเวอร์ซีส์ ดีเว
merican Coal I

58  มีดอกเบีย้รับ

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 

ดอกบีย้ค้างรับ จํ

เงินปันผลค้างรับ

เงินทดรองจา่ย  

รายการระหว่า

ัล จํากดั ทําราย

านวน  19,618,1

8 มียอดเงินทดรอ

re) Pte., Ltd.  

apore) Pte., Ltd
a Megah ดงันี ้

รับ จํานวน 74,6

8 มียอดเงินปันผ

apore) Pte., Ltd
Ltd. ดงันี ้

ับ จํานวน  2,83

8 มียอดเงินให้กู้ ยื

จํานวน  11,777
apore) Pte., Ltd
C. ดงันี ้

รับ จํานวน 2,78

8 มียอดเงินให้กู้ ยื

จํานวน  7,929,2
apore) Pte., Ltd
nt Co., Ltd. ดงันี

8 มียอดเงินปันผ
รียญสหรัฐ 
วลลอปเมนท์ จํ

วลลอปเมนท์ จํา
nc. ดงันี ้

ับ จํานวน 67,74

8 มียอดเงินให้กู้ ยื

จํานวน  146,668

บ จํานวน  40,00

จํานวน 4,150,0

างกัน 

ยการระหวา่งกนั

187.58 เหรียญส

องจ่าย  จํานวน 

d.  ทํารายการระ

613,666.03 เหรี

ผลค้างรับ  จํานว

d.   ทํารายการร

1,104.25 เหรียญ

ยืม จํานวน 88,3

,777.37 เหรียญ
d.  ทํารายการระ

7,103.03 เหรียญ

ยืม จํานวน  77,

225.76 เหรียญส
d.  ทํารายการระ
นี ้ 

ผลค้างจ่าย  จําน

จาํกัด 

กดั ทํารายการร

48,844.33 เหรีย

ยืม จํานวน  1,7

8,389.10 เหรียญ

00,000 เหรียญส

000 เหรียญสหรั

นกบั  PT.Bharin

สหรัฐ 

 40,756.08 

ะหวา่งกนักบั 

รียญสหรัฐ 

วน 8,308.23 

ระหวา่งกนักบั  

ญสหรัฐ 

364,620.21 

ญสหรัฐ 
ะหวา่งกนักบั  

ญสหรัฐ 

839,762.31 

สหรัฐ 
ะหวา่งกนักบั  

นวน  

ระหวา่งกนักบั 

ยญสหรัฐ 

786,516,392.40

ญสหรัฐ 

สหรัฐ 

รัฐ 

บริ

nto PT.Bharin

 

PT.Indo T

Banpu Si

Hunnu Re

Banpu Co
Ltd. 

 

0 

Asian Am

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

nto Ekatama 

Tambangraya M

ngapore Pte.L

esources LLC.

oal Investment

merican Coal In

ง มูล

1

Megah 7

Ltd. 10

. 8

t Co., 13

nc. 2,04
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9,658,943.66 
เหรียญสหรัฐ  

 

 

74,621,974.26 
 เหรียญสหรัฐ 

 

02,973,501.83 
เหรียญสหรัฐ 

 

88,556,091.11 
 เหรียญสหรัฐ 

 

35,994,754.00 
เหรียญสหรัฐ  

 

 
45,083,625.83 

 เหรียญสหรัฐ 
 

  

  



 

 

บริษัท บ้านป

1. บริษัท บ้
บริษัท ไบ

      มีเงินให้กู้
ของสญัญ
มาถวัเฉลี่

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

 ยอดด
 
2.  บริษัท บ้

บริษัท บ้า
      มีเงินให้กู้

ในรูปของ
กู้ ยืมมาถวั

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

 ยอดด
บริษัท บ้านป

1.  บริษัท บ้
บ้านป ูรีนิ

      มีเงินให้กู้
       ในรูปขอ

เงินกู้ ยืมม

 ปี 25

 ณ 31
เหรีย

 ยอดด
2.  บริษัท บ้

บ้านป ูโค

 ปี 25

 ณ 31
144,5

ปู เอน็จเินียร่ิง 

บ้านป ู เอ็นจิเนีย ิ
บโอฟเูอลเดเวลอ
กู้ ยืมแก่ บริษัท 
ญาเงินให้กู้ ยืม 
ลีย่ บวกร้อยละ 0

58  มีดอกเบีย้รับ

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 

ดอกเบีย้ค้างรับ 

บ้านป ู เอ็นจิเนีย
านป ูเอนเนอร์จี 
กู้ ยืมแก่ บริษัท บ้
งสญัญาเงินให้กู้ ื
วัเฉลีย่ บวกร้อย

58  มีดอกเบีย้รับ

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 

ดอกเบีย้ค้างรับ 
ปู เพาเวอร์ จาํ

้านป ู เพาเวอร์ จ
นิวเอเบลิ เอนเนอ
กู้ ยืมแก่ บริษัท บ ิ
องสญัญาเงินให้ก้
มาถวัเฉล่ีย บวกร้

58  มีดอกเบีย้รับ

1 ธนัวาคม 2558
ญสหรัฐ 

ดอกเบีย้ค้างรับ 
้านป ู เพาเวอร์ จ
ล เพาเวอร์  จําก

58  มีเงินปันผล

1 ธนัวาคม 2558
521,540.41 เหรี

รายการระหว่า

 เซอร์วสิเซส จํ

ร่ิง เซอร์วิสเซส 
ปเมนท์ โฮลดิง้ส์
ไบโอฟเูอลเดเวล
โดยคํานวณอตัร

0.5 ตอ่ปี ดงันี ้ 

ับ จํานวน 2,796

8 มียอดเงินให้กู้ ยื

จํานวน  2,791.

ยร่ิง เซอร์วิสเซส
เซอร์วิสเซส (ไท
บ้านป ู เอนเนอร์
ยืม โดยคํานวณ
ละ 0.5 ตอ่ปี ดงั

ับ จํานวน 27,08

8 มียอดเงินให้กู้ ยื

จํานวน  12,181
ากัด (มหาชน) 

จํากดั (มหาชน)
อร์จี จํากดั        
บริษัท บ้านป ูรีนิว
กู้ ยืม โดยคําน
ร้อยละ 0.5 ตอ่ปี

ับ จํานวน 109,6

8 มียอดเงินให้กู้ ยื

จํานวน  31,080
จํากดั (มหาชน)
กดั ดงันี ้ 

รับ จํานวน 63,7

8 มียอดเงินปันผ
รียญสหรัฐ 

างกัน 

จาํกัด 

 จํากดั ทํารายก
ส์ จํากดั        
ลอปเมนท์ โฮลดิ
ราดอกเบีย้จากต้

6.87 เหรียญสหรั

ยืม  จํานวน 3,6

00 เหรียญสหรัฐ

 จํากดั ทํารายก
ยแลนด์) จํากดั  
์ จี เซอร์วิสเซส (
ณอตัราดอกเบีย้จ
งนี ้ 

87.37 เหรียญสห

ยืม  จํานวน 1,7

1.17 เหรียญสหรั

) ทํารายการระห

วเอเบลิ เอนเนอ
นวณอตัราดอกเ
ป ดงันี ้ 

637.72 เหรียญส

ยืม  จํานวน 10,

0.80 เหรียญสหรั
) ทํารายการระห

752,302.60 เหรี

ผลค้างรับ จํานวน

การระหวา่งกนัก

ดิง้ส์ จํากดั ในรู
ต้นทนุของเงินกู้ ยื

รัฐ 

602,245.58 

ฐ 

การระหวา่งกนัก
       
(ไทยแลนด์) จําก
จากต้นทนุของเงิ

หรัฐ 

773,413.22 

รัฐ 

หวา่งกนักบั บริษ

ร์จี จํากดั        
เบีย้จากต้นทนุข

สหรัฐ 

058,578.06 

รัฐ 
หวา่งกนักบั บริษ

รียญสหรัฐ 

น 

บริ

 

กบั 

รูป
ยืม

บริษัท ไบ
โฮลดิง้ส์ จํ
 

กบั 

กดั
งิน

บริษัท บ้า
เซส (ไทยแ

 

ษัท 

อง

บริษัท บ้า
เอนเนอร์จี
 

ษัท บริษัท บ้า
จํากดั      

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

บโอฟเูอลเดเวลอ
จากดั        

นป ูเอนเนอร์จี เ
แลนด์) จํากดั 

นป ูรีนิวเอเบลิ  
จี จํากดั 

นป ูโคล เพาเวอ
  

ง มูล

อปเมนท์ 

เซอร์วิส

1

อร์  20
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3,607,833.45 
 เหรียญสหรัฐ 

 

1,812,681.76 
เหรียญสหรัฐ 

 

 

0,199,296.58 
 เหรียญสหรัฐ 

 

08,273,843.01 
เหรียญสหรัฐ 

 



 

 

3.  บริษัท บ้า
Power In

 ปี 25

 ณ 31
สหรัฐ

 ยอดด
 
 
 
 

12.2 ความ
ในกร
เก่ียว
โดยค

 มาต
ในกร
บคุค
ปฏบิั
ปฏบิั
บคุค
 

12.3  นโยบ
- ไมมี่
 
 

 

านป ูเพาเวอร์ จํ
nternational Co

58  มีดอกเบีย้จ่

1 ธนัวาคม 2558
ฐ 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย

มจาํเป็นและค
รณีท่ีบริษัทฯ เข้
วข้อง และ/หรือ
คํานงึถึงผลประ

รการหรือขัน้ต
รณีท่ีบริษัทฯ เข้
ลภายนอก  แ
บติัตามหลกัเกณ
บติัการของบริษั
ลภายนอก โดย

บายหรือแนวโ
มี – 

รายการระหว่า

ากดั (มหาชน)  
o.,Ltd.  ดงันี ้ 

าย  จํานวน 39,

8 มียอดเงินกู้ ยืม

ย จํานวน  39,55

ความสมเหตุส
ข้าทําสญัญาใด
อบคุคลภายนอ
ะโยชน์ของบริษั

ตอนการอนุมั
ข้าทําสญัญาใด
และ/หรือบคุคล
ณฑ์ของประกาศ
ษัทจดทะเบียนใน
ยกรรมการหรือ

โน้มการทาํรา

างกัน 

 ทํารายการระหว

639.20 เหรียญ

 จํานวน 6,027,

56.71 เหรียญสห

สมผลของราย
ดๆ ก็ตาม หรือมี
อก บริษัทฯ จะ
ษทัฯ เป็นหลกั 

ัตกิารทาํรายก
ดๆ ก็ตาม หรือม
ลท่ีอาจมีความข
ศคณะกรรมกา
นรายการท่ีเก่ีย
พนกังานท่ีมีสว่

ยการระหว่าง

วา่งกนักบั Banp

สหรัฐ 

,465.74 เหรียญ

หรัฐ 

การระหว่างกั
มีการทํารายกา
ะพิจารณาถงึค

การระหว่างกัน
มีการทํารายกา
ขดัแย้ง เพ่ือปร
ารตลาดหลกัทรั
ยวโยงกนั แ
วนได้เสียในราย

งกันในอนาคต

 
 
 

บริ

pu Banpu Po
Co.,Ltd.  

ัน 
ารระหวา่งกนักบั
วามจําเป็นและ

น 
ารระหวา่งกนักบั
ระโยชน์ของบริษ
รัพย์แหง่ประเทศ
และให้มีราคาแ
ยการนัน้จะต้อง

ต 

ริษัทที่เกี่ยวข้อง

ower Internatio
 

บบริษัทฯ  บริษั
ะความเหมาะส

บับริษัทย่อย บ
ษัทฯ คณะกรร
ศไทย เร่ือง
และเง่ือนไข 
งไม่มีสว่นในกา

ง มูล

onal 

ษัทยอ่ย บริษัท
สมในการเข้าทํา

บริษัทร่วม บริษั
รมการบริษัทกํา
งการเปิดเผยข้อ
เสมือนการทํ

ารพิจารณาอนมุ
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ลค่ารายการ 

6,106,661.65 
เหรียญสหรัฐ 

 

ร่วม บริษัทท่ี
าสญัญานัน้ๆ  

ษัทท่ีเก่ียวข้อง 
าหนดให้ต้อง
อมลูและการ
ทํารายการกบั
มตั ิ



 

 

 

 
 

ฐานะะการเ

 

ส่

เงนิแล

 
 
 
 

สวนที่ 
 

ละผล

 3 

ลการดดาํเนินนงาน 
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1. สรุปราย
 
งบการเงิ
จํากดั (ม
2558 แ
หุ้นรวมแ
บริษัทสํา
 
ความรับ

ผู้บริหาร
ทางการ
ปราศจา

 
ความรับ

ผู้สอบบญั
ได้ปฏิบตัิ
รวมถงึว
ขดัตอ่ข้อ

 
การตรวจ
ข้อมลูใน
แสดงข้อ
ความเสี่
ตามท่ีคว
ความเห็
การบญัชี
นําเสนอ
 
ผู้สอบบญั
ของผู้สอ
  
 
 

ยงานของผู้สอ

งินรวมและงบก
มหาชน) ซึง่ปร
และงบกําไรขา
และงบแสดงกา
าหรับปีสิน้สดุวั

บผดิชอบของ

รเป็นผู้ รับผิดชอ
เงิน และ
ากการแสดงข้อม

บผดิชอบของ

ญัชีเป็นผู้ รับผดิ
ตงิานตรวจสอบ
างแผนและปฏิ
อเท็จจริงอนัเป็น

จสอบรวมถงึกา
นงบการเงิน วธีิ
อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเ
ยงดงักลา่ว ผู้ส
วรของกิจการ 
นต่อประสทิธิผ
ชีท่ีผู้บริหารใช้แ
งบการเงินโดย

ญัชีเช่ือวา่หลกัฐ
อบบญัชี 

อบบัญชี 

การเงินเฉพาะบ ิ
ระกอบด้วยงบแ
ดทนุเบด็เสร็จร
ารเปลีย่นแปลง
นัเดียวกนั รวม

ผู้บริหารต่องบ

บในการจดัทํา
ะรับผิดชอบเก่ีย
มลูท่ีขดัตอ่ข้อเท

ผู้สอบบัญชี 

ดชอบในการแส
บตามมาตรฐาน
บติังานตรวจส
นสาระสําคญัห ื

ารใช้วิธีการตรว
ธการตรวจสอบที
เท็จจริงอนัเป็น
สอบบญัชีพิจาร
เพ่ือออกแบบ

ผลของการควบ
และความสมเห
รวม 

ฐานการสอบบั

13. ข้อมูล

บริษัทของบริษัท
แสดงฐานะการ
รวมและงบกําไร
สว่นของผู้ ถือหุ้
ถึงหมายเหตสุ

บการเงนิ 

และการนําเสน
วกบัการควบคุ
ท็จจริงอนัเป็นส

ดงความเห็นตอ่
นการสอบบญัชี
อบ เพ่ือให้ได้ค
หรือไม่ 

วจสอบเพ่ือให้ไ
ท่ีเลือกใช้ขึน้อยู
สาระสําคญัขอ
รณาการควบคมุ
บวิธีการตรวจสอ
คมุภายในของ
หตสุมผลของปร

ญัชีท่ีผู้สอบบญั

ลทางการเงนิ

ท บ้านป ู จํากดั
รเงินรวมและงบ
รขาดทนุเบด็เส
นเฉพาะบริษัท
รุปนโยบายการ

นองบการเงนิเห
มุภายในท่ีผู้บริ
สาระสําคญัไม่ว

องบการเงินดงั
ชี ซึง่กําหน
ความเช่ือมัน่อย่

ได้มาซึง่หลกัฐา
ยู่กบัดลุยพินจิข
องงบการเงนิไม่
มภายในท่ีเก่ียว
อบท่ีเหมาะสม
กิจการ การต
ระมาณการทาง

ญชีได้รับเพียงพ

นที่สาํคัญ 

ด (มหาชน) แล
บแสดงฐานะกา
ร็จเฉพาะบริษัท
 และงบกระ
รบญัชีท่ีสําคญั

หลา่นีโ้ดยถกูต้อ
ริหารพิจารณาว
วา่จะเกิดจากก

กลา่วจากผลก
นดให้ผู้สอบบญั
างสมเหตสุมผ

นการสอบบญัชี
ของผู้สอบบญัชี
วา่จะเกิดจากก
วข้องกบัการจดั
กบัสถานการณ
ตรวจสอบรวมถึ
งบญัชีท่ีจดัทําขึ

พอและเหมาะส

ะบริษัทยอ่ย แ
รเงินเฉพาะบริ
ท งบแสดงกา
ะแสเงินสดรวมแ
และหมายเหตุ

องตามท่ีควรตา
วา่จําเป็นเพ่ือให้
ารทจุริตหรือข้อ

ารตรวจสอบขอ
ญชีปฏิบตัติามข้
ลวา่งบการเงนิป

ชีเก่ียวกบัจํานว
 ซึง่รวมถงึการป
การทจุริตหรือข้
ดทําและการนํา
ณ์ แต่ไม่ใช่เพื
งการประเมินค
ขึน้โดยผู้บริหาร

มเพ่ือใช้เป็นเกณ

และของเฉพาะบ
รษัท ณ วนัท่ี 
รเปล่ียนแปลงส
และงบกระแสเ ิ
เร่ืองอ่ืนๆ  

มมาตรฐานกา
ห้สามารถจดัทํา
อผิดพลาด 

องผู้สอบบญัชี 
ข้อกําหนดด้าน
ปราศจากการแ

วนเงินและการ
รประเมินความเ
อผิดพลาด ใน
าเสนองบการเงนิ
พ่ือวตัถปุระสงค์
ความเหมาะสม
ร รวมทัง้การ

ณฑ์ในการแสด
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บริษัท บ้านป ู
31 ธนัวาคม  
สว่นของผู้ ถือ
เงินสดเฉพาะ

รรายงาน
างบการเงินท่ี

ผู้สอบบญัชี
จรรยาบรรณ 
แสดงข้อมลูท่ี

เปิดเผย
เส่ียงจากการ
นการประเมิน
นโดยถกูต้อง
ค์ในการแสดง
ของนโยบาย
รประเมินการ

ดงความเห็น



 

 

ความเห็

ผู้สอบบญั
บริษัทขอ
ธนัวาคม
เฉพาะบ ิ

 
ข้อมูลแ

ผู้สอบบญั
บริษัทยอ่

 
 
 

 
 
 

หน็ 

ญัชีเห็นวา่งบก
องบริษัท บ้าน
ม  2558 และ
ริษัทสําหรับปีสิ

และเหตุการณ์

ญัชีขอให้ข้อสงั
อยแห่งหนึง่ท่ีอย

ารเงินรวมและง
ป ู จํากดั (มห
ะผลการดําเนิน
สิน้สดุวนัเดียวกั

์ที่เน้น 

เกตหมายเหตปุ
ยูใ่นระหวา่งกา

งบการเงินเฉพา
หาชน) และบริษ
นงานรวมและผล
กนัโดยถกูต้องต

ประกอบงบการ
รพิจารณาของ

 

าะบริษัทข้างต้น
ษัทยอ่ย และข
ลการดําเนินงา
ตามท่ีควรในสา

รเงินข้อ 32.5 
งศาล ทัง้นี ้ผู้สอ

นนีแ้สดงฐานะก
ของเฉพาะบริษัท
นเฉพาะบริษัท
ระสําคญัตามม

คดีฟ้องร้อง ก
อบบญัชีมิได้แส

การเงินรวมและ
ท บ้านป ู จํากั
 และกระแสเงิ
มาตรฐานการรา

ก) ซึง่อธิบายถึง
ดงความเห็นอย

ะฐานะการเงิน
กดั (มหาชน) 
งินสดรวมและก
รายงานทางการ

งคดีฟ้องร้องขอ
ยา่งมีเง่ือนไขใน

หน้า 216 

 

เฉพาะ
ณ วนัท่ี 31 
กระแสเงินสด
รเงิน  

องบริษัทและ
นเร่ืองนี ้



 

 

2.  งบการเ ิ
  
  ตัง้
ดอลลาร์สหรั
เปลี่ยนแปลง
Financial R
  บริ
 

เงนิรวม 

งแตว่นัท่ี 1 มกร
รัฐอเมริกา (เหรี
งของอตัราแลก

Reporting Stan
ริษัทฯ จงึนําเสน

ราคม  2556  บ
รียญสหรัฐฯ)  
กเปลีย่นเงินตรา
ndard (TFRS) 
นองบการเงินปี 

 

บริษัทฯ ได้กําหน
ซึง่เป็นไปตามม
าตา่งประเทศ 
เป็นครัง้แรก  โ
 2556 ปี 2557

นดสกลุเงินท่ีใช้
มาตรฐานการบั
ดงันัน้บริษัทฯ

โดยใช้สกลุเงินด
7 และปี 2558  

ช้ในการดําเนินง
บญัชีฉบบัท่ี 21
ฯ ได้รายงาน
ดอลลา่ร์สหรัฐฯ
เป็นสกลุเงินดอ

งาน (Function
 (ปรับปรุง 255
นงบการเงินภาย
ฯในการจดัทํางบ
อลลาร์สหรัฐอเม

nal Currency) 
52) เร่ืองผลกร
ยใต้มาตรฐานบ
บการเงิน  
มริกา (เหรียญส
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 เป็นสกลุเงิน
ะทบจากการ
บญัชี Thai 

สหรัฐฯ)   



 

 

 

สินทรัพย

สินทรัพย์
เงินสดแล
เงินลงทุน
ลกูหนีก้าร
ลกูหนีกิ้จก
เงินปันผล
เงินทดรอง
สนิค้าคงเ
อะไหลแ่ล
สนิทรัพยอ์
เงินให้กู้ยมื
เงินให้กู้ยมื
ค่าใช้จ่าย
และกา

สนิทรัพยห์

รวมสินท

สินทรัพย์
เงินให้กู้ยมื
เงินปันผล
เงินให้กู้ยมื
เงินลงทุนใ
เงินลงทุน ื
อสงัหาริม
ที่ดิน อาค
สนิทรัพยภ์
สนิทรัพยอ์
ค่าใช้จ่าย
และกา

สทิธิในเห
ค่าความนิ
สนิทรัพยไ์
รวมสินท

รวมสินท
 

หมายเหตุ

 

  

ย์

ย์หมุนเวียน
ะรายการเทียบเท่า
ระยะสัน้
รค้าและตั๋วเงินรับ 
การที่เก่ียวข้องกัน
ลค้างรับจากกิจการ
งจ่ายแก่กิจการที่เกี
เหลอื สทุธิ
ละวัสดุเคร่ืองจักร ส
อนุพนัธ์การเงินทีถึ่
มระยะสัน้แก่กิจกา
มระยะสัน้แก่บริษัท
ยในการสาํรวจและ
ารเปิดหน้าดินรอตั
หมุนเวียนอ่ืน

ทรัพย์หมุนเวียน

ย์ไม่หมุนเวียน
มแก่พนักงาน
ลค้างรับจากกิจการ
มระยะยาวแก่กิจก
ในการร่วมค้า
อ่ืน สทุธิ
มทรัพยเ์พือ่การลงทุ
คารและอุปกรณ์ สุ
ภาษีเงินได้รอตัดบั
อนุพนัธ์การเงิน
ยในการสาํรวจและ
ารเปิดหน้าดินรอตั
มืองถ่านหิน สทุธิ
นิยม
ไม่หมุนเวียนอ่ืน
ทรัพย์ไม่หมุนเวีย

ทรัพย์

ต:ุ   เพ่ือประกอบใ
ธนัวาคม  255

บ

ณ 

าเงินสด

 สทุธิ

รที่เก่ียวข้องกัน
ก่ียวข้องกัน

สทุธิ
ถงกําหนดภายในห
ารที่เก่ียวข้องกัน
ทอ่ืน
ะพฒันารอตัดบัญชี
ัดบัญชี

รที่เก่ียวข้องกัน
การที่เก่ียวข้องกัน

ทุน สทุธิ
ทธิ
บัญชี สทุธิ

ะพฒันารอตัดบัญชี
ัดบัญชี สทุธิ

ยน

ในการอ่านงบการ
58”  

 

บริษัท บ้านปู จ
งบ

 วันที่ 31 ธันว

3

     
     
     
     
     
     
     
     

นึ่งปี      
     
     

ชี
     
     

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     

ชี
     
     
     
     
     
    

รเงินรวม โดยควร

จาํกัด (มหาช
บแสดงฐานะก
วาคม 2558 แล

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 ร้อ

396,126         
52,917           

185,819         
209                

53,909           
810                

136,786         
22,918           

-                  
5,229             

-                  

55,900           
115,839         

1,026,462  1   

586                
167,464         

20,256           
644,268         

19,718           
2,260             

1,180,099  1    
100,409         

3                    

748,747     1    
1,887,449  2    

525,016         
230,157         

5,526,432  8    
6,552,894  10  

รอ่านคูก่บั “งบการ

น) และบริษัท
การเงนิ 
ละ 2557  และ

31 ธันวา
อยละ พ.ศ. 2

ปรับปรุง

6.05   390,      
0.81   32,        
2.84   306,      
0.00               
0.82   45,        
0.01               
2.09   174,      
0.35   31,        
-                

0.08                
-    2,          

0.85   58,        
1.77   140,      

15.66 1,183,   

0.01                
2.56   171,      
0.31                
9.83   562,      
0.30   17,        
0.03   2,          

18.01 1,331,   
1.53   98,        
0.00               

11.43 794,      
28.80 1,950,   

8.01   524,      
3.51   265,      

84.34 5,719,   
00.00 6,902,   

รเงินรวมและงบก

ทย่อย 

ะ 2556  

าคม
557 ร้อยละ
ใหม่

974 5.66      
262 0.47      
627 4.44      
255 0.00      
506 0.66      

11   0.00      
682 2.53      
180 0.45      
687 0.01      
-  -        
399 0.03      

314 0.84      
563 2.04      

460 17.14   

652 0.01      
569 2.49      
-  -        
036 8.14      
636 0.26      
404 0.03      
604 19.29    
527 1.43      
384 0.01      

916 11.52    
451 28.26    
120 7.59      
162 3.84      
461 82.86    
921 100.00  

ารเงินเฉพาะบริษั

หน่วย: พนัเหรียญ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

ปรับปรุงใหม่

445,916        
12,262          

280,638        
191               

57,903          
-               

158,200        
37,720          

1,293            
-               
275               

65,760          
145,023        

1,205,181    

697               
157,932        

-               
552,890        

18,204          
2,406            

1,455,819     
122,193        

675               

831,220        
2,051,015     

524,120        
208,074        

5,925,245     
7,130,426    
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ญสหรัฐ 

ร้อยละ

6.25     
0.17     
3.94     
0.00     
0.81     
-       

2.22     
0.53     
0.02     
-       

0.00     

0.92     
2.03     

16.90  

0.01     
2.21     
-       

7.75     
0.26     
0.03     

20.42   
1.71     
0.01     

11.66   
28.76   

7.35     
2.92     

83.10   
100.00  
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หนีสิ้นแล

หนีสิ้นห
เงินกู้ยมืร
เจ้าหนีก้า
สว่นของเงิ
สว่นของห้
หนีส้นิอนุ
ค่าเปิดหน้
ดอกเบีย้ค้
ค่าภาคห
ภาษีเงินไ
ค่าใช้จ่าย
หนีส้นิหมุ

รวมหนีสิ้

หนีสิ้นไม

เงินกู้ยมืร

เงินกู้ยมืร
หุ้นกู้  สทุธิ
หนีส้นิภา
สาํรองค่า
หนีส้นิสญั
หนีส้นิอนุ
หนีส้นิอ่ืน

รวมหนีสิ้

รวมหนีสิ้

 
หมายเหตุ

 

  

ละส่วนของผู้ถือห

มุนเวียน
ะยะสัน้จากสถาบัน
ารค้า
เงินกู้ยมืระยะยาวที
หุ้นกู้ที่ถึงกําหนดไถ
นพนัธ์การเงินที่ถึงกํ
น้าดินและค่าขนถ่
ค้างจ่าย
หลวงค้างจ่าย
ได้ค้างจ่าย
ยผลประโยชน์พนัก
มุนเวียนอ่ืน

สินหมุนเวียน

ม่หมุนเวียน

ะยะยาวจากบริษัท

ะยะยาว สทุธิ
ธิ
ษีเงินได้รอตัดบัญ
าใช้จ่ายผลประโยช
ญญาขายถ่านหินร
นพนัธ์การเงิน
น

สินไม่หมุนเวียน

สิน

ต:ุ   เพ่ือประกอบใ
ธนัวาคม  255

 บ

ณ 

หุ้น

ันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภ
ถ่ถอนในหนึ่งปี สทุ
กําหนดภายในหนึง่
านหินค้างจ่าย

งานค้างจ่าย

ทอ่ืน

ญชี สทุธิ
ชน์พนักงาน
รอตัดบัญชี สทุธิ

ในการอ่านงบการ
58”  

 

บริษัท บ้านปู 
งบ

 วันที่ 31 ธันว

3

    
    

ภายในหนึ่งปี     
ธิ     
งปี     

    
    
    
    
    
    
     

    

    
    
    
    
    
    
    
     
     

รเงินรวม โดยควร

จาํกัด (มหาช
บแสดงฐานะก
วาคม 2558 แล

 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 ร้อ

230,459         
36,652           

185,070         
58,176           
28,560           

116,653         
27,140           
16,884           
12,045           
64,358           

273,585         
1,049,582      

604                

1,686,810      
1,180,109      

225,489         
40,697           

116,389         
107,890         

80,158           
3,438,146      
4,487,728      

รอ่านคูก่บั “งบการ

ชน) และบริษัท
การเงนิ 
ละ 2557  และ

31 ธันว
อยละ พ.ศ. 2

ปรับปรุง

3.52   63        
0.56   37        
2.82   160      
0.89   75        
0.44   54        
1.78   164      
0.41   27        
0.26   12        
0.18   13        
0.98   76        
4.18   316      

16.02 1,002   

0.01               

25.74 1,715   
18.01 1,220   

3.44   224      
0.62   47        
1.78   157      
1.65   70        
1.22   78        

52.47 3,515   
68.48 4,517   

รเงินรวมและงบก

ทย่อย 

ะ 2556  

าคม
2557 ร้อยละ
งใหม่

,310 0.92      
,401 0.54      
,196 2.32      
,811 1.10      
,033 0.78      
,837 2.39      
,482 0.40      
,873 0.19      
,706 0.20      
,231 1.10      
,178 4.58      
,058 14.52    

675  0.01      

,783 24.86    
,240 17.68    
,575 3.25      
,025 0.68      
,835 2.29      
,307 1.02      
,806 1.14      
,246 50.92    
,304 65.44    

ารเงินเฉพาะบริษั

หน่วย: พนัเหรียญ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

ปรับปรุงใหม่

151,566        
70,382          

280,636        
67,045          
40,164          

165,607        
17,577          
35,623          
21,343          
82,919          

308,833        
1,241,695     

738               

1,672,152     
1,057,634     

245,710        
33,409          

221,125        
74,083          
82,727          

3,387,578     
4,629,273     
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ญสหรัฐ 

ร้อยละ

2.13     
0.99     
3.94     

-
0.56     
2.32     
0.25     
0.50     
0.30     
1.16     
4.33     

17.41   

0.01     

23.45   
14.83   

3.45     
0.47     
3.10     
1.04     
1.16     

47.51   
64.92    

สดุวนัท่ี 31 



 

 

 

ส่วนของผู้

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบี

หุ้นสามัญ 

  (พ.ศ. 255

      มูลค่าที

      พ.ศ. 2

      มูลค่าที

ทุนที่ออกแล

หุ้นสามัญ 

   (พ.ศ. 25

      มูลค่าที

      พ.ศ. 2

      มูลค่าที

สว่นเกินมลู

หัก หุ้นทุนซื

กําไรสะสม

จัดสรรแ

- สาํรอ

- สาํรอ

ยงัไม่ได

องค์ประกอ

รวมสว่นขอ

สว่นได้เสยีท

รวมส่วนข

รวมหนีสิ้น

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้น

น

บียน

3,404,904,790 ห

57 หุ้นสามัญ จําน

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บ

2556 จํานวน 3,54

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บ

ละเรียกชําระแล้ว

2,581,878,550 ห

557 หุ้นสามัญจําน

ที่ชําระแล้วหุ้นละ 

2556 หุ้นสามัญ จํ

ที่ชําระแล้วหุ้นละ 

ลค่าหุ้น

ซือ้คืน

แล้ว

องตามกฎหมาย

องอ่ืน

ด้จัดสรร

อบอ่ืนของสว่นของ

องบริษัทใหญ่

ที่ไม่มีอํานาจควบ

ของผู้ถือหุ้น

นและส่วนของผู้ ถื

ต:ุ   เพ่ือประกอบใ
ธนัวาคม  255

บ

ณ 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

นวน 3,404,904,

บาท

40,504,790 หุ้น 

บาท)

หุ้น มูลค่าที่ชําระแ

นวน 2,581,878,

 1 บาท

จํานวน 2,717,478

 1 บาท)

งผู้ถือหุ้น

บคุม

ถือหุ้น

ในการอ่านงบการ
58”  

บริษัท บ้านปู จ
งบ

 วันที่ 31 ธันว

3

ว้หุ้นละ 1 บาท

790 หุ้น 

     

แล้วหุ้นละ 1 บาท

550 หุ้น  

8,550 หุ้น  

     

     

      

     

     

     

      

      

      

      

    

รเงินรวม โดยควร

จาํกัด (มหาช
บแสดงฐานะก
วาคม 2558 แล

 
 

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 ร้อ

100,834     

ท

76,461           

149,800         

-                

79,358           

53,628           

1,767,948  2    

(375,758)       

1,751,437 2    

313,729        

2,065,166 3    

6,552,894 10  

รอ่านคูก่บั “งบการ

น) และบริษัท
การเงนิ 
ละ 2557  และ

31 ธันว

อยละ พ.ศ. 2

ปรับปรุง

100      

1.17  76        

2.29  149      

-                

1.21  76        

0.82  20        

26.98 1,936   

(5.73) (213     

26.73 2,046   

4.79  339      

31.52 2,385   

00.00 6,902   

รเงินรวมและงบก

ทย่อย 

ะ 2556  

าคม

2557 ร้อยละ

งใหม่

,834

,461 1.11      

,800 2.17      

-  -        

,967 1.11      

,592 0.30      

,491 28.05    

,715) (3.10)     

,596 29.65    

,021 4.91      

,617 34.56    

,921 100.00  

ารเงินเฉพาะบริษั

หน่วย: พนัเห

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

ปรับปรุงใหม่

104,850        

80,477          

149,800        

(133,379)      

74,979          

152,944        

1,954,023     

) (115,374)      

2,163,470     

337,683        

2,501,153     

7,130,426    
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หรียญสหรัฐ 

ร้อยละ

1.13     

2.10     

) (1.87)    

1.05     

2.14     

27.40   

) (1.62)    

30.34   

4.74     

35.08   

100.00   
สดุวนัท่ี 31 



 

 

              

รายได้รวม
รายได้จากกา
ต้นทุนขายแ
กําไรขัน้ต้น
ค่าใช้จ่ายในก
ค่าใช้จ่ายในก
ค่าภาคหลวง
เงินปันผลรับ
ดอกเบีย้รับ
กําไร(ขาดทุน
ค่าบริหารจัด
กําไร(ขาดทุน
ดอกเบีย้จ่าย
ต้นทุนทางกา
สว่นแบ่งกําไ
กําไรก่อนภ
ภาษีเงินได้
กลบัรายการ
ที่เก่ียวข้อ
และสนิแร่

กําไรสําหรับ
รายการที่จ
การวัดมูลค่า

กําไร(ขาดท
ผลขาดทุนจา
ผลขาดทุนจา
ผลต่างของอั
ขาดทุนเบด็
กําไร(ขาดท

การแบ่งปัน
สว่นที่เป็นขอ
สว่นที่เป็นขอ

การแบ่งบนั
สว่นที่เป็นขอ
สว่นที่เป็นขอ

กําไร(ขาดท
กําไร(ขาดทุน

                         

ารขายและการให้
ละการให้บริการ
น
การขาย
การบริหาร
ง
จากเงินลงทุนอ่ืน

น)สทุธิจากอนุพนั
ดการและอ่ืนๆ
น)สทุธิจากอัตราแ

ารเงินอ่ืน
ไรจากกิจการร่วมค้
ภาษีเงนิได้

รสนิทรัพยภ์าษีเงิน
งกับภาษีการทําเห
ร่ในประเทศออสเต
ับปี
ะไม่จัดประเภท
าใหม่ของภาระผกู

ทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
ากการวัดมูลค่าเงิ
ากการป้องกันควา
ัตราแลกเปลีย่นจา
ดเสร็จอ่ืนสําหรับ
ทุน)เบ็ดเสร็จรวม

นกําไร
องบริษัทใหญ่
องสว่นได้เสยีที่ไม่มี

นกําไร(ขาดทุน)เ
องบริษัทใหญ่
องสว่นได้เสยีที่ไม่มี

ทุน)ต่อหุ้น
น)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐา

บริ

สาํหรับปีสิ
                         

ห้บริการ

ธ์ทางการเงิน

แลกเปลีย่น

ค้า

นได้รอตัดบัญชี
หมืองถ่านหิน
ตรเลยี

รายการใหม่เข้า
กพนัผลประโยชนพ์

สุทธิจากภาษี
งินลงทุนเผือ่ขาย
ามเสีย่งกระแสเงิน
ากการแปลงค่างบ
บปีสุทธิจากภาษี
มสําหรับปี 

มีอํานาจควบคุม

เบ็ดเสร็จรวม

มีอํานาจควบคุม

าน

รษัท บ้านปู จาํ
งบก

สิน้สุดวันที่ 31
                          

พ.ศ

2,5   
2,4   

(1,6  
8     

(2     
(1     
(2     

        
        

(       
        
        

(1     
        
        
        

(       

        
(     

าไปไว้ในกําไรหรื
พนักงาน         

        
นสด         
บการเงิน (1     
ษี (1     

(1     

(4       
        

(       

(2     
        

(1     

        

ากัด (มหาชน
กาํไรขาดทนุเบ็
1 ธันวาคม 25
                         
ศ. 2558 ร้อ

ของรา
79,145 100    
76,578 96       
72,161) (64     
04,417 31     
27,810) (8       
67,003) (6       
38,852) (9       

416      0         
7,039   0         

61,207) (2       
19,225 0         
24,041 0         
22,595) (4       
(7,602)  (0       
51,846 2         
81,915 3         
98,453) (3       

-                
16,538) (0      
รือขาดทุนในภา

2,229   0         

(153)     (0       
11,964 0         
74,782) (6       
62,971) (6       
77,280) (6       

42,776) (1       
26,238 1         
16,538) (0       

02,606) (7       
25,326 0         
77,280) (6       

(0.017)  

) และบริษัทย่
บด็เสร็จ 
558 และ  2557
                          
อยละ พ.ศ. 25
ายได้
0.00 3,278,5   
6.02 3,144,9   
4.83) (2,137,9  
1.19 1,007,0   
8.83) (276,3     
6.48) (174,1     
9.26) (302,7     
0.02 4             
0.27 8,5          
2.37) (5,0         
0.75 35,3        
0.93 2,6          
4.75) (120,9     
0.29) (10,6       
2.01 86,5        
3.18 250,6      
3.82) (69,7       

-  (24,2       
0.64) 156,7     
ยหลัง

0.09 (9,0         

0.01) (1,2         
0.46 (2,6         
6.78) (93,1       
6.32) (97,0       
6.87) 50,6        

1.66) 82,7        
1.02 73,9        
0.64) 156,7      

7.86) (20,7       
0.98 71,3        
6.87) 50,6        

0.0          

อย 

7  และ  2556
                          
57 ร้อยละ

ของรายได้
07 100.00    
31 95.93       
05) (65.21)      
26 30.72     
84) (8.43)        
66) (5.31)        
74) (9.24)        
41 0.01         
73 0.26         
39) (0.15)        
25 1.08         
91 0.08         
26) (3.69)        
15) (0.32)        
46 2.64         
98 7.65         
41) (2.13)        

32) (0.74)        
25 4.78       

98) (0.28)        

19) (0.04)        
50) (0.08)        
51) (2.84)        
20) (2.96)        
07 1.54         

35 2.52         
90 2.26         
25 4.78         

54) (0.63)        
61 2.18         
07 1.54         

32

6  
     หน่วย: พนัเหรี
ะ พ.ศ. 2556
ด้

3,520,960   
3,350,891   

) (2,301,176)  
1,049,715   

) (271,661)     
) (225,401)     
) (324,978)     

378             
12,130        

) 27,005        
43,174        

(27,036)       
) (116,240)     
) (10,454)       

87,382        
244,014      

) (90,119)       

) -                  
153,895     

)

) (5,963)         
) (71,527)       
) (198,916)     
) (276,406)     

(122,511)     

78,025        
75,870        

153,895      

) (198,683)     
76,172        

(122,511)     

0.030          
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รยญสหรัฐ   
ร้อยละ

ของรายได้
100.00    

95.17       
(65.36)     
29.81     
(7.72)       
(6.40)       
(9.23)       
0.01         
0.34         
0.77         
1.23         

(0.77)       
(3.30)       
(0.30)       
2.48         
6.93         

(2.56)       

-          
4.37       

(0.17)       
(2.03)       
(5.65)       
(7.85)       
(3.48)       

2.22         
2.15         
4.37         

(5.64)       
2.16         

(3.48)       

 



 

 

           

กระแสเงินส
กําไรสาํห
ปรับกระ
- ค่าเสื่
- ตัดจํา
- ค่าเผื่
- ตัดจํา
- ค่าเผื่
- ตัดจํา
- กลบัร
- ค่าเผื่
- (กลบั
- ค่าเผื่
- ดอกเ
- ต้นทุน
- ดอกเ
- สว่นแ
- เงินปั
- กําไรจ
- (กําไร
- กําไรท
- กําไรจ
- ขาดท
- กําไรส

กระแสเงินส
การเปลีย่
- ลกูหนี
- ลกูหนี
- เงินท
- สนิค้า
- อะไห
- สนิทรั
- ค่าใช้
- เงินให้
- สนิทรั
- เจ้าห
- ค่าเปิ
- ค่าภา
- สาํรอ
- หนีส้นิ
- หนีส้นิ

เงินสดสทุธิไ
- การจ่
- การจ่

เงินสดสทุธิไ

                          

สดจากกิจกรรมดาํ
หรับปีก่อนภาษีเงิ
ะทบกําไรก่อนภาษี
อมราคาและตัดจํ
าหน่ายที่ดิน อาค
อการด้อยค่าที่ดิน
าหน่ายบริจาคอสั
อการด้อยค่าอสงั
าหน่ายเงินลงทุนอื
รายการเงินปันผล
อหนีส้งสยัจะสญู
บรายการ)ค่าเผือ่ก
อการเคลือ่นไหวช้
เบีย้จ่าย
นทางการเงินอ่ืน
เบีย้รับ
แบ่งกําไรจากกิจก
นผลรับจากเงินลง
จากการจําหน่าย
ร)ขาดทุนจากการ
ทางบัญชีที่เกิดจา
จากการจําหน่าย
ทุนสทุธิจากอนุพนั
สทุธิจากอัตราแล
สดก่อนการเปลีย่น
ยนแปลงของเงินทุ
นีก้ารค้า
นีกิ้จการที่เก่ียวข้อ
ดรองจ่ายแก่กิจกา
าคงเหลอื
หลแ่ละวัสดุเคร่ืองจ
รัพยห์มุนเวียนอ่ืน
ช้จ่ายในการสาํรวจ
ห้กู้ยมืแก่พนักงาน
รัพยไ์ม่หมุนเวียนอื
นีก้ารค้า
ปดหน้าดินและค่า
าคหลวงค้างจ่าย
องค่าใช้จ่ายผลประ
นหมุนเวียนอ่ืน
นอ่ืน
ได้มาจากกิจกรรม
ายดอกเบีย้
ายภาษีเงินได้
ได้มาจากกิจกรรม

บ

สาํหรับปี

                         

าเนินงาน
นได้
ษีเงินได้เป็นเงินสด
จําหน่ายค่าใช้จ่าย
คารและอุปกรณ์
น อาคารและอุปก
สงัหาริมทรัพยเ์พือ่
หาริมทรัพยเ์พือ่ก
อ่ืน
ค้างจ่าย

การลดลงของมูลค
ช้าของอะไหลแ่ละ

ารร่วมค้า
งทุนอ่ืน
อสงัหาริมทรัพยเ์พ
รจําหน่ายที่ดิน อ
ากการรวมธุรกิจที
เงินลงทุนอ่ืน
นธ์ทางการเงินทีย่ ั
กเปลีย่นที่ยงัไม่เกิ
นแปลงของเงินทนุ
ทุนหมุนเวียน 

องกัน
ารที่เก่ียวข้องกัน

จักร
น
จและพฒันารอตดั
น
อ่ืน

ขนถ่านหินค้างจ่

ะโยชน์พนักงาน

มดําเนินงาน

มดําเนินงาน
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ดรับ(จ่าย)จากกา
ยตัดจ่าย

กรณ์
การลงทุน
ารลงทุน

คา่ถ่านหิน
ะวัสดุเคร่ืองจักร

พือ่การลงทุน
าคารและอุปกรณ
ที่ดําเนินการสาํเร็จ

งัไม่เกิดขึน้จริง
กิดขึน้จริง
นหมุนเวียน

ดบัญชีและการเปิ

าย

 จาํกัด (มหาช
งบกระแสเงนิ
1 ธันวาคม 25

 

                          

รดําเนินงาน

ณ์
จเป็นขัน้

ปิดหน้าดินรอตัดบ

 

ชน) และบริษัท
นสด 
558 และ 2557

                         

พ.ศ

         

1         
         
          
         
         
         
          
         
          
         

1         
         
          

(          
          
          
          
          
          
         

(          
3         

1         
         
          
         
         
         

บัญชี          
          
         
         

(          
         

(          
(          

         
4         

(1        
(1        
2         

ทย่อย 

7  และ  2556 

                         

ศ. 2558 พ

81,915          

188,196         
399               
-                
14         
81         

240               
-                

3,484            
-                

2,270            
122,595         

7,602            
(7,039)           

(51,846)         
(416)              
(104)      
(669)              
(537)              

-                
12,539          

(27,440)         
331,284         

105,412         
46                 

(799)              
35,992          

5,001            
24,115          
48,975          

-                
33,438          

1,073            
(48,184)         

4,011            
(18,201)         
(44,875)         

1,352            
478,640         
122,937) (        
111,693)         
244,010         

  

  หน่วย: พนัเหรีย

พ.ศ. 2557 พ

250,698        

220,604        
2,281            

12                 
-       
-       

431               
-                
747               
(11)                
527               

120,926        
10,615          
(8,573)           

(86,546)         
(441)              

-       
(476)              

-                
-                

10,990          
(36,474)         
485,310        

(31,879)         
(64)                
(11)                

(19,589)         
5,141            
5,117            

43,750          
-                

(54,532)         
(17,882)         

(770)              
(22,750)         

6,928            
7,345            

(3,921)           
402,193        

(111,021)       
(97,484)         
193,688        
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ญสหรัฐ   

พ.ศ. 2556

244,014    

226,117    
6,937        

-            
767           

19             
-            

(725)          
(1,081)       

11             
(108)          

116,240    
10,454      

(12,130)     
(87,382)     

(378)          
(4)              

-            
-            

(3,665)       
73,967      

(195,154)   
377,899    

38,994      
8               

45             
40,068      
(4,907)       
13,829      

(10,930)     
(238)          

(102,513)   
(34,638)     
(20,070)     
(10,962)     
(17,984)     

2,470        
(6,114)       

264,957    
(110,899)   
(126,994)   

27,064       



 

 

               

กระแสเงินส
เงินสดรับ
เงินให้กู้ย ื
เงินสดจ่า
เงินสดรับ
เงินสดจ่า
เงินสดจ่า
เงินสดรับ
เงินสดจ่า
เงินสดรับ
เงินสดจ่า
เงินสดจ่า
เงินสดจ่า
เงินสดจ่า
เงินสดรับ
เงินสดรับ
ดอกเบีย้รั
เงินสดรับ
เงินสดรับ
เงินสดรับ

เงินสดสทุธิใ
กระแสเงินส
เงินสดรับ
เงินสดจ่า
เงินสดจ่า
เงินสดรับ
เงินสดจ่า
เงินสดจ่า
เงินสดรับ
เงินสดจ่า
เงินสดจ่า
เงินปันผล
เงินปันผล

เงินสดสทุธิใ
เงินสดและร
ขาดทุนจาก
เงินสดและร
เงินสดและร
รายการที่มิ
รายการที่มใิ
เจ้าหนีอ่ื้นแล
สว่นได้เสยีใน
สิง่ตอบแทน
เงินลงทุน
เงินให้กู้ย ื

 

                         

สดจากกิจกรรมลง
บ(จ่าย)สทุธิสาํหรั
ยมืแก่พนักงาน
ายจากเงินให้กู้ยมื
บจากเงินให้กู้ยมืร
ายจากเงินให้กู้ยมื
ายจากเงินให้กู้ยมื
บจากเงินให้กู้ยมืร
ายเพือ่เพิม่สดัสว่น
บจากการจําหน่าย
ายสาํหรับซือ้เงินล
ายเพือ่เพิม่เงินลงท
ายสาํหรับโครงกา
ายเพือ่ซือ้ที่ดิน อา
บจากการจําหน่าย
บจากการจําหน่าย
รับ
บจากเงินปันผลจา
บจากเงินปันผลจา
บสทุธิจากการซือ้ธ
ใช้ไปในกิจกรรมลง
สดจากกิจกรรมจัด
บจากเงินกู้ยมืระย
ายคืนเงินกู้ยมืระย
ายสญัญาเช่าการ
บจากเงินกู้ยมืระย
ายคืนเงินกู้ยมืระย
ายสาํหรับต้นทุนท
บจากหุ้นกู้
ายคืนหุ้นกู้
ายเพือ่ซือ้หุ้นทุนซื ้
ลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ลจ่ายให้แก่สว่นได้
ใช้ไปในกิจกรรมจั
รายการเทียบเท่าเ
กอัตราแลกเปลีย่น
รายการเทียบเท่าเ
รายการเทียบเท่าเ
มใิช่เงนิสด
ใช่เงินสดที่มีสาระ
ละสญัญาเช่าการ
ในกิจการร่วมค้าเพ
นสทุธิที่โอนให้สาํห
นในการร่วมค้าเพิ
ยมืระยะสัน้แก่บริษ

บ

สาํหรับปี

                         

ทุน
รับเงินลงทุนระยะ

มระยะสัน้แก่กิจกา
ระยะยาวแก่กิจกา
มระยะยาวแก่กิจก
มระยะสัน้แก่บริษัท
ระยะสัน้แก่บริษัทอื
นเงินลงทุนในบริษั
ยเงินลงทุนอ่ืน
ลงทุนอ่ืน
ทุนในการร่วมค้า
ารระหว่างพฒันา
าคารและอุปกรณ์
ยอสงัหาริมทรัพย์
ยที่ดิน อาคารแล

ากกิจการร่วมค้า
ากเงินลงทุนอ่ืน
ธุรกิจ
งทุน
ดหาเงิน
ยะสัน้จากสถาบันก
ยะสัน้จากสถาบัน
รเงิน
ยะยาวจากสถาบัน
ยะยาวจากสถาบัน
ทางการเงินอ่ืน

อ้คืน 
นของบริษัท
ด้เสยีที่ไม่มีอํานาจ
ัดหาเงิน
เงินสดลดลงสทุธิ
นของเงินสดและรา
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันปลา

ะสาํคัญ ณ วันที่ 3
รเงินจากการซือ้ที่
พิม่ขึน้จากการแป
หรับการซือ้ธุรกิจ
พิม่ขึน้
ษัทอ่ืนและดอกเบี ้
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สัน้

ารที่เก่ียวข้องกัน
รที่เก่ียวข้องกัน
การที่เก่ียวข้องกัน
ทอ่ืน
อ่ืน
ษัทยอ่ย

ณ์
ยเ์พือ่การลงทุน
ะอุปกรณ์

การเงิน
นการเงิน

นการเงิน
ันการเงิน

จควบคุม

ายการเทียบเท่าเงิ
ปี
ายปี

31 ธันวาคม ประ
ี่ดิน อาคารและอุ
ปลงเงินปันผลค้าง

บีย้ค้างรับลดลง

 จาํกัด (มหาช
งบกระแสเงนิ
1 ธันวาคม 25

 

                         

งินสด

ะกอบด้วย
อุปกรณ์
งรับ

ชน) และบริษัท
นสด 
558 และ 2557

                          

พ.

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

(1        
         

(1        
         
         
         
         
         
         

(3        

4         
(2        

         
2         

(2        
         

1         
         
         
         
         
         
         
         

3         
3         

         
         

         
         

ทย่อย 

7  และ  2556 

                         

ศ. 2558 พ

(18,438)         
66                

(5,216)           
2,534            

(23,062)         
-                
275               

(2,000)           
611              

(155)              
152,234)         

-                
197,455)         

122               
22,838         

7,037           
45,406         

416              
339               

318,916)         

467,519        
299,385)         

(7,194)           
256,461        
222,647)         

(5,499)           
111,989        
(69,993)         

-                
(91,810)         
(49,355)         
90,086          
15,180          

(10,028)         
390,974        
396,126        

33,927         
-               

1,788            
2,132            

 

      หน่วย: พนัเห ี

พ.ศ. 2557

(20,000)        
45                 

-               
-               
-               

(2,124)          
-               
-               

2,767            
(6,158)          
(6,713)          

-               
(214,729)      

-               
24,636          

8,523            
93,084          

441               
-               

(120,228)      

277,123        
(362,831)      

(7,349)          
734,347        

(763,669)      
(11,420)        
246,070        
(68,074)        

-               
(96,120)        
(70,023)        

(121,946)      
(48,486)        

(6,456)          
445,916        
390,974        

18,896          
17,470          

-               
-               

หน้า 223 

 

รียญสหรัฐ   

พ.ศ. 2556

10,898       
-            
-            
-            
-            

(275)          
-            
-            

7,381         
(8,037)       

-            
(101)          

(208,625)   
41              

5,236         
13,016       

103,591     
378            
-            

(76,497)     

318,144     
(174,836)   

(8,041)       
397,295     

(691,265)   
(7,509)       

292,727     
(5,160)       

(133,379)   
(123,439)   

(94,167)     
(229,630)   
(279,063)   

(19,910)     
744,889     
445,916     

33,977       
-            

-            
-             



 

 

3. อัตราส่

 

 

อัตราส่วน
อตัรา
อตัรา
อตัรา
อตัรา
ระยะ
อตัรา
ระยะ
อตัรา
ระยะ
Cas

 
อัตราส่วน

อตัรา
อตัรา
อตัรา
อตัรา
อตัรา
อตัรา

 
อัตราส่วน

อตัรา
อตัรา
อตัรา

 
 

อตัรา
อตัรา
อตัรา
อตัรา
 

ส่วนทางการเงิ

นสภาพคล่อง (L
าสว่นสภาพคล่อง
าสว่นสภาพคล่อง
าสว่นสภาพคล่อง
าสว่นหมนุเวียนลู
ะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย
าสว่นหมนุเวียนสิ
ะเวลาขายสินค้าเฉ
าสว่นหมนุเวียนเจ้
ะเวลาชําระหนี ้
h Cycle 

นแสดงความสา
ากําไรขัน้ต้น 
ากําไรจากการดํา
ากําไรอ่ืน 
าสว่นเงินสดต่อกา
ากําไรสทุธิ 
าผลตอบแทนผู้ ถือ

นแสดงประสิทธิ
าผลตอบแทนจาก
าผลตอบแทนจาก
าหมนุของสินทรัพ

าสว่นหนีส้ินรวมต
าสว่นหนีส้ินสทุธิต
าสว่นความสามา
าการจ่ายเงินปันผ

งนิ 

บ
สาํหรับปี

 

Liquidity ratio) 
ง 
งหมนุเร็ว 
งกระแสเงินสด 
กูหนีก้ารค้า 
ย 
นค้าคงเหลือ 
ฉลี่ย 
จ้าหนี ้

ามารถในการหา

เนินงาน 

ารทํากําไร 

อหุ้น 

ธิภาพในการดาํเ
กสินทรัพย์ 
กสินทรัพย์ถาวร 
พย์ 

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้
รถชําระดอกเบีย้ 
ผล 

บริษัท บ้านปู จ
ปสิน้สุดวันที่ 3

กาํไร (PROFITA

นินงาน (EFFIC

น 
หุ้น 
 

 
จาํกัด (มหาช
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(เท่า) 
(เท่า) 
(เท่า) 
(เท่า) 
(วนั) 
(เท่า) 
(วนั) 
(เท่า) 
(วนั) 
(วนั) 
 

ABILITY RATIO)
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
 

CIENCY RATIO) 
(%) 
(%) 
(เท่า) 
 

(เท่า) 
(เท่า) 
(เท่า) 
(%) 
 

น) และบริษัท
558 และ 2557

ปี 

) 

 

ทย่อย 
7 และ  2556 

 2558 
 

ปี

 
0.98 
0.61 
0.39 

10.05 
35.83 
10.74 
33.53 
45.16 

7.97 
61.38 

 

32.48 
3.31 
3.98 
4.91 

(1.66) 
(1.92) 

 

(0.64) 
11.58 

0.38 
 

2.17 
1.40 
5.18 

n.a 1
 

 

ปี 2557 
 
 

1.18 
0.73 
0.24 

10.70 
33.64 
12.84 
28.03 
39.67 

9.07 
52.59 

 

32.02 
8.13 
4.00 
1.04 
2.53 
3.39 

 

1.18 
21.76 

0.47 
 

1.89 
1.18 
4.26 

116.18 
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ปี 2556 
 
 

0.97 
0.60 
0.65 

10.21 
35.27 
11.74 
30.67 
27.40 
13.14 
52.80 

 

31.33 
7.28 
4.83 
2.99 
2.22 
2.56 

 

1.02 
20.40 

0.46 
 
 

1.85 
1.10 
8.73 

158.20 
 



 

 

 
14. คาํอธิ

ธนัวาค
การเงนิ

และอปุ
และอปุ
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คา่ภาคหลวง
ถ่านหิน และร

ปรับตวัลดลงเล็
ลดลง  สทุธิกบั
นเหรียญออสเต
ยญสหรัฐ (อตัร
ม 1,672 ล้าน
ต้นทนุเฉลี่ยต่อต
หรียญสหรัฐ สว่
ลงอย่างต่อเน่ือ
นเฉล่ียต่อลิตร 
6 เป็น 8.65 ตล

ต่อตนัของเหมือ
องการลดลงขอ
เทียบกบัปีก่อน

an  
วมจํานวน 804
อยอดขายรวม 
อยละ 32 และ
 คิดเป็นร้อยละ
 การเพิ่มขึน้ขอ
งของราคาถ่าน
านหินสง่ผลให้
ขึน้จากปีก่อน 
การขาย 228 ล้
สง่ออกท่ีลดลงข
ยญสหรัฐ และก
หรัฐ  รวมทัง้
หรัฐ ซึง่เป็นผลจ
ลา่วไว้ในข้อ 2.
การบริหารรวม 
ต้นทนุและคา่ใช้
รวม 239 ล้าน
ราคาขายถ่านหิ

ลก็น้อย อนัเป็น
บราคาขายสง่อ
ตรเลีย โดยสกลุ
ราแลกเปลี่ยนเฉ
เหรียญสหรัฐล
ตนัท่ีลดลงเม่ือเ
วนใหญ่เกิดจาก
อง โดยต้นทนุเฉ

1.02 เหรียญ
ลอดจนการลดล

องในประเทศออ
องต้นทุนผลิตจา
นเป็นจํานวน  2

4 ล้านเหรียญส
 (Gross Prof
ะธรุกิจไฟฟ้ามีอั
ะ 32 โดยธุรกิจถ
งอตัรากําไรขัน้
นหินในตลาดโล
ต้นทนุของธุรกิ

ล้านเหรียญสหรั
ของเหมืองในสา
การลดลงของค่
ง้คา่ใช้จ่ายท่ีลด
จากการออ่นค่า
1 
 167 ล้านเหรีย
ช้จ่ายตอ่เน่ืองจา
เหรียญสหรัฐ ล
หนิท่ีลดลง 

นผลสทุธิของรา
ออกท่ีเพิ่มขึน้ จ
ลเงินเหรียญออ
ฉล่ีย AUD/USD
ดลง 466 ล้าน
เทียบกบัปีก่อน
กต้นทนุของนํา้
ฉลี่ยต่อลิตรขอ
สหรัฐ) รวมถึง
ลงจากต้นทนุก

อสเตรเลียลดล
ากโครงการลด

2.2 ล้านตนั เนื

สหรัฐลดลง 20
fit Margin) สํา
อตัรากําไรขัน้ต้น
ถ่านหินมีอตัรา
นต้นของธุรกิจถ
ลก ตามท่ีได้อธิ
กิจไฟฟ้าท่ีใช้ถ่า

รัฐ ลดลง 49 ล้
าธารณรัฐอินโด
คา่เสยีเวลาของ
ดลงอนัเป็นผลจ
าของเงินสกลุเห

ยญสหรัฐ ลดล
ากปีก่อน 
ลดลง 64 ล้าน

คาขายเฉลี่ยต่อ
ากการแปลงค่
สเตรเลียอ่อนค
D ปี 2558 และ
เหรียญสหรัฐคิ
น ต้นทนุเฉล่ียต
มนัเชือ้เพลงิท่ีล
องนํา้มนัเชือ้เพ
การลดลงของอ
ารผลิตอื่นจาก

ลงเล็กน้อย 0.29
ต้นทนุและค่าใ
น่ืองจากการหย

03 ล้านเหรียญ
หรับปี 2558 คิ
นร้อยละ 38 
ากําไรขัน้ต้นร้อย
ถ่านหินเป็นผล
ธิบายในข้อ 2.2
นหินเป็นเชือ้เพ

ล้านเหรียญสหรั
ดนีเซียและเหมือ
เรือท่ีรอขนสง่ถ่
จากการแปลงค่
หรียญออสเตรเ

ลง 7 ล้านเหรีย

เหรียญสหรัฐ คิ

อตนัท่ีลดลง ตา
าราคาขายจาก
ค่าลงคิดเป็นร้อ
ะ ปี 2557 : 0.75
ดเป็นร้อยละ 2
ต่อตนัของเหมือ
ลดลงอนัเป็นผล
ลิงในปีนี ้ เท่าก
อตัราการเปิดห
กโครงการลดต้น

9  เหรียญออส
ใช้จ่าย กบัการล
ยดุผลิตชัว่คราว

ญสหรัฐ คิดเป็นร้
ดเป็นร้อยละ 
(ปี 2557: อตัร
ยละ 32 และธรุ
สทุธิจากการป
2 และข้อ 2.1 อ
พลิงลดลง ทําให

รัฐ คดิเป็นร้อย
องในประเทศอ
านหินท่ีทา่เรือ 
าจากสกลุเงินเ
ลียตอ่เงนิสกลุเ

ญสหรัฐ คิดเป็

คดิเป็นร้อยละ 2

ามราคาถ่านหิน
กสกลุเงินเหรียญ
อยละ 17 เม่ือเ
5 และ 0.90 ตา
22 เป็นผลจาก
องในสาธารณรั
ลจากราคานํา้ม
กบั 0.53เหรียญ
หน้าดินท่ีขดุขน
นทนุและค่าใช้

สเตรเลียเม่ือเที
ลดลงของปริมา
วของเหมือง An

ร้อยละ 20 อตัร
32 โดยธุรกิจถ่
ราส่วนการทํากํ
รกิจไฟฟ้ามีอตั
ประหยดัต้นทนุผ
อย่างไรก็ตามก
ห้อตัรากําไรขัน้

ละ 18 เป็นผล
อสเตรเลยี คิ
 ลดลงจากปีก่อ
เหรียญออสเตร
เหรียญสหรัฐเมื

ป็นร้อยละ 4 อนั

21 เป็นผลจาก
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นตลาดโลกท่ี
ญสหรัฐ เป็น
ทียบกบัสกุล
ามลําดบั) 
กปริมาณขาย
รัฐอินโดนีเซีย
มนัตลาดโลก
ญสหรัฐ (ปี 
ต่อถ่านหิน 1 
จ่ายต่อเน่ือง

ยบกบัปีก่อน  
าณการผลิตท่ี
ngus Place 

ราสว่นการทํา
านหินมีอตัรา
กําไรขัน้ต้นต่อ
รากําไรขัน้ต้น
ผลิต และการ
การลดลงของ
นต้นของธุรกิจ

ลจากปริมาณ
ดเป็นจํานวน 
อนจํานวน 5 
รเลียเป็นสกลุ
ม่ือเทียบกบัปี

นัเป็นผลจาก

กปริมาณขาย



 

 

2.7 

2.8 

การรับรู้ผลกํา
62 ล้านเหรีย
สาธารณรัฐป
 

การรับรู้ผลกํา
มาจากสว่นแ
และหนว่ยผลิ
ก่อน สุทธิจา
เน่ืองจากสกลุ
ค้าในสาธารณ
ของกําไรจาก
หน่วยท่ี 2 ใน
ออ่นค่าลงขอ
เกิดผลขาดทนุ
จริงจากการเ
ขาดทนุจากธุ
ภายในประเท
รายจ่ายอื่นๆ 

2.8.1 
2.8.2  

2.8.3 

 2.8.4 
 
 

าไรของการร่วม
ยญสหรัฐ แล
ระชาชนจีน จํา

าไรของการร่วม
แบง่กําไรจาก B
ลติท่ี 2 ในระหวา่
ากผลกําไรจาก
ลท่ีใช้ในการดํา
ณรัฐประชาธิปไ
กการดําเนินงาน
นระหวา่งไตรมา
งเงินสกลุบาทต
นท่ียงัไม่เกิดขึน้
เปล่ียนแปลงมู
ธุรกิจถ่านหินใน
ทศท่ีปรับตวัลดล
 จํานวน 10 ล้า
รายได้ดอกเบี
ขาดทนุสทุธิจ
 ขาดทุน

มลูค่าย

ถ่านหิน

เหรียญ

ขายเงิน

ตลาดสิ

 กําไรที

เปลี่ยน

กําไรสทุธิจา
เกิดขึน้จริงจา
ต่อเงินสกุลเห
ปี 2558 เทีย
คา่บริหารจดั

มค้า จํานวน 52
ะรับรู้ส่วนแบ่งข
านวน 6 ล้านเห ี

มค้า ลดลง 35 
LCP ท่ีลดลงจํ
างไตรมาสท่ี  1
กอัตราแลกเป
เงินงานของ BL
ไตยประชาชนล
น จํานวน 5 ล้
าสท่ี 3 และไต
ต่อสกุลเงินเหรี
นจริงจากการแป
มูลค่ายุติธรรมข
นสาธารณรัฐปร
ลง  
นเหรียญสหรัฐ
บีย้รับ จํานวน 7
จากอนพุนัธ์ทา
นท่ีเกิดขึน้จริง 

ยตุิธรรมของสญั

นลว่งหน้า จําน

ญสหรัฐ สญัญา

นตราต่างประเท

สนิค้าโภคภณัฑ์

ท่ียังไม่ เ กิดขึน้

แปลงในมลูคา่

กอตัราแลกเป ี
ากการแปลงคา่
หรียญสหรัฐเม่ื
บกบัปี 2557:  
ดการและอ่ืนๆ จ

2 ล้านเหรียญสห
ขาดทนุของธุรกิ
รียญสหรัฐ แล

ล้านเหรียญสห
านวน 9 ล้านเห
 และ 2 ตามลํา

ปลี่ยนจากการ
LCP เป็นสกุลเ ิ
ลาว เพิ่มขึน้จําน
้านเหรียญสหรั
รมาสท่ี 4 ตาม
รยญสหรัฐ เน่ือง
ปลงคา่เงินกู้ ยืม
ของสัญญาขา
ระชาชนจีน จํา

ฐประกอบด้วย  
7 ล้านเหรียญส
างการเงิน 61 ล้
 จํานวน 80 ล้า

ญญา Cross C

นวน 8 ล้านเหรี

แลกเปล่ียนอตั

ทศล่วงหน้า 28

ฑ์และตลาดการ

นจริง  จํานวน  

ยตุิธรรมของสญั

ลี่ยน จํานวน 2
าเงินกู้ ยืมท่ีเป็น
ม่ือเทียบกบัปีก่อ
 36.08 บาท แล
จํานวน 20 ล้าน

หรัฐ เป็นผลสทุ
กิจไฟฟ้าในสาธ
ะ 4 ล้านเหรียญ

หรัฐ หรือคิดเป็น
หรียญสหรัฐ เนื
าดบั ทําให้ปริม
อ่อนค่าลงของ
งินเหรียญสหรัฐ
นวน 2 ล้านเหรี
รัฐ จากการเร่ิม
มลําดบั สทุธิกบั
งจากสกุลท่ีใช้ใ
มท่ีเป็นสกลุเงิน
าย เงินตราต่าง
านวน 24 ล้านเ

 
สหรัฐ 
้านเหรียญสหรั
านเหรียญสหรั

urrency Swap

ยญสหรัฐและส

ราดอกเบีย้ จํา

8 ล้านเหรียญส

รเงินในระหวา่ง ี

 19 ล้านเหรีย

ญัญาซือ้นํา้มนั

24 ล้านเหรียญ
นสกลุเงินบาท ซึ
อน (อตัราแลก
ละ 32.96 บาท
นเหรียญสหรัฐ 

ทธิจากการรับรู้ผ
ธารณรัฐประชา
ญสหรัฐ ตามลํา

นร้อยละ 40 เม่ื
น่ืองจากมีการห
มาณชัว่โมงท่ีผลิ
งเงินสกุลบาท
ัฐ และรับรู้สว่น
รียญสหรัฐ อนั
ผลิตของหน่วย
บผลขาดทนุจา
ในการดําเงินงา
เหรียญสหรัฐแล
งประเทศล่วงห
หรียญสหรัฐ ซึ่

รัฐ ประกอบด้วย
รัฐ เกิดจากผล

p จํานวน 1 ล้าน

สญัญาซือ้นํา้มั

านวน 7 ล้านเห

สหรัฐ โดยเป็น

ปี 2558 

ยญสหรัฐ  ส่วน

นลว่งหน้า  

ญสหรัฐ ส่วนให
ซึง่เป็นผลจากก
เปลี่ยนเฉลี่ยขอ
) 

ผลกําไรของ B
าธิปไตยประชา
าดบั  

ม่ือเทียบกบัปีก่อ
หยดุซอ่มแซมหน
ลติไฟฟ้าในปีนี ้
ทต่อสกุลเงินเห
นแบง่ขาดทนุจา
เป็นผลสทุธิจา
ยผลิตไฟฟ้าหน่
กอตัราแลกเปลี
าน เป็นสกุลเงิ
ละผลขาดทนุที
หน้า อีกทัง้ยังรั
ซึ่งมีผลมาจากร

ย  
สุทธิจากการเ

นเหรียญสหรัฐ

นัลว่งหน้า จําน

หรียญสหรัฐ แล

นผลจากความ

นใหญ่เป็นกํา

หญ่เป็นผลกําไ
การออ่นค่าของ
องเงินบาทต่อเ
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LCP จํานวน 
าชนลาวและ

อน สว่นใหญ่
น่วยผลิตท่ี 1 
นี ้ลดลงกว่าปี
หรียญสหรัฐ 
ากบริษัทร่วม
กการเพิ่มขึน้
นวยท่ี 1 และ 
ล่ียนจากการ
นบาท ทําให้
ท่ียงัไม่เกิดขึน้
รับรู้ส่วนแบ่ง
ราคาถ่านหิน

ปล่ียนแปลง

ฐ สญัญาขาย

นวน 36 ล้าน

ละสญัญาซือ้

มผนัผวนของ

าไรจากการ

รสทุธิท่ียงัไม่
เงินสกลุบาท
เหรียญสหรัฐ 



 

 

2.9 

2.10

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษีเงินได้นิติ
2.9.1 

2.9.2 

2.9.3 

2.9.4 

2.9.5 

 

0 ขาดทนุสทุธิรว
เหรียญสหรัฐ 
ขาดทนุตอ่หุ้น
กบัปีก่อนซึง่กํ

ตบิคุคลจํานวน
ภาษีเงินได้นิ
ซึง่เป็นไปตา
ภาษีเงินได้หั
เหรียญสหรัฐ
ยอ่ยของกลุม่
เน่ืองจากสกุ
ขึน้ โดยเฉพา
เงินสกุลเหรี
ดําเนินงานท่ี
บริษัทย่อยใน
เหรียญสหรั
สําหรับการต
สินทรัพย์ภา
ก่อน ได้รับรู้
เพิ่มขึน้ จําน
ทางภาษี  โด
รายงานทางก
หน้าดิน มาใ
ให้ถือปฏิบตัิ
ทางภาษียัง
หน่วยงานภา

วมสําหรับปี สิน้
  
นขัน้พืน้ฐาน (E
กําไรตอ่หุ้นเทา่ก

น 98 ล้านเหรียญ
นติบคุคลประจํา
มผลกําไรจากก
หกั ณ ท่ีจ่าย 
ฐ ลดลง 5 ล้า
มบริษัท 
ลุเงินบาทอ่อน
าะบริษัทไทยท่ี
รยญสหรัฐ หา
ทเป็นสกลุเงินบา
นประเทศอินโด
ัฐ ซึ่งเป็นผลจ
ตรวจสอบภาษีปี
ษีเงินได้รอตดับ
รรายการสินทรั
นวน 10 ล้านเหรี
ดยในทางบญัชี
การเงินฉบบัท่ี 
ใช้ปฏิบตัิตัง้แตว่ั
ิสําหรับรอบระ
คงให้ถือปฏิบั
าษีของประเทศ

นสดุวนัท่ี 31 ธนั

PS) เทา่กบั 0.0
กบั 0.032 เหรีย

ญสหรัฐ เพิ่มขึน้
าปีจํานวน 76 ล้
การดําเนินงานท
จากการรับเงิน
นเหรียญสหรัฐ

นค่าลงอย่างมา
ทตามมาตรฐาน
กแต่การคํานว
าท 
ดนีเซียบนัทกึคา่
ากการหน่วยง
ปี 2554 –ปี 255
บญัชีสทุธิ รับรู้ใ
รัพย์ภาษีเงินได้
รียญสหรัฐ ซึง่เ
ชีกลุ่มบริษัทย่อ
20 เร่ืองต้นทนุ
วนัท่ี 1 มกราคม
ะยะเวลาบญัชีสิ
ัติตามวิธีบัญชี
ศอนิโดนีเซีย ให้

นัวาคม 2558 จ

017 เหรียญสห
ยญสหรัฐตอ่หุ้น

น 29 ล้านเหรียญ
ล้านเหรียญสห
ท่ีลดลง  
นปันผลจากบริ
ฐ โดยเป็นไปตา

กในช่วงไตรมา
นการบญัชีกําห
วณภาษีเงินได้

าใช้จา่ยภาษีเงิน
งานทางภาษีข
55 
ในปี 2558 ลด
ด้รอตัดบัญชีขอ
เป็นผลแตกต่า
อยดงักล่าว ได้
นการขดุเพ่ือการ
ม พ.ศ.2557 ซึง่
สิน้สดุในหรือห
ชีเดิมต่อไป จน
หใช้วิธีบญัชีใหม

จํานวน 43 ล้าน

หรัฐตอ่หุ้น หรือ
น (เทียบเทา่ 1.0

ญสหรัฐประกอ
รัฐ ลดลงจากปี

รษัทย่อยของกล
ามการลดลงขอ

าสนี ้มีผลให้เกิ
นดให้สกุลเงิน
ด้นิติบุคคลยังค

นได้นิติบคุคลเพิ
ของประทศอิน

ดลง 17 ล้านเ
องกลุ่มบริษัทย
งระหว่างวิธีคํา
้ ถือปฏิบตัิตาม
รเปิดหน้าดินใน
งการตีความมา
ลงัวนัท่ี 1 มกร
นกว่ากลุ่มบริษั
ม่ในการคํานวณ

นเหรียญสหรัฐ 

เทียบเท่า  0.59
044 บาทตอ่หุ้น

อบด้วย  
ปีก่อน 22 ล้านเ

ลุ่มบริษัท จําน
องเงินปันผลจ่า

ดค่าใช้จ่ายภา
นท่ีใช้ในการดําเ
คงคิดคํานวณ

พิ่มขึน้สทุธิ จําน
นโดนีเซียประเมิ

เหรียญสหรัฐ เนื
ย่อยในประเทศ
านวณต้นทนุทา
มการตีความมา
นช่วงระยะเวลา
าตรฐานดงักลา่
ราคม พ.ศ. 255
ษัทย่อยจะได้รั
ณภาษีเงินได้นติิ

 ลดลงจากปีก่อ

94 บาทตอ่หุ้น 
น)  
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เหรียญสหรัฐ 

นวน 8 ล้าน
ายจากบริษัท

ษีเงินได้มาก
เนินงาน เป็น
ณจากผลการ

นวน 28 ล้าน
มินภาษีเพิ่ม

น่ืองจากในปี
ศอินโดนีเซีย 
างบญัชี และ
าตรฐานการ
าของการเปิด
าวมีผลบงัคบั
57 ในขณะท่ี
ับอนุมัติโดย
ตบิคุคล 

อน 126 ล้าน

 เปรียบเทียบ



 

 

3. งบแ

ธันว

 
3.1  

 
 
 

สดงฐานะการ

าคม 2557 (ป

สนิทรัพย์รวม
ธนัวาคม 255
    เงิน

1  (

 เงิน
กิจก
ธรุกิ
ล้าน
จําน
จําน

 เงิน
เหรี
เป็น
154
ลงท
จําน
ประ
และ
ล้าน
และ
จําน
ขาด

 ท่ีดิน
ลงท
ออส
ประ
รวม
สหรั

รเงนิรวม ณ วั

ปรับปรุงใหม่) 

จํานวน 6,552 
57   โดยมีรายล
นสดและเงินฝาก
ดคํูาอธิบายใน

ปันผลค้างรับจ
การท่ีเก่ียวข้องก
กิจไฟฟ้าในประ
นเหรียญสหรัฐแ
นวน 137 ล้า
นวน  62  ล้านเ

นลงทนุในการร่ว
ยญสหรัฐเพิ่มขึ
นร้อยละ 15 
4 ล้านเหรียญ
ทนุเพิ่มในธรุกิจ
นวน 4 ล้านเห
ะเทศลาวจํานว
ะธรุกิจไฟฟ้าใน
นหรียญสหรัฐ 
ะการรับรู้สว่นแ
นวน 21 ล้าน
ดทนุจากอตัราแ

น อาคารและอุ
ทุนเพิ่มในเคร่ื
สเตรเลียจํานว
ะเภทใหม่จํานว
มถงึขาดทนุจาก
รัฐ 

วันที่ 31 ธันวา

 ล้านเหรียญสห
ละเอียดของการ
กธนาคารจํานว
ข้อ 4  เร่ืองงบก

ากกิจการท่ีเก่ีย
กนั จํานวน 2
เทศ เพิ่มขึน้ 4
และรับรู้รายได้เ
นเหรียญสหรัฐ
หรียญสหรัฐ 

วมค้าจํานวน  
ขึน้ 82 ล้านเหรี
จากการลงทนุ

ญสหรัฐ ประก
พลงังานแสงอา
หรียญสหรัฐ ธุ
น  140 ล้านเ
นประเทศจีน จ

สทุธิกบัการ
แบง่กําไรจากกา
นเหรียญสหรัฐ 
แลกเปลีย่นจาก

อปุกรณ์ – สทุธิ
รองจักรและอุ
วน 200 ล้านเห ี
วน 23 ล้านเหรี
กอตัราแลกเปล่ี

าคม 2558 เป ี

หรัฐลดลง 350
รเพิ่มขึน้และลด
วน 396 ล้านเห ี
กระแสเงินสดรว

ยวข้องท่ีคาดวา่
221 ล้านเหรีย
4 ล้านเหรียญส
เงินปันผลค้างรั
ฐ และมีผลขาด

 644  ล้าน
รยญสหรัฐคิด
นเพิ่มจํานวน 
กอบด้วยการ
าทิตย์ 
ธรกิจไฟฟ้าใน
เหรียญสหรัฐ
จํานวน 10 
รับเงินปันผล
ารร่วมค้า
การจดัประเภท

กการแปลงคา่ ณ

ธิจํานวน 1,180
ปกรณ์ของเห
หรียญสหรัฐ ผล
รียญสหรัฐและ
ยนท่ีเกิดจากก

รียบเทยีบกับ

 ล้านเหรียญสห
ดลงท่ีมีสาระสาํ
หรียญสหรัฐเพิ่ม
วม)  

าจะได้รับชําระภ
ยญสหรัฐเป็นเงนิ
สหรัฐเป็นผลสทุ
รับจากการประ
ดทนุจากอตัราแ

ทเงินลงทนุใหม
ณ วนัสิน้ปีจําน

0 ล้านเหรียญส
หมืองถ่านหินใ
ลสุทธิจากการจ
ะการบนัทึกค่าเ
ารแปลงค่างบก

งบแสดงฐานะ

หรัฐเม่ือเทียบกั
าคญัดงันี ้
มขึน้ 5 ล้านเหรี

ภายในหนึง่ปีแล
นปันผลค้างรับ
ทธิจากการได้รับ
กาศจ่ายปันผล
แลกเปลี่ยนจาก

มจํ่านวน 5 ล้
วน 46 ล้านเหรี

หรัฐลดลง 152
ในสาธารณรัฐ
จําหน่ายและก
เสื่อมราคาจําน
การเงินและอ่ืน

ะการเงนิรวม 

กบัสนิทรัพย์รวม

รียญ สหรัฐฯ คิ

ละเงินปันผลค้า
บจากบริษัทร่วม
ับเงนิปันผล จํ
ลเพิม่เติมในระห
กการแปลงคา่ 

ล้านเหรียญสหรั
รียญสหรัฐ 

2 ล้านเหรียญส
ฐอินโดนีเซียแ
การตดัจําหน่าย
นวน 164 ล้านเ
นๆ จํานวน 165
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ณ วันที่ 31 

ม ณ วนัท่ี 31 

ดเป็นร้อยละ 

างรับจาก
มค้าซึง่ดําเนิน
านวน   71  
หวา่งปีนี ้
ณ วนัสิน้ปี

รัฐ และมีผล

หรัฐจากการ
และประเทศ
ยและการจดั
เหรียญสหรัฐ
5 ล้านเหรียญ



 

 

3.2 

3.3 

หนีส้นิรวมจํา
ธนัวาคม 255

 ส่วน
เหรี
ระย
กําห
ปี จํ

 สว่น
คิดเ
จําน
รวม

 คา่เ ิ
ใหญ

 เงิน
กู้ เงิ
กําห
รวม

 หุ้นก
ราย
ออก
วนัสิ

 หนีส้ิ
ปรับ
ขาย
จําน

สว่นของผู้ ถือ
 ลดล
 ลดล

เหรี
 ลดล
 เพิม่
 เพิม่

นวน 4,487 ล้
57 โดยมีรายละ

นของเงินกู้ ยืมร
ยญสหรัฐคิดเป็
ยะยาวท่ีถึงกําห
หนดจํานวน 16
จํานวน 1 ล้านเห

นของหุ้นกู้ ท่ีถงึก
เป็นร้อยละ 2
นวน 63 ล้านเห
มทัง้มีผลกําไรจ

เปิดหน้าดินและ
ญ่มาจากค่าเปิด

นกู้ ยืมระยะยาวจ
นเพิ่มจํานวน 
หนดชําระในหนึ
มทัง้มีผลกําไรจ

กู้  จํานวน 1,
ยการหุ้นกู้ระยะ
กหุ้นกู้ เพิม่จํานว
สิน้ปี จํานวน  8

ส้นิอนพุนัธ์การ
บมลูคา่ยติุธรรม
ยถ่านหินลว่งหน
นวน 28 ล้านเห ี

หุ้นจํานวน 2,0
ลงจากขาดทนุส
ลงจากสว่นตา่ง
ยญสหรัฐ 
ลงจากเงินปันผ
มขึน้จากเป็นกา
มขึน้จากสว่นได้

ล้านเหรียญสหร
ะเอียดของการเ

ระยะยาวท่ีถึงกํ
ป็นร้อยละ 16
หนดชําระในหนึ
64 ล้านเหรียญส
หรียญสหรัฐ 

กําหนดชําระใน
23 จากการจดั
หรียญสหรัฐ จ่า
ากอตัราแลกเป

ะขนถ่านหินค้าง
ดหน้าดิน คา่ขดุข

จํานวน 1,687 
256 ล้านเหรีย
นึง่ปีจํานวน 19
ากอตัราแลกเป

180 ล้านเหรีย
ยาวเป็นหุ้นกู้ระ
วน 112 ล้านเห
89 ล้านเหรียญส

เงินจํานวน 29
มของตราสารอ
น้า จํานวน 
หรียญสหรัฐ  

65 ล้านเหรียญ
สทุธิสําหรับปี 2
งจากการแปลง

ผลจา่ย 141 ล้า
ารป้องกนัความ
ด้เสียท่ีไมมี่อําน

รัฐลดลง 30 ล
เพิ่มขึน้และลดล

กําหนดชําระใน
6 เพิ่มขึน้สทุธิจ
นึ่งปีจํานวน 19
สหรัฐ รวมทัง้มี

นหนึง่ปีลดลงจํา
ดัประเภทรายก
ายชําระคืนหุ้นกู้
ปล่ียนจากการแ

งจา่ยจํานวน 
ขน และคา่ขนสง่

 ล้านเหรียญสห
ยญสหรัฐ การจ
0 ล้านเหรียญส
ปล่ียนจากการแ

ยญสหรัฐลดลง
ะยะยาวท่ีถึงกํา
หรียญสหรัฐ รว
สหรัฐ 

9 ล้านเหรียญส
นพุนัธ์ทางการ
1 ล้านเหรียญ

ญสหรัฐลดลง 3
2558 จํานวน  4
คา่งบการเงินข

นเหรียญสหรัฐ
มเสี่ยงทางการเงิ
นาจควบคมุจําน

ล้านเหรียญสห
ลงท่ีมีสาระสําคั

นหนึ่งปีจํานวน 
จากการจดัประ
90 ล้านเหรียญ
ผลกําไรจากอตั

านวน 58 ล้าน
การจากหุ้นกู้ เป็
กู้ ท่ีถงึกําหนดชํา
แปลงคา่ ณ วนั

117 ล้านเหรีย
งถ่านหินของบริ

หรัฐลดลง 29 ล้
จดัประเภทราย
สหรัฐและการชํ
แปลงคา่ ณ วนั

ง 40 ล้านเห ี
าหนดชําระในห
วมทัง้มีผลกําไร

สหรัฐ เกิดจาก
เงิน ณ วนัสิน้ปี
ญสหรัฐ และสั

20 ล้านเหรียญ
43 ล้านเหรียญ
ของบริษัทย่อยที

ฐ 
งิน และอื่นๆ จํา
นวน  25 ล้านเห

รัฐ เม่ือเทียบกั
คญัดงันี ้

185 ล้านเหรี
ะเภทรายการจา
ญสหรัฐ จ่ายชํ
ตราแลกเปล่ียน

เหรียญสหรัฐ ล
นหุ้นกู้ระยะยาว
าระในหนึง่ปีจํา
สิน้ปี จํานวน 1

ยญสหรัฐลดลง 
รษัทย่อยในสาธ

ล้านเหรียญสหรั
การเงินกู้ระยะ
ชําระคืนเงินกู้ จํา
สิน้ปี จํานวน 2

รียญสหรัฐเป็น
หนึง่ปีจํานวน 6
รจากอตัราแลก

กรายการขาดทนุ
ปี ซึง่ประกอบด้
ญัญาซือ้ขายเงิ

ญสหรัฐเป็นผลจ
ญสหรัฐ 
ท่ีแสดงเป็นเงินต

านวน 12 ล้านเ
หรียญสหรัฐ 

กบัหนีส้นิรวม 

รยญสหรัฐเพิ่มขึ
ากเงินกู้ ระยะย
ชําระคืนเงินกู้ ระ
นจากการแปลง

ลดลง 18 ล้าน
วท่ีถึงกําหนดชํ
านวน 70 ล้าน
1 ล้านเหรียญส

 48 ล้านเหรีย
ธารณรัฐอนิโดนีเ

รัฐ  โดยเป็นผล
ะยาวเป็นเงินกู้ร
านวน 72 ล้าน
23 ล้านเหรียญส

นผลสทุธิจากกา
63 ล้านเหรียญ
เปลี่ยนจากการ

นท่ียงัไม่เกิดขึน้
ด้วยขาดทนุจาก
งินตราตา่งประ

จาก  

ตราตา่งประเท

เหรียญสหรัฐ 
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ณ วนัท่ี 31 

ขึน้ 25 ล้าน
ยาวเป็นเงินกู้
ะยะยาวท่ีถึง
คา่ ณ วนัสิน้

เหรียญสหรัฐ 
ชาระในหนึง่ปี
เหรียญสหรัฐ 
สหรัฐ 

ยญสหรัฐสว่น
เซีย 

สทุธิจากการ
ระยะยาวท่ีถงึ
เหรียญสหรัฐ
สหรัฐ 

ารจดัประเภท
ญสหรัฐ และ
รแปลงคา่ ณ 

นจริงจากการ
ก สญัญาการ
ะเทศลว่งหน้า

ศ 173 ล้าน



 

 

3.4  

 
 
 

4. งบก

งบก
ผลข
 
4.1 

4.2 

4.3 

 

 

 อตัราสว่นหนีส้ิ
เทา่กบั 1.40 

กระแสเงนิสดร

ระแสเงินสดรว
าดทนุของอตัร

เงินสดสทุธิได้
 รับเ ิ
 จ่าย
 จ่าย
 จ่าย
 จ่าย
 อื่นๆ

 

เงินสดสทุธิใช้
 ลงทุ
 ลงทุ
 จ่าย
 เงิน
 เงิน

 

เงินสดสทุธิได้
 จ่าย
 จ่าย
 จ่าย
 เงิน

ส้นิสทุธิตอ่ทนุ 
เทา่ (ณ วนัท่ี 3

รวม สาํหรับปีสิ

มสําหรับปีสิน้ส
าแลกเปลี่ยนจา

ด้มาจากการดํา
เงินจากการขาย
ยชําระเจ้าหนี ้จํ
ยดอกเบีย้จํานว
ยภาษีเงินได้นติิ
ยคา่ภาคหลวงจํ
ๆจํานวน  410  

ช้ไปในกิจกรรมก
ทนุในเคร่ืองจกัร
ทนุเพิ่มในเงินลง
ยเงนิกู้ให้แก่บริษ
รับจากเงินปันผ
รับจากดอกเบีย้

ด้มาจากกิจกรร
ยเงินปันผล จําน
ยคืนเงินกู้ ยืมธน
ยคา่ใช้จา่ยทาง
สดรับจากเงนิกู้

 

(Net debt to 
31 ธนัวาคม 25

สิน้สุดวันที่ 31 

สดุวนัท่ี 31 ธนั
ากการแปลงคา่

เนินงาน จํานว
ยถ่านหิน จํานว
จํานวน 1,703 ล้
วน 123 ล้านเหรี
บคุคลจํานวน 
จํานวน  243  ล้
 ล้านเหรียญสห

การลงทนุ จําน
และอปุกรณ์ กา
ทนุอ่ืน กิจการร่
ษัทท่ีเก่ียวข้องกั
ผลในบริษัทยอ่ย
ยรับและอ่ืน ๆ จํ

มจดัหาเงินจําน
นวน 141  ล้าน
นาคาร เงินกู้ระย
การเงินจํานวน
กู้ธนาคาร เงินกู้

equity) ของบ ิ
557 : อตัราสว่น

 ธันวาคม 255

นวาคม 2558 บ
า จํานวน 10 ล้

น 244 ล้านเหรี
วน 2,591 ล้านเ
ล้านเหรียญสหร
รียญสหรัฐ 
112 ล้านเหรีย
ล้านเหรียญสหรั
หรัฐ 

นวน 319 ล้านเห
ารลงทนุในโครง
รวมค้าและเงินล
กนัและบริษัทอ่ืน
ยและบริษัทร่วม
านวน 30 ล้านเ

นวน 90 ล้านเห
นเหรียญสหรัฐ 
ยะยาว และหุ้น
น 5 ล้านเหรียญ
กู้ระยะยาวจํานว

ริษัท ณ วนัท่ี 
นหนีส้นิสทุธิตอ่ท

58 เปรียบเทยีบ

บริษัทมีเงินสดส
านเหรียญสหรั

รียญสหรัฐโดยมี
เหรียญสหรัฐ 
รัฐ 

ญสหรัฐ 
รัฐ 

หรียญสหรัฐมีส
การระหวา่งดําเ
งทนุระยะสัน้ จํ
น  จํานวน 25 ล้
มค้า จํานวน 46 
เหรียญสหรัฐ 

หรียญสหรัฐประ

นกู้ จํานวน 600 
ญสหรัฐ 
วน 836  ล้านเห

31 ธนัวาคม 2
ทนุสําหรับงบก

บกับปีสิน้สุดวั

สทุธิเพิ่มขึน้รวม
ัฐ) โดยแยกเป็น

มีกิจกรรมดําเนิ

าระสําคญัดงันี
เนินการจํานวนเ ิ
านวน 173 ล้าน
านเหรียญสหรัฐ
 ล้านเหรียญสห

ะกอบด้วย 

 ล้านเหรียญสห

หรียญสหรัฐ 

2558 สําหรับงบ
การเงินรวม 1.1

วันที่ 31ธันวาค

ม 5 ล้านเหรียญ
น 

นนิงานท่ีสําคญั

นี ้ 
เงิน 197 ล้านเห ี
นเหรียญสหรัฐ 
ฐ 
หรัฐ 

หรัฐ 
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ดงันี ้

รียญสหรัฐ  



 

 

5. สรุปค

งบการ
เอือ้อํา
ประสทิ
ในขณ
หลกั 
ผลติใน
 
ในปี 2
เหรียญ
ลดลงร้
สภาว
ตวัของ
Expor
ตอ่ตนั
 
ราคาต
ภายใต
28.16
ได้ดําเ
หินจา
ปัจจยั
ราคาเ
กําไรขั ้
 
ในไตร
ขายเฉ
ร้อยละ
ธรุกิจถ
ผลติท่ี
สําหรับ
ถ่านหิ
ตอ่เน่ือ
เลก็น้อ
ร้อยละ

ความเหน็ของฝ

รเงนิประจําปี 2
านวย ธรุกิจถ
ทธิภาพการผลิ
ณะเดียวกนัธรุกิจ

กําไรจากธรุกิ
นเดือนมีนาคม

2558 บริษัทได้ร
ญสหรัฐฯ ซึง่ปรั
ร้อยละ 29 และ
ะตลาดถ่านหนิ
งเศรษฐกิจจีนซึ
rt Index (NEX
นในปี 2558 หรือ

ตลาดถ่านหินท่ีอ
ต้ ITM บนัทกึร

6 ล้านตนั (ลดล
เนินการจงึเป็นป
กระดบั 9.76 เ
บวกตอ่ต้นทนุก
เฉลีย่ท่ี 0.53 ต่
ขัน้ต้นยงัอยูใ่นร

รมาส 4/2558 I
ฉลีย่ 55.6 เหรีย
ะ 1 จากไตรมา
ถ่านหินในออส
ท่ีเหมือง Angus
บราคาขายถ่าน
นคดิเป็นเพียงร้
อง จงึเป็นผลดี
อยร้อยละ 4 ต้
ะ 25 เทียบกบัร้

ฝ่ายบริหาร  

2558 สะท้อนถึ
ถ่านหินในสาธาร
ต สง่ผลให้กระ
จไฟฟ้าสามารถ
กิจไฟฟ้านีจ้ะปรั
 2559 

รับรู้กําไรก่อนหั
รับลดลง ร้อยละ
ะ EBITDA จาก
นในช่วงปี 2558
ซึง่เป็นผู้ นําเข้าถ
X) ปรับลดลงจา
อลดลงร้อยละ 

ออ่นตวัลงสง่ผล
รายได้จากการข
ลงร้อยละ 3) ท่ีร
ปรับแผนการผลิ
ทา่ในปีก่อนหน้
การผลติด้วยเช่
อลติร ต้นทนุข
ระดบัท่ีดีท่ีร้อยล

ITM บนัทกึปริม
ยญสหรัฐฯตอ่ตั
าสก่อนหน้า) แล
เตรเลียบนัทกึป
s Place ตัง้แต
นหินเฉล่ียนัน้ไม
ร้อยละ 38 ขอ
ดีตอ่ราคาขายเ
นทนุขายตอ่หน
ร้อยละ 28 ในปี

ถงึความสามาร
รณรัฐอนิโดนีเซี
ะแสเงินสดอยูใ่
ถสร้างกําไรท่ีมัน่
รับตวัเพิ่มขึน้ภา

หกัดอกเบีย้ ภาษี
ะ 24 ในจํานวน
กธรุกิจไฟฟ้าจํา
8 ยงัคงออ่นตวัล
ถ่านหินรายใหญ
ากราคาเฉลีย่ท่ี
 19 

ลกระทบต่อรายไ
ขายถ่านหินลด
ราคาขายถ่านหิ
ลติเพ่ือเพิม่ประ
น้าเป็น 8.65 เท่
ช่นกนั  โดยราค
ายจงึปรับตวัล
ละ 35 เทียบกบั

มาณขายถ่านหิ
ตนั (ลดลงร้อยล
ละและอตัรากํา
ปริมาณขายจําน
ตเ่ดือนกมุภาพนั
ม่ได้รับผลกระท
งปริมาณขายร
เฉล่ียในสกลุเหรี
นว่ยอยูใ่นระดบั
ปก่อนหน้า 

รถในการปรับตวั
ซียและออสเตรเลี
ในระดบัท่ีดีพร้อ
นคงตอ่เน่ือง ซึ
ายหลงัจากโรงไ

ษีจา่ย ค่าเส่ือม
นนีแ้บง่เป็น EB
นวน 110 ล้าน
ลงจากปริมาณ
ญ่ ทัง้นีร้าคาถ
ท่ี 70.90 เหรียญ

ได้จากการขาย
ลงร้อยละ 18 
หินเฉลี่ย 58.38 
ะสทิธิภาพการผ
ทา่ในปี 2558 อ
คานํา้มนัดีเซลใ
งเช่นกนัร้อยละ
บร้อยละ 34 ใน ี

หนิจํานวน 7.3 
ละ 3) ในขณะ
าไรขัน้ต้นอยู่ท่ีร้
นวน 13 ล้านต
นธ์ 2558 ในปี
ทบมากนกัจากต
รวม อีกทัง้ในชว่
รียญออสเตรเลี
บคงท่ีคิดเป็น 4

วของธรุกิจถ่านหิ
ลยีได้ดําเนินมา
อมกบัเพิม่ขีดคว
ซึง่ชว่ยให้เกิดคว
ไฟฟ้าหงสาเร่ิม

มราคาและคา่ใช้
BITDA จากธรุกิ
นเหรียญสหรัฐฯ
ณการผลติท่ีล้นต
ถ่านหินในตลา
ญสหรัฐฯตอ่ตนั

ถ่านหิน 
เป็น 1,639 ล้า
 เหรียญสหรัฐฯ
ผลติและลดต้น
นึง่ ราคานํา้มนั
ในสาธารณรัฐอิ
ะ 16 อยู่ท่ี 37.4
ปีก่อนหน้า 

ล้านตนั (ลดลง
ท่ีต้นทนุขายคดิ
อยละ 35 (เทีย
ตนั ซึง่ลดลงร้อ
ก่อนหน้าเหมือ
ตลาดซือ้ขายระ
วงปีท่ีผ่านมาค่
ลีย โดยคิดเป็น
49.41 เหรียญอ

หนิในการรองรับ
าตรการตา่งๆเก่ีย
วามสามารถใน
วามสมดลุของก
ดําเนินการเชิงพ

ช้จา่ยตดัจ่าย (E
กิจถ่านหินจํานว
 เพิ่มขึน้ร้อยละ
ตลาดประกอบก
ดซือ้ขายทนัทีที
นในปีก่อนหน้า 

โดยธรุกิจถ่านหิ
านเหรียญสหรัฐ
ต่อตนั (ลดลงร้
ทนุ เชน่การล
นในตลาดโลกท่ี
อินโดนีเซียปรับ
4 เหรียญสหรัฐ

งร้อยละ 5 จาก
ดเป็น 35.94 เห
บกบัร้อยละ 37
อยละ 16 โดยเ
งแหง่นีมี้ปริมา
ะหวา่งประเทศเ
าเงินเหรียญสห
น 65.9 เหรีย
อสเตรเลยี  แล

บสภาวะตลาดถ
ยวกบัการลดต้น
นการแขง่ขนัใน 
กําไรจากทัง้ 2 
พาณิชย์อยา่งเ

EBITDA) จํานว
วน 382 ล้านเห
ะ 5 
กบัผลกระทบจ
ท่ีวดัจากดชันี 
เป็น 59.37 เห

หนิในสาธารณรั
ฐฯ จากปริมาณ
ร้อยละ 13) มา
ลดอตัราสว่นหน้
ท่ีออ่นตวัลงอยา่
ลดลงถงึ  ร้อย
ฐฯตอ่ตนั สง่ผล

กไตรมาสก่อนห
หรียญสหรัฐฯต
7 ในไตรมาสก่อ
เป็นสาเหตจุาก
ณขายจํานวน 
เน่ืองจากปริมา
หรัฐฯได้ปรับแข็
ยญออสเตรเลีย
ละบนัทกึอตัรา
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ณขายจํานวน 
ตรการหลกัท่ี
น้าดนิต่อถ่าน
างรวดเร็วเป็น
ยละ 48 เป็น
ลให้อตัราการ

หน้า) ท่ี ราคา
ตอ่ตนั (ลดลง
อนหน้า) 
การหยดุการ
1.7 ล้านตนั 
ณสง่ออก
ง็ค่าขึน้อยา่ง
ย หรือลดลง
กําไรขัน้ต้นท่ี



 

 

ในสว่น
ล้านตั
และต้น
19) ตา
 
ธุรกิจถ
จํานวน
4/255
 
ธุรกิจไ
BIC ใ
บริหาร
สง่ผลใ
คิดเป็น
 
สว่นธรุ
โดยเฉ
เหรียญ
กําหนด
จํานวน
แบง่กํา
เดือนมี

 

นไตรมาส 4/25
นั   ซึง่เป็นไปต
นทนุขายเฉลีย่
ามลําดบั และอ

ถ่านหินในสาธา
น 3.2 ล้านเห

58 รับรู้สว่นแบง่

ไฟฟ้ายงัเป็นหน
ในสาธารณรัฐป
รปรับแผนการผ
ให้ส่วนแบ่งกํา
น 12 ล้านเหรีย

รกิจไฟฟ้าในสา
พาะในช่วงไตร
ญสหรัฐฯ สําห
ดการ อยา่งไร
น 9.7 ล้านเหรีย
าไรจะปรับสงูขึน้
มีนาคม 2559 เ

558 ธรุกิจถ่าน
ตามแผนท่ีมีการ
คิดเป็น 66.2 เ
อตัรากําไรขัน้ต้

ารณรัฐประชาช
หรียญสหรัฐฯเที
งขาดทนุคิดเป็น

น่วยธุรกิจท่ีโดด
ประชาชนจีน ก
ผลติไฟฟ้าให้สา
ไรอยู่ในระดบัใ
ยญสหรัฐฯ 

าธารณรัฐประช
รมาส 4/2558
หรับโรงไฟฟ้าห
รก็ตามสว่นแบง่
ยญสหรัฐฯ ในไ
นอยา่งมีนยัสําค
เป็นต้นไป 

 

นหินออสเตรเลยี
รย้ายเคร่ืองจกัร
เหรียญออสเตร
นอยูท่ี่ร้อยละ 1

ชนจีนยงัเผชิญ
ทียบกับส่วนแบ
น 8.6 ล้านเหรีย

ดเด่นในการสร้า
การดําเนินงานข
ามารถสร้างผล
ใกล้เคียงกบัปีก

ชาชนจีนถือเป็น
8 ท่ีสภาวะฤดู
งสานัน้ได้เร่ิมดํ
งขาดทนุจํานวน
ไตรมาส 4/255
คญัหลงัจากท่ีโร

ยรายงานปริมา
รการผลติของเห
รเลยี (เพิ่มขึน้ร้อ
17 เทียบกบัร้อย

ญกบัสภาวะราค
บ่งกําไรจํานวน
ยญสหรัฐฯ 

างกําไรให้แก่บ ิ
ของโรงไฟฟ้า B
ลการดําเนินงาน
ก่อนหน้าท่ี 61 

นอีกปีหนึง่ท่ีกําไ
หูนาวสง่ผลดตี
ดําเนินการเชิงพ
น 6.4 ล้านเห ี
58  นัน้ยงัไมส่ะ
รงไฟฟ้าหงสาดํา

ณขายลดลงร้อ
หมือง Mandal
อยละ 3) และ 
ยละ 28 ในไตร

คาตลาดท่ีปรับล
น 21 ล้านเหรี

ริษัทจากผลกา
BLCP ในปี 25
นได้ตามแผนถงึ
ล้านเหรียญส

ไรสทุธิสงูเป็นป
ต่อการดําเนินงา
พาณิชย์ของหนว่
หรียญสหรัฐฯ ที
ะท้อนถงึผลการ
าเนินการ ผลิต

อยละ 18 จากไ
ong ในไตรมา
 55.2 เหรียญอ
รมาสก่อนหน้า 

ลดลงส่งผลกระ
รยญสหรัฐฯในปี

ารดําเนินงานท่ีดี
558 แสดงให้เห
งแม้จะมีการหย
หรัฐฯ และส่วน

ระวตัิการณ์ท่ี 
านโดยบนัทกึกํา
วยการผลติไฟฟ้
ท่ีรับรู้ในปี 255
รดําเนินงานท่ีแ
เชิงพาณิชย์ครบ

ไตรมาสก่อนหน
สนี ้ ราคาขายถ
ออสเตรเลยี (เพิ

ะทบให้เกิดสว่น
ปีก่อนหน้า     

ดีของโรงไฟฟ้า
ห็นถึงความสา
ยดุซอ่มแซมในช
นแบ่งกําไรไตร

36 ล้านเห
าไรสทุธิจํานวน
ฟ้า 2 หน่ว
58 ในขณะท่ีส
แท้จริงได้  บริษั
บทัง้ 3 หน่วยผ
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ยแรกได้ตาม
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ัทคาดวา่สว่น
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

  

ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒุิทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

1) นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 
-  กรรมการอิสระ 
วนัที่ 4 เมษายน 2551 
 
-  ประธานกรรมการ 
วนัที่ 11 เมษายน 2551 
 
 
 
 
 
  

72 
 

- รัฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 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 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 37 
- อบรมหลกัสตูร Role of Chairman (RCP)  
  รุ่นที่ 11/2005  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 61/2005สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Program  
  รุ่นที่ 8/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

(IOD) 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 9 (วตท.)  

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ
พลงังาน รุ่น 4 (วพน.) 

 

- - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
2549 - 2551 

กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการ 
อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
ประธานกรรมการมลูนิธิ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมาธิการปฏิรูปด้าน
เศรษฐกิจ Real Sectors 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
มลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 
กระทรวงพาณิชย์ 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

2) นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ 
    - รองประธานกรรมการ 
      วนัที่ 30 เมษายน 2557  
 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 31 มกราคม 2549 
 
-  ประธานกรรมการบรรษัท      
ภิบาลและสรรหา 

  วนัที่ 12 เมษายน 2555 
 

72 - บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรฝึกวิชาชีพชัน้สงู ประเทศเยอรมนั 
- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 
  (DAP) รุ่นที่ 5/2003 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
 (DCP) รุ่นที่ 89/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Role of the Nomination and   
Governance Committee รุ่นที่ 4/2013  

  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- - 2549 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
2550 - 2555 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการ  
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรรษัทภิบาลภิบาล 
และสรรหา 
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ดี.ที.ซี.อินดสัตรี่ส์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท แอมคอร์ เฟลก็ซิเบิล้กรุงเทพ  จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 
บริษัท เซฟตีส้ตีล อินดสัทรี จํากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

3)  นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 
- กรรมการอิสระ 
วนัที่ 27 เมษายน  2548 
 
- ประธานกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

วนัที่ 4 พฤษภาคม 2548 
 
- กรรมการตรวจสอบ 
วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 

 
 
 

68 - ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays    
Kansas State University, Hays, Kansas, U.S.A. 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต    
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Accreditation     
Program: Governance Training for Listed 
Company Directors (DAP)  รุ่น 4/2546 จาก สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Certification   
Program (DCP) รุ่น 61/2548 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial Institutions   
    Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010  จาก 
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 -  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน (วปรอ. 388) 

 
 

- - 2548 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
 
2544 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 - 2554 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
2544 - 2557 
 
 

กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ / กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ / กรรมการ 
 
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการบริหาร/กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 
จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ควอลิตี ้เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

4) นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2555 
 
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
 วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin  
at  Madison, USA.  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 14 
- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 161/2012 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Financial Institutions 
  Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program Update 
(DCPU) รุ่นที่ 2/2014 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Effectiveness 
  Seminar จากสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 

- - ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
2549 - ปัจจบุนั 
 
2553 - 2558 
 
 
 
2551 - 2555 
2551 - 2555 
 
 
 

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ / 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ศาสตราจารย์ (ระดบั11)สาขา
เศรษฐศาสตร์  
ศาสตราจารย์สาขา
เศรษฐศาสตร์ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
(ป.ป.ง.) 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่ม
ตลาดและการอดุหนนุ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
และธนาคารทิสโก้ จํากดั(มหาชน) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 
สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน (ป.ป.ง.) 
 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กระทรวงพาณิชย์ 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

5)  นายระวิ คอศิริ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 6 เมษายน 2555 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 
 วนัที่ 12 เมษายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 
 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิต 

  บริหารธรุกิจศศินทร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยากรตลาดทนุ  
 (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- Executive Leadership Program NIDA-Wharton  

  คณะบริหารธรุกิจสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
(NIDA) กบั The Wharton School, University of 
Pennsylvania, U.S.A. 
- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน 
สถาบนัวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 3 (วพน.3)  
 
 
 
 
 

0.02 - 2555 – ปัจจบุนั   
2555 - ปัจจบุนั 
 
2544  – ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 
2547 - 2554 
2544 - 2554 
2553 - 2555 
2540 - 2555 

กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)* 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
Centennial Coal Co., Ltd.  
Hongsa Power Company Limited 
Phufai  Mining Company Limited 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

บริษัท บ้านป ูพลงังานใหม่ โฮลดิง้ส์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 

 

หมายเหต ุ: *  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2558 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

6) นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ 
 วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 วนัที่ 8 มกราคม 2544 
 
 
 

 

    63 - M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, 
U.S.A. 

- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- อบรมหลกัสตูร DCP Refresher Course  รุ่นที่ 3/2006 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 20/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 
 

0.68 เป็นอาของ
บคุคลในลําดบั

ที่ 9  
และลําดบัที่ 11 

2526 - ปัจจบุนั 
2526 - เม.ย.2558 
2558 - ปัจจบุนั
2526 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานที่ปรึกษานายก 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั(มหาชน)* 
บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: *  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดัจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2558 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

7) นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 
- ที่ปรึกษา 
วนัที่ 1 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 

62 
 

- B.S.C. (Management), St. Louis University,  
  Missouri, U.S.A. 
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard 
  University John F. Kennedy School of Government, 
Boston, U.S.A. 

- Doctor of Business, Engineering and Technology, 
St. Louis University, Missouri, U.S.A 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 
  ร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่  7  
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 
  ร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1 
- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 61/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 
 
 

0.14 เป็นพี่ชายของ
บคุคลในลําดบั

ที่ 8 

2526 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2551 - 2556 
 
2550 - 2554 
2547 - ปัจจบุนั 
2552 - 2556 
 
 
 
 

 
 

กรรมการ / ที่ปรึกษา 
กรรมการ 
ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ประจํา
คณะกรรมาธิการการพลงังาน 
กรรมการ 
ประธานที่ปรึกษา 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใน
คณะกรรมการมาตรฐาน
แห่งชาติ 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั(มหาชน)* 
สภาผู้แทนราษฎร 
 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) 
กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: *  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2558 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

8) นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
วนัที่ 29 กรกฎาคม 2526 
 
- เจ้าหน้าที่บริหาร 
วนัที่ 8 มกราคม 2544 
 
 
 
 
 
 
 

 

59 - B.S. (Mechanical Engineering), University of  
 Missouri, Columbia, U.S.A. 
- Senior Executive Program 3  สถาบนับณัฑิต  
  บริหารธรุกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 
  ร่วมเอกชน (วปรอ. 4414) 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
  (DCP) รุ่นที่ 23/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 8 (วตท.) 

- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้า และการ
พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4 

- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงาน 
พฒันาเมือง (มหานคร รุ่น 1) 

- อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน 
(วพน.รุ่น 1) 

-  อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 
(บยส.17) 

-  อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธรุกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุ่นที่ 1 

 

0.27 เป็นน้องชาย
ของบคุคลใน
ลําดบัที่ 7 

2526 - ปัจจบุนั กรรมการ / เจ้าหน้าที่บริหาร 
  
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

9) นายวีระเจตน์  ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 1 มิถนุายน 2553 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ  
สรรหา 

 วนัที่ 1 มิถนุายน 2553 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 

- Bachelor of Science (Finance) 
  Babson College, Massachusetts, U.S.A. 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
 (DCP) รุ่นที่ 24/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 

- เป็นหลานชาย
ของบคุคลใน
ลําดบัที่ 6 และ
เป็นลกูพี่ลกูน้อง
ของบคุคลใน
ลําดบัที่ 11 

 

2553 - ปัจจบุนั 
 
2551 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 
2546 - ปัจจบุนั
2546 - ปัจจบุนั
2546 - ปัจจบุนั 

กรรมการ  / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท นํา้ตาลมิตรสยาม จํากดั 
บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั 
บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั 
บริษัท ทีเอ็มอีแคปิตอล จํากดั 
บริษัท แอดวานซ์เมดิคอลเซน็เตอร์ จํากดั 
บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จํากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

10) นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 
-  กรรมการอิสระ 
   วนัที่ 3 เมษายน 2557 
 
-  กรรมการตรวจสอบ 
   วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 

    64 
 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii 

(USA) 
-  Ph.D. in Economics, University of Hawaii (USA) 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
  (DCP) รุ่นที่ 194/2014 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

0.00 - ปัจจบุนั 
 
พ.ย. 2558  - 
ปัจจบุนั  
2556 - ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2554 - 2555 
 
2552 - 2554 

กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานมลูนิธินวชีวนั 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ที่ปรึกษา 
 
ที่ปรึกษาอาวโุส 
 
ผู้แทนการค้าไทย 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
มลูนิธินวชีวนั 
Board of Trustee International Rice 
Research Institute (IRRI) Los Banos  
Philippine  
Cambodia Development Research Institute 
(CDRI) 
AEC Prompt   หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย 
Bower Group Asia วอชิงตนั ดีซี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
สํานกังานผู้แทนการค้าไทย สํานกันายกรัฐมนตรี 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

11) นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 
วนัที่ 3 เมษายน 2557 
 
- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคําแหง-
ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั รามคําแหง -
อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน 
วพน. รุ่น 5 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 

 - อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development 
Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย      

- อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce 
and Trade (TEPCOT) มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย            

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 161/2555 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD)                                                        

 - อบรมหลกัสตูร The Senior Executive Program 
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั                                                              

- อบรมหลกัสตูร Management Problem Solving and 
Decision Making Program Kepner – Tregoe, 
International, Princeton, New Jersey, U.S.A  

 
 

0.05 เป็นหลานชายของ
บคุคลในลําดบัที่ 6 
และเป็นลกูพี่ 
ลกูน้องของบคุคล
ในลําดบัที่ 9 

ปัจจบุนั 
 
2525 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 
2551 - 2554 

กรรมการ / 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่กลุม่ธรุกิจ
กลุม่งานอ้อย 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่งานพฒันาและจดัการ
ด้านอ้อย 
กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธรุกิจ
อาเซียน 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)                             
 
กลุม่มิตรผล                                                   
กลุม่มิตรผล 
 
กลุม่มิตรผล 
 
 
กลุม่มิตรผล 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

12) Mr. Sudiarso Prasetio 
-  Independent Director 
   Dated 3 April 2014 
 
-  Member of the  
  Corporate Governance and    
  Nomination Committee 
 Dated  30 April 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
 

- Civil Engineering,  Brawijaya University Malang 
Indonesia 

- Astra Middle Management Program , INSEAD 
-  Astra Executive Program , INSEAD 
- Professional Director Program 
- Leadership, Focus & Execution 

- - Present 
 
 
1999 - 2013 
2013 - 2015 
1999 – April 
2013 
 
2011 - April 
2014 
2013 - Present 
2008 - Present 

Independent Director /  
Member of the Corporate 
Governance and    
 President Director 
Commissioner 
Vice President 
Commissioner 
 
President Commissioner 
 
President Director 
Member of Advisory Board 

Banpu Public Company Limited 
 
 
PT Pamapersada Nusantara 
PT United Tractors Tbk. (listed company) 
PT Pama Indo Kodeco 
 
 
PT Asmin Bara Bronang 
 
PT Unitras Energy 
Indonesian Mining Services Association 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

13) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2558 

54 - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, Harvard University 

Graduate School of Business Administration, Boston, 
USA. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 78/2006 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 18 (วตท.)  

-  อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธรุกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ จากสถาบนัวิทยาการธรุกิจ
และอตุสาหกรรม รุ่นที่ 2 (วรอ.) 

0.06 - เม.ย. 2558 - 
ปัจจบุนั 
2549 – เม.ย. 
2558 
ปัจจบุนั 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
กรรมการ 
ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)* 
BMS Coal Sales Pte. Ltd 
Banpu Singapore Pte. Ltd. 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
BP Overseas Development Co., Ltd. 
Centennial Coal Company Limited 
บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จํากดั 
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จํากดั 
บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ส์ จํากดั
Hunnu Coal Pty Ltd 
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd 
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั 
Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
Asian American Coal, Inc. 
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
Banpu  Australia Resources Pty Ltd 
Banpu Australia Co. Pty., Ltd 
 

หมายเหต ุ: *  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2558 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

14) นายสมยศ รุจิรวฒัน์ 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  วนัที่ 1 มกราคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหการ และการบริหาร  หรือ 

Industrial Engineering and Management 
  สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  (นกับริหาร)  
  จฬุาลงกรณ์  มหาวิทยาลยั  
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น
ที่ 75/2006 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู วิทยาการตลาดทนุ 
(หลกัสตูร วตท) รุ่นที่ 3/2006 จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

ปัจจบุนั 
2554 - 2555 
2558  - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 -  ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2549 - 2555 
 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ ( Commissioner) 
President Director  

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
Centennial Coal Co., Ltd.  
Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 
Akira Energy Limited 
Akira Energy (South) Limited  
Akira Hokkaido Limited 
Aura Land Development Pte. Ltd. 
Banpu Renewable Energy Co., Ltd. 
Banpu Renewable Energy International  Ltd. 
BMS Coal Sales PTE. LTD. 
Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd. 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
Hunnu Investments Pte. LTD. 
Hunnu Coal Pte LTD. 
PT Indo TambabgrayaMegahTbk 
PT Indo TambabgrayaMegahTbk 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

15) นายวรวฒุิ ลีนานนท์ 
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
วนัที่ 1 มกราคม 2556 
 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน) 
วนัที่ 10 กนัยายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 59 
 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิต 
  บริหารธรุกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- Advanced Management Program (AMP173) 

Harvard Business School, USA 
- Directors Certificate Program   
  (DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนั กรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- Orchestrating Winning Performance Program รุ่น 
OWP II/2013 สถาบนัการจดัการนานาชาติ (IMD SE 
Asia) 

 

- - 2556 - ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2552 - ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั  

 
2557 – ปัจจบุนั 
 

 
 
2552 - 2555 

 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)* 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)* 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั  
AACI SAADEC (BVI) Holding Limited 
Asian American Coal, Inc. 
Pan Western Energy Corporation LLC 
Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
Banpu Power International Limited 
BP Overseas Development Co., Ltd. 
Hokkaido Solar Estate G.K. 
BPPR Co., Ltd. 
BPPR Japan Co., Ltd. 
Hongsa Power Co., Ltd. 
Phufai Mining Co., Ltd. 
Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd. 
Shanxi Gaohe Energy Co.,Ltd. 
Banpu Engineering Services Co.,Ltd. 
Banpu Energy Service (Thailand) Co.,Ltd. 
Banpu Energy Service (Japan) Co., Ltd. 
Hongsa Power Co., Ltd. 
Phufai Mining Co., Ltd.  

หมายเหต ุ: *  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2558 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

16) Peter Parry 
 -  ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร – การเงิน  

    วนัที่ 10 เมษายน 2558 
 
 

54 - Bachelor of Business, University of Technology, 
Major in Accounting, Sydney 

- CPA, CPA Australia 

- - เม.ย. 2558 -
ปัจจบุนั 
2539 - เม.ย.
2558 
 

ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - การเงิน  
Executive General 
Manager Finance  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
Centennial Coal Company Limited 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

17) นายสถิตพงษ์ วฒันานชุิต 
- ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร -บริหารและพฒันา
องค์กร 

    วนัที่ 1 มกราคม 2549 

57 
 

- 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 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุ่นที่ 74/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2549 - ปัจจบุนั 
 
 
2547 - 2548 
 
2541 - 2546 

 
 
 
 
 

ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร - บริหารและพฒันา
องค์กร 
ผู้ อํานวยการสายอาวโุส -
สํานกัตรวจสอบ 
ผู้ อํานวยการสายอาวโุส - 
สายทรัพยากรมนษุย์ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

18) นายอคัรพงษ์  ไทยานนท์ 
 - ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร-แผนงานองค์กรและ
พฒันาธรุกิจ 

  วนัที่ 1 มกราคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

57 - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. 
- Executive Program in Strategy and Organization, 

Stanford University, California, U.S.A. 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 91/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- วฒุิบตัร Director Diploma Examination รุ่นที่ 
22/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

 

0.00 - 2554 – ปัจจบุนั 
 
 
2552 - ปัจจบุนั 
2551 - 2553 
 
 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร – แผนงานองค์กรและ
พฒันาธรุกิจ 
กรรมการ 
ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 
แผนงานองค์กรและพฒันา
ธรุกิจ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ                                 
กรรมการ                 
กรรมการ 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัทบ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)* 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัทบ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
บริษัทบ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
Banpu Australia Co., Ltd 
บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จํากดั
บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากดั 
Banpu Renewable Energy Co. Ltd.       
บริษัท ประจวบพลงังานลม จํากดั            
บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จํากดั                                          
บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั      
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั                   
บริษัทบ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั            
Banpu Australia Resources Pty Limited  
Hunnu Coal Pty Limited                          
BMS Coal Sales Pte.Ltd.                     
Banpu Coal Limited Liability Company   
AFE Investments Pty Limited              
Hunnu Investment Pte Limited              
Akira Energy Limited                             
BOG Co., Ltd. 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

18)  นายอคัรพงษ์  ไทยานนท์ 
- ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร-แผนงานองค์กรและ
พฒันาธรุกิจ 

  วนัที่ 1 มกราคม 2554 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

Aizu Energy Pte. Ltd. 
Akira Energy (South) Limited 
Akira Hokkaido Limited 
Banpu Renewal Energy International Ltd 
Banpu North America Corporation 
                      
 
 
 
 

หมายเหต ุ: *  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2558 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

19) นางอดุมลกัษณ์  โอฬาร 
  - ผู้ อํานวยการสายอาวโุส - 
องค์กรสมัพนัธ์ 

    วนัที่ 1 กรกฎาคม 2552   

55 -  ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน       
(การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.00 - 2552 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 
องค์กรสมัพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

วฒุิทางการศกึษา 
 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

นางบญุศิริ จารุศิริ 
- เลขานกุารบริษัท 
  วนัที่ 27 สิงหาคม 2551 

58 -  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาธรณีวิทยา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาโท Geological Science, Queen’s 
University, Canada  

- ปริญญาโท Executive Master of Business 
(EMBA) จาก Sasin Graduate Institute of 
Business Administration  

- อบรมหลกัสตูรเลขาการบริษัท โดยสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 

- - 2551 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

เลขานกุารบริษัท บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นางบญุศิริ จารุศิริ ทําหน้าที่เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึช่วยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว ดแูลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี่ยวกบั
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่ต้องปฏิบตัิ การจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือ
หุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
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ชื่อ-สกลุ / ตําแหน่ง / 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) วฒุิทางการศกึษา 

 

% 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกิจ 

นาย วรวิทย์ วรุตบางกรู 
- หวัหน้างานสํานกังานตรวจสอบภายใน 
และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับแตง่ตัง้วนัที่ 1 เมษายน 2558  

37 -  ปริญญาตรี การบริหารธรุกิจ สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 

-  ปริญญาโทการบริหารธรุกิจ (MBA) สาขากลยทุธ์
องค์กร University of Southampton 

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย Certified 
Public Accountant: CPA     
- Leadership Programs 
- Internal Audit Forum 
- Risk Management 
- Fraud & Corruption Risk 
 

- - 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2551 - 2558 
 
 
2547 - 2550 
              

หวัหน้างานสํานกังานตรวจสอบ
ภายใน และเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 
ที่ปรึกษาอาวโุส 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
 
Price Water house Coopers (PWC) 

 
 
ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้แตง่ตัง้นายวรวิทย์ วรุตบางกรู ให้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานสํานกังานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2558 โดยมีประสบการณ์กวา่ 12 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่
ประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พร้อมทัง้เป็นผู้ ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย 
 

 
รายช่ือ 

 บริษัทย่อย 

BP
 

BM
C 

BP
S 

BP
I 

BM
S 

CM
MC

 
BP

OD
 

BP
A 

BP
CI

 
SL
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SC

S 
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P 
BP

PI
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CP
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C 
PW

E 
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P 
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AA
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aa
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c (
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I) 

 1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ X                    

 2. นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ V                    

 3. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ //                    

 4. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ //                    

 5. นายสทุศัน์  เศรษฐบฐุสร้าง //                    

 6. Mr.Sudiarso Prasetio ///                    

 7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ///                    

 8. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ /, N      / / /    /  / / / / / / 

 9. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /, N    /                

 10. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /, N  /  / /  /           / / 

 11. นายระวิ  คอศิริ /, N            /        

 12. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /                    

 13. นางสมฤดี  ชยัมงคล /, M / / / / / / / / / / / /  /    / / 

 14. นายสมยศ  รุจิรวฒัน์ O /  / / /  / / / / /  /   /    

 15. นายวรวฒิุ ลีนานนท์ O            /  /      

 16. Mr.Peter Parry O                    

 17. นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต O /  /  /    / /          

 18. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O /  /  /  /  / / / /  /      

 19. นางอดุมลกัษณ์  โอฬาร O                    

 

หมายเหต ุ: 
 
สัญลักษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย 
 

 
รายช่ือ 

 บริษัทย่อย 

BP
 

ITM
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C 
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1 
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E 
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 1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ X                 

 2. นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ V                 

 3. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ //                 

 4. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ //                 

 5. นายสทุศัน์  เศรษฐบฐุสร้าง //                 

 6. Mr.Sudiarso Prasetio ///                 

 7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ///                 

 8. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ /, N        / / /  / / / / / 

 9. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /, N                 

 10. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /, N       / /         

 11. นายระวิ  คอศิริ /, N         /        

 12. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /                 

 13. นางสมฤดี  ชยัมงคล /, M /      / / / / / / /    

 14. นายสมยศ  รุจิรวฒัน์ O / / / / / /    /       

 15. นายวรวฒิุ ลีนานนท์ O          / /      

 16. Mr.Peter Parry O                 

 17. นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต O                 

 18. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O       / /  / / / / / / / 

 19. นางอดุมลกัษณ์  โอฬาร O                 

 

หมายเหต ุ: 
 
สัญลักษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทร่วม 
 

 
รายช่ือ 

 บริษัทร่วม 

BP
 

He
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oh
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Ho
ng
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 1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ X       

 2. นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ V       

 3. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ //       

 4. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ //       

 5. นายสทุศัน์  เศรษฐบฐุสร้าง //       

 6. Mr.Sudiarso Prasetio ///       

 7. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ///       

 8. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ /, N   / / / / 

 9. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /, N       

 10. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /, N       

 11. นายระวิ  คอศิริ /, N   / / /  

 12. นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ /       

 13. นางสมฤดี  ชยัมงคล /, M       

 14. นายสมยศ  รุจิรวฒัน์ O       

 15. นายวรวฒิุ ลีนานนท์ O / / / / /  

 16. Mr.Peter Parry O       

 17. นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต O       

 18. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ O      / 

 19. นางอดุมลกัษณ์  โอฬาร O       

 

หมายเหต ุ: 
 
สัญลักษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 / กรรมการ N เจ้าหน้าท่ีบริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร  
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
BP บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) (Banpu Plc.)  
BMC บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั (Banpu Minerals Co., Ltd.)  
BPS Banpu Singapore Pte., Ltd.  
BPI Banpu International Ltd.  
BMS Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd.  
CMMC บริษัท เหมืองเชียงมว่น จํากดั (Chiang Muan Mining Co., Ltd.) 
BPOD BP Overseas Development Co., Ltd. 
BPA Banpu Australia Co., Pty. Ltd. 
BPCI Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
SLM บริษัท ศิลามณี จํากดั (Silamani Corp., Ltd.) 
SLMM บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จํากดั (Silamani Marble Co., Ltd.) 
BMSCS BMS Coal Sales Pte., Ltd. 
BPP บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (Banpu Power Plc.) 
BPPI บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (Banpu Power International Ltd.) 
BPCP บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั (Banpu Coal Power Ltd.) 
BIC Banpu Power Investment Co., Ltd. 
PWE Pan-Western Energy Corporation LLC. 
ZPP Zouping Peak Pte., Ltd. 
AACI Asian American Coal, Inc. 
AACI-Saadec (BVI) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 
ITMG PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
IMM PT. Indominco Mandiri 
TCM PT. Trubaindo Coal Mining 
KTD PT. Kitadin 
JBG PT. Jorong Barutama Greston 
BEK PT. Bharinto Ekatama 
BPAR Banpu Australia Resources Pty Ltd 
AFEI AFE Investments Pty Limited 
CEY Centennial Coal Company Limited 
HUNNU Hunnu Coal Pty Limited 
HUNI Hunnu Investment Pte Ltd 
BES บริษัท เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จํากดั 
BDC บริษัท ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากดั 
PW1 บริษัท ประจวบพลงังานลม จํากดั 
BRE บริษัท บ้านป ูรีนิเอเบิล เอนเนอร์จี จํากดั 
BEST บริษัท เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จํากดั 
Hebi Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd. 
Gaohe Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd 
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
BLCP บริษัท บแีอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั (BLCP Power Ltd.) 
Hongsa Hongsa Power Company Limited 
Phu Fai Phu Fai Mining Company Limited 
RGE Ratchasima Green Energy Co. Ltd. 
 

 












